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 چکیده
شهر، بخشی غیرقابل تفکیک از حیات شهروندان است. یک انسان 
شهرنشین به همان میزان که در مورد زبان و فرهنگ نیاز به آموزش 

فظ محیط زیست آن نیز نیازمند حدارد، در مورد شهر و نحوه اداره و 
، به تدوین در این راستا این پژوهش آموزش و آموختن است.

نفر  55توسعه آموزش محیط زیست با مشارکت  براي هایی استراتژي
کارشناسان و استادان خبره در زمینه مسائل آموزش محیط زیست با 

ریزي کمی راهبردي موسوم به  و تکمیل ماتریس برنامه SWOTروش 
QSPM  کلیدي در هاي  استراتژينمود تا بتوان از نتایج آن به عنوان

ایج این بررسی نشان داد که هاي توسعه ایران استفاده کرد. نت برنامه
هاي غیردولتی براي هرگونه  دعوت به همکاري از سازمان( استراتژي

) به عنوان ي آموزش محیط زیست به شهروندان مساعدت در زمینه
 پیش روي با باالترین امتیاز معرفی گردید. استراتژي نیتر مهم
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Abstract 
City is the inseparable part of the lives of citizens. 
An urban man requires instruction about language 
and culture as much as that for the city and the ways 
to manage and protect the environment. To this end, 
using SWOT, this study aimed to suggest strategies 
for the development of environmental education. 
This study was conducted with 55 experts and 
professors who had expertise in the field of 
environmental education issues. They completed the 
strategic quantitative planning matrix, known as 
QSPM, in order to use its results as the key 
strategies for the development of Iran. The results of 
the study showed that the strategy of 'seeking for 
help from the non-governmental organizations in the 
field of environmental education to all citizens' was 
introduced as the most significant strategy, having 
the highest score. 
 
Keywords: Environmental education, strategy, 
urban management, SWOT.

1.Associate professor, Department of Environmental 
Education, Payame Noor University 
2.* Ph.D. Student of Environmental Management, Faculty 
of Environment and Energy, Science and Research branch, 
Islamic Azad University, Tehran. (links.state@gmail.com 
3. Master of Environmental Education, Payame Noor 
University, Rey Branh, Tehran. 

_____________________________________ _____________________________________ 



  

 SWOTماتریس با شهري مدیریت در زیست محیط آموزش توسعه هاي استراتژي تدوین

 

52 

 مقدمه 
 موضوع آن، فزاینده روند و محیطی زیست معضالت بروز
 اجتماعی و اقتصادي علوم نظران صاحب از بسیاري بحث
 عمومی مشاجرات ها، بیماري به ابتال خطر افزایش. است

 و آلودگی سطوح رفتن باال و غذایی امنیت تنزل ي درباره
. است جوامع روي فرا هاي چالش زیست، محیط انحطاط

 که است اثري و نقش است تأمل قابل زمینه این در آنچه
 در محیطی زیست رفتارهاي آموزش در آموزشی هاي نظام

باعث شد که دارند. این مشکالت  ها بحران این کاهش
دولت ایران، یک برنامه ملی براي ترویج حفاظت از طبیعت 

و اصول پایداري آغاز  زیست محیطآموزش  وسیله بهرا 
 ). Lakhan et al, 2009:45( کند

 این اصلی قربانی و اثرگذار اصلی عامل عنوان به انسان
 بحران روند اصالح رو همین از .روند می شمار به بحران
 در تغییر و انسان هاي آموزه اصالح گرو در زیست محیط

 سرنوشت به نسبت ها انسان حساسیت و دانش نگرش،
آموزش محیط در باشد.  می خود پیرامون محیط و خود

رابطه با تأثیر بشر بر محیط زیست، از اهمیت خاصی 
باشد و همواره بهترین ابزار براي ایجاد آگاهی  برخوردار می

در جامعه در راستاي افزایش حساسیت، توجه و دانش 
هاي زیست محیطی بوده است  عموم در مورد جنبه

)Shobeiri & Abdoolahi, 2010: 44.( 
-ري اطالعات و رسانهمقوله آموزش در قرن جدید که فناو

دهکده «ها مرزهاي جهان را محو کرده و آن را تبدیل به 
نموده است جایگاه ویژه و ممتازي را به خود » جهانی

اختصاص داده است. تعلیم و تربیت در جهان قرن بیست و 
یکم دیگر تنها در مفهوم کالس درس و تخته و گچ 

-روشها و  اندوزي در قالب شود بلکه دانشخالصه نمی

 هایی گوناگون مورد توجه قرار خواهد گرفت.
انسان موجودي اجتماعی است و در بستر تعامل با 

کند  محیط و جامعه خود رشد نموده و همواره تالش می
تا محیط را مطابق با نیازهایش تغییر داده و مالک آن گردد. 
وي در این فرآیند با دریافت اطالعات از محیط اطراف به 

بیند. باید گفت از یا غیرمستقیم آموزش میصورت مستقیم 
 ترین مصنوع بشري بوده و بستر و آن رو که شهرها بزرگ

 آیند، کانون تحوالت بشري به حساب می
ها به واسطه حضور همیشگی انسان» محیط شهري«

هاي بالقوه آموزش انسان ترین عرصه در آن یکی از مهم
 . )Barati & Sameni, 2012( خواهند بود

هایی که شهروندان در شهر ر باب شهر و آموزشد
 بینند، سه نظریه وجود دارد: می

دیدگاه اول به شهر به عنوان بستر و محیط آموزش 
 :1شود یادگیري در شهر)نگرد (در این صورت گفته می می

-در این دیدگاه محیط شهر به عنوان بستري براي فعالیت

ز آموزشی آید. مدارس، مراکهاي آموزشی به شمار می
ها، مراکز علمی و تحقیقاتی،  فروشی خارج از مدرسه، کتاب

ها و مراکز آموزش عالی، مساجد، مراکز فرهنگی و دانشگاه
هنري و... همگی در برپا داشتن شبکه آموزشی که شهر 

 شود، سهم دارند.نامیده می
دیدگاه دوم به شهر به عنوان یک محمل و یا وسیله 

: در این دیدگاه 2ادگیري از شهر)کند (یآموزشی نگاه می
شهر یک بستر آموزش است، همچنین منبعی براي پرورش 

به عنوان عامل  پذیري نیز هست. در این معنا از شهرجامعه
-شود. شهر ماشینی است که میآموزش غیررسمی یاد می

دهد و این نتیجه به هم فشردگی بیش آفریند و آموزش می
ز مردم و نهادهاي فرهنگی از حدي است که شمار زیادي ا

هم آورده است.  ) را گردها، اشیاء، فنون و غیره(مثل ایده
ها و ها و اشیاء موجب تقویت تالقیچنین تراکمی از آدم

هاي دیگر ارتباطات، ترکیب عناصر یک فرهنگ با فرهنگ
شود  و در نهایت آفرینش و کسب اطالعات می

)Keshavarz, 2013.( 
غیرمستقیم و به نهایت غنی اما  دهنده شهر یک آموزش

سردرگم است. این آموزش به انتخاب شهروندان نیست 
بلکه هر چیزي، خوب یا بد، یک مکان آموزشی است 

)Kalhoor, 1994:12.( 

1. Learning in the city 
2. Learning from the city 
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آموزش  ز دیدگاه سوم شهر به مثابه محتواو باالخره ا
دانش غیرمستقیمی ): 1شود (یادگیري درباره شهرتلقی می

شود، دانش درباره خود ي ایجاد میکه توسط محیط شهر
آموزیم و در همان حال  شهر نیز هست. ما از شهر می

طور  آموزیم. به عنوان یک شهروند بهدرباره شهر هم می
یاد  غیرمستقیم چیزهاي بسیار مفید، ضروري و ارزشمند را

 گیریم.می
زمان بستر، محمل  به عبارت دیگر باید گفت شهر هم

و این سه جنبه غالباً در کنار  و محتواي آموزش است
دهند. به این معنی که وقتی کسی یکدیگر خود را نشان می

