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 باره محتویدر

توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت به هایی است که پیمایشی پایلوت گزارش مطالعهراهنمای تدوین محتوی حاضر، 

در پروتکل انجام مطالعه به آن متعهد شده )ها( مواردی است که مجرید. این دستورالعمل شامل نشوفراخوان گذاشته می

   شود.سبب تضمین کیفیت اجرا، لزوم اجرای آزمایشی آن احساس میو به )اند(است

بینی نشده در مرحله آن استخراج مشکالت و خطاهای پیش که هدف پایلوت، یک نمونه آزمایشی از مطالعه اصلی است

 ،است در مقیاس تعیین شده شده واردی که در پروتکل مطالعه آوردهها است. بنابراین تمامی محل برای آنپروتکل و ارائه راه

های تواند جنبهد بود و از طرف دیگر میکننده اعتبار مطالعه نیز خواهگزارش پایلوت تعیین ،بر اینالزم به اجرا هستند. عالوه

 آموزشی مناسبی نیز برای سایر مجریان و پژوهشگران فراهم نماید.

رود. بر پروتکل مطالعه پیش میمنطبق ،د مانند ابزار و نحوه اجراشده، گزارش پایلوت در برخی موار با توجه به موارد مطرح

دارای تفاوت خواهند بود.  ف فاز پایلوت و اجرا، مسلماًاهداگیری با توجه به هایی نظیر تعیین حجم نمونه و نحوه نمونهقسمت

 خواهد بود.  متمایزطور کامل با فاز اصلی مطالعه ئه شده برای یک مطالعه پایلوت بهنتایج ارا ،در نهایت

ای به کار با دید منتقدانهبلکه  ،است که مجری و تیم اجرای پایلوت نه تنها این مرحله را سهل در نظر نگرفتهتوصیه بر این 

شباهت بیشتری به فاز اصلی داشته باشد، کیفیت انجام مطالعه ضمانت بیشتری پایلوت  چقدر شرایط اجرای نگاه کنند. هر خود

 خواهد داشت. 
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 کلیات پایلوت پیمایش. 1

 پنج صفحه( حداکثر) مقدمه. 1-1

، هیاطالعات اول یآوراست. قبل از شروع روند جمع پیمایشمختلف  یاجزا یبر رو شیو آزما پرسشگری انجامفرآیند  ،پایلوت

در  پیمایش میتواند به تیبازخورد م نی. اداد خواهد پیمایشکلی از  بازخوردپیمایش یک  میتپایلوت استاندارد به  کانجام ی

 یبندمربوط به زمان یهاپروتکل نیشده و همچن ترجمه یهاپرسشنامهبررسی ، ی جدیدشنامهپرس یو بهبود طراح یبررس

، یقاتیتحق میشامل ت پایلوت غالباًکنندگان شرکت کمک کند. ییایجغرافها از لحاظ بررسی نمونه و یریگمصاحبه، نمونه

 باشد.، میهستند داوطلب گاهاً  کهدفی اتص دهندگانکنندگان و پاسخمصاحبه

 شود:در سه گام انجام می یک مطالعه پایلوت معموالً 

 ؛آزمایشیپایلوت پیش 

 ؛محور پایلوت محتوی 

 پایلوت داده محور. 
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 آزمایشی. پایلوت پیش1-1-1

و  شودداده میمطالعه پاسخ  انجام ینهیزم پرسشنامه و یمانند طراح یفیدر مورد عوامل ک ابهامات موجودبه  با انجام پایلوت،

پرسشنامه  یاز روند طراح یعنوان بخشبهرا  شیآزماشیپ در واقع ،. این گامدنگیرمی قرارمربوطه  یهامیتدر اختیار ها این پاسخ

ها گزینهبه  یعدد ریاختصاص مقاد ای ینحوه کدگذار کهاین از جمله یاالت خاصؤبه سواند تیم شیآزماشی. پگیردمیدر نظر 

 ، نیز پاسخ دهد.چگونه باشد

خواهد نظر صرفقابل مرحله  نیاستفاده کرده است، ا و استاندارد قبلی یآمادهپرسشنامه  کیاز  پیمایش میکه ت یدر موارد

بپرسد که  یرا درباره موضوعات یاالتؤسپرسشنامه  ایپرسشنامه از ابتدا باشد،  یدر حال طراح قیتحق میتدر مواردی که . بود

نویس پیشالح طیا به اصنسخه اولیه از در این قسمت  است. یکامالً ضرور شیماآزشی، پاستها دشوار آن یریگاندازه

 خواهد شد. پرسشنامه استفاده

 محور . پایلوت محتوی1-1-2

 یهانهیگزاین موضوع که ، همچنین دنشودر این مرحله اصالح می هاپرسشنامه و ترجمه یساختار کلاالت، ؤس بینظم و ترت

زمان پاسخگویی به  مدتشود. بررسی می نیز در این مرحله دهندمیهمه احتماالت را پوشش  یعنیپاسخ کامل هستند، 

از نسخه ترجمه شده پرسشنامه  ،مرحلهدر این  مشخص خواهد شد. پاسخ( انسیدهندگان )وارپاسخ نیفاوت باالت و تؤس

 .استفاده خواهد شد
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 پایلوت داده محور. 1-1-3

 صحیح الگوهای از و دهدمی نمایش صحیح ترتیببه را سؤاالت شده، ریزیبرنامه ابزار آیا که شودمی بررسی قسمت این در

 .کنندمی عمل درست نشوند، پرسیده سؤال یک به منفی جواب صورت در باید که سؤاالت از گروهی مانند -کندمی پیروی

اطمینان حاصل و  شده بررسی (یشیآزما یها)براساس مصاحبه شده یمجموعه داده نمونه بارگذار کیدر این مرحله  غالباً 

های بق با روشطور کامل و مطاها باید بهداده تیفیککنترل . ای نداشته باشندداده گمشده چیه هامجموعه داده شود کهمی

های کنترل روش) ی اصلی باید آغاز شودآوری دادهجمع ،های آزمایشی انجام شود. بعد از این مرحلهبر روی دادهاستاندارد 

 .(از بخش هفتم این نوشتار آمده استها به تفصیل در قسمت سوم ت دادهیکیف

نیاز به شروع پایلوت  ایتعیین کند که از چه مرحله بایدها انجام این سه مرحله ضروری نیست و تیم پیمایش در تمام پیمایش

 :تواند مفید باشدی آغازین پایلوت میطور کلی در نظر گرفتن نکات زیر جهت انتخاب مرحلهبه هست.

 یعنی پایلوت یکرا با مرحله  پایلوت دیکند، پس بایاستفاده م یدیکامالً جد پرسشگریاز ابزار  قیتحق میاگر ت 

 ؛آغاز کند یشیآزماشیپ

 موجود در ی عمدههای الزم است که بنا به دالیلی )مانند تفاوت ولی از پیش تهیه شده است پرسشگریابزار  اگر

یعنی ، دوتواند با مرحله می قیتحق می، تهای آن اعمال شود( تغییراتی در بعضی قسمتکننده در پیمایشافراد شرکت

از نظر  پرسشگریابزار  هک شودحاصل  نانیاطم برای آغاز از مرحله دو الزم استمحور شروع کند.  یمحتوپایلوت 

 د؛ندار یمشکل چیه یطراح



4 
 

 همان پروژه استفاده شده است،  یبرا یقبل یهاداده یآورجمع یاست که برا یاز ابزار یاقتباس ،پرسشگریابزار  اگر

از مرحله  دیبا یقاتیتحق میتنیز صورت  نیر اداست،  شده در آن یمجبور به اصالحات قابل توجه یقاتیتحق میاما ت

 ؛محور شروع کند یحتومپایلوت یعنی ، دو

 انجام شده باشد،  مطالعههای الزم بر روی آن پیش از و ارزیابیبوده یید شده و استاندارد أکه پرسشنامه تدر صورتی

 محور آغاز کند. پایلوت دادهیعنی مرحله سه، تواند کار خود را با تیم تحقیقاتی می
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 بیست صفحه( حداکثر) پایلوت مطالعهدهی سازمان. 2

 ی منتخب جهت انجام مطالعه پایلوتهاخوشه. 2-1

به آن  حتماً قسمت شوند. مواردی که الزم است در این ی پایلوت در این قسمت معرفیهای منتخب در مرحلهافراد و خوشه

 شود:  پرداخته

 ؛انجام مطالعه پایلوت حلم 

  ؛انتخاب محل انجام مطالعه پایلوتدلیل 

  ؛ پایلوت مطالعهتعداد افراد منتخب در  

 چگونگی تعیین افراد منتخب برای مطالعه پایلوت. 

