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  : چکيده

 

 مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با نگرشی به  هایدر محیط طراحیو نوع تفکر  طراحیدر این مقاله نقش راهبردی 

 طراحیو تفکر  طراحیکه آیا بوسیله  فته از پرسش اصلی این تحقیق استگربر رمبتنی بر منابع، مقاله حاض هایدیدگاه

کاربردی  ال سعی گردید با مطرح نمودن طیفی از نتایجاین سؤ توان رفتار کاربر را بهبود بخشید؟ به منظور پاسخگویی بهمی

به بررسی درکی فراتر از نیازهای کاربر و  ،روی رفتار کاربر آنها بر نوع تفکر طراحی و تاثیرات مثبت ،مختلف طراحی هایجنبه

تاثیر مداخالت طراحی  ،توسعه یک محصول پرداخته شود و همچنین با استفاده از روش مطالعه موردی بر روی طرح ارائه شده

با استفاده از مدل ترامپ در طرح ارائه شده و  یمو این نوع تفکر را بر بهبود رفتار یادگیری پرسنل یک سازمان بررسی نمود

توان موجبات بهبود رفتار یادگیری پرسنل سازمان را فراهم می طراحیو نوع تفکر  طراحیچگونه به وسیله  ساختیم کهآشکار 

در کنار عوامل موثر نقل شده در  آن عالوه برجه آن؛ مبین تاثیر مثبت این نوع تفکر و توسعه رفتار پایدار است. ساخت که نتی

که  دست یافتیم "تأثیر آگاهی دهنده"مقاله از سوی صاحبنظران این حوزه از طراحی، به عامل اثرگذار دیگری تحت عنوان 

  . نمایدای ایفا نقش قابل مالحظه ،صحیح مصرفدر جهت شیوه  کاربرانبر بهبود رفتار تواند می

  طراحیتاثیر  ،طراحیتفکر  ،طراحی ،بهبود رفتار ،رفتار واژگان کليدي:
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   :  مقدمه

تعامهل   ،فرهنه  جامعهه   ،توانهد سهالمت فهرد   اصالح رفتارهای نادرستی که عدم توجه به آن به صورت آگاهانه یا ناآگاهانهه مهی  

از های مهمی اسهت کهه نههن یهک طهراح      ها و مسأله، از جمله دغدغهسازمان و ... را به مخاطره اندازد ،اقتصاد کشور ،اجتماعی

طیفهی از نتهایج    بررسهی ههای تاثیرگهذار بهر رفتهار،     هایاستراتژی سازد. به عبارتی بررسیصنعتی را مشغول میجمله طراحان 

درکهی فراتهر از    نیازمند گذاردمیی و تاثیرات مثبتی که بر روی رفتار کاربر نوع تفکر طراح ،مختلف طراحی هایکاربردی جنبه

منجر به ایجاد انگیزش در جهت بهبهود   ،های کاربر. نوع تفکری که با استخراج ارزشاست 1نیازهای کاربر و توسعه یک محصول

 .   سازدمیفراهم  2و بستری بمنظور توسعه رفتار پایدار رفتار کاربر خواهد شد

و تفکهر    3طراحهی بهدین معنها کهه چگونهه بوسهیله       ترین دغدغه و مسأله این مقاله اسهت. محوری ،بر بهبود رفتارطراحی تاثیر 

تهوان  مهی توان رفتار اجتماعی و تعامالت اجتماعی را بهبود بخشید؟ آیها  میتوان رفتار کاربران را بهبود بخشید؟ آیا می 4طراحی

افتادن سالمت فرد  توان از به مخاطرهمیطراحی و تفکر طراحی موجبات رشد تجاری شرکت را فراهم ساخت و یا اینکه بوسیله 

 جلوگیری نمود؟

توانند نقش به سزایی در بهبود رفتار داشته باشند، رفتاری که به برخوردار هستند می طراحیطراحان و اشخاصی که از تفکر 

ها جلوگیری تواند بر سالمت فرد،  جامعه، سازمان و خانواده تاثیرگذار باشد و حتی از برخی از ناهنجاریمی صورت ناخودآگاه

توان موجبات بهبود رفتار را در جامعه، می طراحیو تفکر  طراحینمود. بنابراین در این مقاله فرض بر این است که بوسیله 

 در بهبود این رفتار داشته باشند. توانند نقش به سزایی فراهم آورد و طراحان می

اند رفتاری را مهورد  هایی خود توانستهبسیاری با استفاده از طراحیطراحان تحقیقات بسیار کمی در این زمینه انجام شده است، 

یا به عبارتی بر روی رفتار کاربر تاثیرگذار باشند؛ از جمله تاثیر طراحی بر تعامالت اجتماعی ، تاثیر طراحهی بهر   تغییر قرار دهند 

طعم دریافتی از سیگار ، تاثیر بسته بندی دارویی بر بهبود وضعیت بیمار ، تاثیر طراحی نرم افزار به منظور کاهش خطای کهاربر  

ولی بهه صهورت   ایم که در بخش ادبیات تحقیق به شرح مفصل آن پرداخته ...ی مشتری و و تاثیر تفکر طراحی بر ایجاد سود برا

در این مقاله؛ بیان قدرت  ماهدف ، مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است.  بنابراین کاربر ثیر طراحی بر رفتارامستقل موضوع ت

توانهد فرصهتهای بیشهتری بهرای     که عالوه بر آنکه می به عنوان ابزاری در جهت توسعه بهبود رفتار استطراحی و تفکر طراحی 

به عنوان پیشهگامان ایهن   انگیزه بیشتری را برای طراحان صنعتی  ،نوآورانی که از این نوع تفکر برخوردار هستند به ارمغان آورد

با تأثیر بتوانند  تا ختساان فراهم بهبود بسیاری از رفتارهای آگاهانه یا ناآگاهانه کاربر برایهایی حلبه منظور ارائه راه ،تفکرنوع 

بهبهود  زنهدگی  مختلهف   ههای رفتار کاربران را در حیطهه بتوانند هایی شوند که بوسیله آن منجر به ارزشبر وجوه مختلف رفتار، 

 بخشید. 

وسهیله اجبهار ،   تهاثیر ب ما با استفاده از مدل ترامپ که چهارنوع از مداخالت طراحی را مطرح کرده است از جمله  این مقاله،در  

طرحهی را بها اسهتفاده از تهاثیر اجبهاری و ترغیبهی        ،تاثیر از روی ترغیب کردن ، تاثیر با قاطعیت ، تاثیر از روی تحریک کهردن 

با عنوان آمهوزش روزانهه بهه صهورت     دولتی به منظور ارتقاء و بهبود سطح دانش پرسنل یک سازمان طراحی نمودیم؛ این طرح 

و تفکهر  طراحهی  به اهمیهت نقهش    ،روش مطالعه موردی پیرامون آنبا توسل به طرح و این سازی و با پیاده ارائه شدناخودآگاه، 

سهازمان  یهک  نفر از پرسنل  98نتیجه طرح ارائه شده با بررسی بر روی سپس . پرداخته شددر جهت بهبود رفتار کاربر طراحی 

    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.دولتی 

بهر   بلکهه  نیسهت بعهدی  ای بصری و قابل لمس در قالب کار بصری و دوبعدی یا شهیء سهه  تنها به معنای نتیجه ،طراحیمفهوم 

در حقیقت بیانگر یک نوع روش تفکر، یک فرآیند، خدمت، یک نوع محصهول یها   طراحی  ،2008وود در سال تعریف الک اساس

                                                           
1- Product 
2- Sustainable Behavior 
3 - Design 
4 - Design thinking 
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نیهز  ی نوبل و پیشگام هوش مصنوعی ی جایزهتماعی، برندهدانشمند علوم اج 2نهربرت سایمُ( 2008 ، 1)الک وود ارتباط است.

 «انجهام داده اسهت  طراحهی  ، انجهام دههد  اقهداماتی   برترهای های موجود به وضعیتکه برای تغییر وضعیت یهر کس»گوید: می

در مواجههه بها    طهراح فهرد   ،ر دهه اخیر و برای بیهان روش تفکهر  اصطالحی است که د ،طراحیمنظور از تفکر  .(2010، 3)نومیر

مطهرح دنیهای امهروز،     ننظرابه اعتقاد بسیاری از صاحبد؛ برمیی آنها به کار برا انههای نوآورحلگوناگون و ارائه راه هایمسئله

محیط زیستی و تجهاری   ، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 4یبرای بسیاری از مشکالت پیچیدهمی سازد قادر  ، طراح راروش تفکر

ترین مدارس مدیریت است که امروز مطرح دست یافتهبه جایگاهی طراحی هایی کارآمد ارائه نماید. اهمیت تفکر حلموجود، راه

 یفکهر ( را بها مبهانی   تجهارت ند دانشجویان خود )متخصصان آینده عرصه مدیریت و های گوناگون درصددنیا به روشد تجارتو 

 ( 1391 ،)مرتضایی و اصل فالح . نمایندنیز آشنا  طراحان

اهمیت رفتار کاربر بر ای شده است و این طرز فکر که تبدیل به عالقه بالقوه ،به عنوان یک ابزار برای تغییر رفتارطراحی قدرت 

