رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه
با استفاده از تکنيک طراحی مبتنی بر بدیهيات
رضا شیخ
نجمه مودی





چکيده
زمينه پرسشنامهها به عنوان مهمترین ابزار جمعآوری دادهها در رشتههای علوم اجتماعی محسوب شده که
دانشمندان تالشهای زیفادی را بفرای طراحفی آنهفا انجفام داده انفد .حاصفل ایفن تفالشهفا ارائفه نظفرات و
راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامهها منجر شد .هدف هدف ایفن تحقیفق
طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است کفه بفه عنفوان اصفلیتفرین
نوآوری این تحقیق محسوب میشود .روش در ایفن تحقیفق پرسشفنامه ارزیفابی عملکفرد دانشفکده در دو
مرحله بدون بکارگیری تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و با بکارگیری آن طراحی و در بین  35دانشجوی
 MBAتوزیع شده است .یافته ها کارا و پایا بودن پرسشنامههای طراحی شده در سفطح  %35مفورد آزمفون
قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان دهنده کارا و پایا بودن پرسشنامههفای طراحفی شفده بفا بکفارگیری رویکفرد
جدید است .بحث و نتيجه گيری نتیجه اینکه با توجه به کارا و پایا بودن پرسشنامههای طراحی شفده بفا
رویکرد جدید ،پیشنهاد میشود تفا طراحفان پرسشفنامه در حفوزههفای مختلفف از ایفن تکنیفک در طراحفی
پرسشنامه استفاده نمایند
کلیدواژهها :طراحی مبتنی بر بدیهیات ،روایی ،پایایی ،طراحی پرسشنامه.
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مقدمه
پرسشنامه به عنوان یکی از رایجترین روشفها در جمفعآوری دادههفا محسفوب مفیشفود .از
ویژگیهای عمومی پرسشنامه مفیتفوان بفه سفادگی جمفعآوری انبفوهی از اطالعفات قابفل
پردازش اشاره کرد( .دورنفی و تفاگوچی  .)2111 ،1طراحفی نامناسفب پرسشفنامه ،یکفی از
عوامل اصلی ایجاد خطای غیرنمونهگیری است کفه ممکفن اسفت منجفر بفه تولیفد دادههفای
نامعتبر و غیر قابل اعتماد شود و نه فقط اهداف کمی را تحت تفأثیر قفرار داده ،بلکفه ممکفن
است موجب انحراف در جهتگیری کلی برنامه نیفز گفردد( .ببفی ،ترجمفه فاضفل.)1381 ،
یک تحقیق قابل اعتماد مبتنی بر بکفارگیری ابفزاری کفارا و قابفل اعتمفاد اسفت ،الروسفی

2

اعتقاد دارد که در طراحی سوال آیا پاسخ کننده سفوال را دری مفیکنفد و دوم اینکفه آیفا
میتواند به آن پاسخ دهد (الروسی .)2116 ،نکته اساسی در تحقیقات این اسفت کفه یفک
تحقیق خوب نمیتواند بر ابزار ضعیف جمعآوری دادههفا اسفتوار باشفد (گیلهفام .)2118 ،3

براون 4پرسشفنامه را ابفزاری نوشفتاری متشفکل از یکسفری سفواالت در ارتبفاط بفا واقعیتفی
تعریف میکند که پاسخ دهندگان به آن پاسخ داده و یا از بفین پاسفخهفای موجفود جفواب
صحیح را انتخاب میکنند (براون .)2111 ،با این تفاسیر پرسشنامه باید طوری طراحی شفود
که عدم دقت در گزارشدهی

