
 

    
 

 

 

 

 وزارت ورزش و جواانن

 معاونت فرهنگی ، آموزش و ژپوهش

 دفتر ربانهم رزیی آموزشی

 

 

 شیوه انهم نیازسنجی آموزش ورزش کشور         

 

 

 

 59  پاییز 

 

 



                                            

 شیوه نامه نیازسنجی آموزش ورزش کشور

 

    
 

 

1 

 

 فهرست

 

 صفحه عنوان 

 2  مقدمه 

 2 تعاریف واژگان کلیدی

 3 اهداف کلی

 3 اهداف اختصاصی

 3 سیاست ها

 4 الگوی نظام مند آموزش

 5 ایندهای الگوی نظام مند آموزشفر

 6 نیاز آموزشی مفهوم

 6 آموزشی هایانواع نیاز

 6 اهمیت نیازسنجی آموزشی

 7 اصول نیازسنجی آموزشی

 8 منابع تعیین نیازهای آموزشی

 9 های نیازسنجی آموزشیالگوی

 9 نیازسنجی آموزشی استقراییالگوی 

 11 الگوی قیاسی نیازسنجی آموزشی

 13 د نیازسنجی آموزشیفراین

 19 فنون نیازسنجی آموزشی

 22 فرایندهای اجرایی نیازسنجی آموزشی

 24 الزامات نیازسنجی آموزشی



                                            

 شیوه نامه نیازسنجی آموزش ورزش کشور

 

    
 

 

2 

 مقدمه

منظور ه ها بترین استراتژی سازمانمهمبه عنوان یکی از امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، 

حیات . گیردالمللی مورد استفاده قرار میو بینهای رقابتی ملی هماهنگی با تغییرات در محیط

رو تالش های مختلف منابع انسانی بستگی دارد، از اینها تا حدود زیادی به دانش و مهارتسازمان

تواند در بهبود کیفیت آموزش و اثربخشی آن نقش بسزایی مستمر در شناسایی نیازهای آموزشی می

نیان آموزش هر نهادی را تشکیل خواهد داد و درصورتی که سنجی، ببر این اساس نیاز .داشته باشد

نشود، آموزش جز اتالف منابع سود دیگری  برطرفبینی، تشخیص و نیاز آموزشی به درستی پیش

 .نخواهد داشت

سنجی آموزش ورزش کشور بر آن است تا با ایجاد نامه نیازریزی آموزشی با تدوین شیوهدفتر برنامه

ای، گامی بلند در پیشبرد اهداف کپارچه و جلوگیری از رفتارهای سلیقهوحدت رویه، مدیریت ی

مند های الگوی نظامهای علمی، در تسهیل روند سایر گامآموزشی سازمان برداشته و با ارائه روش

 .آموزش تاثیرگذار باشد

 تعاریف واژگان کلیدی

 روه یا اجتماع با سطح مورد نظرگ ها و تمایالت فرد،تفاوت سطح دانش، مهارت، نگرش: نیاز آموزشی

واحدهایی که مسئولیت اجرای فرایند نیازسنجی آموزشی را در حیطه  :ارکان نیازسنجی آموزشی

کمیته آموزش دفتر برنامه ریزی آموزشی، : این ارکان عبارتند از. سازمانی خود بر عهده دارند

تان، واحد آموزش ادارات ورزش های ورزشی، گروه آموزش ادارات کل ورزش و جوانان اسفدراسیون

 های ورزشی استان و هیئت شهرستانو جوانان شهرستان، کمیته آموزش هیئت

 .باشدمنظور از این واژه دفتر برنامه ریزی آموزشی می: دفتر

 .باشدمنظور از این واژه اداره کل ورزش و جوانان استان می :اداره کل
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 .باشدورزش و جوانان شهرستان میمنظور از این واژه اداره : اداره شهرستان

منظور از مخاطبین تمامی مربیان، داوران، ورزشکاران، کارشناسان و عموم  :مخاطبین و جامعه هدف

 .باشندمردمی هستند که به نحوی با ورزش در ارتباط می

 اهداف کلی

 سنجی آموزشی عموم مردم، به منظور ارتقا آگاهی از کارکردهای ورزش نیاز -1

به ( مدیران، مربیان، داوران، ورزشکاران و کارشناسان)آموزشی منابع انسانی نیازسنجی  -2

 و عمومی تخصصی هاینگرشو  هاهارتمنظور ارتقا سطح دانش و م

 اهداف اختصاصی

 ناساسی سازما ها و مسائل تشخیص و شناسایی ضعف -1

 جهت دهی به اهداف و برنامه های آموزشی -2

 مخاطبانرشد و توسعه سازمان و  -3

 آموزشی ریزیفرایند برنامه برای صحیح و قابل اعتماد سازی اطالعاتهمفرا -4

 سازمان استفاده بهینه از منابع و امکانات -5

 اجرای آن و سنجش اولیه برنامه آموزشی ارزیابی -6

 هاسیاست

های دانش، آموزش ورزش کشور در راستای کیفی و کمی سازی حوزه تحول در نیاز سنجی -1

 مهارت و اخالق

 ازسنجی علمی به منظور اثربخشی آموزش ورزش کشورتبیین نی -2

ی یتهای مختلف سنی، جنستمامی مخاطبین ورزش کشور در رده نیازهای آموزشی ءاحصا -3

 و اجتماعی 
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 نیازسنجی آموزش ورزش کشوردر فرایند مستمر مدیریت یکپارچه  -4

 ایجاد دیدگاه مشترک در خصوص نیازهای احصا شده جامعه مخاطب   -5

 ند آموزشمنظامالگوی 

مجموعه این . است ییهای مرتبط مدیریتی، پشتیبانی و اجراای از فعالیتآموزش در برگیرنده مجموعه

های و دستورالعملها نامهها، شیوهنامهآییننامه، نظام)های آموزشی در قالب مستندات آموزشی عالیتف

 .شودهای مرتبط تشریح میمکانیزم المللی وبین ،استاندارد ملی الگوهای کارگیریه با ب و( آموزشی

ای است که با تعیین نیازهای آموزشی، طراحی و آموزش، فرآیندی چهار مرحله مندالگوی نظام

های آموزشی را فراهم و کمی فعالیتریزی، اجرا و ارزشیابی نتایج آموزش، امکان کنترل کیفی  برنامه

 .آوردمی

 

 

 آموزشمند الگوی نظام -1شکل 

 

تعیین نیازهای 

 آموزشی

 

-طراحی و برنامه

 ریزی آموزشی

اجرای برنامه 

 آموزش

ارزشیابی نتایج 

  شیپا شآموز
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 مند آموزشالگوی نظام فرایندهای

