
 

 

  آموزشی ریزي برنامه

Educational Planning  
  

 و آموزشی هاي فعالیت براي کلی طرحی منزله به آموزشی، ریزي برنامه
 کـه  است یادگیري -یاددهی هاي فعالیت به بخشی نظم براي ینديافر
 کـارایی  ارزشیابی و آموزشی هاي دوره گزینش ارزیابی، هاي شاخص با
 کـارگیري  بـه  .دارد نقـش  برديکـا  -علمـی  هاي آموزش در دوره، هر

 افـزایش  سبب کاربردي، -علمی هاي آموزش در آموزشی ریزي برنامه
 نـابراین ب .شـود  مـی  آموزشی نظام در سرانه هزینه کاهش و وري بهره
 کاربردي -علمی هاي آموزش در یشآموز ریزي  برنامه نقش ترین  مهم
 ازهـاي نی تـا  اسـت،  منطقـی  و  معقول ،  منظم يها روش از گیري بهره
 گونـاگون  هـاي   حـوزه  در آمـوزش  هاي روش بهترین و شآموز واقعی
 هـاي  آمـوزش  در آموزشی ریزي برنامه اصلی فرایندهاي .شود انتخاب
 ارزشیابی و آموزشی هاي دوره انتخاب طراحی شامل کاربردي، -علمی
  .است

  

  آموزشی ریزي برنامه تعاریف
 در ریـزي  امـه برن هـاي  نظام ترین مهم از آموزشی، ریزي برنامه

 طراحـی  ،آموزشـی  ریـزي   برنامـه  از هدف .است کشوري هر
 نظـام  بـه  وابـسته  عناصـر  تمـامی  براي دقیق و مناسب برنامه

 آفـرینش  آموزشـی،  ریـزي  برنامه غایی هدف .است آموزشی
 .اسـت  اجتمـاع  و ها سازمان ها، گروه افراد، براي بهتر اي آینده
 از یـک  هر در لیتحلی روش کارگیري به آموزشی ریزي برنامه
 نظـام  اسـتقرار  بـراي  ریـزي،  برنامـه  و آموزشـی  نظام اجزاي

 واقـع،  در .)1398 همکـاران،  و نوري( است کارآمد آموزشی
 در ریـزي  برنامـه  دیگـر  انـواع  از آموزشـی  ریـزي   برنامه دامنه

 توجـه  بـا  آموزشـی  ریزي برنامه انواع .است تر  وسیع ،آموزش
 عمـل  چگـونگی  و عمل امنهد زمان، دیدگاه از برنامه، نوع به

   ).1398 مشایخ،( شود می بندي تقسیم
 و نهادهـا  مطلـوب  تـداوم  و پویـا  نظـامی  راستقرا مروزها  

 کیفیـت  و چگـونگی  بـه  جـدي  طـور  بـه  ،آموزشی سساتؤم
 از گونـاگونی  تعـاریف  .اسـت  وابـسته  آموزشـی  ریزي  برنامه
 متفـاوت  هاي برداشت از نشان که شده، آموزشی ریزي برنامه
 ریـزي  برنامـه  افراد از برخی .دارد مقوله این به نظران بصاح

 نظـام  آینـده  بـراي  کـشیدن  نقـشه  و نگـري  آینـده  را آموزشی
 و نیازهـا  بینـی   پـیش  را آن دیگـر  برخـی  .داننـد  می آموزشی
 تلقـی  شـده  تعیـین  پـیش  از اهداف تحقق براي منابع تخمین

ــد مــی ــه .کنن ــاور ب ــه دیگــر، گــروه ب ــزي برنام  آموزشــی ری
 مـشایخ، ( اسـت  پـرورش  و آمـوزش  آینـده  براي گیري متصمی
 ،)اریـــک( آموزشـــی اطالعـــات منـــابع مرکـــز در ).1398
 هـا،  روش اهداف، تعیین فرایند معنی به آموزشی ریزي برنامه

 اسـت  آموزشـی  هـاي  مؤسـسه  هـاي  برنامه و منابع ها، فعالیت
 در خـاص  عنـصر  سـه  بـه  ماگر، رابرت ).1398 پور، محسن(

 اصخـ  عملکـرد  نخست، :کند می اشاره وزشیآم ریزي برنامه
 انتظـار  مـورد  ،عملکـرد  آن در که شرایطی دوم، ؛انتظار مورد
 و چـرابین ( عملکـرد  قبـول  قابل سطح حداقل سوم، و است

 ریـزي  برنامـه  که باورند این بر افراد از برخی ).1395 دیهیم،
 برنامــه ارزشــیابی و اجــرا طراحــی، مراحــل همــه آموزشــی
 در کـه  باورنـد  ایـن  بر دیگر برخی اما .دارد رب در را آموزشی

 نیازهـا،  بـا  آموزشـی  برنامه علمی، زمینه هر در و سطحی هر
 هـاي  برنامـه  سـایر  بـا  ارتباط در و موجود امکانات و شرایط
 آموزشـی  هـاي  فعالیت محتواي جمله از ،)مستقل ولی( مرتبط

