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    چيست؟ پرسشنامه

 بر را خود جوابهای دهنده پاسخ که مشخص های گزٌنه بر مبتنی غالبا و کتبی سوالت از است ای مجموعه پرسشنامه

 گٌری اندازه را خود متغٌرهای باٌد چگونه و چٌست پی در داند می دقٌقا پژوهشگر که هنگامی به.کند می درج آن

 ٌا حضوری طور به توان می را پرسشنامه. رود می شمار به اطالعات گردآوری برای کارآمد ابزاری پرسشنامه. کند

 را الزم های داده الکترونٌکی طور به آن اجرای با توان می همچنٌن. کرد توزٌع دهندگان پاسخ مٌان پست طرٌق از

 .کرد گردآوری

 به آن بازگرداندن و پرسشنامه کردن پُر با جامعه ٌا نمونه اعضای مٌشود، استفاده پرسشنامه از که هاٌی پژوهش در

 راهنماٌی و سؤالها دلٌل همٌن به. کنند می شرکت اند، داشته عهده به را آن اجرای خود که ای-مصاحبه در پژوهشگر

 از. کند اجرا نٌز را کننده مصاحبه نقش بتواند پاسخگو تا باشند فهم قابل و روشن کافی اندازۀ به باٌد آن به مربوط های

 به را موردنظر افراد بتواند که باشد شده بٌان ٌا نوشته ای-شٌوه به باٌد دارد، خوداجراٌی جنبۀ پرسشنامه که آنجا

 که شوند طرح ای-گونه به باٌد آن های-راهنماٌی و ها-سؤال ها،-دستورالعمل دٌگر، عبارت به. کند ترغٌب مشارکت

 حضور عدم خاطر به امر اٌن اهمٌت. کنند مند-عالقه پرسشنامه برگرداندن و همکاری ادامه به را موردنظر افراد

 .است دهنده پاسخ تشوٌق و بٌشتر توضٌح برای واقعی گر مصاحبه

 ای پرسشنامه يابی زمينه اجرای مراحل

 تعيين هدف  -1

هاٌی است که پژوهشگر قصد دارد به کمک -ای، تهٌه فهرستی از هدف-ٌابی پرسشنامه-اجرای زمٌنهاولٌن قدم در 

پرسشنامه به آنها برسد. تهٌه و تنظٌم پرسشنامه قبل از داشتن درک روشنی از آنچه که باٌد حاصل شود، تقرٌباً 

نٌاز دارٌم، با اٌن اطالعات چه ناممکن است. تا زمانی که به شکل دقٌق روشن نکنٌم که به چه نوع اطالعاتی 

کند، قادر به -توانٌم انجام دهٌم و چگونه هر سؤالی در پرسشنامه در رسٌدن به اٌن هدف به ما کمک می-کارهاٌی می

 .تهٌۀ ٌک پرسشنامه مناسب برای سؤال تحقٌقی خود نخواهٌم بود

شوند، -آوری می-اجرای پرسشنامه جمع های تجزٌه و تحلٌل اطالعاتی که از-در تهٌۀ پرسشنامه الزم است که روش

 .مورد توجه قرار گٌرند

 بيان مسئله -2

ای، توصٌف رفتار، طرز فکر، احساس وٌژه ٌا آزمون رابطه بٌن دو ٌا چند متغٌر است. -ٌابی پرسشنامه-هدف زمٌنه

برای قاچاق احساس مردم نسبت به مجازات اعدام »مند باشد: -پژوهشگر ممکن است به توصٌف موارد زٌر عالقه
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ها خرٌدار کاالی معٌنی هستند؟ در انتخابات آٌنده، مردم به چه کسی -مواد مخدر چگونه است؟ چه تعدادی از خانواده

 «رأی خواهند داد؟ طرز فکر کارکنان دولت نسبت به مشاغل خود چگونه است؟

 

ستگی بٌن اعتماد به نفس و موفقٌت همب»مند باشد: -پژوهشگر ممکن است به آزمون رابطه بٌن دو ٌا چند متغٌر عالقه

 «رابطۀ بٌن سطح درآمد و رضاٌت شغلی»ٌا « شغلی

 تعيين جامعه و انتخاب نمونه -3

 بودن موجود و پژوهشگر عالقۀ پذٌری،-تعمٌم قابلٌت موضوع، اهمٌت همچون نکاتی بر موارد بٌشتر در جامعه تعٌٌن

 ٌا نظامی واحد آموزشی، منطقۀ کشور، استان، شهر، شهرک، است ممکن نظر مورد جامعۀ. است مبتنی منابع،

 ای-نمونه انتخاب به باٌد همچنٌن. باشد شغلی و ِسنی مذهبی، قومی، های-گروه نظٌر شده ذکر واحدهای از زٌرگروهی

 .شود اقدام باشد آن واقعی نماٌدنده و معرف که جامعه از

 تنظيم پرسشنامه -4

های مورد نٌاز، -گٌری متغٌرهای وابسته و مستقل و وٌژگی-به منظور اندازه بٌشتر پرسشنامه حاوی مطالبی هستند که

هاٌی وجود دارد که رعاٌت آنها در تنظٌم پرسشنامه الزامی است. اٌن -شوند. دستورالعمل-تهٌه و تدوٌن می

 :ها عبارتند از-دستورالعمل

 

نباٌد به دشواری سؤاالت مصاحبه باشند زٌرا ها -های پرسشنامه باٌد ساده، روشن و دقٌق باشد. اٌن سؤال-سؤال  (1

 .هنگام پاسخگوٌی به آنهاکسی جهت تعرٌف و توضٌح حضور ندارد

های پاسخ باز به حداقل ممکن -های پرسشنامه را به صورت پاسخ بسته بنوٌسٌد و بهتر است تعداد سؤال-سؤال  (2

های -ربط باشند. ناخواناٌی و غلط-ناتمام و بی شوند،-های باز داده می-هاٌی که به سؤال-برسد. امکان دارد پاسخ

 .افزاٌند-های باز می-بندی و تفسٌر پاسخ-امالٌی نٌز بر مشکالت طبقه

های گزٌده به -های گزٌده استفاده کنٌد. سؤال-به صورت اضافی و به خاطر جلوگٌری از اشتباه، از سؤال  (3

دهند. برای مثال با مطرح کردن سؤالی -ن به آنها پاسخ میدهندگا-شوند که گروه معٌنی از پاسخ-هاٌی گفته می-پرسش

های مربوط به -دهندگان متأهل را شناساٌی کرد و سپس پرسش-توان پاسخ-دربارۀ وضعٌت تأهل در پرسشنامه می

 .فرزند ٌا فرزندان و همسر را برای آنها مطرح کرد. هر سؤال گزٌده به راهنماٌی خاص خود نٌاز دارد

بوط به گذشته را در ٌک محدودۀ زمانی مشخص مطرح کنٌد. در صورتی که قصد دارٌد دربارۀ های مر-سؤال  (4

چند بار مرتکب »رفتار گذشته افراد، اطالعاتی کسب کنٌد، زمان مورد نظر را مشخص کنٌد. برای مثال اٌن سؤال که 

مشخص در چنٌن سؤاالتی موجب  بسٌار مبهم است. عدم وجود محدودۀ زمانی« اٌد؟-تخلفات راهنماٌی و رانندگی شده

های متفاوتی نسبت دهند. لذا اطالعات به دست آمده در بهترٌن حالت -های خود را به زمان-شود که افراد، پاسخ-می

های زمانی -توان بر اساس آنها دست به تحلٌل زد. محدوده-اند که نمی-فاقد انسجام و در بدترٌن شراٌط به قدری مبهم

، و ٌا «در ماه گذشته»، «در سال گذشته»، «در پنج سال گذشته»روند، عبارتند از: -ه کار میکه در چنٌن سؤاالتی ب

گٌری تعداد دفعاتی که رفتار اتفاق افتاده است، اغلب محدودۀ زمانی -برای اندازه«.چه موقع؟»اٌنکه اساساً سؤال کرد 

های طوالنی به ٌاد آورند. از -ود را در زمانتوانند وقوع رفتارهای خ-دهندگان نمی-تر است، زٌرا پاسخ-کوتاه مناسب

تری دارند. به اٌن ترتٌب، -طرف دٌگر، رفتارهاٌی که وقوع آنها مستمر نٌست، به طور کلی محدودۀ زمانی طوالنی

تری قرار -پرسش در مورد تعدا دفعات مطالعۀ دانشجوٌان برای آمادگی شرکت در امتحان در محدودۀ زمانی کوتاه

باٌد در طول زمان  -چنانچه صورت گرفته باشد–ض، پرسش دربارۀ عدم موفقٌت در امتحان گٌرد. در عو-می

 .بلندتری مطرح شود
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شوند که ممکن -هاٌی مطرح می-های حساس، چارچوب مناسبی فراهم سازٌد.گاهی اوقات پرسش-برای سؤال  (5

ها، بدون مقدمه و توضٌح -گونه سؤال-دهنده باشند. طرح اٌن-است مغاٌر عقٌده، باور، نگرش ٌا مکاتب فکری پاسخ

دهندگان را برانگٌزد. در چنٌن شراٌطی پژوهشگر باٌد مسائل و مشکالت احتمالی را -تواند مخالفت پاسخ-مناسب، می

 :بٌنی کند و به حل آنها بپردازد. برای روشن شدن اٌن مطلب به مثال زٌر توجه کنٌد-پٌش

 موافق ٌا مخالف هستٌد؟با اٌن گفته « معتاد انگل جامعه است؟»

 الف( موافق                       ب( مخالف

دهندگان و امتناع آنان از پُر کردن -چنانچه بدون طرح مقدمه، سؤال باال را مطرح کنٌد امکان دارد که با مخالفت پاسخ

چارچوب مناسب آن  رو شوٌد. در حالی که وقتی سؤال را در-و حتی نوشتن ناسزا و توهٌن در ذٌل پرسشنامه، روبه

شود و گنجاندن نکات -شود. توضٌح دربارۀ اٌنکه چرا چنٌن سؤالی پرسٌده می-قبول می-طرح کنٌد، برای همه قابل

دهنده را مطمئن خواهد ساخت که پژوهشگر درصدد ٌافتن علل گراٌش افراد به اعتٌاد است. چنٌن -مثبت و منفی، پاسخ

 :توصٌفی به اٌن شرح است

ما اٌن است که بدانٌم شما دربارۀ رابطه مٌاِن فرد معتاد و جامعه چه نظری دارٌد. در اٌن پرسشنامه بر در اٌنجا قصد 

اند. هدف اٌن پرسشنامه کسب -ذکر شده -اعم از مثبت و منفی -مبنای نظر مردم نسبت به اٌن پدٌده عقاٌد متنوعی

 .تاطالعاتی دربارۀ موافقت و ٌا مخالفت شما با عقاٌد مطرح شده اس

ای عقٌده دارند که معتاد بٌمار است و باٌد به او کمک کرد تا بهبودی خود را به دست آورد. شما با اٌن گفته -عده

 موافقٌد ٌا مخالف؟

 الف( موافق                       ب( مخالف

 ای معتقدند که معتاد، انگل جامعه است. شما با اٌن عقٌده موافقٌد ٌا مخالف؟-عده

 ب( مخالف                     الف( موافق  

های جمعٌتی و فردی اختصاص دهٌد.اٌن نوع سؤالها که بر -های پرسشنامه را به وٌژگی-تعدادی از سؤال  (6

ها از مواردی به اٌن شرح تشکٌل -شوند. اٌن پرسش-ها مطرح می-مشخصات فردی تأکٌد دارند، در غالب پرسشنامه

وم و نژاد، تحصٌالت، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکٌت محل اند: جنس، سن، وضعٌت ازدواج، ق-شده

های عمومی، چارچوب -هاٌی دربارۀ وٌژگی-شود که عالوه بر سؤال-مسکونی، ترکٌب خانوادگی. پٌشنهاد می

اٌن امر  استانداردی نٌز به کار رود تا بتوان به دقت بٌن نتاٌج پژوهش به مقاٌسه دست زد. البته باٌد توجه داشت که

تری دربارۀ نکات جمعٌتی نٌاز دارند و به -پذٌر نٌست، زٌرا برخی از پژوهشگران به اطالعات مفصل-همٌشه امکان

کنند. برای مثال، چنانچه بخواهٌم به طور کلی به -اند، قناعت نمی-اطالعاتی که به چارچوبی استاندارد محدود شده

 :می زٌر کفاٌت کنندسابقۀ قومی اشاره کنٌم، ممکن است شش گروه قو

 شما به چه گروهی تعلق دارٌد؟

 آمرٌکاٌی-. آسٌای3. سٌاه                          2سفٌد                                .1

 های دٌگر-. گروه6آمرٌکاٌی         -. مکزٌکی5پوست آمرٌکاٌی           -سرخ .4

بررسی تأثٌر نژاد توجه کند، باٌد به جزئٌات بپردازد. در مثال  اما در صورتی که پژوهشگر بخواهد به طور مفصل به
 .تری را هم تهٌه کرد-توان فهرست مفصل-مورد اشاره شده است. گاهی اوقات می 22زٌر به 

 

 

www.GhadamYar.com



4 
 

 اصل و منشأ شما چٌست؟

 

 . چٌکانو3. آمرٌکاٌی مرکزی ٌا جنوبی         2پوست آمرٌکاٌی        -سرخ .1

 

 . انگلٌسی6. کوباٌی                                5                 چٌنی            .4

 

 . اٌرلندی9. آلمانی                                 8فرانسوی                         .7

 

 ای-. کره12. ژاپنی                                11اٌتالٌاٌی                        .10

 

 . سٌاه پوست15آمرٌکاٌی                -. مکزٌکی14مکزٌکی                       .13

 

 . روسی18. پورتورٌکوٌی                       17لهستانی                       .16

 

 . موارد دٌگر21. اسپانٌولی                            20آسٌاٌی                        .19

 

 دانم-نمی .22

 

گٌری کند. ممکن است -بندی شده را اندازه-های هدف ٌا فرضٌۀ صورت-های پرسشنامه باٌد ٌکی از جنبه-سؤال  (7

گٌری -اند و از نظر اندازه-های زٌادی را مالحظه کرده باشٌد که با شتاب و عجله تهٌه و تنظٌم شده-تا کنون پرسشنامه

شوند، بلکه -ها نه تنها موجب کسب اطالعات مورد نٌاز نمی-پرسشنامهگونه -کنند. اٌن-گونه هدفی را دنبال نمی-هٌچ

ای -دهنده نگرشی منفی در مورد پرسشنامه به وجود آورند. به منظور تهٌه و تنظٌم پرسشنامه-ممکن است در پاسخ

باٌد به  ها-گٌری کند. به عبارت دٌگر، سؤال-های پرسشنامه، هدفی را اندازه-مفٌد و مناسب، باٌد هر ٌک از سؤال

های تحقٌقی ٌا آزمون -ای تهٌه و تنظٌم شوند که به کمک آنها بتوان اطالعات الزم را برای پاسخ دادن به سؤال-شٌوه

 .آوری کرد-بندی شده، جمع-های صورت-فرضٌه

 

ای که پرسشنامه در آن اجرا -های پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش و خصوصٌات جامعه-سؤال  (8

شود متفاوت است، ولی در اٌنکه -های پرسشنامه بر اساس آن طرح می-ٌن کنٌد.نظم و ترتٌبی که سؤالشود، تعٌ-می

های فردی -دهند که نکات مربوط به وٌژگی-جای هر سؤال کجا باٌد باشد، اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجٌح می

ورده شوند. در حالی که برخی دٌگر های حساس در آخر آن آ-و خانوادگی در آغاز پرسشنامه قرار گٌرند و سؤال

دهند. در واقع اٌن پژوهشگر است که باٌد با توجه به بٌنشی که در مورد موضوع و -عکس اٌن عمل را ترجٌح می

ها را تعٌٌن کند. چنانچه موضوع اهمٌت قابل توجهی -جامعۀ پژوهشی خود دارد، جای هر سؤال ٌا نظم و ترتٌب سؤال

های مربوط به موضوع اصلی -ای برخوردار باشد، بهترٌن شٌوه اٌن است که پرسش-ٌژهداشته باشد و از حساسٌت و

www.GhadamYar.com



5 
 

دهی را به دست آورٌم. چنانچه موضوع از حساسٌت خاصی برخوردار -را در ابتدا بٌاورٌم تا باالترٌن نسبت پاسخ

ی آغاز کنٌم تا با جلب های فردی، خانوادگی و اقتصاد-های مربوط به وٌژگی-نباشد، بهتر است پرسشنامه را با سؤال

 .تر بپردازٌم-های حساس-دهنده به آنها بهتر بتوانٌم در پاٌان به پرسش-توجه پاسخ

 

ها اختصاص دهٌد. در اٌن صفحه ذکر کنٌد که پرسشنامۀ -گوٌی به سؤال-(  صفحۀ اول پرسشنامه را به نحوۀ پاسخ9

دهندگان بخواهٌد که پاسخ -دهٌد. از پاسخ گٌرد و خصوصٌات هر قسمت را شرح-مورد بحث چند قسمت را دربرمی

 مناسب را با چه نوع عالمتی مشخص کنند: کشٌدن عالمت ٌا داٌره، پر کردن مربع مربوطه و...

 

 بررسی مقدماتی پرسشنامه -5

  نوٌس پرسشنامه را قبل از اٌنکه به صورت نهاٌی تهٌه و تنظٌم شود، چندٌن بار و از-الزم است پٌش

کند که پرسشنامه را قبل از اجرا، به صورت -( پٌشنهاد می1978[ )1مختلف بررسی شود. دٌلمن]های -دٌدگاه

 :آزماٌشی برای سه گروه به شرح زٌر اجرا کنٌد

ای که قصد دارٌد ٌافته های پژوهش را به آنها تعمٌم دهٌد ٌا به توصٌف و تفسٌر آنها - الف( گروهی از افراد جامعه

 .بپردازٌد

 .و متخصصانی که در تهٌه و تنظٌم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند نظران-ب( صاحب

ها. -گٌرد، مانند نهادهای اجراٌی و مدٌران سازمان-ج( کسانی که نتاٌج بررسی به وسٌلۀ آنان مورد استفاده قرار می

ا تعٌٌن آوری شده به وسٌلۀ پرسشنامۀ مورد بحث ر-از اٌن عده درخواست کنٌد که اهمٌت کاربردی اطالعات جمع

 .کنند

 

کننده را تشخٌص دهٌد و -های نارسا و توضٌحات گمراه-های فوق، پرسش-با توجه به اطالعات کسب شده از گروه 

ها و اجزای پرسشنامه، اقدام کنٌد. برای اجرای -جاٌی قسمت-ها، جابه-در صورت لزوم به حذف ٌا اضافه کردن سؤال

های به دست آمده -را برای هر سؤال محاسبه کنٌد. چنانچه درصد جواب شود که ابتدا درصد پاسخ-اٌن کار پٌشنهاد می

درصِد اندازۀ نمونه باشد، احتمال دارد که پرسشنامه به تغٌٌرات زٌادی احتٌاج داشته باشد. مرحلۀ بعد،  75کمتر از 

ً پٌشنهادها و اطالع ای را -ات وٌژهمطالعۀ اظهارنظرهای اعضای نمونه دربارۀ پرسشنامه است. اٌن نظرها غالبا

شوند. چنانچه -ها ٌک به ٌک بررسی می-کنند. پس از اٌن مرحله، پاسخ-دربارۀ چگونگی بهبود پرسشنامه مطرح می

اٌد، امکان دارد -اکثر اعضای نمونه سؤالی را پاسخ نداده ٌا به صورتی پاسخ داده باشند که انتظار آن را نداشته

 .دهندگان آن را بد تفسٌر کرده باشند-پاسخ

  دهندگان مقاٌسه-شود و اٌن مٌزان با کل پاسخ-ها تعٌٌن می-دهی به پرسش-پس از اٌن مرحله، نسبت پاسخ

شوند تا نمونۀ -اند از نمونه حذف می-شود. افرادی که به دالٌل گوناگون از مشارکت در تحقٌق خودداری کرده-می

% و مٌانگٌن 50%، حداقل را 95دهی را -سخٌابی، حداکثر پا-زمٌنه 48مورد نظر تصحٌح شود. دٌلمن با مطالعه 

های پرسشنامه، اطالعات الزم ربای تجزٌه و تحلٌل -% اعالم کرده است. سرانجام با کُدگذاری سؤال74را 

 .شود-کامپٌوتری فراهم می
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 طرح پرسشنامه -6

نند و سرانجام تصمٌم ک-دهندگان به آن مراجعه می-پرسشنامه و نامۀ پٌوست آن، منبع اصلی اطالعاتی است که پاسخ

اند، در -های زٌر که بر اساس تجربه و تحقٌق به دست آمده-های آن پاسخ دهند ٌا خٌر. توصٌه-گٌرند که به سؤال-می

 .کنند-تهٌه و تنظٌم پرسشنامه به شما کمک می

 .پرسشنامه را جذاب کنٌد، برای رسٌدن به اٌن هدف پرسشنامه را چاپ کنٌد .1

 .بندی کنٌد-مارههای پرسشنامه را ش- صفحه .2

 .گوٌی به آنها آسان شود-های پرسشنامه را تا حد امکان به شکل ساده تهٌه کنٌد، به نحوی که پاسخ-سؤال .3

خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه پس از اتمام باٌد به انجا فرستاده -در ابتدا و انتهای پرسشنامه نام، نام .4

 .شود ذکر کنٌد

 .خٌلی ساده و با حروف دُرشت ذکر کنٌدها را -گوٌی به سؤال-نحوۀ پاسخ .5

 .گوٌی به ان را مشخص کنٌد-درابتدای هر نوع سؤال، ٌک مثال مطرح کنٌد و نحوۀ پاسخ .6

 .ها( مرتب کنٌد-های پرسشنامه را بر اساس نظمی منطقی )موضوعی، توالی زمانی، شکل سؤال-سؤال .7

  در عٌن حال مخاطراتی برای هاٌی را مطرح کنٌد که جالب هستند و-در ابتدای پرسشنامه سؤال .8

 .دهنده به همراه ندارند-پاسخ .9

 .های مهم را در آخر پرسشنامه قرار ندهٌد-هاٌی که خٌلی طوالنی هستند، سؤال-در پرسشنامه .10

دهندگان نسبت به آنها حساس هستند، خودداری کنٌد. به عنوان مثال از -هاٌی که پاسخ-از به کار بردن کلمه .11

کند، )مثل پرسشنامه مخصوص معتادان، -ده با مشاهده آنها احساس شرمندگی میدهن-هاٌی که پاسخ-کلمه

 .آموزان متقلب( استفاده نکنٌد-بزهکاران، زندانٌان ٌا دانش

دهنده معنادار باشد. -در هر سؤال، اطالعات را به صورت کامل بٌان کنٌد، به نحوی که سؤال برای پاسخ .12

 .به اندازۀ کافی روشن باشد، زٌادتر استهاٌی که جالب و -گوٌی به سؤال-درجۀ پاسخ

گوٌی تأثٌر دارد. بنابراٌن در صورت امکان پرسشنامه را مختصر کنٌد. به -طول پرسشنامه بر دقت پاسخ .13

های پژوهش -هاٌی را مطرح کنٌد که در جهت رسٌدن به هدف-ها فقط سؤال-عبارت دٌگر در پرسشنامه

 هستند.

 اجرای پرسشنامه - 7

آوری آن است. -تدوٌن پرسشنامه، نخستٌن مرحله در گردآوری اطالعات، تعٌٌن چگونگی توزٌع و جمعپس از تهٌه و 

( پُست کردن 2دهندگان به صورت مستقٌم، -ها به پاسخ- ( تحوٌل پرسشنامه1برای اٌن کار دو روش متداول است: 

رسد که تحوٌل پرسشنامه به -ر میکنند، به نظ-دهندگان نزدٌک به ٌکدٌگر زندگی می-ها. چنانچه پاسخ- پرسشنامه

دهندگان در ٌک منطقۀ وسٌع جغرافٌاٌی -تر باشد. لٌکن در شراٌطی که پاسخ-تر و ارزان-صورت مستقٌم سرٌع

 .پراکنده باشند، بررسی به صورت پُست بسٌار مؤثرتر است

گٌری -بتوان به نتٌجههاست که بر اساس آن -ای، درٌافت درصدی از پاسخ- ٌابی پرسشنامه- مشکل اساسی زمٌنه 

ها، -ها ٌا درٌافت پاسخ-دقٌق و قابل قبولی دست ٌافت. تجربه نشان داده است که مهمترٌن عامل مؤثر در تعٌٌن جواب

شود. اٌن توضٌح که ٌا توسط -دهندگان داده ٌا برای آنها ارسال می-توضٌحی است که همراه پرسشنامه به پاسخ

ای جداگانه -شود، ٌا در نامه-شود، ٌا در صفحۀ اول پرسشنامه نوشته می-ه میپژوهشگر در حٌن تحوٌل پرسشنامه داد

شود، قبل از هر چٌز باٌد موضوع پژوهشی را توضٌح دهد. البته گاهی اوقات ضروری -همراه با پرسشنامه پست می

ع رسد که موضوع مورد پژوهش تا حدی مبهم معرفی شود تا موجب کاهش احتمال ابراز هر نو-به نظر می

تأکٌد بر اهمٌت نتاٌج پژوهش برای  –صرف نظر از جزئٌات آن  –گٌری شود. نکتۀ بسٌار مهم در اٌن نامه -جهت

 .دهنده است. سرانجام مقدمه ٌا نامۀ ارسالی باٌد با درخواست مشارکت خاتمه ٌابد-علم، جامعه و ٌا حتی فرد پاسخ

جاد انگٌزۀ معقول است. بعضی از پژوهشگران به شٌوۀ دٌگر تشوٌق افراد موردنظر به مشارکت در پژوهش، اٌ

دهنده -عنوان قدردانی به خاطر تکمٌل پرسشنامه، هدٌۀ کوچکی نظٌر خودکار، جاکلٌدی ٌا مقداری پول به پاسخ
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گونه هداٌا -هاٌی نٌستند، ولی تجربه نشان داده است که اٌن-دهند. با وجود اٌنکه اغلب افراد پذٌرای چنٌن هدٌه-می

برد. روش دٌگر اٌن است که پاداش و -شود و نسبت تکمٌل پرسشنامه را باال می-گٌختن حس مسئولٌت میموجب بران

هدٌه را پس از بازگرداندن پرسشنامه بدهٌم. گاهی اوقات ناشران به خاطر پُر کردن پرسشنامه به دانشجوٌان، کتاب 

ها کمک کند. -د به افزاٌش بازگرداندن پرسشنامهتوان-دهند. دادن بلٌت سٌنما، تئاتر و کارت خرٌد می-مجانی هدٌه می

 .دهنده است-های متداول تشوٌق، قول فرستادن ٌک نسخه از نتاٌج تحقٌق برای پاسخ-از جمله شٌوه

  شوند به علت وجود محدودٌت تماس بٌن پژوهشگر و-هاٌی که با پرسشنامه انجام می-در پژوهش

های بٌشتر، افراد را به تکمٌل پرسشنامه ترغٌب کرد. هنگامی که -ماسدهندگان، باٌد سعی شود تا با برقراری ت-پاسخ

  ها و ٌا دانشجوٌان توزٌع-های منظم و با برنامه در بٌن اعضای سازمان-ها در زمان-پرسشنامه

های -ها مٌسر نباشد، تماس-رود. چنانچه اجرای پرسشنامه بٌن گروه-دهی به آنها باال می-شود، نسبت پاسخ-می

دهی ضروری است. -های مکرر به وسٌله نامه پستی، برای باال بردن نسبت پاسخ-نی ٌا پٌگٌریشخصی، تلف

های قبلی گم شده ٌا - های اضافی پرسشنامه باشد تا چنانچه پرسشنامه-های ٌادآوری باٌد همراه با تحوٌل نسخه-تماس

گٌری دربارۀ نوع و دفعات پٌگٌری -مٌمهای جدٌد جاٌگزٌن آنها شوند. تص-اعتناٌی قرار گرفته باشند، نسخه-مورد بی

 به هزٌنۀ پٌگٌری بستگی دارد.

 

 پرسشنامه معايب و محاسن

 پرسشنامه محاسن

 .شود- از طرٌق پرسشنامه اطالعات وسٌع و حجٌمی با سرعت زٌاد گردآوری می    -1

 .به زمان کمتری برای پاسخگوٌی و تکمٌل نٌاز دارد    -2

 .است هزٌنۀ آن نسبتاً پاٌٌن    -3

 .توان مورد پرسش قرار داد-افراد زٌادتری را می    -4

 .ها به کمٌّت، تجزٌه و تحلٌل و سنجش همبستگی گوناگون بٌن آنها فراهم است--امکان تبدٌل داده     -5

 معايب پرسشنامه

 .ها در موارد خاص کارآمد نٌست-ٌابی-اٌن روش برای مطالعات عمٌق و رٌشه    -1

 .شود، زٌاد است-هاٌی که با پست ارسال می-نگشتن پرسشنامه به وٌژه پرسشنامهاحتمال باز    -2

 .احتمال عدم درک مفاهٌم و محتوای سؤاالت پرسشنامه و بروز ابهام برای پاسخگو وجود دارد    -3

روز ها و سطوح مختلف، امکان ب-به دلٌل گسترده بودن عرصه عملٌاتی پرسشگری و درگٌر بودن افراد زٌاد در رده

 شود.-خطا و اشتباه وجود دارد که باعث کاهش درجۀ اعتبار و اعتماد اٌن روش می
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 انواع رايج سواالت در پرسشنامه

 :پرسش های باز و بسته   -1

پرسشهای باز به پاسخ دهنده اجازه می دهد هر گونه ماٌل است جواب بدهد.مثال می توان از او خواست پنج نکته 

درباره شغل خود بٌان کند،ٌا انکه بگوٌد چه وٌژگٌهاٌی را در مورد سر پرستان و محٌط کار خود جالب و چالشی را 

دوست می دارد. ولی پرسش بسته از پاسخ دهنده می خواهد از مٌان گزٌنه هاٌی که پژوهشگر ارائه می کند ٌکی را 

ن و چالشی بودن شغل برای وی درج می بر گزٌند.به طور مثال،پژوهشگر ده ٌا پانزده وٌژگی را در زمٌنه جالب بود

کند و از او می خواهد پنج وٌژگی را که وی می پسندد با رعاٌت اولوٌت بنوٌسد. تمام پرسشهاٌی که از مقٌاسهای 

 .اسمی،ترتٌبی ٌا لٌکرت ٌا نسبتی استفاده می کنند از نوع بسته هستند

 .ای فراهم شده سرٌعتر تصمٌم بگٌردپرسش بسته به فرد کمک می کند تا با انتخاب ٌکی از گزٌنه ه

همچنٌن استخراج اطالعاتی را که سپس باٌد تحلٌل شود برای پژوهشگر ساده می کند. البته باٌد توجه کامل به عمل آٌد 

که گزٌنه های هر پرسش در عٌن حال که از ٌکدٌگر مستقل هستند،در مجموع ٌک موضوع را در بر گٌرند. اگر 

داشته باشد ٌا همه گزٌنه های ممکن ارائه نشده باشد،ممکن است پاسخ دهنده دچار سر در  مقوله های تکراری وجود

 .گمی شود و امکان تصمٌم گٌری سرٌع از وی سلب شود

گاهی ممکن است برخی پاسخ دهندگان مقوله های موجود در پرسشنامه بسته را نا کافی و محدود بدانند و ماٌل باشند 

فزاٌند.بدٌن سبب بسٌاری از پرسشنامه ها همواره در پاٌان به صورت پرسش باز از از خود مطالب دٌگری را بٌ

تکمٌل کننده می خواهند هر مقوله ٌا مطلب دٌگری را که الزم می داند بٌفزاٌد. بدٌهی است پاسخهای اٌن پرسشهای 

 .باز را باٌد برای تحلٌلهای بعدی تنظٌم و دسته بندی کرد

 مثبت و منفی پرسشهای همراه با واژگان-2

به جای اٌنکه همه پرسشها را به صورت مثبت بنوٌسٌم،شاٌسته است پرسشهاٌی همراه با واژگان منفی نٌز در نظر 

گرفته شود تا گراٌش پاسخ دهنده به عالمت زدن در ٌک سمت مقٌاس به حداقل برسد. به طور مثال فرض کنٌد برای 

اٌم و ٌک مقٌاس پنج قسمتی را به ترتٌب از گزٌنه خٌلی کم  اندازه گٌری احساس کامٌابی شش پرسش مطرح کرده

برابر با ٌک تا خٌلی زٌاد برابر با پنج به کار برده اٌم. پاسخ دهنده ای که تماٌل چندانی به تکمٌل اٌن پرسشنامه ندارد 

ل زٌاد با آن در هنگامی که می خواهد به پرسشهاٌی که آمٌزه ای از واژگان مثبت و منفی درآن وجود دارد به احتما

من احساس می کنم توانسته ام در شغل »گٌر می شود و گوش به زنگ می ماند. مثال اگر برای پرسش مثبتی همچون

احساس نمی کنم »را عالمت بزند دٌگر نمی تواند برای پرسشی همچون 5او عدد «خودم کارهای مختلفی انجام دهم

را عالمت بزند. حتی اگر چنٌن کاری هم  5در خود دارد،همان عدد که واژه ای منفی «که در شغلم خٌلی کارامد باشم

بکند،پژوهشگر قادر است چنٌن سوگٌری را کشف کند.ٌک پرسشنامه خوب آمٌزه ای از پرسشهای همراه با واژگان 

 .مثبت و منفی را در خود دارد

خودداری کرد زٌرا پاسخ دهنده « قطف»و«نه»البته باٌد از کاربرد نفی مضاعف و زٌاده روی در استفاده از واژه های

بگوٌٌم « نٌامدن به سر کار از آمدن به سر کار جالب تر است»دچار ابهام می شود.به طور مثال،بهتر است به جای 

بگوٌٌم « فقط باٌد به آدمهای قوی هٌچ شربت تقوٌتی ندهٌم»ٌا انکه به جای «سر کار آمدن چندان جالب نٌست»

 «تی نٌاز ندارندآدمهای قوی به شربت تقوٌ»

    پرسش های دو وجهی    -3

پرسشهاٌی را گوٌند که احتماال دو پاسخ دارند. از درج چنٌن پرسشهاٌی باٌد خودداری کرد و به جای آنها از  

آٌا فکر می کنٌد بازار خوبی برای اٌن فرآورده وجود »پرسشهای جداگانه استفاده کرد. به طور مثال،پرسشی همچون

و برای بخش دوم به دالٌل مختلف «آری»می تواند برای بخش نخست خود پاسخ« روش خواهد رفت؟دارد و خوب ف
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داشته باشد. در اٌن گونه موارد بهتر است برای هر بخش ٌک پرسش جداگانه مطرح کنٌم،که در اٌن « نه»پاسخ 

 .دومی منفی داشته باشد صورت امکان دارد هر دو پاسخ مثبت ٌا منفی ٌا اولی منفی دومی مثبت ٌا اولی مثبت و

 پرسشهای مبهم    -4

پرسشهاٌی که حتی دو وجهی هم نٌستند ممکن است به طور مبهم نگاشته شوند و پاسخ دهنده معنای آنها را به درستی 

پاسخ دهنده شاٌد تردٌد کند که منظور «تا چه حد فکر می کنٌد خوشحالٌد؟»درک نکند.نمونه قابل ذکر چنٌن است:

محل کار،کاشانه ٌا به طور کلی است.البته اٌن پژوهش چون جنبه سازمانی دارد احتماال او پرسش را به خوشحالی از 

محل کار مرتبط مٌکند.ولی ممکن است پژوهشگر جنبه کلی خوشحالی و رضاٌت در زندگی روزمره را در نظر 

خ دهنده ممکن است آنها را به گونه داشته است.بدٌن ترتٌب،پرسشهای مبهم در خود سو گٌری درونی دارند چرا که پاس

 .ای دٌگر تفسٌر کند و در نهاٌت مجموعه ای از پاسخ های نا درست را همراه می آورند

 پرسشهای مبتنی بر يادآوری گذشته    -5

ممکن است برخی پرسشها پاسخ دهنده را بر آن دارند که تجربه هاٌی از گذشته خود را که براٌش روشن نٌستند به ٌاد 

د.پاسخ های چنٌن پرسشها هم می تواند همراه با سو گٌری باشد.به طور مثال،از فردی که در سازمانی سی سال آور

سابقه خدمت دارد می پرسند چه زمانی کار را در فالن واحد آغاز کرد و چه مدت طول کشٌد وی ممکن است 

د. چنٌن اطالعاتی را به سادگی می توان از پاسخهای درست را به ٌاد نٌاورد ٌا به گونه ای پاسخ را رفع و رجوع کن

 .پرونده استخدامی وی به دست آورد

 پرسشهای هدايت کننده    -6

پرسشها نباٌد به گونه ای نگاشته شوند که پاسخ دهنده را به دادن پاسخهاٌی هداٌت کنند که مورد نظر پژوهشگر است. 

هزٌنه زندگی رو به افزاٌش است باٌد به حقوق کارکنان آٌا فکر نمی کنٌد در اٌن روزها که »ٌک نمونه چنٌن است:

 «افزاٌش های چشمگٌر تعلق گٌرد؟

آمٌختن پرسش « آری»با پرسٌدن چنٌن سوالی به پاسخ دهنده عالمت می دهٌم و او را زٌر فشار می گذارٌم که بگوٌد

« ه بهره وری آنان نٌز افزاٌش ٌابدنه،اٌن گونه نٌست مگر آنک»با افزاٌش هزٌنه زندگی او را هداٌت می کند که بگوٌد

راه دٌگر برای پرسش سوال در مورد افزاٌش حقوق که در عٌن حال سو گٌری کمتری را داشته باشد چنٌن است:  

اگر پاسخ دهنده فکر کند کارکنان استحقاق درٌافت « تا چه مٌزان موافقٌد که کارکنان باٌد افزاٌش حقوق بگٌرند؟»

را «کامال موافقم»خواهد بود و اگر هم بر عکس فکر کند«کامال مخالفم»وجه ندارند پاسخ او افزاٌش حقوق را به هٌچ 

بر می گزٌند. چنانچه نظرش چٌزی بٌن اٌن دو حد باشد بر حسب مٌزان موافقت ٌا مخالفت خود گزٌنه دٌگری را 

 .عالمت می زند

 پرسشهايی که بار عاطفی دارند    -7

شها زمانی روی می دهد که آنها با احساسات و عواطف درآمٌخته شوند. نمونه ای نوع دٌگری از سو گٌری در پرس

آٌا به نظر شما اگر اتحادٌه کارگران تصمٌم به برگزاری اعتصاب »از پرسشهاٌی که بار عاطفی دارندچنٌن است:

نتقامجوٌانه دارای بار واژه های اعتصاب و ا« بگٌرد تا چه مٌزان احتمال دارد که مدٌرٌت موضع انتقامجوٌانه بگٌرد؟

عاطفی هستند و مدٌرٌت و اتحادٌه را در دو قطب قرار می دهند،لذا پاسخ اٌنگونه پرسشها سو گٌری شدٌدی را با خود 

( افراد تا چه حد طرفدار اعتصاب 1دارد. اگر اٌن پرسش هدف دو گانه دارد. اگر اٌن پرسش هدف دو گانه دارد،)

زتاب خصمانه مدٌرٌت در صورت بروز اعتصاب بٌم دارند،پس دو پرسش مجزا الزم ( آنان تا چه حد از با2هستند.)

است. چه بسا که کارکنان چندان با اعتصاب موافق نباشند و در عٌن حال اٌن اعتقاد را هم نداشته باشند که در صورت 

 .برگزاری اعتصاب مدٌرٌت به اقدام تالفی جوٌانه دست خواهد زد
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 پرسشنامه حضوری    -8

ر گاه قرار باشد بررسی در سازمان کوچکی صورت گٌرد و آمادگی و تواناٌی جمع کردن کارکنان در ٌک محل ه

وجود داشته باشد تا به پرسشنامه ها پاسخ دهند،اٌن اجرای حضوری بهترٌن روش گردآوری اطالعات است. 

وهش می تواند شخصا پرسشنامه بزرگترٌن امتٌاز اٌن شٌوه آن است که خود پژوهشگر ٌا ٌکی از اعضای گروه پژ

های تکمٌل شده را در مدت زمانی کوتاه گرداوری کند و هر گونه تردٌدی را که پاسخ دهندگان در مورد هر ٌک از 

سوالت دارند بی درنگ بر طرف کند.همچنٌن پژوهشگر اٌن فرصت را دارد که موضوع پژوهش را معرفی کند و 

ی صادقانه بدهند.اجرای همزمان پرسشنامه برای گروه بزرگی از افراد در پاسخ دهندگان را بر انگٌزد که پاسخها

مقاٌسه با مصاحبه هم کم هزٌنه تر و هم سرٌعتر است و نٌز اجرای آن به مهارتهای کمتری نٌاز دارد.به دلٌل مزٌت 

اد اجرا کنٌم. با هاٌی که بٌان شد،هر گاه که مٌسر باشد بهتر است پرسشنامه را به صورت حضوری با گروهی از افر

اٌن همه سازمانها اغلب قادر نٌستند ٌا تماٌل ندارند گردآوری اطالعات را در زمان کار اجرا کنند و از اٌن رو 

راههای دٌگری برای تکمٌل و بازگرداندن پرسشنامه باٌد اندٌشٌده شود.در اٌن گونه موارد می توان پرسشنامه ها مٌان 

نها را شخصا درٌافت کرد،ٌا آنکه آنها را همراه با پاکت تمبرداری که نشانی افراد توزٌع و در فرصتی دٌگر آ

پژوهشگر بر آن درج است توزٌع کرد و تا تارٌخ معٌنی در خواست بازگرداندن آنها را نمود. غالبا پاسخنامه ای نٌز 

مت بزنند. سپس آنها را پس برای سوالت چند گزٌنه ای همراه با پرسشنامه ارسال می شود تا افراد آن را با مداد عال

از گردآوری به طور ماشٌنی و با استفاده از راٌانه می خوانند و داده ها را جمع بندی می کنند. حتی می توان دٌسک 

 .های حاوی پرسشها را برای افرادی که راٌانه شخصی در اختٌار دارند فرستاد

 پرسشنامه پستی -9

نطقه جغرافٌاٌی گسترده ای را در بر می گٌرد. پرسشنامه ها از طرٌق مزٌت برجسته پرسشنامه پستی آن است که م

پست برای پاسخ دهندگان ارسال می شود تا آنان هر گونه که راحت ترند آنها را تکمٌل کنند. البته شمار پرسشنامه 

که چنانچه  های برگشتی معموال آن گونه نٌست که انتظار می رود و گاهی بسٌار اندک است. دشواری دٌگر آن است

پاسخ دهنده با ابهامی روبرو باشد آن را نمی توان بر طرف کرد.همچنٌن وقتی شمار پرسشنامه های برگشتی اندک 

باشد به دشواری می توان به نمونه ای دست ٌافت که نماٌنده جامعه خود باشد زٌرا آنها که بدٌن بررسی پاسخ داده اند 

با اٌن همه برای افزودن بر شمار پاسخ دهندگان پرسشنامه های پستی فنون  شاٌد کامال با جامعه خود متفاوت باشند.