آموزد، در همان زمان او درباره در شهر و از شهر چیزي می
 ).Ibid( آموزد شهر نیز می

گیري از ویژگیاساس این سه دیدگاه، شهر با بهره رب
را به  آموزش زمینه –ها هاي خود ـ از کالبد تا فعالیت

حال طراح و . کندصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می
ها، گیري از این پتانسیلبایست با بهرهریز شهري میبرنامه

در . ها را براي شهروندان تسهیل نماینداستفاده از آموزه
نتیجه این افراد به عنوان رکن اصلی شهر، امکان استفاده از 

 .را خواهند داشت ي شهرها در رشد و توسعهاین آموزه
شهر و  ترین سرمایه طبیعت و محیط زیست مهم

هایی را  ترین محیطی است که انسان از بدو تولد آموزه مهم
، عالوه بر فراهم محیط زیست شهري. کندمی از آن دریافت

هایی در جهت رشد کمی و کیفی شهر این  نمودن فرصت
داشته و  کند تا ساکنین با طبیعت تعامل امکان را فراهم می

و  محیط زیستپیوند میان . کیفیت زندگی ارتقاء پیدا کند
آموزش را براي افراد شهر  شهر به صورت غیرمستقیم زمینه

یک طراحی مناسب که امکان تحکیم ارتباط . کندفراهم می
آموزش  را ایجاد نماید، زمینه محیط زیستمیان انسان و 

لی است که این در حا. کندشهروندان را نیز فراهم می
را قطع  محیط زیستهایی که ارتباط میان انسان و طرح

کرده و به نوعی بازدارنده هستند، از برقراري تعامالت 

1. Learning about the city 

 محیط زیستجلوگیري کرده و شهروندان از آموزش از 
ترین  توسعه پایدار یکی از عمده. بهره خواهند شدبی

مفاهیمی است که بشر با آن مواجه شده است. بهترین و 
تواند تعریفی باشد که ترین تعریف توسعه پایدار می ملکا

 ردر نشست جهانی توسعه و محیط زیست بیان گردید. ب
تأمین نیازهاي «اساس این تعریف، توسعه پایدار به معناي 

هاي بعد  امروز بدون در خطر انداختن امکان موفقیت نسل
 است. در این تعریف همان »هاي خود در رسیدن به خواسته

تري  تر و پررنگشود زمان نقش کلیديه که دیده میگون
 دارد. نسبت به مفاهیم جغرافیایی

نگهداري و حفاظت از محیط زیست شهر نیز یکی از 
وظایف اصلی حال و آینده است به طوري که امروز حفظ 
محیط زیست یکی از ارکان مهم رعایت حقوق بشر است 

نه فقط براي  اي نامحدود زیرا محیط زیست به عنوان پدیده
باید حفظ نسل امروز بلکه براي ادامه حیات آیندگان می

ترین شیوه در حفاظت  آموزش محیط زیست، بنیاديشود. 
هترین ب ساالن، گبه کودکان و بزراز محیط زیست بوده که 

در ها و اجراي ساختاري  و نحوه فعالیتشیوه ارایه مطالب 
تا از این  آموزد می محیط راهاي زیست  ارتقاء آگاهی زمینه

طریق هر فرد جامعه، خود را از طریق احترام گذاشتن به 
طبیعت، مسئول در حفظ و حمایت از محیط زیست بداند 

)NAAEE, 2011: 34(. 
هاي تکنولوژیکی در اعتقاد بر این است که نوآوري

جوامع مدرن، راه حلی براي مشکالت محیط زیست رو به 
هاي زیادي از جامعه  شفنا و کیفیت نزولی زندگی در بخ

این مقوله شامل مفهوم توسعه از طریق تولید . بشري است
سرمایه انسانی . باشدهاي انسانی و اجتماعی نیز میسرمایه

نمایشگر دانش، مهارت و سالمت است که در وجود افراد 
شود و در همین حال سرمایه اجتماعی به هنجارها ظاهر می
کننده تشریک مساعی  یلپردازد که تسههایی میو شبکه

تواند مدیریت دانش می. درون گروهی و بین گروهی است
ها را به سوي یک مقصد سوق دهد و توسعه را  هر دو آن

 .در مسیري پایدار رهنمون سازد
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که بشر پیوسته، اثرات مهمی بر روي محیط  گونه همان
زیست خود دارد، آموزش محیط زیست نیز در این رابطه 

باشد و همواره بهترین  خود برخوردار می از اهمیت خاص
ابزار براي ایجاد آگاهی در جامعه در راستاي افزایش 

هاي زیست  حساسیت، توجه و دانش عموم در مورد جنبه
رشد جمعیت، استفاده روزافزون از محیطی بوده است. 

هاي بسیار آلوده  هاي فسیلی، ضایعات و پساب سوخت
که از نظر محیط زیست هاي بشري  صنایع و دیگر فعالیت

اند که تغییرات عظیم و متأسفانه  مطلوب نیستند باعث شده
ترسناکی را بر روي سطح زمین، خانه دائمی ما، به وجود 

اي  آورند. گرمایش ناگهانی زمین در اثر گازهاي گلخانه
، مسمومیت اوزنها، تخریب الیه  حاصل از فعالیت ما انسان

گی شدید هواي شهرهاي ها، آلود ها و اقیانوس دریاچه
هاي زیرزمینی همگی از بالیایی هستند  بزرگ و آلودگی آب

رویه بشري براي ما به ارمغان  که صنایع و توسعه بی
 .)Shobeiri & Abdoolahi, 2010:29( اند گذاشته

شناسی آموزش و پرورش، نظام تعلیم  از منظر جامعه
هم  و تربیت از عناصري ترکیب یافته است که کامالً به

هم تأثیر متقابل دارند. از طرف دیگر این   اند و بر پیوسته
ها در درون نظام کل اجتماعی در  نظام با سایر نظام

تر و فراتر از آن،  وابستگی متقابل هستند. از همه مهم
نظام جهانی بر  یندهايفراي  تأثیرات عمیق و گسترده

ي عناصر و نظام اجتماعی از جمله، نظام آموزش و  همه
پرورش، تمهیدات و تدابیري را به منظور جلوگیري از 

گام،  شوك آموزشی و تأخر فرهنگی، باید اندیشید: نخست
هاي آن در مقایسه  شناخت وضع موجود، کمبودها و کاستی

با وضع مطلوب، یعنی وضعی است که الگوهاي نو 
توانند صورت علمی به خود بگیرند در اینجا، بدیهی  می

وان ت ي کمبودهاي موجود، نمی اهدهاست که به محض مش
از الگوهایی که در فرهنگ و اوضاع اجتماعی دیگري 

 ساخته و پرداخته گذاشت. 
دهد که هرگونه نوآوري در آموزش و  تجربه، نشان می

ي نظام آموزش و پرورش،  پرورش بیش از آنکه در بدنه

هاي پرورش به  دگرگونی پدید آورد، باید در محیط
هاي جمعی،  ها، رسانه ی چون خانوادهاصطالح غیر رسم

 ).Kardan, 2004: 33( پذیرفته شده باشد غیره مساجد و
هاي زیست محیطی ایران  دهد، بحران مطالعات نشان می

هاي زیست محیطی  ترین بحراندنیز به عنوان یکی از شدی
این  .)World Bank, 2011(در جهان شناخته شده است 

در زش محیط زیست آمواز آن است که  مسئله حاکی
هاي قابل توجهی روبرو است.  کشور ما با تردیدها و کاستی

هاي  به ویژه در مرتفع نمودن نیازهاي جامعه و شاخص
آموزش جهانی، ضرورت بازنگري سازمانی و عملکردي 

 نماید. امري اجتناب ناپذیر می محیط زیست در ایران
مطرح  توان این پرسش کلیدي را با عنایت به آنچه آمد می

