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 گفتار اول: پرسشنامه 

 ست؟یپرسشنامه چ فیتعر-1-1
العات و ثبت اط یها است که با هدف جمع آوراز پرسش یابا مجموعه یقاتیابزار تحق کی پرسشنامه

شامل هر  باًیاز پرسشنامه، آن قدر گسترده و باز است که تقر فیتعر نیا .ردیگیمورد استفاده قرار م

 اند:هم مطرح شده یگرید یدهایها و قمنابع، شرط ریسا در. شودیم یزیچ

 دیق نیا ال،تیجیدر دوران د دیاند )شاکرده دیپرسشنامه ق فیمنابع، مکتوب بودن را در تعر یبعض •

 نباشد( رشیچندان قابل پذ

 فیمطلع تعر یاطالعات از پاسخ دهنده یگردآور یبرا یپرسشنامه را ابزار گر،یمنابع د یبرخ •

 اند.کرده

 و و نگرش هادگاهیشده که موضوع سواالت در مورد د دیپرسشنامه، تاک فیاز تعار یدر برخ •

 مخاطب است. حاتیترج

مورد سنجش در  یاصل یدانش و نگرش و عملکرد را به عنوان حوزه ها گر،ید فیتعار یبرخ •

 1.کنندیپرسشنامه ها مطرح م

صورت  است و به دهیگرد نیتدو یاز پرسش ها ست که برطبق اصول خاص یپرسشنامه  شامل دسته ا

خود جواب  صیشود و پاسخگو بر اساس تشخ یبه افراد ارائه م یاوقات به صورت شفاه یو بعض یکتب

  یها را برا. اگرچه اغلب آنکندیاطالعات از پاسخ دهندگان را دنبال م یآوردهد و هدف جمع یم

 .ستین گونهنیا طیشرا شهیاند، همپاسخ دهندگان سامان داده یآمار زیآنال

 دیه باک ییهاتیحساس طورنیپرسشنامه و نقاط قوت و ضعف آن و هم یها یژگیپرسشنامه و و درک

رائه شده از پرسشنامه ا یمختلف فیتعار .ستین یاپرسشنامه وجود داشته باشد، کار ساده کیمورد در 

 .میکن یم انیچند نمونه را ب ریاست که در ز

 اند.کرده فیمطلع تعر یاطالعات از پاسخ دهنده یگردآور یبرا یپرسشنامه را ابزار 

 ت.مخاطب اس حاتیو ترج و نگرش هادگاهیشده که موضوع سواالت در مورد د دیپرسشنامه، تاک 

 .نندکیمورد سنجش در پرسشنامه ها مطرح م یاصل یدانش و نگرش و عملکرد را به عنوان حوزه ها 
2 

                                                 
1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire 
2 - https://www.tasnimnews.com/fa/news/1918/11/11/1197931 
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 یاوعهپژوهش که شامل مجم یبرا ی: ابزارشودیم فیصورت تعر نیشکل، پرسشنامه به ا نیترجیدر را

 یفی. در تعررودیاطالعات از پاسخ دهندگان به کار م یعبارات است و به منظور گردآور ایاز سواالت 

و  رودیبه کار م یاهداف پژوهش یاست که عموماً برا یگفت ابزار توانیاز پرسشنامه م یگرید

شده است  دیتاک یبر جنبه پژوهش فیتعار نیشود. اگرچه در ا میتقس یفیو ک یبه دو دسته کم تواندیم

 ی. در هر صورت تمامشودیاستفاده م زیموارد ن ریابزار در سا نیشد از ا گونه که در باال اشارهاما همان

 .کنندیم دیها تاکآن طداده توس یکه از پرسشنامه وجود دارد بر جنبه گردآور یفیتعار

 مختلف پرسشنامه یکاربردها-1-2
 یراب توانیاز کاربردها را م یو مجموعه گسترده ا ستیپرسشنامه ها، محدود و مشخص ن یکاربردها

 یامه ها، براپرسشن ی: برخمیپردازیکاربردها م نیاز ا یبه برخ صرفاً نجایپرسشنامه ها تصور کرد. در ا

 ان مثال:. به عنورندیگیمشخص مورد استفاده قرار م نهیزم کیمخاطب، در  حاتیسنجش نگرش و ترج

 ینترنتیا یها تیسا ای یونیزیتلو یبرنامه ها نیاطالع از محبوب تر یپرسشنامه برا •

 رییرا تغ یمشتر دیخر یها میتا چه حد تصم مت،یو ق یبسته بند رییتغ نکهیا صیتشخ یپرسشنامه برا •

 دهدیم

 کندیم هیو مطالعه توص دیخر یکه هر فرد، برا ییها انتخاب کتاب یپرسشنامه برا •

. رندیگیرار ممورد استفاده ق ریچند متغ ایدو  نیبا هدف سنجش رابطه ب ،یقاتیتحق یپرسشنامه ها یبرخ

 به عنوان مثال:

 و درآمد تیسنجش رابطه جنس •

 و احترام به قانون یدانشگاه التیتحص نیسنجش رابطه ب •

 مطالعه زانیسن و م نیسنجش رابطه ب •

 سالمت ای یتیشخص یها یژگیماه تولد و و نیسنجش رابطه ب •

 . به عنوان مثال:رندیگیاستفاده قرار ممورد 1 واقعیت هاسنجش  یکه برا ییها پرسشنامه

شنا با آن فروشگاه آ قیکه از چه طر پرسندیاز شما م د،یکنیم دیفروشگاه خر کیشما از  یوقت •

 .دیاشده

ما، شغل ش ایشما،  تیشما و سن و جنس التیممکن است تحص نار،یسم کیدر هنگام مراجعه به  •

 و ثبت شود. دهیپرس

                                                 
1 - Facts 
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 پرسشنامه یهایژگیو -1-3
 بودن: استاندارد-الف

خ نگرش از پاس ای قیحقا ،ینظرات شخص ،یشناخت تیاطالعات جمع یجمع آور یها براپرسشنامه

بودن  کسانیها، استاندارد بودن و پرسشنامه یهایژگیو نیتراز بزرگ یکیاست.  دیمف اریدهندگان بس

دن و استاندارد بو نیدهد. ایو پاسخ م ندیبیرا م یکه هر مخاطب سؤاالت مشابه یمعن نیآن است. به ا

 کی. به عنوان مثال، کندیها کمک مداده نیا یآمار لیو تحل هیها و تجزداده یبه جمع آور یکنواختی

وشگاه، از فر دیارزش خر یابیارز یبرا یشامل سؤاالت یخرده فروش یهافروشگاه یابیپرسشنامه ارز

 کسانی نایهمه مشتر یسؤاالت برا نی. ااست گریو موارد د کاال تیفیانتخاب محصول، ک یهانهیگز

 کرد. سهیو مقا لیتحل یعیدر سطح وس یپس از گردآور توانیاطالعات را م جهیاست. در نت

 بودن یاکتشاف -ب
 یبرا یتیدمحدو چیداشته باشد. ه یاکتشاف تیماه تواندیپرسشنامه م ،یفیک یهاداده یجمع آور یبرا

