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Review  
     Planning is the coordination of a set of individual and 

group efforts to achieve the desired goals. 
Planning involves answering the following questions: 

What to do? How and why? When ? who ? How much 

does it cost? 
In management science, planning is an attitude and a way 

of life that involves commitment based on thought, 

forward thinking and determination to plan regularly and 

continuously. In any work without planning, achieving 

impossible goals or with many problems Will face, 

planning and tying it with the realization of educational 

results is the process of setting and writing organizational 

goals and accurate preparation and advance actions and 

tools that will enable the achievement of goals. 

Educational planning is actually a look at what we are 

and what we want to be; It is also a measure and plan to 

achieve the goals already set. Planning in organizations 

causes each of the required operations in the organization 

to be anticipated and focused on the goals of the 

organization. 
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 چکیده

 های فردی و گروهی برای تحقق اهداف مورد نظر.عبارت است از هماهنگ سازی  مجموعه تالش 1برنامه ریزی

 ؟ چه هزینه ای؟ 5؟ چه کسانی4؟ چه زمانی3؟ چگونه و چرا2ریزی شامل پاسخ به این موارد است: چه کاریبرنامه 

 و نگر آینده تفکر اندیشه، مبنای به هدتع متضمن که است زندگی راه یک و نگرش یک عنوان به ریزی برنامه مدیرت علم در

 مشاکالت  باا  یاا  و نااممکن  اهداف تحقق ریزی برنامه بدون کاری هر در.باشد می مداوم و منظم ریزی برنامه به راسخ عزم

 الیفتا  و تعیاین  فراگارد  از است عبارتو گره خوردن آن با محق شدن نتایج آموزشی  ریزی برنامه شد، خواهد روبرو متعددی

 در آموزشای  ریازی  برناماه  .میساازد  میسار  را اهداف تحقق که وسایلی و اقدامات پیشاپیش و دقیق تدارک و سازمانی اهداف

 هادف  باه  رسیدن جهت است هایی طرح و تدابیرباشیم؛ همچنین  می خواهیمنگاهی به آنچه که هستیم و آنچه که  حقیقت

 ساازمان  در نیااز  مورد های عملیات از یک هر که میشود سببها  سازمان در ریزی برنامه. است شده مشخص قبالً که هایی

 .  گردد متمرکز سازمان اهداف بر و گردد بینی پیش

                                                                                                                                                    
1
. planning   مقاله منظور از سازمان کلیه مجموعه های انسانی است که جهت نائل شدن به اهداف از قبلدراین  

2
. what .برنامه ریزی شده در سعی و تالش، مهارت افزایی و بهسازی خود هستند 

3
 . why and how 

4
 . when 

5
 . whom 

 کارکنانو ارتباط آن باتوانمندی  آموزشی ریزی برنامه مدیریتمطالعه 
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از نگارش این مقاله این است که مدیریت و برنامه ریزی دقیق در ارکان آموزش کارسازی گردناد تاا بتاوانیم     آرمانی هدف

رکنان در سازمان ها مشاهده و مورد ارزیابی و ارزشیابی قارار دهایم.   اثربخشی و در نهایت بهره وری آن را در کارکردهای کا

ایان  هدف جزئی  و است. و ارتباط آن باتوانمندی کارکنان آموزشی ریزی برنامه مطالعه مدیریت حاضر مقاله از هدف کلی

د تاا بتاوانیم   فا  و ناافب باشا   ن می تواناد نا کنامدنظر میباشد که از برنامه ریزی آموزشی به چه نحور در مهارت و توانایی کار

مقاله و جمب آوری داده ها و اطالعاات و   از نگارش این هدف کاربردیو استانداردهای الزم را در این راستا شناسایی کنیم.

 همچنین مطالعه تولیدات علمی متناظر با موضوع)متاسنتز( این است بتوانیم از یافته ها در مدارس بهره مند شویم.

 معتبار  کتاب  جملاه  از اساناد  و مناابب  بررسای  شامل ها داده گردآوری ابزار. است ای کتابخانه مطالعه حاضر تحقیق روش

  .باشد می تفسیری توصیفی صورت به ها داده تحلیل.است برداری فیش بصورت مدیریت،اینترنت،

و اثرگا اری آنهاا بار     وزشای مآ ریازی  برنامه فواید و آموزشی ریزی برنامه ریزی،اصول برنامه از کارکردی هدفهای ها یافته

 توانمندسازی در مقیاس مهارتی است.

 ، توانمندی کارکنانمدیریت آموزشی، ریزی برنامه ریزی، برنامه :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

با مشکالت ذاتی روش های  ی کارکناندر توسعه نرم افزار برنامه ریزی آموزشی در بستر مفروضات و متغیرهای منابب انسانی

رابر تغییار مواجاه   جدید معموال با مقاومت در ب الگوهایو پ یرش  باز مهندسی برنامه ریزی آموزشی. ه می باشد.جاموقدیمی 

تالش کافی نیااز   وزمان  تغییر ایجاد شده به اعتماد سازیشود. ل ا این موضوع همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است.  می

های انسانی گیرد. اگر چالش  به خاطر ماهیت انسان مداری آن است قرار می هدارد و اغلب در معرض چالشها و موانب متعدد ک

ها در  دالیل این چالش واولیه  شاءگزارش شده اند اما من اعتماد سازی ویا ارتقاء عملکردی آنهای  در چندین پژوهش با نشانه

چاالش هاای   غیرهای ، همچنین و مت تمفروضااین پژوهش ابعاد مختلف  کم مورد توجه قرار گرفته است. های خیلی پژوهش

 .کندمی بررسی  توانکندسازی کارکردی ومهارتیانسانی را در طول فرایند 
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 کنانکار یآموزش و توانمندساز

در دساتور کاار باشاد. از آنجاا کاه       دیا آنها با یکارکنان را رها کرد و به طور مستمر توانمندساز دیاز ج ب و استخدام نبا پس

 یکارکناان امار   یهاا  ییدانش، مهارت، تخصص و توانا یاست، همگام ساز تصاعدیرشد  یلم دارادانش و ع دیسرعت تول

ماورد   یانجام کار و تخصاص هاا   یو روشها و ارتباطات، مشاغل عاتاطال یفناور گرید یاست. از سو ریاجتناب ناپ مهم و 

 یباسواد یاز شاخص ها یکی انهیبا را بر کار و تسلط ییکه آشنا یا کرده است به گونه یو دگرگون یرا دچار تحول اساس ازین

  )Minho Seo&  Jooseok Oh(2022,شود. یم یتلق

کسب و کار، دانش محاور   طیدر مح دیآن، رقابت شد یندهایفرآ ژهیو به و ینزماسا یساختارها رییتغپیچیدگی های محیطی،

و  1یداناش ضارورت توانمندسااز    تیریو ماد  یفکار  یهاا  هیسارما  تیریچون مد یمیمفاه الزام کارسازیها،  شدن سازمان

امه ریزی های درسی است ؛ چراکه سازمان های یادگیرنده برگرفته از برنپرورش استعدادها و مهارت ها را مضاعف کرده است

کاه اگار امار آماوزش و      اناد ینما یم نیفوق چن ی. نشانگر هاش هر کشور راهبردی می گرددپرورکه در منظومه آموزش و 

 BettinaTomczyk att )مرگ سازمان را انتظار داشات.  دیبا تاًیگرفته نشود شکست و نها یکارکنان جد یتوانمندساز

all, 2022) 

که ضرورت دارد تفاوت  شوند یم گریکدی نیگزیمواقب جا ی) پرورش( گاه3و رشد و  توسعه 2دو واژه آموزش یانسان اتیادب در

 ردیمد نظر قرار گ ریآنها به شرح ز

ماد   ناده یو شاناخته آ 5 یتوسعه بهبود مهارت ادراک ایدر پرورش  یو مال4 یفن مهارت یارتقا شتری: در آموزش بتینظر ماه از

 نظر است.

 دهد. یرا به خود اختصاص م یرشد و توسعه زمان کمتر یبا آموزش ها سهیدر مقا ینظر زمان: کارآموز از

                                                                                                                                                    
1
 Empowerment 

2
 training 

3
 development 

4
 Technical skill 

5
 Conceptual skill 

https://sciprofiles.com/profile/560517
https://sciprofiles.com/profile/1157777
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099176721002269#!
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است و  یمحتوا چند جنبه ااست اما در رشد و توسعه  یلیخواص و تکم ،ینظر محتوا: در آموزش محتوا محدود، تک جنبه ا از

 دهد. یمختلف را پوشش م یحوزه ها

) یدر پارورش مهاارت ادراکا    یانجاام کاار( ولا    ی) تسلط بر فنون و روشهایمهارت فن جادینظر هدف: در آموزش هدف ا از

 تالش ها در جهت تحقق اهداف کالن( مد نظر است. یکپارچگی

ساطوح   یپارورش بارا   کاه یکاربرد دارد درحال یو صف یسرپرست ،یاتیلسطوح عم ی: آموزش عموماً براینظر سطوح سازمان از

 کاربرد دارد. یو عال یانیم

 آموزش فیتعر

 ایا  میگروه اسات کاه از تجرباه مساتق     ایدر رفتار فرد  دارینسبتا پا راتییهمان و تغ یریادگی یریادگی ندیفرا یبه معن آموزش

استقرا،  نش،یمشاهده، مصاحبه، دانش، ب ریما گوناگون نظ قیاز طر یریمعرفت پ  ای یریادگیشود.  یم یفرد ناش میرمستقیغ

 زانیا و م یریادگیا اسات. ساطوح    یسطوح مختلف یدارا یریادگی. ردیگ یصورت م یعیطب یها دهیاز پد یریو الگو گ اسیق

 : (1335)طبرسا،شود یآن در حاال به شکل مقابل نشان داده م یدشوار
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در داناش و نگارش مقدماه     رییا صورت گرفته باشد. البته تغ یگروه ای یدر رفتار فرد رییکه تغ افتد یاتفاق م یزمان یریادگی 

 است: ریبه شرح ز یریادگیاصول ) ارکان(  نیرفتار است. همچن رییتغ

 یپس اساتفاده از سااز و کارهاا    ابد،ی یم شیافزا یریادگی تیفیباشد عمق و ک شتریفرد ب زهی: هر قدر انگزهیو انگ یریادگی •

 است. یضرور یآموزش امر تیفیدر جهت بهبود ک یزشیمناسب و انگ

حاصال از آماوزش در    یها افتهی یعنی( و تکرار باشد، 1)عمل نیهمراه با تمر یریادگی: هر وقت موضوع نیو تمر یریادگی •

سالط باشاد و در   ا مشان  یهاا  یباه تماام تراور    ی. مثالً اگر فردابدی یم شیافزا یریادگیعالم واقب به کار گرفته شود عمق 