 آموزشی تعیین نیازسنجی

های یا زمینه هامعادل شناخت کاستی کهها است بندی آناولویتو شناسایی نیازها  ،نیازسنجی آموزشی

اولین گام در . باشدمی فرد یا سازمان الگوی شایستگی گسترش دانش، مهارت و نگرش مرتبط با عملکرد و

امکان تنظیم درست اهداف برنامه،  علمی، بدون انجام نیازسنجی. ستا رنامه، شناسایی نیازهاطراحی هر ب

این بخش از الگو . های مناسب برای رفع این نیازها وجود ندارد ها و روش تخصیص منابع الزم و ارائه دیدگاه

و تحلیل نیازهای فعلی و  تعیین نیازهای آموزشی باید بر مبنای تجزیه. باشدترین بخش می تقریباً گسترده

 .نیازهای مورد انتظار سازمان در مقایسه با شایستگی موجود نیروهای انسانی، صورت گیرد

 آموزشیریزی طراحی و برنامه

های آموزشی براساس نیازها و الزامات تحلیل ها و دورهبرنامه عناصردهی ساختار و فرآیند تدوین و شکل

 ،طراحی برنامه، فرآیندی برای نیل به مقصد و شناسایی ملزومات آن. دباششده در مرحله نیازسنجی می

ها، هایی چون هدفو در آن مولفه استهای ممکن ترین و کارآمدترین شیوهگیری از مطلوببا بهره

 .شوندتصریح می... های مدرس و یادگیرندگان، فضا، زمان وها، ویژگیمحتوی، روش

 ی برنامه آموزشجراا

 سخت یانداردهاـابق با استـهای آموزشی مطها و فعالیتاز آموزش به اجرای عملی برنامه این مرحله

در این مرحله نقش مدیران سازمان در ارتقاء کیفیت . تاکید دارد ،افزاری تعیین شدهو نرم افزاری

 .باشدآموزش با پشتیبانی و فراهم آوردن منابع و ایجاد تسهیالت الزم، حائز اهمیت می

 یابی نتایج آموزشارزش

این اطمینان بر . های ارائه شده است اثربخشی آموزش آموزش، اطمینان از نتایج یابیشهدف اصلی ارز

 فرعی آموزش ، گردآوری اطالعات، تحلیل و نظارت بر همه فرآیندهای اصلی وهادادهبررسی  اساس
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طی فرآیند  .پذیردانجام می ریمربیگ های دوره اثربخشی ارزیابی نامه شیوهبر طبق  که شودحاصل می

 ،های فراگیر در نحوه ارائه و انجام کارآموزشی و تاثیر آموختهمیزان تحقق اهداف  ،اثربخشی کنترل

 .شودمشخص می

 

 مفهوم نیاز آموزشی

اینگونه نیازها . آن دسته از نیازهایی است که از طریق آموزش قابل رفع هستند ،منظور از نیاز آموزشی

 .شوندوزه دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح میتنها در ح

 

 ی آموزشینیازها انواع

 :شود می اشاره ها آن به زیر در که دارد وجودهای آموزشی نیاز از مختلفی انواع

ها را های گوناگون، نیازهای آنهای افراد در زمینهخواسته :ها و نظریاتنیاز به معنای خواسته -1

 .نمایدمشخص می

عدم وجود دانش، مهارت، توانایی که منجر به ایجاد مشکل در  :عیب یا کاستینیاز به منزله  -2

 .نمایدشود، نیاز آموزشی را مشخص میعملکرد بهینه می

باشند، نیاز آموزشی های ضروری یا مفید که قابل قبول میبرخی از وضعیت :نیاز به معنای ضرورت -3

 .نمایدرا مشخص می

فاصله یا شکاف میان موقعیت واقعی با : وجود و وضع مطلوبنیاز به معنای فاصله میان وضع م -4

 .نمایدآل، نیاز آموزشی را مشخص میموقعیت ایده

 آموزشی اهمیت نیازسنجی

 جاد اطمینان از دستیابی به اهدافمنابع و ای ،جلوگیری از اتالف زمان ،های سازمانحفظ سرمایه  -1

 ردبهبود عملک ها یاکاستیتعیین نقش آموزش در رفع   -2
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 های آموزشی با سنجش و شناسایی نیازها و تدوین برنامههرنوع فعالیت آغاز  -3

ها، زیابی مهارتار آموزشی، برنامهکمك به مدیران از طریق تعیین سطح فراگیران، توسعه  -4

  مخاطبینهای آموزشی و آموزش دیدگاه

 اصول نیازسنجی آموزشی

ها و باورها بوجود ها، ارزشآل، وظایف، ایدهکه در مشاغل یمجموعه تغییر و تحوالت :اصل تداوم -1

 .طور مداوم و مستمر انجام پذیردکند که فرایند نیازسنجی بهایجاب می ،آیدمی

بجز آموزش کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی تحت )تمامی مخاطبین ورزش کشور : شمولاصل  -2

  .باشندینامه مدر همه سطوح مشمول این شیوه( پوشش قانون خدمات کشوری

هایی که ویژه آنه نفع، بهای ذیافراد و گروهتمامی فرایند نیازسنجی در  :اصل مشارکت -3

گذارد، باید مشارکت فعال داشته ها بر وضعیت آنان تأثیر مینیازسنجی و تدوین و اجرای برنامه

  .باشند

های حاصل از داده. این اصل بر قابلیت اعتماد و عینی بودن نیازسنجی تأکید دارد :اصل عینیت -4

تصویر درستی از واقعیت را  وارائه داده  ی و سودمندملدقیق، ع یاطالعات بایستمی نیازسنجی،

 . دنمایمنعکس 

ی و برای شناسای ،منابع اطالعاتی در دسترس یبررسی همه جانبه تمام بهاین اصل  :اصل جامعیت -5

 .دکناولویت بندی نیازها تاکید می

 ،نیازسنجی و حتی تعبیر و تفسیر اطالعات یها و ابزارهانتخاب روشا :اصل مالحظات فرهنگی -6

  .سازمان انجام گیردجامعه و متناسب با موقعیت فرهنگی  بایستمی
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 منابع تعیین نیازهای آموزشی

د به هنگام فرهر . ها و شرایط فردی، شغلی، سازمانی و اجتماعی داردنیاز به آموزش، ریشه در ویژگی

، سازمان مهارت و نگرش مرتبط با وظیفهان و آغاز همکاری از نظر نوع و میزان دانش، ورود به سازم

تفاوت وضعیت موجود و وضعیت . است با دیگران برخوردار یخاص و متفاوتو جامعه از وضعیت 

در جدول ذیل چهار منبع تعیین کننده نیازهای . نمایدمطلوب، نیازهای آموزشی را مشخص می