و  7، ویوِر2008و همکارانش،  6)الکتون شده است 5منجر به طراحی رفتار پایدار گذارده میصحّاز لحاظ کاربردهای محیطی 

های ناشی از معیارهای ژنیتیکی، اجتماعی، فرهنگی و بومی یک تابعی از تأثیرات پدیده»همچنین رفتار  .(2008همکارانش، 

 توان به دو دسته تقسیم کرد: د، رفتارهای انسانی را نیز میشکلی خودآگاه و ناخودآگاه دار ،8که انگیزه طورهمان .«است جامعه

 شود. های خودآگاه فرد ناشی میرفتار ارادی، که از انگیزه -1

 ( 1391 ،مرتضایی و اصل فالح)شود. های ناخودآگاه فرد ناشی میرفتار غیرارادی، که از انگیزه -2

از آن جهت درخور  و دهدهدف خود قرار می انسان رارفتار غیرارادی  دغدغه اصلی این مقاله استرفتار که موضوع بهبود 

سازد تا رفتار خدمات و ... این امکان را فراهم می ،سیستم ،ت است که طراح با نوع تفکر خود و نمود آن در محصوالتاهمی

 تواند مثبت یا منفی ارزیابی شود. این رفتار جدید می ریزی نماید کهای را پایهتازه

مورد بررسی را با استفاده از چهار تاثیر ترامپ به طور مفصل ها و نحوه تاثیرگذاری بر رفتار کاربر در این مقاله در ابتدا استراتژی

 "آگاهی دهنده"یک تاثیر با نام تاثیر توان رفتار کاربران را بهبود بخشید و قرار دادیم، بدین معنا که چگونه و از چه طرقی می

به منظور تصدیق تاثیر طراحی بر یگر د در بخشها اضافه نمودیم. های نویسندگان است به این استراتژیکه برگرفته از یافته

سازی نمودیم و در بخش نهایی ریزی و پیادهبهبود رفتار، طرحی را به منظور تغییر رفتار آموزشی کارکنان یک سازمان طرح

 نتایج طرح را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراردادیم. 

 

 ادبيات تحقيق : 

آموزش تعامل اجتماعی برای کودکان اوتیسم را از طریق عوامل هوش تعاملی  ،در دانشکده طراحی صنعتی باراکوا و همکارانش

از  تاهدف اولیه باراکوا و همکارانش این بود که بتوانند یک بازی را کشف کنند  .(2008و همکارانش،  9)باراکوا بررسی کردند

طریق آن بتوانند تعامل اجتماعی کودکان اوتیسم را افزایش دهند و همچنین از طریق درک معانی استعاری نهفته در اشیاء 

های رنگی مختلف و قراردادن فیزیکی هندسی ساده بتوانند برخی از مفاهیم را به آنها آموزش دهند. بر این اساس بوسیله بلوک

عناصر اجتماعی و استعاری را ساختند و به عنوان یک عنصر اصلی در بازی قراردادند و سپس  ،های خاص در آنبرخی از ویژگی

ها و مشاهده کردند؛ تا چه اندازه بچههای رنگی بازی کنند کردند که کودکان اوتیسم چگونه توانستند با این بلوکمشاهده 

                                                           
1 - Lockwood 
2 - Herbert simon   
3 - Neumeier 
4 - wicked problem 
5 - Sustainable Behavior Design 
6 - Lockton  
7 - Wever  
8- Motive 
9- Barakova 
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این شد که هایی میاین بازی شامل یکسری فعالیت .ندو تا چه اندازه این معانی استعاری را درک کرد سرگرم بازی شدند

دادند که در و از طریق به اشتراک گذاشتن آنها با سایر کودکان بازی را ادامه می با استفاده از عناصر طراحی شده بایدکودکان 

 یتوانستند نوعن میکودکا ،عناصر بازیبوسیله این بلوکها و طراحی شده  یبازیهاشد. در ر به یک هدف یکسان مینهایت منج

تعامل اجتماعی برقرار کنند و همچنین از طریق معانی استعاری به برخی از مفاهیم دست یابند. نتایح این آزمایش نشان داد 

شد اوتیسمی الگوهای تعاملی و بسیاری از معانی را که از طریق مفاهیم استعاری به آنها آموزش داده می هایبچه اکثرکه 

 دادند. بسیاری به این بازیها نشان میتشخیص و عالقه 

شیدن سیگار کهای سیگار بر رغبت جوانان برزیلی در بندیبسته چگونگی تأثیربررسی به  در مقاله خود (2012) 1وایت -

ممنوع  رسانه ها سمعی بصری اعم از تلویزیون، رادیو، جراید و ... دولت تبلیغات سیگار را در ،. در برخی از کشورهاپرداخت

 که خوداست  را مخاطب خود قرار داده خانمها و جوانها ،تحقیقات نشان داده است که برند روی پاکتهای سیگار .کرده است

های محصول را به شکل تواند ویژگیبندی می، بنابراین بستهباشدسیگار کشیدن  گرایش و میل بهباعث افزایش ممکن است 

کمک کند. از جدید به برندی از سیگار یک هویت ایجاد در ایجاد یک تصویر خاص و  ندتوایمهمچنین  ،نمایدمنتقل  یدیگر

نشان داد که آنان بررسی نتایج حاصل از بندی سیگار انجام دادند: اینرو وایت و همکارانش آزمایشی را در مورد تاثیر بسته

های پاکت آمدند و به این ترتیبن نوشته به نظر میو حتی بدوهای ساده تر از پاکتکه مارکدار بودند بسیار جذاب یهایپاکت

 های ساده بدون نوشته بودند.تر از پاکتچشم گیربسیار  ،دارساده نوشته

به شدت جذابیت برند را از روی پاکت سیگار، های توصیفی مربوط به برندها آن است که حذف رن  و نوشته حاکی ازها یافته

روی از های برند در جذابیت برندها زمانی مشاهده شد که هم تصویر خود برند و هم نوشته دهد. بیشترین کاهشکاهش می

 ( 2010و همکارانش  4، جرمن2011، هاموند و همکارانش 2011، 3و هاموند 2)دوکسی .سیگار  حذف شدند پاکت

رفع نیازهای آنها همچون؛ اعتماد به نفس،  را به عنوان ابزاری برایزنانه برندهای سیگار  ،هابازاریاب سازداین تحقیق روشن می

دریافت افراد  ،حذف تصویر و نوشته از روی پاکتبا کنند. سن و ساالن و همچنین همراهی و وفاداری، استفاده می تعلق به هم

مشاهده هنگامی  سیگارطعم  درک و در میان این برندها بیشترین کاهش در قرار می گرفت تاثیرتحت از نوع طعم سیگار نیز 

 ها هر دو حذف شدند.شد که هم تصویر و هم نوشته

تواند دار میها و یا حتی ممنوع کردن سیگارهای طعمبندی ساده و محدودکردن نوشتهکه بسته مویی در مقاله خود نشان داد

و  5)مویی میل شخص را به سیگارکشیدن کاهش دهد. ناخودآگاهطعم سیگار را به شدت کاهش دهد و بطور از دریافت مثبت 

برزیل اضافه کردن اسانس و اهمیت دو چندان پیدا می کند که کشوری مانند این نتایج به ویژه هنگامی ( 2011همکارانش، 

 (2012)وایت،  طعم را به سیگار ممنوع اعالم کرد.

در مقایسه با پاکت هایی با  تر است و مالیمرن  پاکت آنها روشن تر سیگارهایی که بر این باورند که  سیگاری افراد بسیاری از

حاکی از آن است که حتی رن  استفاده شده در  حاصلبرخوردار است. در واقع برداشت  رن  های تیره و تندتر از ضرر کمتری

د و ضرر کمتری برای کننمی به سالمتی استفاده کنندگان منتقلرا طراحی پاکت های سیگار احساس آسیب رسانی کمتر 

 د.بیشتری برخوردارن سالمتاز  دارند،از سیگار افرادی که استعمال دائمی نسبت به تصورشان بر این است د و ها دارسیگاری

 های سیگار ممنوعرنگها و تصاویر روی پاکت ،به کاربردن لوگوها ،قوانین و مقررات کشور برزیل. بر همین اساس، (2012)وایت، 

در تضاد با رن  و هایی را که با فونت استاندارد برند و نوشته نامو تولیدکنندگان فقط اجازه خواهند داشت است  کرده

 )همان( چاپ نمایند. ،زمینه استپس

                                                           
1- white 
2 - Doxey  
3 - Hammond 
4 - Germain  
5- Mooie 
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بندی ساده در نظر جوانان از جذابیت کمتری برخوردار است و در واقع دهد که بستهدر کشورهای غربی نشان می اتتحقیق

بودن و اجتماعی بودن، روز های شخصیتی جوانان از جمله مد آورد و و با توجه به ویژگیاز طعم سیگار پایین میانتظار آنها را 

بندی و تصاویر موجود مثل رن  بسته عناصریکمتر است.  های ساده جذاب ببیند،بندیاحتمال اینکه آنها این برندها را با بسته

، هاموند و 2011)دوکسی و هاموند،  ها افزایش دهند. غلط را در میان سیگاری تصوراتتواند می بسته های سیگاربر روی 

