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مقدمه

پرورش نيز به عنوان يكی از ارکان مهوم هور

يكی از ويژگیهاي سازمانها در عصور
حاضر آن اسوت کوه در محيوو و شوورايطی

جامعووهاي از ايوون قاعووده مسووتتنی نيسووت
(مهرعلیزاده2384 ،؛ نفيسی.)2377 ،

کاموووار رقابتووووی ،مووبهم و دشوووار بووه سوور

در ايوون راسووتا آنهووه کووه بايوود مووورد

میبرند .در چنين محيطی سازمانها در حوال

واکوواوي قوورار گيوورد ايوون اسووت کووه آيووا در

تغييوور هسووتند .اکنووون تغييوور فراگيوور شووده و

بورنامهريزيهاي تووسعه گذشته موفق عمول

گريزي از آن نيست .جهانی شودن بوه عنووان

شده است؟ آيا سياستگذاريهاي مديريتی و

تغييوور فراگيوور ،پديوودهاي اسووت کووه همووه

آموزشی مناسبی داشتهايوم؟ ايون سوؤا ت از

سازمانها آگاهانه و ناآگاهانه به سووي آن در

عمده دغدغههاي فكري مديران ،برنامهريوزان

حال حرکتند (دراکر2371 ،؛ بوربولز و تورز،2

و سياسووتگووذاران نظووامهوواي آموزشووی در

 .)1000نظامها و مؤسسات آموزشی به عنوان

مقياسهاي رد و کوان اسوت .اموا بررسوی

سازمانهاي تخصصی به ور گستردهتري بوا

نظامهاي آموزشی و عملكورد آنهوا بودون در

اين دشواري و چالش مواجه هسوتند .چنوين

نظوور گوورفتن بسووترهاي سياسووی ،اقتصووادي،

وضووعيتی برنامووهريووزان و سياسووتگووذاران

فرهنگی و اجتماعی که آنهوا را احا وه کورده

آموزشی در بخشهاي دولتی و صوالوی را

است ،بیمعنا مویباشود .بودون شوچ ،چنوين

به تفكر واداشته و دانش آنها را به اين نتيجوه

امووري بووراي سياسووتگذاران و برنامووهريووزان

رسووانده اسووت کووه گذشووته ،حووال و آينووده

آموزشی در استان وزستان نيوز مهوم اسوت.

حلقههواي زنجيوري هسوتند کوه هموديگر را

فقدان تحليلی جامع از عملكورد برناموه هواي

کاموول موویکننوود .بوودون شوونا ت و تحليوول

توسووعه آموووزش و پوورورش ووی سووالهوواي

گذشوته ،امكووان پوويشبينووی آينووده و راحووی

گذشووته در اسووتان وزسووتان ،شووهر اهووواز و

برنامه هاي جديد نيز دشوار واهد بود؛ زيورا

عوامل مهم مربوط به آن (ا تيارات موديران)،

هرگونه برنامهريزي براي سازمانها ،برآينودي

مسايل زيادي براي موديران آينوده بوه دنبوال

از نيروهوواي متبووت و منفووی اسووت کووه در

واهد داشت.

موفقيت برنامه مؤثر واهند بود و آمووزش و

بررسی پیشینه تحقیق
1- Burbules, & Torres

تحقيق حاضر به بررسی سياسوتهواي
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از پيوروزت

آموزش و پرورش شهر اهواز ی برنامه سوم

بوده اسوت .بررسو دوران پو

توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشوور

انقاب ،نشان م دهد که در اين زمينه ايوران،

( )2371-2383پردا ته اسوت .کشوور ايوران

دوران پر نوسان را پشوت سرگذاشوته اسوت

با داشتن بيش از نيم قرن تجربه برناموهريوزي

(نجفی.)2384 ،

( ،)2317 -2383در زمووره بووا سووابقهتوورين

بررسی جامع مهرعلویزاده ( )2383در

کشورهاي در حوال توسوعه جواي مویگيورد.

رابطووه بووا مسووايل و مشووكات برنامووهريووزي

(نفيسی2377 ،؛ بهشتی )2377 ،در حالی کوه

توسعه آموزشی کشور در مقياسهاي ورد و

نه فق به هدفهاي متعارف رشود و توسوعه

کان ی سوالهواي قبول و بعود از انقواب

اقتصادي دست نيافته ،بلكه به نظور مویرسود

اسامی نشان داده است که عوامول متعوددي

اکنون در مقايسه با آغاز دوره برناموهريوزي و

در تضووعي

نظووام برنامووهريووزي توسووعه در

اجراي برنامههواي اقتصوادي در کشوور ،کفوة

مراحل راحووی ،اجوورا و ارزيووابی نقووش

توورازوي عواموول همسووو بووا الزامووات توسووعه

داشتوهاند که عبارتنوود از :عواموول سيوواسی

اقتصادي ،به نفع عوامل مغاير سنگينتر شوده

(نگاه اقتدارگراي حكومتهاي وقوت کشوور

بواشد .میتوان گفت نارسايوویهواي بوجوود

به برنامهريزي ،سياستزدگوی غيرمتعوارف و

آمده در برنامهريزيهواي توسوعه آمووزش و

زيوواد نظووام آموزشووی ،)...،د يوول اقتصووادي

پرورش ی سالهاي گذشته در ايران ناشوی

(وجود نگرش تچ بعدي بوه توسوعه و عودم

از عواموول متعووددي بوووده اسووت .در همووين

درا مفهوم فراگير توسعه ،)... ،د يل نظري،

راستا نجفی وزير اسوبق آمووزش و پورورش

ادراکی و فنی (نبود ديدگاهها و مبانی نظوري

ايووران در تحليوول و نقوود آسوويش شناسوو

و پشتوانههاي تحقيقاتی براي بوومی سوا تن

برنامووههووات توسووعه در ايووران از نبووود يووچ

دانووش برنامووهريووزي آموزشووی در آموووزش و

پارادايم در حرکت توسعهات کشوور الوحبت

پرورش) ،د يل اداري (تحكموی بوودن و

کرده ،االل که متأسفانه در نظام برنامهريوزت

مشیها و دستورالعملها) ،د يل انسانی (نبود

کشور ما مغفول مانده است .چه آنكوه ايوران،

کارشناسان بره و متخصو

بوراي هودايت

قبل و بعد از پيروزت انقاب ،سياست و

برنامهريزيهاي مستقل ،)... ،د يول موديريتی

مشی روشن و درستی در سيستم برنامهريوزت

(فقدان نگرش کل نگر و جامع در ارتبواط بوا

نداشته و حرکت توسعههات آن غير هدفمنود

نظام آموزشی و مقطعوی و

بخشهاي مختل
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موضعی ديودن نظوام آموزشوی )... ،و د يول

موووودت اسووووتمرار دارد؟ (کيووووزر1002 ،2؛
1

3

4

فرهنووووگی (عوودم نهادينووه شوودن فرهنوو

مورگووان 2186 ،؛ کارنوول 2117 ،؛ بلمووانز و

برنامهريزي توسوعه در مودارس .)... ،گرچوه

ديلز 2112 ،نقل در مهرعلیزاده .)2383 ،اين

کلّيه موارد فوو بور کميوت و کيفيوت نظوام

مدلها در جستجوي آن هستند تا روشن کنند

آموزشی تأثّيرگذار هستند ،اموا در سوالهواي

که نظوامهواي آموزشوی چوه نووي تغييورات،

ا ير مسأله تغيير در نظوام آموزشوی و مبوانی

االاحات و استراتژيهايی را دنبوال کورده و

نظري آن ،االاحات اساسی ناشی از تغييور و

يا محقق سا تهاند.

نقووش ا تيووار و قوودرت مووديران در اجرايووی

به هر حوال هور دولتوی بوراي کيفيوت

نمودن تغييرات ،بيشتر مورد توجوه موديريت

بخشووی بووه نظووام آموزشووی و انطبووا نظووام

آموزشی بوده است.