 .ها و نمونه نیازهای آموزشی بیان شده استزمینه تحلیل آموزشی، موضوع و

 منابع تعیین نیازهای آموزشی -1جدول شماره 

 

 

 نمونه نیازهای آموزشی موضوع و زمینه تحلیل ها منابع

ها، باورها، عقاید، هنجارها، الگوها، آداب و ارزش)فرهنگ  جامعه

رخ ها و نیم، راهبردها، اهداف، سیاست(عادات رسوم، سنن،

 سالمتی 

، ایمنش پهلوانی، ورزش پاک و معنوی، اخالق حرفه

های ایرانی، های اقوام و فرهنگآشنایی با ورزش

 ، ورزش سالمت محورملیاستراتژی 

ها، رویکردها، راهبردها، اهداف، سیاست)االدستی اسناد ب سازمان

های شناسی وضعیت موجود، برنامهها، آسیبمشیخط

ریزان و های رهبران، برنامهو اندیشهها ، نگرش(آینده

مدیران عالی سازمان، تغییرات اساسی، آمایش سرزمین با 

 رویکرد ورزش

تحول در نظام آموزش ورزش، خالقیت و نوآوری در 

ای یادگیرنده، هورزش، تعامل و مشارکت، سازمان

 منابع سازمان سازینگرش سیستمی، کیفی

ها، مشخصات، شرح ولیتها، مسئهدف، وظایف، فعالیت وظیفه

تکنولوژی و فناوری سطوح مهارتی، ، دانش، نگرش، وظیفه

 های نوین

های آموزشی مخاطبین با توجه به تفاوت در نیاز

: ها به صورت ذیل استبندی آموزشورزشی؛ تقسیم

های پایه و اساسی، نیاز، آموزشهای پیشآموزش

 های تخصصی های عمومی و آموزشآموزش

 ،هاعملکرد فرد در ارتباط با وظایف، مسئولیت تحلیل فرد

های مورد نیاز های فرد در ارتباط با نگرشدیدگاه تحلیل

، تحلیل رفتار و روابط انسانی فرد در ارتباط با اخالق وظیفه

 ایحرفه

های فردی از های سازمانی؛ آموزشعالوه بر آموزش

سالمت فردی، مهارت های اجتماعی و : جمله

 .تواند به پیشبرد اهداف کمك کندمی روانشناسی،
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 های نیازسنجی آموزشیالگوی

. خواهیم از چه الگو و فنونی استفاده کنیمپیش از آغاز به نیازسنجی، ضروری است بدانیم که می

الگو؛ نقشه و راهنمای مهمی برای اجرای طرح نیازسنجی است و بدون الگو، در شناخت اجزاء 

ترین الگوهای مهم. های مختلف طرح با مشکل مواجه خواهیم شدمراحل و روابط میان بخش

 .باشد، الگوی استقرایی و قیاسی مینیازسنجی آموزشی

 الگوی استقرایی نیازسنجی آموزشی

. شودالگوی استقرایی در نیازسنجی آموزشی، الگویی است که در آن حرکت از جزء به کل انجام می

های آموزشی از بررسی رفتارهای موجود کارکنان و در یافت در واقع مراحل تعیین اهداف و نیاز

شرح : برای این منظور منابع اطالعاتی عبارتند از. شوداطالعات از سطوح پایه و عملیاتی آغاز می

شغل، شرایط شغل، شرح وظایف، مشخصات شغل، کارکنان، سرپرستان و مدیران، کارشناسان 

های نظرخواهی و ها، فرمی عملکرد ساالنه، پرسشنامههای ارزشیابفرم)گر شغل مشاغل، تحلیل

که با مطالعه و بررسی ( پیشنهادها، پرونده شغلی کارکنان، مقاالت و منابع علمی و پژوهشی مربوطه

شود و پس از گیری نیازهای آموزشی جمع آوری میها اطالعات مورد نیاز جهت شناسایی و اندازهآن

 .پردازیمزش و دسته بندی آنها میجمع آوری اطالعات خام به پردا

از سوی دیگر الگوی استقرایی رفتارهای مورد انتظار توسط مربیان، برنامه ریزیان و مدیران تدوین و 

. شوند تا امکان مقایسه رفتار مورد انتظار متناسب با اهداف کلی آموزش فراهم آیدطبقه بندی می

شود که حاصل این مقایسه و تحلیل، تعیین می سپس عمل مقایسه و تحلیل رفتار و عملکرد انجام

باشد، که از آن به نیاز آموزشی میزان اختالف و فاصله میان رفتار موجود با رفتار مورد انتظار می

مراحل اجرایی الگوی استقرایی نیازسنجی آموزشی در شکل زیر نشان داده شده  .کنیمتعبیر می

 .است
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 مراحل الگوی استقرایی: 1شکل شماره 

 ها و ابزار جمع آوری اطالعاتشناسایی منابع، روش

 جمع آوری اطالعات

 یک یا چند منبع، روش و ابزار مناسبتعیین 

 تفکیک و طبقه بندی اطالعات

 رفتار مورد انتظاررفتار واقعی با  مقایسه

 تعیین رفتار مورد انتظار

 تعیین میزان اختالف عملکرد

 تدوین نیاز آموزشی

 تحلیل اختالف عملکرد

 



                                            

 شیوه نامه نیازسنجی آموزش ورزش کشور

 

    
 

 

11 

 الگوی قیاسی نیازسنجی آموزشی

یعنی از انتخاب اهداف کلی آموزش و . شودالگویی است که در آن حرکت از کل به جزء انجام می

گیرد و ها به اهداف جزیی به سوی تعیین رفتار مورد انتظار و معیارهای ارزیابی انجام میتجزیه آن

-یاز آموزشی مخاطبین را برای انجام صحیح هر رفتار، تعیین میسپس در مقایسه با رفتار مطلوب ن

 .باشدمراحل مختلف این الگو به شرح ذیل می. کنیم

های اصلی سازمان و یا واحد سازمانی ابتدا اهداف کلی آموزش به دقت و بر اساس اهداف و ماموریت

-ها و برونهای خروجیبرای این منظور ضروری است مشخصات و ویژگی. شوندمورد نظر تعیین می

های ارزیابی اهداف برای سپس شاخص. دادهای آموزشی مورد نظر، به درستی شناخته شده باشند

ها و معیارهای ارزیابی به طور در طراحی و تدوین هدف. شوداطمینان از تحقق آنها تعیین می

پس از آن به . ت دارندگزاران، مدیران عالی و میانی دخالریزان، سیاستمعمول، طراحان، برنامه

