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 :روایی و پایایی 

 

  (اعتبار) روایی از باید نخست مرحله در.گیرد می قرار استفاده مورد ها داده آوری جمع برای که ابزاری

 .باشند داشته (اطمینان(  پایایی باید دوم مرحله در و برخوردارباشند

 درست را نظر مورد خصوصیت است قادر حدی چه تا رفته کار به ابزار یا روش که است معنا این به: روایی

 .کند گیری اندازه

 راوزن یافته تولد نوزادان همه بدانیم،باید زایشگاه یک نوزادان در را تولد هنگام وزنی کم شیوع بخواهیم اگر :مثال

 .شود استفاده استاندارد ترازوی آنهم و نوزاد توزین مخصوص ترازوی از بایست می کار این برای.کنیم

 آوری گرد های نباشد،داده برخوردار پایایی از روشی اگر.است گیری اندازه ابزار یا روش تکرار قابلیت :پایایی

 .داشت نخواهند نیز ) اعتبار( روایی شده

 می نمایش قبلی وزن مشابه مرحله هر در را کودک یک وزن کردن، وزن بار چند با دید باید باال، مثال در:مثال

 .دهد

که عدم روایی و عدم پایایی  است به طوری از مراحل مهم پژوهش سنجش روایی و پایایی پرسشنامه یکی

تواند تأثیر منفی بر نتایج کلی  شود، می ها استفاده می گیری دیگری که در پژوهش پرسشنامه یا هر ابزار اندازه

ش بسیار توان به روایی و پایایی قاطع دست پیدا کرد، ولی نتایج پژوه باید توجه کرد که نمی. پژوهش داشته باشد

 .تر خواهند بود اگر ابزارهای تحقیق تا حد امکان روایی و پایایی داشته باشند دقیق

 

 (Validity) یا اعتبار روایی

 می برده کار به گیری اندازه ابزار یک دهنده تشکیل اجزای بررسی برای معموالً که است روایی محتوا روایی

 ابزار های سوال اگر.دارد بستگی آن دهنده تشکیل های سوال به گیری اندازه ابزار یک محتوایی روایی .شود

 محتوا روایی دارای آزمون باشد داشته را آنها گیری اندازه قصد محقق که باشد ای ویژه های مهارت و ها معرف

 .است
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 پرسشنامه( اعتبار)طمینان از روایی ا

رسد سؤاالت  اعتباری صوری یعنی به نظر می. در ابتدا محققان باید اعتبار صوری پرسشنامه را درنظر بگیرند

بندی سؤاالت مناسب است؟ آیا  آیا جمله. سنجند اند، می پرسشنامه آن چیزی را که برای آن در نظر گرفته شده

 های پاسخ کافی و مناسب است؟ گزینه

. ری دیگر استگی های اطمینان از روایی یک پرسشنامه یا هر ابزار اندازه اعتبار محتوایی یکی دیگر از روش

شده افسردگی کمک  توانند از متخصصان افسردگی برای طراحی سؤاالت مرتبط با عالئم شناخته محققان می

برای احراز . این عالئم شامل خلق و خوی افسرده، مشکالت خواب، تغییرات وزن و درد فیزیکی است. بگیرند

 .از این عالئم شناخته شده باشد اعتبار محتوایی، پرسشنامه باید شامل سؤاالتی در باره هر یک

ها با معیارهای  مه تا چه میزان نتایج حاصل از پرسشنا. معیاری نیز استفاده کنند اعتبارتوانند از  محققان همچنین می

یک : دیگر افسردگی قابل مقایسه است؟ یک راه برای بررسی این موضوع، دادن دو پرسشنامه به کارگران است

که مایل به بررسی ای  پرسشنامه)پرسشنامه استاندارد که روایی آن قبالً احراز شده است، و یک پرسشنامه جدید 

روش دیگر بررسی کارگران در . های دو پرسشنامه را مقایسه کنند توانند یافته سپس محققان می(. روایی آن هستیم

 .ها تا چه میزان با رفتار واقعی کارگران در ارتباط است طول زمان است که ببینیم نتایج پرسشنامه

 

 (reliabyility )طمینانا یا پایایی

 که دارد کار و سر امر این با شده یاد مفهوم.است گیری اندازه ابراز فنی های ویژگی از یکی طمینانا یا پایایی

 که است آن پایایی از مقصود .دهد می دست به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری ابزارانداره

 حاصل نتایج بدهیم افراد از واحدی گروه به و بار چندین کوتاه زمانی فاصله یک در را گیری اندازه اگرابزار

 آن اندازه و کنیم می استفاده "پایایی ضریب" نام به شاخصی از پایایی گیری اندازه برای.باشد هم به نزدیک

 پایایی معرف"یک"پایایی ضریب و پایایی عدم معرف"صفر"پایایی ضریب.کند می تغییر یک تا صفر بین معموالً

 بازآزمایی،روش روش :مانند دارد، وجود گیری اندازه ابزار پایایی تعیین برای مختلفی های شیوه .است

 .کرونباخ آلفای و ریچاردسون-کودر تصنیف،روش

نشان دهنده  0 از باالتر است بدیهی .باشد می باال پایایی دهنده نشان 6.0تا  6.0 بین کرونباخ الفای معموالً

 .پایایی باالی پرسشنامه است
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 .است بهتر باشد نزدیکتر یک به عدد این هرچه که

