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 :چکیده

-ها و الگوهای مناسب نیازسنجی آموزشی بر اساس معیارها و عوامل تاثیرگذار میهدف پژوهش حاضر انتخاب روش

باشد. جامعه عات، توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلا
گیری باشند. جهت انتخاب اعضای نمونه از نمونهآماری پژوهش، مجریان و خبرگان در زمینه نیازسنجی آموزشی می

ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش ها با استفاده از دو روش کتابخانهآوری دادههدفمند استفاده شده است. جمع
آوری پرسشنامه( انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده و همچنین به دلیل توزیع و جمعمیدانی )

مطابقت با ادبیات تحقیق تایید شد و پایایی آن به وسیله نرخ ناسازگاری پرسشنامه و تکرار دوباره آزمون مورد تأیید قرار 
ها از های نیازسنجی وشناسایی اولویت آنثر بر روشها و مشخص ساختن ضریب معیارهای موگرفت. جهت تحلیل داده

و مشخص ساختن ضریب نزدیکی و اولویت هر  Expert choiceو نرم افزار  (AHP)مراتبی روش تحلیل سلسله
استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد  Excelهای نیازسنجی آموزشی از  تکنیک تاپسیس و نرم افزار یک از روش

-های نیازسنجی آموزشی میترین روشمحور مناسبهای توافقو تحلیل شغل و در کل روش تکنیک دیکوم، تجزیه

 باشند. 

 های نیازسنجی آموزشی، معیارهای نیازسنجی آموزشیآموزش، نیازسنجی آموزشی، روش های کلیدی:واژه
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 :مقدمه 

انسان برای مدیریت  منابع انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت
باشد. مدیریت منابع انسانی بر مبنای مفاهیم رفتار سازمانی بنا شده است که با اثربخش آن ضروری می

سازد. مند برای شناخت، درک و کنترل رفتار انسان، تحقق اهداف سازمانی را امکان پذیر میهای نظامتلاش
وری منابع انسانی و سودآوری سازمان، بخشی از مدیریت منابع انسانی درصدد است تا ضمن تضمین بهره

نیازهای انسان نیز برآورده گردد. یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی، آموزش کارکنان است تا 
 های آنی و آتی سازمان را برآورده سازند )کارکنان به روز، ماهر و ورزیده شوند و بتوانند نیازمندی

 (. 1931 پور،قلی؛ 1111، 1آرمسترانگ

 و بقا، حفظ جهت در موثر هایاستراتژی از یکی جدید شرایط با کارکنان تطبیق و انسانی نیروی آموزش
 علم پیشرفت، جامعه فزاینده گیپیچید. باشدمی رقیب هایسازمان با آن رقابتی توان افزایش و سازمان توسعه

 کارکنان و مدیران از که کندمی ایجاب هاسازمان گسترش و هانیازمندی افزایش آن تبع به و تکنولوژی
 بقاء موجب که است کارکنان معقول عملکرد و بازده زیرا؛ شود استفاده هاسازمان امور اداره در ماهر و کارآمد

 میزان به سازمان هر موفقیت عدم یا موفقیت عبارتی به(. 1939، دیگران و نژاد ایران) شودمی سازمان رشد و
 از شایسته استفاده و برداریبهره با همراه، سازمان اهداف به نیل جهت در سازمان آن ادافر کوشش و تلاش
 (.1111، 1؛ گلدشتین و فورد1931دارد )عباس پور،  بستگی سازمان آن امکانات و منابع

 فرایند واقعیت بر مبتنی و صحیح اجرای آموزشی، برنامه اجرای و تدوین در گام تریناساسی و اولین
 نظام و آموزشی ریزیبرنامه ساختمان زیرین سنگ و ناپذیرجدایی نیازسنجی جزء حقیقت در است. نجینیازس

 آسیب و ترمحکم آن روی بنای باشد، ترمستحکم زیرین سنگ این قدر هر و باشدانسانی می منابع بهسازی
-فرایند برنامه ضروری و ساسیا هایمولفه از یکی عنوان به نیازسنجی آموزش، قلمرو در. بود خواهد ناپذیرتر

 مطرح آموزشی تدابیر از ایمجموعه اتخاذ و هاطرح تدوین مسئله کجا هر و شودمی گرفته نظر در ریزی
 نیازها از ایمجموعه یا نیاز وجود برنامه هر منطقی مبنای و شودمی یاد مکرر طور به نیازسنجی از باشد،
 کارکرد اثربخشی برای اساسی و مهم تمهیدی شود، انجام و ریزیطرح درستی به اگر نیازسنجی. است

 اما اگر. (1112و دیگران،  1؛ نوئه1111، 9سکادابود ) خواهد سازمان اثربخشی بقاء و بهسازی و آموزش
 اندکرده پیدا هابرنامه گونهاین که ایوجهه دلیل به یا دیگران با چشمیهم و رقابت روی از تنها آموزشی های

 وقت اتلاف جز اینتیجه معمولا آموزش، مساله با نامعقولی سطح چنین که است داده نشان تجربه شود، گزاربر
 (.1931 سعادت،)ندارد  منابع هدررفتن و
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 ببینند، آموزش باید کسانی چه و شود ارائه باید هاییآموزش چه که نیازها شناسایی فرآیند نیازسنجی واقع در
 عنوان شود که بهمی رفتاری و کلی اهداف نوشتن به منجر نیازسنجی.  (1111، 1گویند )استوارت و براون

کنند )فورد، میمشخص و تعیین را موفقیت گیریاندازه ملاک و محتوا روش، آموزشی فضای در کلیدی عناصر
 (.1332؛ گلدشتین، 1111

 مشخص عملی الگوی و طرح یک از پیروی مستلزم سطحی هر در نیازسنجی هایپروژه اجرای و طراحی
 اعتبار و دقت افزایش و تسهیل باعث تواندمی نیازسنجی الگوی تدوین و طراحی انتخاب، کهبطوری. است

 جهت لازم ابعاد سایر و اجرایی هایرویه و هاروش قلمرو، هدف، باید مناسب مدل شود. یک نیازسنجی فرآیند
 هاالگوها، تکنیک بر علاوه (.1931مجتهد و دیگران، )کند  معین و مشخص را آموزشی نیازسنجی پروژه انجام

 برای مناسبی ابزارهای عنوان به فنون این. گیرندمی قرار استفاده مورد نیازسنجی فرآیند در نیز( فنون)
 و زادگانعباس) آورند فراهم نیازسنجی برای مفیدی بسیار اطلاعات توانندمی و شوندمی محسوب نیازسنجی

 (.1933 زاده،ترک

های نیازسنجی، وجود معایب و مزایای متفاوت هر کدام از این با توجه به تنوع بسیار زیاد الگوها و روش
ها ها و همچنین عدم وجود چارچوب و راهنما برای استفاده مناسب و بجا از هر کدام از روشالگوها و روش