 و منطقـی  برداشـتی  آموزشی، ریزي برنامه .است درسی، یا و
 و هـا  هـدف  تعیین همچون آموزشی، مسائل حل براي علمی
 پیـاده  سـرانجام  و هـا  هـدف  به رسیدن هاي راه بررسی منابع،
 است آن روند و کنونی وضع شناسایی اساس بر برنامه کردن

 بـه  کـه  اسـت  فعالیتی آموزشی ریزي برنامه ).1398 مشایخ،(
 بـه  بـازیگران،  سـایر  مشورت با تا دهد می اجازه ریزان برنامه

 آموزشی هاي اولویت تعیین دار، اولویت هاي مداخله شناسایی
 و اقتصادي اهداف توسعه براي مالی، هاي حمایت گسترش و

 ریــزي برنامــه در .(Caillods, 2015)بپردازنــد اجتمــاعی
 و شناسـایی  شـرایط،  بهبود براي الزم تغییرات باید آموزشی،
 دیگـر  بیـان  بـه ( هـا   مهـارت  نگـرش،  دانش، و دشو توصیف

 شده مشخص )دارند نیاز ها  آن به فراگیران که هایی  شایستگی
  .دنگرد اصالح و

 از و یونـــسکو برجـــسته کارشـــناس کـــومبز، فیلیـــپ  
 ینـد افر ،آموزشـی  ریـزي   برنامـه  عرصه در پیشرو اندیشمندان

 تحلیلـی  هـاي  روش مـنظم  کـاربرد  را آموزشـی  ریـزي  برنامه
 نظـام  راراسـتق  بـراي  آموزشـی،  نظام اجزاي از هریک درباره

 بـر  او ).1398 همکـاران،  و نـوري ( داند می کارآمد آموزشی
ــاور ایــن ــه کــه اســت ب ــزي برنام ــوان مــی را آموزشــی ری  ت

 امکانـات  و منـابع  تجهیـز  هـا،  فعالیـت  اصالح یا دهی سازمان
 کـرد  تعریـف  آموزشـی  هاي هدف بهتر تحقق براي آموزشی
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 ریـزي  برنامـه  از کومبز تعریف ).1396 همکاران، و ضرابیان(
 بـسیاري  پـذیرش  مورد امروز، به تا م1970 دهه از آموزشی،

   (Akpan, 2018). است نظران صاحب از
  

  آموزشی ریزي برنامه هاي دیدگاه بندي طبقه
ــدگاه چنــد از را آموزشــی ریــزي برنامــه نظــران صــاحب  دی

 :کنند می بندي طبقه
  ؛)بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه( مدت طول و زمان -
ــیوه - ــام اداري ش ــی نظ ــز،( آموزش ــه متمرک ــز نیم  و متمرک

  ؛)نامتمرکز
 جـامع،  جـامع،  غیـر ( ریـزي   برنامـه  محـدودیت  یا جامعیت -

  ؛)اي پروژه و بخشی
  ؛کیفی رشد -
  ؛کمی توسعه به دادن اهمیت -
  ؛کیفی و کمی هماهنگی به توجه -
 و اجتمـاعی  فرهنگـی،  توسـعه  برنامـه  در ادغـام  و ارتباط -

  ؛کشور اقتصادي
  ؛ها برنامه بودن موقتی یا ابتث -
 تـاکتیکی  و )جـامع  یـا  اسـتراتژیک ( راهبـردي  هـاي   برنامه -

   ).1390شورینی، خلیلی( )عملیاتی(
  

 آموزشی ریزي برنامه اهمیت و وسعت
 پرشـتاب  رشـد  گـوي  پاسـخ  سـواد،  سطح افزایش اکنون، هم

 بـا  آموزشـی  ریـزان  برنامـه  دلیـل،  همـین  بـه  نیست، اقتصادي
 تحصیلی مدارك تورم آموختگان، دانش کاريبی چون مسائلی

 و اقتـصادي  بخـش  آموزشی نیازهاي ها، آن مزایاي کاهش و
 رو روبـه  دانش فناوري با رویارویی و فناوري سریع تغییرات
 یـک  هـر  پیرامون جویی چاره و گیري پیش بینی، پیش .هستند

 ریـزي  برنامـه  عمـل  هـاي  حـوزه  جملـه  از شده یاد مقوالت از
 هـاي  آمـوزش  در آموزشـی  ریـزي  برنامه و عام رطو به توسعه
 دامنـه  ،)1( شـکل  در .اسـت  خـاص  طور به کاربردي -علمی
 پـور،  محـسن ( اسـت  شـده  کـشیده  تـصویر  بـه  ریزي برنامه
1398.(  

 انـواع  از آموزشی ریزي  برنامه دامنه ،)1( شکل به توجه با  
   ریـزي  برنامـه  .اسـت  تر گسترده ،آموزش در ریزي  برنامه دیگر

