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مرکس آماری خًارزمی

طراحی پرسشىامٍ
در ایي راٌّوب ،ثزخی افَل طزاحی یک پزعؾٌبهِ خَة هؼزفی هی ؽَد.
ثغیبری پزٍصُ ّبی تحمیمبتی ٍ پبیبى ًبهِ ّب ًیبسهٌذ خوغ آٍری دادُ ّبی اٍلیِ اس افزاد ّغتٌذ .پزعؾٌبهِ ّب اغلت
ثْتزیي راُ خوغ آٍری چٌیي اطالػبت ٍ دیذّبیی ّغتٌذ .ثب ایي ٍخَد ,یک پزعؾٌبهِ ثب طزاحی ثذ ،هوکي اعت
پبعخی در پی ًذاؽتِ ثبؽذ ٍ یب حبفل آى ًتبیح ثی فبیذُ ثبؽذ .در ایي راٌّوب ،افَلی ثزای حذف خطبّب ٍ تضویي
ًتبیح هَفك ارائِ ؽذُ اعت.

فُرست مطالبی کٍ در ادامٍ بیان شدٌ است.


چِ چیشّبیی هی خَاّیذ ثذاًیذ؟



افشایؼ ؽبًظ هَفمیت



اس چِ کغبًی ثبیذ ثپزعیذ؟



دعتَرالؼولْبی ٍاضح



اًَاع عَاالت



لَاػذ کلی ٌّگبم ًَؽتي عَاالت



تزتیت عَاالت



طزح کلی



پزعؾٌبهِ ّبی ایویلی در همبثل چبپی



پزعؾٌبهِ خَد را ّذایت کٌیذ.



هطبلؼِ ثیؾتز
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چٍ چیسَایی می خًاَید بداوید؟
لجل اس ایٌکِ حتی اٍلیي عَال را ثٌَیغیذ ,ثغیبر هْن اعت کِ یک ایذُ خیلی رٍؽي درثبرُ آًچِ پزعؾٌبهِ ؽوب
لقذ دارد ثذعت آٍرد داؽتِ ثبؽیذ .اّذاف تحمیك خَد را ثِ تزتیت ثٌَیغیذ ٍ ,در هَرد هَاردی کِ ثزای رعیذى ثِ
آى اّذاف السم اعت اس هخبطت ثذعت آیذ فکز کٌیذّ .وچٌیي ثِ چگًَگی تحلیل ّز عَال ثزای رعیذى ثِ ًتبیح
هَرد ًیبس خَد ثیبًذیؾیذ .ثِ یبد داؽتِ ثبؽیذ کِ ثیي هَاردی کِ السم اعت ثذاًیذ ٍ هَاردی کِ خَة اعت ثذاًیذ
تفبٍت لبئل ؽَیذ .هَارد غیز ضزٍری عَاالت را در هزحلِ ی ثزًبهِ ریشی حذف کٌیذ.

افسایش شاوس مًفقیت
ّذف طزاحی پزعؾٌبهِ ػجبرتغت اس:
 )1ثذعت آٍردى حذاکثز پبعخ ّبی هوکي کِ  )2لبثل اعتفبدُ ٍ دلیك ّغتٌذ .ثزای حذاکثز کزدى عزػت پبعخ:






ثزای پزعؾٌبهِ خَد یک ػٌَاى کَتبُ ٍ هؼٌی دار اًتخبة کٌیذ.
پزعؾٌبهِ خَد را تب حذ هوکي کَتبُ ٍ هختقز طزاحی کٌیذ.
در فَرت لشٍم ثزای پبعخ گزفتي ,اًگیشُ ّبیی ایدبد کٌیذ.
خالق ثبؽیذ .اس رًگْب ٍ تقبٍیز ثزای خذاثیت پزعؾٌبهِ اعتفبدُ کٌیذ.
پزعؾٌبهِ خَد را ؽکیل کٌیذ .آى را در یک پبکت هْز ؽذُ لزار دّیذ.