های نیازسنجی جهت تشخیص نیازها ها در استفاده از روشاگر سازمان ،ها و تحقیقات گذشتهدر پژوهش
ریزی آموزشی به درستی دچار خطا شوند به اهداف مورد انتظار از آموزش دست نخواهند یافت و مراحل برنامه

 عامل نخستین واقع در و کارکنان آموزش ریزیبرنامه گام اولین آموزشی نیازهای طی نخواهد شد. تعیین
 برای تر،عینی مبنای شود انجام درستی به اگر که است بهسازی و یآموزش کارکرد اثربخشی تضمین  و ایجاد
 سازمان، نیازهای با آن تطابق احتمال و سازدمی فراهم هافعالیت سایر اثربخش نقشه بعنوان ریزیبرنامه
های ایرانی هیچ مبنا و درسازمان .یافت خواهد افزایش آن اثربخشی نهایت در و کارکنان و شغلی هایحوزه

های ایرانی در مقوله انتخاب باشد و اکثریت سازمانعیار مشخصی در انتخاب روش نیازسنجی موجود نمیم
ریزی گذاری در این حوزه برنامهنمایند که این موضوع باعث شده سرمایهروش نیازسنجی تقلیدی عمل می

نتخاب یک روش نیازسنجی تاکنون تحقیق جامع در مورد معیارهای ا آموزشی اثربخشی چندانی نداشته باشد.
های نیازسنجی بر اساس معیارهای انتخاب چه در داخل و چه در خارج انجام نشده است. بندی روشو اولویت

-های کارکنان میبنابراین انتخاب روش نیازسنجی آموزشی دقیق و جامع عامل مهمی در اثربخشی آموزش

ید که پژوهش حاضر با توجه به عوامل موثر بر باشد. با توجه به اهمیت موضوع، این ضرورت ایجاد گرد
های مطرح های نیازسنجی آموزشی، بهترین روش نیازسنجی آموزشی موجود را در بین روشانتخاب روش

 تری انجام شود.ریزی آموزشی به شکل دقیقموجود مشخص کند تا مراحل بعدی برنامه

 :پژوهش بیات دا

های نیازسنجی آموزشی شناسایی عامل موثر بر انتخاب روش 3ی با توجه به ادبیات تحقیق به صورت کل
ها با توجه به ادبیات موجود در شود. هر کدام از این عاملها پرداخته میگردید که در جدول زیر به تشریح آن
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های مختلف و به طرق مختلف با توجه به شرایط موجود در ریزی آموزشی می تواند در زمانحوزه برنامه
 های نیازسنجی آموزشی تاثیرگذار باشندها در انتخاب روشسازمان

 های نیازسنجی آموزشیعوامل موثر بر انتخاب روش. 1 جدول

 منبع تعریف معیار ردیف

1 
 واقعیت با انطباق

 (عینی/ذهنی)

های نیازسنجی یا مبتنی بر اشاره به میزان واقعی بودن داده
دبیات در دو طیف های افراد دارد که طبق اها و قضاوتنگرش

های نیازسنجی شود که در کل روشبندی میعینی و ذهنی دسته
آموزشی که از عینیت برخوردار هستند امکان سنجش نیازهای 

 آموزشی را به صورت موثرتری می توانند استخراج کنند.

 باربازت1، 1112
1931سلطانی،   

 زاده،ترک و زادگانعباس
1933 

 1931فتحی واجارگاه، 

1 
روش  یکردرو

 (استقرایی/قیاسی)

های اشاره به دید از جزء به کل و اینکه ابتدا به جمع آوری داده
شود و یا اینکه در نیازسنجی با استفاده از نیازسنجی پرداخته می

شود و سپس جمع ها پرداخته میدید کل به جزء به تعیین هدف
 گیرد. طبق ادبیات تحقیقهای نیازسنجی صورت میآوری داده

کنند هایی که به صورت جامع نیازهای افراد را شناسایی میروش
توانند جهت نیازسنجی آموزشی موثر تر واقع شوند که این اشاره می

 به ارزش استقرایی بودن روش نیازسنجی آموزشی دارد.

 1111، 1آلت شلد
 1323، 9کافمن و هارش

9 
روش  نوع

 )کمی/کیفی(

های نیازسنجی که و تحلیل دادهاشاره به نحوه جمع آوری و تجزیه 
های عینی نیازسنجی جهت گردآوری داده و تجزیه و آیا از روش

های ذهنی جهت شود یا از روشها استفاده میتحلیل داده
شود. با های نیازسنجی استفاده میگردآوری و تجزیه و تحلیل داده

های نیازسنجی آموزشی توجه به اصول نیازسنجی آموزشی روش
توانند نیازهای واقعی افراد را شناسایی کنند که از عینیت که می

های واقعی جهت نیازسنجی آموزشی برخوردار بوده و از داده
های استفاده کنند که در واقع اشاره به ارزشمند بودن روش

 باشند دارد.نیازسنجی آموزشی که کمّی می

 1112، 1توماس
 1931فتحی واجارگاه، 

 1119، 1هو
 1111، 2سیلدو
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 های نیازسنجی آموزشیعوامل موثر بر انتخاب روش. 1 جدولادامه 

 منبع تعریف معیار ردیف

1 
  افراد تعداد
 کننده شرکت

توانند در هر روش نیازسنجی نیازسنجی به تعداد افرادی که می
شرک نمایند تا نیازهای آموزشی مرتبط با شغل، حرفه و یا 

که در بعضی موارد برای  سمت آنان شناسایی شود، اشاره دارد
بررسی نیازها فقط به تعدادی از افراد به صورت نمونه آماری 

تواند در سطح تمام افراد شود. در بعضی موارد این میاکتفا می
تواند به صورت موجود در سازمان باشد و در بعضی موارد نیز می

هدفمند باشد. هرچه مشارکت افراد در فرایند نیازسنجی آموزشی 
 تر باشد منجر به شناسایی نیازهای آموزشی افراد خواهد شد.بیش

 1111، 1فوکس گروپ
زاده و دیگران، حکیم

1939 
 1933شهیدی و دیگران، 

 1331، 1بویل

1 
 مورد ابزار

 استفاده

-های مورد نیاز جهت انجام فرایند نیازسنجی آموزشی میداده

 افراد لکردبرعم مبتنی هایتواند از طریق مصاحبه، مشاهده )داده
 تحلیل و ها و ...(، پرسشنامه، مطالعه اسناد )تجزیهداده تفسیر و

موجود و ...( و فرایند توافق و  مدارک اساس بر زمانی هایداده
آید که در قالب دو طیف گروهی و ابزارهای دیگر به دستتعامل

