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 چكیده 

امه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی برن یكی از ماموریت های جمعیت هالل احمر

با توجه به تغییرات محیطی و افزایش تنوع وماهیت . است  دراین زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز

 استراتژیک اجرا و ارزیابی برنامه حوادث وجود تفكر استراتژیک در مدیران برنامه ریز در جمعیت هالل احمر برای تدوین ،

سواالتی .اساسی را ایفا می کند نقشدر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک  و اتخاد تصمیم ، نحوه تفكر مدیران . ضروری است 

که در برنامه ریزی استراتژِیک طرح می گردد پاسخ درست اش وابسته به میزان شناخت مدیران از روش های برنامه ریزی و 

برای تحقق چنین هدفی که مبتنی بر برنامه ریزی می باشد ، تدوین و طراحی استراتژی  .مدیران در اتخاذ تصمیم است تفكر

در این پروژه علمی که در جمعیت هالل احمر استان اردبیل تحقق . آموزش با چشم انداز کاربرد همگانی امری ضروری است

نفر از صاحب نظران و  04گانی از مدل دیوید و با روش دلفی با مشارکت یافته است ، برای تدوین استراتژی های آموزش هم

با شیوه دلفی  (SOWT)روش پژوهش براساس مدل  .مدیران عملیاتی آموزش در جمعیت هالل احمر استفاده شده است 

وقعیت محافظه با بررسی عواعل محیطی داخلی و خارجی سازمان ، یافته ها نشان می دهد وضعیت سازمانی در م. می باشد

 .کارانه قرار دارد 

 ،روش دلفیSOWTمدل استراتژی ،،آموزش همگانیمدیریت استراتژیک ، : کلید واژه
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 مقدمه

 بسیج سازماندهی، ریزی، برنامه در انسانی و مادی منابع کارآمد و مؤثر کارگیری به فرآیند مدیریت     

 مورد ارزشی نظام اساس بر سازمانی و اهداف به دستیابی برای که است کنترل و هدایت امكانات، و منابع

 مدیریت دانش میدانند؟ چقدر مدیریت انسانها درباره ابتدا در که گفت، باید واقعاً .گیرد می صورت قبول،

 مدیریت طریق از توان می را مدیریت از بخشی هنر؟ است یا علم مدیریت آیا و است علمی حد چه تا

 گرفته فرا آموزش با که را بخشی واقع در آموخت باید کار را ضمن دیگر شیبخ و گرفت فرا آموزش

 هنر میشود گوناگون شرایط در اندوخته ها بستن کار به موجب که را بخشی است،و مدیریت علم میشود

 را جهان مرزهای ها رسانه و اطالعات فناوری که جدید قرن در آموزش مقوله (1931دربانی و همكاران،.)می نامند مدیریت

 و تعلیم .است داده خود اختصاص به را ممتازی و ه ویژ جایگاه ،است نموده( دهكده جهانی)به  تبدیل را آن و کرده محو

 در اندوزی دانش بلكه نمیشود خالصه گچ و تخته و درس کالس م مفهو در تنها دیگر و یكم بیست قرن جهان در تربیت

 و محیط با تعامل بستر در و است اجتماعی انسان موجودی.  گرفت خواهد قرار توجه مورد گوناگون روش هایی و ها قالب

 این در وی.گردد آن مالک و داده تغییر نیازهایش با مطابق را محیط کند تا می تالش همواره و نموده رشد خود جامعه

 شهرها که رو ازآن گفت باید. بیند می آموزش غیرمستقیم یا مستقیم به صورت اطراف محیط از اطالعات دریافت با فرآیند

هالل عیت جم(1939شبیری و همكاران،.)آیند می حساب به بشری تحوالت وکانون بستر و بوده بشری مصنوع ترین بزرگ

ایران بر اساس اهداف و وظایف انسانی و بشردوستانه خویش، خدمت بی منت، مهرورزی، تكریم مردم،  اسالمی ریاحمرجمهو

انسان ها را در راستای تعالیم انسان ساز  سالمتاز زندگی و  حمایتبشری و  آالم ینانسانی، تسك یواالدفاع از ارزش های 

اخالقی می خود را پایبند به اصول منشور  ستیبه اراده خالق ه ایمان سرلوحه کار خویش قرار داده و با مبین اسالم دین 

برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی )آن تاکید شده است یكی از وظایف اصلی جمعیت هالل احمرکه در اساسنامه به .داند

جهت . می باشد )مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی دراین زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز

نوع و ماهیت در حال حاضر با توجه  به افزایش ت. تحقق چنین هدفی برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است 

 تفكر بودن دارا. حوادث ، شیوه های مختلف آموزشی بر حسب موقعیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه بایستی مد نظر باشد

 راحتی به و کرده ایجاد محیط در رقابتی مزیت نوعی خود برای سازمان کند می کمک مدیران به استراتژیک ریزی برنامه و

به  در جمعیت هالل احمر آموزش همگانی.کنند غلبه آنها بر حتی و کرده تحمل را اعیاجتم و اقتصادی و نوسانات سیاسی

ا دانش آموزان، توح مهدکودك طف جامعه از سلیه فعالیت هایی که در خصوص آموزش کمک های اولیه به اقشار مختلک

های آموزشی  کالس ریق تشكیلاین آموزشها از ط.می گردد اطالقف صورت می پذیرد لو سایر اقشار مخت طالبدانشجویان ،

که راحل مربوط به امداد رسانی م .دانجام می پذیر..... زیونی و یتلومبتنی بر نیاز جامعه، نصب بیلبورد،انتشار مقاله،برنامه های 

است که در قبل از وقوع حادثه می باشد برای به حداقل رساندن خسارات آن در نظر گرفته می شود که شامل فعالیتهای زیر 

 :آموزش همگانی امدادی مورد تاکید می باشد

این مرحله قبل از وقوع حادثه می باشد که برای به حداقل رساندن خسارات آن در نظر گرفته می شود :آمادگی و انتظار :الف

 .که شامل فعالیتهای زیر می باشد

خسارات جانی و مالی میزان  مهمترین مسئله قبل از وقوع بالیای طبیعی جهت کاهش :آموزش افراد جامعه      -1

 .آگاهی افراد جامعه از حوادث و نحوه برخورد با آن می باشد

قبل از وقوع حوادث باید نیروی انسانی مناسب را آموزش داده و همیشه جهت  :تربیت نیروی انسانی متخصص       -2

