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 هاي ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعۀانسانی در سازمانمنابع

انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) کلیۀ منابعآماري این مطالعه را 
-نفر به 260) که بر اساس جدول کرجساي و مورگان N= 840تشکیل دادند ( 1396در سال

نامۀ پرسش شامل هادادهآوري ). ابزار جمعn= 260شدند ( عنوان نمونه در نظر گرفته
باشد. روش انجام پژوهش، روش آمیخته از نوع انسانی میمنابععملکرد ساختۀ ارزیابیمحقق 
کارگیري اصل تکنیک طراحی مبتنی هبا ب نامهمتوالی و مبتنی بر طراحی یک پرسشاکتشافی

ها از آمار توصیفی و به منظور بررسی منظور تحلیل دادهباشد. بهبر بدیهیات می
ز تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و مناسب هاي ورزشی قبل و بعد اهاي سازماننامهپرسش

ظاهري با توجه به آوري شده است، همچنین رواییهاي مربوط جمعها و شاخصبودن مؤلفه
محتوا و اصل استقالل متناسب نظر اساتید تعیین و از طرفی اصل اطالعات تعیین کننده روایی

تکنیک آلفاي کرونباخ محاسبه ها بر اساس نامهباشد و پایایی پرسشسازه میبا روایی
هاي طراحی شده نامهدهندة تأیید برتري روایی پرسشدست آمده نشاناست. نتایج بهشده

باشد همچنین در سطح خطا می 5/0توسط تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در سطح 
 مبتنی بر بدیهیات از ضریبنامۀ طراحی شده به وسیله تکنیک طراحیپرسش 95/0اطمینان 

وزارت که  شودیحاصل م یزمان عملکرد جامعآلفاي کرونباخ باالتري برخوردار است. ارزیابی
انسانی هاي عملکردي منابعشاخص کارمندان،گزینشی، یعنیکل یاردر سه مع ورزش و جوانان

 الزم برخوردار باشد. یفیتاز ککارمندان حفظو 
 

 هاکلید واژه
طراحی مبتنی بر بدیهیات، بدیهه استقالل،  نامه،ارزیابی عملکرد، طراحی پرسش

 .بدیهه اطالعات

The aim of this study was to investigate a novel approach in order to 
design a human resource performance assessment questionnaire in 
sports organizations using an axiomatic design technique. The 
statistical population of the survey covers all human resources of the 
ministry(including managers, employees and experts) for the year 
2017 (N=840) where 260 samples were considered (n=260) based on 
Kerejsay and Morgan table. Data gathering tool is a researcher-made 
questionnaire which is based on human resource performance 
assessment. The research method is a combination of exploratory and 
sequential explorations based on the design of a questionnaire using 
the principle of the axiom design technique. In order to analyze the 
descriptive statistics data and before and after sport organizations 
questionnaire, the technique design based on the axiom and 
appropriate components and relevant indicators have been gathered. 
Also, apparent validity is determined according to the viewpoint of the 
professors and, on the other hand, the principle of information 
determines the content validity and the principle of independence is 
proportional to the structural validity. Reliability of the questionnaires 
is calculated based on Cronbach's alpha technique. The results 
illustrate that the reliability of the questionnaire validity which is 
designed by the axiom-based design technique is at a level of error of 
0.5. Also, the design questionnaire has a higher Cronbach alpha 
coefficient using axial-based design technique at 95% confidence 
level. A comprehensive performance assessment is achieved when the 
Ministry of Sports and Youth have the quality in three general criteria, 
namely the selection of staff, performance indicators of human 
resources and the maintenance of staff. 
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performance assessment, questionnaire design, design based on 
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Abstract   
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 همقدم
ها از محوري بودن نقـش انســان و   در جهان امروز، تمام نشانه

فنـاوري و تولیـد    منـابع انسـانی در گشـایش تنگناهـا، ایجــاد 
شک، سنگ زیربنـاي  کند. بیهاي گوناگون حکایت میوردهآفر

دهد و مـدیریت کارآمـد،   تشکیل می ازمان را منابع انسانیهر س
اثربخش و هوشمند منابع انسـانی بـه منظــور دســتیابی بــه    

پایدار، خالقیت و نوآوري و کیفیـت مناسـب زنـدگی     وريبهـره
ضروري است. در واقع در بین تمامی عوامل تولیـد، ایـن منـابع  

کنـد  اد مـی انسانی اسـت کـه تفـاوت را در یـک سـازمان ایجـ      
مطالعات نشان داده است که رشد و توسـعه  ). 1390(غضنفري، 

یک سازمان بـا رشـد و توسـعه منـابع انسـانی آن همبسـتگی       
مسـتقیم دارد، بــه عبــارت دیگـــر موفقیـت و بهـروزي یــک      

کفایـت اســت.   سازمان در گرو وجود منابع انسانی شایسته و با
مثابه یک سالح رقـابتی در  کـارگیري منـابع انسانی برتر به بـه

بهسازي عملکرد سازمانی بجدیدي در مدیریت رفتارسازمانی عد 
انسانی به عنوان سیستمی مدیریت منابع). 2014، 1است (نایونج

براي استفاده صحیح و شایسته از نیروي انسانی در جهـت نیـل   
شــود.  به اهداف از پیش تعیین شده در یک سازمان تعریف می

مـدیریت منـابع    )2006(2نبــاك، گرهــارد و رایــت   نـوئی، هال
هایی تعریـف  ها و سیستمها، فعالیتانسانی را به عنوان سیاست

ها و عملکرد کارکنان را تحت تـأثیر  کنند که رفتارها، نگرشمی
 ).3،2010لی و همکاران(دهند قرار می

موریت، رسالت، اهداف و چشـم انـدازي   أها با هر مسازمان
کنند ایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل میکه دارند نه

رجـوع و ذینفعـان   و ملزم به پاسـخگویی بـه مشـتریان، اربـاب    
، هـا منابع انسانی سازمان هستند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد

(اکبـري یـزدي و    شـود یند مهـم راهبـردي تلقـی مـی    آیک فر
واره ارزیابی عملکرد فرآینـدي اسـت کـه همـ     )1393همکاران،

باید انجام شود و در این راستا مردم خود بدون آنکه متوجـه  می
شوند به طور مداوم به ارزیابی امور مشغول هسـتند و در مـورد   

مـدیران   کنند، اگـر هاي اطرافشان اظهار نظر و داوري میپدیده
بخواهند عملکردشان بهبود یابد و اهداف سازمانی محقق شـود  

تري از عملکردشان به عمل ل و دقیقبه ناگزیر باید ارزیابی کام
 ،ارتقاي رضایتمندي مشـتري آورند؛ زیرا ارزیابی عملکرد موجب 

). هدف از 1394(ایرجی نقدر،  شوداعتماد عمومی می و ذینفعان
ارزیابی عملکرد نه تنهـا اطالعـات معتبـر و صـحیح در اختیـار      

د دهـ مدیران، بلکه اطالعات مناسبی در اختیار ذینفعان قرار می
                                                                      
1. Naong 
2. Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wrigh 
3. Lee & etall 

تا نسبت به عملکرد سازمان ورزشی آگاهی یابند و به نقاط قوت 
). فقـدان  2015، 4و ضعف عملکـردي آن هـا پـی ببرنـد (ریـد     

سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معناي عدم برقراري 
شـود کـه پیامـد    ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می

طان حسـینی و  آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است (سـل 
ــر ایــن اســاس ســازمان1393همکــاران،  هــاي ورزشــی و ). ب

را  کارگیرنـد تـا ذینفعـان خـود    هـایی را بـه  ها باید روشباشگاه
توانـد بـا   ها را تأمین نمایند و این مهم مـی مدیریت و منافع آن

ایجاد یـک مـدل ارزیـابی عملکـرد در جهـت پاسـخگوئی بـه        
ررسـی نتـایج عملکـرد    هاي ذینفعـان انجـام شـود. بـا ب    خواسته