و بیصداقتی را حیف یا حداقل نماید( .آیکن .)1333 ،5

بسیاری ازدانشمندان اعتقاد دارند که طراحی پرسشنامه یک هنر است .پالتفک  6اعتقفاد
دارد که تدوین پرسشنامه به عنوان علم توام با هنفر محسفوب مفیشفود (پالتفک.)1385 ،در
حالیکففه بففه اعتقادکففانورس وپرسففر 7تففدوین پرسشففنامه نیازمنففد تجربففه و ممارسففت اسففت.
(کانورس و پرسر.)1386 ،
در طی  11سال گیشته مقاالت و متون زیادی در ارتباط با طراحفی پرسشفنامههفا نوشفته
شده است که بعضی از آنها بر روی ساختارسواالت و تفوالی آنهفا تمرکفز داشفته انفد .پفاین
 )1351(8مباحثی را درمورد هنر پرسشگری مطرح نمود سفودمن و برادبفورن 9مطفالبی را در
1. Dornyei & Taguchi
2. larossi
3. Gillham
4. Brown
5. Aiken
6. Platek
7. Converse and Presser
8. Payne
9. Sudman and Bradburn
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مورد راهنمای عملی طراحی پرسشنامه نگاشته اند (سودمن و برادبورن.)1331 ،
استاندارد سازی پرسشنامهها یکی از مباحث مهم در طراحی پرسشنامهها میباشد کفه در
سال  1386توسط کانورس وپرسر معرفی گردید.
بسیاری از تحقیقات بر روی تکنیکهای تست و ارزیفابی پرسشفنامههفا صفورت گرففت .از
جمله مقاله (.دی مایو )1383 ،1با عنوان رویکردهایی در باب بهبود پرسشنامه از جملفه آنهفا
است .از طرفی در مورد تست و ارزیابی کیفیت سواالت مطالبی ارایه شده اسفت (تورسفلند
و ودنرد)1985 ،2
هر چند کتابها و مقاالت زیادی در ارتباط با طراحی پرسشنامهها توسفط نیفول 3در سفال
 ،1333برنز 4در سال  ،2111بلوم و فیسفچر 5در سفال  1382و کیفدر وجفاد 6در سفال 1386
نگاشته شده است ،اما از نظر الباو  ،)1381(7مهمترین ضفعف طراحفی پرسشفنامههفا فقفدان
پشتوانه تووری میباشد که این خالء هم چنان محسوس میباشد.
اوپنهایم 8اعتقاد دارد که با طراحی اولیه نمیتوان به پرسشنامه تکامل یافتفه دسفت یاففت
بلکه در بررسی و آزمونهای پیاپی مفیتفوان پرسشفنامه کفاملی را تفدوین نمفود (اوپنهفایم،
.)1332
یکی از دغدغههای دانشمندان علفوم فیزیکفی و مکفانیکی اسفتفاده از ابزارهفایی جهفت
طراحی مناسب میباشد .طراحی یکی از چالشهای هوشمندانه در قرن بیست و یکم اسفت و
با توجه بفه اینکفه در حفوزه طراحفی تجربفه بسفیار مهفمتفر از تحصفیالت رسفمی مفیباشفد؛
دانشمندان در پی آن میباشند که آموزش طراحی را بصورت علمفی در آورده و مبنفایی را
جهت تمیز و شناسایی طرحهای خوب و بد در دست داشته باشند(.شیخ.)1383 ،
ازاین رو در زمینه توسعه متدولوژی طراحی که فرآیند طراحفی را نظفاممنفد مفینمایفد.
تکنیکهای زیادی ازجمله تکنیفک تریگفروری ،9تکنیفک چفک لیسفت ،تکنیفک شفکل
شناسی ،تکنیک جستجوی خواص ،تکنیک گفردرن 11و تکنیفک طوففان فکفری ارائفه شفده
1. DeMaio
2. Thorslund and Wdrneryd
3. Newll
4. Burns
5. Bloom & Fischer
6. Kidder & Judd
7. Labaw
8. oppenheim
9. Trigger work
10. Gordon
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است.
تکنیکهای فوا بهصورت الگوریتمی بوده و از قوانین یا روشهای طبقهبنفدی طراحفی
در موقعیتهای خاص تبعیت میکنند .این روشها فاقد اصول اساسفی بفوده و قابفل تعمفیم
نیستند.
اولین تحقیفق سیسفتماتیک در زمینفه طراحفی مهندسفی در سفال  1851درآلمفان انجفام
گرفت .در سالهای بعد دانشمندان زیادی به بررسی تکنیکهای طراحی پرداخته و توفوری
هایی را ارئه دادهاند .دارلمان 1درطی تحقیقی به بررسی انواع تکنیکهای طراحی پرداختفه
و مقایسههایی را بین روش تریز و طراحی مبتنی بربدیهیات انجام داده است .مقایسه دیگری
نیز توسط کاییانگ ،2هونگوی زنگ 3درمورد دو تکنیک تریز و طراحی مبتنی بربدیهیات
انجام شفده اسفت .مفاتیو 4از کمپفانی ففورد ،کفای یانفگ از دانشفگاه ایالفت وایفن 5و شفین
تاگوشی 6از موسسه عرضفهکننفده آمریکفایی نیفز بفه مطالعفه تکنیفکهفای طراحفی تریفز و
طراحی مبتنفی بفر بفدیهیات پرداختفه اسفت (آلبفانو 7وسفو()1332 ،شفیخ .)1383 ،مقبولیفت
تکنیک مبتنی بفر بفدیهیات بفه عنفوان روشفی علمفی و نظامنفد در طراحفی سیسفتم ناشفی از
بکارگیری دو اصل استقالل و اصل اطالعات در طراحی میباشفد کفه تففاوت معنفاداری را
با سایر تکنیکهای طراحی ایجاد نموده است.

تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

8

نم.پی.سو به عنوان بنیانگیار تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات انگیزه اولیه  53از توسعه ایفن
تکنیک را آموزش طراحان برای اتخاك تصمیمات طراحی خوب و بدنبال تاسیس یک رشته
دانشگاهی برای طراحی و ساخت بود .طبق نظر سو اصول و روشهای بنیادی صفحیح بعنفوان
راهنمائی در تصمیمات طراحی بوده و بدون وجود چنین رشفته ای؛ طبیعفت سفعی وخطفای
تصمیمات نمیتواند بهبود یابد.طراحی بعنوان یفک تعامفل پیوسفته بفین آنچفه کفه خواهفان
رسیدن به آن بوده و نحوه دستیابی به آن تعریف میشود .در طراحی یک سیسفتم بفر مبنفای
1. Darrell mann
2. Kai Yang
3. Hangwei Zhang
4. Matthew Hu
5. Wayne state university
6. Shin Taguchi
7. Albano
8. axiomatic design
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طراحی مبتنی بر بدیهیات بایستی پروژه را در چهارحوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
 .1حوزه مشتریان :در این حوزه نیازهای مشتریان یا ویژگیهای آنها مشخص میگردد.

 .2حوزه عملکردی در این حوزه سوال " طرح بایستی به چه چیزی برسد یا تعریف تابع
هدف چیست

" مطرح میشود.

 .3حوزه فیزیکی پارامترهای طراحی که موجب ارضاءتابع هدف تعریف شده میشفوند
در حوزه عملکردی تعیین

میگردند.

 .1حوزه فرایندی :متغیرهای فرایندی همان متغیرهای تصمیم هستند که با بهینه یابی آنها
تابع هدف بهینه میگردد(.ساتیتی(; )1331 ،تات و نوردالند.1)1336 ،
نمودار  :1نگاشت چهار قلمرو تصمیم گیری
نگاشت
}{PV

قلمرو فرآيندي

نگاشت

نگاشت
}{DP

قلمرو فيزيكي

}{FR

قلمرو عملكردي

}{CA

قلمرو مشتريان

فرآینفدطراحی شفامل انتخفاب مجموعفهای از پارامترهفای مناسفب بفرای بفرآورده سفاختن
نیازهای عملکردی است که میتوان آن را به صورت رابطه  1بیان نمود.
فرمول 1
][FR] = [A][DP
که در آن FRبفردار نیازهفای عملکفردی DP ،2بفردار پارامترهفای طراحفی 3و][A

مفاتریس

طراحی است.
هر خط از معادله برداری رابطه 1را میتوان به صورت رابطه  2نوشت

1. Tate. Nordlund,1996
2. functional requirement
3. design parameter
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رابطه 2

ماتریس طراحی به صورت رابطه 3
رابطه 3

سمت چپ معادله طراحی نشان دهنده خواسته ما در قالب اهداف طراحفی و سفمت راسفت
رابطه  2نشان میدهد که چگونه میتوان نیازهای

عملکردی را برآورده نمود.