از چٍ کساوی باید بپرسید؟
هوکي اعت ثزرعی افزادی کِ هی تَاًٌذ یک پبعخ هفیذ ثِ پزعؾٌبهِ ؽوب ثذٌّذ ػولی ًجبؽذ .در چٌیي هَاردی,
ًیبس خَاّیذ داؽت کِ یک ًوًَِ اس خوؼیت خَد را ثزای ثزرعی اًتخبة کٌیذ.
خوؼیت ّ:وِ اػضبی گزٍّی کِ ؽوب ثِ آى ػاللِ هٌذیذ.
ًوًَِ :سیز هدوَػِ ای اس خوؼیت اًتخبة ؽذُ ثزای دریبفت پزعؾٌبهِ.
هخبطجبى :سیز هدوَػِ ای اس ًوًَِ کِ پزعؾٌبهِ را کبهل کزدُ ٍ ثز هی گزداًٌذ.
در ٌّگبم اًتخبة ًوًَِ هطوئي ؽَیذ کِ ًوًَِ ی اًتخبثی ًوبیٌذُ خوؼیتی اعت کِ هَرد هطبلؼِ لزار دادُ ایذ.
ثزای هثبل آیب ّوِ عي ّب ،گزٍُ ّبی اختوبػی -التقبدی ,خٌغیتْب ٍ غیزُ را پَؽؼ هی دّذ؟
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دستًرالعملُای ياضح
عزػت پبعختبى را ثب فزاّن آٍردى اطالػبت ٍ دعتَرالؼولْبی ٍاضح ثقَرت سیز افشایؼ دّیذ:
.1
.2
.3
.4

.5

هؾخـ کٌیذ ؽوب چِ کغی ّغتیذ؟
رئَط هطبلت ؽبهل ّذف ثزرعی ٍ اّویت پبعخگَیی آًْب را ثیبى کٌیذ.
تَضیح دّیذ کِ چگًَِ پزعؾٌبهِ ّب ثقَرت هحزهبًِ در ًگبُ داؽتي اطالػبت هبطت ثزرعی هی ؽَد(.هگز
آًکِ ثب تَافك هخبطت ثبؽذ)
دعتَرالؼول ٍاضحی ثزای چگًَگی پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاّن آٍریذ .هثال ،آیب یک یب چٌذ پبعخ هَرد
اًتظبر ؽوبعت ،یب آیب پبعخ ّب ثبیذ رتجِ ثٌذی ؽذُ ثبؽٌذ؟ ٍ در ایٌقَرت آیب  1ثبالتزیي اهتیبس اعت یب
پبییي تزیي؟
ًحَُ ثبسگزداًذى ٍ سهبى آى را هؾخـ کٌیذ.

اوًاع سًاالت
اًَاع سیبدی اس عَاالت ٍخَد دارد کِ ؽوب هی تَاًیذ ثزای ثذعت آٍردى اطالػبت هَرد ًیبستبى ثکبر ثگیزیذ .ثِ طَر
کلی هی تَاى عَاالت را در دٍ دعتِ عَاالت ثبس ٍ ثغتِ لزار داد.
یک عَال ثبس ثِ هخبطت اخبسُ هی دّذ کِ اس کلوبت خَیؼ ثزای پبعخگَیی اعتفبدُ کٌذ .ثِ طَر هثبل "ثِ ًظز
ؽوب دالیل افلی ًضاد پزعتی چیغت؟
ی ک عَال ثغتِ ثِ افزاد اًتخبة ّبی اس پیؼ تؼییي ؽذُ ای هی دّذ .هبًٌذ "ثِ ًظز ؽوب کذاهیک اس هَارد سیز
دالیل افلی ًضاد پزعتی ّغتٌذ؟"a, b, c, d
هشایب ٍ هؼبیت ّز کذام اس ایي ّب در خذٍل سیز لیغت ؽذُ اًذ.
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سًاالت باز

سًاالت بستٍ
اعتخزاج دادُ ّبی کوی

اعتخزاج دادُ ّبی کیفی

تؾَیك پبعخ دٌّذُ ثِ ػذم ارائِ دلیل ثِ پبعخ ّبیی کِ ًیبس
ثِ فکز سیبدی ًذارًذ.