 

 پرسنل. 2-2

همان افرادی هستند که قرار است در مطالعه اصلی نیز حضور داشته  مشارکت دارند، غالباًمرحله پایلوت انجام  افرادی که در

 در این قسمت الزم است به موارد ذیل پرداخته شود: باشند.

 ؛همراه با شرح وظایف آموزشی دهندگانآموزش 

 ؛هانو سابقه آموزش آ هاو شرایط انتخاب آن کنندگانمصاحبه 
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  ،؛های مختلفها در قسمتکار آنوظایف و نحوه ناظرین 

 هامسئولین پشتیبانی اجرای طرح و نحوه کار و وظایف آن. 

 

 موزشآ. 2-3

های مختلف پیمایش نقش داشته باشند، بخش بسیار مهمی از مطالعه پایلوت است. آموزش افرادی که قرار است در قسمت

آن کسب کرده باشند. در نتیجه توجه به کیفیت آموزش در این افراد باید آمادگی الزم برای ورود به پیمایش را قبل از آغاز 

تواند های آموزشی مرتبط با پیمایش می. از طرفی تهیه مستندات مناسب از فعالیتمرحله بسیار مفید و کارآمد خواهد بود

ها که پرداختن به آن یآموزش اتیجزئها و همچنین محققین امر داشته باشد. راهنمای بسیار خوبی برای مجریان سایر پیمایش

 : استشامل موارد زیر در این قسمت الزم است، 

 ؛و نحوه برگزاری جلسات آموزشیحل م 

 ؛زمان و تعداد جلسات آموزشی برگزار شده 

 ؛کار گرفته شدههای آموزشی بهذکر روش 

 ؛جلسات آموزشی مستندات 

 ثر در موارد مشابهؤم شآموز یبرا و پیشنهادات هاهیتوص. 
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 های مختلفبندی انجام بخشزمان. 2-4

است. داشتن یک جدول زمانی مورد توافق بین افراد مجری و مطالعه  هر از مراحل مهم انجام ریزی قطعاً سازماندهی و برنامه

 شامل موارد ذیل باشد: لیست الزم استرا ساده خواهد کرد. این  نتایجناظرین، رسیدگی و بررسی 

 ؛شروع هر مرحله خیارت 

 ؛نجامدازمانی که قرار است هر مرحله به طول بیمدت 

  ؛پایان هر مرحلهتاریخ 

 مطالعهاز انجام  زمانهر جهت مشخص شدن نحوه مشارکت در  ،جدولدر  یسازمان اتیزئذکر ج. 

 

 یدانیکار م. 2-5

تواند راهنمای می این قسمت ذکر جزئیاتشود. در  شرح داده این قسمتدر  مطالعه پایلوت نحوه انجام کارهای میدانی در

 تواند شامل موارد ذیل باشد:حوزه باشد. این قسمت می این بسیار مفیدی برای محققین

  ؛های مختلفدر قسمتنحوه سازماندهی افراد 

 ؛های مختلفارت در قسمتنحوه نظ 

  ؛مختلفهای پشتیبانی در قسمتنحوه 

 ؛شده در قسمت فنیامات انجام اقد 
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 ؛بینی نشده در مراحل مختلفنحوه رسیدگی به مشکالت پیش 

 ؛آوری شدههای جمعنحوه بررسی کنترل کیفیت داده  

 ؛آوری شدههای جمعهای مورد استفاده جهت بررسی کنترل کیفیت دادهروش  

 آوری شدههای جمعنتایج بررسی کنترل کیفیت داده. 

 

 افزارنرم. 2-5-1

یابی و رفع عیب شوند. در واقع عیب ،پیمایش باید در مرحله پایلوت های مختلف انجامافزارهای مورد استفاده برای قسمتنرم

تر عمل ه دقیقچآوری اطالعات و هم نگهداری و بایگانی اطالعات هستند، هر ابزار جمع ،افزارها هماز آنجا که امروزه نرم

طور دیریتی در پایلوت باید بههای مها و پنلی زیرساختکلیهها برای انجام صحیح پیمایش ضروری خواهد بود. کردن آن

های مربوط به جلسات کامل مورد بررسی قرار گیرند، تا در مراحل بعدی برای هدایت و نظارت اجرا مشکلی پیش نیاید. گزارش

 ها باید در اینجا بیان شود.نیابی و رفع نقص آافزارها، عیببررسی نرم
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 تجهیزات پیمایش .2-5-2

ها هستند که در بخش سوم این نوشتار به تفصیل به آن پرداخته ها، پرسشنامهبسیاری از پیمایش ابزار اصلی پرسشگری در

ای جسمانی و آزمایشگاهی ههای دیگر مانند سنجشگیریکه در پیمایش اندازهها در صورتیبر پرسشنامهعالوهشده است. 

 اخته شود:به ذکر موارد زیر پردالزم است که در این قسمت  ،انجام شودنیز 

 ؛مشکالت تجهیزات موجود 

 ؛های رفع مشکالت تجهیزاتحلراه 

 ؛نیاز به برخی تجهیزات جدید 

 ؛مین آنأعلل نیاز به تجهیزات جدید و منبع ت 

 ؛صحت و دقت کارکرد تجهیزات 

 ؛های نظارت بر تجهیزاتگزارش 

 گزارش آموزش استفاده از تجهیزات. 

 

  یریگجهینتبحث و . 2-6

اگر پس از انجام مطالعه پایلوت  شود.در این قسمت ذکر میپایلوت ها و مشاهدات افتهیگیری براساس استنباط و نتیجه

پرسشنامه و علل در  رییتغ جادیا مورد استفاده جهت روشمشخص شده است که نیاز به تغییر اساسی در پرسشنامه هست، 
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دستیابی به نتیجه شفاف و  یبراکافی در این قسمت  اتیارائه جزئ شود.میاین تغییرات با ذکر جزئیات در این قسمت آورده 

  . تواند راهگشا باشدصریح می

شوند. در خصوص مشکالتی که بدون تغییر در پروتکل ذکر وار صورت فهرستهنقاط مثبت مشخص شده در فاز پایلوت ب

مواردی که بدون تغییر متن پروتکل قابل اصالح  .گردد ها قیدهای اصالح آنو شیوهشود بحث  ،پیمایش قابل حل هستند

سپس به متن پروتکل  شوند.مشکل مشاهده شده مطرح و شواهد آن برشمرده  ،شوند. در ابتداصورت مجزا مطرح هب ،نیستند

با اصالحی  پیشنهادات ،شود. در انتهابحث  ،شود و نقطه ضعف موجود در پروتکل که سبب بروز مشکل شده استارجاع داده 

 د.نشوذکر دلیل قید 

 

 قبل از آزمون یهاهیو توص جینتا. 2-7

 مانندهای کیفی منتج از پایلوت باشد. ذکر یافتهدر مرحله پایلوت شده  یآورجمع یهاداده یهاافتهیشامل  دیبخش با نیا

 در این قسمت مفید خواهد بود. پایلوت یدانیکار م انیکنندگان پس از پاحاصل از بحث با مصاحبه یهاافتهی

 

 خروجی نهایی. 2-8

یک باید مورد بررسی قرار گیرند و با پروتکل مطالعه مقایسه بههای قبل یکارد مطرح شده در قسمتمرحله پایلوت تمام مو در

 نقص شود.یابی و در نهایت رفع شوند. هر گونه مغایرت با پروتکل که در مرحله پایلوت مشاهده شده است باید عیب



11 
 

 ،یشنهادیپ راتییکه تمام تغ شودحاصل  نانیاطمدر این قسمت الزم است، است. ایلوت گزارش پ یاصل یخروج ،پرسشنامه

 ارائه شده است.  یینها ماتیتصم یبرا یو مدارک است ذکر شده

 است مفید خواهد بود:چه در ادامه آمده ذکر مواردی مانند آن ،پرسشنامه الی درؤتغییر سرابطه با در  ،مثالبرای 

  به اندازه  یجمله مقدمات"عنوان مثال ، بهارائه شودکه دلیل تغییر در پرسشنامه نهایی است مشاهدات قبل از آزمون

 ؛".بدانند شتریب مطالعهانجام  یخواستند درباره چگونگیدهندگان اغلب منبود و پاسخ بخشاطالع یکاف

 انجام حال در ما … شود:یم شنهادیپ ریمقدمه ز"عنوان مثال ، بهارائه شود آزمونشیبراساس شواهد پ ینهادپیش 

 ؛".میکودکان هست یکل تیدرک بهتر سالمت، رفاه و وضع یبرا پیمایش کی

 رییتغ شنهادیچگونه پرسشنامه براساس مشاهده و پبه این معنا که ، بیان شود شنهادیپاتخاذ شده در رابطه با  میصمت 

 ".شد رفتهیپذ شنهادیپ"عنوان مثال: کند. بهیم

 است.رابطه با پرسشنامه درج شدهدر قسمت بعد جزئیات بیشتری در 
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 پرسشنامهتهیه . 3