-ساختاریافته و غیرمشارکتی و ساختارنیافته و مشارکتی جای می

های نیازسنجی آموزشی که  منجر به مشارکت گیرد. روش
تری جهت استخراج نیازهای آموزشی بیشتر شود روش مناسب

 باشد.افراد می

1111کافمن،   

 1932ابزاری و دیگران، 
 1931فتحی واجارگاه، 

2 

 حضور لزوم
  فیزیکی
 گرتسهیل

 )محقق(

کننده در  فرایند اشاره به لزوم حضور فیزیکی فرد تسهیل
های ی آموزشی دارد. وجود فردی که نسبت به روشنیازسنج

تواند باعث تسریع و حرکت در نیازسنجی آموزشی آگاه باشد می
 شود.مسیر استخراج نیازهای آموزشی افراد 

 1111آلت شلد، 
 1311و دیگران،  9وارهیت

1 
/ پیچیدگی

 استفاده آسانی

 به بررسی سهولت )سادگی( یا دشواری )پیچیدگی( استفاده از
های نیازسنجی آموزشی با توجه به تمام امکانات و روش

پردازد. هر چه روش نیازسنجی هایی که سازمان دارد میظرفیت
های خاص برخوردار نباشد پیاده سازی آن آموزشی از پیچیدگی

 باشد.پذیرتر میدر سازمان امکان

 
1931فتحی واجارگاه،   
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 بر بودنزمان 3

های نیازسنجی از جمله تمام زمینه این معیار عاملی مهمی در
ها، میزان زمانی که مربیان یا همان افراد آوری دادهجمع

توانند اختصاص دهند یا میزان زمانی متخصص و کارشناس می
توانند به دور از کار خود در پروژه نیازسنجی که کارکنان می

ها، کنند اشاره دارد. با توجه به محدودیت زمانی سازمانشرکت
های نیازسنجی آموزشی که نیازهای کارکنان را در زمان وشر

توانند جهت سنجش نیازهای تری استخراج کنند میکوتاه
 آموزشی افراد موثرتر باشند.

 1111، 1گاتمن
 1932ابزاری و دیگران، 

 بر بودنهزینه 3

های تمامی مخارجی که در جهت انجام روش نیازسنجی )هزینه
کان، امکانات لازم جهت گردآوری استفاده از متخصصان، م

-تواند در انتخاب روشباشد، میافراد در کنار یکدیگر( لازم می

های های نیازسنجی آموزشی موثر باشد و با توجه به محدودیت
ها روش نیازسنجی آموزشی که با در نظر گرفتن مالی سازمان

ند ها بتواند نیازهای آموزشی واقعی را افراد را استخراج کهزینه
 در اولویت قرار دارد.

 1331بویل، 
 1933شهیدی و دیگران، 

 

 های نیازسنجیروش

 کند:ها و فنون نیازسنجی را به چهار طبقه زیر تقسیم میبندی کلی، روش( در یک دسته1932اسماعیلی )

 (1932های نیازسنجی )اسماعیلی، . روش1 جدول

های روش

 نیازسنجی
هاترین روشمهم تعریف  

 

ای هروش  

محورهدف  

 

، موجود وضع شناسایینیازسنجی بر اساس 
 دو این مقایسه و هاآرمان تعیین

 1کافمن کلاسیک الگوی
 9کافمن استقرایی الگوی

 1کافمن قیاسی الگوی

 1کلاین الگوی

                                                           
Guttman 1 

Kaufman Classical Technique 2 
3 Kaufman Inductive Technique 
4 Kaufman Deductive Technique 

Klein 5 
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  هایروش

محورتوافق  

-نیازسنجی بر اساس تدوین یک طرح با جمع

آوری و ایجاد توافق بین نظرات و عقاید افراد 
 مختلف در ارتباط با مسئله

 1دلفی تکنیک
 1باولفیش تکنیک

 9استارتل تکنیک
 بعدیسه مدل

هایروش  

محورمسئله   

 و مسائل و ضعف نقاط کردنمشخص درصدد
 در موجود هایکاستی یا و سازمان مشکلات

 افراد عملکرد

 1شغل وتحلیلتجزیه تکنیک
 1 خطادرخت یا هرم تکنیک
 2یدیکلوظایف آزمون تکنیک
    1بحرانی  یا مهمرویداد  تکنیک

  هایروش

 ترکیبی
ها و ابزارهای مختلف جهت استفاده از تکنینک

 نیازسنجی آموزشی

 3 مغزیطوفان
 3سناریونویسی  روش
 11 روندیابی فن

 11 دیکوم
الگوی نیازسنجی آموزشی اتحادیه 

 11آموزشی

 شود:گیرد پرداخته میهار دسته مطرح شده قرار میهایی که در چدر ادامه مباحث به توضیح هر کدام از روش

 محورهای توافقروش
آوری و ایجاد گیرند به دنبال جمعهایی که در این دسته قرار میطور که مطرح گردید در تمامی روشهمان

عدادی از توافق بین نظرات و عقاید افراد مختلف در ارتباط با مسئله با نیاز خاصی هستند. در ادامه به بررسی ت
 پردازیم:ها میاین روش

                                                           
Delphi Technique 1 

Technique Fishbowl 2 

Telstar Technique 3 

TechniqueJob Analysis  4 

Fault Tree Technique 5 

Key Task Assessment Technique 6 

Critical Incident Technique 7 

Brain Storming Technique 8 

ngScenario Writi 9 

Trend Extrapolation 10 

DACUM 11 
12 Educational System Associates Needs assessment model. (ESA). 
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 فن دلفی

گیرد. در این ترین فنونی است که در بسیاری از موارد مطالعات نیازسنجی مورد استفاده قرار مییکی از ساده
ها، بدون الزام حضور فرد در محل معینی، از های افراد و گروهها و قضاوتفن به منظور بررسی نگرش

ها و آید. سپس با جمع بندی و ایجاد توافق میان دیدگاهدیگری استفاده به عمل میها یا ابزارهای پرسشنامه
تواند مبنای تدوین آید که میای از موارد به عنوان نتیجه و برحسب اولویت به دست مینظرات افراد، مجموعه

 (. 1931برنامه یا هرگونه تصمیم دیگری را تشکیل دهد )فتحی واجارگاه، 

 باولفن فیش

ها در مورد نیازهای آموزشی گروه ی است که در آن گروه نیازسنجی، تعدادی از افراد را که قرار است از آنفن
ها را در یک مکان گردهم آورده و ملاقات خاصی سوال گردد و نظرخواهی شود، مورد توجه قرار داده و آن