هـاي ورزشـی قضـاوت نمـود     توان دربارة عملکـرد دسـتگاه  می
). یکی از ارکان مهـم ورزش کشـور   1393(عمادي و همکاران، 
زنـد،  ها، عملکرد ورزش کشور را رقم مـی که برآیند عملکرد آن

ها هستند. با توجه به وزارت ورزش و جوانان و منابع انسانی آن
ورزش و جوانـان در ایـران و وظـایف    جایگاه و اهمیـت وزارت  
ها یعنـی توسـعه و تـرویج ورزش در    بسیار خطیر و ارزشمند آن

-سطح همگانی و قهرمانی، هماهنگی مسابقات در سـطح بـین  
هـاي ملّـی جهـت    الملی و ملّی، انتخاب، آموزش و توسعۀ تـیم 

هـا بـه   هاي بین المللی و از طرفی وابستگی آنحضور در میدان
.... این نهاد دولتی بـراي ارائـۀ خـدمات و اجـراي     منابع مالی و 

باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشـد و  هاي خود میبرنامه
در این راستا ضرورت وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب 

). امـا در حـال   1393خورد (فراهـانی و همکـاران،   به چشم می
مند و امهاي وزارت ورزش و جوانان به صورت نظحاضر ارزیابی

جامع نبوده و در این وزارتخانه، اغلب ارزشیابی صرفاً بر ارزیابی 
هـا بـه صـورت    باشد و سایر ارزیابیها و نتایج میها، مقاممدال

ــده در     ــور پراکن ــه ط ــا ب ــاص و ی ــاز خ ــاس نی ــوردي و براس م
شود و در حقیقت یـک سیسـتم جـامع و    ها انجام میفدراسیون

ی عملکـرد کـل وزارت ورزش و   یکپارچه براي امر مهـم ارزیـاب  
توان گفت، فرآیند شـفاف و  جوانان وجود ندارد و در مجموع می

منســجمی در نظــام ارزیــابی عملکــرد وزارت ورزش و جوانــان 
اي که موجـب رفـع نـواقص و کمبودهـا و ایجـاد      گونهکشور به

هاي مناسب جهت ارتقاي عملکرد آن شـود،  انگیزه و زیرساخت
 شود.مالحظه نمی

ها در ترین روشنامه به عنوان یکی از رایجپرسش
هاي عمومی شود. از ویژگیها محسوب میآوري دادهجمع

آوري انبوهی از اطالعات توان به سادگی جمعنامه میپرسش

                                                                      
4. Reed 
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). طراحی 2010، 5قابل پردازش اشاره کرد (درونی و تاگوچی
نامه، یکی از عوامل اصلی ایجاد خطاي غیر نامناسب پرسش

هاي گیري است که ممکن است منجر به تولید دادهمونهن
نامعتبر و غیرقابل اعتماد شود و نه فقط اهداف کمی را تحت 

گیري تأثیر قرار داده، بلکه ممکن است موجب انحراف در جهت
). یک پژوهش قابل 1393کلی برنامه نیز گردد (شیخ و مودي، 

بل اعتماد است، کارگیري ابزاري کارا و قاهاعتماد مبتنی بر ب
) اعتقاد دارد که در طراحی سؤال آیا پاسخ 2006( 6الروسی

تواند به آن کند و دوم اینکه آیا میدهنده سؤالی را درك می
). نکتۀ اساسی در مطالعات این 2006پاسخ دهد؟ ( الروسی، 

آوري تواند بر ابزار ضعیف جمعاست که یک پژوهش خوب نمی
) 2001( 8). براون2008، 7امها استوار باشد (گیلهداده

نامه را ابزاري نوشتاري، متشکل از یکسري سؤاالت در پرسش
دهندگان به آن پاسخ کند که پاسخارتباط با واقعیتی تعریف می

هاي موجود جواب صحیح را انتخاب داده و یا از بین پاسخ
نامه باید طوري طراحی شود که کنند. با این تفاسیر پرسشمی

صداقتی را حذف یا حداقل دهی و بیگزارش عدم دقت در
نامه نماید. بسیاري از دانشمندان اعتقاد دارند که طراحی پرسش

) اعتقاد داشت که تدوین 1985( 9یک هنر است. پالتک
شود در نامه به عنوان علم توأم باهنر محسوب میپرسش

نامه ) تدوین پرسش1986( 10که به اعتقاد کانورس و پرسرحالی
). در طی 1393ند تجربه و ممارست است (شیخ و مودي، نیازم
سال اخیر مقاالت و متون زیادي در ارتباط با طراحی  40

ها بر روي ها نوشته شده است که بعضی از آننامهپرسش
اند. سودمن و ها تمرکز داشتهساختار سؤاالت و توالی آن

 ) مطالبی را در مورد راهنماي عملی طراحی1974( 11برادبورن
ها بر روي نامه نگاشته اند. بسیاري از پژوهشپرسش
ها صورت نامههاي تست و همچنین ارزیابی پرسشتکنیک

) با عنوان رویکردهایی 1983( 12گرفت. از جمله مقاله دي مایو
ها است. یکی از نامه از جمله آندر باب بهبود پرسش

هاي دانشمندان استفاده از ابزارهایی جهت طراحی دغدغه
هاي هوشمندانه در قرن باشد. طراحی یکی از چالشاسب میمن

                                                                      
5. Dornyei & Taguchi 
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7. Gillham 
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بیست و یکم است با توجه به اینکه در حوزة طراحی تجربه 
باشد. دانشمندان در پی تر از تحصیالت رسمی میبسیار مهم

صورت علمی در آورده و هباشند که آموزش طراحی بآن می
ر دست هاي خوب و بد دمبنایی را جهت تمیز و شناسایی طرح

). از این رو در زمینۀ توسعۀ متدولوژي 1389داشته باشند (شیخ، 
هاي تکنیک نماید؛مند میطراحی که فرآیند طراحی را نظام

، تکنیک چک لیست، 13جمله تکنیک تریگرورك زیادي از
شناسی، تکنیک جستجوي خواص، تکنیک تکنیک شکل

 هايو تکنیک طوفان فکري ارائه شده است. تکنیک 14گردن
هاي صورت الگوریتمی بوده و از قوانین یا روشفوق به

کنند. این هاي خاص تبعیت میبندي طراحی در موقعیتطبقه
اولین  .ها فاقد اصول اساسی بوده و قابل تعمیم نیستندروش

 1850مند در زمینۀ طراحی مهندسی در سال متحقیق نظا
ادي به هاي بعد دانشمندان زیدرآلمان انجام گرفت. در سال

 بهتوان اند. طراحی را میهاي طراحی پرداختهبررسی تکنیک
هایی به شکل محصوالت، فرآیندها یا حلخلق راه صورت

سیستم که نیازهاي دریافتی را از طریق ایجاد ارتباط بین 
نیازهاي عملکردي در محیط عملکردي و پارامترهاي طراحی 

د. اولین مقاله کند، تعریف نمودر محدودة فیزیکی تأمین می
 15توسط مارس و اسمیت 1995دربارة علم طراحی در سال 

) بیان کردند که یک هستۀ 2013(16منتشر شد. فارل و هرکر
ي طوربهمشترکی بین علم طراحی و علوم مختلف وجود دارد، 

هاي مختلف حتی گسترده در رشته طوربهکه مفهوم طراحی 
و  17بیدر گیرد.یقرار م استفاده موردفلسفه و روانشناسی 

) مدلی را ارائه دادند که از طریق آن 2013همکاران (
هاي علم طراحی را هاي مختلف براي انجام پروژهاستراتژي

تواند دهد که علم طراحی مینشان می هاآنتعیین نمودند. مدل 
حل مسائل مختلف باشد. یک جنبش جدید در ارائه راه عنوانبه