 )کارد.  یتلقا  یریادگیا و باه   افتاه ی تاوان  یباشاد نما   دهیا را ند آب یرا کساب کارده باشاد ولا     21آن نماره   یهاا  آزماون 

Freitas&Stedefeldt,2022) 

بازخورد  حیبه موقب و صح یو یریادگی زانیدر رابطه با م رندهیاگر با آموزش گ یریادگی ندیدر فرآ یعنیو بازخور:  یریادگی •

 .ابدی یبهبود م یریادگی تیفیداده شود عمق و ک

 رندهیادگی زهیباشد رغبت و انگ یماد ریغ ای یپاداش اعم از ماد یهمراه با اعطا یریادگی ندیقدر فرآو پاداش:  هر  یریادگی •

 شود. یم شتریب

 یریادگیمربوط به  یها هینظر

داناش و   نیبناابرا  شود یمتولد م ی(: او معتقد بود که انسان ذاتاً با دانش و آگاهالدیقبل از م 423 -343افالطون)  هینظر -1

 یما  یو تجارب حسا  یریادگیبه  ازیاست. از نظر او انسان بدون ن یو یواقع قتیاز حق یاز وجود انسان و بخش یزئج یآگاه

 انسان قرار دارد. یکیزیدر ساختار ف یریادگی یریرا درک کند و به تعب قیتواند حقا

تجرباه حاصال    قیا از طر یو آگااه و شاگردان افالطون(: او معتقد بود که دانش  الدیقبل از م 3۸4 -322ارسطو)  هینظر -2

 .دیآ یدر انسان به وجود نم یریادگیو بدون تجربه، دانش، علم و  شود یم

                                                                                                                                                    
1
practice  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996922001715#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996922001715#!
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که جسم و فکر  دیگو یم هینظر نیرا در مورد انسان ارائه کرد. ا یدوگانگ هی(:او نظریالدیم 1۱51 -153۱دکارت)  هینظر -3

 نیقاوان  لهیانسان مانند استخوان، گوشت و پوست است که به وسا  یکیزیجدا از هم در بدن انسان هستند. بخش ف تیدو واقع

و  یبخش روحاان  یاست، به عبارت یکیزیفاقد شکل ف یموجود  ول تیفکر واقع گر،یشود. از طرف د یداده م یعیو طب یکیزیف

 کند: یم ییاساس بود و دسته رفتار را در انسان شناسا نیانسان است. بر ا تیآزاد واقع

مانند تماس دست با آتش و عکاس العمال فارد.     رد،یگ یصورت م یکیزیف نی:  که بر اساس قوانیس العملکع یرفتارها -1

 . ستیو دانش ن یاز آگاه یو ناآگاهانه است و ناش یزیغر یریادگی

 یریادگیا از  یرفتار ها ناش نیکه ا یکیزیف نیقوان لهینه به وس شود یم تیفکر و اراده هدا لهی: که به وسیمنطق یرفتارها -2

 است.

باه   شاود  یتجرباه حاصال ما    قیا ( از طریریادگیا ) ی(: او اشاره دارد که دانش و آگاهیالدیم 1۱33 -15۸۸هابز) هینظر -4

 شود. یتجربه حاصل م قیو منطق از طر اتیاضیر یریادگی یکه حت یا گونه

معتقد است که ذهن انسان  یت. ومحض اس ییمکتب تجربه گرا انگ اری(: او  بنیالدیم 133۱ -1۱32جان الک ) هینظر -5

شود  و مجموعاه تجاارب انساان     یتجربه حاصل م قیتنها و تنها از طر یریادگیاست و  یبه هنگام تولد همانند صندوق خال

 .کندیصندوق را با گ شت زمان پر م نیا

همانند ستاره شناسان باه   یو راز اصول حاکم بر زندگ قی(: او به دنبال کشف حقایالدیم 133۱ -1311)  ومیه ی هینظر -۱

 معتقد بود: یبه دو نوع آگاه یودنبال شناخت کهکشانها بود. 

 یزیا و غر یکا یزیف نیو لمس کردن که تابب قاوان  دنید دن،یاست مانند شن یلیاحساس که معموالً تحم قیاز طر یآگاه -1

 است.

کناد   یرا مطرح ما  نیا ادی. در ادامه بنردیگ یافکار، خاطرات و سوابق شکل م افتیدر قیکه از طر دهیعق قیاز طر یآگاه -2

 شود: یم یریادگیهمان  ای دیجد هیمتن )فکر( و حس باهم است که باعث طرح نظر یمحتوا بیکننده ترک هیکه توج

 شود. یحاصل م یریادگی یساز هیشب قیقانون مشابهت: از طر •
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و آن را  دهیرا ند لیکه تا به حال موبا یالً کساست. مث از تماس یناش یریادگی)مجاورت( و  یکینزد یقانون تماس: به معن •

 در مورد کارکرد آن ندارد. یاطالعات عتایلمس نکرده است طب

شاود. در   یحاصل م یریادگیحاصل از آن،  یها افتهی میو تعم یو معلول یروش با درک رابطه عل نیقانون علت و اثر: در ا •

 .ردیگ یقرار ممورد استفاده  اریروش بس نیا یعلوم تجرب

 زیتجاو  یریادگیا  یمحرک و پاسخ را برا نیرابطه ب نی(: ایالدیم 133۱ -1۸43پاولوف  یرفتار هی) نظریشرط یریادگی -3

داده شاود و   1آنچه محرک ارائه و پاسخ مثبت ه،ینظر نیرفتار است. بر اساس ا یساز یهمان شرط گرید ریکند که به تعب یم

مکرر در قالب ارائه محرک غ ا  شاتی. پاولوف پس از انجام آزماردیگ یصورت م یریادگید، مثبت شو تیمجدداً آن پاسخ تقو

 یتابب محارک و پاساخ اسات و تراور     یریادگیگرفت که  جهیآن همراه با به صدا درآوردن زنگ نت تیپاسخ و تقو افتیو در

منفعل اسات و تاابب    وانیفرد همانند حود نم انیخود ب یرا به عنوان قاعده عام مطرح کرد. او در ترور کیشدن کالس یشرط

 یسااز  یشارط  یدر تراور  نریاسک کهیدهد. در حال یخاص در قبال کنش از خود واکنش نشان م یا وهیمحرک است و به ش

 آن است نه محرک. جیو نتا امدهایاز پ یمل اشاره کرد تابععا

 یطیمح تیشناخت انتظارات و وضع تیروش در اهم نیپردازان در ا هیگشتالت(: نظر ای یشناخت هی)نظر یشناخت یریادگی -۸

کاه   ییشود باه طاور مثاال برناماه هاا      یم میهدف گ ار و انتظار تقس یها هیخود به نظر هینظر نیتوجه دارد. ا یریادگیدر 

 یشاناخت سازند و بر ارتبااط   یانتظارات شاغل درباره اهداف به هم مرتبط م باسازمان را  یها تیمقررات و فعال ن،یشغل،قوان

از  یماا ناشا   یریادگیا اشاره دارد که  یاست. شناخت یشناخت یریادگیدارد نوع  دیو انتظارات شاغل و اهداف تاک یطیمح نیب

 (Anna Mastri .at all, 2022 ).میکن یها کسب م دهیپد تیاست که نسبت به کل یشناخت

 نیا ا گار یداند، به عبارت د یم گرانید یهار دادن رفتاراز الگو قرا یرا ناش یریادگی هینظر نی(:  ایری)معرفت پ یریادگی -3

هام باه    طیگ ارند و مح یاثر م طیشود. دست افراد بر مح یحاصل م گرانیتجربه د قیاست که از طر یبیتعق  یریادگینوع 

                                                                                                                                                    
1
 Positive reinforcement 
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از  یاریبسا  یارتشاود باه عبا    یمنجر ما  یریادگیمتقابل به  ریتأث نیو ا گ ارد یم ریو رفتار افراد تأث شهینوبه خود بر نحوه اند

 است. یو تحوالت اجتماع طیو فعل و انفعاالت مح یاز رفتار اجتماع یافراد ناش یریادگی یمبان

اسات   لیا قابل تحل یاجتماع یریمعرفت پ  هیبا نظر 《ادبان یگفت از ب یادب از که آموخت 》المثل لقمان را گفتند ضرب

مشااهده، الگوهاا و    قیاز طر یریادگی نیشود. ا یحاصل م یریادگی ادنند ایو الگو قرار دادن  گرید یبا مشاهده رفتارها رایز

صورت  یسنن، آداب و رسوم( و تمرکز و کنترل بر خود در قالب مرکز کنترل درون فات،ی)اعم از مراسم، تشر نینماد یرفتارها

 یشاناخت هاا   قیا از طر یریادگیا است که بر اساس آن  یبیتعق یریادگی ینوع یاجتماع یریادگیکه  نی. خالصه اردیگ یم

 شود. یحاصل م یاجتماع طیو فعل و انفعاالت در مح یشخص

 :ردیگ یرفتار را فرا م ریشود فرد در چهار مرحله به شرح ز یاشاره م یاجتماع یریادگی هینظر در

 کند. یمشاهده م قاًیمورد نظر را دق یتوجه: رفتار الگو •

 سپارد. یمورد نظر را به خاطر م یرفتار یحفظ: الگو •

 دهد. یرفتار مشابه الگو را از خود بروز م ،یمقتض طیها و شرا تیموقع: در دیبازتول •

 کند. یم تیآن را تقو نیمناسب و با تکرار و تمر یدر فرصتها یریادگینمودن  نهینهاد قی:  از طرتیتقو •

 
 نیمورد توافق صاحب نظران ا ریبه شرح ز یریادگیاز  یناش یرفتار ها یمبان ،یریادگیمطرح در باب  یها یتوجه به ترور با

 حوزه است: 

 رفتار یساز یشرط یهمان ترور ایو پاسخ  -1

 یشناخت یریادگیهمان  ایتخت و نگرش فرد  -2

 .یاجتماع یریبا همان معرفت پ  یفعل و انفعاالت و تحوالت اجتماع  -3
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 :(1481)طبرسا، دوشیده مآموزش در قالب شکل بعد نشان دا ندیآموزش فرا ندیفرا

 

آماوزش   ندیصورت فرآ نیا ریدر غ رایاست. ز ریاجتناب ناپ  یآموزش ضرورت ندیرسالت و اهداف کالن در فرا لحاظشناخت و 

اسات. در   تیاهم زیحا  درک اهداف مترتب بر آموزش نیشود. همچن یم یجوهر یدچار خطا یهدفمند و به عبارت ریکور و غ

در اداماه   حیتوض نی. با امیکن یرا دنبال م یو انتظارات کالن هدافکه از آموزش چه ا میده یاسخ مسوال پ نیمرحله به ا نیا

