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Abstract 
The aim of this study was to analyze the factors affecting the management 
of education in educational organizations with emphasis on the educational 
approach. The method of the present study was descriptive in the form of 
SWOT method. The statistical population of this research is all articles and 
researches related to this subject with emphasis on content sources of the 5 
recent years, which have been indexed by databases. The tool used was a 
researcher-made checklist of factors influencing education management. 
Using descriptive statistics, tables related to the factors affecting education 
management in educational organizations in two categories of external and 
internal factors as well as strategic factor analysis (SFAS) were presented. 
Findings of this study showed that; lack of attention to creativity, 
innovation and intellectual development of learners; the presence of 
professors, educators and teachers unfamiliar with the topics of education; 
lack of flourishing of learners' talents in the educational environment; more 
emphasis on theoretical courses and voluminous assignments and lack of 
motivation and moving learners is one of the main obstacles and factors in 
managing education in the organization. Therefore, to plan and reduce the 
adverse effects of these factors, solutions such as the use of new 
technologies in education; increasing the quality of support programs and 
services, equipment and educational space; increasing the quality of the 
scientific level of professors, educators, teachers and learners; continuous 
educational pathology; and proportionality of professors, educators and 
Teachers to learners can be used. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Today is the age of management and leadership, and the success of institutions and 
organizations largely depends on the efficiency and effectiveness of management. The 
educational system structure in any country includes a set of needs of the official 
organizations of that country; and the performance of the education system, which is managed 
by the educational directors, is not only important in terms of economic and social progress, 
but also is of crucial importance in terms of impact on job mobility and expectations. 
Education is also the best tool for changing values and behaviors, and it makes people, 
according to their talents and desires, ready to perform social and economic services and get 
jobs, and as a result, personal comfort. Hence, since the beginning of the last century, no 
country without education and training in educational institutions and educational 
administrators has gone through the stages of development and progress (Asemandareh & 
Bakht˒2022) .Reaching the peaks of progress and development in all its dimensions; 
Scientific, political, social, cultural and economic, has been one of the greatest concerns of 
various nations and societies, especially in recent centuries. Numerous factors play role in the 
comprehensive development of a country, of which education and, consequently, educational 
systems are the most important. The educational system in the country also plays a decisive 
role in the development of the country. (Abbaspour˒ et al, 2019) 
In our society, not much attention has been paid to the management of educational 
organizations in terms of training and making the necessary preparations for officials. This 
lack of attention to this serious matter has caused problems for novice official managers. On 
the other hand, since it is necessary to change the education as well as other social affairs, so 
the matters and cases that the officials and staff of educational institutions deal with should be 
carefully examined in order to make them successful and facilitate the progress of the crucial 
matter of education. (Sabokzehi & Bavar, 2022) 
Therefore, sufficient and comprehensive knowledge of the factors and obstacles that exist in 
this direction, can be very effective in educational decisions and policies and helps 
policymakers in this area to be able to be based on a precise and fact-based view. Monitor 
educational affairs and carry out educational planning. Therefore, in this article, we are 
looking for the factors affecting education management in educational organizations and 
analysis of these factors. Using the SWOT model, internal and external factors related to 
education management in educational organizations are counted and then strategic strategies 
are analyzed. They can be used to improve the training management strategy in the 
organization. So the main questions of the article are: 
 1. What are the most important external factors (opportunities and threats) related to 
education management in educational organizations? 
2. What are the most important internal factors (strengths and weaknesses) related to 
education management in educational organizations? 
 3. What are the most important strategic factors of education management in the 
organization? 
 4. What are the training management strategies in the organization? 
 
Theoretical framework 
A review of theoretical foundations and research shows the importance of recognizing the 
factors affecting education management in the organization. Pali and Tafazoli (2021) in a 
study entitled "Study of the impact of educational technology equipment and teaching aids on 
the rate of academic achievement of sixth grade students in Rudsar" showed that educational 
technology equipment and teaching aids have an impact on the rate of academic achievement 
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of students (pali & tafazoli, 2021). Nasiri and Jahanian (2018) in a study entitled "The role of 
creativity in educational management" stated that creativity in the field of education is a 
comprehensive, broad and effective issue that, if properly identified and managed, can play a 
role in all matters of education arranged for the components of the educational system. (Nasiri 
& jahanian, 2018) 
 
Methodology 
The research method is descriptive in the form of SWOT method. The statistical 
population of this research is all articles and researches related to this subject with 
emphasis on content sources of the 5 recent years, which have been indexed by databases. 
The tool used was a researcher-made checklist of factors influencing education 
management. Using descriptive statistics, tables related to the factors affecting education 
management in educational organizations in two categories of external and internal factors 
as well as strategic factor analysis (SFAS) were presented. After reviewing various sources 
and using the views of experts, many methods and techniques can be used to analyze 
strategic cases, but SWOT analysis is the most common (Ghanbari & et al, 2015). SWOT 
analysis is an important decision support tool and is typically used as a tool to analyze the 
external and internal environments of the system (Kangas, 2003). The SWOT technique or 
matrix is a tool for identifying threats and opportunities in the external environment of a 
system and recognizing its internal strengths and weaknesses in order to assess the status 
and formulate a strategy to guide and control that system. In fact, it is the best strategy for 
organizations. 
Discussion and Results 
In order to answer research questions about external and internal factors related to 
education management in the organization, these factors were analyzed, and to organize 
external and internal factors in the form of opportunities, threats, strengths and weaknesses 
facing the organization, with the use of grading factors and according to the importance of 
each opportunities, threats, strengths and weaknesses; and according to the impact of each 
of them on the management of education in the organization, these factors were calculated 
and determined in the form of analysis tables. 
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Also, by using the analysis tables of internal and external factors and their combination, the 
most important strategic factors in the management of education in the organization are 
presented. In fact, by analyzing strategic factors, planners who make strategic decisions 
can limit strengths, weaknesses, threats, and opportunities to a smaller number of factors 
and develop various offensive (SO), contingent (ST), adaptive (WO) and defensive (WT) 
strategies by overlapping each factor. 
 
Conclusion 
The aim of this study was to analyze the factors affecting education management in 
educational organizations with emphasis on the educational approach. Findings of this 
study showed the effective factors in managing education in the organization in two 
categories of external and internal factors as well as strategic factors and strategies. 
According to the findings of this study, education management has a special place and 
importance in the organization, the effects of which directly appear on learners and its 
audience. Considering the situation and identifying the strengths and opportunities as well 
as the weaknesses and threats that exist in the education management process, the effective 
approaches to this process according to the SWOT model, indicate that the most important 
strengths (internal factors) that the organization faces with in education management: The 
use of new technologies in education, the quality of support programs and services, 
equipment and educational space, the quality of the scientific level of professors, teachers 
and learners and continuous educational pathology, which is found in Pali & Tafazoli's 
research (2021). which pointed to the impact of educational equipment and technologies 
and teaching aids on the rate of promotion of students' academic achievement and also is 
consistent with Shalian's research (2021) which deals with the relationship between 
teachers' communication skills and students' academic adjustment and academic well-
being. It is also in line with the research of Sigil Morad et al. (2021) and Nasiri and 
Jahanian (2018) on weaknesses (internal factors), and share the result on the most 
important opportunities (external factors) in education management with Eghbali 
Barmchi's research. (2020) and Boak & Crabbe (2018). 
 
 



      

  (رويكردي تربيت گرايانه) SWOTتحليل عوامل مؤثر بر مديريت آموزش در سازمان با استفاده از روش : سجاد شهسواري 44
 

  مديريت و چشم انداز آموزشفصلنامه 

 

https://www.jmep.ir 65تا  40 ، صفحات1401 تابستان ،12پياپي  ، 2 ، شماره4 دوره  
eISSN: 2676-7821  

                                   

  SWOTتحليل عوامل مؤثر بر مديريت آموزش در سازمان با استفاده از روش  
  (رويكردي تربيت گرايانه)

  
 سجاد شهسواري

  تهران، ايران دانشگاه امام صادق، دانشكده اقتصاد، كارشناس ارشد،
 

	 11/01/1400 تاريخ دريافت:
        25/04/1401تاريخ بازنگري: 
    28/05/1401تاريخ پذيرش: 

  28/05/1401تاريخ انتشار آنالين: 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ها:كليد واژه
  مديريت آموزش در سازمان، 

   تربيت گرايانه،
  نظام آموزشي، 

 SWOTروش 

  چكيده
هاي آموزشي با تاكيد بر رويكرد سازمانپژوهش حاضر با هدف تحليل عوامل مؤثر بر مديريت آموزش در 

) بود. جامعه آماري اين SWOT( تربيت گرايانه انجام شد. روش تحقيق حاضر توصيفي در قالب روش سوات
سال اخير بوده است كه  5پژوهش، كليه مقاالت و تحقيقات نزديك به اين موضوع با تاكيد بر منابع محتوايي 

نمايه شده است. ابزار مورد استفاده، چك ليست محقق ساخته عوامل مؤثر بر هاي اطالعاتي توسط بانك
هاي مربوط به عوامل مؤثر بر مديريت مديريت آموزش بود. با استفاده از آمار توصيفي به ارائه جدول

 هاي آموزشي در دو دسته عوامل بيروني و دروني و همچنين تحليل عوامل استراتژيكآموزش در سازمان
)SFAS( هاي اين مطالعه نشان داد عدم توجه به خالقيت، نوآوري و رشد فكري فراگيران، پرداخته شد. يافته

حضور اساتيد، مربيان و معلمان ناآشنا با مباحث تعليم و تربيت، عدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در 
و حركت بخشي به محيط آموزشي، تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف پرحجم و عدم انگيزه دهي 

باشند. لذا براي برنامه ريزي و كاهش فراگيران از موانع و عوامل اصلي در مديريت آموزش در سازمان مي
هاي جديد در آموزش، افزايش توان از راهكارهايي نظير استفاده از فناورياثرات نامطلوب اين عوامل مي

وزشي، افزايش كيفيت سطح علمي اساتيد، مربيان، ها و خدمات پشتيباني، تجهيزات و فضاي آمكيفيت برنامه
معلمان و فراگيران، آسيب شناسي مستمر آموزشي و متناسب بودن نسبت اساتيد، مربيان و معلمان به فراگيران 

  استفاده نمود.
 

