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 چکیده

 پایـدار  توسـعه  ابعـاد  از یکـی  کـه  دارد پایـدار  توسـعه  در اساسـی  نقـش  شرپـرو  و آموزش
 به توجه استراتژیک، ریزي برنامه به پرورش و آموزش توجه نتیجه در .است استراتژیک ریزي برنامه
 میـزان  ايمقایسـه  بررسـی  پـژوهش  ایـن  اصلی هدف راستا این در دهد. می نشان را پایدار توسعه

 بـوده  کرمانشاه و اصفهان شهرهاي "پایدار توسعه" در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه کاربست
 1111 را پـژوهش  این آماري جامعه است. شده استفاده پیمایشی _ توصیفی پژوهش روش است.

بوده کرمانشاه شهر به مربوط نفر 369 و اصفهان شهر از نفر 742 تعداد، این از که دادند تشکیل نفر

                                                
 Mirzai_davod@yahoo.com  ریزي آموزشی دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد برنامهدانشجوي . 1
   Salman.darabi@yahoo.com  علوم تربیتی دانشگاه اصفهانگروه  ر. استاد یا2
ریـــزي درســـی، دانشـــگاه بـــو علـــی همـــدان   دانشـــجوي دکتـــراي برنامـــه نویســـنده مســـؤول:. 3

Mirzai_davod@yahoo.com  
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 گردیـد  برآورد نفر 285 کوکران نمونه حجم فرمول از استفاده با پژوهش آماري نمونه حجم است.
 هاداده گردآوري منظور به اند.شده انتخاب نمونه حجم با متناسب ايطبقه گیرينمونه روش از که
 کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  طریـق  از پرسشـنامه  پایـایی  که شده استفاده ساخته محقق نامهپرسش از

 اسـت.  گردیـده  برآورد درصد )91/0مطلوب( وضعیت در و )94/0موجود( وضعیت در و محاسبه
 افـزار نـرم  از اسـتفاده  بـا  استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در پرسشنامه هايداده تحلیل و تجزیه
spss گردید. استفاده ساختاري معادالت مدل در ایموس افزار نرم از همچنین است. پذیرفته انجام 
 پـرورش  و آمـوزش  سـتادي  کارشناسـان  و معاونین مدیران، دید از که داد نشان پژوهش هايیافته
 اسـت،  متوسط حد ازتر  پایین موجود وضعیت در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه کاربست میزان
   .باشد می متوسط حد از باالتر مطلوب وضعیت در ولی

  
  ي کلیدي: هاواژه

  آموزش و پرورش استراتژیک.ریزي  برنامه پایدار، توسعه آموزشی، ریزي برنامه
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   مقدمه
 همچـون  معیارهـایی  کـردن  عملیـاتی  بـراي  1یونسـکو  جمله از المللی بین يها زمانسا
، اکولـوژیکی  یکپارچگی، اجتماعی زندگی به ییگو ، پاسخپذیري یت، مسؤولاحترام، اخالق
 تفکـر  و آموزشـی ریـزي   ، برنامـه جامعـه  منفعـت ، اجتمـاعی  و اقتصـادي  برابـري ، عدالت

 توسـعه  در آمـوزش  بـراي  متحـد  ملل دهه عنوان به را 2014 تا 2005 سال از، استراتژیک
 بـه  پایـدار  توسـعه  ماندگار يها ارزش کردن یکپارچه، آن اصلی هدف. کردند اعالم پایدار
، آینـده  و حـال  هـاي  چـالش  بـا  مسـتقیم  رودررویـی  بـراي  شـهروندان  کردن آماده منظور

 مـورد  زنده و پویا جامعه یک جهت در ییگو پاسخ و پذیري یتمسؤول با توأم گیري تصمیم
 سـال  در کـه  تعریفـی  مطـابق . )1389، همکـاران  و افتخاري الدین رکن(یردگمی قرار توجه
 چنـین  پایـدار  توسـعه ، آمـده  توسعه خصوص در ملل سازمان کمیسیون گزارش در 1982

 بـرآورد  در را آینـده  يهـا  نسـل  توانایی، حاضر حال نیازهايتأمین  ضمن که شده تعریف
 مفهـوم  بـه  پایـدار  توسـعه  تـرویج  و آموزش پس. نیندازد مخاطره به خود نیازهاي ساختن
 بـراي  انسـانی  نیروي منابع و طبیعی منابع، پایه منابع از درست برداريبهره و بهینه استفاده
 و پیوسـته  جهان در. )1387، باقري و عظمتیاست( آینده يها نسل و فعلی نسل نیازتأمین 

، کارآمد آموزشی نظام داراي که بود خواهد پیشرفته کشوري، کنونی تحول و تغییر حال در
 اسـت  مواجـه  آن با آموزشی نظام که ییها فرصت و ها چالش. باشد پویا و منعطف، مترقی

 دسترس در منابع از زیادي آوردن بدست براي ثابت نیاز یک. هستند افزایش به رو ساله هر
 نیـاز  بـا  ارتبـاط  در همیشـه مؤسسـات   هـاي  انتخـاب  و تصـمیمات  چنـین  هم. دارد وجود
 مراحـل  ایـن  همه و شوند می تر پیچیده جامعه تغییرات و کارفرمایان، کارکنان، انآموز دانش

 در وصـف  ایـن  با. )2003، میچیلدارند( اهمیت سودمند و مفید استراتژیکریزي  برنامه در
 توسـعه  محـرك  و موتـور  پرورش و وآموزش شده شناخته محورتوسعه، دانایی که عصري

 بزرگـی  یت، مأمورتوسعه طراز نیروهاي تربیت خطیر یت، مسؤولاست پایدار و جانبه همه
 پـرورش  و آمـوزش . بنمایـد  آن تحقـق  مصـروف  را خود همت باید دستگاه این که است

 بشري تمدن و فرهنگی تداوم و بقاء در اساسی و سازنده نقش باز دیر از که است سازمانی

                                                
1. UNESCO 
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 جامعه هر اجتماعی و اقتصادي، سیاسی، فرهنگی توسعه بناي زیر سنگ نیز امروزه و داشته
 پایـدار  توسـعه  در اساسـی  هـاي مؤلفـه  یکـی  امـروزه . )1373، کمالی میر(آید می شمار به
مسـایل   بـه  اسـتراتژیک  نگاه وریزي  ، برنامهآموزشی يها زمانسا خصوص به وها  زمانسا

ریـزي   ، برنامـه یونسـکو  الخصـوص  علـی  و المللـی  بین يها زمانسا امروزه واقع در. است
 . است کرده مطرح جانبه همه توسعه در اساسی اصول و هامؤلفه از یکی را استراتژیک

 نـوعی  از بایـد  رقابـت  میـدان  در موفقیـت  کسـب  راسـتاي  در سـازمانی  هـاي  سیستم
 و عوامل شناسایی ضمن که طوري به باشد گرامحیط و نگرآینده که گیرند بهرهریزي  برنامه

 تعامـل  نحـوه  و سـازمان  بـر  را آنهـا تـأثیر   مدت بلند زمانی افق یک در، محیطی تحوالت
 خصـوص بـه  و آموزشـی  يهـا  زمانسـا . )1385، آقازادهسـازد(  مشـخص  را آنها با سازمان
، تولید بازدهی لحاظ به هم و دارند عهده بر که اجتماعی فرایند لحاظ به پرورش و آموزش

 محصـول  و دارد سروکار انسان با صرفاً که است سازمانی تنها انسانی نیروي پرورش یعنی
 زیـرا باشد،  می متفاوت کامال فنی و صنعتی، اقتصادي دیگرمؤسسات  وها  زمانسا با نیز آن
 سـرانجام  و گیرد می صورت انسان روي بر که فرایندي، انسان، داد درون سیستم این در که

 است انسانی صد در صد کهباشد  می سازمانی تنها جهت بدین، است انسان نیز آن برونداد
 سـازمان  هـر  از بـیش  و اسـت  برخـوردار  بسیاري حساسیت و اهمیت از لحاظ همین به و

 آن کمبودها  سال که آنچه. )34: 1375، مقدم قرائیشود( توجه آن به باید دیگري اجتماعی
ــوزه در ــه ح ــزي  برنام ــدیریت وری ــوزش م ــرورش و آم ــاس پ ــی احس ــود م ــدان، ش  فق

 بـا . اسـت  آینـده  براي ارزیابی و راهبردي، گیري اندازه قابل، دقیق، شفاف هاي ریزي برنامه
 از قبـل ، سوم هزاره در پرورش و آموزش رويپیش تغییرات زیاد حجم و شرایط به توجه
 بـه  و کنـیم  ایفـا  نقـش  مطلـوب  تغییـرات  ایجاد در توانیم می، بشویم تغییرات قربانی اینکه

 بـارز  خصوصـیات  از ایـن  کـه  کنیم ایجاد آینده براي را مطلوب تغییرات فراکنشی صورت
  . )1387، ربیعی و ایمانی(باشد می استراتژیکریزي  برنامه

 بـه  کمـک  جهت که است ابزارهایی و ها رویه، مفاهیم مجموعه استراتژیکریزي  برنامه
، 1درلیاسـت(   شـده  طراحـی  اسـتراتژیک  اقدام و تفکر برايریزان  برنامه و مدیران، رهبران
 یـک  نیازمنـد  آینـده  در فراکنشـی  صورت به مطلوب تغییرات ایجاد براي بنابراین ؛)2007

                                                
1. Dereli 
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 و حرکـات  مجموعـه  از چـارچوبی ، برنامـه  نـوع  ایـن  که باشیم می خالق استراتژي برنامه
 دسـت  به براي را منابع چگونگی و کرده ترسیم اهداف به دستیابی براي را اصلی اقدامات

