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مفهوم نیاز و نیازسنجی
از مفهوم نیاز تعاریف مختلفی ارائه شده استکه هرکدام ازتعاریفارائه شده بعد خاصی ازمفهوم نیاز را مورد توجه قرار داده و
ازدیدگاه خاصی به آن نگریسته اند.اولین تعریف از نیاز ،نیاز به عنوان خواست 2یا ترجیح 3است .خواسته های افراد در زمینه های
گوناگون ،نیازهای آن هاراتشکیل میدهد(باربازت .)2006،4این تعریف مبتنی برعقاید ،نظرات ،خواستهها وترجیحاتافراد درزمینه
یهای موردنظر می باشد .این برداشت در مقایسه با برداشت های دیگر ،عمالًکاربردگستردهتری دارد .درصورتیکه نیازرا به عنوان
خواست افرادتلقیکنیم ،ضرورت ًا باید درفرایند نیازسنجی ،تالش های خود را معطوف به تعیین و مشخص ساختن برداشت ها
ونظریات افراد نماییم .اما این تعریف از نیاز دارای محدودیتهایی میباشد و نمیتواند مبنای دقیقی برای نیازسنجی باشد؛ چرا که
خواسته های افراد در برخی موارد ضروری نیست یا ممکن است حتی ترجیحات آنها ،نیاز های واقعیشان نباشد(ملبورن 5و
بارو1990،6؛ استیون 7و گیالم .)1998،8یکی دیگراز تعاریفارائه شده از نیاز ،نیاز بهعنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب
استکهمیتوانگفت متداولترین تعریفی استکه از نیاز ارائه شده است .در این مفهوم وضع مطلوب میتواند اهداف ،نتایج ،توانایی
ها ،نگرشها ،دانش ،هنجارها ،ادراکات و ...در نظرگرفته شود(سیوالن .)2007،9نیاز به معنای شکاف ،میتواند شامل مغایرتها
وتفاوت های بین انتظارات و وضع موجود ،عملکرد جاری و مطلوب ومهارت هاو قابلیتهای موجود ومطلوب باشد(سینسکی 10و
میلر.)2002،11
نیاز به عنوان یکعیب وکاستیتعریف و برداشتدیگری از نیاز است .این دیدگاه نبود دانش ،مهارتوتوانایی یا نگرشو یا ابزار و
وسایلیکه منجر بهایجاد اشکال درعملکرد بهینه میشود ،نیازتلقیمیشود .دراین مفهوم نیازهنگامیمطرح میشودکه دریک مورد
خاص حداقلرضایت بهدست نمیآیدیا نمیتوان به دستآید(فتحی واجارگاه .)1388،آخرین برداشت ازنیاز برداشت ترکیبی است.
این دیدگاه آنچه بین وضعموجود و وضع مطلوب قراردارد ،آنچه ترجیحات ،عالیق وانتظاراتافراد را شکل میدهد و سرانجامآنچه
برعملکردهای مطلوب اثرمنفی دارد ،همگی نشانگر نیاز هستند(عباس زادگان و ترکزاده.)1381 ،

.1

دکترای برنامه ریزی درسی

2

