
  

  

  

  بررسي شيوه هاي تامين منابع مالي در آموزش و پرورش از ديدگاه اوليا و كارشناسان 

  1مصطفي شيخ زاده 

  چكيده

كند تا با شناسايي عوامل درآمدزا براي آمـوزش و پـرورش،    اين تحقيق تالش مي

منابع مالي موجود در جامعه را بررسي كرده و با توجه به امكانات موجود به جذب منابع 

اي مـالي  هـ نقش انواع خانواده و تعامل مردم در چگونگي جذب كمك. ايمي و بيشتر برسدد

  .باشد آموزش و پرورش از سئواالت اصلي پژوهش مي

جامعه آماري در اين پژوهش شامل كارشناسان مالي و تربيتـي و اوليـاي دانـش    

ليـا و  نفـر از او  600نمونـه آمـاري شـامل    . آموزان اسـتان آذربايجـان غربـي مـي باشـد     

اي از مناطق شهري و  طبقه -كارشناسان بوده و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي

  روستايي انتخاب شده است 

. براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه با طيف ليكرت بهره گرفته شده است

جهـت  . قـرار گرفـت    با يك مطالعه مقدماتي، روايي و اعتبار ابزار پـژوهش مـورد بررسـي   

هاي هر مقياس به عنوان ضريب پايـاني هـر مقيـاس، ضـريب      تعيين همساني دروني ماده

  .ميباشد %70آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد و ميزان همبستگي برابر با 

براي بررسـي توصـيفي سـئواالت پـژوهش از جـداول و نمودارهـاي مربـوط بـه         

مون مجذور كـادر نـرم   فراواني و درصد بهره گرفته شد و در بخش آمار استنباطي از آز

  .باشد پيمايشي مي –روش تحقيق عبارت از روش  توصيفي . استفاده شد SPSSافزار 

، پـايين  )chi= 088/50(مـدرك تحصـيلي    دندهد كه باال بو نتايج پژوهش نشان مي

از نظــر ) chi=77/19(و همچنــين بــاال بــودن درآمــد ) chi=78/76(بــودن تعــداد فرزنــدان 

همچنـين نتـايج   . باشـد  كمك آنها به آمـوزش و پـرورش مـؤثر مـي    كارشناسان در ميزان 

از  chi= 82/96از نظـر اوليـا و    chi=53/27(دهد كه طرح عوارض ويـژه   پژوش نشان مي

                                        

 هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميهعضو  -1

  پژوهشهاي تربيتي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد
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نقش انواع خانواده و تعامل مردم در چگونگي جذب كمك

  .باشد آموزش و پرورش از سئواالت اصلي پژوهش مي

جامعه آماري در اين پژوهش شامل كارشناسان مالي و تربيتـي و اوليـاي دانـش    

نفـر از او  600. نمونـه آمـاري شـامل    . نمونـه آمـاري شـامل    آموزان اسـتان آذربايجـان غربـي مـي باشـد     . آموزان اسـتان آذربايجـان غربـي مـي باشـد     . آموزان اسـتان آذربايجـان غربـي مـي باشـد     

اي از مناطق شهري و  طبقه -كارشناسان بوده و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي اي از مناطق شهري و  طبقه -  طبقه -

  روستايي انتخاب شده است 

براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه با طيف ليكرت بهره گرفته شده است

جهـت  . قـرار گرفـت    با يك مطالعه مقدماتي، روايي و اعتبار ابزار پـژوهش مـورد بررسـي   

هاي هر مقياس به عنوان ضريب پايـاني هـر مقيـاس، ضـريب     تعيين همساني دروني ماده

  .ميباشد %70آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد و ميزان همبستگي برابر با 

براي بررسـي توصـيفي سـئواالت پـژوهش از جـداول و نمودارهـاي مربـوط بـه         

مون مجذور كـادر نـرم   فراواني و درصد بهره گرفته شد و در بخش آمار استنباطي از آز

  .باشد پيمايشي مي –روش تحقيق عبارت از روش  توصيفي . استفاده شد 

= 088/50(مـدرك تحصـيلي    دندهد كه باال بو نتايج پژوهش نشان مي
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از  chi=55/30از نظـر اوليـا و    chi=34/46(و وضع ماليات غير مستقيم ) نظر كارشناسان

از  chi=55/30از نظـر اوليـا و   chi =34/46(و وضع ماليات غير مستقيم ) نظر كارشناسان

  .از عوامل موثر در جذب درآمدهاي مالي تلقي مي گردد) نظر كارشناسان

در پيشنهادات تحقيق اعالم گرديد كه مسئولين آموزش و پرورش با نظـر سـنجي   

همچنـين  . از اوليا و افراد ميتوانند به بررسي راه هاي جديد در جذب منابع مالي اقدام كنند

ها و باال بردن سطح آگاهيهاي مردم به عنوان يكـي از   امكانات ساير وزارتخانهاستفاده از 

  .هاي اصلي در جذب  منابع مالي مي باشند شاخص

  .منابع مالي، آموزش و پرورش، اوليا و كارشناسان :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

تامين و جذب كمكهاي مالي با توجه به مهم بودن مسـايل اقتصـادي، امـري    

آمار نشان مي دهـد كـه تعـداد دانـش آمـوزان و كاركنـان       . باشد اپذير مياجتناب ن

دفتـر  (گـردد   آموزش و پرورش در حدود يك سـوم جمعيـت كشـور را شـامل مـي     

و كمبودهــاي اقتصــادي سيســتم ) 1378هــا،  همــاهنگي و تلفيــق طرحهــا و برنامــه

  .آموزش و پرورش باعث توجه بيشتر به موضوع فوق گرديده است

درآمدها با تفكيك درآمدهاي دولتي و مشـاركت عمـومي، باعـث    طبقه بندي 

توجه به راهكارهاي جذب منابع مالي از طريـق مطالعـه در نگرشـها و ديـدگاههاي     

مشاركت عبارت از حق و وظيفه هر فرد از افراد يـك جامعـه   . باشد صاحبنظران مي

مفهـوم  اين فرض اصلي مربوط به ايـن تحقيـق اسـت كـه دو     . باشد مردم ساالر مي

مشاركت و مردم ساالري كامالً به هم مرتبط بوده و همخواني پيوسته آنهـا باعـث   

توجه به نقش تاريخي آموزش و پرورش و آگاهي جمعي در مسايل تعليم و تربيت 

تقريبـا همگـان وظيفـه آمـوزش و پـرورش را در توليـد و توزيـع دانـش         . باشد مي

ركت جمعـي دارد و توزيـع دانـش    توليد دانش داللت بر آگـاهي و مشـا  . شناسند مي

داللت بر الزامي اخالقي در ستاندن حقوق و عدالت اجتماعي دارد و دانش به وجود 

تامين و جذب كمكهاي مالي با توجه به مهم بودن مسـايل اقتصـادي، امـري    

آمار نشان مي دهـد كـه تعـداد دانـش آمـوزان و كاركنـان       . باشد اپذير مي آمار نشان مي دهـد كـه تعـداد دانـش آمـوزان و كاركنـان       . باشد اپذير مي . باشد اپذير مي

آموزش و پرورش در حدود يك سـوم جمعيـت كشـور را شـامل مـي     

و كمبودهــاي اقتصــادي سيســتم ) 1378هــا،  همــاهنگي و تلفيــق طرحهــا و برنامــه

