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 Purpose: Land use planning is increasingly important in the field of 
skill higher education programs that are related to human 

development and knowledge-based economy. The current research 

was carried out with the aim of providing a framework for the 
optimal application of land use planning in the development of 

scientific-applied education.  

Materials and Methods: Its method is mixed (quantitative-
qualitative) of exploratory type. In the qualitative section, all 

databases and experts were included as a statistical population 

because the sample size was not known in advance. In the 

quantitative part, all the scientific-practical experts of the country 
were considered as the statistical population, and due to the size of 

the population and geographical distribution, cluster sampling was 

used and five provinces of East Azarbaijan, Isfahan, Bushehr, 
Tehran and Razavi Khorasan were selected as clusters. Due to the 

non-uniformity of the population and the number of higher 

scientific-applied education centers in the provinces, using quota 

sampling and a 5/ error. From Morgan's table and Cochran's 
formula, 326 people were selected as a sample and tested. In the 

field section, the researcher-made questionnaire was considered as 

a data collection tool. The validity of the questionnaire was 
confirmed through content and form validity using the opinions of 

30 experts. The reliability of the questionnaire was also obtained by 

the internal consistency method (Cronbach's alpha). Due to the acute 
conditions caused by the corona pandemic, the questionnaire was 

designed electronically and sent to the provinces through Pursline 

system. In the qualitative section, MAXQDA software was used to 

ensure the adequacy of similar data, qualitative data analysis, coding 
and classification. The method of qualitative data analysis is 

thematic analysis. In the field section, descriptive and inferential 

statistics were used using SPSS software and SMART PLS graphic 
interface. 

Findings: In the research results, 5 dimensions, 21 factors and 35 

components were obtained. In examining the current situation, all of 
these dimensions were lower than the average variance and did not 

have a suitable situation. But it was at the expected level due to the 

obtained high averages in a favorable situation. In the field of 

mechanism and framework, the validity of the final framework 
including five factors was confirmed by experts.  

Conclusion: The findings of the research showed that the obtained 

dimensions need to provide an executive mechanism or framework. 
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 کاربردی -علمي

 1ابراهیمي علي
 و علوم واحد، عالی آموزش مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات،

 
 *2حسیني محمدعلي

 تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه وتحقیقات، علوم واحد مدعو، استاد
 .(مسئول نویسنده) ایران

 
 3محمدخاني کامران
 تحقیقات، و علوم واحد عالی، آموزش مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 4جو رشادت حمیده

 تحقیقات، و علوم واحد عالی، آموزش مدیریت گروه دانشیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 دهیچک

 آموزش های برنامه زمینه در سرزمین آمایش ریزی برنامه: هدف
 اطندارتب در بنیان دانش اقتصاد و انسانی توسعه با که مهارتی عالی

 چارچوبی ارائه هدف با حاضر پژوهش. دارد ای¬فزاینده اهمیت
 درتوسعه سرزمین آمایش ریزی برنامه بهینه کاربست برای

 آمیخته آن روش. پذیرفت انجام کاربردی-علمی های¬آموزش
 .است  اکتشافی نوع از( کیفی -کمی)

 نیزخبرگان و ها داده پایگاه کلیه کیفی دربخش :ها روش و مواد
 مشخص قبل از نمونه حجم چون قرارداشتند آماری جامعه بعنوان

 اه داده اشباع و مطالب تکرار نمونه، حجم تعیین برای مالک نبود
 در. قرارگرفتند ساختمند نیمه مصاحبه نفرمورد 23 وتعداد لحاظ
 هجامع عنوان به کشور کاربردی-علمی خبرگان کلیه کمی بخش

 اییجغرافی پراکندگی و جمعیت حجم بدلیل که بودند نظر در آماری
 شرقی، آذربایجان استان پنج و استفاده ای¬خوشه گیری نمونه از

 انتخاب ها خوشه عنوان به رضوی وخراسان تهران بوشهر، اصفهان،
 الیع مراکزآموزش تعداد و جمعیت نبودن یکسان به عنایت با. شدند
 و ای¬سهمیه گیری نمونه از استفاده با استانها، کاربردی-علمی

 به نفر 326 تعداد کوکران، فرمول و مورگان ازجدول/. 5 خطای
 میدانی، بخش در. قرارگرفتند آزمون مورد و انتخاب نمونه عنوان

 هادادهآوریجمع ابزار عنوان به ساخته محقق پرسشنامه
 وریص و محتوایی روایی طریق از پرسشنامه روایی. شد درنظرگرفته

 پایایی. قرارگرفت تأیید مورد خبرگان نفراز 30ازنظر استفاده با
. دآم بدست(کرونباخ آلفای)درونی همسانی روش نیزبا پرسشنامه

 بصورت پرسشنامه کرونا، پاندمی از ناشی حاد شرایط بدلیل
. شد الارس استانها به پرسالین سامانه طریق واز طراحی الکترونیکی

 ادهد تحلیل مشابه، های داده کفایت از اطمینان برای کیفی بخش در
 MAXQDA افزار نرم از بندی ودسته و وکدگذاری کیفی های

. تاس مضمون تحلیل نوع از کیفی های داده تحلیل روش. شد استفاده
 منر از استفاده با استنباطی و توصیفی آمار از میدانی بخش در

 استفاده SMART PLS گرافیکی رابط و SPSSافزارهای
 .گردید

. آمد بدست مولفه 35 و عامل 21 بعد، 5 پژوهش، نتایج در: ها يافته
 ایینپ واریانس میانگین از همگی ابعاد این موجود وضعیت بررسی در
 لیلد به مطلوب وضعیت در اما. نداشتند مناسبی وضعیت و بوده تر

 نهدرزمی. شد واقع انتظار مورد سطح در باال آمده بدست های میانگین
 از عامل پنج شامل نهایی اعتبارچارچوب چارچوب، و سازوکار

 .گرفت قرار تایید مورد منظرخبرگان
 آمده بدست ابعاد که دادند نشان پژوهش هاییافته: گیری نتیجه

  .دارد چارچوب یا اجرایی کار و ساز ارائه به نیاز
 

-علمی عالی آموزش سرزمین، آمایش ریزی برنامه: هاواژه کلید
 .پایدار توسعه کاربردی،

 
 21/08/1401: افتيدر خيتار
 01/11/1401:  رشيپذ خيتار
 ده مسئول: نويسنmahmaimy2020@gmail.com 

 مقدمه
ها و مراکزآموزش عالی به عنوان یک سازمان در توسعه دانشگاه

 های امروزیسازمان اند یکی از تاثیرگذارترینملی نقش مهمی داشته
ها هستندونقش آنها ازتک نقشی وتک نهادی به چند نقشی دانشگاه

 (.1)وچندنهادی تکامل یافته است
 وجود دانشگاهها از ایملی ومنطقه سطح زیادی در تقاضای امروزه،

 ،یو منطقه ا یمحل یهاتیقابل یمطالعه بر رو ضعف دراما  دارد
 مرتبط با آنها شکاف یبا تقاضا کرده لیتحص یانسان یرویعرضه ن

ا ر النیالتحصفارغ  یکاریبه وجود آورده و موضوع ب یقابل توجه
 توسعه به دانشگاه وکمک دانش اکوسیستماست.  دهیسبب گرد

 صورت به دانش هستندکه اکوسیستم فرایندهای مهمترین ایمنطقه

دانش  سرمایه و اجتماعی سرمایه فرهنگی، سرمایه انسانی، سرمایه
 (.2).میشوند انباشت

اولین واساسی ترین گام درتدوین واجرای برنامه آموزشی، اجرای 
است. تربیت منابع انسانی،  ایهای منطقهصحیح و مبتنی بر واقعیت

های درسی، تربیت مدرسان، تاسیس مراکز آموزش، طراحی برنامه
 (.3ریزی آمایش سرزمین است.)همه مبتنی براجرای صحیح برنامه

 و دانش بنیان نقش مرکزی توسعه اکوسیستم در ها،گاهدانش
 در نیز دارند. منطقه کانونی نقش دهنده آن تشکیل هایاکوسیستم

 را دانشگاه از وجوشیده بیرونی دانش جدید اکوسیستم این سایه

شکل  ایمنطقه در هااکوسیستم این اگر بنابراین، .میکند جذب
 کمک ایمنطقه توسعه به توانندنمی هادانشگاه باشند، نگرفته

 (.4کنند)
برنامه درسی  1319برنامه مقطع دار و  927در حال حاضر تعداد 

کوتاه مدت وتک پودمان در گروههای تخصصی دانشگاه جامع 
وجود دارد که تمامی آنها به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی 

کاربردی کشور رسیده و در مراکزآموزش عالی -ودرسی علمی
کاربردی فعال را دارند. مطابق آمار دفتر گسترش دانشگاه -لمیع

منطقع آموزشی کشور دارای  5مرکز در  601کاربردی  -جامع علمی
مرکز آموزش عالی  193مجوز فعالیت می باشند. که از این تعداد 

آموزشی کشورند.بعد از  4مرکز در منطقه  111در منطقه یک و 
و منطق سه نیز یا  84با  5منطقه  مرکز، 93با  2مناطق فوق منطقه 

 مرکز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. 79

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 17

https://islamiclifej.com/article-1-1544-fa.html


  و همکاران                ابراهیمي  علي  239

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ان توبا توجه به مطالب فوق محقق به این نتیجه رسید که آیا می
ابعاد و مولفه های اثرگذار برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه 

کاربردی را تعیین نمود؟ این ابعاد و مولفه ها -های علمیآموزش
کدامند؟ وضعیت موجود این آموزشها با توجه به ابعاد و مولفه های 
تعیین شده چگونه است؟ ساز وکارهای کاربردی برنامه ریزی 

کاربردی کدامند؟ -آمایش سرزمین در توسعه آموزشهای علمی
چارچوب مناسب برای بهبود کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین 

ام است و درجه تناسب کاربردی کد-های علمیدر توسعه آموزش
کاربردی به چه صورت می -این چارچوب از منظرخبرگان علمی

 باشد؟
     

 مواد و روش ها 
انجام گرفت. با استفاده از این  1این تحقیق با روش مطالعات آمیخته

است میتوان بر روی نقاط قوت  وکیفی کمی از تلفیقی روش که
توان ود، همچنین میسرمایه گذاری نموده و نقاط ضعف را جبران نم

به سواالت تحقیق پاسخ هایی جامع تر ارائه نمود و سبب خواهد شد 
 های تک بعدی را نداشته باشیم.که محدودیت روش

چوب کندچاراین تحقیق به نوعی مطالعه اکتشافی است که تالش می
موجود درداده های بدست آمده را کشف نماید.پژوهش درسه بخش 

مه ساختمند و مطالعه میدانی انجام مرور متون، مصاحبه نی
پذیرفت.در مرور متون پیشینه مورد مطالعه ویافته های پژوهشی 
مرتبط مورد بررسی قرارگرفته وزمینه استخراج ابعاد و مولفه های 

کاربردی فراهم گردید.در -برنامه ریزی آمایش آموزشهای علمی
فی اکتشابخش دوم، با خبرگان این آموزشها مصاحبه نیمه ساختمند 

 24بعمل آمد. با درنظر گرفتن اشباع نظری داده ها، مصاحبه تا نفر
 افزار نرم ادامه یافت. برای کدگذاری و دسته بندی از

MAXQDA  استفاده شد. روش تحلیل داده های کیفی از نوع
ای برای است، پرسشنامه 3مبتنی بر شبکه مضامین 2تحلیل مضمون

 کاربردی به صورت الکترونیکی در-علمیدریافت نظرات خبرگان 
پرسالین طراحی و پس از اخذ روایی وپایایی در پنج استان  سامانه

آذربایجان شرقی،اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و تهران اجرا  واز 
 طریق تحلیل عاملی به چارچوب مود نظر رسید.