 (.1931کند )فتحی واجارگاه، می

 و شدهدعوت خاصی مکان به موردنظر افراد روش این در. است موزشیآ کارگاه به شبیه فن این اجرای شیوه
 هر پایان در و پردازندمی نیازها درباره نظرتبادل به و شوندمی تقسیم نفری 3 تا 2 معمولاً کوچک هایگروه به

 آموزشی زهاینیا از فهرستی فعالیت این نتیجه. پردازدمی هاآن بندیاولویت تهیه و به نیازها از فهرستی گروه
 (.1932 زاده،حسن و خراسانی)باشد می اولویت برحسب

 استارفن تل

باول است با این تفاوت که نحوه مشارکت افراد در فرایند تعیین نیازهای آموزشی اندکی این فن شبیه فیش
گیری یا های فرعی در محل کار خود موضوع را بررسی و نتیجهباشد. برای اجرای این فن، گروهمتفاوت می

کند. گروه ای از جانب هر گروه در جلسه نمایندگان )گروه اصلی( شرکت مینمایند، سپس نمایندهنظر میاعلام
 (.1933نماید )عباس زادگان و ترک زاده، اصلی تصمیم نهایی را درباره موضوع اتخاذ می

 محورهای مسئلهروش
ی مسائل و مشکلات سازمان جهت انجام اقدامات ها به دنبال شناسایشد در این روشطور که گفتههمان

-هایی که در این دسته قرار میباشد. در ادامه به بررسی تکنیکاصلاحی، افزایش کارآیی سازمان و افراد می

 شود:گیرند پرداخته می

 تکنیک تجزیه و تحلیل شغل

ه شرح شغل، وظایف شغلی و بررسی اطلاعات مربوط ب کارکنان با مصاحبه مشاهده، طریق از تکنیک این در
 لازم هایمهارت با کارکنان موجود توانمندی گردد. فاصلهمی شناسایی و تحلیل و تجزیه روشنی کارکنان به

 شغل تحلیل و تجزیه تکنیک. شودمی گرفته نظر در آموزشی نیاز عنوان به شغلی وظایف شرح انجام برای
 استفاده آن از کارکنان آموزش و استخدام برای که تهاسسال بودنساده دلیل به و دارد طولانی سابقه



 TOPSIS......................................................... .991های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک گزینی روشبه

 

 رفتار مهارت، دانش، مرحله هر برای شود ومی تقسیم کوچک مراحل و هاقدم به شغل روش، این در. گرددمی
 :از اندعبارت شغل تحلیل و تجزیه مراحل. گرددمی مشخص لازم هایتلقی طرز و

-فعالیت مشاهده نظران و صاحب و شغل متصدی افراد از پرسشنامه طریق از) موجود رفتار شناسایی .1

 ؛(اجرا حال در های

 ؛(شغل آن شاغل افراد شغل، به آشنا کارشناسان سرپرستان، طریق از) شغل مطلوب شناسایی .1

 (.1931ها )فضل اللهی و ملکی توانا، تفاوت تشخیص و اختلاف بررسی .9

 خطاتکنیک هرم یا درخت

 نامطلوبی حوادث شناسایی فلسفه طراحی و تدوین آن، و است عملیات در تحقیق تکنیک نوعی تکنیک، این
این فن پس از شناسایی رویدادهای  .بگذارد اثر سیستم، یک عملیات بر منفی طور به است ممکن که است

سازد تا بر اساس آن نامطلوب، اطلاعاتی را برای طراحی مجدد سیستم و یا نحوه اداره و کنترل آن فراهم می
ن از بروز حوادث نامطلوب جلوگیری نمود. به این ترتیب هرگونه تغییر یا تدبیری که برای جلوگیری از بتوا

 (.1931 واجارگاه، فتحی) شودرویدادهای نامطلوب پیشنهاد گردد، نوعی نیاز سازمان محسوب می

 کلیدی )تحلیل وظیفه(وظایف آزمون تکنیک

 پاسخگویان سوی از که سوالاتی میزان ها،آن شغلی وظایف درباره کارکنان از آزمون انجام با تکنیک، این در
 تکنیک این مراحل. شود کوشش آن رفع برای باید که شودمی مطرح نیاز عنوان به است، نشده داده جواب
 : از اند عبارت

 شغل؛ یک بهینه انجام برای لازم هایمهارت یا وظایف شرح کردنفهرست .1

 تکمیل؛ و وظایف بررسی برای آنان برای فهرست ارسال و راننظصاحب و کارشناسان انتخاب .2

 مربوطه؛ فهرست در نظرانصاحب نظرات اعمال .3

 شغل؛ انجام برای کلیدیتکالیف و مهم وظایف کردنمشخص .4

 کلیدی؛وظایف اساس بر شفاهی یا کتبی آزمون طراحی .9

 نظر؛ مورد پست در شاغل افراد از تصادفی نمونه یک انتخاب .2

 نمونه؛ افراد روی نآزمو اجرای .9

 بودند؛ مشکل دچار آن اجرای در افراد بیشتر که وظایفی مجموعه شناسایی و آزمون نتایج تحلیل .8

 آموزشی؛ نیاز صورت به مشکلات و مسائل تبیین .5
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 (.1931واجارگاه، فتحی) اشتباهات فراوانی مطابق نیازها بندیاولویت  .11

 مهم یا بحرانی  فن رویداد

آوری اطلاعات از طریق جمع جهت که است هاییرویه از ای مجموعه شامل بحرانی ای مهم رویداد تکنیک
گسترده  شناسی روان اصول توسعه و عملیاتی مشکلات حل در تسهیل جهت انسانی رفتار مشاهده مستقیم

-شود. در این فن اطلاعات عینی و مشخص درباره رفتارهای واقعی افراد در محیط سازمان جمعاستفاده می

های بسیار خوب یا بد کارمندان حین انجام وظایف و مسئولیت هایشان ثبت گیریعملکرد و تصمیم ;وریآ
 (.1111، 1)اسپنسر  شودمی

 های ترکیبیروش

شود . در ادامه به بررسی ها طرح نسبتاً جامع برای نیازسنجی ارائه میهمانطور که گفته شد در این روش
 پردازیم:گیرند میمیالگوهایی که در این دسته قرار 

 مغزیفن طوفان

ها به صورت گروهی تکنیک طوفان ساختن اندیشههای متداول در ایجاد خلاقیت و فعالیکی از  تکنیک
البداهه و به شود فیای به یک گروه کوچک ارائه و از آنان خواسته میمغزی است. در این تکنیک مسئله

شوند که ها بر روی تابلویی نوشته میی آن پاسخی بیابند. پاسخسرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند و برا
شود تا ذهن اعضا به فعالیت بیشتری بپردازد و توانند آن را ببینند. این امر باعث میهمه اعضای جلسه می