 پـس . کنـد  مـی  بیـان  آینـده  و حـال  در تهدیدات کردن خنثی و مطلوب موقعیتهاي آوردن
 کـه  اقـداماتی  وهـا   برنامـه  اصـلی  ازخطـوط  است عبارت آموزش استراتژي گفت توان می

 الزمـه ، دیـدگاه  این از. )1384، هداونداست( آموزشی اهداف به دستیابی روش دهنده نشان
 کردن عمل و کردن فکر جهانی، جدید عصر شرایط با همسویی رقابت دنیاي در ماندگاري

 تربیـت  و تعلـیم  نظـام  شـدن  تـر  اثـربخش  چـه  هـر  جهـت  در الزم يهـا  فرصـت  یافتن و
 اسـتراتژیک ریزي  برنامه که است ییها ویژگی از یکی روش این. )1384، میرزایی(باشد می
 گـروه  اعضـاي  فراینـد  ایـن  طریـق  از. کنـد  مـی  متمـایز  بلندمـدت  و سنتی الگوهاي از را

 نظـر  در محـیطش  بـا  ارتبـاط  در کـل  یـک  عنـوان  بـه  را سـازمان ، استراتژیکریزي  برنامه
  . )2002، نیکلز(یرندگ می

 هاي مقوله کاربست نیازمند، آموزشی نظام در استراتژیکریزي  برنامه کردناجرایی براي
، بازاندیشـی ، آموزشـی  اطالعـات  نظـام ، اسـتراتژیک  تفکر: هامؤلفه این جمله از که هستیم

باشـد.   مـی  1تهدیـدها  وهـا   ، فرصـت هـا  ضـعف ، هـا قـوت  تحلیـل  و بـازآفرینی ، بازسازي
، خالقیـت  جملـه  از مغـز  راسـت  سـمت  در تفکر عناصر که است معتقد )2002(2گراتس

  . هستند استراتژیک عبارتی به یا استراتژي طراحی اجزاي، کارآفرینی و جستجوگري
 و بدیع استراتژیهاي باخلق که است ترکیبی و واگرا، خالقانه فرایندي، استراتژیک تفکر
 یـک  همچنـین . )1998، 3هراکلیوس(کند می کمک سازمان اهداف به رسیدن جهت خالقانه
، بوناسـت(  پیچیده محیط یک به بخشیدن معنا و ابهام رفع آن هدف که است مداوم فرایند
 آموزشـی  اطالعـات   نظـام  از برخـورداري  همچنـین  استراتژیکریزي  برنامه الزمه. )2005

 و وابسته تکنولوژیهاي، افزارها نرم، افزارها سخت از اي مجموعه به اطالعاتی نظامباشد.  می
 زمینـه  و شـده  یکپارچـه  و سازماندهی، متشکل یکدیگر با که شود می اطالق مختلف منابع
 فـراهم  اتوماتیـک  صورت به را اطالعات تبادل و تولید، پردازش، سازي ذخیره، آوري جمع

 درمسـتقیماً   توانـد  مـی ، شـود  میتأمین  اطالعاتی سیستم یک توسط که اطالعاتی. نماید می

                                                
1. Strengths, Weakness, Opportunitys, Threats(SWOT) 
2. Graetz  
3. Heracleos 
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 سیستم واقع در. گیرد قرار استفاده مورد مدیران مختلف انتظارات و اهداف اجراي و تحقق
. )1382، محمودياست( اطالعات آن نهایی محصول که شود می گفته سیستمی به اطالعاتی

 سـاختارها  بازسازي، بازاندیشی: محور سه شامل استراتژیکریزي  برنامه فرایند دیگر الزمه
، جامعه(یانمتقاض به که است آن قصد چیزي چه، بازاندیشی محور درباشد.  می بازآفرینی و

 در اسـت  الزم تغییراتی چه بازسازي محور در. شود می مشخص گردد عرضه فرد)، سازمان
 اجرا تغییرات بازآفرینی محور در و گردد می مشخص، شود داده آموزشی نظام ساختارهاي

ریزي  برنامه رویکرد دیگر الزمه. )66-80: 1387، 1هرمن و کافمنشود( می نظارت آنها بر و
 و درونـی  تحلیـل  کـه  اسـت  سـازمان  خـارجی  و داخلی محیط ارزیابی فرایند، استراتژیک

 را سـازمان  ارزیـابی  بـراي  اعتمـاد  قابل و بینانه واقع مقیاس نوعی و شود می نامیده بیرونی
 و رولیشـود(  مـی  تهدیـدها  وهـا   ، فرصـت ها ضعف، قوت نقاط شامل زیرا، آورد می فراهم

 و پیشـرفت ، سـازمان  بیرونـی  و درونـی  اسـتراتژیک  تحلیـل  اصلی پیام. )1997، همکاران
 هـاي  زمینـه  کردن فراهم و ها ضعف رساندن حداقل به، ها قوت براساس جلو به رو حرکت

، همکاران و انصاري(باشد می تهدیدها کردن خنثی وها  فرصت شمردن غنیمت، بهبود قابل
1388( .  
 اقتصادي و انسانی، طبیعی حیات متفاوت ابعاد همپوشی دلیل به پایدار توسعه حوزه در
 شـناخت  در، پایـدار  توسعه راهبردهاي مبناي بر جانبه همه و سیستمی تحلیل روش اتخاذ
 پیرامـون  محـیط  بـا  آن تعامـل  نحوه همچنین و سیستم اجزاء عملکرد و رفتار، عناصر بهتر

 اصـول  ریـزي  پی براي عالوه به. )1389، همکاران و افتخاري الدین است(رکن ناپذیر گریز
 فراینـد  قالب در آموزشی دیدگاه پایه عنوان به راهبردي دیدگاه دادن قرار مبنا پایدار توسعه
 محیط با انطباق و سازگاري از باالیی توان که انسانی آرمانی جامعه به نیل برايریزي  برنامه

 ضـروري ، دارنـد  توسـعه  فراینـد  در آن اسـتراتژیک  اهمیـت  از آگـاهی  و درك جهـت  بـه 
 نیازهـاي « پایـدار  توسـعه  لند برانت کمیته گزارش اساس بر. )11: 1385، (نصیرپورباشد می

 این. »کند میتأمین  نیازهایشان برآوردن در آتی نسل هاي توان تضعیف بدون را امروز نسل
 از بسـیاري  توسـط  سیاسـی  هدف عنوان به میالدي 1990 دهه در گسترده طور به پارادایم

                                                
1. Kafman & Hernan 
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، 1گرفت(بلویت قرار پذیرش مورد غیردولتی يها زمانسا وها  ، دولتالمللی بین يها زمانسا

2008( .  
 زیسـت  و فرهنگـی ، سیاسـی ، اجتماعی، اقتصادي اهداف تلفیق معناي به 2پایدارتوسعه

 بـراي  آینـده  يها نسل توانایی به آسیب بدون، فعلی انسان رفاه سازي حداکثر براي محیطی
 دهـی  سـامان  و تنظـیم  پایدار توسعه. )1385، نجفی و زاهدي(باشد می نیازهایشان برآوردن

 موقعیت یک اساس در پایدار توسعه، گیرد دربرمی را انسان با انسان و محیط و انسان تعامل
 طـی  که »سازگاري و انطباق، دگرگونی از مستمر فرایند« از است عبارت بلکه. نیست ثابت

 و کردن نهادینه، تکنولوژیک توسعه گیري جهتگذاري،  سرمایه جهت منابع از کشی بهره آن
، پایـدار  توسـعه . انسـان  نیازهـاي  رساندن بالفعل براي هم با ارتباط در ها فعالیت هماهنگی
 در مردم تمامی، بلکه منطقه یک و کشور یک در فقط نهها  انسان ي آرمان نیازهاي برآورنده

 متفـاوتی  ابعـاد ، فراگیر مفهومی عنوان به پایدار توسعه. است آینده و حال در جهان سراسر
 آنکـه  منظـور  بـه . دارد سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، محیطی زیست، اقتصادي ابعاد: شامل

 ضـروري  شـده  ذکـر  ابعاد بین تعامل وجود کند حفظ را خود پایداري درازمدت در توسعه
  . )186-187: 1384، نصیرياست(
 طبیعی منابع به نسبت و خودش به نسبت انسان هوشیاري پایه بر پایدار توسعه واقع در

 و اسـت  انسـان  همـه  بـراي  پایـداري  زنـدگی  سبک یک خواهان و است استوار زمین کره
 بـا  رابطه قطع و آینده يها نسل به توجهی بی و منابع اتالف، اندازه از بیش مصرف مخالف
 که اي توسعه مسیر عنوان به تواند می فنی زبان به پایدار توسعه، دیگر سوي از. است گذشته

 تعریـف ، شـود  نمی آینده رفاه کاهش به منجر که امروزي نسل براي رفاه سازي بهینه آن در
  . شود

 یسـتم اکوس، انسـان  قدرقـدرتی  تصـور  گذاشـتن  کنار: از پایدارعبارتند توسعه 3اصول
، پایـدار  توسـعه  و یآشـت ، برابـري  و عـدالت ، اسـت  فعلـی  تصـور  و درك ازتر  مهم بسیار

، گرایانـه  کـل  و سیسـتمی  دید، تلفیق و اي حرفه جامع برنامه، محور مردم، وفاق و مشارکت

                                                
1. Blewitt 
2. Sustainable Development 
3. Principles  
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 و جهـانی  تفکـر ، منابع از عاقالنه استفاده، پذیري انعطاف، دارد وجود آنچه روي بر ساخت
  . )1385، نجفی و زاهدي(محلی عمل

 شکل صورت به را پایدار توسعه هاي مؤلفه ترین جامع، کلی صورت به توان می بنابراین
   )1شکل( 1382، بهرامزاده: منبع. کرد رسم زیر
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 )1383توسعه پایدارمنبع:( بهرامزاده، هاي ): نگاه کلی به مولفه1شکل(

 

  ثبات
 اقتصادي

 
  ثبات 

 اجتماعی

 
  ثبات

 سیاسی

 
  
