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 چکیده

. باشدادارات آموزش و پرورش استان کردستان می( SWOT Analysis)هدف پژوهش حاضر، تبیین موقعیت راهبردی 

کیفی به اجرا درآمده و پس از آن روش پژوهش، از نوع مطالعات ترکیبی اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش 

یافته نفر از مدیران و معاونان ادارات، مصاحبه نیمه سازمان 79در بخش کیفی این پژوهش، با . بخش کمی انجام شده است

 ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامهها و بررسی گزارشنتایج حاصل از از تحلیل محتوای مصاحبه. انجام شد

نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش  791در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه توسط . ها تنظیم شدج از مصاحبهمستخر

ای ای چندمرحلهگیری خوشهباشند، و طبق فرمول کوکران به شیوه نمونهاستان کردستان که جامعه آماری پژوهش می

امه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین روایی پرسشن. تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد

ای، آزمون نمونهتک tهای مذکور، از طریق آمار توصیفی، آزمون های حاصل از پرسشنامهداده(. α=39/5)استفاده گردید 

نیروی نتایج پژوهش نشان داد وجود . آماری فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شدند

، کمبود بودجه الزم در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت (نقطه قوت)متخصص در بین معلمان به منظور حضور در سازمان 

( هافرصت)بندی کارکنان های متناسب با شغل و رتبهافزارهای آموزشی و فناوری ، وجود نرم(نقطه ضعف)ها  اضافه کار آن

همچنین نتایج . باشدمی SWOTهای تحلیل ترین اولویت از مهم( تهدیدها) و کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور

 .قرار دارد soنشان داد جایگاه ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در موقعیت 

 

 .، برنامه ریزی استراتژیک، استان کردستانSWOT آموزش و پرورش، تحلیل :های کلیدیواژگان
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 مقدمه 
کند و جدید، تغییرات زیادی را در سیاست، اقتصاد، صنعت، زندگی روزمره مردم و فرهنگ ایجاد میظهور هر فناوری   

این تغییرات موجب شده تا . های مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد خواهد داشتها، تاثیراتی را در جنبه توسعه آن
های موجود را های نو، اطالعات دانش ها و روشردن تکنیکهای نو باشند تا قادر باشند با به کار بها به دنبال آموزشانسان

 .های سازمانی و زندگی فردی به کار ببندندو در موقعیت در اختیار گرفته
توان نتیجه گرفت که همه چیز در حال باشد میبا توجه به این واقعیت که دانش بشری به سرعت در حال متحول شدن می

های آموزشی باید دائماً آماده تحوالت درونی و  الخصوص سازمان ها علی ی سازماندر چنین فضای. تغییر و تحول است
های آموزشی که از نیازهای  یکی از سازمان(. 70: 7999دروس، رئوفی و تاریخی قوچانی)رویارویی با تغییرات باشند 

زمره، نگرشی نو در آموزش به وجود آمدن تحوالت رو. باشدشود سازمان آموزش و پرورش میاساسی افراد محسوب می
 .ها را برای آینده آماده کندو پرورش و نیروی انسانی ایجاد کرده، چرا که آموزش و پرورش قرار است انسان

های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشور نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان
اعی، فرهنگی، اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده شود و با رشد و توسعه اجتممحسوب می

های بالنده، های مستعد به انسانثمربخشی این نظام از یک سو تبدیل انسان. ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است
های متفاوت فرهنگی، عه در بخشسالم، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جام

ها، تعلیم و تربیت ترین سازمان مسئول حفظ و تحکیم ارزشآموزش و پرورش هر کشور، اصلی. اجتماعی و اقتصادی است
ها ای در رشد و پیشرفت انسانهای اصلی هر جامعهها است و یکی از زیرساختنسل آینده جامعه و در نهایت تعالی انسان

های فردی و اجتماعی دانش آموزان مبتنی همچنین زمانی اثربخش خواهد بود که بر شناخت و نیازمندی. شودمحسوب می
چنانچه آموزش و پرورش . در حقیقت، باید گفت خوشبختی یا بدبختی جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد. است

. ر درازمدت توسعه جامعه را تضمین خواهد کرددهی شده باشد، د از نظر اهداف، ساختار و منابع، درست طراحی و سازمان
های دانشمندان و کشورهای جهان نشان دادند که توسعه جوامع، رابطه بسیار متراکمی ها و تجربهچراکه، مجموعه پژوهش

 .ها دارد با نظام آموزشی آن
، تغیر 9- 9 – 9به  1 – 9 – 0 های اخیر تغییراتی از جمله تغییر نظام آموزشی ازنظام آموزش و پرورش کشور ما در سال

بخصوص یادگیری )ها، پدیده جهانی شدن، تأثیر اینترنت و فناوری کتب درسی و افزودن مواد درسی بیشتر به برخی از پایه
و نیز ( سند تحول بنیادین)العمر شدن یادگیری  پذیری و مادام، اصالح دانش و اطالعات، انعطاف(های اطالعاتیاز شبکه

های شناسی و برنامهفناوری، تغییرات جمعیت های سریعهای مالی، پیشرفتبه مسائلی همچون کاهش حمایتپاسخگویی 
در خود دیده که باعث به وجود آمدن مشکالت بسیاری از جمله کیفیت و ( Lerner, 1999: 23)آموزشی منسوخ شده 

های آموز، نیاز به مهارت دانش –تغییر نقش معلم  ها، تعدیل آموزشی از طریق استفاده از موضوعات یادگیری،کاهش هزینه
که ادعا کند که جامعه را بنابراین آموزش و پرورش برای این(. mason, 2003: 14)یادگیری الکترونیکی گردیده است 

ربخش ای جامع و اثسازد نیاز به برنامهها قدرتمند میبرای حل مشکالت، هماهنگی با تغییرات و پیروزی در عرصه رقابت
 .است 7ریزی استراتژیکیکی از ابزارهای اساسی این رسالت، برنامه. دارد

ها جهت نیل به رشد موردنظرشان از آن بهره  هایی است که امروزه اغلب سازمانریزی استراتژیک یکی از روش برنامه
 ,Harrison)اند استفاده کردهها در سراسر جهان از این رویکرد مدیریتی  درصد سازمان 95برند به طوری که بیش از می

ریزی برنامه: کنندگونه تعریف میریزی استراتژیک سرمایه انسانی را بدینبرنامه( 1551) 1تراهانت و همکاران(. 3 :2003
استراتژیک سرمایه انسانی یک رویکرد جامع و ساختاریافته است که به ارزیابی فعلی سازمان و نیازهای بلندمدت سرمایه 

-برنامه: کندبیان می 9کونمک. دهدهای الزم را برای دستیابی به این نیازها را انجام می ریزی ن پرداخته و برنامهانسانی آ

                                                       
1. Strategic Planning 

2. Trahant et al 
3. Mackoon 
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ها بینیریزی بلندمدت اهداف و پیشبه نظر وی در برنامه. ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است
. شودریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی میکه در برنامه بر اساس فرض ثبات سازمانی است، در حالی

ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق  شود تا سازمان فعالیتریزی استراتژیک باعث میبرنامه
ها، چوبی برای ساختاردهی مجدد برنامهکند بلکه چارها ارائه میریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامهاین برنامه. دهد

 (.1: 7937یاراحمدی، )کند ها ارائه میها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینهمدیریت و همکاری
ریزی راهبردی بین آموزش و پرورش برای آنکه بتواند به اهداف خویش دست یابد، الزم است از طریق برنامه  سازمان 

ای دهد که به شیوهریزی راهبردی، این امکان را به سازمان میبرنامه. های سازمان ارتباط ایجاد کندیمشاهداف و خط
ریزی راهبردی همچنین برنامه. خالق و نوآور عمل نموده و برای شکل دادن به آینده سازمان به صورت انفعالی عمل نکند

ای های خویش را به گونهابتکار عمل گردیده و برنامه گردد تا آموزش و پرورش دارایدر آموزش و پرورش باعث می
 .عرضه کند که موجبات تفاهم و تعهد هر چه بیشتر کارکنان، فراهم گردد

