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  چکیده
ها و رویکردهاي  تبیین چیستی نیازسنجی پژوهشی، جایگاه آن در پژوهش و تکنیکهدف این مقاله، 
کند و با شناسایی مایل است مشکالت و مسائل خود را ر سازمان ه. ها استدر سازمان نیازسنجی مطرح

پیدا سازمان مسائل بهبود   حل مسئله و ی در جهتراهکارهاي مناسب ،آنهاها حول  متمرکز ساختن پژوهش
هاي مطرح در حوزه نیازسنجی پژوهشی  شناسی پژوهش و تکنیک ي این امر آگاهی از روش الزمه. کند

هاي انجام شده حاکی  بررسیاما . کندهايِ پژوهشی کمک بسزایی می است که به شناسایی بهترین اولویت
یابی پژوهشی و  مسئلهفرایند م آگاهی از واسطه عدهب هاي مختلفها و نهاد از آن است که در سازمان

هایی را نیز به هزینهبلکه  ،سازنداي را رفع نمیهاي انجام شده نه تنها دغدغه پژوهشچگونگی انجام آن، 
از  پس. ه است،انجام شد یتحلیل -به روش توصیفیکه  طالعهاین ملذا در  .کنندمیسازمان، تحمیل 

با سه مالك اعتبار منابع، تناسب و تازگی  رکز بر روي آن مضامینبا تم شناسایی مضامین اصلی، جستجو
هاي محققان از هاي به دست آمده از بررسی منابع و با اتکا به استنباطتبیین با استناد به داده .عمل آمدبه
رویکردهاي عرضه محور، تقاضا محور، آسیب ها نشان داد که در میان رویکردها، یافته. انجام شد هاآن

رویکرد نیازسنجی معتبرتر و هاي سازمانی  شناختی، مدیریتی، سیستماتیک و موضوعی متناسب با موقعیت
تل استار و  هزینه فایده  دلفی، فیش باول،ي نیازسنجی نیز، تکنیک هااثربخش تر هستند؛ از میان تکنیک
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necessity of research need Assessment  in organizational 

researches 

abstrac 

The purpose of this article, is explaining what research needs assessment, its role 

in research and assessment techniques and approaches suggested in the 

organization.  Each organization is willing to identify problems and focus their 

studies around their, Appropriate strategies for problem solving and improveing 

organizational issues to find.  It requires knowledge of research methodology and 

techniques in the research need assessment that are important to help identify the 

best research priorities. But studies show that the various organizations and 

institutions due to lack of knowledge about research finding process and how it's 

done, researches carried out not only does not resolve a concern, but also the costs 

can be imposed for organization . In this study that is a descriptive - analytical 

study,  after identifying the main content, search of sources did whit focusing on 

the themes with  three of criterion validity, relevance, and recently underwent.  

The explanation according to data obtained from souces and relying on research 

implications of their was conducted . The findings, showed that among the 

approaches, supply-driven approaches, demand-driven, cognitive impairment, 

management, and systematic approach relevant to organizational situations are 

more reliable and effective. among the techniques of assessment, Delphi 

techniques, Fish Bowl , Telstar and cost ¬ effective as effective  techniques were 

identificated and introduced.  

Keywords: research need assessment, need assessment approach, need 

assessment technique, research priority. 
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  بیان مسئله-1
هاي  رف هزینهص ه رغمِوجود و باین با . داردها و موسسات قرار  ي کار تمامی سازمان ریزي شده سرلوحهاثربخش و برنامه

از ). 1388رحیمی نژاد و همکاران، (هاي انجام شده ندارند  ها چندان رضایتی از اثربخشی پژوهش مدیران سازمان ،هنگفت
. را می توان در عدم شناسایی نیازهاي اساسی سازمان جهت پژوهش و حل مسئله دانستجمله علل این عدم رضایتمندي 

یابی است و تا زمانیکه مسئله اساسی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه جهت انجام پژوهش، نقطه آغاز هر پژوهشی، مسئله
 ،هاي اثربخش حول این مسائل شنجام پژوهالزمه شناسایی مسائل اساسی و ا. صرفاً اتالف منابع انسانی و مادي خواهد بود