آموزشی و مهارت سوازي وود بوا تغييورات

بررسیهاي به عمول آموده ،نشوان داده

جامعووه و بووويژه تووأثّيرات جهووانی شوودن ،از

است که براي ترسيم شراي گذشته و کنوونی

استراتژيهاي االی براي انجوام االواحات

آموزش و پرورش مدلهواي تغييور سوازمانی

آموزشی استفاده میکند (کارنوي .)2111 ،در

مختلفی وجوود دارنود .در بررسوی الگوهواي

واقع تغييرات ناشی از جهوانی شودن و توأثير

تغيير در سازمان و بويژه مؤسسوات آموزشوی

مسايل اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی

در ايوون پووژوهش ،شووش الگووو قابوول اشوواره

منجر به ظهور چهار نوي االاحات شوده کوه

میباشند .الگوي تكاملی ،الگوي برنامه ريوزي

البته اثرات مهمی بر بخوشهواي آموزشوی و

شده ،الگووي چر وه عمور سوازمان ،الگووي

کووارآموزي بوور جوواي گذاشووته اسووت .ايوون

جدلی ،الگووي شونا ت اجتمواعی و الگووي

االوواحات عبارتنوود از :االوواحات رقابووت

فرهنگووی .هوور کوودام از ايوون الگوهووا داراي

محوور ،االواحات موالی محوور ،االواحات

ويژگیها و ابعادي هستند که سعی دارنود بوه

عدالت محور و االواحات مبتنوی بور بهبوود

تشريح و تبيين اين مسأله بپردازنود کوه :چورا

کيفيوووت و بهووورهوري و کارآمووودي .چنوووين

تغييوور رم موویدهوود؟ چگونووه تغييوور اشوواعه

االاحاتی در نظوامهواي آموزشوی ،تبلوور و

میيابد؟ چه هنگام تغييور رم مویدهود؟ چوه

Kezar
Morgan
Carnall
Belmanz and Dailze
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تصويري روشن از اهداف و مقاالود آگاهانوه

تحقيقاتی کوه روي مؤسسوات و سوازمان هوا

و نيز غيرمستقيمی است کوه توسو سياسوت

انجام داده است ،بيان میکند که يچ مؤسسوه

گذاري دولتها ،در هر دورهاي راحی و بوه

شامل سا تارهاي شنا تی ،هنجارهاي مونظم

اجرا گذاشته میشوند.

و فعاليتهايی است که ثبات و مفهووم رفتوار

نظريههاي تغيير سوازمانی در دو زمينوه

اجتماعی را در پوی دارد .سوازمانهوا توسو

بيرونووی يعنووی نظريووه وابسووتگی سووازمانی و

چند عامل مهم مانند فرهن  ،سا تار و رويوه

درونی و نظريوه نوو سوازمانی قابول بررسوی

تغيير میيابند و اين عوامل در سطوحی چنود

هستند .نظريه وابستگی به منابع 2که در سوال

برابر وسعت قدرت عمل میکننود .ديمواگو و

 2178توس ففر 1و سوالينيچ 3مطور شود؛

پوواول ،2112( 6نقوول در ون دي ون و پُوول،

بيان میدارد که سازمانها به منابع بحرانی نياز

 ،)2111تمرکوووز بووور روي ابعووواد شووونا تی

دارند تا اهدافشان را تأمين کورده و اسوتقال

سووازمانهووا را ،مشخصووه االوولی و عمووده

ووود را حفووا نماينوود .در واقووع ا تيووار و

نوسازمانها در جامعهشناسی میدانند.
7

اقدامات سازمانها تا حدودي توس فشوارها

تحقيقات تالبرت در سال 2880دربارة

و تقاضوواهاي ووارجی محوودود موویشووود و

االاحات سازمانهاي دماتی امريكا نشوان

استقال آنها را کوم مویکنود .از آنجوا ی کوه

داد ،سرعتی که سازمانها ،سياستهاي رايوج

سازمان ها مجبورند با محي در تعامل باشوند

در جامعه را میپذيرند يوا برناموههواي موورد

تا بتوانند در آن زندگی کنند ،دريافتوهانود کوه

قبول محي و جامعه را به اجرا در میآورنود

براي رسيدن بوه اهدافشوان نووعی وابسوتگی

به اين امر بسوتگی دارد کوه قووانين ايوالتی و

ذاتی ميان آنها و محي ا راف وجود دارد .اما

و يتووی تووا چووه انوودازه از قوودرت اجرايووی

نظريه نو سوازمانی 4نگواهی بوه عوامول مهوم

بر وردارند ،سازمانها بوا چوه سورعتی بايود

درون سازمانی دارد .اسكات ،2113( 1نقل در

ود را با شراي جديد محيطی وفق دهند ،و

ون دي ون و پووووول )2111 ،بوووور اسوووواس

ضمانت اجرايوی قووانين و مقوررات توا چوه
اندازه است (غامرضوازاده .)2380 ،تحقيقوی

Resource dependent theory
Pfeffer
Salanick
Neo-institutional theory
Scott

12345-

که توس مارت )2180( 8درباره سازمانهواي
6- Dimaggio and Powell
7- Tolbert
8- Marrett
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آمريكا انجام شد ،نتايج آن نشان میدهود کوه

روشها براي اسوتاندارد کوردن فعاليوتهواي

گاهی عوامل محيطی موجش پيدايش (تولد)،

آموزش و پرورش زم است.

يوا لوق سوازمان مویشووند .گواهی

تغييوورات برنامووههوواي توسووعه در آموووزش و

تأسي

ويژگوویهووا يووا شووراي موجووود در شووهرهاي

پوورورش و کشووور ( )2317- 2383متووأثّر از

بزرگ باعث به وجوود آمودن شورکتهوا يوا

عوامل مختلفی بوده است .بررسوی تاريخهوه

سازمانهاي بزرگ النعتی میشوود ،و گواهی

برنامهريزي توسعه در ايران نشان میدهد کوه

تووراکم سووازمانهووا در يووچ منطقووه موجووش

نظام برنامهريزي توسعه کشوور و آمووزش و

پيدايش و لوق بيمارسوتان يوا سوازمانهواي

پرورش نوسانهاي زيادي داشته اسوت .فكور

پزشكی و دارويی میشود .همهنين ،تراکم يا

برنامهريزي در سال  2326بوا ايجواد شووراي

ازدحووام سووازمانهووا باعووث موویشووود کووه

عالی اقتصاد شروي شد .در سال  2311دولت

شرکتهاي بيمه به وجود آيند (هال.)2383 ،

هيأتی را به نام کميته برنامه مأمور کرد توا بوا

لخاليان ( )2377در پژوهشوی تحوت

همكوواري وزارتخانووههووا بووه تهيووه و تنظوويم

عنوووان «بررسووی جووو سووازمانی و واکوونش

وور هوواي عمرانووی بپووردازد .بوودين ترتيووش

کارکنان دبيرستانهاي پسرانه استان گويان در

پايههواي سوازمان برناموه ،ريختوه شود .ايون

برابر بر ی تغييرات پيشنهادي» دريافت :بوين

سازمان کار تهيه ،تنظيم و هماهنو

سوا تن

کارکنان دبيرستانهاي پسرانه عوادي (دولتوی)

برنامووهريووزي توسووعه ملووی را عهوودهدار بووود

و غيرانتفاعی استان گويان در زمينوه واکونش

(فيوضات .)2371 ،از آن دوره تا يكسال قبول

در برابر تغييورات پيشونهادي تفواوت وجوود

از انقاب پنج برنامه توسعه اجورا شود ،ولوی

دارد .مطالعات ساکی ( ،)2376قووام (،)2382

برنامه عمرانی ششم به علت تحو ت انقاب

عطاران ( ،)2382شافعی ( )2383و عبودالهی

در کشور بوه مرحلوه اجورا در نيامود .بعود از

( )2383واسووتار تغييوور سووا تاري -سوونتی

انقاب نيز تاکنون چهار برنامه توسعه از سال

آموزش و پرورش در عصور جهوانی شودن و

 2367راحی و به اجرا گذاشته شوده اسوت.