هایی در آموزش و پرورش  ریزی استراتژیک دارای مزیت به این نتیجه رسیدند که برنامه( 1550) 7لین و همکاران
این طرح سیر دستیابی به آینده مطلوب . باشد ، مأموریت و باورهای مدارس میطرح استراتژیک منبع تدوین پنداره. باشد می

های این طرح را به وجود  دهد تا جهت دستیابی به اهداف، مقاصد و فعالیت را ترسیم کرده و این امکان را به افراد جامعه می
در پژوهش خود به این نتیجه ( 7919) اگرچه میرکمالی(. 9: 7931دارابی و همکاران،)آورند و با همدیگر همکاری کنند 

از دیگر نتایج این پژوهش این است که برخی . ریزی استراتژیک فاصله دارددست یافت که آموزش و پرورش ما با برنامه
گذاری و اجرایی  های سیاست ها به قدری روشن و در معرض دیدند که باید با یک عزم ملی دست به کار شد و زمینه از آن

ریزی در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که سازمان از یک برنامه( 7991)فر همچنین امین. فراهم ساختها را  آن
و سازمان، سیستم  شودریزی منابع انسانی هماهنگ با راهبرد سازمان طراحی نمی استراتژیک مناسب برخوردار نبوده و برنامه

بنابراین . بع انسانی را به فرایندی استراتژیک تبدیل کند در اختیار نداردریزی منااطالعاتی منسجم و بروز که بتواند برنامه
های کالن، فقدان  تواند به فقدان هر یک از عواملی از جمله هدفریزی استراتژیک در آموزش و پرورش می فقدان برنامه

و فناوری، فضا و تجهیزات و  های مناسب، شناسایی ساختار موجود، انسان و جامعه مطلوب، تحوالت علم راهکارها و روش
در غیر این صورت با . تر نیروی انسانی توانمند واجد شرایط بیانجامد ها و از همه مهممنابع، کاربردی و عملیاتی کردن برنامه

با عنایت به مطالب ذکر شده فوق . توان این موانع را برطرف کردهای مناسب میریزی استراتژیک و تدوین استراتژیبرنامه
ریزی استراتژیک به عنوان یک فرایند پویا با دورنگری نسبت به واقعیات و ها و اینکه برنامهریزی در سازماناهمیت برنامه و

سازد؛ ضرورت انجام پذیر می های مؤثر، رسیدن به فردای بهتر را امکانهای موجود و ارائه راهبردها و تاکتیکموقعیت
پژوهش حاضر سعی دارد تا ادارات آموزش و پرورش استان کردستان را با استفاده از  از این رو،. کندپژوهش را ایجاب می

 .مورد بررسی و تحلیل قرار دهد SWOTمدل 
 مبانی نظری

های داخلی و ها و ضعف ریزی است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان قوتریزی استراتژیک برنامهبرنامه
و با در نظر گرفتن مأموریت سازمان، اهدافی بلندمدت برای سازمان  کندشناسایی میها و تهدیدهای محیطی را فرصت

ها زند که با تکیه بر قوتای میهای استراتژیک دست به گزینهکند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینهتعیین می
(S )ها  و رفع ضعف(W )های از فرصت(O ) نموده و از تهدیدات پیش آمده به نحوه احسن استفاده(T ) پرهیز کند به

 (.91: 7937پورسدهی، )طوری که در نهایت باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود 
1مدل تحلیل

SWOT  های جورج التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامتوسط دو فارغ 7305برای اولین بار در سال
های روزافزون به عنوان یک ابزار مفید این تحلیل ضمن کسب موفقیت در آن زمان. و کریستنسن مطرح شد آلبرت اسمیت

از جنرال الکتریک در سال  9اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که ولژ. مدیریتی شناخته شد

                                                       
1. Lin et al 
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به  1559، 1کارولینا و همکاران)وری سازمان خود استفاده کرد و افزایش بهره GE7 هایاز آن برای بررسی استراتژی 7395
-توسعه مداوم ملی استفاده میریزی  عالوه بر این، ابزاری کلیدی است که در حال حاضر در برنامه(. 7931نقل از یوسفی، 

ها و تهدیدهاست که از متون ادبیات مدیریت  ها، فرصت ها، قوت سرواژه عبارات ضعف SWOT تجزیه و تحلیل.شود
ای و  هایی مانند توسعه منطقه های عمومی در سراسر زمینه توسط دولت 7395و در سال  کسب و کار نشأت گرفته

گیری است و به طور  ابزار مهمی برای پشتیبانی از تصمیم SWOTتجزیه و تحلیل . ریزی شهری به تصویب رسید برنامه
-خود استفاده می( لی و خارجیمحیط داخ)سیستماتیک در تجزیه و تحلیل موقعیت استراتژیک و شناسایی سطوح سازمان 

ها و  برداری از فرصتیافته برای تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، بهرهپس از شناسایی این عوامل، راهبردی توسعه. شود
، معموالً به SWOTبه عبارتی دیگر، تجزیه و تحلیل (. Salar & Salar, 2014: 6)شود مقابله با تهدیدها تدوین می

 :Stewart et al, 2002)رود های درونی و بیرونی سازمان به کار میمند محیطای تجزیه و تحلیل نظامعنوان ابزاری بر

8). 
ها را ایجاد نماید  تحلیلی منظم برای شناسایی عوامل درونی و بیرونی و تدوین برنامه بلندمدت که بهترین تطابق بین آن و 

ها و تهدیدها را به  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت است که قوتریزی بلندمدت این الگو یک برنامه. دهدارائه می
های گروهی ها و تالششود تا اهداف همه فعالیتریزی در یک سازمان باعث میدر حقیقت برنامه.رساندحداقل ممکن می

ت تجهیز منابع سازمان ریزی راهبردی فرایندی است در جهبرنامه. ریزی شودتعیین شده و نحوه دستیابی به آن اهداف طرح
های درونی و های آن برای نیل به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیتو وحدت بخشیدن به تالش

تحلیل ( SWOT)ها و تهدیدهای بیرونی سازمان های داخلی و فرصتها و ضعفدر این فرایند، قوت. بیرونی هر سازمان
گردد و برای دستیابی به این اهداف، به مأموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای آن تدوین می شوند و با توجهشناسایی می
ها ها، ضعفگیری از فرصتها و با بهرهشود که با تکیه بر قوتهای راهبردی اقدام به انتخاب راهبردهایی میاز بین گزینه

 .باعث موفقیت سازمان گردد از بین برود و از تهدیدها پرهیز شود تا در صورت اجرای صحیح
در ارتباط با پژوهش حاضر، مطالعاتی صورت گرفته که هر یک بعدی از ابعاد پژوهش حاضر را مورد کنکاش قرار 

نقطه )نشان داد باال بودن سطح مرتبه علمی مدرسان ( 7930)فر و همکاران در این ارتباط، نتایج پژوهش باقریان. دادند
های های اقتصادی و یارانه، وجود حمایت(نقطه ضعف)ها آمیز برنامه الزم جهت انجام موفقیت، کمبود منابع مالی (قوت

های ترین اولویت از مهم( تهدیدها)و مشکالت شخصی و اقتصادی معلمان ( هافرصت)اعطایی دولت به آموزش و پرورش 
 woی استان کهگیلویه و بویراحمد در موقعیت همچنین نتایج نشان داد جایگاه آموزش معلمان ابتدای. باشدمی swotتحلیل 

وجود سیستم انگیزشی : ها عبارتند از ترین قوتنشان داد که عمده( 7991)های پژوهش پالیزبان همچنین یافته. قرار دارد
های مالی ناکافی بودن حمایت: ها عبارت بودند ازضعف. مناسب، وجود روحیه کار تیمی در میان پژوهشگران دانشگاهی

رسانی، عدم تخصیص متناسب اعتبارات های پژوهشی پژوهشگر، ازدیاد دانشجویان نسبت به امکانات و منابع اطالعفعالیت
های گیری از بانکپژوهشی پژوهشگر در هر گروه آموزشی، تسلط ناکافی بر زبان انگلیسی و به تبع آن ناتوانی در بهره

های الملل، فرصت ها در سطح ملی و بینبرگزاری سمینارها و همایش: ودند ازها نیز عبارت ب فرصت. اطالعاتی و متون التین
: تهدیدها عبارت بودند از. مرزی مجاور های برونمطالعاتی برای پژوهشگران، امکان ارتباط و تبادل اطالعات با دانشگاه

