
 

 

 1 سنجیآموزشینیاز

Educational Needs Assessment 2 

3 
مند، بررای مخر      یافته و نظام فرایندی سازمانآموزشی  یازسنجین 4 

ها و تعیین  ها، شناسایی شکاف میان وضع موجود و هدف کردن هدف 5 
طری  سرت   ی آموزشری ا هرا  حل سازی راه ها برای عمل و پیاده اولویت 6 

شرود    موخته شود، مخ   مری فرایند نیازسنجی آموزشی آنچه باید آ 7 
 8 اند که همچنین آن را فرایند گردآوری و واکاوی اطالعاتی تعریف کرده

ها، نهادها، جامعه محلی یا  افراد، گروهآموزشی شناسایی نیازهای  سبب 9 
 10 .شود جامعه می

11 

 12 اهمیت نیازسنجی آموزشی

گذاریدربهبوودمنزلهسرمایهکاربردیبه-هایعلمیآموزش 13 

آید،زیراسببایجاددانشوشمارمینسانیبهکیفینیرویا 14 

مهارتدرفرایندتولیدهمراهبااشوغاا درراسوغایتوسو ه 15 

درایو (.Landkinen, 2000)شووداقغصادیواجغماعیمی 16 

بوراسوتوف و آمووزشهزینوهمیانبایدتوجهداشتکوه 17 

یپاسو بوهنیوازدرنخسوت شوودکوهعرضوهزمانیباید 18 

حولبورایموجوودحلبهغری راهدوم شدوشدهباشناخغه 19 

هایآموزشیکهبدونتوجهبوهایو مشکالتباشد.ف الیت 20 

واقو نووعیاتوالنمنواب در،شرای طراحیواجراشووند 21 

بیوان.به(Rahnavard et al., 2011) رودشمارمیبهارزشمند 22 

دقیو  وتحلیولتجزیه آموزشی، سنجیتوجهیبهنیازبیدیگر 23 

شودکهبرناموهآموزشویآنها،سببمی بندیاولویت و نیازها 24 

نغیجوهبواوجوددر و نبووده نیازهایجام ه و هاواق یت پایهبر 25 

انگیوزه و مهوارت هوا،ارت واسسودادانوش،افوزایشهزینوه 26 

داشوت)مودیریوهمکواران، نخواهود بهدنبوا  را فراگیران 27 

هایتأکیدآموزشکهیدتوجهداشتبا(.درای راسغا1391 28 

برپایوهدانشگاهی،هایآموزشدرم ایسهباردیبکار-علمی 29 

راسوغوارهوایمواههدنتربیتتکنیسوی بانیازهایداخلی 30 

نیازسونجی.بنابرای (1382)س یدیرضوانیوبین ی،است 31 

اهمیوتبیشوغریکواربردی-هایعلمویآموزشیدرآموزش 32 

دارد. 33 

 34 

 35 شناسی واژه

هوواییاسووتکووهدر واژهتوورینیووازیکوویازمغووداو :نیاا   36 

اسوا فرهنو ایدارد.برهایگوناگونکاربردگسغرهزمینه 37 

وبسووغر،نیووازبوورایارضوواسوتح وو هوودفیقابوولو ووو ، 38 

 Merriam-Webster’s Collegiate 39ضروریومفیوداسوت)

