
نيازسنجي آموزشي به روش دلفي

مهدي حاجي سياري: تهيه و تنظيم



بسم اهللا الرحمن الرحيم



  .است نيازسنجي نظامي، هر ريزي برنامه در گام ترين اساسي     

  هدف هاي تعيين براي آموزشي ارزشيابان اغلب كه شيوه اي

  مي اجمال به .دارد نام آموزشي نيازسنجي مي برند، كار به آموزشي

  تشخيص براي عملياتي درگير آموزشي نياز تعيين گفت توان

  را آموزشي اهداف مي توان كه گونه اي به است، آموزشي نيازهاي

.باشد داشته مطابقت و همخواني نيازها با كه كرد انتخاب طوري



.اين رويكرد نيازسنجي بر اساس تفكر زير شكل گرفته است

نياز آموزشي   =   وضعيت موجود آموزشيـ  وضعيت مطلوب آموزشي 



فراهم سازي اطالعات براي برنامه ريزي -1
ارزيابي و سنجش اجراي برنامه ها -2
پاسخگو و مسوول نمودن مراكز و نظام هاي آموزشي -3
تشخيص يا شناسـايي ضـعف هـا و مسـائل و مشـكالت       -4

اساسي نظام
رشد و توسعه سازمان و كاركنان -5
استفاده بهينه از منابع و امكانات -6

اهداف نيازسنجي



:مرحله اول
»شكاف موجود«تحليل و بررسي 

: مرحله دوم
تعيين و شناسايي اولويت ها

: مرحله سوم
شناسايي مشكالت، محدوديت ها و چالش ها

: مرحله چهارم
شناسايي راه حل هاي ممكن و فرصت هاي فزاينده

مراحل هدايت نيازسنجي



يكي از تكنيك هاي نيازسنجي است كه در ايـن   يـن دلفـف
جا ارائه مي شود اين فن به نحوي طراحي شده است كه در 
آن نظرات، قضـاوت هـا و نگرشـهاي افـراد در مـورد نيازهـا،       
اهداف و مقاصد سازمان يا مشـاغل خـاص و موجـود در آن    
مورد بررسي قرار مي گيرد و سعي بر آن است كـه افـراد بـه    

آنچه كه عمدتاً مـورد توافـق    . نقطه توافق معيني دست يابند
.قرار مي گيرد، نياز را تشكيل مي دهد



به طور خالصه روش دلفاي با اسـتفاده از مجموعـه اي از سـواالت    
. اجرا و به صورت تدريجي و مرحله به مرحله به افراد ارائه مي شـود 

اين سواالت به مجموعه اي از كارشناسان ارائه و پاسخ  داده شده از 
سوي كارشناسان و خبرگان توسط نيازسنج يـا گـروه نيازسـنجي،    
. تجزيه و تحليل و در طرح سوال بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد

اين كار در چند مرحله و به صورت پي در پي انجـام مـي شـود تـا     
اينكه سرانجام كاردانان و كارشناسان بـه نقطـه توافـق معينـي در     

بهـره گيـري از   در ايـن طـرح   .مورد اهداف يا نيازها دست يابند
.كافي است نفر براي هر شغل 5نظرات 

توصيف روش دلفي  



مشخص ساختن اولين سؤالي كه بايد به آن پاسخ داده  -1
)1توزيع فرم(شود

( قبل از مشخص كردن اولين سؤال ضروري اسـت تعريفـي   
از انتظاراتي كه شاغلين در شـغل مـورد نظـر    )  جامع و مانع

بايد برآورده سازند به مخاطبين ارائه و به اين شكل وضعيت 
مطلوب از نظر نحوه كارآيي مطلوب در شغل مـورد نظـر بـه    

.مخاطبين ياد آوري  شود



  »اولويت« سپس در ستون . نيازهاي شغل خود را بنويسيد» عنوان نياز آموزشي« كارشناس گرامي لطفا ابتدا در ستون
دقت شما موجب افزايش . نمره بدهيد)  اولويت بيشتر نمره بيشتر( 10تا  1به هر يك در قياس با ساير نياز ها از 

)نيز باشد 10نمره دهي با توجه به تعداد نيازها مي تواند بيش از ( .اعتبار اين نيازسنجي خواهد شد

١فرم شماره  

)شاغل خبره( تعيين نياز هاي آموزشي و اولويت آن ها بر اساس نظر كارشناسان

:                                                                                                                            شماره كارمندي :                        عنوان و رتبه شغلي:                                  نام و نام خانوادگي
:    مدرك و رشته تحصيلي                              :واحد/ اداره كل/ مركز/ معاونت