های مختلف آن در بین بخشمشغولیت فکری دانشجویان به آینده اشتغال، عدم نیازسنجی در تخصیص بودجه و تقسیم 
 .های مناطق نابرخوردار و یا کم برخوردار کشورآموزش عالی از سوی دولت وضعیت خاص دانشگاه

به این نتایج دست یافت که عوامل چهارگانه سوآت مؤثر بر سازمان آموزش و پرورش  در تحقیق خود( 7999)حسیبی 
 :باشدبه شرح ذیل می

بینی متون و محتوا منطبق با نیاز معلمان، برخورداری از سیستم اطالعات و ارتباطات، زمینه  توانایی پیش: نقاط قوت شامل
های  جویی در هزینهفایده درون سازمانی، توانایی صرفه –آموزش از راه دور فراهم آمده است، توانایی کاربرد روش هزینه 

 آموزش و پرورش،اضافی و جانبی تشریفاتی، وجود محیط دوستی و صمیمی بین کارکنان 
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های های تمام شده، هزینهها، کمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینهکمبود بودجه الزم جهت انجام برنامه: نقاط ضعف
 .مندی مدارس و مراکز از امکانات تکنولوژیغیرلزوم در مناطق، عدم بهره

ها برای تولید مواد چاپی، تصاویر و بخشها و فضاهای دولتی، مساعدت جویی از توانایی استفاده از محیط: ها فرصت
 .های گوناگونها با تخصصکرده تکنولوژی و فراهم بودن نیروی کار فراوان جوانان و تحصیل

های باالی آموزشی، کاهش درآمدهای مالی اقشار  اطالعی مسئوالن و عدم درک صحیح از موقعیت، هزینه کم: تهدیدها
 .وژی به روز در دنیامختلف جامعه و کمبود دانش و تکنول

ها و تهدیدهای فرایند  ها، فرصت ها، ضعف که در زمینه قوت به این نتایج دست یافت( 7999)در تحقیقی که میمند 
ریزی استراتژیک در مراحل طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزیابی و تغییر از دیدگاه مدیران، دبیران و کارشناسان  برنامه

ها،  ها، ضعف های پژوهش نشان داد که در زمینه قوت همچنین یافته. توجه قرار گرفته است کمتر از سطح متوسط مورد
ها و تهدیدها در مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر اجرا از نظر مدیران و دبیران با توجه به مدرک تحصیلی آنان  فرصت

های پژوهش نشان داد تهفیا. ر مشاهده نشده استاما این تفاوت در مراحل ارزیابی و تغیی. دار وجود داشته استتفاوت معنی
ریزی استراتژیک با توجه به سمت مدیران و دبیران در  ها و تهدیدها فرایند برنامه ها، فرصت ها، ضعف که در زمینه قوت

شاهده وجود داشته است اما این تفاوت در مراحل اجرا، نظارت بر اجرا، ارزیابی و تغییر م دار معنیمرحله طراحی تفاوت 
ها و تهدیدها با توجه به جنسیت آنان در مرحله  ها، فرصت ها، ضعف نشان داد که در زمینه قوت ها یافتههمچنین . نشده است

وجود داشته است، اما این تفاوت در مراحل طراحی، اجرا، ارزیابی و تغییر مشاهده نشده  دار معنینظارت بر اجرا تفاوت 
 (.09: 7931دارابی و همکاران، ) است

 :در پژوهش خود به این نتایج دست یافته است که( 7991)فر و همکاران امین
ریزی منابع انسانی هماهنگ با راهبرد سازمان  ریزی استراتژیک مناسب برخوردار نبوده و برنامهسازمان از یک برنامه

منابع انسانی را به فرایندی استراتژیک  ریزیسازمان، سیستم اطالعاتی منسجم و بروز که بتواند برنامه. 1. شودطراحی نمی
ریزی ریزی منابع انسانی از مهارت فنی و تخصصی الزم جهت برنامهمتخصصان برنامه. 9. تبدیل کند در اختیار ندارد

ریزی منابع انسانی مدیران عالی سازمان تعهد و حمایت مطلوبی نسبت به اجرای برنامه. 1. استراتژیک برخوردار نیستند
 .ریزی منابع انسانی در اختیار نداردپذیری برای اجرای برنامه سازمان، ساختار مناسب و انعطاف. 0. دندارن

ها به عنوان چارچوب مفهومی های آگاهی بخشی از حوزهنیز در پژوهشی با عنوان اجرای روش( 1575) 7میلر و همکاران
اتژیک در آموزش و پرورش معتقدند که رهبران، معلمان و ریزی استرها بر برنامه ای و اثر آندر جوامع یادگیری حرفه

ریزی راهبردی روی بیاورند و در این رویکرد از تفکر مدیران مناطق آموزشی برای موفقیت کارشان باید به سمت برنامه
توانایی : ترین نقاط قوت دانشگاه در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که مهم( 1551) 1هارپر. استراتژیک بهره گیرند

های تحصیلی باکیفیت، گسترش تحقیقات، تعامل زیاد با جامعه، تعامل مؤثر و مثبت استادان و فعال نام، برنامهافزایش ثبت
محدودیت فضا، اختالف در : اط ضعف دانشگاهترین نق مهم. های خارجیبودن دانشجویان، امنیت، توانایی جذب بودجه

های ترین فرصت مهم. های دیگری موسسه، محدودیت منابع، ارتباط ضعیف بین آموزش و بخشی ادارهتغییر شیوه
های موسسه تحقیقاتی، عملکرد مرکز هنری، گسترش تحقیق و تأکید روی تحقیقات دانشجویی، ارتباط با بخش: دانشگاه

ی محلی به ی متناسب برای دانشگاه، افزایش ارتباط با کالج، تدوین اهداف دانشگاهی، گفتگو با جامعههاصنعت، برنامه
: ترین تهدیدهای دانشگاه مهم. خصوص در حوزه بهداشت، درمان و یادگیری الکترونیکی در آموزش پرستاری است

شتگی درونی و امکان برخورد طوفان با فضای وضعیت اقتصادی، اقتصاد ملی، عدم آمادگی استفاده نکردن از فناوری، سرگ
ها و ها، فرصتها، ضعفبرای شناخت قوت SWOTهمچنین، از مطالعات دیگر که از الگوی تحلیل . باشددانشگاه می

، دانشگاه (1559)های دانشگاه هوستون ویکتوریا توان به پژوهشتهدیدهای مؤسسات آموزشی استفاده شده است می
های راهبردی اشاره کرد که توسط کمیته اهداف و اولویت( 1551)و دانشگاه ایالت کالیفرنیا ( 1551)واشنگتن شرقی 
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 SWOT analysis: Eastern)باشد ها و تهدیدهای کم و بیش مشابه با تحقیق هارپر میها، فرصتها، ضعفدارای قوت

Washington University, 2004: 5 .) 
 سواالت پژوهش

 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30ت آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی نقاط قوت ادارا. 7
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30نقاط ضعف ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 1
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30های ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی فرصت. 9
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30تهدیدهای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 1
 swotبر اساس مدل  7931-30موقعیت راهبردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 0

 چیست؟
 روش پژوهش

های ترکیبی، مطالعاتی پژوهش .نوع اکتشافی استاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع مطالعه، ترکیبی از 
-در طرح(. 1559، 7ولکرس)رسند های تحقیق کمی و کیفی به انجام میهستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش

، در این پژوهش. باشدیابی درباره موقعیت نامعین می، پژوهشگر درصدد زمینه(کیفی و کمی) 1های تحقیق ترکیبی اکتشافی
انجام این . پردازدهای کیفی میبرای این منظور ابتدا به گردآوری داده. برای تدوین ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

های حاصل از کند و در نهایت پژوهشگر بر مبنای یافتهها هدایت میشماری از پدیدههای بیمرحله او را به توصیف جنبه
 . ها را میسر سازد پذیری یافتههای کمی را گردآوری کند تا تعمیمکه دادههای کیفی، سعی بر آن دارد داده

از مدیران و معاونان  1نفر 79از نوع موارد مطلوب، با  9گیری هدفمنددر این پژوهش در بخش کیفی به روش نمونه
بودند، با استفاده از مصاحبه سال  15ادارات آموزش و پرورش استان کردستان که دارای تجارب زیاد و سابقه کار باالتر از 

