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مقدمه
کتاب طراحی نظام جامع آموزشی با تاکید بر استانداردهای بینالمللی؛ مورد کاوی ساازما هاای ایرانای نوشات آقاای دکتار
اباصلت خراسانی و خانم سیده مهدی موسوی نسب ،ب عنوا مرجعی اختصاصی در حوزه برنام ریزی و طراحی نظاام جاامع
آموزشی مطرح است .این کتاب در چهار بخش مختلف شامل؛ بخش اول :کلیات و بخش دوم مادلهاای فراینادی آماوز
کارکنا  ،بخش سوم شامل کلیات استاندارد بینالمللی آموزشی و بخش چهارم شامل الگاویی مناساب بارای طراحای نظاام
جامع آموز تدوین شده است.
این بخش از فصلنام ب بیا خالص ای از مهمترین محورهای کتاب مزبور پرداخت است.
در بخش اول مباحثی همچو اهمیت و نقش نیروی انسانی در توسع سازمانی ،آموز کارکنا اهمیت و ضرورت آماوز
کارکنا  ،فواید آموز کارکنا برای سازما  ،اهداف آموز کارکنا اصول آماوز کارکناا  ،عوامال ماورر بار آماوز
کارکنا مورد اشاره قرار گرفت است و در بخش دوم کتاب ،مدلهای آموزشای کارکناا  ،چرخا شاوارتز یاا دمینا مادل
استراتژیک آموز کارکنا  ،مدل نادلر ،الگوی انستیتوی توسع آموزشی ،الگوی رو تهی برنام آموزشی ضامن خادمت و
استانداردهای بینالمللی آموز مورد اشاره قرار گرفت است .بخش سوم کتاب ب مواردی چو ایزو و نقاش آ در آماوز
الزامات استاندارد ،اصول استاندارد فواید آ در استاندارد ایزو ،تامین خدمات آموزشی مشارکت کارکناا  ،موضاو نیازسانیی
آموزشی ،مفهوم نیازسنیی اصول نیازسنیی و موارد مرتبط ب آ اشاره شده و در ادام  ،یکی از مهمترین بخشهایی کا در
این کتاب ب آ اشاره شده است ،موضو طراحی و برنام ریزی آموزشی ،مفهاوم طراحای و برناما ریزی آموزشای ،مراحال
طراحی و برنام ریزی آموزشی ،الگوهای طراحی آموزشی ،الگوی طراحی آموزشی بر اساس عوامل چهارگان  ،الگوی طراحای
آموزشی دانشگاه ایندیانا و الگوی طراحی و برنام ریزی آموزشی مبتنی بر رویکرد ایزو  ۰۰۰۰۱مورد اشاره قرار گرفت اسات و
در بخش چهارم و پایانی این کتاب ب این سوال جواب می دهد ک چرا طراحی نظام جامع آموز باا رویکارد ایازو ۰۰۰۰۱
مورد نیاز است؟
در این تلخیص تال شده است ک ب مهمترین نکات و موارد با اهمیات ایان کتااب باا محوریات موضاو برناما ریزی و
طراحی آموز کارکنا دولت اشاره شود ک در ذیل بدا پرداخت میشود.

آموزش کارکنان

آموز کارکنا یکی از پیچیدهترین وظایف در اداره امور هر ساازما باویژه در مادیریت مناابع انساانی اسات .در حقیقات
آموز از مهمترین اقدامات و برنام های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی ب شمار می رود و
باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیتهای آتی را تضمین میکند .آموز و بهسازی باعث بیانش و بصایرت
عمیقتر دانش و معرفت باالتر و توانایی مهارت بیشتر انسا های شاغل در سازما برای اجارای وظاایف محاول شاده و در
نتیی موجب نیل ب هدف های سازمانی با کارایی و عملکرد بهتر و بیشتر است.
در زمین آموز تعاریف زیادی شده است ،آنچ در اغلب تعاریف ارائ شده از مفهوم آموز کارکنا با صاورت آشاکار یاا
پنها مشاهده می شود ،اینگون است ک :
 آموز کارکنا عبارت است از تمامی مساعی و کوشش هایی ک در جهت ارتقای سطح دانش و آگااهی ،مهاارت
های فنی ،حرف ای و شغلی و همچنین اییاد رفتار مطلوب در کارکنا سازما ب عمل میآید و آنا را آماده انیاام
وظایف و مسئولیتهای شغلی خود مینماید.