تؾَیك ثِ ارائِ دلیل ٍ آسادی ثیبى ٍ ػمیذُ

پبعخگَیی ثِ آى ثزای ّوِ عطَح عَاد ،آعبى اعت.

هوکي اعت ثزای هخبطجبًی کِ عَاد کوی دارًذ دلغزد
کٌٌذُ ثبؽذ.

پبعخگَیی ثِ آى عزیغ اعت ٍ عزػت پبعخ ؽوب را افشایؼ هذت ثیؾتزی طَل هی کؾذ تب پبعخ دادُ ؽَد ٍ هوکي
اعت ثزخی اس افزاد اس پبعخگَیی ثِ آى فزفٌظز کٌٌذ.
هی دّذ.
کذ کزدى ٍ تحلیل آى آعبى اعت.

تحلیل آى دؽَارتز اعت .پبعخ ّب هوکي اعت اؽتجبُ تفغیز
ؽًَذ.

قًاعد کلی َىگام وًشته سًاالت











پزّیش اس خْت دّی ثِ پبعخ ّب" :ثْتز ًیغت ثگَیین کِ " ,"...هٌقفبًِ ًیغت ثگَیین کِ"...
خبؿ ثبؽیذ .اس کلوبتی هبًٌذ " هؼوَال"" ,اغلت" ,یب "ثِ طَر هٌظن" پزّیش کٌیذ .چزا کِ ایذُ ّز کظ اس
هؼوَال ,اغلت یب ثِ طَر هٌظن هوکي اعت هتفبٍت ثبؽذ.
اس ػجبرات خبؿ یک فٌف یب ػجبرات هقطلح پزّیش کٌیذ .هطوئي ؽَیذ کِ سثبى ؽوب ثزای ّوِ عطَح
عَاد لبثل فْن اعت .ثِ یبد داؽتِ ثبؽیذ کِ سثبى پزعؾٌبهِ هوکي اعت سثبى دٍم ثزخی هخبطجبى ثبؽذ ٍ
ثِ آى هغلط ًجبؽٌذ.
اس عَاالت دٍتبیی در یک عَال پزّیش کٌیذ " .آیب ؽوب اس ثبسی ثذهیٌتَى ٍ تٌیظ لذت هی ثزیذ؟" در ّز
لحظِ اس سهبى تٌْب یک عَال ثپزعیذ.ثْتز اعت عَال ثیبى ؽذُ را در دٍ عَل هطزح کٌیذ.
اس اعتفبدُ تَ در تَی ػجبرات هٌفی ثپزّیشیذ .ثزای هثبل ثِ خبی عَال اس هخبطت در هَرد ایٌکِ آیب ثب
ػجبرت هٌفی" ,عیگبر کؾیذى در هکبى ّبی ػوَهی ًجبیذ لذغي ؽَد؟" هَافك اعت ,اس ػجبرت هثجت" ,
عیگبر کؾیذى در هکبى ّبی هثجت ثبیذ لذغي ؽَد؟" اعتفبدُ کٌیذ.
تؼقت را حذ الل کٌیذ .هزدم ثزخی اٍلبت ثِ عَاالت ثِ طزیمی پبعخ هی دٌّذ کِ لبثل لجَل اختوبع ثبؽذ.
ثزای هخبطجبى عبدُ تز اعت کِ همزرات اختوبػی را ثب ثکبر گیزی ثب هالحظِ عَاالت لجَل کٌٌذ .ثزای
هثبل ",ؽوب چٌذ ثبر عزػت هدبس را ثِ خبطز ایٌکِ دیزتبى ؽذُ ثَدُ ؽکغتِ ایذ؟" هی تَاًذ ثقَرت",آیب تب
ثِ حبل تحت فؾبر لزار گزفتِ ایذ کِ ثب عزػت ثیؼ اس حذ هدبس ثِ هٌظَر رعیذى ثِ یک لزار راًٌذگی