 SWOT سازمان با استفاده از روش). تحليل عوامل موثر بر مديريت آموزش در 1401سجاد. (، شهسواري :(APA) ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا
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  مقدمه
ها تا حد زيادي به كارآيي و اثربخشي مديريت بستگي دارد. امروزه، عصر مديريت و رهبري است و موفقيت نهادها و سازمان

هاي رسمي آن كشور بوده و عملكرد نظام آموزش سازماناي از نيازهاي ي مجموعهساخت نظام آموزشي هر كشوري دربرگيرنده
و پرورش كه مديران آموزشي اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پيشرفت اقتصادي و اجتماعي مهم است، بلكه از نظر تاثيري 

رورش، بهترين وسيله، براي اي برخوردار است. همچنين آموزش و پكه بر تحرك شغلي و انتظارات دارد، از اهميت تعيين كننده
شود كه افراد، به تناسب استعداد و رغبتي كه دارند براي انجام خدمات ها و رفتارها به شمار رفته و باعث ميايجاد تغيير ارزش

اجتماعي و اقتصادي و كسب مشاغل و در نتيجه آسايش فردي مهيا شوند. از اين رو از آغاز قرن اخير، هيچ كشوري بدون توسعه 
 Asemandareh( ر مؤسسات آموزشي و مديران آموزشي تحصيل كرده و مجرب، مراحل توسعه و پيشرفت را طي نكرده است.د

& Bakht˒2022 (از  ،يو اقتصاد يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيسعلمي،  اعم ازابعاد آن؛  يو توسعه در تمام شرفتيپ يهابه قله دنيرس
 كيجانبه  در توسعه همه يبوده است. عوامل متعدد ريچند قرن اخ يط ژهيگوناگون به وو جوامع  هاملتي هادغدغه نيبزرگتر

در  ي. نظام آموزششونديعوامل محسوب م نيا نياز مهمتر يآموزش يهاآن نظام تبع كه آموزش و به كننديم فاءيكشور نقش ا
  Abbaspour˒ et al˒2019)( .در توسعه كشور بر عهده دارد ياكننده نيينقش تع زينكشور 

 يبرا الزم شرط تنها ديشدكه شا يم يتلق يانسبتاً ساده فهيدر ابتدا وظ ت،يريانواع مد ريدر آموزش و پرورش، مثل سا تيريدم
چند سال سابقه  حداقلكه  يمدارس، معموالً به افراد تيريو مد يرو، اداره امور آموزش نيآن داشتن تجربه كار بود. از ا يفايا

و  يو بازرس شيتفت ،يآموزش تيري، منظور از مدعالوه. به شديبرخوردار بودند، سپرده مالقي اخ تيداشتند و از صالح يمعلم
و  الحو اص يو راهنمائ يمفهوم رهبر بهي آموزش تيريمد، اعمال مقررات، نظارت و كنترل بود. امروزه قياز طر يهماهنگ جاديا
در  يشيسازمان و نو اند ديمستلزم تجد ،ياآموزش و پرورش در هر جامعه يبه اهداف عال ليرو، ن نيمورد نظر است. از ا رييتغ
  )Sabokzehi & Bavar˒2022(. است ينظام آموزش تيريمد
 يهابزرگ و متعدد، گوناگون شدن برنامه يمدارس و مؤسسات آموزش يستأس ،ير قرن حاضر، با توسعه آموزش عمومد

 يهاتيفعال تيريو مد دهيو ضرورت سازمان تيشدن آن، اهم يشدن امر آموزش و پرورش و تخصص تريچيدهپ ،يآموزش
 گاهياز جا هايريتانواع مد ريسا نيدر ب ،يآموزش تيريمد) Sabokzehi & Bavar˒2022( .ديآشكار گرد جيبه تدر يآموزش

 منطق،با همان  زين يآموزش تيريبرخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه باشد، مد اييژهو
باشند، بدون  يكاف يهادانش و مهارت يجامعه دارا كي يآموزش رانيجامعه دارد. اگر مد يو توسعه يدر بهساز يمهم گاهيجا
  )Sabokzehi & Bavar˒2022( .برخوردار خواهد بود الييو اعتبار با يارائك ،ياز اثربخش زين ينظام آموزش د،يترد

است.  نشده يادي، توجه زالندر مسئو هاي الزميآمادگ جاديو ا تياز نظر ترب ،يآموزش يهاسازمان تيريما به امر مد يدر جامعه
است هم عرض  الزم چون يتازه كار را موجب شده است. از طرف يرسم رانيمد التمشك ر،يامر خط نينسبت به ا يكم توجه نيا

 يتيدست اندر كاران مؤسسات ترب و النكه مسئو يامور و موارد ديمتحول گردد، لذا با زيآموزش و پرورش ن ،يامور اجتماع ريسا
فراهم گردد.  تيو ترب ميتعل ريخط امر شرفتيپ ليآنان و تسه تيشود تا موجبات موفق يبررس يقاًبا آنها سروكار دارند، دق

)Sabokzehi & Bavar˒2022(  
كنند و اين امر يكي از هاي متعددي را ايفا مياند و وظايف و نقشهاي آموزشي بيش از پيش پيچيده شدهبنابراين امروزه سازمان

مديريت قرار  ناميد. در مركز ثقل جوامع سازماني، رهبري و 1ها را جوامع سازمانيتوان آنهاي جوامع مدرن است كه ميويژگي
دهند و تعيين نحوه رسيدن به آن اهداف، مقابله با مسائل و دارد، جايي كه اعضاء براي رسيدن به اهداف خاص، گروه تشكيل مي

شرايط محيطي، نيازهاي  ها براي رسيدن به آن اهداف نيازمند دانش كافي و گسترده ازمشكالت پيش آمده، تعيين استراتژي
                                                            

1 Organizational societies 
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ها با هاي آموزشي اهميت دو چندان دارد، چراكه اين سازماندروني، راهبردهاي رهبري و مديريتي است. اين امر براي سازمان
هاي آموزش ها بايد همزمان سازماناي شدن آموزش، بايد طيف وسيعي از تقاضاهاي اجتماعي را برآورده كنند. آنتوجه به توده

هاي سياسي باشند. بدون وجود هاي اقتصادي و فرهنگي و در برخي از موارد فعاليتتوليده كننده دانش و پشتوانه فعاليتدهنده، 
 Amin Mozaffari & Yousefi) شود.هاي آموزشي با مشكل انواع ناهماهنگي مواجه ميمديريت آموزش، سازمان

Aqdamˌ2013)  
و عمدتاً اصالحات ندارد  يخاص گاهيجا آموزش همه جانبه هاي آموزشي در ايران،ي و مديريت آموزش در سازماندر نظام آموزش

هاي مختلف با روي كارآمدن ساليق متفاوت، صورت گرفته كه تأثير چنداني در بهبود كيفيت امر آموزش آموزشي در دولت
 تقريباً محتواي آموزشيشاكله  .كنندمي تيه و تقوداد ادي فراگيرانفكر و عمل كردن را به  ي،و قالب ايكليشهمعلمان  شتريب نداشته و

 .اندكردهبرداشت  يياروپا يرا از ترجمه كتب كشورهاآموزشي  ينمبا عمدتاًبوده است و  كنواختيدر طول چهل سال گذشته 
 سؤاالتدر روز اول كالس به فكر  فراگيرانكه  ستدر سطوح مختلف تا آنجا آموزشي هايكالسدر  يعلم كنواختيتفكر 
موانع و عوامل بسيار  گيرد.و توسط مربيان و مديران آموزشي، از امر مهم تربيت ارزشيابي و ارزيابي صورت نمي هستند آزمون

اي رفع هاي آموزشي برهايي است كه هميشه نظامتوان براي اين موضوع نام برد كه اين موانع و عوامل از جمله دغدغهزيادي را مي
كنند. لذا براي رشد و ارتقاي فرآيند مديريت آموزش و رفع موانع و عوامل سر راه، ابتدا بايد ها تالش ميو ارائه راهكار براي آن

  شناخت كامل و جامع از اين عوامل داشته باشيم تا بتوانيم در گام بعدي به حل مسائل و ارائه راهكار بپردازيم.
هاي ها و سياست گذاريتواند در تصميم گيريع از عوامل و موانعي كه در اين مسير وجود دارد، ميبنابراين شناخت كافي و جام

كند تا بتوانند بر اساس نگاه دقيق و مبتني بر واقعيت، امور آموزشي بسيار مؤثر باشد و به سياست گذاران اين حوزه كمك مي
. لذا در اين مقاله به دنبال عوامل مؤثر بر مديريت آموزش در هاي آموزشي را انجام دهندآموزشي را رصد و برنامه ريزي

عوامل دروني و بيروني مرتبط با مديريت آموزش  SWOTباشيم كه با استفاده از مدل هاي آموزشي و تحليل اين عوامل ميسازمان
شود كه براي بهبود و راهكار مديريت هاي آموزشي احصاء و سپس به تحليل استراتژيك راهبردهايي پرداخته ميدر سازمان

  ها استفاده كرد. بنابراين سؤاالت اصلي مقاله عبارتند از:توان از آنآموزش در سازمان مي
  هاي آموزشي چيست؟ها و تهديدها) مرتبط با مديريت آموزش در سازمانفرصت( نيترين عوامل بيرومهم .1
 هاي آموزشي چيست؟در ارتباط با مديريت آموزش در سازمان نقاط قوت و ضعف)( ترين عوامل درونيمهم .2

 ترين عوامل استراتژيك مديريت آموزش در سازمان چيست؟مهم .3

  راهبردهاي مديريت آموزش در سازمان چيست؟ .4
  

  ادبيات نظري:
  3و رويكرد تربيت گرا 2در سازمان 1مديريت آموزشي

ها، اساساً در بسياري از كارها و امروزه شرايط و اقتضائات جامعه به سمت و سويي رفته است كه بدون در نظر گرفتن سازمان
ها به نحوي با سازمان سر و كار دارند. جريانات زندگي دچار مشكل خواهيم شد. جامعه امروز، جامعه سازماني است. همه انسان

شوند. هر سازماني با انجام دادن هاي گوناگون فراهم ميمورد نياز جامعه و مردم به وسيله سازمانامروزه انواع خدمات و توليدات 

                                                            
1 Educational Administration 

ر از آن در مبحث سازمان به دليل گستردگي و تنوع موضوعات و همچنين تعاريف متعدد و مختلفي كه در اين زمينـه وجـود دارد، در ايـن مقالـه بـه اختصـا       2
  1385و  1386نظري و اصول مديريت آموزشي، عالقه بند، توانيد ر.ك به كتاب مديريت عمومي، مباني صحبت شده است و براي مطالعه بيشتر مي