 آموز  ،تیرب ای است مبتنی بر یادگیری و ب منظور اییاد تغییرات نسبتا ماندگار در فارد صاورت مایگیارد تاا او
بتواند توانایی خود را برای انیام داد کار بهبود بخشد .ب طور مرسوم ،آموز میتواند ب معنای تغییر مهاارتهاا،
دانش ،و نگر ها و رفتار اجتماعی را در برداشت باشد .آموز میتواند با معناای بوجاود آماد تغییار در داناش
افراد ،طرز کارشا  ،نگر هایشا در مورد کار یا تعامل آنا با همکارا و مدیرانشا باشد.
 آموز  ،کوششی است در جهت بهبود عملکرد شاغل در ارتباط با انیام کار و مسایل مربوط ب آ .
 آموز در سازما ؛ عبارتست از اکتساب مهارتها ،دانش و نگر هایی ک افاراد را بارای نیال با اهاداف معاین
فردی و سازمانشا در حال و اینده توانا میسازد.
 آموز ب تال برنام ریزی شدهای اشاره می کند ک بوسیل یک سازما برای تسهیل یادگیری رفتاار مارتبط باا
شغل بر روی بخشی از کارکنا اعمال میشود .اصطالح رفتار در معنای وسایعی با کاار مایرود تاا هار داناش و
مهارت اکتسابی را وسیل کارکنا نشا دهد.
 آموز عبارت است از تال سازما برای تغییر رفتار کارکنانشا از طریق فرایناد یاادگیری باا اهاداف افازایش
کارایی
 آموز کارکنا ب زعم سوآنسو  ،فرایند نظاممند و برنام ریزی شده یادگیری است ک در راستای توساع داناش،
مهارتها و نگر های کارکنا ب منظور انیام وظایف محول و دستیابی ب سطح عملکاردی ماورد نیااز ساازما
میباشد.
 همچنین موسس بینالمللی استاندارد در اسناد منتشر شده در خصوص استاندارد بینالمللی ایزو  ،۰۰۰۰۱آماوز را
شامل فرایندی می داند ک دانش ،مهارت و رفتار را در جهت دستیابی ب نیازها اییاد یا بهبود میبخشد.
در اینیا ب منظور درک بهتر از ج ایگاه آموز کارکنا در میا سایر کارکردهای مدیریت منابع انساانی با بررسای رابطا
آنا با یکدیگر پرداخت ایم.
منابع مختلف علمی ارتباط بین آموز کارکنا با دیگر کارکردهای مادیریت مناابع انساانی را از زوایاای مختلاف بررسای
نمودهاند .براساس مدل سیستمی ارائ شده توسط دیسنزو و رابینز ،کارکردهای مدیریت منابع انسانی الزم و ملزوم هم باوده
و در تعامل با یکدیگر میباشند.

طی فرایند جذب و بکارگماری منابع انسانی مورد نیاز خود را استخدام مینماید ،این مناایع از محایطهاای خاارا از ساازما
وارد چرخ تولیدی و خدماتی سازما میشوند و در بسیاری از زمین ها با فرهن سازمانی ،جو سازمانی ،قاوانین و مقاررات
سازمانی ،ساختار سازمانی ،سیستم ارتباطات و غیره نا اشنا هستند ،از این روی ب منظور آگاه نمود آنا  ،کارکرد آشناساازی
با بهره گیری از فرایندهای مطرح در زمین آموز کارکنا این وظیف را انیام میدهاد .معماوالد در ساازما هاای مختلاف
کارکرد اشناسازی نیز در قالب آموز های بدو خدمت توسط نظام آموز کارکنا موجود طراحی ،اجرا و ارزشیابی میشود.
در نقط مقابل آ فرایند جذب و بکارگماری نیز در مواقعی ک براساس برنام ریزی استراتژیک ب منظور جذب منابع انسانی
جدید اقدام نماید ،قابلیتهای منابع انسانی مورد نیاز را مطرح و مشخص میکند .در این شرایط بست ب اینک نظام آموزشای
موجود در سازما ها ب دالیل مختلف امکا روزآمد نمود نیروهای شاغل را داشات باشاد و یاا بارعک در صاورت باروز
تغییرات در کوتاه مدت ،شیوه و نحوه اقدام در زمین برنام ریزی ،جذب و ب کارگماری منابع انسانی متفاوت خواهد بود.