استقرار نظامهاي مديريت کيفيت مویباشوند.

ر ريزي ،اجرا و ارزيابی برنامههاي توسوعه

بنووابراين بووراي انجووام چنووين کوواري تغييوور و

قبووول و بعووود از انقووواب قطعووار مجموعوووه

تحول بنيادي در سا تارها ،قوانين ،برنامهها و

ارزشمندي از تجارب و دستاوردهاي متبت و

بررسی چگونگی تحقق سیاستهاي آموزش و پرورش طی برنامه سوم ...
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منفی در صوص برنامهريوزي مهيوا سوا ته

اهداف و سياستگذاري ها داراي نقاط ضوع

است.

و نارسووا یهووايی بوودين شوور بوووده اسووت:
اهداف و سياستهاي مهم برنامه سووم

 )2بووویفايووووده بووووودن يووووا ناکارآموووودي

توسعه آموزش و پرورش حاکی از اين اسوت

سياسوتگذاريهواي آموزشوی )1 ،عودم ارايووه

که جهتگيري اساسی اين برناموه بوه سومت

تعريفی روشن از اهداف برنامه سوم توسوعه،

تقوي وت بخووش صوالووی در فعاليووتهوواي

 )3عدم تصويش اهداف کمی )4 ،عودم اجورا

آموزشی (ماده ،)244 ،مديريت کارآمد منوابع

يا پيشگيري راهكارهاي اجرايی برناموه سووم

(مووواد  ،)241 ،246 ،241االووا سووا تار و

توسعه )1 ،مبتنی نبودن اهداف و سياستهاي

نيووروي انسووانی (موواده  )243 ،3بوووده اسووت.

راهبووردي برنامووه سوووم توسووعه بوور نتووايج

برنامووه سوووم توسووعه عوواوه بوور اينكووه در

پژوهشی )6 ،شكاف بين جنبوه هواي کموی و

زمينووههوواي اقتصووادي ،اجتموواعی ،سياسووی و

کيفی برنامه (عبدالهی.)2383 ،

فرهنگی جامع و کامل به نظر میرسيد؛ اما در

عوامل درونی

عوامل بیرونی

نظریه نوسازمانی

نظریه وابستگی منابع

برنامهریزی توسعه
آموزش و پرورش

اصالحات

اصالحات

اصالحات

اصالحات

کیفیت

عدالت

مالی

رقابت

محور

محور

محور

محور

شكل  .2چارچوب نظري تحقيق
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به همين لحوا بوراي تودوين و ارا وه
مدل مفهوومی پوژوهش حاضور از دو نظريوه

عدالت محور و االواحات مبتنوی بور بهبوود
کيفيت آمووزش و کوارآمودي و بهرهوري.

وابستگی منابع 2و نوسوازمانی 1اسوتفاده شوده
است .بنابراين در پژوهش حاضور بور اسواس
سوابق تحقيقات گذشته و مبانی نظوري آنهوا،
مدلی مفهومی پايهريزي شده است (شوكل 2
چارچوب نظري تحقيق را ببينيد).

هدف کلی پژوهش

فرضیهها
 .2بين عملكرد سالهاي اول و پايوانی
برنامه  1ساله سوم توسعه آموزش و پورورش
شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در زمينووه
االاحات رقابت محور تفاوت وجود دارد.
 .1بين عملكرد سالهاي اول و پايوانی

هوودف کلووی تحقيووق حاضوور بررسووی

برنامه  1ساله سوم توسعه آموزش و پورورش

چگووونگی تحقووق سياسووتهوواي آموووزش و

شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در زمينووه

پرورش شهر اهواز ی برناموه سووم توسوعه

االاحات مالی محور تفاوت وجود دارد.

( )2371-83است.

 .3بين عملكرد سالهاي اول و پايوانی
برنامه  1ساله سوم توسعه آموزش و پورورش

اهداف فرعی
 -2بررسی سياستهواي برناموهريوزي

شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در زمينووه
االاحات عدالت محور تفاوت وجود دارد.

آموووزش و پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع

 .4بين عملكرد سالهاي اول و پايوانی

متوسطه بر اساس الگوهاي موجوود تغييور در

برنامه  1ساله سوم توسعه آموزش و پورورش

سازمان.

شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در زمينووه

 -1بررسووی و تحليوول سياسووتهوواي
برنامهريزي آموزش و پرورش شهر اهوواز در

االاحات بهبود کيفيوت آمووزش و افوزايش
کارايی و بهرهوري تفاوت وجود دارد.

مقطع متوسوطه بور اسواس :االواحات موالی
محور ،االاحات رقابوت محوور ،االواحات

روش شناسی تحقیق
بووا توجووه بووه ماهيووت ايوون پووژوهش و

1- Resource Dependent Theory
2- Neo-institutional theory

اهداف و فرضويههواي آن ،روش توالويفی و

بررسی چگونگی تحقق سیاستهاي آموزش و پرورش طی برنامه سوم ...
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مصاحبهها ابتدا محققين بوه نوواحی مربو وه
مراجعه کرده ،سپ

جامعه آماري و نمونه

با گرفتن وقوت قبلوی از

مديران سوتادي (افوراد مصواحبه شوونده) ،در

کليه کارکنان و موديران بخوش سوتادي

زمان مصاحبه حاضر مویشودند .نخسوت در

آموزش و پرورش شهر اهواز به عنوان جامعه

صوص هدف کلی تحقيق و سؤا ت فرعی

آماري مورد توجه بودهاند اما به لحا استفاده

و فرضيهها ،توضيحات زم داده میشد ،پ

از روش مصووواحبه و محووودوديت زموووانی و

از آن سؤا ت مربو ه مطور مویگرديود .در

هزينووهاي مترتووش بوور آن از ميووان مووديران،

حين اجراي مصاحبه بوا سوؤا ت تكميلوی و

معاونان و کارشناسان مسئول نوواحی (چهوار

پیگير و عبارتهايی که مصاحبه را به مسوير

ناحيه) و سازمان ،يچ نفر مودير و يوچ نفور

االلی پيش میبرد ،جريوان مصواحبه هودايت

کارشناس مسئول به الورت تصادفی انتخاب

میشد و ا اعات مربوط به پاسخ دهنودگان

شدند که مجموعار حجم نمونهگيري بوال بور

يادداشت میگرديد .سوعی بوه عمول آمود توا

 20نفر گرديد که شامل 1 :نفر مدير و  1نفور

مصوواحبه در فضووايی دوسووتانه و غيررسوومی
انجام شود .در ادامه پو

کارشناس مسئول بودند.

از انجوام مصواحبه

شروي به دستهبنودي ا اعوات بوا توجوه بوه
فرضيهها و اهداف تحقيق مویشود و پو

ابزار گردآوري دادهها

از

بووراي جمووعآوري دادههووا از دو روش

ويوورايش دادههووا و متناسووش نمووودن آنهووا بووا

ها و تحليل اسناد

اهووداف تحقيووق بووه الووورت کيفووی ووی

و مدارا و سوابق برنامه سوم توسعه آموزش

محورهاي تغيير برنامه سووم توسوعه (-2371

و پرورش شهر اهواز استفاده گرديد.

 )2383مورد تفسير و تحليل قرار میگرفت.

