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  پرسش نامه يطراح

  :هدف 

  قاتيتحق  يدانيل ميو تحل يکپارچه طراحيان با روش يدانشجو ييآشنا 
  

  :داده  معموال عبارتند از  يجمع آور يانسان ها باشند روش ها  يريکه موضوع نمونه گ يهنگام
  

 مصاحبه •
ه •   پست روش ب
 تلفن قيطر از •
 ميمستق مشاهده •
  نرتنتيا •

  

  قيتحق يبرا يزيطرحر –گام اول  

 يد و اهداف خود را براييخص نماق خود اهداف را مشيتحق يبرا. ديينما يان استفاده از پرسش نامه را بررسيده و  زيابتدا فا
  .ديگران  به نقد بگذارياظهار نظر د

تحقق اهداف وجود  يبرا يق پرسش نامه امکان عمليا از طريد آيينما يد و سپس امکان سنجييات موضوع را مطالعه نمايادب
  د؟يد داشته باشينتوا يپرسش نامه خود م يبررس يپاسخ دهنده برا ا به تعداد کايفيد آيينما يدارد؟ امکان سنج

  

  هيل اولينمونه و تحل يبررس  –گام دوم 

گروهيا يبرا.  ديگران و جهت نقد قرار دهيار ديدر اخت يبررس يطرح خود را برا از افراد به صورت همزمان فکر خود  ينکار با 
  .ديخود را محک بزن يگر اقالم اطالعاتيکديد و از تعامل با يان بگذاريرا در م

پاسخ   يبرا حداقل ده نفر  يبراابتدا  پرسش نامه . ديار پاسخ دهندگان  قرار دهيار است پرسش نامه را در اختبا فرض آنکه قر
ل اهداف  و  روشن يتحل يت پرسش نامه برايت سئواالت و قابليه کفاياول يبررس.  دييه نمايل اوليج را تحليارسال و نتا ه ياول

  شوديم ين مرحله بررسيبودن سئواالت در ا
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  پرسش نامه يليتکم يتهايارسال و فعال يبرا يآماده ساز –گام سوم 

 يسئواالت را گروه بند. ديسيسئواالت بنو ياز اهداف را در ابتدا ي نموده و شرح مختصرينيپرسش نامه خود تع يعنوان برا
  .گردد  يکسان طراحيد يبا ير گروه  شکل پاسخ دهيدر هر ز.  ديي نماينيرا تع ير گروه عنوان خاصيهر ز ينموده و برا
  .د انجام دهديبا يد که پاسخ دهنده پس از پاسخ چه کارييپرسش نامه مشخص نما يدر انتها
گر از طر   .نکنند يتلق) (Junk ير عاديد که سرورها نامه شما را  غييد توجه نمايفرست يپرسش نامه را م يکيق الکرتونيا

  

  پاسخ ين نمونه براييتع –گام چهارم 

 کننده ينيد تعينمونه با. دييکار شما راحت است اجتناب نما يکه  برا يياز نمونه ها. ديينما ييابل دسرتس را شناساجامعه ق
گروه مشخص و انتخاب تصادف ساده جواب  يريروش نمونه گ. ج را جهت دار خواهد نمودياز جامعه نتا يجامعه باشد و لذا 

  موثر باشد يتواند بر کاهش حجم نمونه بردار يم يه ايال يرينمونه گ. ت ها استياغلب فعال يبرا يخوب
  قابل قبول عبارتند از  يمختلف نمونه بردار يشکل ها

Simple random sampling  

Systematic sampling   :يو  انجام مرحله ا  يريکاهش نمونه گ يبرا   

Stratification  :يريکاهش حجم نمونه گ يبرا  

random cluster sampling  :متعلق است يکه  هر پاسخ دهنده به گروه خاصيگامهن 

multistage sampling: ک جامعه بزرگيانتخاب پاسخ دهنده از   يبرا  

زان يم. ر نگذارديج تاثيب بودن نتايل  عدم پاسخ بر  اريت و دليد تا  ماهييمجدد نما يريدهند  نمونه گ يکه پاسخ نمياز  کسان
  .آنها است  يپاسخ دهندگان و  جامعه بدون پاسخ با توجه به جامعه آمار  نيانگيبه  تفاوت م يک بررسيب  يار