 نهیک هزدر یپرسشنامه برا کیها آمده است وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر که در پرسشنامه یسؤاالت

ا را محدود هداده یجمع آور تواندیم افتهیساختار  اریاز سؤاالت بس ستیل کیشده باشد،  هیخانوار ته

مانده باشد اما با طرح  یطراح سوال مخف دیخانوار باشد که از د نهیدر هز یکند. ممکن است موارد

ه نکات ب توانیم” اشاره نشده است؟ نجایکه در ا دیدار یگرید یهانهیچه هز“سوال باز پاسخ مانند  کی

 برد. یپ یمهم

 دار بودن سؤاالت دنباله-پ

هد و د شیها را افزاتا تعداد پاسخ کندیم یرویاز سؤاالت پ یپرسشنامه به طور معمول از ساختار 

و  شودیافراد اخذ م یشناخت تیشود. به طور معمول ابتدا اطالعات جمع یگردآور یشتریاطالعات ب

اطالعات  از یعیوس فیط نی. بنابرارودیکه مدنظر طراحان بوده است م یسپس به سراغ اطالعات خاص

 .دیکن یها گردآورپرسشنامه قیاز طر دیتوانیرا م

 هاانواع پرسشنامه-1-4
 ساس نوع سواالت: پرسشنامه برا انواع-الف

 یها. پرسشنامهندشویم میباز پاسخ و بسته پاسخ تقس یها به دو نوع کلپرسشنامه یبند میتقس نیدر ا

 نیرا عالمت بزند. ا هانهیاز گز یکی دیهستند و پاسخ دهنده با یانهیبسته پاسخ معموالً چندگز

ها معمواًل امهپرسشن نیباشند. ا یدرجه بند ای یانهیگز چند ر،یبه صورت بله/خ توانندیم یهاپرسشنامه

که در  باز پاسخ است یهاتر است. دسته دوم شامل پرسشنامهها آسانآن لیو تحل هیهستند و تجز یکم
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 شودیم دهیمثال از پاسخ دهنده پرس یبه سواالت بدهد. برا یمتنوع یهاپاسخ تواندیها پاسخ دهنده مآن

 یدر مورد پدر خود چه فکر“ نکهیا ای” دارد؟ یچه احساس یونیزیتلو یآگه کیدن یدر هنگام د“

 ”کند؟یم

 پرسشنامه براساس رشته:  انواع-ب

به  توانیمثال م یاست. برا یمختلف علم یهاها براساس رشتهپرسشنامه یبند میاز تقس یگرینوع د

. شوندیرا شامل م یهاتعداد پرسشنامه نیشتریاشاره کرد که ب تیریو پرسشنامه مد یپرسشنامه روانشناس

 دارند. یادیز یکاربردها زین یبدن تیو پرسشنامه ترب یپرسشنامه پزشک نیهمچن

 : عیپرسشنامه براساس نحوه توز انواع-پ

نون تلفن. هم اک قیاز طر ایو  شدندیم عیتوز یبه صورت کاغذ ایها نه چندان دور، پرسشنامه یدر زمان

. یو کاغذ یوتریامپک ،یتلفن ،یلیمی: پرسشنامه اشوندیم میبه چهار دسته تقس عیها براساس توزپرسشنامه

 یموالً برامع یمثال پرسشنامه تلفن یموارد متفاوت است. برا نیاست که کاربرد هر کدام از ا یهیبد

شنامه تلفن اجرا کرد. پرس قیرا از طر یسروانشنا دهیچیپ یهاآزمون توانیمناسب است و نم ینظرسنج

 نهیظر هزاز ن وهیش نیدور قرار دارند. ا اریبس یدر مکان هایمناسب است که آزمودن یمواقع یبرا یلیمیا

 دهیرا ناد هالیمیاز افراد ا یاریاست که بس نیروش ا نیاز مشکالت ا یکیبه صرفه است.  ونو زمان مقر

 است. نییپا اریبس یپاسخ ده زانیم نیو بنابرا رندیگیم

که هر  مناسب است یدرمان ایو  یموسسات و مراکز علم یبرا شتریب زین یوتریکامپ یهاپرسشنامه 

 روش باعث کم شدن اتالف وقت نی. اکندیاطالعات خود را ثبت م وتریکامپ یبر رو دیجد یآزمودن

 یوتریمپروش کا رادیا نی. همچنشودیمها داده لیو تجل هیوارد کردن اطالعات و تجز ،یگردآور یبرا

 نیترکه هنوز هم محبوب یپرسشنامه کاغذ تیندارند. در نها یاز افراد احساس راحت یاست که برخ نیا

که  یفرادا یحال برا نیو قابل اعتماد است. با ا نهیکم هز باًیتقر یاطالعات است روش یگردآور وهیش

 1 .ستیمناسب ن کنندیم یدر مناطق دور زندگ

 پرسشنامه یکاربردها -1-5
 ها: در پژوهش استفاده-الف

ها است. امروزه هزاران پرسشنامه استاندارد وجود دارد که در ها در پژوهشکاربرد پرسشنامه نیترعمده

 یهاها به خصوص پژوهششده است. در پژوهش دییها تامختلف استاندارد بودن آن یهاپژوهش

ها گسترده از پرسشنامه ورتبه ص یآموزش و پرورش و علوم روانشناخت ،یعلوم اجتماع ت،یریمد

                                                 
1 - http://www.irantahgig.ir/?p=181211 
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 کی یهایآزمودن نیها بداده سهیو مقا یسازکپارچهیابزارها امکان  نی. استفاده از اشودیاستفاده م

بک  یمثال پرسشنامه افسردگ ی. براسازدیپژوهش را فراهم م نیچند یهایآزمودن نیپژوهش و همچن

 ،یتیجنس نهیشیها هزار فرد با پاطالعات ده نیراوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بنابدر هزاران پژ

 ود.به شمار ر یمهم یبانک اطالعات تواندیمختلف در دسترس است که م یو زبان یفرهنگ ،یقوم

 : یدر مراکز درمان استفاده

و  ینیبال یهایابیارز یها برااز پرسشنامه یعلوم پزشک یمشاوره و حت ،یمانند روانشناس ییهادر رشته

 شرفتیپ ندیفرا یمشکالت و بررس صیتشخ لیابزارها باعث تسه نی. استفاده از اشودیاستفاده م یکینیکل

 ماریهر ب طیدرمان با توجه به شرا وهیش نیانتخاب بهتر به توانندیابزارها م نیا نی. همچنشودیدرمان م

 کمک کنند.

  کاربردها: ریسا

 کیاحبان ص دیمثال شا یدارند. برا زین یگریمتنوع د اریبس یها کاربردهااز موارد باال، پرسشنامه ریغ

 رانیگ میممکن است تصم نیکارکنان خود را بشناسند. همچن نیکسب و کار بخواهند مشکالت ب

 توانیرسشنامه مپ گرید یهاکاربر یمصرف کنندگان باشند. برا ندهیآ یرفتارها ینیب شیعالقمند به پ

 ها مثال ذکر کرد.ده

 ساخت پرسشنامه یراهنما -1-6
 : دیمشخص کن دیکه قصد سنجش آن را دار یریمتغ

اره ظاهر درب نکهیقبل از ا ی. حتدیرا بسنج یزیپرسشنامه چه چ کیدر  دیخواهیکه م دیمشخص کن

را بسنجد.  یزیکه پرسشنامه شما قرار است چه چ دیبدان دیبا دیپرسشنامه و تعداد سواالت آن فکر کن

 یتر طانمراحل آس هیسوال بق نیاست و پس از پاسخ به ا هابخش ساخت پرسشنامه نیترمرحله مهم نیا

 خواهند شد.