 (.1931ای از یک ذهن، باعث روشنی ذهنی دیگر شود )الوانی، جرقه

شود که به افراد های خلاق را در رابطه با نیازها تولید میدر این فن مجموعه وسیعی از عقاید و نظریه
 (.1111، 1کند )کلارکشود و نیازهای مهم و اساسی را شناسایی میفرصت اظهار نظر داده می

 فن سناریونویسی

ثرات ها با یکدیگر و اگذارد و نیز نحوه ارتباط آندر سناریونویسی عاملی که در آینده بر سازمان یا شغل اثر می
شود و نیازهای مرتبط با بینی و بررسی میدار و منطقی پیشآورد به شکلی نظامو نتایجی که به بار خواهند 

شود آینده سازمان یا شغل را باکیفیت شود. در این روش از کارشناسان وابسته خواسته میآن تعیین می
شده گردآوری و نکات مشترک و تنظیم شده در قالب یک سناریو به نگارش درآورند. سپس سناریوهایگفته

گیرد و از های حاصل مورد بررسی و قضاوت قرار میشود. گزینهبندی میفرد استخراج و طبقهبهمنحصر
شود و جهت بررسی دوباره و دستیابی به توافقی جمعی ها سناریوهای جدید تدوین میترکیب و تلفیق آن

 گردد.توزیع می

                                                           
Spencer 1 

Clark 2 
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ای که احتمال تحقق بی به توافق نسبی درباره سناریوی نهایی یا سناریوهای عمدهاین فرایند تا دستیا
ای برای نگرش فراکنشی نسبت آوردن زمینهیابد و ویژگی مهم این روش، فراهمها بیشتر است ادامه میآن

 .(1933زاده، زادگان و ترک؛ عباس1113، 1ها هست )کوسوف و گبنربه نیازها و تمهید برای رفع آن

 روندیابی فن

یافت. بنابراین، روندیابی به کند آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، در آینده نیز ادامه خواهداین فن فرض می
های موجود درباره یک شود که آمارها و دادهبینی آینده است و هنگامی از آن استفاده میطور اساسی پیش

آورد که الگوهای ی آماری به نحوی استفاده به عمل میهازمینه خاص ثبت و ضبط گردد. این فن از داده
-کند و بر اساس آن آینده را پیش بینی میها استخراج میروندهای در حال ظهور را از نظم موجود بین داده

 (.1119و دیگران،  9؛ دیم1331، 1کند )گوردون

 دیکوم

شه و خاستگاه اصلی دیکوم در مرکز باشد. ریدیکوم روشی مؤثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه می
آموزش و پرورش، کارآموزی و استخدام در کشور آمریکا توسعه یافته و از لحاظ تاریخی این الگو و ایده به 

در کانادا و سپس توسط نورتون و همکارانش توسعه یافته است. دیکوم برای تجزیه و تحلیل  1321دهه 
شود. جلب برده میکارماهر به طور مؤثری بهفنی، ماهر و نیمه ای، مدیریتی،مشاغل مختلف در سطوح حرفه

 (.1119حمایت کارکنان، بروندادهای جامع و کیفیت برتر از مزایای دیکوم است )هو، 

 دیکوم مبتنی بر سه فرض منطقی زیر است:

 توانند شغل یا حرفه خود را توصیف و تعریف کنند.کارکنانِ خبره و دقیق می .1

رای تعریف و تبیین یک شغل یا حرفه عبارت است از توصیف دقیق وظایفی که یک راه مؤثر ب .1
 دهند.کارکنان خبره انجام می

باشد ها و رفتارهای مثبت کارکنان میای مستلزم به کارگیری دانش، مهارتانجام درست هر وظیفه .9
 (.1331، 1)هالش و رید

ور و همچنین مدل سه بعدی و نیازسنجی آموزشی های هدف محها از تکنیکبا توجه به عدم استفاده سازمان
 اتحادیه نظام آموزشی این چند روش نیازسنجی آموزشی از ادامه فرایند تحقیق حذف گردید.

روش  11ر شکل زیر مدل پژوهش که متشکل از معیارهای موثر بر انتخاب روش نیازسنجی و همچنین د
  سیم گردیده است:باشد به صورت سلسله مراتبی ترنیازسنجی آموزشی می

                                                           
nerKosow & Gab 1 

Gordon 2 

Daim 3 

Halasz & Reid 4 
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انتخاب مناسب ترین روش 

 نیازسنجی آموزشی

ا انطباق ب

 واقعیت

 رویکرد

 روش

نوع 

 روش
تعداد افراد 

شرکت 

 کننده

ابزار 

مورد 

 استفاده

لزوم حضور 

فیزیکی 

 تسهیلگر
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 استفاده
 هزینه زمان

فیش  دلفی
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 تجزیه و

تحلیل 

 شغل

درخت 

 خطا
 آزمون 

وظایف 

 کلیدی

رویداد 

 مهم
طوفان 

 مغزی
 سناریو
 نویسی

 روند
 یابی

 دیکوم

 . مدل تحلیل سلسله مراتبی پژوهش1شکل 
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 :روش پژوهش
ها در انتخاب به شرکتکه نتایج آن باشد به دلیل آنجزء تحقیقات کاربردی می نظرهدف از پژوهش حاضر

ه کند تا از انتخاب روش نامناسب جلوگیری کند و همچنین با توجروش نیازسنجی آموزشی مناسب کمک می
 باشد.ـ پیمایشی می ها از نوع توصیفیبه گردآوری داده

باشد که در این زمینه دارای تجارب می آموزشی نیازسنجی خبرگان و مجریان جامعه آماری در این پژوهش
ب نمونه در این پژوهش جهت انتخاباشند. باشند و دارای تالیفاتی نیز در این زمینه میعلمی و عملی می

پرسشنامه  11پرسشنامه در ایران و  11پرسشنامه ) 11گیری هدفمند استفاده گردید. همچنین آماری از نمونه
پرسشنامه  11در خارج به صورت ایمیلی( در بین خبرگان نیازسنجی آموزشی توزیع گردید که از این میان 

کنندگان در درصد شرکت 21جی بود. خبره ایرانی و یک خبره خار 11توسط خبرگان بازگشت داده شد که 
سال و  12درصد  99و  92-11درصد  11سال،  12-91درصد رده سنی  11درصد زن،  11پژوهش مرد و 

 باشند.درصد دکتر و بالاتر می 19درصد فوق لیسانس و  91درصد لیسانس،  19بالاتر و  

 ستفاده شده است:های زیر اآوری اطلاعات از روشبرای جمع

ای در این پژوهش در مرحله اول از مطالعات کتابخانه ای:بررسی و مطالعات کتابخانه -الف