بدین منظور، . ها و تهدیدها پرداخته شدها، فرصتها، ضعفیافته، به طرح سواالت در راستای شناسایی قوتسازماننیمه
ها ها، فرصتها، ضعفبه منظور تعیین قوت. ادارات آموزش و پرورش استان کردستان پرداخته شد SWOTابتدا به تعیین 

ارات آموزش و پرورش استان کردستان و بررسی وضعیت موجود، گزارش عملکرد ادارات آموزش و و تهدیدهای اد
، (W)ها ، ضعف(S)ها فهرست قوت 1هایی در یافته، گویهسازمانها و همچنین مصاحبه نیمهپرورش استان کردستان، آمار

از تکنیک دلفی، پرسشنامه اولیه برای خبرگان در مرحله بعد با استفاده . استخراج گردید( T)و تهدیدها ( O)ها فرصت
 1تا  1دهندگان بعد از ارسال و پاسخ( کسانی که در این زمینه آگاهی داشتند)ادارات آموزش و پرورش استان کردستان 

سپس از تجزیه و تحلیل نظرات، فهرستی جدیدی از عواملی درونی . روز پرسشنامه را همراه با نظرات خود را عودت دادند
پس از آن، با عنایت به نظر خبرگان . دهنده قبلی ارسال گردیدبندی به افراد پاسخو بیرونی تدوین و مجدداً برای اولویت

ها و تهدیدهای ها، فرصتها، ضعفهای نهایی در قالب پرسشنامه قوتادارات آموزش و پرورش استان کردستان، گویه
به منظور تبیین . ی آماری توزیع گردیدتهیه گردید و در بین جامعه (SWOT)ادارات آموزش و پرورش استان کردستان 

های کمی است، با استفاده از مطالعه و بررسی مستمر ها، که به نوعی مشابه روایی و پایایی پژوهشصحت و استحکام داده
کنندگان در  ط شرکتها توسها، بازنگری تجزیه و تحلیل انجام شده توسط پژوهشگران و طرح و بازنگری نوشتهداده

-ها، که به نوعی مشابه روایی و پایایی پژوهشبه منظور تبیین صحت و استحکام داده. ها انجام گرفتمطالعه مقبولیت داده

ها، بازنگری تجزیه و تحلیل انجام شده توسط پژوهشگران و طرح های کمی است، با استفاده از مطالعه و بررسی مستمر داده
 .ها انجام گرفتکنندگان در مطالعه مقبولیت داده ا توسط شرکتهو بازنگری نوشته
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جامعه آماری بخش کمی پژوهش حاضر را تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی 
برای انتخاب  .نفر انتخاب گردید 791نفر تشکیل داده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران  7579به تعداد  31 - 30

بدین گونه، استان کردستان به عنوان یک خوشه . ای تصادفی استفاده شده استای چندمرحلهگیری خوشهنمونه از نمونه
ناحیه آموزش  7منطقه و  1شهرستان،  1ناحیه منطقه بوده، که از این تعداد به طور تصادفی  1منطقه و  0شهرستان،  0دارای 

ها، بخش انتخاب، و در نهایت در بخش 3های، به طور تصادفی تعداد ها و منطقهرستان، ناحیهدر شه.  و پرورش انتخاب شد
  .به طور تصادفی تعداد افراد نمونه انتخاب گردید

ها متناسب با اهداف تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد نیاز بخش کمی پژوهش، از پرسشنامه مستخرج از مصاحبه
گویه، به صورت  99شناسی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان از شنامه، به منظور آسیباین پرس. استفاده شده است

تشکیل شده که شامل موارد ( 7= ؛ خیلی کم 1= ؛ کم 9= ؛ متوسط 1= ؛ زیاد 0= خیلی زیاد )ای لیکرت طیف پنج درجه
 :زیر است

. 9ارات آموزش و پرورش استان کردستان نقاط ضعف اد. 1نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستان . 7
 .تهدیدهای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان. 1های ادارات آموزش و پرورش استان کردستان فرصت

آوری نموده پرسشنامه در بین کارکنان توزیع و جمع 791پس از تدوین پرسشنامه، با مراجعه حضوری در ادارات، تعداد 
در بین ( پرسشنامه 711به طور کلی )پرسشنامه را به طور اضافی  75ری از افت، تعداد پژوهشگر جهت جلوگی. است

ها در خصوص محرمانه بودن اطالعات بدست بخشی به آزمودنیضمناً توضیحاتی از جمله اطمینان. کارکنان توزیع کرد
ها باعث شد این گفته. شدآمده و دادن آزادی برای شرکت در پژوهش که از نکات رعایت شده اخالق باشد، گفته 

 . پرسشنامه مخدوشی وجود نداشته باشد

ی پرسشنامه به چند نفر از اساتید نشان داده نمونهبدین ترتیب . روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظر اساتید بدست آمد
ایت دستور زبان، شد و درخواست گردید پس از مطالعه پرسشنامه، نظرات خود را در ارزیابی روایی به خصوص موارد رع

ها در جای مناسب خود، زمان تکمیل پرسشنامه و ضروری و غیرضروری بودن استفاده از کلمات مناسب، قرارگیری گویه
از  برای تعیین پایایی پرسشنامه. آوری نظرات، پرسشنامه نهایی تدوین گردیدبدین گونه پس از جمع. ها اعمال نمایندگویه

و همچنین پایایی هر یک  31/5در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ . استفاده شد( کرونباخ آلفای)روش همسانی درونی 
ها برای پس از گردآوری داده. بدست آمد( 99/5)و تهدیدها ( 31/5)ها  ، فرصت(99/5)، ضعف (93/5)از عوامل قوت 

ها بندی داده آوری و طبقه به منظور جمعآمار توصیفی ( 7. ها از دو روش آماری استفاده شدتوصیف و تجزیه و تحلیل داده
در این آمار از : آمار استنباطی( 1. های آماری از جمله فراوانی، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیارو محاسبه شاخص

های بندی هر یک از گویهای برای میزان معناداری و مطلوب بودن عوامل و از آزمون فریدمن برای رتبهنمونهتک tآزمون 
SWOT استفاده شد . 

برای اینکه موقعیت استراتژیک ادارات آموزش و پرورش استان کردستان مشخص شود، باید مجموع عوامل داخلی و 
ها غلبه دارند و اگر کمتر ها بر ضعفباشد قوت 0/17در این میان، اگر مجموع عوامل داخلی بیشتر از . بیرونی را بدست آید

ها بر تهدیدها غلبه باشد فرصت 0/1ها بیشتر از  همچنین در عوامل بیرونی، اگر مجموع آن. هاها بر قوتباشد ضعف 0/1
 .  هاباشد تهدیدها بر فرصت 0/1دارند و اگر کمتر از 
 یافته های پژوهش

ر ها پس از تکمیل و عودت مورد تحلیل قراتمامی پرسشنامه. های پژوهش اختصاص یافته استاین قسمت به ارائه یافته
در . ها پرداخته شده استها بررسی و سپس به تحلیل گویهداری اهمیت هر یک از گویهبدین منظور ابتدا معنا. گرفتند

ها و نیز نتایج تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت 0تا  1های ها و در جدولنتایج معناداری این گویه( 7)جدول 
 .رائه شده استتهدیدات ادارات آموزش و پرورش استان کردستان ا
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 SWOTهای نتایج حاصل از آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن در هریک از فهرست: ( 7)جدول
 شاخص آماری

 فهرست مورد
 آزمون 

مجذور 
 کای

درجات 
 آزادی

سطح 
 معناداری

مقدار 
 خطای آزمون

 نتیجه آزمون

وجود تفاوت معنادار بین  50/5 557/5 9 19/99 هاقوت
 هاگویه
 

وجود تفاوت معنادار بین  50/5 557/5 9 99/11 هاضعف
 هاگویه
 

وجود تفاوت معنادار بین  50/5 557/5 3 53/73 هافرصت
 هاگویه
 

وجود تفاوت معنادار بین  50/5 557/5 1 39/71 تهدیدها
 هاگویه
 

مقدار خطای آزمون گردد، در هر چهار فهرست سطح معناداری بدست آمده از مالحظه می 7گونه که در جدول همان
 .ها تفاوت معناداری وجود داشته استهای هر یک از فهرستبنابراین از نظر آماری بین گویه. کمتر است