باشد. در اين مقاله صرفاً به صورت اختصار از تربيت بحث شده پرداختن به موضوع تربيت به واسطه گستردگي و تنوع مطالب خارج از موضوع اين مقاله مي 3
 ها و نتيجه گيري پژوهش مورد بهره برداري قرار گيرد.است تا در يافته
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مفهوم  (Alaghe bandˌ2007) سازد.هاي عام يا خاصي را براي جامعه و مردم محقق ميوظايف چندگانه يا تخصصي، هدف
اگوني دارد. آنچه كه به عنوان عناصر و ويژگي مشترك سازمان مثل بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي و انساني، تعاريف گون

  ها مطرح است به صورت زير است:سازمان
  

  
  1386ها، منبع: عالقه بند،هاي مشترك سازمان. عناصر و ويژگي1 شكل

  
منظم و منطقي، براي بنابراين سازمان عبارت است از هماهنگي معقول تعدادي از افراد كه از طريق تقسيم وظايف و برقراري روابط 

ها داراي انواع مختلفي كنند. لذا با توجه به اين تعريف، سازمانتحقق هدف و يا منظور مشتركي، به طور مستمر، فعاليت مي
ها كه تقريباً تمامي افراد جامعه با آن مواجهه و پردازند؛ يكي از مهمترين سازمانباشند كه با توجه به هدف به ارائه خدمات ميمي
ها به طور مستقيم در رشد و ارتقاي فكر و انديشه، دانش باشند. از آن جا كه اين سازمانهاي آموزشي مياند، سازمانرخورد داشتهب

باشند. بنابراين اي برخوردار ميكنند، از اهميت و جايگاه ويژهافراد جامعه نقش آفريني مي هاي مختلف برايو اطالعات و مهارت
با  سهيدر مقا ،يآموزش تيريامري ضروري است. مد هاسازماندر  تيرينقش مد فايياده ساختن آنان براي او آم رانيآموزش مد

 هايدورهكه وارد  يالنيفارغ التحص تيفيبر ك يآموزش هايفعاليتو گردش  انيكه جر رييبه لحاظ تاث ت،يريمد هايحيطه ريسا
است.  يو آت يآن جهيدارنده دو نت بردر  يآموزش تيريبرخوردار است. توجه به مد ايويژه تي، از اهمشوندمي تيريآموزش مد

 طي. بهبود شراباشندرا كسب كرده  يآموزش هايسازمانكار در  تيو صالح طيكه شرا استي كسان تيريحاصل از مد ،يآن جهينت
به امكانات و منابع  يده، شكل هاتالشجهت هماهنگ ساختن  رانيكاركنان، از سوي مد يشغل تيو امن تيرضا شيكار، افزا

و 2، نوآوري1تيق خأل، ييشكوفا براي يكار كنان، آما دگ هيروح تقويترو  نيادارد. از  تيموجود و تحقق اهداف سازمان اهم
 ييبه سزا تأثير، يآموزش تيريمدتوجه به  ،يآت جياست. از جمله نتا يآموزش تيريمد يآن كردهاييروتحرك كاري كاركنان از 

و ... داشته  يو اداري، صنعت يمال رانيچون مد گرييد رانيدر ذهن، شناخت، درك و فهم مد توانندمي يان آموزشريدارد كه مد

                                                            
1 creative 
2 innovation 

 عناصر و ويژگي
هاي مشترك  
سازمان ها

هدف

ارتباط 
منظم و 
منطقي

گروهي كار 
كردن

استمرار  
زماني 
فعاليت

  برنامه ريزي
و هماهنگي
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 تياز صالح متأثرمشاغل موجود در جامعه  ريحقوق، ... و سا ،يمهندس ،يچون پزشك يمختلفهاي حرفه تيفيباشند. رشد و بهبود ك
  )Bagheri˒ 2006( باشد.مي يآموزش رانيمد يستگيو شا

درباره ضرورت وجود رشته مديريت آموزشي در ساخت نظام آموزشي كشور اعتقاد بر اين است كه ساخت نظام آموزشي هر 
ت و عملكرد نظام آموزش و پرورش كه مديران هاي رسمي آن كشور اساي از نيازهاي سازماني مجموعهكشوري دربرگيرنده

ي آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، بلكه از نظر تأثيري كه بر تحرك شغلي و آموزشي اداره
پاسخ به  اي برخوردار است. مديريت آموزشي به عنوان يكي از اركان اصلي آموزش درانتظارات دارد، از اهميت تعيين كننده

 Saeedi et)كند، چرا كه كيفيت هر كشوري به كيفيت نظام آموزشي آن بستگي دارد. نيازهاي آموزشي نقش حساسي را ايفا مي

alˌ 2015)  مديريت آموزشي، فراگردي اجتماعي است كه مستلزم ايجاد، نگهداشتن، برانگيختن، كنترل كردن و وحدت بنابراين
يابند، تا طور رسمي و غيررسمي در درون يك نظام واحد شكل و سازمان ميباشد كه بهي ميبخشيدن نيروهاي انساني و ماد

  (Ebrahimzadehˌ 2014) .ها و مقاصد آموزشي را تحقق بخشندهدف
اي اين است كه هر فرد را هدف كلي آموزش و پرورش در هر جامعهدر خصوص اهداف مديريت آموزشي نيز بايد بيان كرد كه 

هاي فرهنگي، سياسي، ديني و اجتماعي خود تربيت كرده و انساني متناسب تحويل جامعه دهد. اهداف آموزش و الگوي ارزشطبق 
 دهند، ثانياًبه فراگرد آموزش و پرورش جهت مي كنند: اوالًسه نقش مهم در مديريت آموزشي ايفا مي به معناي اعم خود، پرورش
د. نماينهاي آموزشي را ايجاد ميهاي كنترل و ارزشيابي فعاليتمالك آورند و ثالثاًمي ي حركت و فعاليت را به وجودانگيزه

 .كار بنددمديريت آموزشي، بايد قبل از هر چيز اهداف آموزش و پرورش را به خوبي شناخته و آنها را مورد بررسي قرار دهد و به
(Ebrahimzadehˌ 2014)  

، برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت، هماهنگي و نظارت و ارزشيابي فرآيند آموزش تعريف مديريت آموزشي به معناي عامبنابراين 
  شود:يمي زير تعريف هاصورتشده است. اما مديريت به معناي خاص، به 

  الف) مديريت آموزشي، راهنمايي، مددكاري و ايجاد محيط مناسب براي فعاليت آموزشي است.
ب) مديريت آموزشي، فراگردي اجتماعي است كه مستلزم ايجاد، نگهداشتن، برانگيختن، كنترل كردن و وحدت بخشيدن نيروي 

ها و مقاصد يابند، تا هدفباشد كه به طور رسمي و غير رسمي در درون يك نظام واحد شكل و سازمان مييمانساني و مادي 
  آموزشي را تحقق بخشند.

  فرآيند هماهنگ كردن استعدادهاي آدمي و بهره گيري از شرايط محيطي براي اهداف آموزشي است. ج) مديريت آموزشي،
هاي آموزشي است كه هاي سازمانلذا مديريت آموزشي غالباً به معني خاص، مورد نظر است. يعني مديريت آن بخشي از فعاليت

هاي آموزشي، مواد و محتواي هاي مربوط به برنامهفعاليتمستقيماً با امر آموزش و پرورش و يادگيري مرتبط است. از جمله 
 ها و وسايل آموزشي، مشاوره و راهنمايي تحصيلي، اقدامات آموزشي مكمل، امور معلمان و دانش آموزاندروس، روش

)Asemandareh & Bakht˒2022(  
 رفتار را رييتغ يهارفتار انسان را بشناسد و روش دياست. با يها سر و كار دارد و كار او انسان سازبا انسان يآموزش تيريمدپس  

 آموزشي هادر نظام ژهيبه و از،ين نياست. ا ياتيمحسوس و ح ،ياجتماع تيفعال هايينهزم يدر همه يو رهبر تيريبه مد ازي. نبداند
 جوامع در گردش امور يآموزش و پرورش نقش اساس رايدارد، ز اريبس تياست اهم يانسان يرويو پرورش كه تماماً متعلق به ن

است.  يپرورش و يآموزش يهابرنامه يو اجرا هيته يالزمهاثر بخش،  تيريو مد يآن برعهده دارد و رهبر يو تداوم و بقا يانسان
دارد  تيريرا كه تحت مد يامجموعه هر ايخانواده، سازمان، مدرسه، كشور  توانديكه دارد م يكياستراتژ تيبا توجه به موقع ريمد

 شرفته،يو سكوالر، عقب مانده و پ ينيد زده، استعمارگر و استعمار ك،يدموكرات ريو غ كيدموكرات ،ياستبداد ريو غ يرا به استبداد
 كيدر  ريمد تيموضوع ارزش و اهم نيالوكهم. م نيد يكند چون الناس عل ليو تبد ميتقس يو قو فيمتمدن، ضع ريمتمدن و غ
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 ريمد يو قدرت رهبر ييتوانا زانيآن گروه به م اتيمحتو كه سرنوشت اعضا و يبه حد كنديم انينما شياز پ شيمجموعه را ب
   نيتريقو ايدن يهاملت ترينيفاز ضع ،حيصح تيري: مدفرمودند در جامعه ريو نقش مد تيدر اهم يوابسته است. استاد مطهر

  )Javanbakht˒2020( .بود يمعجزه رهبر نيا انجام داد و )ص(، آنچنان كه رسول اكرم سازديها را مملت
ي نظري و هااندوختهبه مباحث آموزشي آن هم از نوع انتقال دانش و  صرفاًي آموزشي، هاسازمانامروزه از آنجا كه در بسياري از 

به صورت ماشيني فقط مفاهيم و اطالعات  عموماًي اين فرآيند آموزشي، فراگيران جهينتو در  كننديمحفظيات به فراگيران اقدام 
و  هااندوخته، بسياري از اين اندبودهي كه در آن در حال آموزش ابرههو پس از گذر از  دهنديمانباشته شده را در ذهن خود جاي 

تربيت بسيار مهم و حياتي است. بنابراين براي اينكه در فرآيند  ، لذا از اين رهگذر توجه بهشوديماطالعات به فراموشي سپرده 
آموزشي، فراگير به درستي مسير را طي نمايد و انديشه و تفكر و خالقيت او نيز به طور همزمان رشد نمايد، نياز است كه دو مقوله 

  تربيت و آموزش در كنار هم قرار گيرند.
انديشمندان و افراد متخصص در اين حوزه ارائه شده است و هر كدام از يك منظر  در مورد تربيت، تعاريف متفاوت و مختلفي از

