
 نياز سنجی آموزشی چيست؟

 

 اشاره

آيا شما يك متخصص . نيازسنجي آموزشي، فعاليتي حياتي و مهم براي آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان است
اين مقاله با . منابع انساني هستيد يا خير؟ بسيار مهم است كه شما در اجراي نيازسنجي آموزشي تبحر داشته باشيد

بررسي آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان مي پردازد و اينكه چگونه نيازسنجي در اين فرايند ديدگاهي كلي به 
در ادامه نيز با ديدي عميق، به مفاهيم اصلي و گامهايي كه درگير با انجام نياز سنجي . به خوبي تناسب پيدا مي كند

و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان، شامل سلسله پيشينه طراحي يك برنامه براي آموزش . آموزشي است، مي پردازد
 :گامهايي است كه مي توان آنها را در پنج مرحله دسته بندي كرد

  
 .نياز سنجي،هدف هاي آموزشي، طراحي، اجرا، ارزشيابي

  
موزش واقعي قبل از اين كه آ. به منظور كارايي و اثربخشي، همه برنامه هاي آموزشي بايد با نيازسنجي آموزشي آغاز شوند

اتفاق بيفتد، مدير آموزشي بايد اين موضوع را مشخص كند كه چه كسي، چه چيزي، چه وقتي، چه جايي، چرا و چگونه 
به منظور انجام اين امر مدير آموزشي بايد در حد توانش اطالعات را تجزيه و تحليل كند. آموزش دهد . 

  
مختلفي شناسايي كرد، اما به طور كلي نياز به عنوان شكاف بين  است كه آن را مي توان از طرق» نياز«سنجش همراه با 

اين شكافها مي تواند شامل . آنچه كه در حال حاضر وجود دارد و آنچه كه در آينده مورد نياز است، توصيف مي شود
و مطلوب، شايستگي تفاوتهايي بين، آنچه كه سازمان انتظار دارداتفاق بيفتد و آنچه كه اتفاق مي افتد،عملكرد شغلي فعلي 

 .ها و مهارتهاي موجود و مطلوب باشد
  

نيازسنجي همچنين مي تواند براي كمك به،بهبود شايستگي ها و عملكرد گروههاي شغلي،موضوعات بهره وري و حل 
 .مسأله، نياز به آمادگي و پاسخگويي به تغييرات آينده در سازمان يا وظايف شغلي به كار برده شود

به مدير آموزشي اجازه مي دهد تا اهداف آموزشي را از طريق پاسخگويي به دو سؤال خيلي اساسي  نتايج نيازسنجي
چه كسي به آموزش نياز دارد؟ چه آموزشي مورد نياز است؟: شناسايي كند  

گاهي اوقات آموزش راه حل نيست، بعضي ازشكافهاي عملكردي، مي تواند از طريق ساير راه حلهاي مديريتي كاهش داده 
انتظارات ارتباطي، فراهم كردن محيط كاري حمايتي، دسته بندي و مرتب كردن نتايج، : از قبيل. شود يا حذف شود

  .برداشتن موانع،چك كردن تناسب شغلي
  



بعضي مواقع نياز سنجي انجام شده و اهداف آموزشي به طور واضح بيان شده اند، در اين صورت مرحله طراحي برنامه 
انتخاب شخص درون يا برون سازماني براي طراحي و توسعه آموزش، : به گامهاي زير شروع مي شودآموزشي با توجه 

سخنراني، ايفاي نقش، (انتخاب و طراحي محتواي برنامه، انتخاب تكنيكهايي كه براي سهولت يادگيري استفاده مي شود 
، شناسايي و آموزش )كتاب، ويدئو و غيره(ي رود ، انتخاب موضوعاتي كه براي اجراي آموزش به كار م...)شبيه سازي و غيره

درصورتي كه درون سازماني باشند(مربيان  ). 
  

برنامه ريزي كالسها، تسهيالت و افراد شركت كننده، برنامه زمان بندي : بعداز پايان مرحله طراحي، آموزش آماده اجراست
ر موقعيتهاي زمان بندي شده، هدايت برنامه آموزشيشده مربيان براي تدريس، آماده سازي مواد آموزشي و ارائه آنها د . 