توجه به نیاز مشتریان امری حیاتی در طراحی یک سیستم پیچیده تولیدی بوده و بایسفتی
درقلمرو تصمیمگیری مد نظفر قفرار گیرنفد .در قلمفرو تصفمیمگیفری بفا اسفتفاده از فراینفد
شکستن هر پارامتر به نیازهای عملکردی فرعیتری شکسفته مفیشفود .معروفتفرین تکنیفک
شکستن فرایند؛ شکستن زیگ  -زاگی است که از باالترین سطح تفا سفطوح پفایینتفر انجفام
میشود (کوچران( ;)1333 ،1کوچران ; )2111 ،و(یانگ سوی.3)2113 ،2
نمودار  :2فرآیند شکستن زیگ  -زاگی

1. Cochran,1999
2. Yong-Suk, 2003
3. Yong-Suk, 2003
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در طراحی سیستم ازدو اصل بدیهی اسفتفاده شفده است.اصفول بفدیهی موجفود در طراحفی
مبتنی بر بدیهیات در حقیقت نگرش و رویکرد تحلیلی را در افراد و طراحان ایجاد مفیکنفد
که بتوانند بهترین تابع هدف وپارامتر طراحی را انتخاب کنند .رعایت اصول بفدیهی موجفب
میشود تاامکان نادیده گرفتن فعالیتها به حداقل ممکن رسیده و نوع روابط بین اجزاءبراحتی
قابل مشاهده و تعریف باشد(.جباال و سو( ;)1332 ،.1سو.)1331 ،

اصول بدیهی
تاریخ علم و تکنولوژی به شکلی تنگاتنگ با پیشرفت بدیهیات در هم آمیخته اسفت .در ایفن
زمینه ،پیشرفت رویکرد بدیهه گرا به طراحفی تنهفا گفامی کوچفک در ایفن فرآینفد بفزرگ
تاریخی است .یکی از قفدیمیتفرین اسفتفادههفا از بفدیهیات در هندسفه بفود کفه بفه هندسفه
اقلیدسفی مشفهور اسفت .اقلیفدس سیصفد سفال قبفل از مفیالد هندسفه خفود را بفا اسفتفاده از
مجموعهای از اصول یا بدیهیات توسعه داد( .شیخ.)1383 ،
فرض اصلی طراحی بدیهه گرا ایفن اسفت کفه مجموعفهای از اصفول وجفود دارنفد کفه
طراحی خوب را مشخص میکنند.تنها راهفی کفه مفیتفوان فرضفیه رازیفر سفوال بفرد ارائفه
مثالهایی است که بدیهیات راازدرجفه اعتبفار سفاقط نمایفد .در صفورتی کفه بتفوان براسفاس
منطقی که از بدیهیات به دست آمده است برای تمام مسفائل پاسفخهایی صفحیح یاففت ،مفی
توان دانش را در آن شاخه بر اساس بدیهیات بیان نمود.در طراحی میتوان تعداد بیشفماری
راه حل قابل پییرش و تکنیکهای تخصصی داشت .بدیهیات طراحی قوانینی ایجاد میکننفد
که پایههای مناسب برای مقایسه و انتخاب طرحها بوده و انتخاب یک طرح خوب به توانایی
آن جهت برآورده ساختن این بدیهیات بستگی دارد.

درتعریف بدیهیات باید گفت که حقایقی پایفهای بفوده کفه در تمفام مشفاهدات صفادا
هستند و هیچ مثال یا مورد نقضی برای آنها وجود ندارد .بدیهیات از بررسی اشتراکات تعداد
زیادی از مشاهدات بهدست میآیند ،قابل اثبات یا اشتقاا نیسفتند ولفی مفیتفوان آنهفا را بفا
مثالهایی نقض یا موارد استثناء از اعتبار ساقط ساخت.

در انجام یک فرآیند طراحی خوب از دو بدیهه استفاده مفیکنند.بدیهفه یفک در مفورد
رابطه بین نیازهای عملکفردی و متغیرهفای فیزیکفی و بدیهفه دو پیچیفدگی طراحفی را نشفان
1. Yong-Suk, 2003
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میدهد.
بدیهه یفک در مفورد رابطفه بفین نیازهفای عملکفردی و متغیرهفای فیزیکفی و بدیهفه دو
پیچیدگی طراحی را نشان میدهد.
بدیهه  1:بدیهه استقالل،

استقالل نیازهای عملکردی را تامین نمایید.

بدیهه  2:بدیهه اطالعات ،محتوای اطالعات طراحی را کمینه کنید.

الف) بدیهه استقالل
بدیهه یک بیان میکند که در طول فرآینفد طراحفی ،بفا حرکفت از نیازهفای عملکفردی در
قلمرو عملیاتی به پارامترهای طراحی ،ارتباط بین نیازهای عملکردی و پارامترهفای طراحفی
باید به گونهای باشد که انحرافی کوچک در یک پارامترهای طراحی خاص تنها بر نیازهای
عملکردی مربوط به آن تاثیر داشته باشد.طراحی صورت گرفته میتواند به سه صورت انجام
پییرد :طراحی مستقل ،طراحی وابسته و طراحی نیمه مستقل (یا شبه وابسته).