طور گسترده استفاده شده است های نیازسنجی بهجهت استخراج و شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب روش
های موجود و همچنین و پژوهش نامهکه این مطالعات شامل بررسی مقالات و کتب لاتین و فارسی، پایان

 باشد.های جدید مییابی به یافتهاستفاده از اینترنت جهت دست

ساختن ضریب اهمیت و اولویت آوری نظرات خبرگان جهت مشخصبرای جمع پرسشنامه: -ب

های نیازسنجی آموزشی از دو پرسشنامه استفاده شد که به صورت زیر بندی روشمعیارها و همچنین رتبه
 باشد: می

(  که طیف پرسشنامه AHPپرسشنامه اول: به صورت سوالات مقایسه زوجی )جهت تحلیل سلسله مراتبی: 
 باشد:آن به صورت زیر می

— تربیش –— ترکمی بیش –— برابر

– 
— ترخیلی بیش

– 
 ترکاملاً بیش

1 1 9 1 1 2 1 3 3 

های نیازسنجی بندی روش( جهت اولویتگیری )به روش تاپسیسپرسشنامه دوم: به صورت ماتریس تصمیم
 باشد.گانه لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد میباشد که در هر معیار به صورت طیف هفتمی

بود که با توجه  1019جهت اطمینان از سنجش پایایی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری پرسشنامه استفاده شد که 
باشد. همچنین پرسشنامه در دو باشد و به معنای پایایی پرسشنامه میمی 101به استاندارد مطرح شده کمتر از 

 مرحله توزیع گردید که نتایج دو مرحله کاملا نزدیک به هم بود.



 9911بهار و تابستان ، پانزدهم، شماره هشتم ریزی آموزشی، دوره دو فصلنامه مطالعات برنامه......991

 

فهم بودن سوالات پرسشنامه از نظرات اساتید هت سنجش روایی صوری یا ظاهری و منطقی و قابلج
دانشگاهی و افراد خبره در زمینه نیازسنجی آموزشی استفاده شد. همچنین پرسشنامه با توجه به انطباق با 

 باشد.ادبیات پژوهش از اعتبار مناسبی برخوردار می

 بیشتری اعتبار از هاشاخص به دهیوزن در زوجی مقایسات هایروش از حاصل نتایج اینکه به توجه با

 مقایسات ماتریس روش از استفاده با را هاشاخص وزن ابتدا در مندرج الگوریتم در توانمی لذا است برخوردار

 تصمیم ماتریس از استفاده با را گیریتصمیم سپس .آورد بدست (AHP)روش تحلیل سلسله مراتبی:  زوجی

 داد انجام SAW,LINMAP,TOPSIS,ELECTRE هایروش از یکی به آمده بدست اوزان و

باشد که در مرحله اول جهت تعیین (. در این تحقیق رویکرد ما استفاده از روش ترکیبی می1931پور، )قدسی

ترین د نیز جهت تعیین مناسباستفاده گردید و در مرحله بع AHPضریب اهمیت و وزن معیارها از روش 

 استفاده شد. TOPSISروش نیازسنجی از روش 
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 . فرایند کلی پژوهش1شکل 
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 :های پژوهشیافته

-با توجه به هدف اصلی تحقیق که انتخاب بهترین روش نیازسنجی آموزشی بر اساس عوامل موثر بر آن می

( به تعیین وزن و اهمیت هرکدام از AHP) باشد، در این قسمت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
وزن و ضریب اهمیت هرکدام از  Expert Choiceها با نرم افزار بندی آنمعیارها و در نهایت اولویت

نشان  داده شده است که از نظر کارشناسان و خبرگان  9معیارها مشخص گردید که نتایج آن در قالب جدول 
که به منظور انتخاب بهترین روش نیازسنجی در تحقیق استفاده گردید، نیازسنجی آموزشی از بین معیارهایی 

( رتبه و اولویت اول را با فاصله 10131روش دیگر )ضریب اهمیت  3معیار انطباق با واقعیت نسبت به 
و سپس معیار لزوم  10119معناداری به خود اختصاص داده است و پس از آن معیار زمان با ضریب اهمیت 

رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده و معیار پیچیدگی  10111گر با ضریب اهمیت تسهیل حضور فیزیکی
در  10111و در نهایت معیار تعداد افراد شرکت کننده با ضریب اهمیت   10131استفاده با ضریب اهمیت 

قم معناداری کل باشد که این رمی 1019جایگاه های آخر قرار گرفتند. همچنین نرخ ناسازگاری محاسبه شده 
 کند.دهد و روند محاسبات را تایید میمدل را نشان می

 یآموزش یازسنجین روش انتخاب یارهایمع تیاهم نییتع و یبند رتبه. 9 جدول

 اولویت معیارها معیارها ردیف
نرخ 

 ناسازگاری
 10131 انطباق با واقعیت 1

1011 

 10119 زمان 1

 10111 گرلزوم حضور فیزیکی تسهیل 9

 10111 رویکرد روش 1

 10111 هزینه 1

 10112 ابزار مورد استفاده 2

 10111 نوع روش 1

 10131 پیچیدگی استفاده 3

 10111 تعداد افراد شرکت کننده 3

ها از تکنیک تاپسیس و نرم بندی آنترین روش نیازسنجی آموزشی و اولویتدر ادامه نیز جهت انتخاب مناسب
+ (منفی و مثبت هایآلایده تا گزینه هر اقلیدسی فاصله تفاده شد که نتایج محاسبهافزار اکسل اس

id  و -id ( 
قابل مشاهده  1های نیازسنجی آموزشی در جدول شماره و رتبه هرکدام از روش (CLi)و ضریب نزدیکی 

 .باشدمی
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+ (منفی و مثبت هایآلایده تا گزینه هر اقلیدسی فاصله محاسبه .1 جدول
id   و-

id (  و ضریب نزدیکی(CLi) 

نزدیکی ضریب رتبه  

(CLi) 
منفی آلایده  

(di-) 
 مثبت آلایده

(di+) 

 نیازسنجی هایروش

 آموزشی
 دلفی 101113 101112 10113 11

 فیش باول 101111 101111 10131 11

 تل استار 101111 101111 10111 3

 تجزیه و تحلیل شغل 101111 101923 10111 1

9 33101  هرم یا درخت خطا 101131 101131 

 آزمون وظایف کلیدی 101911 101121 10121 1

 رویدادهای مهم یا بحرانی 101911 101131 10913 2

 طوفان مغزی 101111 101113 10911 1

 سناریونویسی 101931 101122 10911 3

 روندیابی 101911 101113 10921 1

 دیکوم 101111 101111 10132 1

قابل مشاهده   9و شکل  1که نتایج آن در جدول  با استفاده از تکنیک تاپسیس ساس تحلیل صورت گرفتهبر ا

