
برنامه ریزي آموزشی

.برنامه عبارتست ازنقشۀ کلی عمل: تعریف برنامه •

شامل تعیین مجموعه فعالیتهایی است که انجام مـنظم  برنامه ریزي •

.آنها منجر به دستیابی به هدف یا اهداف معین می گردد

برنامه ریزي بـه هـدایت منـابع بـه جـایی کـه       : اهمیت برنامه ریزي •

.می تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد، کمک می کند



:برنامه ریزي مستلزم موارد ذیل است•

نیازسنجی) 1•

.تنظیم اهداف کلی ـ آنچه که قصد دارید به آن دست یابید) 2•

اهداف جزئی می بایست . تنظیم اهداف جزئی ـ پیامدهاي دقیق ) 3•

SMARTاختصاصی، قابل اندازه گیري، قابل دسـتیابی، واقـع   : باشند

.بینانه، در محدودة زمانی

تصمیم گیري در مورد روشها یـا اسـتراتژیهایی کـه در دسـتیابی بـه      ) 4•

.هدف بکار می روند

.ارزشیابی پیامدها بمنظور انجام تغییرات مثبت درآینده) 5•

SMART: Specific , Measurable ,achievable, realistic , 
time - limited



A planning model



نکات قابل توجه در برنامه ریزي آموزشی

.استفاده از روشهایی که حواس مختلف را تحریک نمایند•

.درگیر نمودن فرد بطور فعال در فرآیند یادگیري •

.ایجاد یک محیط راحت و مناسب جهت یادگیري• 

ارزیابی آمادگی فراگیر که ممکن است بوسیلۀ عوامل فیزیکـی یـا   •  

.عاطفی تحت تأثیر قرار گرفته باشد

.ارائه اطالعات مرتبط با نیازهاي موجود و عالئق فراگیر• 



مرور و تقویت مفاهیم چنـدین بـار بـه روشـهاي     : استفاده از تکرار•

.مختلف

ساختار بندي یادگیري جهت : مثبت ساختن توجه فرد به یادگیري •

دستیابی بـه پیشـرفت قابـل توجـه بوسـیلۀ فراگیـر و فـراهم نمـودن         

.بازخورد مداوم و مثبت

شروع یادگیري از آنچه که فراگیر می دانـد و ادامـۀ آن بـه آنچـه      •

.حرکت از مفاهیم ساده به سمت پیچیده. که ناشناخته است

.بکارگیري مفاهیم در چند موقعیت مختلف جهت تسهیل تعمیم •

.تنظیم آهنگ پیشرفت یادگیري متناسب با شخص •



Educational plan

آموزشی مکتوب، بیانگر بستۀ خدمات آموزشـی اسـت کـه     برنامه•

می بایست  برنامهاین . براي مصرف کننده یا فراگیر تهیه شده است

آموزشـی،   برنامـه فرآیند تولید یک . از دیدگاه فراگیر نوشته شود

به آموزشگر کمک مـی کنـد تـا روشـهاي یـادگیري کـه موجـب        

درگیري شخص بصورت شرکت کنندة فعال می گردند را شناخته 

می بایسـت شـامل فهرسـتی از اعمـال یـا       برنامه این . و به کار ببندد

تواناییهاي ویژه اي باشد که فراگیر می تواند در فواصل برنامه و در 

ــۀ آموزشــی انجــام دهــد  ــان مداخل ــه هــاي. پای ــه  برنام آموزشــی ب

. آموزشگر در تشریح این پیامدها کمک می کند



آمادگی براي خلق یک برنامۀ آموزشی مستلزم برداشتن گامهایی •
:عبارتند از در فرآیند  آموزش ـ یادگیري است که

ارزیابی) 1•
ویژگیهاي فراگیر) الف•

نیازهاي فراگیر) ب•

تهیه پیامدهاي یادگیري مورد انتظار) 2•
تهیه طرح آموزشی) 3•
محتوا) الف•

استراتژیهاي آموزشی، فعالیتهاي یادگیري) ب•

اجراي طرح آموزشی) 4•
ارزشیابی پیامدهاي مورد انتظار) 5•
میزان دستیابی به پیامدهاي یادگیري) الف•