اولويتعنوان نياز آموزشيرديف
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قدم بعد طرح اولين سؤال است
با توجه به انتظاراتي كه در شغل ياد شده از فـرد  : مثالً 

كـه در اختيـار   ) 1فـرم ( شاغل مي رود لطفـًا در فرمـي   
داريد بنويسيد چه آموزش هايي فرد را قادر مي سازد كه 
كار خود را در حد مورد انتظار از جنبه كمـي و كيفـي   

 20تا 1انجام دهد؟ لطفًا اولويت هر نياز را با دادن نمره 
تعيـين  ) بيشترين اولويت 20كمترين و نمره  1نمره ( 

.كنيد



جمع بندي پاسخ ها وطرح دومين سؤال بر اسـاس آن    -2
) 2توزيع فرم ( 

هر . مي شودتوزيع  2فرم شماره   جمع آوري و1فرم شماره 
با ميزان تكـرار آن بـر روي يـك فيليـپ      1نيازدر فرم شماره

جمـع  ( هـر نيـاز    ميانگين اولويـت چارت نوشته مي شـود  
در برابر آن قرار ) نمرات تقسيم بر تعداد افرادحاضر در جلسه

اولويت ) از بيشترين به كمترين( مي گيرد و نيازها به ترتيب 
.آورده مي شود



كارشناس محترم لطفًا  پس از مطالعه دقيق نيازهاي آموزشي ابراز شده در مرحلـة اول كـه بـه ترتيـب بـر اسـاس       
ميانگين اولويت در اين مرحله ليست شده است به هريك از نيازهاي موجود در فهرست، مجدداً در مقايسه با ساير 

نمره دهي با توجه به تعداد نيازها مي ( )اولويت بيشتر نمره  بيشتر.  ( نمره بدهيد 10تا  1نيازها بر اساس اولويت 
)نيز باشد 10تواند بيش از 

2فرم شماره 
)شاغل خبره(نيازهاي آموزشي و اولويت  آن ها در مرحلة دوم از نظر كارشناسان 

:شماره كارمندي            :                عنوان و رتبه شغلي         :                                نام و نام خانوادگي
:مدرك و رشته تحصيلي                :               واحد/ اداره كل/ مركز/ معاونت

اولويت شما در اين مرحلهعنوان نياز آموزشيرديف
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سپس از كارشناسان درخواست مي شود هر يك در مدتي كوتاه، علت 
انتخاب خود و اولويتي را كـه بـه آن داده اسـت بـراي جمـع حاضـر       

مدت صحبت هر فرد حدود يك دقيقه و زمان صحبت دقيقاً . ( بگويد
بـار  ). كنترل مي شود تا جلسه به بحث هاي نـامربوط منحـرف نشـود   

 «ديگر از مخاطبين خواسته مي شود با درج نيازهاي ابراز شده تحـت  
اولويت مورد نظر خود را در  2در فرم شماره » عنوان نياز آموزشي

 20براي كمتـرين اولويـت و    1(  20تا 1برابر هر نياز با نمره دادن از 
 »لويت شما در اين مرحلـه او« در سـتون  )  براي بيشترين اولويت

براي اينكه هر فرد بتواند اولويت فعلي نياز ابراز شده را . ( عيين كندت
مورد توجه قرار دهد مي تواند آنرا به صورت كوچك جلـوي هـر نيـاز    

پژوهشــگر توجــه درج كنــد و يــا بــه فيليــپ چــارت توجــه كنــد 
)حاضرين را به اين امر جلب كند



جمع بندي پاسخ ها و طرح سومين سؤال بر اساس آن  -3
)3توزيع فرم(

.مي شود توزيع 3جمع آوري و فرم شماره  2فرم شماره 
در  2پژوهشگر به محاسبه ميانگين اولويت ها كـه در فـرم هـاي   

برابر هر نياز آورده شده مي پردازد نيازها با اولويت بندي جديـد  
به ترتيب بر روي يك فيليپ چارت نوشـته و در معـرض ديـد    
كارشناسان قرار داده مي شود و از ايشان خواسته مـي شـود در   
مدت زمان حداكثر يك دقيقه در مـورد اولويـت بنـدي جديـد     