Dictionary, 1999 هووایفارسووینیووزنیووازرا(.درفرهنوو 40 

اند)م وی ،کردهحاجت،احغیاج،خواهش،قضاومیلم نی 41 

توانودشواملم نایشکان،موی.نیازبه(1389 عمید،1386 42 

هامیانانغظاراتفردووضو موجوود،هاوتفاوتدگرگونی 43 

هایموجوودوهاوقابلیتمهارت  عملکردجاریومدلوب 44 

(.Miller & Osinski, 2002)مدلوبباشد 45 

کنودشارهمیاهاییهاومهارتتواناییهمهه:بنی   آمو شی 46 

کوهبایودهواییکهفردبایدانجامدهدویااطالعاتودانش 47 

نیازهوایآموزشویراازهمچنوی ،(.1385بداند)حجوازی، 48 

در.کوردتوانبهدوگروهآشکاروپنهانت سیممییدیدگاه 49 

اموانیازنیسوت،نیازهایآموزشیآشکاربهبررسیومدال ه 50 

جووداحسوا شودنآنهوا،بواو،هایآموزشیپنهاننیازدر 51 

کهچهکسانینیازبهآموزشدارندوآناشخاصبهچوهاین 52 

(.همانمشخصنشدهاست)،هایینیازدارندآموزش 53 

:نیازسنجیفرایندیاستکوهدرنغیجوهنی  سنجی آمو شی 54 

هایبهبودافرادهایآموزشیوفر تایازنیازآنمجموعه 55 

زسوونجیآموزشوویشووود.نیااسووا اولویووتفووراهمموویبوور 56 

یابیبهاطالعاتیدربارهوظوای ا ولیوعملوی زمدست 57 

هووایبورایایفوواین ووششووالی،دانوش،مهووارتونگوورش 58 

فارموودوضووروریبوورایانجووامآنوظووای اسووت)اکبووری 59 

(.ارزیووابینیازهووایآموزشوویرویکووردی1397همکوواران، 60 

هوا،عالیو یوایافغوهبورایارزیوابیدانوش،توانواییسازمان 61 

هواییادگیرنوده،پویشازارهایاولیهفراگیرانیواگوروهرفغ 62 

شرکتدربرناموهآموزشویاسوتونووعیپولبورایرفو  63 

رودشوومارموویهووایموجوووددربرنامووهدرسوویبووهشووکان 64 

(Nugraha et al., 2018و)65 چوه بور دهودآمووزشنشانمی 

(.McCawley, 2009)باشد داشغه کیدأت باید یچیز 66 

 67 

 68  آموزشی سنجینیازفرایند آموزشی و 

مسوببشود1990تأکیدبرکیفیتآمووزشدراوالولدهوه 69 

هوایمور ردنبا شناساییراههایآموزشیبهبسیاریازنظام 70 

هوایجهتارزیابیتح  اهدانآموزشیوپیشرفتبرناموه 71 

(.درای راسوغا،حرکوتبوهOfsted, 2013آموزشیباشند) 72 



 یآمو ش سنجی ی  ن

 797 

یگونواگونهواسمتتأمی وبهبودکیفیتآموزشباروش 1 
ایوو .(Garira, 2015)مووداخالتآموزشوویهمووراهاسووت 2 

هوایکوافیبوهمداخالتبرایارالهباکیفیتدانشومهارت 3 
فراگیرانوهمچنی توسو هاقغصوادیواجغمواعیکشوورها 4 

 European Commission/ EACEA/ 5ضووروریاسووت)
Eurydice, 2015 نیازسووونجیآموزشوووییکووویازایووو.) 6 

رودکوهدر وورتاجورایکارسواز،یشمارمومداخالتبه 7 
شکانمیانمشکالتآموزشیوکیفیتمدلووبدرفراینود 8 

المللیایوزوشود.ازسویی،اسغانداردبی آموزششناساییمی 9 
هوایمنزلهیکراهنمابورایمجموعوهف الیوتکهبه10015 10 