ارزشیابی فرآیند آموزشی) ب•



ارزیابی

ارزیابی اولین گام در فرآیند آموزش ـ یـادگیري بـوده و شـامل تعیـین      •

ویژگیهـاي  . ویژگیهاي فراگیر و شناسایی نیازهـاي یـادگیري مـی باشـد    

ــت در       ــگر بهداش ــط آموزش ــت توس ــی بایس ــر م ــورد فراگی ــر در م زی

:برنامه ریزي تعیین گردیده و مورد توجه قرار گیرند

• سن، مرحلۀ تکاملی در سیکل زندگی، سطح آموزش

• باورهاي بهداشتی

• انگیزش و آمادگی براي یادگیري

• خطرات و مسایل تهدیده کنندة سالمت

• دانش و مهارتهاي فعلی

• موانع و تسهیل کننده هاي یادگیري



سؤال زیر انجام  5ارزیابی فراگیر را می توان با پاسخ به •
:داد

ویژگیها و قابلیتهاي یادگیري فراگیر کدامند؟) 1•

ــا   ) 2• نیازهــاي فراگیــر در مــورد ارتقــاء ســالمت، کــاهش خطــر ی

مشکالت بهداشتی کدامند؟

فراگیر تاکنون در مورد چه مسایلی کسب آگاهی نموده و چـه  ) 3•

مهارتهایی دارد که مرتبط با نیازهاي بهداشتی هستند؟

آیا فراگیر جهت تغییر هر نوع رفتار غیربهداشتی، انگیزة کـافی  ) 4•

دارد؟

موانع و تسهیل گرهاي تغییر رفتار غیربهداشتی کدامند؟) 5•



:تعیین پیامدهاي یادگیري مورد انتظار•

جهت تعیین پیامدهاي یادگیري مـورد انتظـار از مداخلـه آمـوزش     •

:بهداشت، آموزشگر می بایست به سؤاالت زیر پاسخ دهد

چه اهداف کلی اجتماعی و سـالمت عمـومی راهنمـاي برنامـۀ     ) 1•

آموزشی موردنظر هستند؟

اهداف یادگیري شرکت کنندگان کدامند؟) 2•

جهت پیشبرد فرآیند تغییر رفتار، فراگیـر چـه چیزهـایی را بایـد     ) 3•

بداند، انجام دهد و باور کند؟



اهداف کلی برنامه•

اهداف کلی برنامۀ آموزش بهداشت می باید بازتاب تمایل براي تسهیل •

. پیشرفت در مورد مسئله اي بهداشتی یا شرایط زندگی اجتمـاعی باشـد  

اهــداف کلــی برنامــه، بیانــات جــامعی در مــورد دامنــۀ وســیع اقــدامات 

منتظــره اي اســت کــه مســیر حرکــت را نشــان مــی دهــد و الزم نیســت  

.بصورت افعال قابل اندازه گیري بیان گردد

اهداف یادگیري•

هنگامی که فراگیر و آموزشگر در کنـار هـم فعالیـت نماینـد، اهـداف      •

ایـن هـدفها بازتـاب رفتـار     . یادگیري به بهترین نحـو حاصـل مـی شـود    

بهداشتی یا تغییر وضعیت سالمت است کـه شـخص در پایـان مداخلـۀ     

اهداف یـادگیري مـی بایسـت مـرتبط بـا      . آموزشی به آن دست می یابد

.اهدف برنامه باشند



اهداف جزئی یادگیري•

اهداف جزئی یادگیري بیانگر مراحلی هسـتند کـه مـی بایسـت توسـط فراگیـر       •

جهت برآورده ساختن هدف کلی یادگیري طی گردند و ممکن است مسـتلزم  

اهداف جزئی زمـانی کـه در   . ایجاد آگاهی، مهارت یا تغییري در نگرش باشند

:قالب افعال رفتاري بیان گردند و شامل اجزاي زیر باشند، مفیدتر خواهند بود

فراگیر و فعل عملی دقیقی که آنچه را فراگیر می بایست قـادر بـه انجـام آن    ) 1•