آخرين مرحله برنامه آموزش و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان، ارزشيابي از برنامه آموزشي به منظور تعيين اينكه آيا به 
مه آموزشي و فرآيند ارزشيابي شامل تعيين عكس العمل شركت كنندگان در برنا. اهداف آموزشي رسيده ايم يا نه مي باشد

اينكه تا چه حدي شركت كنندگان مطالب آموزشي را فرا گرفته اند و آيا مطالب ياد گرفته شده را به محيط واقعي كار 
اطالعات جمع آوري شده از ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در مراحل بعدي نيازسنجي  .انتقال مي دهند، را شامل مي شود

ي آموزشي، تعيين اهداف آموزشي، طراحي،اجرا و ارزشيابي، فرآيندهاي مستمر و نيازسنج .آموزشي قابل استفاده است
 .بسيار مهم براي سازمان به شمار مي روند

  
تجزيه و تحليل سازمان، تجزيه و تحليل وظيفه، تجزيه و تحليل فرد:نيازسنجي در سه سطح انجام مي گيرد . 

تحليل مي كند و همچنين تعيين مي كند كه در كجا به آموزش نياز تجزيه و تحليل سازمان اثربخشي سازمان را تجزيه و 
 .است و اين آموزش تحت چه شرايطي بايد اجرا شود

  
تأثيرات محيطي، شرايط اقتصادي و تأثير آن بر هزينه هاي : تجزيه و تحليل سازماني بايد موارد زير را شناسايي نمايد

ه شناخت موانع فرهنگي و زباني، تغيير فناوري و اتوماسيون ،افزايش مكاني در عملياتي، تغيير جغرافيايي نيروي كارو نياز ب
تا چه (بازار جهاني، روندهاي سياسي، ازقبيل آزار و اذيت جنسي و تشديد ها و تهييج هاي مكان كاري، اهداف سازماني 

واد در دسترس و همچنين پول، امكانات، م(، منابع در دسترس )اندازه سازمان در رسيدن به اهدافش اثربخش است
، جو سازماني و حمايتي كه از برنامه هاي آموزشي مي شود حمايت مديريت سطح باال، )متخصصاني كه در سازمان هستند

 .عالقه مندي به همكاري در كاركنان، مسئوليت در قبال نتايج
  

ز منابع مختلفي به دست آيد كه اين منابع اطالعات مورد نياز براي هدايت و اجراي يك تجزيه و تحليل سازماني مي تواند ا
اهداف و مأموريتهاي سازمان، فلسفه وجودي و برنامه ريزي استراتژيك، جايگزيني كارمندان، برنامه ريزي هاي : شامل

هم نيازهاي فعلي و هم : موفقيت آميز، برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي نيازمنديهاي پرسنلي، جايگزيني مهارتها
زهاي كوتاه مدت و بلند مدت، شاخصهاي وضعيت سازماني، رابطه مدير، كارگر، نارضايتي ها، نرخ جايگزيني كاركنان، نيا

غيبت از كار، پيشنهادات، بهره وري، حوادث در كار، بيماريهاي كوتاه مدت، مشاهده رفتار كاركنان، بررسي نگرشها، 
كارگر، هزينه مواد، كيفيت محصوالت، بهينه سازي تجهيزات، نرخ هزينه : تحليل شاخص هاي كارايي* شكايات مشتريان؛ 

توليد، هزينه هاي توزيع، اتالف، وقت كشي، تأخير در تحويل و تعميرات، تغييرات در ابزار، تكنولوژي و اتوماسيون، گزارش 
پاداش، سيستمهاي  ساالنه، برنامه هايي براي سازماندهي مجدد يا تجديد ساختار شغل، استثنائات مالي، سيستم هاي

تجزيه و تحليل وظيفه، اطالعاتي را در . برنامه ريزي، سيستمهاي كنترل و تفويض اختيار، نگرشهاي كاركنان و رضايت آنها
ارتباط با يك شغل يا گروهي از مشاغل و دانش، مهارتها، نگرشها و توانايي هاي مورد نياز براي دستيابي به عملكرد بهينه 

 .را ايجاب مي كند



  
شرح شغل، فعاليتهايي كه انجام يك : منابع زيادي براي جمع آوري اطالعات به منظور تجزيه و تحليل وظيفه وجود دارد