شود، پس عهده . تربيت در فرهنگ اسالمي عالوه بر مفهوم پرورش، شامل تزكيه و پرورش معنوي نيز مياندپرداختهخاص، به آن 
پرورش، مفهوم مطلقي است كه مطابق با عرف دار حيات ملكوتي انسان نيز هست؛ در حالي كه در كشورها و ملل مختلف جهان، 

هاي شود و در واقع عهده دار تحقق تواناييهاي مربوط به آن ميتعليم و تربيت، تنها شامل رشد نيروهاي جسمي، ذهني و مهارت
تربيت عبارت است از پرورش دادن؛ ره) معتقدند ( يمطهرالزم در متربي براي اداره حيات فردي و اجتماعي خويش است. شهيد 

يعني استعدادهاي دروني را كه بالقوه در يكشي موجود است به فعل در آوردن و پروردن و لهذا تربيت فقط در مورد جاندارها يعني 
مورد به معني شكوفا كردن استعدادهاي دروني آن موجود است كه فقط در  هادادنگياه و حيوان و انسان صادق است. اين پرورش 

ي باشد. سرشتششود كه تربيت بايد تابع فطرت، يعني تابع طبيعت و يمموجودات زنده صادق است و از همين جا معلوم 
(Motahhariˌ2012)  نمايد كه: تعليم و تربيت بحث ساختن افراد يمايشان در آغاز كتاب تعليم و تربيت در اسالم عنوان

خص است و مقررات همه جانبه اي دارد و به اصطالح سيستم حقوقي و سيستم ي مشهاهدف. يك مكتب كه داراي هاستانسان
در بررسي  (ShaykhaniˌMalakootiˌ2013) تواند يك سيستم خاص آموزشي نداشته باشد.ينماقتصادي و سيستم سياسي دارد، 

هاي ها و جهت گيريهوم خاص ارزششود: نكته اول، پيدايش مفنظام سنتي تعليم و تربيت اسالمي دو نكته بسيار مهم مشاهده مي
نهفته در واژه تربيت است. نكته دوم، جايگاه واالي مفهوم تربيت است كه در تمامي اجزا و اركان نظام سنتي تعليم و تربيت اسالمي 

ست، بلكه شود و اين جهت گيري و گستره مفهوم تربيت در نظام سنتي، تنها به خاطر تربيت افراد روحاني نبوده و نيمشاهده مي
هاي پزشكي، رياضي، نجوم، ادبيات، فلسفه، تاريخ، جغرافيا و تمامي علوم مطرح در آن روزگار، از اشراف مفهوم تربيت بر رشته

هاي مربوط به آنها شروع شد، حوادث و اند. اما از زماني كه افتراق بين تربيت و آموزش و برنامهتمامي اجزا و اركان خود دور نبوده
هاي تعليم و تربيت رسمي در دستگاه اصوالًواري مانند معرفي جداگانه تربيت و آموزش در دستگاه آموزش و پرورش و نتايج ناگ

  كشور به وجود آمد.
  

  پيشينه تحقيق
بررسي تاثير تجهيزات تكنولوژي هاي آموزشي و وسايل كمك آموزشي در ميزان «ي با عنوان امطالعه ) در2021پالي و تفضلي (

موزشي و وسايل هاي آنشان دادند تجهيزات تكنولوژي» ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم شهرستان رودسر
و متغيرهاي مزاياي كاربرد تكنولوژي و تصورات كاربرد  آموزشي بر ميزان ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثير داردكمك

ها و استفاده بهينه از منظور ايجاد زيرساختريزي بهباشند. برنامهبيني كننده براي متغير پيشرفت تحصيلي ميتكنولوژي بهترين پيش
  )pali & tafazoli˒2021( .شودهاي مورد نياز توصيه ميآموزشي و فناوريكمك ابزار
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ي دانش آموزان با تأكيد بر نقش ميانجي هاي ارتباطي معلمان با بهزيستي تحصيلرابطه مهارت«ي با عنوان امطالعه) در 2021( انيشال
هاي ارتباطي معلمان و سازگاري نشان داد كه ميان مهارت» سازگاري تحصيلي در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان كاشمر

ها رابطه مثبت و تحصيلي و بهزيستي تحصيلي دانش آموزان، ميان سازگاري تحصيلي دانش آموزان با بهزيستي تحصيلي آن
هاي ارتباطي معلمان با بهزيستي تحصيلي دانش آموزان نقش اداري وجود دارد و سازگاري تحصيلي در رابطه ميان مهارتمعن

  )shalian˒2021( .ميانجي داشته است
اي اساتيد دانشگاه با رضايت شغلي و باورهاي خودكارآمدي (مورد رابطه اخالق حرفه«ي با عنوان امطالعه) در 2021مطلق (آقايي 

ها رابطه اي اساتيد دانشگاه با رضايت شغلي و باورهاي خودكارآمدي آنبين اخالق حرفهنشان داد » مطالعه اساتيد دانشگاه كرج)
. ها رابطه وجود دارداي اساتيد دانشگاه با رضايت شغلي و باورهاي خودكارآمدي آنحرفههمچنين بين ابعاد اخالق و  وجود دارد

مدارانه به كارگيرند تا از هاي خود را جهت استقرار فضاي كاري اخالقتوان به اساتيد توصيه كرد تا تالشها ميبراساس اين يافته
  )aghaie˒2021( .ي رضايت شغلي دست يابندهاي خود را به ظهور رسانده و به ارتقااين طريق توانمندي

ي هاسازماني بر ابعاد سازمان يادگيرنده (موردمطالعه: دانشگاهبررسي اثرات فرهنگ«ي با عنوان امطالعه) در 2020( يبرمچاقبالي 
سازماني بر ابعاد سازمان يادگيرنده مؤثر است. بر اساس نتايج اين مطالعه بهتر است نقش مؤثر فرهنگنشان داد » آزاد استان گيالن)

  )eghbali barmachi˒2020( .هاي آموزشي موردبازنگري جدي و تأكيد قرار گيردسازماني از سوي مديريت سازمانفرهنگ
 هايسازمانآموزش و بيان كردند كه » نقش خالقيت در مديريت آموزشي«اي با عنوان در مطالعه )2018نصيري و جهانيان (

به  ييپاسخگو نيو همچن يفناور هايپيشرفتاز  يبهره مند ي،طيمح طيانطباق با شرا يبرا يگريمانند هر سازمان د يآموزش
 ،همه جانبه يموضوع تيو ترب ميدر عرصه تعل تيخالق .دارند ازيهدف به الگو و ابزار كارآمد ن هايگروهمتنوع و گسترده  يازهاين

 يبر اجزا بكه مترت تيو ترب ميتعل مسائلدر همه  تواندميشود  تيريشناخته و مد ياست كه چنانچه به درست رگذاريو تأث عيوس
  (Nasiri & jahanianˌ2018) .دينقش نما يفاياست، ا ينظام آموزش

بررسي به » مربيگري بر رفتارهاي سازماني و فردي هايمهارتارزيابي تأثير آموزش «اي با عنوان ) در مطالعه2018بوك و كراب (
مربيگري در يك سازمان غيرانتفاعي كوچك و ارزيابي  هايمهارتتأثير مداخله آموزشي، به منظور توسعه و ترغيب استفاده از 

تقويت شده در برقراري  هايمهارت. اين برنامه داراي مزاياي فردي و سازماني از جمله خته استپرداعوامل مؤثر بر اين تأثير 
  ) (Boak & Crabbeˌ2018ارتباط و حل مسئله و درك بهتر طيف وسيعي از مشكالت مؤثر بر سازمان است. 

موفق  يرهبر آموزش كي ينشانگرها ييشناسامنظور به » موفق يرهبر آموزش كي ينشانگرها«اي با عنوان ) در مطالعه2017مرد (
در  بايد موفق ينشان داد كه رهبر آموزش شده،انجام  يدارشناسيو با استفاده از راهبرد پد يفيك كرديدر مدرسه و در چارچوب رو

رشد و يادگيري و -بر فرآيند ياددهي تيريمد ،يآموزش يابارزينظارت  ،يفرهنگ و جو سازمان تيريجهت، مد نييتعمقوله  5
  (Mard et al ˌ2017)اي ايفاي نقش كند. توسعه حرفه

تحول بر اين موضوع تأكيد كرده كه » يبرنقش استاد و مرب ديكأمحور با ت تيآموزش ترب«اي با عنوان ) در مطالعه2012كاظمي ( 
نظام تعليم و  يتوسعهاساسي و پايدار در هر جامعه در گرو متحول شدن نظام تعليم و تربيت آن جامعه و محور اصلي تحول و 

هاي ها و مسئوليتهاي علمي و مبلغان ارزشگذاران انديشهباشد. معلمان به عنوان پايهتربيت، بهبود كيفيت كار معلمان و مربيان مي
هاي زنند. تعليم وتربيت در جمهوري اسالمي ايران بر مبناي اصول و ارزشرا در تربيت منابع انساني مي حرف اول ،اجتماعي

گردد. بديهي است نقش حقيقي افراد در جامعه هاي مستعد قلمداد ميكمال و تعالي انسان يمايهاي واال و اسالمي به عنوان سرمايه
  (kazemiˌ2012)د. ها و توأم شدن آموزش و تربيت، محقق خواهد شها و هدفاسالمي تنها با الهي شدن انگيزه

در مديريت آموزش در سازمان با  مؤثرپرداختن به موضوع عوامل  اوالً: باشديمدر دو موضوع  هامقالهوجه تمايز اين مقاله با ساير 
) است. به اين معنا كه در ساير مقاالت به اين موضوع با اين نگاه پرداخته نشده است و به بحث SWOTسوات (استفاده از روش 
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برآن و نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل دروني  مؤثرمديريت آموزش با تكيه بر موارد فرصتها و تهديدها به عنوان عوامل بيروني 
اين نگاه با رويكرد تربيت گرا  اًيثاناست؛ كمتر توجه شده است و  و ضروري مؤثربسيار  هايريگمديريت آموزش كه در تصميم 

انطباق داده شده است. بدين معنا كه سعي شده است با توجه مهمترين اشكالي كه در نظام آموزشي ما مبني بر جدايي تربيت از 
  آموزش است، عوامل بيشتر جنبه تربيتي داشته و غلبه بر نگاه تربيتي باشد.