آموزش و پرورش باعث توجه بيشتر به موضوع فوق گرديده است

درآمدها با تفكيك درآمدهاي دولتي و مشـاركت عمـومي، باعـث    طبقه بندي 

توجه به راهكارهاي جذب منابع مالي از طريـق مطالعـه در نگرشـها و ديـدگاههاي     

مشاركت عبارت از حق و وظيفه هر فرد از افراد يـك جامعـه   . باشد 

اين فرض اصلي مربوط به ايـن تحقيـق اسـت كـه دو     . باشد  اين فرض اصلي مربوط به ايـن تحقيـق اسـت كـه دو     . باشد  . باشد 

مشاركت و مردم ساالري كامالً به هم مرتبط بوده و همخواني پيوسته آنهـا باعـث   

توجه به نقش تاريخي آموزش و پرورش و آگاهي جمعي در مسايل تعليم و تربيت 
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. آمده داراي نقش محوري براي شركت كنندگان سيسـتم آمـوزش و پـرورش دارد   

  )1371ساندر، (

اعتقـاد داشـتند كـه بـراي آنهـا       1960كشورهاي جهان سوم در آغـاز دهـه   

اي آموزش ابتدايي، همگاني و تربيت نيـروي انسـاني مـورد نيـاز     دستيابي به هدفه

امـا اكنـون مخصوصـًا در نتيجـه بحـران و      . جهت توسعه، نسبتاً آسان خواهد بود

كسادي اقتصادي، كه در بسياري موارد با عدم تعادل عميق اقتصادي و  اجتمـاعي  

شـه هـم   و افزايش بيكاري همراه است، بايـد تصـديق نمـود كـه ايـن فرضـيات همي      

صحت نداشته و كشورهاي بسياري در حال كاهش منابع رسمي مالي خود هستند 

كنـد   آموزش و پرورش نه تنها تـالش مـي  . باشند و به دنبال كسب منابع جديدي مي

كه از طريق مستقيم به جذب كمكهاي مردمي و توسعه مشاركتهاي دولتي بپردازد، 

. ذب منـابع مـالي جديـدتر ميباشـد    بلكه عالقمند به بهبود آموزشهاي همگاني در جـ 

  )1370گومبز، (

مروري بر تجربيات حاصل از كاربرد منابع گوناگون واعتباراتي كـه تـا بـه    

حال تحت عنوان هزينه هاي سرانه به كار برده شده است، نشان ميدهد كـه تقريبـاً   

ــب                     ــه در كس ــت ك ــواملي اس ــي از ع ــارات يك ــافوي اعتب ــدم تك ــا ع ــه آنه در كلي

وفقيتهاي آموزش و پـرورش اخـتالل ايجـاد كـرده اسـت و در نهايـت منتجـر بـه         م

هر چند كه نميتوان به تمـامي، مسـبب افـت    . كاهش كيفيت تعليم و تربيت شده است

كيفيت آموزش و پرورش را در عدم تأمين منابع و نيازهاي مالي دانست ولي نقش 

  .توان فراموش كرد تعيين كننده آن را نيز مي

نابع مالي آموزش و پرورش به عنوان عـاملي اسـت كـه در جنـب و     تأمين م

جوش مشكالت اقتصادي كشور، بيشتر از همـه مـورد توجـه مسـؤوالن و برنامـه      

رشد كيفي تعلـيم و تربيـت در ارتبـاط بـا گسـترش      . باشد ريزان تعليم و تربيت مي

ي و آموزش عالي معلمان، توسعه دوره هاي كوتاه مدت و تجهيز امكانـات آموزشـ  

  .آزمايشگاهي نيازمند به افزايش منابع مالي و اقتصادي دارد

آموزش و پرورش نه تنها تـالش مـي  . باشند و به دنبال كسب منابع جديدي مي آموزش و پرورش نه تنها تـالش مـي  . باشند  . باشند 

كه از طريق مستقيم به جذب كمكهاي مردمي و توسعه مشاركتهاي دولتي بپردازد، 

بلكه عالقمند به بهبود آموزشهاي همگاني در جـ ذب منـابع مـالي جديـدتر ميباشـد    بلكه عالقمند به بهبود آموزشهاي همگاني در جـ ذب منـابع مـالي جديـدتر ميباشـد    بلكه عالقمند به بهبود آموزشهاي همگاني در جـ 

مروري بر تجربيات حاصل از كاربرد منابع گوناگون واعتباراتي كـه تـا بـه    

حال تحت عنوان هزينه هاي سرانه به كار برده شده است، نشان ميدهد كـه تقريبـاً   

ــب                     ــه در كس ــت ك ــواملي اس ــي از ع ــارات يك ــافوي اعتب ــدم تك ــا ع ــه آنه در كلي

وفقيتهاي آموزش و پـرورش اخـتالل ايجـاد كـرده اسـت و در نهايـت منتجـر بـه         

هر چند كه نميتوان به تمـامي، مسـبب افـت    . كاهش كيفيت تعليم و تربيت شده است

كيفيت آموزش و پرورش را در عدم تأمين منابع و نيازهاي مالي دانست ولي نقش 

  .توان فراموش كردتعيين كننده آن را نيز مي

نابع مالي آموزش و پرورش به عنوان عـاملي اسـت كـه در جنـب و     
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كند تا بـا شناسـايي عوامـل درآمـدزا بـراي آمـوزش و        اين تحقيق تالش مي

پرورش، منابع مالي موجود درجامعه را بررسي كرده و با توجه به امكانات دولتي 

  .و مردمي به جذب منابع دائمي و بيشتر برسد

  

  سؤاالت پژوهش

  :ر اوليا و كارشناساناز نظ

...) سطح مدارك علمي، ميزان درآمد و تعداد فرزنـدان و (نقش نوع خانواده  -١

  چگونه است؟ در ميزان جذب كمك هاي مالي در آموزش و پرورش

خصوصي سازي آموزش و پـرورش، تعامـل مـردم در    (نقش تعامل مردم  -٢

ــرورش و    ــوزش و پــ ــوراهاي آمــ ــالي              ...) شــ ــابع مــ ــذب منــ           در جــ

 چگونه ميباشد؟

ان، شــوراهاي انجمــن اوليــا و مربيــ(كــدام بخــش از آمــوزش و پــرورش  -٣

 تر است؟ در جذب كمك هاي مالي، موفق) ...آموزش و پرورش و 

ــت  كســب عــوارض و(كــدام بخــش از جامعــه  -٤ ــژه از كارخانجــات، درياف ي

 در جذب درآمدهاي مالي مؤثر ميباشد؟...) هاي غير مستقيم ماليات

  

  روش

اين تحقيق در پي يافتن راهكارهاي جذب منابع مالي در آموزش و پـرورش  

اسـت و نيازمنــد جمـع آوري اطالعــات بـه طــور مسـتقيم از كارشناســان و مــردم     

تحقيـق پيمايشـي متغيرهـاي    . ميباشد، لذا از روش پيمايشي استفاده گرديـده اسـت  

از منــابع .  محــدودي را در مــورد تعــدادي از مــوارد، مــورد مطالعــه قــرار ميدهــد 

صاحبنظران آموزش و پرورش در ابعاد مختلـف بهـره منـد شـده و بـا توجـه بـه        

تحقيـق  . پـردازد  مـي  هاي مختلف به ارايه طريق در مورد جذب بيشتر منـابع  ديدگاه

خصوصي سازي آموزش و پـرورش، تعامـل مـردم در    (نقش تعامل مردم 

ــرورش و    ــوزش و پــ ــوراهاي آمــ ــالي              ...) شــ ــابع مــ ــذب منــ در جــ