پس از . شودها و معیارهای تحقق آن مبادرت میانتخاب یك هدف از اهداف تعیین شده و شاخص

های جزیی نیز کنیم و هریك از هدفانتخاب یك هدف معین، آن را به چند هدف جزیی تجزیه می

ش، مهارت و تسلط بیان اهداف جزیی به صورت رفتاری مستلزم دان. شودبه صورت رفتاری بیان می

شکل زیر . آوردکافی بر انجام آن است و اشتباه در این مرحله زمینه اشتباهات بعدی را فراهم می

 .دهدمراحل این الگو را نشان می
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 مراحل الگوی قیاسی: 2شکل شماره 

 های مورد انتظار سازمانها و خروجیتعیین اهداف و ماموریت

 های ارزیابی و معیارهای تحقق اهدافتعیین شاخص

 تعیین اهداف کلی آموزش

 عیارهای ارزیابی آنها و مانتخاب یک هدف آموزشی و تعیین شاخص

 ارزیابی رفتار واقعی فرد با استفاده از معیارهای ارزیابی

 (بیان هدف رفتاری)تبدیل هدف جزئی به یک یا چند هدف رفتاری 

با در نظر گرفتن استانداردها و ( هدف رفتاری)مقایسه رفتار واقعی با رفتار مورد انتظار 

 شرایط محیطی و تعیین اختالف عملکرد

 تدوین نیاز آموزشی

 تحلیل اختالف عملکرد
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ر بصورت عینی و بیان رفتار مورد نظ -1: بیان هدف جزیی به صورت رفتاری، سه شرط اساسی دارد

بیان شرایط محیطی که رفتار مورد انتظار با استانداردهای  -3بیان استانداردهای رفتار  -2عملیاتی 

بایست رفتار واقعی فرد، پس از آن می. تعیین شده در آن شرایط و محیط مورد نظر قرار گیرد

گیرد و میزان اختالف و فاصله مورد مقایسه قرار ( هدف رفتاری)ارزیابی شده و با رفتار مورد انتظار 

سپس اختالف عملکرد بدست آمده، از آن جهت که دارای زمینه دانشی، . میان آن دو تعیین گردد

 .شود و در پایان نسبت به تدوین نیاز آموزشی اقدام گرددمهارتی یا نگرشی است تحلیل می

 آموزشی فرآیند نیازسنجی

 :باشدمی زیرمراحل  شامل ،آموزشی نیازسنجی فرایند

  هدف جمعیت شناسایی -1

 نیازسنجی انجام برای ریزیبرنامه -2

 مختلف های روش از استفاده با ها دادهآوری جمع -3

  شده شناسایی نیازهای بندیاولویت -4

 شده انتخاب اولویت اختصاصی ارزیابی -5

 هدف جمعیت شناسایی: اول لهمرح

 : دهند پاسخ سئواالت این به باید کار عشرو برای اند، شده تعیین نیازسنجی اجرای برای که گروهی

 دارد؟ هاییویژگی چه هدف جمعیت این شود؟ انجام هدف جمعیت کدام در است قرار نیازسنجی .1

 هایویژگی ،(سواد سطح تاهل، وضعیت زبان، قومیت، جنس، سن،) دموگرافیك های ویژگی

 هایویژگی و( هوا و آب شور،ک یا شهر بزرگی بودن، شهری یا روستایی زندگی، محل) جغرافیایی

 است؟ چگونه ها آن در( آموزش درآمد، سطح) اجتماعی یا اقتصادی
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 این در نیازسنجی انجام دالیل است؟ شده انتخاب اولویت در گروه عنوان به جمعیت این چرا. 2

 نیازسنجی برای آن اهمیت تا شده باعث که دارد خاصی ویژگی جمعیت این آیا چیست؟ جمعیت

 دارد؟ بدتری وضعیت ها جمعیت دیگر به نسبت جمعیت این آیا شود؟بیشتر 

 شود؟ حاصل هدف گروه وضعیت در مثبتی تغییرات چه است قرار .3

 نیازسنجی انجام برای ریزی برنامه: دوم مرحله

 :شود مشخص موارد این باید هدف، جمعیت اولیه شناسایی از پس

 نیازسنجی اختصاصی و کلی اهداف چیست؟ سنجینیاز از هدف: اختصاصی و کلی اهداف تعیین .1

 با شده طراحی های فعالیت اگر برسیم؟ چیزی چه به نیازسنجی انجام از بعد است قرار است؟ کدام

 با متفاوت را چیزی چه کرد؟ خواهند تغییری چه قبل به نسبت هدف گروه باشد، همراه موفقیت

 دهند؟ می انجام یا دانند می قبل

 در مطلوب وضعیت با موجود وضعیت فاصله است قرار است؟ آیا کدام زسنجینیا این حوزه .2

 شود؟ تعیین نتایج یا ها فعالیت ها، برنامه ها، سیاست

 شود؟ انجام باید هایی فعالیت چه هدف، جمعیت نیازهای شناسایی برای .3

 کسانی چه شوند؟ درگیر ها آن بندی اولویت و نیازها شناسایی فرایند در باید هایی گروه یا افراد چه. 4

 دهند؟ انجام کاری توانند می کسانی چه و دارند توجه ها آن به کسانی چه دانند، می مشکالت درباره

 در نیازسنجی برای( مالی منابع و انسانی نیروی زمان، فنی، امکانات و تجهیزات) منابع کدام .5

 است؟ نیاز مورد هدف جمعیت

 کدام با و چگونه کند؟ بروز تهدیدهایی و موانع مشکالت، چه تاس ممکن برنامه، اجرای طی در .6

 کرد؟ مقابله مشکالت این با توان می راهکارها



                                            

 شیوه نامه نیازسنجی آموزش ورزش کشور

 

    
 

 

15 

 خود درست مسیر برنامه که این از توان می چگونه گرفت؟ اندازه توان می را برنامه موفقیت چگونه .7

 کرد؟ پیدا اطمینان کند، می طی را

 هدف و شده مشخص کنیم کار آن با است قرار که را یهدف جمعیت مرحله، دو این پایان در

 .شود می تعیین آن حوزه و نیازسنجی

 ها داده آوریجمع: سوم مرحله

 باید ها تکنیك این انتخاب. شوند گرفته کاربه  مناسب های تکنیك باید نیازها شناسایی برای

 به اندیشیدن برای هدف گروه ساختن درگیر اگر که طوری به باشد، نیازسنجی اهداف با متناسب

 با متناسب باید ها روش. گردد استفاده مشارکتی های روش از است الزم باشد، نظر مورد موضوع