 شود. یداده م حیمراحل آموزش توض

 1یآموزش یازسنجی: نکمی گام

                                                                                                                                                    
1 Training Needs Assessment 
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 ریا و غشناخته نشوند آموزش کور  یبه درست ازهایآموزش است. اگر ن ندیگام در فرا نیکارکنان اول یآموزش یازهاین صیتشخ

 کیا  اتیا عمل تیاست که وضاع  نیاست. شاخص نشانگر ا 1مستلزم وجودشاخص یآموزش یازهایشود شناخت ن یهدفمند م

  Hodges,2021)& (Lohse دهد. یرا نشان م ستمیس

 یعاام بارا   یشااخص هاا    .شود یم یکارکنان به دو دسته عام و خاص طبقه بند یآموزش یازهاینشان دهنده ن مولفه های

مهاارت   کیا تسلط باه   یآن ول یها ترک خدمت کارکنان شاخص بت،یهر شغل هستند. مثالً نرخ غ ژهیمشاغل و  و  یتمام

 شود.   یم یشاخص خاص تلق یحسابدار تایعمل نرم افزار خاص در ویژه مثل

عملکارد،   یابیا ارز جیشارح شاغل، نتاا    ران،یشوند. کارکنان، مد یم یطبقه بند یرونیو ب یبه دو دسته درون یسنج ازیمنابب ن

 کناان ارک رایشوند. ز یم یمنبب تلق نیمهمتر انیکارکنان و مشتر بیبه ترت یرونیو ب ،یاحراز شغل در زمره منابب درون طیشرا

عصار حاضار و پیچیادگی هاای محیطای و      دهناد. در   صیخود را تشاخ  یآموزش یازهایتوانند ن یم یگریر از هر فرد دبهت

 کارکنااان اساات. یآموزشاا یازهاااین صیتشااخ یمنبااب باارا نیمناسااب تاار یاایگرا یو مشااتر یمشااتر یرقااابت پیرامااونی

Kiewra,2012)) 

 یآموزش یدوم: هدف گذار گام

معلوم شود کاه پاس از    یعنیمشخص شوند.  قیبه صورت واضح، شفاف و دق یستیمرحله اهداف مترتب بر آموزش با نیا در

اط ارتبا  یگا ار  و هدف یسنج ازین نی. البته ادیدر کارکنان به وجود آ دیبا یو عملکرد یرفتار راتییچه تغ یدوره آموزش یط

 شده در گام اول است. ییشناسا یآموزش یازهایهمانا ن یهدفگ ار دمعتقدن یکه برخ یا وجود دارد به گونه یمیتقمس

 یو بهبود ارتباطات کارکنان کاه در گاام اول باه عناوان شااخص هاا       یمشتر تیشکا بت،یکاهش نرخ ترک خدمت، غ مثالً

 شود. انیب یزشموآ یتوان در قالب هدف گ ار یذکر شده م یازسنجین

  یآموزش یزیسوم: برنامه ر گام

                                                                                                                                                    
1
 indicator 

https://www.tandfonline.com/author/Hodges%2C+Nicola+J
https://www.tandfonline.com/author/Lohse%2C+Keith+R
https://www.tandfonline.com/author/Kiewra%2C+Kenneth+A
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 یما  یعملا  یو چاه زماان   یا نهیچه هز ،یچگونه، چه کس ،یتحت  عنوان چه کار (چه) پنج پاسخ به  برنامه ریزی اموزشی 

و  ازیا ماورد ن  زاتیها، امکانات و تجه نهیهز ینیب شیآموزش، پ یروش ها نییتدارک امکانات و منابب، تع یشود. هدف گ ار

 .ردیگ یمرحله صورت م نیدر ا لیقب نیاز ا یموارد

 آموزش یچهارم: اجرا گام

 نییمنابب و تع یمال نیاستاد، تام ،یآموزش یتکنولوژ ،یآموزش یآموزش باشد. منابب و محتوا یمرحله،  اجرا نیسخت تر دیشا

و خاار   1خادمت  ضامن   ش نموناه  در قالب روش آموز یکل ی. دسته بندردیگ یمرحله صورت م نیدر ا یآموزش یروش ها

. ردیا گ یمدت قرار م خود مشغول و تحت آموزش کوتاه لمرحله مهم است. در روش ضمن خدمت فرد در شغ نیدر ا2خدمت 

قارار   یبلند مدت با هدف کسب مهارت ادراکا  یکه در روش خار  خدمت فرد، از شغل خود فارغ و تحت آموزش ها یدر حال

 ,Yang شاوند.  یداده م حیروش ها مطرح و به اختصار توض نیموزش در ادامه اش آرو نییتع تی. با توجه به اهمردیگ یم

2022)&( Kinchin 

 3یگر یمرب ای یروش معلم -1

بارد   یما  یادیا است و زمان ز نهیروش، پرهز نیکنند. ا یم نیآموزش را تمر ندیبا هم فرا کیو آموزش دهنده از نزد رندهیگ

روش  هسا ماان از  کاه همز  یروش به افاراد  نی.در اردیگ یصورت م قیبه شکل عم یریادگیدو طرف در آن وجود دارد  یول

 .شود یگفته م4مرشد  کنند یاقدام م ردستیبه پرورش ز نسبت افتهیو به صورت نظام  یدادن خصوص میتعل ،یگریمرب

 5یروش سخنران -2

                                                                                                                                                    
1
 In the job training 

2
 Off job training 

3
 Coaching method 

4
 mentor 

5
 Lecture method 

https://sciprofiles.com/profile/2006036
https://sciprofiles.com/profile/author/Zlloa2ZuNHplSHBleTlGOCtORWZjRExFZEp2cy9HNHlKTmJrN0QxUWI2ST0=
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زمان نسابتا کوتااه آماوزش داد. فاقاد      کیرا در  یادیتواند تعداد ز یبرد و م یم یطرف است،کم خر  است، زمان کم کی 

 یافراد اطالعات یریادگی زانیاز م توانینم نیوجود ندارد، بنابرا رندهیآموزش دهنده و گ نیابل بتعامل متقبازخور است و در آن 

 به دست آورد.

 (یمورد کاو ای ی) مطالعه مورد1روش مطالعه افته   -3

. شاود  یما  گنجاناده در آن  یو نکات آموزش یاتفاق افتاده است بازساز نیاست که ا نیا تیشده از واقع یبازساز ریتصو افته،

 قیا باشد. پس از طرح موضوع، در مورد نظر مطارح و از طر  لمیتواند در قالب متن، صوت، داستان و ف یافته م یروش بازساز

که در صورت تکرار آن رخ داد  دیآ یبه وجود م یریادگیو نوع  شود یافراد داده م هالزم ب یها مختلف آموزش یارائه راه حلها

 .میعمل کن دیچگونه با

 آن گاه( -)اگر2یساز هیشب روش -4

در عاالم واقاب باه     رناده یمطرح و با قارار دادن آماوزش گ   یبه صورت مجاز تیاست که توسط آن واقع کیتکن یساز هیشب

 یساز هیاز روش شب ینمونه ا یمجاز یدر فضا یو خلبان یرانندگ یشود. آموزش ها یآموزش داده م یبه و یصورت مجاز

 است.

شاود، مانناد    یکند آماوزش داده ما   فایکه قرار است فرد در شغل و سازمان ا ینقش یروش برا نیدر ا3نقش  یفایروش ا -ه

 یاستاد، درس ما  ینقش به جا یفایبا ا یو پس از مدت ندینش یکه به صورت کاراموز در کالس درس استاد دانشگاه م یفرد

 کند. فایکه چگونه نقش خود را ا ردیگ یم ادیدهد و 

 4تیساسآموزش ح -۱

                                                                                                                                                    
1
 Case study 

2
 Simulation method 

3
 Role playing method 

4
 Training group 
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 یما  گریهماد  یهاا  تیو درک حساس گرینسبت به همد تیذهن یکاربرد  دارد شفاف ساز رانیدر سطح مد شتریروش ب نیا

 یسطح مهارت ها یارتقا یآموزش ها برا نی. از اابدیو ارتباطات آنها بهبود  کیتفکرات آنها به هم نزد قیطر نیباشد تا از ا

 شود. یاستفاده م رانیمد یارتباط

 1یاگردش-استادش رو -3

دهد. زمان  یم ادیدارد و استاد نحوه کار به طور مداوم و مستمر، نحوه انجام کار را به کار آموز  یجنبه هنر شتریآموزش ب نیا

 کشد. یسال طول م 5تا  2 نیمشاغل ب یو در برخ یآموزش ها طوالن نیا

 2یروش چرخش شغل  -۸

شاود، خوانناده    یبه آنها آموزش داده ما  ازیمورد ن یو مهارت هاا ه ییتواناروش با چرخش افراد در مشاغل مختلف،  نیا در

از  یکااهش کساالت ناشا    یروش بارا  نیا . البتاه ا رناد یرا فرا گ ازیمورد ن یشوند تا مهارت ها یمشاغل مختلف چرخانده م

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م زیکار ن یکنواختی

 3تیریروش مسابقه مد  -3

 یسااز  هیو هرکدام درباازه شاب   یشش نفره سازمانده ایپنج  یو کارآموزان در گروه ها شود یه ماستفاد هنایروش از را نیا در

آنگااه   رناد، یگونااگون بگ  ماتیکاه افاراد تصام    دهاد  یو اجاازه ما   کند یم نییرا تع ی. شرکت هدفکنند یشده با هم رقابت م

. نناد یب یآموزش ما  یبه نوع میو تصموت و ضعف با نقاط ق ییو پس از آشنا ندکن یم یابیو ارز لیو تحل هیرا تجز ماتیتصم

 شود. یم میمختلف تقس یروز ها ایروش دو تا سه سال است که معموالً به هفته  نیدر ا یدوره آموزش

                                                                                                                                                    
1
 Apperentischip method 

2
 Job rotation 

3
 Management game 
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روش درسات انجاام کاار     ایا رفتار معروف است که باه کاارآموز، الگاو     یروش به الگوساز نیا1روش شکل دادن رفتار  -11

نقااط   انیا انجام کار مورد نظر از همان راه درست عمل کند در قالب ب یشود که برا یه ماجازه دادشود و با  یآموزش داده م

 شود. یآموزش داده م یوبه  لهیوس نیو بد انیکارآموز ب یقوت و ضعف برا

 2یآموزش عمل -11

 ری) بجز دوایریو در دوا ندکنظر کار مورد ن یطرح ها یتا به صورت تمام وقت بر رو شود یو افراد فرصت داده م رانیا بهمن

شاوند و   یبه دور هم جمب م کباریروش کارآموزان هر چند مدت  نیو حل کنند. در ا لیو تحل هیمتعلق به خود( مسرله را تجز