عنوان ها بررسی پرسشنامه از جهات گوناگون است. در واقع بررسی پرسشنامه بهیکی از اهداف اصلی اجرای پایلوت در پیمایش

تواند تا حد خوبی کیفیت می ،ها در این مرحله با اهداف پیمایشهمگونی پاسخبررسی  پایلوت وابزار پرسشگری در مرحله 

 .کند تضمینآوری شوند را های آتی که قرار است در پیمایش جمعداده

 

 اول پرسشنامه سینوشیپ هیته. 3-1

از  یاعهشامل مجمو یهاول سینوشیپ شود. هیته پیمایش میت یجلسات اعضاپرسشنامه باید در سری  سینوشیپ نیاول

 اولیه توجه به نکات ذیل ضروری است: نویسجهت بررسی پیشخواهد بود. های اصلی قسمت

 ؛کنند یآوررا جمعاز انجام پیمایش تمام اطالعات مورد نظر  ،در مجموع های مختلف پرسشنامهبخش 

 ؛در بخش دیگر گنجانده نشده باشد از یک بخشالی ؤسباشند و  های مناسب قرار گرفتهدر بخشاالت ؤس 

  متخصصین مختلف مشترک  اتجلسنیاز به  امر نیاز ا نانیاطم یبرا ،نشده باشند حذفاطالعات مهم از پرسشنامه

 ؛های مورد بررسی در پرسشنامه استدر همه حوزه
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 یید از نظر محققین تأ ال دیگر باشد و اینؤیدی برای سیال تأؤکه یک س، مگر ایننداشته باشد دال تکراری وجوؤس

سال  و ماه ،صورت روزتاریخ تولد خود را به"صورت بار بهممکن است، سن فرد یک نظر برسد. مثالًالزم به ،پیمایش

 ؛پرسیده شود "چند سال دارید؟"صورت بار بهو یک "ذکر کنید

 دهندگان جهت پاسخ یزمان تیودشود. محد یبررستعدیل و  دیپرسشنامه بااالت و زمان الزم پاسخگویی به تعداد سؤ

 ؛شرکت در پیمایش باید در نظر گرفته شود

 این بخش به  اساس معیارهای استاندارد روایی و پایایی سنجیده شود.برپرسشنامه  سینوشیپ نی، اولدر نهایت

 ؛است تفصیل در قسمت اول و دوم از بخش هفتم این نوشتار آمده

 ترجمه  یاصل یهابه تمام زبان دیشود، پرسشنامه بایزبان صحبت م کیاز  شیب منطقه به که در یکدر صورتی

 .شود

 

 کردن پرسشنامه ییو نها یدانیتست م. 3-2

 کرد: میبه دو مرحله تقستوان یپرسشنامه را م سینوشیپ یدانیم شیآزما

 تعداد  یانتخاب شده پرسشنامه بر رو یهابخش شیشود، شامل آزمایم دهیآزمون نامشیمرحله، که غالباً پ نیاول

 سینوشیپ یگدر مورد چگون یبیتقر ۀدیآوردن ادستهب ی( براخانوار 10-15عنوان مثال از خانوارها )به یکم

 ؛است پرسشنامه

 ادی یشیعنوان آزمون آزمااغلب از آن بهکه  پرسشنامه است سینوشیپبراساس جامع  یدانیمرحله دوم آزمون م 

منطقه  کیبه  دی. خانوارها نباشودانجام می(، خانوار 100-200عنوان مثال )بهتری مرحله در سطح وسیع نیشود. ایم
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در نظر گرفته شده  یهاپیمایش یبراو باید از مناطق مختلف انتخاب شده باشند. تعلق داشته باشند  خاص و کوچک

 ؛انجام شود ییروستاهم در مناطق و  یشهردر مناطق هم  دیبا یشی، آزمون آزماییو روستا یمناطق شهر یبرا

در ، گرچه شوند شیآزما خانوار 50 یحداقل رو هاقسمتباشد که همه  یاگونهبه دیانتخاب خانوارها با شودتوصیه می

 یهاداشته باشد که داده قسمتیاگر پرسشنامه مثال که  یمعن نیبه ا ررسی شوند.بباید  خانوار 50از  شیآل، بدهیحالت ا

 نیچن یدارا دیبا یشیآزمون آزما یخانوار مصاحبه شده برا 50کند، حداقل  یآورکوچک را جمع یمربوط به مشاغل خانگ

ای دو هفته زمانی یک تادوره  کیخانوار به  100-200 یانجام مصاحبه برا یبرا مطالعات پایلوت شتریب. باشند یمشاغل

 بررسیها را شرکت کنند و تا آنجا که ممکن است مصاحبه یشیدر آزمون آزما دیبا پیمایش میت یاعضا همه دارند. ازین

 ؛کنند

توان از تجربیات بدست آمده در این بخش استفاده نمود. به بندی اولیه جهت تکمیل پرسشنامه میبه منظور اصالح زمان

 تواند مفید باشد:توجه به نکات زیر می همین منظور

 د تا بتوان بررسی نمود که آیا ثبت شو دقیقا میدانی زمان پاسخگویی به پرسشنامه باید صورتهنگام انجام مطالعه به

 اه حلی برای تعدیل آن ارائه شود؛ر در غیر این صورتاست و  همخوانی داشتهمورد انتظار طراحان  با زمان

 بیش از برآورد زمانی  ممکن استمرحله میدانی پایلوت خانوار در  کیمصاحبه با  یبرا دست آمدهزمان متوسط به

 تواند دو دلیل داشته باشد: . این موضوع میشودبرآورد  بین یک تا دو برابر بیشتر اولیه باشد و حتی

o ؛دارندپرسشنامه  سینوشیپکار کردن با در  یتجربه کم ،در مرحله پایلوتکنندگان مصاحبه 
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o ممکن است فرآیند پرسشگری را با مشکل مواجه کند. با  س پرسشنامه ینوشیدر پموجود  هاینقص

 .بهبود پیدا کندپرسشگری سرعت ممکن است  پیمایش اصلی ۀدر پرسشناماصالح این موارد 

 

 الزم است به موارد زیر توجه ویژه شود: میدانی پرسشنامه پایان تست در

 به پرسشگر مطرح شود آموزش  نیدر حها نکات اضافی در رابطه با آنتا  یی شوندحساس شناسا ایاالت دشوار ؤس

 ؛االت متمرکز شودؤس نیا یرو و

 نداشته  ریتعب ءسو االتؤسنسبت به دهندگان پاسخی پایلوت اطمینان حاصل شود که های مطالعهبا توجه به یافته

 .اصالح شونددشوار  ایاالت مبهم ؤس و باشند
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 ده صفحه( حداکثر) 1و تضمین کیفیت کیفیت کنترل. 4

گزارشی کامل از بررسی فرآیند کنترل کیفیت در پایلوت باید در این قسمت ذکر شود. برخی از مواردی که الزم است در 

 است. شده اشاره ادامهکنترل کیفیت به آن توجه شود در 

 دیپیمایش با یهامیبرخوردار است. ت ییباال تیاز اهم، قابل اعتماد و معتبر قیدق جینتا جهت دستیابی به پیمایش کی تیفیک

موجود در  یقبول و به حداقل رساندن خطاها رقابلیاز اقدامات غ یریجلوگ یرا برا مندنظام تیفیک نیتضم یهاروش

 تیفیبا ک هایداده یآوربه جمعمنجر پیمایش  تیفیبهبود ک در جهتثر ؤم یاهیاستراتژ جادیها، اجرا کنند. اداده یآورجمع

کننده یسازمانده یعنوان ابزارممکن است به نیهمچن تیفیک نیتضم .از پیمایش خواهد شد معتبر جینتادستیابی به باال و 

 شود. دهیپیمایش د جهی، روند و نترشده در مورد ساختا فیتعر شیاز پ یاتیعمل یاستانداردها یسازادهیجهت پ

 نیبه چن یابیدست یرا برا مورد قبول یهاکنند و روش یرویپ ،تیفیک حیصر یاز استانداردها دیپیمایش با یهامیت

 یبررسپیمایش  یاز اسناد اجرا یعنوان بخشبه دیباهای مورد استفاده یه کنترل کیفیت و روشدنبال کنند. رو ییاستانداردها

 شوند.  زارشگ دقیقو  شفافصورت آن به جیو نتاشوند 

 بندیپیمایش پا یها در مورد اجرامجموعه استاندارد از دستورالعمل کیبه  دیبا پیمایش می، تیتفیبه حداکثر ک یابیدست یبرا

 باشد.