تواند توجه افراد را در هشدار به سالمتی نیز بندی مینوع بسته همچنانکه( 2010، جرمن و همکارانش 2011همکارانش 

  .افزایش دهد

 کاهش میزان میل و رغبت جوانان به سیگار وگار بندی ساده سیبسته از  آنجا که بین نشان می دهدها روی هم رفته یافته

قرار گیرد و این موضوع نیز از سوی بیشتری مورد توجه  شکل، رن  و نوع بسته بندی ها باید ارتباط مستقیمی برقرار است،

 (2012)وایت،  بندی ساده مورد حمایت قرار گرفت.در رابطه با مسئله کنترل تنباکو و بسته 1سازمان بهداشت جهانی

دستور بندی دارویی خوب در ارتقاء رفتار و تبعیت بیمار از در مقاله خود در مورد نقش بسته (2011) 3و جنیفر 2رینگر -

، آموزش صحیح بیمار از دارو تسهیل استفاده تأثیرگذار در مهم عواملبه در این مقاله . نویسنده ده استکربحث  استفاده از دارو

بندی مناسب در صنعت چگونگی یک بسته ،نماید و همچنینو ارتباط بین بیمار و پزشک تاکید می استعمال دارو از چگونگی

دهد و هایی با هدف تاثیر بر رفتارهای بیمار است را مورد توجه قرار میهای خالقانه و در نظر گرفتن تکنیککه شامل طرح

 بهبود بخشید. وضعیت بیمار را بدین وسیله توانچگونه میکند همچنین بررسی می

انسان و تکنولوژی چگونه  بینبرای مرتفع ساختن مشکل تعاملی بوجود آمده  ؛دهدالکتون نیز در مقاله خود نشان می -

توان با استفاده از محصول و طراحی سیستم، توان از طریق نرم افزار موجبات کاهش خطای کاربر را فراهم نمود و چگونه میمی

  (2010و همکارانش،  4)الکتون د.شبهبود و کاهش خطای کاربر  باعثبر رفتار کاربر تاثیر گذاشت و 

 مجلهاندازی کرد. )، را راه5"پول خرد نگهداشتن"برای  اندازخدمات حساب پس ،2005در اواخر سال  یک بانک آمریکایی -

توانست وجهی از رفتار انسانی را شناسایی کند و آن را به رفتاری تغییر  ،7اُآی دی  شرکت (2008ژوئن ، 6کسب و کار هاروارد

بررسی نمود مردم هنگام خرید پس از پرداخت پول نقد، باقیمانده پول خود این شرکت  ؛را در بر داشت نتیجه مهم دودهد که 

برند و ها را به بانک میپول ،نمایند و پس از پر شدن آنه نگهداری میریزند و در خانرا )پولهای خرد( در داخل یک ظرف می

انداز بود. بانک آمریکایی از ترین راه برای پسنمایند. برای بسیاری از مردم این سادهگذاری میانداز سپردهدر یک حساب پس

مزایایی  همچنین با در نظر گرفتن. کردل تبدی 8بانکی حساباین رفتار مردم را به یک کارت  آی دی اُ، طریق نوآوری شرکت

شان استفاده یانی که برای خرید از کارت بانکینمود. حال مشتر کارت حساب بانکی برای مردم آنها را تشویق به استفاده از

 شان داشته باشند. سود سپرده متفاوتی را در حساب بانکی توانستندکردند میمی

های خود را در مکانی غیرقابل رؤیت و بدون دردسر گرفتند پولتصمیم می افراد ناخودآگاهبود که  موفقیت این نوآوری در این

بگذارند. بانک آمریکایی با انجام این عمل و تشویق مشتریان از طریق در نظر گرفتن مزایایی برای آنان، مشتریان را به سمت 

برای بانک آمریکایی در کمتر از یکسال، جذب  ی دی اُشرکت آ نتیجه مطلوب تفکر ترغیب نمود. سرمایه گذاری در بانک خود

  . انداز جدید بودمیلیون حساب پس یکهزار افتتاح حساب جاری و  هفتصد ،مشتری و پانصدهزار میلیون دو

                                                           
1- World Health Organization (Who) 
2- Ringer 
3 - Jenifer 
4- Lackton 
5- Keep the change 
6 - The magazine Harvard Business Review 
7- IDEO 
8- credit card 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 
 

در این بانک میلیون دالر  500بیش از ، میلیون نفر در این طرح 5افتتاح حساب بیش از با  ،2008در سال روی هم رفته 

از رفتار  ابعادیتواند این بود که تفکر طراحی می کارت حساب بانکی شد. نتیجه شناسایی چنین رفتاری و تبدیل آن بهنخیره 

 بانک بود. برای مشتری و  آوریسود نتیجه آنانسان را شناسایی نماید و آن را به رفتاری تغییر دهد که 

ه هر کدام از موارد مطروحه چگونه توانستند به نوعی بر رفتار کاربر تاثیرگذار باشند بیان موارد مطرح شده حاکی از آن است ک

باراکو با طراحی خود توانست موجبات بهبود رفتار تعامالت اجتماعی کودکان  .و موجبات بهبود را در کاربران فراهم آورند

توانند رغبت جوانان را در سیگار افزایش و یا کاهش اوتیسم را موجب گردد، وایت با کشف این مسئله که بسته بندی سیگار می

هایی در طرح به منظور کاهش مصرف سیگار در جوانان ساخت، رینگر و جنیفر با نوع دهد کشور برزیل را متقاعد به محدودیت

شناخت رفتار بندی دارویی خود توانستند وضعیت بیمار را بهبود بخشند و شرکت آی دی اُ توانست با نوع تفکر خود و بسته

مشتری موجب افزایش سود هم برای شرکت و هم برای مشتری گردد. بنابراین در اینجا می توان نتیجه گرفت که طراحی با 

موردنظر  اهدافموجبات بهبود رفتار کاربر را در و مداخله خود در طیفهای مختلف می تواند، بر رفتار کاربر تاثیر گذار باشد 

 فراهم ساخت. 

 

  : نظريچارچوب 

تهوان رفتهار   بسیار مهم و ضروری است زیرا بها اسهتفاده از ایهن اسهتراتژی مهی      ،نحوه تاثیرگذاری بر رفتار به منظور تغییر رفتار

 مهدل  بها اسهتفاده از   در ایهن مقالهه،  فراهم سهاخت.  را کاربر  بهبود رفتار یاالزم بر ریزی نمود و موجبات انگیزشمطلوب را پایه

نمایهد؛ تهأثیر طراحهی بهر     مهی بیان  ،کنندمیمتفاوت از تاثیرات بر رفتار کاربر را بر اساس حسی که تجربه  چهار نوعکه  1ترامپ

 انواع تأثیراتی که ترامپ بیان کرده است شامل: بهبود رفتار مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.

  2اجبار بوسیلهتاثیر  -1

  3کردن ترغیب از طریقتاثیر  -2

  4تحریک کردن بواسطةتاثیر  -3

  5تاثیر با قاطعیت -4

شکار
آ

6 

 7قوي  

ن
ها

پن
8    

 

 اجباري

 

 قاطعانه

 

 ترغيب کردن

 

 ندتحريك کر

 

 9ضعيف

                                                           
1 - Tromp, 2011 
2- Coercive 
3- Persuasive 
4- Seductive 
5- Decisive 
6- Apparent 
7- Strong 
8- Hidden 
9- Week 
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  : بندی نموددر آن تاثیرگذار باشد را طبقهتواند می  1بعدی را که تجربه کاربر دوترامپ 

 ر یاثتمیزان قوی و یا ضعیف بودن  -1

 ریاثتمستقیم یا غیرمستقیم بودن  -2

واند از تتواند بسیار متفاوت باشد و مینوع دریافت این تاثیر می ،قرار می گیردتاثیر تحت رفتار  ،طراحی از طریق زمانی که

ای عمل کند که تاثیر تواند به گونهطراحی می ر کند و همچنین نوع تاثیرگذاریقوی تغیی بسیار یاملعضعیف به  بسیار یعامل

 ه صورت غیرمستقیم باشد. آن به صورت مستقیم باشد و یا اینکه ب

 د.شورفتار تغییر در  د و باعثکن خودنماییتواند به عنوان واسطه می در عمل ولیرا ندارد واسطه  نقش یک محصولماهیت 

 ،ترغیب کننده ،طیف مختلف از تاثیرات اجباری چهارعد از تاثیرگذاری بین بُ بنابراین ترامپ بر اساس دو( 2011، 2)وربیک

 . و قاطع، تمایز و تفاوت قائل گردیده است کنندهتحریک 

 سازی طرح خود اقدام نمودیم. ریزی و پیادهبنابراین ما با استفاده از تاثیر اجباری و تاثیر ترغیبی نسبت به طرح

 

  : روش تحقيق

؛ در این راستا در ابتدا به منظور تغییر رفتار آموزشی شددر این مقاله برای فهم و تبیین موضوع از مطالعه موردی استفاده 

سازمان  ی ازیکپرسنل یک سازمان، طرح آموزش روزانه به صورت ناخودآگاه را طراحی نمودیم. این طرح به مدت یک سال در 

و تحلیل قرار سازمان مورد بررسی و تجزیه همان نفر از پرسنل  98ثیر آن  بر روی به کار گرفته شد و سپس تأدولتی های 

 گرفت.    