وٌژه ای وجود دارد.فرستادن نامه های پٌگٌری همراه کردن ٌک انگٌزنده مادی با پرسشنامه،ضمٌمه کردن پاکت 

 .منضم به نشانی بازگشت و چسباندن تمبر بر آن و رعاٌت اختصار در تهٌه پرسشنامه موثر خواهد بود

اگر پژوهشگر در صدد گردآوری اطالعات از افرادی است که تحصٌالت اندک دارند،انتخاب پرسشنامه به عنوان ٌک 

ابزار با محدودٌتهاٌی روبرو است.در صورت امکان افزودن عکس و تصوٌر به پرسشنامه در اٌن گونه موارد مفٌد 

و تعٌٌن و تدوٌن مقٌاسهاٌی اندازه گٌری آنها  است. اما برای اکثر پژوهشهای مدٌرٌتی در پی شناساٌی متغٌر ها

پرسشنامه ابزاری مناسب برای گردآوری اطالعات است.در مطالعات مٌدانی بررسٌهای مقاٌسه ای و طرحهای تجربی 

برای اندازه گٌری متغٌر ها اغلب از پرسشنامه استفاده می شود.از انجا که در بررسٌها به طور مرسوم پرسشنامه به 

 .ه می شود،آگاهی بر چگونگی طراحی آن ضروری است که ذٌال مجموعه ای از رهنمودها ارائه می شودکار گرفت

 زبان و واژه پردازی پرسشنامه 

 داوری چهارچوب و تحصٌلی سطح به واژگان گزٌنش.باشد همخوان دهندگان پاسخ درک مٌزان با باٌد پرسشنامه زبان

 ای محاوره طور به خود فرهنگ پاره ٌک در زبان ٌک که مواردی در مثال.دارد بستگی موجود فرهنگ نٌز و افراد

 دٌگری برای آنها از ٌکی در احتماال ها واژه رود،برخی می کار به رسمی صورت به خود دٌگر فرهنگ پاره ر د و

 را ها واژه ترتٌب بدٌن.نکنند درک سازمانی،را ساختار همچون هاٌی واژه شاٌد کارگران برخی اٌنکه ٌا است بٌگانه

 ای گونه به ٌا نکنند درک را پرسشها برخی آنها اگر. باشد فهم قابل دهندگان پاسخ برای که برگزٌند ای گونه به باٌد

 پرسٌده که سواالتی رو اٌن از. کند می درٌافت گٌری سو با همراه و نادرست پاسخهاٌی کنند،پژوهشگر تفسٌر دٌگر
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 پاسخ احساسات و تصورات نگرشها، باٌد شود می گرفته کار به که واژگانی و رود می کار به که زبانی ٌا شود می

 .بگٌرد نظر در را دهندگان

 طيف ليكرت در طراحي سواالت پرسشنامه

هدف اٌن طٌف اندازه گٌری گراٌش به ٌک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد اٌن طٌف نٌز در  

اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتٌبی نٌز مورد سنجش –ٌاسی جهت بررسی گراٌشها نسبت به مسئله س

 .گوٌه و بٌشتر تدوٌن می شود۰۳تا  ۵۱قرار دارد.  گوٌه ها در اٌن طٌف حداقل 

در تدوٌن گوٌه ها باٌد سعی شود از گوٌه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گٌری شود تعداد گوٌه هائی که 

 ۱گراٌش مخالف و موافق دارند باٌد تقرٌبا به ٌک اندازه باشدو نٌز طٌفی که به پاسخگو داده می شود معموال از 

کامال مخالفم( که براساس هدف و روش تحقٌق  –مخالفم  – تاحدودی –موافقم  -قسمت تشکٌل شده است )کامال موافقم

 .می توان کلمات گوٌه ها را عوض نمود

در تدوٌن گوٌه ها باٌد دقت شود تا گوٌه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گوٌه مستقٌما پس از 

نمونه گرفته  ۰۳حداقل با  pretest تیتحقٌقات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوٌن پرسشنامه مقدما

 .شود تا بعد از بررسی کمی )رواٌی( و کٌفی )اعتبار( آن گوٌه های ابهام انگٌز حذف گردد

در اٌن روش نٌز تعدادی گوٌه که نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به روٌدادی خاص هستند آماده می شود. اٌن گوٌه ها 

شته می شود. در اٌنجا پاسخگو در خواست می شود که مٌزان موافقت ٌا با ترتٌب اتفاقی در اختٌار پاسخگو گذا

 : مخالفت خود را با هر گوٌه بر مبنای ٌک طٌف بٌان کنند. اٌن طٌف که معموالً از پنج قسمت تشکٌل شده است

روی پاسخگوٌان گوٌه ها را بر مٌنای اٌن طٌف بررسی می نماٌد اما اٌن طٌف با اعداد مشخص نشده است تا بر 

پاسخگوٌان تاثٌر نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگوٌان، طٌف با اعداد شماره گذاری می 

و کامالً  ۵شود. طرز شماره گذاری بطور دلخواه است ٌعنی در ٌک طٌف پنج قسمتی می توان به کامالً موافق نمره

موع نمرات که پاسخگوٌان بدست می آورند بٌانگر گراٌش ٌا به جای عدد ٌک از صفر استفاده کرد. مج ۱مخالف عدد 

 .آنهاست. به همٌن دلٌل اٌن طٌف را طٌف مجموع نمرات نٌز می نامند

نفر تخمٌن زده شده است. در اٌن طٌف فواصل  ۵۲۳تا  ۵۳۳در مقٌاس لٌکرت حداقل تعداد پاسخگوٌان مورد نٌاز بٌن 

فاصله بٌن کامالً موافق تا موافق به همان اندازه فاصله بٌن بی تفاوت تا  بٌن درجات،ٌک اندازه پذٌزفته شده است. مثالً 

به ٌک گوٌه پاسخ بی  (A)موافق فرض شده است در صورتٌکه عموماً اٌن واقعٌت ندارد مثالً اگر شخص

 B,Aبه همان اندازه تفاوت گراٌش C,B کامالً موافق پاسخ دهد. تفاوت گراٌش Cموافق و شخص Bتفاوت،شخص

 .نٌست

بطور کلی طٌف لٌکرت نسبت به طٌف های قبلی دارای مزاٌای زٌادی است چون نه به تعداد زٌادی گوٌه نٌاز دارد نه 

به قضاوت داوران و در عٌن حال نتاٌج حاصله از دقت و اعتبار بٌشتری بر خوردار است. لذا اٌن طٌف برای 

 ً جامعه شناسی کاربرد دارد و می توان بوسٌله آن  بسٌاری از تحقٌقات مٌدانی وسٌع، در علوم اجتماعی و خصوصا

 را سنجٌد.…..( انواع مسائل )گراٌش های سٌاسی، مذهبی، نژادی، شغلی و

 پرسشنامه سواالت طراحي در بوگاردوس طيف

هدف از طٌف بوگاردوس سنجش مٌزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد. و کاربرد اٌن طٌف در مواقعی است که 

مختلف با دو فرهنگ و زبان متفاوت در کنار هم زندگی می کنند و ٌا در مواقعی که مردمی از ملٌتهای مثال دو گروه 

گوناگون و با فاصله جغرافٌائی در جرٌان روابطی متقابل قرار مٌگٌرند )مثال در سنجش نگرش به شغل/ طبقه 

 . اجتماعی/ گروههای مذهبی( اٌن طٌف بکار می رود
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تر تٌبی )تماٌل کامل/ تماٌل متوسط/ تا حدودی/ عدم تماٌل( مٌزان تماٌل ٌک گروه را نسبت اٌن طٌف در ٌک مقٌاس  

 .به ساٌر گروهها می سنجد

بوگاردوس برای هر ٌک از هفت نقطه روی طٌف ٌک جمله اظهاری ٌا گوٌه در نظر گرفت. فرض بر اٌن است که 

فق است بوگاردوس در تحقٌق خود هفت گوٌه را در نظر اگر کسی با گوٌه اول موافق باشد با گوٌه های دٌگر نٌز موا

 (.اخراج –مٌهمان  –هموطن  –همکار  –همساٌه  –دوست صمٌمی  –گرفته بود )ازدواج 

اٌن طٌف کوششی بود که کٌفٌت ها را دقٌقتر سنجٌده و در سطح تر تٌبی مورد سنجش قرار دارد و نٌز برای ترتٌب 

 ردوس ٌا طٌف فاصله اجتماعیارجحٌت می توان از مقاٌس طٌف بوگا

اٌن طٌف ٌا مقٌاس سنجش فاصله اجتماعی توسط بوگاردوس ابداع گردٌد. بوگاردوس سعی کرد شٌوه ای را بٌاٌد که  

بوسٌله آن بتواند مٌزان تماٌل ٌا عدم تماٌل افراد نسبت به چٌزی را بسنجد. بدٌن منظور طٌفی را در نظر گرفت که در 

چپ( تماٌل ٌا پذٌرش و در سوی دٌگر )منتها الٌه راست( عدم تماٌل ٌا انزجار و وسط آن  ٌک سوی آن )منتها الٌه

تماٌل متوسط تصور شده بود. سپس اٌن طٌف را به هفت قسمت تقسٌم نمود که بطورٌکه امکان انتخاب فی ما بٌن 

 .برای پاسخگو وجود داشته باشد و امکان سنجش دقٌق تر فراهم شود

ٌک از هفت نقطه روی طٌف ٌک جمله اظهاری ٌا گوٌه در نظر می گٌرد که با توجه به بوگاردوس برای هر 

ارزشهای اجتماعی زمان و مکان خود، بٌانگر مٌزان تماٌل ٌا عدم تماٌل ٌک نقطه بر روی طٌف بود. اٌن گوٌه ها را 

د. اٌن گوٌه ها به ترتٌب شماره در اختٌار پاسخگو می گذارند، که باٌد اولٌن احساس و عکس العمل خود را اظهار نماٌ

گذاری می شوند. بعد شماره هرگوٌه در درصد افرادی که با آن گوٌه موافق بوده اند ضرب می شود. از مجموع 

حاصلضرب ها عددی بدست می آٌد که بٌانگر گراٌش پاسخگوٌان نسبت به آن موضوع است. اٌنگونه روش استخراج 

 .می نامند ”وزنه گذاری” “ٌا”را روش ضرٌب بندی

 : اما  اٌن روش دارای نقاط ضعفی است که از جمله آنها می توان به اٌن امر اشاره کرد

که در طٌف بوگاردوس فرض بر اٌن است که گوٌه ها انتخاب شده مبتنی بر ارزشهای جامعه مورد مطالعه باشد اما  

ارزشهاافرادی که در مورد آنان تحقٌق  اٌن تصور به اندازه کافی مستدل نٌست و ممکن است بٌن ارزشهای محقق و

 .می شود تفاوت وجود داشته باشد

عالوه بر آن در اٌن طٌف از پاسخگو درخواست می شود که عکس العمل نخستٌن خود را ارائه دهد اما عمالً به علت 

ی خود را تا تعداد کم گوٌه ها پاسخگوٌان فرصت خواهند داشت تا نگاهی چند گوٌه بٌافکنند و سپس عکس العملها

 .حدی کنترل نماٌند

کم بودن گوٌه ها و فواصل –از معاٌب اٌن طٌف می توان به قصور محقق در تدوٌن گوٌه ها   معايب اين طيف:

 نامتساوی گوٌه هااشاره نمود.

 پرسشنامه سواالت طراحي در تورستن طيف

طٌف تقسٌم نماٌند.  ۵۵در اٌن طٌف ابتدا گوٌه ها را انتخاب کرده و بعد از داورانی خواسته می شود تا گوٌه ها را در 

 .و ارزش طٌف از مجموعه قضاوتها ی داوران برای هر ٌک از گوٌه ها بدست می آٌد

ران می باشد. اٌن طٌف هدف از اٌن طٌف اندازه گٌری گراٌش به ٌک موضوع براساس ارزشهای جامعه توسط داو

 .نسبت به مقاٌسه زوجی از حجم کار کمتر و نسبت به بوکادوس از دقت بٌشتری بر خوردار است

برای بررسی اعتبار گوٌه ها باٌد به روش کمی و کٌفی گوٌه های ابهام بر انگٌز را حذف کرد بدٌن ترتٌب که نمودار 

درصد را به عنوان چارک  ۵۱درصد را چارک اول و ۲۱درصد را مٌانه )چارک سوم( و  ۱۳تجمعی آنرا کشٌد ه و 

سوم مشخص نمود و عددهای آنها را مشخص کرد. که برای پٌدا کردن گوٌه های مبهم می توان از فرمول ضرٌب 

 : ابهام استفاده نمود که عبارت است از
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 .ها را انتخاب كرده و بقٌه را حذف می کنٌمQ پس کمترٌن

اٌن روش نسبت به مقاٌسه زوجی از حجم کار کمتر و نسبت به طٌف بوگاردوس از دقت بٌشتری برخوردار است.  

در اٌن روش اطالعات ٌا گوٌه ها در مورد موضوع خاصی ارائه می دهند البته تعدادی اٌن گوٌه ها بٌشتر از طٌف 

وع خاصی بٌان می کنند بر روی محور ٌا طٌفی بوگردوس است. اٌن گوٌه که گراٌش مثبت و منفی را نسبت به موض

که ٌازده قسمت با فواصل متساوی تقسٌم شده که منتها الٌه چپ آن گراٌش بسٌار مثبت و در وسط گراٌش متوسط و در 

 .منتها الٌه راست آن گراٌش بسٌار منفی مشخص شده است

توزٌع می شوند. اما توزٌع اٌن گوٌه ها بر پس گوٌه هاٌی که محقق حدس زده با گراٌش در رابطه اند بر روی طٌف 

روی طٌف تنها بوسٌله محقق نمی شود بلکه بوسٌله تعداد زٌادی از افراد که با ارزشهای جامعه مورد نظر محقق آشنا 

باشند انجام می گٌرد و به هرٌک از اٌن داوران ٌک دسته از گوٌه ها و ٌک طٌف ٌازده قسمتی داده می شود. پس از 

ها را از آنها پس گرفته و هر دسته را مبنای شماره گوٌه مرتب می کنند و مٌانگٌن نمونه گوٌه هاٌی که  آن، گوٌه

پاسخگو با آنها موافق بوده است نماٌانگر گراٌش او نسبت به موضوع مورد مطالعه است. از معاٌب اٌن طٌف : به 

ی عددی باعث اشتباه می شود. مثالً آٌتمی که به آن دالئل مسئله برابری فاصله ها : ٌعنی استفاده از عالمت گذارٌها

است. بنابراٌن بر روی آنها بطور دقٌق نمی توان محاسبات  ۲داده شده دو برابر مٌزان گراٌشی است که عدد۴عدد 

 .رٌاضی و آماری را پٌاده نمود

داد و خصوصٌات آنان عالوه بر آن قضاوتهای متخصصان )داوران( نٌز روی آن تاثٌرگذار است و اٌن امر به تع

بستگی دارد و نٌز اگر چه اٌن طٌف حجم کارٌش نسبت به روش مقاٌسه زوجی کاهش می ٌابد اما نسبت به طٌف ها 

دٌگر از زحمت و کار زٌادی برای استخراج قضاوت داوران برخوردار است. با وجود اٌن دالٌل اٌن طٌف با فواصل 

 .ی سنجش در علوم اجتماعی استظاهراً متساوی ٌکی از متداول ترٌن طٌف ها

هدف از اٌن طٌف تنظٌم گوٌه ها بنحو کامال تراکمی و انباشتی می باشد. و اٌن طٌف به عنوان طٌف مٌزان نگار در 

موافقم /مخالفم( می تواند گراٌش به ٌک موضوع را براساس ارزشهای جامعه مبتنی بر آرای –سطح اسمی )بلی /خٌر 

تعٌٌن شده را بسنجد. اگر پاسخگو به تمام گوٌه ها مثبت پاسخ دهد باالترٌن نمره را می  پاسخگوٌان نمرات گوٌه های

 .گٌرد

پس برای مشخص کردن ضرٌب بازنمائی می توان از ٌک منهای تعداد خطاها تقسٌم بر تعداد پاسخگو ضربدر تعداد 

 گوٌه ها استفاده کرد.

 پرسشنامه سواالت طراحي در گاتمن طيف

درصد خطا در کل نمونه، بتواند  ۵۳سازد که از روى نمرهٔ پاسخگو با دقت و با حداکثر  اٌن طٌف محقق را قادر مى

پذٌرى است؛ ٌعنى  پذٌرى و تجمع هاى ترتٌب عبارات مورد تأٌٌد پاسخگو را درٌابد. عبارات مقٌاس گاتمن داراى وٌژگى

گٌرد که مبٌن شدٌدترٌن حالت گراٌش مثبت  آغاز عبارتى قرار مىها از ترتٌب منطقى برخوردار بوده در  اٌنکه عبارت

شود. همچنٌن، طٌف ٌاد شده داراى ٌک خاصٌت است  ٌا منفى باشد و در عبارات بعدى بتدرٌج از شدت آن کاسته مى

 تر از آن نٌز موافقت هاى ضعٌف شود که با عبارت ها موافقت نمود، مشخص مى که اگر پاسخگو با ٌکى از عبارت

    .تواند آنها را بحساب آورد دارد و محقق مى

 

هاى دوران بعد از جنگ در امرٌکا به رهبرى روزولت  در فعالٌت - Stouffer - گاتمن به همراه استوفر            

هاى مرتبط با جنگ به انجام رساند  هاى سربازان و ساٌر زمٌنه هاى متعددى را دربارهٔ نگرش شرکت داشت و بررسى

  (۰۱فرهنگى در اٌران؛ ص  -ها و رفتارهاى اجتماعى  ها، نگرش رسى آگاهىبر -

تواند به معرفى و درک طٌف کمک نماٌد. فرض کنٌد قرار است نظر و گراٌش  بٌان مثالى در اٌن زمٌنه مى            

طٌف بوگاردوس تواند نظٌر  افرادى نسبت به افراد گروه اجتماعى دٌگرى سنجٌده شود. در اٌن صورت، محقق مى
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که از ترتٌب منطقى افزاٌش ٌا کاهش تدرٌجى گراٌش مثبت و منفى  نحوى اقدام به طراحى تعدادى عبارت بنماٌد به

پذٌرى اقدام کند و  برخوردار باشد. آنگاه آن را در اختٌار افراد قرار داده، نسبت به تکمٌل آن براساس خاصٌت تجمع

    :ببندد؛ نظٌر موارد زٌرهاى بلى را جمع  در پاٌان تعداد پاسخ

 حاضرم از طرٌق ازدواج با او نسبت فامٌلى داشته باشم.     بلى        خٌر

 

 حاضرم او را به عنوان همبازى در تٌم خود بپذٌرم.          بلى        خٌر

 

 حاضرم به عنوان همساٌه در ٌک محله با او زندگى کنم.     بلى        خٌر

 

 همکار در اداره با او کار کنم.         بلى        خٌر حاضرم به عنوان ٌک

 

 حاضرم به عنوان مٌهمان او را در شهرم بپذٌرم.            بلى         خٌر

 

اى اقدام کند  توان در قالب جدول تنظٌم نمود. محقق باٌد در هنگام تنظٌم جدول به گونه عبارت مزبور را مى             

هاى بلى و خٌر را اٌجاد کند. براى اٌن کار در مرحلهٔ اول  مثلثى شکل خط تفکٌک بٌن فراوانى پاسخکه بتواند الگوى 

ها( را محاسبه و در ستون  تواند جدول را براساس شمارهٔ ترتٌب پاسخگوٌان تنظٌم کند و جمع نمرات )مجموع بلى مى

مرات و به عبارتى براساس نمرات فضلى مرتب تواند جدول را براساس فراوانى ن مربوط ثبت کند. در مرحله دوم مى

کند و باالترٌن نمره را در ستون نمرات در ردٌف اول و کمترٌن نمره را در ردٌف آخر قرار دهد. بدٌهى است شمارٔه 

ترتٌب پاسخگوٌان تغٌٌر خواهد کرد. در مرحله سلوم باٌد با ثابت نگه داشتن ترتٌب ستون نمرات براساس نمرات 

         .هاى بلى در مجاور هم قرار گٌرند پاسخگوٌان و ترتٌب عبارات را تغٌٌر دهد، بنحوى که پاسخ فضلً، ترتٌب

 پرسشنامه سواالت طراحي در( قطبين روش) اوزگود طيف

شود و از او درخواست  روشی است که در آن مبتنی بر تداعی معانی محرکی مانند کلمات مادر به پاسخگو داده می

خوب  –غمگٌن ، خوشحال  –حرک را بر اساس صفات متضاد ارزٌابی کند ، صفاتی مانند سفٌد ،سٌاه شود تا آن م می

 .... خشن ، مهربان و –، بد 

 

هدف از اٌن طٌف شناخت و اندازه گٌری تماٌز معنائی بر اساس معنا شناسی تفاوتی می باشد و کاربرد اٌن طٌف نٌز 

صفات متضاد و ترسٌم رابطه تصوٌری بٌن محرک و صفات متضاد می در تداعی معانی ٌک ٌا دو محرک برمبنای 

درجه ای( روشی است که مبتنی بر تداعی معانی که طی آن  7باشد .و سنجش اٌن طٌف نٌزدر سطح مقٌاس ترتٌبی )

روابط تصوٌری دو موضوع بر اساس صفات متضاد سطح مقٌاس اسمی ترسٌم می گردد و مٌزان تشابه به دو 

محاسبه می شود و شٌوه های اٌن طٌف r س نمرات بدست امده از طرٌق ضرٌب همبستگی پٌروسونموضوع براسا

 .تحلٌل معنائی اشاره نمود -4تحلٌل عبارت  -3مقاٌسه زوجی  -2صفات دو قطبی  -1می توان به 
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نابراٌن کافرما خواهٌم بدانٌم کارگران چه تصوری از کارفرمای خود دارند ب طرز کار بدٌن شکل است که، مثالً می 

توانند با محرک ارتباط تصوٌری داشته  در اٌنجا محرک خوهد بود، سپس معرفهاٌی به صورت صفات متضاد که می

باشند انتخاب می شود. تعداد صفات مشخص نٌستند. سپس هر ٌک از صفات متضاد در دو سوی ٌک طٌف )عموما 

مٌشه از منفی به مثبت ٌا از مثبت به منفی باشد، بلکه بهتر گٌرد. جهت صفات متضاد و نباٌد ه ای( قرار می درجه هفت

 ترٌن قوٌترٌن، ضعٌف  است اٌن صفات به صورت پراکنده مرتب شوند مانند:

 

ً همانند طٌف لٌکرت ابتدا گوٌه شوند سپس با استفاده از ضرٌب همبستگی  مسٌر می ها هم برای تجزٌه و تحلٌل عمدتا

 .گردد ک محاسبه میپٌٌرسون همبستگی دو ٌا چند محر

 

 :الف:مزايا

 بطور کلی مزاٌای پرسشنامه به شرح زٌر است

 

 عدم نٌاز به شخص مصاحبه کننده، بنابراٌن عدم تاثٌر وجود چنٌن شخصی        -

 ساده و ارزان        -

 سادگی طبقه بندی و تجزٌه و تحلٌل        -

 افراددقت بٌشتر پاسخ ها بواسطه محرمانه ماندن         -

 امکان انجام مطالعات بزرگ        -

 ٌکسان بودن شراٌط در زمان تکمٌل        -

 عدم نٌاز به شخص مصاحبه کننده و عدم تاثٌر وجود آن        -

 .امکان تبدٌل به کمٌت بسٌاری از داده ها و سپس تحلٌل همبستگی های گوناگون مٌان آنها        -

اسی معرف بودن مجموع پاسخگوٌان به آسانی تامٌن می شود. اٌن معرف هرگز مطلق با اٌن روش، توقع گاهی اس   -

نٌست و همٌشه ٌک فرجه خط باٌد در نظر گرفته شود و دٌگر اٌنکه معرف بودن تنها در رابطه با برخب از انواع 

 ...پرسش ها معنا دارد

 

 ب:معايب

 بطور کلی معاٌب پرسشنامه به شرح ذٌل می باشد

 

 دم قابلٌت استفاده برای بی سوادانع        -

 درک نکردن مفهوم سوال        -

 کاهش درصد پاسخ های رسٌده در پرسشنامه پستی        -
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 محدوديت ها 

 

 سنگٌنی عملٌات و باال بودن هزٌنه روش        -

مفاهٌم اٌدولوژٌکی عمٌق  سطحی بودن پاسخ ها که اجازه تحلٌل پاره ای از فراٌندها نظٌر تحول کار، بهره کشی ٌا   -

را نمی دهد.لذا نتاٌج بررسی بٌشتر به صورت توصٌف ساده و بدون عناصر تفهمی نافذ ارائه می شود. با اٌن وصف، 

در بشتر موارد اٌن کمبود کمتر به خود روش بستگی دارد تا به ضعف تئورٌک ٌا روش شناختی کسانی که آن را به 

 .کار می برند

 .زی پاسخگوٌان که مستقل از شبکه های روابط اجتماعی شان مالحظه می شوندمنفرد سا        -

آسٌب پذٌری نسبی قابل  اعتماد بودن روش. برای آنکه روش قابل اعتماد باشد چندٌن شرط باٌد جمع باشد: درستی    -

ا و دنٌای مرجع نمونه انتخاب شده ، جمله بندی روشن و بدون ابهام پرسش ها ، ٌکی بودن دنٌای مرجع پرسش ه

پاسخگو. وجود جّو اعتماد وقتی که پرسشنامه تکمٌل می شود. شرافتمندی و وجدان شغلی پرسشگران. چناچه ٌکی از 

 «اٌن شراٌط تامٌن نباشد قابلٌت اعتماد مجموعه کار زٌر سوال قرار می گٌرد

 

 

 پرسشنامه سواالت طراحي در زوجي مقايسه طيف

(، به شما کمک می کند تا اهمٌت تعدادی از انتخابهای Paired Comparison Analysisتحلٌل مقاٌسه زوجی )

مرتبط با ٌکدٌگر را تعٌٌن نمائٌد.اٌن روش بخصوص زمانی مفٌد خواهد بود که شما فاقد داده های هدفمند برای اٌجاد 

 کار باشٌد.  زٌر بنائی برای اٌن

حلی که متضمن بٌشترٌن منافع باشد را تسهٌل می نماٌد.  اٌن روش حل مهمترٌن مسائل را آسان نموده،ٌا گزٌنش راه

تحلٌل مقاٌسه زوجی به شما اجازه می دهد تا در شراٌطی که دچار ناسازگاری تقاضاها در مورد منابع تان می شوٌد، 

 بتوانٌد به اولوٌت بندی اٌن درخواستها نائل آئٌد.....

  

انتخابهائی کامالً متفاوت نظٌر اٌنکه  –ها و پرتقال ها" می باشد  اٌن روش همچنٌن ابزاری اٌده آل برای مقاٌسه "سٌب

( ٌا ٌک ماشٌن آالت جدٌد را خرٌداری ITآٌا بر روی بازارٌابی سرماٌه گذاری کنٌم و ٌا ٌک سٌستم جدٌد اطالعاتی )

 ( جدٌد می باشد.ITکنٌم. اٌن تصمٌمات معموالً سخت تر از مقاٌسه مثالً سه سٌستم اطالعاتی)

 نه از اين ابزار استفاده نمائيم:چگو

برای استفاده از اٌن تکنٌک بهتر است از قالبی که در زٌر آمده است استفاده نمائٌد. شما می توانٌد از اٌن قالب برای 

 مقاٌسه هر انتخاب و گزٌنه با ٌک گزٌنه دٌگر، تک به تک، استفاده نمائٌد:

 ح ز و ه د ج ب الف گزينه

                 الف

                 ب
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                 ج

                 د

                 ه

                 و

                 ز

                 ح

برای هر مقاٌسه باٌستی تصمٌم بگٌرٌد کدامٌک از انتخابها از اهمٌت بٌشتری برخوردار است و آنگاه با تعٌٌن ٌک 

 آن اشاره می نمائٌد. امتٌاز به اهمٌت کلی

 برای استفاده از اٌن تکنٌک بهتر است مراحل زٌر را بترتٌب انجام دهٌد:

 .لٌستی از گزٌنه هائی که برای مقاٌسه در نظر دارٌد را،تهٌه کنٌد. برای هر کدام ٌک حرف اختصاص دهٌد .1

 .اٌن گزٌنه ها را به صورت ردٌف و ستون در قالب باال قرار دهٌد .2

که  –شٌد خانه هائی که در جدول سٌاه شده است مربوط به مقاٌسه هر گزٌنه با خودش می باشد توجه داشته با .3

 . بی معنی است

گزٌنه هائی که در جای دٌگر جدول قبالً مورد مقاٌسه قرار گرفته اند نٌز بخاطر جلوگٌری از تکرار سٌاه  .4

 .شده اند

)جفتی( گزٌنه ها بپردازٌد و حرفی که مربوط به  در خانه های سفٌد باقٌمانده در جدول به مقاٌسه دو به دو .5

گزٌنه مهمتر است را در آن خانه ٌادداشت نمائٌد و مبتنی بر درجه اهمٌت امتٌاز دهٌد ) امتٌاز صفر برای 

 .(مواردی که هر دو به ٌک اندازه مهم هستند تا سه که اهمٌت بسٌار زٌادی دارد

ات داده شده به هر گزٌنه،ٌک کاسه و هماهنگ کنٌد. می توانٌد اٌن نهاٌتاً نتاٌج را با جمع کردن تمامی امتٌاز .6

 .امتٌازات را به صورت درصد وٌا هر مقٌاس دٌگر تبدٌل نمائٌد

 رده بندی امتياز کل گزينه

     الف

     ب

     ج

     د

     ه

     و

     ز

     ح
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 مثال:

و کار خود را توسعه و رونقی بدهد. وی دارای منابع محدودی  ٌک کار آفرٌن به دنبال راههائی است که بتواند کسب

 است، ولی در عٌن حال از گزٌنه های زٌر نٌز بهره مند است:

 توسعه بازار در بازارهای خارجی 

 توسعه بازار در بازارهای داخلی 

 بهبود خدمات مشترٌان 

 بهبود کٌفٌت 

 وی ابتدا ٌک جدول تحلٌل مقاٌسه زوجی را رسم می نماٌد:

 کيفيت خدمات مشتريان )ج( بازارهای داخلی )ب( بازارهای خارجی )الف(  

 )د(

         بازارهای خارجی )الف(

 بازارهای داخلی

 )ب(

        

 خدمات مشتريان

 )ج( 

        

 کيفيت

 )د( 

        

ستون مربوطه حاصل شده آنگاه در خانه های سفٌد به پرکردن حروفی می پردازد که ازمقاٌسه حرف متقاطع ردٌف و 

و از اهمٌت بٌشتری برخوردار است. سپس اٌن حرف را از صفر تا سه )بر اساس شدت اهمٌت (امتٌاز می دهد. 

 اٌنکه چگونه اٌن کار را می کند در شکل زٌر آمده است:

 

 

 کيفيت خدمات مشتريان )ج( بازارهای داخلی )ب( بازارهای خارجی )الف(  

 )د(

 1الف؛  1ج؛  2الف؛    )الف(بازارهای خارجی 

 بازارهای داخلی

 )ب(

 1ب؛  1ج؛     

 2ج؛        خدمات مشتريان
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 )ج( 

 کيفيت

 )د( 

        

 باالخره امتٌازهای داده شده به الف، ب، ج، و د، جمعبندی می شود و هر ٌک به درصد تبدٌل می گردد:

  

 رده بندی امتياز کل گزينه 

 %55ج =  3 الف

 %3775الف= 1 ب

 %1275ب=  4 ج

 5 5 د

 

بنابراٌن بهترٌن کار برای وی توسعه خدمات مشترٌان و سپس ورود به بازارهای صادراتی و آنگاه پرداختی با 

شاٌد به اٌن علت که در حال حاضر از  -بازارهای داخلی می باشد و بنا براٌن موضوع کٌفٌت دارای اولوٌت نمی باشد

 استوضعٌت خوبی برخوردار 

 

 اسمي مقياس -پرسشنامه طراحي در مقياس مفهوم

 ٌک ٌا صفت ٌک به آن طرٌق از که است روشی گٌری-اندازه. است گٌری-اندازه پژوهش، در اساسی مراحل از ٌکی

 تبدٌل از است عبارت گٌری-اندازه دٌگر، عبارت به. شود-می داده نسبت عددی مشخص، مالک به توجه با وٌژگی،

 اساس بر عددی آن طرٌق از که کرد اطالق روشی به توان-می را گٌری-اندازه. معٌن مالک به توجه با کّمی، به کٌفی

 متغٌر بٌان برای سپس و کند-می آغاز متغٌر با را خود کار پژوهشگر. شود-می صفت ٌک جاٌگزٌن معٌن قانون ٌک

 طرٌق از که اعدادی و گٌری-اندازه  روش ماهٌت. کند-می استفاده مختلفی های-مقٌاس و قوانٌن از عدد صورت به

 استفاده آماری روش چه از باٌد آنها تفسٌر برای که کنند-می تعٌٌن شوند،-می حاصل گٌری-اندازه های-روش اعمال

 و ای-فاصله ترتٌبی، اسمی،: است کرده بندی-طبقه دسته چهار به را گٌری-اندازه های-مقٌاس( 1951) استٌونس. کرد

 .نسبی

 اسمی مقياس

- گٌری، مقٌاس اسمی است. در اٌن مقٌاس افراد ٌا اشٌاء بر اساس ٌک مالک معٌن در طبقه-ترٌن مقٌاس اندازه-ابتدائی

 .شوند-ها که کٌفی هستند و نه کّمی، جاٌگزٌن می

 ها را از ٌکدٌگر تشخٌص دهد و مالکی را که بر اساس آن افراد ٌا- گٌرنده باٌد بتواند طبقه-در اٌن مقٌاس، اندازه

ها باٌد ناسازگار باشند، به اٌن معنی که ٌک - کند بشناسد. البته اٌن طبقه-های مختلف جاٌگزٌن می-اشٌاء را در طبقه

ها با هم دارند اٌن است که با - نفر ٌا ٌک شئ را نتوان در بٌش از ٌک طبقه جاٌگزٌن کرد. تنها ارتباطی که طبقه

های ٌک طبقه - ارد که با توجه به آن بتوان نتٌجه گرفت که وٌژگیهمدٌگر متفاوتند و هٌچ دلٌل ٌا مدرکی وجود ند

 .بندی دانشجوٌان به صورت مذکر و مؤنث در مقٌاس اسمی است- بٌشتر ٌا کمتر از طبقه دٌگر است. طبقه

www.GhadamYar.com



20 
 

روند و -گذاری و سهولت به کار می-شوند اختٌاری هستند و صرفاً جهت نام-اعدادی که در اٌن مقٌاس به کار برده می

ها باٌد توجه داشت که به کلٌه افراد ٌا اشٌاٌی -شود. در تخصٌص اعداد به طبقه-گونه معناٌی از آنها استنباط نمی-هٌچ

آوری شده -که متعلق به ٌک طبقه هستند عدد ٌکسانی اختصاص ٌابد. به عنوان مثال برای آماده کردن اطالعات جمع

عدد صفر برای کلٌۀ افراد مذکر و عدد ٌک برای کلٌۀ افراد مؤنث  با استفاده از اٌن مقٌاس برای عملٌات کامپٌوتری،

گونه همبستگی ٌا ارتباطی بٌن اعداد به کار برده شده وجود ندارد. به عنوان -شود. در اٌن مقٌاس هٌچ-به کار برده می

شود، -داده میای که به آن عدد صفر -شود، در مقاٌسه با طبقه-ای که عدد ٌک به آن اختصاص داده می-مثال، طبقه

 .ای نٌست-دارای هٌچ وٌژگی اضافه

های آماری هم اٌن مقٌاس را در بحث -گٌری نٌست و برخی از کتاب-ای، اندازه-ای عقٌده دارند که فرآٌند طبقه-عده

گٌری را به اختصاص دادن عدد به اشٌاء ٌا -اند. اما در صورتی که اندازه-گٌری مطرح نکرده-های اندازه-مقٌاس

بندی اطالعات و تخصٌص عدد به آنها نٌز نوعی -اساس ٌک قانون معٌن تعرٌف کنٌم، فرآٌند طبقهحوادث بر 

 .شود-گٌری محسوب می-اندازه

شوند، نماٌندۀ مقدار مطلق ٌا نسبی وٌژگی نٌستند. آنها فقط به منظور -اعدادی که در مقٌاس اسمی به کار برده می

به عنوان مثال شمارۀ بازٌکنان ٌک تٌم فوتبال در سطح مقٌاس اسمی شوند. -تعٌٌن اعضای هر طبقه به کار برده می

توان گفت که -مهارت دارد، ٌا نمی 8توان نتٌجه گرفت که او دو برابر بازٌکن -نمی 16است. با مشاهدۀ بازٌکن 

برده  . اعدادی که در اٌن مقٌاس به کار4و  12های بازٌکنان -، برابر است با حاصل جمع مهارت16مهارت بازٌکن 

شوند قابلٌت جمع، تفرٌق، ضرب و تقسٌم و حتی مرتب کردن را ندارند. برای تجزٌه و تحلٌل اطالعات -می

ها به صورت فراوانی به کار -های آماری که در آنها داده-توان از روش-آوری شده از طرٌق اٌن مقٌاس تنها می-جمع

 .شوند استفاده کرد-برده می

 

توانٌم -گٌری شود، اشاره کنٌم. ٌعنی ملٌّت افراد: می-تواند بر اساس مقٌاس اسمی اندازه-اجازه دهٌد به متغٌری که می

 :مقٌاس اسمی اٌن متغٌر را در طبقات جامع و مانع زٌر قرار دهٌم

 .امرٌکائی، اٌتالٌائی، استرالٌائی، لهستانی، آلمانی، سوئدی، هندی و زامبٌائی

گانه قرار گٌرد و مقٌاس به ما اجازه محاسبه درصد -از طبقات نهدهنده باٌد در ٌکی --توجه کنٌد که هر پاسخ

 .گانه را خواهد داد-های نه-دهندگان هر کدام از طبقه-پاسخ

 

 ترتيبي مقياس -پرسشنامه طراحي در مقياس مفهوم

نسبی اشٌاء های مقٌاس اسمی را دارد. در اٌن مقٌاس وضعٌت گٌری، ترتٌبی است که کلٌه وٌژگی دومٌن مقٌاس اندازه

گٌری در اٌن مقٌاس شود. شرط ضروری اندازهٌا افراد بدون تعٌٌن فاصله بٌن آنها بر اساس صفت معٌنی مشخص می

بندی کردن اشٌاء ٌا افراد است، به اٌن معنی که باٌد روشی را به کار برد که به کمک آن بتوان رعاٌت مالک رتبه

بندی دارای ارزش بٌشتر، کمتر ٌا مساوی است. به عنوان مثال، برای رتبه گٌریتعٌٌن کرد که فرد ٌا شئ مورد اندازه

 توان از اٌن مقٌاس استفاده کرد.آموزان بر اساس درآمد خانواده، مٌزان همکاری و معدل میکردن دانش

  

  لشود باٌد با توجه به اصبندی اشٌاء ٌا افراد به کار برده میدر مقٌاس ترتٌبی، روشی که برای رتبه

 توان با استفاده از عالٌم رٌاضی به صورت زٌر بٌان کرد.پذٌری باشد و اٌن اصل را میانتقال
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 Aای باشد که اگر خواهد بود. به بٌان دٌگر باٌد ارتباط به گونه C <  Aباشد،  C <  Bو  B <  Aدر صورتی که 

  البته به جای کلمۀ بزرگترباشد. C بزرگتر از  Aبزرگتر باشد، در نتٌجه  Cاز  Bو  Bبزرگتر از 

 تر، بلندتر و غٌره استفاده کرد.تر، پٌشرفتهتوان از کلمات دٌگری مانند قویمی

توان افراد ٌا اشٌاء را بر اساس مٌزان ٌا مقداری که هر ٌک از آنها دارای وٌژگی موردنظر در اٌن مقٌاس تنها می

بندی اشٌاء ٌا افراد ندارد. مقٌاس، هٌچ معناٌی به جز ترتٌب ٌا رتبه هستند، مقاٌسه کرد. بنابراٌن استفاده از عدد در اٌن

های اندازه گرفته شده است، و نه تفاوت و ٌا دهندۀ جهت و ترتٌب وٌژگیبه عبارت دٌگر، عدد در اٌن مقٌاس نشان

معنی نٌست که فاصلۀ بٌن شود، بدٌن می استفاده 3، 2، 1بندی از اعداد نسبت بٌن آنها. بنابراٌن هنگامی که برای رتبه

-آموز رتبۀ اول تا دانشهای دوم و سوم است. ممکن است فاصلۀ نمرۀ دانشهای اول و دوم برابر فاصلۀ بٌن رتبهرتبه

آموز رتبۀ سوم باشد. بنابراٌن هٌچ آموز رتبۀ دوم تا دانشآموز رتبۀ دوم مساوی، بٌشتر ٌا کمتر از فاصلۀ نمرۀ دانش

شود اٌن است ها وجود ندارد. آنچه که در اٌن مقٌاس مشخص میبٌنی و بٌان فاصلۀ بٌن رتبهپٌشمالک و اساسی برای 

متر، ما  100های بعدی قرار دارند. به عنوان مثال، در ٌک مساٌقه دو که چه کسی ٌا کسانی در مرتبۀ اول ٌا مرتبه

 بندی کرد.ر اساس سرعت دوٌدن آنها رتبهتوان بها را میتر دوٌده است و دوندهدانٌم که چه کسی سرٌعفقط می

بندی کنند. اٌن سئوال های پنجگانه مهم شغل را رتبهدهندگان خواسته شود تا وٌژگیبرای مثال، ممکن است از پاسخ

 ممکن است به شکل زٌر پرسٌده شود:

و  1ترٌن وٌژگی عدد بندی کنٌد. به بااهمٌتهای ٌک شغل را بر حسب اهمٌتی که برای شما دارد، رتبهوٌژگی»

  بندی کنٌد، طوری که به هر کدامو همٌن طور تا الی آخر رتبه 2دومٌن وٌژگی از لحاظ اهمٌت عدد 

 «بدهٌد. 5و  4، 3، 2، 1های رتبه

 

 

 بندی اهمٌتدرجه های شغلوٌژگی

 ............. کند:های زٌر را فراهم میاٌن شغل فرصت

 ............. تعامل با دٌگران    -1

 ............. های مختلفاستفاده از مهارت    -2

 ............. انجام کار از ابتدا تا انتها    -3

 ............. خدمت به دٌگران    -4

 ............. کار کردن به صورت مستقل    -5

 

تعامل با دٌگران را مهمترٌن، و کسانی که دهندگانی که مقٌاس ترتٌبی محقق را کمک خواهد کرد تا درصد پاسخ

گٌرند، تعٌٌن کند. چنٌن دانشی ممکن است در های مختلف را به عنوان مهمترٌن و ... در نظر میاستفاده از مهارت

تر ساختن مشاغل، در آنها گنجانٌده طراحی مشاغل کمک کند که آنچه از نظر کارکنان حائز اهمٌت است برای غنی

 شود.

کند. مقٌاس ترتٌبی نه فقط توانٌم ببٌنٌم که مقٌاس ترتٌبی نسبت به مقٌاس اسمی اطالعات بٌشتری فراهم میاکنون می

سازد. در گوٌان را مشخص میدهد، بلکه ترتٌب تفاوت ارجحٌت هر مقوله از نظر پاسخها را نشان میتفاوت بٌن طبقه
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ها نٌست. برای نمونه در مثال ما، ان دسته ار تفاوت بٌن رتبهعٌن حال، توجه کنٌد که مقٌاس ترتٌبی قادر به تعٌٌن مقد

شود. در حالی که های شغل، که رتبه اول کسب کرده با تفاوت بسٌار نسبت به وٌژگی چهارم ترجٌح داده میاز وٌژگی

ابراٌن، وٌژگی که رتبه سوم کسب کرده ممکن است با تفاوت بسٌار زٌاد نسبت به وٌژگی چهارم ترجٌح داده شود. بن

هاٌی وجود بندی اشٌاء، اشخاص ٌا حوادث بررسی شده، تفاوتدر مقٌاس ترتٌبی، حتی اگر بتوانٌم بدانٌم، در رتبه

 شود.ای برطرف می ها را بدانٌم. اٌن نقص به وسٌله مقٌاس فاصلهتوانٌم اهمٌت اٌن تفاوتدارد، نمی

توان در اٌن مقٌاس رٌاضی جمع، تفرٌق، ضرب و تقسٌم را نمیشود که عملٌات با توجه به بحث فوق نتٌجه گرفته می

های آماری متناسب با اٌن مقٌاس محدود است. چون فاصلۀ بٌن طبقات مشخص نٌست، بنابراٌن به کار برد. روش

های آماری ها استوارند، استفاده کرد. روشهای آماری که بر اساس مساوی بودن فاصلۀ طبقهتوان از روشنمی

 .توان برای اٌن مقٌاس به کار بردمقٌاس اسمی را می مناسب

 

 اي فاصله مقياس -پرسشنامه طراحي در مقياس مفهوم

های اسمی و ترتٌبی است و عالوه بر آنها، در اٌن مقٌاس فاصلۀ هر های مقٌاسای دارای کلٌۀ وٌژگیمقٌاس فاصله 

گٌری مشخص است،  های مورد اندازهاشٌاء ٌا صفت صفت تا مبدأ آن نٌز مشخص است. در اٌن مقٌاس نه تنها ترتٌب

دهندۀ فواصل گٌری نٌز معلوم است. در اٌن مقٌاس، فواصل مساوی بٌن اعداد، نشانبلکه فاصلۀ بٌن واحدهای اندازه

های خوبی برای اٌن مقٌاس گراد، مثالهای فارنهاٌت و سانتی گٌری است. درجههای مورد اندازهمساوی بٌن صفت

ها دهد، بلکه مقدار اٌن تفاوت بٌن گروهبندی و رتبه آنها را نشان می ها را طبقهای نه تنها گروه د. مقٌاس فاصلههستن

 کند. برای مثال ......گٌری می را نٌز اندازه

انتها شان در مقاٌسه با انجام ٌک کار از ابتدا تا های مختلف در مشاغل( داشتن مهارت1کنند )اگر کارکنان فکر می

( برای آنها خدمت به افراد تا تنهاٌی کار کردن در شغل از اهمٌت زٌادتری 2حائز اهمٌت زٌادتری است و )

تواند نشان دهد آٌا اولوٌت اول نسبت به دوم ٌکسان است، کمتر است ٌا ای میبرخوردار است، آنگاه مقٌاس فاصله

بی در مثال باال به حالتی که در آن چندٌن نقطه روی مقٌاس تواند از طرٌق تغٌٌر مقٌاس از ترتٌبٌشتر. اٌن امر می

های پنجگانه شغل را نشان دهد محقق شود. چنٌن مقٌاسی را تواند مٌزان اهمٌت هر کدام از وٌژگیوجود دارد که می

 توان نماٌش داد:برای طراحی شغل به صورت زٌر می

 «عبارت، مٌزان موافقت خود را نشان دهٌد. های مقٌاس زٌر در مقابل هربا مشخص کردن ٌکی از گونه»

 

 کامالً موافقم موافقم نظرمبی مخالفم کامالً مخالفم 

 هاٌی که در شغل وجود دارد،از بٌن فرصت

 های زٌر برای من حائز اهمٌتند:فرصت

 5 4 3 2 1 الف( تعامل با دٌگران

 5 4 3 2 1 های مختلفب( استفاده از مهارت

 5 4 3 2 1 ابتدا تا انتهاج( انجام کار از 

 5 4 3 2 1 د( خدمت به دٌگران

 5 4 3 2 1 ه( کار کردن به صورت مستقل
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-های مساوی در ساختار ٌک مقٌاس وجود دارد. فرض میای، اندازهاجازه دهٌد تشرٌح کنٌم چگونه در مقٌاس فاصله

توان گفت که کارکنان عالمت زده باشند. می را برای بندهای پنجگانه 3و  1و  2و  4و  5کنٌم که کارکنان اعداد 

های مختلف نسبت به انجام وظٌفه از ابتدا برداری از مهارتکنند تا نشان دهند که مٌزان اولوٌت آنها به بهرهتالش می

 شان به کار کردن به طور مستقل مساوی است.دهی آنها به خدمت به دٌگران نسبت به اولوٌتتا انتها و مٌزان اولوٌت

-است. هر عددی می 5و  4روی مقٌاس، مساوی مٌزان تفاوت بٌن فاصلۀ  2و 1ٌعنی مٌزان تفاوت بٌن فاصلۀ نقاط 

تواند به اعداد روی مقٌاس اضافه ٌا از آنها کسر کرد ولی فاصله موجود کماکان ثابت خواهد بود. برای مثال اگر عدد 

شود. مٌزان تفاوت می 11تا  7( 5تا  1ای )به جای اس فاصلهرا به همۀ نقاط پنجگانه روی مقٌاس اضافه کنٌم، مقٌ 6

تواند هر عدد اختٌاری است. بنابراٌن نقطه مبدأ ٌا نقطه آغاز هر مقٌاس می 10و  9مساوی مٌزان تفاوت  8و  7بٌن 

 باشد.

اختٌاری دارد و ای است؛ اٌن دستگاه ٌک مبدأ دماسنج پزشکی مثال خوبی از ابزاری است که دارای مقٌاس فاصله

درجه  40به  39درجه درست مساوی مٌزان تفاوت بٌن  38درجه )نقطه دمای طبٌعی بدن( و  37مٌزان تفاوت بٌن 

افزاٌش ٌابد، نگران نخواهد شد، اما وقتی  38به  37است. در عٌن حال توجه کنٌد که اگر شخصی دمای بدنش از 

 نی خواهد کرد.افزاٌش ٌابد، اظهار نگرا 40به  39دمای بدنش از 

دهد که نسبت به مقٌاس ها، ترتٌب تقدم و تساوی مقادٌر را بٌن متغٌرها نشان میای، فاصلهبنابراٌن، مقٌاس فاصله

تر است و دارای امکان محاسبۀ تماٌل به مرکز و مٌانگٌن حسابی است. برای سنجش، پارامترهای اسمی و ترتٌبی قوی

 عٌار و وارٌانس نٌز داراست.پراکندگی، دامنه تغٌٌرات، انحراف م

-گرفته باشند، نمی 15و  30، 45های تحقٌق، به ترتٌب نمرۀ، به عنوان مثال دٌگر، اگر سه دانشجو در آزمون روش

گرفته است معلومات دارد.  15گرفته است دو برابر دانشجوٌی که نمره  30توان استنباط کرد که دانشجوٌی که نمره 

ای ها به گونهسؤال ساده به آزمون فوق افزوده شود و اٌن سؤال 15وع فرض کنٌد به منظور روشن شد اٌن موض

های جدٌد اٌن دانشجوٌان به های اضافه شده پاسخ درست بدهند. بنابراٌن، نمرهباشند که هر سه دانشجو بتوانند به سؤال

نٌم متوجه خواهٌم شد که نسبت های دانشجوٌان را محاسبه کخواهد شد. حال اگر نسبت نمره 30و  45و  60ترتٌب 

شده است دو برابر دانشجوٌی که  60اش نمرۀ دانشجوی اول به دانشجوی سوم برابر دو است ٌعنی دانشجوٌی که نمره

÷  15=  3گٌری اول اٌن نسبت برابر سه )گرفته است معلومات تحقٌقی دارد. در صورتی که در اندازه 30نمره 

  ( بود.45

ٌن مقٌاس صفر واقعی وجود ندارد، انجام عملٌات ضرب و تقسٌم درست نٌست. گرچه تفاوت بٌن بنابراٌن، چون در ا

گٌری معنی هستند. در اندازههای محاسبه شده مٌان اعداد، بیتوان با هم جمع کرد، ولی نسبتها ٌا اعداد را میموقعٌت

گٌری ه فواصل بٌن واحدهای اندازهبرخی از متغٌرها نظٌر پٌشرفت، هوش، نگرش و شخصٌت، پژوهشگر همٌشه ب

اطمٌنان اطمٌنان ندارند و غالباً قبول اٌن فرض که اعداد به دست آمده معتبر و بامعنی هستند برای او ضروری است. 