 اطمینان از پایایی پرسشنامه

جنبه اول پایایی بدین معنی است که اگر محققان به فاصله کوتاهی پس از مطالعه دوباره . پایایی دو جنبه دارد

 «تکرارپذیری»یا به عبارتی . پرسشنامه را به همان کارگران مرحله اول بدهند، نتایج مشابهی دریافت خواهند کرد

 .شود بازآزمون گفته می -به این جنبه از پایایی پرسشنامه، پایایی آزمون. پرسشنامه باال است

چون همه سؤاالت در مورد افسردگی است، انتظار دارید . جنبه دیگر پایایی در مورد سازگاری میان سؤاالت است

 .ها تقریباً سازگار و نامتناقض باشند که همه پاسخ

 

 :طراحی پرسشنامه  آموزش

 به جامعه با پُر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن اینمونه  یشود، اعضا یکه از پرسشنامه استفاده م ییپژوهشها در

به همین دلیل سؤالها . کنندیآن را به عهده داشته اند، شرکت م یکه خود اجرا یپژوهشگر در مصاحبه ا

پاسخگو بتواند نقش مصاحبه کننده را  تاروشن و قابل فهم باشند یافک ۀبه انداز دیمربوط به آن با یهاییراهنماو

بیان شده باشد که بتواند افراد  اینوشته  یبه شیوه ا دیدارد، با ییخوداجرا ۀاز آنجا که پرسشنامه جنب. نیز اجرا کند 

 یبه گونه ا دیبا آن یهاییدستورالعمل ها، سؤالها و راهنما گر،یبه عبارت د. مشارکت ترغیب کند  به موردنظر را

 .عالقه مند کنند پرسشنامه و برگرداندن یطرح شوند که افراد موردنظر را به ادامه همکار

 .است دهنده پاسخ قیتوضیح بیشتر و تشو یبرا یامر به خاطر عدم حضور مصاحبه گر واقع نیا اهمیت

 یپرسشنامه ا یابیزمینه  یاجرا مراحل

 تعیین هدف - 1

 است که پژوهشگر قصد دارد به کمک ییاز هدف ها یتهیه فهرست ،یا پرسشنامه یابیزمینه  یقدم در اجرا اولین

 بایحاصل شود، تقر دیاز آنچه که با یتهیه و تنظیم پرسشنامه قبل از داشتن درک روشن. به آنها برسد  پرسشنامه

 اطالعات چه نیبا ا م،ینیاز دار یکه به شکل دقیق روشن نکنیم که به چه نوع اطالعات یتا زمان. ناممکن است
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 کند، قادر یهدف به ما کمک م نیدر پرسشنامه در رسیدن به ا یانجام دهیم و چگونه هر سؤال توانیمیم ییکارها

 .خود نخواهیم بود یسؤال تحقیق یپرسشنامه مناسب برا کی ۀتهی به

 یپرسشنامه جمع آور یاجرا که از یو تحلیل اطالعات هیتجز یپرسشنامه الزم است که روش ها ۀتهی در

 .مورد توجه قرار گیرند شوند، یم

 بیان مسئله -2

 .چند متغیر است  ایآزمون رابطه بین دو  ای ژهیتوصیف رفتار، طرز فکر، احساس و ،یا پرسشنامه یابی زمینه هدف

عالقه مند  ریممکن است به توصیف موارد ز گرپژوهش : قاچاق   یمردم نسبت به مجازات اعدام برا احساس

 باشد

 مردم به چه نده،یهستند؟ در انتخابات آ یمعین یکاال داریاز خانواده ها خر یمخدر چگونه است؟ چه تعداد مواد

 خواهند داد؟ طرز فکر کارکنان دولت نسبت به مشاغل خود چگونه است یرأ یکس

 تعیین جامعه و انتخاب نمونه - 3

پژوهشگر و موجود  ۀعالق ،یریهمچون اهمیت موضوع، قابلیت تعمیم پذ یجامعه در بیشتر موارد بر نکات تعیین

 ای یواحد نظام ،یآموزش ۀمورد نظر ممکن است شهرک، شهر، استان، کشور، منطق ۀجامع. است یمبتن منابع، بودن

 به انتخاب دیهمچنین با. باشد  یو شغل یسِن ،یمذهب ،یقوم یذکر شده نظیر گروه ها یاز واحدها یرگروهیز

 .آن باشد اقدام شود یواقع ندهیاز جامعه که معرف و نما یا نمونه

 

 تنظیم پرسشنامه - 4

 مورد یها یژگیوابسته و مستقل و و یمتغیرها یهستند که به منظور اندازه گیر یمطالب یپرسشنامه حاو بیشتر

 .است یآنها در تنظیم پرسشنامه الزام تیوجود دارد که رعا ییدستورالعملها. شوند یم نیتهیه و تدو نیاز،

 :ا عبارتند ازدستورالعمله نیا

 رایز باشند  سؤاالت مصاحبه یبه دشوار دیسؤالها نبا نیا. ساده، روشن و دقیق باشد  دیپرسشنامه با یسؤالها( 1

 .و توضیح حضور ندارد فیجهت تعر یبه آنهاکس ییهنگام پاسخگو
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ممکن  حداقل پاسخ باز به یو بهتر است تعداد سؤال ها سیدیپرسشنامه را به صورت پاسخ بسته بنو یسؤالها( 2

 ییامال یغلطها و ییناخوانا. باشند ربطیناتمام و ب شوند، یباز داده م یکه به سؤالها ییامکان دارد پاسخها. برسد

