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(تاریخ دریافت1395/11/23 :؛ تاریخ پذیرش)1396/05/14 :
چکیده:
با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،تحقیق حاضر با هدف تدوین
استراتژیهای نظام آموزش منابع انسانی در این سازمان طراحی شده است .در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف
و فرصتها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران،
مصاحبه به عمل آمده و با استفاده از مدل  SWOTاز تالقی این عوامل با هم استراتژیهای مناسب در چهار دسته ، SO
 WT ،WO ،STتبیین گردیده است .در مرحله بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه نظام آموزش در جمعیت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMبه کار گرفته شده است .جهت تعیین
وزنهای عوامل  SWOTپرسشنامهای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت  5گزینهای طراحی و توسط تعدادی از کارشناسان
و خبرگان سازمان تکمیل شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد استراتژیهای محافظهکارانه مناسبترین استراتژیها برای
توسعه نظام آموزش میباشند .استراتژی "استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت" با نمره جذابیت  6.02به
عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.
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 -1مقدمه
در محیط پررقابت امروز سرمایه انسانی یکی از داراییهای اصلی هر سازمان و نقش آن در موفقیت
آن سازمان غیرقابل انکار است ( .)Iyewa et al, 2017در نتیجه مجهز کردن این دارایی منحصر به فرد
به اطالعات ،دانش و مهارت با هدف به حداکثر رساندن عملکرد شغلی ،ضروری به نظر میرسد
( )Padmasiri et al, 2018و بیتردید نظام آموزش و توسعه به عنوان یکی از شیوههای اصلی ایجاد و
توسعه دانش و مهارت محسوب میشود ( .)Lussier et al, 2018نظام آموزش ،فعالیتهای توسعه و
بهسازی افراد را هدف قرار میدهد بنابراین اختصاص یک موقعیت برجسته به این امر در برنامهریزی
استراتژیک سازمانی ،به بازسازی فرهنگ مناسب توسعه کمک با ارزشی میکند .به عبارت دیگر ،نظام
آموزش و توسعه در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان به اجرا در می آید و منافعی برای افراد و
سازمان از جمله؛ سودآوری،کسب مزیت رقابتی ،افزایش دانش شغلی و کمک در جهت شناسایی اهداف
سازمان دارد ( .)Padmasiri et al, 2018از این رو مدیریت آموزش منابع انسانی به عنوان رویکرد
استراتژیک و منسجم ،مدیریت با ارزشترین سرمایههای سازمان -یعنی نیروی کار -قلمداد میشود که
مزیت رقابتی سازمان ها بیش از هر چیز ،اساساً به کیفیت آن بستگی دارد .لذا نظام آموزش به عنوان
بخشی از برنامهریزی کیفیت در سطح سازمانها صورت می گیرد و در جهت نیازهای کارکنان به منظور
بهبود عملکرد آنها هدایت میشود (.)Izvercia et al, 2014
باید توجه داشت آموزش نقش مهمی در جهتگیری و توسعه افراد در آینده ایفا میکند و ترکیب
مورد نیاز ضروری سازمانها از « دانش ،مهارت و استعداد» را برای اداره و انجام عملیات سازمانی فراهم
میکند ( .)Do Paço et al, 2015بر همین اساس آموزش عبارت است از کلیه مساعی و کوششهایی
که در جهت ارتقای سطح دانش ،آگاهی و مهارت ها و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در افراد صورت
میگیرد و آنان را آماده انجام وظایف و پذیرش مسئولیت میکند (ابطحی و موسوی .)1388 ،در این
رابطه سیدجوادین ( )1387اظهار میدارد که آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری و بهمنظور ایجاد
تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش،
نگرش و رفتار اجتماعی نماید .بنابراین آموزش به معنی دستیابی به دانش ،مهارت ها و شایستگیها
( )Monika et al, 2017که مستلزم استفاده از برنامههای پیشبینی شدهای است که شایستگیهای
موجود در افراد را تقویت و موجب کسب دانش ،مهارت و تواناییهای تازه در فرد میگردد ،بهگونهای که
1
بهبود عملکرد فردی و سازمانی را به دنبال دارد ( .)Garavan et al, 2006در این رابطه شیئل
( )1989اظهار می دارد که آموزش مستلزم اجرای برنامههای ارتقای قابلیت و تسهیل دسترسی به دانش،
نگرش و مهارت جدید در مسیر بهبود است و هدف آموزش این است که افراد در دانش ،مهارت و رفتار

1-Sheal
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مورد تأکید در برنامههای آموزشی سرآمد شوند و آنها را در فعالیتهای روزانه خود بکار گیرند ( Noe,