 دانش و فردی های مهارت و نیست تجهیزات و مالی منابع شامل تنها منابع این. باشند موجود منابع

 تواند می روش، چند بردن کار به و منبع چند یا دو از حاصل های داده. شود می شامل نیز را الزم

 های روش کنار در کیفی های بررسی از حاصل های داده به توجه و باشد روش یك از تر اعتماد قابل

 مراحل تمامی در هدف جمعیت مشارکت که داشت توجه باید هرحال، به. است ضروری نیز کمی

های نیازسنجی معرفی خواهند در اینجا الگوها، فنون و ابزار .است موفقیت اساسی شرط نیازسنجی،

 :شد

 هاآوری دادهجمع های ابزار

 نظرات و عقاید از اطالع برای اغلب و است کیفی بررسی نوعی تکنیك این :متمرکز گروهی بحث .1

 جمعیت منتخب افراد از متشکل نفره 12 تا 8 های گروه. رود می کار به خاص موضوعی درباره افراد

 آینده برنامه طراحی برای روش این از حاصل اطالعات و کرده بحث مشخص زمان یك در هدف،

 دادن پاسخ برای را گروه اعضای که است باز سواالت طرح آن، مشخصه. گیرد می قرار استفاده مورد

 تمرکز داشتننگه برای الزم های مهارت از برخورداری نیازمند روش این از استفاده. کند می تحریك
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 افراد دارد، زیادی زمان به نیاز متمرکز گروهی بحث. است بحث دایته و موضوع درباره افراد،

 تمامی ضبط امکان صورت در و بردارییادداشت. باالست آن اجرای هزینه و کند می درگیر را کمتری

 .است حیاتی تکنیك این در شود، می بیان جلسه در افراد توسط که مواردی

 که هایی گروه یا داوطلب های گروه صورت به فهد جمعیت از بخشی دعوت با :عمومی جلسات .2

 های گروه. کرد اقدام جامعه نیازهای شناسایی برای توان می نیز است، بیشتر ها آن به دسترسی امکان

. شوند دعوت جلسات این به توانند می نیز مخالفان و موافقان گیرندگان، تصمیم ویژه به اندرکاردست

. شود می فراهم اطالعات تبادل و مختلف افراد دیدار برای دارزشمن فرصتی جلسات، نوع این در

 درگیر افراد تعداد محدودیت و جلسات در شرکت برای افراد اندک تمایل روش، این عیب ترین مهم

 .است نیازسنجی فرایند در

 های هئیت و ها فدراسیون کل، ادارات در شده ثبت های داده از استفاده با :ها شاخص از استفاده .3

 نیازهای شناسایی برای مناسب ابزاری تواند می که شود، می محاسبه نظر مورد شاخص ورزشی،

 . شود محسوب هدف جامعه

کلیدی و متخصص درباره درک آنان از  افراد توان ازمی :هدف جامعه در کلیدی افراد از استفاده .4

 نبود حال، این با. است کم نهزینه اجرای آ و ساده معموالً روش این .موضوع مدنظر استفاده نمود

 . شود می محسوب روش این عیب ترینمهم کلیدی افراد بین توافق

 اطالعات بتواند که قبول قابل پایایی و روایی با هایی پرسشنامه از استفاده :پرسشنامه از استفاده. 5

 حفظ با که است آسانی روش کند، آوری جمع را هدف جامعه نیازهای با مرتبط اختصاصی و دقیق

 یك نیازهای شناسایی به تری، کوتاه زمان و تربزرگ های گروه در تواند می دهندگان پاسخ گمنامی
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 با شده داده های پاسخ است ممکن ها، پاسخ فردی ماهیت دلیل به حال، این با. نماید کمك جامعه

 .باشد متفاوت ها گروه در شده ارائه نظرات

 و داشته تعامل یکدیگر با یافته سازمان فرایندی طی در ندگانکنشرکت روش، این در :اسمی گروه .6

 مشخص را خود نظر مورد های اولویت نیز و نیازها از فهرستی خود، نظرات ارائه و رای دادن با

 که شود نظراتی ارائه ساز زمینه تواند می است، گروه نظرات کننده منعکس که روش این. کنند می

 عمده مشکل. دارد وجود نیز موضوع درباره مناسب بازخورد ارائه امکان اما بماند پنهان است ممکن

 .است بندی نیاز اولویت و شناسایی مراحل در دقت بدون گیریرای آن،

 سازمان نیمه یافته، سازمان صورت به تواند می و شود می انجام فردی صورت به معموالً: مصاحبه .7

 مطالب حاوی و باال کیفیت با اطالعات آوردن فراهم باعث ندتوا می روش این. انجام شود آزاد یا یافته

 در. گردد می بیان زمان همان در پاسخ افراد و شده احساسات باورها و ها، ارزش درباره عمیق

. آید نمی دست به رسمی های بررسی در معموالً که شوند می ارائه هایی دیدگاه و نظرات ها،مصاحبه

 به مسلط و ماهر کننده مصاحبه یك حضور باال، هزینه زیاد، وقت هب نیاز روش، این عمده معایب

 .بود خواهد ها مصاحبه از گیری نتیجه مشکالت و موثر ارتباطی های مهارت

 افراد، زندگی رخدادهای و رفتاری وضعیت از خوبی درک هدف گروه وضعیت مشاهده با: مشاهده .8

 که روش این. گیرد می شکل هدف جامعه اعضای با رابطه آن، از استفاده طی در و شود می حاصل

 باال پرسنلی هزینه و زیاد زمان به نیاز شود، می اجرا نظر، مورد موقعیت به آگاه گرانمشاهده توسط

 . است آن عمده مشکل هدف، جمعیت وضعیت مشاهده دشواری و دارد
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 شده شناسایی نیازهای بندی اولویت: چهارم مرحله

 نیازهای برای اولویت درجه تعیین برای زیادی های مالک :اولویت تعیین یمعیارها انتخاب -الف

 :شود می بیشتری توجه اصلی گروه چهار به ها آن میان از که دارد وجود شده شناسایی

 و( آن مدت طوالنی اثرات و افراد عملکرد بر تاثیر) شدت نظر از هدف جمعیت بر تاثیر میزان -1

 (نیاز این با درگیر افراد تعداد) بزرگی

 مناسب مداخالت نتیجه در ها آن تغییرپذیری میزان -2

 مطلوب تاثیر کسب برای نظر مورد تغییرات بودن قبول قابل -3

 ها آن در تغییرات برای منابع بودن دسترس در -4

 معیارهای از یك هر اهمیت میزان است ممکن از آنجا که :شده انتخاب معیارهای به دهی وزن -ب