 
 نمای انجام تحقیق آمیخته در این پژوهش – 1شکل

کلیه پایگاههای داده های داخلی وخارجی جامعه آماری مرور متون 
کاربردی جامعه آماری بخش مصاحبه  بودند. -وکلیه خبرگان علمی

درتحقیقات کیفی چون حجم نمونه ازقبل مشخص نیست، مالک 
برای تعیین حجم نمونه، اشباع داده ها و تکرارشدن مطالب است. 

دند.جامعه آماری بخش میدانی نفرانتخاب ش 23دراین رابطه تعدا 
کاربردی کشور بود. بدلیل گستردگی جمعیت -خبرگان علمی

وپراکندگی جغرافیایی از نمونه گیری خوشه ای برای انخاب استانها 
استفاده و به صورت تصادفی پنج استان آذربایجان شرقی، اصفهان، 
بوشهر، خراسان رضوی وتهران از پنج منطقه آموزشی انتخاب 

با عنایت به جمعیت و تعداد مراکزآموزش استانها، از نمونه  گردید.
/. از جدول مورگان وفرمول کوکران 5گیری سهمیه ای با خطای 

نفرنمونه تعیین  326نفر جامعه آماری تعداد  1718استفاده واز میان 
گردید. برای جمع آوری داده های کیفی عالوه برمرور متون از 

فاده شد. پژوهشگر در مصاحبه آخر مصاحبه نیمه ساختمند نیزاست
_________________________________ 

1- Mixed methods 

2- Commonwealth of Learning (COL)  

به اشباع نظری دست یافته و کدهای جدیدی استخراج نکرد به همین 
نفر لحاظ گردید.  23خاطر مبنای تعداد مصاحبه شوندگان همان 

 ینا پس ازنهایی شدن پرسشنامه دربخش میدانی، روایی محتوایی)آیا
سنجد؟( و روایی صوری  می را موردنظر مفهوم پرسشنامه

 آن طراحی گیری اندازه برای که هست موضوعی به چقدرشبیه)
است؟(آن انجام پذیرفت.درسنجش پایایی نیز با همسانی درونی  شده

تالش شد میزان دقت، سهولت اجرا، راحتی تفسیر ودرجه اعتبار 
نفر ازخبرگان، همسانی درونی مورد  30پرسشنامه بدست آید. لذا با 

/. به تایید خبرگان 7ای کرونباخ سنجش قرارگرفت که با ضریب آلف
منتخب رسید. سپس پرسشنامه بصورت الکترونیکی طراحی و از 

نمونه پنج استان ارسال شد. در  326برای   Porslineطریق سامانه
پایان پرسشنامه محقق ساخته دیگری برای تعیین درجه اعتبار 

نفر از خبرگان  30چارچوب نهایی پژوهش طراحی ودر اختیار

2 Thematic Analaysis 

3 Thematic Network 
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اربردی گذاشته شد تا نظرخود را درخصوص چارچوب ک-علمی
 پیشنهادی اعالم نمایند.

 
 يافته ها

است.  1تحلیل داده های کیفی از نوع تحلیل مضمون با شبکه مضامین
مضمون ها عنصر کلیدی تلقی میشوند، کارشناسان تحلیل مضمون 
فرایندی چندمرحله را برای تحلیل مضمون ارائه داده اند که شامل 
کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی به منظور 

 (.5یکپارچه سازی مضامین فراگیر می باشد)
شد. شبکه ستفاده ا 2از میان انواع تحلیل مضمون، ازشبکه مضامین

های شبکه تارنما رابر اساس روند مشخصی، ازپایین مضامین نقش
ترین سطح قضایای پدیده از متن بیرون میکشد)مضامین پایه(، سپس 
با دسته بندی آنها، به مضامین تجریدی و انتزاعی تری دست پیدا می 
کند)مضامین پیش سازمان دهنده( ودر گام سوم در قالب استعاره 

اساسی گنجانده شده وبه صورت مضامین حاکم برکل متن در های 
می آیند)مضامین فراگیر(. در کدگذاری باز تالش شد تا مقوله هایی 
از گفته های مصاحبه شوندگان که حائز اهمیت بود کدبندی شوند. 
در مرحله کدگذاری محوری تالش شد که کمی فراتر از توصیف 

ا نیز تمرکز صورت گیرد. صرف عمل کرده و در تفسیر معانی آنه
در مرحله کدگذاری محوری، کدهای باز تولیدشده، از طریق تفسیر 
معانی کدهای باز و مقایسه مستمر و چند باره با آنها، در یکدیگر 
ادغام یا در ذیل یکدیگر قرارگرفت. در مرحله کدگذاری انتخابی، 

را  قتعدادی مضامین فراگیر، شناسایی شدند که مفاهیم کلیدی تحقی
بیان میکردند. این مضامین بر پایه مضامین تفسیری بنا شده وسطح 
تجریدی باالتری دارند. در ادامه تعداد کدهای فراگیر تا آنجائیکه 
امکان داشت محدود شده و به حداقل معقولی از مصاحبه ها مرتبط 
شدند. مراحل فوق به صورت متداخل وترکیبی انجام گرفت. برای 

های مشابه وتحلیل مضمون از نرم ت دادهاطمینان از کفای
برای کدگذاری و دسته بندی ابعاد ومولفه ها  MAXQDAافزار

استفاده شد. در تحلیل داده های بخش کمی، پرسشنامه ها با استفاده 
 مورد تحلیل قرارگرفت. SPSS ازآمارتوصیفی واستنباطی ازطریق

( smart pls 3آزمون معادالت ساختاری)سپس با استفاده از

_________________________________ 
1 Thematic Network 

2 Thematic Network 

وضعیت روابط ابعاد و مولفه ها و چارچوب تدوین شده، از منظر 
 خبرگان تعیین اعتبارشد.  

 
 پیشینه پژوهش

به معنای مدیریت  3واژه آمایش سرزمین از اصطالح فرانسوی"
 (. 6) "سرزمینی است

ترین وپایدارترین برنامه آمایش سرزمین مطلوبترین، عادالنه"
دی جمعیت، منابع طبیعی و محیط چیدمانی است که سه عنصر کلی

 (.7.) "را در یک منطقه مورد توجه قرارمی دهد
آمایش سرزمین را میتوان شناخت فضایی هرمنطقه برای  ضرورت

های بالقوه منابع طبیعی ومنابع انسانی آنها جهت استفاده ازتوانایی
 (.8تحقق اهداف توسعه دانست. )

رابطه بین انسان، سرزمین آمایش آمایش سرزمین عبارت از تنظیم "
و فعالیت های انسانی در سرزمین برای بهره برداری درخور و پایدار 
از جمیع امکانات انسانی و فضایی برای بهبود وضعیت مادی ومعنوی 

 (.9)"اجتماع در طول زمان است
 ای منطقه ایدر برنامه ریزی آمایش سرزمین تئوریهای توسعه منطقه

ای وجغرافیای ای، اقتصاد منطقهعلوم منطقهعمدتا ریشه درسه شاخه 
ها از جمله که دانشگاهای ازآنجائیتئوریکی دارند.درتوسعه منطقه

ترین نهادهایی هستند که جامعه برای پیشرفت و توسعه در پرارزش
اختیار خود دارد لذا به عنوان رسمی ترین نهاد آموزشی و پژوهشی، 

 (.10ای ایفا میکند.)منطقه نقش ویژه ای درفرایند توسعه پایدار

ای که نیازهای زمان حال را بدون به خطر توسعه پایدار به توسعه
انداختن موقعیت نسلهای آینده  اشاره دارد. این یک اصل سازمان 
یافته است که منابع طبیعی، خدمات اکوسیستمی را برای توسعه 

را با ( سه حوزه 1979) 4اقتصادی انسانها ارائه میکند. رنه پاست
عنوان اکولوژی، اقتصادی و اجتماعی برای توسعه پایدار پیشنهاد داده 
وسه شاخص اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را ارکان اصلی 

 .(11توسعه پایدار می نامند )
نظریه پردازان معتقدند برنامه های توسعه ای منجر به پیامدهای 

ت ها، کاهش منفی همچون عدم فقر زدایی، عدم ایجاد برابری فرص
امنیت غذایی و افزایش تنش های اجتماعی وسیاسی وغیره شده است. 

(12.) 

3 Arenagment de Teriteire 

4 Rene Passet 
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 ابعاد مختلف توسعه پایدار -2شکل

از تفاوتهای مهم توسعه پایداربا اشکال دیگر آن، توجه به منابع 
عنوان یکی ازمهمترین ابزار توسعه منابع انسانی وآموزش عالی به 

انسانی است که موجبات بالندگی افراد در زمینه های مختلف 
 (.13میشود.)

آموزش باید با  است آموزش پایدار، توسعه به نیل مهم ابعاد از یکی
ها، توسعه دانش، افزایش هدف توسعه آگاهی، رشد شایستگی

یژه حفاظت از محیط ها به وها در همه زمینهها ونگرشمهارت
 (.14زیست در راستای نسل آینده صورت پذیرد)

منظور از برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای یافتن توانایی ها و 
ظرفیت های هر منطقه برای توسعه متعادل و متوازن است. توسعه 
منطقه ای یک هدف برجسته با هدف تسهیل ارتقای مولفه های 

یبهای زیست محیطی در برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی وکاهش آس
 (.15)فضایی به شمار می رود.