 

                                                           
1 Quality control (QC) and quality assurance (QA) 
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 . دستورالعمل کنترل کیفیت4-1

 د:نکنیرا مشخص م ریها موارد زدستورالعمل نیا

 ؛دنشو تیدر هر مرحله از پیمایش رعا دیکه با یفیک یاستانداردها 

 تیفیک نیتضم یهاروش (Quality Assuranceکه اقدامات صر )در  یبررس ینظارت بر اجرا یرا برا حی

 ؛دنکنیمشخص م اجرایی ماتیتنظ

 بهبود  یپیمایش برا یهاهیو رو جینتا یرا بر رو تیفیک نیتضم یاستانداردها ریکه تأث تیفیک نیتضم ندیفرآ یابیارز

 ؛کندیم یریگاندازه تیفیک نیتضم یروند کل ییارتباط و کارا

 :که امر است نیاز ا نانیاستاندارد کمک به اطم یهاهیرو جادیهدف از ا

 ؛دار استیکشور مرتبط و معن یازهاین یها براداده یآورجمع 

 ؛شود ییشناسا هامشابهت و تفاوت کرد تا سهیمقا های دیگرکشور باکشور و  کیتوان در داخل یها را مداده 

 ؛کندیشده را دنبال م رفتهیپذ یهاپروتکل 

 ؛رسندیها به حداقل مداده یآورجمع خطاهای 

 ابدییها با گذشت زمان بهبود مداده یآورجمع تقابلی. 

موضـوعی جـدا از ارزیـابی وکنترل کیفیت نیست، بلکه فعالیتی است که باید در راستا و همگام با  هابهبود کیفیت در پیمایش

 حـل ارائـه کـرد و بـا انجـامتـوان راهریزی، از طریق ارزیابی و کنترل است که میاز برنامه پس آن انجام شـود. چـرا کـه
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شود. شناسایی ضعف آشکار می اصالحات، موجب بهبود کیفیت شد. در مرحله ارزیابی و کنترل کیفیت است کـه نقـاط قـوت و

ف اجرای طرح صورت گیرد و در هر مرحله، فرد یا مختل مراحـل و مستندسازی نقاط قوت و ضـعف و مـشکالت بایـد در

شوند. الزمه بهبود کیفیت، تقویت یا حفظ نقاط قوت و برطرف ساختن مشکالت و  افرادی موظف بـه انجـام ایـن فعالیـت

در  موانع اسـت. در زمان شناسایی هر مشکل، کارشناس مرتبط باید در صدد رفع مشکل برآید و برای اصالح آن اقدام نماید.

شده تا پس از اجرای طرح، تحلیل شده و  که در آن زمان این امکان وجود نداشته باشـد، مـشکالت، مـستندسازیصورتی

 حل مناسب برای اجرای آتی ارائه شود.  راه

 :شودبا توجه به مطالب فوق، استانداردهای این موضوع در قالب سه عنوان زیر ارائه می

 ؛شناسایی نقاط قوت و ضعف   

 ؛ها و ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیتاستفاده از روش  

 کارتحلیل و ارائه راه.   

 

 نقاط ضعف و قوت   . 4-2

ها و سعی در ارتقا یا حفظ بـر کیفیـت آن تأثیرگـذار اسـت کـه شناسایی آن عوامل متعددی در مراحل مختلف اجرای پیمایش

تـوان در شـود . ایـن مـوارد را مـیمی باعث بهبود کیفیت پیمایش ضـعفنقاط قوت و برطـرف نمـودن مـشکالت و نقـاط 
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مختلف )طراحی،  بایـد در مراحـل های گوناگون شناسایی کرد. بررسی کیفیـت پیمایشمراحـل مختلـف و بـااستفاده از روش

 رسانی( صورت گیرد. آموزش، اجرا و عملیات میدانی، استخراج، انتشار و اطالع

 تواند در موارد زیر انجام شود:  شناسایی نقاط قوت و ضعف می

 مورد بررسی تفضیلی، جامعه طرح موضوعی شامل عنوان طرح، ضرورت اجرای طرح، کاربران طرح، اهداف کلـی و ،

 آوریها و وسایل جمع، تعاریف و مفاهیم آماری، روشپیمایشبندی زمان زمان مرجع، زمان اجرای پیمایش، برنامـه

 بینی طرح آزمایشی در صورت نیاز؛   اطالعات، پیش

 و ....( و نحوه استفاده از  ، بازبین، کارشناس طرح، ناظرپرسشگریمور أها و راهنماها )مها، فرمطراحی پرسشنامه

 ها؛ المللی در تدوین راهنماها و پرسشنامههای بینتوصیه

 مورد اسـتفاده و امکـان  گیـریگیـری( شـامل روش نمونـهه از طرح نمونـهدصورت استفا گیری )درطرح نمونه

گیری قابل قبول برای گیری، حداکثر خطای نمونهگیـری، واحـدنمونهدسـتیابی بـه واحـد آمـاری، چـارچوب نمونـه

 ،وردهای اصلی، اندازه نمونه و روش محاسبه آن، روش انتخاب واحدهای نمونه، الگوی فهرست واحـدهای نمونـهآبر

 گیری؛  پارامترهـا، روش محاسـبه خطـای نمونه وردآهـای بـروردهای اصـلی، فرمـولآسطح ارائه بر

  نگام سازی؛ هنگام بودن آن و روش مناسب بهه، میزان بهگیرینمونهچارچوب 

 عملی به آموزش نظری،  آموزش شامل زمان دوره آموزشی، محتوای مطالب آموزشی، نسبت سـاعات آمـوزش

مدرسان بر محتوای آموزش و بیان مطالب، روش  نات کمـک آموزشـی، کیفیـت آمـوزش و میـزان تـسلطامکا
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هـای شده برای مدرسـان و ردهگیرندگان، شرایط تعیینآموزش و شـرایط محـیط آمـوزش، روش ارزیابی آموزش

 آزمون و بازآموزی؛بینی برنامه پیش گیرنده،های اجرایی آموزشگیرنده، ردهآموزش اجرایـی

 های در نظر گرفته شده، تعداد نیرو، امکانات و تجهیزات، طول دوره انجام عملیـات سازماندهی و اجرا شامل رده

های نیروهای جذب شده، شرح وظایف پرسشنامه، ویژگی میـدانی و متناسـب بـودن بـا حجـم اطالعـات منـدرج در

 شده؛  های اجرایی طراحیهای سازمانی، فرمرده

 تعداد واحدهای بازشماری شده،  صـورت سرشـماری شـامل روش بازشـماری،صورت اجرای طرح به در بازشماری

 زمان بازشماری، پرسشنامه مورد استفاده؛ 

 دقت در ورود اطالعات و  و استخراج شـامل میـزان سـهولت و آماییدادهافزارهای مورد استفاده در روش و نرم

 بینی زمان استخراج؛ها، پیشها، شرح وظایف ردهآن های در نظر گرفته شده و نـوع آمـوزشدهاستخراج نتایج، ر

 نگام بودن مصادیق هبه بنـدی آمـاری اسـتفاده شـده، میـزانبندی آماری و کدگذاری شامل نوع طبقهطبقه

 آنها به کدگذاری، آموزش کدگذاران؛ بندی، نحوه کدگذاری، مهارت کدگذاران و میزان آشناییطبقه

 های مورد استفاده روش مربـوط، افـزارو جـانهی و نـرم ویرایشهـای شامل میزان دقـت برنامـه 1و جانهی ویرایش

 و جـانهی بـرروی آنها انجام شده است؛  ویرایشو جانهی، اقالم انتخاب شده که  ویرایشدر 

 سهولت هاشـامل میزان واضح بودن عناوین جدول های اسـتخراج جـدولنهایی )انتشاراتی( و راهنما هایجدول ،

 و بدون ابهام بودن راهنمای استخراج جدول؛  ، واضح بودنهادر استفاده از جدول

                                                           
 های گمشده با مقادیر معینجایگزینی داده 1
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 ها؛ هـا، سـهولت در اسـتفاده از نقشهنگام بودن نقـشههبه های آماری شاملنقشه 

   مستندسازی و کامل بودن مستندات؛ 

  رسانی نتایج، سهولت کاربر در دستیابی به نتایج؛ موقع بودن اطالعنگام و بههرسانی، بهاطالعنوع 

 جغرافیایی نظارت، تعیین دوره  بینی تعداد ناظر مورد نیاز، تعیین محدودهنظارت شامل سازمان اجرایی نظارت، پیش

 و، آموزش، عملیات میدانی و استخراج؛ مراحل جذب نیر زمـانی اجـرای نظـارت، آمـوزش نـاظران، نظـارت بـر

 و ویرایش؛ ش، اجـرا، کدگـذاری، جـانهیارزیابی کیفیت شامل گزارش ارزیابی در مراحل آمـوز 