 .)2010بر این اساس آموزش یکی از مهم ترین ابزار جهت دستیابی به بالندگی و توسعه فردی و سازمانی
است (پورکریمی و همکاران .)1391 ،باید توجه داشت که آموزش اگر با توجه به مسائل مذکور ،به
طریقهای صحیح ،جامع و کامل انجام پذیرد و به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف معین و مشخص
از آن استفاده شود ،دارای فواید بی شماری از قبیل؛ افزایش رضایت شغلی و روحیه کارکنان ،افزایش
انگیزش کارکنان ،افزایش ظرفیت پذیرش روشها و فناوری های جدید ،افزایش کارایی در روندها و
اثربخشی دستاوردهای مالی ،افزایش نوآوری در استراتژی ها و محصوالت ،کاهش ترک شغل کارکنان،
ارتقای وجهه شرکت و آموزش اخالقی کارکنان و مدیریت ریسک خواهد بود ( ;Yawson, 2012
.)Arslan et al .2017
اما از سوی دیگر ،یکی از چالشهای دائمی سازمان ها در دنیای امروز ،محیط و به ویژه شتاب در
تغییرات محیطی است .سازمانها همواره با موجی از تغییرات روبهرو هستند که مسائل مختلفی اعم از
فرصت و تهدید را برای آنها ایجاد میکند .بر این اساس سازمانها بایستی خود را برای این تغییرات
آماده و حتی یک گام جلوتر رفته و تحولآفرین باشند .همانند سازمانهای تجاری ،افزایش تالطم در
محیط سازمانهای دولتی ،غیرانتفاعی و عامالمنفعه نیز نیازمند واکنش سه وجهی تفکر استراتژیک،
تبدیل ادراکات به استراتژیها و بسترسازی از سوی سازمانها است .همین مسئله زمینه بکارگیری
مدلهای تجاری را در برنامهریزی استراتژیک اینگونه سازمانها که از محیطهای پر از چالشی برخوردارند
را فراهم آورده است .در همین راستابرنامه ریزی استراتژیک یک امر حیاتی برای روشن کردن مسیر آتی
سازمان محسوب میشود و به منظور توسعه مبانی منسجم تصمیمگیری در جهت مشخص کردن اولویت -
های ضروری سازمان مهم است و نهایتاً به بهبود عملکرد سازمانی کمک میکند (.)Albon et al, 2016
از طرفی برنامه ریزی استراتژیک در جهت سالمت جامعه و اقدامات مرتبط به آن از برنامهریزی استراتژیک
برای توسعه کسب و کار عمومی متفاوت است .مهمتر آنکه برنامهریزی استراتژیک در راستای سالمت
عمومی با درک درستی از نیازهای یک جمعیت خاص و مداخالت مرتبط با آن آغاز میشود ( Phelps
. )& et al, 2016
این در حالی است که اغلب برنامهریزی استراتژیک به عنوان ابزار ارتقای سازمانها در جهت آموزش
و بهسازی افراد ،یک فعالیت نمادین محسوب میشود ( )Hinton, 2012و بیشتر از اینکه به عنوان یک
الگوی عملی برای فعالیتها در نظر گرفته شود ،جنبه نظری دارد ( .)De Hann, 2014اما باید توجه
داشت که فرآیند برنامهریزی استراتژیک پایدار و اثربخش ،مؤثرترین شیوه کسب و حفظ برتری در محیط
استراتژیکی که پیچیدگی و عدم اطمینان در آن رو به افزایش است ،می باشد (.)Crockett, 2015
به رغم طراحی استراتژی های آموزش در سازمان های گوناگون اما در جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران به عنوان نهادی امدادی و عام المنفعه تاکنون در این زمینه فعالیتی انجام نشده است و این
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در حالی است که این سازمان ،عمده فعالیت خود را به موضوع آمادگی و آموزش کمکهای اولیه متمرکز
کرده و خود را مکلف میداند با شعار «خانواده آماده در مخاطرات» ،بسیاری از برنامههای خود را در
جهت آموزش همگانی امدادی ،هدایت میکند .از سوی دیگر ،جمعیت هالل احمر به عنوان متولی امر
امداد و نجات کشو ر مسئولیت سنگینی را در ارتباط با موضوع رسیدگی به حادثهدیدگان ناشی از سوانح
به عهده دارد و اهمیت این امر همگام با گسترش علم و صنعت و همچنین پیشرفت سریع فناوری و رشد
فزاینده جمعیت جهان روزبهروز بیشتر میشود .در این راستا ارتقا دانش و همچنین ایجاد مهارتهای
الزم در زمینه «آشنایی با سوانح و حوادث» و همچنین «امداد و کمکهای اولیه» یکی از مهمترین عوامل
ارتقای توانمندی های افراد جامعه در مقابل بروز حوادث و کاهش اثرات زیانبار آن است؛ لذا برای ارائه
خدمات امدادی ،توسعه مدیریت امداد در کشور و آمادگی افراد ج امعه برای مواجه با حوادث و سوانح،
نقش و جایگاه آموزش از اولویت ویژهای برخوردار است .آموزش همگانی یکی از محوریترین فعالیتهای
این سازمان بویژه در زمانهای غیربحرانی محسوب میشود و هدف از آن ارتقا سطح آمادگی ملی ،افزایش
آگاهی عمومی از سوانح و همچنین توانافزائی آحاد مردم به هنگام سوانح میباشد .به همین دلیل
آموزش های مختلفی در سطوح مختلف پیش بینی شده تا با نیازسنجی واحدهای آموزشی و برنامهریزی
سازمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآیند؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع تدوین استراتژیهای آموزش
در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است .بر اساس آنچه گفته شد و
با توجه به ضرورت و اهمیت اهداف آموزش در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،تحقیق حاضر
در نظر دارد ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و همچنین فرصتها و تهدیدهای آموزش
(عوامل خارجی) در قالب مدل  ،SWOT1به ارائه استراتژیهای اثربخش جهت توسعه آموزش در جمعیت
هالل احمر بپردازد.
 -2روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی میباشد .در
این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات روشهای کتابخانهای و میدانی در کنار هم مورد استفاده قرار
گرفته است؛ بطوریکه در روش کتابخانهای از شیوههای تحلیل محتوا و بررسی اسناد و مدارک و در
روش میدانی از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هالل احمر استفاده
شده است .در این تحقیق ،عمده ترین ابزارهای جمع آوری داده ها پرسش نامه است .اعتبار پرسش
نامه ها توسط افراد متخصص دانشگاهی واجرایی تأییدو به منظور سنجش پایایی پرسشنامهها ،از
ضریب آلفای کرونباخ  1استفاده شد .ضریب محاسبه شده  .87است که نشانگر پایایی ابزار است .ازآنجا
که مسئولیت و وظیفه تدوین استراتژی بر عهده مدیران عالی سازمان است و مدیران عالی میبایست دید
Strengths, Weakneeses, Opportunities, Threats
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نظاممند در مورد اهداف و مأموریت سازمان داشته باشند؛ لذا جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران
عالی و میانی جمعیت هالل احمر ،خبرگان و صاحبنظران فعال در این سازمان که  57نفر را شامل
میشوند.
مدل اجرایی تحقیق:

مدل اجرایی تحقیق برگرفته از مدل مدیریت استراتژیک فرد.آر دیوید و به شرح ذیل میباشد .در
ارتباط با بررسی وضع موجود ابتدا اهداف ،مأموریت ،رسالت جاری و استراتژی جاری سازمان مورد
بررسی قرار گرفت؛ بطوریکه با یک شناخت دقیق وضعیت موجود سازمان تبیین شد .سپس با مرور
مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به بررسی عوامل خارجی و داخلی اقدام و با تعیین
نقاط قوت و ضعف و نیز نقاط تهدید و فرصت ،به تجزیه و تحلیل یافتههای بدست آمده با استفاده از مدل
 SWOTو ماتریسهای مربوط به آن ،اعم از  EFE ،IFEو  ،IEاقدام گردید و در نهایت ماتریس
برنامهریزی استراتژیک کمی  QSPMمورد استفاده قرار گرفت .ماتریس  SWOTابزاری برای شناخت
تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن
به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است .در واقع این مدل
تحلیلی نظامند را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد
مینماید ،ارائه میدهد؛ بطوریکه قوتها و فرصتها به حداکثر و ضعفها و تهدیدها به حداقل ممکن
میرسد (.)Harrison & John, 2002

تحلیل ماتریس SWOT

ماتریس  SWOTنتیجه مستقیم مدل تجاری هاروارد است .در واقع این روش ابزاری ارزشمند برای
تحلیلهای استراتژیک سازمانها است و بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش ،قوتها و
فرصتها را حداکثر میکند و در عین حال ضعفها و تهدیدها آن را به حداقل میرساند ( Hong and
 )Chan,2010در واقع این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور به طرق
زیر صورت میگیرد:
• بازشناسی و طبقهبندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم؛
•

بازشناسی و طبقهبندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم؛

•

تکمیل ماتریس  SWOT؛ و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده
(گلکار.)1384 ،
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بر این اساس بخش مهمی از وضعیت سازمان که شامل نیروها و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر
سازمان است در قالب قوتها و ضعفها (داخلی) و فرصتها و تهدیدها (خارجی) و در ماتریس ،SWOT
مورد بررسی قرار میگیرد و به میزان بسیار زیاد در برنامهریزی استراتژیک استفاده میشود؛ بطوریکه
همه عوامل محیطی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی را تشخیص داده و مورد بررسی قرار میدهد ( Sheretha
.)et al, 2004
نقش استراتژی در سازمانها ،تمرکز فعالیتها ،ایجاد سازگاری و تطبیق و همچنین ایجاد ایدهها و
تصاویر جدیدی از آینده سازمان است .استراتژی به عنوان مکانیزمی برای خلق و توزیع ثروت در قالب
تطبیق سازمان با محیط و دستیابی به اثربخشی تلقی میگردد .در این راستا تجزیه و تحلیل  SWOTرا
میتوان چکیدهای از عناصر مختلف در تجزیهوتحلیل راهبردی دانست .به عبارت دیگر ،یکی از ابزارهای
استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصتها و تهدیدات برون سیستمی است (باقری
و دلپسند .) 1387 ،نکته کلیدی این است که این تجزیه و تحلیل به صورت سیستماتیک بر همه جنبه -
های موقعیت یک سازمان تسری دارد و بدین ترتیب چارچوب پویا و کارآمدی برای انتخاب استراتژی
ارائه میکند (.)Taleai et al, 2009
بطور کلی در تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس مدل  SWOTمحیط خارجی و وضعیت داخلی سازمان
مورد بررسی قرار گرفته و در قالب عناوین کلیدی خالصه میشود .نهایتاً از تقابل آنها با هم چهار دسته
استراتژی ( )SO,WO,ST,WTتدوین میگردد.