 هاي استراتژيساخت که با توجه به فرآیند شهرنشینی، 
ایران کدام است؟  در مدیریت شهريآموزش محیط زیست 

رو  هاي پیش تواند پاسخگوي چالش می استراتژيو کدام 
توسعه آموزش  هاي استراتژيتدوین این پژوهش باشد؟ در 

نفر  55با مشارکت در مدیریت شهري محیط زیست 
ستادان خبره در زمینه مسائل آموزش محیط کارشناسان و ا

ریزي  و تکمیل ماتریس برنامه SWOTزیست با روش 
 انجام شد. QSPMکمی راهبردي موسوم به 

 
 ها و راهبردهاي آموزش محیط زیست انگاره

با توجه به تأکیدات فراوان فرهنگ غنی اسالمی به حفاظت 
 از طبیعت و منابع طبیعی و تصریح اصل مترقی پنجاهم

قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک 
وظیفه عمومی تلقی کرده و بار مسئولیت آن بر دوش 

مندي از آموزش  افراد جامعه نهاده شده است، بهره تک  تک
هاي محیط زیستی آحاد  محیط زیست و ارتقاء سطح آگاهی

در اجراي  ها آنجامعه با رویکرد جلب مشارکت داوطلبانه 
و هاي حفاظت از محیط زیست، ابزاري مهم  و برنامه ها طرح

انداز محیط زیست جامعه  یابی به چشم تأثیرگذار جهت دست
 ).EDC, 2011: 24(شود  محسوب می 1404ایرانی در افق 
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 آموزش« دهه نام به 2014 -2005دهه  گذاري نام

ملل  سازمان عمومی مجمع سوي از» توسعه پایدار براي
 کشورها براي مؤثر گام دیر، اما بسیار هرچند متحد

 و جلوگیري منابع از حفاظت و پایدار توسعه به یابی دست

 ,Shobeiri et al( بود نامحدود توسعه فزاینده تخریب از

2014.( 
هاي نسبتاً  از ابتداي این دهه در ایران، عالوه بر تالش

نظري و موفقیت آمیز صاحب نظران براي شناساندن مبانی 
هاي آموزشی،  حوزهمحیط زیست در اهمیت آموزش 

هایی از جانب برخی عالقمندان و متخصصان  کوشش
آموزش محیط زیست در ایران به عمل آمده است تا 
راهبردهایی براي آموزش محیط زیست در سطح جامعه 
طراحی شود که با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران 

 اي که هاي گسترده به رغم تالشهمخوان و منطبق باشد. 
محدود و ناکافی به  دستاوردهادر این حوزه صورت گرفته، 

هاي حاکم و  رسد. لذا ضروري است که انگاره نظر می
 راهبرد آموزش، تحول و دگرگونی اساسی یابند

)Meiboudi, 2013: 56(. 
هاي آموزشی رسمی و غیررسمی  باور حاکم بر نظام

او از  1شناسی مرسوم به ماهیت انسان و کارکرد معرفت
هاي مرسوم به  شناسی آموزش یکسو و نوع نگرش روش

و فرایند ایجاد دانش، نیازمند بازنگري اصولی » دانش«
هاي  هاي آموزش مرسوم انگاره باشد. تا زمانی که نظام می

خود را نسبت به مفهوم مکانیزم ایجاد دانش و ماهیت 
معرفت شناسی انسان تغییر ندهد، شاهد تحول در اثربخشی 

 دبومحیط زیست نخواهیم  هاي آموزش
)Boronmand,1992:41, Eftekhari & et al, 

 هاي آموزش اجراي منظور به الزم راهبردهاي) 2011:51
 ): Cloug, 2002: 121( از عبارتند محیط زیست صحیح

 محیطی زیست مسائل آموزش در فرهنگی القاي -

1. Epistemology 

 به محیطی زیست مسائل آموزش بودن فراگیر -
 رندگانگی تصمیم و سیاستگذران

 محیطی زیست هاي آموزش با مردم هماهنگی -
 اخالقی هاي آموزش مبناي بر زیست محیط آموزش -
 زیست محیط بودن همگانی -
 و زنان به محیطی زیست مسائل العمر مادام آموزش -

 مردان
 محیطی زیست مسائل آموزش در مردم همکاري -
 زندگی ادامه در تعادل این حفظ و طبیعت در تعادل -
 پایه آموزش بر مبتنی زیست حیطم مسائل آموزش -
 دادن قرار تأثیر تحت و محیطی زیست مسائل انعکاس -

 جمعی ارتباط وسائل توسط مردم

 محیط آموزش اهمیت نمودن برجسته در دولت نقش -
 زیست

در گذشته نه چندان دور در بسیاري از شهرها و کالن    
شهرهاي کشورهاي جهان اول شاهد استفاده از ابزارها و 

که  گونه همان. میا بودهي مدیریتی و برنامه ریزي ها کیتکن
ی به نتایج مطلوب در هر کاري مستلزم برنامه ابی دست

ي ا دهیچیپي ها ستمیسریزي و مدیریت مناسب است، در 
ي مرتبط به ها سازمانو  ها يشهردارمانند کالن شهرها که 

ي قدرتمند نظارت و ساماندهی بر ها اهرمعنوان یکی از 
ي ها کیتکن يریکارگ به، لزوم کنند یمفعالیت  ها آن شهر در

 نیتر مناسب. یکی از باشد یمریزي بیشتر محسوس  برنامه
ریزي، رویکرد  ي مدیریتی و برنامهها کیتکنابزارها و 

 ها يتوانمندکه به دلیل  باشد یم» ریزي استراتژیک برنامه«
 اد یک فرآیند سادهي منحصر به فرد آن در ایجها یژگیوو 

و  ها ارگانریزي، براي استفاده در  و مدون برنامه
ي درگیر با ساماندهی و کنترل کالن شهرها، به ها سازمان

 .شوند یمعنوان ابزار مناسبی ارزیابی 
 

  هامواد و روش
هاي توسعه آموزش  تدوین استراتژياین تحقیق در رابطه با 

 SWOTمحیط زیست در مدیریت شهري با ماتریس 

 

_____________________________________ 



  

 SWOT 56ماتریس با شهري مدیریت در زیست محیط آموزش توسعه هاي استراتژي تدوین

ن تحقیق حالت کاربردي دارد و براي انجام آن ایباشد.  می
اي استفاده شده است و هم به صورت  هم از روش کتابخانه

خبرگان مدیریت برگزاري جلسات توجیهی براي  میدانی با
براي مشارکت در بررسی و  ها آنشرایط الزم در شهري 

در آموزش محیط زیست و نیز ارائه أثیرگذار تعیین عوامل ت
فراهم شده و بدین طریق همه عوامل خارجی ها  استراتژي

 ، نقاط ضعف و قوت)تهدیدهاو  ها فرصتو داخلی (شامل 
 د.یگرد تعیین 

در این تحقیق با توجه به ماهیت آن، جامعه آماري 
نفر کارشناسان و استادان خبره در زمینه مسائل  55شامل 

که به امر مدیریت شهري مشغول  آموزش محیط زیست
 .باشد هستند می

آوري اطالعات با مراجعه و استخراج  جهت جمع
گزارشات موجود، همچنین با  منابع، مدارك مورد نیاز از

انجام مصاحبه  ها، نامه تهیه پرسش استفاده از روش دلفی و
هاي آموزشی  در این زمینه و برگزاري کالس خبرگانبا 

در جهت آشنایی با روند اجرایی تحقیق و در   آنانبراي 
 مل داخلی و خارجی با ماتریسزیه و تحلیل عوانهایت تج

SWOT  گرفت.صورت 
نامه مذکور یک مطالعه  به منظور تأیید پایایی پرسش

نفر از خبرگان  15با استفاده از  )Pilot study( آهنگ پیش
آموزش محیط زیست خارج از محدوده تحقیق انجام شد 