 در امتیاز این از. گیرد می قرار مدنظر ثابتی وزن معیار هر برای باشد، متفاوت دیگری با بندی اولویت

 .شد خواهد استفاده نیاز، هر نهایی امتیازات محاسبه

 عوامل و شرایط ارزیابی شده، تعریف جمعیت برای ها اولویت از لیستی تعیین این مرحله از هدف

 .است تغییر قابلیت و شدت میزان، برحسب ها اولویت این از یك هر برای مرتبط کننده تعیین

 و امتیازدهی معیارهای شده، شناسایی نیازهای از فهرستی داشتن با :ها اولویت تعیین و امتیازدهی -ج

 شده، داده امتیازات جمع با و کنند می ارائه نیاز هر درباره را خود نظرات گروه، افراد ها، آن وزن

 .شود می تعیین ها اولویت

 شده انتخاب اولویت اختصاصی ارزیابی :مپنج مرحله

 با امتیازات باال نیازهای اختصاصی طور به است بندی نیازهای شناسایی شده، الزمپس از اولویت

 هستند، آن گسترش و ایجاد در موثر عوامل بررسی شامل که هااختصاصی آن تحلیل. شود بررسی
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 توان می نیازسنجی، از مرحله این نتایج مكک با. دهدمی تشکیل را مرحله این اقدامات عمده بخش

 .کرد اجرا و طراحی منتخب نیازهای رفع برای را مناسبی مداخله

 سنجی آموزشی فنون نیاز

 محور توافق(الف

. دارند مناسبی کاربرد مداوم، هایآموزش در آموزشی نیازهای تعیین محور برای توافق هایتکنیك 

 . است شده معرفی تکنیك چهار گروه این در

 (Delphi)دلفی  روش  -1

 پرسشنامه این. گردد می آغاز شده، طراحی کوچك گروه یك توسط که پرسشنامه یك از استفاده با 

 نموده اقدام پرسشنامه تکمیل به نسبت دهندگان پاسخ و ارسال نظران صاحب از وسیعی طیف برای

 و نموده ترکیب هم با را هاآن ها،سخپا تحلیل و تجزیه از پس مربوطه گروه. دهند می عودت را آن و

 از اینمونه یا دهنده پاسخ افراد اختیار در بندیاولویت برای دوباره و تدوین را کامل فهرست یك

 . شود حاصل نیازها موارد درباره نسبی توافق تا یابد می ادامه آنقدر روند این. دهند می قرار آنها

  ( Fishbowl ) باول فیش روش  -2

گیرد که تعداد افراد شرکت کننده در نیازسنجی محدود و زمانی مورد استفاده قرار می کنیكتاین 

ها و تجمعشان در یك مکان ممکن باشد، همچنین برای نیازسنجی محدودیت زمانی دسترسی به آن

افراد  ،در این روش. فیش باول شبیه کارگاه آموزشی است تکنیكشیوه اجرای . وجود داشته باشد

شوند و به نفری تقسیم می 8تا  6های کوچك معموالً نظر به مکان خاصی دعوت شده به گروه مورد

سپس . نمایدپردازند و در پایان هر گروه فهرستی از نیازها را تدوین میتبادل نظر درباره نیازها می

 . ندپردازبندی آنها میگیری دربارة نیازها و اولویتها به بحث و تصمیمنمایندگان گروه
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  ( Telstar ) استار تل روش  -3

 تعداد که گیرد می قرار استفاده مورد زمانی و است باول فیش تکنیك شبیه بسیار تکنیك این

 هم گرد مختلف مناطق در افراد حالت این در است زیاد شود، اطالعات کسب آنها از باید که افرادی

 یا نماینده سپس و پردازند می آموزشی نیازهای تعیین به باول فیش تکنیك طریق از و آیند می

 توافق آنها بندیاولویت و آموزشی نیازهای روی مرکزی گردهمائی در منطقه هر از نمایندگانی

 سازیتوافق باول فیش تکنیك مشابه کارگاهی شیوه با مناطق نمایندگان دوم، مرحله در. کنند می

 . نمایند می

 (Brain Storming)بارش مغزی  روش -4

های مشورتی نیازسنجی به شکل گروه کننده در شرکت افراد که دارد کاربرد زمانی تکنیك نای

تواند منجر به استفاده از این تکنیك می. سازمان یافته باشند و منبع اصلی اطالعات را تشکیل دهند

جلسه  افرادی که در. های اجرای یك برنامه آموزشی شودها و شیوهشناسایی مقاصد، اهداف، راه حل

کنند؛ افرادی منتخب، دارای تخصص، به خصوص در مورد مسئله مورد بحث بارش مغزی شرکت می

 .نفر باشند 15و بیشتر از  8در جلسه هستند که نباید کمتر از 

  محور مسئله( ب

 مشکالت شناسائی بر ناظر عمدتاً نیازسنجی، هایتکنیك از گروه این در اشاره مورد هایتکنیك

 در دهد کاهش را سازمان یك کارآیی است ممکن که باشد می سیستم در موجود التمشک و فردی

 . است شده معرفی تکنیك چهار گروه این

 ( Critical Incident ) مهم  رویداد روش  -1

 منفی یا و مثبت عملکرد به سازمان درون رویدادهای که است این بر فرض تکنیك، این در

 شود می کوشش ضعیف، و برجسته مخاطبین عملکرد شناسائی با رواین از. شود می مربوط مخاطبین
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 زدوده ضعیف هایعملکرد و یابد تعمیم مخاطبین دیگر به آموزش طریق از برجسته عملکردهای

 باید که باشد می نیازی ضعیف، و برجسته مخاطبین عملکرد فاصله واقع در تکنیك این در. شود

 .رددگ برطرف سازمان کارآیی افزایش برای

  ( Fault Tree ) خطا درخت روش  -2

 محسوب سازمان عملیات در تحقیق نوعی به و است همراه ریاضی محاسبات با بیشتر تکنیك این

 ضروری هابازده و عملیات و هاداده درون ارزیابی و سیستم کل به احاطه تکنیك این در. شود می

 الزم و باشد می سیستم عملیات در قیقتح محصول که گیریتصمیم یا و تغییرات گونه هر. است

 . شود می محسوب نیاز عنوان گیرد، به قرار نظر مورد کارآئی افزایش برای است

 (Key Tasks Assessment )کلیدی  وظایف آزمون روش  -3

 شود که میزانپرسیده می هاآن شغلی وظایف درباره مخاطبین از آزمون انجام با تکنیك این در

 مطرح نیاز، عنوان معیار تشخیص به است نشده داده جواب صحیح پاسخگویان سوی زا که سئواالتی