پردازد.  ، یک موضوع خاص و یک پدیده خاص مینمونهمطالعه موردی یکی از انواع روشهای تحقیق است که به مطالعه یک 

گوید: مطالعه موردی یک کاوش تجربی است که از منابع و شواهد چندگانه می "4تحقیق موردی"در کتاب خود به نام  3یین

 کند. موجود، در زمانی که مرز بین پدیده و زمینه آن به وضوح روشن نیست، استفاده میبرای بررسی یک پدیده 

شمار، بررسی های مختلف بی(، پژوهشگر مطالعه موردی یک مورد را انتخاب و آن را از جنبه1376از نظر سرمد و همکارانش )

و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط با هم تواند یک واحد، یک سیستم با حد و مرز مشخص می "مورد"کند که این می

  . باشد

رفتار کارمندان یک سازمان دولتی به مدت یک ماه مورد بررسی قرار گرفت و در به منظور انجام این تحقیق، در این مقاله، 

بدین  .نیازسنجی گردید برای سازمان ،نهایت نیاز به رفتار آموزشی روزانه به صورت ناخودآگاه، مستمر، فراگیر و بدون هزینه

این طرح به صورت روزانه و از طریق سیستم رایانه شد و سپس ریزی منظور طرحی با استفاده از تاثیر اجباری و ترغیبی طرح

سازمان  5و یا در طی روز قبل از ورود به پورتال داخلیقبل از انجام کار  در هر روز،هر فرد در سازمان عملی گردید یعنی افراد 

داخلی  کردند ورود به پورتالدادند و تا زمانی که نسبت به پاسخگویی اقدام نمیای پاسخ میبه یک سوال چهارگزینهاید ب

ای سازمان برای آنان مقدور نبود، این طرح به مدت یکسال در سازمان اجرا شد و سپس به منظور بررسی نتایج طرح، پرسشنامه

، میزان اثربخشی طرح، ایجاد تفکر در کاربران، ایجاد انگیزه به منظور جستجو در به منظور شناسایی مواردی چون؛ ماهیت طرح

تکمیل پرسشنامه توزیع و پس از  .سایر منابع، آگاهی افراد، به کارگیری اهمیت نظرات کاربران در طرح و ... تنظیم گردید

 شده، طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. های ارائهنفر از کارکنان همان سازمان، در نهایت با توجه به پاسخ 98توسط 

 

                                                           
1- User Experience (UX) 
2 - Verbeek 
3- Yin 
4- case study 

ضروری , اطالعات طبقه بندی شده , صفحه پورتال داخلی ؛ یک صفحه اختصاصی مربوط به خود سازمان است که شامل ؛ اخبار داخلی, تلفنهای  -5

 بار به منظور دریافت اطالعات وارد این پورتال خواهند شد. 3خدمات پرسنلی و ... می باشد که پرسنل روزانه به طور متوسط حداقل 
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 :استراتژي هاي تاثيرگذار بر رفتار

 ،ما با استفاده از اثرات مطرح شده از سوی ترامپ در قالب مثالهای کاربردی ،های موثر بر رفتاربه منظور بکارگیری استراتژی

را برای کاربران، به منظور تغییر و یا بهبود رفتار  طراحیچگونگی  ،این نوع مداخالت تاثیراتسعی نمودیم با شرح تفصیلی 

از این طریق بتوان از آن به عنوان راهبردی در بهبود و تغییر رفتار استفاده نمود. در اینجا عالوه بر شاید تر نماییم تا ملموس

ضمن تشریح آن با که دهنده دست یافتیم بررسی تاثیرات مطرح شده از سوی ترامپ به تاثیر دیگری به نام تاثیر آگاهی

 ای در تغییر و بهبود رفتار ایفاد نماید. تواند نقش قابل مالحظهخود میهای کاربردی، مثال

آشکار است مانند دوربین های کنترل سرعت که می توانند  یااین نوع طراحی، قوی، مستقیم تاثیر  طراحی اجباري: .1

سرعتهای باالی رانندگی را ثبت کنند و بواسطه جریمه رفتار رانندگان را برای اجتناب از سرعت باال در رانندگی تحت تاثیر قرار 

 بدهند. 

رفتار را اصالح نمایند، به اجبار از روی هایی که هدفشان این است های برجسته و شاخص در رابطه با طراحیاز مثال یکی

 ،سرعتگیردر این مثال؛ هنگامی که راننده در مواجهه با ( 1992، 2تورلِی) در خیابانها است. 1گیرهای اتومبیلکاربردن سرعت

ارتباط  اتومبیل اش از با نگرانی فرد ،های جامعه در مورد امنیتبین نگرانی ،کردن سرعترفتار کم ،کندسرعت خود را کم می

زدن از آسیب نگرانیتواند به دلیل کند میگیر کم میهنگامی که فرد سرعت خود را در مواجهه با سرعت کند. در واقعبرقرار می

در حقیقت ارتباط بین نگرانی  .شودمی عابرانموجب امنیت  کاهش سرعت و متعاقب آنبه وسیله نقلیه باشد ولی این نگرانی 

 د. سازمیفراهم  را نیتام زمینه فردی و جمعی،
باشد که طراحی را که ما در طراحی تغییر رفتار آموزشی کارکنان سازمان ارائه نمودیم با استفاده از این نوع استراتژی می

نماید و تا زمانی که به سواالت پاسخ صحیح ندهند ملزم به پاسخگویی به سواالت می ،کارکنان را قبل از ورود به پورتال سازمان

 گردید.امکان ورود برایشان میسر نمی

 شهروندانکه  شهری تبلیغات به عنوان مثال است.آشکار  یامستقیم ، ضعیفاین نوع طراحی، تاثیر  کننده:طراحی ترغيب  -2

 جمله موضوعات و دغدغه های طراحی ترغیب کنندهاز  دکنتشویق میبه داشتن رژیم غذایی سالم برای حفظ سالمتی شان را 

از مدل  نیل این بُعد تبلیغات دولت پیرامون استفاده کمتر از مواد قندی با توجه به آمار رو به افزایش دیابت همچنین .است

آگاه سازی مردم از مضرات استفاده از مواد  بادیابت آگاه است و  بتال بها. در واقع در اینجا دولت از پیامد ترامپ جای می گیرد

 نماید. میاز مواد قندی به استفاده کمتر  و ترغیب قندی، آنها را متقاعد

زمانی منتج به نتیجه  ترغیب کنندگی ها با هم همسو هستند؛ بدین معنا که تاثیرهنگامی است که نگرانی گیکنندترغیب تاثیر 

دو طرف  بوده وهمواره در یک راستا ( هر یک از افراد جامعه)های فردی و نگرانی( دولت)مثال های جمعی خواهد شد که نگرانی

 تمایل به تغییر رفتار را داشته باشند. 

این د و هدفشان هستن 5که بر پایه نرم افزار مطرح می نماید یهایرا در ارتباط با طراحی 4کننده ترغیبواژه تکنولوژی  3فاگ

 اصالح نمایند. افراد کردن ترغیبکردن و ها را از طریق قانعاست که رفتارها و دیدگاه

در بخش دیگری از طرح ارائه شده برای تغییر و بهبود رفتار آموزشی کارکنان، از طراحی ترغیبی استفاده نمودیم تا از این 

 طریق بتوانیم کارمندان را ترغیب به پاسخگویی با اطمینان و به دور از هرگونه استرس نماییم. 

وربیک معتقد است که  ؛ به  عنوان مثالاست پنهانیا  مغیرمستقی ضعیف،این نوع طراحی تاثیر  :طراحی تحريك کننده -3

ابعاد دیگری از رفتار افراد را می شوند به طور غیرمستقیم  عرضه بازار طراحی و به برخی از وسایلی که با هدف تسهیل در امور

ی خانواده هنگام صرف وعده رفتار اعضابر  6ماکروویواستفاده از تاثیر  تحت تأثیر قرار می دهند. وی برای تصریح این ادعا بر

                                                           
1- Speed bump 

2  -  latour 
3- fogg, 2003 

4 - Persuasive technology 
5  -  Software-based 

6 - Microwave 
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ی خود غذا ییتنها عضای خانواده ها هر یک بهماکروویو باعث میشود ااو معتقد است وجود  ؛های مختلف غذایی تأکید می کند

 ( 2011)وربیک،  بر رفتار دارد.غیرمستقیم به این ترتیب این طراحی تأثیری  و را صرف نمایند

به  تواند به طور تلویحی و غیرمستقیم بر روی الگوهای رفتاری تاثیر بگذارد.طراحی میکند؛ میبیان  در این مثالوربیک 

کردن غذا و صرفه جویی در مدت زمان آماده سازی غذا طراحی و گرم  با هدف تسریع در هابا توجه به اینکه ماکروویو عبارتی

هنگام صرف غذا تبدیل شده است، به نحوی  خانوادهای اعضخود به عامل بازدارنده ای برای دورهم جمع شدن ، امروزه ارائه شد

  که هر کدام از افراد خود به آماده کردن و گرم کردن غذای خود اقدام می کنند.