.اظهار نظر كنند



ميـانگين  » ميـانگين اولويـت در مرحلـة قبـل     «در سـتون   ،عنـوان نيـاز آموزشـي   كارشناس محترم لطفاً پس از درج 
فهرست نيازها را مجدداً بررسـي  .  ايد را بنويسيداولويت هايي كه شما و همكاران به نيازهاي آموزشي در مرحله قبل داده

در مقابل نياز مربـوط  » اولويت شما در اين مرحله«  در ستون   10 تا 1فرماييد و تغييرات  مورد نظرتان را با دادن نمره
)نيز باشد 10نمره دهي با توجه به تعداد نيازها مي تواند بيش از ( )اولويت بيشتر نمره بيشتر( اعمال كنيد 

3فرم شماره 
)شاغل خبره(بر اساس نظر كارشناسان آن ها تعيين نيازهاي آموزشي و اولويت هاي 

:شماره كارمندي    :                                عنوان و رتبه شغلي:                                             نام و نام خانوادگي
:                             تحصيليمدرك و رشته :                                 واحد/ اداره كل/ مركز/ معاونت

اولويت شما در اين مرحله  ميانگين اولويت در مرحله قبلعنوان نياز آموزشيرديف
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سپس از كارشناسان درخواست مي شود مجدداً با درج نيازها در فـرم  
 بـــه ترتيبـــي كـــه در فيليـــپ چـــارت آمـــده در ســـتون       3
و نوشتن ميانگين اولويت هر نيـاز در برابـر    »نوان نياز آموزشيع«

بار ديگر نيازهاي » ميانگين اولويت در مرحله قبل« آن در ستون 
ابراز شده و ميانگين اولويت آن ها را مورد دقت قرار دهند و هـر نيـاز   

درســــــــــتون 20تــــــــــا 1را بــــــــــا دادن نمــــــــــره 
براي  20براي كمترين اولويت و  1( »اولويت شما در اين مرحله« 

.اولويت بندي كنند) بيشترين اولويت

جمع آوري و ميانگين اولويت هر نيـاز مجـددًا محاسـبه     3فرم شماره 
لذا نيازهـاي  . بيشترين ميانگين بيانگر بيشترين اولويت است. مي شود

.مشخص شده به ترتيب اولويت نوشته مي شود



در اغلب موارد توافـق نسـبي حاصـل     3پس از پايان مرحله 
ــه        ــت ك ــهود اس ــا مش ــر از آن ج ــن ام ــت و اي ــده اس ش
جا به جايي هاي شديدي نسبت به مرحله اول و دوم مشـاهده  

توافق نسـبي بـه    3نمي شود و پيش بيني شده كه در مرحله 
دست مي آيد هرچند پژوهشگر مي تواند مراحل را ادامه دهد 
ولي از اين مرحله به بعد به داليل متعـدد مـي تـوان مجـدداً     

.منتظر تفارق آرا نيز بود



. پايـان كـار تلقـي مـي شـود      3به همين دليل پايان مرحلـه  
پژوهشگر محترم اولويت هاي داده شده به هر نياز در مرحلـه  

را جمع مي كند و آن را تقسيم بر تعداد كارشناسان حاضر  3
در جلسه نيازسنجي مي كند عدد به دست آمده جايگـاه هـر   

.نياز را نسبت به ساير نيازها مشخص مي كند
در بسياري موارد نيازهاي داراي ميانگين نـاچيز نسـبت بـه     

ــزارش     ــي گ ــد ول ــي كنن ــذف م ــت ح ــترين را از فهرس بيش
نيازسنجي بايد حاوي كليه اطالعات به دست آمده باشـد تـا   
برنامه ريزان آموزشي بتوانند تصوير كامل نيازهاي ابراز شـده  

.را در اختيار داشته باشند



تعيين نيازهاي نهايي اولويت بندي شده به تفكيـك   -5
4هر شغل در فرم 

در نهايت مسئول نيازسنجي نيازهـاي نهـايي اولويـت بنـدي     
شده را به تفكيك هر عنوان شغلي و تعداد افراد متقاضي آن 

ثبت و پس از تأييد و امضاي مـديريت   4نياز در فرم شماره 
آموزش به مـديريت ارزشـيابي و سـنجش اثربخشـي مركـز      

.آموزش ارسال مي شود



.اين فرم توسط مسئول محترم نيازسنجي تكميل مي شود

4فرم شماره
بر اساس اولويت ............................. نيازهاي نهايي شغل 

تعداد افراد متقاضي در حوزه عنوان نياز آموزشيرديف
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امضاء مدير آموزش                    امضاء مسئول نيازسنجي    



پايان
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