 .امدادرسانی به منطقه حادثه دیده آماده نگه داشت
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جهت ساخت بنا در منطقه مناسب می توان از کارشناسان :طقه مناسب و به صورت استانداردساخت بناها در من      -9

زمین شناسی استفاده نمود و محل مناسب را انتخاب کرد یا در صورت نیاز به ساخت بنا در این نقاط با استفاده از 

 .استانداردهای موجود ساختمان را محكم بنا کرد

جهت تكمیل وسایل امداد رسانی بایستی همیشه با شرکتهای :تن وسایل امداد و نجات تكمیل و آماده نگه داش      -0

بعضی از وسایل و تجهیزات . سازنده این گونه تجهیزات در ارتباط بوده و بتوان وسایل مورد نیاز را تهیه نمود

و طی مدتی دوباره بررسی امدادی نیز نیاز به نگهداری ویژه ای دارند و بایستی در مكانهای مناسب نگهداری شوند 

 .و آزمایش شوند تا از سالم بودن و کارآیی آن مطمئن شد

 :اعالم خطر هنگام یا بعد از وقوع حادثه می باشد و ممكن است به صورتهای زیر از وقوع آن مطلع شویم:اعالم خطر :ب 

 .سانحه در نزدیک یا در منطقه ما روی می دهد      -1

 ی امدادیاز طریق چارت بند      -2

 ...اطالع یافتن از طریق رسانه ها مانند رادیو، تلویزیون و       -9

 و امداد عملیات مجاور شهرهای از امدادی نیروهای ورود از قبل یا و زمان هم حادثه وقوع از پس :عملیات امداد و نجات :ج

 :باشد می زیر مراحل شامل و پذیرد می    انجام  نجات

پس از وقوع حادثه مدیریت حوادث در منطقه آسیب دیده باید با در نظر گرفتن نوع :شهرهای پیرامون برقراری ارتباط با .1

در سازمان امداد کشور .خسارات و تلفات احتمالی و نیازهای مردم با شهرهای پیرامون تماس گرفته و در خواست کمک نماید

افت خبر به حالت آماده باش درآمده و در صورت نیاز به وجود دارد که در صورت دری( جفت ) شهرها و یا استانهای معین 

 .ارسال می کنند... منطقه اعزام می گردند و یا فقط کمكهای خود را از قبیل چادر، مواد غذایی و 

در حوادث و سوانح یكی از عوامل ایجاد خسارت که در زلزله بیشتر می باشد آتش سوزی است که :تالش برای مهار سانحه .2

سانحه در منطقه بایستی خود را برای مقابله و جلوگیری از آن آماده سازد که بهترین راه و اولین راه قطع جریان مدیریت 

 .برق و گاز در این مناطق می باشد

در بعضی از عملیاتهای امدادرسانی نیاز به عملیات طوالنی مدت نمی باشد زیرا بناها به طور کلی :عملیات جستجو و نجات .9

ده یا آسیب جدی ندیده اند در این گونه موارد عملیات امدادرسانی بدین صورت انجام می گیرد که ابتدا افراد تخریب نش

گروه امدادی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و هر کدام از افراد به بررسی نقاط مختلفی از منطقه آسیب دیده می 

کلیه ساختمانها . ان برای هر خانوار شناسنامه امدادی تكمیل می کنندپردازند و میزان خسارات وارده را بررسی و حتی االمك

در صورت امكان سعی شود تا اقالم توزیعی بین آسیب دیدگان به یک . باید از نظر قابل سكونت بودن مورد بررسی قرار گیرند

نه خسارت مالی ندیده اند یا به خاطر داشته باشید که افرادی نیز در منطقه آسیب دیده هستند که هیچ گو. اندازه باشد

مراقب باشید که با این گونه افراد چگونه . خسارت وارده به آنها ناچیز می باشد ولی آنها نیز از شما تقاضای کمک دارند

سعی کنید اعتماد افراد را نسبت به خود جلب کنید ولی به آنها دروغ . ارتباط برقرار نمایید تا در منطقه تنش ایجاد نشود 

معموال در این گونه حوادث پس از گذشت .د یا قول بی اساس ندهید و در حیطه مسوولیتها و وظایف خود عمل کنیدنگویی

چند روز منطقه به حالت عادی خود با ز می گردد که در این موقع سازمانها و نهادهای دیگر نسبت به بازسازی و تعمیر 

حال اگر سانحه وسیع باشد و تخریب بناها را در بر داشته باشد پس .ردبعضی از بناها که قابل سكونت نیستند اقدام خواهند ک

از وقوع آن عملیات جستجو ونجات افراد زیر آوار آغاز می شود که گروهای امدادی به تیم های مختلف تقسیم می شوند و 
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ز فعالیت می کنند هر تیم مسوول تجسس در قسمتی از منطقه می باشد در کنار گروه تجسس و نجات گروههای دیگری نی

 .که کار کلیه این گروهها وابسته به یكدیگر می باشد... مانند کمكهای اولیه تریاژ ، پشتیبانی ، اطفا حریق و 

جهت . تریاژ به معنی تقسیم بندی افراد صدمه دیده در حادثه می باشد که برای هر مرحله ای متفاوت می باشد:تریاژ .0 

ومان ابتدا یک تیم تریاژ تشكیل شده و مصدومان را از لحاظ آسیبهای وارده به وسیله انجام اقدامات پزشكی برای مصد

نوارهای رنگی مخصوص و یا کارتهای ویژه تقسیم بندی می کنند تا بتوان مصدومان را به ترتیب اولویت انتقال و اقدامات 

 .پزشكی را برای آنها انجام داد

جهت اقدامات پزشكی اولیه در منطقه بیمارستانهای صحرایی احداث می گردد و :درمان و مراقبتهای پزشكی از مجروحان .5 

 .حتی االمكان مصدومان در این مراکز درمان می شوند و در صورت نیاز به بیمارستانهایی در شهرهای مجاور اعزام می شوند

 اقدامات  از آن اجرا می شود که شاملمعموال این مرحله همزمان با عملیات امداد ونجات یا کمی بعد :مرحله عادی سازی  .6

 .باشد می زیر

برای ایجاد سرپناه موقت بهترین وسیله استفاده از چادر های امدادی می باشد بسته به نوع :ایجاد سرپناه اضطراری     -1

می گیرد و که در حوادث با وسعت کم معموال این کار صورت ن. سانحه و در صورت نیاز اردوگاههای امدادی احداث می شود