همراه و به دنبال آن تکنولوژی های جدید ارتباطی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و هدف از طراحی آنها امکان  تلفن

برقراری سریع ارتباط فارغ از مکان و زمان دو یا چند کاربر بود، به ابزاری تبدیل شده که عالوه بر فراهم کردن هر چه بیشتر و 

آن توسعه سایر ابزارهای مخابراتی، بر ابعاد دیگر رفتاری تأثیر فزاینده ای داشته از جمله اینکه با  پیشرفته تر روابط و به دنبال

به نحوی فضای  ظهور این نوع ارتباط جدید، در بسیاری موارد روابط اعضای خانواده شکلی مجازی به خود گرفته است.

 صمیمی گفتگوهای حضوری و حقیقی را کمرن  ساخته است.

بندی سیگار بر کاهش یا داده شد آشکار گردید؛ که تا چه میزان رن ، تصاویر و لوگو بسته توضیحکه در پیشتر همانطور 

های افزایش مضرات آن تأثیر گذارند و می توانند موجب ترغیب یا دوری جوانان در ارتباط با سیگار گردد. در صورتی که پاکت

مان سیگار هستند ممکن است این تاثیر را به حداقل برساند. نتیجه اینکه ساده بدون تصاویر و رن ، با وجود آنکه حاوی ه

توان باعث افزایش ترغیب جوانان به استعمال سیگار شد و با حذف تصاویر، رن  و پذیری میچطور با استفاده از تاثیر تحریک

 توان میل آنان را به سمت سیگار کاهش داد و سالمتی را تضمین نمود. طعم، می

پذیری، نشان دادند آموزش رفتارهای اجتماعی و برخی رفتارهای ور کلی بارکوا و همکارانش نیز از طریق تاثیر تحریکبه ط

ها مبین آن است که بازی هایی از این دست، بر پذیر است و نتایج این بازیهای اوتیسم امکانتعاملی و معانی استعاری به بچه

 تاثیر مثبت دارد. روی رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم

ساختمانی که آسانسور ندارد  ؛ به عنوان مثالاست پنهانیا  غیرمستقیم قوی،تاثیر این نوع طراحی  طراحی قاطعانه: -4

در طراحی قاطعانه این از پله استفاده نماییم. به ناچار گردد برای باالرفتن چون موجب می باعث می شودرا  1فعالیتهای فیزیکی

 دهد. تشخیص نمیرا  ایجاد نماید حتماً و قطعاتاثیری را که طراح قصد دارد آن کاربر و شود بیرون انجام می تنظیم رفتار از

 ( 2011هم برای جامعه و هم برای فرد مفید خواهد بود. )ترامپ ؛ کننده و قاطعانه تحریکنکته مهم اینکه نتیجه مثبت تاثیر 

ه شمار می بفاکتور مهمی  محصول در انگیزه کاربر برای اصالح رفتارشکه تجربه کاربر از از آنجایی  :2دهندهطراحی آگاهی -5

، تأثیر مهم دهندهتاثیر آگاهی؛ تاکنون به آن پرداخته نشده است که مورد بررسی قرار می گیرددر اینجا تاثیر دیگری  ،آید

 نمود.اضافه بر رفتار  گذارتاثیرهای استراتژیبه  توان آن رامیکه  دیگری ست

توان برخی دهنده میتاثیر آگاهیاستفاده از با  ،باشد ری از کاربران ناشی از عدم آگاهیرفتار بسیاممکن است با توجه به اینکه 

فرد   ،3زن  هشداررا بهبود بخشید. به عنوان مثال؛ هنگامی که درب یخچال بیش از حد مجاز باز بماند با دادن  کاربران از رفتار

 حینی از رفتارهای کاربران ناشی از عدم آگاهی بسیار در واقع. نمایدمی اقدام بستن درب یخچال نسبت به  وشود می آگاه

باشد ولی ممکن  آگاهپذیرد. بدین معنا که شاید کاربر از تاثیرات بازماندن درب یخچال در طوالنی مدت استفاده صورت می

دهنده فرد را متوجه توان با تاثیر آگاهیبنابراین می .است در حین استفاده متوجه بازماندن بیش از حد درب یخچال نباشد

توان مطرح نمود؛ کیلومترشمار جلوگیری کرد. مثال دیگری که در این خصوص مینتیجتاً از عواقب ناشی از آن  رفتارش نمود و

به راننده اطالع داده  زن  هشداربوسیله  ،چه راننده با سرعتی بیش از سرعت تعیین شده رانندگی نماید. چناناتومبیل است

دهنده نیز بنابراین تاثیرآگاهی .می شودتوسط کاربر  ،موجب آگاهی راننده و در نتیجه کاهش سرعت ،زن این  .خواهد شد

                                                           
1 - Physical activity  
2 - Informer 
3 - Alarm 
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نماید. همانطور که د ناخواسته در جهت اصالح رفتار خود اقدام میتواند خود به نوعی موجب بهبود رفتار کاربر گردد که فرمی

عدم آگاهی کاربر از آب مصرفی در حین  ،ایراندانیم شاید یکی از معضالت موجود در مصرف بیش از حد آب در کشور می

سازند بتوان از مصرف بیش  از میزان آب مصرفی در حین استفاده مطلعرا استفاده باشد؛ شاید اگر طراحان بتوانند به نوعی فرد 

هایی که ممکن است در از اندازه آب نیز جلوگیری نمود زیرا همانطور که در قبل نکر شد؛ احتمال دارد کاربر از محدودیت

آینده از مصرف بیش از اندازه آب ایجاد شود آگاه باشد ولی در حین مصرف )لحظه استفاده( متوجه این امر نباشد در نتیجه با 

توان کاربر را از میزان آب مصرفی آگاه ساخت و درنتیجه موجبات کاهش مصرف را فراهم دهنده میاز تاثیر آگاهی استفاده

 آورد. 

را بوسیله نوع تاثیرگذاری طراحی )در اینجا دولت( های جمعی خود نگرانی هایو توانایی ها توانند با قابلیتبنابراین طراحان می

 هایهر یک از این طراحیتبدیل نمایند و در نتیجه رفتار را نیز بهبود بخشند. )در اینجا مصرف کننده( خود به نگرانی فردی 

بلکه سعی  ،های جمعی در رابطه با کاربر را به طور مستقیم مورد خطاب قرار بدهندسعی نخواهند داشت نگرانی ،تاثیرگذار

ق بتوانند رفتاری را که از زاویه دید اجتماعی مطلوب است را بوجود فردی را تحریک نمایند تا از این طری هایدارند نگرانی

های جمعی و بین نگرانیاز طریق تاثیرات مطرح شده بتواند این پتانسیل را خواهد داشت که طراحی در واقع قدرت  آورند.

 های فردی یک پل ارتباطی برقرار نماید. نگرانی

 

  : طراحی رفتار آموزشی

حاصل یجه آن نت. پس از ماه مورد بررسی قرار گرفت یکدر طی دولتی را سازمان یک در ابتدا رفتار پرسنل  ،قبل از ارائه طرح

که سازمان  به صورت روزانه و به طور مستمر با آن در ارتباط هستند رایانه رومیزی آنهاست کارکنانای که تنها وسیله این بود

طرح رایانه وسیله ای برای عملی ساختن بنابراین تصمیم بر آن شد که  اشته بود.به منظور انجام کار روزانه در اختیار آنها گذ

 پیشنهادی باشد.

شوند و میپرسنل سازمان روزانه وارد محل کار خود  یتاکثر مشخص گردید ،ماهه از پرسنل یک سازمان دولتیدر بررسی یک

شد بدون آنکه کارکنان در هر روز نکته آموزشی تکرار میشوند. این عمل هر روز میسپس به انجام فعالیت روزانه مشغول 

و بلکه  وزانهرشد به همان دوره می برای کارکنان که محدودآموزشی  هایدوره برگزاریالبته به غیر از  .جدیدی را فرا گیرند

بر این . را به ارمغان می آوردبه تدریج بی انگیزگی  ،گیو این روزمره فرا گرفته نمی شدنکته آموزشی جدیدی  هفته ها و ماه ها

یک فراگیری  شان را باتا در هر روز کردکه بوسیله آن بتوان پرسنل را موظف  شودهدف این بود که رفتاری را طراحی اساس 

کارکنان و به  یادگیریبهبود رفتار  تغییر وریزی روشی خالقانه به منظور طرحدر واقع هدف  آغاز کنند.نکته آموزشی جدید 

بایست روشی بدون هزینه و فراگیر بود. برای این منظور میمستمر،  ،به صورت روزانه ،سازمان آموزشی ن بهبود رفتاربع آت

نکته آموزشی  به نحوی که بتوان در هر روز یک .دکرتوانست به طور غیرمستقیم و تاثیرگذار عمل میشد که میاتخان می

  .درا برای تمامی پرسنل سازمان فراهم آورجدیدی 

 شد:ارائه  به شرح نیل یطرحکننده و اجباری، ترغیب های بنابراین با استفاده استراتژی

شان را با رایانه خود شروع تمامی پرسنل سازمان فعالیت مشخص شدبعمل آمده  هایدر بررسیهمانطور که پیشتر اشاره شد 

قبل از هر فرد و از طریق رایانه  پرسنل آموزش؛ گردیدعملی پیشنهادی نمایند، بنابراین با استفاده از همین وسیله طرح می