 به دست آمد. 79/0که ضریب آلفاي کرنباخ برابر با 
 

 SWOT(1(تریس سوات ما

مدل تحلیلی مختصر و  SWOTروش تجزیه و تحلیل 
مفیدي است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت، 
ضعف، فرصت و تهدیدها را که در مرحله قبل شناسایی 

 هاي متناسب با مورد تحلیل قرار داده و استراتژي، اند شده
سط بررسی محیط کاري تو. سازد منعکس میرا موقعیت 

یک سازمان باید شامل تجزیه و تحلیل کلیه عناصر مرتبط 

1. SWOT matrix  

تحلیل محیط  در محیط کاري باشد. بررسی و تجزیه و
ها و تهدیدها به تنهایی  خارجی براي کشف فرصت

به اهداف سازمانی شوند بلکه  یابی دستتوانند موجب  نمی
مدیران استراتژیک باید به داخل سازمان خود نیز توجه 

انند عوامل استراتژیک داخلی را نیز شناسایی کنند تا بتو
کنند. در بررسی محیط داخلی نقاط ضعف و قوت سازمان 

گیرد. یک منبع عملیاتی، اگر موجب  مورد بررسی قرار می
نقطه قوتی براي  تواند یمبرتري رقابتی سازمان شود 

هاي رقبا،  سازمان باشد. اگر سازمان در مقابل توانایی
باشد باز نقطه قوت براي آن محسوب  مدیریت قوي داشته

هاي  ان ضعیف عمل کند یا فاقد تواناییشود اما اگر سازم
الزم باشد، این منبع عملیاتی به نقطه ضعف سازمان تبدیل 
خواهد شد. براي ارزیابی عوامل استراتژیک درونی و 

 شود. استفاده می EFEو  IFE هاي بیرونی از ماتریس
 

د راهبردي خرد و و پیشنها SWOTمدل تحلیل 

 کالن
پس از فهرست نمودن هر یک از  SWOTدر مدل 

در  ها آنعوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید و نوشتن 
حسب ترتیب امتیاز وزن دار، ر هاي مربوطه به خود ب سلول

هاي مورد نظر  استراتژي ها آنیک از  از محل تالقی هر
چهار  گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به حاصل می

 شود. می ST، WT، WO، SOدسته استراتژي 
سازي فرآیند مدیریت استراتژیک، از  به منظور پیاده

کارشناسان و استادان خبره در زمینه مسائل  55کلیه 
، خواسته شد که کلیه نقاط قوت و آموزش محیط زیست
تهدیدهایی که در حال حاضر در  ضعف و فرصت و 

ند را شناسایی و بیان سمت و بخش خود با آن روبرو هست
کنند. این عمل بدان جهت صورت گرفته که لیستی جامع 
از نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید به دست آید تا 
از یک شناخت بهتري از شرایط داخلی سازمان و از سوي 

 دیگر شناخت بیشتري از محیط اطراف سازمان پیدا کنند. 

 

_____________________________________ 
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نقاط ضعف و قوت .1جدول   

 ضعفنقاط  نقاط قوت

هاي  و دوره ها کالس. وجود 1
آموزش محیط زیست داخل 

 ها شهرداري
رح شغل و . عدم تدوین ش1

شرایط احراز شغل در 
هاي مختلف آموزش  بخش

 ها محیط زیست در شهرداري
. انجام مطالعات و تحقیقات در 2

زمینه محیط زیست در 
 ها شهرداري

. وجود مراکز تخصصی مانند 3
 یدار شهريمدیریت و توسعه پا

منظم  بندي زمان. نبودن 2
هاي آموزش  جهت برنامه

 محیط زیست به شهروندان

هاي مرتبط با  . وجود رشته4
آموزش محیط زیست در مقاطع 
عالی تحصیلی و پرورش نیروي 

 متخصص

. عدم وجود استانداردهاي 3
آموزش محیط مربوط به 

زیست براي مخاطبین 
 مختلف

اختصاص اعتبارات ریالی  5
 هت برگزاري دوره آموزشیج

. کمبود نیروهاي متخصص 4
در راستاي آموزش 
 محتواهاي گوناگون

هاي بالقوه  . وجود ظرفیت6
 فراوان نیروهاي انسانی

. عدم اطالع رسانی کافی 5
هاي صورت  در زمینه فعالیت

 گرفته
مصوب  هاي برنامه. وجود 7

سازمانی میان مدت و بلند مدت 
 ها ژهپرو هايجهت اجراي طرح 

. کمبود دانش تولید شده 6
در حوزه آموزش محیط 

 زیست

. وجود آمار و اطالعات الزم و 8
کافی از وضعیت آموزش محیط 

 زیست

هاي  . استفاده از روش7
قدیمی جهت آموزش محیط 

 زیست

. نبود همکاري و هماهنگی 8
هاي  بین نهادها و سازمان

 آموزش محیط زیست
دازي . امکان و وجود راه ان9

 آموزش از راه دور هاي سیستم

 

 ها و تهدیدها فرصت .2جدول 

 تهدیدها ها فرصت

هاي  . حمایت مردمی و تشکل1

غیردولتی از آموزش محیط 

 زیست

ها و  . عدم اجراي دستورالعمل1

آموزش محیط قوانین مرتبط با 

 زیست

المللی  . وجود اعتبارات بین2

 در خصوص آموزش

براي  . نبود یک مدل مشترك2

آموزش محیط زیست به 

 شهروندان

. بهبود تکنولوژي آموزش 3

 محیط زیست

. عدم وجود استراتژي یکسان 3

 ها شهرداريدر  راستا همو 

و  نظران صاحب. وجود 4

متخصصان دانشگاهی 

المللی در زمینه آموزش  بین

 محیط زیست

.  عدم برقراري ارتباط 4

هاي موفق  مناسب با شهرداري

 دنیا

هاي  لیغات در رسانه. تب5

 جمعی

هاي گوناگون آموزش  . روش5

محیط زیست با توجه به وضع 

 موجود

. آموزش محیط زیست از 6

 طریق آموزگاران

.عدم نگرش دوستدار محیط 6

 زیست در بعضی از شهروندان

. استقبال از بخش خصوصی 7

 در آموزش محیط زیست

هاي نامناسب  . وجود روش7

 آموزش محیط زیست

ستفاده از مشارکت مردمی . ا8

در جهت توسعه و ارتقاء 

 حفاظت محیط زیست

هاي مختلف آموزش  . روش8

 توجه به محتواهاي گوناگون اب

. وجود قوانین و مقررات در 9

 زمینه آموزش محیط زیست

. عدم اولویت در اجراي 9

هاي آموزش محیط  طرح

 ها زیست شهرداري

. اختصاص اعتبارات در 10

 حیط زیستخصوص آموزش م

. عدم مدیریت مشارکتی در 10

 حوزه آموزش محیط زیست

 
تعیین شد، با  4تا  1وضع موجود هر عامل با امتیازي بین 

ها  توجه به کلیدي یا عادي بودن عوامل داخلی یعنی قوت
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یا  2ها) و امتیاز  (به قوت 3یا  4ها به ترتیب امتیاز  و ضعف
امتیاز بدین  ها) اختصاص پیدا کرد. تخصیص (به ضعف 1

هاي پیش روي سازمان  صورت محاسبه شد که اگر قوت
و چنانچه یک قوت معمولی  4یک قوت عالی بود، امتیاز 

به عامل مورد نظر داده شد، و اگر ضعف پیش  3بود، امتیاز 
و چنانچه  2روي سازمان، یک ضعف معمولی بود، امتیاز 

ده شد. به عامل مورد نظر دا 1یک ضعف بحرانی بود امتیاز 
و نیز با توجه به کلیدي یا عادي بودن عوامل خارجی یعنی 

ها)  (به فرصت 3یا  4ها و تهدیدها به ترتیب امتیاز  فرصت
(به تهدیدها) اختصاص پیدا کرد. تخصیص  1یا  2و امتیاز 