 : دیخود را کوتاه نکن جمالت

صه العبارت کوتاه باشد شروع به خ ایمتن سوال  نکهیا یمواقع برا یاست که در برخ نیمنظور ما ا

 یخود را از دست بدهد و به آسان ییایممکن است سوال مفهوم و گو انیم نی. در ادیکنیسوال م یساز

 : دیدو مثال توجه کن نیقابل فهم نباشد. به ا

 ”؟یکنیم یها به تو چه فکردرباره حس آن ،یرا دار یماریب نیکه ا شوندیمتوجه م انتدوست یوقت“

ه مشخص است ک ”؟یدار یدرباره حس دوستانت چه نظر“است:  گونهنیو حاال نسخه کوتاه شده آن ا

 .رساندیسوال دوم منظور شما را نم
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پاسخ  کیدر هر سوال فقط به دنبال  دیکن یسع دی: شما بادیهدف داشته باش کیهر سوال فقط  در

الت ح نیسوال ادغام کند. در ا کیدو سوال مشابه را در  شودیمواقع محقق وسوسه م ی. در برخدیباش

کلمه  اماز سواالت ش کیبدهد. اگر در هر  یممکن است پاسخ دهنده بخواهد به هر سوال پاسخ متفاوت

احتمال وجود دارد که سوال شما  نیچرا که ا د،یکن یوجود دارد بهتر است مجدداً آن را بررس” و“

 کند. جیشامل دو بخش باشد و پاسخ دهنده را گ

 : دیمنعطف باش هانهیه گزارائ در 

 یپرسشنامه که همگ کیسوال در  51. دیذهن خود را باز بگذار دیکن یپرسشنامه سع یطراح نیدر ح

به  یگرینفر بخواهد پاسخ د کیممکن است  ایآ ست؟ین بیعج شوندیم یصورت پاسخ ده کیبه 

در  دیتوانیم نی. همچندیکن حاظل زیموارد را ن ریسا نهیدر سواالت خود گز دیکن یسوال بدهد؟ سع

ارد ذکر کند. د یگریاگر نظر د دیو از پاسخ دهنده بخواه دیسوال باز پاسخ بگذار کیپرسشنامه  انیپا

ه به شما پرسشنام یبازطراح نهیاما در زم ردیشما مورد استفاده قرار نگ یهالیدر تحل تواندیسوال م نیا

 .دیاستفاده کن زیسوال ن نیاز ا یفیک یهااز روش فادهبا است دیتوانیکمک خواهد کرد. البته م

واالت بسته دشوار است. س اریدو نوع سوال بس نیا نیها: انتخاب ببسته پاسخ بودن پرسش ایپاسخ  باز

ورد م هایخاص آزمودن یهااز پاسخ یدارند اما ممکن است بعض یترآسان لیو تحل یدهپاسخ پاسخ

کنند اما  یرورا گردآ یشتریاطالعات ب توانندیواالت باز پاسخ مس گرید ی. از سوردیسنجش قرار نگ

. به دینوع سواالت مشخص ساز نیاز ا یکیخود را با  فیتکل دیها دشوار است. به هرحال باآن لیتحل

در  توانیتر هستند اما از سواالت باز پاسخ ممناسب یینها یاجرا یسواالت بسته پاسخ برا یصورت کل

 استفاده کرد. لوتیساخت پرسشنامه و مرحله پا هیمراحل اول

 : دیخود را بشناس مخاطبان

پاسخ  مواقع شتری. در بشودیمهم است اما معموالً از آن غفلت م اریبخش از ساخت پرسشنامه بس نیا

د انجام شما قص دیهستند. اما فرض کن انیدانشجو ای التیتحص یها افراد دارادهندگان به پرسشنامه

با  دیجمالت و سواالت شما با ای. آدیرا دار نیسنگ یهانیرانندگان ماش ایکشاورزان  یرو پژوهش بر

 هایآزمودن زبان و فرهنگ ت،یبا توجه به سن، جنس دیبا نیباشد؟ بنابرا یقبل یدگیچیهمان لحن و پ

استفاده  صنعت خاص کیکه تنها توسط متخصصان  ی. استفاده از عباراتدیکن یسواالت خود را طراح

ان خودت یباشد که شما پرسشنامه را برا ادتانی. بودعموم جامعه گمراه کننده خواهد  یبرا شودیم

 .دیکنینم یطراح
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 : دیابزار را انتخاب کن نیبهتر

تفاده ساخت پرسشنامه اس نیآنال یاز ابزارها ایمانند ورد  ییاز ابزارها دیتوانیپرسشنامه م یطراح یبرا

ال اشاره پرسشنامه که در با عینحوه توز نیشما مشابه خواهد بود. همچن یینها جهیدر هر صورت نت. دیکن

مانند  ابزار مشخص کیخود از  یهایتمام آزمودن یبرا استتوسط شما مشخص شود. بهتر  دیبا زیشد ن

 خواهد داشد. یشتریکار پژوهش شما اعتبار ب نی. با ادیاستفاده کن یپرسشنامه کاغذ ای لیمیتلفن، ا

 پرسشنامه بیو معا ایمزا -1-7
 ی ابزار پرسشنامهایمزا -1-7-1

 ارزان هستند:  هاپرسشنامه

 یردارربیاستفاده از تصو ،یداده مانند مشاهده حضور یگردآور یهاروش ریبا سا سهیروش در مقا نیا

 دارد. یترنییپا اریبس نهیها هزروش ریاز مغز و سا

 منعطف هستند:  هاپرسشنامه

امکان  یکم اریدر زمان بس نیها هستند. بنابراداده یگردآور یمنعطف و ساده برا یها ابزارپرسشنامه

 ها وجود دارد.از داده یادیحجم ز یگردآور

  :شوندیم لیبه سرعت تحل هاپرسشنامه

ختلف م یهاکرد و در قالب لیها را تحلبه دست آمده از پرسشنامه جینتا توانیروز م کیدر کمتر از 

بخش به بخش اطالعات به  دیتوانیها متمام داده یقبل از گرداور یو جدول ارائه داد. حت یریتصو

 .دیکن لیدست آمده را تحل

 : ادیدر گسترده ز استفاده

 وتریکامپ کیو  لیمیا کی. با استفاده از دیاز محدوده مرزها فراتر برو کنندیها به شما کمک مپرسشنامه

محدود به  گریها دپژوهش نترنتی. با گسترش ادیپخش کن ایپرسشنامه خود را در سراسر دن دیتوانیم