جدول  :1ماتریس ( SWOTالماسی و دورفرد)1390 ،
فهرست فرصتها
()O
فهرست تهدیدات
()T

فهرست قوتها ()S

فهرست ضعفها ()W

ناحیه  =)SO( 1استراتژیهای تهاجمی

ناحیه  =)WO( 3استراتژیهای
محافظهکارانه

ناحیه  =)ST( 2استراتژیهای رقابتی

ناحیه =)WT( 4استراتژیهای تدافعی
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-3یافتههای پژوهش
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EEF

با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،هر یک از عوامل استراتژیک محیط که در ماتریس
اولویت عوامل محیطی شناسایی و اولویتبندی شدهاند ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و از بررسی این عوامل،
فرصتها و تهدیدها شناسایی میشوند .عوامل اولویتدار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده
از ضرایب و رتبههای خاصی امتیازبندی میشوند تا در نهایت مشخص شود که آیا نظام آموزشی جمعیت
در آیندهای که میخواهد برای آن برنامهریزی کند ،فرصتهای بیشتری خواهد داشت یا با تهدیدهای
بیش تری مواجه خواهد شد .جدول ماتریس ارزیابی عوامل محیطی را نشان میدهد .گامهای تهیه این
ماتریس عبارتاند از:
•
•

•

•

•

در این ماتریس عوامل استراتژیک محیطی در ستون اول و در قالب فرصتها و تهدیدها
فهرست میشوند؛
سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسه این عوامل
با همدیگر ،ضریب اهمیتی بین صفر الی یک ( )0-1به آن عاملها تعلق میگیرد .تخصیص
این ضرایب باید بهگونهای باشد که مجموع ضرایب تمام عوامل بیش از یک  1نباشد .در
اینجا برای تعیین اوزان عوامل از تکنیک مقایسات زوجی استفاده شده است؛
در ستون سوم ،با توجه به کلیدی یا عادی بودن فرصتها و تهدیدها به ترتیب رتبه  4یا 3
(به فرصتها) و رتبه  2یا ( 1به تهدیدها) اختصاص پیدا میکند .تخصیص رتبه بدینصورت
است که اگر فرصت پیش روی نظام یک فرصت استثنایی باشد ،رتبه  4و چنانچه یک
فرصت معمولی باشد ،رتبه  3به عامل موردنظر داده میشود ،و اگر تهدید رودرروی نظام
یک تهدید معمولی باشد ،رتبه  2و چنانچه یک تهدید جدی باشد رتبه  1به عامل موردنظر
داده میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،روند رتبه دهی بهطوری است که هر قدر از
فرصت استثنایی به سمت تهدید جدی حرکت میکنیم ،میزان رتبه کمتر شده و از  4به
 1میرسد؛
در ستون چهارم ،ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب
می شوند تا امتیاز آن عامل (فرصت یا تهدید) برای نظام مشخص شود .در انتهای این ستون
از مجموع امتیازات بدست آمده ،امتیاز نهایی نظام از نظر برخورداری از فرصت یا تهدید
تعیین میشود؛
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی نظام در این ماتریس بیش از  2/5باشد ،بدین معناست که
طبق پیشبینی ،فرصت های پیش روی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد و اگر این
امتیاز کمتر از  2/5باشد نشاندهنده غلبه تهدیدها بر فرصتها است؛
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نمرهای که از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نظام بدست میآید جهت تعیین استراتژی در
همه سطوح و تشکیل ماتریس داخلی و خارجی در آنها قابل استفاده بوده و نیازی به
محاسبه مجدد در آن سطوح ندارد .درحالیکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بایستی
در هر سطح بهطور جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

بر اساس آنچه گفته شد نتایج تحلیل عوامل خارجی در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
به شرح زیر در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که نتایج جدول نشان میدهد ،مجموع کل امتیاز
بدست آمده ( )2.905است؛ لذا فرصت های پیش روی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد .در حالی
که اگر این امتیاز کمتر از  2/5بود ،غلبه تهدیدها بر فرصتها را نشان میداد.
جدول  :2تحلیل عوامل خارجی ()EEF
ضریب

نمره

اهمیت

نهایی

O1

حمایت مدیریت ارشد جمعیت از تقویت و توسعه آموزش

0.090

4

0.360

O2

جایگاه مطلوب آموزش در سیاستهای کالن جمعیت

0.075

4

0.30

O3

وجود نیروی انسانی باتجربه ،خبره و باسابقه در جمعیت

0.260

4

0.065

O4

درک ضرورت آموزشهای همگانی برای جامعه مخاطب جمعیت

0.070

4

0.28

O5

انگیزه مطلوب داوطلبان برای مشارکت در برنامههای آموزشی

0.060

4

0.240

O6

ردیف

فرصت

توانمندی ،قابلیتها و امکانات سازمانهای مرتبط با آموزش برای ارائه آموزشهای همگانی،
عمومی و تخصصی

0.050

3

0.150

O7

جایگاه مطلوب جمعیت در نقش هماهنگکننده آموزشهای همگانی بین سازمانهای مرتبط

0.070

4

0.280

O8

نقش توانمند ساز فناوری اطالعات برای ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی

0.040

3

0.120

O9

رفع محدودیتهای آموزشی با استفاده از قابلیتهای آموزش الکترونیکی و همراه

0.060

3

0.180

O10

ترویج یادگیری مشارکتی و فعال از طریق قابلیتهای یادگیری 2.0

0.040

3

0.120

O11

امکان بهرهگیری از امکانات ،تجهیزات و توان علمی و تخصصی دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و
بخش خصوصی

0.055

3

0.165

0.050

2

0.100

0.065

1

0.065

0.070

1

0.070

T4

تأثیر نامطلوب رکود اقتصادی بر مشارکت در آموزشهای همگانی و تخصصی جمعیت

0.030

2

0.060

T5

ضعف روحیه همکاری بین سازمانی در زمینه آموزشهای همگانی ،عمومی و تخصصی

0.065

1

0.065

T6

تأثیرگذاری تغییرات سیاسی و مدیریتی بر برنامههای درون و برونسازمانی جمعیت در حوزه
آموزش