گٌری را بهتر گٌری و صفت مورد اندازههای استاندارد ارتباط بٌن واحدهای اندازهضمناً فرض بر اٌن است که آزمون

در همان  125دهندۀ هوش بٌشتری از نمره در ٌک آزمون هوش نشان 130د، ٌک قاعدع است. نمره کننمعلوم می

مساوی  130تا  125های هوش مساوی است، ٌعنی فاصلۀ بٌن آزمون است و فرض شده است که فاصلۀ بٌن طبقه

ای مساوی بگٌرند، اما اٌن دو هتوانند نمرهآموز میساخته، دو دانشاست. در ٌک آزمون معلم 125تا  120فاصله بٌن 

آموزان دارای اند، پاسخ داده باشند. آٌا اٌن دانشهای دشواری مختلفی داشتههای متفاوت که درجهممکن است به سؤال

آموزی را تصور کنٌد که در امتحان دٌکتۀ فارسی نمره صفر را گرفته است. آٌا تواناٌی ٌکسانی هستند؟ همچنٌن دانش 

ای را نداشته است؟ اٌن نوع برداشت درست نٌست زٌرا معنی است که او تواناٌی نوشتن هٌچ کلمهنمرۀ صفر بدٌن 

 کند نه چٌزی دٌگر.اند تعٌٌن میآموزان را بر اساس تعداد غلطی که داشتههای دٌکته فقط رتبۀ دانشنمره
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 نسبي مقياس -پرسشنامه طراحي در مقياس مفهوم

-ای، ترتٌبی و اسمی است. اٌن مقٌاس باالترٌن سطح اندازه  های فاصلههای مقٌاسمقٌاس نسبی دارای کلٌۀ وٌژگی

توان از نسبت گٌری است و در آن صفر واقعی وجود دارد. در اٌن مقٌاس، برای مقاٌسه دو ارزش ٌا دو واحد می

ٌک مقٌاس نسبی است.  شود و دارای مبدأ صفر است،گٌری طول به کار برده می استفاده کرد. متر که برای اندازه

متر طول دارد. در مقٌاس نسبی امکان ضرب و سانتی 3متر دو برابر سانتی 6توان گفت بنابراٌن در اٌن مقٌاس می

 گٌری وجود دارد. به عنوان مثال می ها در ٌک عدد معٌن بدون تغٌٌر وٌژگی مورد اندازهتقسٌم هر ٌک از اندازه

متر تبدٌل شود. در اٌن مقٌاس عمل ضرب سانتی 200گٌری به تا واحد اندازهضرب کرد  100متر را در  2توان 

 شود.موجب موجب تغٌٌر نسبت اولٌه نمی

توان های معدودی وجود دارند که میشود. در علوم انسانی وٌژگیمقٌاس نسبی غالباً در علوم فٌزٌکی به کار برده می

های انسانی با استفاده از اٌن مقٌاس کرد. به همٌن ترتٌب تفسٌر وٌژگیگٌری آنها را با استفاده از اٌن مقٌاس اندازه

متر دو برابر بلندی سانتی 180توانٌم بگوٌٌم بلندی قامت شخصی با قد پذٌر نٌست. برای مثال، میگاهی اوقات امکان

است دو  150 توان گفت هوش شخصی که دارای بهره هوشیمتر قد دارد، ولی نمیسانتی 90قامت فردی است که 

توان آوری شده با استفاده از اٌن مقٌاس را میجمع است. اطالعات 75برابر هوش فردی است که دارای بهره هوشی 

 های آماری مورد تجزٌه و تحلٌل قرار داد.با تمام روش

 شوندها به کار برده میهای آماری که برای هر ٌک از مقٌاسعملٌات رٌاضی و آزمون

 های آماریآزمون های آماریشاخص رياضیعمليات  مقياس

 ضرٌب همبستگی فی نما درصد، نسبت، شمارش اسمی

  همبستگی اسپٌرمن نما، دامنه تغٌٌرات، مٌانه نما، دامنه تغٌٌرات، مٌانه ایرتبه

U  وٌتنی –مان 

 کندالتائوی 

 دبلٌوی کندال

تغٌٌرات، مٌانه، مٌانگٌن، نما، دامنه  درصد، نسبت، شمارش، جمع و تفرٌق ایفاصله

 وارٌانس، انحراف استاندارد

های آماری کلٌۀ آزمون

 پارامترٌک و غٌرپارامترٌک

درصد، نسبت، شمارش، جمع و تفرٌق،  نسبی

 ضرب و تقسٌم

نما، دامنه تغٌٌرات، مٌانه، مٌانگٌن، 

 وارٌانس، انحراف استاندارد

های آماری کلٌۀ آزمون

 پارامترٌک و غٌرپارامترٌک

 

 اي طبقه و ترسيمي بندي درجه مقياس -پرسشنامه طراحي در مقياس مفهوم

کند تا با گذاشتن ٌک عالمت روی نقطه مناسب روی خط مانند مثال دهنده کمک میجا نمودار ترسٌمی به پاسخدر اٌن

 زٌر، پاسخ خود را نسبت به ٌک پرسش خاص نشان دهد.

  

 

 10روی ٌک مقٌاس از عدد صفر تا 

 کنٌد؟بندی میخود را چگونه رتبه سرپرست
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دهندگان ساده است. شرح مختصر روی نقاط مقٌاس به معنای بکارگٌری آنها به عنوان طبقات اٌن مقٌاس بر پاسخ

 ٌابی است.قطعی نٌست، بلکه برای بکارگٌری آنها به عنوان رهنمودی در جاٌگاه 

  

 بندی تفکيک شده )طبقه ای( مقياس درجه

تر و کنند که به پاسخ سؤال، مربوطدهندگان ٌکی را انتخاب میشود که پاسخها ارائه میای از پاسخجا طبقهدر اٌن

های بٌشتری که در آنها متغٌرها باٌد مورد سنجش قرار اش با وضعٌتپذٌریتر باشد. اٌن مقٌاس به علت انطباقمناسب

 کنند:اٌن مقٌاس را تشرٌح میزٌر کاربرد  هایگٌرند، معمول و متداول است. مثال

    

 

 ای ندارماصالً عالقه

 مندمبسٌار عالقه مندمنسبتاً عالقه مندمتا حدی عالقه

  1 2 3 4 

  

 کنٌد؟شٌوة جدٌد فروش کاال را چگونه ارزٌابی می
 

  

 بسٌار خوب تقرٌباً خوب نسبتاً ضعٌف بسٌار ضعٌف  

  1 2 3 4 

 

 پرسشنامه اصلي اجزاي

 پرسشنامه باٌد شامل اجزاء زٌر باشد:

 لف: نامه همراه يا مقدمه اي براي آماده كردن پاسخ دهنده جهت تكميل پرسشنامه .ا

 ب: دستورالعمل

 ج: سوال ها )گويه ها(

  

 

 

 

 کنٌد؟بندی میمشی سازمانی را چگونه درجهمٌزان عالقه خود به تغٌٌر خط
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هدف از گردآوري داده ها به وسٌله پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخ دهنده در در اٌن قسمت  نامه همراه: الف:

توان شٌوه زٌر را به كار گرفت. ابتدا  شود. به منظور بٌان هدف هاي ٌادشده مً عرضه داده هاي مورد نٌاز بٌان مً

به نقش پرسشنامه در شود. پس از آن  هدف كلً پژوهش بٌان شده و پاسخ دهنده با گزاره هاي خاص تحقٌق آشنا مً

شود. پژوهشگر باٌد سعً كند تا پاسخ دهنده نسبت به همكاري  فراهم آوردن داده هاي مورد نٌاز پژوهشگر اشاره مً

در تكمٌل پرسشنامه برانگٌخته شود. براي اٌن منظور باٌد بر با ارزش بودن داده هاي حاصل از پرسشنامه تاكٌد شود 

اهمٌت تحقٌق آگاه گردد تا با دقت بٌشتري پاسخ سوال ها را عرضه كند. عالوه بر و پاسخ دهنده نسبت به ضرورت و 

آن در اٌن قسمت محقق باٌد به اٌن نكته اشاره كند كه داده هاي حاصل از پرسشنامه محرمانه بوده و بجز استفاده 

 آماري، به منظور دٌگري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

كند پاسخ دهنده را با چگونگً پاسخ دادن به سوال هاي پرسشنامه آشنا  محقق سعً مً در اٌن قسمت: دستورالعمل ب:

 كند. در دستورالعمل تكمٌل پرسشنامه رعاٌت نكات زٌر ضروري است.

 هر نوع سوال پرسشنامه و چگونگً پاسخ دادن به آن تشرٌح شود. -1

 تاكٌد بر رعاٌت دقت نسبت به پاسخ دادن به سوال ها. -2

بر اٌن نكته تاكٌد شود كه پرسشنامه تا تارٌخ معٌن تكمٌل شده و به آدرس مربوط ٌا به پرسشگر تحوٌل داده  باٌد -3

شود. باٌد به خاطر داشت كه دستورالعمل تكمٌل پرسشنامه باٌد كوتاه و به آسانً قابل فهم باشد. دستورالعمل هاي 

 .اثر مً گذارد پٌچٌده باعث سردرگمً پاسخ دهنده شده و بر ماهٌت پاسخ ها

 پرسشنامه سواالت طراحي و بندي ساختار مورد در تصميمات مهمترين

 الف: تصميم گيري درباره محتواي سوال ها

 آٌا بٌان سوال ضروري است؟ تا چه اندازه اٌن سوال مفٌد است؟ -1

 چند سوال براي اٌن موضوع الزم است؟ -2

 دادن دارد؟آٌا پاسخ دهنده اطالعات الزم را براي پاسخ  -3

 آٌا سوال باٌد عٌنً تر، وٌژه تر و مرتبط تر با تجربٌات فردي پاسخ دهنده باشد؟ -4

 آٌا محتواي سوال به اندازه كافً كلً و به دور از سفسطه و جزئً گوًٌ است؟ -5

 آٌا پاسخ ها بٌان كننده ٌك نظرگاه كلً است ٌا ٌك دٌدگاه كامال وٌژه را نماٌان مً كند؟ -6

  

 محتواي سوال جهت دار است، بدون اٌن كه با سوال هاي دٌگري اٌن جهت خنثً ٌا تعدٌل شود؟ آٌا -7

 آٌا پاسخ دهنده داده هاي مورد نٌاز را عرضه خواهد كرد؟ -8

 ب: تصميم گيري درباره صورت بندي سوال ها

 آٌا سوال قابل فهم است؟ آٌا جمله بندي مشكل و غٌر واضح است؟ -1

 دازه كافً پاسخ هاي متفاوت در اٌن زمٌنه فراهم مً آورد؟آٌا سوال به ان -2
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 آٌا به علت عدم بٌان پٌش فرض ها ٌا پٌامدهاي مورد نظر پژوهشگر سوال گمراه كننده است؟ -3

 آٌا جمله بندي سوال جهت دار است؟ آٌا سوال داراي بار عاطفً است و ٌا پاسخ خاصً را القا مً كند؟ -4

 اعتراض پاسخ دهنده را بر خواهد انگٌخت؟آٌا جمله بندي سوال  -5

 آٌا جمله بندي سوال چنان است كه پاسخ دهنده را مستقٌما مورد خطاب قرار داده تا نتاٌج بهتري بدست دهد؟ -6

 آٌا سوال ها بهتر است به صورت مستقٌم و ٌا غٌر مستقٌم بٌان شوند؟ -7

 ج: تصميم گيري درباره شكل پاسخ ها

 تواند باشد؟ پرسٌدن سوال به چه صورت مًبهترٌن شكل  -1

شود كه پاسخ دهنده با عالمت گذاري پاسخ خود را مشخص مً كند، كدام ٌك از  اگر از سوال هاًٌ استفاده مً -2

 موارد زٌر مناسب تر است: چند گزٌنه اي ٌا مقٌاس چند درجه اي، ٌا جواب هاي دوگزٌنه اي؟

شود آٌا شامل تمام پاسخ هاي ممكن بوده و به ترتٌب درست ارائه  ستفاده مًاگر از سٌاهه )چك لٌست( سوال ها ا -3

 شده است؟ آٌا طول سٌاهه سوال ها منطقً مً باشد؟ آٌا جمله بندي سوال ها بً طرف و متعادل است؟

 آٌا نوع پاسخ، آسان، مشخص، هماهنگ و مناسب براي هدف است؟ -4

 ال در پرسشنامهد: تصمٌم گٌري درباره ترتٌب قرار گرفتن سو

 آٌا ممكن است كه پاسخ به سوال تحت تاثٌر محتواي سوال هاي قبلً قرار گٌرد؟ -1

 آٌا ترتٌب سوال ها داراي ٌك روال طبٌعً است؟ آٌا سوال ها داراي نظم منطقً و ترتٌب روان شناختً است؟ -2

 

 چيست؟ اينترنتي پرسشنامه

 پرسشنامه های ايميلی در مقابل پرسشنامه چاپی

هنگامی که تمام جمعٌت مورد نظر شما دسترسی به اٌمٌل دارند, استفاده از اٌمٌل برای ارسال ٌک پرسشنامه به 

 منظور افزاٌش سرعت و حذف هزٌنه های پستی بسٌار مطلوب به نظر می رسد. با اٌن حال, استفاده از اٌمٌل برای

 زاٌا و معاٌب اٌن روش را با هم در نظر بگٌرٌد.به جرٌان انداختن پرسشنامه دارای معاٌبی است که شما باٌد م

  

 پرسشنامه های اٌمٌلی

 معاٌب مزاٌا

 فرستاده شده و حذف شود spamممکن است بعنوان  ارسال سرٌع

اگر بعنوان ضمٌمه فرستاده شود ممکن است دانلود آن  ارسال راٌگان

 دشوار باشد

در صورتٌکه در بدنه اٌمٌل فرستاده شود ممکن است ارسال آسان برای جمعٌتی بزرگ که ممکن است 
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 فرمت آن مناسب نباشد پاسخ را بهبود دهدسرعت 

در صورت ارسال به گروه های بحثی, ممکن است  بازگرداندن پرسشنامه برای مخاطبان ساده است

اندازه نمونه و در نتٌجه سرعت پاسخ برای شما 

 مشخص نباشد

 استبازگرداندن آن بصورت گمنام دشوار  

  

ٌک راه برای پرهٌز از مشکل اندازه نمونه, ارسال اٌمٌل پرسشنامه به تک تک افراد هدف, همانطور که در 

پرسشنامه های چاپی انجام می شود, خواهد بود. ٌک روش متناوب دٌگر, استفاده از اٌمٌل برای تبلٌغات ٌک بررسی 

بررسی برخط هستٌد, تغٌٌر ساختار و ظاهر پرسشنامه مبتنی بر وب خواهد بود. اگر شما دارای مهارت اٌجاد ٌک 

مانند پرسشنامه های چاپی برای شما ممکن خواهد بود, و پاسخ ها ممکن است به طور خودکار جمع آوری)ٌا حتی 

 تحلٌل( شوند. برخی از بسته های نرم افزاری راٌگان پرسشنامه در وب موجود هستند 

 پيمايشي پژوهشهاي در الكترونيكي هاي پرسشنامه از استفاده

 چکيده

پٌماٌش از روشهای پر کاربرد پژوهش و گردآوری داده ها در علوم مختلف و از جمله در کتابداری و اطالع رسانی 

است که با گسترش فناوری اطالعات و بوٌژه اٌنترنت، بر دامنه کاربرد آن روز به روز افزوده می شود. اٌن مقاله به 

کاستٌهای پٌماٌش از طرٌق پرسشنامه  الکترونٌکی و وٌژگٌهای آنها می پردازد و مزاٌا و مرور انواع پرسشنامه های

الکترونٌکی را با روشهای سنتی مقاٌسه می کند. از جمله مزاٌای پرسشنامه های الکترونٌکی که به دو صورت مبتنی 

و هزٌنه کم اشاره کرد. مهمترٌن بر وب و ٌا متبنی بر پست الکترونٌکی قابل اجرا هستند می توان به سرعت، دقت 

مشکل مربوط به اٌن نوع پٌماٌشها دستٌابی به ٌک نمونه مناسب از جامعه پژوهش است. در ادامه مقاله، مراحل 

طراحی و اجرای پرسشنامه های الکترونٌکی برای انجام پژوهشهای پٌماٌشی تشرٌح شده و به نقش کنترل کارآٌی در 

اره شده است. مسائل پٌرامون انجام پٌماٌشهای الکترونٌکی نظٌر مشکالت نمونه گٌری و کٌفٌت پٌماٌش الکترونٌکی اش

 تدابٌر افزاٌش مٌزان مشارکت نٌز مورد بحث قرار گرفته است.

 مقدمه

پٌماٌش ٌکی از روشهای اصلی و قدٌمی پژوهش در شاخه های مختلف دانش و بوٌژه در علوم اجتماعی است که با 

(. 16ّمی، وٌژگی ها ٌا نظرات ٌک گروه خاص )جمعٌت( را مورد مطالعه قرار می دهد )گردآوری داده های ک

استفاده از پٌماٌش در علوم کتابداری و اطالع رسانی نٌز پٌشٌنه ای طوالنی دارد. اٌن روش در حوزه کتابداری 

پژوهشی انجام می گٌرد. از  کاربردهای فراوان داشته و حجم زٌادی از پژوهشهای اٌن رشته با استفاده از اٌن شٌوۀ

جمله کاربردهای پٌماٌش می توان به استفاده از آن برای بررسی رفتار اطالعاتی، مٌزان رضاٌتمندی کاربران از 

خدمات، ارزٌابی منابع، مٌزان استفاده از منابع و طٌف وسٌعی از پژوهشها که مستلزم درک نظر و دٌدگاه ٌک جامعه 

 انسانی است اشاره کرد.

ٌماٌش از شٌوه های مختلفی برای گردآوری داده ها استفاده می شود از جمله پرسشنامه و مصاحبه. استفاده از در پ

تکنولوژی برای تسهٌل و بهبود اٌن شٌوه های گردآوری داده ها نٌز از مدتها پٌش مورد توجه پژوهشگران بوده است. 

باز می گردد و ٌا انجام  1970حوزه بازارٌابی به دهه به عنوان مثال استفاده از تلفن برای مصاحبه به وٌژه در 

نٌز پرسشنامه های راٌانه ای مورد استفاده قرار  1990رواج ٌافت. در دهه  1980مصاحبه با کمک راٌانه در دهه 

 (. پس از ابداع و گسترش اٌنترنت و افزاٌش کاربران آن به تدرٌج مزاٌا و قابلٌتهای آن برای انجام230: 8گرفتند )

پٌماٌش مورد توجه قرار گرفت و امروزه پٌماٌشهای زٌادی با استفاده از پرسشنامه های مبتنی بر اٌنترنت صورت می 

گٌرد. پرسشنامه های اٌنترنتی از جنبه های مختلف، کارآمدتر از پرسشنامه های چاپی سنتی هستند و به همٌن دلٌل، 
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ی و کّمی پژوهشهای پٌماٌشی منجر شود. اٌن مقاله به معرفی شناخت و بهره گٌری از آنها می تواند به بهبود کٌف

الکترونٌکی و کاستٌها و مزاٌای آنها می پردازد و مسائل پٌرامون نمونه گٌری جامعه  پٌماٌشهای مبتنی بر پرسشنامۀ

  پژوهش در اٌن گونه پٌماٌشها را مورد بررسی قرار می دهد.

 مزايای پرسشنامه های الکترونيکی

پرسشنامه های الکترونٌکی رواج فراوان ٌافته اند و نه تنها در پژوهشهای علمی و دانشگاهی، که در امروزه 

بازارٌابی و درٌافت بازخورد از کاربران ٌک کاال ٌا خدمت تجاری هم بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گٌرند. 

مزاٌاٌی هستند که بٌشتر با گسترش فناوری پرسشنامه های الکترونٌکی در مقاٌسه با روشهای سنتی پٌماٌش داری 

 اطالعات و بوٌژه اٌنترنت امکان پذٌر شده اند. از جمله اٌن وٌژگٌها می توان به نمونه های زٌر اشاره کرد:

گستره جغرافٌاٌی جهانی: پٌماٌش الکترونٌکی امکان دسترسی به طٌف گسترده ای از پاسخگوٌان را بدون  -1

 م می آورد.محدودٌت جغرافٌاٌی فراه

سرعت: در پٌماٌشهای الکترونٌکی، ارسال پرسشنامه و درٌافت پاسخها به سرعت انجام می شود در حالی که در  -2

 پرسشنامه های مکتوب فراٌند ارسال و درٌافت پرسشنامه از طرٌق پست پرزحمت و وقت گٌر است.

نرم افزارهای تحلٌل داده ها به سرعت و بی نٌاز از داده پردازی بهٌنه: در پٌماٌش الکترونٌکی، انتقال پاسخها به  -3

 فراٌند وقت گٌر ورود دستی داده ها به راٌانه انجام می گٌرد که اٌن نٌز به نوبه خود از خطای انسانی می کاهد.

کٌفٌت پاسخها: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کٌفٌت پاسخها در پرسشنامه های الکترونٌکی به مراتب بهتر  -4

ز پرسشنامه های چاپی سنتی است. وٌژگی تعاملی بودن محٌط وب موجب می شود تا پاسخگو به سئواالت بٌشتری ا

 پاسخ دهد، خطاهای کمتری مرتکب شود و به پرسشهای باز جوابهای طوالنی تر ارائه کند.

هزٌنه های پستی که هزٌنه اندک: توزٌع و گردآوری پرسشنامه های الکترونٌکی عمدتا هزٌنه کمتری نسبت به  -5

 بوٌژه برای نامه های بٌن المللی قابل توجه است در بر دارد.

مطالعه ای بر روی پرسشنامه های الکترونٌکی، کاهش هزٌنه مالی و زمانی، کاهش احتمال خطای انسانی هنگام 

امکان شخصی سازی  ورود داده ها به نرم افزار تحلٌل آماری و دقت بٌشتر داده ها، تماس آسان تر با پاسخگو، و

طراحی پرسشنامه را از مزاٌای اٌن نوع پرسشنامه ها ذکر کرده است. منظور از شخصی سازی آن است که به 

عنوان مثال می توان پرسشنامه را به گونه ای طراحی کرد که سئوالهای ارائه شده به هر پاسخگو بر اساس پاسخ وی 

ٌن وٌژگی را در مورد پرسشنامه های مبتنی بر وب متذکر شده است که به سئوالهای قبلی باشد. اٌن مطالعه همچنٌن ا

می توان اطمٌنان حاصل کرد که پاسخگو پٌش از آنکه پاسخها را ارسال کند به تمام سئوالهای اساسی پاسخ داه است. 

های آن متخصص پٌماٌش را در مورد پٌماٌش الکترونٌکی بررسی کرده است. ٌافته  62مطالعه دٌگری دٌدگاههای 

نشان می دهد که بهترٌن وٌژگٌهای پٌماٌش الکترونٌکی از نظر متخصصان عبارتند از کاهش هزٌنه، استفاده از پست 

 الکترونٌکی برای پٌش اعالن و نامه ٌادآوری، و نٌز سازگاری داده ها با برنامه های تحلٌل آماری.

 محدوديتهای پرسشنامه های الکترونيکی

کی در اساس تفاوتی با پرسشنامه های سنتی ندارند جز آنکه چگونگی و ابزار انجام آن با پرسشنامه های الکترونٌ

استفاده از امکانات الکترونٌکی است. منظور از امکانات الکترونٌکی، خدماتی است که عمدتا از طرٌق اٌنترنت و 

ونٌکی بودن رسانه، تبعات و فناوری اطالعات دسترس پذٌر هستند مانند وب و نامه الکترونٌکی. اما اٌن الکتر

مشکالتی را نٌز به همراه دارد که بر روند انجام پژوهش و نتاٌج آن بی تاثٌر نٌستند. برخی نقاٌص قابل توجه در 

 پٌماٌش الکترونٌکی عبارتند از:

ده است که . محدودٌت رسانه ای: اولٌن محدودٌت اٌن پرسشنامه ها اٌن است که اٌن شٌوه تنها در مواردی قابل استفا1

پژوهش از کاربران شبکه اٌنترنت هستند. در جوامع کمتر توسعه ٌافته کاربرد اٌنترنت هنوز فراگٌر نشده و  جامعۀ
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حتی در سطوح دانشگاهی نٌز محدودٌت هاٌی وجود دارد. برخی عدم دسترسی پاسخگوٌان بالقوه به وب، مشکل 

از سرعت پاٌٌن اتصال کاربران به اٌنترنت را به عنوان  دستٌابی به آدرس پست الکترونٌکی، و نٌز مشکالت ناشی

 محدودٌت های اٌن نوع پرسشنامه ها ذکر کرده اند.

دشواری شناخت جامعه پژوهش: شناساٌی پاسخ دهندگان و جامعه پژوهش در پٌماٌشهای الکترونٌکی به سادگی   .2

رنده کل کاربران اٌنترنت ٌک شهر ٌا ٌک ناحٌه ٌک پژوهش دربرگٌ پٌماٌشهای سنتی نٌست. به عنوان مثال اگر جامعۀ

باشد، به دشواری می توان در مورد گستردگی و ٌا وٌژگٌهای اٌن جامعه به اطالعاتی دست ٌافت. در پٌماٌشهای 

جامعه پژوهش وجود دارد که  سنتی، معموالً ٌک بانک اطالعاتی از اسامی و مشخصات تماس افراد تشکٌل دهندۀ

ع پرسشنامه با استفاده از آن صورت می گٌرد. اما در پرسشنامه های الکترونٌکی ضرورتاً چنٌن نمونه گٌری و توزٌ

نٌست چرا که به دلٌل توزٌع الکترونٌکی پرسشنامه، پژوهشگر به افرادی که شناختی از آنها ندارد نٌز دسترسی دارد. 

 ه موجود بر روی آنرا تکمٌل می کند.به عنوان مثال موردی را در نظر بگٌرٌد که کاربر ٌک وب ساٌت پرسشنام

. دشواری نمونه گٌری: محدودٌت دٌگر که آن نٌز به جامعه پژوهش ارتباط می ٌابد دشواری دستٌابی به ٌک 3

پژوهش است. در برخی پٌماٌشهای الکترونٌکی به سختی می توان اطمٌنان حاصل کرد که  نمونۀقابل قبول از جامعۀ

چاپی صورت می گٌرند  ه پژوهش است. در پٌماٌشهاٌی که با استفاده از پرسشنامۀنمونۀپاسخ دهنده معّرف جامع

روشهای تثبٌت شده ای برای انتخاب نمونه وجود دارد که در بسٌاری موارد به دلٌل نامشخص بودن ابعاد و وٌژگٌهای 

ن پٌماٌش نٌز نشان جامعه پژوهش، در مورد پرسشنامه های الکترونٌکی قابل اعمال نٌستند. بررسی نظر متخصصا

 داده که مهمترٌن محدودٌت پٌماٌش الکترونٌکی از نظر آنان مشکالت مربوط به نمونه گٌری است.

. پاسخ دهی ناقص: بررسٌها  نشان داده اند که در پرسشنامه های الکترونٌکی احتمال اٌنکه پاسخگو به سئواالت به 4

 رها کند زٌاد است.صورت ناقص پاسخ بدهد و ٌا پرسشنامه را نٌمه کامل 

. نا آشنا بودن مشارکت کنندگان و پٌشٌنه ضعٌف: اٌنکه پرسشنامه های مکتوب پٌشٌنه ای طوالنی دارند و بٌشتر 5

غنی برخوردار نٌستند از  آنها از اٌن پٌشٌنۀ مخاطبان با آن آشنا هستند، اما پٌماٌشهای الکترونٌکی به دلٌل نوع رسانۀ

 ونٌکی ذکر شده است.الکتر جمله معاٌب پرسشنامۀ

. محدودٌت زمانی در تکمٌل پرسشنامه: پرسشنامه کاغذی را در هر زمانی می توان تکمٌل کرد، می توان آنرا به 6

صورت نٌمه کامل رها کرد و مدتی بعد ادامه داد اما اٌن امر در مورد پرسشنامه های الکترونٌکی همٌشه مٌسر 

 نٌست.

: مشکل بودن شخصی سازی درخواست مشارکت به عنوان ٌکی از . دشواری ارتباط شخصی با پاسخگو7

محدودٌتهای پٌماٌش الکترونٌکی ذکر شده است. به اٌن معنا که از آنجا که در بسٌاری موارد افراد تشکٌل دهنده جامعه 

ه پژوهش شناخته شده نٌستند، لذا نمی توان درخواست مشارکت در پٌماٌش را به صورت شخصی شده ارسال کرد )ب

عنوان مثال: جناب دکتر دمحمی( تا نرخ پاسخدهی نٌز افزاٌش ٌابد. در بسٌاری پٌماٌشهای الکترونٌکی، درخواست 

مشارکت از افراد تشکٌل دهنده جامعه تحقٌق با ارسال نامه الکترونٌکی به گروههای بحث الکترونٌکی، گروه های 

که همگی گروهی اند و فرد خاصی را مورد  خبری و ٌا اعالن بر روی وب ساٌتهای عمومی صورت می گٌرد

 خطاب قرار نمی دهند.

 انواع پرسشنامه های الکترونيکی

پرسشنامه های الکترونٌکی را می توان به دو شٌوه اصلی اجرا کرد. اٌن اجرا شامل مراحل توزٌع پرسشنامه و 

 گردآوری داده ها می شود:

بر پست الکترونٌکی اٌن است که تمامی افراد جامعه پژوهش . پست الکترونٌکی: پٌش فرض پرسشنامه های مبتنی 1

ساده اٌست. به اٌن صورت که سئوالها از طرٌق  دارای آدرس پست الکترونٌکی هستند. اٌن شٌوه از لحاظ اجرا شٌوۀ

گی پست الکترونٌکی به جامعه پژوهش ارسال و پاسخها نٌز به همٌن ترتٌب درٌافت می شود. سئوالها می تواند به ساد

در متن پست الکترونٌکی درج شود که در اٌن حالت محدودٌتهاٌی در طراحی سئوالها وجود خواهد داشت. چرا که به 
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و غٌره استفاده کرد. اٌن شٌوه برای  checkbox عنوان مثال در متن نامه الکترونٌکی نمی توان از امکاناتی نظٌر

اٌد پاسخهای خود را تاٌپ کند که در صورت طوالنی بودن پرسشنامه های کوتاه و ساده مناسب است. زٌرا کاربر ب

امکان خطا و عدم همخوانی با پرسشنامه اولٌه وجود دارد. راه دٌگر اٌن است که پرسشنامه به صورت ٌک فاٌل متنی 

نامه، به پاسخگو ارسال شود. در اٌن حالت  ( طراحی و به عنوان ضمٌمۀMS Word )به عنوان مثال در قالب

 از امکانات بٌشتری برای طراحی سئوالها برخوردار است.پژوهشگر 

نکته منفی در پرسشنامه های مبتنی بر پست الکترونٌکی اٌن است که کاربر ممکن است تسلط کافی به نحوه تکمٌل، 

ذخٌره و ارسال نداشته باشد و ٌا به دلٌل زمان بر بودن تاٌپ و بازبٌنی، از پاسخگوٌی طفره رود. هنچٌنٌن الگوی 

واحدی برای نحوه پاسخگوٌی به سئوالها )حتی سئوالهای چند گزنٌه ای( وجود ندارد به عنوان مثال ممکن است ٌک 

( سازد. مشکالت و محدودٌتهاٌی Highlightنفر گزٌنه مورد نظر خود را تاٌپ کند و شخص دٌگر آنرا برجسته )

می شوند ذکر شده اند. اول اٌنکه پاسخگوٌی به برای پرسشنامه هاٌی که به صورت ضمٌمه نامه الکترونٌکی ارسال 

اٌن نوع پرسشنامه متضمن چندٌن مرحله )بارگذاری و ذخٌره فاٌل ضمٌمه، تکمٌل پرسشنامه وارسال آن به عنوان 

ضمٌمه( است و برخی پاسخگوٌان ممکن است حاضر به انجام اٌن مراحل متعدد نباشند. دوم اٌنکه پٌش فرض اٌن 

اسخگو از دانش و مهارت فنی بازٌابی ٌک فاٌل ضمٌمه، ارسال ٌک فاٌل به ضمٌمه نامه شٌوه اٌن است که پ

الکترونٌکی و نحوه استفاده از آن نوع فاٌل بخصوص برخوردار است. سوم اٌنکه اگر پاسخگو نگران درٌافت وٌروس 

ه داشته باشد. و چهارم اٌنکه راٌانه ای از طرٌق فاٌل ضمٌمه نامه باشد ممکن از بازٌابی و ذخٌره فاٌل ضمٌمه اکرا

ممکن است پاسخگو از نرم افزار الزم برای خواندن فاٌل پرسشنامه واٌجاد تغٌٌر در آن )پاسخ دادن به سئوالها( 

 برخوردار نباشد.

از مزاٌای پرسشنامه مبتنی بر پست الکترونٌکی اٌن است که پژوهشگر به دلٌل استفاده از نامه الکترونٌکی ممکن 

اطالعات بٌشتری در مورد هوٌت پاسخ دهندگان دست ٌابد و شناخت بهتری از جمعٌت پاسخ دهنده پٌدا کند. است به 

آدرسهای نامه های الکترونٌکی گاهی بٌانگر وابستگی سازمانی پاسخگو هستند. مشخصاتی که افراد به عنوان امضا 

آنهاست. اما از سوی دٌگر اٌن ارتباط نزدٌک می  در انتهای نامه های خود می گنجانند نٌز بٌانگر اطالعاتی در مورد

تواند باعث اکراه پاسخگو از پاسخ دادن به سئوالهای حساس )نظٌر مطالعه منابع ممنوع شده( شود. پردازش داده ها 

نٌز در اٌن شٌوه نسبت به پرسشنامه های مبتنی بر وب به زمان بٌشتری نٌاز دارد چرا که قابلٌت انتقال پاسخها به 

رت خودکار به نرم افزار تحلٌل آماری نسبت به پرسشنامه های مبتنی بر وب کمتر است. برخی از پژوهشگران  صو

جمعی از مشکالت پرسشنامه های مبتنی بر پست الکترونٌکی را ناشی از نبود استاندارد واحد برای خدمات پست 

ستفاده می کنند که وٌژگٌهای متفاوتی دارند. آنان الکترونٌکی دانسته اند. کاربران مختلف از نرم افزارهای مختلفی ا

معتقدند که اٌن نوع پرسشنامه در مواردی که پژوهشگر بودجه اندکی دارد وعالقمند است داده ها را به سرعت 

گردآوری کند ابزار خوبی است. در مطالعه ای که به مقاٌسه پرسشنامه های سنتی پستی و پرسشنامه های مبتنی بر 

نٌکی پرداخته است، چنٌن نتٌجه گٌری شده که نوع پست الکترونٌکی برای پٌماٌشهای درون سازمانی می پست الکترو

 تواند مطلوب باشد.

. وب: در پرسشنامه های مبتنی بر وب، پرسشنامه به صورت ٌک صفحه وب طراحی می شود، ٌک آدرس 2

ٌک وب ساٌت دٌگر بر روی ٌک خدمت می گٌرد، و بصورت ٌک وب ساٌت جدا ٌا صفحه ای از URL اٌنترنتی ٌا

اٌنترنت قرار می گٌرد و پاسخ دهندگان به صورت آنالٌن به سئوالها پاسخ می دهند. ممکن است دسترسی به  دهندۀ

پرسشنامه برای همه بازدٌدکنندگان آزاد باشد و ٌا مستلزم داشتن رمز کاربری باشد. از جمله مزاٌای اٌن پرسشنامه اٌن 

( کمک بٌشتری برای پاسخ Helpبا استفاده از فراپٌوند، تصوٌر، و ٌا حتی تدارک ٌک فاٌل راهنما )است که می توان 

 به پرسشنامه در اختٌار پاسخ دهنده قرار داد.

مطلع ساختن جامعه پژوهش از وجود پٌماٌش در اٌن نوع پرسشنامه می تواند متغٌر باشد. می توان با ارسال ٌک  نحوۀ

پرسشنامه، جامعه پژوهش را مطلع ساخت. در مواردی که پرسشنامه با ٌک  پٌوند به صفحۀ نامه الکترونٌکی حاوی

وب ساٌت خاص ارتباط دارد می توان ترتٌبی داد که زمانی که بازدٌد کننده صفحه وب ساٌت مذکور را باز می کند، 

وی را از پٌماٌش مطلع سازد. ( نٌز در مقابل بازدٌد کننده باز شده و Pop-up ٌک پنجره کوچک خودکار )موسوم به

در مواردی که پٌماٌش با وب ساٌت خاصی ارتباط ندارد و خود دارای ٌک وب ساٌت مستقل است، حتی می توان 
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بروشورهاٌی در مٌان جامعه پژوهش توزٌع کرد و از آنها خواست تا به صفحه پرسشنامه روی وب مراجعه کرده و 

ثال در پٌماٌشهای نظرخواهی از دانشجوٌان در انتهای سال تحصٌلی در به آن پاسخ دهند. اٌن شٌوه به عنوان م

پژوهش  دانشگاهها راٌج است. انتخاب بهترٌن شٌوه مطلع سازی پاسخ دهندگان تا حد زٌادی به وٌژگٌهای جامعۀ

، بستگی دارد. به عنوان نمونه اگر جامعه پژوهش شامل اعضای هٌأت علمی ٌک دانشکده می شود، راه مطمئن تر

 ارسال نامه الکترونٌکی به تک تک آنهاست.

( ٌک تفاوت اساسی مٌان پرسشنامه های مبتنی بر وب و پست الکترونٌکی را در اٌن می داند که پست Galinگالٌن)

( Pullمبتنی بر وب نوعی فناوری کششی ) ( است در حالی که پرسشنامۀPushالکترونٌکی نوعی فناوری ارسالی )

بدان معناست که در نوع پست الکترونٌکی پرسشنامه برای پاسخگو ارسال می شود و وی به محسوب می شود. اٌن 

هر حال آنرا درٌافت می کند اما در نوع مبتنی بر وب پاسخگو باٌد به نحوی جذب پرسشنامه شود. دٌگران نٌز متذکر 

پس تصمٌم به مشارکت ٌا عدم شده اند که در نوع پست اکترونٌکی پاسخگو تمام پرسشنامه را مشاهده می کند و س

مشارکت می گٌرد. در حالی که در نوع مبتنی بر وب معموال تصمٌم مشارکت پاسخگو مبتنی بر اطالعاتی است که 

وی از طرٌق دعوت نامه درباره پرسشنامه درٌافت می کند. برخی از پرسشنامه های مبتنی بر وب در چند صفحه و 

سخگو می رسند لذا وی تا قبل از تکمٌل پرسشنامه از کلٌت آن آگاه نٌست. به صورت مرحله به مرحله به رؤٌت پا

احتمال عدم پاسخگوٌی به سئوالهای حساسٌت برانگٌز در پرسشنامه های مبتنی بر وب کمتر از پرسشنامه های کتبی و 

پٌچٌده تر را  پرسشنامه های مبتنی بر پست الکترونٌکی است. اٌن نوع پرسشنامه ها قابلٌت بکارگٌری طراحٌهای

دارند. به عنوان مثال می توان نتاٌج نسبی پاسخ به هر سئوال را پس از پاسخگوٌی به پاسخگو نشان داد تا وی انگٌزه 

بٌشتری برای تکمٌل پرسشنامه داشته باشد. در پرسشنامه های مبتنی بر وب می توان ترتٌبی داد تا پاسخهای پاسخگو 

سی شده و از ارائه پاسخ غٌر منطقی و خارج از چهارچوب توسط پاسخگو پٌش از ارسال توسط برنامه ای برر

جلوگٌری شود. مطالعه ای بر روی پرسشنامه های مبتنی بر وب نشان داده که چگونگی طراحی صفحه 

تحت وب بر رفتار پاسخگو و الگوی پاسخگوٌی تاثٌر دارد. از مزاٌای توزٌع پرسشنامه از راه وب نسبت  پرسشنامۀ

الکترونٌکی می توان به جذابٌت دٌداری، سادگی و ٌک دستی در پاسخگوٌی و احتماال سرعت باالتر پٌماٌش  به پست

اشاره کرد. روی هم رفته، پٌماٌش الکترونٌکی از راه شبکه جهانی وب برای پژوهش در گروههای بزرگ جمعٌتی، 

برای پٌماٌشهای مستمر مانند سنجش مٌزان گروههای متنوع جمعٌتی از نظر تحصٌالت و عالٌق و سابقه کار، و نٌز 

 رضاٌتمندی کاربران ٌک کتابخانه و ٌا بازخورد بٌنندگان ٌک وب ساٌت مفٌد است.

 مراحل انجام يک پيمايش الکترونيکی

 برای انجام ٌک پٌماٌش الکترونٌکی مراحل مختلفی را باٌد طی کرد که به برخی از آنها در اٌنجا اشاره می شود:

مراحل آغازٌن انجام پٌماٌش الکترونٌکی تفاوتی با پٌماٌش سنتی ندارد و مولف می باٌست در مورد  . انتخاب:1

مورد مطالعه خود تصمٌم بگٌرد و سئوالهاٌی را که قصد دارد در پرسشنامه بگنجاند مشخص کند و ٌا به  جامعۀ

رح است که اگر جامعه پژوهش عبارت دٌگر محتوای پرسشنامه را تهٌه کند. در اٌنجا مسئله نمونه گٌری مط

جامعۀنامشخصی باشد پژوهشگر باٌد تمهٌدات الزم را برای دستٌابی به ٌک نمونه نسبتاً قابل قبول بٌاندٌشد. به برخی 

 از اٌن تمهٌدات در قسمت بعد اشاره می شود.

  

در مورد اٌنکه چه  پس از انجام مقدمات فوق، نوبت به طراحی پرسشنامه الکترونٌکی می رسد. تصٌم . طراحی:2

نوع پرسشنامه ای مناسب پژوهش است )وب ٌا پست الکترونٌکی( باٌد با توجه به محدودٌت های مالی، زمانی و فنی 

 پژوهش و نٌز وٌژگی های جامعه پژوهش اتخاذ شود.

است که پس از طراحی پرسشنامه، باٌد آنرا آزمود. در اٌنجا منظور از آزمون، سنجش کارآٌی  . سنجش کارآيی:3

هدف آن از آزمون رواٌی و صحت پرسشنامه متفاوت است هرچند که می توان هردو را در ٌک مرحله و همراه با هم 

انجام داد. در آزمون صحت و رواٌی، هدف آن است که به مشکالت و ابهامهای احتمالی موجود در عبارتبندی سئوالها 

ما در آزمون کارآٌی هدف اصلی آزمودن وٌژگٌهای فنی پرسشنامه و ساختار پرسشنامه و مواری از اٌن قبٌل پی برد. ا
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است تا اطمٌنان حاصل شود که پاسخ دهندگان از لحاظ فنی برای پاسخگوٌی به پرسشنامه الکترونٌکی با مشکلی 

روبرو نخواهند شد. مشکالت فنی می توانند شامل اشکال در ارسال پاسخها، رؤٌت پرسشنامه در صفحه راٌانه، 

ذاری صفحه وب و غٌره رخ دهد. در مورد پرسشنامه های مبتنی بر پست الکترونٌکی به عنوان مثال باٌد بارگ

اطمٌنان حاصل کرد که نظم چهارچوب نامه ارسالی و پرسشنامه مندرج پس از ارسال تغٌٌر نخواهد کرد و ٌا درج 

اد نخواهد کرد. در مورد پرسشنامه های پاسخها در پرسشنامه توسط پاسخگو در نظم متن پرسشنامه تغٌٌر منفی اٌج

مبتنی بر وب، بهتر است پژوهشگر صفحه وب پرسشنامه را با استفاده از مروگرهای وب مختلف و صفحات نماٌش 

راٌانه با وضوح متفاوت بٌازماٌد تا اطمٌنان حاصل کند که پاسخ دهندگان با مشکلی برای خواندن پرسشنامه مواجه 

در مورد پرسشنامه هاٌی که به زبان فارسی طراحی می شوند اهمٌت بٌشتری دارند. از آنجا نخواهند شد. اٌن نکات 

که هنوز استاندارد واحدی برای استفاده از قلمهای )فونتهای( فارسی در راٌانه ها وجود ندارد، احتمال ناخوانا بودن 

ست. لذا باٌد از خوانا بودن متن فارسی ٌک متن فارسی نوشته شده با ٌک سٌستم عامل در ٌک سٌستم عامل دٌگر کم نٌ

 در راٌانه ها و مرورگرهای وب گوناگون وب اطمٌنان حاصل کرد.

مرحله بعد توزٌع پرسشنامه و با به عبارت دٌگر آگاه ساختن پاسخ دهندگان از پٌماٌش و دعوت از آنان . توزيع: 4

ه نوع پرسشنامه )وب ٌا پست الکترونٌکی( و برای پاسخ دادن به سئوالهاست. مطلع ساختن پاسخ دهندگان بسته ب

جامعه پژوهش متفاوت است. به عنوان مثال می توان به اٌن شٌوه ها اشاره کرد: ارسال نامه الکترونٌکی به تک تک 

افراد، ارسال نامه الکترونٌکی به ٌک گروه خبری، قرار دادن پٌوند صفحه وب پرسشنامه روی وب ساٌت های 

، توزٌع بروشور و غٌره. ارسال نامه ٌادآوری در مواردی که از نامه  pop-up پنجره هایمرتبط، استفاده از 

الکترونٌکی برای به دعوت از مشارکت کنندگان استفاده شده و زمان بندی ارسال اٌن نامه نٌز از موارد مهمی است 

 که باٌد به آن توجه داشت.

پٌماٌش است که ٌکی از نقاط قوت پٌماٌشهای الکترونٌکی است. از انجام  تحلٌل داده ها آخرٌن مرحلۀ . داده پردازی:5

آنجا که پاسخها در پٌماٌشهای الکترونٌکی به صورت الکترونٌکی گردآوری می شوند لذا انتقال آنها به نرم افزار 

ی ( به سادگی انجام می شود و مستلزم صرف ساعتها براSPSS ٌا Excel و صفحات گسترده )نظٌر  تحلٌل آماری

ورود دستی داده ها به راٌانه نٌست. همچنٌن خطای انسانی ناشی از ورود داده های فراوان که از مشکالت گرٌبانگٌر 

روش سنتی است در پٌماٌش الکترونٌکی به حداقل می رسد. در تحلٌل داده ها به برخی نکات باٌد توجه داشت از جمله 

ناشی از سهل انگاری پاسخگو هستند را می توان شناساٌی و حذف پاسخهای تکراری. پاسخهای تکراری که عموماً 

حذف کرد تا به اعتبار نتاٌج پژوهش افزوده شود. در پرسشنامه های متنی بر پست الکترونٌکی به سادگی می توان 

پاسخهای تکراری را که با استفاده از ٌک آدرس پست الکترونٌکی ارسال شده اند شناساٌی کرد. در پرسشنامه های 

بتنی بر وب می توان ترتٌبی داد تا زمانی که پاسخگو با تقه کردن بر روی عالمت "ارسال" پاسخها را ارسال می م

کند، تارٌخ و زمان دقٌق ارسال پاسخ و آدرس پروتوکل اٌنترنت ٌا آی پی )آدرس اٌنترنتی ٌک راٌانه متصل به 

ای تکراری در پرسشنامه های مبتنی بر وب معموال از اٌنترنت( پاسخگو نٌز همراه پاسخها ثبت ٌا ارسال شود. پاسخه

آنجا ناشی می شوند که پاسخگو بٌش از ٌک بار بر روی عالمت "ارسال" تقه می زند. با ثبت زمان و تارٌخ 

پاسخدهی و آدرس آی پی پاسخگو می توان پاسخهاٌی را که از ٌک آی پی مشخص در ٌک فاصله زمانی بسٌار کوتاه 

 ذف کرد.ارسال شده اند ح

 راهکارهايی برای افزايش ميزان مشارکت

ٌکی از مسائل مهم در پرسشنامه های الکترونٌکی، مٌزان مشارکت و پاسخدهی است. معموالً دستٌابی به ٌک نرخ 

مشارکت قابل قبول در ٌک پٌماٌش چندان ساده نٌست. در بسٌاری از پٌماٌشهای الکترونٌکی، پاسخ دهندگان خود 

مشارکت ٌا عدم مشارکت می گٌرند و به اصطالح راٌج، نمونه مبتنی بر خودگزٌنشی است. منظور از تصمٌم به 

خودگزٌنشی اٌن است که بدون تعٌٌن نمونه مشخصی از جامعه پژوهش، پرسشنامه در مٌان گروهی توزٌع می شود 

اری در انتخاب افراد مشارکت )مثالً به ٌک گروه خبری ارسال می شود( و هر کس ماٌل بود )بدون وجود هٌچ ساخت

اٌن  کننده( به پرسشنامه پاسخ می دهد. ترفندهاٌی برای افراٌش مٌزان مشارکت تا حد امکان وجود دارد. از جملۀ

 ترفندها می توان به موارد زٌر اشاره کرد:
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متن دعوت نامه  باٌد در قسمت آغازٌن پرسشنامه ٌا در اطمينان بخشيدن به پاسخ دهندگان از اعتبار پرسشنامه: -

ارسال شده به پاسخ دهندگان، آنها را از هوٌت نهاد ٌا فرد پژوهشگر و وابستگی سازمانی وی مطلع کرد. باٌستی 

مشخصات تماسی در اختٌار آنان قرار داد تا در صورت نٌاز بتوانند با پژوهشگر تماس بگٌرند. بهتر است آنها را به 

کرد. باٌد به آنها اطمٌنان داد که حرٌم خصوصی آنها حفظ خواهد شد و  اختصار از هدف پژوهش و ضرورت آن آگاه

(. در صورتی که پاسخ دهندگان از طرٌق 585: 14پژوهشگر ٌا پژوهشگران امانتدار پاسخهای آنان خواهند بود )

ها به نامه الکترونٌکی از وجود پرسشنامه مطلع می شوند و جامعه پژوهش شناخته شده است، بهتر است که نامه 

صورت شخصی شده ارسال شوند، به اٌن صورت که برای هر فرد نامه ای مشخص خطاب به وی )مثالً جناب آقای 

 دکتر دمحمی( ارسال شود. اٌن تدبٌر زمٌنه اعتماد بٌشتر مٌان پژوهشگر و پاسخگو را فراهم می سازد.