شود،پنجگامرادرطراحیکاربردهمیهابهآموزشیسازمان 11 

بردارنده:نیازسنجیدرنظرگرفغهاستکهدرفرایندآموزش 12 

ریوزیآموزشوی گذاریآموزشی طراحیوبرنامهوسیاست 13 

اجرایبرنامهآموزشی ارزشیابیفرایندآمووزشوپوایشو 14 

هوایآموزشویا ربخشیآموزشاسوت.لوذا،شوناختنیواز 15 

نخسووغی مرحلووهدرفراینوودآموزشوویومرلفووهاساسووی 16 

بوهبیوان(.Bigbee et al., 2016)تریزیآموزشیاسوبرنامه 17 

آموزشیوبررسیمنظمآن نیازهای بررسی و دیگر،شناخت 18 

 Corbett & Redding, 19آموزشویموفو اسوت) نظوام  زموه

2017; Cuiccio & Husby-Slater, 201820 (.درای راسغادر 

 21 آموزش میان ارتباط برایبرقراری ما، درکشور هایاخیردهه

 22 تأکیود کواربردی-علمی عالی هایآموزش رب اشغاا ، و عالی

اندوزیبورمهارتیهادرواق نوعآموزشای استو شده 23 

هواییرابورایکواراسوتکوهفر وتاسا ت اضایبازار 24 

هایاساسویموورددانشومهارتتا،بیندتدارکمیجوانان 25 

وبیاموزند،آنهاراتوسو هدهنودوشناسایینیازبازارکاررا 26 

(.1391زاده،زادهوزینلیزینلی)گیرندکاربهدرعمل 27 

 28 

 29 اهداف نیازسنجی

جملوهبراینیازسنجیمدرحشدهاسوتازگوناگونیاهدان 30 

ارزیابیو ریزیاطالعاتبرایبرنامهکردنفراهمتوانبه:می 31 

گووییوپاسو  سوییبواتاییوراتهماهنگیوهم سنجش 32 

صیوواتشووخی مرسسوواتونظووامآموزشوویبووودنمسوولو  33 

رشود ها،مساللومشکالتاساسیسازمانشناساییض   34 

وریوزیمشوارکغیتح  برنامه وتوس هسازمانوکارکنان 35 

اشوووارهکووورد وامکانووواتببهینوووهازمنووواکوووارگیریبوووه 36 

بورایو اسوا در(.1390توانوا،قمشیوملکویالهی)فضل 37 

کواربردیهودنازنیازسونجی،آموایشووهایعلمیآموزش 38 

هوایگونواگونهاومشاغلحووزهای،مهارتهایحرفهنیاز 39 

هواجام هبرایتربیتنیرویانسانیمووردنیوازایو بخوش 40 

)همان(.است 41 

 42 

 43 بندي نیازهاي آموزشی طبقه

هووایگونوواگوننیازهووایآموزشوویبوواتوجووهبووهدیوودگاه 44 

بندینیازهوایآموزشوی،هایگوناگونیدارد.طب هبندیطب ه 45 

بینیوکنغر دربوارهانشناخت،پیشازای جهتکهبرمیز 46 

زادهزادگوانوتورکافزایود،اهمیوتدارد.عبوا نیازهاموی 47 

بندینیازهایآموزشیبهنیازهایآموزشوی(درطب ه1388) 48 

ای،نیازهوایآموزشوینگهدارنودهوسازمانی،فردیوحرفه 49 

منزلووهتوسوو ه،نیازهووایآموزشوویفراکنشوویوواکنشوویبووه 50 

(نیوز1377کننود.ابدحوی)بندیاشارهمویتری طب هاساسی 51 

نیازهایآموزشیرابوهنیازهوایآموزشویآشوکاروپنهوان، 52 

کنود.گلدشوغای وفردیوگروهی،فوریوآتیت سیمموی 53 

تحلیلنیازهایآموزشوی،بوهچهوارودرموضوعتجزیهفورد 54 

شوناخغینوعنیازآموزشیسازمانی،شالی،فردیوجم یت 55 

 56 نظریووهکووهازجملووهمشووهورتری اشووارهکردنوود.ایوو

هایموجوداسوت،نیازهوایآموزشویکارکنوانرابندیطب ه 57 

عمدتاًدرسهدسوغهنیازهوایآموزشویسوازمانی،شوالیو 58 

(.Goldstein & Ford, 1993 دهد)فردیجایمی 59 

 60 

 61 اصول نیازسنجی 

کهدرایو شدهاستا و مغ ددیبراینیازسنجیم رفی 62 

عنووانا وو (چهارا لرابه1392ه)فغحیواجارگامیان، 63 

 64 نیازسنجیبرشمردهاست:

 بهاصل تداوم ودرونویومحیدویموداومتاییوراتدلیل: 65 

هووایآموزشووی،برنامووهوسووازمانبخشوویا وورضوورورت 66 

.انجامشودمداوم ورتبهسنجیبایدنیاز 67 

 بهج معیت اصل حا ولاطالعواتجایگاهواهمیتدلیل: 68 



 یآموزشسنجییازن

 798 

جوام هواییدادهریوزی، زماسوتامهازنیازسنجیدربرن 1 
هوابایودبوادستآید.ایو دادهارکانبهواب ادهمهدرباره 2 

تحلیولوتجزیهوآوریگوناگونگردهایروشکارگیریبه 3 
.شوند 4 

 کنودکوهایو ا ولایجوابموی:ت و اعتبا   عینیا  اصل 5 
هوااعغبواروودادهکواربوردهشوودبوهیترهایعینیروش 6 