شاود   یما  تیهدا یکنند.  در گروه بحث ها به گونه ا یخود بحث م یدستاوردها دربارهپنج نفر  یچهار ال یها در قالب گروه

 افراد فراهم آورد. یرا برا یو آموزش یریگدای تیظرف که

 3یروش آموزش همجوار -12

آن سازمان اسات   تیفعال نهیشود که در زم یم سیتاس یکه در کنار سازمان مراکز آموزش یاز سازمان هستند به گونه ا خار 

در جاوار کارخاناه    یخودروسااز کارخاناه   کیکنند. مثالً چنانچه  یاقدام م انیمتقاض ریو نسبت به آموزش کارکنان خود و سا

 یروش، آماوزش همجاوار   نیا کند باه ا  یم یمرتبط با خودرو ساز یها تیالفع نهیآموزش در زم سیتاس یواحد آموزش کی

 .شود یگفته م

 4یکارگاهروش آموزش  -13

الم و سپس در عا  موضوع آشنا هینظر یها محتوا و چارچوب م،یمفاه ،یاست که کارآموز ابتدا با مبان یو عمل یروش نظر نیا

شود، مانناد آماوزش    یم شتریب یریادگیتوام شدن علم وعمل، عمق  لیروش به دل نی. در ادیآزما یخود را م یها افتهیواقب 

 و ... نیماش ریتعم یدر رابطه با نقشه کش یو حرفه ا یفن یها

 1روش آموزش از راه دور -14

                                                                                                                                                    
1
 Behavioural forming 

2
 Action learning 

3
Vestibule training method  

4
 Workshop method 
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هام   یکه با آن آموزش مکاتباه ا  ردیگ یو ...  م CDمانند  یارتباط نینو یابزارها ارسال جزوه و استفاده از قیاز طر آموزش

 شود. یگفته م

 2یتجار ینقش ها یفایروش ا  -15

را در  یاماور تجاار   ،یعاال  رانیمد یآموزش برا یکاربرد دارد و محتوا یو بازرگان یتجار یسازمان ها یبرا شتریروش ب نیا

 طیمحا  یاعام از طراحا   ،یقرارداد تجار ادیانق یفنون م اکره برا رینظ یها . آموزششود یم یدهند، طراح یسازمان انجام م

و مساتلزم دارا باودن    ناه یروش نسابتاً پرهز  نی. ارندیگ یدسته قرار م نیو ... در ا یم اکره، نوع سوال و پاسخ، حرکات رفتار

 تیا ظرف تیا ارزش هاا و تقو م، رسو، آداب و با فرهنگ ییمختلف در امر آموزش است. الزم به ذکر است آشنا یتخصص ها

گفات   یسات یمناسب است؟ در پاسخ با یشود کدام روش آموزش دهیاست. حاال اگر پرس ینوع آموزش ها ضرور نیهوش در ا

 دارد: ریبه موارد ز یانتخاب روش آموزش بستگ

 نوع شغل •

 سازمان یها تیفعال تیماه •

 آموزش متخصص در امر یانسان یرویوجود ن یانتخاب •

 و عالئق سفارش دهندگان آموزش التیتما •

 رندگانیخواسته و عالقه آموزش گ •

 زمان و فرصت موجود  •

 مورد نظر یها و منابب مال نهیهز •
 

  یآموزش یابیپنجم: ارز گام

ر ها  و ردیا گ یمار قر یابیمورد ارز نیدر قالب ارائه بازخورد در ا رندگانیدر رفتار آموزش گ رییتغ ثیآموزش ها از ح یاثربخش

 شاتر یآموزش ب یو اثربخش تیموفق بیتوان گفت ضر یشده باشد، م نییاهداف آموزش تع یدر راستا رندگانیرفتار آموزش گ

دوره آموزش برطرف شده باشاد،   انیشده در گام اول پس از پا ییشناسا یآموزش یازهای. به اختصار هر قدر نودش یبرآورده م

 
1
Distance training method  

2
 Trade role  method 
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باشد تا بتوان به نظارات ارائاه    یازسنجیهمان منابب ن دیبا یابیالزم به ذکر  منابب ارز. شود یم یابیآموزش باالتر ارز یاثربخش

 اعتماد کرد. شتریآموزش ب تیفیشده در رابطه با ک

 باه  ها خواسته از بعضی عمل در اما. کنند می ریزی پی را هایی نقشه و طرحها هایشان خواسته و اهداف به نیل در ها انسان

 مای  شکسات  دچاار  نظر مورد هدفهای به نیل در ها خواسته از بعضی ولی. شوند می براورده شده رفتهبکار های طرح واسطه

 ، شتابزده و سرسری دیگر برخی و خیال و آرزو اساس بر طرحها از برخی. گیرد می صورت شکل سه به معموال طراحی.شوند

 که شوند می برآورده هایی نقشه و طرحها عمل در اما. گردد می اذاتخ شده حساب و تامل بینانه واقب یا و عجوالنه ، سطحی

 نقشاه  و طراحای  فرایناد  باه  کلای  طاور  به.شوند می طراحی تفکر و تامل با و رویاها و تخیالت از دوری ، واقعیات اساس بر

 حصاول  بارای  یّتهاالفع پیشرفت جهت در مداوم جریان یک برنامهریزی.  گویند می ریزی برنامه اهداف به نیل برای کشیدن

 فرد، یک آینده فعالیتهای و اهداف مورد در تصمیمگیری آگاهانه فرآیند ریزی، برنامه است شده تعیین پیش از مقاصد و هدفها

 و مینمایناد  آغااز  ماوقعیتی  تحلیال  یاک  باا  را برناامهریزی  برناامهریزی،  مادیران  یا مدیر. است سازمان یا کاری گروه،واحد

 باا  ساپس  مینمایناد؛  تفسایر  و جمعاووری  را برنامهریزی مورد مسأله با مرتبط اطالعات ،منابب و انیمز محدودیت درچارچوب

 مزایاا،  باه  توجاه  باا  آنگااه  بیندیشند؛ امورشان به وسیب نگرشی پایه بر تا کرده تشویق را کارکنان و مدیران برخالقیت، تأکید

 توجیاه  را کارکناان  و مادیران  و برگزیاده  را طرحها و اهداف ینرترپ ی امکان و مناسبترین هرگزینه، بالقوه تأثیرات و مضرات

، 1کیلاودس ) دیادگاه  از آموزشی ریزی برنامه. مینمایند تشویق آن انجام به و گ اشته آنان اختیار در را نیاز مورد منابب و نموده

 را داخلی مداخالت و تهشناخ را شیوزآم ی توسعه تا دهد می را اجازه این دولتی مقامات به که فعالیتی از است عبارت (2115

 و مشاارکتی  صاورت  باه  بیشتر که است شده ای عمده تحول دستخوش آموزشی ریزی برنامه 13۸1 دهه در. کنند شناسایی

 مساائل  باه  و شاده  تار  استراتژیک وری بهره افزایش و دسترسی افزایش ریزی، برنامه ساخت زیر. است شده پ یرتر انعطاف

 ریزی برنامه یک.اند پرداخته تحصیل برای تقاضا بر موثر عوامل و نابرابری کیفیت، مانند آموزشی سیستم در گوناگون کلیدی

 روی پایش  اساسای  هاای  چاالش  تا نماید کمک و دهد پوشش را جامعه و سازمان افراد، نیازهای بتواند باید مطلوب آموزشی

 بیشاتر  که اینجاست مسأله.نماید حل را ( هدش طراحی مهنابر اجرای ی ونحوه آموزشی های برنامه طراحی چگونگی ) مدیران

 ایان  در را زیاادی  انساانی  نیاروی  و هزینه ، وقت بسا چه و شود می انجام راهبردها تعیین و گزاری سیاست بعد در ها تالش

                                                                                                                                                    
1 . Caillods 
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 و آماوزش  فمختلا  مخاطباان  نارضاایتی  کارده،  تحصیل بیکاران شمار افزایش مانند هایی نشانه ولی نمایند می درگیر قضیه

 هاای  جنباه  باه  دادن اهمیات  و بیشاتر  توجه به نیاز بر داللت کار بازار و جامعه نیازهای با آموزش نتایج تطابق عدم ش،ورپر

. داد خواهد قرار مدنظر آینده چهارچوب در را خود ، پاسخگو و مسرول پرورش و آموزش.دارد آموزشی ریزی برنامه در جدیدی

Edwar ,اسات  اجتمااع  و ها سازمان ها، گروه افراد، برای بهتر ای ندهیآ آفرینش زشیآمو ریزی برنامه نهایی هدف ds.(  .

2022) 

 و ناخواسته مقصدهایی به را ما ناقص، زیری برنامه.برویم باید چرا و برویم کجا به که کند می مشخص آموزشی ریزی برنامه

 افاراد  تربیات  ای جامعه هر در پرورش و آموزش کلی هدف. ( 1334 )کافمن رساند می موجود موقعیت از بدتر شاید و آشنا نا

 مطلاوب  انساان  از ای جامعاه  هر اساس، همین بر. است سیاسی و فرهنگی اجتماعی، های ارزش و اعتقادی الگوی اساس بر

 ایان  اسااس  بار  را خاود  افاراد  کوشد می رو این از. است قائل پرورش و آموزش برای معینی وغایت ناعم و دارد یورتص خود

 اجتمااعی  و اعتقاادی  سیاسای،  فرهنگای،  دینای،  فلسفی، مالحضات از متأثر ها هدف تبیین بنابراین. کند تربیت معنا و تصور

 جملاه  از مختلاف  فرآینادهای  اثار  بار  انسان گوناگون تاعتقادا و ها فرهنگ ها، بینی جهان تغییر با وصف این با پس. است

 کاه  اسات  معتقاد  ( 2113 ، تاورکمن ).( 13۸3 شکوری ) شود می محتمل بسیار پرورش و آموزش اهداف تغییر شدن، جهانی

 یاک  شوزآما  چراکه است، آموزش از باالتری سطح به یابی دست در توانمندی کشوری هر اهداف ترین مهم از یکی امروزه

 بارای  تواناایی  و داناش  حصاول  مکان ایجاد از فراتر آموزش رو این از. است موفقیت به یابی دست راستای در جهانی تصویر

 و آقاایی  ) گاردد  مای  جواماب  بقای و پیشرفت موجب که دارد را ارزشی ایجاد مسرولیت آموزش بهتر، عبارت به و است افراد

 حرکات  اصالی  خطاوط  کاه  اسات  آموزشی مسائل حل برای علمی و منطقی روشی آموزشی، ریزی برنامه.(. 1331 همکاران

 هاای  جنبه به کمّیت بعد. است کیفیت و کمّیت بعد دو دارای و کند می مشخص را کشوری هر در آموزش سطح ارتقاء جهت

