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 چكيده

گذرد و در اين برهه زماني نيازسنجي به عنوان ابزاري بيش از پنج دهه از نشر مفهوم و الگوهاي نيازسنجي نظام آموزشي مي
چيستي نيازسنجي و هدف، ارتباط در راستاي بهبود فهم اين مفهوم، جستار حاضر . قدرتمند، مقبوليت زيادي يافته است

تقدم و تأخر نيازسنجي بر هدف ؛ و داليل تنوع الگوهاي نيازسنجي در برنامه درسي نيازسنجي با مباني برنامه درسي، 
-يافته .است صورت گرفته روش بررسي پيشينه پژوهشحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي است كه با ت. تشريح نموده است

هاي مشترك، نيازهاي موجود و اكي از اين است نيازسنجي بر تعيين، تحليل و اولويت بندي خواستهحاضر ح هاي مطالعه
شناختي و ارتباط متقابل و طولي با مباني فلسفي، جامعه دارايها وجود دارد، تاكيد دارد؛ نيازسنجي اي كه تا ايدآلفاصله

درسي از بافت فرهنگي و اجتماعي هر بر هدف در برنامه برنامه ريزي درسي است؛ تقدم و تاخر نيازسنجي روان شناختي
- هاي فلسفي مختلف، نيازهاي مختلف، ديدگاهتواند، تاثير بپذيرد؛ ريشه تنوع الگوهاي نيازسنجي به چارچوباي ميجامعه

 . گرددهاي شخصي، نوع اطالعات مورد نياز و غيره برمي

 

  :كلمات كليدي
 . نظام آموزشينيازسنجي، هدف، مباني برنامه ريزي درسي، 
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 طرح مساله 

است  تنها اين موضوعآنچه مسلم است . در آينده عموميت خواهد داشت يما دقيقاً نمي دانيم چه مهارتهايي و چه صنعت
اما، ابزار آموزش  .انداز خود انتخاب نمايندو چند مهارتي را را به عنوان چشمانعطاف پذير  ،افراد خالق ها پرورشدانشگاه

توان در برنامه درسي ها مياي چيست؟ اين سوالي است كه پاسخ آن را تنها و تنآموختهعالي براي پرورش چنين دانش
است كه شامل تصميم گيري در باره چه  1علميطرحي «برنامه درسي دانشگاهي . هاي مختلف دانشگاهي پيدا كرددوره

اند؛ و روش استفاده از گيرند؛ تعيين اين كه آيا آنچه به آنان پيشنهاد شده ياد گرفتهچيزي، چرا و چگونه دانشجويان ياد مي
كه  ييهامهارتها، ارزشدانش،  بعنوانبرنامه درسي «همچنين،  ).1997، 2استارك والتوكا(» بهبود طرح استاطالعات براي 

بررسي اصالحات نظام هاي آموزشي نشانگر اين . تعريف شده است، )2001، 3ااوليو( »يادگيرندگان بايد در محيط ياد بگيرند
رنامه درسي در آموزش عالي  بتوان گفت درسي همواره مبناي آن مطرح بوده است؛ بنابراين مي برنامهاست كه تغييرات در 

تواند بر مي آنتعمق، تحليل و ارزيابي  از اين رو. كندمي ايفاءنقش مهمي در انتقال مهارتهاي كليدي به دانشجويان 
چيستي نيازسنجي و اي دستيابي به چنين رسالتيمطالعه حاضر قصد دارد بر. مطلوبيت انجام چنين رسالتي اثرگذار باشد

به  تنوع الگوهاي نيازسنجي راداليل ؛ و يا بالعكس سنجيتقدم هدف بر نيازهدف ، ارتباط نيازسنجي با مباني برنامه درسي، 
  . را مورد واكاوي قرار دهددرسي در آموزش عالي عنوان ستون و مبناي طراحي و تدوين برنامه

استفاده گسترده از نيازسنجي به ابزاري سيستماتيك و منطقي براي تعيين اهداف و به  در برنامه درسيجايگاه نيازسنجي 
از  نيازسنجي. )1994، 4واتكين(گردد بر مي 1965اولويت ها براي برنامه ريزي و ارزشيابي برنامه در اياالت متحده به سال 

در به  توانددر درون نظام تعليم و تربيت مينيازها . به عنوان چالشي مهم براي برنامه ريزان درسي مبدل گرديد 1960دهه 
و ماهيت يادگيرنده و ، تحوالت علمي و فرهنگي، انسان مطلوب، واقعيات جامعهنظام ارزشي و فلسفه تربيتي، تصوير كشيدن 

تري تعيين به خوبي مطالعه شوند نيازها به نحو مطلوب ياد شدهلذا هر قدر واقعيتهاي  .غيره نقش اثرگذاري ايفاء نمايند
آيد كه برنوع محتوايي كه بايد انتخاب هاي ياران آموزشي به شمار مياهداف برنامه درسي نيز هسته تالش. خواهند شد

آورند؛ كه دانشجويان به دست مي هارتهاي، نگرش، و مهاي آموزشي و نحوه ارزشيابي دانششود،تجربيات يادگيري، شيوه
 . در اين مطالعه در راستاي هدف پژوهش سواالت زير مورد كنكاش قرار گرفته است.تأثيرگذار است

