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 مقدمه
 
هیای   س سازماناست شعا  فراتر  فته   های اصیر، یموزش س بهنازی منابع اننانی از مرحو د  دهه

. کا کنیان انجیاا دهنید     توسیع  ةای د  حیوز  لمید  گذا ی  اند تا سرمایه بز گ دنیا تالش کرد 
هیای حاصیل از ا زشییابی     داد طبیعتیا   ییید   هنگامی که بحث از ضرس ت یموزش بیه مییان میی   

 سید د    اما بیه نظیر میی    ؛ سان باشند توانند د  توجیه این ضرس ت یا ی های یموزشی می برنامه
چرا کیه سیعی   رس ت پایان یافته باشد لصر توجیه ض ،امرسز  یافت ای از دنیای توسعه بخش لمد 

هیا س   مدی  ا جهیت بهبیود یمیوزش   یهای کا  تا  سشبر ین است های بز گ دنیا بیهتر  سازمان
هیای   سیال د  ای کیه   های سالیانه گزا ش. مو د استفاد  قرا  دهندصود  لموکرد کا کنان  توسع
هیای مختویو     سش کیا گیری  بیه میزان لمدتا   شوند نیز ات معتبر منتهر میاز سوی مؤسناصیر 

توسیعه   ةد  کهیو  میا انتهیا  یثیا  میرتبط بیا حیوز       . انید  د  لمل به تصویر کهیید   ا یموزشی 
انییدازی مقطییع  منییابع اننییانی س  ا   انجمیین ایرانییی یمییوزش س توسییع تأسیییس کا کنییان پییس از

ت، یموزش س بهنازی منابع اننانی د  دانهگا  شهید بههتی شیدت گرفی    کا شناسی ا شد  شت
نیز ها کتاب د  این زمینه منتهر شد  س مقانت متعددی  های گذشته د  که د  طی سال به طو ی

هیای   توان یافت که به طو  اصص  سش اما د  بین این یثا  کمتر اثری  ا می ؛ندا  به چاپ  سید
ین تیر  مهیم لذا د  این کتاب تالش شد  است با بر سیی  . باشدکرد  یموزش کا کنان  ا تهریح 

منیابع اننیانی، ایین ضیعو مهیم برطیرف          اهبردهای تد یس س توسع ةیثا  منتهرشد  د  حوز
س بر مبنای  شناصتی  سانشد  د  این کتاب با توجه به یصرین تحونت  های طرح  سش. گردد

های کالسیک،  اهبردهای حین شیغل    سش ةاند س سه حوز  شته نگاشته شد این یثا  بز گ 
هیایی هنیتند کیه     های موفص سازمان سازمان. شوند جازی  ا شامل میس  اهکا های یموزش م

 تأکیید . گیرند به کا ها  ا به طو  متعادل  بر نیاز س با توجه به شرایط صود این  سش بتوانند بنا
های فوق نه تنها مانع اثربخهی است، بوکه نولی  بیش از حد س غیرمنطقی بر هر کداا از  سش

شایان توجه ایین    نکت. کا ی ادا ات یموزش ایجاد صواهد کرد  سزمرگی  ا نیز د  سضعیت
مند صو ت پذیرد  به طو  نظااباید شد  د  این کتاب  های توصیه  سش کا گیری بهاست که 
 یزی یموزشی، ا زشییابی یموزشیی س حتیی     هایی چون نیازسنجی، طراحی س برنامه س زیرنظاا
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. هیم د  انتخیاب هیر  سش میدنظر قیرا  داد     هیایی م  بیه لنیوان شیاصص   باید بهبود لموکرد  ا 
باز گانی( بالث صواهد شد تیا برصیی    س تولیدی، صدماتیب همچنین ماهیت شغوی هر سازمان

گیری  یت ین سازمان بیهتر مو د استفاد  قرا  گیرند س این نوع تصمیممأمو  ها مطابص با  سش
نهاییت، امییدسا یم کیه چیاپ اثیر      د  . قوت یک نهاد برشیمرد    ا باید به لنوان نقط ییاقتضا

منیابع     اهبردهیای نیوین یمیوزش س توسیع      تیر د  زمینی   حاضر بر انتها  یثا  بیهتر س متفاست
 .ای باشد ، طویعهاننانی

 