طرح مستقل بدیهه یک را ارضاء میکند ،درحالی که طرح وابسفته عملکردهفایی مبتنفی بفر
سایر عملکردها پدید آورده و بدیهه یک را نقض میکند .

ب) بدیهه اطالعات
بدیهه دو بیان میکند که در بین تمام طراحیهایی که بدیهه استقالل (بدیهه یفک) را ارضفاء
میکنند،

طرحی که حداقل محتوای اطالعاتی را دارا باشد بهترین طراحی است.

به منظور برآورده نمودن اصل دوم ضروری است که طراحان ابزارهفای انفدازهگیفری و
محاسبه محتوی اطالعاتی را نیز داشته باشند (شیخ1383 ،و .)1383

رويکردی نوين در طراحي پرسشنامه با استفاده از تکنیک93/ ...

روش شناسی تحقیق
روش پژوهش پیمایشی و مبتنفی بفر طراحفی یفک پرسشفنامه بفا بکفارگیری اصفول بفدیهی
تکنیک طراحی مبتنفی بفر بفدیهیات اسفت .در تحقیقفات پیمایشفی یفک پرسشفنامه خفوب
پرسشنامهای است که ازویژگفی پایفایی 1و روایفی  2بفاالیی برخفوردار باشفد)گفل افشفانی،3
 )2113مقصود از روایی این است که آیا ابزار مورد نظر میتواند ویژگی و خصوصیتی کفه
برای آن طراحی شده را اندازه گیری کند یفا خیفر بفه عبفارت دیگفر بفه ایفن سفوال پاسفخ
میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظفر را مفیسفنجد( .عبفاس زادگفان،
فتوت .)1381 ،و منظور از پایایی یک ابزار اندازه گیری ،عمفدتا بفه دقفت ،اعتمفادپفییری،
ثبات یا تکرارپییری نتایج آزمون اشاره دارد (سیف.)1335 ،
در این تحقیق نتایج حاصل از اصول بدیهی در طراحی پرسشنامه و تفاثیر آن در کفارایی
و پایایی آنها بصورت عملی مورد آزمون آماری قرار گرفته است.

جامعه آماری ،نمونه و شیوه نمونه

گیری:

جامعه آماری دانشجویان و اساتید دانشفکده مهندسفی صفنایع و مفدیریت دانشفگاه صفنعتی
شاهرود میباشد که تعداد نمونه و شیوه نمونهگیری بهشرح كیل میباشد.
الف -از  35دانشجوی کارشناسی ارشد  MBAخواسته شده تا پرسشنامهای را با محتفوی
سواالتی در حوزه ارزیابی عملکرد دانشکده طراحی نمایند
ب -به  35دانشجوی کارشناسی ارشد  MBAانتخاب شده قبلی تکنیک طراحی مبتنی بفر
بدیهیات به آنها آموزش داده شده و مجددا از آنها خواسته شد تا مجددا پرسشفنامهای را بفا
محتوی سواالتی در حوزه ارزیابی عملکرد دانشکده طراحی نمایند.
ج 5 -نفر از اساتید و کارشناسان مسلط به مباحث روش تحقیق و تکنیک طراحی مبتنفی
بر بدیهیات خواسفته شفده تفا امتیفازدهی روایفی نفاهری ،روایفی محتفوایی و روایفی سفازه
پرسشنامه را به صورت کمی در بازه  1 -11انجام دهند.

1. reliability
2. validity
3. Golafshani, 2003
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روشهای آماری
به منظور بررسی پرسشنامهها قبل و بعد از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و مناسب بفودن
م لفهها و شاخصهای مربوطه ابتدا اطالعات مربوط به روایی پرسشنامه که بر اسفاس امتیفاز
دهی خبرگان از نظر روایی ناهری ،روایی محتوایی و روایی سازه جمعآوری شفده اسفت،
قابل كکر است که روایی ناهری باتوجه به نظفر اسفاتید تعیفین و از طرففی اصفل اطالعفات
تعیین کننده روایی محتوا و اصل استقالل متناسب با روایی سازه میباشفد و پایفایی (قابلیفت
اطمینان)پرسشنامهها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
جهت بررسی فرضیه تحقیق از تکنیک مقایسه زوجها یا آزمون قبل ف بعفد بفا اسفتفاده از
نرم افزار اس پی اس

 1نسخه  18استفاده شده است.