شده در پژوهش فاصله اقلیدسی کمتری با ایده آل مثبت و فاصله بیشتری با های بررسیهر چه گزینه است

شود. با طلوب در نظر گرفته میآل منفی داشته باشند و همچنین از ضریب نزدیکی بیشتر دارا باشد گزینه مایده

و  10132توجه به نتایج پژوهش حاضر تکنیک دیکوم  و تجزیه و تحلیل شغل با اکتساب ضریب نزدیکی 

 10911، 10113باول نیز با ضریب اهمیت استار، دلفی و فیشدر رتبه اول و دوم قرار گرفتند. تکنیک تل 10111

 دادند.های آخر را به خود اختصاص رتبه 10131و  
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 :گیریبحث و نتیجه

ریزی آموزشی قابل مشهود است عدم انتخاب روش مناسب جهت همانطور که در ادبیات موجود در برنامه
گردد. در صورتی که نیازها به ریزی آموزشی میرنامهنیازسنجی آموزشی موجب اختلال در فرایندهای بعدی ب

های ریزی آموزشی صورت گرفته سست خواهد بود و هزینهدرستی استخراج نگردد مبنای طراحی و برنامه
های برگزارشده اثربخشی و کارایی لازم را نخواهد داشت. ها تحمیل نموده و همچنین آموزشگزاف بر سازمان

هایت دقت در انتخاب روش نیازسنجی در سازمان با توجه به فرهنگ و زمینه موجود بنابراین لازم است ن
 صورت گیرد.

 AHPساختن ضریب معیارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از تکنیک بندی و مشخصجهت اولویت
 با یگیرتصمیم برای شدهطراحی هایسیستم ترینجامع از . فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکیاستفاده شد

 کندمی فراهم مراتبیسلسله صورت به را مسئله کردنفرموله امکان تکنیک این زیرا چندگانه است معیارهای
 هایفرآیند گزینه این. دارد مسئله در را کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن نظر در امکان و همچنین

 بر علاوه. دارد را معیارها و زیر یارهامع روی حساسیت تحلیل امکان و داده دخالت گیریتصمیم در را مختلف
میزان  همچنین. کندمی تسهیل را و محاسبات قضاوت که شده نهاده بنا زوجی مقایسه مبنای بر این

 چندمعیاره گیریتصمیم در تکنیک این ممتاز مزایای از دهد کهمی نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری
 . باشدمی

های نیازسنجی آموزشی معیار تاثیرگذار بر انتخاب روش 9جدول شماره  های پژوهشبا توجه به یافته
شناسایی گردید که معیار انطباق با واقعیت با ضریب اهمیت بیشتر و معناداری رتبه اول را به خود اختصاص 

ای هداده است که با توجه به این از نظر متخصصان این امر یک روش نیازسنجی در ابتدا باید بر مبنای داده
گیری دقیق نیازها را واقعی و عینی باشد و به دور از هر گونه نظرات شخصی و ذهنی باشد تا قابلیت اندازه

بینی انجام شود. ها با نهایت دقت و واقعریزی آموزشی فرایندها و فعالیتداشته باشد تا در مراحل بعد برنامه
-گاه دوم را به خود اختصاص داد و بیانگر این میجای 10119معیار زمان نیز از نظر خبرگان با ضریب اهمیت 

دهند برایشان حائز های نیازسنجی آموزشی انجام میها میزان زمانی که جهت انجام پروژهباشد که سازمان
ترین باشند که به لحاظ زمانی سریع باشد و در کوتاههای نیازسنجی میباشد و به دنبال روشاهمیت می

کننده با کمترین ضریب اهمیت در راد را شناسایی کند. معیار تعداد افراد شرکتفرصت نیازهای واقعی اف
کننده از بین سایر معیارها در نظر جایگاه نهم قرار گرفت و این به معنای عدم اهمیت تعداد افراد شرکت

کم نیز که های نیازسنجی با وجود تعداد افراد ها روشباشد. از نظر آنمتخصصان امر نیازسنجی آموزشی می
 باشد.ای کامل از کل کارمندان باشد قابلیت سنجش نیازها را دارا میکننده نمونهبیان

 نیا بر کیتکن نیا.  جهت اولویت بندی روش های نیازسنجی آموزشی از تکنیک تاپسیس استفاده شد.
 و( ممکن حالت نیبهتر) مثبت آلدهیا حل راه با را فاصله نیکمتر دیبای انتخاب نهیگز که است شده بنا مفهوم

 تیمطلوب که است نیا بر فرض. باشد داشته( ممکن حالت نیبدتری )منف آلدهیا حل راه با را فاصله نیشتریب
 (. 1113 همکاران، و توفان) استی کاهش ای وی شیافزا کنواختی طور به شاخص هر
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زیه و تحلیل شغل با اکتساب ضریب با توجه به یافته های پژوهش با استفاده از تاپسیس، تکنیک دیکوم و تج
های عینی و ملموس جهت سنجش نیازهای کارکنان نزدیکی بالاتر در رتبه اول و دوم قرار گرفتند که از داده

-دهند و این به معنای برتری این روشکنند و کمتر نیازسنجی را بر مبنای ذهنیت افراد انجام میاستفاده می

باشد. عامل ذکرشده می 3مورد استفاده در پژوهش حاضر با توجه به های های نیازسنجی بر سایر روش
بودن این باول نیز با توجه به اهمیت عامل انطباق با واقعیت و با توجه به ذهنیاستار، دلفی و فیشتکنیک تل

 های آخر را به خود اختصاص دادند.ها رتبهروش

های توافق محور های نیازسنجی آموزشی، روشوشبندی رهای صورت گرفته جهت اولویتبا توجه به تحلیل
های مناسبی جهت سنجش نیاز افراد باشند. اما با توجه به اینکه معیار انطباق با توانند به صورت کلی روشمی

واقعیت از نظر خبرگان با ضریب اهمیت بالاتری نسبت به دیگر معیار در جایگاه اول قرار گرفت و طبعا این 
های واقعی باشد. بر اساس نظر ر اولویت قرارگرفتن روش نیازسنجی شود که بر اساس دادهتواند باعث دمی

باشد و با توجه به عینیت این روش، خبرگان و نتایج حاصل از ادبیات، روش دیکوم دارای این ویژگی می
وجه به اثربخشی و کیفیت بالا و همچنین هزینه پایین بهترین روش در شرایط کلی جهت نیازسنجی با ت

 (. 1333، 1روش نیازسنجی مذکور می باشد )نورتون 11متغیرهای موجود از 

های نیازسنجی آموزشی در شرایط خاص سازمان و میزان آمادگی خود ها بایستی از هر کدام از روشسازمان
علی عامل مطرح شده استفاده کند و در صورت تغییر اقتضائات سازمان خود در روش نیازسنجی ف 3بر اساس 

 خود تجدید نظر نماید.