  
  روش تحقيق:

) است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه مقاالت و تحقيقات نزديك به اين SWOT( روش تحقيق توصيفي در قالب روش سوات
هاي اطالعاتي نمايه شده است. ابزار مورد استفاده، چك سال اخير بوده است كه توسط بانك 5موضوع با تاكيد بر منابع محتوايي 

هاي مربوط به عوامل مؤثر بر آموزش بود. با استفاده از آمار توصيفي به ارائه جدول ليست محقق ساخته عوامل مؤثر بر مديريت
) SFAS( هاي آموزشي در دو دسته عوامل بيروني و دروني و همچنين تحليل عوامل استراتژيكمديريت آموزش در سازمان

 ليتحل يبرا ياديز هايتكنيكو  هاان، روشپرداخته شد. پس از بررسي منابع مختلف و استفاده از ديدگاه متخصصان و كارشناس
يك ابزار  SWOTتحليل  (Ghanbari et al ˌ2015) ت.هاسنآ ترينمتداول SWOTكار گرفت اما تحليل  به توانمي يموارد راهبرد

زمان] به كار هاي بيروني و دروني سيستم [سااي براي تحليل محيطمهم پشتيبان تصميم گيري است و به طور معمول به عنوان وسيله
هاي موجود در محيط خارجي يك ابزاري براي شناخت تهديدها و فرصت SWOT) تكنيك يا ماتريس Kangasˌ2003( رود.مي

هاي داخلي آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن ها و قوتسيستم [سازمان] و بازشناسي ضعف
هاست. در واقع در اين مدل دو نوع بررسي صورت ن روش بهترين استراتژي براي سازمانسيستم [سازمان] است. در واقع، اي

هاي داخلي سازمان است و امكان ارزيابي دقيق از منابع و محدويت ها و ضعفگيرد، يك بررسي دروني كه در برگيرنده قوتمي
ها اغراق يني انجام گيرد، بدين معني كه در برآورد قوتسازد. بررسي دروني بايد با واقع بهاي سازمان را براي مديريت فراهم مي

هاي سازمان را به درستي تواند امكانات و محدوديتهاي سازمان ناديده گرفته نشود. در چنين شرايطي مديريت مينشود و ضعف
كند كه به ك ايجاب ميشناسايي و برنامه ريزي صحيحي را تنظيم و اجرا نمايد. از سوي ديگر كل نگري برنامه ريزي استراتژي

هاي محيط بيروني محيط بيروني سازمان توجه شود. از اين رو مديريت پس از بررسي دروني به ارزيابي تهديدات و فرصت
سازد. پردازد. بررسي بيروني مواردي چون شرايط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... و موقعيت رقبا را براي مديريت مشخص ميمي

ها يا نقاط قوت، نوعي حمله است، در حالي كه طرح ريزي براي كاهش و يا ) براي بهره بردن از فرصت1راهبرد( تدوين استراتژي
هاي گوناگون، هاي ناشي از تهديدها يا نقاط ضعف به معناي دفاع است. به همين دليل بايد براي تدوين استراتژيحذف آسيب

از  (Amiri & Habibzadehˌ2015) توان چهار نوع استراتژي ارائه كرد.مي SWOTها را هماهنگ كرد. با استفاده از ماتريس آن
رساند. براي ها و تهديدها را به حداقل ممكن ميها را به حداكثر و ضعفها و فرصتديدگاه اين مدل، يك استراتژي مناسب قوت

 شوند.پيوند داده مي WTو  SO ،WO ،STها و تهديدها در چهار حالت كلي اين منظور، نقاط قوت، ضعف، فرصت

(Ebrahimzadeh & Ghasemzadehˌ2009)  
  
  

                                                            
كند. اين تكنيك نيز بر اساس اطالعاتي ها و رسيك ها ميها و منابع داخلي و فرصتاي دانست كه سازمان بين مهارتتوان مقايسهاستراتژي (راهبرد) را مي 1

كند تا نقاط قوت و ضعف داخاي مقايسه مي ها و تهديدات بيروني را باشود و فرصتكه از ارزيابي عوامل دروني و بيروني به دست آمده بنا مي
، 1394 هايي كه متناسب با شرايط دروني سازمان بوده و اثرات وضعيت پيرامون سازمان را نيز در بر داشته باشد به دست دهد. (اميري، حبيب زاده،استراتژي

 )23ص 
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 (Ghanbari et alˌ2015)، منبع: SWOT. چارچوب تحليلي 2ل شك

  
  باشد:به شكل زير مي SWOTبنابراين راهبردهاي چهارگانه ماتريس 

  
 و راهبردهاي چهارگانه آن، منبع: جمع آوري مؤلف SWOT. ماتريس 1جدول 

   Oها فرصت Tتهديدها 
 Sنقاط قوت  SOراهبردهاي  STراهبردهاي 

 Wنقاط ضعف  WOراهبردهاي  WTراهبردهاي 
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  ، منبع: جمع آوري مؤلفSWOT. معرفي راهبردهاي چهارگانه 2جدول 

  توضيح  عنوان راهبرد

  حداكثر -: تهاجمي، حداكثر SOراهبرد 

اين راهبرد مربوط به وضعيت داخلي سازمان است و نقاط مثبت (توان و نقاط قوت) 
در سازمان ايجاد  افزاييهمتواند يك حالت كند. اين راهبرد ميآن را ارزيابي مي

گيري از كند. هر سازماني مايل است در اين موقعيت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره
ها و ارائه تجارب ها را به حداكثر برساند. (گردهماييها، استفاده از فرصتتوانمندي

هاي ، سازمانمديريت دانشهاي آموزشي مانند موفق، همچنين طراحي دوره
  سودمند باشد) تواند در اين زمينهيادگيرنده و غيره مي

  حداقل -: اقتضايي، حداكثر STراهبرد 

هاي) آن اين راهبرد مربوط به وضعيت خارجي سازمان است و نقاط مثبت (فرصت
كند. اين راهبرد براساس توانمندي سازمان در مقابل را در ارتباط با بيرون ارزيابي مي

كاهش تهديدات  هاي موجود واست و هدف آن افزايش توانمنديتهديدات بنا شده
  هاي آموزشي است.با طراحي دوره

  حداكثر -: انطباقي، حداقل WOراهبرد 

هاي) آن را اين راهبرد مربوط به وضعيت داخلي سازمان است و نقاط منفي (ضعف
هاست. گاه كند. هدف اين راهبرد، كاهش نقاط ضعف و افزايش فرصتارزيابي مي

هاي به هاي اساسي، امكان استفاده از فرصتبرخورداري از ضعفها به دليل سازمان
هاي آموزشي به منظور از بين بردن نقاط دست آمده را ندارند، لذا طراحي دوره

  .ها توانمند كندتواند سازمان را در استفاده از فرصتضعف مي

  حداقل -: دفاعي، حداقل WTراهبرد 

ان است و نقاط منفي (تهديدات پيش اين راهبرد مربوط به وضعيت خارجي سازم
كند. هدف اين راهبرد، كاهش تهديدها روي) آن را در ارتباط با بيرون ارزيابي مي

تواند با تا حد امكان است. سازماني كه در معرض ورشكستگي قرار دارد مي
از راهبردهاي گوناگوني مانند  …و  مديريت راهبرديهايي مانند برگزاري دوره

  انحالل، ادغام و تالش براي بقا استفاده كند.
  

هاي هاي مورد استفاده براي سازماندهي عوامل بيروني در قالب مقولهبراي تجزيه و تحليل در قالب اين مدل، يكي از روش
براي تجزيه و تحليل عوامل مؤثر و فراروي يك هاست. اين روش ها و ضعفها و تهديدها و عوامل دروني اعم از قوتفرصت
سازمان] با استفاده از عوامل درجه بندي با توجه به اهميت داده شده به هر يك از عوامل تاثيرگذار است. براي تهيه و [ سيستم

ل زير انجام ساخت جدولي از اين عوامل و چگونگي تاثيرگذاري آن بر كاركردهاي مديريت آموزش در سازمان و تحليل آن مراح
 گرفته است:
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  . تجزيه و تحليل عوامل با استفاده از عوامل درجه بندي3جدول 

  1ستون 
ها و تهديدها فرارروي سازمان را ها، فرصتها، ضعفترين قوتدر اين ستون (عوامل بيروني و دروني)، مهم

  بريم.نام مي

  2ستون 

بر اساس اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژيك فعلي در اين ستون (وزن)، به هر يك از اين عوامل و 
ترين) مهم( هاي حاصل از شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود) وزني از يكبر اساس نتايج يافته( سازمان
دهيم. هر چقدر وزن بيشتر باشد، تأثير بر موقعيت كنوني و آينده آن سازمان ترين) ميبي اهميت( تا صفر

  است) 1جمع ستون دو بدون توجه به تعداد عوامل، ( .بيشتر خواهد بود

  3ستون 
هر عامل و بر اساس اهميت و موقعيت كنوني سازمان به آن عامل خاص  در اين ستون (درجه بندي)، به

و تجزيه و تحليل وضع  هاي حاصل از شناخت(ضعيف)، (بر اساس نتايج يافته1(بسيار خوب) تا 5امتيازي از 
  دهد.دهد كه سازمان چگونه به هريك از عوامل پاسخ مياين درجه بندي نشان ميدهيم. موجود) مي

  4ستون 
كنيم تا به اين ) ضرب مي3ضرب در ستون  2ستون ( در اين ستون (امتياز وزني)، وزن را در درجه هر عامل

آيد، به دست مي 5تا  1وسيله امتياز وزني آن به دست آيد. به اين ترتبيت براي هر عامل، يك امتياز وزني از 
  است 3كه به طور متوسط اين امتياز عدد 

  ستون آخر

زنيم را به طور جداگانه با يكديگر جمع مي 4سرانجام، امتيازات وزني تمام عوامل بيروني و دروني در ستون 
نيروهاي دهد كه يك سازمان چگونه به عوامل و كنيم. اميتاز وزني كل نشان ميو امتياز وزني را محاسبه مي

دهد. هميشه متوسط امتياز وزني كل در يك سازمان در يك اش پاسخ ميموجود و بالقوه در محيط بيروني
است. چنانچه باالتر از آن باشد، اهميت آن بيشتر و اگر كمتر از آن باشد، از اهميت و  3زمينه، عدد 

  تاثيرگذاري كمتري برخوردار است.
  

در پژوهش حاضر، به منظور تدوين راهبردهاي مطلوب براي مديريت آموزش در سازمان با رويكردي تربيت گرا، از چارچوب 
ها در اندازه (سوات) استفاده شده است. در اين مدل، راهبردهايي ارائه شده است كه براي انواع سازمانSWOTجامع تدوين راهبرد 

رساند. الزم به راحان راهبردي در شناسايي، ارزيابي و گزينش راهبردهاي مناسب ياري ميهاي گوناگون مناسب است و به طگيري
هاي مرتبط در اين حوزه با توجه به هاي اسنادي، مطالعات و مشاهدات ميداني و پژوهشها از بررسيذكر است در گردآوري داده

ه و به كمك اطالعات گردآوري شده و تحليل آن با هاي آموزشي استفاده شدفراواني و وجه مشترك اين عوامل در سازمان
  استفاده از مدل سوات، نتايج حاصله از آن ارائه شده است.