  

سیاست 
خارجی 
  الزم  شرایط مناسب

 براي توسعه

 امنیت داخلی

 

  امنیت
 اداري

 

  امنیت 
 فرهنگی

امنیت 
 فضاییییی

  امنیت
 اداري 

 برقراري آزادي

  
  هاي مهارت

 مدنی 

 
آزادي فضاي 

 سیاسی

 
امنیت براي 

مشارکت سیاسی 
 احزاب

 
  شرایط کافی

  براي توسعه 

 
تقویت 
 گسترش
 فرهنگ

کردن انداز پس

  کنترل نرخ
  جمعیت

 

گذاري کمی  سرمایه
و کیفی مناسب در 

زمینه بهداشت، 
  درمان و آموزش

 

  

  گسترش
هاي  آموزش
 الزم

 

برخورداري از 
نظام  یک

 اقتصادي مناسب
 

  عامالن توسعه پایدار

  هاي سازمان
 غیردولتی

 

  هاي سازمان ها دولت
 المللی بین

  هاي لفهؤم
  توسعه پایدار

 

  کودکان و
 نوجوانان

  آموزش و
 پرورش

 

 علم

 
 اخالق

  محیط
  زیست

  امنیت
  مشارکت

  انسان
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 امیـدوار  پایـدار  توسعه تحقق به آن وسیله به توان می که ییها راه از یکی اساس این بر
 و کشـور  هـر  انسـانی  منابع ویژه به و منابع اصولی و صحیح آموزشی هاي ریزي ، برنامهبود

 و انسـان ، توسـعه  محـور  تـرین  اصلی که حقیقت این به عنایت با. آنهاست از بهینه استفاده
 و آموزش درگذاري  سرمایه رو این از. است انسانی سرمایه تشکیل، توسعه امر در گام اولین

، اقتصـادي  توسـعه  فراینـد  در تـوجهی  قابـل  نقش کننده تعیین راهبرد یک مثابه به پرورش
 در تحـول  و تغییـر  امـروزه  کـه  طـوري  به. کند می ایفا جوامع سیاسی و فرهنگی، اجتماعی
  . است کرده پیدا انسانی سرمایه میزان با مستقیمی همبستگی جوامع توسعه يها شاخص

 ومؤثر  تربیت و تعلیم نظام اي قطعنامه تصویب با 1997 در ملل سازمان عمومی مجمع
 و آموزشخصـوص(  بـه  و تحصـیلی  سـطوح  همـه  بـراي  متناسـب  مـالی  منابع تخصیص
 لزوم و کرده تعریف پایداري توسعه به نیل براي ضرورت اساس و زمینه پیش را 1پرورش)
 قـرار  تأکیـد  مـورد  کشـورها  همـه  در تربیـت  و تعلیم يها گیري جهت تصحیح و بازنگري

 بـراي  جوامع ابزار ترینمؤثر عنوان به پرورش و آموزش ما دوران در. )1387، داد(نظرزاده
 در کـه  اسـت  شده پذیرفته اصوالً و است گرفته قرار توافق مورد آینده هاي چالش به ورود
 به پایدار پرورش و آموزش. گرفت خواهد شکل فردا دنیاي امروز پرورش و آموزش پرتو

 قابـل  ابـزاري  مثابـه  به تا داشت خواهد را توانایی این آینده هاي دهه در خود وسیع مفهوم
 در. کنـد  بنـا  بـازار  و درس کـالس  بـین  و اجتماع و درس کالس بین مستحکم پل اعتماد
 در ویـژه  بـه  جهـان  در مختلفـی  نهادهـاي  وهـا   زمانسـا ، پایدار پرورش و آموزش عرصه

 یونسـکو  تـالش  و تحـرك  بخصـوص  میـان  این در و اند درآمده حرکت به اخیر يها سال
 و چالشــها، تغییــرات بــه توجــه بــا اســاس ایــن بــر. )1382، زاده اســت(بهرام زدنــی مثـال 

 نیازمنـد ، موجـود  شـرایط  این به توجه با نیز سازمان این، پرورش و آموزش يها ضرورت
 وجـود  بـه  تغیرات به توجه با بتواند که است نگر آینده و جانبه همه، جامع هايریزی برنامه
  . باشند داشته فراکنشی حرکت و راهکارها بهترین آمده

 یشهـا  ویژگی و ابعاد تمامی، کنیم حرکت آن سوي به باید آینده در که را مقصدي اگر
امکانـات   با توان می، بازیابیم درستی به را خود شروع نقطه مختصات و نماییم شناسایی را

 و اصولی هاي گام با را مقصدها به یابی راه مسیر، ها ضعف، موانع همه شناسایی و امروزي

                                                
1. Education 
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 در اجماع و تفاهم به جمعی خرد و کجاست ما مقصد ندانیم اگر ولی، کرد تدوین تر منطقی
 از انبوهی در که داشت خواهیم روزمرگی که باشیم مطمئن باید باشد نیافته راه ها زمینه این
  . )1385، سبحانیشد( خواهد اسیر و گرفتار کردها باید چه

 ذینفعـان ، مخاطبان هدایت طریق از آن در که فرایندي عنوان به استراتژیکریزي  برنامه
 کـردن  عملیاتی براي را ضروري هاي مشی وخط ترسیم را سازمان آینده، سازمان مدعیان و

 ارزیـابی  خـود  -1: از عبارتنـد  راهبـردي ریـزي   برنامه هاي مشخصه. سازد می مهیاها  برنامه
ــازمانی ــورد -2 س ــی برخ ــه در مقتض ــا مواج ــاي ب ــکل انتخابه ــاس و مش ــیم و حس  تنظ

  . )6: 2005، 1هالبرت و روي فیتز(ها اولویت
 کمک که است آن استراتژیک آموزشیریزي  برنامه نفع بزرگترین گفت توان می بنابراین

، آموزشـی  واقعـی  نیازهاي، تر منطقی و تر معقول، تر منظم يها روش از گیري بهره با کند می
ــه بــدین و گــردد انتخــاب کارکنــان و مــدیران  را آمــوزش هــاي متــدولوژي بهتــرین گون
 یـک  ایجـاد  اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  بـراي  موفقیـت  کلید. )12: 1384، هداوند.(برگزیند

  . )3: 2002، کتز(باشد می سازمان پنداره عنوان به مطلوب و آرمانی انداز چشم
 بـه  نسـبت  دورنگـري  بـا  پویا فرایند یک عنوان به استراتژیکریزي  برنامه کلی طور به

 بهتر فرداي به رسیدنمؤثر،  هاي تاکتیک و راهبردهاارایه  و موجود هاي موقعیت و واقعیات
  . سازد می پذیر امکان را

 )1389(یـاري خوب :شود می اشاره حاضر پژوهش با مرتبط ازتحقیقات برخی به زیر در 
 شـهرهاي  متوسـط  آمـوزش  در استراتژیکریزي  برنامه سنجی امکان عنوان با پژوهشی در

 تفکر، زدایی تمرکز امکان میزان صفی و ستادي مدیران دید از که دریافت شیراز و اصفهان
 حـد  ازتر  پایین استان دو متوسطه آموزش در بازآفرینی و بازسازي، بازاندیشی، استراتژیک

 نگرش و مدیران شناختی معرفت باورهاي به راجع پژوهشی در )1388کهن(. است متوسط
 معرفت باورهاي بین که دریافت عالی آموزش در استراتژیکریزي  برنامه خصوص در آنها

 وجـود  داري معنـا  رابطـه  راهبـردي ریزي  برنامه خصوص در آنها نگرش و مدیران شناختی
 مـدیریت  هـاي  مؤلفـه  کاربسـت  بررسـی  عنـوان  تحـت  پژوهشی )1388فرد( شهاب. دارد

 از کـه  داد نشان نتایج. داد انجام اصفهان دانشگاه و خوراسگان آزاد دانشگاه در استراتژیک

                                                
1. Fitzroy & Hullbert 
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، ايمؤلفهـ  منظـور پنجم( و چهـارم ، سوم، اول هاي مؤلفه به توجه میزان شده ذکرمؤلفه  پنج
 از بـیش  )هـا  برنامه براجراي کنترل و استراتژیک امور به توجه، فرایندها به توجهامکانات، 

 میـان  اطالعـات  تبـادل مؤلفه  منظوردوم(مؤلفه  به توجه میزان ولی. است بوده متوسط حد
، هاقوت بررسی هدف با که تحقیقی در. است بوده متوسط میزان ازتر  کم اساتید) و مدیران
، کرمـان  پـرورش  و آمـوزش  در اسـتراتژیک ریزي  برنامه تهدیدهاي وها  ، فرصتها ضعف
، هـا قـوت  کـه  یافـت  دسـت  هایافته این به، گرفته صورت )1386(یمندم الدین زین توسط
 استان پرورش و آموزش در استراتژیکریزي  برنامه فرایند تهدیدهاي وها  ، فرصتها ضعف
 و دبیران، مدیران دیدگاه از تغییر و ارزیابی، اجرا بر نظارت، اجرا، طراحی مراحل در کرمان

 در )2009(1ویلیـامز . اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  متوسـط  سـطح  ازتر  کم کارشناسان
 فراینـد  چگـونگی : ایلونـویز  دانشـگاه  در استراتژیکریزي  برنامه رهبري عنوان با پژوهشی

 استراتژیکریزي  برنامه هاي فعالیت رهبريمسؤول  که افرادي رسید نتیجه این به یادگیري؟
 )2010همکـاران(  و میلر. کنند می رهبري رفتاري نظریه با مطابق باشند می عالی آموزش در
 چهـارچوب  عنـوان  به هاحوزه از بخشی آگاهی يها روش اجراي عنوان با پژوهشی در نیز