.راداشغهباشندعینیت زم 7 
 پیچیدگیمش  کت اصل نیازسونجیجام یوتوموق یت: 8 

ایجووابرانیازسوونجیتوویمیووکهمکوواریازبرخووورداری 9 
 10 .کندمی

موورداشواره(بها وو 1388)زادهترکوزادگانعبا  11 

اند:دربا ،دوا لدیگرافزوده 12 

 عاملی نیازسنجیبایدپیشازاجرایطرحبینی اصل واقع: 13 

جی،نسبتبهمدال هوشناختهدن،حوزه،سدانیازسن 14 

هوایتواق یواسوا برواشرانداشغهومحی نیازسنجی 15 

 16 .اقدامکنندموجود

 توجوهبوهدرنیازسنجی:اصل  ع یت مالحظ ت فرهنگی 17 

جهوتازدوجوّوخصو یاتفرهنگیحاکمبرسوازمان 18 

خوودرادرعمولنخست،مساللفرهنگویاست.ضروری 19 

دردوم.دهوودجهووتموویریووزیبووهبرنامووهحغوویونشووان 20 

هواوابزارهواوحغوی،انغخابروشریزینیازسنجیطرح 21 

تفسیراطالعاتمغناسبباموق یتفرهنگیوکلیسازمان 22 

مالحظاتفرهنگیاهمیتدارد. 23 

 24 

 25 انواع نیازسنجی

ها ورتهایمغ ددیازنیازبندیدرادبیاتآموزشی،طب ه 26 

هوااب وادگونواگونبنودی طب وهگرفغهاست.دلیلا لیای 27 

(،بوهنیازسونجیبراسوا 1385نیازسنجیاست.حجوازی) 28 

ریزی،نیازسنجیبراسا مواردکواربرد،انوواعمراحلبرنامه 29 

هاباتوجهبهماهیتواهمیتموضووعپرداخغوهاسوت.نیاز 30 

شش،بهباتوجهبهمواردکاربردنیز(1393)وهرم کافم  31 

:اندرهکردهاشانوعنیازسنجی 32 

:ای نوعنیازسنجیبابررسی،تهیهوتنظیم نی  سنجی آلف  • 33 

هواارتبواطدارد.درمشویهواوخو واجرایانواعسیاسوت 34 

،هاباآنچهکوهبایودباشودنیازسنجیآلفا،اقداماتوف الیت 35 

مرتب استوبررسیم ایبومساللموجوددردرجهاو  36 

ممک استتاییراهودانواهمیتقرارندارد.هدنا لی 37 

باشدوای امرممک استبهطرحاهودانوکنونیم ا د 38 

وهاینومنجورشوود.کوافم م ا دجدیدوتدوی برنامه 39 

،دندانتری نوعنیازسنجیمیرااساسینیازسنجیآلفاهرم ، 40 

شناساییتاییوراتون دهآغازکار،رابراینیم یرمسیزیرا 41 

کند.مشخصمیعمی انجامآنهابهطور 42 

م ا ودو،:درای نوعنیازسونجی،اهوداننی  سنجی بت  • 43 