 .چون افراد آسیب دیده تمایل دارند که در محل خانه خود باشند در همان محل عمل چادر زنی انجام می شود

معموال بعد از حوادث بزرگ به علل مختلفی آبهای منطقه آلوده می شوند و چون اکثر :تامین آب آشامیدنی سالم -2 

ین آب آشامیدنی سالم در منطقه می باشد که این امر را با استفاده از بیماریها توسط آب آلوده منتقل می شود نیاز به تام

 .تانكرهای مخصوص انجام می گیرد

 می  یكی از مهمترین بخشهای امدادرسانی در مراحل اولیه حوادث بزرگ تغذیه افراد آسیب دیده:تغذیه افراد آسیب دیده-9 

 حادثه بین خشک غذایی جیره روز چند گذشت از پس ولی باشد می سرد غذاهای و کنسرو معموال اول روزهای در که باشد

 .نمایند اقدام غذا طبخ به نسبت خود تا گردد می توزیع دیدگان

 و بهداشتی لحاظ از هم زیرا شود انجام  تدفین جان باختگان پس از شناسایی توسط خانواده متوفی:تدفین جان باختگان-0 

 .باشد می موثر بسیار روحی لحاظ از هم

در حوادث و سوانح بزرگ معموال افراد سودجو در خود منطقه یا از شهرهای مختلف اطراف به منطقه آمده و :ایجاد امنیت-5 

شروع به دزدی و غارت اموال می کنند که وظیفه ایجاد امنیت و حفاظت از اموال مردم به عهده نیروی انتظامی و امدادی 

 .منطقه می باشد

این مرحله پس از عملیات امدادرسانی و پس از گذشت مدتی از حادثه می باشد که بستگی به نوع :بازسازی و توان بخشی    

 .و وسعت حادثه مدت زمان آن متفاوت می شود که برای این امر بایستی کارهای زیر انجام پذیرد

 ساختن خانه های جدید توسط دولت      -1

 ران خساراتاختصاص دادن وام به حادثه دیدگان جهت جب      -2

 ....و  ساخت زیر بناهای اساسی منطقه      -9
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در امدادی  در بخش توسعه آموزش های همگانیدر این پژوهش تالش شده است با بررسی عوامل محیطی استراتژی های 

  .جمعیت هالل احمر استان اردبیل طراحی و تدوین گردد

 استراتژی

به تاریخ ادبیات مدیریتی ( همچون بسیاری از مفاهیم دیگر مدیریتی)ستراتژی استراتژی نبود، امروز ا« نوین»اگر رویكردهای 

محیط . استراتژی با محیط کسب و کار امروز است« کالسیک»تطابق ماهیت رویكردهای  دلیل این امر عدم. سپرده شده بود

شی، تغییرات پی درپی پارادایم کسب و کار امروز با ویژگیهایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحوالت ناپیوسته و جه

ها و رقابت بدون حیطه بندی قابل تعریف است و این خصوصیات صحت پیش بینــی محیط آینده را به شدت تضعیف می 

 (2449و احمدی، غفاریان) .کند

 در اقتصادی ادابع گسترش با.کردند استفاده ژنرالها، جنگی توسط برنامه تدوین معنای به کلمه این از ها یونانی بار اولین

 دهه از و گردید مطرح عرصه اقتصاد در تدریج به و یافته اقتصادی معنایی نظامی حالت استراتژی از مفهوم روزمره زندگی

 هنری توسط بیستم نیمه قرن در مدیریت و سازمان حیطه در استراتژی مفهوم از استفاده . شد متداول مدیریت در 1364

 (George, 2005) .است شده آغاز دراکر و پیتر فایول

 : گردد می برخوردار ذیل شرح به هایی از رویكرد استراتژی مفهوم سیرتحول بندی، دسته یک در

 ها عملیات هدایت و بردن پیش هنر یعنی استراتژی محور ملیاتع -1

 جنگ اهداف به دستیابی برای وسیله ای عنوان به رزم کارگیری به از است عبارت استراتژی محور جنگ -2

هنربكارگیری همه قدرت کشور برای به  عنوان به جنگ هدایت از است عبارت درابزاراستراتژی محوروتوسعه جنگ -9

 دستیابی به پیروزی

 و ازظرفیت برداری بهره برای فراگیر طرحی عنوان به استراتژی: جنگ  و صلح بعد زمان در توسعه محور، جنگ -0

 به منظور (قدرت دیپلماتیک و اقتصادی،روانی،سیاسی، رهایبا ابزا ترکیب در) مسلحانه اجبار برای کشور قابلیت

 .ابزارهای آشكار و پنهان وآرام می باشد با خارجی سیاست از پشتیبانی موثرترین

 سیاسی اهداف کسب همه برای کشور قدرت همه از استفاده عنوان به استراتژی: وهدف  ابزار دربعد توسعه -5

 و ها کنترل وضعیت برای قدرت جامع هدایت هنر از است عبارت یاستراتژ: کنترل محور و دیدن دیالكیتكی -6

 اهداف کسب منظور به مناطق

 می واقع موثر بسیار (1)شماره جدول بندی استراتژی دسته از گرفته صورت تعاریف های ویژگی بیان و درك برای

 (1936یزدان پناه ،).گردد

 

 های مفهوم سازی نسل

 

 تعریف های گیویژ بیان مفهوم استراتژی اربردک

 برای منازعه آاربرد بر داللت استراتژی جنگیدن هنر نسل اول

 دارد جنگ اهداف به نیل

 مهار اعمال از است عبارت استراتژی محور جنگ نسل دوم

 منظور به ساز، جنگ های فرآیند بر

 به و است آنها از وقوع گیری جلو

 های حوزه بین مناسبات تنظیم دنبال

 و ادی، فرهنگی،اقتص سیاسی، مختلف

 توان طریق این از تا هستند اجتماعی

 واهداف شده تقویت بازیگر رزمی

 نظامی، قدرت اعمال مذآور بدون
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 . گردد تحصیل

 اهدافی باید استراتژی طراحان ریزی سازمانی برنامه نسل سوم

 و محیط به نسبت و داشته مشخص

 بسیار سازمانی خود های توانمندی

 مؤثر ای برامه دتابتوانن باشند، حساس

 . پیشنهاد نمایند اجرا وبرای طراحی را

 