فرضیه تحقیق
بکففارگیری اصففل اسففتقالل و اصففل اطالعففات در شکسففتن و تعریففف تففابع عملکففردی و
پارامترهای طراحی مفیتوانفد پرسشفنامه ای بفا روایفی و پایفایی بفاالتری را تولیفد نمایفد ،از
اهداف اصلی این تحقیق نشان دادن کارایی تکنیک طراحی مبتنی بفر بفدیهیات در طراحفی
پرسشنامه است .لیا فرضیه اصلی اول تحقیق این است که پرسشنامه طراحی شده با تکنیفک
طراحی مبتنی بر بدیهیات کاراتر از زمانی است که پرسشنامه تحقیفق بفدون اسفتفاده از ایفن
تکنیک طراحی شود.
فرضیه دوم تحقیق این است که پرسشنامه طراحی شده با تکنیک طراحی مبتنفی بفر بفدیهیات
پایاتر از زمانی است که پرسشنامه تحقیق بدون استفاده از این تکنیک طراحی شود.

مطالعه موردی :طراحی پرسشنامه ارزیابی دانشکده با تکنیک طراحی مبتنی بر
بدیهیات
درطراحی پرسشنامه بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ابتدا بایستی هدف نهفایی از
تهیه پرسشنامه را به طور واضح مشخص نموده که این هفدف بفه عنفوان  FRاصفلی شفناخته
میشود سپس هر  FRدر سطوح باالتر را میتوان به  FRهفای فرعفیتفر در سفطوح پفایینتفر
تفکیک نمود.بر اساس شکستن سطوح با معیار زیگ زاگی و حرکفت رففت و برگشفتی بفه
1. Spss
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سواالت اینکه چه میخواهیم و چگونه میتوانیم به آن دست پیدا کنیم ،عمل سطح بندی و
شکستن انجام میپییرد .رعایت اصل استقالل و اصل اطالعات جهفت تعیفین مناسفبتفرین
پارامتر طراحی  DPجهت تحقق نیازهای عملکردی FRها الزامی میباشد.
فففرض کنیففد دانشففگاهی بففدنبال ارزیففابی عملکففرد دانشففکده در طففول سففال تحصففیلی
میباشد.پس هدف اصلی  FRارزیابی عملکرد دانشکده بفوده و پفارامتر طراحفی  DPآن نیفز
در راستای ارزیابی عملکرد دانشکده و منطبق بر اصول بدیهی استقالل و اطالعات میباشد.
از آنجا که هدف اصلی ارزیابی عملکرد دانشکده کلی بوده ،لیا بایستی ایفن هفدف در
سطح بعدی به اهداف فرعیتری شکسته شود .در بررسی اولیه میتوان حوزه عملکفردی را
به  3هدف فرعیتری تقسیم بندی نمود
FR1

ارزیابی پرسنل

FR2

ارزیابی فضا

FR3

ارزیابی خدمات علمی

نمودار  :3تجزیه سطح یک

پارامترهای طراحی این سطح عبارتند از سواالت مربوط به ارزیابی پرسنل ( ،)DP1سفواالت
مربوط به ارزیابی فضا)DP2

) سواالت مربوط به ارزیابی خدمات علمی( )DP 3می باشد .هفر

سوالی در عین اینکه پارامترطراحی مربوط به تابع عملکردی سطح باالترخود است در عفین
حال میتواند به عنوان تابع عملکردی سطح پایینتر خود محسوب شود.
در سطح بعد هر کدام از اهداف  FR3,FR2,FR1به سطوح پایینتر شکسته میشود.
FR11

توابع عملکردی مدیران

 FR12توابع عملکردی اساتید
 FR13توابع عملکردی کارکنان اداری
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نمودار  :4تجزیه سطح دو

ارزیابی فضا نیز به سطوح زیر تقسیم میگردد
FR21

فضای آموزشی

FR22

فضای غیرآموزشی

نمودار  :5تجزیه سطح دو

در سطح دوم ،ارزیابی عملکرد را میتوان به صورت زیر تفکیک نماییم
FR31

خدمات آموزشی

FR32

خدمات پژوهشی

نمودار :6تجزیه سطح دو

رويکردی نوين در طراحي پرسشنامه با استفاده از تکنیک49/ ...