.Want
3 .Prefrece
4 . Barbazette
5. Milburn.
6 . Barrow
7 .Steven
8 .Gillam
9 .Ciolan
10 . sinski
11 .Miller

1

مطالعه تاریخ برنامه درسی نشان می دهد ،اهداف و برنامه های نظام های آموزشی ثابت و جهانی نیست اما همه برنامه های رسمی
که با هدف تربیت کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا شده اند ،نیاز های این گروه ها را در کانون تمرکز خود قرار داده و البته
نیازهایی که اولویت و ضرورت بیشتری داشته اند ،بیشتر مورد توجه بوده اند(السچولد 1و واتکین.)2014،2
از نیازسنجی تعاریف مختلفی ارائه شده است .کافمن()1994؛ روثول 3وکازاناس )2004(4نیازسنجی را فرایند شناسایی و اولویت
بندی نیاز ها تعریف می کنند .بررسی مبانی نظری نیازسنجی نشان می دهد اصطالحات چندگانه ای همچون تحلیل شغل ،تحلیل
نیازها ،تحلیل شغل وحرفه برای اشاره به این فرایند مورد استفاده قرار گرفته است(روست1987،5؛

پروکاپ.)1996،6نیازسنجی7

تااوایلدهه 1950به صورت سنتیانجام می شد اما بعدازآن چنداتفاق تاریخی زمینهشکلگیری نیازسنجی بهصورت علمیدر برنامه
ریزی درسی رافراهم نمود.گسترش مفهوم نیاز توسط مازلو درحوزه روانشناسی و ورود اینمفهوم بهآموزش و پرورش ،تولید مدل
ارزشیابی  ،CIPPنیازسنجیبرایتولید برنامههایآموزشیمقاطع راهنمایی و دبیرستان از جمله اتفاقاتی بودندکه درسالهای اولیه
یعنی دهه 1950تا دهه  60میالدی در شکل گیری نیازسنجی علمی موثر واقع شدند .در سالهای بعدی یعنی ازسالهای  1960تا
 1970میالدی اجرای نیازسنجی در مدارس دولتی ،تولید و نشر آثار علمی درحوزه نیازسنجی تاثیرات مهم و چشم گیری در علمی
شدن نیاز سنجی داشتند(کافمن،8گویرا9ولوپز .)2013،10نیازسنجیدربرنامهدرسی به استفاده گسترده از نیازسنجی به عنوان ابزاری
سیستماتیک و منطقی برای تعیین اهداف واولویت ها در برنامه ریزی وارزشیابی به سال1956برمیگردد و از دهه 1960به عنوان
چالشی مهم برای برنامه ریزان درسی مبدل گردید(واتکین .)1994،امروز نیازسنجی به عنوان مولفه مهم و مشترک همه رویکرد
های برنامه درسی تبدیل شده است .هرچند در رویکرد های مختلف جایگاه نیازسنجی دربرنامهریزی درسی تفاوت دارد .با این
وجودنیازسنجی علمی در برنامه ریزی درسی ،قبل از انتخاب سایر عناصر برنامه درسی اتفاق می افتد و در واقع مالک و معیاری
برای برای انتخاب عناصر برنامه درسی است و همچنین از اتالف منابع و زمان جلوگیری می کند( سرنراتانا.)2012،11
اهداف نیازسنجی
نیازسنجی می تواند در خدمت اهداف مختلفی باشد .یکی از این اهداف ،کمک به بهبود تصمیمات است .نیاز سنجی در هر شرایطی
با هدف ایجاد تغییرات مث بت در وضعیت فعلی افراد و سازمان ها انجام می شود .با اجرای یک نیاز سنجی صحیح ،عملکرد افراد
بهبود پیدا می کند و می توان تغییرات مثبت جهت دستیابی به شرایط مطلوب و برنامه ریزی شده و سرانجام بهبود نتیجه را
مشاهده کرد(سلطانی1386،؛ واتکین و وایسر .)2011،یکی دیگر از اهداف نیازسنجی جهت دهی به برنامه ها ،فعالیت ها و پروژه ها
می باشد .در مواردی هدف نیازسنجی روشن سازی این امر است که آیا نیازها در پرتو تغییرات پیشنهادی در برنامه ها محقق می
شود یا خیر؟
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نیازسنجی دراین مواقعآزمونکردن است(ریالی .)2016،مشخص کردن محتوا و مواد برنامه درسی یکی دیگر از اهداف نیاز سنجی
است که نتیجه آن برنامه درسی تدوین شده بهعنوان خروجی نیازسنجی می باشد .تشخیص وشناسایی مخاطبان برنامه ها،زمان
مناسب برای اجرا ،مکان اجرای برنامههای درسی میتواند یکی دیگرازاهداف نیاز سنجی باشد(بی و بی .)1995،1رویس و
همکاران( ) 2009یکی دیگر از اهداف نیازسنجی را ارزشیابی عنوان می کنند و معتقدند که در این حالت نیازسنجی نوعی ارزشیابی
از برنامه های می توان باشد.