رکت وجود دارد از جمله گنجاندن طرح شٌوه های مختلفی برای تشوٌق افراد به مشا تشويق افراد به مشارکت: -

قرعه کشی جاٌزه در پٌماٌش، به اٌن صورت که بر حسب قرعه به ٌک ٌا چند نفر از پاسخ دهندگان جواٌزی داده 

شود. ٌک مطالعه نشان داده است که ارائه پاداش مالی می تواند مٌزان مشارکت را تا دوبرابر افزاٌش دهد. راه دٌگر 

کت کنندگانی که به موضوع پژوهش عالقمند هستند وعده داده شود که خالصه ای از ٌافته های اٌن است که به مشار

پژوهش برای آنان ارسال خواهد شد. در اٌن صورت باٌد از افراد عالقمند خواست تا نشانی پست الکترونٌکی خود را 

ه ها در تارٌخ مشخصی بر روی وب در اختٌار پژوهشگر قرار دهند و ٌا به آنان اطالع داد که خالصه ای از ٌافت

ساٌت مشخصی قرار خواهد گرفت. اٌن نکته نٌز مهم هست که منفعتی که پاسخ دهندگان با مشارکت در پٌماٌش 

حاصل می کنند به آنها ٌادآوری شود. به عنوان مثال اگر پٌماٌشی برای ارزٌابی خدمات ٌک کتابخانه صورت می 

دآوری شود که مشارکت آنان در نهاٌت در راستای بهبود خدمات کتابخانه به آنان گٌرد بهتر است به پاسخ دهندگان ٌا

ارزشمند و مفٌد خواهد بود. تعٌٌن تارٌخی به عنوان مهلت پاسخدهی به پرسشنامه نٌز می تواند مفٌد باشد. اٌن امر 

 افراد عالقمند به مشارکت را مصمم تر می سازد.

از پست الکترونٌکی برای مطلع ساختن پاسخ دهندگان از پرسشنامه استفاده  در مواردی که ارسال نامه يادآوری: -

( 100: 10می شود می توان با ارسال ٌک نامه ٌادآوری پس از چند روز به مٌزان مشارکت افزود. پژوهش ها )

ارسال نامه  ٌادآوری بر افزاٌش مٌزان مشارکت در پرسشنامه های الکترونٌکی است. زمانبندی مؤٌد تاثٌر مثبت نامه

 ٌادآوری نٌز در مٌزان پاسخ موثراست.

رعاٌت برخی نکات در طراحی پرسشنامه های مبتنی بر وب می تواند برمٌزان مشارکت تاثٌر  طراحی پرسشنامه: -

دقٌقه برای پاسخدهی(، کم حجم بودن فاٌل  15داشته باشد. از جمله اٌن موارد می توان به کوتاهی پرسشنامه )متوسط 

 ٌت بارگذاری سرٌع آن، قالب بندی متن به صورت کاربر پسند و مواردی از اٌن دست اشاره کرد.و قابل

پژوهشی که تاثٌر عوامل مختلف نظٌر زمان الزم برای تکمٌل پرسشنامه و ضرورت ثبت نام برای ورود به 

اده است که صفحۀپرسشنامه را بر روی کاهش نرخ مشارکت در پٌماٌش مبتنی بر وب بررسی کرده، نشان د

پٌماٌشهای مبتنی بر وب و پست الکترونٌکی از اٌن جهات با هم تفاوت دارند. چالش اصلی طراحی پرسشنامه مبتی بر 

 وب اٌن است که پاسخگو را جذب صفحه پرسشنامه کرده و به وی انگٌزه کافی برای تکمٌل پرسشنامه بدهد.

 نمونه گيری در پيمايشهای الکترونيکی

(دو رهٌافت اصلی به نمونه گٌری در پٌماٌشهای مبتنی بر وب بٌان کرده است: احتمالی و Couperکوپر)

غٌراحتمالی. در نوع احتمالی، پژوهشگر جامعه را شناساٌی می کند و ٌک چهارچوب برای نمونه گٌری تهٌه کرده و 

امعه تحقٌق در نمونه بگنجد سپس اقدام به نمونه گٌری تصادفی می کند. با اٌن روش احتمال اٌنکه هر واحد از ج

مشخص است و از اٌنرو مٌزان خطای نمونه گٌری نٌز قابل محاسبه است. اٌن رهٌافت می تواند برای تعمٌم درباره 

جامعه ای که پژوهش بر آن مبتنی است مورد استفاده قرار گٌرد. نوع دٌگر، نمونه گٌری غٌراحتمالی است که احتماالً 

اده در پٌماٌش های اٌنترنتی است. در اٌن نوع پٌماٌشها هٌچ تالشی برای شناساٌی راٌج ترٌن نوع مورد استف

چهارچوب نمونه گٌری ٌا انتخاب تصادفی نمونه صورت نمی گٌرد. اٌن شٌوه عموماً در مواردی که شناساٌی جامعه 

هر نوع نتٌجه گٌری در پژوهش و ٌا تماس با ٌک نمونه احتمالی از جامعه مشکل است مورد استفاده قرار می گٌرد. 
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(نٌز اذعان Nathanمورد پارامترهای جامعه در پٌماٌشهای غٌراحتمالی به صورت بالقوه داری مشکل است. ناتان)

  (.125: 15داشته که اکثر پٌماٌشهای اٌنترنتی مبتنی بر نمونه گٌری غٌر احتمالی و خودگزٌنشی هستند )

نهفته است که امکان محاسبه خطای نمونه گٌری تنها در مورد نمونه  اهمٌت احتمالی بودن نمونه گٌری در اٌن نکته

های احتمالی وجود دارد و تعدادی از مفاهٌم اصلی تحلٌلهای آماری نظٌر انحراف استاندار و بازه 

(. به عنوان مثال تصور کنٌد که 59: 9( نٌز مبتنی بر خطای نمونه گٌری هستند )Confidence Intervalاطمٌنان)

دقٌقه در هفته است. سئوال اٌن  90ش ٌک جامعه نمونه نشان داده که مٌانگٌن مٌزان مطالعه افراد جامعه پژوهش پٌماٌ

است که آٌا پٌماٌش دٌگری بر روی همٌن جامعه نٌز به همٌن نتٌجه ٌا نتٌجه ای نزدٌک به اٌن خواهد رسٌد؟ تصور 

درصد اطمٌنان  95است، بنابراٌن می توانٌم بگوٌٌم که ما  کنٌد که انحراف استاندارد توزٌع نمونه گٌری ما دو دقٌقه

دقٌقه )بعالوه ٌا منهای دوبرابر انحراف استاندارد( در  99و  91دارم که متوسط مٌزان مطالعه افراد جامعه مابٌن 

و و نٌم برابر دقٌقه )بعالوه ٌا منهای د 100و  90درصد اطمٌنان دارٌم که مابٌن  99هفته است؛ و ٌا بگوٌٌم که تقرٌباً 

 90ٌا  95انحراف استاندارد( در هفته است. به فواصل مٌان اٌن اعداد بازه های اطمٌنان، و به احتماالت مختلف )

( گفته می شود. در صورتی که نمونه گٌری پٌماٌش از نوع Confidence Levelsدرصد( سطوح اطمٌنان)

نمونه گٌری تازه زده و همٌن پژوهش را تکرار کرده و ٌک احتمالی و غٌر سوٌافته باشد، اگر ما به دفعات دست به 

توزٌع نمونه گٌری اٌجاد کنٌم، مٌانگٌن توزٌع ما با مٌانگٌن حقٌقی کل جامعه پژوهش مطابق خواهد بود. به عبارت 

نمونه دٌگر نتاٌج بدست آمده از نمونه، بازتابی از کل جامعه پژوهش و در نتٌجه قابل تعمٌم خواهد بود. اما در ٌک 

غٌر احتمالی )که در پٌماٌشهای الکترونٌکی بسٌار شاٌع است(، نمونه گٌری می تواند به سادگی منجر به سوٌافتگی 

نتاٌج شود. به عنوان مثال ممکن است که بٌشتر افرادی مورد پٌماٌش قرار گٌرند که زمان بٌشتری را صرف مطالعه 

ٌن واقعی جامعه خواهد بود. در اٌن نوع نمونه گٌرٌها امکان محاسبه می کنند در نتٌجه مٌانگٌن حاصله بٌشتر از مٌانگ

 خطای نمونه گٌری وجود ندارد لذا از مٌزان نادرستی نتاٌج نٌز نمی توان تخمٌنی ارائه کرد.

روشهای نمونه گٌری در پٌماٌشهای الکترونٌکی، دو نوع جامعه پژوهش قائل شده  الزار و پرٌس در بحث خود دربارۀ

امعه پژوهش تعرٌف شده و مشخص، و جامعه پژوهش نا مشخص. منظور از جامعه پژوهش تعرٌف شده جامعه اند: ج

اٌست که پژوهشگر از وٌژگٌهای کّمی و بعضاً جامعه شناختی آن آگاه است و به اٌن اطالعات دسترسی دارد. از 

رشته در ٌک دانشگاه خاص اشاره  نمونه های چنٌن جامعه ای می توان به کارکنان ٌک سازمان ٌا دانشجوٌان ٌک

کرد. کاربران پاٌگاهها وخدمات اٌنترنتی که برای استفاده نٌازمند ثبت نام و ورود اسم کاربری و رمز عبور هستند را 

اعضا اٌن  نٌز می توان جزء جامعه های شناخته شده محسوب کرد چرا که اطالعات کافی در مورد اعضا در سٌاهۀ

رد. نمونه گٌری از ٌک چنٌن جامعه ای می تواند به سادگی با پٌروی از همان شٌوه های نمونه نوع پاٌگاهها وجود دا

گٌری در پٌماٌشهای سنتی صورت گٌرد. به عنوان مثال اگر پژوهشگری قصد بررسی مٌزان رضاٌتمندی اعضا هٌأت 

از اعضا اٌن جامعه تهٌه کند علمی ٌک گروه دانشگاهی در مورد خدمات خاصی را دارد می تواند به سادگی فهرستی 

و با استفاده از روش نمونه گٌری مقتضی پژوهش خود )به عنوان مثال نمونه گٌری تصادفی ٌا طبقه بندی شده( نمونه 

پژوهش ناشناخته، اعضا جامعه برای  الزم را انتخاب نموده و آنرا مورد پژوهش قرار دهد. اما در ٌک چامعۀ

ژوهشگر نه تنها از وٌژگٌهای جمعٌت شناختی جامعه مورد مطالعه آگاهی ندارد بلکه پژوهشگر شناخته شده نٌستند. پ

ممکن است حتی از ابعاد کّمی جامعه ای که در آن قصد مطالعه دارد نٌز بی اطالع باشد. به عنوان نمونه می توان 

رسی دارد و از سواد خوانندگان ٌک وب ساٌت خبری را مثال زد. هر شخصی که از طرٌق راٌانه به اٌنترنت دست

خواندن و نوشتن زبان مورد نظر برخوردار و به حداقل سواد راٌانه ای الزم مجهز است به صورت بالقوه جزئی از 

ناشناخته ای برای پژوهشگر ساده نٌست. با اٌن حال در  جامعه پژوهش محسوب می شود. نمونه گٌری از چنٌن جامعۀ

اٌند نمونه گٌری وجود دارد. الزار و پرٌس  شٌوه هاٌی را برای دستٌابی به چنٌن شراٌطی نٌز امکان بهٌنه سازی فر

 پژوهش قابل قبول در چنٌن شراٌطی ذکر کرده اند. از جمله موارد زٌر: ٌک جامعۀ

گنجاندن سئوالهای جمعٌت شناختی در پرسشنامه: معموالً در اکثر پٌماٌشها تعدادی سئوال جمعٌت شناختی نٌز  -

د مانند سن، جنس، وضعٌت تحصٌلی و نمونه هاٌی از اٌن دست. اما اهمٌت اٌن سئوالها در پٌماٌش ٌک گنجانده می شو

پژوهش وی به اندازه الزم  جمعٌت ناشناخته بٌشتر است چرا که به پژوهشگر کمک می کند تا درٌابد آٌا جامعۀ

ر هست ٌا خٌر. در مواردی می توان گوناگون است ٌا خٌر، آٌا جامعه پاسخگو دارای وٌژگی های مورد نظر پژوهشگ

پاسخها را بنا بر اهداف پژوهش غربال کرد. به عنوان مثال اگر پژوهشگر در صدد جذب پاسخهای ٌک گروه سنی 
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خاص است می توان سئوالی در مورد سن پاسخگوٌان در پرسشنامه گنجاند و مٌان پاسخهای درٌافت شده تنها موارد 

را مورد تحلٌل قرار داد. همچنٌن ممکن است ترکٌب جنسی و ٌا گستره جغرافٌاٌی مربوط به گروه سنی مورد نظر 

 پاسخ دهندگان برای پژوهشگر مهم باشد که چنٌن اطالعاتی نٌز از طرٌق سئواالت جمعٌت شناختی به دست می آٌند.

خدمت دهندۀاٌنترنتی  (web log analysisبررسی دامنه الکترونٌکی استفاده کنندگان: با تحلٌل فاٌل گزارش وب ) -

پرسشنامه بر روی آن قرار دارد می توان به اطالعاتی در مورد پاسخ دهندگان دست ٌافت. خدمت دهنده  که صفحۀ

( اطالعات گوناگونی را در مورد فعالٌتهای انجام شده توسط هر کاربر نگه می دارند و اٌن داده Serversهای وب )

نامٌده می شوند ثبت می کنند. اٌن فاٌل حاوی اطالعات مختلفی است از جمله  ها را در فاٌلهاٌی که فاٌل گزارش وب

تارٌخ و زمان بازدٌد از صفحات وب، آدرس پروتکل اٌنترنت ٌا آی پی کاربر و غٌره. با تحلٌل آدرس های آی پی 

 سازمان تعلق دارند.کاربرها می توان درٌافت که آنها حدوداً به کدام حوزه جغرافٌاٌی ٌا در بعضی موارد به کدام 

ترتٌبی داد  pop-up شٌوه های دٌگری نٌز وجود دارد از جمله می توان با استفاده از پنجره های خودکار موسوم به

که به صورت تصادفی به عنوان مثال از مٌان هر پنج بازدٌدکننده از ٌک وب ساٌت، پنجمٌن نفر از وجود پٌماٌش 

. با توجه به مشخص بودن تعداد بازدٌدکنندگان ٌک وب ساٌت، اٌن روش  مطلع و از وی دعوت به پاسخگوٌی شود.

 می تواند نمونه گٌری نسبتاً به دست دهد.

نکته ای که در اٌنجا ذکر آن خالی از فاٌده نٌست استفاده از گروههای بحث اٌنترنتی به عنوان جامعه پژوهش است. 

فهرستهای پستی جوامعی مجازی هستند که برای بحث و تبادل اما اٌن شٌوه نٌز بی اشکال نٌست. گروههای مباحثه و 

نظر در کنار هم گردآمده اند. اعضای اٌن گروهها از طرٌق پست الکترونٌکی با هم در ارتباط هستند. بدٌن معنی که 

 نامه الکترونٌکی ارسال شده به گروه توسط همه اعضا درٌافت می شود. اٌن گروهها در بعضی موارد برای پٌماٌش

ٌک گروه خاص که دارای انجمنها و گروههای بحث وٌژه خود هستند می توانند مجرای مناسبی برای دستٌابی به 

جامعه پژوهش باشند. از آنجا که عضوٌت در اٌن گروهها محدودٌت جغرافٌاٌی ندارد، پژوهشگر مٌتواند به جامعه ای 

ن گروهها بدون عضوٌت در آنها معموال" امکانپذٌر در سطح بٌن المللی دست ٌابد. ارسال نامه الکترونٌکی به اٌ

نٌست. برخی گردانندگان اٌن گروهها اٌن امکان را به پژوهشگر می دهند که متن نامه دعوت برای تکمٌل پرسشنامه 

را برای آنان بفرستد تا آنان خود برای گروه ارسال نماٌند اما برخی دٌگر پژوهشگر را ملزم به عضوٌت در گروه می 

ٌند که در نتٌجه وی مجبور است برای مدتی درٌافت کننده تمام نامه های الکترونٌکی گروه باشد چرا که برای نما

ارسال نامه ٌادآوری نٌز اٌن عضوٌت نٌاز خواهد داشت. تعٌن مٌزان پاسخگوٌی نٌز در اٌن گروهها مشکل است اول 

ذکر می کنند و در بقٌه موارد باٌد با گردانندگان اٌن  به اٌن دلٌل که فقط برخی از اٌن گروهها تعداد اعضای خود را

فهرستها تماس گرفته شود که در همه موارد نٌز جوابگو نٌستند. دوم اٌنکه برخی افراد در گروههای پستی متعددی 

عضوٌت دارند که ممکن است پژوهشگر همه ٌا تعدادی از آنها را بعنوان جامعه پژوهش برگزٌده باشد. در اٌن حالت 

آنها چند بار پرسشنامه را درٌافت می کنند در حالٌکه طبٌعی است فقط ٌکبار پاسخگو باشند. مسئله سوم که تعٌٌن 

مٌزان پاسخگوٌی را دشوار می کند اٌن است که برخی افراد ممکن است پرسشنامه ٌا آدرس اٌنترنتی آن را برای افراد 

 ند در حالٌکه پژوهشگر از آن بی اطالع است.دٌگری که فکر می کنند به موضوع عالقمندند ارسال کن

 ميزان مشارکت در پيمايش های الکترونيکی

تاکنون بررسٌهای متعددی در جهت مقاٌسه مٌزان مشارکت در انواع مختلف پرسشنامه )کتبی، وب و پست 

تی و (پژوهشهاٌی که مٌزان مشارکت پرسشنامه های سنتی پسSimsekالکترونٌکی( صورت گرفته است. سٌمسک)

پرسشنامه های مبتنی بر پست الکترونٌکی را مقاٌسه کرده اند مرور کرده و مٌزان مشارکت در پرسشنامه های مبتنی 

بر پست الکترونٌکی را رو به افزاٌش و رضاٌت بخش خوانده است. مقاله دٌگری مٌزان مشارکت در پرسشنامه سنتی 

مقاٌسه کرده و نشان داده که پرسشنامه های الکترونٌکی  پستی ، پرسشنامه تحت وب و پست الکترونٌکی را با هم

درصد بوده  12، و در پست الکترونٌکی 50، در نوع پستی  61سرٌعتر هستند. مٌزان مشارکت در نوع تحت وب 

است. همچنٌن مشخص شده است که نوع پست الکترونٌکی برای پرسشنامه های طوالنی مناسب نٌست. پژوهش 

ه پرسشنامه تحت وب و پست الکترونٌکی را مقاٌسه کرده و نتٌجه گرفته است که مٌزان دٌگری نرخ پاسخدهی ب

%(. 16% در مقاٌسه با 29پاسخدهی به پرسشنامه های پست الکترونٌکی بٌشتر از پرسشنامه های تحت وب است )
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د و اٌن ممکن است به اعتقاد پژوهشگران اٌن مطالعه، پاسخ به پرسشنامه های تحت وب نٌاز به زحمت بٌشتری دار

دلٌل نرخ مشارکت کمتر باشد. بررسی دٌگری  نشان داده که مٌزان پاسخ به پرسشنامه تحت وب بسٌار بٌشتر از نوع 

کتبی است. مطالعه ای تطبٌقی بر روی مٌزان پاسخدهی به پرسشنامه های تحت وب و پرسشنامه های کتبی نشان داده 

ترسی دارند، اگر پرسشنامه تحت وب با ٌک نامه پٌش اعالن همراه باشد، که در جامعه پژوهشی که افراد به وب دس

 مٌزان مشارکت با پرسشنامه کتبی ٌکسان خواهد بود. ارسال نامه ٌادآوری نٌز تاثٌر مثبتی بر مٌزان پاسخ دارد.

ادی در نتاٌج باٌد توجه داشت که اٌن مقاٌسه ها در محٌطها و تحت شراٌط مختلف صورت گرفته اند و تناقض های زٌ

آنها دٌده می شود که ناشی از تفاوت در شراٌط و وٌژگی های پژوهش است. حکم قطعی در مورد اٌنکه مٌزان 

مشارکت در چه نوع پرسشنامه ای بٌشتر است نمی توان صادر کرد. مٌزان مشارکت به نوع پژوهش و وٌژگٌهای 

ست انواع مختلفی از پرسشنامه مناسبتر باشند. جامعه پژوهش نٌز بستگی دارد. لذا در شراٌط مختلف ممکن ا

پرسشنامه های اٌنترنتی اکنون به خوبی متداول شده اند و راهکارهای متفاوتی نٌز برای دستٌابی به مٌزان مشارکت 

 قابل قبول در آنها بکار گرفته می شود.

 چيست؟ پرسشنامه در كرونباخ آلفاي

 مقدمه

هاي پنهان طراحً  گٌري متغٌرها ٌا سازه ابزارهاي سنجشً است كه جهت اندازه پاٌاًٌ ٌكً از مهمترٌن وٌژگٌها براي

اند. بدون داشتن ٌك ابزار پاٌا نمٌتوان به نتاٌج پژوهش اعتماد كافً داشت و در صورت تكرار پژوهش، نتاٌج  شده

د و اطمٌنان به نتاٌج به بار دار با مرحله اول باشد. هر چند پاٌاًٌ شرط كافً براي اعتما تواند داراي تفاوت معنً مً

هاي مختلفً براي سنجش پاٌاًٌ وجود دارد كه  آمده از ٌك ابزار سنجش نٌست اما شرط ضروري و الزم است.شٌوه

دو نٌمه كردن ابزار سنجش و هماهنگً درونً بٌن   آزمون مجدد، استفاده از فرمهاي موازي،ـ  عبارتند از: آزمون

هاي مختلفً مٌتوان  هاي مختلف ٌك ابزار نٌز از تكنٌك جش هماهنگً درونً بٌن آٌتمهاي ابزار سنجش. براي سن آٌتم

استفاده كرد كه استفاده از ضرٌب آلفاي كرنباخ ٌكً از آنهاست. ضرٌب آلفاي كرنباخ در علوم مختلف بوٌژه علوم 

و سنجش دانش داراي انسانً و پزشكً براي سنجش پاٌاًٌ ابزارهاي مختلف سنجش نگرش و ٌا آزمونهاي آموزشً 

 كاربرد فراوان است.

در هر حال با توجه به اٌنكه سنجش نگرشها بخش مهمً از مطالعات اجتماعً و بوٌژه پٌماٌشها را به خود اختصاص 

داده است، اٌن مقاله با توجه به اٌن نوع از كاربرد ضرٌب آلفاي كرنباخ نگاشته شده است. بررسً برخً از مهمترٌن 

دهد كه اٌن ضرٌب به منظور ساخت ابزار قابل اعتماد مورد استفاده بسٌاري از  نگرش نشان مً ابزارهاي سنجش

 131پژوهشگران در حوزه مطالعات اجتماعً بوده است. پس از طرح ضرٌب آلفاي كرنباخ به طور متوسط ساالنه 

 هاي علمً به نوشته لً جً. كرنباخ در اٌن باره استناد شده است. بار در مقاله

گٌري ٌا سنجش مً باشد، در  ( كه مهمترٌن زمٌنه پژوهشً وي نظرٌه اندازهCronbach, 1951جً. كرنباخ ) لً

اٌن ضرٌب را به جامعه علمً معرفً « ضرٌب آلفا و ساختار درونً آزمونها»اي با عنوان  در مقاله 1951سال 

ضرٌب آلفاي كرنباخ به عنوان ٌكً «  . ستها با ٌكدٌگر طرح شده ا ضرٌب آلفا بر پاٌه هماهنگً درونً آٌتم»كرد. 

ترٌن ضراٌبً است كه توسط پژوهشگران  شود. اٌن ضرٌب از عمومً از ضراٌب پاٌاًٌ ٌا قابلٌت اعتماد شناخته مً

گٌرد. مهمترٌن علت  ها مورد استفاده قرار مً علوم اجتماعً براي سنجش پاٌاًٌ ابزارهاي مختلف جمع آوري داده

تر بودن استفاده از اٌن ضرٌب در عمل است. با اٌن وجود  آن، به احتمال زٌاد ناشً از ساده عمومٌت استفاده از

اند و شاٌد به همٌن  مباحث طرح شده در كتابهاي روش شناسً علوم اجتماعً، اغلب به اختصار از كنار آن گذشته

علوم اجتماعً وجود دارد. در اٌن ـ ٌا دالٌل دٌگرـ برخً ادراكات نادرست از اٌن ضرٌب در بٌن دانشجوٌان  دلٌل

مقاله سعً شده است تا با اراٌه مثالهاًٌ از متغٌرهاي جامعه شناختً و همچنٌن تأمل بٌشتر در وٌژگٌهاي ضرٌب آلفاي 

   كرنباخ، امكان استفاده صحٌح تر از آن فراهم شود.
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 ويژگيهاي ضريب آلفاي كرنباخ

ترٌن فرمول مورد استفاده كه اولٌن بار  قابل محاسبه است اما عمومً هاي مختلفً هر چند ضرٌب آلفا از طرٌق فرمول

  فرمول        توسط كرنباخ اراٌه شد، به شرح زٌر است:

(Cronbach, 1951: 321; Cronbach, 2004: 9)     

ازنده ابزار نماد مجموع وارٌانس هر ٌك از آٌتم هاي س  ، …( ها )گوٌه ، سؤال، معرف و نماد تعداد آٌتم  kكه در آن

[ اٌن ماترٌس 6جمع ماترٌس كووارٌانس است.] هاي سازنده ابزار است.  نماد وارٌانس مجموع نمرات آٌتم و   سنجش

   براي داده هاي صفحه بعد به شرح زٌر است:

 

 : ماتريس كوواريانس، جمع و كاربرد آن در محاسبه ضريب آلفاي كرنباخ1جدول 

   گويه اول گويه دوم گويه سوم گويه چهارم

 گويه اول 697/1 434/1 379/1 228/1

 گويه دوم 434/1 752/1 345/1 234/1

 گويه سوم 379/1 345/1 661/1 898/1

 چهارم گويه 228/1 234/1 898/1 344/1

898/21S = 

 

 است:وٌژگٌهاي مختلف ضرٌب آلفاي كرنباخ به لحاظ روش شناختً و همچنٌن به لحاظ تكنٌكً شامل موارد زٌر 

 ها با ٌكدٌگر قرار دارد. ـ ضرٌب آلفاي كرنباخ بر پاٌه هماهنگً درونً گوٌه1

 است.«متوسط ضرٌب همبستگً بٌن آٌتم ها»و « هاي ابزار تعداد آٌتم»ـ ضرٌب آلفاي كرنباخ تابع دو متغٌر 2

اي از پدٌده مورد  ژهها در حول و حوش وجه وٌ ـ ٌك ضرٌب آلفا به تنهاًٌ براي آزمونهاًٌ كه هر خوشه از گوٌه3

 سنجش قرار دارند مناسب نٌست. ضرٌب آلفاي كرنباخ مناسب براي سنجش پاٌاًٌ ابزارهاي تك بعدي است.

 ـ مقدار ضرٌب آلفاي كرنباخ برابر با مٌانگٌن كلٌه ضراٌب پاٌاًٌ ممكن از طرٌق دو نٌمه كردن است4

شود به نحوي كه ضرٌب پاٌاًٌ محاسبه  شناخته مً ـ ضرٌب آلفاي كرنباخ به عنوان ٌكً از ضراٌب محافظه كار5

 دهد. ها )نظٌر دونٌمه كردن( مقادٌري بٌشتر از آلفا را نشان مً شده از ساٌر شٌوه

 تغٌٌر مً كند.  +1تا حداكثر  -¥ـ در عمل، مقدار ضرٌب آلفاي كرنباخ از حداقل 6

نجش پاٌاًٌ آزمونهاي شناختً دوگزٌنه اي تا ـ فرمول كرنباخ داراي كاربرد گسترده است و مٌتوان از آن در س7

  اي بهره برد. مقٌاسهاي سنجش نگرش چندگزٌنه

 يك مثال

تهٌه شده است. اٌن ابزار شامل چهار آٌتم « نگرش به دوستً دختر و پسر قبل از ازدواج»ابزاري براي سنجش متغٌر 

ها و محاسبه ضرٌب آلفا،  است. به منظور سنجش پاٌاًٌ ابزار بر اساس روش هماهنگً درونً گوٌه 2به شرح جدول 
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شود. امتٌاز هر فرد انتخاب شده به  مطالعه گذاشته مًنمونه تصادفً از جامعه آماري مورد  30ها در اختٌار گوٌه

   گزارش شده است. 3ها و همچنٌن جمع امتٌاز هر فرد پاسخگو در جدول  عنوان نمونه براي هر ٌك از گوٌه

 

 

 هاي سنجش نگرش به دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج : گويه2جدول 

  ها امتيازدهي به پاسخ و نحوه  

 گويــه نوع گويه

 ها و امتياز مربوط به آن زينهگ

كامال 

 موافق
 مخالف بينابين موافق

كامال 

 مخالف

 مثبت

قبل از ازدواج، داشتن رابطه 

با جنس مخالف براي هر فردي 

 ضروري و الزم است.

2+ 1+ 8 1- 2- 

 مثبت

در داشتن رابطه منافع و 

تجارب زٌادي هست كه به 

خاطر آسٌبهاي احتمالً نباٌد آن 

 كرد. را محدود

2+ 1+ 8 1- 2- 

 منفً

رابطه دوستانه قبل از ازدواج، 

از عوامل اصلً سست شدن 

پاٌه هاي خانواده در حال 

 حاضر است.

2- 1- 8 1+ 2+ 

 منفً

هٌچ ضرورتً براي رابطه 

دوستً دختر و پسر قبل از 

 ازدواج وجود ندارد.

2- 1- 8 1+ 2+ 

 هاي طرح شده و مجموعامتياز پاسخگويان به هر يك از گويه   :3جدول  

 از چهار گويه امتياز  

  

جمع 

 امتياز

 1گويه  2گويه  3گويه  4گويه 
 رديف

جمع 

 امتياز

 گويه

4 

 گويه 3گويه 

2 

 گويه

1 
 رديف

7+ 1+ 2+ 2+ 2+ 16 5+ 1+ 2+ 1+ 1+ 1 

6- 1- 2- 2- 1- 17 5+ 1+ 1+ 1+ 2+ 2 

4+ 1+ 8 2+ 1+ 18 4+ 8 1+ 1+ 2+ 3 
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8- 2- 2- 2- 2- 19 2+ 8 1+ 8 1+ 4 

5+ 1+ 1+ 2+ 1+ 28 4- 8 1- 2- 1- 5 

4+ 8 2+ 1+ 1+ 21 4- 1- 1- 1- 1- 6 

4- 2- 8 1- 1- 22 6- 2- 1- 1- 2- 7 

4- 1- 1- 1- 1- 23 3- 1- 1- 1- 8 8 

3+ 1+ 8 1+ 1+ 24 4- 1- 2- 8 1- 9 

2+ 1+ 1+ 8 8 25 5+ 1+ 1+ 2+ 1+ 18 

5+ 1+ 1+ 1+ 2+ 26 4+ 1+ 1+ 1+ 1+ 11 

4- 2- 1- 1- 8 27 6+ 1+ 2+ 1+ 2+ 12 

2- 8 1- 8 1- 28 5- 1- 1- 2- 1- 13 

3+ 8 1+ 1+ 1+ 29 2+ 1+ 8 8 1+ 14 

8+ 2+ 2+ 2+ 2+ 38 4+ 1+ 8 1+ 2+ 15 

 است. 4ها و مجموع امتٌاز چهار گوٌه به شرح جدول شماره  وارٌانس محاسبه شده براي هر ٌك از گوٌه 

 محاسبه شده براي هر ٌك از گوٌه ها و مجموع نمرات: وارٌانس 4جدول 

 مقدار واريانس

 697/1 گوٌه اول

 752/1 گوٌه دوم

 661/1 گوٌه سوم

 344/1 گوٌه چهارم

 454/6 جمع گوٌه اول تا چهارم

 898/21 مجموع نمره

 

اغلب منابع در رابطه با محاسبه شد. در  94/0هاي محاسبه شده ضرٌب آلفاي كرنباخ برابر با  بر اساس وارٌانس 

(. بر اساس استدالل وي، Nunally, 1978)        مقدار مطلوب براي ضرٌب آلفا، به نوشته نونالً استناد شده است

براي ضرٌب آلفا الزم است، لذا مٌتوان ابزار طرح شده را بر  7/0براي پاٌا قلمداد كردن ٌك ابزار، حداقل مقدار 

[ در هر حال باٌد توجه داشت كه صرف مالك كمً را 10ٌه ها، پاٌا قلمداد كرد.]اساس شٌوه هماهنگً درونً گو

ها بر اساس گفتگوهاي تخصصً در رابطه با سازه  نمٌتوان دلٌل كافً براي پاٌاًٌ ابزار تلقً كرد و تحلٌل كٌفً گوٌه
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دقتً توسط پژوهشگر ٌا مورد نظر از اهمٌت باالًٌ برخوردار است. در اٌنجا فرض بر اٌن است كه چنٌن توجه و 

 گروه پژوهشً صورت گرفته است.

هاي  حاكً از وجود وارٌانس مشترك )كووارٌانس( باال و در جهت مثبت بٌن وارٌانس 94/0محاسبه ضرٌب آلفاي 

چهار گوٌه طرح شده است. وجود وارٌانس مشترك باال باعث مً شود وارٌانس مجموع نمرات بسٌار بٌشتر از جمع 

ها شود و در نهاٌت ضرٌب به مقدار ٌك نزدٌك شود. مٌتوان چهار حالت اصلً زٌر را در باره  ك گوٌهوارٌانس تك ت

 وارٌانس گوٌه هاي مختلف در اشكال زٌر ترسٌم نمود :

و ضرٌب   [ ـ11كووارٌانس اندك ـ مثبت]

 آلفاي نزدٌك به صفر

 )ابزار غٌرپاٌا(

كووارٌانس باال ـ مثبت ـ و ضرٌب آلفاي نزدٌك 

 ٌكبه 

 )ابزار پاٌا(

و ضرٌب آلفاي   كووارٌانس كامل ـ مثبت ـ

 استاندارد ٌك

 )ابزار پاٌا(

 فقدان كووارٌانس و ضرٌب آلفاي برابر صفر

 )ابزار غٌرپاٌا(

  ها آيتم  تك واريانس تك جمع  به  نمرات نسبت واريانس مجموع  : برخي حاالت اصلي1شكل 

 ها و تعداد آنها آيتمآلفاي كرنباخ تابع همبستگي بين  

شود. بر اٌن اساس  ها قلمداد مً همانطور كه گفته شد ضرٌب آلفاي كرنباخ، شاخصً از هماهنگً درونً در بٌن آٌتم

ها بٌشتر شود، مقدار ضرٌب آلفا افزاٌش ٌابد. در اٌن رابطه مٌتوان اٌن  انتظار دارٌم كه هر چه همبستگً بٌن آٌتم

 ست.« متوسط ضراٌب همبستگً بٌن آٌتم ها»لفاي كرنباخ تابع موضوع را ذكر كرد كه ضرٌب آ

ها  بر مقدار ضرٌب خواهد افزود. تعداد كم آٌتم ها، اغلب هاست. افزاٌش تعداد آٌتم همچنٌن اٌن ضرٌب تابع تعداد آٌتم

اثر گذارد، لذا ها  ها به شدت بر ضرٌب همبستگً بٌن آٌتم گردد كه تغٌٌرات كم در نوع پاسخ )مثال دو آٌتم( باعث مً

ها اثر  ثبات آن كمتر است. در برابر با تعداد زٌادتر آٌتم براي سنجش ٌك متغٌر )مثال ده آٌتم(، تغٌٌر اندك در نوع پاسخ

 قابل توجهً بر مقدار ضراٌب همبستگً نخواهد گذاشت، لذا ابزار پاٌاتر قلمداد خواهد شد.

تعداد »و « ها متوسط ضراٌب همبستگً بٌن آٌتم»عامل بر اساس آنچه ذكر شد ضرٌب آلفاي كرنباخ تابع دو 

 ست. در اٌن رابطه مٌتوان فرمول زٌر را اراٌه كرد:«ها آٌتم

                                   (2فرمول )

(SPSS Inc, 1996: 1) 

ال اراٌه شده ماترٌس هاست. در رابطه با مث نماد متوسط ضراٌب همبستگً بٌن آٌتم rها و  نماد تعداد آٌتم kكه در آن 

 همبستگً و متوسط آن به شرح زٌر است:
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 نگرش به رابطه دوستي»: ماتريس همبستگي بين چهار گويه سنجش 5جدول  

 «دختر و پسر قبل از ازدواج

 گويه اول گويه دوم گويه سوم چهارم گويه
 

   
 گويه اول 1

  
 گويه دوم 8321/8 1

 
 گويه سوم 8217/8 7884/8 1

 چهارم گويه 8131/8 8846/8 7348/8 1

 7991/8ها =  متوسط ضراٌب هبستگً بٌن گوٌه

 محاسبه مً شود. 94/0بر اساس فرمول اراٌه شده مقدار ضرٌب آلفا برابر با 

 تك بعدي بودن ابزار سنجش

داشته باشد، لذا  ها وجود رود كه همبستگً باالًٌ بٌن آٌتم اگر متغٌر مورد سنجش ٌك سازه تك بعدي است، انتظار مً

مقدار ضرٌب آلفا باال خواهد بود. اما چنانچه متغٌر مورد مطالعه ٌك سازه چند بعدي است نمٌتوان انتظار داشت كه 

+ 1هاي متعلق به ابعاد مختلف همبستگً باالًٌ وجود داشته باشد و در اٌن حالت مقدار ضرٌب آلفا، از مقدار  بٌن آٌتم

كاهش خواهد ٌافت. فرض كنٌد كه ماٌل هستٌم متغٌري به نام  7/0تر از مقدار  به پاٌٌن فاصله خواهد گرفت و احتماال

 گٌري كنٌم. ابتدا چهار آٌتم به شرح زٌر در نظر گرفته اٌم: را اندازه« دٌن داري»

 هاي طرح شده براي سنجش دين داري و نحوه امتياز دهي به پاسخ ها : گويه6جدول  

 گويـــه نوع گويه

 و امتياز مربوط به آن ها گزينه

كامال 

 موافق
 مخالف بينابين موافق

كامال 

 مخالف

 1 2 3 4 5 به وجود خداوند ٌكتا باور دارم. مثبت

 5 4 3 2 1 باشند. كه فرشتگان وجود داشته باورندارم منفً

 1 2 3 4 5 نمازم را مرتب مً خوانم. مثبت

 5 4 3 2 1 در گرفتن روزه چندان مصمم نٌستم. منفً

نفر پاسخگو كه به طور تصادفً از جامعه آماري تعرٌف شده انتخاب شده اند، به چهار گوٌه فوق پاسخ داده اند.  68 

 است: 7و  6ها و وارٌانس مجموع نمرات به شرح جداول  ماترٌس همبستگً، وارٌانس هر ٌك از گوٌه

 نمراتها و مجموع  : وارٌانس محاسبه شده براي هر ٌك از گوٌه7جدول  
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 مقدار واريانس

 823/8 گوٌه اول

 575/8 گوٌه دوم

 888/8 گوٌه سوم

 993/8 گوٌه چهارم

 191/3 جمع گوٌه اول تا چهارم

 326/6 مجموع نمره

 امتياز پاسخگويان به هر يك از گويه هاي طرح شده و مجموع  :8جدول 

 امتياز از چهار گويه

جمع 

 امتياز

گويه 

4 

گويه 

3 

گويه 

2 

 گويه

 رديف 1
جمع 

 امتياز

 گويه

4 

گويه 

3 

 گويه

2 

 گويه

1 
 رديف

13 2 2 5 4 16 13 1 2 5 5 1 

13 3 3 4 3 17 18 1 2 4 3 2 

16 4 3 5 4 18 18 1 2 4 3 3 

16 4 3 5 4 19 14 2 3 5 4 4 

14 3 4 3 4 28 12 2 3 4 3 5 

11 1 2 3 5 21 13 3 3 4 3 6 

19 4 5 5 5 22 18 1 2 4 3 7 

17 3 4 5 5 23 13 2 2 5 4 8 

11 1 2 4 4 24 15 3 3 5 4 9 

13 2 3 4 4 25 13 3 3 4 3 18 

13 2 3 4 4 26 14 2 3 5 4 11 

13 1 2 5 5 27 15 3 4 5 3 12 

13 3 1 5 4 28 8 1 2 3 2 13 

14 3 1 5 5 29 9 2 2 3 2 14 
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13 2 2 5 4 38 8 1 2 3 2 15 

 

محاسبه شده است.  661/0  چهار گوٌه براي سنجش متغٌر دٌن داري برابر باضرٌب آلفاي كرنباخ با در نظر گرفتن  

رسد كه اٌن چهار گوٌه، شاٌد در دو گروه دوتاًٌ  ها، چنٌن به نظر مً با توجه به محتواي هر ٌك از گوٌه

انجام مناسك » و دو گوٌه دوم  «باورهاي دٌنً»بندي هستند. به نحوي كه مٌتوان گفت دو گوٌه اول متغٌر  طبقه   قابل

كنند. با استفاده از تحلٌل عاملً مٌتوان اٌن موضوع را به آزمون گذاشت. نتٌجه تحلٌل عاملً  گٌري مً را اندازه« دٌنً

دهد كه مٌتوان دو گوٌه اول را به عنوان ٌك عامل ٌا بعد و دو گوٌه دٌگر را نٌز به عنوان عامل ٌا بعد دوم  نشان مً

 در نظر گرفت.

 نتٌجه تحلٌل عاملً براي تأٌٌد ابعاد دوگانه نهفته در چهار گوٌه طرح شده: 9جدول 

Factor Analysis 

گٌرد كه ضرٌب آلفاي كرنباخ را براي هر ٌك از  بر اساس نتاٌج به دست آمده، اٌن راه حل در برابر محقق قرار مً  

آلفاي كرنباخ(. وارٌانس مجموع نمرات ابعاد دوگانه فوق بنحو جداگانه محاسبه نماٌد )بحث تك بعدي بودن ضرٌب 

 هاي اول و دوم و همچنٌن وارٌانس مجموع نمرات گوٌه سوم و چهارم در جدول زٌر گزارش شده است: گوٌه

 ها و مجموع نمرات :واريانس محاسبه شده براي هر يك از گويه15جدول  

 مقدار واريانس

 282/2 مجموع گوٌه اول و دوم

 786/2 مجموع گوٌه سوم و چهارم

محاسبه مً شود كه  71/0و  73/0بر اٌن اساس محاسبه ضرٌب آلفا براي هر ٌك از ابعاد دو گانه تعرٌف شده برابر  

تري نسبت به وضعٌت قبلً است. در واقع، در حالت قبل )تك بعدي در نظر گرفتن ٌك ابزار دو  نتٌجه قابل قبول

 بودبعدي( محاسبه ضرٌب پاٌاًٌ، با زٌربرآورد همراه 

( را اندازه Stability( در حالٌكه آزمون ـ آزمون مجدد بٌشتر وٌژگً ثبات )1986ـ بر اساس نظر كرلٌنجر )1

( سنجش Accuracyگٌرد استفاده از فرمهاي موازي، دونٌمه كردن و هماهنگً درونً گوٌه هاي به وٌژگً دقت ) مً

 مرتبط است.

(. راهنماي سنجش و تحقٌقات اجتماعً )ترجمه هوشنگ 1380ـ در اٌن رابطه رجوع شود به : مٌلر، دلبرت. )2

 .1991ناٌبً(. تهران، نشر نً. تارٌخ انتشار به زبان اصلً 

3 .Measurement Theory 

4 .Inter-Item Consistency 

 ـ فرمول مربوط به محاسبه ضرٌب آلفاي كرنباخ غٌراستاندارد است.1

 Scale-Statistics-Inter-Iitemاز طرٌق  SPSS/Windowsـ اخذ اٌن ماترٌس در بسته نرم افزاري 2

Covariances .امكان پذٌر است 

1 .Inter-Item Correlation 

2 .Unidimensional Instruments 
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تحلٌلً بر روابط دوستانه دانشجوٌان دختر و پسر در دانشگاه »ـ مثال اراٌه شده از پژوهش انجام شده با عنوان 3

 توسط نگارنده اجرا شده، اخذ گردٌده است. 1383 كه در سال« صنعتً اصفهان

هاي گردآوري شده مٌتوان به آزمون اٌن فرضٌه صفر كه  ـ در صورت خواست محقق براي كند و كاو بٌشتر در داده1

هاي مورد مطالعه با ٌكدٌگر  مٌانگٌن گوٌه»ٌا اٌنكه « متغٌرهاي مورد مطالعه از جامعه آماري ٌكسانً اخذ شده اند»

-Friedmann Chi-Square   ،Cochran Chiدست زد. در اٌن رابطه مٌتوان از آزمونهاي « ندبرابر

Square  ٌاF  و نوع توزٌع آنها بهره برد.كلٌه آزمونهاي ذكرشده  با توجه سطح سنجش متغٌرهاي مورد مطالعه

 در دسترس است. SPSS/Windowsدربسته نرم افزاري 

هاي مختلف برقرار است، اراٌه شده  لتً كه كووارٌانس منفً بٌن وارٌانس آٌتمـ در قسمت پاٌانً مقاله درباره حا1

 است.

 ها مرتبط باشند. هاًٌ است كه به لحاظ نظري با ساٌر گوٌه ـ قٌد اغلب مربوط به شرط طرح مناسب گوٌه1

هر چند در فرمول ـ اٌن وضعٌت در رابطه با تعداد افراد مورد مطالعه براي سنجش پاٌاًٌ ابزار نٌز صادق است. 2

نفر(  10اراٌه شده ضرٌب آلفا تابع تعداد نمونه مورد مطالعه نٌست اما كمً تعداد نمونه مورد مطالعه )بعنوان مثال 

باعث مً شود كه پاسخگوًٌ با دقت كم تنها ٌك ٌا دو پاسخگو بر مقدار واقعً ضرٌب اثر نامطلوب گذارد. افزاٌش 

 شود. تري از ضرٌب آلفا مً تر و واقعً وًٌ به سؤاالت منجر به برآورد دقٌقتعداد نمونه با صالحٌت براي پاسخگ

 پرسشنامه در پايايي مفهوم

رساند. ٌعنی اگر تحقٌقی به دفعات مختلف انجام شود و در پاٌاٌی ٌا قابلٌت اعتماد، پاٌاٌی و ثباِت نتاٌج تحقٌق را می

دهندۀ قابلٌت اعتماد علمی تکرار اعمال قبلی( اٌن عمل نشانهمۀ موارد، نتاٌج ٌکسان باشد )حصول نتاٌج مشابه در 

گٌری ثبات نتاٌج است، ٌعنی اگر خصٌصۀ مورد سنجش با همان وسٌله ٌا های تحقٌق است. پاٌاٌی وسٌلۀ اندازهٌافته

تواند می گٌری شود، نتاٌج حاصل تا چه حدپذٌر با آن، تحت شراٌط مشابه، دوباره اندازهای مشابه و مقاٌسهوسٌله

 شود به آن اعتماد کرد.مشابه و دقٌق باشد و می

به طور معمول مفهوم پاٌاٌی به عنوان شاخصی از تکرار پذٌری اندازه گٌری مورد استفاده قرار می گٌرد. اولٌن با  

تدای اٌن در مقاله ی خود در دومجله معتبر اصطالح پاٌاٌی را معرفی نمود.در اب 1900چارلز اسپٌرمن در اواٌل دهه 

مفهوم پاٌاٌی  1950دهه مفهوم خطای اندازه گٌری به عنوان اندازه گٌری از عدم دقِت آزمون مطرح شد،تا در دهه ی 

جاٌگزٌن مفهوم خطای اندازه گٌری شد.بر طبق نظرٌه گالٌکسون،خطای اندازه گٌری مفهوم بنٌادی تری نسبت به 

 مفهوم پاٌاٌی است.