انسان  الً جدیدي از تالش و نبوغطراحی و اصول آن، راه کام
بندي انواع مختلف منظور طبقهبراي رفع نیازها است. به

عد هاي طراحی در رفع نیازها مدلی از علم طراحی در دو بکمک
حل. مورد بررسی قرارگرفته است: رشد دامنۀ کاربرد و تکامل راه

ها حلدهنده تعدد میزان استفاده از راهنشان ،رشد دامنۀ کاربرد
دهنده میزان سطح بهبود نشان ،حلدرگذشته و تکامل راه

                                                                      
13. Trigger work 
14. Gordon 
15. March & Smith  
16. Farrell & Hooker 
17. Bedar 
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) در شکل 2016، 18ها براي مسائل است (بورگیانی و متحلراه
حل راه تکامل و طراحی از دامنۀ کاربرد رشد نظرگرفتن در با 1

 .استشده  ارائه طراحی علم از بنديدسته یک

 
 )2016، 19یري فرآیند طراحی (سالونتیسکارگبههاي ینهزم. 1شکل

 
 خواهانآنچه  بین پیوسته تعامل یکعنوان به طراحی

 تعریف آن به دستیابی چگونگی و هستیم آن به رسیدن
 هايهستیم، الزام آن به رسیدن خواهان. آنچه شودمی

 نیازهاي اساسبر که شودمی نامیده ، (FR)20عملکردي
عملکردي  نیازهاي تأمین براي. شودمی تعیین مشتري

 یک در هادر نظر گرفتن آن با باید (DP)21 طراحی پارامترهاي
). در 22،2011شوند (گریفین و مورهد انتخاب فیزیکی حوزة

 23طراحی مبتنی بر بدیهیاتطراحی یک سیستم بر مبناي 
 بایستی پروژه را در چهارحوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

حوزة مشتریان: در این حوزه نیازهاي مشتریان یا  -1
 گردد.هاي آنها مشخص میویژگی

طرح بایستی به چه  حوزة عملکردي: در این حوزه سؤال -2
 شود.مطرح می چیزي برسد یا تعریف تابع هدف چیست

حوزة فیزیکی: پارامترهاي طراحی که موجب ارضاء تابع  -3
لکردي تعیین شوند در حوزة عمهدف تعریف شده می

 گردند.می
متغیرهاي فرآیندي همان متغیرهاي تصمیم : حوزة فرآیندي -4

گردد ها تابع هدف بهینه مییابی آنهستند که با بهینه
 .)2010(دورنی و همکاران، 

 يآل برایدها یروشتکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 
ی حاطرفرآیند  یهاول یابیمحصول و ارز یدجد يهاطرح ۀتوسع

                                                                      
18. Borgianni & Matt 
19. Salonitis 
20. Functional requirements 
21. Design parameters 
22. Griffin & Moorhead 
23. axiomatic design 

طور به ظرفیتو  یدتول آیندفر یتحال، محدودینت. با ااس
در نظر  یزیکیف ۀدامن به يکاربرد حوزةدر طول انتقال  یممستق

 شامل طراحی ). فرآیند2016، 24شود (سالونتیسنمیگرفته 
 پارامترهاي و عملکردي حوزة در عملکردي هايالزام ارتباط

عنوان به طراحی یگرد عبارتبه، است فیزیکی حوزة در طراحی
 از طراحی پارامترهاي و عملکردي هايالزام بین نگاشت فرآیند
 هايالزام که مناسب طراحی پارامترهاي انتخاب طریق

 به نگاشت فرآیند. شودمی تعریف شود، برآورده عملکردي
 به دستیابی امکان بنابراین دارد، بستگی طراح فردي خالقیت
دارد (شیخ و صارمی،  وجود طراحی براي خوب حلراه چندین
 دادهنشان  2هاي مختلف فرآیند نگاشت در شکل ). حوزه1385

 است. شده
 

 
 )2016، 25گیري (زارالی ویازگانیمتصمنگاشت چهار قلمرو  .2شکل 

 
وسـیله نیازهـایی کـه مشـتري در یـک      حوزة مشـتري بـه  

اسـاس ایـن   شـود. بـر  آن است، مشخص مـی  دنبالبهمحصول 
یکنواختی  نظر ازعملکردي را  هاينیازها مهندسان طراحی الزام

 آن از پـس و  کنندهاي موجود تعریف میو همچنین محدودیت
به بـرآورده کـردن    مصممطراحی در حوزة فیزیکی  پارامترهاي

یـت بـراي تولیـد    نها درعملکـردي متنـاظر هسـتند.     هـاي الزام
طراحـی، متغیرهـاي    پارامترهـاي  ازنظر شده مشخصمحصول 

کـه در   طـور همـان شوند. در حوزة فرآیندي تعریف می 26فرآیند
ــکل  ــان  3ش ــده دادهنش ــزام  ش ــت، ال ــاياس ــردي و  ه عملک

شـوند تـا   تجزیـه مـی   مراتب سلسلهطراحی به یک  پارامترهاي
 آورند. پارامترهاي دستبهطراحان یک طراحی با جزئیات کامل 

عملکـردي مربوطـه همـان سـطح و      هـاي ی توسط الـزام طراح
ۀ مشخصــات واســطبــهعملکــردي در ســطح بعــد  هــايالــزام

                                                                      
24. Salonitis 
25. Zaralı & Yazgan 
26. Process variables 
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شوند. این فرآینـد  طراحی در سطح باالیی تعیین می پارامترهاي
شود. این تجزیه، شکستن زیگزاگی نامیده می 3 شکلبراساس 

  هاي مقیاس بزرگ بسیار مفید است.فرآیند براي سیستم
 

 
 )1393یگزاگی (عباسی و همکاران، ز مراتب سلسلهشکستن . 3شکل 

 
در طراحی سیستم از دو اصل بدیهی اسـتفاده شـده اسـت.    
اصول بدیهی موجود در طراحی مبتنی بر بـدیهیات در حقیقـت   

کند که نگرش و رویکرد تحلیلی را در افراد و طراحان ایجاد می
را انتخـاب کننـد.    بتوانند بهترین تابع هـدف و پـارامتر طراحـی   

شود تـا امکـان نادیـده گـرفتن     رعایت اصول بدیهی موجب می
ـ   فعالیت -هها به حداقل ممکن رسیده و نوع روابط بـین اجـزاء ب

). فـرض  21: 1391راحتی قابل مشاهده و تعریف باشد (مودي، 
اي از اصول وجود گرا این است که مجموعهاصلی طراحی بدیهه

تنهـا راهـی کـه    . کننـد ص مـی دارند که طراحی خوب را مشخ
هـایی اسـت کـه    توان فرضیه را زیر سؤال بـرد ارائـه مثـال   می

بدیهیات را از درجه اعتبار ساقط نمایـد. در صـورتی کـه بتـوان     
دست آمده است بـراي تمـام   براساس منطقی که از بدیهیات به

توان دانش را در آن شـاخه  هایی صحیح یافت، میمسائل پاسخ
تـوان تعـداد   بیـان نمـود. در طراحـی مـی    بر اسـاس بـدیهیات   

هاي تخصصـی داشـت.   پذیرش و تکنیکحل قابلبیشماري راه
هـاي مناسـب   کنند کـه پایـه  بدیهیات طراحی قوانینی ایجاد می

ها بوده و انتخاب یک طـرح خـوب   براي مقایسه و انتخاب طرح
آن جهت برآورده ساختن این بـدیهیات بسـتگی دارد.   به توانایی
اي بوده که در تمام دیهیات باید گفت که حقایقی پایهدرتعریف ب

هـا  مشاهدات صادق هستند و هیچ مثال یا مورد نقضی براي آن
وجــود نــدارد. بــدیهیات از بررســی اشــتراکات تعــداد زیــادي از 

آیند، قابل اثبات یا اشتقاق نیسـتند؛ ولـی   دست میمشاهدات به
نـامعتبر  اسـتثناء   هایی نقـض یـا مـوارد   ها را با مثالتوان آنمی

. در انجام یک فرآیند طراحی خوب از دو بدیهه اسـتفاده  دانست
کنند. بدیهه یک در مورد رابطه بـین نیازهـاي عملکـردي و    می

متغیرهــاي فیزیکــی و بدیهــه دو پیچیــدگی طراحــی را نشــان 
). بدیهۀ یـک در مـورد رابطـۀ بـین     26: 1391دهد (مودي، می

یزیکی و بدیهـۀ دو پیچیـدگی   نیازهاي عملکردي و متغیرهاي ف

 دهد.طراحی را نشان می
: بدیهه استقالل: استقالل نیازهـاي عملکـردي را   1بدیهه  

 تأمین نمایید.
: بدیهه اطالعـات: محتـواي اطالعـات طراحـی را     2 بدیهه

 کمینه نمایید.
 