های در مطالعاتی که انجام شد پژوهش های کمی به بیان دقیق و کامل معیارهایی که بر انتخاب روش
اند و تعداد کمی از متغیرها در هنگام نیازسنجی آموزشی مورد توجه باشند پرداختهنیازسنجی آموزشی موثر می

 که ( صورت گرفت معیارهایی1112) 9پژوهشی که توسط جمیل(. در 1111، 1گیرد )براونها قرار میسازمان
 در پول، افراد زمان، که کرد شناسایی را باشنداطلاعات موثر می آوری جمع و آموزشی نیازسنجی در فرایند
 جمع بین زمان گیرندگان، تصمیم ترجیحات نظر، مورد نتایج نیازسنجی، در فرایند درگیر و سازمان دسترس

روش به  آموزش و روش بودنمحرمانه روش، پذیریاطمینان و روایی و پایایی درجه اقدام، و اطلاعات آوری
 باشد.استفاده کنندگان از آن جمله می

 باید گرانتحلیل در نیازسنجی آموزشی، استفاده برای تکنیک انتخاب هنگام که داشت اظهار (1111براون )
را  ... و پرسنل بودن دسترس در آموزشی، نیازسنجی به نسبت درک بودجه، مسئله و مشکل، ماهیت معیارهای

 .(1111، 1دارد)علیخانی آموزشی نیازسنجی هدف و سازمان خود به بستگی معیار هر اهمیت مدنظر قرار دهند.

                                                           
Norton 1 
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های نیازسنجی آموزشی که کدام روش بر دیگری بندی روشهمچنین پژوهشی که به طور دقیق به اولویت
اشد وجود ندارد و هر کدام از روش های نیازسنجی آموزشی به صورت جداگانه مورد ارجحیت دارد پرداخته ب

های کمی در داخل کشور انجام شده که مشابهت های اندکی با پژوهش بحث قرار گرفتند.  تنها پژوهش
 حاضر دارد.

زمانی ( در پژوهش خود با عنوان )الگوی مناسب برای سنجش نیازهای سا1939یارمحمدیان و همکاران )
داند که دارای های بهداشتی و درمانی استان اصفهان( الگوهایی را مناسب میکارکنان شاغل در شبکه

های زیر باشند: مفهوم نیاز را به عنوان برداشت ترکیبی و نیز به عنوان فاصله بین وضع موجود و ویژگی
از ابزارهایی  -اهداف سیستم باشدها و منابع تعیین نیاز کارکنان شاغل در شبکه و آرمان -مطلوب بسنجد

شناسایی نیازها در سطح منطقه و در سطح شغل باشد و  -نظیر پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده شود
ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یک مکان مناسب -ملاک تعیین الگو، میزان مشارکت کارکنان باشد

محور باشد. همانطور که از نظر لگوهای ترکیبی و الگوهای هدفترین الگوها، اخاص تکنیک دلفی و کاربردی
محور بودند در حالی که در پژوهش یارمحمدیان و همکارانش بهترین الگو، الگوهای ترکیبی و الگوهای هدف

 باشند.محور میحاضر بهترین روش، تکنیک دیکوم و الگوهای مسئله

های مطرح شده در تنها به بررسی تعدادی از روش ( انجام شد1313) 1در پژوهشی که که توسط هوستون
پژوهش از جمله روندیابی، سناریونویسی، دلفی و فیش باول پرداخته شده و به بررسی مزایا و معایب هر کدام 
به صورت جداگانه پرداخته است و نقطه اشتراکی که بتواند در یک برهه زمانی یک روش نیازسنجی را بر 

 نکرده است. دیگری ارجح بداند مطرح

دیکوم(  روش با پرستاران آموزشی نیازسنجی )بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 1939)همکاران  و زادهحکیم
 کنندگانشرکت مشارکت کامل با اولویت تعیین و نیازسنجی فرایند دیکوم در روش که نتیجه رسیدند این به

های نتایج این پژوهش با یافته .دهد انجام شآموز زمینه در ایبینانه واقع و دقیق ریزیبرنامه تواندمی
پژوهش حاضر که روش دیکوم به عنوان بهترین روش نیازسنجی آموزشی با توجه به معیارها انتخاب شد 

 مشابهت دارد.

هایی باشند که مسائل را به صورت ها باید به دنبال استفاده از تکنیکبا توجه به تحلیل صورت گرفته سازمان
های مورد بررسی در باشند و با توجه به روشنظر بگیرد و به دنبال یافتن مسئله و حل آن می همه جانبه در

محور همچون تکنیک تجزیه و تحلیل های مسئلهتوانند از روش دیکوم و روشها میاین پژوهش سازمان
از استفاده از شغل، آزمون وظایف کلیدی و هرم یا درخت خطا استفاده کنند. همچنین باید تا حد امکان 

باشند از جمله روش دلفی، فیش باول، تل استار و .... های نیازسنجی که مبتنی بر توافقات ذهنی میروش
های آتی عوامل بیشتر از جمله  سلایق مدیران، بستر شود در پژوهشامتناع کرد. همچنین پیشنهاد می

 ای نیازسنجی آموزشی دیگر از جمله مدل هفرهنگی سازمان و ... مورد بررسی قرار گیرند و همچنین روش

OEM ،SWOT .و ... مورد بررسی قرار گیرند 

                                                           
Houston 1 
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Choosing training needs assessment methods using with TOPSIS 

Technique 

Komeil Noori1, Hamidreza Yazdani2, Hossein Khanifar 3 

 

Abstract 

The present research aims at providing a framework for selecting the methods 

and models in consistent with the training needs assessment based on influential 

factors and criteria. Given the purpose, an applied method of research is used. 

To collect data, a survey descriptive method of research is used. Statistical 

population includes all executives and experts in the field of educational need 

assessment. To select sample members, Purposive Sampling is used. Data 

collection is performed using both library method to review literature and filed 

study (distribution and collection of questioner). The validity of the questioner 

has been assessed and also approved by the experts due to its consistency with 

the literature. The reliability of the questioner has been approved by its 

inconsistency rate and repeat testing. Analytical Hierarchy process (AHP) as 

well as Expert choice software have been used for analyzing data and 

determining the coefficiency of influencing criteria of needs assessment methods 

and identification of their priorities. TOPSIS technique and Excel have been also 

used to determine Closeness Coefficient and the priority of each Training needs 

assessment method. The results of this study showed that the DACUM 

technique, Job Analysis technique and, in general, Agreement based, are the 

most appropriate methods for training needs assessment. 

  Key words 

Training, Training Needs Assessment, Training Needs Assessment Methods, 

Training Needs Assessment Criteria 
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