-های تکرارپذٌری و بازٌافت ها، وسٌلۀ قابل اعتماد آن است که دارای وٌژگیعرفها ٌا مدر سنجش پاٌاٌی شاخص

پذٌری باشد، ٌعنی بتوان آنرا در موارد متعدد به کار برد و در همۀ موارد نتاٌج ٌکسان تولٌد کرد. پاٌاٌی، معٌاری 

ها( دارای خطاهای ها ٌا معرفاخصگٌری شها )به عنوان وسٌله اندازهها ٌا سنجهاست دال بر اٌنکه تا چه حد گوٌه 

های ها، با چه دقتی صفت ٌا وٌژگی شاخص گٌری متغٌرها و گوٌه تغٌٌرپذٌرٌاست. به عبارتی ابزار ٌا تکنٌک اندازه

 .سنجدموردنظر در تحقٌق را توصٌف کرده و می

 .پاٌاٌی را می توان بر اساس سه معٌار تعرٌف کرد

اٌن پرسش خالصه کرد.اگر ٌک مجموعه از چٌزها رابا ٌک اٌزار اندازه گٌری ٌا ٌک روٌکرد را می توان با       

ابزار مشابه آن بارها اندازه گٌری کنٌم،آٌا نتاٌج ٌکسان ٌا مشابه به دست می آٌد؟اٌن سؤال اعتبار را به به مفهوم 

 پاٌاٌی، قابلٌت اعتماد،قابلٌت پٌش بٌنی مطرح می کند.

ال خالصه می شود:آٌا اندازه های به دست آمده از ابزار اندازه گٌری اندازه های واقعی روٌکرد دوم با اٌن سؤ      

اندازه گٌری شده است؟اٌن سؤال به معنای دقت و صحت است.اٌن تعرٌف در مقاٌسه با تعرٌف   خصٌصه ای است که
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فوق را می توان در نخست،از عقل سلٌم و شهود فاصله ی بٌشتری دارد و البته اساسی تر نٌز است.دو سؤال 

 اصطالحات پاٌاٌی، دقت ٌا صحت خالصه نمود.

و سر انجام روٌکرد سوم نٌز در اٌن سؤال خالصه می شود:ٌک ابزار اندازه گٌری چقدر خطای اندازه گٌری       

 دارد؟در اٌن تعرٌف دو نوع وارٌانس قابل شناساٌی است:وارٌانس نظام دار و خطا.وارٌانس نظام دار به ٌک سو

گراٌش دارد و بعکس وارٌانس خطا سودار می باشد.وارٌانس تصادفی ٌا وارٌانس خطا خود جبران کننده است:نمرات 

حاصل از ابزار اندازه گٌری گاهی به اٌن سووزمانی به سوی دٌگر گراٌش پٌدا می کنند.خطاهای اندازه گٌری از نوع 

ازجمله خستگی موقت ٌا زود گذر،شراٌط اتفاقی،درزمانی خطاهای تصادفی نٌستند.عوامل مختلفی منشاء آن می باشد 

خاص که به طور موقت در چٌز مورد اندازه گٌری ٌا ابزار اندازه گٌری تأثٌر می گذارد،نوسان های حافظه ٌا خلق و 

وجود عامل های دٌگری که موقتی و تغٌٌر کننده هستند.به همان اندازه که خطاهای اندازه گٌری در ابزار اندازه گٌری 

 دارند،به همان اندازه نٌز نا معتبر هستند.

به منظور درک بهتر پاٌاٌی ٌک ابزار اندازه گٌری،ساعتی را در نظر بگٌرٌد.ساعت ابزاری برای سنجش دقٌق        

زمان می باشد.بنابر اٌن تعرٌف پاٌاٌی،ٌک ساعت دارای اعتبار و پاٌا می باٌست زمان را به طور مداوم صحٌح نشان 

.اما در صورتی که چنٌن ساعتی گاهی کند و گاهی تند کار کند ،می گوٌٌم اٌن ساعت پاٌاٌی الزم برای نشان دادن دهد

زمان صحٌح را ندارد.برای سنجش پاٌاٌی چنٌن ساعتی می باٌست آن را با ساعت های دقٌق مقاٌسه نمود. همچنٌن 

د که طی دفعات متعدد، مٌزان هوش ٌک دانش آموز هنگامی می توانٌد بگوٌٌد فالن تست هوش پاٌاٌی الزم را دار

 ٌکسان اندازه گٌری شده باشد.

همان طوری که می دانٌم ابزاراندازه گٌری معٌنی که برای مقصود خاصی دارای اعتباراست نباٌدچندان نگران       

صوالً عاملی راکه برای قابلٌت اعتماد آن باشٌم.معنی اعتبار ابزار اندازه گٌری آن است که وسٌله ی مورد نظر ا

سنجٌدن آن ساخته شده اندازه می گٌرد وعوامل مقطعی ٌا ثابت در آن تأثٌر نداشته است.درنتٌجه،بررسی پاٌاٌی وسٌله 

 ی مزبور،ٌعنی تعٌٌن مٌزان اثر عوامل گذران در وسٌله و جرٌان اندازه گٌری مورد ندارد.

ٌق نمی دانند که ابزار اندازه گٌری مورد استفاده دارای اعتبار الزم با اٌن وجود چون محققٌن اکثراًدر شروع تحق      

هست ٌا نه،بنابر اٌن بررسی پاٌاٌی اغلب اجتناب نا پذٌر می باشد.مشخص نبودن مٌزان اعتبار اندازه ها منوط به انجام 

ی اندازه گٌری دارای چنان  مطالعات مقدماتی و تعٌٌن مٌزان اعتبار ابزار است.بعالوه بندرت اتفاق می افتد که وسٌله

 اعتبار کاملی باشد که نتوان دٌگر آن را افزاٌش داد.

پاٌاٌی ابزار اندازه گٌری حتماً باٌد قبل از به کار بردن آن در مطالعات مختلف معٌن شود.تخلف از اٌن قاعده تنها       

 زار مورد نظر به دست آمده باشد.هنگامی جاٌز است که در مطالعات قبلی قابلٌت اعتماد رضاٌت بخشی برای اب

 پايايي سنجش روشهاي

برای ارزشٌابی قابلٌت اعتماد وساٌل اندازه گٌری الزم است درجه توافق اندازه های مستقل و مشابهی را که از 

فرد،گروه و ٌا موقعٌت معٌنی به دست آمده مشخص کرد.بدٌهی است که در وضع دلخواه می باٌست از افراد معٌن 

ٌط ٌکسان،اندازه های متعدد و مکرر به دست آورد و بر مبنای آن مقدار اشتباهات تصادفی اندازه گٌری تحت شرا

ً مٌسر نٌست.در اٌن گونه موارد، موجبات مزاحمت و   راتخمٌن زد.اما درمطالعه ی رفتار آدمی اٌن مسأله غالبا

اتی اٌجاد می کند.در صورت وجود اٌن احتمال عصبانٌت افراد را فراهم می آورد،بلکه در رفتار مورد نظر نٌز تغٌٌر

 .می توان تخمٌن قابلٌت اعتماد را تنها بر اساس دو اندازه گٌری از هر فرد عضو نمونه ی آماری انجام داد

اگر بتوان اندازه های به دست آمده را در معرض تجزٌه و تحلٌل داخلی قرار داد،می توان حتی به ٌک اندازه گٌری 

می توان درعوض به دست   نٌز اکتفا کرد.برای آنکه تعداد اندازه ها به مقدار کافی برسد،برای تعٌٌن اعتبار مناسب،

افزود.روش معمول در اٌن زمٌنه محاسبه مٌزا ن اعتماد از طرٌق  آوردن اندازه های متعدد از هر فرد،بر تعداد افراد

بررسی مٌزان توافق مٌان نتاٌج اندازه گٌری های مختلف است.تعٌٌن پاٌاٌی هر کدام به برخی از علل و منابع منابع 

فت مورد تفاوت نمرات توجه دارند.برخی متوجه ثبات وضع فرد در اندازه گٌری های مختلف بوده و مقدار تغٌٌر ص
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اندازه گٌری در اثر عوامل گوناگون راتعٌٌن می کنند و برخی دٌگر متوجه برابری و همسانی وضع افراد در اندازه 

گٌری هاٌی است کهبه وسٌله ابزارهای مختلف به عمل آمده و ٌا توسط ٌک وسٌله اندازه گٌری و در ٌک زمان،منتهی 

متفاوت تصحٌح و نمره گذاری شده اند.به عبارت دٌگر توجه به دسته توسط افراد مختلف اجرا و ٌا به وسٌله داوران 

 .اخٌراز روش ها معطوف به عدم قابلٌت ناشی از نمونه گٌری و ٌا طرز اجرا ٌا تجزٌه و تحلٌل نتاٌج است

از آن به منظور محاسبه ضرٌب قابلٌت اعتماد ابزار اندازه گٌری شٌوه های مختلفی به کار برده می شود.            

 جمله می توان به موار زٌر اشاره کرد:

 الف(روش بازآزماٌی

 ب(روش فرم های هم ارز

 ج(روش تنصٌف)دو نٌمه کردن(

 رٌچاردسون-د(روش کودر

 ه(روش آلفای کرونباخ

 

 پرسشنامه پايايي تعيين در بازآزمايي روش

مختلف تحت شراٌط ٌکسان درمورد روش بازآزماٌی)آزمون،بازآزمون(عبارت است از آزمون مجدد در زمان ها 

افراد معٌن و همان گونه که پٌش تر نٌزاشاره شد برای ارزٌابی ثبات ابزاراندازه گٌری به کار می رود.در اٌن روش 

بعد از آزمون مجدد،بٌن نمرات آزمودنی ها،ضرٌب همبستگی محاسبه می شود.در صورتی که پاسخ های 

و درآن مقداری وارٌانس وجود داشته باشد،همبستگی مساوی ٌک بوده و پاٌاٌی  پاسخگوٌان،دقٌقاًمشابه حالت اول باشد

کامل است.به عبارت دٌگر چنانچه نتاٌج حاصل از آزمون اول با نتاٌج حاصل از آزمون دوم به صورت کامل و خطی 

وعه پاسخ های همبسته باشند،پاٌاٌی برآورد شده برابر ٌک است.اما اگر مجموعه پاسخ های اولٌن آزمون با مجم

آزمون دوم همبسته نباشند،برآورد پاٌاٌی مساوی صفر می شود.روش بازآزماٌی ،منطقی ترٌن روش برآورد پاٌاٌی 

 :مقٌاس ٌا پرسشنامه است،اما اٌن روش دو اشکال اساسی دارد

نتٌجه در فاصله ی اجرای  اولٌن ومهم ترٌن مسأله در برآورد پاٌاٌی با استفاده از اٌن روش،استعداد انتقال اثر ٌا       

دو آزمون می باشد.اولٌن اجرا شاٌد بر دومٌن آزمون اثر بگذارد.چنٌن تأثٌری به چند طرٌق ممکن است اتفاق 

بٌفتد.امکان دارد پاسخگو پاسخ هاٌی را که در مرحله اول داده است،به خاطر بٌاورد و آنها را به راحتی تکرار کند.ٌا 

ی قبلی خود برآٌد.اما تغٌٌر در نگرش ها ٌا مٌزان اطالعات پاسخگوٌان نٌز می تواند اٌنکه درصدد اصالح پاسخ ها

علت دٌگری برای انتقال باشد.عدم همکاری آزمودنی ها احتمال دارد اعتراض به دومٌن سنجش باشد وبه همٌن ترتٌب 

ٌا پس ازاولٌن آزمون ، اشتباه عمدی دردومٌن آزمون موجب می شود که ضرٌب پاٌاٌی بٌن دو آزمون کوچک ترشود

برخی از آزمودنی ها در صدد اصالح پاسخ های خود براٌند.ممکن است انتقال اثر،نتاٌج متفاوتی داشته باشد، گاهی 

 اوقات پاٌاٌی واقعی آزمون را بٌش از اندازه واقعی و برخی مواقع کمتر از اندازه واقعی آن،برآورد می کند.

مدت زمان بٌن اجرای دو آزمون می باشد.به احتمال زٌاد فاصله ی زمانی خٌلی کوتاه مسأله دٌگر در اٌن زمٌنه ،      

به دلٌل وجود حافظه، تمرٌن وتغٌٌرات خلقی و... موجب انتقال اثر می شود.فاصله ی زمانی زٌاد احتمال تأثٌرات 

وان به فقدان پاٌاٌی ابزار اندازه ناشی از تغٌٌر اطالعات ٌا تغٌٌرات خلقی را بٌشتر می کند و چنٌن تغٌٌراتی را نمی ت

 گٌری نسبت داد.اما وجود آنها تعٌٌن مٌزان ثبات وسٌله اندازه گٌری را دشوار می کند.

انتقاد دٌگری که می توان به روش بازآزماٌی گرفت اٌن است که روش بازآزماٌی مستلزم صرف وقت ،هزٌنه و       

دازه گٌری می باشد و پاسخگوٌان ممکن است عالقه ای به پاسخگوٌی نٌروی انسانی باالٌی برای تست مجدد ابزار ان
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مجدد سؤال ها نداشته باشند ک امکان دارد فقدان عالقه ی پاسخگوٌان سبب شود،آنها با دقت کمتری به تکمٌل 

 پرسشنامه بپردازند و عمالًصحت آزمون پاٌاٌی پرسشنامه را خدشه دار کنند.

 پرسشنامه پايايي سنجش در( همتا فرم) موازی روش

در اٌن روش از دو فرم معادل استفاده و ضرٌب همبستگی بٌن دو فرم محاسبه می شود که تحت عنوان ضرٌب تعادل 

در ٌک جلسه به افراد داده   نامٌده می شود.فرض بر آن است که اٌن فرم ها،فرم های مساوی تست واحد می باشد که

نٌست ولی منظور و هدف هر دو دسته سؤال،اندازه گٌری ٌک صفت می شود.اگر چه پرسش های دو فرم عٌناًٌکی 

است.ضرٌب همبستگی نمرات اٌن فرم نشان می دهد که ابزار مورد بحث تا چه اندازه و با چه مقدار ثابت 

 خصوصٌات مورد نظر را اندازه گٌری می کند.

ارائه گردد.در حالت اول ضراٌب در اٌن روش ممکن است دو فرم معادل،همزمان ٌا دردو زمان متفاوت        

 همبستگی به دست آمده معادل بودن دو فرم را و در حالت دوم،پاٌداری و معادل بودن آنها را می سنجد.

در اٌن روش اٌن مشکل وجود دارد که تفاوت های مٌان جواب های دو آزمون احتماالً مخلوطی از عدم قابلٌت       

به کار رفته است.در عٌن حال راهی نٌز برای جداسازی اٌن اثرات وجود  اعتماد و تفاوت های موجود در مواد

 ندارد،گرچه خطر تأثٌر جواب های پرسش اول برآزمون کم است.

عالوه بر استفاده از دو فرم معادل می توان از سؤال های کنترل نٌز استفاده کرد و علی رغم تکنٌکی که برای       

ی رود،پاسخ های ٌک پاسخگوی موافق باٌد ثابت و همسان باشد.عدم ثبات،از اشکال پرسش اٌن قبٌل سؤال ها به کار م

در جمله بندی پرسش ها ،تأثٌرات سرٌالی محتوای سؤال ها و با دٌگر منابع خطا ناشی می شود.به عنوان مثال،اگر از 

پرسش نامه،فهرستی از  پاسخ گو بپرسٌم که طی دو ماه هفته گذشته چند بار به سٌنما رفته است؟و در بخش دٌگر

فعالٌت های مختلفی رابه او ارائه نماٌٌم.مانند،ممکن است بگوٌٌد که آٌا در طول هفته گذشته از اماکنی مانند 

موزه،نماٌشگاه،سٌنما،باغ وحش و ... بازدٌد کرده اٌد و به دنبال آن سؤالی در مورد دفعات بازدٌد طرح کنٌم.ٌا می 

 استفاده کرد.به عنوان مثال،سؤال زٌر را مطرح نماٌٌم:توان از سؤال های غٌر واقعی 

 عملکرد وزارت ارشاد در مدٌرٌت صدا و سٌما چگونه بوده است؟

همانگونه که می دانٌم وزارت ارشاد نقشی در مدٌرٌت صدا و سٌما ندارد و پاسخ خوب ٌا بد پاسخگوٌان نشان       

 دهنده ی بی توجهی ٌا حدسی عمل کردن پاسخگوست.

استفاده از سؤال های کنترل در مورد گزٌنه های نگرشی تقرٌباً غٌر ممکن است زٌرا اٌن سؤال ها نسبت به       

تغٌٌر عبارت سؤال،شراٌط پاسخگوٌی،تأکٌدات و مانندآن،حساس تر از پرسش های عٌنی است و از اٌن رو تکرار 

ش نگرش هاٌی که حاٌز اهمٌت بسٌار است،نباٌد ٌک سؤال،هرگز همانند سؤال نخواهد بود. بنابر اٌن به منظور سنج

 (55:ص1375تنها به ٌک سؤال اکتفا کرد،بلکه باٌد از مجموعه ای سؤال ٌا مقٌاس نگرشی استفاده کرد)اوپنهاٌم،

 پرسشنامه پايايي سنجش در( کردن دونيمه)تنصيف روش

باشد.در اٌن روش از ٌک ابزار اندازه ٌکی ازروش های متداول برای سنجش قابلٌت اعتماد،روش تنصٌف می    

گٌری و در ٌک مرحله استفاده می شود.در هنگام تجزٌه و تحلٌل،پرسش ها به دو نٌمه تقسٌم شده و از روی نمرات 

دو نٌمه ضرٌب همبستگی که معرف مٌزان برابری دو نٌمه تست است،محاسبه می شود.به عبارت دٌگر در اٌن شٌوه 

دو فرم جاٌگزٌن مورد استفاده قرار می گٌرند.ضرٌب همبستگی که بدٌن صورت به دست دو نٌمه ی تست به صورت 

می آٌد معرف توافق داخلی ابزار سنجش است.بنابر اٌن برای محاسبه قابلٌت اعتماد کل آزمون،باٌد اٌن مجموعه 

 همبسته باشند.
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تقسٌم می شود به طوری که همه ی  معموالً در روش تنصٌف مقٌاس ٌا تست مورد نظر به دو نٌمه مساوی      

صفات و مشخصات مهم آن درهر نٌمه موجود باشد.روش متداول در اٌن زمٌنه قرار دادن سؤال های فرد در ٌک نٌمه 

و سؤال های زوج در نٌمه دٌگر می باشد.همچنٌن در اٌن مورد کرلٌنجر پٌسنهاد می کند از گوٌه های مقٌاس ٌا تست 

فی انتخاب کنٌد و سپس نمونه تصادفی دٌگری از گوٌه های آن را برگزٌنٌد.هرٌک از اٌن مورد نظر ٌک نمونه تصاد

نمونه ها را به عنوان ٌک آزمون فرعی درباره گروهی از افراد جدا کنٌد.ضرٌب همبستگی نمرات دو نٌمه نوعی 

 شود.تخمٌن ضرٌب همسازی درونی می باشد که با استفاده از فرمول اسپٌرمن براون محاسبه می 

به عبارت دٌگر در صورتی که مقٌاس فوق را به نصف کاهش دهٌم مٌزان قابلٌت اعتماد مقٌاس کاهش می ٌابد .       

امکان برآورد پاٌاٌی آزمون را در صورت بلندتر ٌا کوتاهتر شدن آن،فراهم می آورد.در اٌن   براون-فرمول اسپرمن

هٌت آن تغٌٌر نمی کند.زٌرا ٌک آزمون خطی طوالنی باعث فرمول فرض بر اٌن است که با تغٌٌر طول آزمون،ما

خستگی شده و در نتٌجه پاٌاٌی آن کم می شود.از اٌن رو با افزودن به سؤال های آزمون ٌا افزاٌش اوقات مشاهده ، 

 احتمال تکرار همان رفتار و تواناٌی هاٌی که در آزمون اصلی ارائه شده بود،کم می شود.

 ريچاردسون-د(روش کودر

در اٌن روش،پرسشنامه تنها ٌک بار به اجرا در می آٌد و تمامی گوٌه های مقٌاس ٌا آزمون مورد نظر تحلٌل می       

شوند.کودرو رٌچاردسون برای بررسی همسانی درونی مقٌاس و پرسشنامه و تعٌٌن پاٌاٌی آن دو فرمول مورد استفاده 

 شهرت دارد.    KR21و     KR28قرار داد که به 

هنگامی مورد استفاده قرار می گٌرد که سؤال های مقٌاس ٌا پرسشنامه فقط ارزش های صفر    KR28فرمول       

(عرضه شد و نام دٌگر اٌن 1937وٌک می گٌرند.اٌن فرمول بٌستمٌن فرمولی بود که توسط کودرو رٌچاردسون )

 تبدٌل شد. α(28است.اٌن فرمول پس از تدوٌن به وسٌله کرونباخ به )«α-28ضرٌب »فرمول 

 ميداني آزمايشات در پايايي كاربرد

 اعتبار بيرونی

اعتبار بٌرونی،ٌعنی تعمٌم ٌافته های آزماٌشی به شراٌط خارج از آزماٌشگاه.به عبارت دٌگر،اولٌن هدف تعمٌم نتاٌج به 

ی آزماٌشگاه با  موقعٌتی فراتر از شراٌط آزماٌشگاهی است.همان طور که می دانٌم شراٌط دقٌق،مجزا و کنترل شده

شراٌط طبٌعی بسٌار متفاوت است.در نتٌجه در تحقٌق آزماٌشگاهی همٌشه اٌن سؤال مطرح است که آٌا نتاٌج 

 آزماٌشگاهی را می توان در شراٌط طبٌعی به دست آورد.آزماٌش مٌدانی عمدتاً هدفش پاسخگوٌی به اٌن سؤال است.

به گروه های مختلف مردم است که با نمونه هاٌی که اغلب در دومٌن هدف تعمٌم ٌافته های آزماٌشگاهی        

آزماٌشها به صورت داوطلبانه انتخاب می شوند،متفاوت هستند.در غالب پژوهش های آزماٌشگاهی )در حوزه 

روانشناسی( آزمودنی ها را دانشجوٌانی تشکٌل می دهند که در حال گذراندن دروس روانشناسی عمومی هستند.اٌن 

را نمی توان به عنوان نمونه ای از اعضای جامعه دانست در نتٌجه تعمٌم نتاٌج اٌن گونه پژوهش ها امکان  دانشجوٌان

 پذٌر نٌست.

 اعتبار سازه

دلٌل سوم برای رها کردن آزماٌشگاه ممکن است اٌن باشد که نمونه های داوطلبانه چون از مشارکت در آزماٌش 

ٌت ها آگاهی دارند ممکن است پاسخ آنها واقعی و طبٌعی نباشد و بٌشتر اطالع دارند و چون از آزماٌشی بودن فعال

جنبه ی تصنعی داشته باشد.به همٌن دلٌل،به جای واکنش نشان دادن به شراٌط آزماٌشگاهی ،ممکن است شکل خاصی 

ود فرضٌه ی از پاسخ ٌا واکنش را که مناسب می دانند،ابراز نماٌند.به عبارت دٌگر،ممکن است بخواهند با رفتار خ

 مورد آزمون را تأٌٌد کنند.
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برای آزمودنی های آزماٌش مٌدانی تمام شراٌط و فعالٌت ها طبٌعی هستند.اٌن افراد قصد ندارند فرضٌه ای را       

تأٌٌد ٌا رد کنند.در واقع آنها از انجام آزماٌش بی خبرند.به همٌن دلٌل احتمال بروز پاسخ های طبٌعی بسٌار بٌشتر 

 نتٌجه،سازه ی فرضی ٌا ساختگی،اندازه گٌری و مورد آزمون قرار نمی گٌرد.است در 

 ديدگاه انتقادی

 عدم تضمين اعتبار بيرونی

ً با آزمودنی هاٌی که معرف افراد واقعی هستند سر و کار خواهٌم        تصور آنکه با انجام آزماٌش مٌدانی الزاما

انتظار" آزمودنی ها را دانشجوٌان سال دوم تشکٌل می دادند. حتی داشت،چنان امٌدوار کننده نٌست.در آزماٌش"اتاق 

ً مؤٌد وجود افراد واقعی به عنوان آزمودنی نٌست.در واقع،در  انجام آزماٌش در ٌک فروشگاه بزرگ نٌز الزاما

د و بسٌاری از آزماٌش های مٌدانی نمی توان به درستی ادعا نمود که آزمودنی ها معرف چه گروهی از افراد هستن

بعد از ظهر در مرداد ماه به فروشگاه قدس  4تا 2تنها می توان گفت که آنها افرادی هستند که برای مثال بٌن ساعت 

 می آٌند.

 عدم تضمين اعتبار ساختاری

انجام آزماٌش با نمونه های واقعی ممکن است چندان امٌدوار کننده نباشد.نمونه های قبلی ٌا تماشاچٌان کنجکاو،       

است نمونه های بعدی را از محتوای آزماٌش آگاه سازند.برای فهم بهتر اٌن موضوع،به آزماٌش مٌدانی شافر و  ممکن

(،در کتابخانه ی دانشگاه اٌالت کنت توجه کنٌد.ٌکی از همراهان محقق در کنار آزمودنٌها پشت ٌک 1975همکاران )

.در برخی حالت،فرد همراه ،از آزمودنٌها درباره ی مٌز می نشٌند.پس از چند دقٌقه بررسی،او از مٌز دور می شود

آنچه داردسؤاالتی می پرسد و گاهی هٌچ سؤالی را مطرح نمی سازد.کمی پس از رفتن فرد همراه،دزدی از راه می 

رسد و کٌف بغل فرد همراه را می زند و سپس به سرعت دور می شود.متغٌر وابسته در اٌنجا عبارت است از احتمال 

درصد آزمودنٌها در شراٌطی که از آنها سؤالی پرسٌده شده 64انعت آزمودنی از دزدی.نتاٌج نشان داد که برخورد مم

درصدکه مورد هٌچ پرسشی واقع نشده بودند از عمل دزد ممانعت 14است،سعی نموده اند تا دزد را متوقف کنند،ولی 

 کرده اند.

در حالی که شاهد ٌک دزدی هستٌم احتماالًسعی می کنٌم اکنون خودرا به جای شافر و همکارانش می گذارٌم.      

جلوی آن را بگٌرٌم.آٌا شما در چنٌن حالتی به کسی چٌزی نمی گفتٌد؟در واقع،احتماالًشما به دوست خود اٌن موضوع 

نه می را می گفتٌد و او نٌز پاسخ می داد که چنٌن اتفاقی را قبالًشنٌده است.ٌک شب دوست شما برای مطالعه به کتابخا

رود،پس از گذشت زمان کوتاهی او خود را در موقعٌتی که شنٌده است می ٌابد.در اٌن حالت،نه تنها او دٌگر ٌک 

 آزمودنی واقعی نٌست،بلکه تمام افراد مدرسه ٌا دانشکده نٌز دٌگر نمی توانند نمونه های واقعی محسوب شوند.

ماالً درباره ی اٌن رخداد با مسئول کتابخانه صحبت می کنٌم. اگر خود را به جای تماشاگر کنجکاو بگذارٌم،احت      

شما در کنار مٌزی مشغول مطالعه هستٌد که چشمتان به دو دانشجو در کنار ٌک مٌز می افتد.ٌکی مٌز را ترک می 

 کند و برخی از وسائل خود را بر روی مٌز جا می گذارد.شما به کار خود باز می گردٌد.ولی زمانی که متوجه می

شوٌد فرد دٌگری به وسائل دانشجوی قبلی نزدٌک می شود و چٌزی را از آنها برمی دارد،آنگاه چه خواهٌد کرد؟مثل 

ٌک فرد مسئول سعس می کنٌد جلوی دزد را بگٌرد و به مسئوالن کتابخانه نٌز خبر دهٌد.پلٌس وارد می شود تا 

.آزماٌشگر برای ممانعت از اقدام پلٌس باٌد به او بگوٌٌد اظهارات شما را ٌادداشت کند و احتماالًبه دنبال سارق برود

که اٌن تنها ٌک آزماٌش بوده است.دانشجوٌان در کتابخانه جمع می شوند تا به اٌن مکالمه گوش دهند و دائماً از شما 

 سؤال می کنند.طولی نمی کشد که همه ی دانشجوٌان از وجود آزماٌش با خبر می شوند.

ممکن است انجام آزماٌش مٌدانی وجود اعتبار ساختاری را مورد تهدٌد قرار دهد.بنابر اٌن،اگر ما به همٌن دلٌل،      

نٌز مشغول انجام آزماٌش شافر بودٌم،سعی می کردٌم تمام داده ها را ٌک شبه به دست آورٌم و با اٌن کار از برخورد 

ال بروز مشکل بر اثر دخالت تماشاگران ٌا شاهدان احتمالی با آزمودنٌهای دٌگر بکاهٌم.عالوه بر اٌن،برای کاهش احتم

 نا آگاه باٌستی مسئوالن کتابخانه را در جرٌان آزماٌش قرار می دادٌم.
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 عدم تضمين اعتبار درونی

اگر در هنگام انجام آزماٌش مٌدانی وقت کافی به کار برده نشود،عالوه بر فقدان اعتبار برونی و ساختاری ممکن       

درونی نتاٌج نٌز مورد تردٌد قرار گٌرد.اگرچه تمام آزماٌش های مٌدانی باٌد دارای اعتبار درونی باشند، است اعتبار 

ولی برخی از آنها فاقد اٌن وٌژگی هستند؛زٌرا در اٌن آزماٌشها همواره امکان تقسٌم تصادفی آزمودنٌها فراهم نمی 

هاٌی که تا کنون مورد آزماٌش قرار گرفته اند بر تقسٌم شود و گاه آنها از جرٌان آزماٌش بٌرون می روند.تمام طرح 

تصادفی متکی بوده اند.متأسفانه،در شراٌط مٌدانی اعمال گمارش تصادفی کاری بسٌار دشوارتر از انجام آن در 

آزماٌشگاه است.در چنٌن شراٌطی که آزماٌش در محٌط طبٌعی تحقٌق،صورت گٌرد.گمارش تصادفی بسٌار دشوار می 

دنٌها در محٌط طبٌعی اغلب اٌن عمل را که به شکلی تصادفی با آنها برخورد شود،ضروری نمی دانند.ودر شود.آزمو

 عوض،معتقدند که مردم ٌا افراد طبٌعی خود باٌد بتوانند شٌوه ی برخورد را انتخاب کنند.

نی بر رفتار کودکان برای فهم دقٌقتر اٌن مشکل،فرض کنٌد قرار است به مطالعه ی تأثٌر خشونت تصاوٌر تلوٌزٌو

برخی کودکان مٌگوٌٌد که می خواهٌد کودکانشان برنامه های آرام و بدون خشونت را تماشا   بپردازٌد.شما به والدٌن

کنندو به برخی دٌگر نٌز می گوٌٌد که می خواهٌد کودکان آنها برنامه های خشونت بار را تماشا کنند.در چنٌن 

هٌد شدکه برخی از والدٌن بر آراٌش تصادفی کودکان برای دٌدن برنامه های شراٌطی با اٌن مسئله رو به رو خوا

تلوٌزٌون تأکٌٌد می ورزند.اگر شما بگوٌٌد قادر نٌستٌد کودکان آنها را به طور تصادفی با برنامه ها مواجه سازٌد، آنها 

اجازه دهم فرزند مرا به دٌدن فٌلم  احتماالً جواب رد به شما خواهند داد.بعضی از آنها احتماالًخواهند گفت:"ممکن است

های بدون خشونت وادار کنٌد،ولی اجازه نخواهم داد تا او را با برنامه های خشن مواجه کنٌد".برخی دٌگر ممکن است 

بگوٌند:"ممکن است بگذارم فرزندم کشتی تماشا کند،چون خودم همواره اٌن برنامه را می بٌنم،ولی ماٌل نٌستم او به 

سل کنننده توجه کند." البته مشکالت مواجهه با والدٌن در قبال مسائلی که در برخورد با کودکان پدٌد می برنامه های ک

 آٌند،کامالً ناچٌز هستند.

با وجود اٌن،با شکٌباٌی کافی می توان مردم را تاحدی با آراٌش تصادفی موافق ساخت؛ولی به محض تحقق اٌن       

آمد.چطور از اٌن مطلب اطمٌنان حاصل می کنٌد که آزمودنی ها برنامه های  امر مشکل بسٌار بزرگی پدٌد خواهد

مورد نظرتان را تماشا می کنند؟شما نمی توانٌد به خانه ی همه سر بزنٌد.نمی توانٌد به کودکان در انجام دستورات 

ا رها کرده و به نظارت خود کامالً اعتماد کنٌد.نمی توانٌد از والدٌن انتظار داشته باشٌد که کارهای دٌگر خود ر

کودکان خود بپردازند،بنابراٌن،موفقٌت آزماٌشی باآراٌش تصادفی کودکان برای دٌدن برنامه های تلوٌزٌون کامالً جای 

 تردٌد دارد.

در واقع، عقٌده ی آراٌش تصادفی کودکان بر مشاهده ی برنامه های تلوٌزٌون آنقدر تردٌد بر انگٌز است که اکثر       

با وجود اطالعات و شواهد سودمندی که از آزماٌش مٌدانی کسب می کنند،از چنٌن اقدامی صرف نظر کرده محققان 

 اند.

( ادعا کرده اند که محققان درباره ی مسئله 1979ولی آٌا اٌن عده بسٌار زود تسلٌم نشده اند؟کوک و کمپل )      

همچنٌن معتقدند که در صورت وجود خالقٌت از سوی آراٌش تصادفی خٌلی زود سر تسلٌم فرود آورده اند.آنها 

 محقق،امکان آراٌش تصادفی مسٌر می شود.

در زمٌنه ی تحقٌق درباره ی تأثٌر تلوٌزٌون بر رفتار کودکان،محققان غالباً خٌلی زود کار را رها می کنند،شاٌد       

والدٌن را نٌز جلب کرد،تماشای تلوٌزٌون  آنها باٌد به کودکستان بروند.اگرکودکستان راضی به همکاری شد ورضاٌت

می تواند درمدرسه به عنوان بخشی ازبرنامه ی روزانه ی کودکان صورت گٌرد.در اٌن حالت،شما از اٌن بابت 

 مطمئن هستٌد که کودکان با آنچه شما خواسته اٌد رو به رو خواهند شد.

واقع شدند ممکن است اتفاق افتاد؛ٌعنی،اٌن امکان وجود افت آزمودنٌها حتی پس از آنکه آنها در موقعٌت مطلوب       

دارد که قبل از جمع آوری اطالعات مربوط به متغٌر وابسته،آزمودنٌها محٌط آزماٌش را ترک کنند.برای مثال، فرض 

ه کنٌد در حال انجام آزماٌش تأثٌر تلوٌزٌون بر کودکان در ٌک کودکستان هستٌد.در جرٌان آزماٌش،متوجه می شوٌد ک

برخی از آزمودنی ها تماشای تلوٌزٌون را کنار می گذارند)شاٌد اٌن دسته بسٌار خشن شده ٌا والدٌن شان تجدٌد نظر 
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کرده اند(،ولی آزمودنٌهاٌی دٌگر،ٌعنی،افرادی که به تماشای برنامه های بدون خشونت گمارده شده اند اغلب تا به انتها 

رک نمی کنند.اٌن مسئله که اعضای ٌک گروه محل آزماٌش را ترک گفته به دٌدن ادامه می دهند و محل آزماٌش را ت

 در حالی که افراد گروه دٌگر تا به آخر باقی می مانند باعث از مٌان رفتن اعتبار درونی آزماٌش می شود.

 تهديد هايی برای اعتبار ساختاری

را از مٌان برداشت.برای مثال،می توان  با افزاٌش تعداد کالسها می توان مشکل نبودن تعداد واحدهای مستقل کافی

کالس دٌگر را در گروهی دٌگر جای داد.ولی فقدان ٌا کاهش استقالل تنها ٌکی از 18کالس را در ٌک گروه و 18

مسائلی است که در کار با گروه ها ی طبٌعی پدٌد می آٌند.استفاده از اٌن گروه ها مطالعه ی شما را با سه تهدٌد برای 

 ری مواجه خواهد ساخت:دلسرد شدن آزمودنٌها،رفتار جبرانی آنها،انتقال شٌوه ی اقدامات آزماٌش.اعتبار ساختا

 الف(دلسردشدن آزمودنيها

اعتبار ساختاری درمطالعه ی شمازمانی کاهش می ٌابد که آزمودنی ها باٌکدٌگر صحبت کرده و از تفاوت شٌوه هاٌی 

ٌن حالت نباٌد تعجب کنٌد اگر شاهد آن باشٌد که افراد گروه بدون که با آنها برخورد خواهند کرد،مطلع شوند.در ا

تلوٌزٌون،همه دلسرد شوند.آنها ممکن است علت دلسردی خود را از آنکه نتوانسته اند تلوٌزٌون تماشاکنند،در خشونت 

ون آنکه تلوٌزٌون برنامه های آن بدانند.در نتٌجه ،گروه دٌگر احتماالًرفتار بهتری از اٌن گروه بروز خواهد داد،بد

موجب رفتار بهتر آنها شده باشد.در اٌن حالت،ندٌدن تلوٌزٌون باعث کاهش خشونت نشده است،بلکه احساس آزمودنٌها 

 خشونت را کاهش داده است.

 ب(رفتار جبرانی آزمودنيها

رای تماشای از سوی دٌگر،اعضای گروه بدون تلوٌزٌون ممکن است در اثر اطالع از فرصت استثناٌی گروه دٌگر،ب

تلوٌزٌون،بخواهند به رفتاری جبرانی دست بزنند؛ٌعنی ،بخواهند به شکلی رفتار کنند که به آنها نٌز فرصت تماشای 

تلوٌزٌون داده شود.در نتٌجه،احتماالًاٌن گروه رفتار بهتری بروز خواهد داد.در اٌن حالت نٌز تفاوت بٌن دو گروه نمی 

 تواند حاصل تماشای تلوٌزٌون باشد.

 ج(انتقال شيوه ی اقدامات آزمايش

سرانجام،ممکن است تأثٌر اقدامات شما به خاطر شٌوع و انتقال آنها از مٌان برود:هر دو گروه از اقدامات شما اطالع 

حاصل می کنند.در مثال مطرح شده،ممکن است افراد گروه بدون تلوٌزٌون نٌز به شکلی از وجود تلوٌزٌون مطلع و 

د.برای مثال،امکان دارد آموزگار آنها تلوٌزٌون را از آموزگار دٌگر قرض بگٌرد)اٌن آموزگار ممکن از آن استفاده کنن

است در مقابل خواست دانش آموزان خود تسلٌم شده باشد(.ٌا اگر هر دو کالس در ٌک اتاق باشند،امکان دارد 

شنوند.در نتٌجه،تأثٌر تلوٌزٌون در اٌن حال آزمودنٌهای گروه بدون تلوٌزٌون،به تصاوٌر آن نگاه کنند ٌا صدای آن را ب

 می تواند به گروه بدون تلوٌزٌون نٌز سراٌت کند.

 معناست؟ چه به پرسشنامه در رواًٌ

کوک و کمپل درکتاب کاربردی در زمٌنه رواٌی اظهار می دارند:"هنگام سنجش رواٌی اندازه گٌری ،تفکرنظام دار 

 ".اعتماد بررسی و تحقٌق را کاهش دهند،امری اساسی استبرروی عواملی که ممکن است قابلٌت 

درتعرٌفی دٌگررواٌی عبارت ازمٌزان انطباق مشاهدات وپرسش های تحقٌق باهدف اصلی پژوهش می باشد.آٌا داده 

های گردآوری شده تصوٌر حقٌقی همان موضوع مورد بررسی است ٌا خٌر.زمانی مسئله به وجود می آٌد که داده 

 ی شده ظاهراً حاصل روش پژوهش انجام گرفته باشند.های جمع آور

به عنوان مثال، ٌک ساعت را در نطر بگٌرٌد که موظف است زمان صحٌح را نشان دهد.اگر ساعت زمان غلط        

را نشان دهد،خواهٌم گفت که اٌن ساعت فاقد رواٌی است و معتبر نٌست.ٌا ترازوٌی که برای سنجش وزن به کار می 
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ی رواٌی الزم را دارد که وزن دقٌق فرد را نشان دهد.با استفاده از دو مثال فوق می توان پاٌاٌی را نٌز رود هنگام

توضٌح داد.تعٌٌن دقٌق زمان تحقٌق می باٌست به طور مستمر انجام گٌرد.به عبارت دٌگر ساعت همٌشه زمان دقٌق 

.البته ممکن است ٌک ابزار اندازه گٌری پاٌا باشد اما را نشان می دهد.چنٌن ساعتی هم رواٌی و هم پاٌاٌی الزم را دارد

دقٌقه از زمان حقٌقی عقب ٌا جلو باشد.در 5معتبر نباشد.همٌن ساعت را در نظر بگٌرٌد،اٌن ساعت ممکن است همٌشه 

گفت  اٌن حالت اٌن ساعت پاٌاٌی الزم را دارد اما رواٌی ندارد زٌرا زمان دقٌق را نشان نمی دهد.بنابر اٌن می توان

مٌزان پاٌاٌی حدود ممکن مٌزان رواٌی را تعٌٌن می کند.در صورتی که وسٌله اندازه گٌری فاقد ثبات الزم باشد،رواٌی 

 آن از حد معٌنی باالتر نمٌرود،اما اگر ٌک وسٌله اندازه گٌری از رواٌی باالٌی برخوردار باشد،الزاماً پاٌا نٌز هست.

 ويژگی های روش های سنجش روايی  

رواٌی را به روش های گوناگون ارزشٌابی کرد.اٌن عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد.سه نوع رواٌی      

 وجود دارد که عبارتند از:

 رواٌی محتوا-1

 رواٌی وابسته به مالک-2

 رواٌی سازه-3

 نامه پرسش روايي در محتوا روايي

دارد و تعٌٌن آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است.دو رواٌی محتوا به تحلٌل منطقی محتوای ٌک آزمون بستگی 

نوع اعتبار محتوا وجود دارد:رواٌی صوری و رواٌی منطقی.گاهی اوقات رواٌی صوری،رواٌی ذهنی نٌز نامٌده می 

شود.هنگامی اٌن رواٌی برقرار است که فردی آزمونی را بررسی کند و نتٌجه بگٌرد که اٌن آزمون صفت مورد نظر 

ه گٌری می کند.فردی که اٌن بررسی را انجام می دهد می تواند ٌک پاسخگو ٌا ٌک متخصص باشد.چنانچه را انداز

افراد مختلف در زمٌنه ی اعتبار آزمون توافق نداشته باشند،اعتبار صوری مورد تردٌد قرار مٌگٌرد.اعتبار صوری 

برای برخی از آزمون ها با توجه به هدف ممکن است برای توصٌه برخی از مقٌاس ها و پرسشنامه ها کافی باشد و 

آنها الزامی باشد.مثالًدر صورتی که برای انتخاب داوطلبان کار در ٌک مؤسسه آزمونی اجرا می شود،اما   استفاده از

 بٌن نمره های آزمون و شغل مورد نظر رابطه آشکاری وجود ندارد،

سؤالهای آزمون از خود نشان ندهد،زٌرا شاٌد چنٌن  دراٌن مواقع ممکن است آزمون شونده عالقه ای به جواب دادن

تصور شود که آزمون به تصمٌم های اتخاذی در مورد استخدام او ربطی ندارد.بنابر اٌن اگرچه رواٌی صوری،ضامن 

 اندازه گٌری دقٌق نٌست اما بر انگٌزش پاسخگو و درنتٌجه بر رواٌی پاسخ ها تأثٌر می گذارد.

داشت که هر چند رواٌی صوری ٌک وٌژگی مطلوب آزمون است،در برخی آزمون ها اٌن همچنٌن باٌد توجه       

وٌژگی ضروری نٌست،بلکه بهتر است که وجود نداشته باشد.مثالً اگر کسی بخواهد بٌماری روانی را در افراد معٌن 

 کند،بهتر است آزمونی را مورد استفاده قرار دهد که رواٌی صوری کلی دارد

اٌی صوری می تواند نقش مؤثردر استفاده از ٌک آزمون داشته باشد،ولی در مواردی که اعتبار هرچند رو      

 آزمون به کمک روش های دٌگری تعٌٌن می شود،استفاده از اٌن روش الزامی نٌست.

اعتبار منطقی ٌا نمونه گٌری شکل پٌچٌده تری از اعتبار صوری می باشد.اٌن روش مشتمل است بر تعرٌف       

ٌقی از حٌطه ی رفتار،دانش نگارش،ساٌر حٌطه های مورد اندازه گٌری پرسشنامه و طرح منطقی سؤال هاٌی که دق

همه ی بخش های عمده ی حٌطه را می پوشاند.هنگامی ٌک سنجه از نظر محتواٌی معتبر است که معرف کامل حوزه 

ٌقی از حوزه های مختلف مفهوم مورد نظر ی معنای مفهوم اصلی مورد مطالعه باشد.به عبارت دٌگر نمونه گٌری دق

صورت گرفته و بر اساس آن ابزاراندازه گٌری طراحی شده باشد.در اٌن مرحله عالوه بر اٌنکه مربوط بودن سنجه ها 

ارزٌابی می شود)اعتبارصوری(به بررسی اٌن که آٌا دامنه ی تغٌٌرات مفهوم ٌا مفاهٌم مورد نظر تحت پوشش قرار 
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پردازد.به عنوان مثال،گزارش های بخش حوادث روزنامه ها در مورد جراٌم و آمار پلٌس,هر دو  می گٌرند،نٌز می

دارای اعتبار صوری هستند اما اعتبار محتواٌی گزارش های بخش حوادث روزنامه ها از رواٌی محتواٌی کمتری 

چشم پوشی می کنند،بنابر اٌن برخوردارند؛زٌرا معموالً گزارش های روزنامه ها از بسٌاری از جراٌم غٌر محسوس 

 جامعٌت الزم را ندارند.

محقق می باٌست برای بررسی اعتبار محتواٌی ٌک پرسشنامه ٌا فرم مصاحبه،به گزاره های تحقٌق )اهداف      

فرضٌه ( مراجعه نماٌد و گوٌه های مورد نٌاز را بر اساس اهداف ٌا فرضٌات و نهاٌتاً تعارٌف عملٌاتی متغٌرها تدوٌن 

ند . ارزٌابی رواٌی محتواٌی داده های عٌنی چندان مشکل نٌست اما هرقدر مفاهٌم مورد نظر انتزاعی تر می ک

شوند،تعٌٌن اعتبار محتواٌی آن نٌز مشکل تر می شود زٌرا حوزه ی محتوای چنٌن مفاهٌمی معموالً مورد توافق 

شد،باز هم طراحی مجموعه ای از گوٌه ها همگان نٌست.از طرف دٌگر بر فرض اٌنکه حوزه محتوا کامالًمشخص با

 که برای نشان دادن هر ٌک از بخش های حوزه ی محتوا به اندازه ی کافی بزرگ باشد،بسٌار دشوار است.

با توجه به نکات فوق می توان گفت که تعرٌف رضاٌت بخشی از رواسازی محتواٌی مقدور نٌست و همانگونه که      

ی به داوری)قضاوت( مربوط می شود و شخص به تنهاٌی ٌا همراه با دٌگران درباره ی پٌشتر گفته شد رواٌی محتواٌ

معرف بودن گوٌه ها قضاوت مٌکند.هر گوٌه باٌد مطالعه شود و به هرکدام از لحاظ معرف بودن برای مجموعه ی 

ه گٌری مورد بررسی جامع،وزن ٌا ضرٌبی داده شود.ٌعنی در مورد هر ماده باٌد تناسب آن با خصئصٌات مورد انداز

قرار گٌرد و اٌن کار آسانی نٌست.معموالً داوران ذٌصالح دٌگری هم باٌد در مورد محتوای گوٌه ها قضاوت کنند.اگر 

مقدور باشد،کل محتوا باٌد به روشنی تعرٌف شود و به داوران از لحاظ داوری و همٌن طور مشخص کردن اٌن که 

اٌی های الزم ارائه شود.پس از اٌن است که می توان از روش گردآوری چه چٌزی را داوری می کنند،باٌد راهنم

 داوری های مستقل استفاده کرد.

چون اعتبار محتوا بر اساس قضاوت های ذهنی انجام می شود،تعٌٌن آن در مقاٌسه با ساٌر انواع اعتبار ها بٌشتر      

ولٌن قدم در بررسی تمام سنجه در معرض خطا قرار دارد اما به طور کلی تعٌٌن اعتبار محتوا ا

ها)آزمون،مقٌاس،پرسشنامه و ...(است وگوٌه ها به دلٌل برآورده شدن شراٌط اعتبار محتوا تدوٌن می شوند.برای 

اندازه گٌری می توان،از طرٌق فنون تحلٌل سؤال ها،سنجه را مورد تجدٌد نظر   تضمٌن نٌل به جنبه های مطلوب

اعتبار محتوای آزمون ،به تنهاٌی توجٌه کننده استفاده از آن نٌست.پٌش از آنکه از  قرار داد ٌا اصالح کرد.معموالً 

 آزمون استفاده شود،باٌد کاراٌی آن با استفاده از روش هاٌی مانند،اعتباروابسته به معٌار و ... اثبات شود.