  حفظ محرمانگی اطالعات؛                                         

 حجم نمونه و کیفیت نتایج.  بودجه و تأثیر آن بر 

 

 ضعف و قوتشناسایی نقاط  هایروش. 4-3

 :کرد. از جمله مختلفی شناسـاییهای توان به روشمشکالت را می نقاط ضعف و قوت مراحل مختلف، خصوصاً

 قرار دهند. خود ارزیابی  توانند کار خود را مورد ارزیابی و بررسـیهای درگیر در مراحل مختلف طرح میگروه

طرح )عنوان مثال گروه تهیه طرح انجام شود. به شـدههـای از قبـل طراحـی لیـستتواند بااستفاده ازچکمی

های لیستتواند بااستفاده از چکمی (آموزش، طرح اجرا و طرح استخراج گیـری، طـرحموضوعی، طرح نمونه

مشکالت را شناسایی و مستند  طور خودارزیـاب بـه ارزیـابی کـار خـود بپـردازد وبهپیمایش طراحی  نظارت بـر

 کند؛
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  هر مرحله و انتقال سریع  منظور شناسایی مـشکالتبر مراحل جذب نیرو، آموزش و عملیات میدانی بهنظارت

 ؛ پیمایشآن به کارشناسان مربوط در قالب فرم نظارت بر 

 خصوصاً  پیمایش، استفاده از بازخوردها و نظرات افراد درگیر در مراحـل مختلـف اجرای پیمایش در حین اجرای 

رسان باشـد )در طـول تواند در زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف یاریعملیات میدانی، می در مرحله آموزش و

 ؛توان شناختها را میها و دستورالعملها، پرسشنامه، فرمسؤاالت مـدت آمـوزش، مـشکالت موجـود در

 نظرخواهی  همچنـینآوری کـرد و توان در ایـن مـورد جمـعگیرندگان را میمدرسان و آموزش همچنین نظرات

 . این موارد شامل:تواند اثربخش باشدمی پیمایشهای مختلف پس از اجرای از رده

o  نظارت بر مرحله استخراج در قالب فرم نظارت بر استخراج؛ 

o ها و ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیت. استفاده از روش 

بهبـود مـداوم کیفیـت اسـت. ابزارهای آماری گوناگونی  های آماری، الزمـهتحلیل موارد شناسایی شده و استفاده از روش

 شود. ها پرداخته میزمان استفاده از آن تـرین آنهـا ودر این زمینه وجود دارند که در اینجا به معرفـی مهـم
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   کارتحلیل و ارائه راه. 4-4

مختلف طرح، گروهی متشکل  انجـام مراحـلزمـان بـا الزم است هم پیمایشمنظور ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت به

رداخته و برای اجراهای آتی طرح، پ به تحلیل نتایج از متخصصان تشکیل شود که در زمان اجرای طرح و پـس از آن

  .کنندگیرانه ارائـه اقدامات اصالحی و پیـش

قوت، ضعف و مشکالت شناسایی  اطموظـف اسـت نقـ نامندمیاین گروه که آن را گروه ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت 

آوری شده انجام های الزم را بر روی اطالعات جمعتحلیل شده را دریافت، مستندسازی و بررسـی کنـد. همچنـین بایـد

برای بهبود کیفیت ارائه دهد. این گروه نه تنها وظیفه ایجاد بهبود در نتـایج طـرح  هـای مناسـبیحـلدهد تا بتوانـد راه

 ند.دارد بلکه باید همواره تالش کند که بهبود ایجاد شده را حفظ نمای عهـدهرا بـر 

است. این گروه موظف  هـا الزامـیهای با مقیاس بزرگ نظیر سرشماریتشکیل گروه بهبود کیفیت خصوصاً در طرح

بپردازد و برای پیمایش مشکالت در حین اجرای  های دیگر و بـا همکـاری آنهـا بـه برطـرف سـاختناست در کنار گروه

های مناسبی برای ایجاد بهبود، حفظ کیفیت حلمشاهده شده، راه ، با بررسی همـه جانبـه مـواردپیمایشاجراهای آتی 

 د.یا افزایش آن ارائه ده

کم، تشکیل گروهی مجزا از گروه  گیری با حجم نمونهشود، نظیر نمونهکه در مقیاس کوچک انجام میهایی پیمایشدر 

های فوق توانند به انجام فعالیتمی پیمایشمختلف  الزم نیست. کارشناسان درگیـر در انجـام مراحـلپیمایش  تهیه

  د.بپردازن
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های ریزی کند و بااستفاده از روشبـرای ایجـاد بهبـود، برنامه باالگروه ارزیابی، کنترل و بهبود کیفیت باید مطابق اصول 

معلول و نمودار پارتو به تحلیل نتایج بپردازد و، نمودار علت Pنمودار دارهـای کنترلـی ماننـدگیری برای پذیرش، نمونمونه

 .کار، سعی درایجاد بهبود نمایدو با ارائه راه

آنچه . ها استبهبود آن کـار بـرایهای ارزیابی کیفیت و ارائه راهاز وظایف دیگر این گروه، محاسبه و تحلیل شاخص 

کارشناس طرح تهیه شده و در  رود، تهیه گزارش ارزیابی و بهبود کیفیت است که بایـد توسـط گـروه یـاکه انتظار می

های ارزیابی کیفیت، اقـدامات انجـام تحلیل شاخص اختیار کاربران قرار گیرد. ایـن گـزارش بایـد شـامل محاسـبه و

 د.باشی اصلی در اجرا پیمایش بهبود کیفیتپیشنهادهای مؤثر برای  شـده در جهـت حفـظ و بهبـود کیفیـت و

 در نهایت گزارشی کامل از موارد زیر در این قسمت باید آورده شود:

 ؛هاهای مورد استفاده درکنترل کیفیت دادهروش 

 ؛هانتایج استفاده از روش 

 ؛گزارش کامل کنترل کیفیت پایلوت 

 یتهایی از نظارت در کنترل کیفهای نظارت و ذکر نمونهگزارش. 
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 (منبع 50)حداکثر  . منابع5

ناظر را قادر به  ،دهی دقیق ذکر شود، این امر همباید با رفرنس های مختلف پیمایش لزوماً کلیه منابع مورد استفاده در قسمت

 کند. بررسی سریع و دقیق بر روی پایلوت پیمایش می

 

  مئ. ضما6

 شوند:پیوست میهای زیر در پایان گزارش پایلوت ضمیمه

 ؛پرسشنامه 

 ؛یآمار یهاداده 

 ؛هایی که در متن گزارش نیامده است و ذکر آن الزم استنمودار 

  ؛نامه آگاهانهفرم رضایت 

 ؛های پیمایشفرم ثبت اطالعات نمونه 

 ؛های نظارتلیستچک 

 ؛های کنترل کیفیتلیستچک  

 ؛گزارش نظارت 

 ؛گزارش کنترل کیفیت  

 ؛گرفته در طول پیمایشهای صورت مستندات مربوط به هزینه 

 ؛جلسه جلسات برگزار شدهصورت 
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 تخصصینامه از اصطالحات واژه. 

های لفه از جهات مختلف و با روشؤاین دو م .معیارهای ضروری برای تعیین دقت و صحت یک آزمون هستند ،وایی و پایاییر

 است. اشاره شده ادامهها در شوند که به بعضی از آنمتنوع بررسی می
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 . نکات آموزشی 7

 پرسشنامه 1. روایی1-7

روش یا ابزار شود که ، در واقع بررسی میشودمی یابیهدف ارز یریگابزار مورد نظر در اندازه تیقابل یدرونبررسی روایی در 

  .گیری کندتواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازهمیکار رفته تا چه حد به

 :عبارتند از یدرون یینواع رواا

 ؛سازه ییروا 

  ؛ییمحتواروایی 

 ؛زمانروایی هم 

 بینروایی پیش. 