.باشد، نشان دهد

.شرایطی که قرار است تحت آن، وظیفۀ مربوطه انجام شود) 2•

سطح عملکرد مورد انتظار) 3•

اهداف جزئی یادگیري راهنمـاي انتخـاب محتـوا و روشـها و وسـیله اي جهـت       •

این اهداف . متمرکز نمودن طرح آموزشی بر گامهاي قابل دسترس تر می باشند

به تعیین استانداردهاي عملکـرد و بـرآورد اسـتراتژیهاي ارزشـیابی نیـز کمـک       

.می کنند



انتخاب محتوا

روانـی  ) 2(شناختی، ) 1: (معموالً محتوا به سه حیطه تقسیم می شود•

.عاطفی) 3(حرکتی، 

یادگیري شناختی اشاره به خلق و بسـط حقـایق یـا مفـاهیم جدیـد      •

. دارد و مبتنی بر کاربرد آگـاهی بـراي موقعیتهـاي تـازه مـی باشـد      

یادگیري روانی حرکتی شامل توسعۀ مهارتهاي فیزیکـی از اعمـال   

یادگیري عاطفی مربوط به شناخت ارزشـها،  . ساده تا پیچیده است

باورهاي مـذهبی و روحـی، الگوهـا و روابـط تعـاملی خـانواده، و       

نگرشهاي شخصی که موجب تأثیر بر تصـمیمات و پیشـرفت حـل    

.مسئله می گردند، می باشد



جهت یادگیري یا تغییر رفتار بهداشتی، ممکـن اسـت شـخص نیازمنـد     •

کسب اطالعات جدید، کاربرد برخـی از روشـهاي فیزیکـی و شـفاف     

سازي شیوه هایی که از طریق آنها رفتار جدید مـی توانـد بـر روابـط بـا      

نقش آموزشگر بهداشت، انتخاب ترکیبـی  . دیگران تأثیر بگذارد، باشد

از محتواي حیطه هاي سه گانه است که جهت برآورده نمـودن اهـداف   

بــراي یــافتن نمونــه هــاي محتــوایی یــک طــرح . رفتــاري مناســب باشــد

آموزشی، آموزشگر می بایست به جستجو در منابع مواد آموزشی نظیـر  

کتابها، راهنماهاي تدریس، مقاالت مجله اي، پمفلیت ها و آگهـی هـاي   

. تولید شده بوسیلۀ بنگاههاي غیرانتفاعی و سازمانهاي حرفه اي بپـردازد 

آموزشگر باید در مورد ارائه مواد آموزشـی بـا واژه هـاي تکنیکـی کـه      

.براي مخاطب بسیار پیچیده است، دقت نظر به خرج دهد



طراحی استراتژیهاي یادگیري

طراحی استراتژیهاي یادگیري براي مداخلۀ آموزشی به معنـی انتخـاب   •

طـرح آموزشـی از   . روشها، ابزارها و ساختاربندي توالی فعالیتهـا اسـت  

این دیدگاه، شالوده اي را براي پایه گـذاري انتخـاب و ترتیـب فعالیـت     

.فراهم می آورد

پرسشهاي زیر می باست در طراحی استراتژیهاي آموزشی مـورد توجـه   •

:قرار گیرند

برخی از مالحظات اساسی براي انتخـاب روشـهاي تـدریس جهـت     ) 1•

برنامه هاي آموزش بهداشت، کدامند؟

آموزشگر بهداشت بعنوان یک معلم چگونه می تواند جـو یـادگیري   )2•

را برقرار نموده و حفظ کند؟



چه کارهایی را آموزشگر مـی توانـد جهـت افـزایش اثربخشـی      ) 3•

روشهاي یادگیري، انجام دهد؟

روشهاي مناسب براي هر حیطۀ یادگیري کدامند؟) 4•

چه روشهایی گرایش به ارتقاء تغییر رفتار دارند؟) 5•



مالحظاتی در مورد انتخاب روشها
اولین نکتۀ قابل توجه براي آموزشگر، ایجاد محیط آموزشی و استفاده •