 است ای شده طراحی برنامه استراتژی ملی مدیریت نسل چهارم

 بالقوه امكانات آاربرد نحوه برای

 ملی سطح در به اهداف نیل درجهت

 به باتوجه آه مشخصی زمانی دوره ودر

 هر بازیگر خارجی و داخلی شرایط

 . گیرد می صورت

 شده، ریزی برنامه تالشی به استراتژی جهانی مهندسی نجمنسل پ

 ساختن برای هدفمند و جانبه همه

 تبدیل خاص بنیاد منافعی بر آینده

 است شده

 مهندسی هنر از است عبارت استراتژی الهی آرمان نسل ششم 

 ساالری مردم آمک با جهان آرمانی

 های وضعیت خروج از برای دینی

 آسب نظورم به و بشری بالتكلیفی

 بشری جامعه رضایتمندی

 (1)جدول شماره 

مفهوم استراتژی تازمان انقالب صنعتی در غرب کامال شكل نظامی داشته است و از آن برای پیروزی در جنگ استفاده 

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر سیر تاریخی مفهوم استراتژی را "می شد دکتر علیرضا ازغندی و روشندل در کتاب 

 : نه توضیح می دهنداینگو

موفق شد  را نخستین استراتژیست توانای تاریخ جهان می دانند که« کوروش» در ایران باستان : در شرق باستان -الف

در چین باستان  در سایه تدبیر برنامه ای و مدرن ماد ، لیدیا و بابل را تصرف کند و یک مجموعه یكپارچه بوجود آورد

حدود پانصد سال قبل از ) سون تزو در کتاب خود . تفكر برجسته استراتژی یاد می شود بعنوان م« سون تزو» نیز از 

بر نقش فریب در جنگ تأکید می کند فلسفه تفرقه انداز و پیروز شدن را طرح کرد و به این موضوع پرداخت که ( میالد 

نترل ذهنی و فیزیكی وی می باشد اداره مقاومت و ک هدف پیروزی نابودی فیزیكی کلی دشمن نیست بلكه از بین بردن

 . که بعدها مائوتسه دون در چین از آن استفاده کرد

و تشكیل جامعه اسالمی و مخالفت های کفار با آن ( ص)با آغاز مأموریت رسول مكرم اسالم : ب ـ استراتژی در اسالم 

جامع را بر اساس اهداف قرآن و حضرت منجر به جنگهایی شد که پیامبر اسالم بعنوان رهبر جامعه، سیاست کامل یا 

دشمن و  وحی الهی تنظیم و اجرا نمود که از جمله افزایش قدرت نظامی در زمان صلح و جنگ ، بازدارندگی فریب

بكارگیری تاکتیک های غافلگیرانه ، ایجاد تفرقه در صفوف دشمن و توجه به حفظ روحیه خودی و تضعیف روحیه 

 . زه از ابعاد آن در سیاستها و جنگها در دنیا استفاده می شوددشمن را می توان ذکر کرد که امرو

استراتژی نظامی نام  در غرب از اسكندر مقدونی بعنوان پیشتاز علوم نظامی و بكارگیری: ج ـ استراتژی در غرب باستان 

آتن بود ولی بدلیل را می توان نام برد که در جنگهای پلو پونز ژنرال ارتش « توسیدید» و از سایرین . برده می شود 
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او به سه مفهوم موازنه قدرت ،  . شكست و ناکامی عزل و تبعید شد که بعد از آن تاریخ جنگهای پلوپونز را نگاشته است

 . بازدارندگی و تحدید جنگ پرداخت

  :کنیم می معرفی را تعاریف از ای پاره ،برای روشن شدن بیشترمفهوم استراتژی

 در را سازمان یک عملیاتی های زنجیره ها و سیاست هدفها، هک طرحی یا الگو از است تعبار به نظر کویین استراتژی .1

 ( 19٣0 صائبی، ؛ 1330 آویین،.) کند می ترکیب یكدیگر پیوسته با هم به کل یک قالب

 یا آنها اقدامات یا مقاصد مبنای بریا گروه  سازمان یک اعضاء میان مشترك است دیدگاهی به نظرمینتزبرگ استراتژی .2

 (19٣0،صائبی ؛ 1331 منیتزبرگ،(آنان هم اقدامات و مقاصد هم

 دیوید،) یابد دست خود مدت بلند هدفهای به وسیله بدان تواند می شرکت که هستند ابزاری ها به نظر دیوید استراتژی .9

 (1939اعرابی، و پارسائیان

 مفهوم ترتیب بدین که است واقعی زمانیسا های پدیده و چالشها پیچیدگی توصیفی تحلیل به نظر آلیسون استراتژی .0

 ( 13٣1آلیسون،( .کرده اند  ساده را سازی

 با کوشند می رهبران که شود می تعریف سازمانی های هدف از ای مجموعه چارچوب در سازمان به نظر پورتر استراتژی .5

 نفع ذی های گروه و برقی شرکتهای محیطی عوامل مورد در را سازمان منابع و موضع( سیاست) ابزاری بكارگیری

خود استفاده  بالقوه توانایهای تمام از نظر مورد هدف به رسیدن بتوانند برای که دیدگاه این با نمایند، تعیین اصلی

 .کنند

 برای را رهنمودهایی و یكند م معین سازمان را عمده تگیریهای جه که است عمل برای جامع برنامه یک استراتژی .6

 (1930، رضائیان )میدهد ارائه مدت اهداف بلند بکس مسیر در منابع تخصیص

 :باشد می عبارت ذیل استراتژی تعریف از کمن بال مدیریت المعارف دائرة بندی جمع

 مدیران یا را اثربخش استراتژی .دهد می رخ زمان از سازمان فراتر در که است اقداماتی و گیری تصمیم الگوی استراتژی،

 مشخصه .میكند ظهور یكباره مربوطه اقدامات گروه و ها تصمیم گری مشاهده اساس بر یا کنند می تعیین پیش سازمان از

 .گذارد می تاثیر آن بر میشود و شامل را سازمان اعظم بخشهای که معنی بدین .است آن سازمانی جامعیت استراتژی بارز

 فریب رقیب، رسمی، طرح چون متعددی مختلف مفاهیم قالب در واقع استراتژی در که است شده متذکر مینتزبرگ

موارد،  تمام در حال، به هر رود، می کار به دیگری بسیار ومفاهیم کارکنان اندیشه در نهایی دور مشتریان، ذهن در موقعیتی

 (1936یزدان پناه ،). .است مشهود سازمانی اقدامات و ها گیری تصمیم الگوی

 مدیریت استراتژیک

که مكاتب طراحی و یادگیری , (,1330Mintzberg)مكتب میباشد 14اتژیک دارای براساس نظر مینتزبرگ مدیریت استر