ای از راه توانمند سازی و ارتقای مردم، توسعه پایدارمنطقه   
حاکمیت، محیط زیست، اقتصاد به دنبال فضایی کارآمد درجهت 

 (:16دستیابی به اجتماع و محیط زیست پایدار می باشد.)
 

 ابعاد تحقق توسعه پایدار منطقه ای - 1جدول
 مولفه های پایداری ابعاد پایداری

حفظ یا ارتقای ظرفیت، کیفیت وانعطاف اکوسیستم با کاهش مصرف منابع، حجم ضایعات، آلودگی ها وبازیافت آنها، یافتن  اکولوژیک
 فنآوری های تقویت آنها

 درآمد، اشتغال، تخصیص بهتر ومدیریت منابع و جریان سرمایه گذاری هاارتقای رفاه اقتصادی با افزایش  اقتصادی
 ترویج نقش خانواده و اجتماعات، حقوق سیاسی، مشارکت و ترویج ارزش های اجتماعی اجتماعی
 ارتقای باورهای فردی واجتماعی درارتباط با حفظ محیط زیست، ارزش ها و نهادها فرهنگی

 های روستایی وشهری متعادل، توزیع فضا وفعالیت ها با تاکید برتمرکززدایی وممانعت از تخریب اکوسیستم هاتاکید بر تشکل  مکانی-فضایی

 نهادی
تداوم تامین مناسب مالی، توانایی اداره و سازماندهی بلندمدت، تصویب قوانین، تعیین دستگاه قانونی مناسب ارتباط وهماهنگی 

 قبلی(.نهادها وسازمان ها)پیش نیاز ابعاد 

ها به مثابه برج فرماندهی نقش اساسی و بی بدیل دارند. دانشگاه
این نقش را آخرین سنگرتمدن بشری می نامد.  1هربت باترفیلد

نیزنقش دانشگاه را حیاتی دانسته و اعتقاد دارد که  2دیویدگاردنر

الت برخورداراست دانشگاه ازتوانایی منحصر به فردی در حل مشک
زیرا حل یا کنترل مسائل نیازمند دانش، قدرت، تعقل، هوش  برجسته 

 (.17وقضاوت می باشد.)
 

_________________________________ 
1 Herbat Butterfield 2 David Gardner 
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 عملکرد اقتصادی عملکرد زیست محیطی عملکرد اجتماعی

ارتقای رفاه، دانش و مالکیت کارکنان و 

مشارکت جامعه، مشارکت دانشجویان، 

 ذینفعان

حفاظت از منابع، آموزش محیط زیست، فارغ 

 التحصیالن آگاه، مشاوره، انجام پژوهش

تولید با درجه مطلوب، استخدام منطقه ای 

فارغ التحصیالن، اثرمستقیم وغیرمستقیم 

 اقتصادی،

 ایرفتار مسئوالنه دانشگاهها در قبال توسعه منطقه -3شکل 

ها تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز تصدی مشاغل را دانشگاه
کنند: گروهی که برعهده دارند وسه دسته نیروی ماهر را تربیت می

ذهنیت علمی و قدرت تصمیم گیری باال داشته و دائما درمکاشفه اند 
د که طراحان و و دانشمندان جامعه هستند. گروه دیگرمهندسان ان

مغز متفکر هر جامعه محسوب می شوند. گروه آخر ابزاریانند که 
 (.18توانایی به عمل درآورن طرحهای ارائه شده را دارند.)

های کاربردی را ازسایرآموزش-پنج ویژگی عمده، آموزشهای علمی
دانشگاهی متمایز میکند: آموزش در جوارکار، مدرسان کاربردی 

های شغلی، جذب دانشجوی مرتبط با مینهسازدانش وآگاه به ز
ها وتجزیه وتحلیل شغل مبنای مشاغل، تقاضامحور بودن آموزش

ها با پاسخگویی به طراحی برنامه های درسی است. این آموزش
های منابع انسانی شاغل تقاضای بازارکار وارتقای دانش ومهارت

 رتبطهای مضمن اصالح هرم نیروی انسانی بطورچشمگیری ازهزینه
 .(19با تولید کاال وخدمات ونیز ضایعات میکاهد. )

در  پایدار مصرف ترویج"در1کاستیلووهمکاران لونگوریا
 با ارپاید بیان میکنند آینده "ذینفعان مشارکت طریق از دانشگاهها

 در فرد هر به جدیدی نقش و تضمین میشود پایدار توسعه اهداف
 برجسته عوامل دانشگاهها .میدهد اختصاص جامعه های بخش تمام

 ند،کن می اجرا و معرفی جامع شیوه به را پایداری که هستند تغییر
میشوند.  شامل را ونهادی اجتماعی متصل ومالحظات هم به را مردم

 (.20هستند.) تغییر اصلی عامل دانشجویان

بیان "ها دانشگاه ذینفعان در مدیریت های استراتژی"در 2ژرمن
 اجرای از اطمینان برای ذینفعان ازحمایت باید میکند دانشگاه

 توجه با حال، این با .کند حاصل اطمینان ها طرح اکثر آمیز موفقیت
 دانشگاه ها، رهبران دانشگاه از بسیاری حکمرانی ساختارهای به

 عهتوس ذینفعان، ازمدلهای حمایت تضمین آوردن دست به باید برای
 کنند. ها استفاده استراتژی همسوبا متوازن

 توجه عالی با آموزش ریزی راهبردی برنامه"در  3اینگا و همکاران 
 این اصلی بیان میکنندکه هدف "التین آمریکای انداز چشم به

 همراهی به سمت انسانی استعداد مدیریت از مفاهیم تغییر پژوهش
 در آنها مشارکت ارزش بوده تا ازاین طریق انسانی استعدادهای

 توانددهد.این مهم می یک مقوله شایسته ارتقارا به عنوان  جامعه
_________________________________ 

1 Longoria a. Leticia Castillo, Ignacio López-

Forniés b , David Cortés Sáenz a , Jorge Sierra-

Pérez.  

 آموزش، هدف زیرا بزند، پیوند عالی آموزش را به آینده هاینسل
 است. محوری دانشجو

های مادر در توسعه متوازن و نقش و اقدامات دانشگاه"هولتون در
بیان میکند که دانشگاه پورتوریا به عنوان یک دانشگاه  "پایدار

آپارتاید با استفاده از برنامه ریزی آمایش سرزمینی بزرگ، پس از 
و با هدف بهبود اقتصاد و زیر ساخت مناطقی که درآن واقع شده و 

اقتصادی، با ایجاد کالج های مهارت  -از بین بردن مشکالت اجتماعی
آموزی دسترسی علمی، کسب موفقیت و نیز تعامل بین دانشگاه و 

 جامعه را بهبود بخشید.
 ، بیان"حکمرانی خوب دانشگاهی و رضایت دانشجویان"رمارتونو د

میکند که حکمرانی خوب دانشگاهی، کیفیت تدریس و آموزش 
اساتید و نیز امکانات یادگیری، تاثیرمعنی داری بر رضایت 
دانشجویان دارند. کیفیت تدریس به مدیریت خوب دانشگاهی 

 آموزشبستگی دارد و اساتید به جهت تاثیر رهبری خوب مدیران، 
با کیفیت ارائه میدهند. حکمرانی خوب دانشگاهی بر فراهم سازی 

 امکانات آموزشی نیزموثراست.
، نتیجه میگیرد "ریزی فضایی برای آمایش سرزمینبرنامه"سیریا در 

شدند، آنگاه بسیاری از مناطق شهری ابتدا برای کشاورزی استفاده می
دماتی و مراکز تبدیل به سکونتگاه، اماکن صنعتی و تجاری، خ

آموزش عالی شدند. ارزیابی ذینفعان در مناطق و حمایت از تصمیم 
تواند به توسعه پایدار برنامه ریزی فضایی آنها کمک ها میگیری

کند. برای برنامه ریزی فضایی نیز باید به شاخصهای طول جاده، کنار 
ها، شعاع مرکز وپراکندگی ذینفعان درمنطقه، وسایل رودخانه

 نقل توجه کرد.وحمل
، بیان میکند که "عالی چینمطالعه حکمرانی آموزش"تائو در

عالی فاصله بسیاری از کشورها از اشکال سنتی حکمرانی آموزش
و رابطه خود را با جامعه مدنی و کلیه بازیگران بصورت  گرفته

های جدید حکمرانی شامل ایفا مشارکتی تقوبت کرده اند لذا شیوه
تی وغیر دولتی درسطوح مختلف وارد حکمرانی کنندگان نقش دول

 اند مواردی چون حاکمیت قانون، مشارکت موثر، مشارکتشده
همه بازیگران منطقه، کثرت گرایی، وجود فرایندها وساختارهای 
شفاف وپاسخگو، مشروعیت، دسترسی به دانش یا مدیریت دانش، 

2 Germaine Chan 

3 Inga Esteban, Inga Juan , Cárdenas Jorge and 

Cárdenas Juan 

 توسعه پایدار منطقه ای 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

وجود اطالعات و آموزش، توانمندسازی مردم، عدالت، پایداری، 
عالی های مشترک جزحکمرانی خوب در آموزشها و ارزشنگرش
 است.