د.نشوهایآموزشییاغیرآموزشیدرستفرضمیسیاست 44 

عملکوردمیوانهدننیازسنجیشناساییفا لهیواشوکان 45 

 46 باعملکردمدلوباست.کنونی

ایو نووعنیازسونجی،عمودتاًنواظربور: نی  سنجی گ ما   • 47 

تکیفیوتوکمیوبوهدیاهدانوم ا داسوتوبناولویت 48 

 49 شود.توجهنمیآنها

ای نوعنیازسنجی،درپیبررسویشو و : نی  سنجی دلت  • 50 

باهدنمشخصکوردنشویوهانجوامبهینوه،گوناگونعمل 51 

 52 است.اییاوظیفهیکار

میوان:درای نوعنیازسونجی،شوکان نی  سنجی اپسیلون • 53 

شده،ت یی وبهنوعیتحلیلنغایجحا لواهدانمشخص 54 

هوایب وودیشوود.نغیجووهایو نوووعنیازسونجیدرگووامموی 55 

ومبنوایتاییوریواا والحشوودکارگرفغهمیبهریزیبرنامه 56 

 57 گیرد.برنامهقرارمی

  درای نوعنیازسنجی،هموارهبهگردآوری نی  سنجی  ت: 58 

یتحلیلاطالعاتدربارهطراحی،اجراوارزشویابووتجزیه 59 

حفظیواتاییوربارهشودوبراسا آندربرنامهپرداخغهمی 60 

شوود.بنوابرای گیوریمویاجزایگوناگونبرناموهتصومیم 61 

ممک استبخشیازبرنامهتاییرکنودبودونآنکوهسوایر 62 

(.1393)کافم وهرم ،اجزایآندچارتحو شوند 63 

 64 

 65 هاي نیازسنجی تكنیك

آموزشویوجوودهاوفنونگوناگونیبراینیازسونجیروش 66 

داردکههریک،هدن،کاربردوشرای خاصخودرادارد. 67 

فنوننیازسنجیآموزشیبراسا مفهومنیازونیازسنجیبوه 68 



 یآمو ش سنجی ی  ن

 799 

شودکهبواتوجوهبوهمفهوومچهاردسغهکلیزیرت سیممی 1 
گذاریشدهاست.الگو،مد وف بهعناوی مخغلفینام 2 

 هوا،تکنیوکی:درایو دسوغهازمادا   ه ی هدف تکنیک 3 
سونجیوجوودداردکوهبوهشناسواییوضو الگوهاینیواز 4 

عنوواناقودامهاوم ایسوهایو دوبوهموجود،ت یی آرمان 5 
پردازد مانندالگویکالسویکاساسیدرسنجشنیازهامی 6 

کافم ،الگویاسغ رالی،الگویقیاسیوالگویپیشونهادی 7 
کالی . 8 

 بورمفهوومنیوازهوا:ایو تکنیوکه ی ایج د توافق تکنیک 9 
هاعنوانیکخواستیاترجیامبغنیهسغند.ای تکنیکبه 10 