  مفهوم نيازسنجي و هدف در برنامه درسي آموزش عالي چيست؟   •
  ريزي درسي  با نياز سنجي وجود دارد؟چه ارتباطي بين مباني برنامه •
  سنجي بر هدف مقدم است يا برعكس و چرا؟ نياز  در طراحي برنامه درسي آيا•
 علّت تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي كدام است؟•

 

 

 

  
                                                       

1academic plan 
2Stark, Lattuca 
3Oliva 
4Witkin 
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  روش پژوهش
اين روش از . است صورت گرفته5از روش بررسي پيشينه پژوهش حقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي است كه با استفادهت

 :سه مرحله به شرح زير تشكيل شده است
در اين مطالعه با در نظر گرفتن نيازسنجي و تعيين اهداف به عنوان شالوده تدوين برنامه  : شناسايي موضوع اساسي) الف

ه نياز و در درسي، فهم چيستي نيازسنجي و هدف؛ ارتباط بين مباني برنامه ريزي درسي  آموزش عالي و نيازسنجي؛ جايگا
  . نهايت علت تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي به عنوان موضوعاتي كه نيازمند كنكاش عميق است، شناسايي گرديد

تمامي . جمع آوري داده ها در كتاب ها و مقاالت مرتبط با موضوع مورد واكاوي قرار گرفت ،بعداز شناسايي موضوع )ب
  .جمع آوري گرديد Google scholarو )ISC(مطالعات اسنادي جهان اسالم  مقاالت از پايگاه

با تمركز بر مسائل مرتبط با سواالت پژوهش صورت  گردآوري شده و ها با استفاده از اسنادتحليل داده: هاتحليل داده) ج
  . گرفت

  
  چيستي نيازسنجي و هدف در برنامه درسي آموزش عالي

از  كافمنبه زعم . بين صاحبنظران حوزه برنامه درسي وجودندارد توافق جامعي،سنجيدر باب چيستي نياز
تواند تعريف مناسبي براي نياز باشد شناسايي شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب ميتاثيرگذار در نيازسنجي انديشمندان

ي تالشي است براي تعيين نياز؛ نيازسنج؛ نيازسنجي فرايندي است كه تالش دارد نقايص را برآورد نمايد .)1988، 6كافمن(
تيندال، بادگر، -رايس، استيتون(و در نهايت نياز سنجي فعاليتي است كه به اندازه گيري فاصله ها و ناكارآمدي مي پردازد 

فرايند گردآوري داده ها به  "به عنوان اساسي ترين گام در برنامه ريزي درسي نام مي برد و آنرا بعنوان ).3:  2009وبستر، 
  .)1389،فتحي واجارگاه (تعريف نموده است "نظور رسيدن به هدف و تصميم گيريم

معتقد است نيازها در چهار طبقه ) 1972( 7برادشاو. سر و كار دارد "سنجش "و  "نياز  "عنصر كليدي نيازسنجي با دو 
. اشاره دارد ايبر مشترياستانداردهاي مطلوب تحميل شده از طرف افراد حرفه بهكه  :8، نيازهاي هنجاري)1(. گيرندقرار مي

نيازهاي مشابه ذهني است كه . نيازهاي بيان شده براساس درخواست هاي مشتري از خدمات است:9بيان شدهنيازهاي ، )2(
كه به وسيله مشتري  كمبودي :10نياز احساس شده) 3(؛ايبوسيله مشتري ادراك مي شود نه به وسيله يك فرد حرفه

اين نوع از نياز به بررسي :11ايمقايسهنيازهاي ) 4(؛ وكندادراك مي شود، اما مشتري را مجبور به فعاليت فعاليت نمي
 در ويژگي هاي خدمات دريافتي از برنامه يا نهادي خاص مي پردازد و سپس به جستجوي اين ويژگي در در جمعيتي

 ) 2011( 12ري. ردازدپمي  ،برآورد ميزان حقيقي از نياز اگر مانعي وجود نداشته باشدجاهاي ديگر براي گسترش خدمات و 
كه نيازها به عنوان واقعيت عيني نه است گراياهاز منظر فلسفي دو تصور از نياز وجود دارد نخست، ديدگاه تجربمعتقد است 

                                                       
5The method of literature review 
6Kufman 
7Bradshaw 
8normative  
9expressed  
10felt 
11comparative 
12wray 
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سفي نخست ل، اين نگاه فاست دانش قابل مشاهده شود ؛ ميدرك  فردهاي دانش از طريق حس ؛شوددر نظر گرفته مي
نيازها معتقد است  كه  است نقد ايدآليستي. دومنگاه . رش يافتتتوسط فرانسيس بيكن و بعداً به وسيله ديويد هيوم گس

هاي به چهار دسته نياز را نيازهابندي مشابه برادشاو، نيز با نگاه و طبقه )1996( 13گيالم و موري. زاييده اجتماع است
، نيازهاي )نيازهايي كه در عمل بيان مي شوند( ، نيازهاي بيان شده )گويند چه چيزي نياز دارندمردم مي( 14احساس شده

، )كه به مقايسه گروهي مي پردازد(اي ، و نيازهاي مقايسه)نيازهايي كه به وسيله كارشناسان تعريف مي شوند(هنجاري 
  .تقسيم نموده است

توان نيازسنجي را به عنوان ميكردن وظيفه اصلي نيازسنجي است و محاسبه . اصلي نيازسنجي استمحاسبه كردن نيز كار 
و گاهي اوقات نياز سنجي مي تواند خلق كنند ه تفكر امكان پذيري يا خط مقدم . نوع ويژه اي از ارزشيابي در نظر گرفت