 .ستیزبان و فرهنگ ن ایکشور  کی

 : سهیمقا تیقابل

. کندیمختلف و افراد مختلف را فراهم م یهامختلف، شرکت یهاپژوهش نیب سهیپرسشنامه امکان مقا

ذر زمان اند در گپرسشنامه انجام گرفته کیکه با استفاده از  یمختلف یهااطالعات حاصل از پژوهش

 .شوندیهم انباشته شده و ارزشمندتر م یبر رو
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 آسان:  لیو تحل هیتجز

 اس پی اس اسند مان یآمار یبا استفاده از نرم افزارها دیتوانیم نیهستند. بنابرا یها کمپرسشنامه شتریب

را در  جیانت نیا دیتوانی. مدیکن لیاکسل اطالعات به دست آمده را تحلمانند  یگرید ینرم افزارها ای

 .دیبه اشتراک بگذار گرانیبا د بایز یهانمودارها، جداول و شکل

 دارند:  یدر پ یعمل جینتا هاپرسشنامه

م و کم ک شودیتر مبودم واضح نیها اداده یاست. با گردآور یخال یبوم نقاش کیهر پژوهش مانند 

ات با استفاده از اطالع تواندیم ابیبازار کی. شودیم لیشکل مشخص و قابل اتکاء تبد کیبه 

 را به کار ببرد. یدیجد یهایها استراتژپرسشنامه

 بودن مخاطب:  ناشناس

در  نیناشناس بمانند. همچن دهندیاجازه م هایبه آزمودن لیمیا قیاز طر ای نیآنال یهاینظرسنج

 هایزمودنآ باًیافراد اخذ نشود، تقر یتیشناساننده مانند نام و اطالعات هو یهااگر داده زیها نپرسشنامه

 .شودیتر مانهصادق یهادهندگان به ارائه پاسخ خپاس شتری. ناشناس بودن باعث رغبت بمانندیناشناس م

 ندارند:  یزمان تیمحدود هاپرسشنامه

در  ندتوایهمان لحظه ان را پر کند. هر فرد م ستیالزم ن دیدهیم یرا به فرد یاشما پرسشنامه یوقت

اند که عدم ها نشان دادهپژوهش جیو ارسال کند. نتا لیآخر هفته پرسشنامه شما را تکم ایاوقات فراغت 

احساس  یچرا که آزمودن شودیم یترقیدق یهاحضور محقق در لحظه آزمون، سبب ارائه پاسخ

 تحت نظر است. کندینم

 : دهندیموضوع را پوشش م کی یهاتمام جنبه هاامهپرسشن

 دیسنجب خواهدیرا که م یزیچ یهاجنبه یکه تمام دیکن یطراح یپرسشنامه خود را طور دیتوانیشما م

فاده از حداکثر بر است هیتوص یاست و به صورت کل تیمز کیرا بسنجد. البته کوتاه بودن پرسشنامه 

 اما به هر حال دست شما باز است. ست،پرسشنامه ا کیسوال در  11

 ابزار پرسشنامه بیمعا -1-7-2
 نادرست:  یهاپاسخ

مشکل پرسشنامه عدم صداقت پاسخ دهنده و ارائه  نیتربزرگ د،یاگونه که احتماال حدس زدههمان

و مطلوب جلو دادن خود  یخصوص میکار حفاظت از حر نیا لینادرست است. از جمله دال یهاپاسخ

 است.
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 بدون پاسخ:  االتسو

از  یاریبودن بس پاسخیب دیکه ممکن است در طول پژوهش خود با آن مواجه شو یگریمشکل د

 هاست.نامفهوم بودن آن ایسواالت  ادیموضوع تعداد ز نیا لیسوالت است. از جمله دال

شما  جینتا سوال داشته باشند کیاز  یمتفاوت ریتفس یسوالت: اگر دو آزمودن ریدر فهم و تفس تفاوت

ر بزرگ خط کیخاص خودش را از سواالت داشته باشد  یهر فرد برداشت ذهن نکهیمعتبر نخواهد بود. ا

 .تسصورت قابل درک ا کیهمه افراد به  یکه سواالت شما برا دیحاصل کن نانیاطم دیاست. با

ز ا یاریره به چهره وجود ندارد بسجا که در پرسشنامه تماس چهبودن انتقال احساسات: از آن دشوار

 مشابه باعث یهاپاسخ ی. درست است که استفاده از سئواالت منسجم و دارارودیاطالعات از دست م

دن زبان ب بهاطالعات از جمله اطالعات مربوط  ریسا گرید یاما از سو شودیدقت پرسشنامه م شیافزا

 .ستیافراد قابل ثبت ن

 از سواالت:  یبرخ لیو تحل هیتجز یدشوار

 یمشکل برا یکرد اما سواالت باز پاسخ کم لیتجزبه و تحل یبه راحت توانیسواالت بسته پاسخ را م

از اطالعات را به شما ارائه دهد که  یلیس تواندیخواهند کرد. ارائه چند سوال باز پاسخ م جادیشما ا

 خواهد بود. اردشو اریها بسان یگذارو نمره یکدگذار

 اسخ دهندگان: پ یریگ سوء

خدمات و  یصورت تمام نیشماست. در ا یمیشما از طرفداران قد انیاز مشتر یکی دیفرض کن

رند شما از ب ندیتجربه ناخوشا کی لیبه دل یفرد نکهیا ایخواهند بود.  یمحصوالت شما در نظر او عال

 خواهد کرد. یابیمحصوالت و خدمات شما را بد ارز یتمام نیمتنفر شده است و بنابرا

 : یساز یشخص عدم

گم شده است  هایاز آزمودن یانبوه انیاحساس کند در م یاست که ممکن است آزمودن نیمنظور ما ا

ده نام هر فرد ش نتیپرسشنامه پر ای یارسال لیمیو به پژوهش احساس تعلق نداشته باشد. بهتر است در ا

 .دیکنیماو را خطاب  میکه احساس کند به صورت مستق یابه گونه دیسیرا بنو

وال س ایسوال را متوجه شود  نکهیبدون ا یمواقع ممکن است آزمودن ی: در برخرآگاهانهیغ یهاپاسخ

فهوم با کوتاه نگه داشتن پرسشنامه و واضح بودن م دیکن یرا به اتمام برساند پاسخ را انتخاب کند. سع

 .دیمشکل را حل کن نیآن ا
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 ارتباط:  یدر برقرار مشکل

ارتباط  یبرقرار یبرا یباشد راهکار سوادیب ایناشنا  نا،یشما ناب یهایاز آزمودن یکیاگر 

 د؟یبا او دار

 از پرسشنامه: یخستگ

هر چه  ها ندارند.به پر کردن ان یاکه عالقه شوندیها بمباران مبا انواع پرسشنامه یافراد به حد یبرخ

کم  یبعد یهااو به پر کردن پرسشنامه لیتما شودیم شتریب کندیفرد پر م کیکه  ییهاتعداد پرسشنامه

 .ابدییو دقت او کاهش م

به دست  یبرا یتجرب قاتیشکل از تحق نی. اشودیبا استفاده از پرسشنامه انجام م هایاز نظرسنج یاریبس

ارزشمند است.  اریخاص بس دهیا ایخاص، گروه، جامعه، مفهوم  تیجمع کیآوردن اطالعات در مورد 