T1
T2
تهدید

عنوان

رتبه

T3

تعریف نشدن سازوکارهای انگیزشی و آموزشی برای بهروزرسانی مستمر دانش و مهارت نیروی
انسانی جمعیت
اختالف نظر بین مدیران سازمانهای تخصصی با موسس ه در خصوص مدیریت و اجرای دورههای
آموزشی
چاالکی و انعطافپذیری محدود فرآیندهای مالی و تدارکاتی جمعیت برای تأمین نیازمندیهای
حوزه آموزش

جمع نمره

منبع( :محاسبات نگارندگان)

0.045

2

0.090

1

-

2/905
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ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
در فرایند بررسی عوامل داخلی پس از اینکه عوامل کلیدی داخلی (قوتها و ضعفها) شناسایی
شدند ،باید این عوامل مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که نظام درمجموع دارای قوت یا ضعف
است .برای این کار ابتدا از طریق ماتریس اولویت عوامل داخلی ،عوامل شناسایی شده از نظام ،اولویتبندی
خواهند شد تا عوامل استراتژیک داخلی برای بررسی بیش تر تعیین شوند .سپس عوامل استراتژیک
شناسایی شده (که شامل قوتها و ضعفهای کلیدی نظام میباشند) از طریق ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی ،ارزیابی و امتیازبندی خواهند شد تا وضعیت کلی نظام از نظر برخورداری از قوتها و ضعفهای
داخلی مشخص شود .ابزار ارزیابی عوامل داخلی ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی است که شباهت زیادی
به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی دارد .با استفاده از این ماتریس هریک از عوامل استراتژیک داخلی که
در ماتریس اولویت عوامل داخلی شناسایی شدهاند ،مورد ارزیابی قرار میگیرند و از بررسی این عوامل،
قوتها و ضعفهای فهرست میشوند .این قوتها و ضعفهای شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار
گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبههای خاصی امتیازبندی میشوند .تا در نهایت مشخص شود که نظام
دارای قوت است یا از ضعف رنج میبرد .جدول زیر ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان میدهد.
گامهای تهیه این ماتریس را بهصورت زیر میتوان در نظر داشت:
•
•

•

•

در این ماتریس عوامل استراتژیک یا اولویتدار داخلی در ستون اول و در قالب فرصتها و
تهدیدها لیست میشوند.
سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسه این عوامل
با همدیگر ضریب اهمیتی بین صفر الی یک ( ) 1-0به آن عامل تعلق میگیرد .تخصیص
این ضرایب باید بهگونهای باشد که جمع ضرایب تمام عوامل بیش از یک ( )1نباشد.
در ستون سوم ،با توجه به کلیدی یا عادی بودن قوتها و ضعفها به ترتیب رتبه  4یا 3
(به قوتها) و رتبه  2یا ( 1به ضعفها) اختصاص پیدا میکند .تخصیص رتبه بدین صورت
است که اگر قوت های پیش روی نظام ،یک قوت عالی باشد ،رتبه  4و چنانچه یک قوت
معمولی باشد ،رتبه  3به عامل مورد نظر داده می شود ،و اگر ضعف رودرروی نظام ،یک
ضعف معمولی باشد ،رتبه  2و چنانچه یک ضعف بحرانی باشد رتبه  1به عامل موردنظر
داده میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،روند رتبه دهی بهطوری است که هر قدر از
فرصت استثنایی به سمت ضعف بحرانی حرکت میکنیم ،میزان رتبه کمتر شده و از  4به
 1میرسد.
در ستون چهارم ،ضرایب ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامل درهم ضرب
می شوند تا امتیاز آن عامل (قوت یا ضعف) برای نظام مشخص شود .در انتهای این ستون
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از جمع امتیازات بدست آمده امتیاز نهایی نظام از نظر برخورداری از قوت یا ضعف تعیین
میشود.
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی نظام در این ماتریس بیش از  2/5باشد ،بدین معنی است
که طبق پیشبینیهای به عمل آمده ،قوتهای پیشروی نظام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد
داشت و اگر این امتیاز کمتر از  2/5باشد نشاندهنده غلبه ضعفها بر نقاط قوت خواهد
بود.

بر اساس آنچه گفته شد نتایج تحلیل عوامل داخلی در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
به شرح زیر در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ،مجموع کل امتیاز
بدست آمده ( )2.165است .این نمره از عدد  2.5کمتر است؛ لذا نشاندهنده غلبه نقاط ضعف بر قوت
است .چنانچه این امتیاز بیشتر از  2/5بود ،غلبه نقاط قوت بر ضعف را نشان میداد.
جدول  :3تحلیل عوامل داخلی ()IFE
ضریب