پیش روي  يها فرصتامتیاز بدین محاسبه شد که اگر 
چه یک و چنان 4سازمان یک فرصت استثنایی بود، امتیاز 

به عامل مورد نظر داده شد، و  3فرصت معمولی بود، امتیاز 
اگر تهدید پیش روي سازمان، یک تهدید معمولی بود، 

به عامل  1و چنانچه یک تهدید جدي بود امتیاز  2امتیاز 
هاي  دهی در  ماتریسورد نظر داده شد. پس روند امتیازم

هر ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی طوري است که 
قدر از فرصت استثنایی به سمت تهدید جدي حرکت شود، 

منظور از وضع  .رسد یم 1به  4شده و از  تر کممیزان امتیاز 
 ها و موجود نحوه مدیریت نقاط قوت، ضعف ،فرصت

باشد. اگر مدیریت سازمان در پی  تهدیدها در سازمان می
کاستن نقاط ضعف و تهدید باشد، امتیاز باالیی در 

دهد  ضعف یا تهدید به خود اختصاص می خصوص نقطه
ها به خوبی مدیریت  و بر عکس اگر نقاط قوت و فرصت

کند. لذا امتیاز موزون یا وزن  نشود، امتیاز پایین دریافت می
دار هر عامل را محاسبه کرده که بدین منظور امتیاز هر 

را در وزن نرمال ردیف از عوامل داخلی و خارجی سازمان 
 گردد.  دار درج می ستون امتیاز وزن رشده ضرب کرده د

شود که حداقل آن  جمع امتیازهاي وزن دار محاسبه می
است. اگر  5/2باشد و میانگین آن  می 4و حداکثر آن  1

باشد این بدان معناست که  5/2کمتر از  IFEنمره نهایی 
مدیریت آموزش محیط زیست از نظر عوامل داخلی داراي 

 5/2کمتر از  EFEه نهایی ضعف است. همچنین اگر نمر
باشد این بدان معناست که مدیریت آموزش محیط زیست 

ها و مقابله با تهدیدها به  در خصوص استفاده از فرصت
 کند.  خوبی عمل نمی

SWOT   ماتریس .3جدول 

 
SWOT 

 فرصت ها
هاي غیردولتی از  . حمایت مردمی و تشکل1

 آموزش محیط زیست
لی در خصوص المل . وجود اعتبارات بین2

 آموزش
 . بهبود تکنولوژي آموزش محیط زیست3

. وجود صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی 4
 المللی در زمینه آموزش محیط زیست بین

 هاي جمعی . تبلیغات در رسانه5
 . آموزش محیط زیست از طریق آموزگاران6

. استقبال از بخش خصوصی در آموزش محیط 7
 زیست

دمی در جهت توسعه . استفاده از مشارکت مر8
 و ارتقاء حفاظت محیط زیست

. وجود قوانین و مقررات در زمینه آموزش 9
 محیط زیست

 تهدیدها
ها و قوانین مرتبط با  . عدم اجراي دستورالعمل1

 آموزش محیط زیست
. نبود یک مدل مشترك براي آموزش محیط 2

 انزیست به شهروند
. عدم وجود استراتژي یکسان و همراستا در 3

 شهرداري ها
.  عدم برقراري ارتباط مناسب با 4

 هاي موفق دنیا شهرداري
هاي گوناگون آموزش محیط زیست  . روش5

 با توجه به وضع موجود
.عدم نگرش دوستدار محیط زیست در بعضی 6

 از شهروندان
هاي نامناسب آموزش محیط  . وجود روش7

 زیست
هاي مختلف آموزش باتوجه به  . روش8
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. اختصاص اعتبارات در خصوص آموزش 10
 محیط زیست

 

 محتواهاي گوناگون
هاي آموزش  . عدم اولویت در اجراي طرح9

 ها محیط زیست شهرداري
. عدم مدیریت مشارکتی در حوزه آموزش 10

 محیط زیست

 

 نقاط قوت
هاي آموزش محیط  . وجود کالس ها و دوره1

 ها زیست داخل شهرداري
مینه محیط . انجام مطالعات و تحقیقات در ز2

 ها زیست در شهرداري
. وجود مراکز تخصصی مانند مدیریت و 3

 توسعه پایدار شهري
هاي مرتبط با آموزش محیط  . وجود رشته4

زیست در مقاطع عالی تحصیلی و پرورش 
 نیروي متخصص

اختصاص اعتبارات ریالی جهت برگزاري  5
 دوره آموزشی

هاي بالقوه فراوان نیروهاي  . وجود ظرفیت6
 انیانس

. وجود برنامه هاي مصوب سازمانی میان مدت 7
 و بلند مدت جهت اجراي طرح هاو پروژه ها

. وجود آمار و اطالعات الزم و کافی از 8
 وضعیت آموزش محیط زیست

هاي آموزش  . امکان و وجود راه اندازي سیستم9
 از راه دور

 
هاي  ایجاد برنامهریزي در جهت  مهبرنا *

 آموزش محیط زیست
در راستاي افزایش  فضاهاي آموزشیبود به *

محتواهاي گوناگون آموزش محیط کیفیت 
 زیست

زمینه المللی در  جلب حمایت ملی و بین *
 آموزش محیط زیست

 
هاي تشویقی و راهکارهاي  اتخاذ سیاست *

 محیط زیست آموزشقانونی جهت 
جهت ها و امکانات موجود  رصتاستفاده از ف *

 هاي آموزشی ولوژيهاي تکن توسعه زیر ساخت
هاي دولتی و  همکاري و تعامل با دستگاه *

 محیط زیست آموزشغیردولتی جهت  
مسئولین و  ،کارکنانرسانی و آموزش  اطالع *

شهروندان جهت آشنایی بیشتر نسبت به فواید 
 محیط زیست آموزش

دولتی و غیر هاي  ل با سازمانهمکاري و تعام *
 آموزش محیط زیستدولتی جهت 

 ط ضعفنقا
. عدم تدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل 1

هاي مختلف آموزش محیط زیست در  در بخش
 ها شهرداري

هاي  . نبودن زمانبندي منظم جهت برنامه2
 آموزش محیط زیست به شهروندان

. عدم وجود استانداردهاي مربوط به آموزش 3
 محیط زیست براي مخاطبین مختلف

تاي آموزش . کمبود نیروهاي متخصص در راس4
 محتواهاي گوناگون

هاي  . عدم اطالع رسانی کافی در زمینه فعالیت5
 صورت گرفته

. کمبود دانش تولید شده در حوزه آموزش 6

 
فرصت ها و امکانات موجود  استفاده از *

 هاي قانونی زیرساختجهت توسعه 
و  محیط زیستی استقرار سیستم مدیریت *

 14001 ایجاد و استقرار نظام ایزو
آموزش محیط زیست به کارکنان ایجاد نظام  *

 در ادارات
سازمانی در حوزه بهبود و اصالح تشکیالت  *

 ها آموزش محیط زیست شهرداري

 
 عملکرد مناطق نظارت بر هزینه *
 تعیین ساختار فرآیندي سازمان *

افزایش نظارت مستمر و فراگیر در طراحی،  *
 اجرا و بهره برداري از فضاي سبز

 نهادینه کردن بودجه *
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 محیط زیست
هاي قدیمی جهت آموزش  . استفاده از روش7

 محیط زیست
. نبود همکاري و هماهنگی بین نهادها و 8

 هاي آموزش محیط زیست سازمان

 وامل خارجی سازمانع
هدف ازاین گام شناسایی و ارزیابی آن تغییرات و روندهاي 
 محیطی پیرامون شهرداري ها است که ممکن است اثرات

سال آینده بر شهرداریها داشته  10-5قابل مالحظه اي طی 
باشند. این گام مهمترین قسمت برنامه ریزي استراتژیک 
بوده و به عواملی تاکید دارد که ظهور و بروز آنها در اختیار 
سازمان و مدیریت نمی باشد. مقایسه و انتخاب استراتژي 

ر ها معموال با توجه به عوامل داخلی و خارجی موث
شهرداریها صورت می گیرد. عوامل خارجی یا محیطی 

 موثر را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
فرصت ها که می توانند اثرات بالقوه مثبتی بر روند  •

 حرکت شهرداریها داشته باشند.