ورد آموزش و تجارت م ،یشناسجامعه ،یمختلف مانند روانشناس یهادر رشته قیتحق یپرسشنامه برا

اوقات پژوهشگر مجبور به ساخت پرسشنامه است چرا  یدر برخ گرید ی. از سوردیگیاستفاده قرار م

پرسشنامه  ساخت نهیتا در زم دیهمراه باش قیتحق رانیوجود ندارد. با ا یمطابق با هدف و یاکه پرسشنامه

 .دییکسب نما یشتریاطالعات ب

 پرسشنامه ساختنکات کلیدی در  -1-8
 محور  لتعام و خود خوان -الف

مه ها پاسخ دهد که پرسشناسؤاالت را خودش بخواند و به آن ستیبایدهنده م که پاسخ یاپرسشنامه

و پاسخ دهنده  کندیگر مطرح مکه سؤاالت آن را مصاحبه یاو پرسشنامه شودیم دهیخود خوان نام

 تواندی. دسته اول مشودیم دهیمحور نام لکه پرسشنامه تعام دهدیها پاسخ مبه آن یصورت شفاهبه

م معموالً انجام شود. دسته دو نیآنال ای یکیصورت الکترونبه ،ینامه پست قیاز طر ،یصورت حضوربه

ازجمله  یبه عوامل مختلف کیهر  تیموفق زانی. مشودیتلفن انجام م قیاز طر ایصورت چهره به چهره به

 دارد. یبستگ دهندیهر روش پاسخ م هچقدر خوب ب نکهیهدف شما و ا تیجمع

 پرسشنامه با توجه به اهداف پژوهش -ب

 یالعاتاست که از پرسشنامه چه اط نیا دیاز خود بپرس دیکه با یاساس یخود سؤال قیاز شروع تحق قبل

است که هرچه ممکن است  نیبکشم؟ در هنگام انجام پژوهش، هدف پژوهشگر ا رونیب خواهمیم

 ن،یراناببرسد؛ ب یمنطق یریگجهیخود به نت قیاطالعات مناسب را به دست آورد تا در مورد سؤال تحق

 اًیند و ثانها پر شواز پرسشنامه یاریاوالً بس است که نیا دیام ،ینظرسنج کیانجام  ایدر هنگام ارسال و 

رار دهد، ق ریدو عامل را تحت تأث نیا تواندیاز موارد م یاریشود. گرچه بس افتیصادقانه در یهاپاسخ
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 یبه طراح شروع نکهی. قبل از ادیرا به حد ممکن برسان یپاسخ ده زانیباشد که م نیا دیاما هدف شما با

 :دیپاسخ ده ریبه سؤاالت ز دیبا دیپرسشنامه کن

 د؟یابیدست  دیخواهیم یپرسشنامه به چه اطالعات یطراح با -پ

 یبررس دیا که باکننده روابسته، مستقل و مخدوش یرهایمتغ دیبتوان دیخود با قیاستفاده از سؤال تحق با

مثال  یبرا دیده تیها اهمبه آن دیبا شتریهستند که شما ب یوابسته موارد یرهای. متغدیکن ییشوند شناسا

 ییعادات غذا وحوشحولدر  دیدر مورد عادات غذا خوردن است سؤاالت با ینظرسنج کیاگر انجام 

 ایارند وابسته ارتباط د یرهایهستند که با متغ یمستقل موارد یرهایدهندگان باشد. متغخاص پاسخ

کننده شمخدو یرهایو در آخر، متغ ره؛یغ و یاقتصاد تیدرآمد و وضع الت،یهمبسته هستند مانند تحص

 .گذارندیر میمستقل و وابسته تأث یرهایمتغ نیهستند که بر رابطه ب یموارد

 ست؟یهدف شما چ تیجمع -ت

کار  نی. ادیرا مشخص ساز دیاهستند که طرح نموده یکه مناسب پاسخ به سؤاالت یجامعه آمار نیبهتر

ل مهم است. عوام ریها و سابه آن یابیدست لهیوس نیها، بهترآن ییایجغراف تیشامل مشخص کردن موقع

هتر است احتماالً ب د،یکنیم یطراح ییغذا یهادر مورد عادت یاپرسشنامه یطورکلمثال، اگر بهعنوانبه

 نوجوان سؤال ایکودک  یجاسرپرست خانواده در مورد عادات غذا خوردن به ایفرد بزرگسال  کیاز 

 ین جامعه آماری به این نکات توجه داشته باشید:در تعی .دیکن

 اهمیت موضوع --

 قابلیت تعمیم پذیری --

 عالقه پژوهشگر--

 منابع اطالعاتی --

یک جامعه آماری می تواند شهرک، شهر، استان، کشور، منطقه آموزشی واحد نظامی یا زیر گروهی 

ی باشد. توجه داشته باشید به علت از واحدهای ذکر شده نظیر گروه های قومی، مذهبی، سنی و شغل

وسعت زیاد جامعه موردنظر، همیشه مطالعه تمام آن مقدور نیست و بعالوه برای توصیف ویژگی های 

جامعه موردنظر و آزمون فرضیه در مورد آن نیازی به مطالعه تمام اعضای جامعه نیست. فلذا به انتخاب 

 در تعیین نمونه آماری. قعی آن باشند اقدام می نمائیمنمونه ای از اعضای جامعه که معرف و نماینده وا

 به این نکات توجه داشته باشید:

 در تعیین حجم نمونه از فرمول ها و معیار های آماری استفاده کنید. --

 توجه داشته باشید بیشترین حجم نمونه قابلیت تعمیم نمونه به جامعه را محقق خواهد نمود.--
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شما مشغول طراحی یک پرسشنامه سنجش رضایت شغلی در یک شرکت یا که  برای مثال هنگامی --

سازمان بزرگ می باشید می توانید با کمک واریانس و انحراف معیار جنس، سن یا تحصیالت تعداد 

 نمونه مورد نیاز خود را بدست آورید.

 روش نمونه گیری را مشخص کنید: مثال نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای --

 ست؟یشما چ لیوهش و روش تحلپژ روش-ث

هدف خود را در  تیجمع یخود برا ینظرسنج یاجرا یبرا لهیوس نیمؤثرتر دیمرحله اول، شما با در

 دیاشممکن است دوست داشته ب د،یکنیمثال اگر از شهروندان سالخورده سؤال معنوان. بهدیرینظر بگ

 نیآنال یظرسنجنهستند احتماالً  یمعه مناسب. اگر افراد جوان جادیداشته باش یحضور ینظرسنج ای یتلفن

 جینتا ریفسنحوه ت قاً یدق دیشما با ن،یتر است. عالوه بر امناسب یآن گروه سن یبرا یپرسشنامه کاغذ ای

 دیکه با یدی. نکته کلرسدیکه به نظر م ستین دهیچیقدرها پکار آن نی. ادیآمده را مشخص کندستبه

 دهند،یارائه م یترکم جیبسته پاسخ نتا تاست که سؤاال نیا دیداشته باش ادیبه  ینظرسنج هیهنگام ته

 دیبه همراه خواهد داشت؛ در نظر داشته باش یشتریب جیسؤاالت باز پاسخ مانند مصاحبه نتا کهیدرحال

 با سؤاالت بسته پاسخ دشوارتر است. سهیها در مقاآن لیکه تحل

 سؤاالت در ساخت پرسشنامه انواع -ج

 نی. ادیدهندگان خود بپرساز پاسخ دیتوانیوجود دارد که م یساخت پرسشنامه سه نوع سؤال اساس در

 سه نوع سواالت عبارتند از:

جموعه ها فقط مهستند. آن هاینظرسنج یبسته پاسخ، سؤاالت متداول برا یهاپاسخ: پرسش بسته

 یهانهیاز گز یکیه مجبور است دهندو پاسخ دهندیدهنده ارائه مرا به پاسخ یمشخص یهاپاسخ

 ذکرشده را انتخاب کند.