 پرسشنامه روايي در معيار به وابسته روايي

مقاٌسه نمرات آزمون ٌا مقٌاس با ٌک ٌا چند معٌار می باشد و بدٌن ترتٌب آزمون ٌا منظور از رواٌی وابسته به معٌار 

مقٌاسی معتبر است که نمرات آزمون ٌا مقٌاس با معٌارهای مورد نظر همبستگی بٌشتری دارد.هنگامی که به اعتبار 

مون ٌا مقٌاس هستٌم . مالکی توجه می کنٌم که درصدد شناساٌی برخی ازمعٌارهای قابل مشاهده از طرٌق ٌک آز

 رواٌی وابسته به معٌار بر دو نوع است:

 ب(روايی همزمان   الف( روايی پيش بين

 الف(روايی پيش بين 

اعتبار پٌش بٌن عبارت است از بررسی رابطه ی نمرات و نتاٌج حاصل از مقٌاس آزمون با عملکرد و رفتار       

ل وجود دارد که آٌا ابزار اندازه گٌری قادر است آنچه را که ادعا می افراد در زمان آٌنده است.در اٌن حالت اٌن سؤا

کند پٌش بٌنی کند.به عنوان مثال،ٌکی ازدالٌل اجرای کنکور برای داوطلبان شرکت در دانشگاه ،گزٌنش دانشجوٌان 

ماٌند.بنابر اٌن اگر در رشته هاٌی است که بتوانند با توجه به استعدادشان ،دوره آموزشی مورد نظر را با موفقٌت طی ن

بٌن نمرات قبولی کنکور در ٌک رشته خاص و شاخص پٌشرفت تحصٌلی دانشجوٌان آن رشته )که معموالً از معدل 

استفاده می شود(همبستگی وجود داشته باشدمی توان گفت آزمون فوق اعتبار پٌش بٌن باالٌی دارد.همچنٌن سازمان 

به گزٌنش و آزمون می کنند،ازٌک سری آزمون ها و مصاحبه ها بهره می  هاٌی که برای استخدام پرسنل کارآمد،اقدام
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برند و هدف آنها جذب بهترٌن پرسنل جهت افزاٌش کاراٌی سازمان می باشد.بنابر اٌن در صورت عدم اعتبار آزمون 

آزمون ها  ها و مصاحبه ها ،قادر به جذب بهترٌن پرسنل نخواهند بود.عالوه بر دو مثال فوق می توان گفت تمامی

ومقٌاس هاپٌش بٌنی کننده اند،آنهانوع خاصی از بازده،حالتی از امور را در حال ٌاآٌنده پٌش بٌنی می کنند.آزمون 

هوش تواناٌی فعلی و آٌنده ی فرد را برای ٌادگٌری،مقٌاس اف قدرت طلبی، قدرت طلبی افراد را در حال و آٌنده و 

 پٌش بٌنی مٌکند.آزمون استعداد،پٌشرفت آنها را در آٌنده 

ضرٌب اعتبار پٌش بٌن از طرٌق اجرای آزمون برای همه ی افرا مورد نظر،انتظار برای ٌک مدت معقول ،       

گرد آوری نمرات مالک و محاسبه ضرٌب اعتبار به دست می آٌد.مثالً در مورد مثال قبل ،اعتبارپٌش بٌن برای ٌک 

ان باکمک آزمون،استخدام عده ای از آنها برای چند هفته ٌا چند ماه استخدام،از طرٌق سنجش هرٌک ازمتقاضٌ  آزمون

تا موقعی که مالک )عملکرد شغلی(را بتوان به طور پاٌا و منطقی ارزشٌابی کرد محاسبه ضرٌب اعتبار بٌن نمره 

نی آزمون های پٌش بٌنی کننده )آزمون(و مالک )عملکرد شغلی(برقرار خواهد شد.اٌن شٌوه درباره ی نحوه ی پٌش بٌ

 .از رفتار آتی،اطالعات خوبی را بدست می دهد،اما اٌن عمل وقت گٌر بوده و مستلزم هزٌنه ی زٌادی است

عالوه بر وقت گٌر بودن و هزٌنه ی باالی تعٌٌن اعتبار پٌش بٌن ابزار اندازه گٌری ٌکی از مشکالت اصلی       

همگان باشد،است.به عنوان مثال،تعٌٌن وٌژگی های مناسب ٌک دٌگر مسأله اندازه گٌری مالکی که مورد تأٌٌد و توافق 

مدٌر خوب،به عنوان مالکی جهت انتصاب افراد در پست های سازمانی کار چندان ساده ای نٌست.به عبارت دٌگر 

تعٌٌن مالک موفقٌت ٌک مدٌر مستازم پژوهش های وسٌع و دقٌق در حوزه ی مدٌرٌت و اقتصاد می باشد،که به رغم 

 پژوهش هنوز مالک دقٌق و معتبری برای آن تعٌٌن نشده است. سال ها

همانگونه که در تعٌٌن اعتبار پٌش بٌن می توان از چندٌن مالک استفاده کرد،استفاده از چندٌن آزمون پٌش بٌن       

دٌگربه  نٌز اٌن نوع رواٌی را افزاٌش می دهد و بر قدرت پٌش بٌنی می افزاٌد.مثالً افزودن چند عامل پٌش بٌنی

 نمرات آزمون ورودی دانشگاه ها می تواند قدرت پٌش بٌنی آن آزمون را افزاٌش دهد.

ٌعنی به عوض تکٌه بر نمرات آزمون ورودی به عنوان ٌک عامل واجد پٌش بٌنی،می توان از نمرات دبٌرستان       

ع عامل به مراتب بٌشتر از نمرات داوطلبان و نمرات نوعی آزمون استعداد تحصٌلی نٌز بهره برد.ترکٌب اٌن سه نو

ٌک آزمون ورودی می تواند موفقٌت آتی داوطلبان ورود به دانشگاه را پٌش بٌنی کند و در نتٌجه انتخاب بهتری از 

 داوطلبان به عمل آورد.

 ب(روای همزمان

مالک در شراٌطی اعتبار همزمان نوعی رواٌی وابسته به مالک است که از همبستگی بٌن نمره های آزمون و       

که هر دو اندازه در ٌک زمان به دست آمده باشند،استفاده می کند.به عبارت دٌگر اٌن نوع اعتبار،حالتی از اعتبار 

پٌش بٌن می باشد که در آن به جای تعٌٌن رابطه بٌن دو آزمون پس از ٌک فاصله زمانی،رابطه ی بٌن دو آزمون به 

ً بلند MMPIآزمون چند وجهی شخصٌت مٌنه سوتا )طور همزمان تعٌٌن می شود.برای مثال، ( ٌک آزمون تقرٌبا

سؤال دارد.اٌن آزمون ٌک سنجه روا برای ارزٌابی شخصٌت افراد می باشد.حال  600شخصٌت است که اغلب تا 

فرض کنٌد ٌک پژوهشگر آزمون جدٌدی برای سنجش شخصٌت تهٌه کرده است که نسبت به آزمون فوق کوتاهتر می 

استفاده نماٌد.در اٌن  MMPIمی تواند در مواردی که نمرات افراد استثناٌی است برای اطمٌنان از آزمون باشد.او 

 به عنوان ٌک مالک دارای اعتبار همزمان می باشد.   MMPIحالت آزمون کوتاه ٌک پٌش بٌنی کننده و 

آزمون کوتاه را جاٌگزٌن آزمون بلند در مواردی که نتاٌج هر دو آزمون شبٌه به ٌکدٌگر باشد،محقق می تواند       

نماٌد.بنابر اٌن می توان گفت ٌکی از اهداف تعٌٌن رواٌی همزمان بٌن دو آزمون،جاٌگزٌنی ٌکی به جای دٌگرمی 

باشد.بدٌهی است چنٌن جانشٌن سازی هنگامی مفٌد خواهد بود که بٌن نمرات هر دو آزمون رابطه ی باالٌی وجود 

 ه استفاده از آزمون جدٌد نسبت به آزمون قدٌمی دارای مزاٌای قابل توجهی باشد.داشته باشد و دٌگر اٌن ک
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 ج(ويژگی های مطلوب مالک

برای داده های مالکی چند وٌژگی ذکرشده است که ازجمله می توان به مواردزٌراشاره کرد:ربط داشتن،بی       

ها،مٌزان انطباق آنهابا موقعٌت واقعی شخص می طرفی ،پاٌاٌی و در دسترس بودن. منظور از ربط داشتن داده 

باشد.برای اٌن خصوصٌات هٌچ گونه شواهد تجربی وجود ندارد و باٌد بر اساس مالک منطقی تصمٌم گرفت.مثالً اٌن 

که آٌا مٌانگٌن نمرات دانشجوٌان سال اول دانشگاه شاخص درستی از دستٌابی آنان به اهداف آموزشی درس های 

ه،هٌچ گواه تجربی وجود ندارد.در اٌن مورد،بهترٌن راه استفاده از نظر افراد و متخصصان می مختلف هست ٌا ن

باشد)رواٌی محتواٌی(.بنابر اٌن در رابطه با ٌک آزمون مالک نٌز الزم است که به قضاوت تخصصی افراد اطمٌنان 

 برنامه مربوط است.کنٌم تا معلوم شود که ٌک آزمون مالک تا چه حد به مالک غاٌی موفقٌت در ٌک 

آزمون باٌد به نحوی باشد که همه ی افراد در کسب نمره ی خوب دارای شراٌط مساوی باشند.مثال های مربوط       

به عدم بی طرفی،تفاوت بٌن تجهٌزات و شراٌط کار برای کارگران ٌک کارخانه ٌا تفاوت بٌن کٌفٌت آموزش داده شده 

 به دانش آموزان مختلف است.

کی از خصوصٌات ضروری همه ی آزمون ها،از جمله آزمون مالک،پاٌاٌی آن می باشد،به عبارت دٌگر هر ٌ      

وسٌله اندازه گٌری باٌد با ثبات و قابل تکرارباشد.در مورد پاٌاٌی آزمون در قسمت دٌگر به طور کامل تووضٌح داده 

بودن داده های مالک است.ٌعنی اٌن که   می شود.و باالخره ٌکی دٌگر از وٌژگی های مهم ٌک آزمون در دسترس

دستٌابی به اندازه مالک عملی و مٌسر باشد.اٌن وٌژگی را با توجه به زمان ،هزٌنه و امکانات مورد نٌاز مورد 

قضاوت قرار می دهند؛بنابراٌن مالکی که به سهولت بٌشتر درچارچوب امکانات سهل تر،قابل دسترس باشد مالک 

 بهتری است.

 

 پرسشنامه روايي تعيين در سازه روايي

همانگونه که قبالً اشاره شد،سازه مفهوم انتزاعی است که مستقٌماًقابل مشاهده نٌست ولی ازنظرٌات ،قابل استنباط   

است.بنابر اٌن مقٌاس ها وآزمون هاٌی که برای سنجش سازه ها درست می شوند،به طورمستقٌم سازه هارا نمی سنجند 

 اٌی را که گمان مٌرود منعکس کننده سازه ها هستند،آن را می سنجند.،بلکه عملکرد ٌا رفتاره

رواٌی سازه عبارت از مٌزان صحت سنجه ،مقٌاس ٌا آزمون در اندازه گٌری ساخت نظری ٌا وٌژگی مورد نظر       

شاهده متوسل است.اٌن اعتبار نوعی اعتبار مبتنی بر تجربه است که در آن برای تأٌٌد اعتبار سنجش به شواهد قابل م

می شوند.اما در مورد مفاهٌم نظری تر اعتبار خود آزمون هم باٌد نظری تر باشد.رواٌی سازه مبتنی است بر ساختن 

فرضٌه هاٌی درباره ی مفاهٌم مورد سنجش و آزمون اٌن فرضٌه ها و تعٌٌن همبستگی نتاٌج آن با سنجش اولٌه.چنانچه 

د،اعتبار سازه افزاٌش می ٌابد.در غٌر اٌن صورت حداقل سه نتٌجه دٌگر امکان نتٌجه داده ها،پٌش بٌنی ها را تأٌٌد کن

 پذٌر است:

 (خدشه دار بودن آزماٌش1 

 (اشتباه بودن نظرٌه و لزوم تجدٌد نظر در آن2

 (عدم اندازه گٌری وٌژگی مورد نظر در پرسشنامه3

آورده اٌد و قصد دارٌد رواٌی اٌن سنجش به عنوان مثال،فرض کنٌد شما سنجشی از احساس خوشبختی به عمل       

را معٌن کنٌد،بنابر اٌن می توان فرضٌه ای در مورد عواملی که بر احساس خوشبختی مؤثرند،ساخت.مثالً بٌن مفهوم 

خود واحساس خوشبختی رابطه وجود دارد.آنگاه مٌتوان همبستگی مٌان مقٌاس احساس خوشبختی را با مفهوم خود 

رت تأثٌر فرآٌند می توان گفت که مقٌاس تهٌه شده،آن چٌزی را که قصد سنجش را داشته کرد و در صو  محاسبه

 ،اندازه گٌری می کند.
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 روش تعيين روايی سازه

 برای تعٌٌن رواٌی سازه راه های مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به موارد زٌر اشاره کرد:

 الف(همبستگی

سازه مقاٌسه نتاٌج حاصل از مقٌاس با ٌک مقٌاس دٌگر که برای همان سازه ساخته ٌکی از راه های تعٌٌن رواٌی       

شده و دارای رواٌی می باشد است.در صورتی که مقٌاس جدٌد با مقٌاس موجود همبستگی باالٌی داشته باشد،فرض 

سازه ی مورد نظر  می کنٌم که اٌن دو سنجه ،سازه ی واحدی را اندازه می گٌرند و در نتٌجه سنجه جدٌد نٌز برای

رواٌی دارد ٌا اٌنکه چه چٌزهاٌی با سازه مربوط می باشد و اٌن همبستگی چگونه است.به اٌن نوع رواٌی،رواٌی 

 همگرا می گوٌند.

همچنٌن ٌکی از راه های تعٌٌن رواٌی سازه اٌن است که بٌن سنجه ساخته شده و سنجه های دٌگر که سازه های       

همبستگی وجود نداشته باشد و دراٌن صورت می توان گفت سازه دارای تواناٌی برای تشخٌص متفاوتی را می سنجند،

پدٌده ای است که مدعی سنجش آن است.بنابر اٌن باعث تماٌز اٌن پدٌده از دٌگر پدٌده ها می شود که گمان می رود بی 

حقٌقات پٌشٌن شواهدی ارائه داده باشد ربط هستند به اٌن نوع رواٌی،رواٌی واگرا ٌا تفکٌکی گوٌند.برای مثال،اگر ت

مبنی بر اٌنکه بزهکاری جوانان و جراٌم بزرگساالن دارای رابطه علت و معلولی هستند،انتظار دارٌم که همبستگی 

 باالٌی مٌان سنجه های مربوط به اٌن دو نوع متفاوت کجروی)بزهکاری وجرم(پٌدا کنٌم.

دانست که هم تحقٌقات پٌشٌن از صحت برخوردارند و هم سنجه ها احتماالً اٌن همبستگی را می توان دال بر اٌن       

نباشند،پس   حائز اهمٌت هستند.از سوی دٌگر،اگر بزهکاری جوانان و جرائم بزرگساالن،دارای رابطه علت و معلولی

ٌادی به لحاظ تجربی باٌد انتظار داشت سنجه هاٌی را که برای هر دو پدٌده )بزهکاری و جرم(پٌدا کرده اٌم تا حدود ز

 فاقد همبستگی باشند و بعکس.

ٌک سنجه موفق نه فقط باٌد باسنجه های ٌگر که سازه ای مشابه را اندازه گٌری می کنند،همگرا باشدبلکه باٌد با       

بار  سنجه های مفاهٌم دٌگری که ٌک نظرٌه را با مفهوم کانونی پٌوند می زند نٌز همبستگی باالٌی داشته باشد.عالوه

آن هرچند اعتبار همگرا الزم است اما کافی نٌست و اعتبار تفکٌکی در حد اعتبار همگرا الزم است.زٌرا به بررسی 

 حساسٌت سنجه ها در سنجش پدٌده ای غٌر مربوط می پردازد و مٌزان ابهام ٌا گسترده بودن مفهوم را نشان می دهند.

 ب(تغييرات

جه به تغٌٌرات زمان می باشد.اگر ٌکی از وٌژگی های انسان با گذشت زمان راه دٌگر تعٌٌن رواٌی سازه،تو      

تغٌٌر کند بنابر اٌن می باٌست سنجه مورد نظر اٌن تغٌٌرات را با گذشت زمان منعکس کند.برای مثال،آزمونی که 

س های مربوطه مهارت های ارتباط کالمی را اندازه گٌری می کند،باٌد با بزرگ شدن کودکان ٌا حضور آنها در کال

 نمره های باالتری را نشان دهد.

 ج(تفاوت های گروهی

اگر نظرٌه دال بر تفاوت های گروهی در بٌن افراد در مورد سازه مورد نظر باشد)ٌا نباشد(،اٌن پٌش بٌنی را می       

داد.به عنوان توان با گردآوری داده ها و اجرای آزمون آماری مناسب برای آزماٌش فرضٌه،مورد بررسی قرار 

مثال،سنجه ای که انگٌزه ی پٌشرفت را اندازه گٌری می کند باٌد بتواند به طور کلی بٌن نخبگان علمی، سٌاسی و ... 

 با افراد عادی جامعه تمٌٌز قائل شود.

 د(تحليل منطقی

ی وٌژه ای دارد که از آنجا که سازه ٌک مفهوم انتزاعی است و سنجش آن نٌاز به سؤال های متعدد ٌا مقٌاس ها      

بتواند تک تک مؤلفه هاوابعاد آن را پوشش دهد بناٌر اٌن ٌکی از روش های تعٌٌن رواٌی سازه،بررسی رواٌی 

محتواٌی آن می باشد.بدٌن صورت که محقق خود ٌابا کمک صاحبنظران به بررسی گوٌه های سنجه و جامعٌت و مانع 
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تحلٌل بسٌار شبٌه تحلٌل رواٌی محتواٌی است و علت آن نٌزهمپوشی بودن آن می پردازد.همانگونه که گفته شد اٌن 

 (.89:ص1375وارتباط نزدٌک بٌن رواٌی سازه باساٌررواٌی هابه خصوص رواٌی محتواٌی است)سٌف،

 ه(تحليل عاملی

ٌکی از روش های بررسی اعتبار سازه،تحلٌل عاملی است.تحلٌل عاملی نشان دهنده ی شٌوه های رٌاضی       

 اگون برای تحلٌل همبستگی های درونی بٌن مجموعه ای ازمتغٌرها و تبٌٌن اٌن همبستگی ها بر حسب تعدادگون

معدودی از متغٌرها می باشد که عامل نامٌده می شوند.عامل ٌک متغٌر فرضی است که بر ٌک ٌا چند متغٌر مورد 

اد معدودی عامل از مٌان تعداد زٌادی مشاهده تأثٌر می گذارد.به عبارت دٌگر هدف تحلٌل عاملی،استخراج تعد

(اٌن 3(جانشٌن تعداد زٌادی متغٌر شود. 2(بٌن همه متغٌرها مشترک باشد. 1  متغٌرهای همپوش به گونه اٌست که

 ( سرانجام سازه ای روشن و با معنا تبٌٌن کنند.4عوامل با هم همبستگی و تداخل نداشته باشد. و 

 مثال:

نظور سنجش عملکرد ٌک واحد تولٌدی در طول ٌک سال زراعی از ٌک مقٌاس چند ( به م1377عبداللهی )      

بعدی استفاده نمود.او به منظور سنجش اٌن سازه با مراجعه به منابع موجود و با مشورت با متخصصان امرو نظر 

فنی و زٌست بعد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، 5سنجی ازمدٌران و کارشناسان کشاورزی،مقٌاسی چند بعدی مشتمل بر 

 محٌطی تهٌه نمود.

 معرف های ابعاد پنج گانه به شرح زير تعيين شد:

 بعد اقتصادی شامل:-1

 بازدهی عوامل تولٌد به تفکٌک-

 زمٌن-

 آب-

 کار-

 ضرٌب کاراٌی-

 اشتغال زاٌی-

 درآمد سرانه-

 جذب سرماٌه پس انداز و سرماٌه گذاری-

 بسط صناٌع تبدٌلی،تکمٌلی و نگهداری-

 ماعی شامل:بعد اجت-2

 تأمٌن رفاه-

 جلب رضاٌت کارکنان-

 جلوگٌری از مهاجرت-

 بسط روابط گرم و پاٌدار بٌن کارکنان-
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 بعد فرهنگی شامل:-3

 رشد آگاهی-

 رشد شخصٌت-

 بعد فنی شامل: -4

 بهزراعی-انجام عملٌات زٌربناٌی-

 ارتقای سطح مکانٌزاسٌون-کاربرد ابزار و ماشٌن آالت کشاورزی-

 روش ها و فنون نوٌن کشاورزیکاربرد -

 حفظ ٌک پارچگی کشت-

 حفظ ٌک پارچگی اراضی-

 بعد زٌست محٌطی)اکولوژٌکی (شامل:-5

 حفظ و جلوگٌری از تخرٌب و آلودگی منابع-

 جلوگٌری از ضاٌعات-

 جلوگٌری از اتالف آب و افزاٌش راندمان آبٌاری-

اقدام به بررسی رواٌی سازه فوق با استفاده از تکنٌک  محقق پس از تهٌه مقٌاس اولٌه،از طرٌق ٌک آزمون مقدماتی

 ( آمده است.1-1تحلٌل عاملی نمود که نتٌجه حاصل از آن در جدول) 

  

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول متغٌر

    %91  زراعی-بازدهی زمٌن

    %86  سودزراعی در هکتار

     %96 زراعی-بازدهی نٌروی کار

     %96 زراعی-سودسرانه

    %89  کل-بازدهی زمٌن

    %92  سود)کل(

   %83   انجام عملٌات زٌر بناٌی

   %54   سطح مکانٌزاسٌون
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   %81   کاربرد در روش ها و فنون

  %52    رضامندی شغلی

  %86    مٌزان رشد شخصٌتی

  %86    سطح رفاه

 %91     حفظ محٌط و جلوگٌری از تخرٌب منابع

  

 (1-1جدول )                                                    

همانگونه که از اٌن جدول بر می آٌد،معرف های انتخاب شده برای مقٌاس عملکرد نظام بهره برداری تقرٌباً       

 عامل جمع شده اند: 5منطبق با الگوی نظری پٌش بٌنی شده در ذٌل 

 اقتصادی:شامل بازدهی نٌروی کار و سود سرانه.عامل اول 

 عامل دوم اقتصادی:شامل بازدهی زمٌن،سود زراعی و بازدهی زمٌن و سود کل.

 عامل سوم فنی:شامل انجام عملٌات زٌربناٌی،سطح مکانٌزاسٌون و کاربرد روش ها و فنون نوٌن کشاورزی.

 رشد شخصٌتی و سطحرفاه زندگی کشاورز.فرهنگی:شامل رضامندی شغلی،مٌزان -عامل چهارم اجتماعی

 عامل پنجم محٌطی ٌا اکولوژٌکی:شامل حفظ محٌط و جلوگٌری از تخرٌب منابع و اتالف آب.

 بنابر اٌن با توجه به نتاٌج حاصل از تحلٌل عاملی می باٌست مقٌاس اولٌه را بر اساس اٌن نتاٌج تصحٌح نمود.      

 چند روشی-و( روش چند صفتی

ی از محققان معتقدند ک هٌک مفهوم ممکن است چندٌن پدٌده ی غٌر مرتبط ٌا شاٌد با ارتباط منفی را در بر برخ      

گٌرد به جای آنکه اٌن مفهوم بٌانگر پدٌده ای واحد باشد که مؤلفه های آن به طور مثبت و متقابل با ٌکدٌگر رابطه 

ارتباطی وجود دارد.اٌن ارتباط به چه صورتی است .  دارند. با اٌن حال مسأله اصلی اٌن است در صورتی که چنٌن

درست همان گونه که ساختن و آزمون فرضٌه ها،پدٌده های اجتماعی را به هم پٌوند می دهند،باٌد پرسٌد که سنجه 

های مختلف چگونه پدٌدهای را به خوبی می سنجند؟همچنٌن باٌد پرسٌد که سنجه های مختلف چگونه از عهده ی 

بٌنی پدٌده بر می آٌند.پاسخ اٌن سؤال ها به اعتبار سازه مربوط می شود،ٌک طرح تحقٌقی پٌچٌده تر  تکنٌک و پٌش

چند روشی -می طلبد و تحلٌل داده ها نٌز به نحو جامع تری باٌد صورت گٌرد.بدٌن منظور می توان از روش صفتی

 ( توسعه ٌافته است.1959استفاده کرد.اٌن روش به همت کمپل و فٌسک )

اٌن روش به شناساٌی دقٌق صفاتی می پردازد که سازنده ی مفهوم ٌا سازه مورد نظر است و کاربرد حداقل دو       

روش برای بسط سنجه های چندگانه در مورد هر صفت الزم است.بنابر اٌن سنجه های فوق در مورد نمونه مشابهی 

شامل همبستگی های بٌن روش ها و درون روش  ازافرادوگروه هابه کار می روند.نتاٌج سنجش،ٌک ماترٌس است که

 ها می باشد.
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 برد؟ پي منفي كرونباخ آلفاي دالئل به توان مي چگونه

 :باشد زٌر موارد از ٌكً دلٌل به است ممكن مشكل اٌن

 کد جای به مثال. هاست داده ورود در اشتباه بخاطر بعضا که باشد داشته وجود متغٌرها در دورافتاده و پرت مقادٌر -1

 .نمود تهٌه فراوانی جدول متغٌرها تمامی از باٌد ابتدا لذا. باشد خورده 22 است ممکن 2

 منظور ولٌو مٌزٌنگ در را 99 کدهای مثال. باشٌد نکرده تعرٌف را (Missig value) اشتباه مقادٌر است ممکن -2

 تعرٌف بر حمل را (Value) برچسبها قسمت در اشتباه مقادٌر تعرٌف دانشجوٌان آٌد می پٌش بعضا. باشٌد نکرده

Missig value است اشتباه که کنند می. 

 و لٌکرت مقٌاس در مخصوصا) باشد منفی صورت به دٌگر بعضی و مثبت صورت به ها آٌتم بعضی است ممکن -3

 .نمود جهت هم متغٌرها ساٌر با را متغٌرها اٌن از دسته ٌک باٌد ابتدا حتما حالت اٌن در(. مشابه های مقٌاس

 همبستگی متغٌرها بٌن که باشد نداشته لزومی عقال ٌعنی. باشند نداشته ٌکدٌگر با تناسبی هٌچ متغٌرها است ممکن -4

 .باشد داشته وجود

 مراجعه کرانباخ آلفای اصلی خروجی در مقٌاس با آٌتم همبستگی ستون به توان می متغٌرها اٌن شناساٌی برای -5

 .داد قرار بررسی مورد دقت به فوق چهارگانه موارد حٌث از را همانها و نمود

 ضرٌب) معکوس همبستگی که زمانی و پاسخنامه کردن دونٌمه روش از استفاده هنگام در است ممکن مشکل اٌن -۶

 استفاده مثبت همبستگی ضرٌب از منفی همبستگی ضرٌب جای به است کافی فقط. بٌاٌد پٌش است( منفی همبستگی

 .ندارد اهمٌت ما برای همبستگی جهت پاٌاٌی در زٌرا کرد

 شود؟ مي طراحي چگونه و چيست ساخته محقق پرسشنامه

پرسش نامه ٌك طرح پژوهشً، مقاله ٌا پاٌان نامه مً تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، 

صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پاٌاًٌ و به اٌن معنا كه اٌن نوع پرسشنامه قبال توسط پژوهشگران و ٌا 

رواًٌ آن مورد تاٌٌد قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه محقق ساخته است كه در آن خود محقق 

را  اقدام به طراحً سواالت پرسشنامه براي اولٌن بار مً نماٌد و در اٌنجاست كه ابتدا باٌد رواًٌ و پاٌاًٌ پرسشنامه

مورد تاٌٌد قرار داد و سپس نسبت به تكمٌل كامل پرسشنامه ها توسط مخاطبان اقدام نمود. پرسشنامه محقق ساخته مً 

تواند تمام از نو مورد تدوٌن و طراحً قرار گٌرد و ٌا با تركٌب و وٌراٌش چند پرسشنامه لستاندارد در مواردي كه 

 مورد طراحً قرار گٌرد.موضوع تحقٌق تلفٌقً از چند موضوع قبلً است، 

  

 مراحل ساخت پرسشنامه محقق ساخته

ٌکی از سواالتی که دانشجوٌان بخصوص دانشجوٌان ارشد از اساتٌد دارند، چگونگی ساخت پرسشنامه محقق ساخته 

 است. مراحل اٌن کار به صورت زٌر است.

از سخت ترٌن مراحل است، چون معموال . ابتدا دانشجوی بدبخت به سراغ ٌکی از اساتٌد می رود )اٌن مرحله ٌکی 1

 اساتٌد وقت ندارند و تمام وقتشان صرف تولٌد علم می شود(

. موضوع را به استاد می گوٌد)کمتر پٌش می آٌد استاد محترم به تحسٌن ٌا ال اقل تاٌٌد نصفه و نٌمه موضوع 2

ا ... طرف است. پس دلسرد نشوٌد، دانشجوی بدبخت فلک زده دست بزند. جوری نگاه می کند که انگار با ٌک خل ٌ

 اٌن اتفاق برای همه می افتد(
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. باالخره استاد از نگاه معصومانه دانشجو دلش به درد می آٌد)البته نه همٌشه( و حاضر می شود با او همکاری کند. 3

 )سعی کنٌد در اٌن مرحله به استاد بگوٌد، همه اساتٌد شما را در اٌن زمٌنه صاحب نظر می دانند(.

بله )اٌن مرحله هم  به شما می گوٌد مقاله ٌا مطلبی در اٌن مورد خوانده اٌد و شما مسلما خوانده اٌد می گوٌٌد:  .4

سخت است چون اساتٌد محترم از شما توضٌح می خواهند و هر چه شما از مطالب خوانده شده بگوٌٌد، اٌراد خواهند 

مطالب شما اٌراد گرفت آن را قبول کنٌد، در غٌر اٌن صورت  گرفت. اما سعی کنٌد حتی اگر استادی از سر تکبر بر

 باٌد سراغ استاد دٌگری رفته و اٌن مراحل را از اول شروع کنٌد(

 . استاد شما را به خواندن مقاالت بٌشتر دعوت کرده و شما با کمال مٌل قبول می کنٌد.5

ه ندارد، می خواهٌد پرسشنامه طرح کنٌد، . اگر شما به عنوان مثال در مورد نگرش به ٌک موضوع که پرسشنام6

باٌد مولفه های اٌن موضوع را پٌدا کرده و گوٌه های خود را بر اساس آن بنوٌسٌد) استاد خودش به خوبی شما را 

 خواهد کرد. راهنماٌی )شاٌد(

ساتٌد برسد.) اٌن مرحله . بعد از آنکه پرسشنامه و گوٌه هاٌش را تنظٌم کردٌد اٌن پرسشنامه باٌد به تاٌٌد چند تن از ا7

استاد که همه  6-5 چندٌن برابر از مرحله اول سخت تر است. چون اگر آنجا با ٌک استاد سرو کار داشتٌد، اٌنجا با

 مشغول تولٌد علم بوده و تمام وقتشان صرف تعالی علوم است، طرفٌد. پس اٌنجا هم دلسرد نشوٌد(

 مورد نظر اجرا کنٌد تا پاٌاٌی آن به دست آٌد )راحت ترٌن مرحل(فرد از نمونه  48تا  38پرسشنامه را روی   .8

 حاال پرسش نامه خود را اجرا کنٌد.  .9

. شاٌد بعد از ارسال مقاله توسط استاد متوجه شوٌد که اسم شما بعنوان نوٌسنده ذکر نگردٌده، پس شوکه نشوٌد و با 18

 مراحل ٌاد گرفته اٌد که کارتان بسٌار راحت خواهد شد. امٌد کار دوم خود را آغاز کنٌد چون چٌزهاٌی را در اٌن

 آماري شاخصهاي با پرسشنامه طيفهاي و مقياسها بين رابطه

 

 مقٌاس اندازه گٌري شاخص آماري

 اسمً ترتٌبً فاصله اي نسبً  

 n n n n تعداد آزمودنٌها

نقطه اي كه  مٌانه :  مٌانگٌن حسابً تماٌل مركزي

 و  % اندازه ها پٌش58

% دٌگر پس از آن 58

 قرار دارند.

مد: طبقه اي كه باالترٌن 

 فراوانً را دارد.

تغٌٌرپذٌري) مٌزان پراكندگً نتاٌج مرزي 

 در رابطه با تماٌل مركزي گروه(

 وجود ندارد . انحراف چاركها انحراف معٌار

 پرسشنامه از حاصل هاي داده تحليل

توان متماٌز كرد. اٌن  هاي كمً )ٌعنً اعداد( و كٌفً )ٌعنً كلمات( را اساساً مً  دادهها،  در مٌان انواع گوناگون داده   

ها و روالهاي گوناگون علوم اجتماعً  ها، سلٌقه هاست؛ همچنٌن سنت اي بر چگونگً تحلٌل داده تماٌز داراي تأثٌر عمده

 كند. را منعكس مً
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تر  هاٌتان دارٌد، گرچه ممكن است ٌكً از آنها برجسته مٌان دادههاًٌ از هر دو نوع را در  مطمئن باشٌد كه نمونه     

 باشد.

 سازماندهی داده ها :

فكر كنٌد كه تا چه حد نٌاز دارٌد حجم اطالعات خود را كاهش دهٌد تا بتوانٌد در مورد اطالعات در فضاًٌ كه      

 باشد بحث و تجزٌه و تحلٌل كنٌد براي شما مهٌا مً

ً بهتر نٌست ه نه شكل داده      هاي خاص  باٌست بر مبناي مقٌاس هر كدام مً –ا و نه دقت ٌا واقعً بودن آنها ذاتا

 خودش ارزٌابً، تحلٌل و استفاده شود.

  

اٌد كنار هم قرار دهٌد و بگوٌٌد اٌن گزارش تحقٌق ٌا  نمً توانٌد تمام پرسشنامه ها ٌا تمام ٌادداشتهاًٌ كه برداشته     

دهد. بنابراٌن، كار تحلٌل  بسٌار طوالنً و خسته كننده است و احتماالً نتٌجة قابل قبولً هم نمً رسالة من است. چون

 اٌد شامل دو فرآٌند كامالً مرتبط است. آوري كرده هاًٌ كه جمع داده

 هاٌتان به طوري كه بتوانٌد آنها را دقٌق و مفٌد گزارش دهٌد. سازماندهً داده     

كنٌد از  وسٌلة خالصه كردن آن و توجه به چٌزهاًٌ كه فكر مً  هاي سازماندهً شده، به دادهتحلٌل مجموعة      

 اهمٌت برخوردار هستند

 ها تكنيكهايي براي سازماندهي داده

 گردد. ها رمز تعٌٌن مً اي كه طً آن براي عناوٌن ٌا گروهً از داده مرحله: رمزگذاري

نوشتاري )ٌا حتً دٌداري و شنٌداري(، ٌادداشت و ٌا شرحً اضافه اي كه طً آن به مواد  مرحله نويسي:حاشيه

 گردد. مً

زمانً كه طرحً تحلٌلً در ذهن خود دارٌد و ٌا در حال بسط طرحً هستٌد، به دنبال مطالبً مانند  :گذارينام

ثال كلمات روٌد )به عنوان م بندي شده ٌا واژگان خاص مً مصاحبه ٌا مدارك سٌاسً و ٌا متون و گزارشات طبقه

 توانند شما را به سوي تحلٌل بٌشتري سوق دهند اٌن اسامً مً«(. گرا درون»، «كار محافظه»، «مادر»

ها است كه از طرٌق آن عناوٌن جالب، مهم، غٌرطبٌعً و نمونه انتخاب  فراٌندي اساسً در مدٌرٌت بر داده: انتخاب

 شوند تا مباحث شما را به تصوٌر كشند. مً

اي كه در آن بٌش از آنكه ٌك ٌا چند نمونه از حجم بٌشتري از اطالعات را انتخاب نماٌٌد، مجاز به  مرحله  :خالصه

 تهٌة نسخة خالصه شده، دقٌق و اجمالً از سري كامل اطالعات هستٌد.

 فرآيند تحليل :

گردند که در مرجع : اسناد، مشاهدات، مصاحبه و پرسش نامه استخراج می  4همانطور که عنوان شد، داده ها از 

 مرجع، تبٌٌن می گردد : 4ادامه فرآٌند تحلٌل در اٌن 

 تحلٌل اسناد :-1

هاًٌ از وقاٌع نٌست بلكه سازندة آنها نٌز هست. جستجو براي  اسناد فقط منعكس كنندة واقعٌت اجتماعً و نسخه     

 كنند. را نٌز اعمال مً« تردٌد»اسناد مهم است لٌكن با محققهاًٌ كه « مفهوم»

 توان عرضه كرد. كنند كه از طرٌق آن قدرت اجتماعً را مً هاًٌ تلقً مً امروزه اسناد را به عنوان واسطه      
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 شوند. اند بررسً مً اي كه در آن نوشته شده اسناد برحسب زمٌنة فرهنگً    

 كنٌد سؤاالت زٌر را از خود بپرسٌد: براي هر سندي كه تحلٌل مً

 ند؟مؤلفٌن چه كسانً هست     

 موقعٌت آنها چٌست؟     

 روٌه و مشً آنها چٌست؟     

 در كجا و چه زمانً اٌن سند تهٌه شده است؟     

 به چه دلٌل اٌن سند تهٌه شده است؟     

 چگونه و براي چه كسً تهٌه شده؟     

 اي تهٌه شده؟ در چه زمٌنه     

 هاي اصلً آن كدام است؟ فرضٌه     

 گوٌد؟ براي گفتن دارد و چه چٌزهاًٌ را نمًاٌن سند چه حرفً      

 شود؟ اٌن بحث چگونه عرضه مً    

 تا چه حد مباحث آن قانع كننده خواهد بود؟     

 اي اٌن سند با سندهاي قبلً ارتباط دارد؟ تا چه اندازه     

 تا چه اندازه اٌن سند با سندهاي بعدي ارتباط خواهد داشت؟     

 حرفً براي گفتن دربارة آن دارند؟و منابع دٌگر چه      

شود كه ما آن را مهم ٌا مناسب ارزٌابً  بنابراٌن تحلٌل اسناد از طرٌق خالصه كردن اجزاًٌ از هر سند انجام مً

 ٌابٌم. ها در كنار ٌكدٌگر به نتٌجة جدٌدي از بررسً اسناد دست مً بندي اٌن ٌافته اٌم و با گروه كرده

 ها ممكن است كمي يا كيفي باشند. نامه ط پرسشآوري شده توس هاي جمع داده

آورند. اٌن بدان سبب است كه پرسشنامه  هاي كمً را براي تحلٌل فراهم مً ها بٌشتر داده نامه با وجود اٌن، پرسش      

رت توان آنها را كدگذاري و به صو هاي اطالعاتً مستقل و مجزا )اعداد ٌا كلماتً كه مً آوري داده در اصل براي جمع

 اند . اعداد نماٌش داد( طراحً شده

 ها در پرسشنامه: داده برخً ضوابط اصولً مربوط به كدگذاري     

 .كدها باٌد كامالً متماٌز از ٌكدٌگر باشند .1

 . كدها باٌد دقٌق و جامع باشند.2 

 . كدها باٌد در سراسر نوشته ٌكدست باشند3

 مراحل پنچگانه كدگذاري:

 اند. اند و سؤالهاًٌ كه از قبل كدبندي نشده سؤالهاًٌ كه از قبل كدبندي شده تشكٌل چهارچوب براي     
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 ساختن كتابچه كد و دستورات كدگذاري     

 كدبندي پرسشنامه     

 انتقال اطالعات به راٌانه     

 بررسً و پاكسازي اطالعات     

 سطوح مختلف تجزٌه و تحلٌل پرسشنامه واستفاده از تكنٌكهاي آماري :

 آمار توصٌفی     

 فراوانی متغٌرها, مٌانگٌنها و دامنه تغٌٌرات     

 برای داده های اسمی و توصٌفی     

 نسبتها, درصدها, قسمتها      

 برای داده های فاصله ای و نسبی     

 اندازه گٌری گراٌشات مرکزی     

 نما  مٌانگٌن, مٌانه,     

 اندازه گٌری شاخصهای پراکندگی     

 دامنه تغٌٌرات, انحراف معٌار     

 آمار استنباطً     

 دست آمده هاٌتان و نتاٌج به برآورد كردن اهمٌت ٌافته     

 نسبتهاي ساده    

 جدول متقاطع ٌا روابط علت و معلولً بٌن دو متغٌر     

 تحلٌل چند متغٌري     

 مطالعه ارتباط بٌن چند متغٌر    

 مناسب با توجه به مقٌاس پرسشنامهچگونگً تشخٌص نوع آزمون آماري 

 آماری استفاده کنيم؟ آزمون چگونه تشخيص دهيم که از کدام

( اشاره می کند شکل پرسش و طبقات پاسخ بر کار شما تاثٌر می گذارد. شما باٌد اول تشخٌص 1383چنانکه دواس )

گر بپرسٌد از چه نوع کاری بدهٌد که سوال شما در کدام نوع مقٌاس های فوق است که توضٌح دادٌم. مثال ا

برخوردارٌد و براٌش گزٌنه هٌچ، پاره وقت، تمام وقت بگذارٌد متغٌر ترتٌبی است. اگر بپرسٌم چند ساعت در هفته 

و ... بگذارٌد، متغٌر ترتٌبی است. اگر بپرسٌم چند ساعت در  38 -21؛ 28 -11؛ 18 -1کار می کنٌدو براٌش گزٌنه 

 .صورت باز جواب دهد، متغٌری فاصله ای استهفته کار می کنٌد و خودش ب
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سپس بدانٌد که سطوح باالی سنجش هم اطالعات بٌشتری فراهم می آورد و هم دامنه روش های تحلٌل گسترده تر می 

سنجش فاصله ای را به پاٌٌن تر از  سطح گردد اما اغلب اندازه گٌری در سطوح پاٌٌن تر عاقالنه تر است و می توان

( معتقدند که مرجح است که داده ها در 1382ترتٌبی تغٌٌر داد. اما سرمد و همکارانش)خود مثال به 

مقٌاس گرداوری شود زٌرا تحلٌل داده های آماری به مقٌاسی بستگی دارد که داده ها با آن گرداوری  سطح باالترٌن

 شده اند. اٌن دومٌن اختالف نظر. حال باٌد چه کرد؟

 

پرسشنامه ٌا ابزار گرداوری اطالعات و داده هاٌتان سعی کنٌد باالترٌن مقٌاس)مثال  تسواال از همان ابتدای طراحی

فاصله ای( که دقٌق تر از پاٌٌن ترهاست را درنظر بگٌرٌد. سپس به طور روشن و واضح مشخص کنٌد که سوال شما 

مار مشورت کنٌد. در کدام مقٌاس است.در غٌر اٌنصورت باٌد با متخصص اٌن کار و تحلٌل گر روش شناسی وآ

عالوه بر اٌن باٌد بدانٌد که نوع تحقٌق شما چٌست؟ اغلب تحقٌقات دو متغٌره و چند متغٌره اند. مثال ٌک طرف 

مناسب تشخٌص  آزمون متغٌرهای مستقل ٌا پٌش بٌن و در طرف دٌگر متغٌر وابسته ٌا مالک قرار دارد. برای انتخاب

 .ترتٌبی و غٌره -فاصله ای ٌا اسمی -ترتٌبی اند ٌا ترتٌبی -ترتٌبیمقٌاس هر دو نوع متغٌر الزم است. مثال 

نوع مسکن و وضعٌت تاهل، غالبا اسمی اند. وضعٌت اشتغال اگر بپرسٌم که شغل شما چٌست و هر کسی به صورت 

منزلت باز جواب دهد اسمی چند حالته خواهد بود. اگر شغلش را بپرسٌم و براٌش چند گزٌنه مثال برحسب مقبولٌت و 

در جامعه بگذارٌم، ترتٌبی خواهد بود مثال گزٌنه ها را بگذارٌم: کارکنان تخصصی و فنی؛ مدٌران و مقامات و 

 -مالکٌن؛ کارمندان ادارات و فروشگاه ها؛ کارگران و... اما اگر از شاخص های وجهه شغلی ٌا شاخص اجتماعی

واهد بود. ٌکی از دالٌل عدم اتفاق نظر اساتٌد و فاصله ای خ سطح اقتصادی استفاده شود متغٌر وضع شغلی در

های آماری مشخص، همٌن انعطاف و تغٌٌر در نحوه سنجش و اندازه گٌری  آزمون دانشجوٌان در بکارگٌری

 .متغٌرهاست

 

 مقياس های متغيرها و مسير اجرا و تفاسير خروجی ها -3

هنسال( و طرف دٌگر مهاجرت )رضاٌت به اگر دو متغٌر اسمی باشند مثال ٌک طرف سن )جوان، مٌانسال، ک

مهاجرت، عدم مهاجرت( برای تحلٌل رابطه اشان از جدول توافقی استفاده می کنٌم به شرطی که متغٌر مورد بررسی 

  .باشد 8مقوالتش کمتر از

 SPSS نحوه اجرا در

Analyze-Descriptive Statistics- Crosstabs 

 Rows و متغٌر وابسته را به بخش Columns ه در آن متغٌر مستقل را بهبعد ازٌن سه مرحله باکسی باز می شود ک

 .OK می برٌم و

است. مانند رابطه بٌن دو متغٌر  (Chi-square test) کی دو آزمون اما پرکاربردتر از اٌن برای دو متغٌر اسمی،

 .جنسٌت و رشته تحصٌلی

 SPSS نحوه اجرا در

Analyze-Descriptive Statistics- Crosstabs 

 Rows و متغٌر وابسته را به بخش Columns بعد ازٌن سه مرحله باکسی باز می شود که در آن متغٌر مستقل را به

 .می برٌم

را کلٌک می کنٌم و سپس ادامه  Chi-square را می زنٌم و در باکسی که باز می شود Statistics ، گزٌنه Ok قبل از

فراوانی های مشاهده شده و ) Observed ون Expected روی گزٌنه هایرا کلٌک کرده و بر  Cells و سپس گزٌنه

 .OK مورد انتظار( تٌک می زنٌم. بعد ادامه و

  :نحوه تفسير خروجی کی دو

/ کمتر باشد پی می برٌم که 85نگاه می کنٌم که اگر مقدار عددی آن از  Asymp.Sig در جدول محاسبه شده، به مورد

 .ن دو متغٌر معنی دار استدرصد رابطه ب95ٌبا احتمال 

شاخص های دٌگری هم برای اٌن کار هستند که مبتنی بر کی دو اند مانند ضرٌب همبستگی کراٌمر، توافق پٌرسون، 
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 .فی، چوپوروف

هستند عبارت اند از ضرٌب همبستگی المبدا، ٌول، گودمن و  (PRE) شاخص هاٌی هم که مبتنی بر کاهش نسبی خطا

  .مٌنانکروسکال، ضرٌب عدم اط

  .پٌشنهاد می شود بٌشتر از شاخص های مبتنی بر کاهش نسبی خطا استفاده شود

مسٌر بٌشتر اٌن شاخص های مقٌاس اسمی همان مسٌر کی دو است که باٌد هر کدام راکه نٌاز بود تٌک بزنٌد. تفسٌر 

و بٌانگر جهت نٌستند. در اغلب اغلب آنهاهم باز به همان شکل است. اٌن شاخصها تنها قدرت رابطه را نشان می دهند 

/ تا 6/ متوسط واز 6/ تا 3/ ضعٌف و 3نشان گر رابطه کامل است و بٌن صفر تا 1آنها صفر نشان گر عدم ارتباط و 

 .ٌک رابطه قوی می باشد

مرد( با تحصٌالت  -ضرٌب ٌول شدت همبستگی بٌن دو متغٌر اسمی دو مقوله ای را می سنجد. مانند جنسٌت)زن

  (بی سواد -)باسواد

 SPSS روش اجرا در

Analyze-Correlate-Distance 

 باکسی باز می شود و هر دو متغٌر را به سمت راست منتقل می کنٌم. سپس اٌن ها را به ترتٌب کلٌک می کنٌم

Similarities-Measure- Binary-Yule-Continue-Ok 

 

 اگر دو متغٌر ترتٌبی باشند

اسب برای دو متغٌر ترتٌبی )مانند پاٌگاه اجتماعی و دٌنداری( را بکارببرٌد از اگر بخواهٌد آماره های توصٌفی من

ٌکی از اٌن موارد به تناسب تحقٌقتان استفاده کنٌد: جدول توافقی، تاو کندال، دی سامرز، گاما، سپٌرمن، ضرٌب کاپای 

 .کوهن

 :زٌر است در مسٌر PRE محل اجرا در نرم افزار هم مانند کی دو و شاخص های مبتنی بر

Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs 

 ./بود بٌن اٌن دو متغٌر رابطه هست05معنی داری کمتر از  آزمون تفسٌر هم باز بدان شکل است که اگر

معنی داری سپٌرمن و گاما استفاده  آزمون اگر بخواهٌد آمار استنباطی دو متغٌر در مقٌاس ترتٌبی را به دست آورٌد از

 .کنٌد

 

 اگر دو متغٌر فاصله ای باشند

روش تحلٌل مناسب برای دو متغٌر در مقٌاس فاصله ای )مثال مٌزان مطالعه حسب ساعت و مقدار معدل( جدول 

توافقی و نمودار پراکنش است. ترجٌحا نمودار پراکنش بهتر است. اٌن کار برای آن است تا ماهٌت اٌن ارتباط بٌن 

ن خطی ٌا غٌرخطی است. شدت هم بطور نسبی نشان داده می شود طوری که هر متغٌرها مشخص شود که ارتباطشا

چه نقاط به هم نزدٌک تر و حول خط باشند همبستگی قوی تر است. جهت اٌن ارتباط هم از روی نمودار مشخص 

ی است. بدٌن صورت که اگر توزٌع شکلی کشٌده از جنوب غربی به شمال شرقی داشت، رابطه مثبت است و اگر شکل

 .کشٌده از جنوب شرقی به شمال غربی داشت، رابطه معکوس است

 SPSS روش اجرا در

 :به اٌن ترتٌب عمل کنٌد

Graphs-Scatter.Dot-Simple Scatter- Define 

منتقل کنٌد.  X و متغٌر مستقل ٌا پٌش بٌن را به Y در باکسی که باز می شود متغٌر وابسته ٌا مالک را به بخش

 .OKبعد

  :مخصوص مقٌاس فاصله ای اند آزمون ستنباطی هم دودر آمار ا

 Regression)و تحلٌل رگرسٌون (Pearson’s correlation coefficients)ضرٌب همبستگی پٌرسون

Analysis) 

 SPSS روش اجرا در

 :مطابق موارد زٌر به ترتٌب، کلٌک کنٌد

Analyze- Correlate- Bivariate 
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مورد نظر را به سمت راست منقل کنٌد. در همان باکس روی پٌرسون تٌک در باکسی که باز می شود متغٌرهای 

-Cross و Means and Standard Dev کلٌک کنٌد. در باکسی که باز می شود Option بزنٌد. بعد روی

Product dev را تٌک بزنٌد بعد ادامه و OK. 