 . شود می

  ( Job Analysis ) شغل تحلیل و تجزیهروش  -4

 به مربوط اطالعات بررسی و سرپرستان و مخاطبین با مصاحبه مشاهده، طریق از تکنیك این در

 توانمندی فاصله. گردد می شناسائی و تحلیل تجزیه، روشنی به مخاطبین شغلی وظایف شغل، شرح

 گرفته نظر در آموزشی نیاز عنوان به وظایف شرح انجام برای الزم هایمهارت با مخاطبین موجود

 .شود می
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 در وزارت ورزش و جوانان فرآیندهای اجرایی نیازسنجی آموزشی

راهبردهای آموزشی  ها ونیازسنجی آموزشی در وزارت ورزش و جوانان پس از تدوین اهداف، سیاست

و توسط ارکان نیازسنجی  ابالغ های ورزشیبر اساس الگوی قیاسی، به ادارات کل و فدراسیون

 .شودآموزشی طی چهار مرحله زیر انجام می

 هافرایند نیاز سنجی در شهرستان: مرحله اول

ها، دانشگاه)تی ها و نهادهای دولتی و غیردولها، ارگاندریافت نیازهای آموزشی ادارات، سازمان -1

 تکمیل فرم شماره یك وتوسط اداره شهرستان ...( شهرداری، آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و 

بندی عناوین نیازهای آموزشی مربیگری و داوری توسط اداره جمع آوری، تفکیك و طبقه -2

 تکمیل فرم شماره دو  وربط شهرستان شهرستان و ارسال عناوین به هیئت ورزشی ذی

عالوه نیازهای آموزشی شهرستان بافزایی اداره و تجمیع عناوین نیازهای آموزشی دانش بررسی -3

 وها توسط اداره شهرستان و ارسال عناوین به اداره کل ها و ارگاندانش افزایی سایر سازمان

 تکمیل فرم شماره سه

نظر گرفتن فیش بال یا بارش مغزی با در مانند های نیازسنجی اقدام به اجرای یکی از روش -4

 تکمیل فرم شماره چهار ونیازهای آموزشی دریافت شده توسط هیئت ورزشی شهرستان 

مربیان، داوران، پیشکسوتان، ورزشکاران نخبه، )در صورت محدودیت تعداد مدعوین  :تبصره

گردد از روش بارش مغزی و برای اجرای نیازسنجی، پیشنهاد می( متخصصین و کارشناسان

 .نفری تقسیم نمود، از روش فیش بال استفاده شود 8تا  6وین را به چند گروه چنانچه بتوان مدع

 ارسال لیست عناوین احصا شده جهت تایید به اداره شهرستان -5

 ارسال فرم تایید شده شماره چهار به هیئت ورزشی استان توسط هیئت ورزشی شهرستان -6
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 هااستانفرایند نیاز سنجی در : مرحله دوم

ها به انضمام مستندات های ورزشی شهرستانبندی نیازهای اعالم شده هیئتآوری و طبقهجمع -1

 های ورزشی استان توسط هیئت( صورت جلسات، مکاتبات)روش نیازسنجی انجام شده 

جدول )با در نظر گرفتن منابع تعیین نیازسنجی آموزشی  تحلیل و تعدیل عناوین مورد نیاز استان، -2

استان و تکمیل فرم شماره پنج و ارسال به اداره کل جهت  های ورزشیتوسط هیئت( شماره یك

 اخذ تاییدیه به انضمام مستندات روش نیازسنجی انجام شده

 های ورزشی استان توسط اداره کل آوری عناوین نیازهای آموزشی هیئتجمع -3

 های ورزشیتوسط اداره کل با هماهنگی هیئت تحلیل و تعدیل عناوین آموزشی مورد نیاز استان -4

روش نیازسنجی  و مستندات( جدول شماره یك)استان بر اساس منابع تعیین نیازسنجی آموزشی 

 انجام شده و تکمیل فرم شماره شش

 ارسال عناوین نیازهای آموزشی هیئت ورزشی استان به فدراسیون مربوطه -5

فرم افزایی استان توسط اداره کل و تکمیل آوری و تعدیل عناوین نیازهای آموزشی دانش جمع -6

 شماره هفت و ارسال به دفتر 

های علمی معرفی شده در این احصاء عناوین آموزشی اداره کل بر اساس یکی از روش: تبصره

 .گیردنامه بنا به تشخیص و حسب موقعیت، انجام میشیوه

 های ورزشیفرایند نیازسنجی در فدراسیون: مرحله سوم

و نیازهای آموزشی ها های ورزشی استانبندی نیازهای اعالم شده هیئتآوری و طبقهجمع -1

  توسط فدراسیون مربوطهفدراسیون 

جدول )با در نظر گرفتن منابع تعیین نیازسنجی آموزشی  تحلیل و تعدیل عناوین مورد نیاز، -2

 توسط فدراسیون ورزشی و تکمیل فرم شماره هشت( شماره یك
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های کشور به دفتر جهت اخذ انارسال مجلد نیازهای آموزشی فدراسیون ورزشی به تفکیك است  -3

 تاییدیه

هایی که هیئت ورزشی استان وظیفه هیئت ورزشی شهرستان مرکز استان را دارا در استان :تبصره

 .بایست مسئولیت انجام نیازسنجی از سطح شهرستان را نیز بر عهده گیردباشد، میمی

 فرایند نیازسنجی در دفتر برنامه ریزی آموزشی :مرحله چهارم

  دفترهای ورزشی توسط بندی نیازهای اعالم شده فدراسیونآوری و طبقهعجم -1

با در نظر گرفتن منابع تعیین نیازسنجی  آموزشی کشور،-بررسی عناوین نیازهای ورزشی -2

  دفترتوسط ( جدول شماره یك)آموزشی 

 برگزاری جلسه مشترک دفتر با فدراسیون مربوطه جهت تایید نیازهای آموزشی -3

 هاافزایی به تفکیك استاننهایی نیازهای آموزشی دانشتهیه نسخه  -4

-پس از اخذ تاییدیه دفتر، نیازهای آموزشی جهت طراحی و اجرا به فدراسیون مربوطه ارسال می* 

 .گردد

 

 نیازسنجی آموزشی الزامات

 .باشندنامه به شرح ذیل می ارکان نیازسنجی آموزشی مکلف به اجرای دقیق  الزامات این شیوه

های وزارت ها و ارزشجام فرآیند نیازسنجی آموزشی در چارجوب اهداف، راهبردها، سیاستان -1

 ورزش و جوانان و اسناد ابالغی 

ارکان نیازسنجی آموزش در هر های علمی توسط اجرای نیازسنجی آموزشی به یکی از روش  -2

 سطح

 رزشی بررسی و تایید نیازهای آموزشی طی جلسه مشترک در دفتر با فدراسیون و -3
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تنظیم صورتجلسه ارکان آموزشی به منظور تدوین نهایی نیازهای آموزشی در هر سطح برابر  -4