در فرایند آموز و بالنده سازی منابع انسانی ک عالوه بر کارکرد آموز کارکنا  ،کارکردهای دیگری از قبیل آشناساازی و
توسع منابع انسانی و بالندهسازی مسیر شغلی قرار دارد .کارکردهای آشناسازی و بالندهسازی مناابع انساانی در قالاب نظاام
آموز کارکنا سازما و با استفاده از رو ها و فنو آ صورت میپذیرند .در خصوص توسع مسیر شغلی نیاز مایتاوا
گفت آموز کارکنا مسیر شغلی افراد را در طول خدمت متحول مینماید .در بسیاری از سازما ها پیوند این دو کارکرد با
گون ای با یکدیگر در هم آمیخت ک تغییر و توسع مسیر شغلی افراد بدو طی دورههای آموزشی پیشبینی شده غیارممکن
است.
نظام آموز کارکنا عالوه بر آنک مدیرا سازما را با رو های مختلف اییاد انگیزه در کارکنا آشنا میساازد ،افازایش
انگیز های فردی و گروهی کارکنا را ب منظور تحقق اهداف سازما با توج ب تاریرات عمیقی ک بر مسیر شاغلی آناا
دارد موجب می شود .همچنین ارزیابی عملکرد نیز کارکردی است ک در بسیاری از منابع ارتباط آ با آموز کارکنا ماورد
تاکید قرار گرفت است .نظام آموز کارکنا ب علت اینک دانش ،تواناییها و مهاارتهاای کارکناا را ارتقاا مایبخشاد و
افزایش این قابلیتها در سازما ها ،باال رفتن حقوق و مزایا را شامل میگردد .با این نظام ارتبااط تنگااتنگی دارد .در فرایناد
نگهداشت نیز آموز کارکنا باعث افزایش آگاهیهای کارکنا نسبت ب خطرات و تهدیدهای موجود در محیط کاار مای-
شود و آنا را برای مقابل با خطرات احتمالی آماده می نماید .آموز کارکنا همچنین عالوه بار آنکا شایوههاای صاحیح
ارتباطات سازمانی را ب کارکنا میآموزد و افزایش ارتباطات بین فردی و گروهی را در محیطهاای ساازمانی موجاب مای-
گردد.
دالیل اهمیت آموزش کارکنان در سازمانها را میتوان در چند زمینه بررسی نمود:
الف) تحوالت سریع در سازمانها:
تغییرات بسیار زیادی ک امروزه تمام ابعاد زندگی بشر را در هم زمین ها تحت تاریر قرار داده موضوعی است کا همگاا از
آ آگاه هستند .بدیهی است هیچ سازما یا موسس ای را نمی توا یافت ک طی چند سال متماادی تااب تحمال در برابار
امواا تحوالت دنیای پیرامو خود را آورده باشد .از این ک طی چند سال متمادی تاب تحمل در برابر امواا تحوالت دنیاای
پیرامو خود را آورده باشد .از این رو سازما ها ناگزیرند برای آنک در گرداب این تحوالت بقای خود را حفظ نمایند نسابت
ب روز آمد نمود منابع انسانی خود از طریق آموز اقدام نمایند .پیتر دراکر در این زمین معتقد است رشد ساریع صانعت در
آمریکا ب رشد سریع آموز کارکنا وابست است چرا ک کارکنا صنعتی با کارکنا فرهیخت جایگزین خواهند شد.

ب) ویژگی منحصربهفرد منابع انسانی:
منابع انسانی ب عنوا منحصرب فردترین منبع سازما ها از رقابتها و توانمندیهای شگفتانگیزی برخوردار هستند .ب گون -
ای ک این قابلیتها و توانمندیها امکا تغییر و تبدیل و ب خدمت گرفتن ساایر مناابع را در بهتارین شاکل و یاا بیشاترین
بهرهوری برای سازما ها امکا پذیر می نماید .منبع انسانی از استعدادها ،خالقیت و توا رهبری و مدیریت سایر منابع و قاوه
تفکر و تعقل و نظایر آ برخوردار است .این منبع میتواند حداکثر استفاده را از سایر منابع جهت دستیابی ب اهداف فاردی و
یا سازمانی و یا تحقق همزما هر دو ب عم ل آورد و یا اقدام ب تخریب و یا ب هدر داد منابع دیگر نمیاد .او بر دیگر مناابع
تسلط داشت و می تواند کارکردهای آنا را متناسب با خواست و نظر خود تغییر دهد .بناابراین آماوز و توساع ایان مناابع
منحصرب فرد ،عالوه بر آنک آنا را در مسیر رشد و ترقی قرار خواهد داد ،زمین شکوفایی و خود انگیختگای آناا را بیشاتر
فراهم خواهد نمود.