درآمایش  1های اطالعات مدیریتنقش سیستم "ماخنروهمکاران در
بیان میکند که سیستمهای اطالعاتی مدیریت،  "آموزش عالی

راهبردهایی هستند که سازمان برای نیل به اهداف خود آنها را 
دهند. مشتریان بصورت عمودی یا افقی برای اعضای سازمان ارائه می
دهد.دراین میان داخلی و خارجی سازمان را به سمت خود سوق می

-هاییر مهم بوده وانجام آن دسته ازفعالیتنقش مدیریت دانش بسیا

 ازد.ساست که استفاده بیشتر ازمنابع را برای یک سازمان فراهم می
، بیان میکند حکمرانی "عالی چینمطالعه حکمرانی آموزش"تائو در

خوب رویکردی است که شیوه مدیریت مشارکتی را به شکلی 
اجماع در مسئوالنه وشفاف بر اساس اصول کارایی، مشروعیت، 

تصمیم گیری ها در راستای توسعه دانشگاهها به صورت منطقه ای 
به کارمیگیرد واز تک تک ذینفعان و شهروندان محلی و منطقه ای 

کند. در ساختارحکمرانی با مدل برای توسعه پایدار استفاده می
 های افقیاقتصادی بازار محور، دولت تالش می کندبیشتر از روش

ای روشهای عمودی استفاده کند تا بتواند به سلسله مراتب به ج
نیازهای کیفی مردم منطقه پاسخ دهد.از مشورت ذینفعان منطقه ای 

ای استفاده میکند که گسترش کمی موجب بسته و محلی به گونه
ها و انباشت فارغ التحصیالن، نشده و شدن، انحالل یا ادغام دانشگاه

در  عالیوکیفی آموزش نهایتا یک توازن و تعادل بین توسعه کمی
 (.21منطقه وجود داشته باشد)

، درمقوله "عالی در ویتنامحکمرانی و رهبری آموزش"سلمی در
ای، بیان ای و نقش آن در توسعه آموزش عالی منطقهحکمرانی منطقه

عالی، تمرکز زدایی میکند که تغییرات اساسی در حکمرانی آموزش
انشگاهها در زمینه تصمیم گیری بیشتر و اعطای آزادی و استقالل به د

عالی است ها صورت گرفته است. روند دیگرخصوصی سازی آموزش
عالی ویتنام ها و مسائل زیاد به توسعه آموزشکه با وجود چالش

 کمک گسترده ای کرده است.
به سوی چارچوبی برای برنامه ریزی فضایی "استفان وهمکار در

انی آموزش عالی، باید نتیجه میگیرد که درحکمر "عالی آموزش
برفرایند توسعه آموزش عالی از ابعاد مختلف نظارت دائم داشته ودر 
اجرای برنامه های درسی و ارائه آموزش نظارت الزم صورت پذیرد. 
محتوا ونحوه آموزش مباحث کاربردی باید بتواند پاسخگوی 
 نیازهای شغلی منابع انسانی باشد این مهم از منظر سازماندهی فضایی
-به ویژه درمناطقی که تربیت نیروی انسانی برای بازارصورت می

 گیرد باید بازخوردهای الزم از دانشجویان اخذ گردد. 

 "برنامه ریزی فضایی ومکانی در کشورغنا"وان آچیم پانگ در
نتیجه میگیردکه استفاده از برنامه ریزی فضایی برای تبیین فعالیتها، 

نی ونهادی امری جدید محسوب فرایندها، عملکردها ومحیط قانو
ای چون برنامه ریزی میشود. اما این امر تحت مفاهیم شناخته شده

آمایش سرزمین، برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی شهری وبرنامه 
ریزی منطقه ای مورد استفاده قرارگرفته است. برنامه ریزی فضایی 

_________________________________ 
1 Management Information Systems 

سعه وضمن استفاده از رویکردهای سنتی طراحی، تنظیم وکنترل ت
سیاسی گسترده تری  -تالش میکند تا از روندها ورویه های اجتماعی

که بر امر توسعه روستاها، مناطق وشهرها اثر میگذارد استفاده 
کند.عالوه برآن طرفداران برنامه ریزی فضایی آن را به عنوان یک 
رویکرد جدید و در برنامه ریزی آمایش سرزمین می دانند که وظیفه 

ط از طریق تخصیص آن به فعالیت های آموزشی، فعال کردن محی
اقتصادی و اجتماعی توام با مسائل زیست محیطی را در مقیاسهای 
مکانی وفضایی ملی، منطقه ای ومحلی بین ارتباط بخشی به بخش 

 های مختلف جامعه برعهده دارد.
روش های برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید "در الگوپولوس

بیان  میکند مفهوم برنامه ریزی  "برنامه ریزی زمینهای برتئوری
آمایش سرزمین به عنوان یک مفهوم کالن چندان انعطاف پذیر 
نیست اما وقتی آن را از زاویه بخشهای کوچک و تشکیل دهنده آن 

شود. بیش از نیم قرن کنیم خالف این برداشت حاصل میبررسی می
تر حول برنامه ریزی نظریه های برنامه ریزی آمایش سرزمین بیش

های پست مدرن این روند را تغییر فضایی بوده است. به تدریج دیدگاه
ها را وارد این هایی چون گفتمان جامعه یا مشارکت گروهداد و واژه
 علم نمود.

برنامه ریزی آمایش سرزمین یک "گپرت در پژوهشی با عنوان 
برای  ناسببیان میکندکه ایجاد فضای م "رویه منظم و سیستماتیک

توسعه پایدار و نیز استفاده از زمین نیازها وخواسته های مردم را 
برآورده میکند. پتانسیل ها و محدودیت های فضایی، اقتصادی، 
اجتماعی، نهادی و قانونی را دراستفاده بهینه و پایدار از منابع زمین 
ارزیابی کرده وبه مردم امکان تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از 

 این منابع را می دهد.

، بیان "آمادگی آموزش عالی برای ایجاد توسعه پایدار"پونکا در
میکند که توسعه پایداردانشگاهها چگونه است؟ محرک ها و موانع 
این نوع توسعه کدامند؟ منظور از استراتژی، ماموریت حکمرانی و 
مدیریت محصول دانشگاهها در نواحی و مناطق مختلف کدامند؟ 

دانشگاهی می تواند به توسعه پایدار محیط زیست کمک  چه نوع
کند؟ آنگاه به این نتیجه می رسد که دانشگاهها به توسعه 

 کنند.پایدارمناطق کمک می
بیان میکند که  "آمایش آموزش عالی در ایران "صالحی عمران در

آمایش می بایست به توسعه متوازن در کشورمنتهی گردد و هدف 
ش عالی نباید صرفا به ساماندهی ساختاری و اصلی ازآمایش آموز

مدیریتی نظام های آموزش عالی محدودگردد. آمایش آموزش عالی 
فقط تصمیم گیری درباره ابعاد کمی و معطوف به تجمیع، ادغام و 
حذف دانشگاهها و مراکزآموزش عالی نباشد. نگاه سیستمی از 

فی، بعد کیضرورتهای اصلی آمایش سرزمین است. در راستای تقویت 
حرفه گرایی وتوجه به رشته های مورد نیاز بازارکار ومهارتهای 
اشتغال پذیری نیز جز اولویت های برنامه ریزی آمایش آموزش عالی 

 باشد.
 دانشگاهها دوسوتوان رهبری الگوی ارائه "در وهمکاران جیلی قوره
یجه نت "شهرتهران دولتی دانشگاههای بنیاد داده رویکرد بر مبتنی
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 هب پاسخگویی در وهم تحوالت پیدایش در هم گیرد که دانشگاهمی
 توانمندی از باید می لذا. دارد اساسی تحوالت، نقش از ناشی نیازهای

 ولیتمسئ محیط، با سازگاری پذیری، انعطاف پویایی، استقالل، الزم،
 صنعت با ارتباط دانش، سازی تجاری زمینه وایجاد خالقیت پذیری،

 .باشد برخوردار و بین المللی شدن
 

 بررسی و تحلیل داده ها
 های ومولفه های بخش کیفی به ویژه تبیین ابعادآوری دادهبرای جمع

-علمی آموزشهای توسعه در سرزمین آمایش ریزی برنامه اثرگذار
کاربردی درتکنیک تحلیل  علمی خبرگان از نفر 23 کاربردی

 شد: پرداخته مصاحبه آنان به با که مضمون مشارکت کردند
 

 : آمار جمعیت شناختی بخش کیفی2جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

 محل خدمت

اعضای هیأت علمی و 
مدیران و کارشناسان 
دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی

18 

 تحصیالت

لیسانس و 
 لیسانسفوق

10 

سابقه 
 تدریس

 3 سال 5کمتر از 

 2 سال 10تا  5

اعضای هیأت علمی و 
 کارکنان وزارت علوم

5 

دکتری 
 تخصصی

 1 سال 15تا  10 13

 جنسیت

 17 سال 15باالی  7 زن

 16 مرد
سابقه 

 کار

 2 سال 15زیر 

 10 سال 25تا  15

 11 25باالی 

نفر از خبرگان، هیأت علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه  18 
نفر اعضای هیأت علمی در رشته های  5جامع علمی کاربردی، 

نفر دارای مدرک دکتری 13بودند.  مختلف و کارکنان وزارت علوم
نفر از خبرگان  16  نفر کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند. 10و 

 1سال،  10تا  5نفر  2سال،  5تر از نفر کم 3نفر زن بودند.  7مرد و 
سال سابقه تدریس  15نفر از خبرگان، باالی  17سال و  15تا  10نفر 

 25نفر باالی  11سال و  25تا  15نفر  10سال،  15نفر زیر  2دارند.
سال سابقه کاری مرتبط داشتند. داده های حاصل از مصاحبه ها با 

ن پایه، سازمان دهنده بهره گیری از تحلیل مضمون طی مرحله مضامی
و فراگیر تحلیل گردیدند. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه 

استفاده گردید. در کد گذاری  MAXQDAاز نرم افزار 
وارد نرم افزار شده و سپس با  RFTتوصیفی، مصاحبه ها در قالب 

مطالعه خط به خط آن ها مضامین پایه به بخش مصاحبه ها نسبت 

با مقایسه مستمر مضامین پایه مضامین مشترک، ذیل داده شد. آنگاه 
مضامین سازمان دهنده تجمیع شده و به همین ترتیب مضامین تولید 
شده از مصاحبه های بعدی نیز در ذیل مضامین قبلی و با مضامین 
جدید جای گرفتند. بدین ترتیب مراحل کدگذاری تا دستیابی 

تر به مضامین ادامه چارچوب، انسجام و عدم افزوده شدن ارزش بیش
مولفه   19یافت. در بخش اول بر اساس مبانی نظری درنهایت 

استخراج گردید. در مرحله اول محقق به تحلیل و جمع آوری 
مضامین پایه از مصاحبه های صورت گرفته پرداخت. متن پیاده شده 
هرمصاحبه به نرم افزار وارد و مورد تحلیل قرارگرفت حاصل این 

مولفه بود که محقق  16ون پایه در مرحله اول و مضم 652مراحل 
با توجه به نظر اساتید راهنما و مشاور نمونه جدول زیر شناسایی 

 نمود:
 

 
 : نمونه مضامین پایه) اولیه(3جدول 

 کد اختصاصی کد مصاحبه مضمون پایه ردیف
 I4, I2, I8, I15, I9 S1 توجه به مشاغل محلی و استانی 1

 I8, I2, I19, I1 S2 توجه به اطالعات دقیق جمعیتی 2
 I11, I1, I3, I8, I6 S3 اطالعات اقتصادی 3

 I3, I4, I17, I5 S652 دخالت ستاد دانشگاه در اجرای دوره ها از طریق عدم حذف مراکز وابسته به خود دانشگاه 652

 ینمضام تشکیل برای زمینه پایه، مضامین تکمیل و تایید از پس
 زیر( باز کدهای) پایه هرمضمون دوم درگام و حاصل دهنده سازمان

در سنجش .گرفت قرار( محوری کد) دهنده سازمان مضمون یک
شاخص در بخش  652روایی و پایایی مصاحبه ها مضامین حاصله، 

مضمون کاهش  67شاخص در بخش مبانی نظری به  209مصاحبه و 
یافته و در نرم افزار تصحیح و تلفیق شد که در نهایت مضامین پایه 

 اصلی درنمونه جدول زیر ارائه گردید.
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 : نمونه مضامین پایه) نهایی(4جدول 
 نمونه مضامین پایه نهایی

 استفاده از نظر سنجی به جای سنجش نیازهای آموزشی
 مشارکت وزارت کار درارائه  اطالعات بازارکار و وضعیت موجود جمعیت، منابع، اشتغال در استان هامیزان 

 ای ونیز تبدیل آموزشهای تجربی به تخصصی و آموزش متد صحیح انجام کارمیزان توجه به فعالیت ها، مشاغل، تولیدات و محصوالت منطقه
 و زمینه سازی کارآفرینی، تجاری سازی دانش توسط فارغ التحصیالن در بازارکارمناطق توسعه منابع انسانی در راستای اصالح هرم شغلی

 و.........