در آخرین سطح هرکدام از تابع عملکردی بخش پرسنلی شامل اساتید ،مدیران و کارکنفان
به تابع عملکردی رفتار تخصصی و رفتار اجتماعی تقسیم بندی میشوند و سفواالت مربفوط
به این توابع را پارامترهای طراحی آنها مفینامنفد.این شکسفتن مفیتوانفد متناسفب بفا هفدف
تحقیق و فرضیههای تحقیق ادامه یابد .در صورتی که این سفطح بفه عنفوان آخفرین سفطوح
شکستن تلقی شود ،سواالت مربوط بفه ایفن توابفع را بفه عنفوان پارامترهفای نهفایی طراحفی
پرسشنامه مینامند.
نمففودار 3شکسففتن پرسشففنامه ارزیففابی عملکففرد دانشففکده را در چهففار سففطح بهمففراه
پارامترهای طراحی(سواالت پرسشنامه)نشان میدهد

نمودار  :7نمودارتفکر سیستماتیک طراحی پرسشنامه بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

یافتههای تحقیق
کارشناسان و افراد خبره برای بررسی روایی پرسشنامههای طراحی شده با رویکفرد تکنیفک
طراحی مبتنی بر بدیهیات و بدون بکارگیری آن تمامی پرسشفنامههفا زوجفی طراحفی شفده
توسط هر دانشجو را جمعآوری و از  3زاویه روایی ناهری ف محتوایی و سازه مورد بررسی
قرار دادهاند که امتیاز دهفی انجفام شفده توسفط آزمفون  tمفورد بررسفی قفرار گرفتفه اسفت
(جدول شماره .)2
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جدول شماره 1
روایی ناهری
روایی محتوایی
روایی سازه

سواالت آزمون تا چه حد در ناهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه
گیری آن تهیه شدهاند.
سواالت تا چه حد جامع و مانع میباشد
تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد را میسنجد

Pair1
Pair 2
Pair 3

جدول شماره  :2نتایح آزمون قبل و بعد برای بررسی روایی

(2Df Sig.
)tailed
.000

34

.000

34

.000

34

Paired Samples Test
Paired Differences
Confidence
Std.
Std. 95%
Interval
of the
T
Mean Deviati Error
Difference
on
Mean Lower Upper
1.078
.182
-2.256
-1.515
10.34
1.886
5
.183 -2.315 -1.571 10.61
1.943 1.083
2
.171 -2.090 -1.396 10.20
1.743 1.010
8

Pair 1
Pair 2
Pair 3

نتایج بهدست آمده نشان دهنده ی تایید برتری روایی پرسشفنامههفای طراحفی شفده توسفط
تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در سطح  %5خطا میباشد
بنابراین در سطح اطمینان  %35میتوان گففت کفه شفاخصهفای روایفی پرسشفنامههفای
طراحی شده بوسیله تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بیشتر از پرسشنامههفای طراحفی شفده
بدون بکارگیری تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات میباشد
برای بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه طراحی شده توسط هفر دانشفجو بفین سفایر
دانشجویان توزیع گردید تا آنها عملکرد دانشکده را بر اساس آن مورد ارزیابی قفرار دهنفد
و سپس با نرم افزار اس پی اس ،مقفادیر ضفریب آلففا کرونبفاخ در اولفین طراحفی و بفدون
اعمال اصالحات محاسبه شده است.
جدول شماره  :3نتایج آزمون قبل و بعد برای بررسی پایایی
Paired Samples Test
Paired Differences

95%
Sig.
Confidence
T
Df
(2Interval of the
)tailed
Difference
Lower Upper
.02743 -.20704 -.09553 -5.515 34 .000