اگر شرح شغل جديدي وجود ندارد يا شرح شغل . شغل و شرايطي كه اين فعاليتها تحت آن انجام مي شود را دربرمي گيرد
تجزيه و تحليل شغل شامل . كهاي تجزيه و تحليل شغل را به كار ببردقديمي مي باشد بايستي فردي آماده شود تا تكني

استانداردهاي عملكرد و استانداردهايي كه به وسيله آن . دانش، مهارتها، نگرشها و توانايي هاي مورد نياز خود مي باشد
ه شغل، نمونه كار، انجام مشاهد. اين استانداردها به منظور شناسايي تفاوتهاي عملكردي مورد نياز است. قضاوت مي شود

شغل، پرسشنامه مربوط به شغل اهميت زماني كه براي انجام شغل سپري مي شود، بازنگري پيشينه درباره شغل از طريق 
شركتهاي ديگر يا بازنگري ژورنال هاي تخصصي، پرسيدن سؤاالتي در ارتباط با شغل از سرپرستان، از مديران سطح عالي، 

تجزيه و تحليل فردي، تحليل مي كند كه يك كارمند يا . ملياتي، تأخير در تحويل، كنترل كيفيتتجزيه و تحليل مسايل ع
كارگر خاص چگونه كارش را انجام مي دهد و تعيين مي كند كدام كارمند يا كارگر خاص به آموزش نياز دارد و چه نوع 

بي بهبود عملكرد، مشكالت عملكردي تأخير، ارزشيا: آموزشي؟ منابع اطالعاتي موجود براي تجزيه و تحليل فردي شامل
تصادفات، اتالف، كنترل كيفيت، وقت كشي، تعمير و استفاده بهينه از ابزار آالت، شكايت مشتريان، مشاهده رفتار، نمونه 

گيري هاي كاري، مصاحبه از كارمندان در مورد آنچه اعتقاد دارند و آنچه كه نياز دارند ياد بگيرند، پرسشنامه ها اندازه 
شغل در ارتباط با كيفيت دانش ها و مهارتها، بررسي نگرشها، رضايت، چك ليستها يا نمودارهاي پيشرفت آموزشي مربوط 

 .به مهارتهاي فعلي
  

فرض كنيد كه نيازسنجي بيش از يك نياز آموزشي را شناسايي مي كند، آموزش مدير، كار با مديريت،  :نتايج نيازسنجي
بر . و منابع موجود) چه تعداد از كاركنان نياز به آموزش نياز دارند(بر مبناي ضرورت نياز، درجه نياز اولويت بندي آموزشها 

مبناي اين اطالعات مدير آموزش مي تواند اهداف آموزشي سازنده اي را به منظور توسعه برنامه هاي بهبود و بهسازي 
 .عملكرد كاركنان و مديران ايجاد كند

  
تحليل شده ارتباطات دروني داشته و اطالعات جمع آوري شده از هر سطح در اثربخشي نياز سنجي هر سه سطح نيازهاي 
خالصه هدف از نيازسنجي آموزشي شناسايي ملزومات عملكرد يا نيازهاي يك سازمان به منظور . مهم و قابل تأمل است

ي نيازهايي مد نظر هستند كه ارتباط كمك به جهت دهي منابع در بخشهايي كه نياز بيشتري وجوددارد مي باشد، يعن
نزديكي با رضايت بخشي اهداف و فعاليتهاي سازماني دارند و باعث بهبود بهره وري و توليد كاالها و خدمات با كيفيت مي 
نيازسنجي اولين گام در اجراي برنامه هاي آموزشي بهبود و بهسازي عملكرد مديران و كاركنان مي باشد و از يافته  .شوند

ي آن براي تعيين اهداف آموزشي، انتخاب و طراحي برنامه هاي آموزشي، اجراي برنامه ها و ارزشيابي از آنچه كه آموزش ها
اين فرآيندها يك سيكل پيوسته اي را به وجود مي آورند كه همواره با نيازسنجي . به وجود آورده است استفاده مي شود

 .آموزشي آغاز مي شود
 

  نيازسنجی آموزشی
  ه مقدم

اولين و اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه آموزشي ، اجراي صحيح و مبتني بر واقعيت فرايند نيازسنجي 
نيازسنجي در حقيقت سنگ زيرين ساختمان آموزش است و هر قدر اين سنگ زيرين بنياني تر و مستحكم تر . است 