هاوباورهایآوریوایجادتواف میاندیدگاهدر ددجم  11 

افرادگونواگوندررابدوهبوانیوازخا ویاسوت.ازجملوه 12 

توانتکنیکدلفوای،تکنیوکفویشبوو ،تری آنهامیمهم 13 

برد.ب دی،تکنیکتلاسغاررانامتکنیکسه 14 

 هادر ددمشخصکوردن:ای تکنیکمحو  تکنیک مسئله 15 

هایموجوودکاسغیهاویان اطض  ومشکالتسازمان 16 

هاییکوهدرایو تری تکنیکدرعملکردافرادهسغند.مهم 17 

طب هجایدارند،تکنیکرویدادمهومیوابحوران،تکنیوک 18 

درخوووتخدوووا،تکنیوووکآزموووونوظوووای وتکنیوووک 19 

هوایلیاست.باتوجهبهماهیتآموزشتحلیلشاوتجزیه 20 

کاربردیمبنیبورتربیوتنیورویانسوانیکواردانووعلمی 21 

تووانبورایماهربراینهادهایگوناگون،ای تکنیکرامی 22 

تشخیصنیازهایآموزشیبهکاربرد. 23 

:ازایوو دیوودگاه،فراینوودهاا ی ترکیباای تکنیااک  و   • 24 

ا مبغنیباشد.درایو نیازسنجیبایدبرترکیبیازت اری ب 25 

کوارگرفغوههابههاوابزارها،ترکیبیازتکنیکنوعنیازسنجی 26 

هووا،رویکووردنسووبغاًجووام یرابوورایشووود.ایوو روشمووی 27 

هوایهاوچوارچوبکنندکهدرآنهاقالبنیازسنجیارالهمی 28 

هوایتوری ایو روشایدارد.مهومنیازسنجی،اهمیتویژه 29 

کوارگرفغوههوایآموزشوی،بوهسسوهنیازسنجی،درسدامر 30 

(.1385شود)حجازی،می 31 

 32 

 33 هاي نیازسنجی روش

هوایمغ وددیآوریاطالعاتروشبراینیازسنجیوجم  34 

هواوهابرحسبموق یتوجودداردکههرکدامازای روش 35 

ایدارند.یکروشممک اسوتشرای خاصکاراییویژه 36 

کارسوازنباشود.درموق یغیکارسازباشدودرشرای دیگور 37 

هوابهغورعمولواق دربسیاریازموارد،ترکیبیازروشدر 38 

(درمدال وهخوودبوه1394کننود.ریواحیوهمکواران)می 39 

اند:هاینیازسنجیاشارهکردهروش 40 

  هووایفووردیبووه:روشهاا ی انفاارادی نی  ساانجی  و 41 

شود.درآوریاطالعاتازافراددریکزمانگفغهمیجم  42 

فوورادیکووهازآنهووااطالعوواتنیازسوونجیایوو روش،ا 43 

شوود،بوایکودیگربورایعرضوهاطالعواتآوریمیجم  44 

هوووایفوووردیشووواملمصووواحبهت ووواملیندارنووود.روش 45 

ناموهوچهره،مصاحبهبامغخصصانکلیدی،پرسشبهچهره 46 

مشاهداتفردیاست. 47 

   درایوو روشبووههاا ی گروهاای نی  ساانجی    و: 48 

هواید،درطوو ف الیوتشوکنندگاناجازهدادهمیشرکت 49 

نیازسوونجیبووایکوودیگرت اموولداشووغهباشووند.اطالعووات 50 

 51 وورت ورتکغبیمانندروشدلفوییوابوهتواند،بهمی

آوریشفاهیدرونیوکگوروهم ولگوروهمغمرکوزجمو  52 

شوند.درهردوموردنیازسنجیموف بسغگیبوهرهبوری 53 

طووربهکنندهداردکهبادانشوتمایلشایسغهافرادشرکت 54 

کننود.فنوونف ا درفرایندمصاحبهگروهویشورکتموی 55 

گروهیشاملروشدلفی،مصاحبهگروهیمغمرکز،گوروه 56 

اسمیوروشگروهیرسمیاست. 57 

 مسوغ یمشواملهای انویهیاغیر:مناب دادهه ی ث نویه داده 58 

هواوهایسرشوماریمدال واتپیشوی وگوزارشگزارش 59 

رکنانترویج،ای مناب  انویوهراهایاداریاست.کارکورد 60 

ایدستآوردنآنهاکارچندانسادهگیرند،زیرابهکارمیبه 61 

نیست. 62 

 ارزیوابیسوری روسوغاییفراینودا  ی بی سریع  وست یی: 63 

یادگیریدربارهشرای روسغاییاستکهدرقالبوسبکی 64 

شوودودار،قابولتکوراروسوری انجواممویفشرده،نظوام 65 

 هایتخصصیمغفواوتازسویتیمارزیاببارشغهم مو ً 66 

آید.واعضایجام هموردپژوهشبهاجرادرمی 67 

 68 



 یآموزشسنجییازن

 800 

 1 کاربردي-هاي علمی نیازسنجی آموزش

کاربردیباهدنارت واسدانوشوایجواد-هایعلمیآموزش 2 
های زمدرافراد،تأسوی شودهاسوتوبورایجوادمهارت 3 

گیوریکواروریوبوهتوانایی زمبرایکواربردعلووموفنوا 4 
اسغ دادافراددرطیفیازمشاغلتأکیددارد.هودن،تربیوت 5 

هوایگونواگوننیرویانسانیمغخصصوموردنیوازبخوش 6 
اقغصادی،اجغماعیوفرهنگیکشوراسوت.دانشوگاهجوام  7 

توری عوامولسوهیموعنوانیکیازمهومکاربردیبه-علمی 8 
نسانیکشوراست،بوهمر ردرایجاداشغاا وتأمی نیرویا 9 

