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  هاي نيازسنجي تكنيك
  

  

  

  )Fishbowl( تكنيك فيش باول - ٢
 دسته محور-توافق هاي اين تكنيك نيازسنجي در گروه تكنيك

گيرد كه  اين تكنيك زماني مورد استفاده قرار مي. شود بندي مي
,  اطالعات نيازسنجيآوري تعداد افرادي انتخاب شده براي جمع

محدود باشند و امكان تجمع آنها در يك كارگاه آموزشي نيز 
افرادي را كه براي كسب , در اين تكنيك. وجود داشته باشد

هاي  اند، مشابه آنچه در كارگاه اطالعات و سنجش نياز جمع شده
كنند و هر  هاي كوچك تقسيم مي به گروه, آموزشي معمول است

كند تا در جلسه   فهرستي از نيازها را تهيه مي,گروه با تبادل نظر
ها عرضه  گزارش كار گروه, كنندگان عمومي با حضور همه شركت

فهرست نيازهاي مورد توافق و , شود و پس از بحث و تبادل نظر
بديهي است براي استفاده از اين . گردد بندي آنها انجام مي اولويت

ه برگزاري كارگاه و تكنيك، مجريان نيازسنجي بايد نسبت به نحو
كنندگان را  واقف و مسلط بوده و شركت, شيوه انجام كار گروهي

اين روش . نيز در مورد نحوه انجام كار گروهي توجيه كنند
تواند  هايي است كه در مدت زمان محدود مي نيازسنجي از روش

هايي كه در  اطالعات مناسبي را فراهم نمايد و براي سازمان
كنند، روش مناسبي  كوچكي فعاليت ميمحدوده جغرافيايي 

  .باشد مي
  
  )Telstar( تكنيك تل استار - 3

 قرار محور-توافق هاي اين تكنيك نيازسنجي نيز در گروه تكنيك
اين . اين تكنيك بسيار شبيه تكنيك فيش باول است. گيرد مي

تعداد افرادي كه بايد گيرد كه  تكنيك زماني مورد استفاده قرار مي
افراد در مناطق , در اين حالت. زياد است, اطالعات شوداز آنها كسب 

آيند و از طريق تكنيك فيش باول به تعيين  مختلف گرد هم مي
پردازند و سپس نماينده يا نمايندگاني از هر  آموزشي مينيازهاي 

منطقه در گردهمايي مركزي روي نيازهاي آموزشي و 
 نمايندگان مناطق با ,در مرحله دوم. كنند ميبندي آنها توافق  اولويت

  .نمايند سازي مي  مشابه تكنيك فيش باول توافقشيوه كارگاهي

همگي براي ) دلفي، فيش باور، تل استار(محور -هاي توافق تكنيك
تعيين نيازهاي آموزشي در نظام سالمت و آموزش پزشكي و بويژه 

  .هاي مداوم، كاربرد مناسبي دارند آموزش
  

  هاي نيازسنجي تكنيك
   محور-  محور، مشكل -مسأله 

هاي نيازسنجي،  هاي مورد اشاره در اين گروه از تكنيك تكنيك
عمدتاً ناظر بر شناسايي مشكالت فردي و مشكالت موجود در سيستم 

در اين . باشد كه ممكن است كارآيي يك سازمان را كاهش دهد مي
  :گروه چهار تكنيك معرفي شده است

  
  )Critical Incident( تكنيك رويداد مهم -1

فرض بر اين است كه رويدادهاي درون سازمان , در اين تكنيك
شود، از اين رو،  به عملكرد مثبت و يا منفي كاركنان مربوط مي

شود  با شناسايي عملكرد كاركنان برجسته و ضعيف، كوشش مي
عملكردهاي برجسته از طريق آموزش به ديگر كاركنان تعميم 

, در واقع, در اين تكنيك. يابد و عملكردهاي ضعيف زدوده شود
فاصله عملكرد كاركنان برجسته و ضعيف نيازي مي باشد كه بايد 