نمره

اهمیت

نهایی

S1

وجود حداقل امکانات آموزشی در اغلب نقاط کشور

0.050

4

0.200

S2

دسترسی به شبکه گسترده موسسه آموزش عالی هالل در تمام استانها

0.070

4

0.280

S3

فرصت بهرهگیری از اساتید و فارغالتحصیالن برتر موسسه هالل

0.070

4

0.280

S4

تهیه و تدوین محتوی عمومی گسترده در جمعیت

0.065

3

0.195

W1

بهرهگیری محدود از بسترهای آموزش الکترونیکی

0.040

2

0.080

W2

ضعف دستگاهها و پایگاههای اطالعاتی مدیریت آموزش

0.055

2

0.110

W3

ضعف دانش و مهارت فنی برنامهریزی و مدیریت آموزشی بین کارکنان آموزش جمعیت

0.075

1

0.075

W4

عدم به روزرسانی مستمر مهارتهای مربیان و تربیت مربیان جدید

0.065

1

0.065

W5

مؤثر نبودن ابزارهای انگیزشی برای ارتقا و حفظ مربیان

0.055

2

0.110

W6

مدون و مستند نبودن اهداف و سیاستهای حوزه آموز ش

0.055

2

0.110

W7

عدم برنامهریزی منسجم و متمرکز آموزش در جمعیت

0.060

2

0.120

W8

تأمین نشدن بهموقع منابع مالی حوزه آموزش

0.065

1

0.065

W9

بهرهگیری محدود از محتوی الکترونیکی چندرسانه ای

0.050

2

0.100

W10

بهروزرسانی نشدن برخی از گروههای محتوی و ارائه نشدن محتوی تخصصی برای برخی از
نیازمندی های جدید

ردیف

نقاط ضعف

نقاط قوت

عنوان

رتبه

0.045

2

0.090

W11

تهیه نشدن شناسنامه و طرح درسهای استاندارد

0.055

2

0.110

W12

توجه محدود به بهرهگیری از روشهای نوین از جمله روشهای آموزش فعال

0.050

2

0.100

W13

استاندارد ،ساختیافته و مدون نبودن فرآیندها و رویههای آموزشی

0.075

1

0.075

1

-

2.165

جمع نمره

منبع( :محاسبات نگارندگان)
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ماتریس داخلی خارجی ()IE

نمره نهایی جدول عوامل داخلی  2.165میباشد .از آنجا که این نمره از عدد  2.5کمتر است میتوان
نتیجه گیری نمود که نقاط ضعف نظام آموزشی جمعیت بر نقاط قوت پیشی گرفته است و مرتفع نمودن
نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقطه قوت یکی از اولویتهای اصلی میباشد .از سوی دیگر نمره نهایی
جدول عوامل محیطی 2.905 ،میباشد .این عدد نیز نشانگر وجود فرصتهایی مناسب در مسیر توسعه
نظام آموزشی جمعیت است و فرصتها از تهدیدها پیشی گرفتهاند .البته ازآنجاکه این عدد از  2.5فاصله
زیادی ندارد ،میتوان نتیجه گرفت بین فرصتها و تهدیدهای موجود یک تعادل نسبی وجود دارد .به
عبارت دیگر در حال حاضر نظام با مجموعهای از فرصتها و تهدیدها روبرو است ،اتخاذ استراتژیهای
مناسب میتواند زمینه بهرهگیری مناسب از فرصت ها را فراهم نموده و تأثیرگذاری تهدیدها را محدود
نماید.
جهت تحلیل همزمان عوامل داخلی و خا رجی از ابزاری به نام ماتریس داخلی و خارجی استفاده
می شود .این ماتریس برای تعیین موقعیت کنونی نظام به کار گرفته شده و در واقع نظام آموزش منابع
انسانی در جمعیت هالل احمر ج.ا.ا می تواند با استفاده از این ماتریس موقعیت کلی خود را در مواجهه
با عوامل درونی و بیرونی تعیین نماید.
برای تشکیل این ماتریس میبایست جمع نمرات حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی در ابعاد افقی و عمومی این ماتریس قرار گیرد .بر اساس تقاطع نمرات در محورهای افقی و
عمودی می توان جایگاه نظام را تعیین و رویکرد کلی تبیین راهبردهای توسعه آن را نیز مشخص نمود.
در صورتیکه موقعیت نظام در یکی از خانههای  III ،IIو  VIباشد ،استراتژی هجومی و رشد و توسعه
سریع پیشنهاد میگردد .اگر موقعیت نظام در یکی از خانههای  IX ،V ،Iباشد ،استراتژیهای تثبیت و
بهبود وضعیت موجود و آمادهسازی برای رشد و توسعه اتخاذ می شود و اگر موقعیت نظام در یکی از
خانههای  VII ،IVو  IIVباشد ،استراتژی کاهش پیشنهاد میشود.
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شکل  :1ماتریس داخلی و خارجی در جمعیت هالل احمر
منبع( :محاسبات نگارندگان)

در شکل  ،1با توجه به مجموع نمره عوامل داخلی ( )2.165و مجموع نمره عوامل بیرونی ()2.905
موقعیت نظام بر روی ماتریس عوامل داخلی و خارجی مشخص شده است .همانطور که در این شکل نیز
مشهود است خانه  Vمحل استقرار موقعیت نظام بوده که توازن نسبی بین عوامل محدودکننده و عوامل
پیش برنده است .بر این اساس استراتژیهای توسعه نظام باید به گونهای تبیین شوند که عالوه بر حفظ،
تثبیت و بهبود وضعیت موجود ،ارتقا و بهبود مستمر در نظام آموزش جمعیت هالل احمر ج.ا.ا را نیز به
همراه داشته باشند .از اینرو انتظار نمی رود در این نظام با توجه به نقاط ضعف و تهدیدها رویکردی
تهاجمی اتخاذ شود و همچنین با توجه به نقاط قوت و فرصت ها نیز اتخاذ رویکردهای تدافعی مناسب
نخواهد بود .بلکه در این نظام باید به دنبال رویکردی میانه بود.
اولویت بندی راهبردها و استخراج راهبردهای اصلی از مدل QSPM