سطوح نیاز سنجی در برنامهدرسی
نیازسنجی در برنامهدرسیدرسی در سطحکالن ،محلی یا منطقهای و سطح مدرسهای انجام میگیرد که در ادامه مورد بررسی قرار
میگیرند .در سطحکالن از نیازسنجی ،نیاز سنجیدرسطح کل نظام آموزشیاجرا میشود و هدف نهایی آن تولید برنامه ای در
سطح کالن و برای کلنظام آموزشیاست .در واقع محصول آن برنامه درسی قصد شده است و تأکید آن بر اهداف و محتوای
آموزش است .این برنامه در اسناد رسمی ازقبیل سند یاچارچوب برنامهدرسیملی منعکس میشود.
در سطح محلی یا منطقه ای از نیازسنجی مقامات محلی ،شخصیت های اجتماعی و گروه های مختلف در سطح منطقه شرکت می
کنند و هدف از نیازسنجی  ،شناسایی نیازها درسطح منطقه ای خاص و محدود می باشد(بارو .)2015،نیازسنجی در سطح خرد یا
مدرسه ای متمرکز بر دانش آموز و نیازهای او در مدرسه است .این سطح از نیازسنجی عمیق ترین سطح و در واقع محدودترین آن
نیز می باشد .در بین صاحبنظران توجه به نیاز های دانش آموزان و طراحی برنامه های درسی براساس نیاز آنها همیشه از حمایت
خاصی برخوردار بوده است(سول.)1996،
شرکت کنندگان در نیازسنجی برنامهدرسی(منابع اطالعاتی)
اجرای یک نیازسنجیممکن است طیفگستردهای ازافرادرا در برگیرد .برای مثال در تجدید نظر یک برنامه درسی آموزش زبان
انگلیسی ذینفعان این برنامه شامل برنامه ریزانکه برنامهراطراحیکرده اند ،مجریان برنامهکه معلمان هستند ودانشآموزانکه
قراراست به آموزش زبان انگلیسی بپردازند ،در فرایند نیازسنجی مشارکت می کنند(وینا .)2016 ،2اما اینکه چه فردیا افرادی
درفرایند نیازسنجی برنامه ریزی درسی مشارکت داشته باشند ،به رویکرد ها و سطوح برنامه درسی بستگی دارد .صرف نظر از اینکه
نیازسنجی در سطح کالن یا خرد صورتپذیرد ،مهمترین شرکتکنندگان درفرایند نیازسنجی بهشرح زیر می باشند:جامعه محلی
بهعنوان یکیازگروه هاییکه درنیازسنجی برنامهدرسیمشارکت میکند دربرگیرنده رهبران و سازمان هایمحلی ،صاحبان مشاغل،
اصناف و شخصیت های اثرگذار اجتماعی و مذهبیمی باشند .این افراد در نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور ،نقشی محوری ایفا
میکنند .علیرغم اینکه برخیازصاحبنظران با مشارکت اعضای جامعه محلی مخالف هستند ،اما برخی ازصاحبنظران حضور آن ها را
موجب ارتقای کیفیت آموزش می دانند .عالوه بر جامعه محلی ،والدین در فرایند نیازسنجی ،باتوجه به حساسیت و عالقه فراونیکه
نسبت به کیفیت آموزش فرزندان خود دارند ،می تواند اجرای برنامه های آموزشی را تسهیل نمایند .شواب)1983(3معلم را عضو
اصلیگروه تصمیم گیری درباره برنامه درسیمی داند و براین باور است که اگرسوال شود که چهکسی باید عضوگروه برنامهریزی
درسی باشد؟وی پاسخ خواهد دادکه معلم و اگر چند بارهم این سوال پرسیده شود باز پاسخش همان خواهد بود .عالوه بر شواب،
اولیوا )1997(4نیز معلم را دارای نقشی اساسی در نیازسنجی برنامه ریزی درسی می داند.