اگر چه يكي از روش هاي اصلي نيازسنجي كه اجرا شود .)8: 2009تيندال، بادگر، وبستر، -رايس، استيتون(سنجش باشد 
نمي توان گفت تنها راه براي اجرا نيازسنجي محاسبه كردن است براي مثال، به خدمت گرفتن . محاسبه كردن است

كارشناسي كه مطالب زيادي در باره درمان الكل نوشته است و درخواست از آن شخص براي مشاوره با يك گروه برنامه 
اما، آن شخص ممكن است اطالعاتي ار نيازسنجي هاي اجرا شده در جوامع ديگر به دست . جتماعي امكان پذير استريزي ا

آورده باشد باشد كه او را قادر به به كار گيري فرمولي براي برآورد نيازهاي خدماتي در حامعه از طريق نشانگرهاي موجود از 
 15ويلتشر.)9: 2009تيندال، بادگر، وبستر، -رايس، استيتون(نمايد قبيل مرگ هاي ناشي مشكالت كبدي و فروش الكل 

 را ساني قادرنيستيم نيازها را مشاهده كنيم، زيرا، بعضي مواقع ما نيازهاآعتقد است ما به م) 2011؛ به نقل ري، 28: 1973(
بر شناخت، شناسايي و [توان نسبت نيازسنجي از اين رو، مي.از طريق فرايندها توصيف و نسبت دادن خلق مي كنيم

  : با برنامه درسي در قالب دو ديدگاه به شرح ذيل بيان نمود ]شدن نيازها تا كيد دارد برآورده
 what should][شود خست بر اين فرض استوار است كه كار نيازسنجي پس از اجراي برنامه درسي شروع ميديدگاه ن* 

be .است؛  -شكاف بين اهداف مطلوب و اهداف موجود_يي مشكالت موجود براين اساس،  مبناي نيازسنجي در واقع شناسا
  .توان در ديدگاه راجر كافمن به نيازسنجي ادراك نمودچنين نگاهي را مي

 what]دومين ديدگاه اين است كه نيازسنجي مبناي تدوين برنامه موجود قرار گيرد * is] . بر اين اساس، شناسايي و
صورت خواهد گرفت، و اين نيازها مبنايي اهداف و چشم انداز برنامه ريز در طراحي برنامه  هاي مختلفتحليل نياز از جنبه
  . درسي قرار مي گيرد

در هر يك از اين سطوح نيز مقامها، سازمانها، و  برخوردار است؛سطوح مختلف  تمامي دراز قابليت به كارگيري نيازسنجي 
 درون نيازسنجي ممكن است درمعتقد است ) 1994(واتكين در اين باره، . مختلف در بررسي نيازها مشاركت دارند يهاگروه

محلي،  موسسات، براي مثال، در استفاده شودد، نآوري شوهاي اصلي كه بايد جمعسطوح درون يك نظام براي داده
سه  نيازسنجي واتيكين براي. ديگر كاركنان متمركز باشد و مربياننيازسنجي ممكن است بر نيازهاي يادگيرنده، نيازهاي 

 :سطح تعيين كرده است كه به شرح زير است

                                                       
13Gillam SJ, Murray 
14Felt-needs 
15Wiltshire 



 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام 
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1005 – QAUS 

كنندگان اطالعات، و مشتريان گان، مشتريان، بيماران، استفادهيادگيرندهين دريافت ازا: دريافت خدمات استهدف 1سطح *
  .گيردصورت مي احتمالي

مربيان، مديران، كارفرمايان اين سطحدر  .تصميم گيرندگان است برايفراهم كننده خدمات  هدف آن كه 2ح سط *
 . نيازهاي اين سطح بيشتر آموزشي هستند.  مشاركت دارند اجتماعي، ناظران، مديران، والدين و غيره

تسهيالت، تجهيزات، برنامه ها، ها، ساختماناين سطح بر مواردي از قبيل  .ها هستندسطح سوم كه منابع و راه حلاهداف *
ها، زمان اختصاصي تكنولوژي، اندازه كالس، سيستم بازيابي اطالعات، حمل و نقل، مزايا و دستمزدها، سيستم دريافت برنامه

نيازسنجي در سطح سوم ممكن است تحليل تقاضا يا سنجش راه حل ها در نظر گرفته . است متمركز و شرايط كاري
  ..)1.شكل(شود

  
زين الديني ميمند، نادري، شريعتمداري، سيف . اي را به خود اختصاص داده استجايگاه ويژه در برنامه ريزي درسي هدف

پاسخگويي به سه پرسش هدفها كدامند؟ روش رسيدن به هدف  اساساً بر برنامه ريزي درسيعقيده دارند ) 1389(نراقي 
با توجه به سه مرحله اصلي و اساسي برنامه ريزي درسي  سپس،. استوار است چيست؟ ارزشيابي چگونه انجام مي شود؟

،سازماندهي محتوا، شيوه ارائه، زمان، فضا و عنصر نيازسنجي، هدف، محتوا 8عناصر يك برنامه درسي مي توان مشتمل بر 
ي درسي در حكم ستون و بيان كننده اين واقعيت است كه هدف در برنامه ريزاين ديدگاه  .مشخص خواهد شد ارزشيابي