 مای  آموزشای  هاای  خنار  سایر و معلمان تعداد التحصیالن، فارغ درصد تحصیلی، های دوره تعداد مانند شمارش قابل و کمّی

 کاار  و سار ....  و درسای  کتب محتوای اهداف، ها، مأموریت فلسفه، مانند پرورش و آموزش روح و محتوا با کیفیت بعد. پردازد

 پارورش  و آماوزش  کمّی بعد به دنیا سراسر در تاکنون میالدی ۱1 دهه از. دارد جدید تحوالت با نزدیکی ارتباط بعد این دارد،

 قابال  کمّای  هاای  پیشرفت خود آموزشی کارنامه در کشورها اکثر سوم هزاره به ورود با که طوری به. تسا شده وافری توجه

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401221001511#!
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 ساوم  هازاره  در آموزشای  ریازی  برناماه  که است سوال این به پاسخگویی صدد در محقق بنابراین.اند نموده ثبت را ای توجه

 چیست؟

 تحقیق روش

 میکناد،  تحقیق و پژوهشای علمای   به اقدام محقق که زمانینیِ کنونی و در پیچیدگی های محیطی و متغیرهای نوسانی انسا

روشاهایِ   و روش شناسای  چه از اینکه یکی. گوید شفاف پاسخ طور به سوال دو به باید مساله شناخت مسائل و تعیین از پس

 تصادیق  و توجیه را خود انتخاب انتخاب و اعتبارِ اینکه چطور دوم و استفاده کنند میتواند تحقیق در معتبر و متناظر با موضوع

 پیش فرضاها،  از پرسش است؛ بوده مطالعه مورد واقعیت پیش فرضهایی از چه اساس بر او انتخاب که دهد توضیح باید. نماید

 منطقای  و نظاری  توجیه برای اجرا، از پیش بنابراین. است محقق فکری پارادایم انگاره یا چارچوب، دیدگاه، از پرسش واقب در

و  توجیاه  را فکاری  دیادگاه  این دار عهده معرفت شناسی و فکری دیدگاه روش شناسی، استفاده، مورد روشهای باید تحقیق،

 فراینادی  دارای فرایند پاژوهش  چهارگانه عناصر و تحقیق مساله که است ذکر به الزم. ( 2۸ ص ،1333 نماید )بلیکی، تبیین

 ارائاه  پاس  فصال  ایان  در بنابراین. هستند یی تحقیقرااج فرایند و فضا ساختن روشن راستای در یکدیگر به برگشتی و رفت

کدگ اری( ،  نظری، نمونه گیری تحلیل داده ها )مشارکت کنندگان، و جمب آوری روش پژوهش، روش شناسی انتخاب دالیل

 تحقیاق  نتایج تحکامساو  اعتبارسنجی و اخالقی مالحظات نهایت در و تحلیل ابزارهای و راهبردهای پیشینه، از استفاده نحوه

 مدل، و نظری ادغام و یکپارچه سازی مفاهیم، بسط و برای توسعه کدگ اری باز، کدگ اری داده، بین رابطه بعالوه. شد تشریح

 .شاد  داده توضایح  خااص  طاور  باه  پژوهش کیفیت و اعتبار تضمین سازوکارهای یکی از بعنوان پژوهشگر حساسیت و تبیین

شاباهت   تحلیل اسنادی و مرور سیستماتیک است. از این منظر با روش ای مطالعات کتابخانه نیز ها دادهروش اصلی گردآوری 

 .دارد

 معتبار  کتاب  جملاه  از اساناد  و مناابب  بررسای  شاامل  هاا  داده گردآوری ابزار. است ای کتابخانه مطالعه حاضر تحقیق روش

  .باشد می تفسیری توصیفی صورت به ها داده تحلیل.است برداری فیش بصورت مدیریت،اینترنت،

 یریز برنامه مفهوم

 ناماه  واژه اغلاب . دهد قرار ما روی پیش ،را دسته این از تعاریفی تا است کافی تخصصی، و عمومی های نامه ژهاو به نگاهی

 کشایدن  نماودار؛  یاا  طرح یک ترسیم یا ساخت ها؛ برنامه گیری شکل ریز؛ برنامه فعالیت یا کار را ریزی برنامه عمومی های

https://parsmodir.com/db/research/library-research.php
https://parsmodir.com/db/research/systematic-review.php
https://parsmodir.com/db/research/documentary-research.php
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 گاام  و سیستماتیک فرایند و شیوه را، آن نیز تخصصی های نامه واژه(.  2111 ریچارد،). اند دانسته کردن تدبیر طراحی، طرح،

 آیناده  یاا  موجود مشکالت و عالیق نیازها، با که میپردازد ممکنی فعالیتهای ترسیم و ایجاد تعریف، به که اند دانسته گامی به

 ) 13۸1 بانکی،). باشند داشته مطابقت

 وارشااد  هادایت  منظور به دورنگر و دار جهت ومنطقی شده حساب و مداوم ظمنم است ایندیرف ریزی برنامه دیگر، عبارت به

 باه  برناامهریزی  اهداف .باشد داشته مداومت باید ریزی برنامه. است مطلوب هدف به رسیدن برای فردی و جمعی فعالیتهای

 :است زیر شرح

 نگر آینده برنامه: آینده بینی پیش

 ساز آینده امهبرن: آینده هب دادن وشکل ساختن برنامه

 .گزین آینده: آینده برای خاص شکل یک انتخاب برای برنامه

 .است اهداف به رسیدن برای فرایندی برنامهریزی،.نمودهاند تعریف خود فعالیت حوزه به توجه با را ریزی برنامه متخصصین،

 حمایتهاای  جساتجوی  در کاه  مادیرانی  یبارا . باشد دتکوتاهم یا میانمدت بلندمدت، که میتواند برنامه هر فعالیتها، به بسته

 باه  کماک  در مهمای  نقاش  میتواناد،  ریازی  برنامه. است رشد برای سند کلیدیترین و مهمترین ریزی، برنامه هستند، بیرونی

 بلقا حدودی تا آینده ساختن و آینده بینی پیش به برنامهریزی. کند بازی پنهان فرصتهای تشخیص یا اشتباهات از جلوگیری

 آیناده  باه  برناامهریزی . بارویم  میخاواهیم  کاه  آنجاایی  و هساتیم  کاه  آنجاایی  باین  اسات  پلای  آن. میکناد  کماک  تصاور 

 یک حال، عین در دارد را خود ویژه خصوصیتهای و است اجتماعی عینی پدیده نوعی برنامهریزی،. ( 13۸5 محمدی،).مینگرد

 کنناده  مانعکس  و دائمای  و مساتمر  فرایند یک کهبل باشد مشخص انتهای و ابتدا یک دارای که نیست فرد منحصربه رویداد

 حیاات  اداماه  امکاان  دقیاق،  ریزیهای برنامه بدون امروزی، پیچیده سازمانهای در. است اهداف به رسیدن صدد در و تغییرات

 ) 13۸5 کلی،وت).است آنها با مواجهه شیوه بینی پیش و آتی تهدیدهای و فرصتها از آگاهی مستلزم ریزی، برنامه و نیست

 آموزشی ریزی برنامه مفهوم

و پارورش   آموزش ا،یپو اریبس )عصرحاضر(دوران نیدهد. در ا یرخ م ییبا سرعت باال یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد راتییتغ

 زیا جهت یبراهستیم.  )محتا (ازین یریادگبرسیم، به یبه تحول  میبتوان نکهیا یو مناسب پاسخ دهد. برا بیسر راتییبه تغ دیبا
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مای بایسات    هساتند توساعه مناد   و  لیاصا  تیشخص یداراکه  برتر یشدن به نسل لیتبد یبرا یانسان یروین یسازو آماده 

اقتصادی اسات کاه دارای مناایب و شایساتگی هاای اجتمااعی       -اجتماعیکرد) انسان موجودی  یانسان یبه ارزش ها آغشته

اسات. برناماه    ازیمورد ن یبر جامعه شناس یمبتن وزشمآ و یروانشناسفلسفه،  ن،ید یِراهبرد یزیبرنامه ر لیدل نیبه هماست(

نگار.   ناده یکنناده در عمال و آ   تیهادا  ،یاساس تیماه باشد یاست که م کیاستراتژ میتصم کی یآموزش کیاستراتژ یزیر

Asmadi) مختلف. یها دگاهیآموزش و پرورش از د یراهبرد یزیر برنامه دنیمطالعه د نیهدف از ا  at  al l , 2022)   

 . شود می انجام معلمان نظارت و راهنمای تحت کودکان سوی از که هایی فعالیت همه از است عبارت آموزشی هبرنام

 اساتقرار  آن هادف  و آموزشای  نظاام  اجزاء از یک هر مورد در تحلیلی های روش کاربرد از است عبارت آموزشی ریزی برنامه

 ( 1335 مشایخ،). کارآمد آموزشی نظام یک

 بتاوان  آن مبناای  بار  تا کدامند آموزشی برنامه عناصر اینکه خصوص در مختلف های دیدگاه در آموزشی زیری برنامه راصعن

 اسات  شده عرضه متفاوتی های کرد،دیدگاه است،مشخص مطلوب که آنچه و انتظارات با را آنها تناسب و عناصر میان تعادل

 :از عبارتند که

 محتوا،تجربیاات  دهای  ها،محتوا،سازمان نیاز عنصر هفت به را تایلر چهارگانه صر،عنا آموزشی هبرنام حوزه اندیشمند تابا هیلدا

 .است داده گسترش ارزشیابی و یادگیری تجربیات یادگیری،سازماندهی

 و پاساخ  روش و ارائاه  محتاوا،روش  یادگیری،سازماندهی های فرصت هدف،محتوا،انواع شامل را آموزشی برنامه عناصر آیزنر

 .داند می یابیارزش

 یاادگیری،روش  هاای  اهاداف،محتوا،فعالیت :از عبارتناد  دارد آموزشی برنامه عناصر از شده ارائه برداشت معروفترین که کالین

 معرفی آموزشی برنامه دهنده تشکیل عناصر عنوان به را بندی گروه و یادگیری،ارزشیابی،زمان،فضا منابب و تدریس،مواد های

 ( 1335 ،زفرقندی سمیعی).کند می

 : آموزشی ریزی برنامه اندیشمندان ها دیدگاه از آموزشی ریزی برنامه رعناص

 ارزشیابی و یادگیری تجربیات یادگیری،سازماندهی محتوا،تجربیات دهی ها،محتوا،سازمان نیازتابا هیلدا

 ارزشیابی و پاسخ روش و ارائه محتوا،روش یادگیری،سازماندهی های فرصت هدف،محتوا،انواعآیزنر

 فیرسین
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 راه ،تصویب حل راه بهترین گوناگون،انتخاب های حل راه مسرله،جستجو مسرله،تشخیص یشناسای