الف) مصاحبه نیمه باز :سؤا ت مصاحبه بوا

ب) شاخصها و تحلیل اسناد و مددار

توجه به اهداف پژوهش و فرضيه مربووط بوه

سددوابق برنامدده سددوم توسددعه آمددوزش و

آن تهيه و تدوين گرديد که شامل چهار سؤال

پرورش شهر اهواز :چوون هودف کلوی ايون

بواز پاسووخ بووود .ايوون مصوواحبه از نوووي نيمووه

پووژوهش بررسووی چگووونگی سياسووتهوواي

سا تمند و محقق سوا ته بوود .بوراي انجوام

آموزش و پررورش شوهر اهوواز بووده اسوت

ال ) مصاحبه ،ب) شا

و
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بنووابراين بووه تناسووش و فرا ووور اهووداف و

سووپ

ا اعووات بدسووت آمووده در ا تيووار

هواي سوازمان

کارشناسان ر و برنامه آموزش و پورورش

آمووووزش و پووورورش ،دفتووور موووديريت و

شهر اهواز و تعدادي از کارشناسان و موديران

برنامهريزي استان و اسناد و مدارا و سووابق

آن سووازمان و چنوود نفوور از اسوواتيد دانشووگاه

سووالهوواي گذشووته ،گووزارش عملكردهووا،

گذاشووته شوود و از آنووان واسووته شوود تووا

مصاحبههاي قبلی مديران آموزش و پورورش

شووا

هوواي مزبووور را بووراي انوودازهگيووري

شووهر اهووواز و مطالعووه برنامووه سوووم توسووعه

تغييرات و االاحات محورهاي برناموه سووم

هواي

از االاحات نهايی،

فرضيهها و با توجه به شا

آموزش و پرورش شهر اهواز ،شوا
مناسش تهيوه گرديود .پو
شا

از تهيوه و تنظويم

ها و تأمّل و تعديل در آنها ،با مراجعه

توسعه ارزيابی کنند .پ
شا

ها مورد استفاده قرار گرفتند .در ايون

راسووتا از شووا

هوواي بررسووی عملكوورد

به چهار ناحيه و سازمان آموزش و پرورش و

سووازمانهووا کووه توس و سووازمان مووديريت و

دفتر مديريت و برنامهريزي ،ا اعات زم را

برنامووهريووزي کشووور و سووازمان آموووزش

ها از واحدهاي آموزش،

وپرورش استان وزستان تهيه شده بوود نيوز

براي بررسی شا

ر و برناموه ،آموار و بودجوه ،حسوابداري،

استفاده شد.

تحو ت و تشوكيات ،اموور شووراها ،اموور
اداري ،منوووابع انسوووانی ،روابوو عموووومی و
واحدهاي ديگر آموزش و پورورش بوا تأييود
مسئول هر واحد و دفتر جمعآوري گرديد.
بووه منظووور تووأمين روايووی محتوووايی

تجزیه و تحلیدل دادههداي اسدناد و
(شاخصها)

مدار

براي تجزيه و تحليل اسوناد و مودارا
مربوط به شا

هواي عملكورد سوال اول و

هاي اندازهگيري مربوط به االاحات

پايانی برنامه  1ساله سووم توسوعه آمووزش و

چهارگانووه در مقطووع متوسووطه آموووزش و

پرورش اهوواز در مقطوع متوسوطه در زمينوه

از بررسوی سووابق،

تغيير و االاحات چهارگانه بوه ترتيوش زيور

اسناد ،مدارا و ا اعات مربوط به برناموه 1

عمل شده است :ال ) جمعآوري دادههوا بور

هوواي

هاي تودوين شوده بوراي هور

شا

پرورش شهر اهوواز پو

سوواله سوووم ( ،)2371-2383شووا

متناسش با اين بررسی تهيه و تدوين گرديود.

اساس شا

محور تغييور ،ب) يكسوان سوازي واحودهاي

بررسی چگونگی تحقق سیاستهاي آموزش و پرورش طی برنامه سوم ...

اندازهگيوري شوا

مختل

05

هوا ،بور مبنواي

مصاحبهها و مدارا و مستندات برنامه سووم

 ،د)

توسعه در سطح ملی و استانی مطالعه گرديد.

هاي سال پايه ( )2371با سال

در بووازبينی و تحليوول محتووواي مسووتندات،

آ وور برنامووه ( .)2383بوودين ريووق تمووام

اهداف و سياستهواي برناموهريوزي توسوعه

هووا محاسووبه و وارد برنامووه spss

سوم ( )2383-2371نتيجه کلی بدست آموده

تجزيوه و تحليول آمواري روي

در آموزش و پرورش بخوش متوسوطه شوهر

آنها الورت گرفت .توضيح آنكه که تعودادي

اهواز گوياي آنست که الگوهاي بكوار گرفتوه

هواي

شده در برنامهريزي تغييور داراي عناالوري از

رقابت محور به الورت کلی تجزيه و تحليول

الگوي برناموهريوزي شوده ،الگووي تكواملی،

ها

الگوي عمر سازمان ،الگوي جدلی -سياسوی،

به رغم کوشش و تاش فوراوان بوه تفكيوچ

الگوي شنا ت اجتماعی و الگووي فرهنگوی

نواحی چهوارگانوه آمووزش و پورورش شوهر

بوده است .با اين حال ،سايه الگوي جودلی-

اهواز بدست نيامد.

سياسووی و همهنووين الگوووي تغييوور از قبوول

 ،%200ج) محاسبه جداگانه هور شوا
مقايسه شا
شووا

گرديد ،سپ

هاي مالی محوور و شوا

از شا

شدند؛ زيرا دادههاي مربوط به اين شا

برنامهريزي شده بيشتر بوده است (جودول 2

یافتههاي تحقیق

را مشاهده کنيد).

بررسووی سياسووتهوواي برنامووهريووزي

بررسوووی مصووواحبههووواي موووديران و

آموووزش و پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع

کارشناسووان و همهنووين تحليوول سوووابق و

متوسطه بر اساس الگوهاي موجوود تغييور در

مدارا برنامه سوم توسعه آموزش و پرورش

سازمان.

ايوون شووهر بيووانگر آن بووود کووه مووديران ووی

سؤالی که در اين رابطه دنبال گرديد آن

سالهاي برنامه سوم توسعه ( )2383-2371با

بووود کووه برنامووههوواي آموووزش و پوورورش

الهام گورفتن از الگوهواي تغييور ،تحوو ت و

شهرسووتان اهووواز در مقطووع متوسووطه ووی

االاحات آموزشی مختلفی را آغواز و دنبوال

سالهاي برنامه سوم توسعه بور اسواس کودام

کووردهانوود .برنامووه توسووعه سوووم آموووزش و

يچ از الگوهاي ششگانه تغييور قابول تبيوين

پرورش شهر اهوواز در مقطوع متوسوطه وی

اسووت؟ بووراي روشوون شوودن ايوون مسووأله

چهار محور اساسی اجرايی شد.
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جدول  .2سياستهاي متناظر با الگوهاي تغيير در برنامه سوم توسعه آموزش و پرورش متوسطه شوهر
اهواز
الگوهاي تغيير

توضيحات و مستندات و مصاديق مربوط

تغيير
برنامهريزي
شده

جهتگيري و برنامهريزي براي افزايش سطح علمی دانشآموزان ،مسوابقات علموی،
فرهنگی و ورزشی ،گسترش و بهبود ظرفيت جشنواره الگوي برتر ،افوزايش شورکت
کننوودگان در جشوونواره وووارزمی ،اجرايووی نمووودن فعاليووتهوواي حاالوول از نظووام
پيشنهادات

الگوي تكاملی

سياستهاي تدوين شده براي توسعه و بهبود فعاليتهاي آموزشوی ،ارتقواک کيفيوت
فعاليتهاي آموزشی و بهبود عملكرد مديران و بازنگري شا

هاي عملكرد

سياستگذاري در راستاي دمات رفاهی–اجتماعی فرهنگيوان ،جوذب کموچهواي
چر ه عمر
جدلی -سياسی
يادگيري
اجتماعی
فرهنگی

مردمی و يرين مدرسهساز ،صوالیسازي ،بهرهوري و کارآمدي و تحول اداري از
ريق االا سا تارهاي تشكياتی سازمانی بخش متوسطه
االاحات مدنی و بازنگري در جهتگيريهاي آموزشی و پرورشی نظام آموزشی
رشد تقاضاهاي انوادهها و جامعوه بوراي افوزايش کيفيوت آموزشوی؛ جهوتگيوري
سخنرانیهاي مديران بخش متوسطه شهر اهواز در جهت ارتقاي سطح کيفيوت نظوام
آموزشی.
سياستگذاري در زمينه افزايش پوشش تحصيلی و توسعه و ارتقاک منابع انسانی