قابل ذکر است که . هرکدام از این مكاتب با رویكردی خـاص به مدیریت استراتژیک مینگرند. از آن جمله میباشند

هریزی استراتژیک از مكتب قابل ذکر است که برنام. ه مدیریت استراتژیک مینگرند برنامهریزی استراتژیک از مكتب طراحی و

( برنامـه ریـزی و تفكراســــتراتژیک)تفكر استراتژیک از مكتب یادگیری نـشأت گرفتـهانـد، لـذا ایـن دو رویكـرد  طراحی و

فرهنگی و ) (.,1333Mintzberg)بــــه دو انتهــــای طیــــف مكاتــــب دهگانــــه اســــتراتژی تعلــــق دارند

 (1933دهقان،

یگور انسف عقیده داشت که اشباع بازار مصرف در امریكا  که بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمد، اولین جرقه برای برنامه ا

به . ا هم پیچیدگی و هم تغییرات در محیط زیاد استهیچ برنامه ای را نمی توان قطعی دانست زیر.ریزی استراتزیک بود

همین دلیل باید مدیر از دو ابزار کمی و کیفی که شامل شهامت خطر پذیری، صبر و متانت، در مواجه با مشكالت برخوردار 

این مسائل ونیز مسائل تخصصی نشان داد که در سازمان، حوزه مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ یک از .باشد

السن وایدی برنامه ریزی .مدیریتهای تخصصی قرار نمی گیرد و تخصص خاصی است که مدیریت استراتژیک نام دارد

استراتژیک را تالشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات بنیادی تعریف نمودند که به موجب آن، 

برنامه ریزی استراتژیک، . انجام می دهد، مشخص خواهد شداینكه یک سازمان چیست، چه می کند و چرا اموری را 
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از دیدگاه الرنس و .ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده، عالیق و ارزشهای ناهمگرا را با یكدیگر همسو و منطبق می کند

 . گرددکلوك، مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات یا مرگ مؤسسه می 

در برنامه ریزی استراتژیک، کار براساس داده های محیطی و داخلی شكل می گیرد، بدون اینكه سنجیده شود که این  - 1

در شرایط پیچیده کسب و کار امروز فهم صحیح و کامل محیط، کاری دشوار . داده ها تا چه اندازه معتبر و قابل تكیه هستند

 و در بسیاری موارد ناممكن است

اســـــاس برنامه ریزیهای استراتژیک پیش بینی روند امور است، ولی تغییرات ناپیوسته مانند تحوالت تكنولوژیک،  - 2

 .اجتماعی و یا سیاسی قابل پیش بینی نیستند

 «خالقیت»فاقد قدرت الزم برای ( تفكر همگرا)داده هاست و این شیوه تفكر « تحلیل»مبنای برنامه ریزیهای استراتژیک  - 9

هنری مینتزبرگ در مقاالت خود مكرراً به این . به عنوان درونمــایه اصلی استراتژی های تحول بخش است( تفكر واگرا)

ایجــاد می کنند و نه استراتژی و « برنامه»واقعیت اشاره دارد که برنامه ریزیهای استراتژیک به دلیل ماهیت تحلیلی خود 

 . نتز خالقانه استآنچه استراتژی ها را اثربخش می سازد س

برنـــــامه ریزی های استراتژیک نوعی مدل سازی از دنیای واقعی است که با پردازش اطالعات مربوط به عوامل مهم  - 0

محیط پیچیده کسب و کار امروز نمی تواند توسط الگوهای ساده خطی به . داخلی و خارجی، استراتژی را فرموله می کند

 .امر صحت استراتژی حاصل را مورد سؤال قرار می دهددرستی مدل سازی شود و این 

قابلیت ما در پیش بینی آینده محدود است، زیــــرا حتی یک »: یان ترنر استاد دانشگـاه برونل دراین خصوص می گوید

امی که چگونه هنگ. تغییر کوچک در پدیده های به ظاهر بی ارتباط، می تواند به تغییرات عمده ای در کل سیستم منجر شود

دنیا درحال تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی است و کنترلی بر منابع حیــــــاتی موردنیاز وجود ندارد، سازمانها می 

 (2449غفاریان و احمدی،) ؟«توانند استراتژی را فرموله و پیاده کنند

 اینكه به دارد اشاره باشد، می راتژیکاست ریزی برنامه منتقد نفوذترین با که استراتژیک تفكر مورد در مینتزبرگ دیدگاه

 بعد بیشتر و باشد می اجرایی ریزی برنامه و رسمی تحلیلی، فرآیند یک زیراکه را ندارد ی استراتژ توسعه توانایی ریزی برنامه

 مهبرنا سقوط و عنوان صعود با 1330 سال در خود کتاب در وی .دارد کاربرد که است استراتژی گشتن پدیدار توسعه و از

 به عمیق تحقیقات و روایتی و پیمایشی تحقیقات از انواع بیشماری تحقیقات بررسی با که است نموده اشاره استراتژیک ریزی

 ها سازمان برای عملكردی و مالی منافع دارای خود بلوغ دوران در حتی ریزی استراتژیک برنامه که رسیم می نتیجه این

  ,(Mintzberg,1994): عبارتند که داند می استراتژیک ریزی برنامه 2 های طهسفس نتیجه در را امر این است و نبوده

 دارد، وجود استراتژیک ریزی برنامه در کنند بینی پیش را آینده توانند می افراد که غلط باور این :بینی پیش سفسطه -1

 توسعه است مجری از جدا که سمیر ریز برنامه توسط یتوانند م موثر های استراتژی که غلط فرض این :جدایی سفسطه -2

 یابند،

 های استراتژی نمودن عملیاتی ها آن درست وظیفه که رسمی فرآیندهایی توسط توانند می استراتژیها :رسمیت سفسطه -9

 .یابند توسعه است، موجود

 اند گذاشته تزبرگدیدگاه مین از فراتر پارا ( مینتزبرگ های سفسطه)ریزی برنامه اصلی ایرادات پیرو دیگری نویسندگان

 می استراتژیک تفكر تنها و رفته کنار باید استراتژیک ریزی برنامه که دارند اشاره و نبوده قائل نقشی هیچ ریزی برنامه وبرای

 (1933فرهنگی و نیری ،) (,Altier,& Harari 1335)شود آن جایگزین تواند

 برونی و درونی محیط تغییرات مقابل در و سریع سبمنا واکنش بتواند که نحوی به سازمان کنترل و هدایت مدیریت،