در مرحله دوم تحلیل مضمون با مقایسه مستمر و چندین باره ی 
مضامین پایه تولید شده در مرحله قبل، مضامین سازمان دهنده ایجاد 

مضامین سازمان دهنده چندین مضمون پایه در ذیل  شدند. برای تولید

یک مضمون سازمان دهنده جمع و آن را تشکیل داده اند. مصاحبه 
 ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. 

 
 

 ربردی(کا-علمی آموزشهای آمایش ریزی نمونه مضامین سازمان دهنده )مولفه های برنامه -5جدول
 نمونه زیرطبقات نمونه مضامین پایه

 بانک اطالعات استفاده از نظر سنجی به جای سنجش نیازهای آموزشی

بازارکار، تولیدات 
 ومحصوالت غالب

نیازها و مشارکت محلی 
 ومنطقه ای

 ها  میزان مشارکت وزارت کار درارائه اطالعات بازارکار و وضعیت موجود جمعیت، منابع، اشتغال در استان
ای ونیز تبدیل آموزشهای تجربی به تخصصی و میزان توجه به فعالیت ها، مشاغل، تولیدات و محصوالت منطقه

 آموزش متد صحیح انجام کار
 نیازها سنجش در ای منطقه و خبرگان محلی نظرات و دیدگاه از استفاده و بخشی بین های گفتمان وجود
 و..... و.........

آنگاه تمام ابعاد و مولفه ها برمبنای سوال اول فرعی به صورت یک 
جا به عنوان کدهای انتخابی یا مضامین فراگیردر زیر متغیر اصلی در 

 جدول نمونه زیر آورده شد:
 پایه ذیل آنها نمونه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و -6جدول

 فراگیرمضامین  مضامین سازمان دهنده مضامین پایه
 استفاده از نظر سنجی به جای سنجش نیازهای آموزشی

 بانک اطالعات

بازارکار، تولیدات ومحصوالت  
 غالب

نیازها و مشارکت محلی 
 ومنطقه ای

ش مهارتی
ش نیازهای آموز

سنج
 

ای ونیز تبدیل آموزشهای محصوالت منطقهمیزان توجه به فعالیت ها، مشاغل، تولیدات و 
 تجربی به تخصصی و آموزش متد صحیح انجام کار

توسعه منابع انسانی در راستای اصالح هرم شغلی و زمینه سازی کارآفرینی، تجاری سازی 
 دانش توسط فارغ التحصیالن در بازارکارمناطق

رکار و آموزش با هدف توجه به ایجاد تعامل و ارتباط سازمان یافته و رقابت بین بازا
 مهارتهای کارآفرینانه و اشتغال زا در استانها 

سنجش نیازها با توجه به تولیدات ومحصوالت غالب استانی و منطقه ای و از پایین به 
 باال) صف به ستاد(

 و. و.... و.....

 یک صورت به مضامین تمام دیگر مضامین، بار استخراج از پس
 یتغییرات درنهایت خبرگان ارایه و نظر نهایی آنان اخذ شد. به جدول

 از مجموع، شد. در ایجاد فراگیر و دهنده سازمان مضامین عنوان در
 در درج برای نهایی مضامین عنوان به مضمون 35 پایه، مضمون 68

 21 به اولیه دهنده سازمان مضمون 8 پرسشنامه مرحله میدانی،
 فراگیر مضامین عنوان به نیز بُعد یا عامل 5 و تبدیل مولفه یا مضمون

 در .شد گرفته درنظر سرزمین آمایش برای هریک نام در تغییر با
 اب دهنده سازمان مضامین تیره، سبز با فراگیر زیر مضامین جدول

 .است شده داده نشان سفید رنگ با پایه مضامین و روشن سبز
اطالعات این جدول به عنوان منبع طراحی پرسشنامه مرحله میدانی 

 قرارگرفت.
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 مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی- 7جدول
 مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه

 ساختاری و فنی عوامل
 فرایندها و قوانین سایرسازمانها، مشارکت اختیار، تفویض گیری، تصمیم مدیریت، ساختار

 .یردقرار بگ یمورد بررس یدیبا توجه به مشاغل و محصوالت تول یداستانها و مناطق با یآموزش یازهاین -1
 و مشارکت صورت یهمکار با وزارت کار یداطالعات بازار واشتغال استانها و مناطق با ی،شاغل، منابع انسان یتجمع یتوضع یبررس یبرا -2
 .یردگ

 شغل شود. یلو تحل یهاز روش تجز یدکوتاه مدت  و بلند مدت با یدرس یبرنامه ها یو بازنگر یدر طراح -3
عام(  ی)نه دوره ها یحرفه ا یاز دوره هاباید   یسروش ها و فنون تدر یزو ن یدروس تخصص یستدر ینهدر زم مدرسان یتوانمندساز یبرا -4

 استفاده شود.
  بیو تصو  یطراح  "یحرفه ا یها یتنظام صالح" یدبا ی،و منطقه ا یاستان ی،دانش آموختگان  در مشاغل محل یریالزام بکارگی در راستا -5

 گردد.
استفاده  متولی بخش  یوزارتخانه ها و سازمانها  یاز مشارکت و همکار یدبا "یحرفه ا یها یتنظام صالح" یساز یادهو پ یطراح یبرا -6

 دد.گر
با مشارکت وزارت  "سامانه بانک اطالعات مشاغل" یدبا ینسرزم یشآما یکردبا رو یمهارت یعال یتوسعه متوازن و متعادل آموزشها یبرا -7

 گردد. یکار طراح
 گردد.محول ها به استان ییو دانشجو یفرهنگ ی،درس ی،امور آموزش یهو انجام کل یریگ یمتصم یدو نظارت، با یاستگذاریبه جز س -8
 کاهش داده شود. "یستاد یگر یتصد یاستس" یدبا  "یمنطقه ا یحکمران" یتتقو یبرا -9

 یو مراکزآموزش  یاستان یو قدرت به واحدها یاراخت یضاز تفو  یریموجب  جلوگ یدنبا  "یستاد یریگ یموجود مراجع متعدد تصم" -10
 گردد.

  یا منطقه یشبا سندآما یرمغا یماتموجب اخذ تصم یددانشگاه شده اند نبا ینوارد ا یرونکه از ب یتوسط افراد یریتو مد یاستگذاریس -11
 گردد.

 یبه واحدها یشمنطبق با آما  یو منطقه ا یاستان یدیتول یبا تشکل ها، اصناف و بخشها "یتوسعه ا ینشست ها" یاجازه برگزار یدبا -12
 محول گردد. یاستان
 یمنطقه ا یآموزش عال یشسند آمایز مراکز آموزش و ن یشیشناسنامه آما ینبه تدو " یاستان یشآما یزینامه ربر یتهکم" یجادبا ا یدبا -13

 کمک گردد.
محور(،  یربرنامه محور )نه مد یبه توسعه متعادل و متوازن آموزشها یدبا یمحل ی، به عنوان پارلمانها"یشفکر آما یاتاق ها یجادا"با  -14

 کمک گردد.
 ای منطقه و محلی عوامل

 جمعیت ای، منطقه -محلی نیازهای غالب، محصوالت محلی، مشارکت
 یآن  خوددار با یمواز یدانشگاهها یجاداز ا یدبا ی،کاربرد-یعلم یدادن به توسعه و گسترش آموزشها یتضمن اهم یدر مراجع باالدست -15

 شود.
و  یاستان یانمجر یاربه صورت شفاف و به موقع در اخت یددوره ها با و یمجوز مراکز آموزش یدتمد یاصدور  ینهدر زم "اطالعات الزم" -16

 .یردقرار گ یمنطقه ا
و  یمحل یگرانو باز ینفعانذ یدکنندگان،اطالعات تول ید، با"یدجدی برنامه ها و دوره ها یجادا یاموجود  یبرنامه ها یبازنگر"یبرا -17

 .یردمالک قرار گ  یمنطقه ا یاییاطالعات جغراف

 عانینفبا حضور ذ یدرس یبرنامه ها ینتدو ینهزم ید، با"از مناطق ییزدا یتتوجه به مشارکت همه اقوام و محروم"با در نظر گرفتن اصل -18
 فراهم گردد.  یو مراکزآموزش یاستان یدر واحدها  یمحل

 فضایی و محیطی عوامل
 ها ورشته مراکز جغرافیایی توزیع مراکز، بندی قطب مراکز، تاسیس فضایی، سازماندهی

 لحاظ گردد. ینیاز جمله پهنه سرزم ینسرزم یشاصول مرتبط با آما یدبا "یگرا کردن مراکزآموزش یتو مامور یخوشه بند"در  -19
 دهیبزرگ و به اشباع رس یدر شهرها یو گسترش مراکز آموزش یجاداز ا یدبا "هر استان یکاربرد-یعلم یششناسنامه آما"با استفاده از  -20

 گردد. یخوددار
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یو استان یمحل یو گردشگر یستیتور ی،و رقابت یاقتصاد یتمز یکی،به توان اکولوژ یدبا "مراکز آموزش یو مکان ییفضا یسازمانده"در -21
 مناطق توجه  شود.