واقعی زندگی معطوف هاي دانشی بشر را به حل مسائل  که سرمایه ي این است زیرا این مقوله بواسطهنیازسنجی پژوهشی 
جامعه ها و نهادهاي مختلف  هاي سازمان غهبه کمک فرایند نیازسنجی پژوهشی، دغد. ، می تواند مثمر ثمر واقع شودکند می

و نوعی  دهند؛میبندي شده جامعه بشري اختصاص  اولویتپژوهشگران تالش خود را به حل مسائل  د؛نشومییی شناسا
اما امروزه علی رغم نقش بسزایی که نیازسنجی پژوهشی در  .کندیپیدا متسري عقالنیت در استفاده از منابع و ابزار پژوهش 

هدف از این لذا . لمی، پژوهشی و آموزشی دارد، مغفول واقع شده استتبیین و پیشبرد سطح وسیع و متنوعی از فعالیت هاي ع
  .هاي مختلف بوددر سازمانآن  يها تکنیکرویکردها و تبیین چیستی نیازسنجی پژوهشی، جایگاه آن در پژوهش و مطالعه، 

  

  نیازسنجی پژوهشی چیستی-2
به شناسایی نیازهاي  ها، د ذیربط و تحلیل آنآوري اطالعات از افرا فرایند نیازسنجی از طریق جمع 1زعم سوآرزبه

ها و  که نتیجه آن از سویی رضایتمندي افراد، گروه) 2003، 2کوکس( کند اي می ها کمک قابل مالحظه ها و سازمان گروهافراد،
ها  ا و اولویتجویی و تخصیص هر چه بهتر منابع و امکانات به مهمترین نیازه ها از وضعیت موجود و از سویی دیگر صرفه سازمان

یابی سازمانی داشته، از توجه بسزایی بر خوردار شده است  به واسطه نقشی که در مساله 3در طی دو دهه اخیر نیازسنجی. است
ارائه تعریفی از آن به ر نیازسنجی و مدیریت پژوهش دارد و نیازسنجی پژوهشی ریشه د ).2000سازمان جهانی بهداشت، (

لیکن با وجود تمامی این . بسی دشوار است ،برخورداري از ادبیات نظري و پژوهشی غنیجوان بودن و عدم ي  واسطه
هاي تحقیقاتی  در بین پروژه 5بالقوه، تعیین اولویت 4فرایند شناسایی نیازهاي پژوهشی را ها، نیازسنجی پژوهشی محدودیت

در ). 1385 فتحی واجارگاه،( دانند میها  وژهبه بهترین و مهمترین پر 6گیري مناسب در زمینه تخصیص منابع مختلف و تصمیم
درجه اهمیت  عناوین پژوهشی صرف نظر از کیفیت،ها و  این تعریف، فرایند شناسایی نیازهاي پژوهشی به شناسایی تمامی طرح

ن پژوهشی بنابراین در این فرایند، هدف اصلی دستیابی به حداکثر عناوی). 1389امین الرعایا، ( و اولویت آنها اشاره دارد 
ي متنوعی  جهت گزینش از بین مجموعه  هاي پژوهشی نیز فرایندي پیچیده تعیین اولویت. می باشدمستخرج از مسائل سازمان 

ها به طراحی  تعیین اولویت. باشدگیري براي استفاده اثربخش از منابع موجود می از عناوین پژوهشی، به منظور تصمیم
عدم اتفاق نظر در مورد یک اما  )1993، 7فالکونی(کند  ع کمک قابل توجهی میو تخصیص منابهاي تحقیقاتی  پروژه
و  8دروموند(باشد  مانعی براي پیشرفت و ترقی می ،هاي پژوهشی تعیین و تنظیم اولویت جهتشناسی مناسب  روش