آن  ایدارد که مخاطب درباره آن صحبت کند  ازیباز هستند و ن انیصورت پاسؤاالت به نیپاسخ: ا باز

 د.کن پیسؤال خاص تا کی یپاسخ خود را برا ای سدیها را بنورا کامل کند. هنگام صحبت، آن

از هر دو فرم باز  یبینوع، ترک نیاست. ا دئالیا طیاز شرا یاریبس یاشکل از سؤال بر نی: ایقیتلف سوال

 دیخواهیسپس از او م دیپرسیدهنده را منظر پاسخ یمثال، شما درباره مورد خاصعنوانو بسته است. به

 دهد. حیتوض شتریانتخابش را ب لیدل

 در ساخت پرسشنامه گریمهم د موضوعات -چ

سؤال و  بیعبارتند از: انتخاب کلمه، ترت دیریدر نظر بگ دیکه با یگریپرسشنامه موارد د هیته هنگام

ه شما توسط بر نحوه درک پرسشنام یریچشمگ ریتأث دیکنیکه انتخاب م یاست. کلمات یطرح نظرسنج
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 و ستها ساده اکه درک آن دیرا انتخاب کن یقیدهندگان خواهد داشت. کلمات روشن و دقپاسخ

 .دیها وجود دارد استفاده نکندر آن یریکه سوگ یاز سؤاالت دیکن یسع نیهمچن

 تریعموم یهااز پرسش دیباشد؛ سؤاالت با یزیربرنامه یدارا یاندک دیبا زیسؤاالت ن مینحوه تنظ اً یثان

 بیترغ دیپرسشنامه با یدهبپردازد. سازمان تریبه سؤاالت اختصاص رودیم شیآغاز شود و هرچه که پ

ظاهر پرسشنامه  نکه،یا خرخ دادن به همه سؤاالت را تا حد امکان به وجود آورد؛ و در آمخاطب در پاس

کان بتواند با آن کار کند، م یراحتپاسخ دهنده به نکهیا یعنی .باشد1کاربر پسند اصطالح به ستیبایم زین

 کند و صورت سؤاالت شفاف و با فونت و اندازه مناسب باشد. دایپ یسادگ ها را بهدرج پاسخ

 پرسشنامه استاندارد یها یژگیو -1-9
 شود که چند شاخص مهم را دارا باشد : یاستاندارد گفته م یپرسشنامه ا به

 داشته باشد:  ییروا -الف

د بودن تاندارمهم است. اس اریبس یو روانشناس یتیریمسائل مد ینگرش ها برا یابیبحث در ارز نیا

ا پرسش ها الزم است ب تیپرسش ها و ماه یدارد. محتوا تیاهم اریداده ها بس یابیپرسشنامه جهت ارز

نگرش  یابیارز یداشته باشد به عنوان مثال برا یدیو مف ییارتباط معنا یعنیباشد  یکیهدف پرسشنامه 

دف، رود. پس پرسش ها با شاخص ه یم دیخر یبه کدام فروشگاه برا میبدان ستین یازیشخص ن یفرد

 است. ییروا یپرسشنامه دارا ندیگو یپرسشنامه م تیخصوص نیداشته باشند به ا ییارتباط معنا

 پرسشنامه :  ییایپا-ب

 ینانیابل اطمق یینها جهینت یعنیشود که از اعتبار برخوردار باشد  یاستاندارد محسوب م یپرسشنامه ا

به  کیدنز یا جهینت ای جیاطالعات توسط پرسشنامه همان نتا یع آورارائه کند و در صورت تکرار جم

کرده  ریذامکان پ تانیاعتماد باال برا تیبلبا قا لیآن را ارائه دهد، ما فروش پرسشنامه ها را بصورت فا

 .میا

 :  جهینت یابیاجرا و ارز روش-پ

و نمره  یریگ جهیمشخص است، نحوه نت یپرسشنامه استاندارد، روش اجرا یاز شاخص ها گرید یکی

 شده باشد. فیمشخص و تعر دیپرسشنامه با یگذار

                                                 
1 - user-friendly 
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 : ریتعب روش-ت

پرسشنامه  ی جهیاعالم نت یبرا یشاخص یعنیباشد  یکیهر کدام  ریتفس ای لیتحل جه،ینت ر؛یروش تعب

 1مشخص شده باشد.

 شناسنامه دار باشد :  پرسشنامه-ث

آن را ابداع کرده است، مشخص باشد. در چه  یکننده آن مشخص باشد، چه کس میمعنا که تنظ نیبد

مورد  یشده است، تعداد پرسش ها مشخص باشد، در پرسشنامه مشخص باشد چه مطلب نیتدو یسال

 2 .ردیگ یقرار م یابیارز

 دارد: حیترج ریز لیاستفاده از پرسشنامه استاندارد به دال یبه طور کل

 ییها وهیبه مجموعه ش یسواالت مستدل تر است. روان سنج نیا یروان سنج یها یژگیو و ییروا •

 یکم به حالت یفیانسان را از حالت ک یروان یها دهیکند تا پد یشود که به محقق کمک م یاطالق م

 یشناخت وطبقه بند یالزم را برا یعلم لیاست که وسا نیدر ا یروانسنج تی( در آورد. اهمی)عدد

 دهد. یو متخصصان  قرار م جامعه اریدر اخت

 شود . یپژوهشگران فراهم م ریسا یها افتهیبا  جینتا سهیدوم آنکه امکان مقا •

 دارد . یقابل توجه ییایپا •

 آن قابل اعتناست. ییروا •

 و حساس است قیدق •

 ها را دارد ساختن پاسخ ینیقدرت ع •

اد و داده توان اعد یهنجار هستند که با استفاده از آن م اینرم  یاستاندارد دارا یاز پرسشنامه ها یبعض •

یک چارچوب داوری است که نمره خام آزمودنی بر  ،نرم مفهوم کرد. ایبه رتبه  لیخام را تبد یها

 3اساس آن تفسیر و در باره وی قضاوت می شود.

 پرسشنامه  طبقه بندی -1-11
 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه -الف

 باز پرسشنامه •

 بسته پرسشنامه •

                                                 
1 - https://www.akharinnews.com/akharinkhabar/item/117191 
2 - https://vista.ir/n/illtr13 
9 - https://analysisacademy.com/2113 
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در پرسشنامه باز با سواالت باز روبرو هستیم. در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هر پاسخی را 

که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سواالت، 

ر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تاطالعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر 

 و به تجربه زیاد نیازمند دارد.