چگونه ميباشد؟

انجمــن اوليــا و مربيــ(كــدام بخــش از آمــوزش و پــرورش 

تر است؟ در جذب كمك هاي مالي، موفق) ...آموزش و پرورش و 

ــت  كســب عــوارض و(كــدام بخــش از جامعــه  ــژه از كارخانجــات، درياف ي

در جذب درآمدهاي مالي مؤثر ميباشد؟...) هاي غير مستقيم 

اين تحقيق در پي يافتن راهكارهاي جذب منابع مالي در آموزش و پـرورش  

اسـت و نيازمنــد جمـع آوري اطالعــات بـه طــور مسـتقيم از كارشناســان و مــردم     

تحقيـق پيمايشـي متغيرهـاي    . ميباشد، لذا از روش پيمايشي استفاده گرديـده اسـت  
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براي بهره گيري از نظرات، از دو ديدگاه كارشناسـان مـالي و مـردم بهـره گيـري      

اي بررسـي   ظـر را بـه صـورت مقايسـه    هاي مورد ن نموده است و در ضمن، ديدگاه

  .نمايد مي

از ميـان دو گـروه اوليـاي دانـش آمـوزان و       8نمونه آمـاري مـورد مطالعـه   

كارشناسان مالي و تربيتي از ادارات آموزش و پرورش نواحي و منـاطق اسـتان و   

اي  مديران مدارس استان آذربايجان غربي از طريق نمونه گيري تصادفي و خوشـه 

بــراي انتخــاب نمونــه بــا اســتفاده از روش نمونــه گيــري  . اســتانتخــاب گرديــده 

خوشـه اي، شـهرهاي اروميـه، مـاكو، ميانـدوآب، انتخـاب گرديـده و بـا          -تصادفي

، )1970(استناد به جامعه آماري دانش آموزان و با توجه به حجم نمونه كريجسـير  

بـه آمـار    همچنين بـا توجـه  . نفر از اوليا در شهرهاي مورد نظر انتخاب گرديد 300

نفـر بـه عنـوان نمونـه مـورد       300مديران و كارشناسان استان آذربايجان غربـي،  

  .بررسي قرار گرفته است

بـــراي گـــرد آوري اطالعـــات از پرسشـــنامه بســـته پاســـخ بـــا مقيـــاس                     

براي تدوين پرسشنامه مورد نظر، ابتـدا  . اي ليكرت استفاده گرديده است پنج  گزينه

نفر از كارشناسان به عمـل آمـده    50نفر از اوليا و  50مقدماتي بر روي  يك تحقيق

براي بررسـي ضـريب پايـاني از    . و روايي و اعتبار ابزار مورد بررسي قرار گرفت

پرسشـنامه  . مـي باشـد    درصد 70روش آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد كه برابر با 

تحقيق تدوين مي گـردد و  سؤال بوده كه با توجه به فرضيات  24اين تحقيق شامل 

  .سؤاالت پرسشنامه با توجه به طيف ليكرت داراي پنج درجه ميباشد

درصــدها،  –فراوانــي (بـراي بررســي سـؤاالت پــژوهش از آمــار توصـيفي    

و  (X2) ش آمار استنباطي، آزمون مجذور كـاي و همچنين از بخ) جداول، نمودارها

اظهار نظرهاي دو گروه اوليـاي  جهت مقايسه  spssفرمولهاي وابسته در نرم افزار 

  .دانش آموزان و كارشناسان استفاده گرديد

  

استناد به جامعه آماري دانش آموزان و با توجه به حجم نمونه كريجسـير  

همچنين بـا توجـه  . نفر از اوليا در شهرهاي مورد نظر انتخاب گرديد

نفـر بـه عنـوان نمونـه مـورد       300مديران و كارشناسان استان آذربايجان غربـي،   نفـر بـه عنـوان نمونـه مـورد       300 300 

  .بررسي قرار گرفته است

بـــراي گـــرد آوري اطالعـــات از پرسشـــنامه بســـته پاســـخ بـــا مقيـــاس                     

براي تدوين پرسشنامه مورد نظر، ابتـدا  . اي ليكرت استفاده گرديده است

نفر از كارشناسان به عمـل آمـده    50نفر از اوليا و  50مقدماتي بر روي  نفر از كارشناسان به عمـل آمـده    50 50 

براي بررسـي ضـريب پايـاني از    . و روايي و اعتبار ابزار مورد بررسي قرار گرفت

پرسشـنامه  . مـي باشـد    درصد 70روش آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد كه برابر با 

سؤال بوده كه با توجه به فرضيات  24اين تحقيق شامل  سؤال بوده كه با توجه به فرضيات  24 تحقيق تدوين مي گـردد و   24

سؤاالت پرسشنامه با توجه به طيف ليكرت داراي پنج درجه ميباشد

فراوانــي (بـراي بررســي سـؤاالت پــژوهش از آمــار توصـيفي    
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  نتايج و بحث پژوهش

  خالصه نتايج توصيفي -الف

درصد از كارشناسان به گزينه متوسط در كمك مالي به آموزش و  1/89 -١

  .نظر داده اند درصد از اوليا به گزينه متوسط به باال 2/66پرورش و 

ــب در مــورد خصوصــي ســازي مــد  -٢ ــه ترتي درصــد  3/43و  8/42ارس ب

 .كارشناسان و اوليا به ديدگاه زياد و خيلي زياد نظر داده اند

از  6/80در مورد ميزان تعامل مـردم در شـوراهاي آمـوزش و پـرورش      -٣

درصــد از اوليــا بــه ديــدگاه متوســط بــه بــاال                      2/77كارشناســان و 

 .اشاره كرده اند

درصـد   5/7روش هاي ارايه كمك به جامعـه ،  كارشناسان در مورد انواع  -٤

درصد كمك بـه   9/44درصد كمك به مستمندان و  7/24به مسجد سازي، 

درصد از اوليا به مسجد سـازي،   41/6. مدرسه سازي را عنوان نموده اند

درصد، مدرسـه سـازي را مـورد     9/52درصد كمك به مستمندان و  5/21

هـا را مـدنظر قـرار     جنبه ك به تمامه موارد كمتوجه قرار داده اند و در بقي

 .اند داده

هاي جذب مردم در راستاي كمك به آمـوزش و پـرورش،    در مورد روش -٥

هـاي   درصد به برگه 8/5درصد از كارشناسان، روش آگاه كردن و  7/66

درصـد بـه    2/16درصد به خصوصي سازي و تنها  3/11جلب مشاركت، 

درصـد بـه    5/17و درصد به خصوصي سـازي   7/0هاي مشاركت،  برگه

 .اند روش اجباري كردن را مطرح نموده

درصد از كارشناسان  2/75در مورد نقش انجمن در جذب كمكهاي مالي،  -٦

 .اند درصد از اوليا به نقش متوسط به باال اشاره كرده 8/73و 

 1/71در مورد نقش شوراهاي آموزش و پرورش در جـذب منـابع مـالي،     -٧

.اشاره كرده اند

روش هاي ارايه كمك به جامعـه ،  كارشناسان در مورد انواع 

 9/44درصد كمك به مستمندان و  7/24به مسجد سازي، 

درصد از اوليا به مسجد سـازي،   41/6. مدرسه سازي را عنوان نموده اند

درصد، مدرسـه سـازي را مـورد     9/52درصد كمك به مستمندان و 

هـا را مـدنظر قـرار    ه موارد كم جنبه ك به تمامه موارد كم جنبه ك به تمامتوجه قرار داده اند و در بقيه موارد كمتوجه قرار داده اند و در بقيه موارد كمتوجه قرار داده اند و در بقي