 .ندیافزا یباز م یو تفسیر پاسخها یبند نیز بر مشکالت طبقه

 دهیگز یسؤالها. استفاده کنید دهیگز یاز اشتباه، از سؤال ها یو به خاطر جلوگیر یصورت اضافبه ( 3

 مثال با مطرح کردن یبرا. دهند یاز پاسخ دهندگان به آنها پاسخ م یکه گروه معین شوند یگفته م ییپرسشها به

 یکرد و سپس پرسش ها ییشناسادهندگان متأهل را  توان پاسخ یوضعیت تأهل در پرسشنامه م ۀدربار یسؤال

 .خاص خود نیاز دارد ییبه راهنما دهیهر سؤال گز. آنها مطرح کرد یفرزندان و همسر را برا ایبه فرزند  مربوط

 دیکه قصد دار یدر صورت. مشخص مطرح کنید  یزمان ۀمحدود کیمربوط به گذشته را در  یسؤالها( 4

سؤال  نیمثال ا یبرا. کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید  یرفتار گذشته افراد، اطالعات ۀبار  دربار چند

 یاکه افراد، پاسخه شودیموجب م یسؤاالت مشخص در چنین یزمان ۀعدم وجود محدود. مبهم است  بسیار که

 نیاقد انسجام و در بدترحالت ف نیبهتر در لذا اطالعات به دست آمده. نسبت دهند یمتفاوت یخود را به زمانها

 .بر اساس آنها دست به تحلیل زد  توانیمبهم اند که نم یبه قدر طیشرا

 در سال گذشته  ، در پنج سال گذشته   :روند، عبارتند از یبه کار م یکه در چنین سؤاالت یزمان یها محدوده

 «در ماه گذشته » اساسا سؤال کرد ، نکهیا ایو « چه موقع » که رفتار اتفاق افتاده  یتعداد دفعات یاندازه گیر یبرا

 یخود را در زمان ها یوقوع رفتارها توانندیدهندگان نم پاسخ رایکوتاه مناسبتر است، ز یزمان ۀاغلب محدود است،

 یطوالن یزمان ۀمحدود یکه وقوع آنها مستمر نیست، به طور کل یی، رفتارها گریاز طرف د. آورند  ادیبه  یطوالن

شرکت در امتحان در  یآمادگ یبرا انیدانشجو ۀدفعات مطالع دترتیب، پرسش در مورد تعدا نیبه ا. دارند یتر

 گرفته صورت چنانچه –عدم موفقیت در امتحان  ۀدر عوض، پرسش دربار. گیرد یقرار م یکوتاهتر یزمان ۀمحدود

 .مطرح شود یزمان بلندتر طول در دبای -باشد

 که شوند یمطرح م ییها اوقات پرسش یگاه.دیفراهم ساز یحساس، چارچوب مناسب یسؤالها یبرا( 5

 .پاسخ دهنده باشند یمکاتب فکر ایعقیده، باور، نگرش  ریاست مغا ممکن

در چنین . دهندگان را برانگیزد  مخالفت پاسخ تواند یمناسب، م توضیح سؤالها، بدون مقدمه و نگونهیطرح ا

 .کند و به حل آنها بپردازد یبین را پیش یاحتمال مسائل و مشکالت دیپژوهشگر با یطیشرا
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را مطرح کنید امکان دارد که با مخالفت پاسخ دهندگان و امتناع آنان از پُر کردن  یبدون طرح مقدمه، سؤال چنانچه

 ب مناسب آنسؤال را در چارچو یکه وقت یدر حال. دیپرسشنامه، روبه رو شو لینوشتن ناسزا و توهین در ذ یحت و

 شود و گنجاندن نکات یپرسیده م یچرا چنین سؤال نکهیا ۀتوضیح دربار. شود یهمه قابل قبول م یکنید، برا طرح

 .افراد به اعتیاد است  شیعلل گرا افتنیپاسخ دهنده را مطمئن خواهد ساخت که پژوهشگر درصدد  ،یو منف مثبت

 :شرح است نیبه ا یتوصیف چنین

 «معتاد انگل جامعه است » مخالف هستید؟  ایگفته موافق  نیا با

 مخالف( موافق ب( الف

 نوع سؤالها نیا.اختصاص دهید  یو فرد یجمعیت یها یژگیپرسشنامه را به و یاز سؤالها یتعداد( 0

 شرح نیبه ا یپرسشها از موارد نیا. شوند یتأکید دارند، در غالب پرسشنامه ها مطرح م یبر مشخصات فرد که

مذهب، نوع  اوقات  یجنس، سن، وضعیت ازدواج، قوم و نژاد، تحصیالت، شغل، درآمد و گاه: اند شده تشکیل

 ،یعموم یهایژگیو ۀدربار ییکه عالوه بر سؤال ها شود یپیشنهاد م.  یترکیب خانوادگ ،یمسکون محل،  مالکیت

توجه داشت  دیالبته با. دست زد  سهیپژوهش به مقا جینیز به کار رود تا بتوان به دقت بین نتا یاستاندارد چارچوب

نیاز  ینکات جمعیت ۀدربار یاز پژوهشگران به اطالعات مفصل تر یبرخ راینیست، ز ریامکانپذ همیشه امر نیکه ا