 آموزشی برنامه اثربخشی ارزشیابی و کارکنان راهنمایی و ،هدایت حل

 کالین

 بندی هگرو و یادگیری،ارزشیابی،زمان،فضا منابب و تدریس،مواد های یادگیری،روش های اهداف،محتوا،فعالیت

 آموزشی ریزی امهبرن ضرورت

 مورد زمان طول در ، کیفی و کمی نظر از آموزش توسعه برای آموزشی هدفهای باید اقدامی هر از قبل ریزی برنامه فرآیند در

 یاابیم  دسات  بادان  میخاواهیم  آموزشی برنامه یک اجرای جریان در که اهدافی یعنی شود تدوین مرحله نخستین بعنوان نظر

 بینای  پایش  شاامل  مرحلاه  این و شود تعین آموزشی هدفهای به بخشیدن تحقق برای نیاز دمور منابب سپس ددگر مشخص

 تحقق آن گرفتن نظر در بدون که است برنامه یک اجرای یرای نیاز مورد مالی و اقتصادی ، آموزشی امکانات ، آموزشی منابب

 و کمای  جنباه  دو از اهاداف  نیزهمانناد  آموزشای  برنامه در نیاز دمور منابب تعیین.  بود نخواهد ممکن و میسر آموزشی اهداف

 تادوین  نخست مرحله بودن بینانه واقب میزان سنجش برای که است تلخی آزمون واقب در منابب تعیین.  است برخوردار کیفی

 و تخصایص  نیااز  ماورد  بودجاه  میزان و آموزشی امکانات ، نیاز مورد انسانی نیروهای تعداد اگر.  آموزشی های برنامه اهداف

 در که ریزی برنامه فرآیند در معقول ریزی برنامه به رسیدن برای کرد خواهد مختل را محاسبات و معادالت تمام نگردد تامین

 طراحای  و سیاساتگ اری  آن براسااس  تاا  باشد می برنامه یک اجرا برای الزم نیازهای و اولویت تعیین دارد قرار بعدی مرحله

 سیاساتها  اهاداف  کاردن  پیااده  و اجرایای  حساس مرحله ، مرحله این از بعد گردد شنهادپی اجرایی بردهایراه و گیرد صورت

 و دارد مستقیمی ارتباط سازمانی عوامل سایر و مراحل تنیدگی درهم میزان موفق آموزشی ریزی برنامه فرآیند در.  بود خواهد

 مراحال  ایان  مهمتارین  شااید  و آموزشای  های هبرنام آخر مرحه رد اجرا از بعد.  است سازمانی پیشرفت و توسعه الینفک جز

 ) 1332 کشاورز،).باشد می موجود وضعیت بهبودی برای اطالعات و آمار آوری گرد و بندی جمب و مراحل ارزیابی و ارزشیابی

هساازی، نوساازی،   بآموزشی نقش بسیار مهمای را در   منظومه های، و تنیده شدن با پیچیدگی های آن ا ورود به هزاره سومب

توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها ایفا می کنند. بار ایان اسااس    ربیت و پرورش نیروی انسانی و رشد و ت

منابب و  فرایندیِصحیح و  یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن به تحقق توسعه امیدوار بود، برنامه ریزی های آموزشیِ
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توساعه و  به این حقیقت که اصلی ترین محاور  وجه تبهینه از آنهاست. با به موقب و ده هر کشور و استفا به ویژه منابب انسانی

؛ می توان به اهمیت این امر بیش از و اولین گام در امر توسعه، تشکیل سرمایه انسانی است و منابب آن توسعه، انسانپایداری 

فرایند توساعه   هبرد تعیین کننده نقش قابل توجهی دری به مثابه یک رااز این رو سرمایه گ اری در نظام آموزش پیش پی برد.

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامب ایفا می کند. از این رو امروزه با پیوند ناگسستنی برنامه ریزی آموزشی و برنامه 

 های توسعه مواجه هستیم. 

 

 عمل دامنه نظر از آموزشی ریزی برنامه انواع

  خرد آموزش ریزی برنامه 1.

 چناد  یاا  ، بخاش  یاک  ، آموزشی منطقه یک تواند می ان قلمرو که باشد می خرد سطح آموزشی ریزی برنامه سطوح از یکی

 نیاز  خارد  ریازی  برناماه  در امار  این که باشد می بیرونی و درونی وجه دو دارای اعم بطور آموزشی ریزی برنامه. باشد روستا

 نیاروی  بینای  پایش  ، اماوزان  داناش  جمعیات  بینی پیش مانند مسائلی خرد آموزشی ریزی برنامه درونی وجه در.است صادق

 وجاه  در.باشاد  مای  نظر مد آموزشی تجهیزات و فضا اعتبارات بینی پیش باالخره و منطقه پرورش و اموزش نیاز مورد انسانی

 و اجتمااعی  ، قتصاادی ا مسائل قبیل از اموری با نظر مورد منطقه آموزشی مسائل: خرد آموزشی آموزشی ریزی برنامه بیرونی

 ، کشااورزی  توساعه  باه  مرباوط  مساائل  بایاد  بیرونای  وجه با رابطه در جهت این از و. خورد می پیوند منطقه – آن فرهنگی

 دارای خرد سطح در ریزی برنامه.کنیم لحاظ آموزشی ریزیهای برنامه در را فرهنگی توسعه باالخره و محلی صنایب ، بهداشت

 ) 13۸3 پور، محسن).باشد می ریزی برنامه های فعالیت و ریزی برنامه از شپی های فعالیت لهمرح دو

  کالن سطح در آموزشی برنامه 2.

 عبارتند که. دارد وجود روش 3 پ.آ در گیری تصمیم مرحله به رسیدن برای ریزی برنامه در نظران صاحب از بعضی دیدگاه از

 : از

  پیشین گیریهای تصمیم و گ شته روند از پیروی یعنی: فعال غیر روش. 1

  گ شته روند از جستن دوری منظور به سیاسی تصمیم یک از تبعیت و پیروی یعنی: سیاسی روش. 2

  کالن آموزشی ریزی برنامه روشهای از استفاده یعنی فنی الگوی چند از یکی بکارگیری روش. 3
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 .داد نشان زیر نمودار صورت به توان می گیری تصمیم روشهای با را آنها ارتباط و کالن آموزشی ریزی برنامه روشهای

 زمان دامنه نظر از آموزشی ریزی برنامه انواع

 قابل برنامه نوع سه لحاظ این از عبارتی به کنند می بندی طبقه دسته سه به نیز دامنه مبنای بر را ها برنامه

 .است تشخیص

 مدت دراز های برنامه ،مدت میان های برنامه مدت، کوتاه های برنامه

 .شود می طراحی سال 5 حداکثر تا ماه ۱ از کوتاهی زمان برای معموال ها برنامه گونه این: مدت کوتاه های برنامه

 .کنند می ریزی برنامه جاری عملیات هدایت برای را مدت کوتاه ریزی برنامه

 استمرار و تداوم رایب شوندو می ریزی حطر سال 11 الی 5 جهت معموال ها برنامه این: مدت میان های برنامه

 .دارند کاربری ها برنامه عملیات

 و رشد صدد در ها برنامه این. گیرد می بر در را بیشتر سال 25 الی 11 از ای آینده معموال: مدت دراز های برنامه

 .) 1331 حسینی،).هستند ان بقای و سازمان فعالیت توسعه

 و آماوزش  ریزیهاای  برناماه  کاه  گفات  بایاد  پرورش و آموزش حیطه در نزما نظر از ها یزیر برنامه انواع به توجه زمینه در

 برناماه  کاه  تادریج  باه  ولی. کردند نمی تجاوز مالی یکسال از حتی موارد بعضی در و اند بوده مدت کوتاه مواردی در پرورش

 سیاسات  باا  شد ای همدرس غیر و ای رسهمد اموزشی های دوره و فعالیتها تمام شامل و کرد پیشرفت پرورش و آموزش ریزی

 بار  در نیز را آموزش ماهیت و کیفیت به مربوط مسائل و یافت ارتباط ملی توسعه ریزی برنامه و تحقیقاتی و علمی گزاریهای

 متفااوت  بیسار مختلف کشورهای آموزشی های برنامه طول.امد میان به هم مدت دراز به مدت میان های برنامه پای. گرفت

 ولای  اناد  بوده ساله 5 آموزشی های برنامه دارای کشورها درصد ۱5 حدود میالدی 1331 سال در ویونسک گزارش بنابر. است

 سوسیالیساتی  کشاورهای  بیشاتر .است داشته دامنه سال 21 الی 2 از بطوریکه. است بوده متفاوت میزان این کشورها سایر در

 هادفها  شامل نیز ساله 5 های دوره و شوند می قسیمت ساله 5 های دوره به که داشتند ای ساله 21 های برنامه شرقی اروپای

 ساوئد  کشاور  در ماثال  اند زده دست ای زنجیره ریزی برنامه به نیز کشورها از بعضی. است بوده سالیانه مشخص طرحهای و

 کاه  لیسا به توجه با تیبتر بدین. شود می نظر تجدید بهار در ساله همه که. شود می طراحی ساله 5 مدت میان مالی برنامه
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 انعطاف دارای که است آن ریزی برنامه گونه این دیگر گرددحسن می طراحی جدید سال برنامه آمده پیش تحوالت و گ شته

 .رود می پیش به زمان پیشرفت با و دارد دقت و مداومت ، بوده

 

 آموزشی ریزی برنامه اصول

 برای ریزی برنامه و ندارد توجیه و تبیین به نیاز که است روشن ای ندازها به موسسه و سازمان هر برای ریزی برنامه ضرورت

 چارا  نادارد  معنایی ریزی برنامه اصول رعایت بدون ریزی برنامه.  دارد اهمیت زنده موجود یک برای تنفس اندازه به سازمان

 .  دارد زیادی تاثیر آموزشی های برنامه اجرای و تهیه جریان در و بوده عمل راهنمای اصول این که

 : شود می بسنده اساسی و مهم اصل چند از مختصری شرح به ریزی برنامه متعدد اصول میان از زیر در

 ارتباطاات  وجاود  رو این از و بوده مراحل سایر روی بر آن تاثیر ریزی برنامه فرآیند از مرحله هر در تغییر با:  جامعیت اصل

 داشاته  خویش ذهن در روشنی تصویر سازمانی درون مختلف ایاجز از آموزشی زانری برنامه که کند می ایجاد سازمانی درون

 متعاارف  برخاورداری  و پیشاگیری  و نماوده  بینی پیش مختلف جاهای در را تصمیمات ناخواسته و احتمالی آثار بتواند تا باشند

 . باشند داشته

 که مدیران - از معدودی طتوس گیری تصمیم و انحصاری ریزی برنامه معنای به ریزی برنامه در مشارکت:  مشارکت اصل