آموز فرایندی است ک سازما ها آ را تنها در مورد منابع انسانی بکار میگیرند و تنها همین منابع هستند کا مایتوانناد
دانشها و مهارتهای آموخت شده خود را در زمین های مختلف مورد استفاده قرار دهند.
ج) ایجاد مزیت رقابتی پایدار:
در منابع مختلف علمی همواره بر این نکت تاکید شده است ک منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی پایدار هساتند و آماوز
ب عنوا مهمترین عامل آ معرفی شده است و تاکید شده ک فعالیتهای آموزشی بیشترین نقش را در دستیابی ساازما هاا
ب مزیت رقابتی پایدار برعهده دارند .البت توج ب این نکت الزم است ک زمانی آماوز کارکناا منیار با اییااد مزیات
رقابتی پایدار میگردد ک در آ تنها ب توسع مهارتهای پای ای مشاغل پرداخت نشود .بادین معناا کا آماوز بایاد با
صورت گسترده ب عنوا مسیر دستیابی ب سرمای ذهنی در نظر گرفت شود .سرمای ذهنی شامل مهارتهای پایا ممهاارت-
های مورد نیاز برای یک شغل) ،مهارت های پیشرفت ممانند اینک چگون با استفاده از تکنولوژی اطالعات برخی تیربیات باا
دیگر کارکنا ب اشتراک گذارده شود) ،داشتن استنباط از سیستم تولید یا مشتری و قدرت خالقیت خود انگیخت است.
د) جنبه استراتژیک آموزش کارکنان:
آموز کارکنا از جهت تاریر بسیار زیادی ک در جهت تحقق چشماندازها و راهبردهای سازما دارد ،مایتاوا با عناوا
یک کارکرد استراتژیک مطرح شود .آموز و بهسازی کارکنا اقدامی است راهبردی ک در سطح فردی باعاث ارزشامندی
فرد ،در سطح سازمانی باعث بهبود و توسع سازما و در سطح ملی و حتی فراملی باعث افزایش بهرهوری مایگاردد .لاذا از
جمل اقدامات زیربنایی ک باعث کارآمدی سازما ها میشود توسع پیوست سرمای انسانی از طریق آموز و بهسازی منابع
انسانی است .بدین ترتیب فعالیتهای آموزشی نیز مدیریتی استراتژیک را طلب مینمایاد .چارا کا هادف ساازما در یاک
وضعیت پویا با آموز ب عنوا ابزار اصلی اییاد و بهسازی سرمای های انسانی گره خورده است.
افزایش کارایی سازما ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی مناابع انساانی دربناد آماوز  ،توساع
دانش و مهارت و اییاد رفتارهای مطلوب برای کارکرد موفقیتآمیز است .البت آموز هایی میتوانند با افازایش کاارایی
دامن بزنند ک هدف دار ،پیوست و پرمحتوا باشند و کارشناسا  ،استادا و مربیا میرب در اماور آموزشای آ هاا را برناما -
ریزی و اجرا کنند .این آموز ها میتوانند نیروهای انسانی یک سازما را همگام با پیشرفتهای علمی و فناوری ب حرکات
درآوردند و در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای آنا مورر باشند.
فواید سازمان

کارکنا است زیرا داشتن کارکنا ورزیده یکای از مهامتارین عوامال در






















یکی از وظایف اصلی و حیاتی هر سازمانی آموز
میزار کارایی و کارآمدی سازما است.
برای سازمان
ب سودآوری منیر میشود یا دستکم نگر های مثبتتری را در مورد سودآوری پدید میآورد.
دانش و مهارتهای شغلی را در تمام ردههای سازما بهبود میبخشد.
روحی کارکنا را بهبود میبخشد.
ب افراد کمک میکند تا هدفهای سازما را بشناسند.
ب اییاد تصویر ذهنی بهتری از سازما کمک میکند.
صداقت ،بیپردگی و اعتماد را تقویت میکند.