 الف) بدیهه استقالل
کند که در طول فرآیند طراحی، با حرکت از بدیهه یک بیان می

نیازهاي عملکردي در قلمرو عملیاتی بـه پارامترهـاي طراحـی،    
-ارتباط بین نیازهاي عملکردي و پارامترهاي طراحـی بایـد بـه   

اي باشد که انحرافی کوچک در یک پارامتر طراحی خاص گونه
 .تنها بر نیازهاي عملکردي مربـوط بـه آن تـأثیر داشـته باشـد     

م پـذیرد:  تواند بـه سـه صـورت انجـا    طراحی صورت گرفته می
طراحی مستقل، طراحی وابسته و طراحی نیمـه مسـتقل. طـرح    

کند، درحالی کـه طـرح وابسـته    مستقل بدیهۀ یک را ارضاء می
عملکردهایی مبتنی بر سایر عملکردها پدید آورده و بدیهه یـک  

 کند.را نقض می
 

 ب) بدیهه اطالعات
 هایی کـه بدیهـه  کند که در بین تمام طراحیبدیهۀ دو بیان می

کننـد، طرحـی کـه حـداقل     استقالل (بدیهۀ یک) را ارضاء مـی 
منظـور  محتواي اطالعاتی را دارا باشد بهترین طراحی است. بـه 

برآورده نمودن اصل دوم ضروري است کـه طراحـان ابزارهـاي    
ي اطالعاتی را نیـز داشـته باشـند    اگیري و محاسبه محتواندازه

 ).29: 1391(مودي، 
 هــاياحــی روابــط بــین الــزامی در فرآینــد طرکلــ طــوربــه

 4طراحـی براسـاس شـکل     عملکردي مـرتبط بـا پارامترهـاي   
وابسـته و وابسـته باشـد. در    تواند به سه شکل مستقل، نیمهمی

تنها متغیـر عملکـردي    DP1) با تغییر aطراحی مستقل (نمودار 
ــا  ــی DP1مــرتبط ب ــر  FR1، یعن ــا تغیی ــر  DP2و ب ــا متغی تنه

نمایـد و سـایر   تغییر مـی  FR2 یعنی DP2عملکردي مرتبط با 
ماننـد. در طراحـی نیمـه    متغیرهاي عملکردي ثابـت بـاقی مـی   

تنها متغیر عملکردي مرتبط بـا   DP1) با تغییر bوابسته (نمودار 
DP1  یعنیFR1  و با تغییرDP2   عالوه بر تغییـرFR1 ،FR2 

یا  DP1سرانجام در طراحی وابسته با تغییر  ونماید نیز تغییر می
DP2  هــر دو متغیــر عملکــرديFR1  وFR2 کنــدتغییــر مــی 

 ). C(نمودار 
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 ). 27،2011انواع روابط در فرآیند طراحی (گریفین و مورهد .4شکل 

 
تــوان فرآینــد طراحــی را مــی 4بنــابراین براســاس شــکل 

 زیر بیان کرد: صورتبه

[FR]= [A][DP]  )1( 

ــۀ (  ــاس معادل ــاب   1براس ــامل انتخ ــی ش ــد طراح ) فرآین
مناسـب بـراي بـرآورده     DPطراحی  اي از پارامترهايمجموعه
مـاتریس   [A]است کـه در آن   عملکردي الزامات FRساختن 

 طراحی است.

[A] = 

⎣
⎢
⎢
⎡
𝐴𝐴11 𝐴𝐴12 𝐴𝐴13

𝐴𝐴21 𝐴𝐴22 𝐴𝐴23

𝐴𝐴31 𝐴𝐴32 𝐴𝐴33⎦
⎥
⎥
⎤
 

 زیر نشان داد: صورتبهتوان را می Aijی کل طوربه

Aij =  
∂FRi

∂DPj
 )2( 

عبارت است از میزان تغییر متغیـر   Aij هر جزء از ماتریس 
. محتـواي اطالعـاتی   DPjبه ازاي تغییر میزان FRi عملکردي 

𝐼𝐼𝑖𝑖 تـابع  ( يعملکـرد دهنده میزان احتمال دستیابی به نیاز نشان
 .Dpi از طریق متغیر فیزیکی  FRiهدف) 

 ی،طراحـ  يتئـور  یـات ادب ینۀدر زم هاپژوهش بودن یناکاف
انجام مطالعات  ی وبه طراح یو نگرش علم یکردلزوم داشتن رو

 يهادر سال .کندیم یجابرا ا یطراح يتئور ینهدر زم یشتريب
یاري براي کمک به مـدیران توسـعه   بس يهامدل یر ابزارها واخ

بنـدي مـنظم   ها یـک دسـته  کدام از آنشده است، اما هیچداده 
ـ  اند.براي رفع مشکالت مدیران فراهم نکرده  یـک تکن یبا معرف

 یسـع  یـادي ز محققـان  دانشمندان و یهیاتبر بد یمبتن یطراح
 .یرنـد کارگمختلـف بـه   يهامزبور را در رشته یکاند تا تکنکرده

                                                                      
27. Griffin & Moorhead 

مـورد   عنوان یک تکنیـک کـارا  یع بهروش بد ینمتأسفانه ا یول
بـا  تواند میکه  است غفلت محققان در حوزة مدیریت واقع شده

و  کـرده  را بـرآورده  یازهان یستماتیکس گیريیمتصم آیندفر یک
 معرفـی  از قبـل  .دهـد ارائـه   گیرندگانیمبه تصم یحل جامعراه

 نیازهـاي  تعیـین اهـداف و   بـدیهیات  بـر  مبتنی تکنیک طراحی
ایـن   از اسـتفاده  بـا  امـا  بود مشکل فرآیند طراحی در عملکردي

 توانـد پذیرد و میمی انجام تريمنظمصورت بهطراحی  تکنیک
ایـن تکنیـک    .رود کاربه يعدب چند و پیچیده مسائل حیطرا در

 قادرنـد  افراد آورد ومی فراهم هاپروژه درك براي چارچوبی یک
بـه ایـن ترتیـب     .نماینـد  طراحـی  را اهداف خود و هاخواسته تا

هـا و  نامـه طراحـی پرسـش   در نحوه انجام مراحل گیريتصمیم
 شود.میانجام  ممکن نحو بهترین به هاآناجراي 

 
 شناسی پژوهشروش

با توجه به ماهیت مطالعۀ حاضر روش پژوهش مورد استفاده در 
هاي این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و از نوع پژوهش

مطرح باشد. با توجه به هدف اصلی پژوهش و مسائلمیدانی می
شده، روش انجام پژوهش، روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی 

کارگیري اصل تکنیک هبا ب نامهیک پرسش و مبتنی بر طراحی
 شدهی طراح يهاپرسشنامهباشد. طراحی مبتنی بر بدیهیات می