5|www.Kharazmi-Statistics.ir





کٌیذ؟" ثیبى ؽَد .عپظ ؽوب هی تَاًیذ ثپزعیذ ",چٌذ ثبر ؽوب رعیذى ثِ لزار را ثِ حفظ عزػت هدبس
تزخیح دادُ ایذ؟"
عَاالت دؽَار یب ًبراحت کٌٌذُ را هذیزیت کٌیذ .ثزای تؾَیك ثِ پبعخ ثیؾتز ثِ عَاالت دؽَار ،تَضیح
دّیذ کِ چزا ًیبس ثِ داًغتي چٌیي اطالػبتی داریذ .هثال " ثغیبر کوک کٌٌذُ خَاّذ ثَد اگز ؽوب اطالػبتی
در هَرد خَدتبى ثذّیذ تب ثتَاًین پبعخ ّبی ؽوب را در سهیٌِ  ...ثِ کبر گیزین".
هطوئي ؽَیذ کِ اًتخبثْب هتمبثال اًحقبری ّغتٌذ .ثزای هثبل " چٌذ عبل در ایي آکبدهی کبر کزدُ ایذ-0 :
 ,15-11 ,10-6 ,5ثبالی  "15را ثِ خبی "  "...15-10 ,10-5 ,5-0ثِ کبر گیزیذ.

ترتیب سًاالت
ٌّگبهیکِ لیغت عَاالتتبى را تْیِ هی کٌیذً ,یبس اعت کِ ثِ تزتیت آًْب ًیش ثیبًذیؾیذ .چٌذ لبًَى کلی ػجبرتٌذ اس:









ثزخی آیتن ّبی هْن را در ًیوِ اٍل پزعؾٌبهِ لزار دّیذ .ثغیبری اس هزدم ,پزعؾٌبهِ را کبهل ًوی کٌٌذ.
ایي تضویي خَاّذ کزد کِ ؽوب ثیؾتز اطالػبت هْن را اس ایي دعتِ هخبطجبى خَاّیذ گزفت.
ثب عَاالت ًبراحت کٌٌذُ ؽزٍع ًکٌیذ .هخبطجبى هوکي اعت ّوبى اثتذای کبر هٌقزف ؽًَذ.
ثب عَاالت آعبى ؽزٍع کٌیذ .ایي هخبطجبى را تؾَیك هی کٌذ کِ ثب پزعؾٌبهِ پیؼ رًٍذ.
اس کل ثِ خش ثزٍیذ.
اس عَاالت ٍالؼی ثِ اًتشاػی ثزٍیذ.
اس عَاالت ثغتِ ثِ عَاالت ثبس ثزٍیذ.
اطالػبت فزدی ٍ ؽخقی را ثِ اًتْب هٌتمل کٌیذ.

طرح کلی
ظبّز پزعؾٌبهِ ؽوب هغیز طَالًی ای را در هیبى پبعخ ّبی تؾَیك کٌٌذُ ( ٍ یب دلغزد کٌٌذُ) طی خَاّذ کزد.
ّویؾِ فضبی کبفی ثزای پبعخ ّبی هخبطجبى لزار دّیذ ٍ ثیي عَاالت فضبی خبلی سیبدی ثگذاریذ .ؽوبرُ گذاری ٍ
ػٌَاى ّبی ٍاضح ثِ کبر ثزیذ .اگزچِ ٍعَعِ کٌٌذُ اعت کِ اس فًَت ریشتز ثِ هٌظَر کبّؼ تؼذاد ففحبت اعتفبدُ
ؽَد ,آى را آًمذر کَچک ًکٌیذ کِ ًبخَاًب ؽَد .حذالل اس فًَت  10اعتفبدُ کٌیذ.
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پرسشىامٍ َای ایمیلی در مقابل چاپی
ٌّگبهی کِ توبم خوؼیت هَرد ًظز ؽوب دعتزعی ثِ ایویل دارًذ ,اعتفبدُ اس ایویل ثزای ارعبل یک پزعؾٌبهِ ثِ
هٌظَر افشایؼ عزػت ٍ حذف ّشیٌِ ّبی پغتی ثغیبر هطلَة ثِ ًظز هی رعذ .ثب ایي حبل ,اعتفبدُ اس ایویل ثزای

پرسشىامٍ َای ایمیلی
مسایا

معایب

ارعبل عزیغ

هوکي اعت ثؼٌَاى  spamفزعتبدُ ؽذُ ٍ حذف ؽَد.