 . کنندیاند، قناعت نم استاندارد محدود شده یکه به چارچوب یاطالعات دارند و به

 . به جزئیات بپردازد  دیتأثیر نژاد توجه کند، با یکه پژوهشگر بخواهد به طور مفصل به بررس یدر صورت اما

 در.  دیدار یرابطه میانِ فرد معتاد و جامعه چه نظر ۀاست که بدانیم شما دربار نیما ا  قصد نجایا در

 ذکر -یاعم از مثبت و منف -یمتنوع دیعقا دهیپد نینظر مردم نسبت به ا یپرسشنامه بر مبنا نیا

 .است شده مطرح دیمخالفت شما با عقا ایموافقت و  ۀدربار یپرسشنامه کسب اطالعات نیهدف ا. اند شده

 .خود را به دست آورد  یبه او کمک کرد تا بهبود دیعقیده دارند که معتاد بیمار است و با یعدها

 

 مخالف؟ ایگفته موافقید  نیا با شما 

 مخالف( موافق ب( الف
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 مخالف؟ ایعقیده موافقید  نیشما با ا. معتقدند که معتاد، انگل جامعه است یعدها

 مخالف( موافق ب( الف

 د؟یتعلق دار یبه چه گروه شما

 ییکایآمر-یآسیا. 3سیاه . 2سفید . 1

 گرید یگروهها. 0 ییکایآمر-یکیمکز. 5 ییکایسرخپوست آمر. 4

 

 .کند یشده را اندازه گیر یصورتبند ۀفرضی ایهدف  یاز جنبه ها یکی دیپرسشنامه با یسؤالها( 7

 را مالحظه کرده باشید که با شتاب و عجله تهیه و تنظیم شده اند و از یادیز یاست تا کنون پرسشنامه ها ممکن

 ها نه تنها موجب کسب اطالعات مورد نیاز پرسشنامه نگونهیا. کنند یرا دنبال نم یهیچگونه هدف یگیر اندازه نظر

 به منظور تهیه و. در مورد پرسشنامه به وجود آورند  یمنف یبلکه ممکن است در پاسخ دهنده نگرش شوند،ینم

 به عبارت. کند  یرا اندازه گیر یپرسشنامه، هدف یاز سؤال ها کیهر  دیمفید و مناسب، با یپرسشنامها تنظیم

پاسخ دادن به  یطالعات الزم را براتهیه و تنظیم شوند که به کمک آنها بتوان ا یبه شیوها دیسؤالها با گر،ید

 .کرد یشده، جمعآور یصورتبند یآزمون فرضیهها ای یتحقیق یها سؤال

 شود، یم اجرا که پرسشنامه در آن یپرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش و خصوصیات جامعه ا یسؤالها( 0

هر  یجا نکهیا در یمتفاوت است، ول شودیپرسشنامه بر اساس آن طرح م یکه سؤالها ینظم و ترتیب.تعیین کنید

و  یفرد یها  یژگیکه نکات مربوط به و دهند یترجیح م یبعض. وجود ندارد  یباشد، اتفاق نظر دیسؤال کجا با

عکس  گرید یکه برخ یدر حال. حساس در آخر آن آورده شوند یدر آغاز پرسشنامه قرار گیرند و سؤالها یخانوادگ

 ۀجامعکه در مورد موضوع و یبا توجه به بینش دیپژوهشگر است که با نیدر واقع ا. نددهیعمل را ترجیح م نیا

 یچنانچه موضوع اهمیت قابل توجه. نظم و ترتیب سؤالها را تعیین کند ایهر سؤال  یخود دارد، جا یپژوهش

 را یضوع اصلمربوط به مو یاست که پرسشها نیشیوه ا نیبرخوردار باشد، بهتر یا ژهیباشد و از حساسیت و داشته

 برخوردار یچنانچه موضوع از حساسیت خاص.  میرا به دست آور ینسبت پاسخ ده نیتا باالتر میدر ابتدا بیاور

 آغاز کنیم تا با جلب یو اقتصاد یخانوادگ ،یفرد یهایژگیمربوط به و یبهتر است پرسشنامه را با سؤالها نباشد،

 .میحساستر بپرداز یبه پرسشها انیدهنده به آنها بهتر بتوانیم در پا پاسخ توجه
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 صفحه ذکر کنید که نیدر ا. به سؤالها اختصاص دهید ییپاسخ گو ۀاول پرسشنامه را به نحو ۀصفح( 9

دهندگان  از پاسخ. و خصوصیات هر قسمت را شرح دهید  گیرد یمورد بحث چند قسمت را دربرم ۀپرسشنام

 ...پر کردن مربع مربوطه و ره،یدا ایکشیدن عالمت : کنند مشخص یپاسخ مناسب را با چه نوع عالمت که بخواهید

 

 پرسشنامه یمقدمات یبررس - 5

 یدگاههاید بار و از نیتهیه و تنظیم شود، چند ییبه صورت نها نکهیپرسشنامه را قبل از ا سیاست پیش نو الزم

سه  یبرا یشیبه صورت آزما ل از اجرا،بکه پرسشنامه را ق کند یپیشنهاد م(  1970)  لمنید. شود یمختلف بررس

 :اجرا کنید ریگروه به شرح ز

 به توصیف و تفسیر آنها ایپژوهش را به آنها تعمیم دهید  یها افتهی دیکه قصد دار یاز افراد جامعه ا یگروه( الف