 ییباال یاییاز پا یهیاتبر بد یمبتن یطراح یکبرحسب تکن
در  یاز سرعت و سادگ يبرخوردار بوده و ضمن برخوردار

 یربا سا یاسدر ق يکرونباخ باالتر يآلفا یباز ضر یطراح
 يظاهر ییذکر است که روا ها برخوردار است. قابلنامهپرسش

اصل اطالعات  یو از طرف یینبا توجه به قضاوت خبرگان تع
سازه  ییمحتوا و اصل استقالل متناسب با روا ییروا کنندهیینتع

). روش تحقیق اکتشافی متوالی 1393(شیخ و مودي،  است
س روش شود که؛ ابتدا روش کیفی، سپبدین صورت انجام می

هاي پژوهشی آمیخته اکتشافی، گیرد. در طرحکمی صورت می
باشد. یابی درباره موقعیت نامعین میپژوهشگر درصدد زمینه

پردازد. هاي کیفی میبراي این منظور ابتدا به گردآوري داده
شماري از پدیده هاي بیانجام این مرحله او را به توصیف جنبه

این شناسایی اولیه، امکان کند. با استفاده از هدایت می
بندي فرضیه (هایی) دربارة بروز پدیدة مورد مطالعه صورت

تواند از شود. پس از آن در مرحلۀ بعدي، پژوهشگر میفراهم می
هاي کمی، فرضیه (ها) را مورد آزمون طریق گردآوري داده

هاي تحقیق آمیخته، به قراردهد. بنابراین، در این نوع طرح
شود. عالوه بر آن، در اهمیت بیشتري داده می هاي کیفیداده

هاي هاي کیفی و سپس دادهها، ابتدا دادهتوالی گردآوري داده
هاي شوند. باالخره، پژوهشگر بر مبناي یافتهکمی گردآوري می
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هاي کمی را کیفی، سعی بر آن دارد که دادههايحاصل از داده
سازد. در مورد پذیري یافته را میسر گردآوري کند تا تعمیم

ضرورت استفاده از روش تحقیق آمیخته باید گفت که 
تواند هاي تحقیق کمی میپژوهشگر با استفاده از روش

گیري است، پذیر یک پدیده را که قابل اندازههاي مشاهدهجنبه
مورد بررسی قرار دهد. اما چنانچه بتواند با ترکیب نمودن دو 

ارة پدیدة مورد نظر را دسته تحقیق کمی و کیفی، بررسی درب
بنابراین،  .یابدانجام دهد به درك بهتري از پدیده دست می

هاي تحقیق آمیخته آن است که شواهد بیشتري هدف طرح
آماري این  دست دهند. جامعۀها بهبراي درك بهتر پدیده

مطالعه، در بخش کمی را کلیۀ منابع انسانی وزارت ورزش و 
تشکیل  1396و کارشناسان) در سال جوانان (مدیران، کارمندان 

) و بر N= 840دادند که به صورت تصادفی ساده انجام گردید (
نفر به عنوان نمونه  260اساس جدول کرجساي و مورگان 

). همچنین جامعۀ آماري در بخش n= 260درنظر گرفته شدند (
به شکل هدفمند که  هاي نیمه باز)کیفی (مصاحبه و پرسشنامه

منابع انسانی متخصص در این زمینه در وزارت نفر از  45با 
ورزش وجوانان انجام گردید و تا زمان اشباع اطالعات ادامه 

نامۀ محقق پرسش شامل هادادهآوري پیدا کرد. ابزار جمع
 38بود که شامل ده گویه و  انسانیساختۀ ارزیابی عملکرد منابع

 سؤال بود. 
 

 آماري پژوهشهايروش
ها از آمار توصیفی مانند فراوانی، نقاط دادهبه منظور تحلیل 

منظور بررسی استفاده شده است. به درصدي، میانگین و...
هاي ورزشی قبل و بعد از تکنیک هاي سازماننامهپرسش

ها و طراحی مبتنی بر بدیهیات و مناسب بودن مؤلفه
نامه هاي مربوط ابتدا اطالعات مربوط به روایی پرسششاخص

امتیازدهی خبرگان از نظر روایی ظاهري، روایی  که بر اساس
محتوا و روایی سازه جمع آوري شده است، قابل ذکر است که 
روایی ظاهري با توجه به نظر اساتید تعیین و از طرفی اصل 
اطالعات تعیین کننده روایی محتوا و اصل استقالل متناسب با 

ها بر نامهباشد و پایایی (قابلیت اطمینان) پرسشروایی سازه می
 اساس تکنیک آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.

 
 هاي پژوهشنتایج و یافته

به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهاي پژوهش الزم است 
ها پرداخته شود. بنابراین ها به توصیف آنقبل از تحلیل داده

 4/40نفر مرد  106آزمودنی  260نتایج نشان دادند که از بین 

بر این بیشترین  درصد زن بودند. عالوه 6/59نفر  154درصد و 
درصد و کمترین  2/39فراوانی مربوط به مقطع لیسانس 

باشد، همچنین درصد می 5/3فراوانی مربوط به مقطع دکتري 
درصد  8/68بدنی و درصد مربوط به رشتۀ تربیت 2/31

بدنی بودند. بیشترین درصد سابقۀ کار با ها غیر تربیتآزمودنی
سال سابقه  25تا  15هایی بین درصد مربوط به آزمودنی 2/45

هایی درصد مربوط به آزمودنی 2و کمترین درصد سابقۀ کار با 
 باشد. سال سابقه می 5زیر 

نامه بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر در طراحی پرسش
طور نامه را بهبدیهیات ابتدا بایستی هدف نهایی از تهیۀ پرسش

د که این هدف به عنوان الزامات عملکردي واضح مشخص نمو
شود؛ سپس هر نیاز عملکردي در سطوح اصلی شناخته می

تر در سطوح توان به الزامات عملکردي فرعیباالتر را می
تر تفکیک نمود. بر اساس شکستن سطوح با معیار پایین

اینکه چه  ،زاگی و حرکت رفت و برگشتی به سؤاالتگزی
توانیم به آن دست پیدا کنیم، عمل خواهیم و چگونه میمی

پذیرید. رعایت اصل استقالل و بندي و شکستن انجام میسطح
ترین پارامتر طراحی جهت اصل اطالعات جهت تعیین مناسب
 باشد. تحقق نیازهاي عملکردي الزامی می

نامۀ ارزیابی عملکرد هدف از پژوهش حاضر طراحی پرسش
ی با استفاده از تکنیک طراحی هاي ورزشانسانی در سازمانمنابع

در این مطالعه هدف اصلی یا بنابراین مبتنی بر بدیهیات بود. 
نامۀ ارزیابی ) طراحی پرسشFRهمان نیازهاي عملکردي (

انسانی در وزارت ورزش و جوانان بوده و پارامتر عملکرد منابع
انسانی در ) آن نیز در راستاي ارزیابی عملکرد منابعDPطراحی (

ت ورزش و جوانان و منطبق بر اصول بدیهی استقالل و وزار
نامۀ جا که هدف اصلی طراحی پرسشباشد. از آناطالعات می

انسانی بوده، لذا بایستی این هدف در ارزیابی عملکرد منابع
تر شکسته شود. در بررسی اولیه سطح بعدي به اهداف فرعی

بندي متر تقسیتوان حوزة عملکردي را به سه هدف فرعیمی
 نمود.