                                                             
١ . Suarez 
٢ . cox 
٣ . Neeed assessment 
٤ . Research needs identification 
٥ . Research priority setting  
٦   . Research allocation  
٧ . Falconi 
٨ . Drummond 
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جاد نشود، چنین انتظاري ها در پژوهشگران ای شناسی تعیین اولویتتا زمانی که درك و دانش روشنی از روش ،)2000همکاران،
خودشان ذکر کنند، غیرواقعی و غیر قابل  1مالی ههاي پژوهشی در پیشنهاد که محققان اطالعات مناسبی در مورد تعیین اولویت

میزان  ،هاي پژوهشی به هدف تحلیل انتخاب بهترین روش براي تعیین اولویت). 2،1993جانسون و وینستین( قبول خواهد بود
کنندگان یا مراجعان در  میزان درك و دانش شرکت فرد بودن پژوهش،، ظرفیت و قابلیت منحصر بهمنابع در دسترس بودن

ها فرایندي مهم در مدیریت پژوهش می باشد که به طراحی  تعیین اولویت). 1993فالکونی،( سنجی بستگی دارد فرایند اولویت
 هشی و همچنین تقویت ظرفیت بومی مناطق کمک خواهد کردگیري در مورد تخصیص منابع پژو هاي پژوهشی و تصمیم برنامه

هاي پژوهشی از طریق شناسایی و  طور صریح یا ضمنی در تمامی برنامهیابی بهاولویتاین فرایند ). 1382پناه و همکاران، یزدان(
تنظیم . ا انجام می پذیرداختصاص منابع پژوهشی براي محصوالت متنوع، نواحی مختلف، رشته ها، برنامه ها و انواع فناوري ه

، انجام 6و سطح پروژه 5، خرده برنامه ها4اي ، برنامه3گیري و اکثراً در سطح ملی ها اغلب در سطوح مختلف تصمیماولویت
بندي نیازها در برآوردن نیازهاي اساسی و بحرانی هر سازمان و  بنابراین با توجه به نقشی که اولویت ).2000، 7بایرلی(پذیرد  می

ست که در فرایند تعیین ا ضروري ،دي ایفاء می کند و همچنین  با توجه به کمبود بودجه و تنوع نیازها و عناوین پژوهشیو نها
در . توجه شوددقت به، 10هاي پژوهش و شناسایی حیطه 9، تحلیل وضعیت8هاي ذینفع ه ها به سه عنصر شناسایی گرو اولویت

هاي ذینفع، به شناسایی افرادي چون پژوهشگران و  شناسایی گروه گانه نیازسنجی پژوهشی، عنصرمیان عناصر سه
هاي ذینفع، افراد یا  عبارتی گروهبه). 1382پناه و همکاران، یزدان(گیرندگان در سطوح مختلف نیازسنجی اشاره دارد  تصمیم
تحلیل  ).1389کالهی و همکاران، ( هایی هستند که از برون داد و نتایج یک فرایند، و سود و زیان آن تأثیر می پذیرند سازمان

درك افراد  منابع و امکانات موجود، وسعت بخشیدن بهبه تهیه فهرستی از  نیز وضعیت در فرایند نیازسنجی پژوهشی
هاي  آوردن تصویري از وضعیت فعلی در افراد اشاره دارد، که نتیجه آن فهرستی از نیازها و خواسته کننده و فراهم مشارکت

 چون اي استفاده از روش نیازسنجی در این مرحله از نیازسنجی. کنندگان می باشد شده از سوي استفاده بیان احساس شده و
هاي مشاوره مستقیم، استفاده از پرسشنامه، مشاوره با افراد کلیدي یا  فنون بررسی نیازهاي سازمانی یا شخصی همچون روش

جهت ، اسناد و گزارشات ها متمرکز گروهی، مطالعه یادداشتهاي  ، بحثافراد با معلومات ویژه، مرور منابع مربوطه، مصاحبه
معموالً توصیه می شود که در فرایند نیازسنجی براي شناسایی نیازها و . ضروري است هاي ذینفعان آشنایی با نیازها و خواسته