رابط میا فرادست و زیردست را بهبود میبخشد.
بالندگی سازمانی را گستر میدهد.
سازما در راستای بهبود مستمر از کارآموزا بازخورد میگیرد.
امکا تهی دستورالعملهای شغلی را میسر میکند.
برای فرد:
ب فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر بگیرد و مشکالت را ب گون ای ارربخش حل کند.
از طریق آموز متغیرهای انگیزشی مقبول بود  ،پیشرفت ،رشد و مسئولیت در فرد ریش میگیرد و ب عمل میآیند.
خودپروری و اعتماد ب نف را ترغیب و دستیابی ب آ ها را ممکن میکند.
ب فرد کمک می کند تا بر فشار روانی ،تنش ،یاس و تعارض غلب کند.
برای بهسازی دانش رهبری ،مهارتهای اییاد ارتباط و تغییر نگر ها ،اطالعات فراهم میکند.
رضایت شغلی و مقبولیت شغلی را افزایش میدهد.
فرد را ب سوی هدفهای شخصی هدایت میکند و همگام با آ مهارت های بین افراد و اررگذاری متقابل را بهبود میبخشد.
نیاز شخصی کارآموز و مربی را تامین میکند.
اهداف آموزش کارکنان
در راستای اهداف آموز کارکنا تعاریف متعددی ارائ شده ک هر یک ب نحوی قابل تامل و بررسی است .سالطانی ۰711
معتقد است ک آموز کارکنا می بایست در پی اییاد آگاهی علمی و ارتقا سطح اطالعات و دانش کارکنا  ،ارتقا قابلیتهاا
و تواناییهای کارکنا و سازما ها ،ارتقا سطح آگاهی اجتماعی کارکنا سازما  ،توسع مهارت و توانااییهاای انیاام کاار،
بهبود عملکرد ،ب روزکرد اطالعات کارکنا  ،ترفیع شغلی ،آشنا کرد کارکنا جدید با هدفهای سازما  ،رشاد شخصایت،
ارز ها و اخالقیات درمیا کارکنا باشد.
اصول آموزش کارکنان
بهره برداری صحیح از مزایای آموز کارکنا و تحقق اهداف سازما مستلزم توج ب اصول زیر است:
آموز باید در مراحل متفاوت شغلی کارکنا و مناسب با هر مرحل ارائ شود.


















آموز ن ب صورت انفعالی بلک ب شیوههای فعال و با بهرهگیری از رو های نیازسنیی همراه باا درو اندیشای صاورت
گیرد و با نیازهای فردی و شغلی کارکنا مناسب باشد.
با این فرض ک سواد نیز تاریخ مصرف دارد باید فرصت های آموزشی را بطور مداوم در اختیار کارکنا قرار داد.
آموز کارکنا باید نظاممند باشد و با استفاده از آخرین رو ها و رعایت اصول مربوط مراحل س گان برنام ریازی ،اجارا،
ارزیابی را در برگیرد.
الزم است از طریق ارجا مسئولیت و بررسی میزا تغییرات حاصل در رفتار و نحوه عمل کارکنا ارربخشای آماوز آناا
مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
اصول یادگیری در حین عمل و عمل در حال یادگیری را باید اساس و فلسف آموزشی کارکنا قرار داد.
آموز کارکنا باید هدفمندمشناختی ،نگرشی ،مهارتی) باشد
آموز کارکنا را نباید هزین دانست بلک باید آ را سرمای گذاری تلقی کرد.
عوامل موثر بر آموزش کارکنان:
در هر سازما منابع انسانی تحت تاریر عوامل داخلی و خارجی قرار میگیرند ک در بعضی ماوارد ایان عوامال تااریر زیاادی
دارند و در بعضی موارد تاریر کمی دارند .مهمترین عواملی ک برآموز تاریر میگذارد:
حمایت مدیر
تعهد و اقدامات متخصصا و هیات رئیس
تکنولوژی
پیچیدگی سازما
دانش علوم رفتاری
اصول یادگیری
سایر وظایف مدیریت منابع انسانی
تنگناها و مشکالت آموز کارکنا
بخش دوم  :مدلهای فرایند آموزش کارکنان
بررسی منابع علمی و آرار اندیشمندا حوزه مدیریت منابع انسانی نشا از وجود برخی مادلهاا در زمینا آماوز کارکناا
میدهد .ک هم این مدل ها تال دارند با در نظر گرفتن ابعاد مختلفی ک بر آموز کارکنا متصور است ،آنا را تحلیال
نموده و سازما ها را در برنام ریزی و طراحی مناسبترین شیوه ب رای آموز کارکنانشا یاری رسانند تا ازین طریق بتاوا
تنگاناهای موجود بر مسیر آموز را تا حد امکا تقلیل دهند.