رابطه هدف با برنامه نيز تا اين حد مهم و اساسي است كه اگر هدف نداشته باشيم برنامه هم نمي توانيم داشته . شالوده است
گيرد كه هدف مشخصي را دنبال كند و اصوالً نداشتن برنامه ريزي تنها زماني صورت علمي و منطقي به خود مي. باشيم

؛ و و براي تحقق آن صورت گيردهدف هاي تربيتي همه فعاليت ها بايد به استناد  ؛نبال خواهد داشتهدف سرگرداني به د
ميرلوحي، (مي توانند در برنامه درسي در دستيابي به سه عملكرد ايجاد وحدت، ايجاد نظم و جهت دهي كمك كنند  آنها

1369.(   
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  ريزي درسي با نياز سنجي نسبت بين مباني برنامه
هاي درسي، اهداف و محتواي آن دسته از نيروهاي بنيادي و اساسي است كه بر برنامه 16ريزي درسياز مباني برنامهمنظور 

شود آن اثر گذاشته و در ادبيات برنامه ريزي درسي از آن تحت عنوان عوامل تعيين كننده برنامه درسي نام برده مي
توان به مباني روان شناختي، مباني جامعه شناختي، و مباني فلسفي، ريزي درسي مياز مباني اساسي برنامه).17،1976زايس(

  . اشاره نمود
تناسب اهداف و محتواي  قبيلهاي روانشناسي در ارتباط با موضوعات مهمي از به كارگيري يافته: مباني روانشناختي*

هاي ها و محدويتبرنامه درسي با رشد ذهني يادگيرندگان، زمان الزم براي يادگيري، تفاوت هاي فردي يادگيرنده، پتانسيل
 . ، اشاره دارد)27: 1389فتحي واجارگاه، (افراد مدنطر قرار گرفته 

باره هر فعاليت آموزشي گيري درراي تصميمب آن مقتضيات و اجتماعي محيط شناختاين مبنا بر : مباني جامعه شناختي*
 ) 64: 1374شكوهي،(تاكيد دارد 

هايي كه حياتش هايش و نيز از ضرورتتعليم و تربيت از موقعيت آدمي، امكانات، محدويت مباني فلسفي:  مباني فلسفي*
ريزي درسي آن دسته از برنامهمباني فلسفي ). 61: 1374شكوهي، (كند گيرد، بحث ميهمواره تحت تاثير آنها قرار مي

مباني . گذاردعوامل و نيروهاي فلسفي است كه بر فرآيند تدوين اهداف برنامه درسي و تعيين وسايل و ملزومات اثر مي
مباني هستني شناسي . يتقسيم مي شودارزش شناس ي ومعرفت شناسي ، انشان شناسي، هستي شناسبهابعاد فلسفي 

مباني  ."حقيقت چيست؟"و با اين سوال درگير است كه تبييني در باره حقيقت وجود است -مشتمل بر گزاره هاي توصيفي
معرفت شناختي با دنبال خلق مالك ها كه براساس آن دستاوردهاي دانشي انسان مورد سنجش قرار گيرد؛ پرسش مهم در 

با هدف ترسيم انسان  واقعيت وجود انسان نيز تمركز آن برمباني انسان شناسي . تمبنا اين است كه دانش چه چيزي اس
پردازد و شامل دو بعد اخالقي و شناسي كه به استدالل در باره ماهيت ارزش هاي مي-در نهايت مباني ارزش .مطلوب است

 . "ز بد است؟چه چيز خوب است و چه چي "زيبايي شناسي است و در واقع با اين سوال روبرو است كه

ها و هايي مهمي در برنامه درسي بوده كه همواره صاحبنظران اين رشته در نظريهنياز سنجي و مباني برنامه درسي مقوله
- ،مشاهده ميهاي برنامه درسي ارائه شده از سوي صاحبنظرانبا نگاه به مدل .اندها پرداختههاي ارائه شده خود بدانمدل

به نقل از (، زايس)1383به نقل از ملكي،(20، چارترز)2003(19، واكر)1949(18كه برخي افراد از قبيل تايلر كنيم
هاي خود اولين گام برنامه ريزي درسي را مطالعه در مدل) 23،1989به نقل از دونالد اي(22وشامپ يو ب) 21،2010هنسن

هاي ها ابتدا مباني معيني را مطالعه و سپس به گامآن اند كه تيم برنامه ريزي درسي مطابقمباني برنامه درسي دانسته
اين كه مباني مشتمل بر چه مواردي است اتفاق نظر در بين آنان  بر پردازند هر چندها ميبعدي مشخص شده در مدل

گذشته از اين، برخي از صاحبنظران همچون فتحي .وجود ندارد ولي شناخت مباني، موضوع متفق القول بين آن هاست

                                                       
16Curriculum foundations  
17Zais 
18Tyler. 
19Walker 
20Charterz 
21Henson 
22Beauchamp. 
23Donald 
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زيرا . اعتقاد دارند كه مباني فلسفي، نقش پااليشگري اهداف و مقاصد برنامه درسي را نيز بر عهده دارد) 1389(اجارگاهو
در اين بين . كندهاي فلسفي يك جامعه مانند فيلتر، اهداف برنامه درسي استخراج شده را پااليش ميباورها و پنداشت