روشهای مختلفی برای مقایسه و اولویتبندی استراتژیهای بدست آمده طی تحلیلهای برنامهریزی
استراتژیک وجود دارد .که یکی از معتبرترین و متداولترین این روشها استفاده از ماتریس کمّی
برنامهریزی استراتژیک است .این ماتریس مشخص می نماید که ک دام یک از گزینه های انتخاب شده،
مناسبتر می باشد و در واقع این استراتژی ها را اولویت بندی می کند .برای تهیه این ماتریس مراحل زیر
انجام شده است:
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 -1ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آن ها به ماتریس کمی برنامهریزی
استراتژیک منتقل شده ،سپس کلیه ی استراتژی های قابل قبول پیشنهاد شده ،در ردیف باالی ماتریس
برنامه ریزی استراتژیک فهرست می شوند.
 -2برای تعیین جذابیت هر استراتژی در یک مجموعه از استراتژی ها ،بنا به اهمیت آنها در تدوین
هر استراتژی امتیازی از  1تا  4داده می شود که  4بیشترین مقدار جذابیت و  1کمترین مقدار جذابیت
میباشد.
 -3برای به دست آوردن جمع امتیاز جذابیت وزن های مرحله ی اول در امتیاز جذابیت مرحله ی
دوم ضرب شده است ،بدین ترتیب مجموع امتیاز جذابیت هر یک از عوامل هر استراتژی به دست می
آید .از جمع امتیازهای جذابیت هر ستون جدول برنامه ریزی استراتژیک ،امتیاز جذابیت نهایی هر یک
از استراتژی ها به دست می آید ،که نشان دهنده ی استراتژی هایی است که از جذابیت بیشتری
برخوردار هستند.نتایج این ماتریس در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول  :4ماتریس کمی برنامهریزی استراتژیك (استراتژیهای  1الی )8
اولویت

استراتژیهای انتخاب شده

نمره جذابیت

1

S13

6.02

2

S15

5.90

3
4

S11

5.87
5.77

S03
S07

5.63

6

S01

5.62

7

S14

5.58

8

S02

5.54

9
10

S06
S10

5.45
5.38

11

S04

5.33

12

S12

5.32

13

S08

5.30

14

S05

5.24

15

S09

5.14

5
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براین اساس اولویتهای تعیین شده به ترتیب اهمیت عبارتند از:
  :S13استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت  :S15تدوین و تصویب آییننامههای خاص بودجه ،تامین مالی و تدارکاتی آموزش برای تسهیل دراجرای برنامههای آموزشی
  :S11ایجاد ،تقویت و یکپارچهسازی بسترهای سیستمی مدیریت آموزشپ  :S03بازآموزی و ارتقای مستمر مهارتهای داوطلبان ،امدادگران و مربیان در قالب شبکهاجتماعی یادگیری جمعیت
  :S07توانمندسازی و بازآموزی مهارتهای کارکنان آموزش در حوزه مدیریت آموزشی  :S01توسعه کمی و کیفی آموزش های همگانی ،عمومی و تخصصی جمعیت با استفاده ازقابلیتهای آموزشهای الکترونیکی
  :S16حساس سازی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز آحاد جامعه نسبت به مسایل مربوط بهحوادث و بالیا
  :S14تعامل و اشتراک مساعی نزدیک با سازمانهای تخصصی جمعیت برای تعیین نیازمندیهاو اولویتهای آموزشی ،طراحی دورهها ،تدوین محتوی و دریافت بازخورد برنامههای آموزشی
  :S02بهرهگیری از آموزش همراه برای توسعه آموزشهای همگانی  :S06سنجش و ارزیابی و بازآموزی مستمر دانش و مهارتهای کارکنان جمعیت در حوزه مدیریتبحران و امداد و نجات
  :S10اتخاذ ساز و کارهای رفاهی ،معنوی و اجتماعی موثر برای ارتقای انگیزش مربیان  :S04ارزیابی و رتبهبندی مستمر محتوی موجود و شناسایی و نیازسنجی محتوی مورد نیاز  :S12مطالعه ،تحقیق و شناسایی مستمر روشهای آموزش نوی ن و فعال و ترویج این روشها درجمعیت
  :S08جلب همکاری سازمانهای مستعد برای توسعه آموزشهای همگانی در جامعه مخاطب  :S05توسعه بسترهای بهاشتراکگذاری و انتشار محتوی آموزشی مناسب بین سازمانهای مرتبطبا آموزش همگانی ،عمومی و تخصصی
  :S09بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای علمی ،پژوهشی و زیرساختی دانشگاهها ،موسساتپژوهشی و بخش خصوصی برای توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی

111

تدوین استراتژیهای مدیریت / ... :فاطمه نارنجی ثانی ،سعید روحانی ،محراب شریفی و سیدحمید جمالالدینی