در مرحله آخر از . تاکید نشودهاي ترکیبی استفاده شود و صرفاً به یک روش واحد و مشخص تکیه و  مسائل واقعی از روش
هاي پژوهش با هدف توجه به  به شناسایی و ترسیم حیطه ،دست آمده از مراحل قبلیهیابی، بر اساس اطالعات ب فرایند اولویت

هاي وسیع پژوهشی  رستی از حیطهاین مرحله منتج به فه. کاري پرداخته می شود هاي ملی، برابري، اجتناب از دوباره ضرورت
هاي پژوهشی ویژه، تعیین نوع پژوهش،  ها به موضوعات و برنامه د که بر اساس تحلیل وضعیت، نیاز به تفکیک آنگرد می

یزدان ( هاي پژوهشی ضروري است هاي پژوهشی مورد نیاز براي عملی کردن و اجراي پروژه ها و برنامه شناسایی منابع و گروه
بر اساس مالك و معیار  ها، باید پژوهشی و تعیین اولویتشناسایی نیازهاي   در فرایند نیازسنجی پژوهشی، پس از). 1382پناه، 

مهمترین معیار مورد قبول در اختصاص بودجه به هاي پژوهشی اختصاص داد که  ها و اولویت مشخصی، بودجه معینی را به طرح
هاي ذینفع، و  ها و سازمان هاي گروه طرح یا اولویت پژوهشی می تواند اهمیت و نقش اولویت پژوهشی در رفع مشکالت و دغدغه

ها منجر به  هاي پژوهشی که اجراي آن به عبارتی طرح. )1998و همکاران،  2؛ هارپر1،2002کارنون( باشد11تحلیل هزینه فایده
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 شود و همچنین هزینه بهینه و مطلوبی را براي هاي ذینفع در فرایند نیازسنجی می رفع بخش عظیمی از مشکالت افراد و گروه
اجراي دقیق و مطلوب  .گیرند سازمان، افراد و موسسات مختلف مجري این طرح به همراه دارد، در اولویت و ارجحیت قرار می

تمامی جوانب امر در نظر گرفته شود باید اي می باشد که در جریان آن  ریزي منسجم و سازمان یافته این فرایند مستلزم برنامه
. ریزي پژوهشی گویند در عرصه پژوهش به این فرایند برنامه. دودیت را به همراه داشته باشداي که کمترین آسیب و مح به گونه
وسیله آن محتواي یک فرایندي است که به وجود می آورد،شارکتی در تحقیق بهکه رویکردي مپژوهشی ریزي  برنامه
ریزي  در جریان برنامه .شودعریف و تصریح میی تطور جزئمدت به مدت و بلند مدت، میان پژوهشی در افق زمانی کوتاه برنامه

فرض بنیادي رویکرد مشارکتی . کنند کنندگان در فرایند تحقیق و پژوهش مشارکت می پژوهشی، مدیران و کلیه شرکت
شده با نیازهاي سازمانی، پژوهش باید  هاي شناسایی ها و طرح پژوهش این است که به منظور تناسب هر چه بیشتر اولویت

ها  ها و نقش ها، تجارب، مهارت تیمی که اعضاي آن مجموعه اي از دانش. سازي و اجرا شود اي مفهوم ک تیم میان رشتهتوسط ی
بنابراین به واسطه اهمیت و حساسیت مسأله نیازسنجی پژوهشی و ). 2008و همکاران،  3کینگ(کنند  سازي و اجرا می را مفهوم

ها  و رویکردهاي مناسب بیش از  گیري از تکنیک اي از پیش تعیین شده  و بهره مههاي پژوهشی لزوم طراحی برنا تعیین اولویت
  . پیش احساس می شود

  

  انواع رویکرد نیازسنجی پژوهشی-3
ها و رویکردهاي مختلفی مطرح هستند که به عنوان ابزاري در دست  محققان  هاي پژوهشی روش در فرایند تعیین اولویت