 

 

 

                                                           
1 Validity 
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 1ییمحتوا ییروا. 1-1-7

 ر؟یخ ایشده را دارد  فیهدف تعر یریگاندازه تیقابل ،ابزار یمحتوا ایآال مطرح شود که ؤدر این قسمت باید پاسخ به این س

 .ردیگیرا اندازه م رضایت شده است، واقعاً فیتعر خدماترضایت از  یریگاندازه یکه برا یآزمون یمحتوا ایعنوان مثال آبه

 شود.یمورد نظر استفاده م یتخصص نهیبره در زماز قضاوت افراد خِ ییامحتو ییروا یابیارز یبرا لیدل نیهمبه

 

 یی محتوا ییروا یابینحوه ارز. 7-1-2

و هدف پژوهش، استفاده  یریگابزار اندازه یمحتوا یهماهنگ زانیاز نظر متخصصان در مورد م ییمحتوا ییروا یابیارز یبرا

پژوهشگر از متخصصان  ،یمحتو یفیک یشود. در بررسیدر نظر گرفته مکمی و  یفیدو روش ک منظور نیا یشود. برایم

 الزم را ارائه دهند که براساس آن موارد اصالح خواهند شد. ازخوردابزار، ب یفیک یکند تا پس از بررسیدرخواست م

( استفاده CVIمحتوا ) یی( و شاخص رواCVRمحتوا ) ییروا ینسب بیدو ضر از ،یشکل کمبه ییمحتوا ییروا یبررس یبرا

 دیمف»، «است یضرور»یسه قسمت فیرا براساس ط موردشود تا هریاز متخصصان درخواست م CVR نییتع یشود. برایم

 :گرددیمحاسبه م ریها مطابق فرمول زسپس پاسخ .دیننما یبررس« ندارد یضرورت»و « ندارد یضرورت یاست ول

                                                           
1 Content Validity 
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𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝐸 − 𝑁

2⁄

𝑁
2⁄

 

تعداد کل متخصصان است. اگر مقدار  𝑁اند و پاسخ داده یضرور ۀنیاست که به گز یتعداد متخصصان 𝑛𝐸 رابطه نیدر ا

 شود.یم رفتهیپذ تمیآن آ یمحاسبه شده از مقدار جدول بزرگتر باشد اعتبار محتوا

موضوع،  اتیادب قیکند از طریم یابیارزرضایت را که  ییهانمودن تمام نشانه ستی، پس از لرضایت یابیارز یمثال برا یبرا

از متخصصان  یاها را در قالب پرسشنامهبودن آن یضرور نیها و همچنتمیاز آ کیوضوح هر و یتوان مرتبط بودن، سادگیم

 .دیمربوطه پرس

 

 یصور ییروا. 7-1-3

صورت ظاهر ابزار به ایشود که آمیموضوع  نیشامل ا یابینوع ارز نیا یی است.محتوا ییاز روا یبخشریز عنوانی بهصور ییروا

 یصور ییروا نییتع یاز نظر متخصصان برا زین نجایا در ر؟یخ ایشده است  یهدف مورد نظر طراح یابیارز یمناسب برا

و اصالح قرار  یبررسمورد  ،عدم تناسب و ابهام زانی، میموارد سطح دشوار یصور ییروا یفیک نییشود. در تعمیاستفاده 

 تمیآ ریتأث یها از روش کمتمیاز آ کیهر تیاهم نیینامناسب و تع یهاتمیکاهش و حذف آ یبرا یدر گام بعد .ردیگمی

 استفاده خواهد شد.

مربوط به  فراوانی و شده داده اختصاص …،3،2،1مورد نظر بنا به تعداد آنها اعداد  تمیآ یهانهیاز گز کیروش به هر نیا در

 :میینمامیاستفاده  ریز یمحاسبه کرده، از رابطه زیرا ن کیهر 
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 شاخص =ی فراواندرصد  X نهیشماره گز

 شود.میداده  صیمناسب تشخ یبعد یهالیتحل یبرا تمیباشد، آ 5/1از  شیشاخص ب نیا چنانچه

 

 (نیبشیزمان و پهم یی)روا یمالک ییروا. 7-1-4

)مالک(  گرید یریگابزار با نمرات حاصل از ابزار اندازه کینمرات حاصل از  نیب یهمبستگ زانیم یمالک ییاز روا منظور

فاصله زمان  کینمرات ابزار مالک پس از گذشت  یعنیاست،  ندهیآ یبرا ینیبشیمنظور پبه یهمبستگ یابیارز یاست. گاه

بدون  ینیبشیپ نیکه ایشود. زمانمی گفته ینیبشیپ ییبه آن روا صورتنیدر ا ،خواهد شد یابزار اول گردآور یاز اجرا

نمرات  نیب یهمبستگ بیضر ،یمالک ییروا نییعت ی. براندیگومیزمان هم ییفاصله و در زمان حال انجام شود، به آن روا

 یشتریب ییروا ،باشد، ابزار رگتربز بیضر نیآزمون مورد نظر محاسبه شده و هر چه ا ییعنوان شاخص رواحاصل از دو ابزار به

 دارد.
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 1سازه ییروا. 5-1-7

ها از آن یبرخ ایرا دارند  اسیمق لیتشک ییمورد نظر توانا اسیمق یاجزا ایکند که آمی یموضوع را بررس نیا یاسازه ییوار

 یهابا روش یینوع روا نیا یابیارز ۀنحو زیآن ن لیشود و دلمی دهینام زین یعامل ییاغلب روا یینوع روا نیند. اهست نامرتبط

 آن وجود ندارد. یدر محتوا یاست که توافق نظر یاسازه ،نامناسب یسازه است. یعامل لیتحل

 شود.می میتقس یافتراق ییو روا ییگراهم ییسازه به دو دسته روا ییروا

 

 ییگراهم ییروا 

با  یینوع روا نیاشاره دارد. ا اسیمق کیدهنده لیتشک یهاتمی( آیهمبستگ ای)همسو بودن  ییگرابه هم ییگراهم ییروا

 است: یریگقابل اندازه روشی که در ادامه آمده است،

 یشود. همسانمی یابیارز ،شودمی دهیها نامتمیآ یدرون یدر واقع همسان که اسیسازنده مق یهاتمیآ نیب یهمبستگ یبررس با

روش مشترک قابل  نسایشده و وار انیب انسی، مدل راش، متوسط واریعامل یکرونباخ، ساختار سازه یکمک آلفابه یدرون

 .ستین دیجد ۀساز فیبه تعر یازین گر،یموجود د ۀهدف و ساز ۀساز نیب یقو یدر صورت وجود همبستگ محاسبه است.

                                                           
1 Construct validity 
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 یهمبستگ نیشود. اگر امیاعتبار( محاسبه  یابیهدف و نمونه ارز ۀمختلف )نمون یهادر روش مورد نظر ۀساز نیب یهمبستگ

 شود.می دییآن تأ ییداشته باشد، روا یمقدار قابل توجه

 

 یافتراق ییروا 

 گریکدیبا  یقو اریبس یصورتمختلف به یهامربوط به سازه یهاتمیموضوع اشاره دارد که آ نیسازه به ا ییبخش از روا نیا

 یموضوع زمان نیا .کنندیم یریگهدف را اندازه کیگرفت که دو سازه  جهینداشته باشند تا براساس آن بتوان نت یهمبستگ

 ،یهمبستگ یهااز روش ییروا نیا یابیارز یوجود داشته باشد. برا یپوشانهم ،فیردو سازه به لحاظ تع نیدهد که بمیرخ 

 شود.میاستفاده  یچندروش-یاچندسازه کردیشده و رو انیب انسیمتوسط وار ،یعامل لیتحل

  یبر همبستگیمبتن یابیارزروش 

 ییباال یکه در مطالعه پژوهشگر حضور دارند، همبستگ یگرید اسیمق یهاتمیآ با اسیمق کی یهاتمیاز آ یکیکه میهنگا 

 دو سازه خواهد بود. نیداشتن ا یبر همپوشانیمبن یهشدار(، یقاعده سرانگشت کیعنوان هب <85/0r) داشته باشند

 یاکتشاف یعامل لیروش تحل 

 یعامل یمختلف، دو مجموعه از بارها اسیاز هم افتراق دارند که دو مق یدو سازه در صورت ،یاکتشاف یعامل لیتحل کیدر 

 .ندینما جادیمتفاوت را ا
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 شده انیب انسیروش متوسط وار 

دو سازه افتراق وجود دارد که متوسط  نیب یروش زمان نیاست. در ا یعامل لیبر تحلیمبتن نیگزیروش جا کیروش  نیا

شود میاستفاده  یسیماتر ازمنظور  نیا یبرا ها باشد.آن نیمشترک ب انسیسازه بزرگتر از وار کی یشده برا انیب انسیوار

 سیماتر یعناصر قطر اصل ،ییروا یبررس یشده است. برا لیها تشکاسیمق ریبا سا اسیهر مق نیب انسیکه از توان دوم کوار

 :شودمی نیگزیشود، جامی فیتعر ریصورت زکه به 𝐴𝑉𝐸با شاخص 

𝐴𝑉𝐸 =  
𝑠1

𝑠1 + 𝑠2
 

 :𝑠1اسیسازنده مق یهاتمیمربوط به آ یعامل یدوم بارها یهامجموع توان 

:𝑠2 (1- یعامل یشاخص )توان دوم بارها یها براتمیمجموع مربوط به تمام آ 

ستون بزرگتر  ایسطر  یرو گرینسبت به هر مؤلفه د یقطر اصل یاز عناصر رو کیگردد که هریم دییتأ یافتراق ییروا یزمان

 باشد.