 و آمـوزش  در اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  بر آنها اثر و ايحرفه یادگیري جوامع در مفهومی
 بایـد  کارشـان  موفقیت براي آموزشی مناطق مدیران و معلمان، رهبران که معتقدند پرورش

 بهـره  اسـتراتژیک  تفکـر  از رویکـرد  این در و بیاورند روي راهبرديریزي  برنامه سمت به
 بـراي  اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در )2007(2نوجی و الفسترم. گیرند

 از نفـر  333 یـان م در پرسشـنامه  توزیـع  و کمـی  روش از اسـتفاده  بـا ، دار معنی یادگیري
 کیفیـت  در راهبرديریزي  برنامه که رسیدند نتیجه این به انآموز دانش و معلمان کارشناسان

 تحـت  پژوهشـی باشـد.   مـؤثر مـی   دانشجویان یادگیري افزایش و محور وب تدریسارایه 
 در 3جانسـون  و چاسـپارو  توسط، استمند  ارزش تالشی استراتژیکریزي  برنامه آیا عنوان
، آمد عمل به رسمی مصاحبه مدیران از نفر هشت با پژوهش این در. شد انجام )2006سال(
 کـه  بودنـد  موافق قاطعانه مصاحبه مورد مدیران: داد نشان پژوهش این از حاصل هاي یافته

 و دارد ایاالتشان در را وقت صرف و گذاري سرمایه، تالش، ارزش، استراتژیکریزي  برنامه
                                                

1. Williama 
2. Lofstrom & Nevgi 
3. Jasparro & Jonson 
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 هـدایت  و تمرکز را خود نواحی مدارس در استراتژیکریزي  برنامه اجراي عمده دلیل آنها
 بـا  پژوهشـی  در )2005(1مـارك  و ماکانـدان . دانستند می خود ناحیه هاي فعالیت به بخشی
 اسـتراتژي  پـذیرفتن  رغـم  علـی انـد   داشـته  اذعان، آموزشیریزي  برنامه تمرکززدایی عنوان

 توافق عدم و آموزشی اندرکاران دست نگرش تغییر عدم دلیل به موضوع این، تمرکززدایی
 زدایـی  تمرکـز  فراینـد  در کنندگان مشارکت کلیه آموزشی نیازهاي باها  برنامه هماهنگی و

 نتیجـه  ایـن  بـه  )2005همکـاران(  و لـین . اسـت  شده منجر شکست با آموزشی يها برنامه
 طـرح باشد.  می پرورش و آموزش در هاییمزیت داراي استراتژیکریزي  برنامه که رسیدند

 سیر طرح اینباشد،  می نواحی مدارس باورهاي و یت، مأمورپنداره تدوین منبع استراتژیک
 جهـت  تـا  دهـد می جامعه افراد به را امکان این و کرده ترسیم را مطلوب آینده به دستیابی

 همـدیگر  بـا  و آورنـد  وجـود  بـه  را طـرح  این هاي فعالیت و مقاصد، اهداف به یابیدست
  . کنند همکاري

 بـه  کمـک  -1:صـدد  در کشـور  در موضـوع  بودن بکر و نو به توجه با حاضر پژوهش
 کمـک  -2. پرورش و آموزش در پایدار توسعه و استراتژیکریزي  برنامه ادبیات سازي غنی

 ها فعالیت ارزیابی و اجرا، طراحی بهبود و توسعه جهتمسؤوالن  و مدیران، ریزان برنامه به
 وزارت پژوهشی هاي اولویت از تحقیق عنوان همچنین -3. پرورش و آموزش يها برنامه و

  . است شده انتخاب پرورش و آموزش
 و صـنایع  در اسـتراتژیک ریزي  برنامه با رابطه در تحقیقاتی گذشته يها سال در چه اگر
 در کـه  اسـت  ذکـر  به الزم اما ؛است شدهارایه  مختلفی دیدگاهاي و گرفته انجامها  شرکت

 آمـوزش  پایدار توسعه در مالکی عنوان به استراتژیکریزي  برنامه هاي مؤلفه کاربست زمینه
 پژوهشـی ، است بشري و اجتماعی نهادهاي ینتر مهم و ترینحساس از یکی که پرورش و

 کـه  گردیـد  تالش پژوهش این در مبحث این اهمیت به توجه با لذا. است نگرفته صورت
 و آمـوزش  در اي مقایسـه  صـورت  بـه  اسـتراتژیک ریـزي   برنامه هاي مؤلفه کاربست میزان

  . گردد بررسی اصفهان و کرمانشاه شهرهاي پرورش

                                                
1. Mukundan & Mark 
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  تحقیق يها سؤال
 شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  پایـدار  درتوسـعه  اسـتراتژیک  تفکر کاربست میزان -1

  ؟باشد می اندازه چه تا مطلوب و موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان
 پـرورش  و آمـوزش  پایـدار  درتوسـعه  در آموزشـی  اطالعـات  نظام کاربست میزان -2

  ؟باشد می اندازه چه تا مطلوب و موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش پایدار درتوسعه در بازاندیشی کاربست میزان -3

  ؟باشد می اندازه چه تا مطلوب و موجود وضعیت در کرمانشاه و
 و اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش پایدار درتوسعه در بازسازي کاربست میزان -4

  ؟باشد می اندازه چه تا مطلوب و موجود وضعیت در کرمانشاه
 و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش پایدار درتوسعه در بازآفرینی کاربست میزان -5

  ؟باشد می اندازه چه تا مطلوب و موجود وضعیت در کرمانشاه
 آمـوزش  پایدار درتوسعه در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت به توجه میزان -6

 انـدازه  چـه  تـا  مطلـوب  و موجـود  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شهرهاي پرورش و
  ؟باشد می

 دموگرافیـک  يها ویژگی و استراتژیکریزي  برنامه هاي مؤلفه کاربست میزان بین آیا -7
 تفـاوت  مطلـوب  و موجـود  وضـعیت  در سـمت) ، تحصیالت سطح، جنسیت(یانگو پاسخ
  دارد؟ وجود

  تحقیق روش
ریـزي   برنامـه  هـاي مؤلفـه  کاربسـت  میزان مقایسه که حاضر پژوهش هدف به توجه با

 نظـام ، اسـتراتژیک  تفکـر  گانه شش ابعاد در پرورش و آموزش پایدار توسعه در استراتژیک
، هـا  ضـعف ، هـا قـوت  و بـازآفرینی ، سـاختارها  بازسـازي ، بازاندیشـی ، آموزشی اطالعات

 بـا  و کـاربردي  نـوع  از هـدف  لحاظ به، تحقیق انجام روشباشد،  می تهدیدها وها  فرصت
 جامعـه . اسـت  پیمایشـی  نـوع  از توصـیفی ، پژوهش يها هدف و موضوع ماهیت به توجه
 پـرورش  و آمـوزش  سـتادي  کارشناسـان  و معـاونین ، مـدیران  کلیه، را پژوهش این آماري

 جامعـه . دهنـد  مـی  تشـکیل  )1390-1391(یلیتحصـ  سال در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
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 شـهر  از نفـر  742، تعـداد  ایـن  از کـه  اسـت  داده تشکیل نفر 1111 را پژوهش این آماري
 به را پژوهش جامعه )1(جدول. گردید انتخاب کرمانشاه شهر به مربوط نفر 369 و اصفهان
        . دهد می نشان هاناحیه و کل اداره، شهرها تفکیک

 1ناحیه و کل اداره، شهر تفکیک به آماري جامعه فراوانی توزیع: )1جدول(
  ناحیه و اداره       

  درصد  جمع  6 ناحیه  5 ناحیه  4 ناحیه  3 ناحیه  2 ناحیه  1 ناحیه  کل اداره  شهر  

  8/66  742  58  93  101  94  77 61  258  اصفهان
  2/33  369        74  70  61  164  کرمانشاه
 بـا  ولـی . گردیـد  بـرآورد  نفر 285 کوکران گیري نمونه فرمول از استفاده با نمونه حجم

، نبـود  خوانـا  و مخدوش یا و شدنمی داده برگشت هاپرسشنامه از تعدادي که این به توجه
 پرسشنامه 284 نهایت در و نمود توزیع آماري جامعه بین در را پرسشنامه 300گر  پژوهش
  ... گرفت قرار تحلیل و تجزیه ومورد عودت

2850/50/53/840/00251110
0/50/53/841110
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 شـده  اسـتفاده  ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات آوريجمع براي حاضر پژوهش در
 کاربسـت  میزان پرسشنامه و فردي مشخصات پرسشنامه شامل گیرياندازه ابزار این. است
 قسـمت  دو در پـرورش  و آمـوزش  پایـدار  توسـعه  در اسـتراتژیک ریـزي   برنامه هاي مؤلفه

 محقـق  کـه  سـؤال  63 در پرسشـنامه  ایـن . است بوده مطلوب وضعیت و موجود وضعیت
  . است گردیده طراحی است بوده ساخته

 وضـعیت و( 94/0 موجود) (وضعیتSPSS افزارنرم طریق از پرسشنامه پایایی ضریب
 اسـتفاده  محتـوایی  روایـی  از پرسشنامه روایی برآورد يبرا. گردید محاسبه 91/0 مطلوب)

 صوري روایی، است بوده ساخته محقق هاپرسشنامه که این به توجه با پژوهش این در. شد
  . گرفت قرار تأیید مورد مجرب متخصصان و اساتید از تن چند توسط آن محتوایی و

 معیـار  انحراف و میانگین، درصد، فراوانی مانند آماري هاي مشخصه توصیفی آمار بخش در
چنـد  واریانس تحلیل آزمون، زوجی t، متغییره تک t هاي آزمون استنباطی آمار بخش در و

 . گردید استفاده ساختاري معادالت مدل در ایموس افزار نرم از همچنین. شد استفاده راهه