هاي جذب مردم در راستاي كمك به آمـوزش و پـرورش،    در مورد روش

هـاي   درصد به برگه 8/5درصد از كارشناسان، روش آگاه كردن و 

درصد به خصوصي سازي و تنها  3/11جلب مشاركت، 

درصـد بـه    5/17و درصد به خصوصي سـازي   7/0هاي مشاركت،  درصـد بـه    5/17و درصد به خصوصي سـازي   درصد به خصوصي سـازي  

.اند روش اجباري كردن را مطرح نموده
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از اوليـا بـه نقـش متوسـط بـه بـاال        درصد 5/67درصد از كارشناسان و 

 .اند اشاره كرده

در ارتباط با نقش مدرسه در توليد وفروش كاالهـاي ضـروري در جـذب     -٨

درصـد از اوليـا بـا     3/69درصد از كارشناسان و  3/80درآمدهاي مالي، 

 .نظر متوسط به باال موافق هستند

د از درصـ  5/83هـا در تـامين و حفـظ منـابع مـالي،       درباره تقليـل هزينـه   -٩

ــان و  ــاال را                   1/84كارشناسـ ــه بـ ــط بـ ــه متوسـ ــا گزينـ ــد از اوليـ درصـ

 .اند معين كرده

در مورد طرح عوارض ويژه براي كارخانجات در جذب كمك هـاي مـالي،    -١٠

درصد از اوليا با گزينـه بـاال، موافـق     2/91درصد از كارشناسان و  6/85

 .باشند مي

درصـد از   6/70ي كاالها و خدمات، در مورد طرح ماليات غير مستقيم برا -١١

درصـــد از اوليـــا بـــه ديـــدگاه متوســـط بـــه بـــاال             6/68كارشناســـان ، 

 .اند اشاره كرده

ــه  -١٢ ــور وزارتخانـ ــورد حضـ ــعه              در مـ ــيس و توسـ ــر در تاسـ ــاي ديگـ هـ

هـا در   مدرسه سازي و اسـتفاده از امكانـات آموزشـي سـاير وزارتخانـه     

درصد از كارشناسـان و   93آموزش و پرورش، هاي  كمك به تقليل هزينه

 .اند درصد از اوليا با نظر متوسط، زياد و خيلي زياد راي داده 5/91

درصـد از   7/10در مورد ديدگاه مربوط بـه كـارايي آمـوزش و پـرورش      -١٣

درصـد متوسـط بـه بـاال نظـر       1/72كارشناسان با ديـدگاه خيلـي بـاال و    

بـه   7/69ديـدگاه خيلـي زيـاد و     درصـد بـه   8/6در مـورد اوليـا،   . اند داده

 .اند متوسط به باال راي داده

 1/30در مورد مسئوليت مـالي آمـوزش و پـرورش از نظـر كارشناسـان       -١٤

 8/40به سـازمانهاي خصوصـي و    4/15به مردم،  7/13درصد به دولت، 

در مورد طرح عوارض ويژه براي كارخانجات در جذب كمك هـاي مـالي،   

درصد از اوليا با گزينـه بـاال، موافـق     2/91درصد از كارشناسان و 

.باشند مي

ي كاالها و خدمات، در مورد طرح ماليات غير مستقيم برا

درصـــد از اوليـــا بـــه ديـــدگاه متوســـط بـــه بـــاال             6/68كارشناســـان ، 

.اند اشاره كرده

ــه  ــور وزارتخانـ ــورد حضـ ــعه             در مـ ــيس و توسـ ــر در تاسـ ــاي ديگـ هـ

مدرسه سازي و اسـتفاده از امكانـات آموزشـي سـاير وزارتخانـه     

آموزش و پرورش، هاي  كمك به تقليل هزينه آموزش و پرورش، هاي   درصد از كارشناسـان و   93هاي  

درصد از اوليا با نظر متوسط، زياد و خيلي زياد راي داده

در مورد ديدگاه مربوط بـه كـارايي آمـوزش و پـرورش     

درصـد متوسـط بـه بـاال نظـر       1/72كارشناسان با ديـدگاه خيلـي بـاال و    
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درصد به دولت،  9/27از نظر اوليا، . اند به نقش دولت و مردم اشاره كرده

درصـد بـه    53هـاي خصوصـي و    به سـازمان  7/8م، درصد به مرد 4/10

 .اند نقش مشترك دولت و مردم اشاره كرده

  

  نتايج و بحث سؤاالت تحقيق -ب

سئوال اول پژوهش به بررسي نقش نوع خانواده يعني سطح مـدارك علمـي،   

ميزان درآمد و تعداد فرزندان و نوع مدرسه دانش آمـوزان از جهـت دولتـي وغيـر     

. پـردازد  مـي  در آمـوزش و پـرورش   ان جذب كمك هـاي مـالي  دولتي بودن در ميز

از نظـر كارشناسـان نشـان  ميدهـد كـه بـاال        1بررسي سئواالت مربوط به فرضيه 

و ) chi =78/76(پايين بودن تعداد فرزنـدان  ) chi=  088/50(بودن مدرك تحصيلي 

از ) chi=52/15(و غير دولتي بودن مدارس ) chi=77/19(همچنين باال بودن درآمد 

در ميـزان كمـك آنهـا بـه آمـوزش و پـرورش مـوثر         >05/0pنظر كارشناسان بـا  

شناساني كه فرزنـدان آنهـا در مـدارس    ركا. باشد و رابطه معني دار وجود دارد مي

غيرانتفايي مشغول بـه تحصـيل هسـتند، بـيش از مـدارس دولتـي بـراي كمـك بـه          

ان در كليـه سـئواالت   آموزش و پرورش عالقمند هستند، يعني از ديدگاه كارشناسـ 

  .مربوط به فرضيه يك، ارتباط معني دار وجود دارد

از نظـر اوليـا نشـانگر عـدم ارتبـاط       1بررسي سئواالت مربوط بـه فرضـيه   

 =614/3(، نـوع مدرسـه تحصـيلي فرزنـدان     )chi=77/19(دار در ابعاد درآمد  معني

chi ( و تعداد فرزندان)047/9=chi (باشـد   ورش مـي با ميزان كمك به آموزش و پر

و تنها افزايش سطح سواد والدين در ميزان كمـك آنهـا بـه آمـوزش و پـرورش در        

05/0p< 19/68(دار ديده مي شود  ارتباط معني =chi .(   بعبارت ديگر ميـزان درآمـد

اوليا، تعداد فرزنـدان و نـوع مدرسـه آنهـا هـيچ تـاثيري در ميـزان كمـك مـالي بـه           

  .آموزش و پرورش ندارد

  

از نظـر كارشناسـان نشـان  ميدهـد كـه بـاال        1بررسي سئواالت مربوط به فرضيه  از نظـر كارشناسـان نشـان  ميدهـد كـه بـاال        1 1 

پايين بودن تعداد فرزنـدان  ) chi=  088/50(بودن مدرك تحصيلي 

و غير دولتي بودن مدارس ) chi=77/19(همچنين باال بودن درآمد 

در ميـزان كمـك آنهـا بـه آمـوزش و پـرورش مـوثر        >05/0pنظر كارشناسان بـا  

شناساني كه فرزنـدان آنهـا در مـدارس    ركا. باشد و رابطه معني دار وجود دارد

غيرانتفايي مشغول بـه تحصـيل هسـتند، بـيش از مـدارس دولتـي بـراي كمـك بـه          

آموزش و پرورش عالقمند هستند، يعني از ديدگاه كارشناسـ ان در كليـه سـئواالت   آموزش و پرورش عالقمند هستند، يعني از ديدگاه كارشناسـ ان در كليـه سـئواالت   آموزش و پرورش عالقمند هستند، يعني از ديدگاه كارشناسـ 