گسترش وزارت علوم، از  یدر شورا یاساسنامه مراکزآموزش یببا تصو یدبا ی،آموزش عال یشو سند آما یقانون اساس 44اصل  یدر راستا -22
 شود.  یریآموزشها جلوگ یدر اجرا یو انتظام ینظام یسازمانها یادامه همکار یاورود و 

ه هم و ب یکنزد یساز تاس ید، با"یمراکزآموزش ینحداقل فاصله ب یترعا یشمرتبط با سندآما یو مکان ییفضا یسازمانده" یاجرا یبرا -23
 شود. یوابسته به خود دانشگاه خوددار یا

  ،یفیک یعتجم"گذاران مراکزآموزش موجود نسبت به  یهسرما "یمنافع اقتصاد" یتضمن رعا یدبا ی،آموزش عال یشسندآما یدر راستا -24
 آنها اقدام گردد. "یو قطب بند یادغام کم

دولت و  یتتوجه و حما" یدو کمتر توجه شده، با یاطق محروم، مرزدر من یکاربرد-یعلم یتوسعه متعادل و متوازن آموزشها یبرا -25
 شود. یتسمت هدا ینبه ا "یگذاران بخش خصوص یهسرما

سات موس"احیای یدبا ی،آموزش عال یشبر آما یمبتن یبرنامه ها ین، در تدو"بخش  یمتول یوزارتخانه ها یتاز توان و ظرف"استفاده  یبرا -26
 دنبال گردد.یصالح در مراجع ذ "وابسته به آنها یومهارت یکاربرد-یعلم یآموزش عال

 نیتوازن ب یبرقرار ، ییفضا یسازمانده ین،سرزم یشآما یزیبرنامه ر ینهدر زم "یو سطوح عال یانیم یرانمد یآموزش و توانمندساز"با  -27
آگاه   عییو منابع طب یستز یطو توسعه متعادل استانها  با حفظ مح ینسرزم یشسند آما یساز یادهنسبت به پ یدها و فضا، با یتانسان، فعال

 شوند.

 یراب ینهمحول گردد تا زم  "یاستان یبه واحدها"ارتباط با جامعه بازار  ینهدر زم یریگ یمتصم ید، با"ییتمرکز زدا"اصل  یدر راستا -28
 .شود یلتسه  یو رقابت محل یاقتصاد یتمز زاستفاده ا یزو ن یبوم یاندانش بن یشرکت ها با تشکل ها و یهمکار یانعقاد تفاهم نامه ها

 اجتماعی عوامل
 سیاسی مشارکت، توانمندسازی، جمعیت،

کوچک و  یکسب و کارها یجادو ا ینیکارآفر ید،مشاغل جد یطراح یلی،تکم یآموزشها یهارا ینهزم یددانش، با یساز یتجار یبرا -29
 فراهم گردد. یتوسط دانش آموختگان بوم یخانگ

 و یاجتماع ی،در حفظ تعادل و توازن آموزش یو اقتصاد محلیی فضا یها یتبه ظرف یدبا ی،مراکزآموزش یسدوره ها وتاس مجوز یدر اعطا -30
 استانها و مناطق توجه شود. یفرهنگ

 یتوسط واحدهاصالحیت های حرفه ای مرتبط با  یکوتاه مدت و تک پودمان یتوسعه آموزشهازمینه  یدبلندمدت، با یدرکنارآموزشها -31
 فراهم گردد. یاستان

-یلمتوسعه ع یها یگذار یاستمرتبط با س یها یریگ یمپرقدرت برتصم یاجتماع یپرنفوذ و ساختارها یاسیس یاز دخالت گروهها یدبا -32
 .یدممانعت بعمل آ یکاربرد
 اقتصادی عوامل
 بازار با ارتباط کارآفرینی، اشتغال، سازی، تجاری

 ی،بوم محل یستو ز یستز یطبه مح یباز آس یریاصل جلوگ یتشاغل در استانها و مناطق، با رعا یانسان یرویاشتغال و هرم ن یساختارها -33
 کمک کنند.  یتوسط دانش آموختگان بوم یدیکوچک تول یو توسعه کسب و کارها ینیکمک به کارآفریق از طر یدبا

و  یعلم یاته یاستفاده از اعضا یستاد یرانمد ییر، در تغ"از دست رفته یو فرصتها ییجابجا یها ینهاصل کاهش هز" یدر راستا  -34
 .یردمورد توجه قرار گ دانشگاهمتخصصان درون خود 

 "یو منطقه ا یاستان ی،محل یکاربرد-یعلم یشآما یمدل، چارچوب و دستورالعمل ها" یداصل توسعه متوازن و متعادل  با یدر راستا -35
 گردد. یهو ارا ینتدو

با توجه به مضامین استخراجی از بخش کیفی و تایید روایی صوری 
و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان، پرسشنامه نهایی مورد 

کمی ابتدا اطالعات کلی  های داده تاییدقرارگرفت.درتحلیل
مورد بررسی، سپس مدل  دهندگان به طور جداگانه،پاسخ

گیری برای روایی سازه ارائه و روایی واگرا نیز بررسی گردید. اندازه
در ادامه با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزیی روابط 

 با خام هایمتغیرهای تحقیق و مدل اصلی پژوهش بررسی شد. داده
و  SPSS افزار نرم و مناسب آماری هایتکنیک از استفاده

Smart PLS های از شاخص .قرارگرفتند تحلیل و تجزیه مورد

. استفاده شد دموگرافیکهای آمار توصیفی برای بررسی ویژگی
دهندگان براساس جنسیت، سن وتحصیالت مورد فراوانی پاسخ

 دلیل بررسی و نمودارهای مربوط ترسیم شدکه در این نوشتار به
طالعات آماری، اساس ابراز درج نمودارها پرهیزشد.  شدن طوالنی
درصد زن هستند. تعداد  42.02ها مرد و درصد از آزمودنی 57.97

نفر  4نمونه مدرک دیپلم، تعداد  حجم %0.3دهندگان، نفر از پاسخ 1
نفرحدود  68حجم نمونه مدرک کاردانی،  %1.2دهندگان، از پاسخ

حجم نمونه  %41نفر 135حجم نمونه مدرک کارشناسی،  20.8%
درصد را دکترای تخصصی به خود  36نفر  119و  کارشناسی ارشد
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اختصاص میدهد، این نشان از همگن بودن حجم نمونه دارد. تعداد 
 15تا  10دهندگان بین حجم نمونه از پاسخ %34نفر، حدود  111

نفر،  100سال،  20تا  15حجم نمونه بین  %24نفر،  80سال، تعداد 
درصد از حجم  4.2 نفر 14سال و  25تا  20حجم نمونه بین  31%

ی را کاربرد یشناخت نظام علمسال در زمینه  30تا  25نمونه بین 
حجم نمونه از  %47نفر  154به خود اختصاص داده اند. تعداد 

 نفر 30بوشهر، در حجم نمونه  %7نفر  25دهندگان در تهران، پاسخ
 ازحجم درصد 16.2نفر  54در آذربایجان شرقی و  نمونه حجم 9%

در خراسان رضوی مشغول  درصد 19 نفر 63شهر اصفهان و نمونه در 
 به کار بودند.

 

 
 وضع موجود() یکاربرد-یعلم یآموزش های رهایمتغ یفیتوص لیتحل -8جدول

 بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین تعداد متغیرها

 10 1 0.541 0.736 3.570 3.500 2.905 326 یو ساختار یعوامل فن

 10 1 0.500 0.707 4.200 3.400 3.0997 326 یو منطقه ا یمحل عوامل

 10 1 0.515 0.718 3.378 3.500 2.86 326 یزیبرنامه ر ییو فضا یطیمح عوامل

 10 1 0.486 0.697 4.301 3.600 3.313 326 یزیبرنامه ر یاجتماع عوامل

 10 1 0.719 0.848 3.321 3.333 2.839 326 یاقتصاد عوامل

 10 1 0.603 0.776 3.693 3.333 2.9556 326 یکاربرد-یعلم یآموزش ها

های حاصل از وضع موجود مفهوم آموزش های بر اساس میانگین
و  یعوامل محل، 3.313با میانگین  یاجتماعکاربردی بُعد -علمی 
و  یطیمح، 2.905ی با میانگین و ساختار یفن، 3.0997ی امنطقه

های دارای رتبه 2.839ی با میانگین اقتصادو 2.86یی با میانگین فضا

اول تا پنجم بوده و هیچ یک از این ابعاد وضعیت مناسبی را نشان 
 نمی دهد.

 

 
 وضع مطلوب() یردکارب-یعلم یآموزش ها یفیتوص لیتحل -9جدول

 بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار مد میانه میانگین تعداد متغیرها

 10 1 0.738 0.859 8.878 8.213 8.659 326 یو ساختار یفن

 10 1 0.558 0.747 8.675 8.354 8.737 326 یو منطقه ا یمحل

 10 1 0.750 0.866 8.876 8.765 8.657 326 یزیبرنامه ر ییو فضا یطیمح

 10 1 0.963 0.981 8.984 8.934 8.756 326 یزیبرنامه ر یاجتماع

 10 1 0.670 0.818 9.210 9.001 8.8145 326 یاقتصاد

 10 1 0.738 0.859 8.9246 8.653 8.6925 326 یکاربرد-یعلم یآموزش ها

های حاصل از وضع مطلوب، ابعاداقتصادی با بر اساس میانگین
ی با میانگین ومنطقه ا یمحل، 8.756ی اجتماع،  8.8145میانگین 

یی با و فضا یطیمحو 8.659ی با میانگین و ساختار یفن، 8.737
های اول تا پنجم اهمیت از نظرخبرگان دارای رتبه 8.657میانگین 
اده ها برای تشخیص تفاوت بین وضع به دلیل نرمال بودن دهستند. 