 بررسی سواالت
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 7

آمارهای ادارات آموزش و پرورش استان نشان داد که نقاط قوت این  ها وها و بررسی گزارشنتایج حاصل از مصاحبه
 :باشدادارات به شرح ذیل می

فایده درون سازمان،  –وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور حضور در سازمان، توانایی کاربرد روش هزینه  
ای مالی ذینفعان آموزشی، وجود انگیزه باال در بین هبرخورداری از سیستم اطالعات و ارتباطات، توانایی استفاده از حمایت

رسانی بروز خبرهای ادارات بر روی سایت، توانایی  های ادارات، اطالعسازی همه امور در بخش کارکنان، شفاف
های اضافی و جانبی تشریفاتی و وجود ارتباط و محیط گرم و صمیمی در بین کارکنان و عوامل جویی در هزینه صرفه

 .اجرایی
دهد که وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور به منظور حضور در سازمان با نشان می( 1)همچنین نتایج جدول 

ترین به ترتیب بیشترین و کم 13/9های اضافی و جانبی تشریفاتی با میانگین جویی در هزینه و توانایی صرفه( 99/1)میانگین 
نتایج . ها از آزمون فریدمن استفاده گردیدبندی گویهین راستا جهت اولویتدر هم. اهمیت را در بین کارکنان داشتند

و درجه آزادی ( 19/99)نیز با کای اسکوار  دهد نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستاننشان می( 1)جدول 
صص در بین معلمان به منظور اولویت بیشتر گویه وجود نیروی متخ دهنده این نتایج نشان(. >557p)باشند معنادار می 9

های اضافی و جانبی تشریفاتی با جویی در هزینه و اولویت کمتر توانایی صرفه 97/0ای حضور در سازمان با میانگین رتبه
 .باشدمی 19/9ای میانگین رتبه

 نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستان نتایج آزمون فریدمن حاصل از(: 1)جدول 

تبه
ر

 

 میانگین میانگین همؤلف
 ایرتبه

 
Sig 

 555/5 97/0 11/1 وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور حضور در سازمان 7



 ...ارات آموزش و پرورشاد( SWOT Analysis) موقعیت راهبردیتبیین                                 7931بهار 

101 

 555/5 97/1 71/1 فایده درون سازمان –توانایی کاربرد روش هزینه  9

 555/5 00/0 95/1 برخورداری از سیستم اطالعات و ارتباطات 1

 555/5 95/1 30/9 های مالی ذینفعان آموزشیتوانایی استفاده از حمایت 1

 555/5 01/0 90/1 وجود انگیزه باال در بین کارکنان 1

 555/5 99/0 19/1 های اداراتسازی همه امور در بخش شفاف 0

 555/5 19/1 91/9 رسانی بروز خبرهای ادارات بر روی سایت اطالع 9

 555/5 19/9 13/9 تشریفاتی های اضافی و جانبیجویی در هزینه توانایی صرفه 3

وجود ارتباط و محیط گرم و صمیمی در بین کارکنان و عوامل  9
 اجرایی

99/1 09/0 555/5 

 
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30نقاط ضعف ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 1

آموزش و پرورش استان نشان داد که نقاط ضعف این ها و آمارهای ادارات ها و بررسی گزارشنتایج حاصل از مصاحبه
 :باشدادارات به شرح ذیل می

های مندی مدارس از امکانات و تکنولوژیها، عدم بهرهآمیز برنامهکمبود منابع مالی و بودجه الزم جهت انجام موفقیت
کارکنان و پرداخت اضافه کار  روز، مناسب نبودن نسبت دانش آموزان به معلمان، کمبود بودجه الزم در جهت انگیزه

ها،  های الزم در استان برای آموزش مجازی، عدم وجود نیروهای کافی در سازمان و ترددی بودن آنها، نبود زیرساخت آن
های تمام شده، کمبود فضای آموزشی معلمان و نبود ساز و کار مناسب برای کمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینه

 .آموزش معلمان
ها با  دهد که کمبود بودجه الزم در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت اضافه کار آننشان می( 9)ین نتایج جدول همچن

ترین به ترتیب بیشترین و کم 91/9های تمام شده با میانگین و کمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینه( 09/1)میانگین 
نتایج . ها از آزمون فریدمن استفاده گردیدبندی گویهت اولویتدر همین راستا جه. اهمیت را در بین کارکنان داشتند

و درجه آزادی ( 99/11)نیز با کای اسکوار  دهد نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستاننشان می( 9)جدول 
نگیزه کارکنان و اولویت بیشتر گویه کمبود بودجه الزم در جهت ا دهنده این نتایج نشان(. >557p)باشند معنادار می 9

های تمام شده با و اولویت کمتر کمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینه 17/9ای ها با میانگین رتبه پرداخت اضافه کار آن
 .باشدمی 19/9ای میانگین رتبه

 
 نقاط ضعف ادارات آموزش و پرورش استان کردستان نتایج آزمون فریدمن حاصل از(: 9)جدول 

تبه
ر

 

 میانگین میانگین مؤلفه
 ایرتبه

 
Sig 

 555/5 13/0 11/1 هاآمیز برنامهکمبود منابع مالی و بودجه الزم جهت انجام موفقیت 1

 555/5 13/0 11/1 های روزمندی مدارس از امکانات و تکنولوژیعدم بهره 1
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 555/5 19/1 99/9 مناسب نبودن نسبت دانش آموزان به معلمان 1

در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت اضافه کار  کمبود بودجه الزم 7
 ها آن

09/1 17/9 555/5 

 555/5 99/1 71/1 های الزم در استان برای آموزش مجازینبود زیرساخت 9

 555/5 19/0 19/1 ها عدم وجود نیروهای کافی در سازمان و ترددی بودن آن 9

 555/5 19/9 91/9 های تمام شدهکمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینه 9

 555/5 19/1 71/1 کمبود فضای آموزشی معلمان 0

 555/5 90/1 71/1 نبود ساز و کار مناسب برای آموزش معلمان 1

 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30های ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی فرصت. 9
های این ادارات آموزش و پرورش استان نشان داد که فرصتها و آمارهای ها و بررسی گزارشنتایج حاصل از مصاحبه
 :باشدادارات به شرح ذیل می

گذاران،  کننده از سوی سیاست های متناسب با شغل، تقویت قوانین و مقررات حمایتافزارهای آموزشی و فناوری وجود نرم
های موفق، آموزش و پرورش تجربیات از استفادهها،  آسای جهانی در فناوری تحوالت سریع و برقبندی کارکنان،  رتبه

ها و فضاهای دولتی و غیردولتی کننده از آموزش و پرورش، توانایی استفاده از محیط های حمایتها و بخشوجود سازمان
های اعطایی دولت به آموزش و پرورش، های اقتصادی و یارانههای آموزشی کارکنان، وجود حمایتبرای برگزاری دوره

 .ریزی استراتژیک در سازمانها، استفاده از برنامه رات ارباب رجوع و توجه به رضایت آنبررسی نظ
بندی و رتبه های متناسب با شغلافزارهای آموزشی و فناوری وجود نرمدهد که نشان می( 1)همچنین نتایج جدول 

های آموزشی یردولتی برای برگزاری دورهها و فضاهای دولتی و غو توانایی استفاده از محیط( 19/1)کارکنان با میانگین 
بندی در همین راستا جهت اولویت. ترین اهمیت را در بین کارکنان داشتندبه ترتیب بیشترین و کم 97/9کارکنان با میانگین 

دهد نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان نشان می( 1)نتایج جدول . ها از آزمون فریدمن استفاده گردیدگویه
اولویت بیشتر  دهنده این نتایج نشان(. >557p)باشند معنادار می 3و درجه آزادی ( 53/73)نیز با کای اسکوار  تانکردس

ها و فضاهای دولتی و غیردولتی و اولویت کمتر توانایی استفاده از محیط 15/9ای بندی کارکنان با میانگین رتبه گویه رتبه
 .باشدمی 15/1ای با میانگین رتبه های آموزشی کارکنانبرای برگزاری دوره