از جمله این رویکردها،  ) 2001، 4برایونسچویچ(هاي پژوهشی می باشند  خاب بهترین طرحگیري در خصوص انت جهت تصمیم
است که به عنوان رویکردي اقتصادي شناخته شده است زیرا در این رویکرد، مالك و عنصر اصلی براي  5رویکرد عرضه محور

. تیجه اجراي طرح یا پروژه حاصل خواهد شدهاي تحقیقاتی مختلف، منفعتی است که در ن ها و پروژه تخصیص منابع به پژوهش
. هاي شناسایی شده می باشد بنابراین در این رویکرد هدف اصلی تخصیص هرچه بهتر منابع محدود به بهترین نیازها و اولویت

کار  اي به عنوان اولویت شناخته خواهد شد که حداقل منابع را به منظور اجرا به طبق این رویکرد عنوان یا موضوع پژوهشی
گیرد اما حداکثر فایده و سودمندي را به همراه داشته باشد که این فرایند به نوعی یادآور تحلیل هزینه فایده می باشد که بر 

اي به عنوان اولویت شناسایی می شوند که کمترین هزینه و بیشترین فایده و اثرگذاري را  ها و نیازهاي پژوهشی اساس آن طرح
که در سطوح نیازسنجی محدودتر  7محور در مقابل رویکرد تقاضا). 1999؛ بایرلی، 1994، 6وودهال( به همراه داشته باشند

ي مسئله اي است که  همچون سطوح سازمانی به کار می رود، هدف اصلی آن انتخاب و ارجحیت بخشیدن به بررسی و مطالعه
این رویکرد که بر مشارکت و اعمال اختیار .  رداز سوي ذینفعان بیشتر به عنوان نیاز مطرح شده است و اهمیت بیشتري دا

هاي  هاي تحقیقاتی داشته و در پژوهش هاي سازمانی و انتخاب پروژه اعضاء تاکید دارد، کاربرد بخصوصی در طراحی برنامه
همراه  توافقی و سطوح محلی بیشترین اثربخشی و در سطوح ملی به واسطه تنوع مراجعان و متقاضیان، کمترین اثربخشی را به

که بدان رویکرد حل مساله  نیز گویند، فرایندي سیستمی و فعالیتی   8شناختی رویکرد آسیب). 1999بایرلی، (خواهد داشت 
ها و مشخصات سیستم یا سازمان به منظور شناسایی مشکالت اصلی  یاب است که در جریان آن به بررسی ویژگی مساله

اي نیز بر ماهیت، ساختار و  یا رشته 9رویکرد موضوعی. ها پرداخته می شود مالی آنهاي احت حل سازمان، علل پدیدآورنده و راه
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ي علمی، مبناي  بر اساس این رویکرد ساختار دانشی و قلمروهاي مختلف هر شاخه. هاي یک زمینه مطالعاتی مبتنی است شاخه
اي وجود دارد که  اتی قلمروهاي شناخته شدهبه عبارتی در هر زمینه مطالع. هاي پژوهشی می باشد شناسایی نیازها و اولویت

اي براي  مورد توافق متخصصان آن حوزه می باشد و به نوعی این قلمروها مرزهاي رشته را تشکیل می دهند و  به عنوان زمینه
ود که مطرح می ش 1در فرایند نیازسنجی پژوهشی زمانی  رویکرد سیستماتیک. گیرند نیازسنجی پژوهشی مورد استفاده قرار می

در این رویکرد مقدم بر هر چیزي تعریف اهداف و . هاي تحقیقاتی مختلف مدنظر باشد که مساله ارزشیابی و مقایسه پروژه
ها در دستیابی  هاي تحقیقاتی جایگزین، تعیین میزان همکاري و اشتراك نسبی پروژه هاي مناسب ارزشیابی، ارزیابی پروژه مالك

بنابراین در این . گیرد هاي مختلف در رسیدن به اهداف مورد بررسی قرار می و بازده طرح به اهداف، و همچنین مقایسه نتایج
اي داراي اولویت خواهد بود که هم امکان عملی کردن آن و هم  فواید و مزایاي حاصل  رویکرد نیازسنجی طرح یا نیاز پژوهشی