 .دیبپرداز

 .که در تهیه و تنظیم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند یصاحبنظران و متخصصان( ب

 .سازمان ها رانیو مد ییاجرا یگیرد، مانند نهادها یآنان مورد استفاده قرار م ۀبه وسیل یبررس جیکه نتا یکسان( ج

 مورد بحث را تعیین ۀپرسشنام ۀشده به وسیل یاطالعات جمع آور یعده درخواست کنید که اهمیت کاربرد نیا از

 .کنند

نارسا و توضیحات گمراه کننده را تشخیص دهید  یها فوق، پرسش یتوجه به اطالعات کسب شده از گروه ها با

 یپرسشنامه، اقدام کنید  برا یقسمتها و اجزا ییجا اضافه کردن سؤال ها، جابه ایلزوم به حذف  صورت و در

به  یچنانچه درصد جوابها. هر سؤال محاسبه کنید  یکه ابتدا درصد پاسخ را برا شود یپیشنهاد م کار نیا یاجرا

. احتیاج داشته باشد  یادینمونه باشد، احتمال دارد که پرسشنامه به تغییرات ز ۀدرصدِ انداز 75ز ا کمتر دست آمده

 ژهینظرها غالبا پیشنهادها و اطالعات و نیا. پرسشنامه است  ۀنمونه دربار یاعضا یاظهارنظرها ۀمطالع بعد، ۀمرحل

 . شوند یم یبررس کیبه  کیمرحله، پاسخها  نیپس از ا. کنند یبهبود پرسشنامه مطرح م یچگونگ ۀرا دربار یا

امکان  د،یپاسخ داده باشند که انتظار آن را نداشته ا یبه صورت ایرا پاسخ نداده  ینمونه سؤال یاعضاچنانچه اکثر

 .آن را بد تفسیر کرده باشند دهندگاندارد پاسخ 
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 سهیبا کل پاسخ دهندگان مقا میزان نیشود و ا یبه پرسش ها تعیین م یمرحله، نسبت پاسخ ده نیاز ا پس

 ۀتا نمون شوند یکرده اند از نمونه حذف م یگوناگون از مشارکت در تحقیق خوددار لیکه به دال یافراد. شود یم

 . نظر تصحیح شود   مورد

 .شود یم فراهم یو تحلیل کامپیوتر هیتجز یابرپرسشنامه، اطالعات الزم  یسؤال ها یسرانجام با کُدگذار

 پرسشنامهطرح  - 0

 کنند و سرانجام یاست که پاسخ دهندگان به آن مراجعه م یاطالعات یپیوست آن، منبع اصل ۀو نام پرسشنامه

 . خیر ایآن پاسخ دهند  یکه به سؤالها گیرند یم تصمیم

 .کنندیدر تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک م اند، که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده ریز یهاه یتوص

 .هدف پرسشنامه را چاپ کنید نیرسیدن به ا یپرسشنامه را جذاب کنید، برا. 1

 .کنید یبند پرسشنامه را شماره یها صفحه. 2

 به آنها آسان ییکه پاسخ گو یپرسشنامه را تا حد امکان به شکل ساده تهیه کنید، به نحو یسؤالها. 3

 .شود

 به انجا فرستاده دیرا که پرسشنامه پس از اتمام با یو آدرس یخانوادگ پرسشنامه نام، نام یدر ابتدا و انتها. 4

 .ذکر کنید شود

 .ساده و با حروف دُرشت ذکر کنید یبه سؤالها را خیل ییپاسخگو ۀنحو. 5

 .به ان را مشخص کنید ییپاسخگو ۀمثال مطرح کنید و نحو کیهر نوع سؤال،  یدرابتدا. 0

 .مرتب کنید( شکل سؤالها ،یزمان یتوال ،یموضوع) یمنطق یپرسشنامه را بر اساس نظم یسؤالها. 7

 یبرا یرا مطرح کنید که جالب هستند و در عین حال مخاطرات ییپرسشنامه سؤال ها یدر ابتدا. 0

 .به همراه ندارند دهنده پاسخ

 .مهم را در آخر پرسشنامه قرار ندهید یهستند، سؤالها یطوالن یکه خیل ییها در پرسشنامه. 9
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 از به عنوان مثال. کنید  یدهندگان نسبت به آنها حساس هستند، خوددار که پاسخ ییکار بردن کلمه ها از به.  16

 مثل پرسشنامه مخصوص)کند،  یم یکه پاسخ دهنده با مشاهده آنها احساس شرمندگ ییکلمه ها

 .استفاده نکنید( آموزان متقلب دانش ایبزهکاران، زندانیان  معتادان،

 .پاسخ دهنده معنادار باشد  یکه سؤال برا یاطالعات را به صورت کامل بیان کنید، به نحودر هر سؤال، .  11

 .است ادتریروشن باشد، ز یکاف ۀکه جالب و به انداز ییبه سؤالها ییپاسخگو ۀدرج

به . در صورت امکان پرسشنامه را مختصر کنید نیبنابرا. تأثیر دارد  ییطول پرسشنامه بر دقت پاسخگو.  12

 .پژوهش هستند یرا مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدفها ییها فقط سؤالها در پرسشنامه گرید عبارت

 پرسشنامه یاجرا - 7

آن  یآور و جمع عیتوز یاطالعات، تعیین چگونگ یپرسشنامه، نخستین مرحله در گردآور نیاز تهیه و تدو پس