 نتاایج  مارض  در نوعی به که کسانی همه و طلبد می را همگان مشارکت که است فرآیندی بلکه ، نیست دارند هرم راس در

 و موضاعی  ، فاردی  هاای  سانجی  نیااز  انجاام  باشاند  داشته نقش میان این در حدودی تا باید گیرند می قرار آموزشی برنامه

 . کند می جلوه مختلف های صورت به افراد به توجه با ها نقش این البته.  باشد می اصل ینا راستای در نیز یسازمان

 - می در اجراء به متعهد اشخاص دست به شود تهیه مسرولیت احساس و تعهد روی از که ای برنامه:  تعهد اصل

 افاراد  دسات  به مهم امور سپردن لزوم.  است شده تدوین متعهدها غیر توسط که ای برنامه از بیش آن موفقیت احتمال و آید

 نموناه  که اند کرده بیان صراحت به را آن و است بوده ما دینی پیشوایان توجه مورد که است مسائلی جمله از کارآمد و متعهد

 . شود می دیده وضوح به اشتر مالک به (ع) علی امام نامه در آن
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 واقعیات  باه  توجاه  اصل باشند داشته توجه آن به باید آموزشی زانری برنامه که زینیموا و اصول جمله از:  بینی واقع اصل

 و باشاد  داشاته  جامعاه  در غیاره  و اقتصاادی  ، سیاسای  ، اجتماعی واقعیات درباره دقیقی اطالعات باید ریزان برنامه - هاست

 . کنند آغاز را خود فعالیت اطالعات همان برمبنای

 نسابت  ریازان  برنامه اندازه هر شک بدون شد نخواهد موفق نشناسد خوبی به را خود حرکت سیر که زمانی تا ریز برنامه یک

 داشته تری دقیق و بیشتری شناخت واقعیات از ها برنامه پ یری تاثیر خصوص در و کنند کسب بیشتری آگاهی ها واقعیت به

 . باشند وار دامی هایشان برنامه موفقیت به توانند می شود لحاظ ها ریزی برنامه در بینی واقب و باشند

 انجاام  باا  کاه  اسات  ناپا یری  پایان و مستمر فرآیند ریزی برنامه:  آموزشی های برنامه ارزشیابی در استمرار اصل

 اولیاه  مراحال  هماان  از ارزشایابی  انجاام  با و بخشید تداوم را فرآیند این توان می پژوهشی های یافته بست - کار و پژوهش

 در الزم اصالحات انجام و تصمیم آغاز به جدید های داده و اطالعات برمبنای توان می ولمحص از ارزشیابی ات و ریزی برنامه

 . گردید انجام ریزی برنامه طول

 - های چالش با را آموزسی های برنامه تنها نه علمی و سیاسی و فرهنگی ، اجتماعی تحوالت:  ها نوآوری به توجه اصل

 در کاه .  آورد خواهد وجود به را نوعی های خواسته و جدید انتظارات نیز اگیرانفر و مخاطبان در هبلک کند می مواجه جدیدی

 از گیاری  بهاره  با باید ریزان برنامه که است موقب این در کند می تقویت را ها برنامه در تحول و تغییر ایجاد ضرورت امر این

 کنناد  هماهناگ  و همگام تغییرات و تحوالت با را خود های برنامه و پرداخته مخاطبان انتظارات از گویی جواب به ها نوآوری

 بهباود  باه  باید اصل یک عنوان به ها نوآوری از استفاده.  بخشند پویایی خود های فعالیت به نوآوری به پرداختن با آنها یعنی

 نهایات  در و کارهاا  در یبتسار  و تازه اطالعات به دسترسی سهولت ، نوین های روش ، کهنه های روش جایگزینی ، کیفیت

 آن به باید ریزی برنامه فرآیند در که هایی اصل سایر و.  بیانجامد آموزشی های برنامه مخاطبان جدید انتظارات شدن برآورده

 ، گفتگاو  ، نگرانه آیند مطالعات ، رهنمودها ، ها گزاری سیاست در مستمر نظر تجدید ضرورت اصل: آنها جمله از داشت توجه

 توضایح  مجاال  اینجا در که باشد می اطالعات مدیریت و پژوهش ، کیفیت به توجه ، آموزشی ایه برنامه در پ یری انعطاف

 . باشد نمی اصول این خصوص در
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 آموزشی ریزی برنامه فواید

 : نمود اشاره زیر موارد به توان می آموزشی ریزی برنامه فواید جمله از

 یابد کاهشثمر بی یا و ثمر کم و تکرار فعالیتهای که شود می سبب پرورش و زشآمو دستگاههای در برنامه و طرح داشتن-

 . یابد کاهش تر صحیح و سریعتر برنامه هر اهداف کمتر ی هزینه و زمان به نتیجه در و

 بینای  پایش  ساازمان  در نیااز  مورد های عملیات از یک هر که شود می سبب پرورش و آموزش سازمانهای در ریزی برنامه-

 . شود متمرکز انسازم اهداف بر و دگرد

 اساتفاده  شیوه بهترین به مالی و فیزیکی متعدد منابب از و افراد مهارتهای و استعدادها از که شد خواهد سبب آموزشی برنامه-

 و ای منطقاه  ، ملی سطح در آموزشی اهداف تحقق و برشد حداقل به مالی خسارتهای و انسانی ضایعات طریق این از و گردد

 . گردد ممکن دارسم

 مای مرکاز  مت ساازمان  اهداف بر را آنان تالشهای و دهد می جهت مدیران ویژه به و مختلف افراد به آموزشی ریزی برنامه-

 مای  صورت مناسبتری شکل به سازمانی هدفهای تحقق نهایتا و گردد می ایجاد بیشتری جنبی همکاری و هماهنگی و سازد

 . پ یرد

. دارد وجاود  مثبات  همبساتگی  اقتصادی توسعه و پرورش و آموزش بین که اند دهدا نشان مختلف قاتتحقی اینکه به توجه با

 انساانی  نیورهاای  بین تعادل و توازن در موثری عامل مختلف طرحهای اجرای و تهیه و پرورش و آموزش در گ اری سرمایه

 ، ماالی  ضایعات و بیکاری از جلوگیری برای یموجب و بوده خدماتی و کشاورزی ، صنعتی مختلف بخشهای نیاز و شده تربیت

 .آید می شمار به رفتاری اختالالت و انسانی

 آموزشی اهداف بندی طبقه

– روانای  و عااطفی  شاناختی،  حیطاه . میشاود  تقسایم  حیطه سه به ابتدا همکاران و بلوم زعم به آموزشی اهداف بندی طبقه

 فعالیتهاای  باا  شاناختی  حیطاه  هادفهای . پردازد می یادگیرندگان.یشناخت و عقالنی نتایج به شناختی حیطه هدفهای حرکتی

 .اسات  مارتبط  آماوزان  داناش  عااطفی  فعالیتهای و ارزشگ اری نگرشها، با عاطفی حیطه اهداف. دارد سروکار فکری و ذهنی

 .میدهاد  شارح  جسامی  فیزیکای،  مهارتهاای  باه  باتوجاه  را یادگیرناده  آماده  بهدسات  نتاایج  حرکتای  روانای  حیطاه  اهداف

Weber&khelen,2022)) 
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 :از عبارتند که میبرد نام معلمان وسیله به هدفها بیان در را طریق چهار تایلر

 - .تکامل ی نظریه ارائه مانند میدهد، انجام معلم آنچه .1

 .میشوند مطرح درس چند یا یک در که محتوایی دیگر عناصر یا تعلیمات مفاهیم، موضوعات، .2

 ..نمیدهند نشان را معینی رفتار بروز زمینه و قلمرو مشخص وربهط که رفتار افتهتعمیمی یا کلی طرحهای .3

 فاراهم   را معاین  رفتاار  آن بروز همزمینه و میکند مشخص را شاگردان در انتظار مورد رفتار هم که اصطالحاتی یا ها واژه .4

 .میسازد

 ( 133۱ ظهیر، پور تقی لیع).میباشد پرورش و آموزش فلسفه تایلر الگوی در اهداف صافی نخستین

 :ریزی برنامه نظر از پرورش و آموزش هدفهای

 .پرورش  و آموزش سیستم مأموریت و رسالت پرورش و آموزش ملی آرمانهای...  پرورش و آموزش جهانی آرمانهای

 دین، نژاد، از فارغ را بشریت همه میروند، فراتر جغرافیایی و سیاسی مرزهای از: پرورش و آموزش جهانی آرمانهای

 استقرار فرصتها، ساختن برابر امنیت، و صلح تفاهم ساختن پایدار در باید پ.آ که هستند رسالتی متضمن و میگیرند ربرد کالم

. گیرد برعهده جهان سراسر در انسانی کماالت سوی به پیشبرد و معرفت و دانش مرزهای گسترش اجتماعی، عدالت و حقوق

 چشام  بردارد، اندیشه و تفکر دنیای در نیز را سر باید ولی باشد واقعیتها و لعم میزان در پایش باید برنامهریز که است درست

 حاق  عنوان به پ.آ اگر. گ ارد قدم میرسد مطلوب سرمنزل به که راهی در الاقل مقام، و حال مصالح فراسوی و دوزد آینده به

 تادابیری  و تمهیادات  و پیشابینی  همه برای نقاط دورترین در راحتی پ.آ مساوی امکانات که ملزماند برنامهریزان شود، تلقی

Cl  شوند برداشته سرراه از آموزشی سدهای که بیندیشند er mont , Dyckhoff& Höfer-Diehl,2012) ). 

 هر ویژه اجتماعی و اقتصادی سیاسی، هدفهای و میگیرند ریشه ملی فرهنگ از: پرورش و آموزش ملی آرمانهای

 .هستند رس دور زمانی بعد لحاظ از و نندمیک دنبال را کشور

 منشااء  پارورش  و آموزش ملی آرمانهای از پرورش و آموزش مأموریت و رسالت: پرورش و آموزش سیستم مأموریت و رسالت

 کلای  طاور  باه . میشاود  انجاام  آنها به بخشیدن تحقق بهمنظور برنامهریزی و آمده پدیده آنها خاطر به آوپ نهاد که میگیرند
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 مشای  خاط  و هادفها  آن براسااس  و است پرورش و آموزش ریزی برنامه هدفهای مبین رورشپ و آموزش رسالت و سیاست

 :قبیل از میگردد تعیین برنامه های

 تحصایالت  دوره طاول  ،)آماوزش و پارورش(  آوپ نظاام  و سااخت  چگونگی بر مشتمل آموزشی عمومی سیاست و خطمشی

 .آموزشی مختلف مدار  به یافتن راه و فرصتها برابری لف،مخت دورههای در آموزش بودن  مختلط همگانی،

 باودن - رایگاان  هاا،  برناماه  و فعالیتها بندی بودجه ، پرورش و آموزش سهمیه بر مشتمل پرورش و آموزش اقتصاد خطمشی

 .آموزشی گ اری سرمایه ، پرورش و آموزش

 پارورش  و آموزش توزیب ، ورشپر و آموزش مختلف های برنامه و ها دوره اولویتهای تعیین بر مشتمل آوپ توسعه مشی خط

 .ملی توسعه های برنامه هماهنگی، ، پرورش و آموزش توزیب ،

 و ناوآوری  تکنولوژی، روانشناسی، آموزشی، های برنامه محتوای چگونگی بر مشتمل پرورش و آموزش فنی و کیفی خطمشی

 پرورش و آموزش تولید و فراگرد های جنبه دیگر

 گیری نتیجه

 شود: مرتبت بر آن به اختصار به شرح زیر بیان میریزی، اهداف ا توجه به برنامهب

 ها.  افزایش احتمال تحقق اهداف مورد نظر از طریق تنظیم فعالیت

 آفزایش بازدهی، راندمان و منافب اقتصادی از طریق مقرون به صرفه نمودن عملیات.