 تفسٌر جدول

دارد. مقدار پٌرسون هم بٌانگر شدت اٌن رابطه است. / بود بٌن اٌن دو متغٌر همبستگی وجود 05کمتر از  sig اگر

/ بود قوی 6/ بود متوسط و اگر بٌشتر از 6/ تا 3/ بود ضعٌف و اگر بٌن 3ٌعنی اگر مقدار پٌرسون بٌن صفر تا 

 .است. اٌن قراردادی است ولی معموال در تفسٌر نتاٌج و تحقٌقات مختلف از آن پٌروی می شود

که  (tailed 2ست ٌعنی جهتی در فرضٌه مشخص نکرده اٌد در تٌک های باال، دودامنه)اگر فرضٌه شما دو دامنه ا

 .بصورت پٌش فرض فعال است را مارک دار انتخاب کنٌد

 

 اگر متغٌری اسمی و دٌگری ترتٌبی باشد

روستا( و ترتٌبی )مٌزان رضاٌت از زندگی( می  -آمار توصٌفی مناسب برای ٌک متغٌر اسمی )محل زندگی: شهر

 :تواند ٌکی از اٌن موارد باشد

 .ضرٌب همبستگی المبدا، گودمن و کروسکال، وی کرامر، چوپوروف

می باشد. از اٌن طرٌق مٌانگٌن بٌن دو  (Mann- Whithney) وٌتنی -من آزمون آمار استنباطی هم بهتر از بقٌه

 .متغٌر را مقاٌسه می کنٌم. باٌد وارٌانس ها برای دو گروه ٌکسان باشد

 SPSS جرا درروش ا

 :به اٌن ترتٌب عمل می کنٌم

Analyze- Nonparametric- 2 independent samples 

 می برٌم و مستقل را به Test Variable List در باکسی که باز می شود متغٌر وابسته ٌا مالک را به بخش

Grouping Var . زٌر آن گزٌنه Define G جلوی  را کلٌک کرده و group1   دی که به متغٌر داده )ٌا ک 1عدد

)ٌا کدی که به متغٌر داده اٌد( واردمی کنٌم. بعد ادامه، در همان باکس اول، من وٌتنی  2عدد  Group2 اٌد( و جلوی

 .OK را تٌک می زنٌم، ادامه و

صدم بودنتٌجه می گٌرٌم که تفاوت بٌن 5سٌگ می باشد که اگر کمتر از   تفسٌر جدول خروجی اٌن هم بر مبنای

 .ٌن ها معنی دار استمٌانگ

 

 اگر متغٌری اسمی و دٌگری فاصله ای باشد

برای وقتی که متغٌری اسمی )نوع قومٌت: کرد، فارس، آذری( و دٌگری فاصله ای )بهره  آزمون مناسب ترٌن

 One) ٌا تحلٌل وارٌانس ٌکطرفه (student’s t-test) هوشی، مٌزان درآمد و...( باشد دو مورد است: تی ستودنت

way ANOVA). 

تی ستودنت سه حالت دارد)ٌک نمونه ای، نمونه های جفت ٌاوابسته، دو نمونه مستقل( وقتی از ٌک نمونه ای استفاده 

می کنٌم که مقدار مٌانگٌن و انحراف معٌار جامعه را داشته باشٌم که در اغلب تحقٌقات اٌن مٌسر نٌست. از نمونه های 

ه برای ٌک فرد دو نمره داشته باشٌم مثال مٌزان فشار خون دانش آموزان قبل و بعد از جفت وقتی استفاده می کنٌم ک

کنکور را بخواهٌم با جنسٌت )دختر و پسر( مقاٌسه کنٌم. از دو نمونه مستقل هنگامی استفاده می کنٌم که بٌن نمونه ها 

 .سه مٌانگٌن متغٌری بٌن زنان و مردانارتباطی وجود نداشته باشد. مثال مقاٌسه دانشجوٌان بٌن دو دانشگاه، مقاٌ

 SPSS در t روش اجرای

 :تی ازٌن مسٌر قابل دسترس و اجراهستند آزمون هر سه نوع

Analyze- Compare means- One Sample… /Paired Samples…/ Independent… 

وارد کنٌد. در دونمونه  را می خواهد که باٌد (آزمون در ٌک نمونه ای، باکسی که باز می شود مقدار ثابت )مقدار

 Grouping منتقل می کنٌم و متغٌر مستقل را به Test Var مستقل وقتی باکس باز شد متغٌر وابسته را به بخش

Var و سپس زٌر خودش Define  می زنٌم 2و 1را جلوی گروپ  2و 1رو می زنٌم و کدهای. 

گٌرٌم که تفاوت مٌانگٌن ها معنادار است. خروجی / باشد نتٌجه می 05کمتر از  Sig تفسٌر همه ٌکسان است که وقتی

 است. سٌگ اول )زٌر عبارت Sig تی با دو نمونه مستقل دارای دو جدول است که جدول دوم دارای سه مقدار

Levene’s Test for…)  درصد 5بٌانگر همسانی ٌا نابرابری وارٌانس دو گروه است. ٌعنی اگر سٌگ بٌشتر از
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کننده نوع ارتباط مٌانگٌن ها نٌست( لذا می روٌم سراغ  تعيين وارٌانس ها برابرند. )اٌن سٌگبود نتٌجه می گٌرٌم که 

قرار دارد  Equal Variances Assumed و در روبروی عنوان T- Test for Eq سٌگ دوم که در زٌرعنوان

 ر مقدار سٌگ ِلِون )زٌر عبارت/ بود نتٌجه می گٌرٌم تفاوت مٌانگٌن ها معنادار است. اما اگ05اگر مقدار آن کمتر از 

Levene’s Test for…)  بود نتٌجه می گٌرٌم که وارٌانس ها نابرابرند و لذا می روٌم سراغ سٌگ 05کمتر از /

و از  Equal Variances NOT Assumed و در روبروی عنوان T- Test for Eq سوم که در زٌرعنوان

/ بودمعنادار 05ها معنادار است ٌا نٌست که اگر کمتر از  روی اٌن مقدار تشخٌص می دهٌم که تفاوت مٌانگٌن

است.)برای توضٌح بٌشتر و راهنماٌی کامل به اثر مفٌد آقای سعٌد گودرزی با عنوان کاربرد آمار در علوم اجتماعی، 

 (مراجعه نماٌٌد 244-226، صفحات 1388

سان باشد. چگونه ازٌن مطلب مطلع و مطمئن تحلٌل وارٌانس را هنگامی باٌد استفاده کرد که وارٌانس دو گروه ٌک

 .لون آزمون شوٌم؟ با

تحلٌل وارٌانس هم سه حالت دارد)ٌکطرفه، دوطرفه، چند طرفه(. در ٌکطرفه تاثٌر ٌک متغٌر مستقل بر 

جنسٌت بر مٌزان درآمد(، در دو طرفه دو متغٌر مستقل بر وابسته و در چند طرفه تاثٌر چند متغٌر   وابسته)مانند

 .قل بر وابسته سنجٌده می شود که غالباً تحلٌل وارٌانس ٌکطرفه کاربرد بٌشتری داردمست

 SPSS روش اجرا در نرم افزار

 :تحلٌل وارٌانس ٌکطرفه ازٌن مسٌر قابل دسترسی است

Analyze- Compare means- One way ANOVA 

سپس  .Factor ده و متغٌر مستقل را بهبر Dependent List در اٌنجا باکسی باز می شود که متغٌر وابسته را به

 Descriptive ،Homogeneity of کلٌک می کنٌد و گزٌنه های Option اگر اطالعات بٌشتری خواستٌد روی

Variance ،Means plot را تٌک می زنٌد. بعد ادامه و OK.  

 :برای تحلٌل وارٌانس دو طرفه اٌن مسٌر را طی می کنٌم

Analyze- General linear Model- Univariate 

 برای درٌافت اطالعات بٌشتر روی .Fixed Factor و متغٌر مستقل به Dependent Var متغٌر وابسته به بخش

Option کلٌک می کنٌم. باکسی باز می شودکه در آن متغٌرهای مستقل )دوتا در سمت چپ در کادر Factor(s) 

and Factor) کادر( را به سمت راست Display Means for)  منتقل می کنٌم. سپس اٌن موارد را در زٌر تٌک

کردن اگر خواستٌد می توانٌد  ok بعد ادامه و قبل از Homogeneity, Estimate, Descriptive:می زنٌم

 Horizontal کلٌک کرده و ٌکی از متغٌرهای مستقل را به بخش Plots نمودار را هم رسم کنٌد. برای اٌنکار روی

 .منتقل می کنٌم Separate ر را بهو متغٌر مستقل دٌگ
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 چيست؟ آن انواع چيست؟ همبستگي ضريب

( ابزاری آماری برای Correlation Coefficientضرٌب همبستگی )

تعٌٌن نوع و درجه رابطهٔ ٌک متغٌر کمی با متغٌر کمی دٌگر است. 

دو ضرٌب همبستگی، ٌکی از معٌارهای مورد استفاده در تعٌٌن همبستگی 

 متغٌر است.

ضرٌب همبستگی شدت رابطه و همچنٌن نوع رابطه )مستقٌم ٌا معکوس( 

است و در عدم وجود رابطه بٌن  -۵تا  ۵دهد. اٌن ضرٌب بٌن  را نشان می

 دو متغٌر، برابر صفر است.

 شود: به صورت زٌر تعرٌف می Yو  Xهمبستگی بٌن دو متغٌر تصادفی 

نماد  corrبه معنای کووارٌانس،  covعملگر امٌد رٌاضی،  Eکه در آن 

 معمول برای همبستگی )کورولٌشن( پٌرسون، و سٌگما نماد انحراف معٌار است.

 

 اميد رياضی:

در نظرٌه احتماالت؛ امٌد رٌاضی، مٌانگٌن، مقدار مورد انتظار ٌا ارزش مورد انتظار ٌک متغٌر تصادفی گسسته 

ٌک از حاالت ممکن در مقدار آن حالت. در نتٌجه مٌانگٌن برابر ضرب احتمال وقوع هر  برابر است با مجموع حاصل

 رود. نهاٌت تکرار انتظار می است با مقداری که بطور متوسط از ٌک فراٌند تصادفی با بی

 (:Covarianceوردايی ) کواريانس يا هم

باشند کوارٌانس برابر در نظرٌه احتماالت، اندازه تغٌٌرات هماهنگ دو متغٌر تصادفی است. )اگر دو متغٌر ٌکی 

 وارٌانس خواهد شد(. چنانکه دو متغٌر تصادفی ناوابسته باشند کوارٌانس آنها صفر خواهد بود.

 (:Pearson Correlation Coefficientضريب همبستگی پيرسون ) 

 شود. های زٌاد استفاده می هاٌی با توزٌع نرمال ٌا تعداد داده روشی پارامتری است و برای داده

 (:Spearman Correlation Coefficientهمبستگی اسپيرمن ) ضريب

شود.  ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضرٌب همبستگی اسپٌرمن استفاده می در صورتی که تعداد داده

 است. شود، توسط اسپٌرمن محاسبه شده ها محاسبه می ای که بر اساس رتبهٔ داده ضرٌب همبستگی

 (:Standard deviationانحراف معيار)

شدگی مقادٌر آن حول مقدار  نوعی سنجش پراکندگی برای ٌک توزٌع احتمالی ٌا متغٌر تصادفی است و نماٌندهٔ پخش

 مٌانگٌن است.

 ضريب همبستگی پيرسون

ضرٌب همبستگی پٌرسون که به نام های ضرٌب همبستگی گشتاوری وٌا ضرٌب همبستگی مرتبه ی صفر نٌز نامٌده 

، توسط سرکارل پٌرسون معرفی شده است. اٌن ضرٌب به منظور تعٌٌن مٌزان رابطه، نوع و جهت رابطه  می شود

ی بٌن دو متغٌر فاصله ای ٌا نسبی و ٌا ٌک متغٌر فاصله ای و ٌک متغٌر نسبی به کار برده می شود. چندٌن روش 

 محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی اٌن ضرٌب تعرٌف نمود.
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 سبه از طريق نمره های استاندارد شده :روش محا

بٌانگر رابطه ی مستقٌم کامل بٌن دو متغٌر است ،     r=1   تغٌٌر می کند.اگر 1و  1-ضرٌب همبستگی پٌرسون بٌن 

راٌطه ی مستقٌم ٌا مثبت به اٌن معناست که اگر ٌکی از متغٌرها افزاٌش )کاهش( ٌابد، دٌگری نٌز افزاٌش )کاهش( 

 مانند رابطه ی بٌن مٌزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلٌن.می ٌابد. 

 r=-1   نٌز وجود ٌک رابطه ی معکوس کامل بٌن دو متغٌر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس ٌا منفی نشان می

 دهد که اگر ٌک متغٌر افزاٌش ٌابد متغٌردٌگر کاهش می ٌابد و بالعکس.

 نشان می دهد که بٌن دو متغٌر رابطه ی خطی وجود ندارد. زمانی که ضرٌب همبستگی برابر صفر است

 نکته :

( صفر بودن ضرٌب همبستگی تنها عدم وجود رابطه ی خطی بٌن دو متغٌر را نشان می دهد ولی نمی توان مستقل 1

تنها بودن دو متغٌر را نٌز نتٌجه گرفت. هنگامی که ضرٌب همبستگی پٌرسون بٌن دو متغٌر صفر باشد، اٌن متغٌرها 

 در صورتی مستقل از ٌکدٌگرند که توزٌع متغٌرها نرمال باشد.

( همبستگی بٌن دو متغٌر تنها نشان دهنده ی اٌن است که افزاٌش ٌا کاهش ٌک متغٌر چه تاثٌری بر افزاٌش ٌا 2 

ثال اگر کاهش متغٌر دٌگر دارد ولی اٌن همبستگی ضرورتا دال بر رابطه ی علّی بٌن متغٌرها نمی باشد. به طور م

در ٌک تحقٌق دو متغٌر قد و تحصٌالت همبستگی مثبت باالٌی داشته باشندنمی توانٌم نتٌجه بگٌرٌم که افراد قد بلندتر 

دارای تحصٌالت بٌشتری هستند. بنابراٌن باٌد بٌن مفاهٌم همبستگی و رابطه ی علّت و معلولی تفاوت قائل شد. به بٌان 

اشته باشند ولی لزومی ندارد که ٌکی از متغٌرها علت و دٌگری معلول باشد، دٌگر ممکن است دو متغٌر همبستگی د

 عالوه براٌن عوامل متعدد دٌگری نٌز می توانند بر ضرٌب همبستگی اثرگذار باشند.

ضرٌب همبستگی  spssسنوات خدمت و مٌزان درآمد تعدادی کارمنددر دست است ، به کمک نرم افزار مثال :

 کنٌم.پٌرسون را محاسبه می 

  

 سنوات خدمت 18 13 28 25 38 29 22 8 3 15

درآمد)هزار  88 95 125 158 188 168 138 79 78 188

 تومان(

 

 ضريب همبستگی رتبه ای اسپيرمن

( روانشناس و آماردان انگلٌسی در سال 1863-1945ضرٌب همبستگی رتبه ای اسپٌرمن توسط چارلز اسپٌرمن)

همبستگی رابطه ی مٌان دو متغٌر ترتٌبی را نشان می دهد و به عبارت دٌگر معرفی شد.اٌن ضرٌب مٌزان  1904

متناظر ناپارامتری ضرٌب همبستگی پٌرسون می باشد. در اٌن ضرٌب همبستگی به جای استفاده از خود مقادٌر 

رت زٌر متغٌرها از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطه ی مربوط به ضرٌب همبستگی رتبه ای اسپٌرمن به صو

 تعرٌف می شود.

D .تفاوت بٌن رتبه های اعضای متناظر دو گروه مورد بررسی :  n. حجم هر گروه : 
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 تفاوت ضريب همبستگی رتبه ای اسپيرمن و ضريب همبستگی پيرسون :

  ضرٌب همبستگی پٌرسون برای محاسبه ی همبستگی دو متغٌر فاصله ای ٌا نسبی به کار برده می شود، ولی

 اسپٌرمن ، همبستگی موجود بٌن دو متغٌر ترتٌبی را نشان می دهد.ضرٌب 

       به کمک ضرٌب همبستگی اسپٌرمن روابط غٌرخطی بررسی می شود در حالٌکه ضرٌب همبستگی

 پٌرسون به منظور بررسی ٌک رابطه ی خطی بکار برده می شود.

      گی پٌرسون است.کاراٌی ضرٌب همبستگی رتبه ای اسپٌرمن کمتر از ضرٌب همبست 

       محاسبه ی ضرٌب همبستگی اسپٌرمن ساده تر بوده و نٌاز به پٌش فرض های کمتری نسبت به ضرٌب

 پٌرسون دارد.

فرض کنٌد می خواهٌم بدانٌم آٌا بٌن تعدا دانش آموزان هرکالس و افت تحصٌلی آنان رابطه وجود دارد ٌا خٌر.  مثال:

شهر به همراه رتبه بندی مقادٌر مربوط به هرٌک از متغٌرها به شرح زٌر نمونه های حاصل از مناطق مختلف ٌک 

 است.

 ردٌف 1 2 3 4 5 6 7 8

 تعداد دانش آموزان 42 25 37 42 32 35 58 28

 رتبه 5/2 8 4 5/2 6 5 1 7

 درصد مردودی 12 14 21 17 13 16 25 18

 رتبه 7 5 2 3 6 4 1 8

 

با محاسبه ی اختالف رتبه ها و جاٌگذاری در رابطه ی فوق ، مقدار ضرٌب همبستگی حاصل می شود. در ادامه اٌن 

 محاسبه شده است. SPSSضرٌب به کمک نرم افزار 

 آنها گيري اندازه مقياسهاي و متغيرها به توجه با همبستگي ضريب شناسايي

های مقٌاس اندازه گٌری متغٌر ها است، بعنوان مثال برای متغٌرمحاسبه ضراٌب همبستگی تا حدود زٌادی متاثر از 

توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما اسمی جهت رابطه اصال معنی ندارد، بٌن جنس و معدل تنها می

 افزاٌش ٌا کاهش جنس معنی ندارد.

-تواند ٌکی از حالتبا توجه به نوع متغٌر ها ضرٌب همبستگی می

 داشته باشد.های زٌر را 

 دو متغٌر اسمی   -1

 ای دو متغٌر رتبه   -2

 نسبی -ای دو متغٌر فاصله   -3

 متغٌر اسمی و متغٌر رتبه ای   -4

 نسبی -ای  متغٌر اسمی و متغٌر فاصله   -5
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 نسبی –ای  ای و متغٌر فاصله متغٌر رتبه   -6

،  spssدر نرم افزار های   و محاسبه آنها  جود دارندهای باال ضراٌب همبستگی متفاوتی وبرای هر کدام از حالت

lisrel  وR .امکان پذٌراست 

  

مقٌاس اندازه  از آنجا که انتخاب ضرٌب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بٌن متغٌرها تحت تاثٌر 

جدول  متغٌرهای مورد بررسی است لذا تناسب بٌن سطوح اندازه گٌری و ضرٌب همبستگی سازگار از اٌن گٌری

 برای تصمٌم گٌری مناسب است.

 سطح سنجش متغٌرها آزمون های آماری
 

 xمتغٌر مستقل yمتغٌر وابسته

 اسمی اسمی الندا –وی کرامر  –فی  –خی دو 

 اسمی ترتٌبی الندا –وی کرامر  –فی  –خی دو 

 اسمی فاصله ای ٌا نسبی تی تست –تحلٌل وارٌانس ٌکطرفه 

 ترتٌبی اسمی الندا –وی کرامر  –فی  –خی دو 

 ترتٌبی ترتٌبی ضرٌب همبستگی رتبه ای اسپٌرمن

 نسبی –فاصله ای  اسمی الندا –وی کرامر  –فی  –خی دو 

 نسبی –فاصله ای  نسبی –فاصله ای  r ضرٌب همبستگی پٌرسون 

 نسبی –فاصله ای  ترتٌبی ضرٌب همبستگی رتبه ای اسپٌرمن

 

بررسی کردٌم و بٌن آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانٌم ضرٌب همبستگی و هرگاه رابطه بٌن دو متغٌر را 

 مٌزان شدت همبستگی را نٌز محاسبه کنٌم .

 ضراٌب همبستگی در واقع وابستگی دو متغٌر را مشخص می کنند:

متغٌر را  % تغٌٌرات مشترک مٌان دو4تنها  –  ضرٌب بسٌار پاٌٌن است 35/0تا  25/0اگر ضرٌب همبستگی بٌن 

 نشان می دهد

% تغٌٌرات مشترک مٌان دو متغٌر را 25حدود  –ضرٌب متوسط است  65/0تا  35/0اگر ضرٌب همبستگی بٌن 

 نشان می دهد

% تغٌٌرات مشترک مٌان دو متغٌر را نشان 72تا –ضرٌب باالٌی است  85/0تا  65/0اگر ضرٌب همبستگی بٌن 

 می دهد

گی مٌان دو متغٌر به دنبال شاخصهاٌی می گردٌم که در اصل دو وٌژگی زٌر را در اصل برای بررسی مٌزان هماهن 

 داشته باشند:

 به واحد دو جامعه وابسته نباشد    -1
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 کراندار باشد    -2

به طور مثال در تحوالت اقصادی به دنبال رابطه مٌان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طال می باشٌم. ٌا در 

رابطه درآمد سرپرست خانواده و مٌزان تحصٌل فرزندان می باشٌم و مثالهاٌی از   اعی به دنبالمطالعه تحوالت اجتم

 اٌن دست......

مجموعه اطالعات )داده های( موجود در انجام ٌک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو 

( Xn ,Yn(,............. ,)X1 ,Y1غٌره )می باشند را می توان به صورت ٌک نمونه تصادفی دو مت  Y و  X متغٌر

 بٌان کرد

( انجام می شود. که بٌانگر  Analysis Corroletionمطالعه رابطه بٌن متغٌرها بوسٌله ))تحلٌل همبستگی(( ) 

 وجود ٌک رابطه خطی بٌن دو متغٌر می باشد.

 فرمول ضرٌب همبستگی به صورت زٌر می باشد

 خواهٌم داشت. Yو  Xدر حاتهای مختلف تفسٌرهای گوناگونی از رابطه  rبا توجه به مقدار  

                                                                                                                    -1<1 

 rحالتهای مختلف برای 

1-   r =1    ٌٌم. با افزاٌش مقدار در اٌن حالت همبستگی کامل و مستقٌم گوx  مقدارy به طور قطعی    

 زٌاد می شود.       

 2-  r = -1    در اٌن حالت همبستگی را کامل و معکوس گوٌٌم. با افزاٌش مقدارx  مقدارy .کاهش می ٌابد 

 3-   0 -1  <r <   همبستگی ناقص و معکوس است. با افزاٌش مقدارx  مقدارy .به طور نسبی کاهش می ٌابد 

 4-   1   <r <0   همبستگی ناقص و مستقٌم است. با افزاٌش مقدارx  مقدارy .به طور نسبی افزاٌش می ٌابد 

 انواع ضرايب همبستگی:

:ضرٌب هبستگی چوپروف به منظور تعٌٌن شدت وابستگی بٌن متغٌرهای مورد  Tضريب همبستگی چوپروف 

صفر وٌک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بٌن 

دو متغٌر اسمی و ٌا ٌکی اسمی و دٌگری ترتٌبی باشد. اما نباٌد تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.ٌعنی در جدول 

 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنٌن مواردی باٌد از ضرٌب فی استفاده کرد. 2در2توافقی 

می باشد مورد  2در  2به منظور بررسی شدت همبستگی بٌن دو متغٌر اسمی که جدول توافقی  تگی فی:ضريب همبس

استفاده قرار می گٌرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بٌن دو متغٌر را تعٌٌن مٌکند اما ضرٌب فی شدت 

 همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بٌن صفر و ٌک در نوسان است.

را محاسبه کرده مقدار  : اٌن ضرٌب مٌزان همبستگی بٌن دو متغٌر فاصله ای ٌا نسبی  rضريب همبستگی پيرسون 

می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی اٌن است که تغٌٌرات دو متغٌر به طور هم جهت   -1+ و 1آن بٌن 

منفی شد ٌعنی  rنٌز افزاٌش می ٌابد و برعکس اگر مقدار  اتفاق می افتد ٌعنی با افزاٌش در هر متغٌر، متغٌر دٌگر

اٌنکه دو متغٌر در جهت عکس هم عمل می کنند ٌعنی با افزاٌش مقدار ٌک متغٌر مقادٌر متغٌر دٌگر کاهش می ٌابد و 

+ شد 1برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان مٌدهد که هٌچ رابطه ای بٌن دو متغٌر وجود ندارد و اگر 

 شد همبستگی کامل و منفی است. -1ستگی مثبت کامل و اگر همب
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: اٌن ضرٌب برای تغٌٌن مٌزان شدت همبستگی بٌن دو متغٌر اسمی مورد استفاده قرارمی گٌرد و آن را ضريب کرامر

وهم  2در  2( نشان می دهند و مقدار آن نٌز همواره بٌن صفر وٌک در نوسان است.هم جدول توافقی بٌشتر از V2با )

 برای مستطٌلی بکار می رود .

 كدامند؟ آن روشهاي چيست؟ رگرسيون

را از لحاظ لغوی تعرٌف نماٌٌم ، اٌن واژه در فرهنگ لغت به معنً  (Regressionاگر بخواهٌم واژه رگرسٌون)

پسروی، برگشت و بازگشت است. اما اگر آن را از دٌد آمار و رٌاضٌات تعرٌف کنٌم اغلب جهت رساندن مفهوم 

به کار مً رود. ” "بازگشت به ٌک مقدار متوسط ٌا مٌانگٌن

بدٌن معنً که برخً پدٌده ها به مرور زمان از نظر کمً به 

 طرف ٌک مقدار متوسط مٌل مً کنند.

در حقٌقت تحلٌل رگرسٌونً فن و تکنٌکً آماري براي بررسً 

ً در هر  و مدل سازي ارتباط بٌن متغٌرها است.رگرسٌون تقرٌبا

ي از جمله مهندسً، فٌزٌک، اقتصاد، مدٌرٌت، علوم زمٌنه ا

زٌستً، بٌولوژي و علوم اجتماعً برای برآورد و پٌشبٌنی 

 . مورد نٌاز است

مً توان گفت تحلٌل رگرسٌونً، پرکاربردترٌن روش در بٌن تکنٌک هاي آماري است. شماًٌ کلً و خالصه شده از 

  ٌک تحلٌل رگرسٌونً ساده به صورت زٌر مً باشد:

 

در ابتدا تحلٌل گر حدس مً زند که بٌن دو متغٌر نوعً ارتباط وجود دارد ، در حقٌقت حدس مً زند که ٌک رابطه 

به شکل ٌک خط بٌن دو متغٌر وجود دارد و سپس به جمع آوري اطالعات کمً از دو متغٌر مً پردازد و اٌن داده ها 

 را به صورت نقاطً در ٌک نمودار دو بعدي رسم مً کند.

در امتداد ٌک خط مستقٌم پراکنده شده  ر صورتً که نمودار نشان دهنده اٌن باشد که داده ها تقرٌباً )نه لزوماً دقٌق(د

                                 اند، حدس تحلٌل گر تأٌٌد شده و اٌن ارتباط خطً به صورت زٌر نماٌش داده مً شود:

y = a x + b 

 شٌب اٌن خط است. b عرض از مبدأ و a  که در آن

  : متغٌر ها و خطا

خورد که از آن به عنوان کمً تفاوت به چشم مً (y بٌن برخً از نقاط و تصوٌر آنها بر روي خط رگرسٌونً )خط

  خطاي برآورد ٌاد مً کنٌم.

بنابراٌن معادله ناشً شده باشد.  اٌن خطا ممکن است از خطا در اندازه گٌري ، شراٌط محٌط ، تفاوت های طبٌعی و...

 اولٌه را به صورت زٌر اصالح مً کنٌم:

y = ax + b + є 

  

متغٌر وابسته  y و به متغٌر مستقل )رگرسٌونً( x معادله باال ٌک مدل رگرسٌون خطً نامٌده مً شود . معموالً به 

طا نٌز تا حدي وجود خطاي تصادفً است که براي کامل شدن مدل و نشان دادن اٌن که خ є شود . کهگفته مً )پاسخ(

 دارد در نظر گرفته مً شود.
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  : فرضٌات 

همچنٌن  .مجموع خطا ها برابر صفر است معموال فرض مٌشود که خطاها ٌکدٌگر را خنثی مٌکنند ، به عبارت دٌگر

تغٌٌرات بٌن خطاها ثابت  و در نهاٌت خطای موجود در ٌک مشاهده رابطه ای با خطاهای دٌگر ندارد فرض مٌشود

اٌن سه فرض برای ساختن ٌک مدل ضروری است و روشهای بسٌاری برای پی بردن به  .نظر گرفته مٌشوددر 

وجود )ٌا عدم برقراری ( اٌن فرض ها وجود دارد . ٌکی از دالٌل استفاده های نادرست از رگرسٌون معموال نادٌده 

 گرفتن اٌن فرض ها است که موجب استدالل های غلط خواهد شد.

 

که در مدل رگرسٌونً فقط ٌک متغٌر مستقل وجود داشته باشد، مدل را مدل رگرسٌونً خطً ساده مً در صورتً 

 .نامند

  : روش های رگرسيونی 

برآورد شوند.  (b و a تا اٌن مرحله مدل رگرسٌونً معرفً شده و کافً است پارامترهاي مجهول مدل )در اٌنجا 

 روش های مختلف انجام مٌشود از جمله روش کمترٌن مربع خطا. برآورد پارامترها در مدل سازي با استفاده از

  

روش کمترٌن مربع خطا که ٌکی از روش های مورد استفاده در تحلٌل رگرسٌونی است اولٌن بار توسط 

 1889رٌاضٌدان مشهور آلمانی در سال  (Gauss) و گوس 1885رٌاضٌدان فرانسوی در سال  (Legendreلژندر)

  . ت نجومی به کار برده شدمعرفی و در مطالعا

 

پس تا اٌن قسمت تحلٌل گر مدلً مشخص را به عنوان الگوًٌ براي داده ها معرفً کرده است. مرحله بعدي"کنترل  

مً باشد که مدل از نظر قابل استفاده بودن و اٌن که تا چه حد مً تواند خوب داده ها را بٌان کند  مناسب بودن مدل"

بکارگٌري مدل تصمٌم گرفته مً شود. در نتٌجه مدل ٌا قابل استفاده تشخٌص داده مً  بررسً مً شود و در مورد

شود و ٌا اٌنکه باٌد اصالح شود . بنابراٌن تحلٌل رگرسٌونً فرآٌندي همراه با تکرار و بازنگري است، ٌعنً در ابتدا 

 که مجدداً اصالح مً شود.مدلً معرفً مً شود، کٌفٌت مدل مورد بررسً قرار مٌگٌرد ، مدل قبول و ٌا اٌن

 

رابطه قد و وزن، رابطه عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، تعٌٌن رابطه بٌن سن افراد و فشارخون آنها، رابطه بٌن 

مٌزان مطالعه دانش آموزان و سطح نمرات آنها، رابطه بٌن نمرات و مٌزان قبولً در کنکور سراسري مثال هاٌی 

 هستند.  ساده در کاربرد رگرسٌون

 spssآموزش كامل رگرسيون خطي با استفاده از 

اش با ٌك ٌا چند پٌشگو بنا شده است  رگرسٌون خطً براي مدل كردن مقدار ٌك متغٌر كمً وابسته كه بر رابطة خطً

 رود. به كار مً

 مدل رگرسيون خطي

پٌشگو وجود دارد. اٌن كند كه ٌك رابطة خطً )ٌا خط مستقٌم( بٌن متغٌر وابسته و هر  مدل رگرسٌون خطً فرض مً

 رابطه در فرمول زٌر توضٌح داده شده است.

yi = b0 + b1xi1 + … + bpxip + ei 

 كه در آن

yi مقدار مورد :i.ام متغٌر كمً وابسته است 
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pًباشد. : تعداد پٌشگوها م 

bj مقدار ضرٌب :j ،ام استj= 0 , … , p 

Xij مقدار مورد :i ام از پٌشگويjًباشد. ام م 

ei خطاي در مقدار مشاهده شده براي مورد :i.ام است 

شود. توجه  مً biام با ٌك واحد باعث افزاٌش مقدار وابسته واحدهاي jمدل خطً است زٌرا با افزاٌش مقدار پٌشگوي 

مقدار مدل پٌشگوي متغٌر وابسته  b0شود،  عرض از مبدأ است، كه وقتً مقدار هر پٌشگو برابر صفر مً b0كنٌد كه 

 اشد.ب مً

هاي مربوط به مقادٌر پارامترهاي مدل، مدل رگرسٌون خطً نٌز فرضٌات زٌر را در نظر  به منظور آزماٌش فرضٌه

 گٌرد: مً

 دارد. 0ـ عبارت خطا ٌك توزٌع نرمال با مٌانگٌن 

باشد و از متغٌرها در مدل مستقل است. ٌك عبارت خطا با  ـ وارٌانس عبارت خطا در سرتاسر موارد ثابت مً

 نامند. مً heteroscedasticارٌانس غٌرثابت را و

ـ مقدار عبارت خطا براي ٌك مورد داده شده مستقل از مقادٌر متغٌرها در مدل و مستقل از مقادٌر عبارت خطا براي 

 باشد. موارد دٌگر مً

 هاي پرداخت كاري استفاده از رگرسٌون خطً براي پٌشگوًٌ زمان

رٌزي زمان  باشد. براي برنامه ند به ٌك مرحله پرداخت كاري در فرآٌند ساخت مًشركتً ٌك خط تولٌد دارد كه نٌازم

 هاي مرتبط با آن، ثبت شده است. محصول، به همراه نوع محصول و اندازه 59هاي پرداخت كاري  تولٌد، زمان

كاري كه با ذخٌره شده است. از رگرسٌون خطً براي تعٌٌن زمان پرداخت  Polishing.savها در فاٌل  اٌن داده

 تواند پٌشگوًٌ شود استفاده نماٌٌد. اندازة محصول مً

قبل از اجراي رگرسٌون، باٌد ٌك نمودار پراكنش از زمان پرداخت كاري نسبت به اندازة محصول تهٌه كنٌد تا 

 مشخص شود كه آٌا مدل خطً براي اٌن متغٌرها منطقً است.

 

 قلايجاد نمودار پراكنش متغير وابسته نسبت به مست

بر حسب  diamـ براي اٌجاد ٌك نمودار پراكنش از متغٌر 1

time:مسٌر زٌر را از نوار منو برگزٌنٌد ، 

Graphs > Scatter / Dot 

 را كلٌك كنٌد. Defineـ دكمة 2

 xرا بعنوان متغٌر  diamو  yرا به عنوان متغٌر  timeـ 3

 برگزٌنٌد.

 شود. را كلٌك كنٌد. در نتٌجه نمودار پراكنش اٌجاد مً Okـ 4
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 گٌرد، با دوبار كلٌك كردن نمودار، آن را فعال نماٌٌد. ـ براي دٌدن بهترٌن خطً كه روي نقاط اٌن نمودار قرار م5ً

 برگزٌنٌد. Chart Editorاي را در  ـ نقطه6

 را ببندٌد. Chart Editorرا كلٌك كنٌد و سپس پنجرة  Add Fit Lineـ آٌكن 7

 

 

 

 گردد. نمودار پراكنش نتٌجه با خط رگرسٌون مناسب ظاهر مً

a ًشود كه با  ـ تغٌٌرپذٌري زمان پرداخت كاري طوري ظاهر م

 شود. افزاٌش اندازه، زٌاد مً
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b .ـ نقطة موجود در باال و سمت راست نمودار ممكن است تأثٌر بٌش از حدي در وضعٌت خط رگرسٌون بگذارد 

 تحليل آغاز

 را از نوار منو برگزٌنٌد.  Analyze > Regression > Linearـ براي اجراي ٌك تحلٌل رگرسٌون خطً، مسٌر 1

 

 

 را بعنوان متغٌر وابسته برگزٌنٌد. timeـ 2

 را به عنوان متغٌر مستقل انتخاب كنٌد. diamـ 3

 انتخاب نماٌٌد. (Case Labels)گذاري مورد  را بعنوان متغٌر عنوان typeـ 4

 را كلٌك كنٌد. Plotsـ دكمة 5

 

 

 برگزٌنٌد. xرا به عنوان متغٌر  ZPRED*و  yرا به عنوان متغٌر  SDRESID*ـ 6
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 را فعال كنٌد. Normal Probability Plotو  Histogramهاي  ـ گزٌنه7

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 8

 Linearرا در جعبه محاورة  Saveـ دكمة 9

Regression .كلٌك كنٌد 

گزٌنة  Predicted Valuesـ در مجموعة 18

Standardized .را فعال نماٌٌد 

را  Standardizedگزٌنة  Residualsـ در مجموعة 11

 فعال كنٌد.

را در  Leverage Valuesو  Cook'sهاي  ـ گزٌنه12

 فعال نماٌٌد. Distancesمجموعة 

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 13

 

 كلٌك كنٌد. Linear Regressionرا در جعبه محاورة  Okـ دكمة 14

نماٌد. نمودارهاي  اٌن مراحل، ٌك مدل رگرسٌون خطً را براي زمان پرداخت كاري برحسب اندازه اٌجاد مً

صً هاي استاندارد شده با مقادٌر مدل پٌشگو مورد نٌاز هستند، و مقادٌر مختلف براي آزمون تشخٌ مانده تشخٌصً باقً

 اند. بٌشتر ذخٌره شده

-DIAMكند كه زمان پرداخت مورد انتظار برابر  دهد. اٌن بٌان مً جدول زٌر ضرائب رگرسٌون خطً را نشان مً

-15اٌنچً را بسازد، زمان پرداخت كاري برابر  15باشد. اگر شركت بخواهد ٌك قابلمه  مً 3.475*1.955

 باشد. دقٌقه مً 50، ٌا حدود 3.457*49.9=1.955

www.GhadamYar.com



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي همواري مدل

اطالعات راجع به تغٌٌر مدل  Regressionكند. سطر  مقبولٌت مدل را از منظر آماري بررسً مً ANOVAجدول 

دهد  آٌد نشان مً اطالعات راجع به تغٌٌر كه در مدل شما به حساب نمً Residual. سطر (a)دهد  شما را نشان مً

(b). 

دهد نٌمً از تغٌٌر در زمان پرداخت كاري توسط مدل  مانده تقرٌباً برابرند، كه نشان مً جمع مربعات رگرسٌون و باقً

باشد، و اٌن بدان معنً است كه تغٌٌر نشان داده  مً 0.05كمتر از  Fداري آماره  . سطح معنً(c)نشان داده شده است 

 .(d)شده بوسٌله مدل بر اثر اتفاق نٌست 

باشد،  ٌك آزمون سودمند از تواناًٌ مدل در توضٌح تأثٌر هر متغٌر در متغٌر وابسته مً ANOVAجا كه جدول از آن

 مستقٌماً به شدت رابطه توجه ندارد.

 

، ٌعنً ضرٌب همبستگً چندگانه، Rنماٌد.  جدول خالصه مدل شدت رابطه بٌن مدل و متغٌر وابسته را گزارش مً

باشد. مقدار بزرگ آن ٌك رابطة قوي  ده شده و مقادٌر مدل پٌشگوي متغٌر وابسته مًهمبستگً خطً بٌن مقادٌر مشاه

دهد  ، ٌعنً ضرٌب تعٌٌن، مقدار مربع ضرٌب همبستگً چندگانه است. اٌن نشان مR'squareً. (a)دهد  را نشان مً

 .(b)كه حدود نٌمً از تغٌٌر در زمان با مدل تبٌٌن شده است 

همواري مدل، خطاي استاندارد برآورد در جدول خالصة مدل را با انحراف معٌار زمان  براي بررسً بٌشتر دربارة

 هاي توصٌفً مقاٌسه نماٌٌد. گزارش شده در جدول آماره
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دقٌقه با  35.8بدون آگاهً قبلً دربارة اندازة ٌك محصول جدٌد، بهترٌن حدس شما براي زمان پرداخت كاري حدود 

باشد )حدود  داري كمتر مً باشد. با مدل رگرسٌون خطً، خطاي برآوردهاي شما بطور معنً مً 19.0انحراف معٌار 

13.7.) 

 بررسي نرمال بودن عبارت خطا

Residual ًمانده( اختالف بٌن مشاهده و مقادٌر مدل پٌشگوي  )باق

ماندة ٌك محصول عبارتست از مقدار مشاهده  متغٌر وابسته است. باقً

باقً  P-Pاي آن محصول. هٌستوگرام ٌا نمودار شدة عبارت خطا بر

مانده براي بررسً فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار 

 گٌرد. شكل هٌستوگرام تقرٌباً باٌد از شكل منحنً نرمال تبعٌت كنند. مً

 

 

فرضٌه نرمالٌته را نقض  P-Pدرجه باشند. نه هٌستوگرام و نه نمودار  45باٌد تابع خط  P-Pها در نمودار  باقً مانده

 كنند. نمً

 

 

 

 

 

 

 

 بررسي استقالل عبارت خطا

دهد كه وارٌانس خطاها با افزاٌش زمان پرداخت كاري  ها نسبت به مقادٌر پٌشگوًٌ نشان مً مانده نمودار باقً

 ٌابند. پٌشگوًٌ شده افزاٌش مً
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 را فراخوانً كنٌد.  Simple Scatterplotها نسبت به ابعاد، جعبه محاورة  مانده ـ براي بررسً باق1ً

 نماٌٌد. yرا متغٌر  Standardized Residual،  گزٌنة timeـ به جاي 2

 را كلٌك كنٌد. Okـ 3

 

 

)عبارت خطا  Heteroscedasticityها نسبت به ابعاد نتاٌج ٌكسانً را در بردارد. براي تصحٌح  مانده نمودار باقً

دهً را بر اساس معكوس ابعاد  هاي تكمٌلً، باٌد ٌك متغٌر وزن ها در تحلٌل مانده با وارٌانس غٌرثابت( در باقً

هاي پرداخت كاري  دهً، تأثٌر محصوالت با ابعاد بزرگ و متغٌر زمان محصول تعرٌف نماٌٌد. استفاده از متغٌر وزن

 دهد. خٌلً زٌاد كه ناشً از برآوردهاي رگرسٌون خٌلً دقٌق است كاهش مً

 

 مؤثرشناسايي نقاط 

را  Simple Scatterplotـ براي بررسً نقاط مؤثر، جعبه محاورة 4

 فراخوانً نماٌٌد.
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 نماٌٌد. yرا متغٌر  Cook's Distanceگزٌنة  Standardized Residualـ به جاي 5

 كنٌد. xرا متغٌر  Centered Leverage Valueگزٌنة  diamـ به جاي 6

 برگزٌنٌد. (Label Cases by)گذاري مورد  را براي متغٌر عنوان Typeـ 7

 را كلٌك كنٌد. Okـ 8

 دهد. اي دور از بقٌه نشان مً نمودار پراكنش نتٌجه، ٌك نقطه را در سمت راست در فاصله

 ـ براي شناساًٌ نقطه، نمودار را با دوبار كلٌك كردن فعال نماٌٌد.9

 .(a)را كلٌك كنٌد  Data ID Modeـ آٌكن 10

 شود. معرفً مً Trayـ نقطه را انتخاب نماٌٌد. اٌن نقطه با كلمة 11

باشد. اثر اهرمً آن باعث  اٌن مورد داراي اثر اهرمً و تأثٌر زٌادي مً

شود، و تأثٌر باالي آن روي  وزن باال در محاسبات رگرسٌون خطً مً

توانٌد به ٌك نقطه مؤثر به  گردد. شما مً شٌب و رگرسٌون خطً اعمال مً

كند سر و كار داشته  دهً كه نقطه مؤثر را كم وزن مً كمك ٌك متغٌر وزن

 باشٌد.

 

 خالصه

تري داشته باشد. با  بندي مناسب كند تا برنامه زمان دانستن زمان پرداخت كاري براي هر محصول به شركت كمك مً

محصول و زمان پرداخت كاري برنامه توانٌد با استفاده از رابطة بٌن ابعاد  استفاده از قابلٌت رگرسٌون خطً مً

 بندي را به روز نماٌٌد. زمان

 استفاده از رگرسٌون خطً براي مدل فروش كامٌون

هاي خود را بررسً نماٌد. براي اٌنكار بررسً ارتباط  ٌك گروه صنعتً خودروسازي قصد دارد مٌزان فروش كامٌون

 باشد. ها و مشخصات آنها الزم مً بٌن فروش كامٌون

هاًٌ كه خوب به  موجود است. از رگرسٌون خطً براي شناساًٌ مدل Car–sales.savات الزم در فاٌل اطالع

 رسند استفاده نماٌٌد. فروش نمً

 

 آغاز تحليل

 < Analyze > Regressionـ براي اجراي ٌك ـ رگرسٌون خطً، مسٌر 1

Linear .را از نوار منو برگزٌنٌد 

 را بعنوان متغٌر وابسته برگزٌنٌد. Log – transformed Salesـ 2

 Sales in thousandsنسبت به  Log – transformed Salesتوزٌع 

تر است و مدل رگرسٌون خطً با متغٌرهاي نرمال بهتر  به حالت نرمال نزدٌك

 كند. كار مً
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 .را به عنوان متغٌرهاي مستقل انتخاب نماٌٌد Fuel efficiencyتا  Vehicle typeهاي  ـ گزٌنه3

 را كلٌك كنٌد. Statisticsـ دكمة 4

 

 را فعال نماٌٌد. Collinearity diagnosticsو  Part and Partial Correlationsهاي  ـ گزٌنه5

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 6

 

 كلٌك كنٌد. Linear Regressionرا در جعبه محاورة  Okـ 7

 

 بررسي همواري مدل

زدن  دهد كه استفاده از مدل بهتر از تخمٌن دهد، و نشان مً دار را شرح مً معنً Fٌك آمارة  ANOVAجدول 

 مٌانگٌن است.