 .است

پُست ( 2ها به پاسخ دهندگان به صورت مستقیم،  پرسشنامه لیتحو( 1: کار دو روش متداول است  نیا یبرا

 لیرسد که تحو یکنند، به نظر م یم یزندگ گریکدیبه  کیدهندگان نزد چنانچه پاسخ. ها پرسشنامه کردن

وسیع  ۀمنطق کیدهندگان در  که پاسخ یطیدر شرا. و ارزانتر باشد عتریمستقیم سر صورت  پرسشنامه به

 .به صورت پُست بسیار مؤثرتر است یبررس باشند، پراکنده ییجغرافیا

 یاز پاسخ هاست که بر اساس آن بتوان به نتیجه گیر یدرصد افتیدر ،یا پرسشنامه یابیزمینه  یاساس مشکل

 افتیدر ایعامل مؤثر در تعیین جواب ها  نیمترتجربه نشان داده است که مه. افتیدست  یو قابل قبول دقیق

توضیح که  نیا. شود یآنها ارسال م یبرا ایدهندگان داده  است که همراه پرسشنامه به پاسخ یتوضیح ها، پاسخ

در نامه  ایشود،  یاول پرسشنامه نوشته م ۀدر صفح ایشود،  یپرسشنامه داده م لیدر حین تحو پژوهشگر توسط ای

 یالبته گاه. را توضیح دهد  یموضوع پژوهش دیقبل از هر چیز با شود، یهمراه با پرسشنامه پست م جداگانه یا

شود تا موجب کاهش احتمال ابراز  یمبهم معرف یکه موضوع مورد پژوهش تا حد رسدیبه نظر م یضرور اوقات

 جنتای اهمیت بر أکیدت – آن جزئیات از نظر صرف –نامه  نیبسیار مهم در ا ۀنکت. شود یگیر جهت هر نوع

با درخواست  دیبا یارسال ۀنام ایسرانجام مقدمه . فرد پاسخدهنده است یحت ایو  جامعه علم، یپژوهش برا

 .ابدیمشارکت خاتمه 
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از پژوهشگران به  یبعض. معقول است  ۀانگیز جادیافراد موردنظر به مشارکت در پژوهش، ا قیتشو گرید ۀشیو

پول به پاسخ دهنده  یمقدار ای ینظیر خودکار، جاکلید یکوچک یۀبه خاطر تکمیل پرسشنامه، هد یقدردان عنوان

 .دهند یم

 موجب ایگونه هدا نیتجربه نشان داده است که ا ینیستند، ول ییها هیچنین هد یرایاغلب افراد پذ نکهیوجود ا با

است که پاداش و  نیا گریروش د. برد یو نسبت تکمیل پرسشنامه را باال م شود یحس مسئولیت م برانگیختن

 ان،یاوقات ناشران به خاطر پُر کردن پرسشنامه به دانشجو یگاه. پس از بازگرداندن پرسشنامه بدهیم  را هیهد

ها  بازگرداندن پرسشنامه شیبه افزا تواندیم دیدادن بلیت سینما، تئاتر و کارت خر. دهند یم هیهد یمجان کتاب

 .کمک کند

 .دهنده است پاسخ یتحقیق برا جینسخه از نتا کیقول فرستادن  ق،یمتداول تشو یها جمله شیوه از

 دهندگان، پاسخ تماس بین پژوهشگر و تیشوند به علت وجود محدود یکه با پرسشنامه انجام م ییپژوهش ها در

پرسشنامه  که یامهنگ. بیشتر، افراد را به تکمیل پرسشنامه ترغیب کرد  یتماس ها یشود تا با برقرار یسع دیبا

به  ینسبت پاسخ ده شود،یم عیتوز انیدانشجو ایسازمان ها و  یمنظم و با برنامه در بین اعضا یا در زمان هاه

 یهایپیگیر ای یتلفن ،یشخص یپرسشنامه بین گروه ها میسر نباشد، تماس ها یچنانچه اجرا. رود یآنها باال م

همراه با  دیبا یادآوری یها تماس. است یضرور یباال بردن نسبت پاسخ ده یبرا ،یمکرر به وسیله نامه پست

قرار گرفته  ییاعتنا یب مورد ایگم شده  یقبل یپرسشنامه باشد تا چنانچه پرسشنامه ها یاضاف ینسخه ها لیتحو

 یبستگ یپیگیر ۀنیهز به ینوع و دفعات پیگیر ۀدربار یگیر تصمیم. آنها شوند  نیگزیجا دیجد یها باشند، نسخه

 .دارد

 

 

 

 

 

 پرسشنامه محاسن
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 .شودیم یگردآور ادیبا سرعت ز یپرسشنامه اطالعات وسیع و حجیم قیاز طر 1-

 .و تکمیل نیاز دارد ییپاسخگو یبرا یبه زمان کمتر 2-

 .است ینیآن نسبتا پا ۀنیهز 3-

 .مورد پرسش قرار داد توانیرا م یادتریافراد ز 4-

 .گوناگون بین آنها فراهم است یو تحلیل و سنجش همبستگ هیدادهها به کمیتّ، تجز لیامکان تبد 5-

 پرسشنامه بیمعا

 .در موارد خاص کارآمد نیست هایابی شهیمطالعات عمیق و ر یروش برا نیا 1-

 .است ادیز شود، یکه با پست ارسال م ییها پرسشنامه ژهیاحتمال بازنگشتن پرسشنامه به و 2-