الف) چرخه شوارت یا دمینگ
اولیا و دیگرا بر مبنای الگوی زبدهگزینی اقدام ب ارائ این چرخ  ،ک ب چرخ شوارت یا دمین معروف است ،نمودهاناد.
آنا با جمعآوری اطالعات زبده گزینی و استنتاا ،یک مدل منسیم را برای سیستم آموز و بهسازی ارائ نمودهاناد .زباده-
گزینی غالبا ب منظور شناسایی فعالیتهای سازمانی ب کار میرود ک ب عنوا رهبرا یا ناوآورا در حاوزه خاصای شاناخت
شدهاند تا سازما ها بتوانند از آ ب عنوا محک یا معیار مقایس برای ارزیابی میزا پیشرفتهای خود استفاده کنند.
ب) مدل استراتژیک اموزش کارکنان













مدل استراتژیک آموز کارکنا ب صورت کارآمد و ارربخش محتوای اموزشی را از طریق تمرکز بر اهداف اساتراتژیک هار
سازما مشخص میکند .ضمن آنک محدودیتهایی را نیز دربردارد .این مدل از س سطح تشکیل شده است ک عبارتناد از:
سطح آموز کال سازمانی سطح آموز خرد سازمانی و سطح اجرا ،بازخورد ،ارزشیابی ک تمامی ایان ساطوح باا هام در
تعامل هستند.
مفهوم طراحی و برنامهریزی
طراحی در لغت ب معنای اخترا کرد اندیشید یا تنظیم یک نظری ذهنی ترسیم ساختن و آماده کارد پیشناوی یاک
نقش اختصاص داد یا ب کارگیری منابع برای دستیابی ب یک هدف و سرانیام تهی یک نقش کاری برای حصاول آنچا
ک از پیش تعیین شده است میباشد .طراحی آموزشی را میتوا بر اساس تعاریف فوق تهی نقشا هاای مشاخص در ماورد
چگونگی دستیابی ب اهداف آموزشی تعریف کرد ب عبارت دیگر هر گاه برای دستیابی ب یک سلسال از داناش و مهاارتهاا
ب عنوا هدفهای آموزشی میموع ای از فعالیتها و رو های آموزشی قبل از تحقق آموز پیشبینی و تنظیم گاردد در
واقع طراحی آموزشی انیام شده است و بنابراین طراحی آموزشی را میتوا تیویز یا پیش بینی و روشهای مطلوب آموزشای
برای نیل ب تغییرات مورد نظر در دانشها و مهارتها و عواطف شاگردا دانست.
در میمو طراحی آموزشی ب شناسایی و اعمال رو های خاص آموزشی برای دستیابی ب اهاداف خااص آموزشای بارای
یک محتوای خاص و شاگردا خاص اطالق میشود.
مراحل طراحی و برنامهریزی آموزشی
مرحل طراحی و برنام ریزی اساس برنام آموزشی میباشد و میتواند در پیشبینی تسهیالت مورد نیاز بارای اجارا با شارح
ذیل در اختیار کاربرا قرار گیرد
تعریف و تبیین معیارهای ارزیابی نتایج آموز
شناخت و آگاهی از رو های متناسب آموزشی
شناخت کامل از محتوای برنام آموزشی
انتخاب اساتید متخصص و صاحبنظر
انتخاب شرکتکنندگا براساس تحصیالت تیربیات دانش و غیره
طراحی آموزشی طراحی سیستم از درباره مراحل چو پیشبینی تعیین مدل کمی بهین یابی کنتارل و قابال اطمیناا ساازی
عملیات سروکار دارد بنابراین با توج ب اینک کلی موارد طراحی نظاامهاا در طراحای آموزشای اعماال میشاود در تعریاف
طراحی آموزشی میتوا گفت ک طراحی و برنام ریزی آموزشی پیشبینی یک روال منطقی از فعالیتهایی است کا بارای
رسید ب هدفهای معتبر و مطلوب انیام میگیرد و شامل مراحل زیر است:
شناسایی و تثبیت نیازها.