                                                
  منبع: قسمت آمار اداره آموزش و پرورش شهرهاي اصفهان و کرمانشاه. 1
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  ها یافته 
 مـدرك  و کـار  سـابقه ، سـمت ، شـهر ، جـنس  شامل تحقیق شناختی جمعیت هايیافته
 درصـد  1/52 ها یافته اساس برباشد.  می زیر شرح به کنندگانشرکت يها گروهدر تحصیلی
شـرکت  درصـد  5/66. هسـتند  زن هـا  آن درصـد  9/47 و مرد پژوهش در کنندگان شرکت

 5/28. هسـتند  کرمانشـاه  شهر ساکن هاآن 5/33 و اصفهان شهر ساکن پژوهش در کنندگان
. هسـتند  کارشـناس  هاآن درصد 5/71 و معاون یا مدیر پژوهش در کنندگان شرکت درصد

 درصد باالترین يدارا سال 25 تا 21 بین کار سابقه پژوهش در کنندگان شرکت درصد 32
. است فراوانی و درصد ینتر کم داراي درصد 6 کدام در 15 تا 8 و 7 تا 1 بین کار سابقه و

 در کننـدگان  شـرکت  درصـد  2/60، دیـپلم  فـوق  و دیـپلم  مدرك داراي درصد 6 همچنین
  . باالتر و لیسانس فوق مدرك 8/33، لیسانس تحصیلی مدرك داراي پژوهش

  تحقیق استنباطی هايیافته
 آن بـه  و تنظـیم  تحقیـق  سـؤاالت  اسـاس  بـر  تحقیق استنباطی هايیافته، بخش این در

  . است شده پرداخته
 و اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش در استراتژیک تفکر کاربست میزان :اول سؤال
   ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه
 در تفکراستراتژیک کاربست مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )2جدول(

 3فرضی میانگین با کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورشوآموزش
  معناداري سطح  آزادي درجه  t  میانگین از انحراف  معیار انحراف  میانگین  مؤلفه

  001/0  283  -668/4  042/0  70/0  80/2  موجود وضعیت
  001/0  277  187/32  038/0  64/0  24/4  مطلوب وضعیت

 پرورش و آموزش در استراتژیک تفکر کاربست میانگین )2جدول( هايیافته اساس بر
ــانگین و 80/2 موجــود وضــعیت در کرمانشــاه و اصــفهان شــهرهاي  تفکــر کاربســت می
 24/4 مطلـوب  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در استراتژیک

 و اصـفهان  شـهرهاي  پرورش و آموزش در استراتژیک تفکر کاربست میانگین کهباشد  می
 میـانگین  تفاضل، واقع درباشد.  می باالتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه
 بوده بزرگتر جدول t از شده محاسبه t قدرمطلق. شودمی 42/1 موجود و مطلوب وضعیت
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 و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در اسـتراتژیک  تفکـر  کاربسـت  بنابراین ؛است
 از بـاالتر ، مطلـوب  وضـعیت  در و متوسـط  سـطح  ازتر  پایین موجود وضعیت در کرمانشاه

  باشد.  می متوسط سطح
  پرورش و آموزش در استراتژیک تفکر کاربست زوجی هاينمونه آزمون: )3جدول(

  کرمانشاه. و اصفهان شهرهاي

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
42/1-  81/0  020/29-  277  001/0  

 -020/29 برابـر  آمـده  دسـت  بـه  زوجـی  t مقدار دهدمی نشان )3جدول( هايیافته   
 تفکـر  کاربسـت  بـین  لـذا  )p>01/0اسـت(  بیشـتر  جـدول  بحرانـی  مقـدار  از کهباشد  می

 و موجـود  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آموزش در استراتژیک
 در اسـتراتژیک  تفکـر  کاربسـت  واقـع  در و دارد وجـود دار  معنـی  تفاوت مطلوب وضعیت
 موجـود  وضـعیت  از مطلـوب  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش

 . است فراتر

 شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در آموزشـی  اطالعاتی نظام کاربست میزان: دوم سؤال
   ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه و اصفهان

  اطالعاتی نظام کاربست مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )4جدول(
 3 فرضی میانگین با کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در آموزشی

  معناداري سطح  آزادي درجه  t  میانگین از انحراف  معیار انحراف  میانگین  مؤلفه
  001/0  281  -650/2  043/0  72/0  88/2  موجود وضعیت
  001/0  277  200/29  041/0  68/0  19/4  مطلوب وضعیت
 آمـوزش  در آموزشی اطالعاتی نظام کاربست میانگین )4جدول( هايیافته اساس بر    

 نظام کاربست میانگین و 88/2 موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و
 مطلوب وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در آموزشی اطالعاتی

 شهرهاي پرورش و آموزش در آموزشی اطالعاتی نظام کاربست میانگین کهباشد  می 19/4
 تفاضل، واقع درباشد.  می باالتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و اصفهان
 جـدول  t از شـده  محاسـبه  t قدرمطلق. شودمی 32/1 موجود و مطلوب وضعیت میانگین
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 شهرهاي پرورش و آموزش در آموزشی اطالعاتی نظام کاربست بنابراین ؛است بوده بزرگتر
، مطلـوب  وضـعیت  در و متوسـط  سطح ازتر  پایین موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان

  باشد.  می متوسط سطح از باالتر
  پرورش و آموزش در آموزشی اطالعاتی نظام کاربست زوجی هاينمونه آزمون: )5جدول(

 . کرمانشاه و اصفهان شهرهاي

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
32/1-  91/0  894/23-  275  001/0  

باشد  می -894/23 برابر آمده دست به زوجی t مقدار دهدمی نشان )5جدول( هايیافته
 آموزشی اطالعاتی نظام کاربست بین لذا )p>01/0است( بیشتر جدول بحرانی مقدار از که
 مطلوب وضعیت و موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در

 و آمـوزش  در آموزشـی  اطالعـاتی  نظـام  کاربست واقع در و دارد وجود يدار معنی تفاوت
 . است فراتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش

 و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  میزان: سوم سؤال
   ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه

   در بازاندیشی کاربست مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )6جدول(
 3فرضی میانگین با کرمانشاهواصفهان شهرهاي پرورش و آموزش

  معناداري سطح  آزادي درجه  t  میانگین از انحراف  معیار انحراف  میانگین  مؤلفه
  001/0  283  -322/5  039/0  66/0  79/2  موجود وضعیت
  001/0  277  627/23  042/0  71/0  01/4  مطلوب وضعیت

 پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  میـانگین  )6جـدول(  هايیافته اساس بر
 در بازاندیشـی  کاربسـت  میانگین و 79/2 موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 کـه باشـد   مـی  01/4 مطلـوب  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش

 در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  میـانگین 
 وضـعیت  میـانگین  تفاضـل ، واقـع  درباشـد.   می باالتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت
 ؛اسـت  بـوده  بزرگتر جدول t از شده محاسبه t قدرمطلق. شود می 23/1 موجود و مطلوب

 در کرمانشــاه و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمــوزش در بازاندیشـی  کاربسـت  بنـابراین 



  119/ کرمانشاه پایدار)آموزش و پرورش شهرهاي اصفهان وریزي استراتژیک در (توسعه هاي برنامهکاربست مؤلفه اي میزانبررسی مقایسه

 متوسـط  سـطح  از بـاالتر ، مطلوب وضعیت در و متوسط سطح ازتر  پایین موجود وضعیت
  باشد.  می

   پرورش و آموزش در بازاندیشی کاربست زوجی هاينمونه آزمون: )7جدول(
  کرمانشاه. و اصفهان شهرهاي

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
23/1-  91/0  470/22-  277  001/0  

باشد  می -470/24 برابر آمده دست به زوجی t مقدار دهد می نشان )7جدول( هايیافته
 و آموزش در بازاندیشی کاربست بین لذا )p>01/0است( بیشتر جدول بحرانی مقدار از که

 تفـاوت  مطلـوب  وضـعیت  و موجـود  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصفهان شهرهاي پرورش
 شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  واقـع  در و دارد وجود يدار معنی

 . است فراتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و اصفهان

 و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازسـازي  کاربست میزان :چهارم سؤال 
   ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه
  آموزش در بازسازي کاربست ا مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )8جدول(

  3فرضی میانگین با کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و

  میانگین  مؤلفه
  انحراف
  معیار

   از انحراف
  t  میانگین

  درجه
  آزادي

   سطح
  معناداري

  001/0  280  -987/4  040/0  67/0  79/2  موجود وضعیت
  001/0  279  138/20  056/0  94/0  14/4  مطلوب وضعیت

 پـرورش  و آمـوزش  در بازسـازي  کاربسـت  میـانگین  )8جـدول(  هـاي یافته اساس بر
 در بازسـازي  کاربسـت  میـانگین  و 79/2 موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 کاربسـت  میـانگین  کـه باشـد   مـی  14/4 کرمانشـاه  و اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش

 از مطلـوب  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازسازي
 32/1 موجـود  و مطلوب وضعیت میانگین تفاضل، واقع درباشد.  می باالتر موجود وضعیت

 کاربسـت  بنـابراین  ؛اسـت  بـوده  بزرگتـر  جـدول  t از شـده  محاسـبه  t مطلق قدر. شود می
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 ازتر  پایین موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در بازسازي
  باشد.  می متوسط سطح از باالتر، مطلوب وضعیت در و متوسط سطح

   پرورش و آموزش در بازسازي کاربست زوجی هاينمونه آزمون: )9جدول(
  کرمانشاه. و اصفهان شهرهاي

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
32/1-  14/1  152/19-  276  001/0  

باشد  می -152/19 برابر آمده دست به زوجی t مقدار دهدمی نشان )9جدول( هايیافته
 و آمـوزش  در بازسازي کاربست بین لذا )p>01/0است( بیشتر جدول بحرانی مقدار از که

 تفـاوت  مطلـوب  وضـعیت  و موجـود  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصفهان شهرهاي پرورش
 اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در بازسازي کاربست واقع در و دارد وجود يدار معنی