  

   )1398 پور، محسن( ریزي برنامه دامنه .1شکل
  

 هـاي  فعالیـت  از اي سلـسله  دهـی  سازمان دربرگیرنده درسی،
 رفتـار  در مطلـوب  تغییـرات  ایجـاد  براي یادگیري و یاددهی

  اسـت  تغییـرات  ایـن  تحقـق  میـزان  ارزشـیابی  و ها یادگیرنده
  

ــه ــب در ک ــه قال ــاي برنام ــی ه ــی درس ــده متجل ــت ش  .اس
 بـر  در نیـز  را درسـی  ریـزي  برنامـه  هکـ ( آموزشی ریزي برنامه
 اجـزاي  از یـک  هـر  مورد در تحلیلی روش کاربرد ،)گیرد می
 آموزشـی  نظام استقرار منظور به ریزي، برنامه و آموزشی نظام

 و کـار  حـوزه  را جامعـه  همـه  توان  می بنابراین .است کارآمد
 فرهنگی اجتماعی اقتصادي توسعه ریزان برنامه فعالیت قلمرو

  ).1398 پور، محسن( وردآ شمار به
 از کوتـاه  یتحلیل با آموزشی ریزي برنامه اهمیت و گستره  
 آموزشـی  نظـام  .کنـد   مـی  پیدا بیشتري روشنی ،آموزشی نظام

 هــا زیرنظــام و اجــزا آن در کــه اســت پیچیــده اي مجموعــه
 مـداوم،  تعامـل  اثـر  در تـا  ،اسـت  یافتـه  سـازمان  اي گونـه  به

 این از یک هر .بخشد ققتح را شده تعیین پیش از هاي هدف
 قلمـرو  و دارنـد  مشخـصی  عمـل  حوزه ریزي، برنامه نوع سه

 ریـزي  برنامـه  .)1شـکل ( اسـت  متفـاوت  هـم  بـا  آنها فعالیت
 یـا  تولیـدي  يواحـد  اندازي راه براي ریزي برنامه با آموزشی،

ــهکار ســیسأت ــام صــنعتی اي خان ــرا .اســت متفــاوت الًک  زی
 چـارچوب  در دقیقـی  تخشـنا  با باید آموزشی، ریزي برنامه

توسعه اقتصادي، اجتماعی و ریزي  برنامه
 فرهنگی

 ریزي آموزشی برنامه

ریزي  برنامه
 درسی
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 نظـام  کـه ( فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، النک نظام
   شود انجام ،)کند می عمل نظام زیر منزله به آن در آموزشی

  .)1395 دیهیم، و چرابین( )2شکل(
   و مـنظم  اي  مجموعـه  دربردارنـده  آموزشـی  ریـزي   برنامه  

 ییـاب   دسـت  منظور به آینده اقدامات براي تصمیمات از علمی
 از مـؤثر  کارگیري به با آموزشی ویژه اهداف و کلی اهداف به

 ابـزاري  آموزشـی،  ریـزي  برنامـه  واقـع  در .است کمیاب منابع
  .(Akpan, 2018) مسیر کنترل و هماهنگی براي است،

  
  
  
  
  
  
  
  

  )1395چرابین و دیهیم،  (ریزي آموزشی  برنامهالنچارچوب نظام ک. 2شکل
  

ریزي  برنامه
 آموزشی

  هاي   برنامه
 توسعه ملی

 توسعه اقتصادي

 توسعه اجتماعی

 توسعه فرهنگی

 توسعه سیاسی

بازدهی آموزشی 
  هاي آموزشی نظام

 )1398پور،  محسن(ریزي آموزشی  اصول برنامه. 1جدول 
  آموزشی ریزي برنامه اصول

  اصول متمم  اصول عمومی  اصول مقدماتی
 جامع باید برنامه

  جامعیت اصل  .باشد
سازمانی تا بتوان آثار احتمالی و       وجود ارتباطات درون  

ــسمت  ــصمیمات را در ق ــته ت ــف،  ناخواس ــاي مختل ه
ده، پیشگیري و برخورداري متعارف داشته کربینی   پیش
  .باشند

  مشارکت اصل
افراد در معـرض نتـایج      ( یندي که مشارکت همگان   افر

هـاي   م نیازسـنجی  انجـا . طلبـد  را مـی  ) برنامه آموزشی 
  .فردي، موضعی و سازمانی در راستاي این اصل است

 کمی توسعه هماهنگی

 کیفـی  بهبود و رشد با

  آموزش

 بـر  توجـه  اصل

 جنبــه کیفـــى 
ــه ــزى برنام  ری

  آموزشى
ــستگی  لزوم سپردن امور مهم به دست افراد متعهد و کارآمد  تعهد اصل  ســطوح همب