 های ادارات آموزش و پرورش استان کردستانفرصت نتایج آزمون فریدمن حاصل از(: 1)جدول 

تبه
ر

 

 میانگین میانگین مؤلفه
 ایرتبه

 
Sig 

 555/5 73/9 19/1 های متناسب با شغلافزارهای آموزشی و فناوری وجود نرم 1

 555/5 99/0 79/1 گذاران کننده از سوی سیاست حمایتتقویت قوانین و مقررات  1

 555/5 15/9 19/1 بندی کارکنان رتبه 7

 555/5 91/1 99/9 ها آسای جهانی در فناوری تحوالت سریع و برق 3

 555/5 57/9 71/1 های موفقآموزش و پرورش تجربیات از استفاده 9
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 555/5 73/0 99/9 و پرورشکننده از آموزش  های حمایتها و بخشوجود سازمان 1

ها و فضاهای دولتی و غیردولتی برای توانایی استفاده از محیط 75
 های آموزشی کارکنانبرگزاری دوره

97/9 15/1 555/5 

های اعطایی دولت به آموزش های اقتصادی و یارانهوجود حمایت 9
 و پرورش

31/9 11/0 555/5 

 555/5 09/0 51/1 ها رضایت آنبررسی نظرات ارباب رجوع و توجه به  0

 555/5 71/0 30/9 ریزی استراتژیک در سازماناستفاده از برنامه 9

 
 ها چیست؟ و اولویت آن 7931-30تهدیدهای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 1

استان نشان داد که تهدیدهای این ها و آمارهای ادارات آموزش و پرورش ها و بررسی گزارشنتایج حاصل از مصاحبه
 :باشدادارات به شرح ذیل می

ها و تبلیغات منفی رایج در جامعه ها، شائبهتورم و افزایش تحریم نرخ افزایشکمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور، 
های الزم جهت ادامه سرانه، اجبار والدین به پرداخت هزینه درآمد مثل چاپ فیش حقوقی دیگران کارمندان دولت، کاهش

کشور، مشکالت شخصی و اقتصادی کارکنان و عدم زیرساخت  مالی و پولی هایسیاست بودن تحصیل فرزندان، متمرکز
 .های نوینالزم جهت استفاده از فناوری

و ها شائبهو ( 99/1)دهد که کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور با میانگین نشان می( 0)نتایج جدول  همچنین
ترین به ترتیب بیشترین و کم 99/9با میانگین  تبلیغات منفی رایج در جامعه مثل چاپ فیش حقوقی دیگران کارمندان دولت

نتایج . ها از آزمون فریدمن استفاده گردیدبندی گویهدر همین راستا جهت اولویت. اهمیت را در بین کارکنان داشتند
و درجه آزادی ( 39/71)نیز با کای اسکوار  موزش و پرورش استان کردستاندهد نقاط قوت ادارات آنشان می( 0)جدول 

اولویت بیشتر گویه کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور با میانگین  دهنده این نتایج نشان(. >557p)باشند معنادار می 9
با  حقوقی دیگران کارمندان دولت ها و تبلیغات منفی رایج در جامعه مثل چاپ فیششائبهو اولویت کمتر  33/1ای رتبه

 .باشدمی 11/9ای میانگین رتبه
 تهدیدهای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان نتایج آزمون فریدمن حاصل از(: 0)جدول 

تبه
ر

 

 میانگین میانگین مؤلفه
 ایرتبه

 
Sig 

 555/5 33/1 99/1 کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور 7

 555/5 99/1 19/1 هاافزایش تحریم تورم و نرخ افزایش 9

ها و تبلیغات منفی رایج در جامعه مثل چاپ فیش حقوقی شائبه 9
 دیگران کارمندان دولت

99/9 11/9 555/5 

 555/5 35/1 19/1 سرانه درآمد کاهش 1

های الزم جهت ادامه تحصیل اجبار والدین به پرداخت هزینه 9
 فرزندان

50/1 99/1 555/5 

 555/5 71/1 51/1 کشور مالی و پولی هایسیاست بودن متمرکز 1
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 555/5 91/1 17/1 مشکالت شخصی و اقتصادی کارکنان 1

 555/5 99/1 79/1 های نوینعدم زیرساخت الزم جهت استفاده از فناوری 0

 
 چیست؟ swotبر اساس مدل  7931-30موقعیت راهبردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در سال تحصیلی . 0

ها و قوت)پس از اینکه عوامل داخلی . به این سؤال از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی استفاده شد برای پاسخ
های خاص دار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبهشناسایی شدند، عوامل اولویت( هاضعف

ای که شود که برنامه راهبردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در آیندهامتیازبندی شدند تا در نهایت مشخص 
( 9)جدول . های بیشتری مواجه خواهد شدهای بیشتری خواهد داشت یا با ضعفریزی کند، قوتخواهد برای آن برنامهمی

 :دباشنحوه تدوین ماتریس به شرح زیر می. دهدماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان می
 .ها فهرست شدند ها و ضعفدار داخلی در ستون اول و در قالب قوت در این ماتریس عوامل استراتژیک یا اولویت - 

 .هر گویه ارائه گردیده است 7در ستون دوم وزن -
به  7یا  1ها؛ و رتبه  به قوت 9یا  1ها به ترتیب، رتبه ها و ضعفدر ستون سوم با توجه به کلیدی یا عادی بودن قوت -

تخصیص رتبه بدین صورت بود که اگر قوت پیش روی ادارات آموزش و پرورش استان . ها اختصاص پیدا کردضعف
همچنین اگر  به عامل مورد نظر داده شد و 9و چنانچه یک قوت ضعیف بود رتبه  1کردستان یک قوت عالی بود رتبه 

و اگر یک ضعف جدی بود  7عمولی بود رتبه ادارات آموزش و پرورش استان کردستان یک ضعف م ضعف پیش روی
پس از دادن رتبه توسط اعضای شورای راهبردی یا متخصصان ادارات آموزش و پرورش استان . به آن تعلق گرفت 1رتبه 

 .کردستان، میانگین هر گویه را بدست آورده و با توجه به وزن هر گویه به عنوان رتبه هر گویه محاسبه گردید
های ستون سوم برای هر قوت یا ضعف در هم ضرب شدند تا امتیاز قوت یا وزن ستون دوم و رتبه در ستون چهارم -

در انتهای این ستون از مجموع امتیازات بدست آمده، . ضعف برای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان مشخص شود
 .ها تعیین گردیدها و ضعفوتامتیاز نهائی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان از نظر برخورداری از ق

محاسبه شد و بیش از  (91/1)با توجه به اینکه امتیاز نهائی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در این ماتریس  -
ای بر های پیش روی امتیاز نهائی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان تا اندازهگیریم قوت است، نتیجه می( 0/1)

 .دارد های آن غلبهضعف
 موقعیت استراتژیک ادارات استان کردستان: (9 )جدول

 

ف
ردی

 

 وزن هاگویه

تبه
ر

 

امتیاز 
 نهایی

ت
قو

ها
 

S1  وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور حضور در
 سازمان

503/
5 

1 199/5 

S2  505 فایده درون سازمان –توانایی کاربرد روش هزینه/
5 

9 705/5 

S3  501 سیستم اطالعات و ارتباطاتبرخورداری از/
5 

3/9 171/5 

S4 730/5 500/00/9 های مالی ذینفعان آموزشیتوانایی استفاده از حمایت 

                                                       
 
وزن هر گویه بدین صورت بدست آمده است که ضریب اولیه هر گویه را بر مجموع ضریب اولیه عوامل داخلی تقسیم نموده تا وزن هر . 