Std.
Std.
Mean Deviation
Error
Mean
.16230

Pair 1 Before,
after -.15129
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نتایج فوا نشان میدهفد کفه در سفطح اطمینفان  %35پرسشفنامههفای طراحفی شفده بوسفیله
تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات از ضریب آلفای کرونباخ باالتری برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
طراحی یکی از قدیمیترین کارهای بشر بوده است و در زمینفه توسفعه متفدولوژی طراحفی
که فراینفد طراحفی را نظفام منفد نمایفد کارهفای زیفادی انجفام شفده اسفت.به عنفوان مثفال
هریسبرگر  1366 1روشهایی را که به فرایند طراحی کمفک مفیکنفد بفه صفورت تکنیفک
تریگر وری  2تکنیک چک لیست ،تکنیفک شفکل شناسفی ،تکنیفک جسفتجوی خفواص،
تکنیک گردن ،3تکنیک طوفان فکری دسته بندی نمود.روشهای فوا به صورت الگوریتمی
بوده واز قوانین یا روشهای طبقه بندی طراحی در موقعیتهای خفاص اسفتفاده مفیکننفد.ایفن
روشها فاقد اصول اساسی بوده و قابل تعمیم نمیباشند .اولین تحقیفق سیسفتماتیک در زمینفه
طراحی مهندسی در سال  1850در آلمان انجام گرفت .درسالهای بعد دانشفمندان زیفادی بفه
بررسی تکنیکهای طراحی پرداخته و تووریهایی

را ارائه داده اند.

طراحی مبتنی بر بدیهیات بفه عنفوان تکنیکفی فراگیفر و موففق در حفوزه طراحفی علفوم
مهندسی و اجتماعی محسوب میشود و بکارگیری این تکنیک در حوزه طراحی پرسشفنامه
یک رویکرد جدید و بدیع میباشد .بررسی ادبیات تحقیق در حوزه طراحی پرسشنامه نشان
میدهد که تا کنون تووری و روش سیستماتیک علمی معرفی نشده است .هدف این تحقیفق
معرفی الگوریتم و اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بوده و نهایتا تفالش شفده
تا اصول بفدیهی آن در طراحفی پرسشفنامه بکارگرفتفه شفود .روایفی و پایفائی آن در نمونفه
کوچکی مورد بررسی قرار گیفرد .نتفایج ففوا نشفان مفیدهفد کفه در سفطح اطمینفان %35
پرسشنامههای طراحی شده بوسیله تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ضمن بفر خفورداری از
سادگی و سرعت در طراحی نشان میدهد که از ضریب آلفای کرونباخ باالتری برخفوردار
است.
مزایای کاربرد تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در طراحی پرسشنامه میتوان به مفوارد
زیر اشاره کرد.
1. Harisberger
2. Trigger work
3. Gordon
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-1استفاده از اصل استقالل به عنوان ابزار قوی در تحلیل مسفائل و دری سفریع سفواالت
پرسشنامه به طراح کمک میکند.

-2قبل از معرفی تووری مبتنی بر بدیهیات؛تعیین نیازهای عملکردی و شناسفایی سفواالت
مرتبط در طراحی پرسشنامه مشکل بوده اما با استفاده از طراحی مبتنی بر بدیهیات طراحی هر
فرایند بصورت منظمتری انجام میپییرد.

-3طراحفی مبتنفی بفر بفدیهیات یفک چفارچوبی را بفرای دری کلفی پرسشفنامه ففراهم
میآوردبهطوریکه افراد قادرند تا خواستهها،

توانائی و اهداف پرسشنامه را طراحی نمایند.

 -1با اجرای اصول بدیهی در طراحی مبتنی بر بدیهیات موجفب مفیشفود کفه پرسشفنامه
کاراتر و به بهترین نحوممکن با ضریب الفا کرونباخ باالتری طراحی شود.

از آنجا که تحلیل و ارزیابی دقیق هر پرسشفنامه منفوط بفه بکفارگیری تکنیفک و آمفاره
آزمفون پیشفرفته آمفاری از جملفه تحلیفل عفاملی تأییفد ی مفیباشفد در ایفن تحقیفق بفرای
اندازهگیری پایایی از ضریب الفا کرونباخ و برای سنجش روایی از تکنیفک قضفاوتی اففراد
خبره در بعضی از شاخصها انجام شده است.لیا پیشنهاد میشود کفه سفایر محققفین بعفد از
طراحی پرسشنامه تخصصی حوزه موردمطالعه با رویکرد جدید تالش نمایند تا کفارا و پایفا
بودن پرسشنامه را با استفاده از آزمونهای آماری مورد تحلیل و تفسیر قرار دهند.

47/ ...رويکردی نوين در طراحي پرسشنامه با استفاده از تکنیک
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