 یدییتأ یعامل لیروش تحل  

 ینظر یبر مبانیشده مبتن فیتعر یرهایمس یازابه اگرکه شود یصورت استفاده م نیبد یدییتأ یعامل لیروش از تحل نیدر ا

 یافتراق ییروا داشته باشند، یمناسب ریبرازش مدل مقاد یهاآن، شاخص یدهندهلیتشک یها و سازهتمیآ نیارتباط ب یبرا

 گردد.یم دییتأ لیتحل نیشده در ا فیتعر یهاسازه
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  یاچندسازه-یچندروش یاستراتژروش 

عنوان به (.یشود )چندروشیم یآورچند منبع جمع قیها از طرسازه نی( و ایا)چندسازهشود یم فیروش چندسازه تعر نیدر ا

و از  رسازهیچند ز قیاز طر یزندگ تیفیک یهااز جنبه کیپرسشنامه هر قیکودکان از طر یزندگ تیفیک یابیمثال در ارز

 یکوچک یشده در هر روش همبستگ یریگاندازه یهاسازه نیکه بیگردد. هنگامیم یآورجمع نیکودکان و والد عبق منیطر

 شود.یم دییها تأسازه یافتراقیی روا ،وجود داشته باشد

 

 یاکتشاف یعامل لیبااستفاده از تحل یاسازه ییروا یابیارز. 7-1-6

 دهیچیو روابط پ ادیز یرهایمتغ نیآورد که از بیمحققان فراهم م یامکان را برا نیها اعامل ۀیتجز ای یعامل لیتحل روش

 . ابندیدست  یمشخص یها به الگوآن انیم

 موارد زیر اشاره کرد:توان به یم یاکتشاف یعامل لیاز جمله اهداف تحل 

 ؛ابعاد ابزار نییتع 

 ؛هاآزمون ایها پرسشنامه یابیهنجار 

 ؛ها(به عامل رهایکاهش ابعاد )از متغ 

 یاسازه ییو افتراق در بحث روا یهمسان یابیارز. 

 یرونیاعتبار ب. 7-1-7
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 یگروه ایمشابه گروه مورد مطالعه  یبه گروه میدست آمده قابل تعمبه جینتا ایامر سروکار دارد که آ نیبا ا یرونیب اعتبار

انجام  قیکه تحق ستین ین معنیبد نیا یباشد ول یدر حد مطلوب قیتحق کی ی. ممکن است اعتبار درونریاخیبزرگتر هست 

 باشد.یم یو اعتبار آمار یطیشامل اعتبار مح یرونیهست. اعتبار ب زین یخوب یرونیاعتبار ب یشده دارا

 

 یآمار اعتبار. 7-1-8

  شود.یبه مناسب بودن حجم نمونه به حجم جامعه مربوط م یاعتبار آمار

 

 کیاکولوژ ای یطیمح اعتبار. 7-1-9

  باشد.یم یآمار یعدم تجانس جامعه ایتجانس  یلهأمس یطیاعتبار مح
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 پرسشنامه 1ییایپا. 2-7

 کیست که اگر در چند زمان مختلف در ی امعن نیداشته باشند بد ییایپا یژگیو دبای هاداده یشود ابزار گردآوریگفته م یوقت

 .میکنیمشاهده نم یدست آمده اختالف چندانبه جهیدر نت ،میاز آن استفاده کن تیجمع

 ییایپا یریگاندازه یدهند. برایبه ما م یکسانی جیتا چه اندازه نتا کسانی طیدر شرا یریگابزار اندازه میمهم است که بدان اریبس

 شود.یاستفاده م ییایپا بیبه نام ضر یاز شاخص

 ییایباشد پا کی بیضر نیو اگر ا ییایصفر باشد عدم پا بیمعنا که اگر ضر نیاست به ا +1از صفر تا  ییایپا بیضر دامنه

 کنند.یحاصل شک م جیشود و اغلب در صورت مشاهده، به نتایم دهیندرت دکامل به ییایدهد. هرچند پایکامل را نشان م

  

                                                           
1 Reliability 
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 ییایسنجش پا یهاروش. 7-2-1

 1ییبازآزما روش. 1-1-2-7

شود و نمرات یگروه واحد داده م کیمشابه به  طیاالت آزمون در دو نوبت و تحت شراؤس ،ییایسنجش پا یروش برا نیا در

 شوند.یم سهیحاصل با هم مقا

مشخص شود و  ازاتیشباهت امت میزاندو آزمون برآورد شده تا  ینمرات حاصل از اجرا نیب یهمبستگ بیضر تینها در

 اتیخصوص نیو همچن یریگمورد اندازه میمفاه ای رهایکند که متغیفرض مبازآزمایی کار رود. روش به ییایپا بیعنوان ضرهب

 کرد. واهندنخ رییشوندگان در طول دوره تغآزمون

 

 2همتا یآزمون ها ای یروش مواز. 2-1-2-7

االت ؤاز س یشود که هر فرم شامل تعدادیگروه مشابه داده م کیموضوع به  کیروش، دو فرم جداگانه در مورد  نیدر ا 

 آزمون است.

گروه واحد داده  کیبه  یشده و در فاصله کوتاه هیخصوص تهبه ریمتغ ایمفهوم  کیدو آزمون معادل در مورد  ،یعبارتبه

 متعادل است. هایفرم ییایدو فرم برابر با پا نینمرات حاصل از ا نیب یهمبستگ بیشود. ضریم

                                                           
1 Test-Retest 
2 Equivalence 
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 1کردن آزمونمهین دو ای فیتصن روش. 3-1-2-7

 آزمون معموالً  نیا .شودیم دهیآزمون سنج مهیدو ن نیب یشده و رابطه همبستگ میتقس مهیآزمون به دو ن کیروش  نیا در

 نای در. رودمی کاربه ،شودیداده م حیصح هایبه پاسخ کیغلط و کد  هایکه کد صفر به پاسخ یدو حالت یرهایمتغ یبرا

شده است  میاالت ابزار به دو قسمت تقسؤبا هم مشابه باشند و از آنجا که تعداد س دیاالت باؤس یو سخت یروش، محتو

 کار رود.به یستگهمب بیروش ضر ستیبایم

 

 2چاردسونیر-کودر روش. 4-1-2-7

به غلط را  حیصح هایاالت( هستند که نسبت پاسخؤس نی) ثبات ب یهمگن هایروش شامل دو آزمون است که آزمون نیا

 است. دیشود مفیم انیغلط ب ای حصحی شکلبه هانکه پاسخ آ هاییآزمون برای و دهندیآزمون مد نظر قرار م ایال ؤدر هر س

 

 

 

 

                                                           
1 Split-half 
2 Kuder-Richardson 
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 1کرونباخ یآلفا روش. 5-1-2-7

 نتریکرونباخ معمول یآلفا ییایپا روشرود. کار میبه یالؤچند س هایآزمون ییایپا نییتع یآلفا برا بیضر یروش آمار

است  هاییتمیاز آ یتناسب گروه زانمی معرف و شودیمطالعات از آن استفاده م شتریاست که در ب یثبات داخل ییایپا بیضر

 .سنجندیسازه را م کیکه 

آزمون را فراهم  ییایاز پا یدارد تا برآورد ازیبار آزمون نکیاست که فقط به انجام  ییایسنجش پا یاهاز روش یکیروش  نای

باشند و جهت نشده غلط طرح -حیصورت صحاالت بهؤاست که س دیمف یکرونباخ زمان یآلفا ییایپا بیکند. در کل، ضر

 .رودیکار ماالت بهؤس یسنجش ثبات درون

 داخته شود:ین قسمت باید به ذکر موارد زیر پردر نهایت در ا

 ؛های مورد استفاده جهت بررسی روایی پرسشنامه در ابعاد مختلفمعیار 

 ؛نتایج حاصل از بررسی روایی پرسشنامه در ابعاد مختلف 

 ؛سی پایایی پرسشنامه در ابعاد مختلفهای مورد استفاده جهت بررمعیار 

 ؛نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه در ابعاد مختلف 

 ؛رویکردهای مورد استفاده جهت رفع مشکالت موجود 

 ؛گزارش نحوه آموزش پرسشگری و کار با پرسشنامه 

                                                           
1 Cronbach Alpha 
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 گزارش نظارت بر پرسشگری. 

 

 ها و ابزارهای ارزیابی و کنترل کیفیت  روش .7-3

است ولی کافی نیست. تحلیل موارد  هرچند بـسیار مهـمپیمایش های مختلف ط قوت و ضعف موجود در قسمتنقاشناسایی 

در این زمینه وجود  مداوم کیفیت است. ابزارهای آماری گوناگونی های آماری، الزمـه بهبـودشناسایی شده و استفاده از روش