ــف ــواع و مختل  ان
 -آمــــوزش علمــــی

  کاربردي

 مـداومت  اصـل 

  ریزى برنامه
  بینی واقع اصل

 اجتماعی، سیاسی، اقتـصادي (ها  اصل توجه به واقعیت  
و بر مبناي همـان اطالعـات، فعالیـت      ) در جامعه ... و  

  .خود را آغاز کنند
ل اســـتمرار در اصــ 

هاي  ارزشیابی برنامه 
  آموزشی

 انجـام   -ناپـذیري  ریزي فراینـد مـستمر و پایـان        برنامه
ریـزي تـا ارزشـیابی از      ارزشیابی از مراحل اولیه برنامه    

  محصول

 هــاي برنامــه انطبــاق

 -آمــــوزش علمــــی
 بـا نیازهـاي   کاربردي
ــعه ــی  توس ــا( مل  ب

هـاي اقتـصادي،     برنامه
 فرهنگـی  و اجتمـاعی 
 همـساز  و هماهنـگ 

  )باشد

 همبستگى اصل

ــه ــزى برنام  ری

 -علمـی  آموزش
ــاربردي ــا ک  ب

 توسـعه  برنامـه 

اصـــل توجـــه بـــه   ملى
  ها نوآوري

هاي  هاي کهنه به روش   جایگزینی روش  -بهبود کیفیت 
یع در   سهولت دسترسی به اطالعات تازه و تسر       -نوین

 بــرآورده کــردن انتظــارات جدیــد مخاطبــان -کارهــا
  هاي آموزشی برنامه
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  آموزشی ریزي برنامه ضرورت
 مؤسـسه  و سـازمان  هـر  براي آموزشی ریزي برنامه ضرورت
 توجیـه  و تبیـین  بـه  نیاز که است روشن اي اندازه به آموزشی

 موجـود  براي تنفس مانند به سازمان براي ریزي، برنامه .ندارد
ــده، ــت زن ــه .دارد اهمی ــزي برنام ــدون ری ــت ب  اصــول رعای
 عمـل  راهنمـاي  اصـول،  این زیرا ندارد، معنایی ریزي، برنامه
 تـأثیر  آموزشـی  هـاي  برنامـه  اجراي و تهیه جریان در و بوده

 گونــاگون اصــول میــان از ،)1( جــدول در .دارد زیــادي
 و عمومی مقدماتی،( اساسی و مهم اصل چند به ریزي، برنامه
  .است شده اشاره آموزشی ریزي برنامه در ،)متمم
 یـک  عنوان به آموزشی نظام کنترل و مدیریت ریزي برنامه  
 در آموزشـی  نظام مجریان و گذاران  سیاست بین سیاسی رابط
 محـسوب  کـاربردي -علمی هاي آموزش آموزشی ریزي  برنامه
  )1396 همکاران، و ضرابیان( شود می

 نـوع  بـه  توجـه  بـا  توان می را آموزشی ریزي برنامه انواع  
 در عمـل  چگـونگی  و عمل دامنه و حیطه عمل، زمان برنامه،
  .کرد مشاهده )2( جدول

  
  )1396 همکاران، و ضرابیان( آموزشی ریزي برنامه انواع .2 جدول

  موزشیآ ریزي برنامه انواع
ــه ــزي برنام  از ری

  عمل زمان نظر
 برنامـــه ،)ســـال 5-1(مـــدت کوتـــاه برنامـــه

-10( درازمدت برنامه ،)سال 10-5(مدت میان
  )بیشتر و سال 20

ــه ــزي برنام  از ری
 و حیطـــه نظـــر
  عمل دامنه

 برنامـه  ،)کـشور  تمام در و جامع( کالن برنامه
 و محلـی  سـطح  در ویـژه  ریـزي  برنامـه ( خرد

 برنامـه  محلـی،  برنامه ملی، برنامه ،)اي مؤسسه
  ویژه برنامه جامع،

ــه ــزي برنام  از ری
ــر ــونگی نظ  چگ
  عمل

 دسـتوري  ریـزي  برنامه( الزامی -متمرکز برنامه
 برنامـه  ترغیبـی،  -ارشادي برنامه ،)تجویزي یا

  موردي -گشایی مشکل
  

 ریـزي  برنامـه  و پـژوهش  میـان  رابطـه  اهمیت به توجه با  
ــین و آموزشــی ــزوم همچن ــانم رابطــه ل ــژوهش ی  و گــران پ
  :است ضروري زیر موارد به توجه آموزشی گذاران سیاست

ــاتی - ــه اطالع ــراي ک ــه ب ــزي، برنام ــصمیم ری ــري ت  و گی
 نظام نتایج با میزان چه تا شود می گرفته کار به گذاري سیاست
 نیـاز  و سـو  یـک  از )پیامـدها  و برونداد محصول،( آموزشی

  دارد؟ ارتباط دیگر سوي از کار بازار

 و ها پژوهش از آموزشی ریزان برنامه اندازه چه تا و چگونه -
 انجـام  خصوصی بخش و ها دانشگاه وسیله به که هایی ارزیابی