تهدیدات که ممکن است مانع دستیابی شهرداري  •
 ها به اهدافشان شوند.

 هـا  سـازمان ست کـه  اصل اساسی مدیریت استراتژیک این ا
خـارجی و پرهیـز از    يهـا  فرصتباید براي بهره جستن از 

 هـا  آناثرات ناشـی از تهدیـدات خـارجی یـا کـاهش دادن      
برآیند. به همین دلیل یکی از  هایی ياستراتژدرصدد تدوین 

اولیه در تحلیل استراتژیک یک سـازمان، شناسـایی    يها گام
ست کـه آن را  و تهدیدات خارجی آن ا ها فرصتو ارزیابی 

ــل خــارجی  ــبررســی عوام ــد یم . مقصــود از فرصــت نامن
ــی،     ــاعی، فرهنگ ــادي، اجتم ــدهاي اقتص ــدادها و رون روی
ــابتی اســت کــه   ــاوري و رق ــی، فن محیطــی، سیاســی، دولت

بـه میـزان زیـادي در آینـده بـه سـازمان منفعـت         توانند یم
برسانند. و بنا بـه تعریـف، مقصـود از تهدیـدات خـارجی،      

ــ ــدادها و رون ــاعی،روی ــادي، اجتم ــی،  دهاي اقتص فرهنگ
بـه میـزان    تواننـد  یمـ محیطی، فناوري و رقابتی اسـت کـه   

 زیادي در آینده به سازمان زیان برسانند. 

 
ن از این نظر در تحلیل استراتژیک سازما ها فرصتشناسایی 

 هاي سازمان براي بهره مهم است که بسیاري از استراتژي
. یکی از گردد یمین طراحی و تعی ها فرصتجویی از این 

مدیران  هاي یدگاهد، نظرات و ها فرصتمنابع شناسایی 
ارشد و تصمیم سازان سازمان است، اما این تنها منبع 

 نیست. ها فرصتممکن براي شناسایی 
ماهیت خارجی دارند، مدیران و  ها فرصتآنجا که ز ا

استراتژیست هاي شاغل در سازمان، ممکن است به دلیل 
ور روزمره و مسائل داخل سازمان نتوانند همه اشتغال در ام

و شناسایی کنند. از این رو، تلقی  یافتهرا در ها فرصتاین 
 هاي ياستراتژکلی و دانش عمومی تدوین کنندگان 

به  تواند یمسازمانی از محیط اجتماعی، سیاسی و فنی، 
ها تلقی شود.  نبع مهم در شناسایی فرصتعنوان یک م

یط خارجی سازمان به منظور شناخت و ارزیابی مح
تشخیص و بررسی رویدادهاي خارج از کنترل مستقیم 

 . شود یمسازمان انجام 

 
 )EFE(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 :شود یمبراي تهیه ماتریس طبق مراحل زیر عمل 
 ها و تهدیدها نگارش فرصت .1
 براي کل عوامل خارجی):وزن  100دهی (با مجموع  . وزن2

ه اهمیت نسبی هر عامل (چه فرصت و چه دهند نشان
وزنی در دو غایت  توان یماست که براي هر عامل  تهدید)

 منظور نمود. 99 تا 1
تیاز بالفعل تعیین امتیاز بالفعل براي هر یک از عوامل: ام .3

هاي گذشته سازمان و نیز  بیانگر میزان موفقیت
به ادن واکنش نسبت هاي آینده نزدیک در نشان د انمنديتو

 باشد. عامل مزبور می
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هاي سازمان در آینده  امتیاز بالقوه که بیانگر تواناییتعیین  .4
سازي  دادن به عامل مذکور پس از پیاده براي واکنش نشان

هاي بهبود است. به هر یک از  و اجراي یک سري برنامه
 شود: داده می 4تا 1عوامل امتیاز 

واکنش  :3واکنش در حد متوسط،  :2واکنش ضعیف،  :1(
 واکنش بسیار عالی) :4از حد متوسط باالتر، 

محاسبه نمره بالفعل براي هر یک از عوامل خارجی طبق  .5
 فرمول مقابل: (امتیاز بالفعل*وزن)= نمره بالفعل

. محاسبه نمره بالقوه براي هر یک از عوامل خارجی طبق 6
 فرمول مقابل: (امتیاز بالقوه *وزن)= نمره بالقوه

 ).یینهاامتیاز عوامل خارجی (مجموعه نمرات . محاسبه 7
  

 )EFE( : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی4 جدول

 وزن عوامل خارجی ردیف
امتیاز وضع 

 موجود
 دار وزن ازیامت

    ها فرصت • 

 0,1424 2 0,072 هاي غیردولتی از آموزش محیط زیست حمایت مردمی و تشکل 1

 0,1756 4 0,0439 آموزشالمللی در خصوص  وجود اعتبارات بین 2

 0,042 2 0,021 بهبود تکنولوژي آموزش محیط زیست 3

 0,152 2 0,076 و متخصصان نظران صاحبوجود  4

 1,38 3 0,046 المللی در زمینه آموزش محیط زیست دانشگاهی بین 5

 0,2916 4 0,0729 هاي جمعی تبلیغات در رسانه 6

 0,094 2 0,047 زیست استقبال از بخش خصوصی در آموزش محیط 7

 0,064 2 0,032 استفاده از مشارکت مردمی در جهت توسعه و ارتقاء حفاظت محیط زیست 8

    تهدیدها • 

 0,184 2 0,092 ها و قوانین مرتبط با آموزش محیط زیست عدم اجراي دستورالعمل 1

 0,288 4 0,072 نبود یک مدل مشترك براي آموزش محیط زیست به شهروندان 2

 0,052 2 0,026 ها يشهرداردر  راستا همعدم وجود استراتژي یکسان و  3

 0,064 2 0,032 هاي موفق دنیا عدم برقراري ارتباط مناسب با شهرداري 4

 0,0669 1 0,0669 توجه به محتواهاي گوناگونا هاي مختلف آموزش ب روش 5

 0,014 1 0,014 ها هاي آموزش محیط زیست شهرداري عدم اولویت در اجراي طرح 6

 0,16 2 0,08 عدم مدیریت مشارکتی در حوزه آموزش محیط زیست 7

 0,1683 3 0,0561 عدم نگرش دوستدار محیط زیست در بعضی از شهروندان 8

 جمع
1   

 
، ارزیابی عوامل خارجی EFEدف از تشکیل ماتریس ه

و  ها فرصتجهت مشخص شدن میزان نزدیکی به 
صورت گرفته، به میزان  هاي ابییارزتهدیدهاست. پس از 

موجود و تهدیدهاي  يها فرصتنقش هر یک از عوامل 
 اختصاص داده شد و با ضرب  4تا  1از  يا رتبهپیش رو 

 
ا کردن در وزن اهمیت، نمره نهایی هر عامل بدست آمد. ب

نمره  ها و تهدیدها، جمع نمرات هر یک از عوامل فرصت
نشان دهنده وضعیت است و این  2,4نهایی این ماتریس 

هاي پیش روي سازمان  و تهدید ها فرصتبین ل بتاً متعادنس
 است.  
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 عوامل داخلی سازمان: -4-6
خارجی که  يها فرصتو  یداتبر تهدهر سازمانی، عالوه 

، با کنند یمبیرون از کنترل و احاطه سازمان عمل 
از عوامل داخلی مثبت و منفی روبروست که  يا مجموعه
ریزي است. این  یریت قرار دارد و قابل برنامهمد در کنترل