 . است فراتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و

 و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بـازآفرینی  کاربست میزان :پنجم سؤال 
  ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه

   بازآفرینی کاربست مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )10جدول(
 3 فرضی میانگین با کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورشوآموزش در

  معناداري سطح  آزادي درجه  t  میانگین از انحراف  معیار انحراف  میانگین  مؤلفه
  001/0  281  -293/6  034/0  58/0  78/2  موجود وضعیت
  001/0  283  893/27  038/0  65/0  08/4  مطلوب وضعیت

 پـرورش  و آمـوزش  در بـازآفرینی  کاربسـت  میـانگین  )10جدول( هايیافته اساس بر 
 در بـازآفرینی  کاربسـت  میـانگین  و 78/2 موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 کاربسـت  میـانگین  کـه باشـد   مـی  08/4 کرمانشـاه  و اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش

 از مطلـوب  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آموزش در بازآفرینی
 30/1 موجـود  و مطلوب وضعیت میانگین تفاضل، واقع درباشد.  می باالتر موجود وضعیت

 بازآفرینی کاربست بنابراین ؛است بوده بزرگتر جدول t از شده محاسبه t قدرمطلق. شود می
 سـطح  ازتـر   پـایین  موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در

  باشد.  می متوسط سطح از باالتر، مطلوب وضعیت در و متوسط



  121/ کرمانشاه پایدار)آموزش و پرورش شهرهاي اصفهان وریزي استراتژیک در (توسعه هاي برنامهکاربست مؤلفه اي میزانبررسی مقایسه

   پرورش و آموزش در بازآفرینی کاربست زوجی هاينمونه آزمون: )11جدول(
  کرمانشاه. و اصفهان شهرهاي

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
30/1-  90/0  289/24-  281  001/0  

 -289/24 برابـر  آمـده  دسـت  بـه  زوجـی  t مقـدار  دهدمی نشان )11جدول( هايیافته
 در بـازآفرینی  کاربسـت  بین لذا )p>01/0است( بیشتر جدول بحرانی مقدار از کهباشد  می

 مطلـوب  وضـعیت  و موجـود  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش
 شهرهاي پرورش و آموزش در بازآفرینی کاربست واقع در و دارد وجود يدار معنی تفاوت

  . است فراتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و اصفهان
 و آمـوزش  در تهدیـدها  وهـا   ، فرصـت هـا  ضعف، هاقوت به توجه میزان :ششم سؤال

   ؟باشد می اندازه چه تا کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش
 ،ها ضعف ها،قوت به توجه مطلوب و موجود وضعیت نمره میانگین مقایسه: )12جدول(

 3فرضی میانگین با کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در تهدیدها و ها فرصت
  معناداري سطح  آزادي درجه  t  میانگین از انحراف  معیار انحراف  میانگین  مؤلفه

  001/0  283  -392/8  045/0  76/0  61/2  موجود وضعیت
  001/0  280  247/20  049/0  82/0  99/3  مطلوب وضعیت

 پـرورش  و آمـوزش  در ششـم  مؤلفـه  به توجه میانگین )12جدول( هايیافته اساس بر
 وضـعیت  در آن به توجه میانگین و 61/2 موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 در تهدیـدها  وهـا   ، فرصـت هـا  ضعف، هاقوت به توجه میانگین کهباشد  می 99/3 مطلوب
 موجـود  وضـعیت  از مطلـوب  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش

. شـود مـی  37/1 موجـود  و مطلـوب  وضـعیت  میـانگین  تفاضـل ، واقـع  درباشد.  می باالتر
، ها ضعف، هاقوت به توجه بنابراین ؛است بوده بزرگتر جدول t از شده محاسبه t قدرمطلق

 وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در تهدیدها وها  فرصت
  باشد.  می متوسط سطح از باالتر، مطلوب وضعیت در و متوسط سطح ازتر  پایین موجود
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   تهدیدها و ها فرصت ،ها ضعف ها،قوت به توجه زوجی هاينمونه آزمون: )13جدول(
  کرمانشاه. و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در

  زوجی هاي تفاوت
t  داري معنی سطح  آزادي درجه  

  معیار انحراف  میانگین
37/1-  11/1  592/20-  280  001/0  

 -592/20 برابـر  آمـده  دسـت  بـه  زوجـی  t مقـدار  دهدمی نشان )13جدول( هايیافته
، هـا قـوت  بـه  توجـه  بـین  لـذا  )p>01/0اسـت(  بیشتر جدول بحرانی مقدار از کهباشد  می

 در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف
 بـه  توجـه  واقـع  در و دارد وجـود  يدار معنـی  تفاوت مطلوب وضعیت و موجود وضعیت

 کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت
  . است فراتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در

 يهـا  ویژگـی  و اسـتراتژیک ریـزي   برنامه هاي مؤلفه کاربست میزان بین آیا: هفتم سؤال
 و موجـود  وضـعیت  بـراي  سـمت) ، تحصـیالت  سـطح ، جنسـیت (یانگو پاسخ دموگرافیک

   دارد؟ وجود تفاوت مطلوب
 جـنس  حسـب  بـر  استراتژیکریزي  برنامه هاي مؤلفه تمامی بین که دهدمی نشان نتایج

 موجـود  وضـعیت  نمرات براي تحصیلی مدرك حسب بر اطاعات نظام و بازاندیشی مؤلفه
 مشـخص  راها  گروه بین تفاوت درادامه شدهارایه  تعقیبی هاي آزمون. استدار  معنی تفاوت

  . کند می
 تحصیلی مدرك حسب بر موجود وضعیت در بازاندیشی زوجی مقایسه: )14جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  تحصیلی مدرك
  006/0  505/0  لیسانس دیپلم فوق

  001/0  766/0  لیسانس فوق دیپلم فوق
  035/0  261/0  لیسانس فوق لیسانس

 در بازاندیشـی  نمـرات  میـانگین  بـین  کـه  دهدمی نشان )14جدول( نتایج کهطور  همان
 و لیسـانس  فـوق  و لیسـانس  مـدارك  بـا  دیپلم فوق مدرك با کارکنان بین موجود وضعیت
  . دارد وجوددار  معنی تفاوت لیسانس فوق و لیسانس مدرك با افراد نظرات



  123/ کرمانشاه پایدار)آموزش و پرورش شهرهاي اصفهان وریزي استراتژیک در (توسعه هاي برنامهکاربست مؤلفه اي میزانبررسی مقایسه

 یلیتحص مدرك حسب بر موجود وضعیت در اطالعات نظام زوجی مقایسه: )15جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  تحصیلی مدرك
  017/0  453/0  لیسانس دیپلم فوق

 وضـعیت  در اطالعـات  نظـام  نمـرات  میانگین بین که دهدمی نشان نتایج کهطور  همان
  . دارد وجوددار  معنی تفاوت لیسانس مدرك با دیپلم فوق مدرك با کارکنان بین موجود

، تهدیـدها  مؤلفـه  جنس حسب بر بازاندیشی مؤلفه بین که دهدمی نشان نتایج همچنین
 بازسـازي ، اسـترتژیک  تفکـر  هايمؤلفه و سمت حسب بر ها ضعف و ها قوت وها  فرصت

 تفـاوت  مطلـوب  وضـعیت  نمـرات  براي تحصیلی مدرك حسب بر بازآفرینی و ساختارها
 مشـخص  راهـا   گـروه  بـین  تفـاوت  ادامـه  در شـده ارایه  تعقیبی هاي آزمون. استدار  معنی

  . کند می
 جنس حسب بر مطلوب وضعیت در بازاندیشی زوجی مقایسه: )16جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  جنس
  041/0  220/0  زنمرد

 در بازاندیشی در مردان و زنان نمرات میانگین بین که دهدمی نشان نتایج کهطور  همان
  . دارد وجوددار  معنی تفاوت مطلوب وضعیت

 سمت حسب بر مطلوب وضعیت در بازاندیشی زوجی مقایسه: )17جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  سمت
  005/0  370/0  کارشناسمعاون یا مدیر

 نظـرات  با معاونین یا مدیران بین بازاندیشی نمرات میانگین بین که دهدمی نشان نتایج
  . دارد وجوددار  معنی تفاوت مطلوب وضعیت در کارشناسان

 تحصیلی مدرك حسب بر مطلوب وضعیت در استراتژیک تفکر زوجی مقایسه: )18جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  تحصیلی مدرك
  017/0  -250/0  لیسانس فوق لیسانس

 بـین  مطلـوب  وضـعیت  در استراتژیک تفکر نمرات میانگین بین که دهدمی نشان نتایج
  . دارد وجوددار  معنی تفاوت لیسانس فوق و لیسانس مدرك با افراد نظرات
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 یلیتحص مدرك برحسب مطلوب وضعیت در ساختاري بازسازي زوجی مقایسه: )19جدول(

  معناداري سطح  میانگین اختالف  تحصیلی مدرك
  048/0  -656/0  لیسانس فوق دیپلم فوق

  035/0  -343/0  لیسانس فوقلیسانس
 بین مطلوب وضعیت در ساختاري بازسازي نمرات میانگین بین که دهدمی نشان نتایج

 تفـاوت  لیسـانس  و دیپلم فوق مدرك با افراد نظرات با لیسانس فوق مدرك با افراد نظرات
  .  دارد وجوددار  معنی

 تحصیلی مدرك حسب بر مطلوب وضعیت در بازآفرینی زوجی مقایسه: )20جدول(
  معناداري سطح  میانگین اختالف  تحصیلی مدرك

  003/0  -542/0  لیسانس فوق دیپلم فوق
  018/0  -253/0  لیسانس فوق لیسانس

 مطلـوب  وضـعیت  در بازآفرینی نمرات میانگین بین که دهدمی نشان )20جدول( نتایج
 لیسـانس  و دیـپلم  فـوق  مـدرك  بـا  افراد نظرات با لیسانس فوق مدرك با افراد نظرات بین