  کنند؟ می استفاده گیرد، می
 تضادهایی و ارتباطات از اندازه چه تا آموزشی ریزان برنامه -
 نقش محلی و ملی المللی، بین مقیاس در توسعه فرایند در که
  هستند؟ مطلع کنند، می ایفا
 را شـده  کسب اطالعات اندازه چه تا آموزشی ریزان برنامه -
  ).1398 مشایخ،( دانند؟ می مرتبط خود کاري چارچوب با

 اگـر  ممکـن،  حالـت  بهتـرین  در آموزشی ریزي برنامه در  
 نخواهـد  کـافی  هـم  باز شود، ارائه موجود وضع از تصویري

ــود ــرا .ب ــدون زی ــتن ب ــصویري داش ــع از ت ــوب،م وض  طل
 بـراي  رو ایـن  از .اسـت  نامـشخص  تغییـرات،  سـوي  و سمت
 .اسـت  نیـاز  تـري  گـسترده  دورنماي به مطلوب وضع ترسیم

 هـاي  پژوهش انواع دادن انجام مستلزم دورنما، این تشخیص
 و آموزشـی  ریـزي  برنامـه  بـا  امـر  ایـن  .اسـت  کیفـی  و کمی

 پژوهــشگران، آموزشــگران،( گونــاگون بــازیگران مــشارکت
 )گیـران  تصمیم و گذاران سیاست صنایع، صاحبان ،دانشجویان

 بـراي  آمـادگی  واقع، در .(UNESCO, 2012)است پذیر تحقق
 پـژوهش،  میان نزدیک پیوند لزوم پیچیدگی، این با رویارویی
 ریـزي  برنامـه  فرایند در .کند می مطرح را اجرا و گیري تصمیم

 عوامـل  سـایر  بـا  مراحـل  تنیدگی درهم میزان موفق، آموزشی
 و توسـعه  جدانشدنی جزء و دارد مستقیمی ارتباط ازمانی،س

 ریـزي  برنامـه  فراینـد  در همچنـین . اسـت  سـازمانی  پیشرفت
 بایـد  آموزشـی  نظام کیفی و کمی هاي جنبه توسعه آموزشی،

 در کـه،  حـالی  در گیـرد،  قـرار  موردتوجـه  یکدیگر موازات به
 هــاي نظــام در مرســوم و رایــج عملیــاتی هــاي ریــزي برنامــه
 کمـی  هـاي  هدف از متأثر کیفی، هاي هدف معموالً شی،آموز
 احتمـال  و هـا  گزینـه  انتخـاب  بـه  بیشتر ریزان، برنامه و است
 هـدف  .کننـد  مـی  توجـه  آنها آوردن در اجرا به و بودن عملی
 افـراد،  براي بهتر اي آینده آفرینش آموزشی، ریزي برنامه غایی
   .است جامعه و ها سازمان ها، گروه
 ریــزي برنامــه فراینــد ابعــاد بررســی بــه ،)3(جــدول در  

 بعـد  و )شمارشـی  و مقـداري  جنبـه ( کمـی  بعد در آموزشی
 کار و سر آن انجام چگونگی و آموزشی محتواي با که( کیفی
  .است شده پرداخته )دارد
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  آموزشی ریزي برنامه فرایند ابعاد .3جدول
  کیفی بعد  کمی بعد

ــراد تعــداد ــاز مــورد اف  ســطوح در نی
 تخـصص  و مهـارت  دانـش،  مختلف
 و تولیــد مختلــف هــاي بخــش بــراي

  خدمات

  آموزش فلسفه

 هـاي  گـروه  در التعلیم الزم افراد تعداد
  سنی مختلف

 و مقاصـــد هـــا، آرمـــان
 در آمــوزش هــاي هــدف
  سازمان

 مختلـف  هاي دوره در فراگیران تعداد
  عمومی رسمی

  درسی مواد

 هاي رشته و ها دوره در فراگیران تعداد
   رسمی صیالتتح تخصصی مختلف

  آموزشی شناسی روش

 مختلف هاي برنامه در فراگیران تعداد
  غیررسمی

  ارتباطات

ــداد ــگران تع ــراي آموزش ــا، دوره ب  ه
  آموزشی مختلف هاي برنامه و ها رشته
  آموزشی کارکنان و مدیران تعداد
  آموزشی مختلف تأسیسات و مراکز تعداد

  آموزشی وسایل و تجهیزات

ــت  مکــان و فــضا کیفی
  آموزشی

  
  آموزشی ریزي برنامه مراحل

 هم به مربوط ولی مجزا مرحله دو از ریزي  برنامه کلی،طور  هب
 ایـن  نبایـد  هرگـز  که است شده تشکیل اجرا و طراحی یعنی
 در کارهـا  پایان از قبل یعنی .نمود ترکیب هم با را مرحله دو

 بایـد  البته .زد دست عملی اقدام هیچ به نباید ،طراحی مرحله
 صـورت  الزم هـاي   بینی پیش و محاسبات ،طراحی مرحله رد

 برنامـه  ضـعف  و توقـ  نقاط ا،اجر مرحله در همچنین .گیرد
 برنامه در کمبودها و نواقص شناخت امکان و شود  می آشکار

 و روش هــدف، انتخــاب در موجــود نــواقص خــصوص هبــ
 الزم اقـدام  و تـدارك  بـراي  راه و آشـکار  ارزشـیابی  ضوابط

 پـور،   محـسن ( شـود   مـی  فراهم ،برنامه صینقا رفع راستاي در
1398(.  