از روشهایی است که موجب پرورش یادگیري خود ـ هـدایتی گـردد؛    

.چراکه شرکت کنندة فعال معموالً بیشتر یاد می گیرد

سبکهاي یـادگیري بسـیاري در گـروه مخاطـب وجـود دارد؛ بنـابراین،       •

آموزشگر می توانـد روشـهاي تـدریس مـورد اسـتفاده در یـک جلسـۀ        

مرحلـۀ  (با توجه بـه ویژگیهـاي جمعیـت هـدف     . مشخص را تغییر دهد

آموزشـگر مـی بایسـت روشـهاي     ) تکاملی، سـن و آگـاهی از موضـوع   

آموزشی را انتخاب کند که به بهترین نحو از اهداف و مضمون برنامـۀ  

ترتیب محتوا باید از ایده ها و مهارتهاي سـاده  . آموزشی حمایت نمایند

به مفاهیم پیچیـده تـر و از چیزهـاي دانسـته بـه سـمت اطالعـات کمتـر         

آموزشگر می باید نسبت به سطح انرژي و اضـطراب  . شناخته شده باشد

مخاطب حین ارائه مطالبی که نیازمند تمرکز جدي یا موجب اضطراب 

هستند، حساس باشد



براي ارائه هاي گروهی، آموزشگر باید در حین برقـراري محیطـی کـه    •

منجر به تغییر رفتار بهداشتی می گردد، چندین فعالیت را مـدنظر داشـته   

. باشد

ایجاد حس تدارك و سازماندهی بوسـیله فـراهم نمـودن    اولین فعالیت •

تسهیالت فیزیکی با وسایل و امکانات کافی و مطالب نوشتاري و مواد 

حتـی ظـاهر فـرد آمـوزش     . آموزشی سمعی ـ بصري مناسب، می باشـد  

.دهنده باید حاکی از اعتبار و توجه به ارائه باشد

شامل پیش بینی نیازهاي گروه مخاطب و انتقـال اطالعـات   فعالیت دوم •

ایـن کـار موجـب تخفیـف     . در مورد برنامـه و تسـهیالت آن مـی باشـد    

.تشویش گروه و ایجاد محیطی راحت تر براي اعضاي آن می گردد



بـر ارزیـابی آموزشـگر از نیازهـاي شـخص و گـروه، در صـورت        فعالیت سوم •

اعضاي گروه باید ایـن مسـئله را   . امکان از طریق پرسش و گفتگو، تأکید دارد

. باور کنند که برنامۀ مورد نظر ، سودمند بوده و مرتبط با وضعیت آنها می باشد

آموزشگر باید در جستجوي تقویت عالئم انگیزش براي مشـارکت در تجربـه   

حاضر باشد

، برقــراري جــو یــادگیري مثبـت اســت کــه بــراي ایــن کــار،  چهـارمین فعالیــت •