یک سوال به  ،پورتال داخلی سازمان قبل از ورود به ،. بر اساس این طرحافتاداتفاق می ،ورود به صفحه پورتال داخلی سازمان

امکان ورود به صفحه اصلی دادند سوال را پاسخ نمی ،کاربرمادامی که  ،شدنمایش داده می کاربرانهمراه چهار پاسخ برای 

داد می ، چنانچه کاربر به سوال پرسیده شده پاسخ صحیح)استفاده از تاثیر اجباری( گشتفراهم نمیبرای آنان پورتال 

به انتخاب  با انتخاب گزینه های دیگر برای یافتن پاسخ بایدبود نصحیح تال سازمان شود و چنانچه سوال توانست وارد پورمی

شدند به منظور اطمینان از یادگیری آن، همان سوال پس از د. سواالتی که به اشتباه پاسخ داده مینگزینه صحیح اقدام نمای

قابل نکر است که کاربر گزینه صحیح را انتخاب نماید ادامه داشت.  زمانیشد این عمل تا گذشت چند روز، مجددا پرسیده می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

11 
 

شدند و برای دفعات بعدی در همان به پورتال سازمان، با سوال مواجه میهنگام ورود اول و در همان روز کاربران تنها برای بار 

شد ولی مجددا در روز دوم، سوم و ... سواالت جدید مطرح دیگر سوالی مطرح نمیبه منظور ورود به پورتال سازمان، روز 

ارائه شده  هدف ما از اجرای طرحِکننده نباشد. خستهدر یک روز  نآگردید، این امر از آن جهت حائز اهمیت بود که تکرار می

با آن در محل کار روزانه خود  وظایفر نکاتی که آنها د ،سازمان کاربران مرتبط با کاریک سوال با طرح این بود که بتوان روزانه 

 .ارتقا اطالعات از آن بهره مند گردند در جهتآموزشی بتوانند  هاینکته تا عالوه بر یادگیریِ را فرا گیرند مواجه هستند

و  و ... گردد قوانین و مقررات ،در امور کاریپرسنل موجب افزایش آگاهی  که باشدای به گونهمطرح شده  تسواالسعی شد 

  . گردد صحیحپاسخ موجب تحقیق در سایر منابع برای جستجوی  ،همچنین در صورت ندانستن پاسخ آن سوال

تاثیر اجباری  ؛گفته ترامپ بهولی  .استفاده شوداز تاثیر اجباری برای رسیدن به هدف موردنظر  آن بود تانظر بر در این طرح 

یعنی عالوه بر اینکه سازمان تمایل  قرار بگیردهای فردی های جمعی در راستای نگرانیتواند موثر واقع شود که نگرانیزمانی می

وجود داشته باشد یعنی تمایل به افزایش آگاهی در  باید ،در پرسنلنیز ی بر بهبود یادگیری پرسنل خود دارد این نگران

 شد. مینمواجه  نتیجه مطلوببا   ما وجود داشته باشد در غیراین صورت طرحکارمندان 

وجود  و درنتیجه بهبود رفتار کارکنانسازمان مبنی بر ارتقاء یادگیری  هاینگرانی اطالع و آگاهی کافی از ،در انجام این آزمایش

اطالعات چندانی در  ،خواهند داشتهای فردی که آیا کاربران تمایل به یادگیری و افزایش آگاهی خود از نگرانی اما داشت

نیز بهره  کنندگی برای کاربر ترغیب تاثیر  از سعی گردید در کنار آن ،بنابراین ضمن لحاظ تاثیر اجباری در طرح .دست نبود

 : در نظر گرفته شداین تاثیر را  ،با آوردن جمله نیل قبل از طرح شدن سوالکه  شود گرفته
 

به منظور ارتقاء سطح دانش جنابعالی در خصوص اطالعات مرتبط با امور بانکی و قوانین مربوطه، در نظر است به هنگام "
می موارد یاد شده در اختیارتان قرار ورود شما به شبکه اینترانت )صفحه پورتال داخلی سازمان( یک سؤال در خصوص 

شود پاسخ شما جنبه آزمون نداشته و در سوابقتان می ید. یادآورتخاب گزینه صحیح به آن پاسخ دهیگیرد تا شما با ان
آشنایی بیشتر شما با موضوعاتی است که در انجام امور کاریتان مفید به نظر  ، طرحاین  تنها هدف .درج نخواهد شد

  " رسد.می
 

شد بایست با دقت هر چه تمامتر انجام میانجام این طرح می ،عالوه بر موارد مطرح شده پیرامون مالحظات در نظر گرفته شده

به منظور سنجش دانش پرسنل  ،تا تصور کاربر در مواجهه با سوال به این سمت نرود که انجام این طرح و طرح پرسش روزانه

برای فرد و که نتیجه این استرس به صورت مستمر  شدربر روزانه با استرسی همراه میکا ،است زیرا در صورت چنین برداشتی

این  ،بنابراین با اطمینان بخشیدن به این موضوع که طرح سؤاالت به صورت روزانه جنبه آزمون ندارد سازمان مفید نبود.

 . اطمینان را در کاربر ایجاد گردید

به این ترتیب  ،تاثیر نوع فونت انتخاب شده و رن  پیش زمینه بود گرفته می شددر نظر  بایدبعدی که در ارائه این طرح  نکته

و حس به کاربر القا کند احساس آرامش و راحتی را  ،با آن صفحهکاربر شد از رنگهایی استفاده شود که در مواجهه  تالش

 . بخشداعتماد و اطمینان را توسعه 

  : مورد نیاز عبارت بودند از منابع ،برای اجرایی شدن طرح پیشنهادی

 رایانه -1

 نیروی متخصص برای برنامه ریزی  -2

 نیروی متخصص برای طرح ریزی سوالت -3

ریزی برای برنامه ریزی و طرحهمچنین بود، به خریداری رایانه ن ینیازبا توجه به اینکه تمامی افراد از رایانه برخوردار بودند 

 ای را در بر نداشت. اجرایی شدن طرح فوق هیچ هزینهبنابراین  ،استفاده گردیدسواالت از نیروهای متخصص همان سازمان 

 (1)شکل . فوق طرح اجرایی شدحظات تمامی مالبا در نظر گرفتن  لذا
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 تصويري از طرح پيشنهادي در پورتال داخلی سازمان -1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باشد که در صورت پاسخگویی صحیح توسط کاربران، آدمک خنهده تبریهک گفتهه و    سازمان میای از طرح ارائه شده در پورتال داخلی )شرح تصویر: نمونه

 شهههود و در صهههورت پاسهههخگویی نادرسهههت آدمهههک ناراحهههت ظهههاهر مهههی     لهههیتوانهههد وارد پورتهههال داخلهههی سهههازمان شهههود و  مهههیکهههاربر 

 (.ادامه داشت اجازه ورود پیدا کند و ح انتخاب گرددتا مادامی که سوال صحیاین امر  گزینه های بعدی اقدام نماید انتخاب بایست نسبت بهمی

 

 : نتيجه آزمايش

در این سازمان به مدت یکسال  نفر پرسنل داشت و این طرح 500دولتی بود که  سازمانیک آموزش طراحی شده برای  روش

نفر از پرسنل سازمان در رسته  98پرسشنامه بین  و ای تنظیم گردیدپرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل نتیجه طرح .اجرا شد

مورد بررسی قرار به منظور راستی آزمایی طرح، بایست مواردی که می .های مدیریتی؛ کارشناسی و غیرکارشناسی قرار گرفت

 : :بدین شرح بود ،گرفتمی

 آیا ماهیت طرح، فارغ از اثربخشی آن، مورد رضایت پرسنل بوده است یا خیر؟ -1

شده میاندازه بوده است؟ آیا طرح سوال موجب تفکر پرسنل قبل از پاسخگویی به سوال میزان اثربخشی طرح تا چه  -2

 است یا خیر؟

 علت آن چه بوده است؟ ،شددر مواردی که پاسخگویی به سواالت بدون تفکر انجام می -3

 آورد؟میانگیزه شخص را در جستجوی بیشتر او در سایر منابع فراهم پاسخگویی به سوال تا چه اندازه  -4

 آیا سؤاالت مطروحه موجبات آگاهی فرد را به همراه داشته است یا خیر؟  -5

 ها، از جمله سواالت هوش و عمومی را دارند یا خیر؟آیا تمایل به پاسخگویی به سواالت غیرتخصصی در سایر زمینه -6

 موجبات افزایش رغبت آنان در پاسخگویی به سواالت خواهد شد یا خیر؟  ،آیا در نظر گرفتن نظرات کاربر در طرح -7

 : ( نشان داده شده است1نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول شماره )
 

 

 همکار گرامی ؛ 

اطالعات مرتبط با امور بانکی و قوانين مربوطه، در نظر است به هنگام ورود شما به شبکه به منظور ارتقاء سطح دانش جنابعالی در خصوص 

اينترانت )صفحه پورتال داخلی سازمان( يك سؤال در خصوص موارد ياد شده در اختيارتان قرار گيرد تا شما با انتخاب گزينه صحيح به آن 

آشنايی بيشتر  ، ته و در سوابقتان درج نخواهد شد. تنها هدف از ايجاد اين طرحشود پاسخ شما جنبه آزمون نداشپاسخ بگوييد. يادآور می