در پرسشنامه بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم. برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده 

ی تنظیم ا است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند. هریک از پاسخ ها به گونه

شده است که در عین منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربوط به دیگر سواالت مجزا باشد. در اینجا 

پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما 

 اطالعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

 ظ اجرا عبارتند از:انواع پرسشنامه از لحا -ب

 رو در رو طریق به پرسشنامه •

 تلفنی پرسشنامه •

 پستی پرسشنامه •

 ای رایانه پرسشنامه •

 الکترونیکی پست پرسشنامه •

  وب صفحات یا اینتنرنتی پرسشنامه •

 انواع پرسشنامه از لحاظ محتوای سنجش شده عبارتند از:-پ

  1سنجی آگاهی پرسشنامه •

  2سنجی نگرش پرسشنامه •

  3سنجی عملکرد پرسشنامه •

 هدف از طراحی پرسشنامه-ت

 .دبرس آنها به پرسشنامه کمک به دارد قصد پژوهشگر که است هایی هدف از فهرستی تهیه •

 شود حاصل باید که آنچه از روشنی درک داشتن •

 داریم نیاز اطالعاتی نوع چه به •

 دهیم انجام توانیم می کارهایی چه اطالعات این با •

                                                 
1 - Survey of Knowledge 
2 - Survey of Attitude 
9 - Survey of practice 
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 هدف به ما کمک می کند این به رسیدن در پرسشنامه در سؤالی هر چگونه •

 چیست؟ شوند می آوری جمع پرسشنامه اجرای از پس که اطالعاتی تحلیل و تجزیه های روش •

 مساله برحسب نوع -ث

 هستید؟ چه دنبال به •

 توصیف رفتار یا -

 طرز تفکر یا -

 یک احساس ویژه یا -

 بین دو یا چند متغیرآزمون رابطه  -

 اصول تدوین پرسشنامه -1-11
در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود اعضا نمونه یا جامعه با پر کردن پرسشنامه و 

بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عهده داشته اند شرکت می کنند؛ به همین 

به آن باید به اندازه کافی روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش  دلیل سؤال ها و راهنمایی های مربوط

مصاحبه کننده را نیز اجرا کند و بتواند افراد مورد نظر را در مشارکت ترغیب کند. دستورالعمل، سؤال 

ها و راهنمایی آن باید به گونه ای طرح شود که افراد مورد نظر را به ادامه همکاری و برگرداندن 

القه مند نماید؛ این امر به خاطر عدم حضور مصاحبه گر واقعی برای توضیح بیشتر و تشویق پرسشنامه ع

 پاسخ دهنده است.

بیشتر پرسشنامه ها حاوی مطالبی هستند که به منظور اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل و ویژگی 

شرح  امه الزامی هستند بههای موردنیاز تهیه و تدوین می شود دستورالعمل هایی که در تنظیم پرسشن

 ذیل است:

سؤال های پرسشنامه باید ساده، روشن و دقیق باشند؛ زیرا هنگام پاسخگویی به آنها کسی جهت --

 تعریف و توضیح حضور ندارد.

سؤاالت پرسشنامه باید به صورت پاسخ بسته نوشته شود )یک گزینه از بین چند گزینه انتخاب شود( --

های پاسخ باز به حداقل ممکن برسد ولی حذف نشود. امکان دارد پاسخ هایی  و بهتر است تعداد سؤال

که به سؤاالت باز داده می شود ناتمام و بی ربط باشند. ناخوانایی، غلط امالیی و تفسیر پاسخ های باز 

 از دیگر مشکالت سؤال های پاسخ باز می باشند.

ده الت گُزیده استفاده می شود. سؤال های گزیبه صورت اضافی و به خاطر جلوگیری از اشتباه از سؤا--

به پرسش هایی گفته می شوند که گروه معینی از پاسخ دهندگان به آن پاسخ می دهند. برای مثال با 
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مطرح کردن سؤالی درباره وضعیت تأهل در پرسشنامه می توان پاسخ دهندگان متأهل را شناسایی کرد 

ندان، همسر و سایر موارد را مطرح نمود. هر سؤال گزیده و سپس پرسش های مربوط به فرزند، یا فرز

 به راهنمایی خاص خود نیاز دارد.

سؤال های مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید در صورتی که قصد  --

دارید درباره رفتار گذشته افراد اطالعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال این 

ؤال که چند بار مرتکب تخلفات رانندگی شده اید بسیار مهم است. عدم وجود محدوده زمانی س

مشخص در چنین سؤال هایی موجب می شود که افراد پاسخ های خود را به زمان های متفاوت نسبت 

 ودهند. لذا اطالعاتی که در این گونه موارد بدست می آید در بهترین حاالت فاقد انسجام خواهند بود 

در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد. در محدوده های 

زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت هایی 

رد چه کسال گذشته، در یک سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال  5همچون: در 

موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده 

زمانی کوتاه تر مناسب است زیرا پاسخ دهندگان نمی توانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های 

 طوالنی به یاد آورند.

ی اوقات پرسش هایی مطرح می شوند برای سؤال های حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاه --

 که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤال ها --

واردی م که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ها مطرح می شود این پرسش ها از

به این شرح تشکیل شده اند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیالت، شغل، درآمد و گاهی 

 اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه گیری کند --

پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤال های پرسشنامه هدفی را اندازه گیری به منظور تهیه و تنظیم 

کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطالعات الزم برای پاسخ 

 دادن به سؤال های تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمع آوری کرد.

ا با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که پرسشنامه سؤال های پرسشنامه ر --

در آن اجرا می شود تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤال های پرسشنامه بر اساس آن طرح می شود 

متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح می دهند 
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ه ویژگی های فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر که نکات مربوط ب

آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام می دهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به 

بینشی که در مورد موضوع و جامعه ی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین 

چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه آن است که پرسش های مربوط به نماید. 

 موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا باالترین نسبت پاسخ دهی بدست آید.

 

صفحه اول پرسشنامه بایستی مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ها باشد. و در آن به پرسش  --

پاسخ های وی و اطالعاتی که در اختیار شما قرار می دهد محرمانه تلقی خواهد  شونده اطمینان دهید که

 شد.

هیچگاه در یک پرسش دو موضوع را مورد پرسش قرار ندهید زیرا پرسش شونده ممکن است پاسخ  --

 متفاوتی به هر یک از سوال ها داشته باشد.

ض ا به پرسش شونده دیکته نکنید. بعدر طراحی سوال ایده خودتان و یا به عبارتی پاسخ خودتان ر--

 سواال ها طوری طراحی میشوند که پاسخ مشخصی دارند که مفید نیست.

 از صفحه آرائی، چیدمان شکیل و فونت های مناسب و درشت برای طراحی پرسشنامه استفاده کنید.--

 در پرسش های بسته می توانید از طیف لیکرت برای پاسخگوئی استفاده کنید. --

 سشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.پر--

 پرسشنامه را صفحه بندی کنید.--

سؤال های پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان  --

 باشد.