  . دارد وجوددار  معنی تفاوت

  ساختاري مدل هايیافته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

برنامه 
 استراتژیک

 تفکر
  استراتژیک 

 بازسازي

  ساختارها

نظام 
 اطالعات

  بازاندیشی

ها،  ضعف ها، قوت
 ها و تهدیدها فرصت

 
  بازآفرینی

٧٣ ٨٣

٨١

٧٩٨٤

٦٦
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 بـین  رابطـه  دهـد می نشان موجود وضعیت مرحله در ساختاري معادله از حاصل نتایج
 به مربوط همبستگی ضریب باالترین و است يدار معنی عامل شش هر با استراتژیک برنامه
، هـا  ضـعف ، هـا قـوت  بـه  مربوط همبستگی ضریب ینتر پایین و )84/0با( بازآفرینی مؤلفه

  باشد.  می )66/0با( هاتهدید وها  فرصت
 بـین  رابطـه  دهـد می نشان مطلوب وضعیت مرحله در ساختاري معادله از حاصل نتایج

 به مربوط همبستگی ضریب باالترین و است يدار معنی عامل شش هر با استراتژیک برنامه
 )49/0بـا(  اندیشـی بـاز  به مربوط همبستگی ضریب ینتر پایین و )84/0با( بازآفرینی مؤلفه

  باشد.  می

   موجود وضعیت در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه بنديرتبه
 ایـن  نتـایج  کـه  ؛شـد  استفاده ها مؤلفه بندي رتبه جهت فریدمن آزمون اساس همین بر 
 . است آمده درادامه بندي رتبه

  

برنامه 
 استراتژیک

 تفکر

  استراتژیک 

 بازسازي

  ساختارها

نظام اطالعات 
 آموزشی

 

  بازاندیشی

ها،  ها، ضعف قوت
 ها و تهدیدها فرصت

 

  بازآفرینی

٦٢ ٥٧

٤٩
٥٩٨٤

٧٩
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   پرورش و آموزش در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه بندي رتبه میانگین: )21جدول(
 موجود. وضعیت در

 بندي رتبه میانگین  ها مؤلفه

  08/4 آموزشی اطالعات نظام
  63/3 بازآفرینی

  58/3  ساختارها بازسازي
  54/3 بازاندیشی

  23/3 استراتژیک تفکر
  94/2 تهدیدها و ها فرصت ،ها ضعف ها،قوت

 موجـود  وضعیت در آموزشی اطالعات نظام دهد می نشان ابعاد بندي رتبه میانگین نتایج
 رتبه ینتر پایین موجود وضعیت در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت و رتبه باالترین

  . است داده اختصاص خود به را
 فریدمن آزمون: )22جدول(

  227  تعداد
  312/59  دو خی مقدار
  5  آزادي درجه
  001/0  معناداري سطح

ریزي  برنامه هايمؤلفه شش هاي رتبه مجموعه بین حاصل نتایج که دهند می نشان نتایج
ــتراتژیک ــوزش در اس ــرورش و آم ــعیت در پ ــود وض ــطح در موج ــی p>01/0 س دار  معن

 بـین  يدار معنـی  تفـاوت  کـه  ایـن  بر مبنی تحقیق سؤال لذا. )312/59 دو خی مقداراست(
 در پـرورش  و آمـوزش  در اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  هـاي مؤلفه شش در نمرات مجموعه
  . گردد می تأیید، دارد وجود موجود وضعیت

 درادامـه  بنـدي  رتبـه  ایـن  نتایج که ؛شد استفاده ها مؤلفه بندي رتبه جهت فریدمن آزمون
  . است آمده

   پرورش و آموزش در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه بندي رتبه میانگین: )23جدول(



  127/ کرمانشاه پایدار)آموزش و پرورش شهرهاي اصفهان وریزي استراتژیک در (توسعه هاي برنامهکاربست مؤلفه اي میزانبررسی مقایسه

  مطلوب. وضعیت در
 بندي رتبه میانگین  ها مؤلفه

  83/3 آموزشی اطالعات نظام
  84/3 استراتژیک تفکر

  58/3 بازآفرینی
  39/3  ساختارها بازسازي

  25/3 بازاندیشی
  12/3 تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت

 وضـعیت  در آموزشـی  اطالعـات  نظـام  دهـد  مـی  نشـان  ابعـاد  بندي رتبه میانگین نتایج
 مطلـوب  وضـعیت  در تهدیـدها  وهـا   ، فرصـت هـا  ضعف، هاقوت و رتبه باالترین، مطلوب

  . است داده اختصاص خود به را رتبه ینتر پایین
 فریدمن آزمون: )24جدول(

  259  تعداد

  438/34  دو خی مقدار

  5  آزادي درجه

  001/0  معناداري سطح

ریزي  برنامه هايمؤلفه شش هاي رتبه مجموعه بین حاصل نتایج که دهند می نشان نتایج
ــوزش در اســتراتژیک ــرورش و آم ــوب وضــعیت در پ ــی p>01/0 ســطح در مطل دار  معن

 بـین  يدار معنـی  تفـاوت  کـه  ایـن  بر مبنی تحقیق سؤال لذا. )438/34 دو خی مقداراست(
 در پـرورش  و آمـوزش  در اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  هـاي مؤلفه شش در نمرات مجموعه
  . گردد می تأیید، دارد وجود مطلوب وضعیت

   ريیگ نتیجه
 و... فرهنگـی  ،اقتصـادي  سیاسـی،  ابعـاد  يدارا پایـدار  توسـعه  ،شـد  بیان که همانگونه

 از .شـود  می محسوب کشور هر پایدار توسعه در مهم ابعاد از پرورش و آموزش و باشد می
 میـزان  کـه  دارد نـام  استراتژیک ریزي برنامه پایدار توسعه هاي شاخص از یکی یگرد سوي

 ،پایـدار  توسـعه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  حـال  است. پایدار توسعه دهنده نشان آن کاربست
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 یدبا پرورش و آموزش نقش و )پایدار توسعه از ایی مؤلفه عنوان یک(بهاستراتژ ریزي برنامه
 یعـامل  عنوان به یکاستراتژ ریزي برنامه به پرورش و آموزش میزان چه تا که نمود یبررس
 ايمقایسه بررسی« حاضر پژوهش از هدف این بنابر نماید.یم توجه ،پایدار توسعه در مهم

 پـرورش  و آمـوزش  پایـدار  توسـعه  در اسـتراتژیک ریـزي   برنامه هايمؤلفه کاربست میزان
 بـر مؤلفـه   شش قالب در تحقیق پژوهشی ت. سؤاالباشد می »کرمانشاه و اصفهان شهرهاي

 .گردیدند مطرح، است پایدار توسعه در اساسی هايمقوله از یکی که استراتژیک ریزينامه
 و اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش در استراتژیک تفکر کاربست میانگین راستا این در

 تفکـر  کاربسـت  واقـع  درباشد.  می باالتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه
 از مطلـوب  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پرورش و آموزش در استراتژیک

 تفکـر  کـه  )85(یآقاسـ  و )89(یـاري خوب پـژوهش  بـا  نتـایج . است فراتر موجود وضعیت
. دارد همسـویی باشـد،   مـی  اسـتراتژیک ریـزي   برنامـه  درتحقـق  زمینه ینتر مهم استراتژیک

 اصـفهان  شهرهاي پرورش و آموزش در آموزشی اطالعاتی نظام کاربست میانگین ینهمچن
 کلـی  صـورت  بـه  نتایجباشد.  می باالتر موجود وضعیت از مطلوب وضعیت در کرمانشاه و

 ازتـر   پایین آموزشی اطالعات نظام کاربست میزان موجود وضعیت در که بود این از حاکی
 توجه نیازمند مطلوب شرایط به رسیدن براي که بودند معتقد افراد اکثر و است متوسط حد

 این بر )88فرد( شهاب و )81(یمیکر پژوهش با پژوهش یجنتا. هستیم مسئله این به جدي
 حـد  ازتـر   پـایین  مطالعـه  مورد افراد بین اطالعات تبادل و اطالعاتی هايسیستم و نظام که

 شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  ینب. دارد همسویی، است متوسط
 و دارد وجود يدار معنی تفاوت مطلوب وضعیت و موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان

 در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازاندیشـی  کاربسـت  واقع در
 در بازاندیشـی  کاربسـت  میـانگین  در. اسـت  فراتـر  موجـود  وضـعیت  از مطلوب وضعیت
 موجـود  وضـعیت  از مطلـوب  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش

 اهـداف  تـدوین  براي مفید ابزار را نگاريآینده و نگريآینده )1383(یرجیاباشد.  می باالتر
 موجود وضع بین فاصله، نیازسنجی به توجه با باید اهداف تدوین در این بر عالوه. داندمی

 در گیـرد  صـورت ریزي  برنامه اساس آن بر و گردد مشخص پرورش و آموزش مطلوب و
 در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازسـازي  کاربسـت  دبین واقع
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 کاربسـت  واقـع  در و دارد وجـود  يدار معنـی  تفـاوت  مطلوب وضعیت و موجود وضعیت
 از مطلـوب  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصـفهان  شـهرهاي  پـرورش  و آمـوزش  در بازسازي
 بازسـازي مؤلفـه   کـه  دهـد مـی  نشـان  تحقیـق  نتایج ینهمچن. است فراتر موجود وضعیت

 حـد  ازتـر   پـایین  موجـود  وضعیت در کرمانشاه و اصفهان پرورش و آموزش در ساختارها
 از. دارد همسـویی  )89(یـاري خوب و )1386(یمنـد م الـدین  زیـن  تحقیق با و ؛است متوسط

 کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش در بازآفرینی کاربست میانگین دیگر سوي
 در بـازآفرینی  کاربسـت  واقـع  در و بـوده  بـاالتر  موجـود  وضـعیت  از مطلوب وضعیت در

 سـطح  ازتـر   پـایین  موجـود  وضـعیت  در کرمانشـاه  و اصفهان شهرهاي پرورش و آموزش
 معاونین، مدیران مجموع درباشد.  می متوسط سطح از باالتر، مطلوب وضعیت در و متوسط

 را بـازآفرینی مؤلفـه   کاربست، کرمانشاه و اصفهان پرورش و آموزش ستادي کارشناسان و
، اجـرا  زمینـه  در خوبیـاري  و میمنـد  الدین زین تحقیق با و ؛دانستند متوسط حد ازتر  پایین

 نرمال حد ازتر  پایین هامقوله این به توجه میزان، دادند نشان شاننتایج که ارزیابی و نظارت
 آموزش در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، ها قوت به توجه یانگینم. دارد خوانی هم، است

 بـاالتر  موجـود  وضـعیت  از مطلـوب  وضـعیت  در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي پرورش و
 پـرورش  و آمـوزش  در تهدیدها وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت به توجه، واقع درباشد.  می

 وضـعیت  در و متوسـط  سـطح  ازتر  پایین موجود وضعیت در کرمانشاه و اصفهان شهرهاي
 در )1386(یمنـد م الدین زین نتایج با تحقیق نتایجباشد.  می متوسط سطح از باالتر، مطلوب

 مرحله در ساختاري معادله از حاصل نتایجباشد.  می راستا هم گرفت صورت کرمان استان
 يدار معنـی  عامـل  شـش  هـر  با استراتژیک برنامه بین رابطه دهدمی نشان موجود وضعیت

 ضریب ینتر پایین و )84/0با( بازآفرینی مؤلفه به مربوط همبستگی ضریب باالترین و است
 در همچنینباشد.  می )66/0با( هاتهدید وها  ، فرصتها ضعف، هاقوت به مربوط همبستگی

 عامـل  شـش  هـر  بـا  اسـتراتژیک  برنامـه  بـین  رابطه دهدمی نشان مطلوب وضعیت مرحله
 و )84/0بـا(  بـازآفرینی  مؤلفـه  بـه  مربـوط  همبسـتگی  ضـریب  باالترین و است يدار معنی
 تمـامی  بـین  همچنینباشد.  می )49/0با( اندیشیباز به مربوط همبستگی ضریب ینتر پایین
 و بازاندیشـی ، مؤلفـه  سـکونت  محـل  و جنس حسب بر استراتژیکریزي  برنامه هاي مؤلفه
 از. اسـت دار  معنـی  تفـاوت  موجـود  وضعیت در تحصیلی مدرك حسب بر عاتالاط نظام
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، تهدیـدها  مؤلفـه ، سـکونت  محـل  و جنس حسب بر بازاندیشی مؤلفه ینب نیز دیگر سوي
 بازسـازي ، اسـترتژیک  تفکـر  هايمؤلفه و سمت حسب بر ها ضعف و ها قوت وها  فرصت

 تفـاوت  مطلـوب  وضـعیت  نمـرات  براي تحصیلی مدرك حسب بر بازآفرینی و ساختارها
، پـرورش  و آمـوزش  ستادي کارشناسان و معاونین، مدیران دید از این بنابر. استدار  معنی
 متوسط حد ازتر  پایین موجود وضعیت در استراتژیکریزي  برنامه هايمؤلفه کاربست میزان
 نشـان  )نتیجهمسـأله(  ایـن باشـد.   مـی  متوسط حد از باالتر مطلوب وضعیت در ولی، است
 باشـد  مـی  پـرورش  و آمـوزش  در استراتژیک ریزي برنامه يها مؤلفه کاربست به یازن دهنده

 کم از نشان موجود وضعیت کند.می یفاا سازمان ینا پایدار توسعه در را اي عمده نقش زیرا
 در پایـدار  توسـعه  بـه  تـوجهی  کـم  دهنـده  نشان و دارد یکاستراتژ ریزي برنامه به توجهی
   باشد. می پایدار توسعه هاي مؤلفه از استراتژیک ریزي برنامه یراز ،است پرورش و آموزش

  :گرددمی ارایه موجود وضعیت بهبود جهت تیآ پیشنهاد تحقیق هايیافته به توجه با
 و مـدیران  اسـت  الزم، جامعـه  در گسـترده  تغییـرات  و قطعیـت  عـدم  بـه  توجه با -1
 توجـه  سیستم کلیت بهمسایل،  تمام به سیستمی نگاه و اطالعات آوريجمع باریزان  برنامه
 یعنی ؛بپردازندریزي  برنامه به آن در موجود هايظرفیت و هاپتانسیل تمام با متناسب و کنند

  . کرمانشاه و اصفهان شهرهاي در پرورش و آموزش راهبرديریزي  برنامه کمیته ایجاد
 واحـدهاي  بـین  همـاهنگی  بـه  سازمان اصلی گیران تصمیم ومسؤوالن  است الزم -2

 فرصـت  سـازي  فراهم به همچنین و آموزشی يها برنامه اجراي و طراحیمسؤول  سازمانی
  . بپردازند آموزشیریزي  برنامه در درگیر افراد در خالقیت بروز

، اجتماعی هاينتیجه بین منطقی ارتباط وایجاد پرورش و آموزش به تحولی نگرش -3
 بـه  بـردن  پـی  وها  برنامه بازنگري و بررسی تحصیلی سال هر پایان در و فردي و سازمانی

  . هاکاستی و ها ضعف، قوت نقاط
 بـین  تعامـل  و ارتبـاط ، پیامـدها  و دادبرون، فرایند، داددرون(یستمس کلیت به توجه -4
  ها.  گذاريسیاست وها  برنامه در جهانی و ايمنطقه، محلی جامعه نیازهاي به توجه و آنها)

  ها.  گذاريسیاست و هاریزی برنامه در کار بازار نیاز تغییرات به توجه و آینده به توجه -5
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 و مــدارس اختیــار در پیشــرفته تکنولوژیهــاي نیــز و روزافــزون علمــی اطالعــات -6
 از خـارج  و داخـل  منـابع  بـه  توجه با آنان تا شود داده قرار پرورش و آموزش يها زمانسا

  . بپردازند آنان هايبندي اولویت و راهبردي يها برنامه تنظیم به سازمان
 نیازهـاي  بـه  گیـران تصـمیم  و، مسـؤوالن  اهـداف  تدوین براي که گرددمی پیشنهاد -7
، آمـاده  عمـل  بـه  هـاي نیازسنجی به توجه با و نمایند توجه فرهنگی و قومی تنوع و مناطق
  . گردد تدوینها  برنامه
  . شود توجه فرد و سازمان، جامعه منافع به هاریزی برنامه در که گرددمی پیشنهاد -8
 هاناهماهنگی و هاهماهنگی شناسایی به نسبت آموزشی مدیران وریزان  برنامه توجه -9

 وجود به نیازهاي اساس برها  برنامه در تغییر و سازمان هايیتمأمور و ها ، ارزشباورها در
  . نگردد روزمرگی دچار پرورش و آموزش تا آمده

 گیـري  تصـمیم  بـراي  هـا نامه آیین و هانامه بخش مجموعه یک تدوین براي تالش -10
  . مدرسه و سازمان بافت و فرهنگ با راهبردي يها برنامه سازي هماهنگ همچنین و درست
 خصوصـی  و دولتـی  هـاي حمایت جلب به پیش از ینمسؤول که گرددمی پیشهاد -11

 بودجه قبیل از مشکالتی دچارها  برنامه اجراي موقع در تا بپردازند برنامه اجراي براي الزم
  . نشوند قانونی مشکالت و

 علـت  سـایرین  کمـک  بـه  و بپردازندها  برنامه نتایج ارزیابی به است الزم مدیران -12
 یا و اصالح، تغییر به لزوم صورت در و بررسی را نظر مورد برنامه موفقیت عدم و موفقیت
  . بپردازند راهبردي برنامه تکمیل
 حـال  در يهـا  برنامه بر مستمر نظارت نیازمند، استانداردها و اهداف به یابیدست -13

 میـزان  تعیـین  منظـور  بـه  نظـارتی  هايکمیته و هاتیم تشکیل با باید بنابراینباشد،  می اجرا
  . نمود اقدام استانداردها باها  برنامه تطابق

 شـکافی  کالبـد  اساس این بر تا )ها ضعف و هاقوتسازمان( دونی محیط به توجه -14
 از بهتـر  استفاده و افزایش دنبال به اساس این بر و گردد آشکار سازمان وضعیت از ايویژه
  . برآییم ها ضعف کاهش و هاقوت
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 وهـا   فرصـت  یعنـی  سازمان از بیرون محیط به کنونی شرایط در گرددمی پیشنهاد -15
 را آینـده  بتـوانیم  تـا . گردد مبذول الزم توجه است شده واقع سازمان اطراف که تهدیدهاي

  . کنیم بینیپیش
  :گرددمیارایه  نیز پیشنهادات، کلی صورت به درپایان و
 هايریزی برنامه ضرورت و اهمیت به نسبت پرورش و آموزشمسؤوالن  نگرش تغییر *

  . ینهزم این در متخصص اساتید توسط، آموزشی کارگاهاي طریق از راهبردي
 بـه  مرتبطمسایل  از سازمان آموزشیریزان  برنامه تخصصی دانش و آگاهی گسترش *

  . یآموزش هايدوره طریق از پرورش و آموزش
  . یردگ انجام مستمر و دقیق پژوهشهاي از حاصل اطالعات مبناي بر هاگیريتصمیم *
، ذینفـع  افـراد  تمام نیازهاي اساس بر روپیش هايسیاست وها  برنامه مداوم بازنگري *

 . عالقهذی و ذیصالح
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