 " رسد.شما با موضوعاتی است که در انجام امور کاريتان مفيد به نظر می

 

 

 

 

  : ساله بعد از دوسال و قبل از سه سال بسته شود 5چنانچه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 
 

 گيرد.  سود سپرده دوساله با نيم درصد کمتر تعلق می      

 گيرد. سود سپرده دوساله تعلق می      

 گيرد.  سود سپرده با نيم درصد کمترتعلق می      

 گيرد.ساله تعلق می 3سود سپرده       
 

 با تشکر از شما جهت پاسخگويی، براي ورود به پورتال بر روي لينك زير کليك کنيد:

 ورود به پورتال  
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 يك سازمان دولتیامه تکميلی توسط کاربران نتايج حاصل از پرسشن : (1جدول شمار )

 آموزشی : ميزان رضايت پرسنل از طرح1سوال 

 نفراتتعداد  نتيجه

 19 عالی

 58 خوب

 18 متوسط

 3 بد

 نفر 98 مجموع افراد پاسخ دهنده

 به سواالت : پاسخگويی با تفکر2سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 15 با تفکر همیشه

 57 با تفکر بیشتر اوقات

 23 با تفکر  گاهی اوقات

 2 به صورت تصادفی

 نفر 97 مجموع افراد پاسخ دهنده

 بدون تفکر: علت پاسخ دادن به سواالت 3سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 9 کسل کننده بودن سواالت

 3 تخصصی بودن سواالت

 6 اهمیت نداشتن موضوع

 63 به علت عجله داشتن

 81 مجموع افراد پاسخ دهنده

 در منابعبيشتر : ايجاد انگيزش به منظور جستجو 4سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 15 بله

 27 خیر

 56 گاهی

 - همیشه

 98 مجموع افراد پاسخ دهنده

 پرسنل : موجب افزايش آگاهی5سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 54 بله

 5 خیر

 38 گاهی

 1 همیشه

 98 مجموع افراد پاسخ دهنده
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 امه تکميلی توسط کاربران يك سازمان دولتینتايج حاصل از پرسشن : (1جدول شمار )ادامه 

 هوش و عمومی ،از سواالت تخصصی استفاده  کاربران برايتمايل : 6سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 19 عالی

 48 خوب

 23 متوسط

 3 بد

 نفر 93 مجموع افراد پاسخ دهنده

 آموزشیميزان اهميت در نظر گرفتن نظرات کاربران در طرح : 7سوال 

 تعداد نفرات نتيجه

 13 خیلی زیاد

 54 زیاد

 11 متوسط -کم 

 17 بدون تفاوت 

 نفر 95 مجموع افراد پاسخ دهنده

 

در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه آیا طرح اجرایی مورد رضایت پرسنل بوده است یا  خیر؟ یعنی در مورد راستی آزمایی 

  : است 1نمودار شماره ماهیت طرح؛ نتایج حاصل از پرسش اول به شرح 

 

 
 رضايت پرسنل از طرحکمی ميزان  -1نمودار 

 
طرح را نفر  19از این میان؛ میزان  .نفر شرکت کننده در طرح پرسشنامه، تمام افراد به این سوال پاسخ دادند 98از مجموعه 

با در نظر گرفتن نتایج عالی و خوب    .طرح را بد ارزیابی کردند نفر 3 طرح را متوسط و تنها نفر 18طرح را خوب،  نفر 58 ،عالی

موفق بودن ماهیت طرح را فارغ از اثربخشی، نشان  با توجه به جامعه آماری در نظر گرفته شده، پرسنلاز  نفر 77میزان به 

دهد. این امر بدین معناست که اگر پس از بررسی سایر موارد آشکار شود که سواالت اثربخش نبوده است بر ماهیت طرح می

  . بایست سایر موارد را مورد بررسی قرار دادمیای وارد نخواهد کرد بلکه خدشه ،اجرایی

قبل از  افراددر پاسخ به سوال دوم یعنی میزان اثربخشی طرح و اینکه ببینیم که آیا سواالت مطرح شده موجب تفکر در 

  : است 2نمودار شماره بوده است یا خیر؟ نتایج بدست آمده به شرح  تپاسخگویی به سواال
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 پاسخگويی با تفکربه سواالتکمی ميزان  -2نمودار 

 
میزان  ؛در این بررسی مشخص شدنفر به این سوال پاسخ دادند که  97کننده در طرح پرسشنامه، نفر شرکت 98از مجموعه 

از افراد گاهی  نفر 23، دهندبیشتر مواقع با تفکر پاسخ میدر  نفر 57میزان  ،دهندهمیشه با تفکر به سواالت پاسخ مینفر  15

  . دهندبه صورت تصادفی پاسخ می نفر از افراد 2دهند و ات با تفکر پاسخ میاوق

دهند و همچنین افرادی که بیشتر مواقع با تفکر پاسخ افرادی که همیشه به سواالت با تفکر پاسخ می تعدادبا در نظر گرفتن 

قبل از پاسخگویی به سواالت در مورد آن اندیشه نموده و سپس گزینه صحیح را  ،از پرسنلنفر  72دهند مبین آن است کهمی

سازد که نوع سواالت دهند؛ بنابراین این امر آشکار میاز افراد بدون تفکر به سواالت پاسخ می نفر 2 نمایند و تنهاانتخاب می

موجب و در نتیجه خواهد شد اتخان شده  تسواال نموده است و این امر موجب درگیری نهن با تفکرمطروحه آنها را وادار به 

در اثربخشی طرح را نمایان می سازد.  نیز این سوال نتایج .شوددر فرد می اطالعات مکتسبهاثربخشی بیشتر و ماندگاری بیشتر 

 اثربخشی را بیشتر نماید. میزان تواند سوال اتخانی می کیفیتشود که اینجا یادآوری می

نمایند و وارد نسبت به پاسخگویی اقدام می تفکردر بعضی مواقع افراد بدون  چنانچهاین بود که بدانیم؛  3هدف از طرح سوال 

 شود؟ از کجا ناشی میموضوع شوند علت پورتال داخلی سازمان می

 است ؛ 3 شماره به شرح نمودار 3نتایج حاصل از پرسش 

 

 
 بدون تفکر  پاسخگويی به سواالتکمی  نتيجه ارزيابی -3نمودار 

 
از نفر  9دهد که این نمودار نشان می؛ نفر به این سوال پاسخ دادند 81نفر شرکت کننده در طرح پرسشنامه،  98از مجموعه 

از پرسنل تخصصی بودن  نفر 3 اند،پاسخ دادن سواالت را کسل بودن نوع سواالت دانسته تفکرپرسنل علت تصادفی  و بدون 

از پرسنل اینگونه پاسخ دادن را اهمیت نداشتن در خصوص پاسخگویی  نفر 6را دلیلی بر این عملشان مطرح کردند و  سواالت

را عنوان کردند؛ همانطور که  از پرسنل عجله داشتن به منظور ورود در پورتال داخلی سازمان نفر 63به سوال را مطرح کردند و 

عنوان کردیم پورتال داخلی سازمان حاوی یک سری اطالعات است که ما در طرح اجرایی به منظور تاثیر  بخش قبل،در 
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اجباری شرط ورود به پورتال داخلی سازمان را پاسخگویی به سوال قرار دادیم؛ بنابراین تجزیه و تحلیل حاصل از این پرسش و 

در مواردی که افراد به  مبین این موضوع است؛ ،ال داخلی سازمانبه منظور ورود در پورت افراد عجله داشتن اکثریت نتیجه

کردند ناشی از همسو نبودن کاربر با طرح اتخانی نبوده است بلکه به منظور دسترسی صورت تصادفی پاسخ را انتخاب می

در طرح ویرایشی جدید  تواندتر به پورتال داخلی سازمان به منظور دریافت اطالعات موردنظر بوده است که این امر میسریع

 . مورد توجه واقع شود

؟ یعنی آیا سازدتواند موجبات انگیزه فرد را فراهم این بود که بدانیم تا چه اندازه سواالت مطرح شده می 4هدف از طرح پرسش 

 کند که در سایر منابع دیگر به جستجو و تحقیق بپردازد ؟ نوع سوال این انگیزه را در فرد ایجاد می

 است ؛ 4 شماره نموداربه شرح  4حاصل از پرسش  نتیجه

 

 
 کمی انگيزش به منظور جستجو بيشتر در منابع ارزيابی نتيجه  -4نمودار 

 

نتیجه حاصل از نمودار فوق این مطلب کننده در طرح پرسشنامه کل افراد به این سوال پاسخ دادند؛ نفر شرکت 98از مجموعه 

در سایر را  یجستجوی بیشتربه سواالت، ایجاد انگیزه نموده است تا به منظور پاسخگویی  ،از افراد نفر 15 رساند که دررا می

از افراد نفر  27افراد گاهی موجب انگیزه به منظور جستجو و تحقیق را فراهم آورده است و در نفر از  56منابع بپردازند و در 

شود که نوع سوال شود یعنی این امر استنباط میمثبت ارزیابی می نتیجه این پرسش نیز . ای ایجاد نشده استهیچ انگیزه