ال  -در زمينه عودالت محوور مویتووان بوه

ب -در صوص برنامههاي مالیمحور

استفاده مناسش و بهينوه از امكانوات و منوابع

از ريووق راهكارهوواي گسووترش موودارس

موجود دولتی (مواده  ،)241افوزايش پوشوش

غيرانتفوواعی ،جووذب کمووچهوواي مردمووی و

تحصيلی (ماده  ،)243ايجواد زمينوههواي زم

يوورين مدرسووهسوواز (موواده  ،)244معافيووت

بووراي بر ووورداري از فرالووتهوواي برابوور

واحوودهاي آموزشووی از ماليووات (موواده ،)246

آموزشی ،بهبوود ودمات رفواهی–اجتمواعی

درآمدهاي حاالل از اجاره اماکن و واحدهاي

فرهنگيان (ماده  ،)12بهبود وضعيت معشويت

آموزشی و حرکت به سوي صوالویسوازي

فرهنگيان (ماده  ،)10اشاره کرد.

عملياتی گرديده است.
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فرهنگيان ،چهار برابور شودن حوق التودري

زمينووه رقابووت محووور از ريووق راهكارهوواي،

فرهنگيان ،افزايش تشويقات حقوقی و کتبوی

مسابقات علمی ،فرهنگی و ورزشی ،گسترش

پرسنل ،افزايش سطح تحصويات فرهنگيوان،

و بهبووود ظرفيووت جشوونواره الگوووي برتوور،

بهبود راهكارهاي مأمور به تحصيل فرهنگيان،

افوووزايش شووورکت کننووودگان در جشووونواره

گسووترش موودارس غيرانتفوواعی و حمايووت و

وارزمی ،اجرايی نمودن فعاليتهاي حاالول

پشتيبانی از اين مدارس و متقاضويان اينگونوه

از نظام پيشنهادات پيگيري و به مرحلوه اجورا

موودارس ،گسووترش تشووكلهوواي الوونفی

درآمد.

فرهنگيان ،ايجواد ور پرسوش مهور ،ايجواد

د -در زمينه االاحات بهبوود کيفيوت،

ر نظام پيشونهادات ،ايجواد ور تكوريم

بهوورهوري و کارآموودي ،االووا سووا تارهاي

ارباب رجوي ،ايجواد ور سوامت ،اجوراي

تشوووكياتی سوووازمانی ،توسوووعه و بهبوووود

نظووام هماهن و

(تاحوودودي) ،آزادي بيووان و

فعاليتهاي آموزشی (ماده  ،)13ارتقاک کيفيت

انديشه ،تعدد و تكتر نشريات در تمام سطو

فعاليتهاي آموزشی ،توسوعه و ارتقواک منوابع

جامعه و در آموزش و پرورش ،تعدد و تكتور

انسانی ،محورهاي مهم برنامه توسعه سوم در

انواي کتابها ،ايجاد بستري مناسش براي بيان

آموزش و پرورش شهر اهواز بودهاند.
اما دولت وقت ( )2371-2384با توجه

ديدگاههاي مختل

افراد مختل

را میتووان

برشمرد.

به شعارهاي جامعه مدنی ،حقو شوهروندي،

لووذا موویتوووان گفووت دولووت وقووت در

دموکراسی ،تغييرات و االاحاتی ی برناموه

ابتووداي کووار زمينووههوواي زم را در توودوين

توسعه سوم در آموزش و پورورش بوه عمول

برنامههاي توسوعه بوراي تحقوق برناموه هوا و

آورد .از جمله اسوتراتژي االواحات عودالت

شعارهايش مهيا نموده بود و بور ايون اسواس

محور که محوور االولی تغييورات و عمليواتی

جدال سياسی و نزاي قودرت در بوين دولوت

کردن برنامههاي دولت االاحات ی برناموه

وقت و رقيبان بيشوتر از دورههواي پيشوين و

سوم بوده است میتووان ،افوزايش دورههواي

برنامههاي قبلی به چشم می ورد و نمیتوان

آموزشی ،غنی نمودن مهارتهواي کارکنوان و

به سادگی از اين نكته چشمپوشوی نموود کوه

دبيران ،افزايش فعاليتهاي رفاهی و معيشوتی

سايه الگوي جدالی– سياسی بر برنامه توسعه

فرهنگيان ،سوه برابور شودن متوسو حقوو

سوم آموزش و پرورش کامار هويدا است .در
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اين راستا مديران ارشود آمووزش و پورورش

فرهنگی و سياسی کشور ،اسوتان و شهرسوتان

کشور ،استانهوا و شهرسوتانهوا بوويژه شوهر

میباشد .اين يافتهها با نتايج تحقيقات گذشته

اهواز بوه وور تلوويحی و تصوريحی در پوی

که توس مهرعلیزاده ( )2383بدسوت آموده

تغيير برنامههاي قبلی و االا سياسوتهواي

اسووت همخوووانی دارد .بووه بيووان ديگوور در

گذشته بودهانود .بطوريكوه در برناموه توسوعه

توالي

الگوهواي تغييور در بخوش متوسوطه

سوووم دسووت بووه تغييوور و جابجووايی مووديران

شووهر اهووواز موویتوووان گفووت :او ر تغييوور و

و مشاغل ،تغيير نوام

برنامهريزي از با به پوا ين بووده اسوت زيورا

سووازمانهووا ،ادارات و دوايوور دا لووی ادارات،

جهتگيري توس وزارت انوه تعيوين شوده

حذف و تعديل بعضی از پسوتهوا از جملوه

است ،ثانيار االاحات آموزشی در شهر اهوواز

معاونت پرورشی زدهاند که اين همه تغييرات

بر اساس الگوي جدلی– سياسی میباشد.

ستادي ،تغيير در وظاي

بور اسواس ويژگوی و ابعواد الگووي جودلی–

فرضيه اول :بوين عملكورد سوال اول و

و توضيح هستند .قابول

پايانی برنامه  1ساله سووم توسوعه آمووزش و

ذکر است که شعار شايسوته سوا ري ،دولوت

پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در

پاسخگو ،تنوي ديودگاههاي سياسوی و موردم

زمينه االاحات رقابت محور تفواوت وجوود

گرايی سياسی ،به وضو در سوابق و مدارا

دارد.

برنامه سوم توسعه شهر اهواز ديوده مویشوود

بووراي بررسووی ا احووات رقابووت محووور

کووه بووه نوووعی منشوواک سياسووتگووذاريهوواي

شووا

هوواي زيوور تهيووه و توودوين گرديوود.

آموزشی در آموزش و پرورش بوده است.

وضعيت شا

سياسی قابل توالي

هاي مورد نظر براي بررسوی

همهنين يافتههاي اين تحقيوق نشوانگر

االاحات رقابت محور ی سال اول و پنجم

آن است کوه تحوو ت برناموه توسوعه سووم

برنامه سوم توسوعه در جودول  1ارا وه شوده

آموووزش و پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع

است.

متوسطه تحت تأثّير انديشه ها و سياستهواي

نتايج حاالل به منظوور آزموون فرضويه

دولتمردان و مديران دولت وقت بووده اسوت.