آمار ازدر بخش اول و موجود و مطلوب از آزمون های پارامتریک 
 وابسته استفاده شده است. tتوصیفی و در بخش دوم آزمون 

 
 

 

 کاربردی-علمی آموزش های آمایش ریزی برنامهوابسته وضع موجود و مطلوب  tآمار توصیفی  -10جدول
 آزمون توصیفی تی وابسته

 اختالف برآورد میانگین ها انحراف استاندارد تعداد میانگین 

 آزمون
 0.07247 0.428 326 2.9556 وضع موجود

 0.02488 0.147 326 8.6925 وضع مطلوب

 میانگین ،بین میانگینهای دو گروه تفاوت وجود دارد 10درجدول 
در وضع مطلوب بیشتر از وضع موجود است اما برای تایید این تفاوت 

  گردید.از آزمون تی وابسته استفاده 
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 کاربردی-علمی آموزشهای آمایش ریزی برنامهوابسته  tآزمون  -11جدول
 وابسته tآزمون 

 آزمون

Paired Differences 

t 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-

tailed) میانگین 
انحراف 
 استاندارد

خطای 
برآورد 
 میانگین

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 حد باال حد پایین

وضع   –وضع موجود 
 0.000 325 -75.444 -5.5823 -5.8914 0.07604 0.4498 -5.7369 مطلوب

و وضع مطلوب  2.9556با توجه به میانگین های وضع موجود 
 tو حد باال و پایین که هر دو هم عالمت هستند و عدد 8.692

که از  0.000بیشتر است و سطح معنی داری  1.96که از  75.444
)فرض پژوهشی( کمتر است فرض صفر رد و فرض پژوهشی  0.05

 یاز به بازنگرینمبنی بر وجود تفاوت بین وضع موجود و مطلوب 
و تهیه چارچوب نظری و کاربردی برای برنامه ریزی آمایش 

تایید میشود. همچنین وضع موجود با آموزش های علمی کاربردی 
و فاصله آن با وضعیت  بسیار بدنشان از وضعیت  2.9556میانگین 

های آماری با اطمینان یافته دارد. به استناد 8.692مطلوب با میانگین 
، ن گفت: بین وضع موجود و مطلوب تفاوت وجود داردمیتوا 95%

موجود و در وضع  شتهاز همه ابعاد اهمیت بیشتری دا اقتصادیبعد 
 از مدل تناسبت سنجش خصوص در قرار دارد. در حالت نامناسبی

 نفر 30 از پرسشنامه این در. شد استفاده ازپرسشنامه متخصصان نظر
 پاسخ آن در موجود سواالت به نسبت تا شد خواسته متخصصان از

 ای نمونه تک t آزمون از چارچوب تناسبت سنجش جهت.دهند
 سنجش مورد مربوطه های گویه معناداری وضعیت تا شد استفاده

 خصوص در ای نمونه تک t آزمون نتایج به توجه با .گیرد قرار
 اختالف ها، مولفه تمامی که گفت توان می چارچوب تناسبت

 معنادار آنها همه و دارند( 3=  طیف میانه) تست ارزش با معناداری
 . باشند می

  
    نتیجه گیری

است. برنامه ریزی آمایش  ریزی برنامه نوعی سرزمین آمایش
ای عمال کاربردی نخواهد داشت. سرزمین بدون برنامه ریزی منطقه

 سرزمین آمایش ملی سند بایستی کاربردی-علمی آموزش های در
 این موجود و گذشته وضعیت به نگاهی با گردد. واقع عمل مالک

هرگونه برنامه ریزی . میباشد هایی مواجه چالش با آموزشی نظام
کاربردی مستلزم توجه دو رویکرد و -آمایش آموزش عالی علمی

 اقدام اساسی است:
کاربردی در -بررسی، شناخت و تبیین دقیق حوزه آموزش های علمی

 مجموعه آموزش عالی مهارتی
بررسی، شناخت و تبیین ساختارجمعیتی، مسائل اجتماعی و اقتصادی 

 هر منطقه و استان برای تصمیم گیری. 

کاربردی عبارت است از -برنامه ریزی آمایش آموزشهای علمی
-هایی که آموزشهای علمیمطالعه و بررسی دقیق ابعاد ومولفه

ات و انکاربردی برای توازن وتعادل در توسعه با بهره گیری از امک

ها بر پایه اطالعات واقعی از وضع موجود قابلیت های مناطق و استان
-منابع انسانی و مشاغل برآنها متکی است. آمایش آموزشهای علمی

کاربردی اقداماتی چون ساماندهی، نظام بخشی به واحدهای استانی 
مراکزآموزشی، توزیع عادالنه منابع، ایجاد فرصتهای برابررا دربرمی 

ای با همچنین طراحی و پیاده سازی نظام صالحیتهای حرفهگیرد. 
هدف توزیع نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و اصالح هرم نیروی 

ای، توجه به حکمرانی انسانی شاغل، استفاده از مزیت های منطقه
ای وکاهش تمرکز وجلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت منطقه

ی گیرد. این نوع برنامه ریزبرمیذینفعان در تصمیم گیری ها را نیز در
عنوان سازمان فضایی وحکمرانی منطقه ای  با درنظرگرفتن مکان، به

اگر به درستی به کارگرفته شود معموال اهدافی چون ایجاد تعادل در 
ای، زمینه امکانات و فرصتهای آموزشی در سطح ملی و منطقه

 بخشهایکاربردی با سایر -برقراری ارتباط بین دانشگاه علمی
ریزی وبرنامه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، سیاستگذاری

ها، را ای واجرای این آموزشغیرمتمرکز وتفویض اختیارمنطقه
دربرخواهد داشت. همچنین کمک به کارآفرینی و شرکتهای دانش 

کاربردی با توجه به پتانسیل مناطق با -بنیان در مراکزآموزش علمی
های مطلوب در زمینه ایجاد چارچوبهدف ارتقای توسعه مشاغل، 

 ای با کیفیتاصالح پذیرش دانشجو، برقراری تعادل نسبی منطقه
کاربردی، سیاستگذاری وحرکت در -بخشی به آموزشهای علمی

قانون اساسی و کمک به جذب سرمایه گذاری در  44راستای اصل 
مناطق مستعد یا مناطقی که درآنها کمتر کارشده است به عنوان 

یت های اساسی به جای صدور مجوز برای شبه دولتی ها، مراکز اولو
ی کاربرد-نظامی و انتظامی، جلوگیری از رشد بی رویه مراکزعلمی

در مناطقی که این آموزشها به اشباع رسیده را دنبال خواهد نمود.از 
 های برنامهاین پژوهش به شناسایی ابعاد ومولفه های نوآورانهجنبه
و  کاربردی-آموزشهای علمی توسعه در ینسرزم آمایش ریزی

همچنین تقسیم آنها یعنی روش کیفی و رویش نظریه میتوان اشاره 
نمود چرا که اکثر تحقیقات انجام شده از رویکرد کیفی فاصله 

حلیل اند. بکارگیری تگرفته و به سمت رویکردهای کمی پیش رفته
آوری توان بکارگیری فنرا می MAXQDAافزار مضمون و نرم

هایی که برای شناسایی روش این پژوهش دانست. درساخت نظریه
 کاربردی-علمی های آموزش آمایش ریزی مولفه ها و ابعاد برنامه
های کمی و  کیفی بوده که حرکت این استفاده شده است روش

ها از کیفی به سمت رویکردهای کمی صورت گرفته است. پژوهش
های حوزه خارجی را به دلیل های علمی و همچنین مدلما یافته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 17

https://islamiclifej.com/article-1-1544-fa.html


  250 کاربردی -علمي هدفمندآموزشهای توسعه در آمايشي ريزی برنامه جايگاه  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

عالی آن  آموزش آمایش ریزی ها، برنامهاینکه خاستگاه این نظریه
پژوهشگران بخشهای  این هاییافته به و پذیریمکشورها است می

دیگری که این مولفه ها به فرهنگ بومی نزدیک میکند را افزوده 
 هایابعاد ومولفه مصاحبه برای شناسایی 23ایم. در مرحله اول از

کاربردی استفاده وبا بهره گیری از روش -علمی آمایش ریزی برنامه
عد در بُ شاخص با پنج بُعد استخراج وشناسایی شد. 35تحلیل مضمون، 

مولفه بود. برخی صاحبنظران  5ساختاری دارای و فنی اول عوامل
گیری به مولفه ساختار مانند مارتونو، اینگا واچمند از نظرتصمیم

مدیریتی بیشتر پرداختند و از این جهت با این بخش همسو بودند، 
قادری وصالحی عمران نیز بر عواملی همچون تفیض اختیار و 

ره داشتند که از این جهت با این پژوهش همسو مدیریت استانی اشا
مولفه بود. قوره  4ای دارای ومنطقه محلی بودند. در بُعد دوم عوامل

ای، آقاتباری، امین بیدختی، زولینسکا، جیلی به مدیریت منطقه
 ریگی تصمیم و حکمرانی مناطق، ریزی اورنستاین، علمداری برنامه

آمایش سرزمین بیان داشتند که ای را به عنوان عوامل مهم درمنطقه
ابراهیمی، صالحی  .مارتونو،با این پژوهش مشابهت داشتند

ای منطقه ( نیزبه عواملی همچون برنامه آموزشی و درسی22عمران)
موثربر آمایش سرزمین اشاره داشتند، تمام پژوهش های بیان شده از 

یل ها با پژوهش حاضر همسو بود. به دلجهت همراستایی در مولفه
آنکه برنامه ریزی یکی از اصول اصلی آمایش سرزمین است از این 
رو هیچ پژوهش ناهمسویی یافت نشد و تمام محققین روی این مفهوم 

زی ری برنامه فضایی و محیطی اتفاق نظرداشتند.در بُعد سوم عوامل
های جغرافیایی مولفه بود که باتوجه به مولفه 4نیزدارای

( 23عمران، مارتونو)ن، صالحیوسازماندهی فضایی، هولتو
(، تائو قوره جیلی  اعالم کردند که بعد فضایی و محیطی 2020سیریا)

میتواند بر آمایش سرزمین تاثیرگذار باشد از این جهت نتایج این 
بخش با پژوهش انجام شده همسو بود. در این زمینه هیچ پژوهش 

مولفه  4دارایاجتماعیکه ناهمسویی یافت نشد.در بُعد چهارم عوامل
بود، لونگوریا، ژرمن، استفان، قوره جیلی، علیجانی با درنظرگرفتن  

مشارکت ذینفعان و توانمندسازی اعالم  شناسی، عواملی همچون بوم
کردند که بعد اجتماعی با توجه داشتن به مولفه هایی چون جمعیت، 

-منابع انسانی مناطق، بهره گیری از مشارکت ذینفعان محلی ومنطقه

ی میتواند برآمایش سرزمین تاثیرگذارباشد از این جهت باپژوهش ا
انجام شده همسو بود. هیچ پژوهش ناهمسویی نیز یافت نشد. دربعد 

بُعدشد جعفریان، نازیشخان،  4اقتصادی که دارای  پنجم عوامل
مالیک وکریمی اقتصاد دانش محور و تاثیرآن برآموزش وتوسعه 

همسو بود. در مرحله دوم، به تعیین ای اشاره داشت، پایدار متطقه
وضعیت موجود ابعاد و مولفه ها پرداخته شد که مشخص گردید 

آمایش آموزشهای  ریزی برنامه تمام مولفه ها و ابعاد کاربست
کاربردی از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار نبوده ودر مقایسه -علمی

 املشود لذا باید بُعد عوبا وضعیت مطلوب بسیار ضعیف عمل می
های تجاری سازی، اشتغال، کارآفرینی و ارتباط با اقتصادی در مولفه

بازار که دارای کمترین میانگین بوده است، تقویت شود که بیشترین 
ضعف وضعیت موجود را در امور اجتماعی دیده بود ناهمسویی 

 برنامه کاربست بهبود ارائه چارچوب سوم برای مرحله داشت. در
کاربردی از تلفیق -علمی آموزشهای توسعه در سرزمین آمایش ریزی