در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر  --

 کنید.

 نحوه پاسخگویی به سؤال ها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید. --

 در ابتدای هرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید. --

 امه را براساس نظم منطقی مطرح کنید.سؤال های پرسشن--

 در ابتدای پرسشنامه سؤال هایی را مطرح کنید که جالب هستند. --

 در پرسشنامه هایی که خیلی طوالنی هستند سؤاالت مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید. --

 از به کاربردن کلماتی که پاسخ دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید. --
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 در هر سؤال اطالعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.--

طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح --

دف های به هکنید. به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن 

 پژوهش مورد نیاز هستند.

 توزیع مقدماتی پرسشنامه -1-12
پس از تدوین پرسشنامه و قبل از سنجش گسترده نخستین مرحله ارزیابی مقدماتی پرسشنامه است. زیرا 

ممکن است پرسشنامه نیاز به بررسی مجدد، حذف از تعدادی از سواالت و یا افزودن سوالت جدید بر 

 ریافتی از پرسش های باز باشد.مبنای اطالعات د

پس الزم است پیش نویس پرسشنامه قبل از اینکه به صورت نهایی تهیه و تنظیم شود چندین بار و از 

پیشنهاد می کند که پرسشنامه قبل از اجرا به صورت  "دِیلی مَن"دیدگاه های مختلف بررسی شود. 

 آزمایشی برای سه گروه زیر اجرا گردد:

 د جامعه که قصد دارید که یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهید.گروهی از افرا--

کسانی که نتایج بررسی بوسیله آنها مورد استفاده قرار می گیرند مانند نهادهای اجرایی، مدیران  --

 سازمان ها و ....

 صاحب نظران و متخصصانی که در تهیه و تنظیم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند --

ن مرحله پرسشنامه بین خبرگان و یا نمایندگان اقشار مختلف نمونه آماری صورت می معموال در ای

 درصد نمونه آماری را پوشش دهد. 15الی  11پذیرد. و بر اساس تجربه بایستی حداقل 

 کنترل کیفیت پرسشنامه-1-12-1

یرد. اگر گموضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در بر می 

پرسشنامه را مانند یک آزمون فرض کنیم، به طور کلی می توان گفت یک آزمون خوب باید از ویژگی 

های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار 

 برخوردارند. از اهمیت بیشتری باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روائی و پایائی

  1روایی درونی یااعتبار-1-11-1-1

روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه 

گیری آن طراحی شده است و شامل روایی صوری، روایی محتوی، روایی سازه، روایی پیش بینی و .... 

حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگی هایی از یک جمعیت می باشد. در 

                                                 
1 - Validity 
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را اندازه گیری کند. سوال این است که آیا این ابزار اندازه گیری که برای ارزیابی یک ویژگی در 

 جامعه )مانند تعهد سازمانی( طراحی شده است به چه میزان می تواند این ویژگی را اندازه گیری کند.

هر قدر سواالت پرسشنامه ویژگی های مورد نظر را بهتر بسنجند، پرسشنامه دارای روایی بیشتری است. 

 .به طور کلی آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد

 1پایائیاعتبار بیرونی یا  -1-11-1-1

دیگری این است که این ابزار اندازه گیری در  یک سوال اساسی دیگر در مورد پرسشنامه یا هر آزمون

شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد؟ به عبارتی اگر آزمونی را در شرایط یکسان 

چند بار تکرار کنیم، تقریبا نتایج یکسانی داشته باشد. به طور کلی پایائی یک وسیله اندازه گیری، عمدتا 

از آن اشاره می کند. یا می توان گفت پایائی به دقت، اعتماد پذیری،  به دقت و کیفیت نتایج حاصل

ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. برای اندازه گیری پایائی یک پرسشنامه شاخصی به نام 

ضریب پایائی وجود دارد. این ضریب به اشکال مختلفی محاسبه می شود و مقدار آن بین صفر و یک 

. این ضریب هر مقدار به یک نزدیک تر باشد، پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار در نوسان است

 است.

 2رابطه روایی و پایائی-1-11-1-1

رابطه بین روایی و پایائی را می توان چنین بیان کرد که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر 

ج مختلفی بدست دهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتای

بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه 

گیری نکند، هیچ اطالعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال یک آزمون ریاضی برای اندازه گیری 

روا )مناسب( نیست. اما این آزمون می تواند مطالب ریاضی را که  محتوا و هدف های درس تاریخ،

اندازه می گیرد با دقت )به طور پایا( اندازه گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید 

 نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست.

 پایاییروش های تعیین  -1-11-1-3

 روش های تعیین پایایی متنوع اند که به پاره ای از آنها در زیر اشاره می شود:

ست وبه ا برای مشاهده روش همبستگی درونی در پایایی یک پرسشنامه ،روش آلفای کرونباخ -الف

 روش های زیر قابل انجام می باشد:

                                                 
1 -Validity 
2 -Reliability 
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 د.ی)مثال دو هفته( تکرار می شوروش بازآزمایی،که فرض براین است که نمونه اجمالی پس از مدت --

از نرم افزار خواسته می شود که تعداد نمونه اجمالی را به صورت تصادفی به  ، 1روش دو نیمه کردن --

 دوقسمت تقسیم نماید وفرض براین است که نیمه دوم مانند تکرار آزمون اجمالی است. 

 برای مشاهده حدود پائین و باالی روائی 2روش گاتمن -ب

 برای مشاهده پایایی دو فرم موازی از یک آزمون ، 3ش موازیرو -پ

در این روش برآورد اعتبار عالوه بر فرض یکسان بودن واریانس های دو  ،4روش موازی اکید -ت

 آزمایش، تحت فرض یکسان بودن میانگین ها نیز صورت می گیرد.

فا: بین محدوده مقادیر قابل قبول آلدر استفاده از روش آلفای کرونباخ برای سنجش پایائی پرسشنامه 

 ضعیف محسوب می شود. 1.4خوب و کمتر از  1.7تا  1.4عالی ، بین  1تا  1.7

 روش های تعیین روائی -1-11-1-4

برای تعیین روائی محتوای یک آزمون از روش های نظری استفاده می شود که بیشتر آنها بر تجربه و 

روش  5 روائی سازه، از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. نظر خبرگان استوار است. برای ارزیابی

تحلیل عاملی تاییدی نیازمند تعریف فرضیه هایی برای ترکیب شاخص ها ویا متغیرهای همسو برای 

 سنجش یک مولفه مورد نظر است.

 استفاده نمود. 6روایی جنبه های مختلفی دارد. برای سنجش روایی محتوایی می توان از روش الوشه

دراین روش از خبرگان درقالب یک پرسشنامه سوال می شود که شاخص های مناسب برای سنجش 

  یک متغیر اصلی کدام هستند.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Split half 
2 - Guttman 
9 - Parallel 
1 - Strict Parallel 
5 -https://onlineforms.tebyan.net/post/12 
3 -Lawshe 
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