هایای دانشگاهبایدبرایکاریکوهآموخغهنحویکهدانش 10 

شوود،دانوشومهوارت زمرادرایو بهآنهواسودردهموی 11 

دستآورند.درای میاندانشوگاهبایودقوادربوهدانشگاهبه 12 

گووروکووارآفری آور، وون تتربیووتنیوورویانسووانیفوو  13 

شواورزی،فرهنو هایموردنیاز ن ت،خودمات،کبخش 14 

هایعملیومهارتیباشود)اساسونامهویژهدرحوزهوهنربه 15 

هوای(.درعرضوهآمووزش1375،دانشگاهجام تکنولوژی 16 

هوایمهارتیشووناختدقی ن وواطقوتوض  ،چوالش 17 

رو،داشووغ تصویریروشوو ازوض یتاقغصوووادی،پیش 18 

ی،درسداویژهوض یتعلموفناوراجغماعی،سیاسیوبه 19 

ناپوذیراسوت.ملیومند هدرزمانحوا وآینوده،اجغنواب 20 

ایتح  ایو امورنیازمنودآموایشدقیو نیازهوا،دربرناموه 21 

شودهگراوسوازماندهیگرا،کیفیتنگر،دوراندیش،کلجام  22 

کواربردیدر-هایعلمیگیریکالندرآموزشبرایتصمیم 23 

آوری،جمووو زمانحا وآیندهاست.تحلیلوض موجود 24 

اطالعاتمربوطه،ت یی وض مدلوببراسوووا اهودان، 25 

ریزی،اجراوارزیابینغایج،عرضهآمارهوایدرسوت،برنامه 26 

هایمناسبدرای حووزههنگاموم رفیشاخصدقی وبه 27 

گوذاریدرریوزیوسیاسوووتابزارهایمفیدیبرایبرناموه 28 

کند.بخشآمایووشنیازهافراهممی 29 

 30 

 31 شناسی بکتا

.چاپمدیریتمناب انسانیوفنوناموراسغخدامی.(1377ابدحی، .ح.) 32 

او .تهران:انغشاراتدانشگاهعالمهطباطبایی. 33 

(.اساسونامهدانشوگاهجوام 1375).اساسنامهدانشگاهجوام تکنولووژی 34 

کواربردی.قابلیوتدسغرسویدر:-تکنولوژی.دانشگاهجوام علموی 35 
https:/ /www. uast.ac .ir /file /download/ page/ 36 

1497855035- asanameh-uast.pdf 37 
(.نیازسنجیآمووزش1397مد، .،م صومی،غ.وده انیآ.)رفااکبری 38 

بهخبرنگارانحوزهسالمتدربهبودفراینداطالعرسانیدربحران. 39 

.74-50،(61)19.علومپزشکیزانکو 40 

.تهوران:ورزیومنواب طبی ویچهاربنیانآموزشکشا(.1385حجازی،ی.) 41 

پونه.تانغشارا 42 

(.نیازسوونجیآموزشووی1394ریوواحی،م.،عباسووی،ع.،وچیووذری،م.) 43 

کواربردیکشواورزی)موورد-هایتکپودمانیمهارتیعلمیدوره 44 

ناموهپایوانهایروسغاییزنانروسغاییاسغانتهوران(.مدال ه:ت اونی 45 

گاهتربیتمدر ،تهران.دانش.دانشکدهکشاورزی،کارشناسیارشد 46 

 47 و کوارآفرینی آمووزی،مهوارت (.1391ا.) زاده،زینلوی و  . زاده،زینلوی

 48 مدیریت و کارآفرینی ملی .ارالهدرکنفران آموخغگانوریمهارتبهره

 49 .شما  طرود .بابلسر:شرکتپژوهشیبنیان دانش وکارهای کسب

الگوهاینیازسونجی(.ارزشیابی1382س یدیرضوانی،م.وبین ی،ت.) 50 

کواربردی–هایعلمویهایدرسیآموزشآموزشیوطراحیبرنامه 51 

،(2)4شناسووی..مدال وواتتربیغوویوروانایووراناسووالمیجمهوووریدر 52 

123-105. 53 

نیازسوونجیآموزشوویدر(.1388زاده،ج.)زادگووان، .م.وتوورکعبووا  54 

شرکتسهامیانغشار..تهران:هاسازمان 55 

 56 .تهران:راهرشد.رهن فارسیعمیدف(.1389عمید،ح.)