 مهپرسشنا که شد روش معادالت ساختاری و شناسایی ابعاد استفاده
بین  porslineسوالی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه  35

 بستکار بهبود که چارچوب داد نشان خبرگان توزیع گردید. نتایج
-عالی علمی آموزشهای توسعه در سرزمین آمایش ریزی برنامه

شاخص قابلیت اجرایی شدن را  35مولفه و  21بُعد و  5با  کاربردی
دارد. با توجه به مطالب ارائه شده چارچوب نظری، پیشینه و نتایج 
حاصله از بررسی آن و چارچوب ارائه شده توسط محقق میتوان 
مشاهده نمود که چارچوب اولیه برگرفته از ادبیات پژوهش )مطابق 

ای سه بعد ساختار مدیریتی، برنامه ریزی، مهارتهای شکل زیر( دار
 کارآفرینی بود:

 
 مهارتهای و ریزی برنامه مدیریت، چارچوب، ابعاد این در 

 همولف و ابعاد تعیین از پس اما. شد شناسایی مولفه 10 با کارآفرینی
 در بود. شاخص 35 و مولفه 21 و بُعد 5 دارای نهایی چارچوب ها،

از روش اعتباریابی بیرونی  اعتباریابی چارچوب، برایچهارم  مرحله
نفر از خبرگان علمی  30ای در بین پرسشنامه شد. بُعداستفاده 5با 

 اربستک بهبود که چارچوب داد نشان ونتایج توزیع گردید کاربردی
-عالی علمی آموزشهای توسعه در سرزمین آمایش ریزی برنامه

، فلسفه و 4.12ایی با میانگین از لحاظ ابعاد سازوکار اجر کاربردی
، نظام 3.815، مبانی نظری با میانگین 3.89اهداف با میانگین 
از اعتبار  3.80 میانگین با اجرایی و اصول 3.70ارزیابی با میانگین 

 قیممست صورت به شده بررسی تحقیقات باالیی برخوردار است. در
 نپرداخته بودند. در مقوله این بررسی به یک هیچ مستقیم غیر یا و

 مورد شاخص 35 و مولفه 21 و بعد پنج با نهایی چارچوب نهایت
 نشد تیاف دستاوردها این با پژوهشی گرفت. هیچ قرار خبرگان تایید

 سیبرر مورد را آن با همسویی یا و همسویی عدم قطعیت با بتوان که
 بهبود چارچوب» عنوان با بررسی مورد پژوهش لذا. قرارداد

عالی  هایآموزش توسعه در سرزمین آمایش ریزی برنامه کاربست
 برخوردار خاصی خالقیت و نوآوری از ایران در «کاربردی-علمی
  .است

 
 در سرزمین آمایش ریزی برنامه کاربست بهبود چارچوب - 6شکل

 کاربردی-علمی آموزشهای توسعه
عناصر  یبه بررس میکه به طور مستق ییهاپژوهشدرمحدودیت ها 
 مرتبط نمودنپژوهش بپردارند وجود نداشت و  نیانتخاب شده در ا

مواجه  زیادیها با صرف وقت پژوهش ریبه دست آمده با سا جینتا
 سرزمین آمایش ریزی برنامه کاربست بهبود مبحث چارچوب .شد
کاربردی در ایران جدید است، به -عالی علمی آموزشهای توسعه در

پژوهش برای پاسخ دهندگان ممکن است همین دلیل پرسشنامه 
نامفهوم بوده باشد، این نکته نیز میتواند درپاسخگویی موثر بوده 
باشد. همزمانی انجام پژوهش با شرایط حاد کرونا محدودیت های 

 یرغبتیب ،یتوجهیب زیادی برای ارتباط با پاسخ دهندگان ایجاد کرد.
 قیتحق جینتا ، ممکن است بریدر پاسخده انیتعصبات پاسخگوو

ه بدر پاسخدهی به سواالت  یریاحتمال سوگ. گذارده باشد یاثرمنف
ی بودن پرسشنامه. برخورد با موضوع پژوهش به خود گزارش لیدل
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مثابه یک موضوع سیاسی یا چالش برانگیز موجب افزایش مدت 
 زمان مصاحبه ها و انجام مرحله میدانی پژوهش شد.

 
 اتشنهادیپ

خصوص ابعاد و مولفه های برنامه ریزی آمایش پیشنهاد میگردد در 
از مدیران و مدرسان دانشگاه  آموزش های عالی علمی کاربردی

جامع علمی کاربردی نظرخواهی گردد.برای انجام پژوهش در زمینه 
 رد سرزمین آمایش ریزی برنامه تدوین شاخصهای کیفی کاربست

ست ، سیاکاربردی و تشکیل مراکز آموزشی-آموزشهای علمی توسعه
های تشویقی اتخاذ شود. نیاز است که سیاستگذاران کالن دانشگاه 

پژوهش درزمینه تدوین قوانین و مقررات  کاربردی انجام-علمی
شفاف، که دغدغه فکری موسسین مراکزعلمی کاربردی دراستانها به 
ویژه مناطق محروم و مرزی است را به شورای آمایش آموزشهای 

ایند. در زمینه مطالعه وضعیت برنامه های کاربردی ارائه نم-علمی
کاربردی مطابق ابعاد ومولفه های برنامه ریزی آمایش -درسی علمی

سرزمین طرح های پژوهشی ارائه و انجام شود.با رویکرد آمایش 
کاربردی، در زمینه -سرزمینی و توسعه کیفی آموزشهای علمی

ریق انجام های ارشد پروژه محور از طبرقراری اجرای دائمی دوره
طرحهای تحقیقاتی درجامعه نظرخواهی گردد.در راستای 

-ساختارمند کردن استفاده از آمایش سرزمین درآموزش علمی
کاربردی، دوره های کارگاهی یا طرح های پژوهشی ویژه مدرسان 

کاربردی و واحدهای استانی اجرا گردد. این ابعاد در دیگر -علمی
حرفه ای نیز مورد  -انشگاه فنیهای آموزش عالی به ویژه در دبخش

ضرورت دارد  کاربردی-بررسی قرارگیرد. دانشگاه جامع علمی
نسبت به تدوین برنامه جامع آمایش سرزمین در دومقوله حکمرانی 
استانی و تاسیس مراکزآموزشی را در دستور کارخود قراردهد. 

به منظور موفقیت دراجرای سیاستهای توسعه این  است ضروری
-شورای برنامه ریزی آمایش آموزشهای علمی"چارچوب،

به ریاست رئیس دانشگاه ودبیری معاون پژوهش  "کاربردی
ای برنامه ریزی آمایش آموزشهای وفناوری ونیزکمیته های منطقه

کاربردی به ریاست روسای منتخب واحدهای استانی تشکیل -علمی
 مناطق گردد. همچنین در راستای اصالح هرم نیروی انسانی مورد نیاز

-و بخش های تخصصی کشور ونیزاستاندارد سازی آموزشهای علمی
زمینه طراحی "های آمایش سرزمینکاربردی براساس ابعاد ومولفه

به عنوان یکی از راهبردهای کاربست  "اینظام صالحیت های حرفه
کاربردی فراهم گردد.در راستای -بهینه آمایش آموزشهای علمی
کاربردی و جلوگیری از -ش علمیسازماندهی فضایی مراکزآموز

-گسترش کمی، شورای برنامه ریزی آمایش آموزشهای علمی
-طرح محدود سازی و انحالل مراکزآموزش علمی"کاربردی، 

را تصویب نماید. برای "هاکاربردی نظامی و انتظامی وشهرداری
کاربردی، دولت -کمک به سازماندهی فضایی مراکزآموزش علمی

ناطق محروم یا مناطق مرزی تسهیالت به مراکزبخش خصوصی م
بانکی با سود کم بهره، اعطا نماید. نیاز است به منظور فراهم نمودن 

،  کاربردی-علمی آمایش آموزشهای ریزی برنامه زمینه کاربست

_________________________________ 
1 Substantive Autonomy 

قوانین ومقررات مربوط به این بخش، با مشارکت ذینفعان و خبرگان 
، ییشناساشود.واحدهای استانی وتشکلهای صنفی استانها تدوین 

و  توسعهکاربردی از طریق آموزش، -مدیران علمیو ارتقاء  جذب
توانمندسازی آنان برای به کارگیری فنون برنامه ریزی آمایش 

 آمادهسرزمین دراستانها جزیی از راهبردهای توانمند سازی باشد.
حکمرانی منطقه ای بسیار مهم است و میتواند  یساخت هاریز یساز

یاده سازی برنامه ریزی آمایش سرزمین کمک بزرگی به پ
درهرمنطقه نماید. با درنظرگرفتن سیاستها واهداف آمایش سرزمین 

گذاری ازایجاد ساختارهای مهارتی موازی درهیاتهای قانون
 -جلوگیری شده ودرجهت ایجاد هماهنگی و وفاق بین دانشگاه فنی

 -یکاربردی، سازمان آموزش فن -حرفه ای، دانشگاه جامع علمی
ای در مقوله برنامه ریزی آمایشی برنامه مدونی تصویب گردد. حرفه

ها و مطالعه میدانی نشان دادکه در زمان انجام این پژوهش مصاحبه
-وقبل ازآن اختیارتصمیم گیری در اختیارستاد دانشگاه علمی

کاربردی است و واحدهای استانی و مراکزآموزشی صرفا مجری 
تعیین شده ستاد دانشگاه هستند. لذا ازدو  برنامه های ابالغی از پیش

 منظر:
  1استقالل اساسی

، استقالل واحدهای استانی دانشگاه پیشنهاد میشود. 2استقالل فرایندی
براساس استقالل اساسی دانشگاه تالش کند اختیارعمل واحدهای 
استانی را افزایش دهد. در استقالل فرایندی بایستی اختیار واحدهای 

عیین روشهایی که رسیدن به اهداف و برنامه های کالن استانی در ت
دانشگاه را محقق میسازد را افزایش دهند. بخشهای تخصصی کمک 
بزرگی برای بکارگیری بهینه برنامه ریزی آمایش سرزمین درتوسعه 

کاربردی هستند. لذا دانشگاه زمینه را برای تشکیل -آموزشهای علمی
بردی ومهارتی وابسته به کار-مجدد موسسات آموزش عالی علمی

بخش با رویکرد متفاوت از گذشته، فراهم ساخته و این بخش ها 
کاربردی غیر -درسیاست گذاری ونظارت برمراکزآموزش علمی

دولتی با دانشگاه همگام حرکت نموده و از ایجاد مراکز آموزش 
 دولتی وابسته به خود، خودداری نمایند.
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