 هدایت فرآیند به استراتژیک مدیریت.باشد بیرونی یا درونی محیط دهنده تغییر هال شرایط اید در و داده نشان سازمان

  داللت مدت بلند در سازمان موفقیت از اطمینان کسب برای آن خوب اجرای از اطمینان حصول و استراتژیک های برنامه

  (202ص 1930 رفائیان) دارد

 مزایای مدیریت استراتژیک

با توجه به تغییرات محیطی که در . توان به ضرورت استفاده از آن پی برد با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می

ع برای مواجهه ای جام حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بكارگیری برنامه

مدیریت استراتژیک با تكیه . این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. شود با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می
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پایه های مدیریت . نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است نگر، جامع بر ذهنیتی پویا، آینده

کنندگان مواد اولیه،  ها، عرضه های رقیب، بازارها، قیمت ن درکی است که مدیران از شرکتاستراتژیک بر اساس میزا

ها، بستانكاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل  کنندگان، دولت توزیع

ها برای حصول موفقیت در  زارهایی که سازمانپس یكی از مهمترین اب. کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است تعیین

 خواهد بود« مدیریت استراتژیک»توانند از آن بهره گیرند  آینده می

 جهت گیری آینده را مشخص می کند .1

 اولویتهای آینده را مشخص می کند .2

 تصمیمات امروز، با توجه به پیامدهای آینده اتخاذ می شوند .9

 گیری برقرار می نماید پایه های منطقی و قابل دفاع برای تصمیم .0

 .حداکثر مسائل درونی و بیرونی، تحت کنترل در آمده و حداکثر بصیرت در مسائل اعمال می گردد .5

 مشكالت عمده سازمانی را حل و عملكرد سازمانی را بهبود می بخشد .6

 با شرایط در حال تغییر، به روش کارساز برخورد می شود .٣

 بر آن می افزاید بر عملكرد گروهی و تخصصی تأکید داشته و .3

 ارتباطات و مشارکتها را تسهیل می کند .3

 عالیق و ارزشهای ناهمگرا را با یكدیگر همسو و منطبق می کند .14

 تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را تشویق می نماید .11

 .برخوردار باشند اساس مدیریت استراتژیک بر این پایه قرار داردکه همه کارکنان در سطوح مختلف سازمان از آگاهی کافی

 موانع پیشرفت مدیریت استراتژیک

ریزی استراتژیک درسازمان های عمومی وغیر انتفاعی ترجمۀ مهدی خادمی گراشی و قربان برارنیا،  درکتاب برنامه برایسون

 : برخی ازعوامل معمول شكست برنامۀ استراتژیک را ذکرمی نماید که شامل موارد زیر می باشد

 تیبانی مدیران ارشدعدم حمایت و پش -

 تعداد ناکافی نیروی انسانی -

 طراحی نامناسب عوامل انگیزاننده -

 تعهد بیش از حد افراد به سایر فعالیت ها یا عدم اطمینان از مشارکت در اجرا -

 آموزش و هدایت ناکافی -

 مقاومت ناشی از نگرش ها واعتقادات ناسازگار با تغییر -

 کمبود منابع -

 وانین و سازکارهای شناسایی و حل مشكالت اجراییعدم وجود ق -

 (910،1933گراشی و برارنیا،)بروز اولویت های مدیریتی، اقتصادی و سیاسی جدید -

برخی از موانع اجرای استراتژی و موضوعاتی که از اجرای استراتژی جلوگیری میكند شامل موارد زیر میباشد که توسط 

 :تارائه شده اس2445رحیم نیا در سال 

 فقدان برنامه ریزی استراتژیک دقیق -

 ارتباط نامناسب برنامه با چشمانداز -

 مدیریت نامناسب منابع انسانی -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 سیستم و برنامه های آموزشی ناکارآمد ونامناسب -

 (ضعف در ارتباطات مناسب)فقدان ارتباطات کافی  -

  (Rahimnia,2009) (عضعف در تخصیص مناب)امناسب منابع تخصیص ن -

 
 (1939خلیلی و محضری،).Rahimnia) 2443)منبع دل مفهومی موانع اجرای استراتژیم

 پژوهش شناسی روش

 . است شده  استفادهبه شرح ذیل روش دلفی  از پژوهش توصیفی از نوع کاربردی است و در این پژوهش از مدل دیوید و

 تحلیل وضعیت : مرحله اول 

نفر از صاحب نظران و مدیران  04سازمان، به روش دلفی طی یک نظرخواهی از  برای تحلیل وضع موجود آموزش همگانی در

ساختارسازمانی، مدیریت، مالی و )محور  0عملیاتی در بحث آموزش عمومی، نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید در 

ی کل شرکت کنندگان مورد برا 1234مورد نقاط برای هر کارشناس و در مجموع  92با میانگین ( تجهیزات ، منابع انسانی

مرحله اول در ( فاز دوم)سپس این نقاط بصورت محورهای مشترك تجمیع و در.  مرحله اول جمع آوری گردید( فاز اول)در

، نقاط (مورد٣)مرحله اول تعداد نقاط قوت (فازسوم)نقاط مجدد مورد نظر خواهی قرار گرفت ودر  04قالب 

برای نقاط قوت و فرصت (  0یا 9)نهایی و کارشناسان با تعیین امتیاز( مورد٣)ونقاط تهدید(مورد٣)،نقاط فرصت(مورد3)ضعف

 .برای نقاط ضعف و تهدید مشخص گردید(  2یا 1)و امتیاز

 )بسیارمهم( یک تا )اهمیت بی( صفر از ضریب ها این داده، ضریب یا وزن باید عوامل این به

 که عواملی اغلب،به .میباشد )بودن وفقم نظر از( عامل یک نسبی اهمیت دهنده نشان ضریب .میباشد

 اگر میشود ولی داده )تهدیدکننده عوامل با مقایسه در( بیشتری ضریب میشوند موقعیت یا فرصت موجب

 تعیین ضریب ها یا وزن ها نظراعضا با.باالیی داد ضریب آنها به باید باشند، شدید هم تهدیدکننده عوامل

 .(شود یک عدد باید ضریب ها این مجموع )گردید،

 (:IFE)داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

 را سازمان واحدهای ضعف و قوت نقاطدر واقع . د سازمان می باش داخلی عوامل وضعیت بررسی جهت ابزاری ماتریس این