.تهوران:نیازسنجیآموزشی،الگوهاوفنون(.1392).فغحیواجارگاه،ک 57 

انغشاراتآییژ. 58 

رویکوردیجوام بوه(.1390.)م،توانواملکوی.و ،الهیقمشویفضل 59 

شناسویعلوومروش.هایمهمنیازسنجیآموزشیهاوتکنیکروش 60 

.83-115(،68)17.انسانی)حوزهودانشگاه( 61 

ی:ریزیاسوغراتژیکدرنظوامآموزشوبرنامه.(1393)،ج.هرم .،ورکافم ، 62 

فریودهمشوای و:ترجموه.)بازاندیشی،بازسازیسواخغارها،بوازآفرینی 63 

ریزیآموزشی.(.تهران:سازمانپژوهشوبرنامهعبا بازرگان 64 

(.1391نیووا، .م،لبوانقاسومی،ر.وشووم ،م.)مودیری،ک.،علووی 65 

هایبهداشتنیازسنجیآموزشیپزشکانعمومیشاغلدرم اونت 66 

،درمانوآموزشپزشکیازدیدگاهخودآنوان.ودرمانوزراتبهداشت 67 

.44-40(،21)2طبوتزکیه. 68 

.تهران:امیرکبیر..فرهن م ی (1386م ی ،م.) 69 

Bigbee, J. L., Rainwater, J., & Butani, L. (2016). Use of a 70 
needs assessment in the development of an 71 
interprofessional faculty development program. Nurse 72 
Educator, 41(6), 324-327. 73 

Corbett, J., & Redding, S. (2017). Using needs assessments for 74 
school and district improvement: A tactical guide. 75 
Washington, DC: Council of Chief State School Officers. 76 

Cuiccio, C., & Husby-Slater, M. (2018). Needs assessment 77 
guidebook: Supporting the development of district and 78 
school needs assessments. Washington, DC: State Support 79 
Network. 80 

European Commission/Eacea/Eurydice. (2015). Assuring 81 
quality in education: Policies and approaches to school 82 



 یآمو ش سنجی ی  ن

 801 

evaluation in Europe. Eurydice report. Luxembourg: 1 
Publications Office of the European Union. 2 

Garira, E. (2015). The development of a school self-evaluation 3 
framework for classroom quality in Zimbabwean primary 4 
schools. PhD thesis. South Africa: University of Pretoria. 5 

Goldstein, I. L., & Ford, K. J. (1993). Training in 6 
organizations: needs assessment, development, and 7 
evaluation. Pacific Grove, CA: Brooks. 8 

Landkinen, T. (2000). The second international congress on 9 
technical and vocational education. Retrieved from: 10 
www.unesco.org. 11 

MaCawley, P. (2009). Methods for conducting a needs 12 
assessment; Guidelines for cooperative extension system 13 
professionals. The University of Idaho. Retrieved October 14 
1, 2017. 15 

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (1999). Merriam- 16 
Webster Incorporated. (10th ed.). Retrieved from:  http:// 17 
www. merriam- webster.com/dictionary. 18 

Miller, A.J. Osinski, M.D. (2002). Training Needs Assessment, 19 
Retrieved from: www. ispi. Org. 20 

Nugraha, S. T., Suwandi, S., Nurkamto, J., & Saddhono, K. 21 
(2018). The Importance of Needs Assessment for the 22 
Implementation of E-learning in a Language program. 23 
inThe 1st International Seminar on Language, Literature 24 
and Education, KnE Social Sciences, 254–260. 25 

Ofsted. (2013). The framework for school inspection. London, 26 
England: No. 120100. Retrieved from:   www. ofsted. gov. 27 
uk/ resources/ 120100. 28 

Rahnavard, F., Reza Masouleh, S., Seyed Fazelpour, S. F., & 29 
Kazemnejad Leili, E. (2011). Study Factors related to 30 
report the needle stick and sharps injuries report by nursing 31 

staffs of the Educational and Therapeutic Centers of Guilan 32 
University of Medical Sciences, Rasht. Journal of Holistic 33 

Nursing and Midwifery, 21(1), 30-37.  34 

()دانشگاهتربیتمدر سمیهمرادحا لی 35 

)عضوهیلتعلمیدانشگاهتربیتمدر (عنایتعباسی 36 

دانشگاهمرکزتح ی اتطب،قرآنوحدیث)زادهاعظمخدیب 37 

اهلل)عج((علومپزشکیب یه 38 

 39 

 40 

 41 
 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 ها معادل

  Demographic شناخغیجم یت

  Ford ردوف

 Kaufman کافم 

  Goldstein گلدشغای 

 Needنیاز

  Educational Needنیازآموزشی

 Epsilon Needs Assessment نیازسنجیاپسیلون

 Alpha Needs Assessment نیازسنجیآلفا

 Educational Needs Assessment نیازسنجیآموزشی

 Beta Needs Assessment نیازسنجیبغا

 Delta Needs Assessment غادلنیازسنجی

 Zeta Needs Assessmentنیازسنجیزتا

 Gamma Needs Assessmentگامانیازسنجی

 Herman هرم 

 50 

 51 

 52 