   :است زیر موارد بردارنده در آموزشی ریزي برنامه مراحل  
 آموزشی، نظام شرایط وتحلیل تجزیه -
  ها، محدودیت و مشکالت اصلی، قوت نقاط شناسایی -
  گذاران، سیاست سوي از شده تعیین اهداف بینی پیش -
 شده، شناسایی مشکالت رفع يبرا هایی استراتژي انتخاب -

 بــه رســیدن بــراي الزم مــالی و انــسانی منــابع بینــی پــیش -
  .(IIEP, 2020) مناسب هزینه با مطلوب وضعیت

  
 آموزشی ریزي برنامه کلی هاي روش

 انسانی نیروي نیازهاي اساس بر ریزي برنامه روش .1
  انسانی نیروي ریزي برنامه آغاز و ظهور
 انسانی نیروي بینی پیش هاي روش
 کارفرمایان نظریه روش
 تولید – کارگر نسبت به ریزي برنامه روش
 تراکم نسبت به روش
 المللی بین مقایسه روش
  MRP پارنز روش

  بازدهی، میزان اساس بر ریزي برنامه روش .2
 – هزینـه  اسـاس  بـر  آموزشـی  گـذاري  سرمایه وتحلیل تجزیه
 فایده
 ها هزینه گیري اندازه
 فایده گیري اندازه

 بازدهی میزان روش ارزیابی
 اجتماعی و فردي تقاضاي براساس ریزي برنامه روش .3
  فرهنگی ریزي برنامه روش .4
 هـاي   روش تلفیـق  با آموزشی، ریزي  برنامه جامع هاي  مدل .5

 .بازدهی میزان و انسانی نیروي
 سـایر  از بهتـر  آموزشـی،  ریـزي  برنامه جامع مدل اگرچه  

 جانبـه  همـه  مـدل  امـروز،  بـه  تـا  گفـت  باید اما است، موارد
   تـدوین  گیرد، بر در را ها دیدگاه همه که آموزشی ریزي برنامه
  .است نشده

  
 از برخـی  و آموزشی ریزي برنامه اصلی فرایندهاي
 -علمـی  هـاي  آموزش در آنها ارزیابی هاي شاخص
  کاربردي
 طراحـی  بردارنـده  در آموزشـی  ریزي برنامه اصلی فرایندهاي

 انتخاب کاربردي، -علمی هاي آموزش در موزشیآ هاي دوره
 فرایند و کاربردي -علمی هاي آموزش در آموزشی هاي دوره

   در که است، کاربردي -علمی هاي آموزش در ارزشیابی
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 هاي مؤلفه زیر و ها شاخص از هرکدام ،)6( تا )4( هاي جدول
 شـش  بـه  توجـه  بـا  کاربردي -علمی هاي آموزش در موجود

  .شود می بررسی آموزشی زيری برنامه گام
 :است زیر مراحل شامل آموزشی ریزي برنامه گام شش  

  ریزي برنامه مشترك تیم تشکیل :1 مرحله

  وضعیت شناسایی :2 مرحله
  اختصاصی اهداف و کلی هدف تعیین :3 مرحله
 و عملیــاتی هــاي دوره شناســایی( برنامــه توســعه :4 مرحلــه
  )کاربردي
  طرح یبتصو و بررسی تهیه، :5 مرحله

   کاربردي-هاي علمی  در آموزشآنهاهاي ارزیابی  ریزي آموزشی و شاخص هاي اصلی برنامهفرایند .4جدول
   کاربردي-هاي علمی هاي آموزشی در آموزش طراحی دوره  شاخص

 -هـاي آموزشـی علمـی      مشارکت کارکنان و متخصصین در طراحـی عنـاوین و سرفـصل دوره            
  کاربردي

   کاربردي-هاي آموزشی مراکز آموزشی علمی کیفیت و تناسب عناوین و سرفصل دوره
   کاربردي با یکدیگر-هاي آموزشی علمی تناسب محتواي دوره

   کاربردي-ان مراکز آموزشی علمیطبقه شغلی، نوع و سطح مدرك تحصیلی کارکن

ســطح مطلوبیــت  (ســنجش کیفیــت
   طراحیدفراین) هافراینداجراي 

هاي آموزشـی و ارزیـابی، اصـالح و بـازنگري عنـاوین و       بینی امور اجرایی و نظارتی دوره      پیش
  هاي آموزشی سرفصل دوره