قلمرو آموزش ، نيازسنجي به عنوان يكي از مولفه هاي  در.  باشد ، بناي روي آن محكم تر و آسيب ناپذير خواهد بود
اي از  اساسي و ضروري فرايند برنامه ريزي در نظر گرفته مي شود و هر كجا كه مسئله تدوين طرحها و اتخاذ مجموعه



عه اي ، از نيازسنجي به طور مكرر ياد مي شود و مبناي منطقي هر برنامه وجود نياز يا مجمو تدابير آموزشي مطرح باشد
برنامه ريزان آموزشي در سراسر جهان و در تمامي سازمانهايي كه با آموزش سروكار دارند ، ناگزيرند براي . از نيازهاست 

  .تدوين برنامه ها و طرحهاي آموزشي خويش ، داليل قانع كننده اي داشته باشند 
  

نيازهاي افراد ، گروهها ، سازمانها و جوامع  نيازسنجي در واقع فرايند جمع آوري و تحليل اطالعات است كه براساس آن
معموالً هر برنامه آموزشي و درسي براي ايجاد تحول و تغيير در وضعيت موجود ، طراحي . مورد شناسايي قرار مي گيرد 

ا عموماً هدفه. ريزي ، شناسايي هدفها يا نقاط مطلوب است  از اين رو گام آغازين در فرايند برنامه. شود  و اجرا گذاشته مي
از اين رو براي طراحي و اجراي برنامه هاي واقع بينانه و اثربخش ، ضرورت دارد تا نيازها دقيقاً . ريشه در نيازها دارند 

سنجيده و براساس نيازها ، اهداف ويژه برنامه تدوين شوند و سپس مجموعه اقدامات و وسايلي كه به بهترين وجه نيازها 
شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي ، پيش نياز يك سيستم آموزشي . ني شوند را محقق مي سازند ، پيش بي

  .موفق است 
  

تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخش كاركرد 
ي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي فراهم آموزش و بهسازي است كه اگر به درستي انجام شود، مبناي عيني تري برا

خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان ، حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد 
اه آموزش گران است و فقط بايد موقعي ارائه شود كه اوالً پاسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانياً بهترين ر. يافت 

فعاليتهاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا .  اند حل براي مشكالتي باشد كه از آن طريق قابل حل
 . شوند در واقع نوعي اتالف منابع ارزشمند خواهد بود 

  مفهوم نياز
  

. ي از آن ارائه مي شود نياز يك مفهوم عمومي است كه در زمينه هاي مختلف كاربرد نسبتاً وسيعي دارد و تعاريف متعدد
اين تعاريف اگرچه همگي يك نوع مفهوم يا احساس مشتركي را انتقال مي دهند با اين وجود از مناظر و ابعاد مختلف و 

  .بعضاً متفاوتي به آن مي نگرند 
  :به طور كلي برداشتها و تعاريف ارائه شده از نياز را مي توان به چهار دسته زير طبقه بندي كرد 

  از به عنوان فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوبني. 1
نياز به موقعيتي داللت دارد كه در آن وضعيت موجود يا حاضر با . يكي از متداولترين و مقبولترين تعاريف از نيازاست 

و  ، ترجيحات ، انتظارات ها ، هنجارها آل وضعيت مطلوب يا مورد نظر در بر گيرنده ايده. وضعيت مطلوب فاصله دارد 
  .ادراكات مختلف درباره آنچه كه بايد باشد ، است 

  
  نياز به عنوان يك خواست يا ترجيح. 2

آنچه هسته اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد آن است كه . اين برداشت از نياز ، عموماً داراي كاربرد گسترده اي است
  .ت نظرات و عقايد افراد و گروهها درخصوص نياز كانون اصلي نيازسنجي اس

  
  نياز به عنوان يك عيب يا كاستي. 3

از اين ديدگاه نبود دانش ، مهارت و توانايي يا نگرشي و يا ابزار و وسايلي كه منجر به ايجاد اشكال در عملكرد بهينه شود، 
در اين مفهوم نياز هنگامي مطرح مي شود كه در يك مورد خاص حداقل سطح رضايت به دست . نياز تلقي مي شود 



  .است يا نمي تواند به دست آيد  نيامده
  
  برداشت تركيبي. 4

از اين ديدگاه آنچه كه بين وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد ؛ آنچه كه ترجيحات ، عاليق و انتظارات افراد را شكل 
  .مي دهد و سرانجام آنچه كه بر عملكردهاي مطلوب اثر منفي دارد ، همگي نشانگر نياز هستند 