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توجه به نقش اساسی معلمان در اجرای برنامه درسی ،با توجه به شناخت آنان هم از مسائل آموزشی و هم از دانش آموزان ،در
فرایند نیازسنجی نیز می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشند(وینا .)2016 ،گروه دیگری که در نیاز سنجی برنامه درسی
مشارکت می کنند ،متخصصین برنامه درسی و موضوعی می باشد .در نیاز سنجی برنامه درسی ،متخصصین موضوعی ،متخصصین
برنامه درسی ،کارشناسان یادگیری ،روانشناسی ،فلسفه آموزش و پرورش ،جامعه شناسی و  ..می توانند نقشی مهم را ایفا
نمایند(شورت1982،1؛ زابار .)1990،عالوه برگروه های فوق ،ازآنجاکه نیازسنجی با سرنوشت دانشآموزان ارتباط مستقیم دارد،
ضروری است که دانشآموزان نیز در تصمیمگیریهای مربوط به نیاز سنجی در برنامه درسی مشارکت داشته باشند(تابا1962،2؛
هنگ1996،3؛ پاینار1996 ،4؛ هلمسک.)1997،5
روش ها و فنون نیاز سنجی
صرف نظر از اینکه نیازسنجی در چه قلمروی صورت می پذیرد و چه الگو و چارچوبی برای آن پذیرفته می شود ،آشنایی با فنون
نیازسنجی و کاربرد آنها ،نقش بسیار مهمی در مطالعات نیازسنجی ایفا می کنند .دلیل این امر آن است که تنها به وسیله فنون می
توان اطالعات الزم را برای نیازسنجی فراهم آورد و فنون موجود به مثابه ابزاری در خدمت تحقیق بخشیدن به الگوها عمل می
کنند .برخی از مهمترین و متداول ترین روش ها و فنون نیازسنجی عبارتند از روش ها و فنون توافق محور ،روش ها و فنون مسئله
محور و روش ها و فنون هدف محور.
درروش هاوفنون توافق محور ،سنجش نظرات افراد مختلف درمورد آنچه که باید مبنای برنامه درسی را تشکیل دهد ،اساس کار
است .هدف برنامه ریزاندراین دسته ازروش هارامورد بررسی قرار میدهند وسعی برآن است تا میان نظرات افراد مختلف توافق
ایجاد شود .در ادامه به چهارتکنیک روشهای توافق محورمختصراً توضیح داده می شود.فن دلفی6یکی ازسادهترین فنونی که
دربسیاری ازموارد درمطالعات نیازسنجیمورداستفادهقرارمیگیرد فن دلفی است .این فن برخالف سادگی ،نوآوری ویژهای نیز هست
که برای جمعآوری و تلخیص نظراتوقضاوتهای افراددریک حیطه معین به کار میرود .این فن به دوشکل قابلاجراست.درشکل
اولعمل دلفیکه با استفاده از یک پرسشنامه که توسط گروه کوچک طراحیشده آغاز میگردد که برای طیف وسیعی از
پاسخدهندگان ارسال میشود و پاسخدهندگان نسبت به تکمیلآناقدام میکنند .درشکلدومکنفرانسدلفیکهمشتمل برجلسات
گروهیو بحث است(فتحی واجارگاه .)1388 ،یکیدیگرازفنون توافقمحور فن فیش باول 7است.دراین تکنیک نیازسنجیگروه
نیازسنجی ،تعدادی ازافرادرا که قرار استاز آنها درموردنیازهای آموزشیگروهی خاص سؤال گردد و نظرخواهی شود ،آنهارا در
یک مکانگرد هم آورده و مالقات می کند .آخرین تکنیکی که در گروه فنون توافق محور مورد برسی قرار می گیرد ،تکنیک تل
استار است .این تکنیک نیازسنجی بسیار شبیه تکنیک فیش باول است .زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد افرادی که باید
از آنها اطالعات ک سب شود ،زیاد باشد .در این حالت ،افراد از مناطق مختلف گرد هم می آیند و از طریق فیش باول به تعیین نیاز
های آموزشی می پردازند و سپس نماینده یا نمایندگانی از هر منطقه در گرد هم آیی مرکزی روی نیاز های آموزشی و اولویت
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بندیآنها توافق می کنند .در مرحله بعد نمایندگان مناطق با شیوه کارگاهی مشابه تکنیک فیش باول توافق سازی می کنند.از