 .گویه بدست آید
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5 

S5 501 وجود انگیزه باال در بین کارکنان/
5 

10/9 171/5 

S6 509 های اداراتسازی همه امور در بخش شفاف/
5 

9/9 710/5 

S7 509 ادارات بر روی سایترسانی بروز خبرهای  اطالع/
5 

3/9 119/5 

S8 های اضافی و جانبی جویی در هزینه توانایی صرفه
 تشریفاتی

500/
5 

00/9 730/5 

S9  وجود ارتباط و محیط گرم و صمیمی در بین کارکنان و
 عوامل اجرایی

509/
5 

3/9 119/5 

ف
ضع

ها
 

W1 آمیز کمبود منابع مالی و بودجه الزم جهت انجام موفقیت
 هابرنامه

503/
5 

3/7 771/5 

W2 509 های روزمندی مدارس از امکانات و تکنولوژیعدم بهره/
5 

9/7 751/5 

W3 501 مناسب نبودن نسبت دانش آموزان به معلمان/
5 

10/7 590/5 

W4  کمبود بودجه الزم در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت
 ها اضافه کار آن

595/
5 

1 715/5 

W5  501 های الزم در استان برای آموزش مجازیزیرساختنبود/
5 

10/7 590/5 

W6 501 ها عدم وجود نیروهای کافی در سازمان و ترددی بودن آن/
5 

1/7 531/5 

W7 507 های تمام شدهکمبود اطالعات و آمارهای دقیق هزینه/
5 

7 507/5 

W8 500 کمبود فضای آموزشی معلمان/
5 

9/7 599/5 

W9  501 ساز و کار مناسب برای آموزش معلماننبود/
5 

00/7 599/5 

 Σ  91/1 = Σ = 7 مجموع ضرایب عوامل درونی  

 
در این ماتریس نیز از روند . استفاده شد( 1)در جدول  برای ارزیابی عوامل بیرونی از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

نهایی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در این ماتریس چنانچه جمع کل امتیاز . ماتریس عوامل درونی استفاده شد
های پیش روی امتیاز نهائی ادارات آموزش و های به عمل آمده، فرصتبینیباشد، بدین معناست که طبق پیش 0/1بیش از 

ی غلبه هندهدباشد، نشان 0/1پرورش استان کردستان بر تهدیدهای آن غلبه خواهند داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 
با توجه به اینکه امتیاز نهائی عوامل بیرونی امتیاز نهائی ادارات (. 7999هانگر و ویلن، )های آن است تهدیدها بر فرصت

های پیش روی امتیاز نهائی گیریم فرصت محاسبه شد نتیجه می( 99/1)آموزش و پرورش استان کردستان در این ماتریس 
 .ای بر تهدیدهای آن غلبه داردردستان تا اندازهادارات آموزش و پرورش استان ک

 ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی امتیاز نهائی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان (:1 )جدول
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رد 
 یف

امتیاز  امتیاز وزن عنوان
 نهایی

ت 
رص

ف
 

/501 های متناسب با شغلافزارهای آموزشی و فناوری وجود نرم 1 0
5 

1 119/5 

کننده از سوی  قوانین و مقررات حمایتتقویت  02
 گذاران سیاست

509/
5 

9/9 179/5 

/501 بندی کارکنان رتبه 03
5 

1 119/5 

/509 ها آسای جهانی در فناوری تحوالت سریع و برق 04
5 

1/9 715/5 

/509 های موفقآموزش و پرورش تجربیات از استفاده 05
5 

9/9 179/5 

کننده از آموزش و  حمایت هایها و بخشوجود سازمان 06
 پرورش

509/
5 

1/9 715/5 

O7 ها و فضاهای دولتی و غیردولتی برای توانایی استفاده از محیط
 های آموزشی کارکنانبرگزاری دوره

501/
5 

9 709/5 

های اعطایی دولت به های اقتصادی و یارانهوجود حمایت 08
 آموزش و پرورش

500/
5 

9/9 739/5 

/500 ها نظرات ارباب رجوع و توجه به رضایت آنبررسی  09
5 

9/9 739/5 

O1

0 
/501 ریزی استراتژیک در سازماناستفاده از برنامه

5 

1/9 791/5 

ید
هد

ت
 

T1 503 کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور/
5 

1 779/5 

T2 509 هاتورم و افزایش تحریم نرخ افزایش/
5 

90/7 751/5 

T3 تبلیغات منفی رایج در جامعه مثل چاپ فیش حقوقی ها و شائبه
 دیگران کارمندان دولت

509/
5 

7 509/5 

T4 509 سرانه درآمد کاهش/
5 

90/7 751/5 

T5 های الزم جهت ادامه تحصیل اجبار والدین به پرداخت هزینه
 فرزندان

500/
5 

90/7 511/5 

T6 500 کشور مالی و پولی هایسیاست بودن متمرکز/
5 

90/7 511/5 

T7 501 مشکالت شخصی و اقتصادی کارکنان/
5 

90/7 531/5 

T8 501 های نوینعدم زیرساخت الزم جهت استفاده از فناوری/
5 

90/7 531/5 

=Σ  99/1 = 7 مجموع ضرایب عوامل بیرونی  
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Σ 
 

دهد که نشان می( 9)در مجموع ماتریس ارزیابی عوامل درونی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در جدول 
ادارات آموزش و پرورش استان کردستان با قوت روبرو  است آن دهنده نشان باشد ومی 91/1مجموع نمرات این ماتریس 

دهد که نشان می( 1)همچنین ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در جدول . است
ادارات آموزش و پرورش استان کردستان با فرصت  است آن دهنده نشان باشد ومی 99/1مجموع نمرات این ماتریس 

ادارات آموزش و پرورش استان  که است آن از حاکی( 7)شکل  و خارجی در داخلی ماتریس بنابراین نتایج .روبرو است
 توانایی دلیل به هک گفت توان می دیگر عبارت به و دارد قرار soموقعیت  در استراتژیک موقعیت لحاظ کردستان از

-به دلیل چیرگی قوت احتمالی، تهدیدهای دفع و ها فرصت از استفاده بخش ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در

 .به اهداف خود دست یابدتا  نماید اتخاذ تهاجمی ها بایستی استراتژیها بر ضعف
 
 
 فرصت 
 
 
 
 تهدید 

 7                         ضعف                  0/1   91/1                        قوت     1                               
 نمره ارزیابی عوامل داخلی

 و تعیین نوع راهبرد EEF – IEFنمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی : (7)شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
ریزی کالن و درازمدت است که با در نظر گرفتن همه منابع و ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش نوعی برنامهبرنامه

کند و برای های معینی را مشخص میهای توسعه، هدفو بررسی زمینه... منابع انسانی، منابع طبیعی و امکانات جامعه مانند 
تحلیل  این پژوهش با هدف. کندها، عملیات و ابزارها و امکانات الزم را طراحی و تعیین میها، روشها، سیاست تحقق آن

و پرورش استان کردستان و با روش توصیفی پیمایشی  ادارات آموزش( SWOT Analysis)استراتژیک درونی و بیرونی 
ترین اولویت  دهد مهمنتایج در ارتباط با نقاط قوت ادارات آموزش و پرورش استان کردستان نشان می. صورت گرفته است

ن ای. باشدادارات آموزش و پرورش وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور حضور در سازمان می از نظر کارکنان
، (7991)پالیزبان  ،(7930)فر و همکاران باقریان های تحقیقاین یافته با یافته. معنادار بوده است 557/5 یافته در سطح اطمینان

ای ها از اهمیت ویژهها نشان دادند که نیروی انسانی در سازماناین پژوهش. همخوانی دارد( 1551)و هارپر ( 7999)حسیبی 
حتی با . نیز میسر نخواهد بود ها آنندارند، بلکه اداره   تنها مفهومی  بدون وجود نیروی انسانی نه اه سازمان. برخوردار است

نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی  همچنانافزار،  ای از سخت ها به تودهها و تبدیل آنشدن سازمانی وراوجود فن
آیند چراکه به  امروزی به شمار می های سازمانارزشمندترین منبع  نیروی انسانی .در بقای سازمان، کامالً مشهود است

  .بخشند وری را عینیت می و مشکالت سازمان را حل نموده و بهره مسائلتصمیمات سازمانی شکل داده، 

 
 تهاجمی 
  

 1 
 کارانه محافظه 

                                                     
99/1 

 
 رقابتی 

 

0/1 
 تدافعی 
 

 

جی
ار

 خ
مل

عوا
ی 

یاب
رز

ه ا
مر

ن
 

86/  
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ترین ضعفی  همچنین نتایج سؤال دوم پژوهش نشان داد از نظر کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان، مهم
این یافته در . یاشدها می کار آنبیشترین اهمیت را دارد کمبود بودجه الزم در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت اضافه که