 دست نظرات نقطه و شهودی های قضاوت به عمدتاً داخلی، یک ماتریس ارزیابی عوامل تهیه برای .نماید می ارزیابی

 های درسازمان استراتژیک ریزی برنامه فرآیند در سازمانی درون اطالعات آوری جمع برای ابزار این. ان تكیه می شوداندرکار

 .دارد فراوان کاربرد خصوصی و دولتی

 با عوامل این مقایسه با عامل هر وحساسیت اهمیت میزان به توجه با دوم ستون در داخلی، عوامل ارزیابی جدول تكمیل در

 مجموع که باشد ای گونه به باید ضرایب این تخصیص .می گیرد تعلق عامل آن به( 1-4) بین اهمیتی ضریب یكدیگر

 0 (رتبه ترتیب به ها قوت معمولی بودن یا عالی به توجه با سوم ستون در و نباشد (1)یک  از بیش عوامل از کدام ضرایب هر
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 نهایی امتیاز کل جمع چنانچه دهید، اختصاص را) 2 یا 1 (یب رتبهترت به ها ضعف بودن معمولی یا جدی به توجه با و )9 یا

 خواهد آن غلبه های ضعف بر سازمان روی پیش قوت های که است معنی بدین باشد، 5/2ماتریس بیش از این در سازمان

 .بود ها خواهد قوت بر ضعف ها غلبه دهنده نشان باشد 5/2از کمتر امتیاز این اگر و داشت

 

 (:EFE)خارجی عوامل ابیارزی ماتریس

 این مقایسه با عامل، هر حساسیت و میزان اهمیت به توجه با جدول دوم ستون در خارجی، عوامل ارزیابی جدول تكمیل در

 ای گونه به باید ضرایب این تخصیص شود، می داده اختصاص عامل آن به( 1-4) بین اهمیتی ضریب یكدیگر، با عوامل

 رتبه ترتیب به ها فرصت معمولی بودن یا عالی به توجه با سوم ستون در و نباشد 1 از بیش لعام هر ضرایب مجموع باشدکه

 شود، می نوشته 2 یا 1 رتبه ترتیب به تهدیدها بودن یامعمولی بودن جدی به توجه با همچنین و شود می منظور 9 یا 0

 آن برتهدیدهای سازمان روی پیش فرصت های هک است معنی بدین باشد، 5/2 از بیش ماتریس دراین سازمان امتیاز چنانچه

  .بود خواهد ها فرصت بر غلبه تهدیدها دهنده نشان باشد 5/2 از کمتر امتیاز این اگر و کرد خواهد غلبه

 

 

 

 جدول ضریب تعدیلی درون سازمان

 نقاط قوت
 

ضریب 

 اهمیت
 

 امتیاز
 

 ضریب تعدیل شده
 

S1 : تاکید بر آموزش عمومی در اساسنامه

 0.36 4 0.09 ت بعنوان یک وظیفهجمعی

S2 : بهره مندی جمعیت از تجهیزات و زیرساخت

 0.06 3 0.02 های فیریكی در امور آموزشی

S3 : تجربه سازماندهی آموزشی واجرای آموزش

 0.09 3 0.03 های همگانی در جمعیت  

S4 : اجرای آموزشهای همگانی  رایگان در

 جمعیت
 0.05 3 0.15 

S5 :مهارت های مدیریتی در آموزش  دارا بودن

 0.06 3 0.02 فنی و تخصصی امدادی در جمعیت 

S6 : امكان جذب فراگیران درقالب تیم امدادی 
 0.08 4 0.32 

S7 : دارابودن روحیه حس انسان دوستانه در بین

 0.12 3 0.04 کارکنان جمعیت

 نقاط ضعف
 

ضریب 

 ضریب تعدیل شده امتیاز اهمیت

W1 :آموزشی در ساختار  نبود واحدهای

 0.18 2 0.09 تشكیالتی جمعیت استانها 

W2 : تمایل  وانگیزه اندك مربیان آموزش دیده

 0.18 2 0.09 برای ارتقاء سطح مهارت آموزشی

W3 : 0.16 2 0.08کم توجهی جمعیت به ظرفیت های بخش 
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 غیر دولتی در امر آموزش  

W4  : تحقق کم ماموریت سازمانی جمعیت در

 0.16 2 0.08 موزش با شرایط موجودبخش آ

W5 : محدود بودن منابع مالی جمعیت در بخش

 0.12 2 0.06 آموزش

W6 : عدم درآمد اختصاصی از آموزش های

 0.04 1 0.04 همگانی درجمعیت

W7 : نبود تناسب اختیارتفویضی و مسئولیت در

 0.06 1 0.06 بخش آموزش مراکز استانی 

W8 :تجهیزات و اماکن  عدم استفاده بهینه از

 0.16 2 0.08 موجود آموزشی در جمعیت 

W9  : تغییرات مستمر در سیاستگزاری آموزشی

 جمعیت
 

0.09 2 0.18 

 جمع

 
 1   

2.4 
 

 جدول ضریب تعدیلی برون سازمان

 نقاط فرصت

ضریب 

 اهمیت
 ضریب تعدیل شده امتیاز 

O1 : اعتماد عمومی آحادمردم به نشان جمعیت 
   0.08 4 0.32 

O2 : تمایل داوطلبانه آحاد مردم برای مشارکت

 0.16 4 0.04 درماموریت جمعیت در زمان بحران

O3 : استقبال مدیران عالی کشور و ایجاد ظرفیت های

 0.15 3 0.05 قانونی برای آموزش های همگانی 

O4 : تمایل سایردستگاههای اجرایی برای اجرای برنامه

 0.12 3 0.04 مشترك 

O5 : سازمان های موازی جهت آموزش همگانی عدم

 0.24 4 0.06 امدادی 

O6 : کشور حادثه  14قرارگرفتن کشور ایران در جزو

 0.28 4 0.07 خیز دنیا  

O7 :تعدد مراکز علمی و پژوهشی غیر دولتی در جامعه 

 0.06 4 0.24 

 نقاط تهدید

ضریب 

 ضریب تعدیل شده امتیاز اهمیت

T1 :اد مردم از اهمیت آموزش ناکافی بودن آگاهی آح

 0.18 2 0.09 های همگانی امدادی

T2 : 0.18 2 0.09توجه ناکافی به تخصیص بودجه آموزش همگانی در 
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 (:IE)خارجی و داخلی اتریسم

 نمرات که طوری به شود می استفاده (IE)وخارجی داخلی ماتریس از خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل و تجزیه برای