طریق روش ها و فنون مسئله محور ،برنامه ریزان درسی عملکرد های منفی یادگیرندگان را شناسایی و نتایج را مبنای کار قرار
میدهند( فتحیواجارگاه .)1394 ،فندرخت خطا1فندرخت نوعیفنتحقیقدرعملیات است ،فلسفهطراحیوتدوین این فن ،شناسایی
حوادث نامطلوبی استکه ممکن است که درعملیات وعملکرد یک سیستم اثر منفی بگذارند .این فن پساز شناسایی رویدادهای
نامطلوب ،اطالعاتیرا برایطراحیمجدد سیستم ویا نحوه ادارهوکنترلآنفراهم میسازد تا براساسآنها بتوان ازبروزحوادث نامطلوب
جلوگیری نمود(ملکی .)1388،فن رویداد مهم2این فن برای اولین بارتوسط فالنگان دردههی 1960ابداع شد وامروزه دارای
کاربردهای مختلفی است .فن رویداد مهم ،فنی است که بر اساس آن میتوان اطالعات عینیومشخصی درباره رفتارهای واقعی
موجوددرمحیطسازمانبه دست آورد .مراحل فن رویداد مهم شاملمشخص کردن هدف ،مشخص کردن افرادی کهمیتواننداطالعات
موردنظررا ارائه دهند ،انتخاب ابزارهای الزم جهت جمعآوری اطالعات،در نهایت مشخص کردن وجمع کردن رویدادهای مثبت و
منفی و بیان آنها به صورت نیاز می باشد (فاضلی.)1381،
تکنیک ها و روش های نیازسنجی هدف محور به آن دسته از تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که مبتنی بر تعریف نیاز به
عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب هستند .هدف اصلی این تکنیک ها جمع آوری نظرات ،قضاوت ها و نگرش های
متخصصین در باره اهداف برنامه درسی و آنچه که در قالب برنامه درسی در مدارس تدریس شود ،است(فتحی واجارگاه.)1397،
در این دسته از الگوهای نیازسنجی ،هدف شناسایی وضع موجود ،تعیین آرمانها و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت آرمانی و
ایدآل است و ازاین طریق شکاف آموزشی را مشخص کرده و در نهایت نیاز های واقعی را اولویت بندی می کنند .نقطه مشترک
تمام این الگوها آن است که اوالً از مجموعه ای از تکنیک ها بهره می گیرند و ثانیاً با وجود تفاوتهای موجود میان آنها  ،همواره به
نحوی با تعیین اهداف ومقایسه وضعیت فعلی برنامه با وضعیت مطلوب می پردازند.مهمترین فنون هدف محور بهعنوان دسته سوم
فنون نیازسنجی عبارتند ازالگوی کالسیک ،الگوی استقرایی ،الگوی قیاسی،الگوی کالین ،الگوی تجزیه وتحلیل خطا،والگوی
ال تاریخی فرایند
نیازسنجیمدرسه محورمی باشد .الگوی کالسیک تنها از لحاظ تاریخی دارای اهمیت است زیرا به شکلی کام ً
نیازسنجی را دنبال می کنند .در این الگو ابتدا از طرق مختلف هدف های برنامه درسی یا نیازها مشخص می شوند و سپس با
تدوین ،اجرا و ارزشیابی از برنامه ها دنبال می گردد .یکی دیگر از الگوهای هدف محور الگوی استقرایی کافمن است.درالگوی کافمن
وهرمن نیازسنجیآموزشی بارویکرد برنامه ریزیآموزشی استراتژیک به صورت فراواکنشیمورد توجه قرارمیگیرد وبه آن به صورت
واکنشی توجه نمی شود .مراحل الگوی کافمن و هرمن شامل شناسایی نوع داده هایی در نیاز سنجی،مرحله دوم تعیین سطح نیاز
سنجی(کالن ،خرد و ،)..مرحله سوم شناسایی افراد ذینفعدرنیاز سنجیمی باشد ،مرحله چهارم کسب توافق در نظرات افراد ذینفع
درمورد سطوح نیاز سنجی ،مرحله پنجم گردآوری اطالعات ،مرحله ششم تدوین و فهرست بندی نیاز ها ،مرحله هفتم اولویت بندی
نیاز ها ،مرحله هشتم جلب توافق و حمیات افراد به منظور اجرای نیاز ها براساس اولویت نیاز ها می باشد(رمضانی.)1389،
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فرایند نیاز سنجی برنامه درسی