بر  یمبتن یکتکن يبر مبنا شدهی طراح یستمیشکل س
طراحی است که در سطح صفر هدف  یندهنده انشان یهیاتبد

 انسانی در وزارت ورزش ونامۀ ارزیابی عملکرد منابعپرسش
ارزیابی عملکرد امر منوط به داشتن  ین) است. اFR1(جوانان 
حاصل  یزمان جامعارزیابی عملکرد  ین) است. اDP1(جامع 

 ی، یعنیکل یاردر سه مع وزارت ورزش و جوانانکه  شودیم
حفظ و هاي عملکردي منابع انسانی شاخص کارمندان،گزینش

 یفیتبه ک یابیالزم برخوردار باشد. دست یفیتاز ککارمندان 
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ها حاصل در آن ارزیابی عملکرد یجادبا ا یارهانظر مع مورد
ارزیابی عملکرد گزینش  یجادامعنا که با  ه اینبشود، یم

 یجاد)، با اFR11( گزینش کارمندانعد ب ،)DP11(کارمندان 
) DP12(انسانی هاي عملکردي منابعارزیابی عملکرد شاخص

انسانی هاي عملکردي منابعشاخصعد ب)FR12یجاد) و با ا 
 حفظ کارمندانعد ) بDP13(ارزیابی عملکرد حفظ کارمندان 

)FR13ي) اصل استقالل را برا3( ۀ. رابطشودیم ییر) دچار تغ 
 .دهدینشان م ییراتتغ ینا

𝐹𝐹𝐹𝐹11
𝐹𝐹𝐹𝐹12
𝐹𝐹𝐹𝐹13

=�
𝑋𝑋 0 0
0 𝑋𝑋 0
0 0 𝑋𝑋

� �
𝐷𝐷𝐷𝐷11
𝐷𝐷𝐷𝐷12
𝐷𝐷𝐷𝐷13

�   )3(  

ارزیابی عملکرد گزینش ) با بهبود 3رابطه ( براساس
بهبود  ینو ا کندپیدا میبهبود  گزینش کارمندانتنها کارمندان 

حفظ و انسانی هاي عملکردي منابعشاخصبر  یمنف یرتأث
 ندارد.  کارمندان

بنابراین در سطوح بعدي هدف گزینش کارمندان است؛ که 
شامل، کارمندگزینی، آشناسازي شغلی، آموزش و توانمندسازي 
و استفاده مؤثر از کارکنان می باشد. ماتریس آن به صورت ذیل 

 می باشد:

𝐹𝐹𝐹𝐹111
𝐹𝐹𝐹𝐹112
𝐹𝐹𝐹𝐹113
𝐹𝐹𝐹𝐹114
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0 0 0 𝑋𝑋
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𝐷𝐷𝐷𝐷111
𝐷𝐷𝐷𝐷112
𝐷𝐷𝐷𝐷113
𝐷𝐷𝐷𝐷114

�    )4  (   

FR11: کارمندگزینی 
FR112: آشناسازي شغلی 
FR113: يآموزش و توانمندساز 
FR114: استفاده مؤثر از کارکنان 
DP111: کارمندگزینی. ةارزیابی عملکرد درحوز  
DP112:  شغلیارزیابی عملکرد آشناسازي    . 
DP113: .ارزیابی عملکرد آموزش و توانمندسازي 
DP114: .ارزیابی عملکرد استفاده مؤثر از کارکنان 

هاي عملکردي همچنین سطوح بعدي هدف آن شاخص
هاي رفتاري باشد که شامل شاخصانسانی میمنابع
ها و انسانی و ظرفیتهاي روانشناختی منابعانسانی، ویژگیمنابع

 می باشد. ماتریس آن به صورت ذیل می باشد:ها مهارت
𝐹𝐹𝐹𝐹121
𝐹𝐹𝐹𝐹122
𝐹𝐹𝐹𝐹123
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𝑋𝑋 0 0
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𝐷𝐷𝐷𝐷121
𝐷𝐷𝐷𝐷122
𝐷𝐷𝐷𝐷123

�       )5(  

FR121هاي رفتاري منابع انسانی: شاخص 
FR122: هاي روانشناختی منابع انسانیویژگی 
FR123: هاها و مهارتظرفیت    

DP121: انسانی.هاي رفتاري منابعشاخص ارزیابی عملکرد 
DP122: هاي روانشناختی منابع انسانی.ارزیابی عملکرد ویژگی 
DP123: ارزیابی عملکرد ظرفیت ها و مهارت ها   . 

و سطح بعدي هدف آن حفظ کارمندان می باشد که؛ شامل 
جبران خدمت، حفظ و نگهداشت و جانشین پروري و ارتقاء عملکرد 

 اشد. ماتریس آن به صورت ذیل می باشد:بانسانی میمنابع
𝐹𝐹𝐹𝐹131
𝐹𝐹𝐹𝐹132
𝐹𝐹𝐹𝐹133
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FR131جبران خدمت : 
FR132: حفظ و نگهداشت 
FR133: .جانشین پروري و ارتقاء عملکرد منابع انسانی 
DP131: .ارزیابی عملکرد جبران خدمت 
DP132:  عملکرد حفظ و نگهداشت.ارزیابی 
DP133:  ارزیابی عملکرد جانشین پروري و ارتقاء عملکرد

 انسانی.منابع
کارشناسان و افراد خبره براي بررسی روایی 

هاي طراحی شده با رویکرد تکنیک طراحی مبتنی نامهپرسش
ها زوجی نامهکارگیري آن تمامی پرسشبر بدیهیات و بدون به

انسانی وزارت ورزش و از منابعطراحی شده توسط هر یک 
آوري و از سه زاویۀ روایی ظاهري، محتوایی و جوانان را جمع

دهی انجام شده اند که امتیازسازه را مورد بررسی قرار داده
 وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. Tتوسط آزمون 

 
 عد براي بررسی روایینتایج آزمون قبل و ب.  1جدول

 T Df P گروه
 * 000/0 259 489/25 ظاهري روایی

 * 000/0 259 680/25 روایی محتوایی
 *000/0 259 959/24 روایی سازه

 P≤0. 05*معنادار در سطح 
 

دست آمده نشان دهندة تأیید برتري روایی نتایج به
هاي طراحی شده توسط تکنیک طراحی مبتنی بر نامهپرسش

سطح اطمینان  باشد. بنابراین درخطا می 5/0بدیهیات در سطح 
هاي نامههاي روایی پرسشتوان گفت که شاخصمی 95/0

طراحی شده به وسیله تکنیک مبتنی بر بدیهیات بیشتر از 
کارگیري تکنیک طراحی هاي طراحی شده بدون بهنامهپرسش

نامه ابتدا باشد. براي بررسی پایایی پرسشمبتنی بر بدیهیات می
نسانی وزارت ورزش و انامه طراحی شده بین منابعپرسش

خانه را براساس آن ها عملکرد وزارتجوانان توزیع گردید تا آن
، مقادیر SPSSمورد ارزیابی قرار دهند و سپس با نرم افزار 

 ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.
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 نتایج آزمون قبل و بعد براي بررسی پایایی.  2جدول
 T Df P گروه

 * 000/0 259 489/12 روایی ظاهري
 * 000/0 259 680/12 روایی محتوایی

 * 000/0 259 959/11 روایی سازه
 

 95/0دهـد کـه در سـطح اطمینـان     نتایج فوق نشـان مـی  
نامۀ طراحی شده به وسیله تکنیـک طراحـی مبتنـی بـر     پرسش

 بدیهیات از ضریب آلفاي کرونباخ باالتري برخوردار است.
 