  ها استفاده از کارکنان مجرب در طراحی دوره
  صصین مربوطهاستفاده از توان علمی و تجربی متخ

   کاربردي-هاي آموزشی مراکز آموزشی علمی  آموزشگران دورههاي دیدگاهگیري از  بهره

مشارکت فراگیران مراکـز آموزشـی      
   کاربردي-علمی

  
  ربط هاي اجرایی ذي  کارشناسان دستگاههاي دیدگاهگیري از  بهره
  ها  تدوین سرفصلهاي جدید علمی در طراحی و  یافتهکارگیري  به
  ها  مناسب براي دورههاي عنوان کارگیري به

  کاربرد اصول علمی در تجزیه شغلی
  هاي تدوین شده بودن سرفصل کاربردي

  هاي آموزشی هاي رفتاري براي هر یک از دوره تدوین هدف
  )نیاز نیاز و پس هاي پیش رعایت تقدم دوره (نیاز هاي پیش کردن دوره مشخص

کیفیــــت و تناســــب عنــــاوین و 
 -هاي مراکز آموزشی علمی    سرفصل
  کاربردي

  

  هاي تهیه شده ها با سرفصل  میزان ساعت تدریس دورهمیاند تناسب ایجا
  با نیازهاي شغلی ها انطباق دوره

  هاي شغلی هاي مختلف در هر یک از رشته  دورهمیانبرقراري همبستگی 
  ها تحصیلی غیرمرتبط با رشته شغلی آنهاي جداگانه براي فراگیران داراي مدارك  تهیه سرفصل

ها با یکـدیگر،     تناسب محتواي دوره  
  ...طبقه شغلی و 

  
  ها براي دارندگان مدارك تحصیلی متفاوت تفکیک سطح دوره

  ...)کارگاه آموزشی و  (ها مشخص کردن روش صحیح اجراي دوره
  ها وه شغلی آنها بر اساس گر مشخص شدن زمان شرکت فراگیران در دوره

  شرایط براي تدریس مشخص شدن میزان اختیار مدرسین واجد
بینی امور اجرایی و نظـارتی در        پیش

   کاربردي-مراکز آموزشی علمی
   کاربردي-مشخص کردن روش ارزشیابی فراگیران در مراکز آموزشی علمی

ــابی، اصــالح و   ها راي دوره نتایج ارزشیابی پس از اجگیري از بهرهها با  اصالح عناوین و سرفصل دوره در ... شــاخص ارزی
هاي مختلف قبـل از اجـراي        از دیدگاه  گیري بهرهها با    ارزیابی و اصالح عناوین و سرفصل دوره         کاربردي-مراکز آموزشی علمی

  ها دوره
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  .(REMS, 2014)برنامه اجراي و حفظ :6 مرحله
 مرحلـه  آخرین عنوان به ارزشیابی که کرد تلقی نباید البته  
 در امـر  ایـن  بایـد  بلکـه  دارد، کمتري ارزش ریزي، برنامه در

 تــا شـود،  انجــام مـوردي  صــورت بـه  و مراحــل همـه  پایـان 
 آن ضـعف  و قـوت  نقـاط  آشـکار،  ریـزي  برنامـه  کاست  و  کم

 .شـود  اتخاذ الزم هاي سیاست خصوص، این در و ،مشخص

 ارزشـیابی  بـه  آموزشی ریزي برنامه  زنجیره که جاست این در
   .شود می منتهی آموزشی

 و تعامـل  برقـراري  محـصول  ریزي، برنامه فرایند بنابراین  
 آموزشـی  نظـام  در موجود وضع و مطلوب وضع میان ارتباط
 این ریزي، برنامه رایندف در باید آموزشی ریزان برنامه که است

 آمــوزش .کننــد برقــرار مراحــل همــه در را تعــادل و تعامــل

  هاي ارزیابی آنها در  ریزي آموزشی و شاخص هاي اصلی برنامهفرایندهاي آموزشی در  انتخاب دوره. 5 جدول
  کاربردي-هاي علمی آموزش

   کاربردي-هاي علمی هاي آموزشی در آموزش انتخاب دوره  شاخص
 کاربردي که هریک از فراگیـران بایـد در          -هاي آموزشی علمی   توازن در تعداد دوره   

  .آن شرکت کنند
هـاي   هـاي آمـوزش     و سرفـصل دوره    عنوان هـا  دسترسی فراگیران به فهرست کامل      

   کاربردي-علمی
بردي توسـط مراکـز آمـوزش       کـار  -هاي آموزشی علمی    عملیات انتخاب دوره    آغاز
  ها استان
هـاي    فراگیـران دوره   دسـت  بـه ها    براي انتخاب دوره   درستو  هنگام   بهرسانی   اطالع