نیازسنجی بهدودسته کلیتقسیم می شود.درشکل یا دسته اول ،نیاز سنجی مرحله اول در طراحی فرایند آموزش است ..مسلماً قبل
از شروعهر برنامهو پروژه ای شکاف هایی 1وجود دارد .نیاز سنجیدر چنین حالتی فقط به صورت ذهنی وجود دارد و قبل از برنامه
ریزی و اجرا اهداف اساسی برنامه ها باید مشخص شوند ،نیاز ها تعریف شوند،امکاناتومنابعونقاطقوت ،شرکتکنندگان وهزینه های
اجرای پروژهوبرنامه شناساییومشخص شوند(ویلیامزو 2سامست .)2010 ،3درچنین شرایطی ،عناصردیگربرنامه درسیاز قبیل ،تدوین
اهداف ،محتوا و...براساس نیازسنجی انجام شده ،صورت میگیرد.دراین نوع از نیازسنجی برنامه درسی فاقد هرگونه سابقه است
ومالک و معیار نیز برای شناساییاهداف کم است یا وجود ندارد .بنابراین،گروه برنامهریزی باید براساس نیاز ،برنامه درسیرامشخص
نماید .در این نوعاز نیازسنجیسواالتیازقبیل اینکه جامعهچه نیازی به برنامه درسیجدید دارد؟ و آیا برایاجرای برنامهدرسیجدید
تجربیات متناسب و منابع کافی وجود دارد؟ ،پاسخ داده می شود .نوع دوم نیاز سنجیکه می توان گفت همان ارزشیابی است و در
حین اجرای برنامه یا پس از آن صورت می گیرد و زمانی اجرا می شود که برنامه دارای سابقه است( ،پوساواک2003،4؛
ماگنو2012،؛ واجارگاه.)1397،
نیازسنجیدرهرسطحی و براساس هرهدفیفرایند کلیومشخصی داردکه شامل شناسایی مشکالت و تعیین نیاز ها به عنوانگام یا
مرحله اول می باشد.دراینمرحله نیاز های آموزشی براساس اهداف ،چشم انداز ها ،مشکالت و یا نارساییها مشخص می
شود.مرحلهدوم مرحله مشخصکردن طرح نیازسنجی است .در این مرحلهاز نیازسنجی با توجه به هدف نیازسنجیگروه های
هدفیکه باید آموزش ببیند ،مصاحبه شونده ها،روشها ،برنامه ریزی و..مشخصخواهد شد .درمرحله سوم که جمع آوری اطالعات
می باشد ،با استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه ،بررسی اسنادومشاهده اطالعاتمورد نیاز جمع آوری خواهد شد.در مرحله چهارم با
استفاده ازروش های کمی وکیفی داده های به دست آمده ازمرحله قبل تحلیلمی شود.درمرحله آخریافتههای های حاصل از نیاز
سنجی بهصورتگزارش به ذینفعان برنامه نیاز سنجی ارائه خواهد شد(کاویتا.)2014 ،5
استفاده از نتایج نیازسنجی
ماگنو()2012معتقد استکه طراحی و اجرای نیازسنجی بدون استفاده از نتایج آن کاری عبث و بیهوده است .به طور کلی در برنامه
ریزی درسی به دو حالت می توان از نتایج نیازسنجی استفاده کرد .حالت اول زمانی است که برنامه فاقد سابقه است ونیازسنجی
برای تهیه و تدوین چارچوب ،اهداف ومحتوای برنامهدرسی مورد استفاده قرار میگیرد .در مقابل در حالت دوم نیازسنجی زمانی
مورد استفاده قرار می گیرد که برنامه دارای سابقه است و ممکن است نیازسنجی ضمن و یا پسازاجرای برنامه درسیصورتپذیرد.
بهعقیده صاحبنظران در اینجا نیازسنجی همان ارزشیابی است و در این حالت نیازسنجی از برنامه درسی موجود زمانیمعنا پیدا
میکندکه از مجموعه برنامهدرسی اجرا شده ،ارزشیابی به عمل آید(ملکی1389،؛ فتحی واجارگاه.)1394 ،
فهرست منابع
رمضانی،عمران .)1389( .فرانید جامع آموزش منابع انسانی .تهران :انتشارات آییژ.
عباس زادگان ،سید محمد عباس و ترکزاده ،جعفر .)1381( .نیازسنجی آموزشی در سازمانها .تهران :انتشارات شرکت سهامی انتشار
فتحی واجارگاه ،کورش .)1394( .اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی .تهران :انتشارات علم استادان
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