 گیريبحث و نتیجه
پــژوهش حاضــر بــر آن بــود کــه بــا اســتفاده از روش آمیختــۀ 

نامـۀ  اکتشافی، به بررسی رویکـردي نـوین در طراحـی پرسـش    
هاي ورزشی با استفاده از انسانی در سازمانعملکرد منابعارزیابی

تکنیک طراحی مبتنی بر بـدیهیات بپـردازد. بـراي نشـان دادن     
لب یک سیستم در روابط منطقی میان اجزاء باید طراحی را در قا

نظر گرفت. سیستم متشکل از اجزاء و عناصري است کـه بـین   
هـا  ها ارتباط معناداري وجـود دارد و در اثـر تعامـل میـان آن    آن

یابد. ویژگی طراحی سیستمی این است اهداف خاصی تحقق می
ترین تغییر باید بر روي سایر اجزاء سیستم نشـان  که اثر کوچک

ناسب داشتن شناخت کامل از سیستم داده شود. الزمۀ طراحی م
است. با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بـر بـدیهیات عناصـر    
سیستم از کل بـه جـزء شکسـته و روابـط بـین اجـزاء سیسـتم        

شود. اسـتفاده از اصـل اسـتقالل ابـزاري قـوي در      شناسایی می
تحلیل مسائل و درك سریع اجزاء سیسـتم اسـت و اسـتفاده از    

اري اسـت بـراي تعیـین احتمـال دسـتیابی      بدیهه اطالعات ابـز 
شـود سیسـتم   پارامترهاي مستقل به تابع هدف که موجـب مـی  

 مورد نظر به بهترین نحو ممکن طراحی گردد.
هاي این پـژوهش نشـان داد کـه بـا تعیـین درجـه       یافته  

ــی   ــاي طراح ــذیري پارامتره ــاي  DP( تأثیرپ ــر روي نیازه ) ب
یقی بر روي درجـۀ  توان تجزیه و تحلیل دق) میFRعملکردي(

نامه در هـر زمـان انجـام داد. بـه     تحقق اهداف طراحی پرسش
طراحـی   ،سـطح صـفر هـدف    5عنوان مثال بر اسـاس شـکل   

انسـانی در وزارت ورزش و  نامۀ ارزیـابی عملکـرد منـابع   پرسش
ارزیابی عملکـرد  امر منوط به داشتن  ین) است. اFR1(جوانان 

 ) است.DP1( جامع

 

 
 )AD28(مدل مفهومی پژوهش بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  .5شکل

 

                                                                                                                                                    
28. Axiomatic Design 
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ارزیـابی عملکـرد    یافتۀ دیگر بررسی حاضر نشـان داد کـه  
در سـه   وزارت ورزش و جوانـان که  شودیحاصل م یزمان جامع

هـاي عملکـردي   شـاخص  کارمنـدان، گـزینش  ی، یعنیکل یارمع
الزم برخـوردار باشـد.    یفیـت از کحفظ کارمنـدان  و انسانی منابع
در  ارزیابی عملکرد یجادبا ا یارهانظر مع مورد یفیتبه ک یابیدست
ارزیـابی عملکـرد    یجادمعنا که با ا ه اینبشود، یها حاصل مآن

)، با FR11( گزینش کارمندانبعد  ،)DP11(گزینش کارمندان 
ـ   ارزیابی عملکرد شـاخص  یجادا انسـانی  ابعهـاي عملکـردي من
)DP12 (انسانی هاي عملکردي منابعشاخص) بعدFR12 و با (
حفـظ  ) بعـد  DP13(ارزیـابی عملکـرد حفـظ کارمنـدان      یجادا

ارزیابی عملکرد با بهبود  شود.یم ییر) دچار تغFR13( کارمندان
و  کنـد پیـدا مـی  بهبود  گزینش کارمندانتنها گزینش کارمندان 

و انسـانی  هاي عملکردي منابعشاخصبر  یمنف یربهبود تأث ینا
بنابراین در سطوح بعـدي هـدف گـزینش    ندارد.  حفظ کارمندان

کارمندان است؛ کـه شـامل کارمنـدگزینی، آشناسـازي شـغلی،      
باشـد  آموزش و توانمندسازي و اسـتفاده مـؤثر از کارکنـان مـی    

هــاي ). همچنــین ســطوح بعــدي هــدف آن شــاخص4(رابطــۀ 
هاي رفتـاري  باشد که شامل شاخصانسانی میعملکردي منابع

ها و انسانی و ظرفیتهاي روانشناختی منابعانسانی، ویژگیمنابع
). همچنین سـطح بعـدي هـدف آن    5باشد (رابطۀ ها میمهارت

باشـد کـه؛ شـامل جبـران خـدمت، حفـظ و       حفظ کارمندان می
-نگهداشت و جانشین پروري و ارتقاء عملکرد منابع انسانی می

در پـژوهش خـود،   ) 1201( 29و جوئـل  مـراك  ).6باشد (رابطـۀ  
مـورد   را کانـادا کشور  هاي ورزشیدر سازمان مدیریت داوطلبان

سـاي  ؤر در مـورد  هـا تحقیـق آن نتـایج   قرار داده انـد. بررسـی 
هاي ورزشی بسکتبال، هاکی روي یخ، اسکیت، اسـکی،  انجمن
شنا نشان داد کـه طیـف متفـاوتی از اقـدامات منـابع       و والیبال

داري امعنــ  ۀها وجود دارد. همچنـین، رابطــ  سانی در سازمانان
ریـزي، اسـتخدام،   برنامـه ( بین استفاده از اقدامات منابع انسـانی 

ــدایت، ــالگري، ه ــوزش و  غرب ــعهآم ــردتوس ــدیریت عملک  ،، م
 )و نگهداشت داوطلبین هاها و ظرفیت، مهارتتشخیص عملکرد

 عملکرد جامعارزیابی. با توجه به نتایج پژوهش حاضر داردوجود 
 یـار در سـه مع  وزارت ورزش و جوانانکه  شودیحاصل م یزمان
انسانی هاي عملکردي منابعشاخص کارمندان،گزینشی، یعنیکل
)، 5(شــکل  الزم برخــوردار باشــد یفیــتاز ککارمنــدان حفــظو 

ریـزي، اسـتخدام،   برنامـه  تـوان نتیجـه گرفـت کـه    بنابراین می
و جوئـل   مراكتوسعه در تحقیق و  آموزش غربالگري، هدایت،

مـدیریت  ) با بعد گزینش کارمنـدان در مطالعـۀ حاضـر،    2011(

                                                                      
29. Mrak & Joel 

هـا بـا بعـد    هـا و ظرفیـت  ، مهـارت تشخیص عملکـرد  ،عملکرد
بـا   نگهداشـت داوطلبـین  انسانی و هاي عملکردي منابعشاخص

1394کارمندان همخوانی دارد. نوروزي سید حسینی (عد حفظب (
انسانی در ۀ سرمای ۀطراحی مدل توسعان در پژوهشی تحت عنو

به این نتایج دست یافـت کـه    ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت
هاي بنیـادي،  هاي انسانی در ورزش به سه سطح قابلیتقابلیت
شوند. یبندي مهاي عملیاتی دستههاي حمایتی و قابلیتقابلیت

هاي انسانی در قابلیت ۀهمچنین نتایج نشان داد که براي توسع
ورزش باید تدابیر الزم در عوامـل تبـدیل فـردي، سـاختاري و     

هـاي  قابلیـت  ۀنهایت منجر بـه توسـع   اي انجام شود تا درزمینه
که با توجـه بـه    انسانی در ورزش در تمامی ابعاد و سطوح شود

ن پژوهش در بعضی از این موارد هاي به دست آمده در ایمؤلفه
هم راستا هستند؛ شاید دلیـل اصـلی آن یکسـان بـودن جامعـۀ      

ــی  ــژوهش م ــی در دو پ ــد.ورزش ــنا   باش ــین و س ــل حس تجم
بین اقدامات مدیریت منابع انسانی اجـرا   ۀرابط )2013(30الرحیم

قصد برانگیخته شده کارکنان براي ماندن  شده توسط سازمان و
ــراي ؤو کــارکردن مــ ـــانی مــ 400ســـازمان را در ثر ب ـدیر می

نساجی مورد سنجش قرار دادند. اقدامات مدیریت منابع  صـنعت
توسـعه،   کار گرفته شده در ایـن مطالعــه آمــوزش و   هانسانی ب

ها، ارزیابی عملکرد، سیستم ارتباطات داخلی، امنیـت توسعه تیم
توانمندسـازي کارکنـان، و    ســازمان، بـا  شـغلی، تناسـب فـرد 