  
  یاهداف نيازسنج

  
  فراهم سازي اطالعات. 1

براي برنامه ريزي از طريق فرايند نيازسنجي اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسايي قرار مي گيرند،اقدامات ضروري براي 
اجراي برنامه ها مشخص مي شوند و نوع و ميزان تالشها و منابعي كه براي دستيابي به هدفها بايد مصرف شوند ، تعيين 

به عبارت ديگر .   ماهيت و نوع برنامه ها را نيز مشخص مي سازد  ديگر اطالعات حاصل از نيازسنجي از سوي. مي شوند 
  .و يا برنامه هاي بلند مدت و آينده نگر تدوين مي شوند ) ضربتي ( ، برنامه هاي كوتاه مدت  براساس سنجش حاصله

  
  ارزيابي و سنجش. 2

براي اجراي طرح خاص يا برنامه مشخصي ، ابتدا زمينه . رنامه هاي آتي است نيازسنجي فرايند ارزيابي اوليه براي اجراي ب
ويژه اي كه برنامه و يا طرح بايد در آن اجرا شود ، مورد سنجش واقع مي شود ، پس از بررسي ، وضعيت نتايج در برنامه 

  .وليه مورد مقايسه قرار مي گيرد ها منعكس مي شود و پس از اجراي برنامه و ارزشيابي از آن ، نتايج حاصله با وضعيت ا
  
  پاسخگو و مسئول كردن موسسات و نظامهاي آموزشي. 3

يكي از اهداف فرايند نيازسنجي آن است كه نظامها و سازمانهاي آموزشي را نسبت به نتايج تالشها و اقداماتشان مسئول 
اي آموزشي نظارت دارند از الگوهاي مختلف بسياري از سازمانهايي كه بر اقدامات و عمليات نظامه. و پاسخگو نگهدارد 

نيازسنجي در سطح گسترده اي استفاده مي كنند تا دريابند كه آيا اقدامات و فعاليتهاي آموزشي موثر بوده است يا خير 
و نيز موارد و حوزه هايي كه پيشرفتهاي آموزشي كمتر از حد مطلوب بوده است كدام هستند و چه اقداماتي براي بهبود 

  .ا بايد به مرحله اجرا گذاشتآنه
  

  تشخيص يا شناسايي ضعفها و مسائل و مشكالت اساسي سازمان يا نظام. 4
در برخي موارد با وجود تالشهاي گسترده ، بسياري از اقدامات عقيم مي ماند و نظام ياسازمان در تحقق رسالت حقيقي 

مديران و برنامه ريزان مي توانند حوزه ها و  براساس نتايج حاصل از نيازسنجي ،. خود با شكست مواجه مي شود
  .قلمروهاي بحراني را شناسايي و تصميمات مقتضي را درخصوص نحوه رفع يا برخورد با آنها اخذ كنند 

  
  رشد و توسعه سازمان و كاركنان. 5

دستيابي به .  استامروزه توسعه سازماني و رشد و پرورش مستمر كاركنان يكي از مسائل اساسي فرايند مديريت آموزشي 
اين مهم همواره بستگي به شناسايي ايده آل هاي نوين ، موانع موجود در دستيابي به ايده آل ها و يافتن بهترين طرق 

تحقق چنين امري تنها از طريق طراحي و به كارگيري نظام مستمر نيازسنجي در ابعاد . توسعه سازمان و كاركنان است 
  .آموزشي امكانپذير است 

  



  استفاده بهينه از منابع و امكانات. 6
در تمامي نظامهاي آموزشي ، در مقابل خواسته ها و نيازهاي متعدد و متنوع ، امكانات و منابع انساني ، مالي و مادي 

يكي از اهداف اساسي اكثر . محدودي وجود دارد و گذشته از اين ، زمان الزم براي تحقق تمامي نيازها وجود ندارد 
  .يازسنجي، مشخص كردن اهداف و نيازها و درجه اهميت آنها براي تهيه برنامه هاي عملي است فعاليتهاي ن

به اين اعتبار ، نيازسنجي به مديران و برنامه ريزان كمك مي كند تا در بين تمامي خواسته ها و نيازها ، آن دسته اي را 
توان  بنابراين مي. بع و امكانات نيز پاسخگوي آنها باشد مورد توجه قرار دهند كه از اولويت ويژه اي برخوردار بوده ، منا