گزینش آ تعداد از نیازهای مستند ک برای اقدام اولویت دارند.
تشریح جزئیات و مشخصات برو دادهها یا مسائل اجرایی ک مورد حصول هر نیاز و ضروری است.
تعیین شرایط مورد نذر برای انیام نیاز انتخابی شامل ذکر مشخصات و جزئیات مهم جهت فرونشانی هر نیااز باا اساتفاده از
فراگرد حل مسئل .
توالی عملیات در انیام نیازهای تعیین شده الزم است.










شناسایی رو ها و ابزارهای جایگزین موجود ک برای انیام هر شرایط اجرایی مربوط ب هر یک از نیازها ضروری است با
همراه ذکر مزایا و معایب هر کدام از رو ها و رسان های مورد نظر.
طراحی با تعیین چ باید انیام گیرد آغاز میشود و ب دنبال آ تصمیمهای اجرایی عملی اتخااذ مایگاردد طراحای قبال از
عمل انیام میگردد بنابراین طراحی فرآیندی برای نیل ب مقصد و شناسایی مالزم های رساید با آ باا بهارهگیاری از
مطلوبترین و کارآمدترین شیوههای ممکن است.
الگوهای طراحی آموزشی
هرگاه با استفاده از نتایج تحقیقات آموزشی میموع ای از راه حلهاا و رو هاای الزم بارای پاساخگویی با پرساشهای
مشخصی در زمین رو های آموزشی تحت شرایط خاص و آموزشای گاردآوری و ساازماندهی شاود یاک الگاوی طراحای
آموزشی ب دست میآید الگوهای طراحی آموزشی راهحلهای مناسب را برای رسید ب نتایج موردنظر در شارایط داده شاده
مشخص میکند و ب صورت میموع ای از فرمولهای طراحی میتوا از آ ها در موقعیتهای مختلاف ساود جسات .ایان
الگوها همانطور ک از نامشا مشهور است نقش کار یا تراز پیش تعیین شده فعالیتهایی است کا طاراح آموزشای بایاد در
شرایط متفاوت از آ پیروی کند و ب نتایج موردنظر دست یابد.
الگوهای آموزشی برای تنظیم و سازماندهی فعالیتهای یک تکنولوژیست آموزشی طراحی شدهاند و دقیقا تماام خصوصایات
مثال مذکور ب انضمام خصوصیات مشترک زیر دارند:
الگوها نحوه صحیح تیزی و تحلیل عوامل آموزشی را ممکن میسازند.
الگوها ارتباط منطق بین عوامل آموزشی را روشن میکنند.
الگوها شناسایی کمبودها و نقصهای موجود در برنام های آموزشی را میسر میسازند.
الگوها برخورد منظم و مسائل آموزشی را تیویز میکنند.
الگوها کلی فعالیتهای برنام های آموزشی را سازماندهی میکنند.
الگوها کنترل و مدیریت برنام های آموزشی را ممکن میسازند.
بنابراین الگوی آموزشی نقش کلی انیام اموری است ک بنا ب تعریف ب عهده تکنولوژیست آموزشی است الگوهای آموزشای
بر حسب محیطی ک در آ ب کار گرفت میشوند انوا گوناگونی دارند و همانطور ک در بااال آماده براسااس تیاارب افاراد
مختلف نیز میتوا تغییراتی در آ ها اییاد کرد تا پاسخگوی نیازهای گوناگو در وضعیتهای مختلف باشد.
الگوی طراحی و برنامهریزی آموزشی مبتنی بر رویکرد ایزو ۰۰۰۰۱
در این مرحل ابتدا میبایست طراحی و برنام ریزی اقداماتی ک بایساتی با منظاور پارداختن با فاصال هاای مرباوط با
شایستگی در ک در مرحل قبل تعیین شده است انیام گیرد در ابتدا الزم است تاا محادودیتهاای موجاود در مسایر فرایناد
آموز شناسایی شود و همچنین رو های بالقوه موجود آموزشی مدنظر قرار گیرد تا بتوا با استناد با معیارهاای انتخاابی
ک براساس محدودیتها و هدفهای آموزشی تعیین میکنیم ،مناسبترین رو ها را اتخاذ نموده و براساس آ هاا برناما -
ریزی نماییم.