  
  هاي تحقيق:يافته

  هاي آموزشي چيست؟ها و تهديدها) مرتبط با مديريت آموزش در سازمانفرصت( ترين عوامل بيرونيمهمسؤال اول: 
  )(پاسخ به سؤال اول تحقيق)EFAS( مؤثر بر مديريت آموزش در سازمان 1نتايج تجزيه و تحليل عوامل بيروني

ها و تهديدها) مرتبط با مديريت آموزش در فرصت( در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبني بر اينكه مهمترين عوامل بيروني
ي فراروي سازمان، با استفاده ها و تهديدهاهاي فرصتهاي آموزشي چيست؛ براي سازماندهي عوامل بيروني در قالب مقولهسازمان

                                                            
1 External factors analysis summary(EFAS) 
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ها بر ها و تهديدها و با توجه به ميزان تاثيرگذاري هر يك از آناز عوامل درجه بندي و با توجه به اهميت هر يك از فرصت
  مديريت آموزش در سازمان، محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين گرديد:

  

  ها)(فرصت. نتايج تجزيه و تحليل عوامل بيروني 4 جدول

درجه   وزن  هافرصت رديف
  امتياز وزني  بندي

  /4  4  /1  تعيين اهداف بلندمدت، دقيق و مشخص در حوزه نظام آموزشي  1
  /24  3  /08  توجه و اعتقاد كافي مسئولين كشور به امر آموزش  2
  /04  2  /02  هاي مردم نهاد و خيرينهاي سازماناستفاده از ظرفيت  3
  /06  2  /03  هاي نخبگان كشوري در امر آموزشظرفيتاستفاده از   4
  /27  3  /09  هاي آموزشي با نيازهاي جامعه توسط مسئولينمتناسب سازي برنامه  5
  /21  3  /07  اختصاص بودجه و اعتبارات مناسب و كافي به امر آموزش  6
  /08  2  /04  ها در امر آموزشاستفاده از ظرفيت خانواده  7
  /06  2  /03  ها براي ارتقاي فرهنگ آموزشيظرفيت رسانهاستفاده از   8
  /06  3  /06  هاي تعليم و تربيت در كشورهاي دستگاهاستفاده از ظرفيت  9

  42/1    /52  جمع
  

  . نتايج تجزيه و تحليل عوامل بيروني (تهديدها)5 جدول

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  تهديدها رديف
  /32  4  /08  مسئولين در رابطه با آموزشعدم وجود نگاه تربيت محور در   1
  /1  2  /05  تحت تأثير بودن آموزش از فضاي سياسي كشور  2
  /12  3  /04  هاي آموزشي به دولت و عدم استقاللاتكاي هزينه  3
  /06  2  /03  در نحوه و شيوه انتخاب مديران ناكارآمدي  4

ها در اين سياستعدم انطباق اهداف و چشم اندازهاي آموزشي با   5
  /02  2  /01  حوزه

 هايو اهداف بيگانگان در حوزه فرهنگ و برنامه نفوذ سياست  6
  /06  3  /02  آموزش

  /24  4  /06  جدايي دو امر تربيت و آموزش از يكديگر  7
  /09  3  /03  عدم توجه به معيشت و رفاه كاركنان آموزشي  8

برنامه ريزي مسئولين عدم توجه و اولويت دهي به آموزش در   9
  /06  3  /02  كشوري

  /03  3  /01هاي متفاوت آموزشي با توجه به ها و تكنولوژيانتخاب محيط  10
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  افزايش اختالف طبقاتي
  /28  4  /07  هاي ذيربطنبود نظارت و ارزيابي و كنترل آموزشي توسط دستگاه  11
  /08  2  /04  هاي اشتباه توسط مؤسسات آموزشيريل گذاري فرهنگ  12
  /04  2  /02  هاي مختلفعدم هماهنگي و تناسب اهداف آموزشي در سازمان  13

  5/1    /48  جمع*
  

  است. 92/2ها و امتياز وزني آن 1*شايان ذكر است كه جمع كل وزن امتيازات عوامل بيروني 
عبارتنداز: تعيين اهداف بلندمدت، هايي كه در مديريت آموزش، سازمان با آن مواجه است ترين فرصتبا توجه به جداول فوق مهم

هاي به عنوان اولين فرصت شناخته شده است، متناسب سازي برنامه /4 دقيق و مشخص در حوزه نظام آموزشي با امتياز وزني
آموزش به عنوان دومين فرصت و توجه و اعتقاد كافي مسئولين به امر  /27 آموزشي با نيازهاي جامعه توسط مسئولين با امتياز وزني

تواند با آن مواجه باشد شود. همچنين مهمترين تهديدهايي كه سازمان ميبه عنوان اولويت بعدي شناخته مي /24با امتياز وزني 
به عنوان اولين تهديد شناخته شد و نبود  /32عبارتند از: عدم وجود نگاه تربيت محور در مسئولين در رابطه با آموزش با امتياز وزني 

به عنوان دومين تهديد و جدايي دو امر تربيت و  /28هاي ذيربط با امتياز وزني يابي و كنترل آموزشي توسط دستگاهنظارت و ارز
  آموزش از يكديگر در اولويت بعدي قرار گرفت.

  هاي آموزشي چيست؟نقاط قوت و ضعف) مرتبط با مديريت آموزش در سازمان( ترين عوامل درونيمهمسؤال دوم: 
  )(پاسخ به سؤال دوم تحقيق)IFAS( مؤثر بر مديريت آموزش در سازمان1و تحليل عوامل دروني نتايج تجزيه 

نقاط قوت و ضعف) مرتبط با مديريت آموزش در ( در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبني بر اينكه مهمترين عوامل دروني
وله نقاط قوت و ضعف، به منظور ارزيابي روش هاي آموزشي چيست؛ براي سازماندهي و طبقه بندي عوامل دروني در دو مقسازمان

مديريت و واكنش سازمان به اين عوامل خاص، با توجه به اهميت مورد انتظار در مديريت آموزش در سازمان، بررسي و ضرايب 
  ها به تفكيك جدول زير تعيين گرديد:تأثير آن

  
  . نتايج تجزيه و تحليل عوامل دروني (نقاط قوت)6 جدول

درجه   وزن  نقاط قوت رديف
  امتياز وزني  بندي

  /2  4  /05  ها و خدمات پشتيباني، تجهيزات و فضاي آموزشيكيفيت برنامه  1
  /18  3  /06  كيفيت سطح علمي اساتيد، مربيان، معلمان و فراگيران  2
  /04  2  /02  هاي فراگيرانكيفيت فعاليت  3

اخالقي اساتيد و مربيان و هاي هاي تربيتي و صالحيتتوجه به ويژگي  4
  /04  2  /02  معلمان

  /01  1  /01  هاهاي تربيت اسالمي در آموزشتوجه به اصول و ويژگي  5
  /06  2  /03  هاي آموزشيها و مشوقتوجه كافي به روش  6
  /12  3  /04  كيفيت محتواي قابل ارائه و بروزرساني آن  7

                                                            
1 Internal factors analysis summary(IFAS) 
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  /24  4  /06  هاي جديد در آموزشاستفاده از فناوري  8
  /15  3  /05  متناسب بودن نسبت اساتيد، مربيان و معلمان به فراگيران  9

  /04  2  /02  هاي مهارت افزايي براي كادر آموزشي و والدينبرگزاري دوره  10
  /18  3  /06  آسيب شناسي مستمر آموزشي  11
  /08  2  /04  هاي آموزشياستفاده از افراد نخبه و متخصص در جايگاه  12

  34/1    /46  جمع
  

  . نتايج تجزيه و تحليل عوامل دروني (نقاط ضعف)7 جدول

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  نقاط ضعف رديف
  /24  4  /06  حضور اساتيد، مربيان و معلمان ناآشنا با مباحث تعليم و تربيت  1
  /21  3  /07  تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف پرحجم  2
  /08  2  /04  آموزشيهاي ضعف در آيين نامه  3
  /06  2  /03  هاي جديد در آموزشعدم توجه به نظريه  4
  /04  2  /02  هاي آموزشي هم راستا با جامعهعدم پيشرفت و بروزرساني برنامه  5
  /28  4  /07  عدم توجه به خالقيت، نوآوري و رشد فكري فراگيران  6
  /24  4  /06  عدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در محيط آموزشي  7
  /06  2  /03  نامناسب بودن فرآيند ارزشيابي آموزشي  8
  /01  1  /01  هاي نادرست در تنبيهات آموزشياستفاده از روش  9

  /1  2  /05  عدم توجه به خانواده فراگيران و مشكالت آنها  10
  /04  2  /02  اهميت بيش از اندازه به سيستم نمره دهي  11
  /12  4  /03  فراگيرانعدم انگيزه دهي و حركت بخشي به   12

عدم تمركز مديران آموزشي در حوزه كاري خود به دليل   13
  /2  4  /05  هاي جانبيدغدغه

  68/1    /54  جمع*
  است. 02/3ها و امتياز وزني آن 1*شايان ذكر است كه جمع كل وزن امتيازات عوامل دروني 

  
هاي جديد در مديريت آموزش در سازمان عبارتند از: استفاده از فناوريبنابراين با توجه به جداول باال مهمترين نقاط قوت در 

ها و خدمات پشتيباني، تجهيزات و فضاي آموزشي با امتياز به عنوان اولين نقطه قوت و كيفيت برنامه /24 آموزش با امتياز وزني
و آسيب شناسي  /18فراگيران با امتياز وزني  به عنوان دومين نقطه قوت و كيفيت سطح علمي اساتيد، مريبان و معلمان و /2وزني 

هاي بعدي قرار گرفتند. همچنين مهمترين نقاط ضعف در سازمان عبارتند از: عدم در اولويت /18مستمر آموزشي نيز با امتياز وزني 
تيد، مربيان و معلمان به عنوان اولين نقطه ضعف و حضور اسا /28توجه به خالقيت، نوآوري و رشد فكري فراگيران با امتياز وزني 

و  /24و عدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در محيط آموزشي با امتياز وزني  /24ناآشنا با مباحث تعليم و تربيت با امتياز وزني 
  هاي بعدي قرار گرفتند.در اولويت /21تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف پر حجم با امتياز وزني 
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بيروني و دروني مديريت آموزش در سازمان، منبع: مؤلف. عوامل 3 شكل  