  .براي افزايش كارآيي سازمان برطرف گردد
  
 )Fault Tree( تكنيك درخت خطا -2

اين تكنيك بيشتر با محاسبات رياضي همراه است و به 
در اين . شود تحقيق در عمليات سازمان محسوب مي, نوعي

دادها و عمليات و   احاطه به كل سيستم و ارزيابي درون,تكنيك
كه , گيري تصميمهرگونه تغييرات و يا . ها ضروري است بازده

 الزم است براي باشد و محصول تحقيق در عمليات سيستم مي
به عنوان نياز محسوب , افزايش كارآيي مورد نظر قرار گيرد

  .شود مي
  
   تكنيك آزمون وظايف كليدي–3
)Key Tasks Assessment(  
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با انجام آزمون از كاركنان درباره وظايف , در اين تكنيك
شغلي آنها، ميزان سؤاالتي كه از سوي پاسخگويان جواب داده 

شود كه بايد براي رفع آن  نشده است به عنوان نياز مطرح مي
  .كوشش شود

  
  )Job Analysis( تكنيك تجزيه و تحليل شغل -4

هده، مصاحبه با كاركنان و از طريق مشا, در اين تكنيك
سرپرستان و بررسي اطالعات مربوط به شرح شغل، وظايف شغلي 

فاصله . گردد كاركنان به روشني تجزيه و تحليل و شناسايي مي

هاي الزم براي انجام شرح  توانمندي موجود كاركنان با مهارت
  .شود وظايف شغلي به عنوان نياز آموزشي در نظر گرفته مي

سابقه طوالني دارد و به لحاظ , و تحليل شغلتكنيك تجزيه 
هاست كه براي استخدام و آموزش كاركنان از آن  بودن سال ساده

اي مثل نظام  اين تكنيك براي كاركنان حرفه. شود استفاده مي
  .باشد سالمت، تكنيك نسبتاً مناسبي مي

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مفيد در آموزش پزشكي معرفي برخي پايگاه
  
  
  

  زش مداوم جامعه پزشكياتحاديه آمو
http://www.acme-assn.org  

هاي مناسب براي توسعه  اين اتحاديه در جهت ايجاد فرصت
اي كارشناسان آموزش مداوم پزشكي، به منظور  توانمندي حرفه

در پايگاه . كند فعاليت مي, بهبود پيامدهاي خدمات سالمت
وه بر اينترنتي اتحاديه كه مربوط به آمريكاي شمالي است، عال

كتبي موجود در پايگاه كه به ارائه فهرست مفصلي از انواع منابع 
رسد، امكان دسترسي رايگان به نشريه اين اتحاديه كه با نام  فروش مي

»Almanac «مطالعه مستمر مقاالت اين . شود وجود دارد منتشر مي
  .تواند مفيد باشد نشريه براي كارشناسان آموزش مداوم كشور مي

  
  رونيكي پيشرفتهاي آموزش فيزيولوژيمجله الكت

http://advan.Physiology.org  
هاي متخصصين در مورد  اين مجله اختصاصاً به معرفي يافته

اي در مجله به  بخش جداگانه. پردازد آموزش فيزيولوژي مي

آموزش آزمايشگاهي، و بخش ديگري به ابداعات و ابتكارات 
يولوژي تخصيص يافته آموزشي براي انتقال برخي مفاهيم در فيز

متن كامل اغلب مقاالت اين مجله به صورت رايگان در . است
  .باشد دسترس مي

  
  منابع آموزشي براي دانشجويان علوم پزشكي

http://www.meduniv.lviv.ua/inform/studlinks.html  
پايگاه فوق براي استفاده عموم دانشجويان گروه پزشكي 

هرست مجموعه ارزشمندي از تدارك ديده شده و در بردارنده ف
هاي  انجمن, مختلفهاي  هاي مفيد براي آموزش رشته پايگاه

با . است...  مولتي مديا و هاي پزشكي، دروس الكترونيكي، مجموعه
هاي مفيدي را براي  توان فهرست پايگاه مي, مراجعه به اين سايت

  .تهيه متون كمك آموزشي يا دريافت مقاالت مفيد پيدا نمود
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