ارعبل رایگبى

اگز ثؼٌَاى ضویوِ فزعتبدُ ؽَد هوکي اعت داًلَد آى
دؽَار ثبؽذ.

ارعبل آعبى ثزای خوؼیتی ثشرگ کِ هوکي اعت عزػت در فَرتیکِ در ثذًِ ایویل فزعتبدُ ؽَد هوکي اعت
فزهت آى هٌبعت ًجبؽذ.
پبعخ را ثْجَد دّذ.
ثبسگزداًذى پزعؾٌبهِ ثزای هخبطجبى عبدُ اعت.

در فَرت ارعبل ثِ گزٍُ ّبی ثحثی ,هوکي اعت اًذاسُ
ًوًَِ ٍ در ًتیدِ عزػت پبعخ ثزای ؽوب هؾخـ
ًجبؽذ.
ثبسگزداًذى آى ثقَرت گوٌبم دؽَار اعت.

ثِ خزیبى اًذاختي پزعؾٌبهِ دارای هؼبیجی اعت کِ ؽوب ثبیذ هشایب ٍ هؼبیت ایي رٍػ را ثب ّن در ًظز ثگیزیذ.
یک راُ ثزای پزّیش اس هؾکل اًذاسُ ًوًَِ ,ارعبل ایویل پزعؾٌبهِ ثِ تک تک افزاد ّذفّ ,وبًطَر کِ در پزعؾٌبهِ
ّبی چبپی اًدبم هی ؽَد ,خَاّذ ثَد .یک رٍػ هتٌبٍة دیگز ,اعتفبدُ اس ایویل ثزای تجلیغبت یک ثزرعی هجتٌی ثز
ٍة خَاّذ ثَد .اگز ؽوب دارای هْبرت ایدبد یک ثزرعی آًالیي ّغتیذ ,تغییز عبختبر ٍ ظبّز پزعؾٌبهِ هبًٌذ
پزعؾٌبهِ ّبی چبپی ثزای ؽوب هوکي خَاّذ ثَد ٍ ,پبعخ ّب هوکي اعت ثِ طَر خَدکبر خوغ آٍری(یب حتی
تحلیل) ؽًَذ.

پرسشىامٍ خًد را بیازمایید کىید
ثؼذ اس عبخت پزعؾٌبهِ ,ثغیبر هْن اعت کِ اثتذا آى را در یک گزٍُ کَچک تغت کٌیذ ٍ ثؼذ آى را در یک گزٍُ
ثشرگ ثِ خزیبى ثیبًذاسیذ .ایي کبر ًِ تٌْب غلط ّبی اهالیی ؽوب ،ثلکِ اثْبهبت هؼٌبیی را آؽکبر خَاّذ کزد .ؽوب حتی
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هوکي اعت دریبثیذ کِ ثزای تحلیل دادُ ّبیتبى ثِ رٍػ هَرد ًظز ,هوکي اعت ًیبس ثِ عَاالت ثیؾتزی داؽتِ
ثبؽیذ .یب حتی هوکي اعت پی ثجزیذ کِ ثزخی عَاالتتبى سایذ ّغتٌذ .ثِ گزٍُ آسهبیؼ خَد ّوبى اطالػبتی را
ثذّیذ کِ لقذ داریذ ثِ خوؼیت هَرد ًظزتبى ثذّیذ ٍ ثزای آًْب ثبسُ سهبًی تؼییي کٌیذ.

مطالعه بیشتر
.همه راهنماهای مطالعاتی برای بازدید و دانلود در وب سایت زیر قرار داده شده است
http://www.lboro.ac.uk/library/skills/
.لینک مربوط به کتابها و منابع طراحی یک پرسشنامه را نیز می توان در لینک زیردریافت کنید

http://www.lboro.ac. uk/library/skills/quesdesign.html
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