در انتقاد به الگوي تايلر و ساير ) 1382( برخي از صاحبنظران از قبيل ملكيديدگاه فوق نسبت به مباني فلسفه گذشته از 
دهند، اعتقاد دارند كه فلسفه و روان هاي تعيين شده قرار ميالگوهايي كه فلسفه و روان شناسي را به عنوان صافي هدف

اح برنامه درسي بايد از فلسفه و معتقد است كه طرنيز ) 1992(اليوا  .باشندها ميشناسي باالتر از منابع تعيين هدف
روانشناسي بعنوان صافي براي تصفيه مقاصدي كه فراتر از توانايي هاي فراگير در جهت دستيابي  به اهداف و چيزهايي كه 

هيچ حوزه اي در تعليم و تربيت معتقد است) 25:2003(شريوستوا  .در جهت مخالف فلسفه موسسه قراردارند استفاده كند
تعليم و  "در ارتباط با مشكالت برنامه درسي معتقد است وي . ريزي درسي نيستبه فلسفه بيشتر از برنامهوابستگي آن 

اي جامع و دقيق كه بتوانند ديگران  را متقاعد كنند و تربيت بطور جدي به رهبراني نياز دارند؛ رهبراني كه مسلط به فلسفه
  .فه، براي تنظيم برنامه درسي مناسبي به كار گيرندكساني كه بتوانند كاربردهاي پايداري بر اساس فلس

به . شناختي و روان شناختي متقابل و طولي است، جامعهمباني فلسفي ارتباط نيازسنجي با كه مدعاي نگارنده اين است
عنوان مثال در نيازسنجي به اگر اعالم شد كه نياز هست كه دانش آموزان دختر و پسر با هم در يك جا آموزش ببينند، اين 

اي و درخواستي از قابليت اجرا و پذيرش در آن ؛ آيا چنين نتيجهگيرنددر تقابل هم قرار مي شناختيبا مبانيجامعهنياز 
ديگر با در نظر گرفتن ديدگاه راسل  كه معتقد است دو انساني كه در باره غايات زندگي با از منظري . جامعه برخوردار است

؛ به نقل طالب زاده 1349، 24راسل(يكديگر اختالف دارند، نمي توانند بر سر تعريف تعليم و تربيت توافق حاصل كنند 
ت انساني هستيم، پيش شرط هر گونه ، و اينكه ما به دنبال تحقق چه نوع شخصي)1390نوبريان، ميرلو، و موسوي، 

؛ به نقل طالب زاده نوبريان و همكاران، 413: 1961، 25اگنر(اظهارنظر در باره تعليم و تربيت و بهترين نوع آن است 
 . ها لزوماً محتاج اجراي نيازسنجي استآيا اين ديدگاه). 1390

وضع مطلوب با وضع موجود  سايي و تحليل و مقايسهمركز ثقل نيازسنجي شناسايي شنااگر بپذيريم كه ديگر در برداشت 
مسئله قابل طرح اين است كه خود وضع مطلوب چگونه تشخيص داده . باشدهست، مييعني آن چه بايد باشد با آن چه 

توان در جهان بيرون يافت و آن هاي مادي ميشود؟ آيا وضع مطلوب يك سيستم اجتماعي و فرهنگي را همانند سيستممي
هاي اجتماعي و فرهنگي همانند آرمان شهر افالطون و اخت، بديهي است كه پاسخ منفي است و وضع مطلوب سيستمرا شن

و بدون مراجعه به باورها، ترجيحات و . شودهاي افراد ترسيم ميساير نظريه پردازان امر ذهني است كه با نظرات و انديشه
،به نقل از فتحي،آقازاده و 1991(بدين منظور كافمن .ستدانش صاحبنظران جستجو و ترسيم وضع مطلوب ممكن ني

را به دنبال آن جهت  27را براي تعيين نقاط مطلوب مطرح نموده و نيازسنجي بتا 26نيازسنجي آلفا)  1388ابوالقاسمي،
است و پس نياز سنجي مستلزم مطالعه مباني .هاي در حال اجرا با نقاط مطلوب بيان كرده استتعيين اختالف بين برنامه

به عبارت ديگر . باشدها رابطه طولي باهم داشته به طوري كه مطالعه مباني برنامه درسي مقدمه نيازسنجي آن ميآن
اين موضوع . گيرد تا بتواند نيازهاي واقعي را بدست آورده و اهداف را تشخيص دهدنيازسنجي با مطالعه مباني صورت مي

                                                       
24Rossell 
25Agner 
26‐Alpha need assessment 

Bete need assessment-27 
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هاي درسي موجود و براي تعيين وضعيت ط مطلوب مطرح است ولي براي برنامههاي درسي جديد و تعيين نقابراي برنامه
  .شودفعلي آن ها جهت اصالح و بازنگري نيازسنجي به منظور تعيين وضعيت موجود مطرح مي

پردازيم توان گرفت و آن اين كه وقتي در فرايند نياز سنجي ابتدا به تعيين وضعيت مطلوب ميالبته نتيجة ديگري هم مي
توان مطالعه مباني را زير مجموعه نيازسنجي دانست به طوري كه در تعيين اين وضعيت نيازمند مطالعه مباني هستيم و مي
هاي برنامه درسي از قبيل مدل تابا و مدل ملكي كه گيرد و در مدلدر بطن نيازسنجي است كه مطالعه مباني هم صورت مي