   کاربردي-آموزشی علمی

هــاي آموزشــی  ور اجرایــی دورهبینــی امــ پــیش
   کاربردي-علمی

   حوزه ستادي آموزشدست بهها  عملیات انتخاب دورههنگام  آغاز به
   کاربردي- دیدگاه کارکنان مراکز آموزشی علمیگیري از بهره
 -هـاي آموزشـی مراکـز آموزشـی علمـی         دیدگاه مدرسان مجرب دوره    گیري از  بهره

  کاربردي
   کاربردي- دیدگاه مدیران و سرپرستان مستقیم مراکز آموزشی علمیگیري از بهره

استفاده از نظرات و دیدگاه فراگیـران کارکنـان،         
  ...رسین مجرب و مدیران و سرپرستان و مد

   کاربردي-رستان غیرمستقیم مراکز آموزشی علمی دیدگاه مدیران و سرپگیري از بهره
   کاربردي-هاي برگزارشده از مراکز آموزش علمی عدم تغییر دوره  عدم دخالت عوامل بیرونی  ها عدم دخالت مراکز آموزشی در انتخاب نهایی دوره

 نتـایج   بـه کـارگیري    کـاربردي بـا      -هاي آموزشی علمی    انتخاب دوره  فراینداصالح  
 انتخــاب فراینــدارزیــابی، اصــالح و بــازنگري   ها ارزشیابی پس از اجراي دوره

هاي آموزشی مورد نیاز فراگیـران، قبـل    ارزیابی و اصالح سریع مراحل انتخاب دوره      کاربردي-هاي آموزشی علمی دوره
  ها از اجراي دوره

   کاربردي-هاي محوري مراکز آموزشی علمی سیاست  هاي استانی و ملی ها و برنامه توجه به هدف   کاربردي-ها و نیازهاي مراکز آموزشی علمی هدف
هـاي    کاربردي بـا گـروه شـغلی فراگیـران دوره          -میزان تناسب دوره آموزشی علمی    

 کـاربردي   -هـاي آموزشـی علمـی      تناسب دوره   آموزشی
ي بـا نـوع دوره       کـاربرد  -هـاي آموزشـی علمـی      تناسب گروه شغلی فراگیران دوره      انتخاب شده با گروه شغلی فراگیران

  انتخابی
توجه به سطح دانش و مهارت کنونی فراگیـران       کاربردي-هاي آموزشی علمی تأثیر دوره بر بهبود توان شغلی فراگیران دوره

ــاي آموزشـــی علمـــی دوره ــاربردي و -هـ  کـ
 بهینـه    دادن اثرگذاري دوره آموزشـی در انجـام      

  هاي شغلی وظایف و فعالیت

   کاربردي-هاي آموزشی علمی فعلی فراگیران دورهتوجه به سطح دانش و مهارت 
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 واقع  در است، کار بازار و آموزش میان پلی کاربردي، -علمی
ــرین اساســی از یکــی ــوزش کاربردهــاي ت  -علمــی هــاي آم

 و آمـوزي  مهـارت  فنـاوري،  دانـش،  ارتقـا  و انتقال کاربردي،
 هنگـام   بـه  نیـاز  رفع و مشاغل کسب براي افراد کردن توانمند

 ریـزي  برنامـه  کـه  اسـت  آن مـستلزم  امر این .است کار بازار
 بـا  متناسب کاربردي، -علمی هاي آموزش مراکز در آموزشی
 طراحـی  کار بازار و نیاز مورد هاي شایستگی جامعه، نیازهاي

 آموزشـی  ریـزي  برنامـه  اگر ).1398 همکاران، و نوري( شود
 رسـد،  نمـی  مطلوب نتایج به تنها نه نباشد، بینانه واقع و منطقی

 بـار  بـه  هم را جبرانی غیرقابل هاي زیان است ممکن بسا چه
 ریزي برنامه کارگیري به با ).1396 همکاران، و ضرابیان( آورد

 وري بهـره  توان می کاربردي، -علمی هاي آموزش در آموزشی
 هزینـه  کـاهش  به نتیجه در و داد افزایش آموزشی نظام در را

 درس، یـک  در موفقیـت  کـه  طـور  همـان  .یافت دست سرانه
 برنامه در موفقیت نیست، درسی برنامه کل در موفقیت مالك
 خـاص  زمینـه  یـک  در آموخته دانش قابلیت مالك نیز درسی
 )پیامـد  و برونداد محصول،( نتایج به توجه رو، این از .نیست

 ریزي برنامه )کالن فراسوي و کالن خرد،( گانه سه سطوح در
 تـرین   مهـم  ،گفـت  تـوان   می نابراینب .است ضروري شیآموز
 کـاربردي  -علمـی  هاي آموزش در یشآموز ریزي  برنامه سود
 مـنظم،  يهـا  روش از گیري  بهره با ،کند  می کمک که است آن

 هـاي   حـوزه  در یشـ آموز واقعـی  نیازهـاي  منطقی، و مناسب
 آموزش هاي روش بهترین ،گونه  بدین و شود انتخاب مختلف

  ).1392 همکاران، و دارابی( برگزید را
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