نیز  بر ساختار سازمانی به عنوان اساس و مبنا براي  2تیرویکرد اداري مدیری. هاي دیگر بیشتر باشد از آن در مقایسه با طرح
در این رویکرد هدف اصلی رشد سازمانی و بهبود کیفیت در . کند هاي پژوهشی تاکید می اي از فعالیت دستیابی به مجموعه

مدیریت می باشد ها می باشد و بر اساس این رویکرد، نیازسنجی پژوهشی یکی از عناصر اصلی سیستم اطالعاتی  تمامی سازمان
غالباً کاربرد ترکیبی بنابراین در هر فرایند طرح ریزي پژوهشی، باید رویکرد اصلی تعریف و مشخص شود البته ). 2005فتحی، (

اص هاي خ زیرا هر یک از این رویکردها مزایا و محدودیت د تفکیکی هر یک از آن ها می باشداثربخش تر از کاربراین رویکردها 
به عنوان مثال در رویکرد عرضه محور که رویکردي اقتصادي شناخته شده است، غلبه جنبه و بعد هزینه  .استخود را داشته 

د اما از سوي جامعه و گروه مورد مطالعه، امري به عنوان نیاز شناخته شومندي بیشتر است و اینکه اگر د سودن بر بعآفایده 
همچنین در رویکرد تقاضا . کردن صرف نظر خواهد ، در نتیجه سازمان از آبراي سازمان به همراه داشته باشد هنگفتیهزینه 

هر چند که این مسئله . فراد پیرامون مسئله اي خاص، باعث می شود که آن مسئله به عنوان نیاز شناخته شودامحور اتفاق نظر 
به منظور نچه گذشت، نابراین با توجه به آب. و صرفاً بر گرفته از میل و عالقه افراد بوده باشد نبودهممکنست که نیاز واقعی 

ها  محدودیترویکردها منجر به برطرف ساختن و ترکیبی  مانتوأها، کابرد  جلوگیري از هر یک از این مشکالت و محدودیت
   .داشت اي را به همراه خواهند نتایج قابل مالحظهو  شده

  
  تکنیک هاي نیازسنجی پژوهشی-4

 و بهره گیري ازبرنامه ریزي دقیق و انسجام یافته  و مثمر ثمر واقع شدن آن در گرو یانجام فرایند نیازسنجی پژوهش
این  .ها است ترین تکنیک ترین و پرکاربرد تکنیک ها و فنون خاص نیازسنجی است که در این بین تکنیک دلفی جزء رایج

هاي فردي، به  اره دارد که از طریق کاستن قضاوتهاي متوالی یا راندهایی توأم با بازخورد اش اي از پرسشنامه تکنیک به مجموعه
؛ 2001و همکاران،  4؛ کنی2008و همکاران،  3کلی(متخصصین است دنبال دستیابی به حداکثر توافق در میان گروهی از 

یف هاي مختلفی را براي توص فقدان چارچوب نظري باعث شده که افراد مختلف واژه ).6،2002؛ پاول1977و همکاران، 5استومن 
). 2009؛ کلی و همکاران، 2007و همکاران،  8؛ سو2002و همکاران،  7براون؛ 2002پاول، (یف مطالعات دلفی به کار ببرند توص

قی از مطالعات اصطالح تکنیک را را براي ارائه توصیف دقی) 2008(اخیراً اصطالح رویکرد دلفی و کلی ) 2002(پاول ). 2009
 وسیع، گروه نظرات و متخصصان به قضاوت نیاز ،دلفیتکنیک  کاربرد براي نیاز مورد شرایط ترین مهم. اند دلفی پیشنهاد کرده

 در دانش، بودن ناکامل یا توافق عدم و اي بین رشته و بزرگ پیچیده، مشکل وجود نتایج، به دستیابی گروهی در توافق
 و محدودیت زمانی عدم ها، داده آوري جمع در گمنامی لزوم جغرافیایی پراکنده، نظر از و  تجربه با متخصصین دسترس بودن
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؛ 2007؛ سو و همکاران، 2002براون و همکاران،  ؛1387احمدي و همکاران، (است  دیگري اثربخش هزینه روش وجود عدم
  ).2001کنی و همکاران، 