 های ابالغیفرم

 های ابالغیدرج مشخصات ارکان نیازسنجی با ذکر تاریخ، مهر و امضاء در تمامی فرم -5

 

 

 



 

                                                           
1
 ...ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، کارکنان، عموم مردم و : مخاطبین عبارتند از  

 دولتی و غیردولتی  جدول نیازهای آموزشی ورزشی ادارات، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای 1فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ -------استان  ---------شهرستان 

 مربیگری داوری (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی درجه زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی درجه زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی 1مخاطبین

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

  -----------استان  -----------شهرستان  ------------جدول نیازهای آموزشی ورزشی هیئت   2فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ

 مربیگری داوری

 ردیف عنوان دوره آموزشی درجه ....نام اداره و  زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی درجه ....نام اداره و  زن مرد

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 :امضا --------------------: نام و نام خانوادگی -----------استان  ------------موزش اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس واحد آ



 جدول نیازهای آموزشی ورزشی دانش افزایی  اداره ورزش و جوانان، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی    3فرم شماره  

 ----/----/----: تاریخ    ----------- استان -------شهرستان 

 (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی ....نام اداره و  زن مرد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 :امضا : نام و نام خانوادگی ---------استان  ----------مسئول واحد آموزش اداره ورزش و جوانان شهرستان 



 

 

 

                                                           
 
 ...ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، کارکنان، عموم مردم و : خاطبین عبارتند ازم  

 ---------استان  ----------شهرستان  ----------جدول نیازهای آموزشی ورزشی هیئت  4فرم شماره 

 ------------------: نام روش نیازسنجی ----/----/----: تاریخ

 یمربیگر داوری (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی درجه شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی درجه شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی شهرستان 2مخاطبین

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 :امضا و مهر  ---------------: نام و نام خانوادگی  ---------------رئیس هیئت 

 :امضا و مهر  ---------------: نام و نام خانوادگی ---------------تایید مسئول واحد آموزش اداره ورزش و جوانان شهرستان 



  

 

 

                                                           
 
 ...ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، کارکنان، عموم مردم و : مخاطبین عبارتند از  

 -------------استان   -------------ول نیازهای آموزشی  ورزشی هیئت جد 5فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ

 

 مربیگری داوری (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی جهدر شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی درجه شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی شهرستان 3مخاطبین

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 :مهر و امضا :ینام و نام خانوادگ ------------استان  ----------رئیس هیئت 



 

 

 

 :مهر و امضا :نام و نام خانوادگی ------------ش و جوانان استان رئیس گروه آموزش اداره کل ورز

 :مهر و امضا :نام و نام خانوادگی ------------استان  ----------رئیس هیئت 

                                                           
 
 ...ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، کارکنان، عموم مردم و : مخاطبین عبارتند از  

 -------------استان   -------------جدول نیازهای آموزشی  ورزشی هیئت  6فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ

 مربیگری داوری (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی درجه شهرستان زن مرد ردیف آموزشی عنوان دوره درجه شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی شهرستان 4مخاطبین

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   -----------------جدول نیازهای آموزشی دانش افزایی  استان  7فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ 

 (همایش های آموزشی/ سمینار /کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی ....نام اداره و  زن مرد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 :مهر و امضا :نام و نام خانوادگی  ----------رئیس گروه آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان 



 

 

 

 :مهر و امضا :م خانوادگینام و نا  ----------رئیس کمیته آموزش فدراسیون ورزشی 

                                                           
 
 ...ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان، کارکنان، عموم مردم و : مخاطبین عبارتند از  

  -------------فدراسیون ورزشی   -----------------نیازهای آموزشی استان جدول  8فرم شماره 

 ----/----/----: تاریخ 

 مربیگری داوری (همایش های آموزشی/ سمینار/ کارگاه )دانش افزایی 

 ردیف عنوان دوره آموزشی درجه نشهرستا زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی درجه شهرستان زن مرد ردیف عنوان دوره آموزشی شهرستان 1مخاطبین

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 فرایند اجرای نیازسنجی آموزشی: شماره یکنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربط شهرستانتان و ارسال به هیئت ورزشی ذیتوسط اداره شهرس ...و  هاوزشی از سازمانآمفت نیازهای دریا

 شهرستان

 

 و ارسال به اداره کل جهت اخذ تاییدیه آوری و بررسی نیازهای آموزشی هیئت ورزشی شهرستان توسط هیئت استان جمع

 انجام نیازسنجی علمی توسط هیئت ورزشی شهرستان و ارسال به اداره شهرستان جهت اخذ تاییدیه

 آوری و بررسی نیازهای آموزشی استان با هماهنگی هیئت ورزشی ذی ربط استان توسط اداره کلجمعا

 ها و ارسال به دفتر توسط فدراسیون جهت اخذ تاییدیهآوری و بررسی نیازهای آموزشی استانجمع

 ارسال عناوین تایید شده هیئت ورزشی استان به فدراسیون توسط هیئت ورزشی ذی ربط جهت اخذ تاییدیه

 ربط توسط دفتر جهت تایید نسخه نهایی نیازهای آموزشیبرگزاری جلسه مشترک با فدراسیون ذی

 ها و اداره کل استان جهت ارسال به دفتر و اخذ تاییدیهانتدوین و بررسی نیازهای دانش افزایی شهرست

 جهت ارسال به اداره کل... ها و تجمیع نیازهای دانش افزایی اداره شهرستان، سازمان

 



 منابع و مآخذ

 ، نیازسنجی آموزشی، انتشارات آییژ(1389)پاکدل، رحمت اله، 

ات مرکز آموزش و انتشار ، تکنیك های کاربردی نیازسنجی آموزشی،(1394)خراسانی، اباصلت، عیدی، اکبر، 

 تحقیقات صنعتی ایران

، تحلیل های سه گانه در نیازسنجی آموزشی، ماهنامه علمی آموزشی (1388)عیدی اکبر، مبینی مهدی، 

 226تدبیر، شماره 

، نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی، تهران انتشارات اداره کل (1375)فتحی واژارگاه، کوروش، 

 روی انسانیتربیت معلم و آموزش نی

 ، نیازسنجی آموزشی، الگوها و فنون تهران، انتشارات آییژ(1381)فتحی واژارگاه، کوروش، 

Barbazette Jean ( 002) Training Need Assessment, Published by Pfeiffer 

 

 