  . گفت نيازسنجي حداكثر استفاده از منابع موجود در جهت تحقق هدفهاي مهم و با ارزش را امكانپذير مي سازد 
  روش های نيازسنجی

  

  :در يك دسته بندي كلي ، روشها و فنون نيازسنجي را مي توان به چهار طبقه زير تقسيم كرد 
  
  الگوهاي هدف محور. 1
  

، شناسايي وضع موجود ، تعيين آرمانها و مقايسه اين دو ، اساس كار سنجش نيازها را  در اين دسته از الگوهاي نيازسنجي
الگوي كالسيك كافمن ، : از مهمترين الگوهايي كه در اين طبقه بندي جاي مي گيرند عبارتند از . تشكيل مي دهند 

نقطه مشترك تمام اين الگوها آن است كه اوالً . ، الگوي قياسي كافمن ، الگوي پيشنهادي كالين الگوي استقرايي كافمن 
از مجموعه اي از تكنيك ها بهره مي گيرند و ثانياً با وجود تفاوتهاي موجود ميان آنها ، همواره به نحوي با تعيين اهداف 

  .سازمان يا برنامه سروكار دارند 
  
  )توافق محور ( فق تكنيك هاي ايجاد توا. 2
  

اين تكنيك ها ابزار كار نيازسنجي را تشكيل مي دهند و در صورتي كه در قالب يك طرح تدوين شوند ، اطالعات مفيدي 
هسته مشترك تمام اين تكنيك ها آن است كه در صدد جمع آوري و ايجاد توافق بين نظرات و . را به دست مي دهند 

مهمترين تكنيك هايي كه در اين طبقه جاي مي گيرند . مسئله يا نياز خاصي هستندعقايد افراد مختلف در ارتباط با 
  .تكنيك دلفاي ، تكنيك فيش بول ، تكنيك تل استار و مدل سه بعدي : عبارتند از 

  
  محور –تكنيك هاي مسئله . 3
  

و مشكالت سازمان و يا  اين تكنيك ها همانگونه كه از اسم آنها پيداست ، در صدد مشخص كردن نقاط ضعف و مسائل
كاستيهاي موجود در عملكرد افراد هستند تا براساس شناسايي اين مسائل و معضالت و پيشنهاد اقدامات اصالحي ، 

: مهمترين تكنيك هايي كه در اين طبقه جاي مي گيرند عبارتند از .  راندمان و بازده كلي سازمان و افراد را افزايش دهند
، تكنيك رويداد مهم يا بحراني ، تكنيك آزمون وظايف كليدي و تكنيك تجزيه و تحليل شغل  تكنيك هرم يا درخت خطا

.  
  
  روشهاي تركيبي 4
  

به عبارت رساتر اين روشها ، . در اين دسته از روشهاي نيازسنجي ، تركيبي از تكنيك ها و ابزارها به كار گرفته مي شود 



. كنند و در آنها تعيين قالبها و چارچوبها از اهميت خاصي برخوردار است طرحي نسبتاً جامع براي نيازسنجي را ارائه مي 
مهمترين روشهايي كه در اين طبقه جاي مي گيرند عبارتند از نيازسنجي در سطح موسسه آموزشي ، مدل منابع انساني 

  . و غيره 
  دلفی تكنيك

  

براي كمپاني  1950در سال ) 1963(اين تكنيك داراي سابقه طوالني است و براي اولين بار توسط دالكي و هلمرد 
انگيزه اصلي به وجود آمدن اين تكنيك آن بود كه به دولت امريكا براي انجام پيش بيني . تدوين شد »  Randراند ،  «

گذشته از . توسط صنايع شوروي تهديد مي شوند ، كمك كند هايي درخصوص اينكه كداميك از صنايع امريكايي بيشتر 
هاي اتمي توسط شوروي و آماده سازي صنايع نظامي امريكا  اين ، تكنيك دلفاي به منظور پيش بيني ميزان ساخت بمب

  .براي مقابله با آن مورد استفاده قرار گرفت 
وص اقدام متقابل و نيز عمليات بازدارنده ، ، دولت امريكا مي توانست درخص براساس پيش بيني هاي انجام شده
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