  .مربوط به فرضيه يك، ارتباط معني دار وجود دارد

از نظـر اوليـا نشـانگر عـدم ارتبـاط       1بررسي سئواالت مربوط بـه فرضـيه    از نظـر اوليـا نشـانگر عـدم ارتبـاط       1 1 

، نـوع مدرسـه تحصـيلي فرزنـدان     )chi=77/19(دار در ابعاد درآمد 

با ميزان كمك به آموزش و پر) chi=047/9(و تعداد فرزندان 

و تنها افزايش سطح سواد والدين در ميزان كمـك آنهـا بـه آمـوزش و پـرورش در        
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  ارايه شده است 1ايج سئوال شماره ير خالصه نتدر جدول ز

  شماره يك لنتايج سئوا: 1جدول شماره
حالت  معني 

  داري

  ميزان

  معني داري

خي جدول 

)05/0(  

  خي محاسبه

  شده
  گروه  سئوال  درجه آزادي

  كارشناسان  سطح سواد  20  088/50  41/31  000/0  +

  اوليا  سطح سواد  20  19/68  41/31  000/0  +

  كارشناسان  درآمد  12  812/25  03/21  011/0  +

  اوليا  درآمد  12  77/19  03/21  072/0  - 

  كارشناسان  نوع مدرسه  4  52/15  49/9  004/0  +

  اوليا  نوع مدرسه  4  612/3  49/9  461/0  - 

+  000/0  51/15  773/76  8  
تعداد 

  فرزندان
  كارشناسان

 -  338/0  51/15  047/9  8  
تعداد 

  فرزندان
  اوليا

  

هـاي جلـب مشـاركتهاي مردمـي در امــور      سـي راه بـه برر ) 1376(سـپهري  

يكـي از سـئوال پـژوهش فـوق بـه بررسـي سـطح        . پـردازد  آموزش و پرورش مـي 

نتـايج  . پـردازد  اقتصادي و اجتماعي افراد مشاركت كننده در آمـوزش و پـرور مـي   

دهد كـه اكثريـت افـراد     هاي اين پژوهش همگرا بوده و نشان مي تحقيق فوق با يافته

مشاركت در آموزش و پرورش داراي مدارك ليسانس و باالتر بوده و  مند به عالقه

معتقـد اسـت كـه    ) 1371(محمودي . دهند درصد آنها را فرهنگيان تشكيل مي 12/94

هـاي خصوصـي كـردن     وي بـه بررسـي راه  . تحول فرهنگي پيش نياز توسعه است

پردازد و نقش افـراد تحصـيل كـرده را در توسـعه و كمـك بـه        آموزش ابتدايي مي

نيـز در  ) 1375(رنجـه بـازو و زال   . كند آموزش و پرورش، مهم و اساسي تلقي مي

پژوهش خود به بررسي نقش و اهميت سواد و معلومات باالتر در مشاركت بيشتر 

در  هاي آموزش و پرورش پرداخته و نقش افراد تحصيل كـرده را  مردم در فعاليت

  .كنند توسعه آموزش و پرورش مهم تلقي مي

  فرزندان

338/0  51/15  047/9  8  
تعداد 

  فرزندان

هـاي جلـب مشـاركتهاي مردمـي در امــور     بـه برر ) 1376(سـپهري   سـي راه بـه برر ) 1376(سـپهري   سـي راه بـه برر ) 1376(سـپهري  

يكـي از سـئوال پـژوهش فـوق بـه بررسـي سـطح        . پـردازد  آموزش و پرورش مـي 

اقتصادي و اجتماعي افراد مشاركت كننده در آمـوزش و پـرور مـي   

دهد كـه اكثريـت افـراد    هاي اين پژوهش همگرا بوده و نشان ميتحقيق فوق با يافته

مشاركت در آموزش و پرورش داراي مدارك ليسانس و باالتر بوده و 

) 1371(محمودي . دهند درصد آنها را فرهنگيان تشكيل مي

هـاي خصوصـي كـردن    وي بـه بررسـي راه  . تحول فرهنگي پيش نياز توسعه است

پردازد و نقش افـراد تحصـيل كـرده را در توسـعه و كمـك بـه       آموزش ابتدايي مي

رنجـه بـازو و زال   . كند آموزش و پرورش، مهم و اساسي تلقي مي
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به بررسي نقش تعامل مردم در جذب كمكهاي مالي در آمـوزش و   2سئوال 

از ديدگاه كارشناسان و اوليا با افزايش ديدگاه مثبت در مـورد  . پردازد پرورش مي

به ترتيب اوليـا   52و  738/40با كا اسكواير، (خصوصي سازي آموزش و پرورش 

و تعامــل مثبــت مــردم در مــورد تعامــل در شــوراهاي آمــوزش و ) انو كارشناســ

، ميـزان كمـك   )به ترتيب اوليا و كارشناسـان  7/73و  3/70با كا اسكواير، ( پرورش

هاي مربوطـه بـه    همچنين مطالعه گزينه. يابد مالي به آموزش و پرورش افزايش مي

درصد از  2/19 درصد از كارشناسان و 9/22دهد كه حدود  هاي كمك نشان مي راه

اوليا كمك به مسجد سازي، كمك به مسـتمندان و مدرسـه سـازي را مـورد توجـه      

از اوليا كمك به مدرسـه سـازي را    9/52درصد از كارشناسان و  9/44قرار داده و 

در مـورد بررسـي راه هـايي كـه باعـث      . انـد  ها مشخص كرده بيشتر از ساير گزينه

درصـد از   7/66. و پرورش مـي شـود  شركت مردم در كمك هاي مالي به آموزش 

كارشناسان، روش آگاه كردن مردم از مسايل آموزش و پرورش را مهم دانسته و 

 63در مـورد اوليـا،   . به ارايه برگه هاي جلـب مشـاركت اشـاره كـرده انـد      8/5تنها 

. انـد  هاي جلب مشاركت توجـه نمـوده   درصد به برگه 5/12درصد به آگاه سازي و 

  :ارايه شده است 2نتايج سئوال شماره  در جدول زير خالصه

از اوليا كمك به مدرسـه سـازي را    9/52درصد از كارشناسان و  9/44قرار داده و  از اوليا كمك به مدرسـه سـازي را    9/52 9/52 

در مـورد بررسـي راه هـايي كـه باعـث      . انـد  ها مشخص كردهبيشتر از ساير گزينه

درصـد از   7/66. و پرورش مـي شـود  شركت مردم در كمك هاي مالي به آموزش 

كارشناسان، روش آگاه كردن مردم از مسايل آموزش و پرورش را مهم دانسته و 

در مـورد اوليـا،   . به ارايه برگه هاي جلـب مشـاركت اشـاره كـرده انـد     

هاي جلب مشاركت توجـه نمـوده   درصد به برگه 5/12درصد به آگاه سازي و 

ارايه شده است 2نتايج سئوال شماره در جدول زير خالصه ارايه شده است 2 2 :  
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  نتايج سئوال شماره دو: 2جدول شماره 
حالت 

  داري معني

ميزان 

  داري معني

خي جدول 

)05/0(  

خي محاسبه 

  شده

درجه 

  آزادي
  گروه  سئوال

  كارشناسان  خصوصي سازي  16  316/152  30/26  000/0  +

  اوليا  خصوصي سازي  16  738/40  30/26  001/0  +

  كارشناسان  تعامل در آموزش و پرورش  16  00054/52  30/26  00001/0  +

  اوليا  تعامل در آموزش و پرورش  16  219/70  30/26  000/0  +

  كارشناسان  نوع كمك  12  678/73  03/21  000/0  +

  اوليا  نوع كمك  12  27/39  03/21  000/0  +

  كارشناسان  روش كمك  12  754/49  03/21  000/0  +

  اوليا  روش كمك  12  30809/17  03/21  13837/0  -

  