 .پاسخگو وجود دارد یسؤاالت پرسشنامه و بروز ابهام برا یدرک مفاهیم و محتوا احتمال عدم 3-

در ردهها و سطوح مختلف، امکان  ادیو درگیر بودن افراد ز یپرسشگر یبه دلیل گسترده بودن عرصه عملیات 4-

 .شود یروش م نیاعتبار و اعتماد ا ۀو اشتباه وجود دارد که باعث کاهش درج خطابروز

 

 پرسشنامه در روش پیمایشیطراحی 

پیمایش یکی از روش های جمع آوری داده ها است که در آن اطالعات از طریق پرسش از افرادی که پاسخگو 

از این روش که بیش از هر روش دیگری در مطالعات علوم اجتماعی مورد . نامیده می شوند گردآوری می شود

در این نوع . اکتشافی، توصیفی، تبیینی و ارزشیابی استفاده کرد استفاده قرار می گیرد می توان در انواع مطالعات

در پرسشنامه سؤاالت به صورت .تحقیق داده ها به دو روش اصلی پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری می شوند

اجرای پرسشنامه می تواند به صورت . مکتوب ارائه می شود و پاسخ دهندگان باید پاسخ های خود را یادداشت کنند

  .یم و یا با ارسال پرسشنامه از طریق پست یا ایمیل انجام شودمستق

در این روش مصاحبه گر سؤاالت را می پرسد . راه دیگر برای جمع آوری اطالعات استفاده از روش مصاحبه است

یقات پیمایشی از هر دو روش قو پاسخ ها را در یک تعامل کالمی فردی ثبت می شود؛ البته در برخی از تح
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تی است که باید الیک مشکل اساسی در هر دو روش مذکور نوع سوا .مه و مصاحبه استفاده می شودپرسشنا

  .در ادامه به بیان نکاتی در مورد طراحی پرسشنامه می پردازیم. پرسیده شود

 طراحی سؤال

. ه استفاده نموداز دو نوع سؤاالت باز و بسته می توان در پرسشنامه و مصاحب: سؤاالت بسته در مقابل سؤاالت باز 

در مقابل . سؤاالت بسته پاسخگو را با چند گزینه مواجه می سازد که از بین آن ها باید دست به انتخاب بزند

استفاده مناسب از سؤاالت باز و  .سؤاالت باز سؤاالتی هستند که در آن پاسخگو جواب های خود را می نویسد

به طور کلی از سؤاالت بسته زمانی . ل ثبت آن ها مهم استبسته برای چگونگی جمع آوری داده ها و نیز تسهی

برای مثال سؤالی در مورد وضعیت تأهل را می توان . استفاده می شود که تعداد پاسخ های احتمالی محدود باشد

 از سوی دیگر سؤاالت باز برای مطالعات اکتشافی مناسب است که محقق. به صورت یک سؤال بسته مطرح کرد

برای مثال فرض کنید بخواهیم بدانیم چرا مردم . ی در مورد محدود کردن نظر پاسخ دهندگان ندارداطالعات کاف

از محل اقامت خود مهاجرت می کنند،از آنجایی که دالیل احتمالی متعددی برای چنین سؤالی وجود دارد نوع 

می توان مطرح نمود، نوع  برخی سؤاالت را می توان به هر دو صورت باز و بسته. سؤاالت باز مناسب تر است

بدین ترتیب که مذاهب عمده را به صورت سؤاالت بسته فهرست کرد و گزینه با عنوان . مذهب از این نمونه است

  .نیز آورده شود« لطفا نام ببرید»بهتر است در کنار این گزینه عبارت . را برای اقلیت قرار داد« سایر»

ا دشواری تحلیل مواجه هستند؛ در اینگونه سؤاالت ممکن است پاسخ الزم به ذکر است که سؤاالت باز بعضاً ب

عالوه بر این احتمال پاسخ گویی افراد به سؤاالت بسته . های داده شده بی معنی بوده و یا چند پاسخ ارائه شود

البته . دبیش از سؤاالت باز است؛ زیرا ذکر گزینه ها در پرسشنامه نقش یک محرک و یادآوری کننده را ایفا می کن

در برخی موارد نیز می توان از سؤاالت باز در یک مطالعه مقدماتی استفاده نمود و بر اساس نتایج حاصل به 

 .طراحی سؤاالت بسته در پیمایش واقعی اقدام نمود

 

 

 عبارت پردازی سؤاالت
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دقت بسیار زیادی  از آنجا که سؤاالتی که یک پیمایش را می سازند ابزارهای اساسی جمع آوری اطالعات هستند

  : از این روی توصیه های زیر را باید هنگام طراحی پرسشنامه مدنظر قرار داد. در تهیه آن ها باید اعمال شود

سؤاالتی که در یک پژوهش پیمایشی پرسیده می شوند باید تا حدامکان ساده باشند تا فرد به راحتی قادر  سادگی

یان اصطالحات تخصصی و فنی که درک آن دشوار است اجتناب سعی کنیداز ب همچنین. به پاسخگویی باشد

 .کنید

آیا باید »پاسخ به سؤاالتی مانند . از طرح سؤاالتی که در آن واحد دو چیز را می سنجد پرهیز کنید سؤاالت دوپهلو

زیرا دشوار است « به بازنشستگان مراکز تفریحی و برنامه های همیاری غذا، بودجه بیشتری اختصاص داده شود؟