 -4بحث و نتیجهگیری
امروزه جهت بهرهبرداری از سرمایههای اجتماعی سازمانها ،نیازمند دید استراتژیک به آموزش منابع
انسانی هستیم .بر این اساس در راستای زمینهسازی برای تحقق استراتژیهای مدیریت آموزش ،تحقیق
حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) ،عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) در
جهت تدوین استراتژیهای مدیریت آموزش انجام گرفت .در این راستا بر اساس منابع نظری و مراحل
پژوهش ،استراتژیهای جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به وسیله تحلیل  SWOTمشخص
گردید .هم چنین با توجه به نمودار ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،امتیاز نهایی عوامل داخلی  2.16و
امتیاز نهایی عوامل خارجی  2.90تعیین گردید که بر طبق اصول مدیریت استراتژیک ،استراتژیهای
محافظهکارانه ( )WOجهت برنامه ریزی آموزش در جمعیت هالل ج.ا.ا بکار گرفته میشوند .در ماتریس
برنامهریزی ارزیابی کمی ،استراتژیهای سازمان در ترکیبی با استراتژیهای دو منطقه احتمالی آن یعنی
 SOو  WTخواهند بود ،چون در صورت بهبود شرایط داخلی (با فرض ثابت بودن عوامل خارجی) نمره
ماتریس تحلیل عوامل داخلی بیشتر از  2.5خواهد بود و موقعیت استراتژیک از وضع محافظهکارانه به
تهاجمی ( ) SOتغییر خواهد یافت .همینطور ،چنانچه شرایط خارجی حاکم (با فرض ثابت بودن عوامل
داخلی) به سمت بدتر شدن گرایش یابد ،نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به کمتر از  2.5رسیده و
موقعیت از حالت محافظهکارانه به تدافعی ( )WTانتقال مییابد .جدول اولویت بندی استراتژیهای
انتخاب شده نیز بیانگر آن است که از میان پانزده استراتژی برگزیده ،استراتژی «استقرار نظام برنامهریزی
و مدیریت آموزشی در جمعیت» با نمره  6.02بهترین استراتژی محسوب می شود که با طراحی تفصیلی
و اجرای فرایندهای مدیریت آموزش در جمعیت هالل احمر و آموزش و استقرار نظام استاندارد بین
المللی  10015عملی می گردد .سایر استراتژی ها به ترتیب«تدوین و تصویب آییننامههای خاص بودجه،
تأمین مالی و تدارکاتی آموزش برای تسهیل در اجرای برنامههای آموزشی» ،ایجاد ،تقویت و یکپارچهسازی
بسترهای سیستمی مدیریت آموزش ،بازآموزی و ارتقای مستمر مهارتهای داوطلبان ،امدادگران و مربیان
در قالب شبکه اجتماعی یادگیری جمعیت  ،توانمندسازی و بازآموزی مهارتهای کارکنان آموزش در
حوزه مدیریت آموزشی ،توسعه کمی و کیفی آموزشهای همگانی ،عمومی و تخصصی جمعیت با استفاده
از قابلیتهای آموزشهای الکترونیکی ،حساسسازی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز آحاد جامعه نسبت
به مسایل مربوط به حوادث و بالیا ،تعامل و اشتراک مساعی نزدیک با سازمانهای تخصصی جمعیت برای
تعیین نیازمندیها و اولویتهای آموزشی ،طراحی دوره ها ،تدوین محتوی و دریافت بازخورد برنامههای
آموزشی  ،بهره گیری از آموزش همراه برای توسعه آموزشهای همگانی ،سنجش و ارزیابی و بازآموزی
مستمر دانش و مهارتهای کارکنان جمعیت در حوزه مدیریت بحران و امداد و نجات ،اتخاذ ساز و کارهای
رفاهی ،معنوی و اجتماعی موثر برای ارتقای انگیزش مربیان  ،ارزیابی و رتبهبندی مستمر محتوی موجود
و شناسایی و نیازسنجی محتوی مورد نیاز ،مطالعه ،تحقیق و شناسایی مستمر روشهای آموزش نوین و
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فعال و ترویج این روشها در جمعیت ،جلب همکاری سازمانهای مستعد برای توسعه آموزشهای همگانی
در جامعه مخاطب ،توسعه بسترهای بهاشتراکگذاری و انتشار محتوی آموزشی مناسب بین سازمانهای
مرتبط با آموزش همگانی ،عمومی و تخصصی  ،بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیهای علمی ،پژوهشی و
زیرساختی دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و بخش خصوصی برای توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی
که به منظور عملی ساختن هر یک از آن ها به ترتیب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد.
• استقرار سیستم مدیریت یادگیری ()LMS
•

طراحی سیستم ممیزی و بازآموزی مربیان

•

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای معتبر برای طراحی و اجرای دورههای تخصصی مدیریت
آموزشی برای کارکنان آموزش جمعیت

•
•

تولید محتوی الکترونیکی چندرسانهای آموزش
ایجاد کارگروههای سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر آموزشهای تخصصی با مشارکت
سازمانهای تخصصی جمعیت
طراحی و پیادهسازی سیستم آموزش الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه

•

طراحی و پیادهسازی کانالهای آموزشی در شبکههای اجتماعی همراه

•

تهیه چارچوب مهارتهای تخصصی جمعیت

•

تهیه پیشنویس قوانین آییننامه و دستورالعمل های اجرایی برای ارتقای معنوی و اجتماعی
مربیان
تهیه چارچوب نیازسنجی ،سنجش ،ارزیابی ،رتبهبندی و صدور گواهینامه محتوی

•

انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای معتبر برای شناسایی و عملیاتیسازی روشهای فعال

•

عقد و پیگیری تفاهمنامههای همکاری با سازمانهای مرتبط

•

تهیه پیشنهاد فنی و عملیاتی ایجاد بستر به اشتراکگذاری محتوی و منابع آموزشی حوزه
مدیریت بحران و امداد و نجات
تدوین نظام برون سپاری خدمات آموزشی جمعیت
عقد و پیگیری تفاهمنامههای همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر مرتبط.

•

•

•
•
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