گيرد و مطرح شدن اند مطالعه مباني در فرايند نياز سنجي انجام ميمطرح نموده اولين گام برنامه ريزي درسي را نياز سنجي
رسد چرا كه وقتي تنها مباني مطرح گردد بيشتر ممكن است به تعيين تر به نظر مينيازسنجي به جاي مطالعه مباني صحيح

غفلت شود كه در اين صورت » كجا هستيم؟«وضعيت مطلوب توجه شده و از وضعيت فعلي و مسائل و مشكالت و اين كه 
-مباني در برنامه. گردد باشداي كه موجب تداوم وضعيت فعلي ميهاي تعيين شده ممكن است يك آرزو يا يك برنامهبرنامه

هاي درسي موجود براي تعيين وضعيت فعلي جهت براي تعيين نقاط مطلوب و در برنامه) جديد(هاي درسي در حال تدوين
گيرد از طرفي نياز سنجي فرايندي است كه تعيين وضعيت مطلوب و وضعيت فعلي در آن ها صورت مياصالح و بازنگري آن
  .فرايند ضروري است

  
  سنجيهدف مقدم است يا نياز

، نماينگر اين حقيقت است كه اگر چه نياز و تقدم يا تأخر نياز بر هدفكاوش در پيشينه نظري و تجربي موجود در باب 
كند اما، اشتراك نظري جامعي مبني بر تقدم يا تأخر نياز بر هدف در طراحي برنامه درسي ايفاء ميهدف نقش تاثيرگذاري 

 ، )نگاهي فراكنشي به نيازسنجي(به طوري كه در ارتباط با تقدم نياز بر هدف .بين صاحبنظران برنامه درسي وجود ندارد
شوند، معتقد است هدف هايي كه از قبل تعيين مي) 92 به نقل از فتحي واجارگاه،: 1389(برادشاو صاحبنظراني از قبيل 

رسد به كار گيري نيازسنجي بتواند تا حد زيادي به نظر مي. از مسائل دچار مشكل خواهد نمود را در فهم بسياري يادگيرنده
بين پيامدهاي بر اين باورند كه چنان چه فراگيرنده ادراك كند كه ) 2002( 28بون، سفريت، و جونز. به حل اين معضل كند

معتقد ) 12: 1376(تايلر .برنامه و عاليق ضروري او فاصله وجود دارد، انگيزه كمي بر مشاركت در آن برنامه خواهد داشت
ها صورت گيرد او عقيده دارد فرايند برنامه ريزي بايد با شناسايي نيازها از طريق است نيازسنجي بايد قبل از تعيين هدف

معتقد است كهفرايند برنامه ريزي درسي ) 1998(29پوزنر .ز، جامعه و دانش تخصصي صورت گيردمنابع سه گانه دانش آمو
فنون برنامه ريزي درسي فرايندهاي . است 31و درونيات برنامه درسي30مستلزم در نظر گرفتن فنون برنامه ريزي درسي 

درونيات برنامه ريزي درسي، توانايي براي فهم . هستند كه براي رسيدن به برنامه درسي استفاده مي شوند 32پيچ و مهره اي
. تحليل نياز براي هر دو اين عناصر برنامه ريزي درسي مهم است. كاربردها و پيامدهاي تصميم گيري برنامه ريزان است

 سخن گفته است؛ اطالعاتي كهبراي توسعه فرايندي برنامه  طالعات در باره نيازهاي واقعياز لزوم وجود  )2005(33گرير

                                                       
28Boone, Safrit, and Jones 
29Posner 
30curriculum development technique  
31curriculum conscience 
32“nuts and bolts” 
33Grier 
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تواند به شناسايي بعضي از كاركردها و پيامدهايي كه به طراح برنامه درسي در قضاورت هاي ارزشي مورد نياز كه خود مي
نيز ، )CIPPلگوي ا( يكي از مهم ترين الگوي برنامه درسينيز در حوزه ارزشيابي .  قسمتي از آگاهي انتقادي است كمك كند

با ارزشيابي از زمينه شروع مي شود در اين ارزشيابي نخست در مرحله بررسي بافت به نيازسنجي و توصيف نيازها، ارزيابي 
استافل بيم، ( منطق برنامه و امكان سنجي روش هاي اجراي آن براي تعريف و تبيين هدف ها و اولويت ها پرداخته مي شود

معتقدند طي فرايند نيازسنجي، نيازها شناسايي مي شوند و بر حسب اولويت  نيز )147: 1387(كافمن و هرمن  .)2003
براي حذف يا كاهش آنها اقدام مي شود؛ از سودمندي مقصدها، فرصتها و راه حل هايي كه انتخاب مي شود اطمينان حاصل 

چرا كه با تشخيص نياز قبل از هر راه . دبنابراين، نيازها را جهت انتخاب درست پيش از هر اقدامي مشخص كني. مي شود
  . حلي، مي توانيم بر ميزان كارايي و اثربخشي خويش بيفزاييم

سيلور و الكساندر برنامه ريزي مشتمل بر مراحلي از قبيل تعيين صاحبنظراني از قبيل   سنجيدر باب تقدم هدف بر نياز
برنامه درسي فرايندي قياسي  نيز معتقد است اليوا. )105: 1382ملكي، ( استهدف، طراحي برنامه درسي، اجرا و ارزشيابي 

- بر مفهوم) 1992(مدل برنامه درسي اصالح شده اليوا ؛است و فرايندهاي مدل از كليات به سمت جزئيات در حركت است