در پـــژوهش امكـــان ســـنجي گســـترش آزادســـازي و ) 1371(محمـــودي 

پردازد كه عوامل مـؤثر   خصوصي كردن آموزش ابتدايي به بررسي اين سئوال مي

در خصوص آزاد سازي و خصوصي كردن با توجـه بـه الگـوي توزيـع درآمـد و      

د كـه در  كنـ  مـي  وي در فصل پنجم نتيجه گيري. باشد مصرف در كشور چگونه مي

هـاي   درصـد از خـانواده   28صورت واگذاري آموزش ابتدايي به بخش خصوصي، 

هـا   درصـد خـانواده هـاي روسـتايي قـادر بـه تـامين برخـي از هزينـه          9شهري و 

هاي پژوهش فوق با نتايج اين تحقيق كه به بررسي نقش خصوصي  يافته. باشند مي

با نتايج اين تحقيـق كـه   هاي آموزش و پرورش فوق  سازي مدارس در تقليل هزينه

هاي آمـوزش و پـرورش    به بررسي نقش خصوصي سازي مدارس در تقليل هزينه

درصــد از  3/11باشــد، زيــرا در ايــن تحقيــق نيــز تنهــا   پــردازد، هماهنــگ مــي مــي

درصد از اوليا به خصوصي سازي آمـوزش و پـرورش معتقـد     7/0كارشناسان و 

  .باشند مي

) 1375(و زال و رنجـه بـازو   ) 1374(دي نتايج اين پژوهش و تحقيقات مجته

در خصوص مشاركتهاي مردمي حاكي از اين اسـت كـه بسـنده كـردن بـه بودجـه       

در پـــژوهش امكـــان ســـنجي گســـترش آزادســـازي و ) 1371(محمـــودي 

پردازد كه عوامل مـؤثر  خصوصي كردن آموزش ابتدايي به بررسي اين سئوال مي

در خصوص آزاد سازي و خصوصي كردن با توجـه بـه الگـوي توزيـع درآمـد و      

وي در فصل پنجم نتيجه گيري. باشد مصرف در كشور چگونه مي

درصـد از خـانواده   28صورت واگذاري آموزش ابتدايي به بخش خصوصي، 

درصـد خـانواده هـاي روسـتايي قـادر بـه تـامين برخـي از هزينـه         

هاي پژوهش فوق با نتايج اين تحقيق كه به بررسي نقش خصوصي 

با نتايج اين تحقيـق كـه   هاي آموزش و پرورش فوق سازي مدارس در تقليل هزينه

هاي آمـوزش و پـرورش   به بررسي نقش خصوصي سازي مدارس در تقليل هزينه

باشــد، زيــرا در ايــن تحقيــق نيــز تنهــا  پــردازد، هماهنــگ مــي

درصد از اوليا به خصوصي سازي آمـوزش و پـرورش معتقـد     7/0
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هـاي   هاي آموزشي هزينه دولتي و درصدي از توليد ناخالص ملي، جلوگيري هزينه

ها و سازمانهاي خـاص   آموزشي نخواهد بود، بلكه مشاركت گسترده مردم و نهاده

نتـايج  . الي و معنوي بـه آمـوزش و پـرورش، ضـروري اسـت     براي ارائه خدمات م

و قاسـمي پويـا   ) 1375(تحقيق زال و رنجه بـازو   6و  3 ،1،2هاي  حاصل از فرضيه

،  هـاي آمـوزش و پـرورش    برنامـه  دهد كه شركت فعال مـردم در  نشان مي) 1376(

ضروري به نظـر رسـيده و نشـان دهنـده اقبـال عمـومي مـردم بـراي شـركت در          

  .باشد ي آموزش و پرورش ميها برنامه

تحقيق به بررسي اينكه كدام بخش از آموزش و پرورش در جـذب   3سئوال 

بررسـي سـئواالت پرسشـنامه نشـان     . پـردازد  كمكهاي مالي، موفـق تـر اسـت، مـي    

و  8/53با كا اسكواير، (دهد كه بين حاالت مربوط به جذب كمك از طريق انجمن  مي

، توجـه بـه نقـش شـوراهاي آمـوزش و      )شناسـان به ترتيب براي اوليـا و كار  3/32

به ترتيب براي  3/30و  2/34با كا اسكواير،(پرورش در جذب كمك هاي مالي مردم 

 5/74 با كـا اسـكواير،  (، آشنايي با وظايف شوراهاي آموزشي  )اوليا و كارشناسان

، توليد و فروش كاالهـاي ضـروري در   )به ترتيب براي اوليا و كارشناسان 8/41و 

، و تقليـل  )به ترتيب براي اوليا و كارشناسـان  1/92و  2/57با كا اسكواير، (سه مدر

به ترتيب بـراي اوليـا و    9/41و 3/19با كا اسكواير، (هاي آموزش و پرورش   هزينه

بـا شـاخص ميـزان كمـك مـالي بـه آمـوزش و پـرورش          >05/0pدر ) كارشناسان

ده كارشناسـان بـر ايـن عقيـ     به عبـارت ديگـر اوليـا و   . دار وجود دارد ارتباط معني

انجمن هاي اوليا و مربيان و شوراهاي آموزش و پـرورش نقـش اصـلي     هستند كه

همچنين تقليـل   . هاي مالي و فكري مردم در آموزش و پرورش دارند در جذب كمك

در جـدول  . هـاي آمـوزش و پـرورش دارد    ها نيز نقش مهمي در كاهش هزينه هزينه

  :گردد پژوهش ارايه مي 3سئوال  اي از نتايج آماري زير خالصه

بررسـي سـئواالت پرسشـنامه نشـان     . پـردازد  كمكهاي مالي، موفـق تـر اسـت، مـي    

با كا اسكواير، (دهد كه بين حاالت مربوط به جذب كمك از طريق انجمن 

)شناسـان به ترتيب براي اوليـا و كار  )شناسـان به ترتيب براي اوليـا و كار  ، توجـه بـه نقـش شـوراهاي آمـوزش و      به ترتيب براي اوليـا و كار 

 3/30و  2/34با كا اسكواير،(پرورش در جذب كمك هاي مالي مردم 

با كـا اسـكواير،  (، آشنايي با وظايف شوراهاي آموزشي  )اوليا و كارشناسان

، توليد و فروش كاالهـاي ضـروري در   )به ترتيب براي اوليا و كارشناسان

به ترتيب براي اوليا و كارشناسـان  1/92و  2/57با كا اسكواير، 

به ترتيب بـراي اوليـا و    9/41و 3/19با كا اسكواير، (هاي آموزش و پرورش  

بـا شـاخص ميـزان كمـك مـالي بـه آمـوزش و پـرورش         >05/0pدر ) كارشناسان

كارشناسـان بـر ايـن عقيـ    به عبـارت ديگـر اوليـا و   . دار وجود دارد

انجمن هاي اوليا و مربيان و شوراهاي آموزش و پـرورش نقـش اصـلي    

هاي مالي و فكري مردم در آموزش و پرورش دارند
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  نتايج سئوال شماره سه: 3جدول شماره 
حالت 