، حسیبی (7991)پالیزبان  ،(7930)فر و همکاران های تحقیق باقریاناین یافته با یافته. معنادار بوده است 557/5 سطح اطمینان
توان گفت از نظر کارکنان کمبود در تبیین این یافته می. همخوانی دارد( 1575)و همکاران و میلر ( 7991)فر ، امین(7999)

تأثیر  همچنین کمبود منابع مالی. شود تا سازمان آموزش و پرورش نتواند به اهداف خود دست یابدمنابع مالی باعث می
باری بر مالی کافی ممکن است اثرات زیان عدم منابع. های سازمانی داردبخشی کارایی نیرویمستقیمی بر روی کیفیت

خواهیم باید هزینه کرده و از این بنابراین اگر سازمان اثربخش و کارآمد در جامعه می روی نیروی انسانی آینده داشته باشد؛
 .طریق بتوانیم به توان تولید اقتصادی کشور کمک کرد

هایی که ترین فرصت موزش و پرورش استان کردستان، مهمنتایج سؤال سوم پژوهش نشان داد از نظر کارکنان ادارات آ
این یافته . یاشدبندی کارکنان میهای متناسب با شغل و رتبهافزارهای آموزشی و فناوریوجود نرم بیشترین اهمیت را دارد

و ( 7991)فر ، امین(7999)، میمند (7999)حسیبی  های تحقیقاین یافته با یافته. معنادار بوده است 557/5 در سطح اطمینان
ها منجر به توان گفت وجود فناوری اطالعات در سازمانها میدر تبیین این یافته. همخوانی دارد( 1575)میلر و همکاران 

کارگیری تکنولوژی تحول  به طور مثال، به. شودهای ادارات آموزش و پرورش میتغییرات بنیادین در کلیه بخش
ها، مدارک، امکان انتقال الکترونیکی داده که ، طوریهای اطالعاتی باعث شده است ی و سیستمدر امور اداررا  ای گسترده

همچنین تکنولوژی اطالعات . تسشده ا اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم
است و نیز سبب  ارباب رجوعو جلب رضایت  دهد و این در نتیجه افزایش بهبود کیفیت را افزایش می ها سازمانتوانایی 

 .شود تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می
نتایج مربوط به تهدیدهای ادارات آموزش و پرورش استان کردستان نشان داد که از نظر کارکنان ادارات آموزش و 

دارات آموزش و پرورش داشته باشد کمبود دانش و بخشی بر اترین تهدیدی که ممکن است اثرات زیان پرورش، مهم
های تحقیق میمند این یافته با یافته. معنادار بوده است 557/5 این یافته در سطح اطمینان. تکنولوژی بروز در کشور باشد

لوژی بروز توان گفت عدم تکتودر تبیین این نتایج می. همخوانی دارد (1575)و میلر و همکاران ( 7991)فر ، امین(7999)
ریزی استراتژیک در سازمان شود؛ چرا که قبل از اینکه برنامهریزی استراتژیک میدر کشور منجر به عدم اجرای برنامه

همچنین در ارتباط با موقعیت استراتژیک . های بروز بهره ببرند اجرایی شود، باید کارکنان ادارات از دانش و تکنولوژی
با توجه به اینکه امتیاز نهایی در عوامل درونی ادارات توان نتیجه گرفت میدستان ادارات آموزش و پرورش استان کر

بدست آمد بنابراین نتایج ماتریس ارزیابی ( 99/1)و امتیاز نهایی عوامل بیرونی ( 91/1)آموزش و پرورش استان کردستان 
 که توان گفتدر تبیین آن می. ار داردقر soعوامل درونی و بیرونی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در وضعیت 

به دلیل  احتمالی و تهدیدهای دفع و ها فرصت از استفاده ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در توانایی دلیل به
از این رو ادارات آموزش و . تا به اهداف خود دست یابد نماید اتخاذ تهاجمی بایستی استراتژی هاضعف بر هاقوت چیرگی
 . نمایندها استفاده ها نهفته است در جهت تقویت قوتهایی که در فرصتاستان کردستان از مزیت پرورش

شود در نهایت، با توجه به نتایج سواالت و موقعیت راهبردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان پیشنهاد می
ها و جلوگیری ها، استفاده از فرصتضعفها، برطرف کردن ادارات آموزش و پرورش استان کردستان جهت تقویت قوت

های مورد نظر خود به اهداف را تدوین نماید تا بتواند بر اساس اهداف و فعالیت  7های راهبردیاز تهدیدها خود، برنامه
ه کنند ها خود غلبای متمرکز سازند که هر چه بیشتر بر ضعفگونهها خود را بهبه عبارتی دیگر، باید برنامه. خود دست یابد

قرار دارد   soو برای مواجهه با تهدیدها آمادگی الزم را کسب نمایند، چرا که موقعیت راهبردی موجود با اینکه در منطقه 
ولی در نزدیکی مرکز پنجره راهبردی و مناطق دیگر است که نشان از متزلزل بودن وضعیت موجود ادارات آموزش و 

شود دولت و وزارت آموزش و نتایج سواالت دو تا چهار تحقیق، پیشنهاد می همچنین بر اساس. پرورش کردستان را دارد
پرورش جهت رشد و پیشرفت کارکنان ادارات آموزش و پرورش، بیش از پیش به مشکالت مالی این ادارات و مشکالت 

های نمودن تکنولوژیها و تجهیزات کافی و  فراهم ارائه منابع مالی جهت زیرساخت. اقتصادی کارکنان توجه داشته باشد
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تواند نقش مؤثری در بهبود روند کارایی کارکنان ادارات آموزش و پرورش داشته های شغلی مناسب، میبروز در زمینه
 .باشد

 منابع

 فارسی

 ریزی بررسی موانع طراحی و اجرای برنامه(. 7991. )پور، عباسفر، مرتضی؛ بزرگی، منصوره و عباسامین
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پایان .انسانی در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورشاستراتژیک منابع 

 .روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
 تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان (. 7930. )پور، محمد و دهقانی، مرضیهفر، مصطفی؛ جوادینباقریا

، 01، ش 15های مدیریت راهبردی، دوره فصلنامه پژوهش. SWOTاز تحلیل کهگیلویه و بویراحمد با استفاده 
 .7 – 13: صص

 طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش دانشجویی بر اساس مدل (. 7937. )یوسف سدهی، محمد پور
SWOT (دانشگاه اصفهان: مطالعه موردی) .ورزشی  بدنی و علوم نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیتپایان

 .دانشگاه اصفهان
 های ای میزان کاربست مؤلفهبررسی مقایسه(. 7931)فر، داود دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا و میرزایی

فصلنامه مطالعات . آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه( توسعه پایدار)ریزی استراتژیک در برنامه
 .زمستان و پاییز. مشماره چهار. ریزی آموزشی، سال دومبرنامه

 تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و (. 7999. )دروس، امیرحسین و تاریخی قوچانیرئوفی، محمد
 .91-95، صص 71، شماره مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی. وری مدیران و کارکنان مدارس بهره

 ی و کیفی در علوم تربیتی و های تحقیق کم روش(. 7939. )گال، مردیت؛ بورگ، گال و گال، جویس
رضا، عریضی، حمیدرضا؛ ابوالقاسمی، محمود؛ باقری، خسرو؛ پاکسرشت، نصر، احمد: مترجمان. روانشناسی

سازمان مطالعه و تدوین : ، تهران9، چاپ 7ج . ییالق، منیجه و خسروی، زهرهمحمدجعفر؛ خیر، محمد، شهنی
 (. است 7339تاریخ اثر به زبان اصلی . )شهید بهشتیو دانشگاه ( سمت)ها کتب علوم انسانی دانشگاه

  دوره مدیریت در آموزش و پرورش. ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش برنامه(. 7919)میرکمالی، محمد ،
 .11و  19، ش 9

 انتشارات پژوهش: چاپ سوم، تهران. (ترجمه اعرابی و ایزدی. )مبانی مدیریت استراتژیک(. 7999. )هانگر ویلن-

 (.است 1557منبع به زبان اصلی . )های فرهنگی
 های ریزی استراتژیک در ارتقای مدیریت پروژه اثربخش در پروژهتحلیل نقش برنامه(. 7937. )یاراحمدی، شیما

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانپایان. ساخت
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