برنامه درسي، سازماندهي و اند بر اهداف برنامه درسي، مقاصد سازي، چهار مولفه اصلي استوار است كه اين مولفه ها مشتمل
چارترز با تأسي از نظريات اسپنسر،فرانكلين بابيت و ).  2شكل (اجراي برنامه درسي، و ارزشيابي برنامه درسي استوار است 

او معتقد است براي تعريف هدف هاي برنامه . ريزي درسي را تعيين هدف تعيين نموده استديويي، اولين قدم در برنامه
  . )41: 1382ملكي، ( ها تبديل شوندا به ايدآلها و فعاليتدرسي بايد آنه

 

  
  
 

 

  
  
  
 

 

 ).2007، 34شرلي؛ به نقل از 478: 1992(مدل برنامه درسي اليوا . 2شكل 

  
بينيم، مي فرهنگ مانند يك لنز است كه از طريق آن امور را ميبا در نظر گرفتن اين نكته كه نگارنده اين است كهمدعاي 

توانيم بدون اليه هاي فرهنگي كه از خود فرهنگ كسب ما حتي نمي كنيم؛ به طوري كه،ن استدالل ميفهميم و در مورد آ
؛ و تأمل بر اين )37: 1389، .ژوزف و همكاران(باره مقوله فرهنگ بينديشيم ايم در ايم، و در رابطه با آن آموزش ديدهكرده

                                                       
34Shirley, 

  
  سازماندهي 

 و اجراي برنامه درسي

 

ارزشيابي از 
 برنامه درسي

 
مقاصد برنامه 

 درسي

 
اهداف برنامه 

 درسي



 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام 
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1005 – QAUS 

معتقد است برنامه درسي گفتمان مختلف تاريخي، كه ) 20: 1389، .و همكاران ژوزف؛ به نقل از 1995( 35پاينار ديدگاه 
كند؛ مي ارائهدين باورانه و نهادي  شناختي،اي، زيبايينامهسياسي، نژادي، پساساختارگرا، پسامدرن، ساختار زدا، خود زيست

هاي حاكم بر جامعه و باورهاي والدين و سياستمدران كه بر تعيين محتواي منابع و پذيرش اين حقيقت كه هنجارها و ارزش
اياست، كه و اجتماعي آنچه تعيين كننده تقدم يا تأخر نياز بر هدف، بافت فرهنگيتوان گفت كه مي. آموزشي اثرگذار است

براي مثال، در ايران كه قانون اساسي و ساير اسناد باالدستي . دآن اقدام كن دراي خاص ريز قرار است به طراحي برنامهبرنامه
هايي را براي نظام تعليم و تربيت تعيين نموده است، براين اساس در چنين نظامي گيريبا نگاهي الهي و آرماني جهت

نگاه پراگماتيستي بر اما در جامعه اياالت متحده، كشوري كه . دي يك واقعيت استدر موارد زيا اكميت هدف بر نيازهاح
عالوه براين، اين نكته از تسلط هدف بر نيازسنجي با در نظر . گرددفلسفه آن مسلط است، هدف بر اساس نياز تعيين مي

هر نيازسنجي بايد هدف داشته اورند كه  براين ب .)28: 2009تيندال، بادگر، وبستر، -رايس، استيتونگرفتن اين ديدگاه 
   .را نيز نبايد فراموش نمود باشد هدف نيازسنجي ممكن است بسيار واضح باشد يا ممكن است تا حدودي مبهم باشد

  
  تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي

. تا كنون است 1960بررسي الگوهاي نيازسنجي در برنامه درسي نشانگر تغييرات و تحوالت سريع در اين حوزه از دهه 
همچنين، نيازسنجي در اين سال . در تعليم و تربيت رسوخ يافت 1960معتقد است كه نيازسنجي از دهه ) 1994(واتكين 

تيندال، -رايس، استيتون.متفاوت ينمود، البته با اهداف و فرايندها شكي را تجربهزدر خدمات اجتماعي و پ ينيز رشد مشابه
وقتي ما در باره نيازسنجي بحث مي كنيم شما بايد هميشه از اين حقيقت آگاه باشيد كه آنچه ). 20: 2009(بادگر، وبستر

گسترده اي دچار تغيير مي نياز سنجي به طور از اين رو، . و ديدگاه شخص داردمورد نياز است وابستگي خاصي به موقعيت 
شود اين تنوع مي تواند از نوع مشكلي كه بايد اندازه گيري شود؛ استفاده كردن برنامه ريزي شده جمع آوري داده ها؛ منابع 

  .موجود و همين طور طرح و روش شناسي كه استفاده مي شود نشإت گيرد
رشته و توان به چارچوب مفهومي حاكم بر يك دانشميمدعاي نگارنده اين است كه تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي را 

گيري يك نياز؛ نوع عالوه براين، نياز به ابزارهايي مختلف براي فهم و اندازه. چهارچوب فلسفي نيازسنجي نسبت داد
يك نياز از  اطالعاتي كه نيازسنج به آن نياز دارد؛ و قادر نبودن يك رويكرد نيازسنجي براي گردآوري اطالعات جامع در باره

تواند ما را در رسيدن به اين واقعبت ياري كند، كه بتوان گفت تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي ديگر مشكالتي است، كه مي
  .يك واقعيت است و اتفاق نيست