آموزشگر بایستی در پی حفظ سطح باالیی از انگیزش، حس توجه شخصـی و  

آموزشگر می تواند به شکل یک نـوع کنتـرل واقعـی، از گـروه     . پیشرفت باشد

مخاطب درخواست بازخورد دوره اي در مورد اثربخشی برنامه و سطح ارتبـاط  

. آن با نیازهاي گروه، بنماید

. آموزشگر در کنار گروه براي حفظ جو یـادگیري فعالیـت مـی کنـد    سرانجام، •

این فرآیند مستلزم مشاهدة تعامالت گروه، کمک بـه افـراد جهـت مشـارکت،     

مداخله جهت کمک به گروه در مصاف با کنترل اعضایش و حفظ آگاهی از 

پویائیهاي فرآیند گروهی که موجب تسهیل یـادگیري یـا مـانع آن مـی شـوند،      

.است



آموزش در هر یک از حیطه هاي یادگیري

ــۀ   • آمــوزش در قالــب یــک یــا چنــد مــورد از حیطــه هــاي ســه گان

ــاطفی، صــورت    ــی و ع ــی حرکت ــی شــناختی، روان ــادگیري، یعن ی

: روشــهاي مناســب بــراي آمــوزش شــناختی عبارتنــد از. مــی گیــرد

سخنرانی، تدریس برنامه ریزي شده، شبیه سازي ، بازي، برنامه هاي 

ــه و جــورچین  ــر رایان ــی ب ــی  . مبتن ــادگیري در حیطــۀ روان ــراي ی ب

نمـایش، تمـرین و کـار عملـی، بـازي،      : حرکتی، روشهایی شـامل 

. ، وجـود دارد )همسـاالن (تجارب ایفاي نقـش و آمـوزش همتـراز    

بحـث و مـذاکره،   : استراتژیهایی براي یادگیري عاطفی عبارتنـد از 

.شبیه سازي، ایفاي نقش و تجارب میدانی



ارزشــیابی فرآینــد آمــوزش ـ یــادگیري      

آموزشگر می تواند یادگیري را ارزشیابی نموده یا دسـتیابی بـه اهـداف    •

: یادگیري را در همۀ حیطه ها به طرق زیر مورد اندازه گیـري قـرار دهـد   

استفاده از امتحان کتبی یا شـفاهی، نمـایش، مشـاهده، خودگزارشـها و     

. خودپایشی

آموزشگر می تواند روشهاي کتبـی، کالمـی و غیرکالمـی را در قالـب     •

طرح آموزشی جهت کسب بازخورد در مورد عملکرد آموزش، ادغام 

پرسشنامه هاي بعد از برنامه، روش معمول کسب بازخورد کتبـی  . نماید

آموزشــگر مــی توانــد در زمانهــاي مختلــف از گــروه، شــخص  . اســت

فراگیران، و از مشاهده کنندگان کالس، درخواسـت بـازخورد کالمـی    

ــد ــدگان،   . بنمای ــب شــرکت کنن ــاط غیرکالمــی از جان ســرنخهاي ارتب

می تواند نشان دهندة رضایت، خسـتگی یـا سـرخوردگی و بـی تفـاوتی      

.آنها نسبت به مداخله آموزشی باشد



اعـالن  : بایـد فعالیتهـایی نظیـر   ) یا کمیتۀ اجـراي برنامـه  (آموزشگر •

برنامه، ثبت نام، جمع آوري هزینه، و در دسترس بـودن و تـأمین و   

ایـن گونـه   . تعمیر امکانات، تجهیـزات و مـواد الزم را ثبـت نمایـد    

ارزشیابی اطالعات می تواند بعداً براي بهبود برنامه هاي آتی، مورد 

انجام بررسیهایی بوسیله تلفن یا پرسشنامه هـاي  . استفاده قرار بگیرد

بعد از برنامه، به دریافت نظرات مصرف کننده در مورد شیوه هـاي  

نظرخـواهی مسـتقیم و رو در   . اجرایی این برنامه ها کمک می نماید

از افراد براي برنامه هاي بعـدي و حمایـت از جانـب آژانسـهاي     رو

مرتبط موجود در جامعه و افراد حرفه اي، نیز می توانند بیانگر تأیید 

. قالب برنامه باشند



پایان طرح آموزشی باید شامل منابعی براي استفاده افراد در جهت •

آموزش مداوم، مشاوره، حمایت از همساالن و خـدمات بهداشـتی   

. باشد

بعد از انجام مداخلۀ آموزشی، آموزشگر باید زمانی را براي بحث •

آیا برنامـه همـانطور   . در مورد آنچه که اتفاق افتاده اختصاص دهد

که طرح ریزي شده بود، صورت گرفـت؟ چـه تغییراتـی در طـرح     

آموزشی داده شد؟ چه مواردي باید براي برنامه بعـدي تغییـر پیـدا    

کند؟ آموزشگر باید اهداف یـادگیري را کـه طراحـی کـرده بـود      

.مرور نموده و اهداف جدید را تعیین نماید



Gantt Charts
Useful for planning, scheduling, and 
monitoring 
Assess how long a project should take

Identify order in which tasks should be 
completed

Identify and help manage relationships among 
tasks

Determine resources  needed

Monitor progress. Identify what should have been achieved 
at a particular time.

Identify remediation. Determine action to bring the project 
back on schedule.



How did Gantt charts get their
name?

Henry Laurence Gantt (1861-1919) 

Worked as a mechanical engineer, 
management consultant and industry advisor

Developed Gantt charts in 1917 as a visual tool 
to show progress of projects



Gantt charts follow conventions:
Display a project schedule in order to plan, coordinate, 
and track specific tasks  

Horizontal axis 
Represents total time of the project

Uses bars of varying lengths to represent the sequences, 
timing, and duration of each task

Uses secondary bars, arrowheads, or darkened bars to 
indicate partially or fully completed tasks 

Vertical axis
Identifies primary and subordinate tasks that comprise the 
project 

Represents report date with a vertical line 









Advantages

Indicate project status

Easy to change to reflect the actual status of 
project  

Disadvantages

Do not indicate relationships/ dependencies 
among tasks. Do not indicate how the delay of one task 
affects other tasks. 
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