نخسووت نشووان موویدهوود کووه در وضووعيت

در اين راستا به نظر میرسد برنامهريزي تغيير

برنامههاي تغيير و االاحات رقابت محور در

در آموزش و پرورش شهر اهواز الرفار نوعی

آموووزش و پوورورش شووهر اهووواز (مقطووع

واکنش در برابر تحوو ت ،تغييورات ،نظوري،

متوسطه) ی سالهاي  2371و  2383تفاوت
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هاي اقدامات و تغييرات انجام شده در زمينه االاحات رقابوت محوور وی

سال اول و پنجم برنامه سوم توسعه کشور چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز
مؤلّفههاي
االلی

شا

ناحيه 2ناحيه 1ناحيه 3ناحيه4

ها

تعداد دبيران ،موديران و کارکنوان اداري کوه وی
برنامههاي گوناگون تشويق شدهاند.
تعداد معلمانی که در امتحانات ارج کشور قبول
شدهاند.
تعداد دانشآموزان نخبهاي که در مودارس نمونوه
دولتی و استعدادهاي در شان پذيرفته شدهاند.
تعداد اعضواک سوازمان دانوشآمووزي (پيشوتازان،
برنامه هاي و االاحات رقابت محور

فرزانگان ،انجمنهاي کانون دانشآموزي)
تعداد دانشآموزانی که در فعاليوتهواي گروهوی
مكمل شرکت کردهاند (اردو ،گردشگري ،حج)
تعداد دانشآموزانی کوه در جشونواره ووارزمی
شرکت کردهاند(رتبه استانی).
تعداد مسابقات ورزشی برگزاري شوده بوه وور
رسمی.
تعداد دانشآموزان غيردولتی (غير انتفاعی).
تعداد شرکت کنندگان در نظام پيشنهادات
تعداد مدارس مروج نظام پيشنهادات
تعداد مدارس مروج ر تكريم ارباب رجوي
تعداد مدارسی که مسوابقات  OTNو مسوابقات
علمی را اجراک کردهاند.
تعداد شرکت کنندگان در جشنواره الگووي برتور
(متوسطه)

%36

%18

%41

%36

%10

%33

0

%10

%18

%33

%44

%10

%42

%42

%33

%17

%38

%10

%33

%30

%31

%18

%41

%11

1برابر

1برابر

1برابر

1برابر

3/1
%47
%200
4

3
%40
%200
4/1

4
%41
%200
4/1

3/1
%31
%200
1

%61

%71

%77

%81

%21

%40

%30

%11

معنیداري داشته است؛ زيرا که آزمون Tبراي

رقابت محور در سال آغازين و پايانی برناموه

گروههاي وابسته بين ميانگينهاي برنامههواي

تفوواوت معنوویداري را در سووطح ()p<0/01
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هوا در سوال  2383نسوبت بوه سوال

نشان میدهد .بنابراين تفاوت معنویداري در

شا

سطح  0/01بين عملكرد سوالهواي  2371و

آغازين برنامه يعنی  2371بوده است (جدول

 2383در زمينوه االواحات رقابوت محوور

شماره .)3

وجود داشته است که ناشی از عملكرد بهتور
جدول  .3نتايج آزمون  Tبراي گروههاي وابسته (االاحات رقابت محور)
شاخصها

میانگین

االاحات 2371
رقابت
2383
محور

میانگین
انحراف
تعداد
معیار خطاي معیار

37/71

71

32/11

3/14

14/12

71

11/17

1/1

T

df

-24/84

78

سطح
معنیداري
P≥5/50
0/01

فرضيه دوم :بوين عملكورد سوال اول و

ووی سووالهوواي  2371و  2383تفوواوت

پايانی برنامه  1ساله توسوعه سووم آمووزش و

چشوومگيري داشووته اسووت .آزمووون  ،Tبووين

پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع متوس وطه در

ميووانگينهوواي االوواحات مووالی محووور و

زمينه االاحات مالی محوور تفواوت وجوود

برنامههواي تغييور در ايون دو گوروه وابسوته،

دارد.

تفوواوت معنوویداري را در سووطح ()P<0/01
شوووا

هووواي زم بوووراي بررسوووی

وضعيت عملكرد شا

هواي موالی محوور

ی سال اول و پنجم برناموه سووم بوه شور
جدول  4تدوين گرديد.

نشان میدهد .پ

بين عملكورد سوال اول و

پايانی برنامه  1ساله سووم توسوعه آمووزش و
پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در
زمينه االاحات مالی محوور تفواوت وجوود

جووودول  1نتوووايج آزموووون  ،Tبوووراي

دارد و ايوون تفوواوت نشووانگر آن اسووت کووه

گروههاي وابسته االواحات موالی محوور را

عملكرد شوا

هوا در سوال پايوانی برناموه

نشان میدهد ،مندرجات اين جدول حاکی از

( ) 2383بهتر از سال آغازين برنامه ()2371

آن است کوه االواحات موالی محوور برناموه

بوده است.

توسعه سوم آموزش و پورورش شوهر اهوواز
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هاي اقدامات و تغييرات انجام شده در زمينه االاحات مالی محور ی سال

برنامهها و 2الاحات مالی محور

اول و پنجم برنامه سوم توسعه کشور در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز
مؤلّفههاي
ناحيه 3
ناحيه 1
ناحيه 2
هاي
شا
االلی
درآمدهاي ا تصاالی حاالول از
 3/1برابر
 3/1برابر
 3برابر
کمچهاي مردمی
الوورفه جووويی حاالوول از اجوواره
%11
%33
%11
اماکن و وسايل استيجاري
درآمدهاي حاالل از اجازه اماکن
3/1
3
4/1
آموزشی ،ورزشوی ،انوه معلوم،
فروشگاه ،و ارايه دمات
ميزان تعهودات اجرايوی يورين
3/1
3
3/1
مدرسه ساز
سوورانه دانووشآموووزي واحوودهاي
2/1
2/1
2/1
آموزشی
تعووداد نيروهوواي انسووانی تعووديل
شوووده (نيروهووواي پرورشوووی،
%77
%67
%67
بازنشسوووته راننوووده ،متصووودي
آزمايشگاه)
1
4
3/1
تعداد مدارس غيرانتفاعی
تعووداد واحوودها و بخووشهوواي
%11
%10
%11
واگذار شده به بخش صوالی
تعداد فعاليوت هوا بوراي کوچوچ
%16
%10
%31
سازي سازمان
%11
%10
%11
تعداد پروژههاي مشارکتی
%40
%31
%30
هزينههاي دماتی

ناحيه4
 3برابر
%31
3
3
2/1
%71
3
%10
%21
%14
%37

جدول  .1نتايج آزمون  Tبراي گروههاي وابسته (االاحات مالی محور)
شاخصها
االاحات 2371
مالی
2383
محور

انحراف
معیار

میانگین
خطاي معیار

36/01

80

30/81

3/44

14/12

80

11/11

1/48

میانگین تعداد

T

df

71 -21/46

سطح
معنیداري
P ≥5/50
0/000
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فرضيه سوم :بين عملكرد سوال اول و پايوانی

بهرهوري و کارآمدي تفاوت وجود دارد.

برنامه  1ساله سوم توسعه آموزش وپورورش

وضوووعيت عملكووورد شوووا

هووواي

شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در زمينووه

االاحات بهبود کيفيوت آمووزش و افوزايش

االاحات عدالت محور تفاوت وجود دارد.

کووارايی و بهوورهوري ووی سووال اول و پوونجم

به منظور بررسوی االواحات عودالت محوور

برنامه سوم در جدول  8ارايه شده است.