ها و  اننیازسنجی محدود و دسترسی بد فرایند کننده در کار می رود که تعداد افراد شرکت زمانی به نیز تکنیک فیش پاول
شیوه اجراي این تکنیک به . مواجه باشیممحدودیت زمانی با همچنین براي نیازسنجی . در یک مکان ممکن باشد تجمع آنان

نفري تقسیم  8تا  6هاي کوچک  گروه هدر این روش افراد موردنظر به مکان خاصی دعوت شده و ب. کارگاه آموزشی شبیه است
سپس نمایندگان . درستی از نیازها را تدوین می نمایزها می پردازند و در پایان هر گروه فهمی شوند و به تبادل نظر درباره نیا

تی از نیازهاي آموزشی، نتیجه این فعالیت فهرس. ها می پردازند گیري درباره نیازها و اولویت بندي آن ها به بحث و تصمیم گروه
  ).1388، و همکاران رحیمی نژاد(بر حسب اولویت می باشد پژوهشی، خدماتی و غیره 

از این تکنیک زمانی استفاده می شود که تعداد افراد شرکت کننده در فرایند نیازسنجی زیاد  و به :  1تکنیک تل استار
براي اجراي این فن، ابتدا . هاي نگرشی و ذهنی از اهمیت باالیی برخوردار باشد ایی پراکنده باشند و همچنین دادهلحاظ جغرافی

اي از جانب هر گروه در  سپس نماینده. در محل کار خود موضوع را بررسی و نتیجه گیري یا اعالم نظر می کنند هاي فرعی گروه
فتحی واجارگاه و فرمیهنی (گروه اصلی تصمیم نهایی را درباره موضوع اتخاذ می کند . جلسه نمایندگان شرکت می کنند

  ).  49؛ 1381فراهانی، 
این تکنیک . ک به کاربر امکان می دهد تا کمک یک پروژه به تحقق اهداف را برآورد کنداین تکنی:  2تکنیک هزینه فایده

ها در دسترس  اغلب زمانی به کار برده می شود که دو یا چند پروژه وجود داشته باشد اما منابع کافی براي اجراي تمامی آن
اي هستند که موجب افزایش بهره وري پایدار در چنین شرایطی مدیران پژوهش مجبور به گزینش و انتخاب پروژه . نباشد

  ).  111؛ 1385فتحی واجارگاه، ( در این راستا تحلیل هزینه فایده مطلوب است . شود می
  
   گیري نتیجه-5

اي همواره باید  هاي آموزشی هر جامعه ها و نهاد و لزوم روزآمدي دانش در جوامع کنونی، سازمان  با گسترش فناوري
به دالیلی با  )آموزشی، فرهنگی، سیاسی و غیره(ها  روزرسانی خود باشند که در این راستا برخی از سازمانبهبدنبال نوآوري و 

الزمه . ها صورت گیرد آن حلباید این مسائل شناسایی شوند و اقداماتی در جهت مسائل و مشکالتی مواجه خواهند شد که 
در جریان این بررسی باید از تمامی  .ي شرایط و وضعیت موجود است شناسایی این مسائل، بررسی و تحلیل دقیق و همه جانبه

تا  صورت گیردنان است، نظر سنجی آافرادي که در سازمان یا نهاد مربوطه حضور دارند و به نوعی مسائل موجود گریبانگیر 
مستلزم  ،یابی مسئله انجام این فرایند منظم و سیستماتیک .حاصل شودمسائل موجود در سازمان  ازدرك و دانش درستی 

