
  نحوه سازماندهي يك سمينار موفق
  نوشته لَري كُوبك

  ۲۰۰۳هفدهم ژوالي 
، در راسـتاي برگـزاري   Bohemia Aikikaiطي چند سال گذشته، با چنـدين عضـو ديگـر    

بيش از دهها سمينار، به فعاليت پرداختم، از اين گذشته، طي اين دوره، توجه بـيش از چنـد صـد    
حيطـه معطـوف سـاختم، در ايـن ميـان، تعـداد بيشـماري از        هزار فرد را به عنوان دانشجو به ايـن  

در مجموع اين شكست هـا  . سمينارهاي موفق و تعداد محدودي از موارد ناموفق را تجربه نمودم
به طور مستقيم يا غيرمستقيم، ريشه در برنامه ريـزي هـاي ضـعيف قبلـي دارد لـذا، طـي فرصـت        

نار موفق و ارائه مفاهيمي قابل قبول در ايـن  بدست آمده در اين مقاله، به بحث پيرامون يك سمي
يك محيط آموزشي موفق متشكل از قسمت هاي مختلفي است كه بـه نحـوي   . حيطه مي پردازم

اين محيط از قابليت هاي گسترده اي جهت آمـوزش و ارائـه   . شايسته در كنار هم قرار گرفته اند
كته حائز اهميتـي در خصـوص يـك    در ميان كليه موارد مطرح شده به ن. مفاهيم برخوردار است

  .سمينار موفق پي بردم و آن در نظر گرفتن برنامه ريزي به عنوان يك مولفه تاثيرگذار است
  

  :برنامه ريزي اوليه
مرحله نخست ارزيابي دقيق موقعيت، تعريف اهـداف و مشـخص نمـودن نيازهـا چـه كسـي       

  پاسخگوست؟ چه چيز؟ كجا؟ چه وقت؟ به چه نحو؟ به چه ميزان؟
تعريف اهداف و مشخص نمودن نيازهاي اوليه در تحقق يافتن اين اهداف نيازها يـا شـرايط   
براي يك سمينار منطقه اي آخر هفته با يك معلم بومي مسـتلزم يـك برنامـه ريـزي سـاده تـر و       
تامين نيازها در سمينارهاي پيشرفته با حضور مدرسان فرامليتي مستلزم يك برنامه ريزي پيشـرفته  

هم سازي تجهيزات آموزشي و ورزشي ايده آل است بي ثبـاتي، پيامـدهاي نـامطلوبي را    تر و فرا
كـاهش بـي ثبـاتي در عملكـرد افـراد نظيـر       . در تيم ها و حتي سـمينارها در پـي خواهـد داشـت    

برنامـه  . كاركنان سازماني، مدرس، دانشجو، بستر مناسبي را براي پيشرفت بيشتر فراهم مي سـازد 
ري دقيق مسئوليت هـا طـي سـازماندهي بخـش هـاي مختلـف سـمينار روش        ريزي اوليه و واگذا

  .موجه در كاهش بي ثباتي است
  