شا

هاي زير تهيه و تدوين گرديد.
وضعيت شا

جدول  1نتايج آزمون  Tرا ،براي گوروههواي

هاي مورد نظور بوراي

وابسته بهبوود کيفيوت آمووزش ،بهورهوري و

بررسی االاحات رقابت محور ی سال اول

کارآمدي ی سالهاي  2371و  2383نشوان

و پنجم برنامه سوم توسعه در جدول  6ارايوه

میدهد .مندرجات اين جدول نشان دهنده آن

شده است.
نتايج آزموون بوراي گروههواي وابسوته
االوواحات عوودالت محووور در آموووزش و
پرورش شهر اهواز در سالهاي  2371و سال
 2383نشان میدهد کوه عملكورد االواحات
عدالت محوور در آمووزش و پورورش شوهر
اهواز ی سوالهواي  2371و  2383تفواوت
معنیداري داشته اسوت .تفواوت معنویدار در
سطح  0/01نشانگر آن است که فرضيه الوفر
رد و فرضيه مخال

تأييد شده است .بنابراين

عملكرد برنامه و االاحات عدالت محوور در
سال پايانی برنامه سوم توسعه بهتر بوده است

است که االواحات بهبوود کيفيوت آمووزش،
بهرهوري و کارآمدي در آمووزش و پورورش
شهر اهوواز (مقطوع متوسوطه) در سوالهواي
 2371و  2383تفووواوت معنووویداري داشوووته
اسووت؛ زيوورا آزمووون  Tبووين ميووانگينهوواي
االاحات بهبود کيفيت ،بهرهوري و کارآمدي
در سالهاي آغازين و پايوانی برناموه تفواوت
معنی را در سطح ( )P<0/01نشان میدهود.
اين تفاوت به اين معنوی اسوت کوه عملكورد
شا

ها در سال  2383بهتر از سال 2371

میباشد.

(جدول .)7
فرضوويه چهووارم  :بووين عملكوورد سووال اول و

بحث و نتیجهگیري

پايانی برنامه  1ساله سووم توسوعه آمووزش و

بر اساس يافتههاي اين بررسی میتوان

پوورورش شووهر اهووواز در مقطووع متوسووطه در

اظهار داشوت وی برناموه سووم ،االواحات

زمينووه االوواحات بهبووود کيفيووت آموووزش و

چهارگانهاي در زمينه افوزايش رقابوت ،موالی
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هاي اقدامات و تغييرات انجام شده در زمينه االاحات عودالت محوور وی

سال اول و پنجم برنامه سوم توسعه کشور در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز
مؤلّفههاي
اصلی

شاخصها

ناحیه5

ناحیه5

ناحیه5

ناحیه8

تعداد فعاليتها و اقدامات براي رفاه فرهنگيان

3برابر

4برابر

1برابر

3برابر

1

1/1

1

1

3

3

3/1

3/1

%11

%41

%14

%66

افزايش نسبت معلم به کاس در دوره متوسطه

%11

%30

%11

%33

افزايش نسبت معلوم بوه دانوشآمووز در دوره
متوسطه

%17

%31

%30

%14

پوشش تحصيلی واقعی در دوره متوسطه

%13

%37

%31

%31

افووزايش سووهم دانووشآموووز د توور بووه کوول
دانشآموزان متوسطه

%11

%30

%11

%10

تعداد کتابخانههاي مدارس

1

1/1

1

2/1

تعداد کامپيوترها و تجهيزات

1/1

1/1

1

3

نسبت دانشآموز به رايانه

%10

%10

%41

%60

تعداد پژوهش سراهاي دانشآموزي

0

0

0

0

رشد دانشآموزان شبانه

0

0

0

0

به کارگيري نيوروي موورد نيواز بوراي منوا ق
توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته

%61

%71

%11

%10

تعداد دانشآموزان نابغه و ا

%13

%61

%11

%41

تعووداد واحوودهاي آموزشووی کووه بووه وسووايل
آموزشی و کمچ آموزشی مجهز شدهاند

%60

%71

%66

%11

پروژههاي متوسطه در حال سا ت

1

1

1

1

متناسش سازي فضاهاي آموزشی و ورزشی بوا
برنامهها و جنسيت دانشآموزان

3

3/1

3

1

سهم معلمان زن از کل معلمان مقطع متوسطه

%47

%12

%11

%41

ميزان آموزشهاي کوتاه مدت
تعووداد موودارس تحووت پوشووش وور مووروج
سامت
تعداد دانشآموزان تحت پوشوش برناموههواي
پيشگيري از بيماريها

برنامهها و االاحات عدالت محور
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جدول  .7نتايج آزمون  Tبراي گروههاي وابسته (االاحات عدالت محور)
شاخصها

میانگین

تعداد

انحراف
معیار

میانگین
خطاي معیار

االاحات 2371
عدالت
محور
2383

36/21

71

31/43

3/64

11/22

71

16/70

3/00

جدول  .8مقايسه شا

سطح
T

معنیداري
P ≥5/50

df

0/000

78 -24/01

هاي اقدامات و تغييرات انجام شده در زمينه االاحات کيفيوت محوور وی

سال اول و پنجم برنامه سوم توسعه کشور در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز
مؤلّفههاي
اصلی

شاخصها

ناحیه 5ناحیه 5ناحیه 5ناحیه8

تعداد مدارس متصل به شبكه اينترنت

1

0

2

1

دسترسی دانشآموزان به شبكه رشد

0

0

0

0

بهبود تراکم دانشآموز در کاسهاي دولتی

%10

%11

%11

%11

سرانه فضاي آموزشی و کارگاهی

%10

%11

%31

%10

سرانه فضاي ورزشی و تفريحی

%21

%11

%11

%10

%30

%31

%30

%30

1/1

3

1

3

%3

%30

%11

%11

1

1/1

1

%10

%70

%73

%64

%70

4

1

3

3

%41

%63

%10

%41

ميزان تحو ت اداري در وظاي  ،مشاغل و تغيير نوام
سازمانها
تعداد نوارها ،سی ديها و جزوههاي آموزشی ارسوال
شده به مدارس

االاحات
بهبوووووود
کيفيووووت
آموزش و
افوووزايش تعداد رشتههاي ايجاد شده در فنی و حرفهاي
کووارايی و
بهرهوري تعداد دبيرستانهاي فنی و حرفهاي
تعداد مدارسی که شوراهاي دانش آموزشی ،زلزلوه و
انتظامات دارند.
تعداد مدارسی که ر تكريم ارباب رجووي را اجورا
کردهاند.
تعوداد مووديرانی کووه بوور اسوواس معيارهوواي سووازمانی
انتخاب شوده انود( .بوه وور متوال سوه سوال سوابقه
آموزشی ،مدير نمونه ،رشته تحصيلی)
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هاي اقدامات و تغييرات انجام شده در زمينه االاحات کيفيوت محوور

ی سال اول و پنجم برنامه سوم توسعه کشور در چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز
مؤلّفههاي
اصلی

شاخصها

ناحیه 5ناحیه 5ناحیه 5ناحیه8

تعداد معلمانی که از بورس تحصيلی استفاده کردهاند.

%31

%41

%31

%31

نرم گذر از سوم متوسطه به پيش دانشگاهی

%33

%31

%11

%30

تعوداد مدارسوی کوه کواس جبرانوی و فوو برنامووه
برگزاري کردهاند.

%14

%61

%61

%73

%61

%61

%11

%73

1/1

4

3

3

0

0

0

0

%37

%31

%33

%41

تعداد دانشآموزانی که در مسابقات  OTNو علموی
شرکت کردهاند (مقطعه متوسطه).
تعووداد مشوواورين در مدرسووه بووراي ارتقوواک کيفيووت
آموزشی
تعداد مراکز مشاوره براي ارتفاک کيفيت آموزشی
تعداد دبيران مرتب با رشته تحصيلی
تعداد واحدهاي آموزشی مجري روشهاي ارزشويابی
جديد
تعووداد واحوودهاي آموزشووی مجووري وور مدرسووه
محوري

%200 %200 %200 %200
0

0

0

0

%10

%11

%11

%10

0

0

0

0

کارکنانی که به مدرا تحصيلی با تر رسيدهاند

%11

%11

%11

%10

افزايش ميانگين سطح تحصيات معلمان

%14

%11

%10

%13

2

2

2

2

%11

%16

%28

%11

تعداد درسهايی کوه موورد بوازنگري و تغييور قورار
گرفتهاند
تعداد پژوهش سراهاي دانشآموزي

تعووداد تغييوورات در ردههوواي مووديريتی آموووزش و
پرورش
معدل قبولی دانشآموزان
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جدول  .1نتايج آزمون  Tبراي گروههاي وابسته (االاحات بهبود کيفيت آموزش و افزايش کوارايی و
بهرهوري)
میانگین تعداد