نیازسنجی پژوهشی از طریق شناسایی مسائل . نیازسنجی پژوهشی است که حوزه اي جوان و نوپا استفرایند گیري از  بهره
و تخصیص بهینه منابع محدود سازمان به  مسائل شناسایی شدهبندي  هاي مختلف جامعه، اولویتنهادو  ها اساسی سازمان
موجب افزایش اعتبار و پژوهشی  نیازسنجی. خواهد برداشتجامعه جهت رشد و توسعه همه جانبه  ا، گامی دره بهترین اولویت

. و فراگرد نهادینه شدن پژوهش را با هویتی مستقل از آموزش سرعت می بخشد هدهادهاي علمی در میان عامه مردم شارزش ن
به سازي که این نهادها  شی، به واسطه نقش انسانها و نهادهاي آموز بخصوص در سازمانآفرینی این مقوله،  حساسیت و نقش

 و در حوزه آموزش هاي انجام شده لذا به منظور اثربخشی هر چه بیشتر پژوهش. نهاد خانواده برعهده دارند، بیشتر است موازات
ت سازمان و کاربردپذیري نتایج حاصل از این مطالعات، که منجر به حل مسائل و مشکالهمچنین  و ،هاي آموزشی سازمان در

باألخص مسائل آموزشی جامعه خواهند شد، توجه به شناسایی مسائل و مشکالت اساسی نهادهاي آموزشی و متمرکز ساختن 
آشنایی و وقوف  نچه گذشت،آبا توجه به در این راستا  .ی خاص و اثربخش حائز اهمیت استهای منابع انسانی و مالی به پژوهش

یادآوري این نکته براي محققین لذا . ی، امري مقدم بر هر پژوهش و تغییر و تحول استمل به فرایند نیازسنجی پژوهشکا
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هاي اثربخش، آگاهی و  ي اصلی طراحی و هدایت پژوهش هاي پژوهشی، الزمه ست که در عرصه مطالعات و فعالیتا ضروري
انش کافی از دپژوهشگران چنانچه . باشد یابی پژوهشی میجانبه در خصوص فرایند مسئله هاز دانش هم محققینبرخورداري 

به دیگر سخن، صرف . ند بودنخواه گشا گرهو  هبود ی الزماثربخش فاقد ،می شوند انجامهایی که  برخوردار نباشند، پژوهش
بلکه در ابتداي  ،نخواهد بودمی شوند، ها عملکرد سازمانترقی و تعالی  طراحی پژوهش، تضمین کننده وقوع اتفاقاتی که موجب

د و به دنبال آن در صدد تدارك نها و نهادها شناسایی شو مسائل اصلی و مهم سازمانباید مر و قبل از انجام هر پژوهشی ا
جامعه متخصصان و متولیان امر پژوهش در سازمانهاي آموزشی و پژوهشی  اگربنابراین . ه بودلهایی جهت حل مسئ پژوهش

هاي بنیادي و کاربردي را حول این مسائل متمرکز  و پژوهش را شناسایی کردههاي اساسی جامعه  که نیازها و دغدغه درصددند
وجه هاي سازمانی تارتقاي اثربخشی پژوهشعنوان ضرورتی انکارناپذیر در به مقوله نیازسنجی پژوهشی به الزم است تاسازند، 

هاي سازمانی، خود نیازمند برخورداري  شدر فرایند پژوه یگیري از نیازسنجی پژوهش بهرهاما الزم به ذکر است که  .کنند
و نو پا به واسطه جوان همانطور که گفته شد این مقوله  اما. ه جانبه حول این مقوله می باشدمحققین از دانشی جامع و هم

به طور ملموس و دقیق چندان در میان پژوهشگران شناخته شده نیست و  ،نظري و پژوهشی و عدم برخورداري از دانشبودن 
گیري و هدایت پژوهش هایی فاقد  که نتیجه این امر شکل ندارند را و فرایند اجرایی آن آشنایی الزم ویکردها و تکنیکهابا ر
لذا انجام بررسی هایی پیچیده و دقیق حول این مقوله به منظور شناساندن دقیق آن به پژوهشگران و سازمانها . استخشی اثرب

  . قرار گیرد رنامه ریزان سازمانهاکار ب آموزشی و پژوهشی باید در دستور
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