هـا بـا پـژوهش    که در بعضی عامل پاداش و جبران خدمت بود
حاضر هم راستا نیستند که شاید یک دلیل اصلی این تفـاوت در  

و  31آلداموئـه  باشـد. جامعه و نمونۀ مورد استفاده در پژوهش می
تأثیر معنادار چهـار اقـدام   پژوهش خود به در  )2013(همکاران 

ابی عملکرد و جبران بالندگی، ارزی جذب و گزینش، یـادگیري و
انسانی بــر عملکــرد ســازمانی    عنوان اقدامات منابعهخدمات ب
انسـانی  اقدامات مدیریت منـابع  هاآن در مدل پژوهش .پرداختند

 ،انسـانی، پـاداش و جبـران خـدمات    منـابع  ریـزي شامل برنامـه 
ـــابی ـــردارزی ـــرد و عملک ــاي  عملک ــامل متغیره ـــازمانی ش س

رضایتمندي آنان بود. در حقیقـت پـاداش   ارتباطات کارمندان و 
هـایی  موجب انگیـزش کارکنـان، تعهد، رضـایتمندي و فرصـت  

هاي سازمانی و نهایتأ افزایش عملکرد براي مشارکت در فعالیت
 انسانیمنابع ریزيبرنامه ، با توجه به نتایج پژوهش حاضرگردید

پاداش و جبران عد کارمندگزینی،با ب کارمنـد  عد حفظخدمات با ب
هـاي  بـا بعـد شـاخص    سـازمانیعملکـرد و عملکـردارزیـابی و

 انسانی همخوانی دارد. عملکردي منابع

                                                                      
30. Tajammal Hussain & Sheikh Sana ur Rehman 
31. Aldamoe 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/849667
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/849667
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طراحی مبتنی بر بدیهیات به عنوان تکنیکی فراگیر و موفق 
در حوزة طراحی علوم مهندسی، مدیریتی و اجتماعی محسوب 

نامه کارگیري این تکنیک در حوزة طراحی پرسششود و بهمی
سی ادبیات پژوهش در رباشد. بریک رویکر جدید و بدیع می

دهد که تاکنون تئوري و نامه نشان میحوزة طراحی پرسش
روش سیستماتیک علمی معرفی نشده است. هدف این مطالعه 
معرفی الگوریتم و اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر 
بدیهیات بوده و نهایتاً تالش شده تا اصول بدیهی آن در 

کار گرفته شود. روایی و پایایی آن در نامه بهاحی پرسشطر
اي مورد بررسی قرار گیرد. نتایج فوق نشان هظنمونۀ قابل مالح

هاي طراحی نامهپرسش % 95دهد که در سطح اطمینان می
شده به وسیله تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات ضمن 

از  دهد کهسرعت در طراحی نشان می برخورداري از سادگی و
ضریب آلفاي کرونباخ باالتري برخوردا است. شیخ و مودي 

) در پژوهشی تحت عنوان رویکردي نوین در طراحی 1393(
نامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات به پرسش

نامۀ این نتایج دست یافتند که کارا و پایا بودن پرسش
ه وسیله ب %95ها درسطح اطمینان عملکرد دانشکدهارزیابی

تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات از ضریب آلفاي کرونباخ 
-باالتري برخوردار است؛ که با پژوهش مورد مطالعه هم

 راستاست.
مزایاي کاربرد تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در طراحی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد.نامه میپرسش
در تحلیل  عنوان ابزاري قوياستفاده از اصل استقالل به -1

نامه به طراح کمک مسائل و درك سریع سؤاالت پرسش
 کند.می

قبل از معرفی تئوري تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات؛  -2
تعیین نیازهاي عملکردي و شناسایی سؤاالت مرتبط در 

نامه مشکل بوده؛ اما با استفاده از تکنیک طراحی پرسش
ه صورت طراحی مبتنی بر بدیهیات، طراحی هر فرآیند ب

 پذیرد.تري انجام میمنظم
تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات یک چارچوبی را براي  -3

آورد به طوري که افراد نامه فراهم میدرك کلی پرسش
نامه را طراحی ها، توانایی و اهداف پرسشقادرند تا خواسته

 نمایند.
با اجراي اصول بدیهی در تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات  -4

نامه کاراتر و به بهترین نحو شود که پرسشمیموجب 
 ممکن با ضریب آلفاي کرونباخ باالتري طراحی شود.

نامه منوط از آنجایی که تحلیل و ارزیابی دقیق هر پرسش
کارگیري تکنیک و آمارة آزمون پیشرفته آماري از جمله بهبه 

گیري باشد در این پژوهش براي اندازهتأییدي میتحلیل عاملی
کرونباخ و براي سنجش روایی از تکنیک یایی از ضریب آلفايپا

ها انجام شده است. لذا قضاوتی افراد خبره در بعضی از شاخص
نامه شود که سایر محققین بعد از طراحی پرسشپیشنهاد می

تخصصی حوزة مورد مطالعه با رویکرد جدید تالش نمایند تا 
هاي آماري از آزمون نامه را با استفادهکارا و پایا بودن پرسش

 مورد تحلیل و تفسیر قرار دهند. 
یک  عنوانبهبهترین شیوة مدیریت طراحی هر سازمان 

ي هاآن کاربرد صحیح و به جاي تکنیک به دنبالسیستم و 
مدیریتی است. در این مقاله تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات 

اي ضمن نشان دادن استقالل روابط بین اجزا و جایگاه ابزاره
پارامترهاي طراحی در آخرین سطوح معرفی  عنوانبهمدیریتی 

یک از اهداف توانند براي رسیدن به هرمدیران می گردید.
یگر با د عبارتبهعملکردي ابزار متناظر آن را شناسایی نمایند، 

شود که کدام اهداف یري هر ابزار مشخص میکارگبه
راحی مبتنی بر گردد. تکنیک طعملکردي مدیران برآورده می

گیري از ها با بهرهیکی از جدیدترین تکنیک عنوانبهبدیهیات 
دو اصل استقالل و اطالعات بسیاري از مشکالت مدیران 
امروزي براي استفاده از تعدد تکنیک و ابزارهاي موجود را 

هاي مرتبط و مرتفع کرده است. با توجه به بررسی پژوهش
در مطالعات  شودیم شنهادیپهاي حاصل از این پژوهش یافته

 یمنظور طراح به یهیاتبر بد یمبتن یطراح یکاز تکن یندهآ
 ی،ساختار سازمان یعملکرد کارکنان، طراحیابیارز یستمس

 یستمس یکارکنان، طراح ینشانتخاب و گز یستمس یطراح
 یطراح ي،ادار یوناتوماس یستمس یحقوق و دستمزد، طراح

منطبق  یدمحصول جد یطراح شود.استفاده ... و صف یستمس
مواد، بازار،  ی،عملکرد، ارگونوم یبایی،برتر همانند ز یايبا مزا
از  یکیاست.  يمنظور ارتباط با مشتربه یدتول يهاروش
 ینهاست که با به ینمحصوالت ا یمسائل در طراح ینتربزرگ
ند. شویخارج م ینگیاهداف از حالت به یرهدف سا یکشدن 
بر  یمبتن یطراح یکصوالت با تکنمح یطراح ینبنابرا

ممکن  ییکارا ینمنجر به خلق محصوالت با بهتر یهیاتبد
 یمنظور طراحبه یکتکن یناز اشود یم یهو توص گرددیم

 همچنین پیشنهاد استفاده شود. یزیکیف يهااز شبکه یاريبس
 به یهیاتبر بد یمبتن یطراح یکاز اصول تکنکه  شودیم

بدنی هاي دیگر درحوزة تربیتنامهپرسشانواع  یمنظور طراح
 .گردداستفاده 
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