 .در این موارد باید دو سؤالجداگانه طراحی کنید. دو نگرش بسیار متفاوت مورد سؤال قرار می دهد

سؤاالت جهت دار یک سؤال جهت دار به منظور هدایت افراد برای پاسخ دهی به یک روش خاص طرح می 

و « لتی عالقه مند هستید؟ آیا شما به حذف زیاده روی های اسراف گونه در بودجه مدارس دو»مثالً سؤاالت .شود

سؤاالتی که در  .به پاسخ های متفاوتی می انجامند« آیا شما به کاهش بودجه مدارس دولتی عالقه مند هستید؟»

هستند، نحوه ی پاسخ دهی افراد را ... مورد ویژگی های هیجانی مانند اسراف، کفر، خطر، موارد ضد اخالقی و 

 .به نتیجه گیری های سوداری منتهی می شوند تحت تأثیر قرار می دهند و بنابراین

به این عبارت که به صورت منفی جمله بندی شده . از طرح سؤاالت منفی خودداری کنید عبارت پردازی منفی

موافقت با این سؤال به معنی عدم « مردم شهر نباید پناهگاه پیشنهاد شده برای زنان را بپذیرند»است توجه کنید، 

. این عبارت بندی ممکن است افراد را سردرگم کند و منجر به پاسخ های نادرست شود. است موافقت با پیشنهاد

 .، استفاده نمود«مردم شهر باید پناهگاه پیشنهاد شده برای زنان را بپذیرند»بنابراین بهتر است از عبارت 

که یک پاسخ دهنده هنگامی که در مورد موضوعی سؤاالت مختلف می پرسید احتما دارد «خیر»و « بله»پاسخ 

د راینجا مشکل این است که مشخص نیست .گرایش پیدا کند که به همه سؤاالت پاسخ موافق یا مخالف بدهد

یک .پاسخ دهنده موافقت واقعی خود را بیان داشته است یا اینکه به سادگی با هرچه عنوان شده موافقت کرده است

سؤاالت به گونه ای باشد که موافقت مداوم با امکان پذیر  راه برخورد با این مشکل این است که عبارت پردازی

به طور مثال در پژوهشی در مورد الگوهای رابطه خانوادگی می توان از افراد پرسید که با جمالت زیر تا چه  .نباشد

بیشتر اوقات آخر هفته »و « اعضای خانواده من مدت زمان زیادی را صرف یکدیگر می کنند»حد موافق هستند، 
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و معکوس عبارت پردازی می شوند، ( استاندارد)اینگونه سؤاالت که به شکل معمولی. «ن صرف دوستانم می شودم

 .شاخصی را برای تعیین اینکه افراد به درستی پاسخ ها را ارائه داده اند یا خیر، فراهم می آورد

 

 مقیاس های درجه بندی در سؤاالت بسته

بسته برای کاهش ابهام، پاسخ ها به صورت طیفی از گزینه های استاندارد در اکثر پرسشنامه های دارای سؤاالت 

در این نوع مقیاس فرض بر . کامال موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم ، کامال مخالفم : مانند . ارائه می شوند

ود دارد که ساخت در برخی موارد نیز این احتمال وج. آن است که گزینه وسط یک نقطه خنثی بین گزینه ها است

مقیاسی را در نظر بگیرید که از یک استاد دانشگاه خواسته شده است تا هر . یک مقیاس پاسخ متوازن نباشد

در مقایسه با دیگر دانشجویان توان این دانشجو را برای : سؤال . دانشجو را به لحاظ توان شغلی رتبه بندی کند

در % . 56، کمتر از % 56، بیش از % 25، بیش از  %16بیش از ، % 5موفقیت چگونه ارزیابی می کنید؟ بیش از 

اینگونه سؤاالت عبارت پردازی گزینه ها به گونه ای است که ارزیابان را وادار به در نظر گرفتن تمایزات ظریف تر 

  .بین دانشجویان بسیار موفق می کند

مثالً در سؤالی مانند . فراوانی رفتار بیشتر می شوداهمیت عنوان دادن به گزینه ها، مشخصاً هنگام سؤال در مورد 

، در اینصورت چه نوع مقیاسی باید مورد استفاده قرار « دقیقه ورزش می کنید؟ 26هرچند وقت یکبار حداقل »

این اصطالحات منظور . مکرراً استفاده نمایید( 4گاهی اوقات ( 3به ندرت ( 2هرگز ( 1می توانید از طیف  .گیرد

 : در اینجا می توانید از نوع دیگری از گزینه ها استفاده کنید مانند. ان می کنند اما مبهم هستندشما را بی

 دست کم روزی یکبار  -4بار  4هفته ای-  3  بار 2هفته ای  -2  بار 2کمتر از هفته ای  -

رد گزینه ها باید تحت عالوه بر این انتخاب شما در مو. توجه کنید که عنوان مقیاس ها باید با دقت انتخاب شوند

اگر افرادی را بررسی می کنید که عموماً زیاد ورزش می کنند، از یک مقیاس با . تأثیر جامعه مورد نظر باشد

عالوه بر مقیاس های مطرح شده گاهی اوقات با توجه به حساسیت موضوع و گستردگی . فراوانی باال استفاده کنید

ارائه  26خود را در طیفی از مقادیر کمی مانند عددی در فاصله صفر تا  نظرات از افراد خواسته می شود تا پاسخ

  .دهند

 