 شود.  ها پرداخته میزمان استفاده از آنها و ترین آنمهم دارند که در اینجا به معرفـی

 

 گیری برای پذیرش   نمونه .7-3-1

زمانی که حجم زیادی از اطالعات وجود دارد، ارزیابی کیفیت تمامی اطالعـات دشـوار و گـاهی غیرممکن است. در این 

گیری پذیر است. در این زمان روش نمونهکیفیت امکان ای از اطالعات موجود و بررسـی آن، ارزیـابیشرایط بااستفاده از نمونه

ای از اطالعات انتخاب شـده و بـا بررسـی آن، در مـورد کیفیـت روش نمونه شـود. در ایـنبرای پذیرش توصـیه مـی

 MIE گیـرد، اسـتانداردترین استانداردهایی که در این زمینه مورد اسـتفاده قـرار مـیشود. از مهممی اطالعـات قـضاوت

1TD 105ES  اطالعات مورد نظر را با توجه به  است. این استاندارد انـدازه نمونـه الزم و سـطح پـذیرش یـا رد کیفیـت

و بـازبین،  پرسشگراز مراحل از جمله بررسی کیفیت کار مأمور  کند. استفاده از این استاندارد در بسیاریحجم آن مشخص می

                                                           
1 Military Standard 105E 
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گوید که با توجه به تعداد اقالم اصلی پرسشنامـه مفید است. استاندارد فوق به ناظر میبسیار  آمـایی و کدگـذاریمرحلـه داده

یا  پرسشگرمأمور  ،تکمیلی هـایپرسـشنامـه حجم کار مشخص شده برای هر مأمور یا بازبین، بـراسـاس چـه تعـدادی از و

آمایی نیز با توجه به حجم کار، میزان اطالعـاتی داده بازبین به قضاوت در مورد کیفیت کار وی بپردازد. همچنین در مراحل

شود. در این حالت، دیگر نیـازی آمایی بررسی شود، تعیین میوارد شـده و از طریق آن، کیفیت مرحله داده کـه بایـد مجـدداً

که تعداد  امکان پذیر است، بدین ترتیب ورود مجدد تمام اطالعات نیـست. بررسـی کدگـذاری نیـز از ایـن طریـق بـه

 شود.پذیرش یا رد کیفیت آن توسط این استاندارد تعیین می انجـام شـود و سـطح هـایی کـه بایـد مجـدداًکدگذاری

 

    Pنمودار . 7-3-2

یکی از انواع نمودارهای  Pپذیر است. نمـوداربررسی تحت کنترل بودن یک فرایند از طریق رسم نمودارهای کنترل امکان

)نسبت   Pشود. در رسم این نمودار ابتدا بایدیـک فراینـد استفاده می کنترل کیفیت است که برای ارزیـابی مراحـل مختلـف

های گذشته های مشابه در دورهخطای قابل قبول در مرحله مورد نظر( مشخص شود که در صورت اجرای این طرح یا طرح

ندارد یا خطای مراحل  سابقه اجرایـی پیمایشکه . در صورتیگرددمشخص   Pحله مورد نظر، عددخطای مر و محاسـبه

 ورد شده و حدود کنترلی نیز محاسبه شود.آاین نسبت بر ،نوبت اجرامختلف آن محاسبه نشده باشد، باید در اولین 

در حین انجام P رسم نمودار  اگـر بـا شود.عنوان حد قابل قبول خطا مشخص میای به، بازه Pبعد از مشخص کردن عدد

گیرد، کار از کیفیت قابل قبولی برخوردار خواهد بود در غیر  یک مرحله، خطای مرحله مورد نظر در بـازه مـشخص شـده قـرار
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ن در توارا می Pخطا و مرتفع کردن آن، کیفیت کار را به حد قابل قبول رساند. نمودار  این صورت باید با شناسـایی منـابع

 استفاده کرد. را آمایی و کدگذاریو مراحل داده تکمیل کننده دادهنظیر کنترل خطای کار  پیمایشمراحل مختلف یک 

 

 معلول  ونمودار علت. 7-3-3

که در بروز این مشکل دخیل  ین صورت باید عوامـل مختلفـیا آید. دروجود میگاهی در طی فرایندهای آماری، مشکالتی به

که ها رسم شود. زمانیبندی شده و نموداری برای آندسته هـامورد بررسی قرار گیرند. برای این کار بهتر است علـتهستند، 

سـادگی قابـل شود، باید علل بروز آن مشخص شود. در مواقعی که ایـن علـل بـهمی یک اشـکال و یـا اشـتباه شناسـایی

 کنترل فرایند معلول از جمله ابزارهـایواستفاده نمود. نمودار علت  ولعلموتوان از نمودار علتشناسـایی نیستند، می

هایی است رود. این نمودار از جمله روشمی کـارست و برای استفاده جهت حل مشکالت عینی و واقعی بـها 1SPC آماری

 اهیم کــــاوا یا نمودار استخوانایشیکار رفته است. گاهی آن را نمودار که از ژاپن سرچشمه گرفته و برای بهبود کیفیت به

ماهی  اسکلت کاوا مطـرح شـ د و از طـرف دیگـر شـکل آن شـبیه اسـتخوانبار توسط پرفسور ایشینامند. زیرا اولیننیز می

 .گیـرداست که مشکل، عیب یا معلول در سر آن قرار می
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 نمودار پارتو   . 7-3-4

و کنترل فرایندهای  1TQMهای آماری در راستای مدیریت کیفیت جـامع سازی روشپیادهیکی از مشکالت عمده کاربرد و 

 ست. نمودار پارتو، یک نمودارا هاتحلیل آنوها و تجزیهآوری دادهیابی مشکالت موجود در مسیر جمعآماری، شناخت و علت

 بنـدیکنـد. سـپس اطالعـات موجـود را دسـتهیها مقایسه مـمشکالت موجود را با فراوانی آن ای اسـت کـه علـلمیلـه

 گیری معلول دارنـد، مـشخص شـوند.هایی که بیشترین نقش را در شکلنماید تا علتمی

توان کار برد. با یک نگاه به نمودار پارتو میبه تکمیل دادهعنوان اولین گام در ایجاد بهبود کیفیت توان بهنمودار را می ایـن 

نقش بسیار کمی در ایجاد مشکالت دارند،  اند و تعـداد زیـادی عامـل کـهملی که مشکالت را ایجاد کردهترین عوامهم

تر از کاهش اندک در میزان یک ترین عامل، بسیار سادهرساندن مهم شناسایی نمود. تجربه نشان داده است که بـه نـصف

 امل روی بهبود کیفیت، بسیار بیشتر از یک عامـل کـم تـأثیرترین عکه تأثیر اصالح مهمعامل کـم تـأثیر اسـت، درحالی

 .است
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 معلول  وارتباط نمودار پارتو و علت. 7-3-5

های شود و ترکیب روشمی سـتفادها گانـه عـالیهـای هفتابزار در بسیاری از موارد برای حل یک مشکل از چند مورد از

معلـول وکنـد. از جمله ترکیب دو ابزار نمودار پارتو و نمودار علـتکمک مـیمختلف کنترل کیفیت به حل بسیاری از مسائل 

   مشکالت کیفی بسیار سودمند است. عمـل، بـرای حـل مـسائل و در

تواند بر بهبود آن تأثیرگذار باشد، بر روی پس از شناسایی مشکالت، علت یا علل واقعی بروز مشکل و نیز عواملی که می

توان شـود. سـپس بـااسـتفاده از نمـودار پارتو از چند بعد هزینه، زمان و اطالعات موجود، میعلول رسـم مـیمونمودار علت

 دنبال روش اصالحی بود. پس از اعمال روش اصالحی، رسم یک نمـودار پـارتویو به علت یا مشکل اصلی را تعیین کرد

 موفق بوده است.    اندازه در بهبود و حل مـشکل مـورد بررسـیکار رفته تا چه دهد که روش اصالحی بهنشان می دیگـر

 :عبارتند از کیفیت تکمیل دادهگانه عالی کنترل بزارهای هفتتوان گفت ادر توضیح مطلب باال می

 ؛یحو برگه کنترل: جهت دستیابی و دسترسی به اطالعات صح بندیطبقه 

 ؛گیریاندازههای حاصل از هیستوگرام: بررسی وضعیت توزیع داده 

 ؛مودار پارتو: برای تعیین مشکالت اساسی و حیاتین 

 ؛اهها و معلولمعلول: درک روابط بین علتومودار علتن 

  ؛هاها: توضیح و درک سریع وضعیت موجود ازطریق نمودارها و شکلگراف 

 ؛هامودار پراکندگی: تعیین شدت همبستگی خطی بین دو گروه از دادهن 
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 تحلیل و تحت کنترل درآوردن فرایند تولیدوجزیهمودار کنترل: تن. 