. عوامل داخلی منفی شود یمعوامل، عوامل داخلی نامیده 
، به عبارت شود یمبه عنوان نقاط ضعف سازمان تلقی 

قابل کنترل  هاي یتفعالزمره ر دیگر، نقاط ضعف داخلی، د
بسیار ضعیف  اي یوهشرا به  ها آنکه سازمان  گیرند یمقرار 

اي  هاي سازمان باید به گونه ياستراتژ. تدوین دهد یمانجام 
انجام شود که نقاط ضعف داخلی در نتیجه اجراي این 

تخفیف داده شود.  ها آنبرطرف شده یا اثرات  ها ياستراتژ
هاي قابل کنترل سازمان  یتفعالنقاط قوت داخلی در زمره 

بسیار عالی  اي یوهشرا به  ها آنگیرند که سازمان  قرار می
سازمان،  هاي ياستراتژدهد. بخش مهمی از  نجام میا

ي تقویت نقاط قوت موجود طراحی است که برا ییها آن
منبع شناسایی نقاط قوت یک سازمان،  ینتر مهمشود.  می

ارزیابی مدیران ارشد آن سازمان از منابع، پیشینه و ساختار 
خود سازمان است. هدف از این گام، ارزیابی ساختار، 

اساس این ارزیابی، ر عملیات سازمان، و بفرآیند و 
و  يها حوزهاستخراج نقاط ضعف و قوت سازمان است. 

 گیرند یمقرار  یمورد بررسکه در این گام  هایی یطهح
عبارتند از امور پرسنلی، امور مالی، واحدهاي  معموالً

سازمان  هاي ياستراتژدر تدوین  فیزیکی، مدیریت و غیره.
بهره جویی  ها فرصتز نقاط قوت از با استفاده ا معموالً

 تا اثرات تهدیدها کاهش داده شود. کنند یم
 ):IFE(ی ماتریس ارزیابی عوامل داخل -4-6-1

این ماتریس ابزاري جهت بررسی عوامل داخلی سازمان 
. در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي سازمان را باشد یم

مل داخلی، . براي تهیه ماتریس ارزیابی عوانماید یمارزیابی 
قطه نظرات دست شهودي و ن يها قضاوتبه  تاًدعم

شود. این ابزار براي جمع آوري  اندرکاران تکیه می
اطالعات درون سازمانی در فرآیند برنامه ریزي استراتژیک 

 دولتی و خصوصی کاربرد فراوان دارد. يها سازماندر 
هاي تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی به شرح زیر  گام

 :اشدب یم
پس از شناسایی عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف  .1

 . کنند یمسازمان را مشخص 
(بی اهمیت) تا ر به هر عامل یک ضریب وزنی بین صف .2

 .شود یمختصاص داده م) ایک (بسیار مه
با توجه به  4تا  1وضع موجود هر عامل با امتیازي بین  .3

 2یا  1. نقاط ضعف فقط امتیاز شود یممحور ذیل مشخص 
را  4 و 3نمایند. نقاط قوت فقط نمرات  میا دریافت ر
بگیرند. توجه به این نکته در تهیه ماتریس  به خود توانند یم

که امتیازات  باشد یمسیار حائز اهمیت ب IFEو  EFEهاي 
شرکت و محیط حاکم  هاي یتفعالاساس وضع موجود ر ب
 ل دربر اساس درجه اهمیت هر یک از عوام ها وزنآن و ر ب

 شوند.  صنعت مورد بررسی تعیین می
شود. بدین  هر عامل محاسبه می (موزون) دار امتیاز وزن .4

ل درون سازمانی در وزن آن منظور امتیاز هر ردیف از عوام
 شود. ضرب می

ر و حداکث 1.جمع امتیاز وزن دار محاسبه شده که حداقل 5
نهایی . اگر نمره باشد یم 5/2ها  آنو میانگین  باشد یم 4

باشد یعنی سازمان از نظر عوامل  5/2سازمان کمتر از 
و اگر نمره نهایی  باشد یمداخلی در مجموع دچار ضعف 

باشد، بیانگر این است که سازمان از نظر  5/2بیشتر از 
 .باشد یمعوامل درونی در مجموع داراي قوت 

 )IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( .5 جدول

 زنو عوامل داخلی ردیف
امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز وزن 

 دار

    ها قوت • 

 0,336 5 0,0672 ها هاي آموزش محیط زیست داخل شهرداري و دوره ها کالسوجود  1
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 0,2568 4 0,0642 ها انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه محیط زیست در شهرداري 2

 0,3372 4 0,0843 وجود مراکز تخصصی مانند مدیریت و توسعه پایدار شهري 3

4 
هاي مرتبط با آموزش محیط زیست در مقاطع عالی تحصیلی و پرورش  وجود رشته

 نیروي متخصص
0,0586 5 0,293 

 0,4145 5 0,0829 اختصاص اعتبارات ریالی جهت برگزاري دوره آموزشی 5

6 
و  هاان مدت و بلند مدت جهت اجراي طرحمصوب سازمانی می هاي برنامهوجود 
 ها پروژه

0,0479 4 0,1884 

 0,0912 4 0,0228  وجود آمار و اطالعات الزم و کافی از وضعیت محیط زیست 7

 0,092 4 0,023 آموزش از راه دور هاي سیستمامکان و وجود راه اندازي  8

    ها ضعف • 

1 
هاي مختلف آموزش محیط  عدم تدوین شرح شغل و شرایط احراز شغل در بخش

 ها زیست در شهرداري
0,0682 3 0,2048 

 0,06 2 0,03 هاي آموزش محیط زیست به شهروندان منظم جهت برنامه يبند زماننبودن  2

 0,2232 3 0,0744 عدم وجود استانداردهاي مربوط براي مخاطبین مختلف 3

 0,204 3 0,068 کمبود نیروهاي متخصص در راستاي آموزش محتواهاي گوناگون 4

 0,249 3 0,083 هاي صورت گرفته ه فعالیتعدم اطالع رسانی کافی در زمین 5

 0,348 3 0,116 کمبود دانش تولید شده در حوزه آموزش محیط زیست 6

 0,010 2 0,05 هاي قدیمی جهت آموزش محیط زیست استفاده از روش 7

 0,12 2 0,06 هاي آموزش محیط زیست نبود همکاري و هماهنگی بین نهادها و سازمان 8

   1 جمع 

 
ابزاري جهت  IFEاشاره شد، ماتریس  تر یشپکه  طور همان

بررسی عوامل داخلی سازمان است. این ماتریس در واقع 
. با توجه به کند یمنقاط قوت و ضعف سازمان را ارزیابی 

با  ها آناز  یکهر هر یک از نقاط ضعف و قوت به  یرتأث
 . شود یمداده  4تا  1از  ییها نمرهتوجه به اهمیتشان 

ت با ضرب وزن هر معیار در رتبه تخصیص یافته، در نهای
. نمره نهایی ماتریس آید یمنمره نهایی هر عامل بدست 

IFE  این نمره آید یماز جمع نمرات نهایی عوامل بدست .
 به دست آمد.  5/3، عدد IFEبراي ماتریس   يشهرداردر 

 که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این مقدار طور همان
 این گونه تفسیر کرد  توان یمو  باشد یم تر یکزدن 4به عدد 

برتري نسبی نسبت به نقاط  ها يشهردارکه نقاط قوت 
با توجه با کار کارشناسی انجام ها  يشهرداردر  ضعف دارد.