 شناسایی و تمرکز بر مسیرهای رسیدن به اهداف 

 دستیابی به اهداف.ا در راستای همرکز نمودن تالشمت

 ها.فراهم آوردن ابزاری برای کنترل و ارزیابی فعالیت

 جهت دادن به تصمیمات آنی.

 تازه استخدام شده ها یبرا یآموزش یدوره هاو  برنامه ها

 ده کنیداستفا یبهداشت -از انگیزاننده های انگیزشی دوره های آموزشیخود  یاثربخش شیافزا یبرا

 اتان داشته باشید کیاستراتژ یزیر برنامه استعداد در تیریمد یژاسترات کی

 سهیم کردن کارکنان در نیاز سنجی و شناسایی نیازهای آموزشی در حال، حین و آینده کار داشته باشید.
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 بااهم  مادیریت  وظاایف  همه البته. است آن بر مقدم و داشته اولویت مدیریت وظایف سایر بر ریزی برنامه ، است مسلم آنچه

 و اساسای  وظیفه ریزی برنامه واقب در. است برخوردار خاصی اولویت و اهمیت از ریزی برنامه آنها میان در ولی هستند مرتبط

 و میساازد  پلای  برویم آن به میخواهیم که جایی با هستیم که جایی میان برنامهریزی دیگر عبارت به.  است مدیریت شالوده

 مناابب  کاه  آنناد  دنباال  باه  سازمانها همه که آنجایی از.آید پدید نمیگیرد، شکل حالت آن رغی در که را آنچه تا میشود موجب

 اطمینان عدم و آن، در تالطم وجود و محیط پوپایی. کنند صرف خود افزایش به رو و متنوع نیازهای رفب برای را خود محدود

 اسات  امری سازنده و بارور ، خالق پرورش و آموزش.  میافزاید ریزی امهبرن ناپ یر انکار ضرورت بر محیطی تغییرات از ناشی

 و منطقای  تادابیر  و راهبردهاا  ، عظایم  انساانی  و ماادی  مناابب  نیازمناد  و دشوار بسیار مردم همه برای آن تامین ولی حیاتی

 چاه  رساد  ینم مطلوب نتایج به تنها نه نباشد بینانه واقب و منطقی آموزشی ریزی برنامه اگر و است وسیب گیر پی کوششهای

 از متعاددی  هاای  نموناه  مختلف کشورهای میان در بسا چه آورد می بار به هم را جبرانی قابل غیر زیانهای است ممکن بسا

 تاوان  نمای  و است کشور اجتماعی آینده و اجتماع بنای زیر پرورش و آموزش.  است شده آموزشی های ریزی برنامه نوع این

 ایان  با و است ضروری مردم همه پرورش و آموزش برای مساوی های فرصت آوردن همفرا.  کرد اداره یتصادف بصورت آنرا

.  شاد  خواهاد  تلقی ضروری امری دانشها و مهارتها ارتقاء و اقتصادی رشد افراد وری بهره و کارایی افزایش با که است زمینه

 آماوزش  به اجتماعی و انسانی کمال و درش بقاء است الزم زندگی کیفیت اعتالی و فرهنگی غنای برای آموزشی ریزی برنامه

 برنامه و پرورش

 فعالیتهاا  هماهنگی ، نیروها بسیج ، هدف داشتن متضمن ریزی برنامه طرفی از.  است حیاتی امری.  است متکی آن آموزشی

 زماان  و بودجه ، کار نیروی تالفا و امور گسیختگی هم از و نابسامانی موجب آن نداشتن و بوده سرمایه و دهی باز افزایش و

 آماوزش . دارد توسعه تداوم و رشد در را حیاتی امر و یافته مضاعف اهمیت آموزشی ریزی برنامه که است اینرو از.  بود خواهد

 تااب  خاود،  متعادد  مخااطبین  فشاار  نیروهای مقابل در مناسب ریزی برنامه الگوی با بتواند باید پاسخگو و مسرول پرورش و

 و زاناگ . کنناد  تاالش  جهاان  جدیاد  موقعیات  در اهاداف،  باه  یافتن دست و آنان های خواسته لتعدی به نسبت و ندک آوری

 (2111( همکاران

 همچنان ما اگر. ( 1332 طالبی ) دانند می یادگیری و آموزش کیفیت های مولفه را کیفیت ارتقای جهت ریزی برنامه
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 و نظاران  صاحب که رسیده فرا آن زمان ل ا. دهیم می توسعه بیشتر را تمشکال واقب در دهیم ادامه فعلی شرایط گسترش به

 بارای  مطلوب ریزی برنامه یک اصلی نیاز پیش مشترک توافق واین برسند کیفیت زمینه در مشترک خیر یک به اندیشمندان

 یبارا  نیااز  ماورد  هاای  روش و ابازار  خاود  دل در بتواند باید بخشی کیفیت زمینه در مطلوب ریزی برنامه یک. است کیفیت

 در تغییرات این انعکاس چگونگی و آموزش کیفیت بهبود جهت الزم تغییرات آموزشی، های برنامه کیفیت از ارزیابی چگونگی

 دوم سؤال به توانسته زیادی مقدار به پرورش و آموزش تحول سند نگارنده اعتقاد به.باشد داشته را آموزشی های ریزی برنامه

 از ارزیابی و تغییرات این اعمال چگونگی یعنی دیگر سؤال دو به پاسخگویی برای کشور آموزشی ریزی نامهبر ولی دهد پاسخ

 – رفتااری  رویکردهاای  ) تغییار  اساسای  رویکردهاای  درواقب. دهد نمی ارائه را ای برنده پیش روش یا ابزار ها برنامه کیفیت

 .نیستند هماهنگ باهم ( تکنولوژی و ساختاری

 بعمنا

 مدرساه،  انتشاارات  اول، چااپ . ع بازرگاان،  ف، مشایخ، ترجمه،. آموزشی نظام در استراتژیک ریزی مهبرنا. هرمن،  کافمن،ر؛

1334 . 

 . 13۸3 ، 21 شکوری،ع.  ( شدن جهانی و آموزش ). شماره فرهنگ، برگ

 م؛ آقاایی، .  » دانشاجویان  دیادگاه  از مختلف تحصیلی مقاطب در آن بر موثر عوامل و آموزش کیفیت موجود نظام ارزیابی «.

. سازمان و مادیریت. تهاران،   ( 13۸5 )محمدی، علی  . 1331 ، 2 شماره انتظامی، امنیت و نظم فصلنامه فضلی،ص ا؛ آقایی،

 .هادیان

خاادمی و قرباان    سازمانهای عماومی و غیار انتفااعی ترجماه دکتار مهادی      برایسون ریچارد، برنامه ریزی استراتژیک برای 

 1331وم تهران ی،انتشارات آریانا، چاپ دادب

. اصاول و مباانی   ( 13۸5 )تاوکلی، عبادا    (1335تهران، انتشاارات ویارایش)    ریزی آموزشی، فیوضات، یحیی. مبانی برنامه

 .مدیریت. قم، زمزم هدایت

  133۱اول، آگاه ؛ چاپ (تهران)ریزی درسی و آموزشی/ رالف.و.تایلر: ترجمه علی تقیپور ظهیر. اصول اساسی برنامه

 1335رنامه ریزی آموزشی ، گروه مشاوران یونسکو ، ترجمه فریده مشایخ ، انتشارات مدرسه فرآیند ب

 نور آوای انتشارات:ها،تهران سازمان و مدار آموزشی ریزی برنامه در نوآوری). 1335( زفرقندی،مرتضی سمیعی
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 .سمت انتشارات:نآموزشی،تهرا ریزی برنامه مبانی(  13۸3 )پور،بهرام محسن

 http://planning22.blogfa.com آموزشی سیستم در ریزی برنامه اهمیت. 1332لی کشاورز،ع

 .http://hosseinipooyesh.persianblog.ir آموزشی ریزی برنامه و ریزی برنامه. 1331سید قربان .  ،حسینی

 سمت شاراتانت تهران، شانزدهم، چاپ انسانی، علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه ، 13۸۸ محمدرضا، نیا، حافظ

 مجلاه  ایران، دولتی خدمات بخش در) کارایی و اثربخشی( وری بهره سنجش مدل زهره، کاشی، موسوی و ابوالحسن فقیهی،

 مدیریت

 113 - 12۱ ، 13۸3 تابستان و بهار ، چهارم شماره دوم، دوره دولتی،

 اصافهان،  اساتان  بیماه  شارکتهای  بتیرقاا  مزیات  ایجااد  در فکری هسرمای تاثیر بررسی محمدرضا، صالحی، رضا، نیا، نجمی

 کنفرانس چهارمین

 1331 مهر سیما، و صدا المللی بین های همایش مرکز در بانکی خدمات بازاریابی المللی بین

1.Evaluation of Citizen–Student Cooperative Urban Planning and Design 

Experience in Higher Education, by Jooseok Oh and Minho Seo , Received: 19 July 

2021 / Revised: 9 January 2022 / Accepted: 24 January 2022 / Published: 11 

February 2022 

2.A Framework for Standardizing Emergency Nursing Education and Training 

Across a Regional Health Care System: Programming, Planning, and Development 

via International Collaboration, Author links open overlay 

panelShelleyCalderDNP, RN, CENBettinaTomczykRNMeaghan 

ElizabethCussenMA, EdDGitte JuulHansenRNTom 

JimmyHansenRNJetteJensenRNPoulMossinRNBettinaAndersenRNChristina 

OrstedRasmussenRNPeterSchliemannMA(Region Zealand, Denmark, Boston, 

MA) Journal of Emergency Nursing ,Volume 48, Issue 1, January 2022, Pages 104-

116 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099176721002269#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099176721002269#!
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