  
  ترين عوامل استراتژيك مديريت آموزش در سازمان چيست؟مهم سؤال سوم:

  )(پاسخ به سؤال سوم)SFAS( 1تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك 
ترين عوامل استراتژيك در مهمهاي تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني و تركيب آنها، در اين مدل، با استفاده از جدول

هاي مديريت آموزش در سازمان ارائه شده است. در واقع، با تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك، برنامه ريزاني كه تصميم
ها را به تعداد كمتري از عوامل محدود نمايند. توانند نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدها و فرصتكنند، مياستراتژيك را اتخاذ مي

هاي تجزيه و تحليل عوامل دروني و بيروني، انجام گرفته است. هاي هر يك عوامل موجود در جدولكار با بررسي دوباره وزن اين
 ترين عوامل موجود در اين دو جدول از حيث وزن، بايد به جدول تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك منتقل شوند.در واقع، سنگين

(EbrahimzadehˌAghasizadehˌ2009)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Strategic factors analysis summary(SFAS) 
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  )SFAS. تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك (8 جدول

درجه  وزن  عوامل استراتژيك
  بندي

امتياز 
  وزني

  برنامه ريزي
كوتاه 
  مدت

ميان 
  مدت

بلند 
  مدت

S124  4  /06  هاي جديد در آموزش: استفاده از فناوري/  *      
S2ها و خدمات پشتيباني، تجهيزات و فضاي : كيفيت برنامه

    *  *  /2  4  /05  آموزشي

S3 كيفيت سطح علمي اساتيد، مربيان، معلمان و فراگيران و :
      *  /18  3  /06  آسيب شناسي مستمر آموزشي

S415  3  /05  : متناسب بودن نسبت اساتيد، مربيان و معلمان به فراگيران/  *  *  *  
W128  4  /07 : عدم توجه به خالقيت، نوآوري و رشد فكري فراگيران/      *  
W2 حضور اساتيد، مربيان و معلمان ناآشنا با مباحث تعليم و :

تربيت وعدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در محيط 
  آموزشي

06/  4  24/      *  

W321  3  /07  : تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف پرحجم/  *      
W412  4  /03  : عدم انگيزه دهي و حركت بخشي به فراگيران/    *  *  

O1 : تعيين اهداف بلندمدت، دقيق و مشخص در حوزه نظام
  *      /4  4  /1  آموزشي

O2هاي آموزشي با نيازهاي جامعه : متناسب سازي برنامه
  *  *    /27  3  /09  توسط مسئولين

O324  3  /08  : توجه و اعتقاد كافي مسئولين كشور به امر آموزش/  *  *  *  
T1 مسئولين در رابطه با : عدم وجود نگاه تربيت محور در

  *  *  *  /32  4  /08  آموزش

T2 نبود نظارت و ارزيابي و كنترل آموزشي توسط :
  *  *  *  /28  4  /07  هاي ذيربطدستگاه

T324  4  /06  : جدايي دو امر تربيت و آموزش از يكديگر/  *  *  *  
T412  3  /04  هاي آموزشي به دولت و عدم استقالل: اتكاي هزينه/  *  *    

  
  راهبردهاي مديريت آموزش در سازمان چيست؟ چهارم: سؤال

  چهارم) سؤالپاسخ به راهبردها (تدوين 
) و باالخره WO( )، انطباقيST( )، اقتضائيSO( با تداخل هر يك از عوامل با يكديگر، به تدوين راهبردهاي مختلف تهاجمي

  پردازيم.) ميWT( دفاعي
  هاي بيروني است كه عبارتند از:راهبرد تمركز بر نقاط قوت دروني و فرصتدر اين ): SO( يتهاجمراهبردهاي 
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هاي مردم نهاد و هاي جديد با كمك سازمانافزايش كيفيت خدمات، تجهيزات و فضاي آموزشي و استفاده از فناوري .1
 خيرين و نخبگان و اختصاص بودجه و اعتبار كافي در سايه توجه مسئولين

هاي هاي تربيتي و اخالقي اساتيد، مربيان و معلمان و فراگيران با استفاده از ظرفيتيتافزايش سطح علمي و صالح .2
 هاي تعليم و تربيت كشوردستگاه

 هاي آموزشي با نيازهاي جامعهافزايش كيفيت محتوا و آسيب شناسي مستمر آموزشي با هدف متناسب سازي برنامه .3

 در راستاي اهداف بلندمدت نظام آموزشي هاي تربيت اسالميها و ويژگيتوجه به اصول، روش .4

  ها در امر آموزشهاي مهارت افزايي براي والدين جهت استفاده از ظرفيت خانوادهبرگزاري دوره .5
  در اين راهبردها بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و شامل موارد زير است:): ST( ياقتضائراهبردهاي 

هاي تربيتي و اخالقي اساتيد، مربيان و معلمان در جهت كاهش نگاه جدايي امر تربيت و آموزش از مهارتافزايش  .1
 يكديگر

هاي ناشي از عدم توجه و اولويت دهي به آموزش در افزايش آسيب شناسي مستمر آموزشي در جهت كاهش آسيب .2
 برنامه ريزي مسئولين

 ش تأثيرپذيري آموزش از فضاي سياسي كشورافزايش آسيب شناسي مستمر آموزشي در جهت كاه .3

  هاي آموزشيافزايش توجه به مباحث تربيت اسالمي در راستاي جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه در برنامه ريزي .4
هاي بيروني در در اين راهبرد ضمن تاكيد بر نقاط ضعف دروني، سعي بر بهره گيري از فرصت): WO( يانطباقراهبردهاي 

  ضعف فراروي مديريت آموزش در سازمان بوده و دربرگيرنده موارد زير است:جهت رفع نقاط 
هاي كاهش تاكيد بر دروس نظري و تكاليف پرحجم و سيستم نمره دهي نامطلوب در راستاي متناسب سازي برنامه .1

 آموزشي با نياز جامعه

هاي نخبگاني و استفاده از ظرفيتافزايش توجه به خالقيت، نوآوري، انگيزه و شكوفايي استعدادهاي فراگيران با  .2
 هاي تعليم و تربيت كشوردستگاه

  هاي جانبي مديران آموزشي با اختصاص بودجه و اعتبار كافيكاهش دغدغه .3
  اين راهبرد بر رفع آسيب پذيري مديريت آموزش در سازمان تاكيد داشته كه عبارتند از: ):WT( يدفاعراهبردهاي 

هاي هاي جديد با توجه و اولويت دهي مسئولين در برنامه ريزيهاي آموزشي و استفاده از نظريهتقويت آيين نامه .1
 آموزشي

 افزايش نظارت، ارزيابي و كنترل با تمركز بر مديران كارآمد .2
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  . ماتريس راهبردها و راهكارهاي مديريت آموزش در سازمان9جدول 

  

  
  

  تهديدها  هافرصت

تعيين اهداف بلندمدت، دقيق و  .1
  مشخص در حوزه نظام آموزشي

. توجه و اعتقاد كافي مسئولين كشور به 2
  امر آموزش

هاي سازمانهاي . استفاده از ظرفيت3
  مردم نهاد و خيرين

هاي نخبگان . استفاده از ظرفيت4
  كشوري در امر آموزش

هاي آموزشي با . متناسب سازي برنامه5
  نيازهاي جامعه توسط مسئولين

. اختصاص بودجه و اعتبارات مناسب و 6
  كافي به امر آموزش

ها در امر . استفاده از ظرفيت خانواده7
  آموزش

ها براي يت رسانه. استفاده از ظرف8
  ارتقاي فرهنگ آموزشي

هاي هاي دستگاه. استفاده از ظرفيت9
  تعليم و تربيت در كشور

عدم وجود نگاه تربيت محور در  .1
  مسئولين در رابطه با آموزش

تحت تأثير بودن آموزش از فضاي  .2
  سياسي كشور

هاي آموزشي به دولت و . اتكاي هزينه3
  عدم استقالل

ر نحوه و شيوه انتخاب د . ناكارآمدي4
  مديران

. عدم انطباق اهداف و چشم اندازهاي 5
  ها در اين حوزهآموزشي با سياست

و اهداف بيگانگان در  . نفوذ سياست6
  آموزش هايحوزه فرهنگ و برنامه

. جدايي دو امر تربيت و آموزش از 7
  يكديگر

. عدم توجه به معيشت و رفاه كاركنان 8
  آموزشي

ولويت دهي به آموزش . عدم توجه و ا9
  در برنامه ريزي مسئولين كشوري

هاي ها و تكنولوژي. انتخاب محيط10
متفاوت آموزشي با توجه به افزايش 

  اختالف طبقاتي
. نبود نظارت و ارزيابي و كنترل 11

  هاي ذيربطآموزشي توسط دستگاه
هاي اشتباه . ريل گذاري فرهنگ12

  توسط مؤسسات آموزشي
و تناسب اهداف . عدم هماهنگي 13

  هاي مختلفآموزشي در سازمان
 STراهبرد  SOراهبرد   نقاط قوت

ها و خدمات پشتيباني، . كيفيت برنامه1
  تجهيزات و فضاي آموزشي

. كيفيت سطح علمي اساتيد، مربيان، 2

. افزايش كيفيت خدمات، تجهيزات و 1
هاي فضاي آموزشي و استفاده از فناوري

هاي مردم نهاد و جديد با كمك سازمان

هاي تربيتي و اخالقي . افزايش مهارت1
اساتيد، مربيان و معلمان در جهت كاهش 

و آموزش از  نگاه جدايي امر تربيت

ل 
حلي

SWت
O
T 

 بيروني  دروني
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  معلمان و فراگيران
  هاي فراگيران. كيفيت فعاليت3
هاي تربيتي و . توجه به ويژگي4