داري معني

ميزان 

  داري معني

خي جدول 

)05/0(  

خي محاسبه 

  شده

درجه 

  آزادي
  گروه  سئوال

  كارشناسان  كمك از طريق انجمن  16  274/32  30/26  002/0  +

  اوليا  كمك از طريق انجمن  16  76/53  30/26  0001/0  +

  كارشناسان  نقش شوراها در كمك  16  289/30  30/26  017/0  +

  اوليا  نقش شوراها در كمك  16  216/34  30/26  05/0  +

  كارشناسان  آشنايي با وظايف شوراها  12  773/41  30/26  000/0  +

  اوليا  آشنايي با وظايف شوراها  12  456/74  30/26  000/0  +

+  000/0  30/26  052/92  12  
توليد و فروش كاال در 

  سه در جهت كمك ماليمدر
  كارشناسان

+  000/0  30/26  154/57  16  
توليد و فروش كاال در 

  مدرسه در جهت كمك مالي
  اوليا

  كارشناسان  تقليل هزينه ها  16  835/41  30/26  000/0  +

  اوليا  تقليل هزينه ها  16  296/19  30/26  254/0  -

  

مسـائل   در كشور مـا موضـوع فعاليتهـاي انجمـن اوليـا و مربيـان، يكـي از       

هــاي والــدين  هــا در آگــاهي ايــن انجمــن. اساســي آمــوزش و پــرورش بــوده اســت

آموزان و هم چنين در اصالح و تغيير رفتار و پيشـرفت تحصـيلي و دريافـت     دانش

نتيجـه تحقيقـات جهـانگرد، پوتـورا،     . كمك مالي و معنوي والدين مؤثر بـوده اسـت  

هاي ايـن پـژوهش مؤيـد     نند يافتهما) 1375نقل از زال و رنجه بازو، (دوپن و موينه 

اين نكتـه اسـت كـه فعـال كـردن نقـش انجمـن اوليـا و مربيـان در اثـر بخشـي بـه             

بهره گيـري هـر چـه بيشـتر از روحيـه      . باشد هاي مردمي مورد توجه مي مشاركت

مند در جهت تهيـه، تـدارك و    تعاون اولياي دانش آموزان و ديگر افراد خير و عالقه

و پـرورش مدرسـه نظيـر كارگـاه، آزمايشـگاه، كتابخانـه،        تكميل امكانات آمـوزش 

نمازخانه، فضاي ورزشي و توسعه ساختمان و حياط مدرسه به عنـوان مهمتـرين   

هاي اين تحقيق نيـز مؤيـد موضـوع فـوق      اهداف انجمن اوليا و مربيان بوده و يافته

  .)1373انجمن، (باشد  مي

+  000/0  30/26  154/57  16  
توليد و فروش كاال در 

مدرسه در جهت كمك مالي

  تقليل هزينه ها  16  835/41  30/26  000/0  +

  تقليل هزينه ها  16  296/19  30/26  254/0  -

در كشور مـا موضـوع فعاليتهـاي انجمـن اوليـا و مربيـان، يكـي از       

هــاي والــدين  هــا در آگــاهي ايــن انجمــن. اساســي آمــوزش و پــرورش بــوده اســت

آموزان و هم چنين در اصالح و تغيير رفتار و پيشـرفت تحصـيلي و دريافـت    

. نتيجـه تحقيقـات جهـانگرد، پوتـورا،     . نتيجـه تحقيقـات جهـانگرد، پوتـورا،     . كمك مالي و معنوي والدين مؤثر بـوده اسـت  

هاي ايـن پـژوهش مؤيـد     نند يافتهما) 1375نقل از زال و رنجه بازو، 

اين نكتـه اسـت كـه فعـال كـردن نقـش انجمـن اوليـا و مربيـان در اثـر بخشـي بـه             

بهره گيـري هـر چـه بيشـتر از روحيـه      . باشد هاي مردمي مورد توجه مي

مند در جهت تهيـه، تـدارك و   تعاون اولياي دانش آموزان و ديگر افراد خير و عالقه
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عه در جـذب درآمـدهاي   تحقيق به بررسي اينكه كدام بخش از جام 4سئوال 

بررسـي سـئوالهاي مربـوط بـه ايـن بخـش نشـان        . پـردازد  مالي مؤثر ميباشد، مي

به ترتيب  8/96و  5/27با كا اسكواير، (دهد كه مردم با اخذ سود از كارخانجات  مي

با كا اسكواير، (دريافت مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم  ،)براي اوليا و كارشناسان

، و اسـتفاده از امكانـات سـايز    )تيـب بـراي اوليـا و كارشناسـان    به تر 4/89و  3/46

بـه ترتيـب بـراي     8/39و  6/49با كا اسكواير، (ها در آموزش و پرورش  وزارتخانه

  .موافق ميباشند  >p 05/0، در )اوليا و كارشناسان

پـــژوهش                            4اي از نتـــايج آمـــاري ســـئوال    در جـــدول زيـــر خالصـــه  

  :گردد ميارايه 

 4نتايج سئوال شماره : 4جدول شماره

حالت 

  داري معني

ميزان 

  داري معني

خي جدول 

)05/0(  

خي محاسبه 

  شده

درجه 

  آزادي
  گروه  سئوال

  كارشناسان  دريافت عوارض ويژه  16  82808/96  30/26  000/0  +

  اوليا  دريافت عوارض ويژه  16  526/27  30/26  036/0  +

  كارشناسان  افت ماليات غيرمستقيمدري  16  442/89  30/26  000/0  +

  اوليا  دريافت ماليات غيرمستقيم  16  338/46  30/26  000/0  +

+  00082/0  30/26  84682/39  12  
استفاده از امكانات ساير 

  نهاده ها
  كارشناسان

+  000/0  30/26  635/49  12  
استفاده از امكانات ساير 

  نهاده ها
  اوليا

ش و پـرورش انگلسـتان و ژاپـن بـا     در مـورد آمـوز  ) 1372(تحقيق آقازاده 

بـه  . هاي اين پژوهش در بخش مشاركت و اخذ ماليات و عوارض انطبـاق دارد  يافته

طور خالصه مي توان گفت كه عدم تمركز در آموزش و پـرورش انگلسـتان جزئـي    

از نظام تركيب اجتماعي و مديريت آن است و قبل از اينكه از طريق به وجود آمـدن  

وزارت آمــوزش و . ون و تاســيس تشــكيالت برقــرار شــودســازمان و وضــع قــان

 106درصد بودجه عمومي آموزش و پرورش را به  85پرورش انگلستان هر ساله 

نتايج سئوال شماره : 4جدول شماره نتايج سئوال شماره : 4جدول شماره 4: 4جدول شماره
ميزان 

  داري معني

خي جدول 

)05/0(  

خي محاسبه 

  شده

درجه 

  آزادي
  سئوال

دريافت عوارض ويژه  16  82808/96  30/26  000/0  +

دريافت عوارض ويژه  16  526/27  30/26  036/0  +

افت ماليات غيرمستقيمدري  16  442/89  30/26  000/0  + افت ماليات غيرمستقيمدري  16  442/89  30/26  000/0  + دري  16  442/89  30/26  000/0  +

دريافت ماليات غيرمستقيم  16  338/46  30/26  000/0  +

00082/0  30/26  84682/39  12  
استفاده از امكانات ساير 

  نهاده ها

+  000/0  30/26  635/49  12  
استفاده از امكانات ساير 

  نهاده ها

ش و پـرورش انگلسـتان و ژاپـن بـا     در مـورد آمـوز  ) 1372(تحقيق آقازاده 

هاي اين پژوهش در بخش مشاركت و اخذ ماليات و عوارض انطبـاق دارد 

طور خالصه مي توان گفت كه عدم تمركز در آموزش و پـرورش انگلسـتان جزئـي    
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اي  هاي سـرمايه  درصد هزينه 50كند كه آنها بتوانند حداقل  منطقه طوري تقسيم مي