شاخصها

انحراف
معیار

میانگین
خطاي معیار

االاحات بهبود
کيفيت آموزش
2371
و افزايش کارايی
و بهرهوري

40/13

71

33/10

3/82

2383

87/01

71

33/41

3/76

سطح
T

df

78 22/01

معنیداري
P ≥5/50
0/000

محور ،عدالت محور و کيفيت بخشی متأثّر از

مشووخ

برنامه کان توسعه کشور در بخش آموزش و

پرورش شهر اهواز ی برنامه سووم توانسوته

پرورش به اجرا گذاشته شد .همهنين يافتهها

است با جذب منابع بيرونی و همهنين ايجواد

نشووانگر آنسووت کووه بوور اسوواس مفروضووات

همگرايووی مووديريتی در درون سووازمان و در

پيشبينی شده ،عملكورد پايوانی برناموه سووم

سطح مديران نواحی چهارگانه و دبيرستانهوا

توسعه آموزش و پرورش شهر اهواز مطلوبتر

تغييراتی در محورهواي موورد بررسوی يعنوی

از سال اول بوده است .گرچوه تحليول ميوزان

االوواحات رقابووت محووور ،االوواحات مووالی

تحقوووق اهوووداف ملوووی در بعووود اسوووتانی و

محور ،االاحات عدالت محور و االواحات

شهرستانی توأم با فوراز و نشويشهوايی بووده

مبتنی بر بهبود کيفيت و بهرهوري و کارآمدي

است اما در مجموي شواهد نشان میدهد کوه

بوجوووود آورد .ديووودگاه جامعوووه شووونا تی

سياستهاي برنامه سوم توسعه در آمووزش و

نوسووازمانی بوور روي قوووانين ،ملزومووات و

پرورش شهرسوتان اهوواز در راسوتاي برناموه

مفوواهيم درا شووده توس و اعضوواي جامعووه

کان کشوري آموزش و پرورش بوده است.

تمرکووز دارد و بيشووتر توووجهش معطوووف بووه

موویگووردد کووه سووازمان آموووزش و

در جمعبندي کلی چنانهه نتايج را بور

رفتار و ارزشهاي سازمانی اص اسوت .در

اساس مسايل و فشارهاي بيرونی يعنی نظريه

حالی که ديدگاه وابسته به منابع ،سازمانها را

وابسووتگی سووازمانی و مسووايل و فشووارهاي

به عنوان سيستمی وابسته به محيطشان ،بوراي

درونی يعنی نظريه نو سوازمانی تحليول کنويم

تغييرات کم و بويش قابول ماحظوه ،در نظور
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دارد .اين نظريه بيان مویدارد کوه سوازمانهوا

سياستمداران در يوچ مسوابقه هنجواري زم

چگونه بوا هنجارهوا و اعتقوادات موجوود در

است .به عنوان نمونه تجان

بين ارزشهوا و

محيطشووان سووازگار موویشوووند نووه بوور روي

اعتقووادات بنيووادي يووچ برنامووه بووا سياسووت

وابستگی به منوابع .بنوابراين مویتووان گفوت

پيشنهادي جديد و هويت و سونتهواي يوچ

سازمانها بر اساس انتظارات سوازمانی تغييور

سازمان باعث واکنش می شود (هوال.)2383 ،

میيابند و رفتار انتخابی فعال دارند و اين کار

همان ور که گفته شد سياستهاي آمووزش

را در يچ موضووي پذيرفتوه شوده بوراي ارج

و پرورش شهر اهواز تا اندازه زيادي متوأثر از

نهادن به هنجارها و اعتقادات انجام میدهنود.

سياستهاي کان و اهودافی بوود کوه دولوت

عاوه بر اين ،انطبا غالبوار از يوچ ويژگوی و

وقووت در برنامووه سوووم توسووعه آموووزش و

بيعت نشأت میگيرد و مشاهده میشود کوه

پرورش در زمينه مؤلفههاي مورد بحوث ايون

سازمانها ،انطبا را بوا انتظوارات محيطوی و

تحقيووق يعنووی :االوواحات مووالی محووور،

ثبات سازمانی ترکيش میکنند.

االاحات رقابت محور ،االواحات عودالت

نوسازمان گرايانی مانند مارش و السن

2

محور و االاحات مبتنوی بور بهبوود کيفيوت

( )2184معتقدند هنگامی که در يچ سوازمان

آمووووزش و کوارآمووودي و بهوورهوري لحووا

تغييوور رم موویدهوود ،آن تغييوور غالب وار نتيجووه

کرده بود.

پاسخهاي نسبتار استواري است که سوازمان را

بررسی شا

هاي عملكرد آموزش و

با محيطش مرتب میسوازد .تغييراتوی کوه بوا

پرورش شهر اهواز ی برنامه پنج ساله سووم

مؤسساتی سوازمان همسواز

گوياي آنست که سازمانهاي دولتی در ايوران

هويت يا فرهن

هستند می توانند در يچ حالت با ثبات انجوام
گيرنوود .مؤسسووات وووب توسووعه يافتووه و

بوِيژه سازمانی مانند آموزش و پرورش بوراي
موفقيت برنامههاي ود نيازمند نگريستن بوه

پيشوورفته بووا توجووه بووه ارزشهووا ،عايووق،

سووازمان از منظوور نظريووه دسووتيابی بووه منووابع

استنباطها و منابع ثابت ،وقتی با تواشهوايی

(عوامل بيرونی) و همهنين نظريه نوسوازمانی

در بازسازي و تغيير مواجه میشوند ،مقاومت

يعنی بازنگري هنجارهوا و ارزشهواي درون

يا تنش را ارايه میدهند .براي سازمانها تغيير
يووافتن بووه عنوووان يووچ واکوونش در مقابوول

سازمانی براي کارايی و اثربخشی منابع جذب
شده بيرونی است .بدون شوچ آنهوه کوه در
ی برنامه سووم توسوعه آمووزش و پورورش

1- March and Olson
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کشووور رم داده اسووت توودوين و راحووی

آينووده نسووبت بووه بررسووی تطبيقووی عملكوورد

برنامههايی براي ايجاد تغيير و تحورا متبوت

مديريت آمووزش و پورورش شهرسوتانهوا و

سووازمانی در آموووزش و پوورورش کشووور،

استانها بپردازند.

استانها ،شهرستانهوا و مؤسسوات آموزشوی

در پايان اين تحقيق پيشنهاد میگردد از

بوده است و از اين رهگذر منابعی براي تغيير

ميزان ديوان سا ري ادارات کاسته و آمووزش

داده شووده

و پرورش به سوي عدم تمرکز شتاب بيشتري

است .اما نحوه استفاده و بهرهبورداري از ايون

گيوورد .همهنووين ،ثبووات و ووول مانوودگاري

منابع وابسته به توانايی ،اقيوت ،جوديت و

مديران ستادي مورد توجه مديران ارشد قورار

پيگيووري مووديريت آموووزش و پوورورش هوور

گيرد تا مديران منصووب شوده ،زموان کوافی

شهرستان میباشد .يافتههاي اين تحقيق نشان

براي اجراي برنامههايشان را داشته باشوند .در

داد که عملكورد موديران در انجوام تغييورات

اتمه تواليه میشود محققوين در رابطوه بوا

پيش بينی شده در مقايسه با سوال اول برناموه

راههاي تغيير سا تار سوازمانی غيرمتمرکوز و

نيسوت در

همهنين تقويت ميل به تغيير در ميان موديران

مقايسه با ديگر شهرسوتانهواي همتوراز و يوا

نظووام آموووزش و پوورورش کشووور و اسووتان

در آمووزش و پوورورش تخصوي

مطلوب بوده اسوت .اموا مشوخ

متوس کشور عملكورد برناموه چگونوه بووده

وزستان به مطالعه بپردازند.

است .بنابراين پيشنهاد مویشوود محققوين در
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