بوده  هاي درسي حائز اهميتهاي درسي و نيازهاي متداول در طراحي و تدوين برنامهاز منظري ديگر نيز ارتباط بين برنامه
اما نياز مشتمل بر چه چيزي است؟ ). 36،2003ريان(هاي درسي با نيازها مطابقت داده شوند و بايستي اشكال مختلف برنامه

هاي مختلف از نياز ارائه پاسخ به آن به سادگي ممكن نيست و در اين راستا به طور كلي همان گونه به دليل امكان برداشت
هاي نيازسنجي به تنوع تعريف رسد كه علّت تنوع و تكثر الگوها و روشبه نظر مي _نيازبرداشت مختلف از  _كه اشاره شد

بالطبع اگر نياز به عنوان يك خواست يا ترجيح تعريف شود؛ در اين صورت از الگوهاي توافق محور و استفاده . گرددنياز برمي

                                                       
35Pinar 
36‐Ryan 
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مورد استفاده قرار . . . ها و جلسات و ر، ساير كميتههايي از قبيل تكنيك دلفاي، تكنيك فيش باول، تكنيك تل استااز روش
  .گيردمي

  
  گيرينتيجه

تقدم چيستي نيازسنجي و هدف ، ارتباط نيازسنجي با مباني برنامه درسي، اين مطالعه با هدف تحليل و بررسي رسالتي 
ت آمده از اين مطالعه نشان مي نتايج به دس. هدف بر نيازسنجي يا بالعكس؛ و داليل تنوع الگوهاي نيازسنجي صورت گرفت

در باب چيستي . نيازسنجي ابزار قدرتمندي است كه مي تواند به ما شناسايي و تعيين نيازهاي حقيقي كمك كنددهد
هاي براي تعيين، تحليل و اولويت بندي خواستهاست نيازسنجي تالشي نيازسنجي واكاوي اين مفهوم نشان مي دهد كه

اين  –ها بر دو مولفه كليدي نياز اين تالش.  ستهها وجود دارد، تا موقعيت ايدآل كه ايفاصلهمشترك، نيازهاي موجود و 
اين مولفه بر اندازه گيري  - و سنجش - نياز، تطبيق نيازها، واستانداردها استوار است ها، احساسمولفه بر شناسايي خواسته
نيز از ديگر مفاهيمي است كه همراه هميشگي برنامه است اين  فهد. تاكيد دارد  -ها استوار استموقعيت، پديده، و واقعيت

  .است برنامهمفهوم در واقع در مراحل مختلف تدوين، اجرا و ارزشيابي ابزار پژوهشگر براي شناخت صحيح و اصالح مسير 
نيازسنجي با مباني  متقابل و طولي ارتباطهاي اين مطالعه در باب ارتباط مباني برنامه ريزي درسي و نيازسنجي يافته

چرا كه باور نگارنده اين است كه اساساً فرايند برنامه درسي  .است را مطرح نموده شناختي و روان شناختيفلسفي، جامعه
. ها، رسوم، و عادت مختلف و متنوع ظهور يافته استوابسته به فرهنگ است؛ فرهنگي كه در جوامع مختلف در باورها، نگرش

كند؛ و به نظام تعليم و تربيت ايران با عمق و شدت بيشتري صدق ميبه ماهيت ديني و اخالقي بودن اين موضوع با توجه 
رو نگاه ديني و نوعي در بعضي موارد اين مباني است كه بر نيازسنجي حاكميت دارد و نيازسنجي و تعيين اهداف دنباله

ريزي درسي هاي منتشر شده در برنامهها ورويكردلهمچنين، واكاوي تقدم و تأخر هدف بر نيازسنجي در مد. سياسي است
در . پذيرداين واقعيت را نشان داد كه رابطه هدف و نيازسنجي همانند رابطه نيازسنجي و مباني نيز از بافت تاثير زيادي مي

چارچوب مفهومي حاكم  بهتنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي نهايت در باب تنوع و تكثر الگوهاي نيازسنجي در اين مطالعه، 
گيري يك نياز؛ نوع اطالعاتي نياز به ابزارهايي مختلف براي فهم و اندازه ؛رچوب فلسفي نيازسنجي؛چهرشتهبر يك دانش

؛ و وابستگي خاصي ري اطالعات جامع در باره يك نيازو قادر نبودن يك رويكرد نيازسنجي براي گردآو مورد نياز نيازسنج؛
  . شخصمنتسب گرديدبه موقعيت و ديدگاه 

شود نگاه بومي به برنامه درسي در آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد چرا كه پيشنهاد ميهاي اين مطالعهبا توجه به يافته
اجراي الگوها و رويكردهاي مطرح شده در كشورهاي ديگر لزوماً در بافت آموزشي ايران پيامد و محصولي مطلوبي را به 

از ديگر پيشنهادات اين . مكن است منجر به هدر رفتن منابع مالي و انساني در نظام آموزشي گردددنبال نخواهد داشت و م
نگارنده بر اين باور . متناسب با شرايط نظام آموزشي ايران است -الگوهاي نيازسنجيبراي مثال  -مطالعه طراحي الگوهاي

المللي موجود توان از الگوهاي بينيابد نه تنها مي است چنان چه چنين فرهنگ و باوري در ذهن پژوهشگران ايراني رسوخ
  .آموزي را در اين حوزه خواهد گرفتورزي جايگاه علماستفاده بهتري صورت خواهد گرفت بلكه علم
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