 نوشته عمودی محور در (EFE)خارجی عوامل ارزیابی از حاصل نمره و افقی محور در (IFE)داخلی عوامل ارزیابی از حاصل

 می بندی طبقه (5/2تا  1)و ضعیف (0تا 5/2)قوی بخشی دو طیف یک در نمرات این ارخانه ایچه ماتریس در .شود می

 باشد، اول خانه در وداخلی خارجی عوامل نظرنمرات از کار و کسب یا سازمان موقعیت چنانچه ماتریس این در. شوند

 نهایت در و کارانه محافظه استراتژی باشد، مسو خانه در رقابتی،چنانچه استراتژی باشد، دوم خانه در اگر تهاجمی، استراتژی

 .تدافعی توصیه می شود باشد،استراتژی چهارم خانه در اگر

  

 ضعف قوت                                       

 

 فرصت 

 
 SO WO 

 

 

  5/2 

 

 
 ST WT 

 

 

 تهدید 

 

 

 بودجه ساالنه کشور

T3 : عدم رضایت کامل متقاضیان آموزش از وضعیت

 0.16 2 0.08 موجود آموزش همگانی  

T4 : پراکندگی جغرافیایی جامعه مخاطب آموزش

 0.08 1 0.08  همگانی

T5 : تفاوت سطوح فرهنگی و طبقاتی اجتماعی در بین

 0.18 2 0.09 جامعه مخاطب آموزش همگانی  

T6 : تغییرات تكنولوژی آموزشی و تمایل آحادمردم به

 0.08 1 0.08 آموزش های مجازی 

T7 :  افزایش تنوع و ماهیت حوادث غیرمترقبه 
 0.09 2 0.18 

 جمع

 

 1   
2.55 
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ظه کارانه قرار دارد و هر آن امكان دارد با چنانچه مشاهده می گردد موقعیت جمعیت در زمینه آموزش در موقعیت محاف

 .تدوین و اجرای یک استراتژی آموزشی تغییر یابد 

 

 تدوین استراتژی : مرحله دوم 

موقعیت تهاجمی ، رقابتی،محافظه کارانه،تدافعی استراتژی های آموزش جمعیت  0در این مرحله با ترکیب نقاط ماتریسی در 

 . تدوین می گردد

 (هاجمیت) SOاستراتژی 
 

 توسعه آموزش همگانی امدادی در دستگاههای اجرایی  -1

(S1+S3+S4+S5+S6+O3+O4+O5) 

 در آموزش همگانی امدادیتوسعه مشارکت بخش خصوصی -2

(S1+S2+S3+S4+S5+S6+O5+O7) 

 

 تیم های امدادی داوطلبانه مردمی  توسعه-9

(S2+S3+S5+S6+S7+O1+O2+O3+O5+O6) 

 

نشگاهها و مراکز علمی برای توسعه داهمكاری و مشارکت با  -0

 آموزش همگانی امدادی

(S1+S4+O4+O5+O7) 

 (محافظه کارانه) WOاستراتژهای 
 

 تالش برای جبران کسری بودجه آموزشی -1

(W5+W6+O3) 

 

 طراحی مجدد ساختار سازمانی و توجه به واحدهای آموزشی -2

(W1+W4+W7+W9+O5) 

 

 دی با بخش خصوصی مشارکت  بخشی در آموزش همگانی امدا-9

(W2+W3+W4+W5+W6+W8+W9+O7+O5) 

 

 (رقابتی) STاستراتژهای 

 

نگ امداد و نجات از رسانه های عمومی و فضای ترویج فره -1

 تبلیغات محیطی 

(S1+S6+T1+T4+T5+T6+T7) 

طراحی برنامه های اجرایی فرهنگ سازی آموزش همگانی  -2

 امدادی در مناسبت ها

(S1+S2+S4+T1+T4+T5+T6+T7) 

 پیروی تكنولوژیكی و تدوین آموزش های مجازی  -9

(S1+S4+T1+T3+T4+T5+T6+T7) 

 (تدافعی) WTاستراتژی های 

 

 سازماندهی مجدد مربیان آموزش دیده و ایجاد بانک اطالعات  -1

(W1+W2+W4+T3) 

 

 انجام آمایش منطقه ای برای اجرای برنامه های آموزشی  -2

(W4+W5+W6+W8+T71+T4+T5+T6+T7) 

 

ضرورت تجدید نظر در برنامه های آموزشی و تاکید بر فرآیند  -9

 صحیح آموزشی و محتوای آموزش همگانی

(W1+W2+W4+W9+T1+T3+T4+T5+T6+T7) 

 

 

 نتیجه گیری

. استخراج گردید( WT)،(ST)،(WO)،( SO)استراتژی به تفكیک در موقعیت  19از ترکیب عوامل درون و برون سازمانی 

اشاره گردید افزایش تنوع در ماهیت حوادث ایجاب می کنند در موقعیت های مختلف ماتریسی اولویت بر  "چنانچه قبال

طبیعی و غیر حادثه ارتقاء سطح آگاهی آحاد مردم و آموزش آنان برای پیشگیری از تالفات زیاد در زمان های وقوع هرگونه 

ی انجام مستقل و یا مشارکتی با سایر بخش های دولتی و غیر توجه به افزایش بودجه آموزشی می تواند راهها. طبیعی باشد

برای ساماندهی فرآیندهای آموزشی نیز داشتن واحدهای . دولتی را در حوزه آموزش همگانی امدادی بهمراه داشته باشد
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یتی قرار موقعیت آموزش جمعیت هالل احمر استان اردبیل درموقع. اختصاصی آموزش در مراکز استان ها امر ضروری است 

فلذا پیشنهاد می . دارد که می تواند با اجرای هریک استراتژی امكان جابجایی خود را به موقعیت های باالتر فراهم نماید

 :گردد

 .درساختار سازمانی خود تجدید نظر نموده و واحد آموزش را تقویت نماید -1

چنین از محل بودجه استانی و ملی ،  از منابع مالی در اختیار و هم جهت تحقق اهداف آموزش همگانی امدادی  -2

 .اهتمام نماید

موزشی با آ به برون سپاری آموزش همگانی امدادی توجه نموده با در اختیار قراردادن تجهیزات فیزیكی و امكانات -3

بخش های خصوصی و غیر دولتی ، که در حوزه آموزش تجربه دارند به عنوان مجریان آموزشی بر اساس 

 .جمعیت هالل احمر مشارکت نمایددستورالعمل آموزشی 
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