 که براي عوامل داخلی به دست آمده است  يا نمرهگرفته، 

 
دارد و  4است، این عدد نزدیکی بیشتري به عدد  5/3د عد

کننده قوت و قدرت در عوامل داخلی است. با توجه بیان 
دسته رشد،  3به  يا خانه 9به تقسیم بندي این ماتریس 

گفت به تنهایی و با توجه به  توان یمحفظ و رها کردن. 
عدد بدست آمده از ماتریس عوامل داخلی، وضعیت 

قرار خواهد  7و یا  4، 1 يها خانهدر یکی از  ها يشهردار
وضعیت رشد و یا حفظ و نگهداري  احتماالًگرفت که 

کار قرار  وضعیت رها کردن در دستور مسلماًاست و 
نخواهد گرفت و از سوي دیگر عدد به دست آمده براي 

متوسطی  نسبتاًاست که این مقدار  4/2عوامل خارجی، عدد 
محیطی نشان  هاي یبررساست و وضعیت تعادل را در 

 . دهد یم
ماتریس که نشان دهنده  4 با تلفیق این دو عدد وضعیت

است مورد توجه قرار  ها يشهرداروضعیت رشد براي 
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باید  ها يشهرداری . واضح است که در چنین حالتگیرد یم
فرصت را انتخاب نمایند. اکنون  -قوت هاي ياستراتژ

به دست آمده از جدول تحلیل  هاي ياستراتژ توان یم
SWOT در  را انتخاب کرد. همان طور که پیش از این

را  ها آناستراتژي وجود دارد و باید  3جدول مالحظه شد 
 اولویت بندي و اجرا کرد. 

 موجود به شرح زیر است: هاي ياستراتژ
  برنامه ریزي در جهت احداث، توسعه و تکمیل فضاي

 سبز 
  فضاي سبز در راستاي افزایش کیفیت  يها عرصهبهبود

 فضاي سبز و حفظ محیط زیست

  در این زمینه و  المللی نیبجلب حمایت ملی و
 تهدیدات محیط زیست

 )QSPM(ریزي کمی راهبردي  ماتریس برنامه

هــا و ابزارهــاي بســیار شــایع در ارزیــابی  یکــی از تکنیــک
جـذابیت نسـبی   ن هاي استراتژیک و مشـخص نمـود   گزینه

گیري مورد اسـتفاده قـرار    ها که در مرحله تصمیم استراتژي
 (QSPM) یاسـتراتژیک کمـ  ریزي  رنامهس بماتری گیرد، می

ــی ــد م ــن ). Ahmadi and Fathoolah, 2002( باش ای
هـاي   یـک از گزینـه    کـدام   نمایـد کـه   ماتریس مشخص می

باشد و در واقع ایـن   می تر مناسب شده، استراتژیک انتخاب
پـس از مشـخص   . نمایـد  بنـدي مـی   ها را اولویت استراتژي

ش تحلیلـی  ها با استفاده از رو نمودن میزان جذابیت راهبرد
QSPM .راهبردها اولویت بندي شدند ، 

 گیري نتیجهبحث و 
ترین دستاورد بشر، عالوه بر محلی  شهر به عنوان بزرگ

بایست آسایش و راحتی وي را فراهم براي سکونت، می
 محیط زیست شهريبرقراري تعامالت مداوم بشر با . کند

ي از کند تا او بتواند آگاهی بیشتراین امکان را فراهم می
و فضاهاي مختلف شهري کسب کرده و  محیط زیست

هاي هاي آن را درك کند و بتواند با سرمایهکاستی

ها اجتماعی، اقتصادي، طبیعی، فرهنگی، تاریخی این کاستی
در این طرح ابتدا به . را در جهت ایجاد رفاه خود رفع کند

بررسی و شناسایی عوامل محیطی پرداخته شد. بدین منظور 
ي  متغیرهاي موجود در محیط داخلی و خارجی عرصه ابتدا

عوامل راهبردي را  لذا ؛آموزش محیط زیست شناسایی شد
مورد ارزیابی قرار داده و عوامل مهم و کم اهمیت مشخص 

 بندي گردید. شده و اولویت
هاي زیست محیطی،  امکانات آموزشی براي تحقق آموزش

ی، از جمله نیروي متخصص، فناوري آموزشی تخصص
توانند امور  هایی که می نامه ن قوانین و آیینانگیزه و همچنی

دهند، خوشبختانه موجود ج آموزشی را تا حد متعادلی تروی
یاد  ها آناست و الزم است همه آنچه به عنوان دارایی از 

شد در سایه مدیریت کالن آموزش محیط زیست کشور 
که براي اعتالي فرهنگ محیط زیست بسیج شود. از آنجا 

ي زیست محیطی کمک به ساختن ها هدف از آموزش
اي بهتر براي انسان و محیط زیست است، منظور از  آینده

آموزش زیست محیطی فقط حضور در کالس و اخذ 
ها در زندگی  یافته یريکارگ بهو مدرك نیست بلکه گواهی 

که  یک از شهروندان هر ایجاد تغییر رفتار درروزمره و 
ري در جهان گردد، شرط اصلی است. تواند باعث تغیی می

از  یمیپاراداکه در ایجاد کارکنان مطلع افزایش تعداد 
ماندگاري زیست محیطی و منابع آن موثر باشند، از 

هاي  ، که در برنامهباشد یمیک جامعه  حیاتی براي یازهاين
 توجه الزم مبذول گردد. زآموزشی باید به این نیا

ل داده و بـا تجزیـه و   را تشـکی  SWOTدر ادامه مـاتریس  
براي تجزیه و  و ؛تحلیل آن راهبردهاي ممکن شناسایی شد

عوامل داخلی و خارجی از ابـزاري بـه نـام     زمان همتحلیل 
و براي اخذ تصمیم مناسب براي انتخاب گزینه  IEماتریس 

استفاده شد. بر این اسـاس   SPACEراهبرد برتر، از روش 
، راهبردهـاي تـدافعی   پس از امتیاز دهی و جمع بندي نتایج

 انتخاب گردید.
یک روش تحلیلی نیز براي مشخص نمودن جذابیت نسبی  

ریـزي   راهبردها استفاده شد که این روش را ماتریس برنامـه 
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نشـان   QSPMنامند، ماتریس  ) میQSPMکمی راهبردي (
توان با اسـتفاده از نقـاط قـوت در مـدیریت      دهد که می می

هـا را   را به فرصت و ضـعف  پسماندهاي روستایی تهدیدها
به قوت تبدیل نمود. با استفاده از این روش، راهبردهـا بـر   

 بندي گردیدند: اساس نمره جذابیت به صورت زیر اولویت

هاي غیردولتی براي  دعوت به همکاري از سازمان .1
ي آموزش محیط زیست  هرگونه مساعدت در زمینه

 به شهروندان.
روندان با هر سطح هاي مشارکتی همه شه توجه به توان .2

شغل، تأهل و استفاده از همفکري، همیاري و  سواد
 شان.هاي مورد عالقه در زمینه ها آنمشارکت 

هاي  تبلیغات و اطالع رسانی وسیع در رابطه با فعالیت .3
انجام شده در عرصه آموزش محیط زیست در 

 ها و افزایش ارتباطات بین آنان. شهرداري
بیشتر براي حمایت از  تسهیالت قانونی فراهم ساختن .4

 هاي داوطلب در امر آموزش محیط زیست. سازمان

هاي کالن آموزش محیط  ها و برنامه تهیه و تدوین طرح .5
 ها و مراکز دولتی.  زیست به کمک شهرداري

هاي آموزش محیط  تشکیل صندوق حمایت از طرح .6
 زیست در شهر.

هاي موفق دنیا و  مطالعه و بررسی عملکرد شهرداري .7
ها و تجارب  جهت اجراي طرح ها آنداري از الگوبر

 هاي آموزش محیط زیست در اجراي طرح ها آن
هاي  دعوت به همکاري از سازمان توضیح پایانی اینکه،

ي آموزش محیط  غیردولتی براي هرگونه مساعدت در زمینه
راهبرد پیش روي  ترین مهمزیست به شهروندان به عنوان 
. آموزش محیط زیست به دبا باالترین امتیاز معرفی گردی

شهروندان همه اقشار، طبقات و صنوف اجتماعی را شامل 
شود و در حیطه صالحیت و توان یک نهاد مسئول  می

 حفاظت از محیط زیست نیست.
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