از آنجایی که در طول یکسال از  .تواند این پتانسیل را داشته باشد تا شخص را تحریک به جستجو در سایر منابع نمایدمی

بخشی در طرح توان با تنوعمیاجرای طرح، سواالت اتخانی تنها سواالت تخصصی و قوانین مرتبط در حیطه کاری بوده است 

 .فراهم آورد به منظور تحقیق و تفحص پیرامون سواالتانگیزه بیشتری را  ،سواالت

طرح است  ننیز برای رسیدن به این مطلب است که آیا سواالت اتخانی که در نتیجه پیاده شد 5هدف از طرح پرسش 

 موجبات افزایش آگاهی در پرسنل یک سازمان بوده است یا خیر؟

 : است 5نمودار شماره تایج حاصل از پرسش مطروحه به شرح ن
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 کمی افزايش آگاهی پرسنل ارزيابی نتيجه  -5نمودار 

 
اثربخشی  5نتیجه حاصل از پرسش نفر شرکت کننده در طرح پرسشنامه، کل افراد به این سوال پاسخ دادند؛  98از مجموعه 

سازد. درواقع هدف از اجرای این طرح به منظور بهبود یادگیری پرسنل سازمان بود که بررسی طرح را نیز بیشتر آشکار می

افزایش  موجباتسواالت مطروحه  ؛از پرسنل بیان نمودندنفر  54نمودار فوق این مطلب را آشکار خواهد ساخت؛ بر این اساس 

برای  ،برخی اوقات این افزایش آگاهی را به همراه داشته است ،از پرسنلنفر  38 برای برای آنها به همراه داشته است و آگاهی را

از پرسنل همیشه با آگاهی همراه بوده است. پاسخ مثبت نفر  1تنها برای  از پرسنل هیچ آگاهی به همراه نداشته است و نفر 5

دهد کند و نشان میر اثربخشی نوع سواالت است که در نتیجه اثربخشی طرح را بیان میاین پرسش بیانگنفر از پرسنل به  54

 توان میزان اثربخشی را افزایش داد.که با بررسی بیشتر در نوع سواالت اتخانی می

فزایش به منظور در نظر گرفتن عالقه پرسنل در طرح سواالت است. از این جهت که بدانیم میل و رغبت پرسنل در ا 6سوال 

م. آیا میل رغبت پرسنل در پاسخگویی به سواالت یم اثربخشی طرح را توسعه دهیآگاهی بیشتر به کدام سمت است تا بتوان

 تخصصی است یا سواالت هوش و عمومی است و یا اینکه ترکیبی از سواالت تخصصی، هوش و عمومی است؟
 

 
 کمی تمايل به استفاده از سواالت تخصصی، هوش و عمومی ارزيابی نتيجه  -6نمودار 

 

داد که بررسی نمودار فوق نشان مینفر به این سوال پاسخ دادند؛  93کننده در طرح پرسشنامه، نفر شرکت 98از مجموعه 

پرسنل در نظر  ازنفر  48از پرسنل در نظر گرفتن ترکیبی از سواالت تخصصی، هوش و عمومی را عالی و میزان نفر  19میزان 

از پرسنل در نظر گرفتن ترکیب سواالت تخصصی، هوش و نفر  23، گرفتن ترکیب سواالت تخصصی، هوش و عمومی را خوب

 از پرسنل در نظر گرفتن ترکیب سواالت تخصصی، هوش و عمومی را بد ارزیابی کردند.نفر  3و عمومی را متوسط 

دهد عالی و خوب بودن ترکیب سواالت تخصصی، هوش و عمومی، نشان می از پرسنل در میزاننفر  67مثبت ارزیابی نمودن 

که افزودن سواالت هوش و عمومی به سواالت تخصصی، در طرح ویرایشی بر میزان رغبت پرسنل در پاسخگویی به سواالت، 

 خواهد افزود. 
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تا چه اندازه بر اثربخشی طرح و هدف آخر بدین منظور طرح شد تا آگاه شویم؛ در نظر گرفتن نظرات کاربر در طرح  و 7سوال

طرح خواهد افزود. بنابراین از کاربران سوال شد که تا چه اندازه در نظر گرفتن نظراتشان بر میل و رغبت آنها در پاسخگویی به 

 سواالت خواهد افزود؟

  : بیان شد 7شماره نتایج این پرسش به شرح نمودار 
 

 

 
 آموزشینتيجه ارزيابی کمی ميزان اهميت در نظر گرفتن نظرات کاربران در طرح  -7نمودار 

 

دهد که تا چه اندازه در نظرگرفتن نظرات کاربر و نهایتاً تجربه کاربر بر میزان اثربخشی بررسی در نمودار فوق این امر نشان می

 طرح خواهد افزود. 

از پرسنل اعالم کردند در نفر  13میزان نفر به این سوال پاسخ دادند؛  95کننده در طرح پرسشنامه، نفر شرکت 98از مجموعه 

از نفر  54 ،نظر گرفتن نظرات آنها در طرح به میزان خیلی زیاد موجب افزایش میل و رغبت آنها به پاسخگویی خواهد شد

از پرسنل  نفر 11میزان ، شدپرسنل اعالم کردند که به مقدار زیاد موجب افزایش میل و رغبت آنها به پاسخگویی خواهد 

 17 ملحوظ نمودن نظراتشان در طرح به منظور افزایش میل و رغبت آنها در پاسخگویی به سواالت، متوسط بوده است و میزان

تفاوت به منظور افزایش میل و رغبت آنها در پاسخگویی به سواالت را بی ،از پرسنل در نظر گرفتن نظراتشان در طرحنفر 

 د.  ارزیابی کردن

خوب( کاربران مبین آن است که ملحوظ نمودن نظرات کاربران در -)خیلی زیاد نفر 67بنابراین در نظر گرفتن میزان رضایت 

قطعاً موجبات میل و رغبت بیشتری را در پاسخگویی به سواالت ، طرح ویرایشی که در واقع در نظرگرفتن تجربه کاربر است

 ح را توسعه خواهد داد. خواهد افزود و در نتیجه؛ اثربخشی طر

بنابراین نتیجه ارزیابی سواالت مطرح شده بیانگر آن است که طرح ارائه شده اثربخش بوده و ما توانستیم بوسیله تفکر طراحی 

رفتار آموزشی جدیدی را ارائه نماییم که همه افراد سازمان بتوانند به صورت روزانه و مستمر بر آگاهی خود بیافزایند عالوه بر 

 داد. نکه طرح ارائه شده بدون هزینه و تمامی پرسنل سازمان را تحت پوشش قرار میآ
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 نتيجه گيري: بحث و 

تاثیر تحریک پذیر و تاثیر قاطعانه به  ،تاثیر متقاعدکننده ،پس از مطرح نمودن عوامل تاثیرگذار بر رفتار از جمله؛ تاثیر اجباری

بگذارد و آن را در  ها بر رفتار کاربر تاثیراستراتژیاز تواند با به کاربردن این نوع طراح می چگونهاین مسئله پی برده شد که 

های اجتماعی جلوگیری نماید و از بسیاری از ناهنجاری ،تواند باعث بروز هنجار گرددرفتاری که می ،جهت صحیح هدایت نماید

توان که می یمدهنده دست یافتر دیگری نیز به نام تاثیر آگهیبه تاثی در این بررسیمنجر به ایجاد رفتار پایدار گردد و همچنین 

کاربر نسبت به بهبود رفتار کاربر را از برخی از رفتارهایی که در هنگام عمل متوجه نیست آگاه ساخت و درنتیجه  ،آنبه وسیله 

ن امر آشکار گردید که طراحان های کاربردی سایر طراحان ایهمچنین با مطرح کردن طیفی از مثال رفتار خود اقدام نماید.

های گوناگون فراهم توانند در سطوح وسیعی از موضوعات مداخله نمایند و همانند اکسیری موجبات بهبود رفتار را در حیطهمی

نمودیم، این طرح با  طراحیرا  روزانه به صورت ناخودآگاهطرح آموزش در ابتدا  ،سپس با استفاده از روش مطالعه موردی .سازند

کاربران در این طرح، دادند عملی گردید، استفاده از سیستم رایانه سازمان که کاربران کارهای روزمره خود را با آن انجام می

شدند و قبل از ورود به پرتال نسبت به پاسخگویی روزانه و قبل از ورود به پرتال داخلی سازمان با طرح سواالت روزانه مواجه می

. این طرح به مدت یکسال در سازمان اجرا گردید و پس از یک سال نتیجه طرح با تنظیم پرسشنامه و نمودندسواالت اقدام می

بود. تکمیل آن توسط کاربران مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج حاصل از آن مبین تاثیرگذار بودن طرح بر رفتار یادگیری 

تفکر طراحی این نوع تفکر یعنی استفاده از اشخاصی که دارای با  ؛توان به این نتیجه رسیدبنابراین با مباحث مطرح شده می

یا به عبارتی نسبت به  دهیمراه حل ارائه  ،های مختلفبرای مشکالت موجود در طیف یمبتوان ،هستند از جمله طراحان صنعتی

 .های مختلف فراهم ساختها بتوان موجبات بهبود کاربران را در حیطهحلبا استفاده از این راه تااقدام نمود  1حل مشکل
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