هاي اخالقي اساتيد و مربيان و صالحيت
  معلمان

هاي تربيت . توجه به اصول و ويژگي5
  هااسالمي در آموزش

هاي ها و مشوق. توجه كافي به روش6
  آموزشي

. كيفيت محتواي قابل ارائه و بروزرساني 7
  آن

 هاي جديد در آموزش. استفاده از فناوري8
. متناسب بودن نسبت اساتيد، مربيان و 9

  علمان به فراگيرانم
هاي مهارت افزايي براي . برگزاري دوره10

  كادر آموزشي و والدين
  . آسيب شناسي مستمر آموزشي11

. استفاده از افراد نخبه و متخصص در 12
  هاي آموزشيجايگاه

و اختصاص بودجه و  خيرين و نخبگان
 اعتبار كافي در سايه توجه مسئولين

هاي . افزايش سطح علمي و صالحيت2
تربيتي و اخالقي اساتيد، مربيان و معلمان 

هاي ستفاده از ظرفيتو فراگيران با ا
 هاي تعليم و تربيت كشوردستگاه

. افزايش كيفيت محتوا و آسيب شناسي 3
مستمر آموزشي با هدف متناسب سازي 

  هاي آموزشي با نيازهاي جامعهبرنامه
هاي ها و ويژگي. توجه به اصول، روش4

تربيت اسالمي در راستاي اهداف بلند 
 مدت نظام آموزشي

ي مهارت افزايي ها. برگزاري دوره5
براي والدين جهت استفاده از ظرفيت 

  ها در امر آموزشخانواده

 يكديگر

. افزايش آسيب شناسي مستمر 2
هاي آموزشي در جهت كاهش آسيب

اولويت دهي به  ناشي از عدم توجه و
 آموزش در برنامه ريزي مسئولين

. افزايش آسيب شناسي مستمر 3
آموزشي در جهت كاهش تأثيرپذيري 

 آموزش از فضاي سياسي كشور

. افزايش توجه به مباحث تربيت 4
اسالمي در راستاي جلوگيري از نفوذ 

هاي فرهنگ بيگانه در برنامه ريزي
  آموزشي

  

 WTراهبرد  WOراهبرد   نقاط ضعف

حضور اساتيد، مربيان و معلمان ناآشنا با  .1
  مباحث تعليم و تربيت

. تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف 2
  پرحجم

  هاي آموزشي. ضعف در آيين نامه3
هاي جديد در . عدم توجه به نظريه4

  آموزش
هاي . عدم پيشرفت و بروزرساني برنامه5

  آموزشي هم راستا با جامعه
عدم توجه به خالقيت، نوآوري و رشد . 6

  فكري فراگيران
. عدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در 7

  محيط آموزشي
 . نامناسب بودن فرآيند ارزشيابي آموزشي8

كاهش تاكيد بر دروس نظري و  .1
تكاليف پرحجم و سيستم نمره دهي 
نامطلوب در راستاي متناسب سازي 

 هاي آموزشي با نياز جامعهبرنامه

افزايش توجه به خالقيت، نوآوري، . 2
انگيزه و شكوفايي استعدادهاي فراگيران 

هاي نخبگاني و با استفاده از ظرفيت
 هاي تعليم و تربيت كشوردستگاه

هاي جانبي مديران . كاهش دغدغه3
آموزشي با اختصاص بودجه و اعتبار 

  كافي
  

هاي آموزشي و . تقويت آيين نامه1
يد با توجه و هاي جداستفاده از نظريه

اولويت دهي مسئولين در برنامه 
 هاي آموزشيريزي

. افزايش نظارت، ارزيابي و كنترل با 2
  تمركز بر مديران كارآمد
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هاي نادرست در . استفاده از روش9
  تنبيهات آموزشي

. عدم توجه به خانواده فراگيران و 10
  مشكالت آنها

سيستم نمره  . اهميت بيش از اندازه به11
  دهي

. عدم انگيزه دهي و حركت بخشي به 12
  فراگيران

. عدم تمركز مديران آموزشي در حوزه 13
  هاي جانبيكاري خود به دليل دغدغه

  
  بحث و نتيجه گيري

هاي آموزشي با تاكيد بر رويكرد تربيت گرايانه انجام شد. مطالعه حاضر با هدف تحليل عوامل مؤثر بر مديريت آموزش در سازمان 
در دو دسته عوامل بيروني و دروني و همچنين عوامل  هاي اين مطالعه عوامل مؤثر در بر مديريت آموزش در سازمان رايافته

ها در بسياري از امورات و جريانات اي است كه سازماند. از آنجا كه امروزه شرايط جامعه به گونهاستراتژيك و راهبردها نشان دا
ها، هاي جامعه و همچنين نيازهاي فراوان افراد به سازمانزندگي افراد نقش قابل توجه و درخوري دارند و با توجه به پيچيدگي

ها به نحوي با شد. بنابراين جامعه امروز، جامعه سازماني است و همه انسانها اجتناب ناپذير باباعث شده است كه استفاده از آن
هاي آموزشي، ها براي رفع نيازهاي خود استفاده كنند. در سازمانها در ارتباط هستند تا بتوانند از خدمات و توليدات آنسازمان

كند، چرا كه كيفيت موزشي نقش حساسي را ايفا ميمديريت آموزشي به عنوان يكي از اركان اصلي آموزش در پاسخ به نيازهاي آ
به  صرفاًي آموزشي، هاسازمانامروزه از آنجا كه در بسياري از هر كشوري به كيفيت نظام آموزشي آن بستگي دارد. همچنين 

ي اين فرآيند جهينتو در  كننديمي نظري و حفظيات به فراگيران اقدام هااندوختهمباحث آموزشي آن هم از نوع انتقال دانش و 
و پس از گذر از  دهنديمبه صورت ماشيني فقط مفاهيم و اطالعات انباشته شده را در ذهن خود جاي  عموماًآموزشي، فراگيران 

، لذا از اين رهگذر شوديمفراموشي سپرده  و اطالعات به هااندوخته، بسياري از اين اندبودهي كه در آن در حال آموزش ابرهه
توجه به تربيت نيز بسيار مهم و حياتي است. بنابراين براي اينكه در فرآيند آموزشي، فراگير به درستي مسير را طي نمايد و انديشه و 

  .رار گيرندتفكر و خالقيت او نيز به طور همزمان رشد نمايد، نياز است كه دو مقوله تربيت و آموزش در كنار هم ق
اي برخوردار است كه تاثيرات آن به صورت هاي اين پژوهش، مديريت آموزش در سازمان از جايگاه و اهميت ويژهبا توجه به يافته

كند. با توجه به مشاهدات و مستندات، عوامل و موانعي وجود دارد كه بر مستقيم بر فراگيران و مخاطبان آن بروز و ظهور پيدا مي
ها و همچنين نقاط يت آموزش در سازمان تاثيرگذار است. با توجه به بررسي وضعيت و شناسايي نقاط قوت و فرصتفرآيند مدير

، بيانگر SWOTهاي مؤثر بر اين فرآيند با توجه به مدل ضعف و تهديدهايي كه در فرآيند مديريت آموزش وجود دارد، رهيافت
ر مديريت آموزش، سازمان با آن مواجه است عبارتنداز: استفاده از آن است كه مهمترين نقاط قوت (عوامل دروني) كه د

ها و خدمات پشتيباني، تجهيزات و فضاي آموزشي، كيفيت سطح علمي اساتيد، مريبان كيفيت برنامه هاي جديد در آموزش،فناوري
 ريتأث) كه pali & tafazoli˒2021تفضلي (پالي و و معلمان و فراگيران و آسيب شناسي مستمر آموزشي كه اين يافته با تحقيق 

آموزشي بر ميزان ارتقاء پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و متغيرهاي مزاياي هاي آموزشي و وسايل كمكتكنولوژي تجهيزات و
ا بيني كننده براي متغير پيشرفت تحصيلي اشاره داشت و همچنين بكاربرد تكنولوژي و تصورات كاربرد تكنولوژي بهترين پيش
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هاي ارتباطي معلمان و سازگاري تحصيلي و بهزيستي تحصيلي دانش ) كه به ارتباط ميان مهارتshalian˒2021تحقيق شاليان (
  آموزان پرداخت، مطابقت دارد.

ترين نقاط ضعف (عوامل دروني) كه در مديريت آموزش، سازمان با آن مواجه است عبارتنداز: عدم توجه به خالقيت، نوآوري مهم
شد فكري فراگيران، حضور اساتيد، مربيان و معلمان ناآشنا با مباحث تعليم و تربيت، عدم شكوفايي استعدادهاي فراگيران در و ر

 & Nasiri)محيط آموزشي، تاكيد بيشتر بر دروس نظري و تكاليف پر حجم است كه اين يافته با تحقيق نصيري و جهانيان 

jahanianˌ2018)  است كه چنانچه به  رگذاريو تأث عيوس ،همه جانبه يموضوع تيو ترب ميدر عرصه تعل تيخالقكه اشاره دارد
، دينقش نما يفاياست، ا ينظام آموزش يبر اجزا بكه مترت تيو ترب ميتعل مسائلدر همه  تواندمي ،شود تيريشناخته و مد يدرست

  همسو است.
تعيين اهداف بلندمدت، دقيق و  آموزش، سازمان با آن مواجه است عبارتنداز:ها (عوامل بيروني) كه در مديريت ترين فرصتمهم

هاي آموزشي با نيازهاي جامعه توسط مسئولين، توجه و اعتقاد كافي مسئولين مشخص در حوزه نظام آموزشي، متناسب سازي برنامه
ا آن مواجه باشد عبارتند از: عدم وجود نگاه تواند بعوامل بيروني) كه سازمان مي( همچنين مهمترين تهديدها و به امر آموزش

جدايي دو امر ، هاي ذيربطنبود نظارت و ارزيابي و كنترل آموزشي توسط دستگاه، تربيت محور در مسئولين در رابطه با آموزش
 ريتأث ) كه اشاره بهeghbali barmachi˒2020( يبرمچاقبالي ها با تحقيق تربيت و آموزش از يكديگر است كه اين يافته

بررسي ) كه به  (Boak & Crabbeˌ2018بوك و كراب و همچنين با تحقيق  كنديسازماني بر ابعاد سازمان يادگيرنده مفرهنگ
پردازد و همچنين با تحقيق ميمربيگري در يك سازمان  هايمهارتتأثير مداخله آموزشي، به منظور توسعه و ترغيب استفاده از 

تحول اساسي و پايدار در هر جامعه در گرو متحول شدن نظام تعليم و ) كه بر اين موضوع تأكيد كرده كه (kazemiˌ2012كاظمي 
وان معلمان به عن و باشدنظام تعليم و تربيت، بهبود كيفيت كار معلمان و مربيان مي يتوسعهتربيت آن جامعه و محور اصلي تحول و 

تعليم  و زنندحرف اول را در تربيت منابع انساني مي ،هاي اجتماعيها و مسئوليتهاي علمي و مبلغان ارزشگذاران انديشهپايه
هاي كمال و تعالي انسان يهاي واال و مايهاي اسالمي به عنوان سرمايهوتربيت در جمهوري اسالمي ايران بر مبناي اصول و ارزش

  ، اشتراك نتيجه دارد.رددگمستعد قلمداد مي
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