  

  يآمار يجداول و نمودارها يآماده ساز –گام پنجم  

استفاده از نمودار رادار  يسات چند عامليمقا يو برا  يله اياستفاده از نمودار م. د ييه نمايرا ته  يع آماريجداول مربوط به توز
  .شود يه ميتوص
  د باشديتواند مف يستوگرام ميع استفاده از نمودار هيافنت توزي يبرا
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  انس ين و واريانگيح مين و تشرييتع –گام ششم  

ج يدامنه نتا. رديصورت گ يداده ا يمساو يفاصله ها ي برانيانگياستفاده از م. دييانه استفاده نماياز م  يوصف يداده ها يبرا
  .تواند متفاوت باشد ي شود و بر حسب موضوع مينيتع)  انسيوار( ع انحراف يبر  توز يد مبتنيبا

گر م   از يک چهارم به عنوان معيار تغييرات اسفاده نماييدانه  به عنوان متوسط انتخاب شده است يا
گر ميانه به عنوان متوسط در نظر گرفته شده است از انحراف معيار براي تعيني  تغييرات استفاده نماييد   ا

  

  ابط تشريح رو–گام ششم  

که  تعداد پاسخ دهندگان يو هنگام  ديي رابطه استفاده نماينيتع يمعمول از جداول احتمال برا يرهاي متغني ارتباط بينيتع يبرا
  .ديينباشد ، داده ها را بدون واحد نموده و از درصد استفاده نما يموضوعات مرتبط مساو يبرا

ب ياستفاده از ضر. کسان بکار رودي ير با محدوده مقدارياط دو متغ ارتبينيتع يتواند برا يم يب همبستگياستفاده از ضر
  .شوديزان رابطه استفاده مي مينيتع يرتسون برايپ

  
  

   ييل نهايو ارائه تحل برآورد  ين خطاييتع –گام هفتم  

استفاده از . استر ممکن ياوقات غ يج در برخيب بودن نتاي ارينيشود و تعيانجام م يها به دشوارين کار معموال در  برسيا
  .تواند بکار برده شود ي انحراف مينيتع يار  برايانحراف مع

   د باشديتواند مف يم يسات زوجيمقا ينان و بازه مربوط به آن براي حدود اطمينيتع
  ح شوديد تشريق مربوطه بايروش تحق يل مرحله ايدال بر موضوع است ويل يمبتن يينها يليگزارش تحل

  
  

  مسائل و تحليل هاي دقيق  مقادير مجهول براي

  لذا نکات زیر باید توجه شود. دلیل بسیاری از عدم پاسخ به برخی از سئواالت به نحوه سئوال باز می گردد
  

ا سئواالت  مناسب پاسخ مجموعه ب ا گر : ن ز ا ده پاسخ ا ا وی نظر دهن ما  است الزم پرسید می ر ه حت ن ی  گز

نم نمی " ز را " دا ی   بگريید نظر در ن
مفهوم سئواالت  ا وال شوید مطمئن : پاسخ برای ن   است روشن سئ
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ز که  سئواالت  ده پاسخ دید ا ه دهن ن ا ا دهنده پاسخ : میشود تلقی محرم یید مطمئن ر  پاسخ که نما

ه ن   شد خواهد تلقی محرما
 

 

  اندازه نمونه 

گر  برای  مثال .است اآنچه مهم است تعیني وضعیت  پاسخ ه. تعیني نمونه  به نسبتی از جامعه مورد بررسی ارتباط مستقیم ندارد ا
گر یک م   یک باشد انحراف معیار این موضوع برابر است با - یا صفر خري  –پاسخ  بلی وضوع ا

  .اندازه نمونه است n  که در آن 
/  برای تعیني اندازه نمونه ابتدا میزان خطا در برآورد تعیني میگردد بنابراین در آماره فوق  ، خطا در مقدار     

p=0.5  کثر است   :برابر خواهد بود با  nمخالف باشند در آنصورت اندازه نمونه % 50موافق و % 50لذا اگر . حدا
N=0.25/SE                                 

  .و  به همني ترتیب خواهد بود 625تعداد نمونه %  2رای و ب  2500تعداد نمونه   0.01 خطای برای لذا 
   