تخصيص قسـمتي از ماليـات بـر درآمـد     . و جاري خود را از اين بودجه تامين كنند

شامل مالياتها شامل درآمـد ناشـي   : مردم ناحيه به آموزش و پرورش در انگلستان

از خريد و فروش امالك، وسايل و مواد مصرفي شدني، مسافرتها، درآمدها ناشـي  

هـاي حمـل و نقـل،     از جلب توريست، درآمد استخراج معادن، ماليات بر درآمد بنگاه

  .باشد نطقه و غيره ميماليات بر درآمد بخش صنايع، خدمات كشاورزي م

در كشور ژاپن نيز تامين مخارج آموزش و پرورش به بخـش خصوصـي و   

وزارت آموزش و پـرورش؛ علـوم   ) 1372آقازاده، (غيردولتي اختصاص يافته است 

هـاي عمـومي آمـوزش و     درصد از كـل هزينـه   50قريب به  1965و فرهنگ از سال 

و  1985ايـن رقـم در سـالهاي     .كـرده اسـت   پرورش استانها و شهرها را تامين مي

درصد كاهش يافته است و اين امر نشانگر آن است كـه   40و  6/43به ترتيب  1992

به تدريج دستگاه مركزي آموزش و پرورش ژاپن تامين قسمت اعظمـي از مخـارج   

آموزش و پرورش استان و شهرها را به حكومتها و مجالس ايـالتي محـول نمـوده    

  .است

وصـي و صـاحبان صـنايع و حـرف در ژاپـن از      سرمايه گذاري بخش خص

هــاي فنــي و  پيشــگامان ســرمايه گــذاري در امــر آمــوزش و پــرورش و آمــوزش 

درصـد از   6/79، قريـب بـه   1992بر طبق آمار موجود در سال . اند تخصصي بوده

كل كودكان ژاپني كه تحت پوشش آموزش قبل از دبسـتان قـرار داشـتند، در مهـد     

درصـد از دانـش    20حدود . ي ثبت نام كرده بودندكودك و كودكستانهاي خصوص

آمــوزان دوره ابتــدايي و دوره اول متوســطه در مــدارس خصوصــي بــه تحصــيل  

درصد دانـش آمـوزان دوره دوم متوسـطه در مـدارس      35و قريب  اشتغال داشتند

قابل ذكر اينكـه صـاحبان صـنايع و    . متوسطه خصوصي مشغول به تحصيل بودند

كز آموزشي به ويژه مدارس متوسـطه خصوصـي، مـدارس    حرف نيز در ايجاد مرا

اي و فني و ماشين آالت و وسايل و ادوات مـدرن و   عالي فني، تجهيز مدارس حرفه

هـاي عمـومي آمـوزش و    درصد از كـل هزينـه   50قريب به  1965و فرهنگ از سال 

ايـن رقـم در سـالهاي     .كـرده اسـت   پرورش استانها و شهرها را تامين مي ايـن رقـم در سـالهاي     .كـرده اسـت     .كـرده اسـت   

درصد كاهش يافته است و اين امر نشانگر آن است كـه   40و  6/43به ترتيب  1992

به تدريج دستگاه مركزي آموزش و پرورش ژاپن تامين قسمت اعظمـي از مخـارج   

آموزش و پرورش استان و شهرها را به حكومتها و مجالس ايـالتي محـول نمـوده    

سرمايه گذاري بخش خصوصـي و صـاحبان صـنايع و حـرف در ژاپـن از      سرمايه گذاري بخش خصوصـي و صـاحبان صـنايع و حـرف در ژاپـن از      سرمايه گذاري بخش خص

پيشــگامان ســرمايه گــذاري در امــر آمــوزش و پــرورش و آمــوزش 

درصـد از   6/79، قريـب بـه   1992بر طبق آمار موجود در سال . اند 

كل كودكان ژاپني كه تحت پوشش آموزش قبل از دبسـتان قـرار داشـتند، در مهـد     

درصـد از دانـش    20حدود . كودك و كودكستانهاي خصوصي ثبت نام كرده بودندكودك و كودكستانهاي خصوصي ثبت نام كرده بودندكودك و كودكستانهاي خصوص

آمــوزان دوره ابتــدايي و دوره اول متوســطه در مــدارس خصوصــي بــه تحصــيل  
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مركز سمعي و بصري، مؤثر بوده و در خدمت مدارس ژاپـن   834پيشرفته و ايجاد 

  .باشند مي

  

  پيشنهادات

  :گردد ه ميدر اين قسمت به چند پيشنهاد درباره اجراي پژوهش اشار

آگاه سازي مردم به نقش آموزش و پرورش به عنوان كليد و رمـز موفقيـت در    -1

  .گردد هاي گوناگون پيشرفت مادي و معنوي در جامعه  تلقي مي جنبه

بحث و گفتگو و تبادل نظر با مردم و كارشناسان در جهـت جـذب منـابع مـالي      -2

 .با توجه به شرايط و امكانات محليجديد 

نتايج گذشته اداره كرد مدارس غيرانتفاعي و كمكهاي مردمـي در راسـتاي    ارايه -3

 .هاي همياري و كمك اطالع رساني و توسعه جنبه

ايجاد سازمان دهي در جذب منابع مالي افراد متمول به صورت تشويقي و آگاه  -4

 .سازي و ايجاد نگرش

اي و  طقـه توجه به توسعه فرهنگ همكاري در شوراهاي آمـوزش و پـرورش من   -5

 .گسترش آن به مدارس در زمينه ارتباط نزديك اوليا و مربيان

هاي مناسب در جامعه براي افـراد خيـر و نيكوكـار در راه مدرسـه      ايجاد زمينه -6

 .سازي

هاي معنـوي و مـادي اوليـا و مربيـان در راه      بهبود نقش انجمن در هدايت كمك -7

 .ي عمليبهبود كمي و كيفي مدارس با توجه به راهكارها

توجه به اهميت مدرسه در جهت ايجاد و توسعه فعاليتهـاي توليـدي و خـدماتي     -8

 .در درون و بيرون مدرسه

ايجاد برنامه ريزي صحيح در راستاي جـذب عـوارض و مالياتهـاي مسـتقيم و      -9

 .غيرمستقيم از مراكز تجاري و خدماتي با توجه به برنامه ريزي انجام شده

.با توجه به شرايط و امكانات محلي

نتايج گذشته اداره كرد مدارس غيرانتفاعي و كمكهاي مردمـي در راسـتاي   

.هاي همياري و كمكاطالع رساني و توسعه جنبه

ايجاد سازمان دهي در جذب منابع مالي افراد متمول به صورت تشويقي و آگاه 

.سازي و ايجاد نگرش

توجه به توسعه فرهنگ همكاري در شوراهاي آمـوزش و پـرورش من  

.گسترش آن به مدارس در زمينه ارتباط نزديك اوليا و مربيان

هاي مناسب در جامعه براي افـراد خيـر و نيكوكـار در راه مدرسـه     

هاي معنـوي و مـادي اوليـا و مربيـان در راه     بهبود نقش انجمن در هدايت كمك

.ي عمليبهبود كمي و كيفي مدارس با توجه به راهكارها

توجه به اهميت مدرسه در جهت ايجاد و توسعه فعاليتهـاي توليـدي و خـدماتي    
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لتـي در جهـت ايجـاد و توسـعه      ات آموزشي سـايز مراكـز دو  استفاده از امكان -10

 .اي اي و نيمه حرفه هاي حرفه دوره
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