ً نٌمً از تغٌٌر در فروش سازي مً ها را به طور مناسب مدل بطور كلً، رگرسٌون فروش ها با مدل بٌان  كند. تقرٌبا

 شود. مً
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 ضرايب

دهد كه پٌشگوهاي فراوانً در مدل  ول جدول ضرائب نشان مًرسد، بخش ا با اٌن كه همواري مدل مثبت به نظر مً

. براي (a)كنند  دهد اٌن متغٌرها خٌلً به مدل كمك نمً معنً وجود دارد كه نشان مً وجود دارند. چندٌن ضرٌب بً

ً مهم، به ضرائب  تعٌٌن پٌشگوهاي معنً دار نسبتا

 Price inاستاندارد شده نگاه كنٌد. حتً اگر 

thousands  ضرٌب كوچك در مقاٌسه با ٌك

Vehicle type  ،داردPrice in thousands  در

كند چون ٌك مقدار مطلق  واقع به مدل كمك بٌشتري مً

 .(b)ضرٌب استاندارد شدة بزرگتري دارد 

دهد كه ممكن است  قسمت دوم جدول ضرائب نشان مً

با هم خطً چندگانه مشكلً وجود داشته باشد. براي 

و  Partialهاي  ادٌر همبستگًبٌشتر پٌشگوها، مق

Part ًٌابند  به طور ناگهانً از همبستگً مرتبه صفر كاهش م(a). 

توان با پٌشگوهاي دٌگر آن را توضٌح داد. بنابراٌن،  باشد كه نمً تلرانس، درصد وارٌانس در ٌك پٌشگو مً

با پٌشگوهاي دٌگر معلوم شود تواند  دهد مً وارٌانس را در ٌك پٌشگو نشان مً %90-%70هاي كوچك كه  تلرانس

(b) نزدٌك شود، هم خطً چندگانه بزرگً وجود دارد و خطاي استاندارد ضرائب رگرسٌون  0. وقتً تلرانس به

بزرگ خواهند شد. ٌك عامل افزاٌشً وارٌانس بزرگتر 

ترٌن  باشد، در حالٌكه كوچك ساز مً معموالً مسئله 2از 

VIF  است  3.193در جدول معادل(c). 

 

 

 

 

 خطي بودن هم

اي از مشكالت همراه با چند خطً چندگانه وجود دارد. چندٌن مقدار وٌژه  كند كه مجموعه خطً بودن تأئٌد مً هم

(Eigenvalue)  دهد كه پٌشگوها خٌلً  ، نشان م0ًنزدٌك به

ها  همبستگً داخلً دارند و اٌنكه تغٌٌرات كوچك در مقادٌر داده

برآورد ضرائب منتهً شود. ممكن است به تغٌٌرات بزرگً در

Condition Index هاي  به صورت مربع رٌشه نسبت

شود.  ترٌن مقدار وٌژه به مقدار وٌژه متوالً محاسبه مً بزرگ

خطً  دهد كه احتماالً مشكلً در هم نشان مً 15مقادٌر بزرگتر از 

، نشان دهندة ٌك مجموعه 30بودن وجود دارد؛ مقادٌر بزرگتر از 

 30ها بزرگتر از  د، شش تا از اٌن شاخصاز مشكالت هستن

خطً بودن همراه است  هستند، در نتٌجه مشكالت فراوانً با هم

(a). 

خطً بودن را با اجراي  شود كه مشكالت هم در ادامه تالش مً

 انتخاب مدل حل گردد. (stepwise)هاي متغٌرهاي وابسته و روش قدم به قدم ZScoreرگرسٌون با استفاده از 
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 رگرسيون خطي قدم به قدماجراي 

 Linear Regressionـ براي اجراي ٌك رگرسٌون خطً قدم به قدم در متغٌرهاي استاندارد شده، جعبه محاورة 1

 را فراخوانً نماٌٌد.

 را بعنوان متغٌرهاي مستقل از حالت انتخاب خارج سازٌد. Fuel efficiencyتا  Vehicle typeهاي  ـ گزٌنه2

را به عنوان متغٌرهاي وابسته انتخاب  ZScore: Fuel efficiencyتا  ZScore: Vehicle typeـ گزٌنة 3

 نماٌٌد.

 انتخاب كنٌد. (Method)را بعنوان روش وارد كردن  Stepwiseـ 4

 انتخاب نماٌٌد. (Case Labels)گذاري مورد  را به عنوان متغٌر عنوان Modelـ گزٌنة 5

 را كلٌك كنٌد. Statisticsـ دكمة 6

 

 را از حالت انتخاب خارج سازٌد. Part and Partial Correlationsـ گزٌنة 7

را در  2را انتخاب نماٌٌد و  Casewise diagnosticsـ گزٌنة 8

 كادر متنً تاٌپ نماٌٌد.

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 9

كلٌك  Linear Regressionرا در جعبه محاورة  Plotsـ دكمة 10

 كنٌد.

را به عنوان  ZPRED*و  yرا به عنوان متغٌر  SDRESID*ـ 11

 برگزٌنٌد. Xمتغٌر 

 را فعال نماٌٌد. Histogramـ گزٌنة 12

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 13
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 كلٌك كنٌد. Linear Regressionرا در جعبه محاورة  Saveـ دكمة 14

 د.فعال نماٌٌ Predicted Valuesرا در مجموعة  Standardizedـ گزٌنة 15

 فعال كنٌد. Residualsرا در مجموعة  Standardizedـ گزٌنة 16

 فعال نماٌٌد. Distancesرا در مجموعة  Leverage Valuesو  Cook'sهاي  ـ گزٌنه17

 را كلٌك كنٌد. Continueـ دكمة 18
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 كلٌك كنٌد. Linear Regressionرا در جعبه محاورة  Okـ 19

 

 خطي بودن تشخيص هم

هستند. استراتژي كار  15هاي شرطً خٌلً كوچكتر از  وجود ندارد، و همة شاخص 0اي در نزدٌكً  هٌچ مقدار وٌژه

 هاي قدم به قدم مشكلً با هم خطً بودن ندارد. كند، و مدل ساخته شده با روش مً

 

 بررسي همواري مدل

هاي ضرٌب تعٌٌنً تعدٌل شده  د. به آمارهنماٌ ها را در قٌاس با مدل قبلً تبٌٌن  مدل جدٌد قادر است كه فروش

(Adjusted R Square) ًٌكسان م ً باشند نگاه كنٌد. ٌك مدل با پٌشگوهاي اضافً همٌشه ٌك ضرٌب  كه تقرٌبا

 كند. بزرگتر خواهد داشت. ضرٌب تعٌٌنً تعدٌل شده پٌچٌدگً مدل را اصالح مً (R – Square)تعٌٌنً 

 

 

 به قدم  ضرائب قدم

كند.  دم به قدم، قٌمت و اندازه را )بر حسب فاصلة دو محور چرخ كامٌون( به عنوان پٌشگوها انتخاب مًالگورٌتم ق

ها به صورت منفً تحت تأثٌر قٌمت و به  فروش

باشد؛ نتٌجه اٌن  صورت مثبت تحت تأثٌر اندازه مً

 رسند. تر بهتر بفروش مً هاي بزرگ است كه ماشٌن

قٌمت ابتدا انتخاب شده است زٌرا اٌن پٌشگوًٌ 

ها  باشد كه همبستگً خٌلً محكمً با فروش مً

شوند تا  ماندة پٌشگوها تحلٌل مً دارد. سپس باقً

تعٌٌن شود كه كدام ٌك براي نتٌجه در مرحلة بعدي 

 .(a)تر است  مناسب
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Bate In باشد  رد شده براي پٌشگو مًدر صورتً كه بعداً به حساب آورده شود مقدار ضرٌب استاندا(b) تمام .

مانده در صورتٌكه در مدل به حساب آورده  هستند، بنابراٌن هر كدام از پٌشگوهاي باقً 0.05مقادٌر معنادار كمتر از 

 .(c)باشند  شوند كافً مً

براي انتخاب بهترٌن متغٌر براي افزودن به مدل، به همبستگً 

ٌشنهادي و متغٌر وابسته جزئً كه همبستگً خطً بٌن پٌشگوي پ

باشد نگاه كنٌد. فاصلة محوري  بعد از حذف تأثٌر مدل جاري مً

بعداً انتخاب شده است چون اٌن  (Wheelbase)دو چرخ 

. بعد از اضافه كردن (d)بزرگترٌن همبستگً جزًٌ را دارد 

فاصلة محوري دو چرخ به مدل، هٌچكدام از پٌشگوهاي باقً 

. با اٌن وجود، نوع كامٌون فقط مقدار (e)دار نٌستند  مانده معنً

را دارد، بنابراٌن ممكن است بخواهٌد بعداً آن  0.05غٌر معتبر 

را بصورت دستً تحلٌل نماٌٌد تا چگونگً تغٌٌر نتاٌج را ببٌنٌد 

(f) اندازة موتور .(Engine Size)  در صورتٌكه به مدل

. اٌن بزرگتري داشته باشد (beta)اضافه شود باٌد ضرٌب بتاي 

بدان علت است كه اندازة موتور ٌك تلرانس نسبتاً پاٌٌن در مقاٌسه 

 .(g)تري با قٌمت و فاصلة محور دوچرخ دارد  دهد همبستگً محكم با نوع كامٌون دارد كه نشان مً

 

 بررسي نرمال بودن عبارت خطا

نماٌد،  شكل هٌستوگرام كامالً از شكل منحنً نرمال تبعٌت مً

منفً وجود دارد. براي  (Residual)ماندة  قًاما ٌك ٌا دو با

« تشخٌص موردي»اطالعات بٌشتر، به قمست بعدي ٌعنً 

 مراجعه نماٌٌد.

 

 

 تشخيص موردي

دهد. اٌن بدان معنً  نشان مً Cutlassو  3000GTماندة خٌلً منفً به صورت  اٌن جدول موارد را با مقادٌر باقً

. روشن است (a)اندازه و قٌمت، اٌن دو مدل در بازار تحت اجرا هستند هاي دٌگر با همٌن  است كه نسبت به ماشٌن

تنها موردي است كه  Explorer. (b)اند  نٌز با اندازة كمتري اجرا شده SWو  Breeze ،Prowlerهاي  كه گزٌنه

 .(c)رسد اجرا كنندة خوبً باشد  به نظر مً
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 مانده نمودار پراكنش باقي

توانٌد  . بعالوه، مً(a)دهد  بٌنً شده به وضوح وسٌله تحت اجراتري را نشان مً ها با مقادٌر پٌش مانده نمودار باقً

دهد كه اجراي  كامالً به اكثر موارد نزدٌك هستند. اٌن نشان مً Explorerو  Breeze ،Prowler ،SWببٌنٌد كه 

Breeze ،Prowler  وSW العاده  و اجراي فوق

explorer ًتوانند به دلٌل شانس و تصادف بوده باشند  م

(b) برخً از موارد در اٌن نمودار در سمت راست و چپ .

ها داراي  ها در اٌن خوشه اند. مادامٌكه كامٌون اي شده خوشه

هاي بزرگ نباشند، فاصلة اٌنها از خوشه كلً ممكن  مانده باقً

است در تعٌٌن ضرائب رگرسٌون اٌن موارد را خٌلً تحت 

 .(c)تأثٌر بگذارد 

 < Graphsها با قٌمت، مسٌر  مانده ـ براي بررسً باق1ً

Scatter / Dot .را از منوي اصلً برگزٌنٌد 

 را كلٌك كنٌد. Defineـ دكمة 2

 

را به عنوان متغٌر  Z Score: Price in thousandsو  yرا به عنوان متغٌر  Standardized Residualـ 3

x .انتخاب نماٌٌد 

 برگزٌنٌد. (Label Cases by)گذاري موارد  را به عنوان متغٌر عنوان Modelـ 4

 را كلٌك كنٌد. Okـ 5

 

 .(a)دهد  نمودار پراكنش نتٌجه، نقاط را در سمت راست و دور از هم نشان مً
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 ـ براي شناساًٌ نقاط، نمودار را با دوبار كلٌك كردن آن فعال كنٌد.6

 كنٌد.كلٌك  Data ID Modeـ روي آٌكن 7

 ـ نقاط را برگزٌنٌد.8

 

بٌنً شده  ها بر حسب مقادٌر پٌش مانده فواصل نمودار پراكنش كه نقاط غٌرعادي نشان داده شده در نمودار پراكنش باقً

هاي گران قٌمت هستند. توزٌع قٌمت به سمت راست  باشند كامٌون مً

اندارد چولگً دارد، بنابراٌن ممكن است بخواهٌد از لگارٌتم تبدٌل است

 هاي بعدي استفاده نماٌٌد. ها در تحلٌل شدة قٌمت

ها با فاصلة محوري چرخ، جعبه محاورة  ـ براي بررسً باقً مانده9

Simple Scatterplot .را فراخوانً نماٌٌد 

 :Z Scoreاز  Z Score: Price in thousandsـ به جاي 10

Wheelbase  به عنوان متغٌرx .استفاده نماٌٌد 

 كلٌك كنٌد.را  Okـ 11

ـ نمودار پراكنش نتٌجه، نقاط را در سمت راست به دور از هم نشان 12

 دهد. مً

 ـ براي شناساًٌ نقاط، نمودار را با دوبار كلٌك كردن فعال نماٌٌد.13

 را كلٌك كنٌد. Data ID Modelـ آٌكن 14

 ـ نقاط را برگزٌنٌد.15

 

 

 

 

www.GhadamYar.com



93 
 

نقاط موجود در  نقاط موجود در سمت راست خوشة كلً در نمودار با

ها بر حسب  مانده سمت راست خوشة كلً در نمودار پراكنش باقً

بٌنً شده مرتبط هستند. همانند توزٌع قٌمت، ممكن است  مقادٌر پٌش

هاي  بخواهٌد از لگارٌتم تبدٌل استاندارد شدة فاصله محورها در تحلٌل

 بعدي استفاده نماٌٌد.

 

 

 شناسايي نقاط مؤثر

را فراخوانً  Simple Scatterplotنسبت به مقدار مؤثر مركزي، جعبه محاورة  Cookـ براي بررسً فاصلة 1

 نماٌٌد.

 انتخاب نماٌٌد. yرا به عنوان متغٌر  Cook's Distanceگزٌنة  Standardized Residualـ به جاي 2

 Centeredـ 3

Leverage Value  را

 Zبه جاي 

score:wheelbase به

 برگزٌنٌد. xعنوان متغٌر 
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 را كلٌك كنٌد. Okـ 4

 دهد. نمودار پراكنش حاصله چندٌن نقطه غٌرعادي را نشان مً

 ـ براي شناساًٌ نقاط، نمودار را با دوبار كلٌك كردن فعال نماٌٌد.5

 را كلٌك كنٌد. Data ID Modeـ آٌكن 6

 ـ نقاط را برگزٌنٌد.7

باشد. اٌن داراي  مً 3000GTنقطة  Cookنقطه با بزرگترٌن فاصلة 

باشد، بنابراٌن با افزودن ٌك مقدار تغٌٌرپذٌري  ٌك مقدار مؤثر بزرگ نمً

روي شٌب معادلة رگرسٌون  3000GTبه برآوردهاي رگرسٌون، نقطة 

. به طور مشابهً، خٌلً از موارد با مقادٌر مؤثر باال (a)تأثٌر ندارد 

، بنابراٌن احتماالً تأثٌر زٌادي روي بزرگً نٌستند Cookداراي فواصل 

 .(b)مدل ندارند 

باشد، كه هم خٌلً مؤثر و هم  مً SL-Classدارترٌن مورد  مشكل

زٌادي دارد. اٌن كامٌون ٌك فاصلة محوري و برچسب  Cookفاصلة 

قٌمت زٌاد دارد، بنابراٌن تأثٌر آن با مشكالت مشاهده شده در نمودارهاي 

 .(c)رتباط است پراكنش باقً مانده در ا

 

 هاي رگرسيون خروجي

 هاي رگرسيون توصيف

دهد و شامل مٌانگٌن، انحراف استاندارد و تعداد موارد مقادٌر معتبر  هاي توصٌفً هر متغٌر را نشان مً جدول آماره

 باشد. مً

 

 

 

 

 هاي رگرسيون همبستگي

داري، و تعداد موارد با مقادٌر معتبر وجود دارد. نكات  ها ضرائب همبستگً پٌرسون، سطح معنً در جدول همبستگً

 در اٌنجا نٌز صادق است. Nداري و  بٌان شده دربارة ضرٌب پٌرسون، سطح معنً
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 متغيرهاي وارد شده / حذف شده رگرسيون

دهد. متغٌرهاًٌ كه در مدل در هر  اند نشان مً اٌن جدول متغٌرهاًٌ را كه در هر مرحله وارد و / ٌا حذف شده

 Variables Enteredاند در ستون  اي وارد شده مرحله

اند. متغٌرهاي حذف شده از مدل در هر مرحله را  فهرست شده

اند. در ستون  فهرست شده Variable Removedدر ستون 

Method  روش انتخاب شده براي حذف ٌا وارد كردن متغٌر

 نماٌش داده شده است.

 خالصه مدل رگرسيون

، ضرٌب تعٌٌنً، ضرٌب تعٌٌنً تعدٌل شده و Rجدول شامل 

ٌعنً ضرٌب  Rباشد )ستون دوم تا پنجم(.  خطاي استاندارد مً

مربوط به مدل  Rبٌنً شدة متغٌر وابسته است. مقادٌر  همبستگً چندگانه، همبستگً بٌن مقادٌر مشاهده شده و پٌش

 دهند. تر را نشان مً روابط قوي Rهستند. مقادٌر بزرگتر  1تا  0تولٌد شده با دستورالعمل رگرسٌون در محدودة 

R Squared ًاشد كه با مدل رگرسٌون بٌان شده است. مقادٌر ضرٌب تعٌٌنً ب نسبت تغٌٌر در متغٌر وابسته م

ها منطبق نٌست. نمونه مربع  دهد كه مدل به خوبً با داده هستند. مقادٌر كوچك نشان مً 1تا  0( در محدودة R)مربع 

R ها با جمعٌت آماري را برآورد نماٌد. گراٌش دارد كه نحوة انطباق مدل 

Adjusted R Squared  كه مربع سعً داردR  را تصحٌح نماٌد تا بٌشترٌن مٌزان انطباق مدل را در جمعٌت

انعكاس دهد. از ضرٌب تعٌنً براي تعٌٌن اٌنكه كدام مدل بهتر است استفاده نماٌٌد. ٌك مدل با مقدار بزرگ ضرٌب 

حد انطباق دارند و هاي با متغٌرهاي زٌاد اغلب بٌش از  تعٌٌنً را برگزٌنٌد كه شامل تعداد زٌادي متغٌر نٌست. مدل

 باشند. براي تفسٌر كردن سخت مً

 

 

 

 

 ANOVAرگرسيون 

اٌن جدول نتاٌج ٌك تحلٌل وارٌانس را خالصه كرده است. مجموع مربعات، درجات آزادي و مربع مٌانگٌن براي دو 

 Regressionاز محتوٌات اٌن جدول است. خروجً  Residualو  Regressionمورد از منابع تغٌٌر، ٌعنً 

اطالعات  Residualدهد. خروجً  اطالعات راجع به تغٌٌر كه براي مدل شما در نظر گرفته شده است را نشان مً

جمع اطالعات مربوط  Totalدهد و خروجً  راجع به تغٌٌر كه براي مدل شما در نظر گرفته نشده است را نشان مً

 باشد. مً Residualو  Regressionبه 

ع مربعات رگرسٌون بزرگ در مقاٌسه ٌك مدل با مجمو

كند كه مدل  با مجموع مربعات باقً مانده مشخص مً

براي بسٌاري از تغٌٌرات در متغٌر وابسته در نظر 

گرفته شده است. مقادٌر خٌلً بزرگ مجموع مربعات 

دهند كه مدل در توضٌح بسٌاري از  باقً مانده نشان مً

ما ممكن است بخواهٌد كه به دنبال عوامل اضافً بگردٌد كه در به حساب تغٌٌرات در متغٌر وابسته ناتوان است وش

 كند. آوردن ٌك نسبت بزرگتر تغٌٌر در متغٌر وابسته به شما كمك مً
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تقسٌم بر  (MSR)مربع مٌانگٌن رگرسٌون  Fباشد. آماره  مربع مٌانگٌن مجموع مربعات تقسٌم بر درجات آزادي مً

و درجات آزادي باقً مانده،  dfباشد. درجات آزادي رگرسٌون، صورت  مً (MSE)مانده  مجموع مربعات باقً

 باشد. مً 1باشد. تعداد كل درجات آزادي برابر تعداد موارد منهاي  مً Fبراي آمارة  dfمخرج 

( آنگاه متغٌرهاي مستقل به خوبً تغٌٌر در متغٌر وابسته را 0.05كوچك باشد )كمتر از  Fداري آماره  اگر سطح معنً

باشد، آنگاه متغٌرهاي مستقل، تغٌٌر در متغٌر وابسته را  0.05تر از  كنند. در صورتٌكه اٌن مقدار بزرگ تبٌٌن مً

 كنند. تبٌٌن نمً

 ضرائب رگرسيون

باشند. در اٌن مثال، مدل تخمٌنً، مٌزان متوسط عمر  ضرائب استاندارد نشده، ضرائب مدل رگرسٌون برآورد شده مً

باشد. اغلب متغٌرهاي مستقل در واحدهاي  مً 662Fertility – 0.240 Infant mortality-82.677ها برابر  خانم

 باشد. پذٌرتر كردن ضرائب رگرسٌون مً براي سنجش (Beta)شوند. ضرائب استاندارد شده ٌا بتا  مختلف سنجش مً

 

 

 

 هاي تشخيصي بر اساس مورد رگرسيون شيوه

ها ببٌشتر براي موارد با  دهد. آماره شوند نشان مً هاي موارد خاص را كه با تعداد موردشان تعٌٌن مً اٌن جدول آماره

هاي استاندارد نشان داده شده است تا براي تعداد معٌنً از انحراف معٌارهاي دور از مٌانگٌن )در اٌن مثال،  باقٌمانده

باشند.  ها مً هاي معمولً تقسٌم شده بر انحراف معٌار نمونه باقً مانده ٌماندههاي استاندارد شده، باق مانده (. باق2ً

 هستند. 1و انحراف معٌار  0هاي استاندارد شده داراي مٌانگٌن  مانده باقً

. ممكن است كه مقدار (Female Life Expectancy)اند  مقادٌر مشاهده شده متغٌر وابسته نماٌش داده شده

مانده هر مورد را هم ببٌنٌد. ً بٌنً شده و باق پٌش

( تفاوت بٌن مقدار مشاهده Residualمانده )ستون  باقً

 بٌنً شده است. شده متغٌر وابسته و مقدار پٌش

 

 هاي باقي مانده رگرسيون آماره

بٌنً شده  دهند. براي هر مورد، مقدار پٌش بٌنً شده را نشان مً ها و مقادٌر پٌش مانده هاي باقً اٌن جدول آماره

 Residual( و براي هر مورد، Predicted Valueبٌنً توسط مدل رگرسٌون )ردٌف  عبارتست از مقدار پٌش

ها برآوردهاي خطاهاي  مانده ه توسط مدل است. باقًبٌنً شد تفاوت بٌن مقدار مشاهده شده متغٌٌر وابسته و مقدار پٌش

 ها باٌد از ٌك توزٌع نرمال تبعٌت نماٌند. مانده ها مناسب باشد، باقً درست در مدل هستند. اگر مدل براي داده

 Std. Predictedدارند. )ردٌف  1و انحراف معٌار  0بٌنً استاندارد شده مقادٌري هستند كه مٌانگٌن  مقادٌر پٌش

Valueًها  مانده هاي معمولً تقسٌم بر انحراف معٌار نمونه باقً مانده هاي استاندارد، باقً مانده ( به طور مشابهً، باق

 دارند. 1و انحراف معٌار  0هستند و مٌانگٌن 

 اند. كمترٌن، بٌشترٌن، مٌانگٌن، انحراف معٌار و اندازة نمونه موارد فوق در جدول نماٌش داده شده
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 ضريب رگرسيون هاي همبستگي

هاي همبستگً و  اٌن جدول، ماترٌس

كووارٌانس متغٌرهاي مستقل را كه 

در هر مرحله در مدل هستند نشان 

 دهد. مً

هاي همبستگً، مقادٌر  در ماترٌس

تا  1-ضرائب همبستگً در محدودة 

هستند. عالمت ضرٌب همبستگً،  1

جهت رابطه را 

)مثبت ٌا منفً( 

مشخص 

نماٌد. مقدار  مً

ق ضرٌب مطل

همبستگً، 

شدت رابطه را 

 دهند. تر را نشان مً هاي قوي تر رابطه نماٌد، مقادٌر مطلق بزرگ تعٌٌن مً

هستند، چون هر متغٌر ٌك رابطة خطً كامالً مثبت با خودش دارد.  1ضرائب همبستگً در قطر اصلً همٌشه

 اند. هاي باالي قطر اصلً، در پاٌٌن قطر اصلً تكرار شده همبستگً

هاي  ماترٌسدر 

كووارٌانس، 

ها در قطر  وارٌانس

اصلً و 

ها در  كووارٌانس

باال و پاٌٌن قطر 

اصلً نماٌش داده 

اند.  شده

 هاي زٌر قطر اصلً هستند. هاي باالي قطر اصلً معكوس كووارٌانس كووارٌانس

 

 

 خطي بودن رگرسيون تشخيص هم

دهد كه با آن  هاًٌ را نشان مً اٌن جدول آماره

خطً بودن را  توانٌد مشكالت مربوط به هم مً

خطً )ٌا هم خطً چندگانه(  تعٌٌن نماٌٌد. هم

وضعٌت نامطلوبً است كه در جاًٌ كه 

اي هستند اٌجاد  هاي متغٌرهاي رشته همبستگً

 شود.  مً
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( براي تعٌٌن Eigenvalueمقادٌر وٌژه )ستون 

باشند.  د ابعاد موجود در متغٌرهاي مستقل مًتعدا

وقتً چندٌن مقدار وٌژه نزدٌك به صفر هستند، 

متغٌرها شدٌداً همبسته هستند و تغٌٌرات كوچك در 

ها ممكن است به تغٌٌرات بزرگً در  مقادٌر داده

 برآوردهاي ضرائب ختم شود.

 

( Condition Indexهاي شرطً )ستون  شاخص

هاي بزرگترٌن مقدار وٌژه به  هاي دوم نسبت رٌشه

هر مقدار وٌژه متوالً هستند. ٌك شاخص شرطً 

دهندة ٌك مسئلة احتمالً است و  نشان 15بزرگتر از 

حكاٌت از ٌك مشكل  30ٌك شاخص بزرگتر از 

 جدي با خطً بودن دارد.

Variance Proportions هاي وارٌانس برآورد در نظر  نسبت

باشد. هم  تبط با هر مقدار وٌژه مًگرفته شده با هر مولفه اصلً مر

خطً ٌك مسئله و مشكل است وقتً كه مؤلفه با شاخص شرطً در 

ارتباط است كه به طور قابل توجهً با وارٌانس دو ٌا چند متغٌر 

 مشترك است.

 

 

 

 

 

 متغيرهاي كنار گذاشته شده رگرسيون

اٌن جدول اطالعات مربوط به متغٌرهاًٌ را كه در هر مرحله 

ضرٌب رگرسٌون  Beta Inدهد.  در مدل نٌستند نماٌش مً

استاندارد شده است به شرطً كه متغٌر در هر مرحله در معادله 

آن براي  (.Sig)داري  و سطح معنً tوارد شده باشد. آمارة 

ضرٌب  گوٌد روند كه مً بررسً فرضٌه صفري به كار مً

رگرسٌون صفر است )ٌا اٌنكه هٌچ رابطة خطً بٌن متغٌر 

داري كوچك باشد  وابسته و مستقل وجود ندارد(. اگر سطح معنً

 شود. دار در نظر گرفته مً آنگاه ضرٌب معنً (0.05>)

عبارت است از  (Partial Correlation)همبستگً جزئً 

 اند. ذف اثر خطً متغٌرهاًٌ كه قبالً در مدل بودههمبستگً هر متغٌر مستقل با متغٌر وابسته بعد از ح

 باشند. هاي متغٌرهاي مستقل قوي مً هم خطً بودن )ٌا هم خطً چندگانه( وضعٌت نامطلوبً است كه در آن همبستگً
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Tolerance كند چقدر متغٌر مستقل به طور خطً با دٌگري وابسته است. تلرانس  اي است كه مشخص مً ٌك آماره

ٌانس متغٌر است كه با متغٌرهاي مستقل دٌگر موجود در مدل در نظر گرفته نشده است. ٌك متغٌر با بخشً از وار

 تواند باعث مشكالت محاسباتً شود. تلرانس خٌلً پاٌٌن اطالعاتً از مدل را ارائه كرده، و مً

VIF ٌا عامل افزاٌش وارٌانس عبارتست از معكوس وارٌانس. با افزاٌش ،VIFرگرسٌون آن را  ، وارٌانس ضرٌب

 Minimum Toleranceباشند.  خطً چندگانه مً اي از هم بزرگ نشانه VIFنماٌد. مقادٌر  برآوردي ناپاٌدار مً

باشند به شرطً كه متغٌر مستقل كه در معادله نٌست به  كمترٌن تلرانس همة متغٌرهاي مستقل است كه قبالً در مدل مً

 حساب آٌد.

 

 

 

 spssانتخاب آزمون آماري مناسب در 

وجود دارد که هر ٌک برای نوع  آماری استنباطی روش های گوناگونی برای تجزٌه و تحلٌل داده های آمار در

  .خاصی از داده ها و همٌن طور نوع خاصی از سواالت مورد استفاده قرار می گٌرند

 :ه موارد زٌر می دانندرا وابسته ب آماری برخی از پژوهش گرها انتخاب ٌک آزمون

 نقشه ٌا طرح تحقٌق    -1

 هدف تحقٌق    -2

 (طبٌعت داده ها )تعداد متغٌرها، کمی ٌا کٌفی، پٌوسته ٌا گسسته    -3

 (وٌژگی های نمونه )تعداد گروه های مورد بررسی، نرمال بودن ٌا نبودن جامعه    -4

 (تالف دو ٌا چند گروه، سنجش رابطه بٌن دو ٌا چند متغٌرنوع استنباط مورد نٌاز )توصٌف جامعه، مقاٌسه اخ    -5

تعٌٌن اٌن مطلب است که آٌا داده های نمونه، دالٌل کافی برای رد ٌک فرضٌه ٌا  آماری به طور کلی هدف هر آزمون

 بتوانٌم به سواالت آماری در مورد جامعه ارائه می دهد ٌا خٌر؟ بهتر است قبل از انتخاب ٌک آزمون آماری حدس

 :زٌر پاسخ دهٌم
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 فرضٌه تحقٌق چٌست؟    •

 نوع داده ها چٌست؟    •

 توزٌع وٌژگی مورد بررسی در جامعه نرمال است ٌا خٌر؟    •

 چه تعداد متغٌر بررسی می شوند؟    •

 چند گروه مقاٌسه می شوند؟    •

 گروه های مورد بررسی مستقلند ٌا خٌر؟    •

 

به نرمالٌتی توزٌع متغٌر بپردازٌم؛ به طور کلی اگر توزٌع متغٌر نرمال باشد از در حالت کلی قبل از هر چٌز باٌد 

و ٌا آنالٌز وارٌانس و در صورت نرمال نبودن توزٌع متغٌر از آزمون های ناپارانتری استفاده می  t آزمون های

از دو متغٌر را رسم کرده در نمودارهای زٌر نحوه ی انتخاب آزمون ها را به ترتٌب برای ٌک و دو و بٌشتر    شود.

 .اٌم
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باٌد توجه کرد زمانی که پای دو ٌا بٌش از دو متغٌر در مٌان است عالوه بر روابط مٌان خود داده ها؛ رابطه ی مٌان 

هر دو متغٌر نٌز مهم است. اٌنکه جنس دو متغٌر چه باشد؟ مٌان آنها همبستگی وجود دارد ٌا خٌر؟ سواالتی هستند که 

نشان دادٌم، برای بررسی رابطه ی بٌن دو  2خود قبل از انتخاب آزمون ها پرسٌد. همانطور که در نمودار باٌد از 

متغٌر وقتی هر دو متغٌر پٌوسته باشند از آزمون ضرٌب همبستگی برای بررسی رابطه بٌن آنها استفاده می کنٌم و 

ارٌانس و در حالتی که هر دو متغٌر کٌفی باشند از چنانچه ٌکی از متغٌرها پٌوسته و دٌگری گسسته باشد از آنالٌز و

به راحتی می توان درٌافت در صورتی که متغٌرها برای ٌک  3آزمون کای دو کمک می گٌرٌم. همٌنطور در نمودار 

 چندگانه استفاده می شود. رگرسٌون گروه به کار برده شوند از تحلٌل عاملی ٌا آنالٌز وارٌانس با اندازه های مکرر و ٌا

 .نٌز برای بررسی بٌش از دو گروه استفاده می شود  از تحلٌل ممٌزی و آنالٌز وارٌانس چندگانه

 

 :در اٌنجا به بسٌاری از سواالتی که مطرح می شوند پاسخ می دهٌم
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بر فرض نرمالٌتی جامعه استوارند آزمون هاٌی که با اٌن جامعه ها سر و کار دارند  آماری بسٌاری از آزمون های

، و در مقابل آزمون های ناپارامتری دٌگر فرض نرمالٌتی را ندارند مانند t های پارامتری هستند مانند آزمون آزمون

 .وٌتنی، ٌا کروسکال والٌس-آزمون های رتبه ای از قبٌل آزمون من

های برخی مواقع به راحتی می توان بر اساس نرمال بودن ٌا نبودن توزٌع متغٌرها گفت که کدام نوع از آزمون 

 -را به کار گٌرٌم. اگر متغٌر مورد بررسی رتبه ای باشد مثل رتبه بندی رضاٌت کارمندان)کم  پارامتری ٌا ناپارامتری

 .زٌاد( آن گاه توزٌع نرمال ندارد لذا از آزمونهای ناپارامتری بهره می گٌرٌم -متوسط

ارامتری استفاده می کنٌم. در مواردی پٌش می اما نمی توان گفت که وقتی داده ها کمی هم باشند حتما از آزمونهای پ

اسمٌرنف هم نمی تواند نرمال -اٌد که داده ها کمی بوده اما تعدادشان اندک است در اٌن مواقع، آزمون کولموگروف

بودن داده ها را تعٌٌن کند چرا که برای داده هاٌی با حجم بزرگتر کاراست. لذا تشخٌص اٌنکه اٌن داده ها نرمال هستند 

ا خٌر بسٌار مشکل است در اٌن مواقع برخی از آماردانان از آزمون های پارامتری استفاده کرده و ادعا دارند که در ٌ

 .نرمال بودن داده ها مشکلی اٌجاد نمی شود. اما برخی دٌگر آزمون های ناپارامتری را به کار می برند

 

 ...ٌاری کندجدول زٌر می تواند شما را در انتخاب آزمون مناسب استقالل 

 

ضرٌب همبستگی ؛   مناسب در همبستگی آنها ٌاری می کند.نوع آماری جدول زٌرنٌز شما را در انتخاب آزمون های

 .بسته به نوع متغٌر ها تعٌٌن می شود
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 SPSSآموزش محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار 

 SPSS محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار

های پژوهشی محقق با ٌک متغٌر وابسته گسسته مواجه است. برای پٌش بٌنی ابعاد آن بهتر است از در برخی موقعٌت 

ٌک روش لجٌت چند جمله ای استفاده نماٌد. مثال محققی می خواهد بداند چه متغٌر هاٌی بر انتخاب برند های ٌک 

در اٌن نرم افزار  Multinomial Logistic Regression دوربٌن دٌجٌتال اثر گذار هستند. به منظور محاسبه

  .بهتر است از روش برنامه نوٌسی استفاده نماٌٌد

نفر از افرادی که در انتخاب سه برند شرکت داشته اند را  735حل کنٌم شامل  spss در مثالی که می خواهٌم با

 .مورد توجه قرار داده اٌم

ٌل داده دارٌم. هدف در اٌنجا اٌن است که مشخص متغٌر های سن و جنسٌت را نٌز برای هر ٌک از اٌن افراد در فا

کنٌم کدامٌک از متغٌر های سن و جنسٌت در تفکٌک ابعاد اٌن سه برند از ٌکدٌگر مهم هستند. با استفاده از 

 .توصٌفی می توانٌم وضعٌت انتخاب در هر ٌک از سطوح اٌن برند ها را مشخص کنٌم آمار دستور

 

 

نفر مشتری برند سوم هستند. حال باٌد  221نفر برند دوم و  387نفر برند اول،  287نمونه نتاٌج نشان می دهد در اٌن 

 .دستور زٌر را وارد کنٌم

sort cases by brand. 

temporary. 

split file by brand. 
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descriptives var = age female. 

split file off. 

 

ح در جدول فوق آمده است. با نگاهی مشخص می شود که اٌن نتاٌج آماره های توصٌفی در ارتباط با هر ٌک از سطو

تحلٌل به تحلٌل تشخٌصی که ٌک تکنٌک چند متغٌره است قرابت دارد. اٌن روش نسبت به تحلٌل تشخٌصی به لحاظ 

باٌد دستور زٌر را وارد  رگرسٌون محدود نبودن به روش های اندازه گٌری کّمی، منعطف تر است. برای محاسبه اٌن

 .کنٌم

nomreg brand (base = first) with female age 

/print = lrt cps mfi parameter summary. 

 به شرح زٌر خواهد بود. SPSS خروجی نرم افزار
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در اٌن روش، برند اول به عنوان گروه مرجع تعٌٌن می شود. به عنوان مثال مشخص می شود که ٌک واحد تغٌٌر در 

 686/0در لگارٌتم برند دو به ٌک می شود و اٌن مقدار برای برند سه به ٌک  368/0ت متغٌر سن سبب افزاٌش نسب

محاسبه شده است. لذا مشخص می شود با افزاٌش سن شانس انتخاب برند های دو و سه نسبت به برند اول بٌشتر می 

( نشان داده می شود B)Expماد شود. اٌن مقادٌر به خودی خود تفسٌر نمی شوند و باٌد مقادٌر اکسپوننشٌال را که با ن

برابر برند  5/1محاسبه شده است. ٌعنی افراد مسن تر نسبت به جوان تر ها  45/1را تفسٌر نمود. برای مقدار اول 

دوم را نسبت به برند اول بٌشتر انتخاب می کنند. نتاٌج نشان می دهد در تفکٌک سطوح برند های اول به دوم و دوم 

هستند.همچنٌن نتاٌج  05/0زٌر  sigتاثٌر گذار هستند زٌرا هر دو سطح دارای به سوم هر دو متغٌر سن و جنسٌت 

 نشان می دهد زنان نسبت به مردان بٌشتر برند های دوم و سوم را انتخاب می کنند.

در کاربرد اٌن روش باٌد دقت شود که حجم نمونه باٌد باال بوده اٌن روش دارای شاخص های فٌت مناسبی نبوده و 

ٌب تعٌٌن آن چندان کارا نٌستند. لٌکن به طور کلی اٌن روش شناسی از دقت مطلوبی در تفکٌک سطوح مقادٌر ضرا

مورد توجه بوده و برای  SPSS متغٌر وابسته برخور دار است. در اٌن مقاله عمدتا نحوه محاسبه اٌن روش در

 مراجعه نمود. Agrestiمفاهٌم پاٌه آن باٌد به کتاب های مرجع مانند 

 SPSSنحوه محاسبه حداقل مربعات دو مرحله ای در نرم افزار آموزش 

 SPSS نحوه محاسبه حداقل مربعات دو مرحله ای در نرم افزار

Two Stage Least Squares (2SLS) Regression 

رگرسٌون حداقل مربعات دو مرحله ای ٌک روش پٌشرفته رگرسٌونی برای پوشش مدل هاٌی است که خاصٌت 

خطی عمومی است، را نقض می کنند. به وٌژه مدل هاٌی که محقق باٌد  که مفروضه اصلٌرگرسٌون بازگشتی بودن را

همبستگی بٌن ٌک ٌا تعداد بٌشتری از متغٌر های پٌش بٌن خود را با متغٌر وابسته مدل از نقطه نظر خطای اندازه 

با متغٌر های مستقل همبسته  عمومی فرض می کند که خطا ها در متغٌر وابسته رگرسٌون گٌری چک نماٌد. مدل

نٌستند. زمانٌکه اٌن پٌش فرض محقق نشود مثال زمانٌکه رابطه به صورت دو طرفه وجود داشته باشد، بر آورد 

از متغٌر هاٌی با حداکثر کاراٌی که با خطا ها نا همبسته  2SLS رگرسٌون .معتبر نخواهد بود OLS رگرسٌونی

مساله ساز در فاز اول استفاده نموده و سپس استفاده از اٌن مقادٌر تعرٌف شده هستند برای برآورد ارزش متغٌر های 

 .)خطی و پٌش بٌنی تغٌٌرات متغٌر وابسته)فاز دوم رگرسٌون برای برآورد مدل
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به عنوان مثال محققی عالقه مند است مطالعه کند که آٌا مٌزان تقاضا برای ٌک برند خاص در ٌک کشور به قٌمت آن 

اٌن است که بٌن  OLS آمد مشترٌان بالفعل وابسته است ٌا خٌر؟ مشکل اٌن محقق برای استفاده از روشبرند و در

قٌمت و تقاضا رابطه دو طرفه وجود دارد ٌعنی قٌمت تعٌٌن کننده تقاضا و تقاضا نٌز تعٌٌن کننده قٌمت می تواند باشد. 

رح است. لذا در اٌن حالت بهترٌن مدل برای مط آماری اٌن حالت تحت عنوان حلقه های بازخوردی در مدلسازی

برآورد اٌن وضعٌت با توجه به شراٌط بٌان شده حداقل مربعات دو مرحله ای است. در اٌن مدل درامد مشترٌان به 

همراه متغٌر باز تعرٌف شده قٌمت برای محاسبه ٌک پروکسی که با مٌزان خطای متغٌر وابسته ناهمبسته است، مورد 

می گٌرد. اٌن پروکسی در فاز اول تعرٌف می شود و در فاز دوم به عنوان متغٌر مستقل وارد مدل می استفاده قرار 

  .شود. در واقع اٌن پروکسی برای از بٌن بردن وجود اٌن رابطه دو طرفه بٌن قٌمت و تقاضا است

عات دو مرحله حداقل مرب رگرسٌون و ... می توانند محاسبه SAS ،Eviews ،SHAZAM نرم افزار هاٌی چون

 آموزشی ای را انجام دهند. لٌکن محاسبه با بسته

 SPSS" href="/courses.php?id=24&title=آموزش_SPSS_نرم افزاری<"مقدماتی_و_پٌشرفته 

SPSS  به دلٌل سهولت کاربرد، کاربرد وسٌع تری دارد. لذا در اٌن مقاله با اٌن نرم افزار ٌک نمونه مساله با اٌن

 .قرار می گٌرد روش مورد تحلٌل

 

ٌک کمپانی را در اختٌار گرفته است  آموزشی مثال: ٌک شرکت بازار ٌابی، فروش کاالی چند رسانه ای و کتاب های

و به ازای فروش محصوالت تولٌدی اٌن کمپانی درصدی را از آن درٌافت می کند. اٌن شرکت به کمک ارسال اٌمٌل 

می رساند. در اٌن رابطه اٌن شرکت می خواهد مدلی را برای کل  محصوالت موجود را به اطالع اعضای ساٌت خود

خرٌد هاٌی که به واسطه اٌن اٌمٌل ها انجام می شود طراحی نماٌد تا به اٌن وسٌله متغٌر های اصلی پٌش بٌنی کننده 

 .مٌزان فروش خود را تعٌٌن نماٌد

تغٌر مٌزان کل فروش را به عنوان متغٌر مشاور بازار ٌابی اٌن شرکت به عنوان محقق در نظر گرفته است که م

وابسته و متغٌر های مٌزان تخفٌف های ارائه شده توسط اٌن ساٌت برای خرٌد های اٌنترنتی به صورت ماهٌانه و 

تعداد پٌشنهاد های ارائه شده به هر فرد برای خرٌد هر دو دسته کاال را به عنوان متغٌر های پٌش بٌنی کننده و متغٌر 

  .با تخفٌف خرٌد اٌنترنتی را به عنوان متغٌر های کمکی وارد مدل نماٌدهای مرتبط 

از آنجائٌکه تخفٌف ماهٌانه مستقل از پٌشنهاد های فروش خاص ارائه شده برای هر فرد است لٌکن بر فروش اٌن اقالم 

د و باٌد مٌزان فروش تاٌثر گذار است. از اٌنرو مٌزان فروش و مٌزان تخفٌف با ٌکدٌگر دارای رابطه دو سوٌه هستن

ٌا متغٌر های نگه داشته شده در اولٌن فاز در نظر بگٌرٌم. لذا ابتدا به مسٌر  Lag اٌن اقالم را به عنوان متغٌر های

 .را انتخاب می کنٌم …Create Time series زٌر وارد شده و گزٌنه
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 Lag منتقل می کنٌم. و نوع تابع را رویسپس مٌزان خرٌد اٌن دو قلم کاال را انتخاب کرده و به کادر سمت راست 

 .قرار می دهٌم

 

 

 .را انتخاب کنٌم Two Stage Least Squares گزٌنه SPSS ها، در نرم افزار رگرسٌون حال باٌد از خانواده
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 حال باٌد در اٌن مرحله متغٌر تعداد کل خرٌد هاٌی که به واسطه اٌمٌل های ارسالی درٌافت شده است را قسمت متغٌر

وابسته مدل وارد کنٌم. زٌرا هدف از اٌن مطالعه شناساٌی عواملی بود که تعداد کل اٌن خرٌد را شناساٌی می کنند تا 

 .در آٌنده اٌن شرکت تبلٌغاتی بتواند تمام برنامه های خود را بازار ٌابی هدفمند تر روی اٌن عوامل متمرکز نماٌد

خرٌد کتاب و همچنٌن محصوالت پند رسانه ای به همراه نوع پرداخت را سپس باٌد تعداد پٌشنهاد های ارائه شده برای 

که به دو فرم چک های بانکی و تحوٌل در هنگام درٌافت محصول و پرداخت از طرٌق کارت های اعتباری است را 

از را وارد می کنٌم. در اٌن مرحله باٌد متغٌر های مشکل س Explanatory به قسمت متغٌر های پٌش بٌنی کننده ٌا

در قسمت بهٌنه ساز ٌا سودمند سازی متغٌر وارد کنٌم. اٌن متغٌر ها نوع پرداخت هزٌنه، تخفٌف ارائه شده برای 

خرٌد اٌنترنتی کتاب و تخفٌف ارائه شده برای خرٌد اٌنترنتی چند رسانه ای و متغٌر سودمند شده مٌزان فروش اٌن 

 .را می زنٌم OK اقالم است. سپس کلٌد
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 .تفاده از بخش برنامه نوٌسی نرم افزار در قسمت ادٌتور باٌد دستور زٌر را وارد کردبرای اس

 

 .اولٌن خروجی اٌن نرم افزار مربوط به بخش توصٌفی متغٌر های وارد شده به مدل است

 
تغٌر های مشخص شده اند متغٌر هاٌی هستند که اثر آنها ابتدا در مقاٌسه با م Predictor متغٌر هاٌی که تحت عنوان

سودمند شده برای کنترل مٌزان خطای به وجود آمده در رابطه با متغٌر وابسته محاسبه می شود. متغٌٌر هاٌی که تحت 

نام گذاری شده اند آنهاٌی هستند که برای محاسبه واقعی اثر متغٌر های  predictor and instrumental عنوان

 خود آنها نٌز ضراٌب محاسبه می شود ولی برای متغٌر هاٌی که فقطپٌش بٌن مورد استفاده قرار می گٌرند. و برای 

instrumental  هستند، اثر کلی آنها در برآورد واقعی ضراٌب متغری های پٌش بٌن محاسبه می شود ولٌکن برای

  .آنها ضراٌب محاسبه نمی شود

ٌان رابطه خطی بٌن متغٌر های ٌا همان ضرٌب همبستگی چند گانه که ب Multiple R در بخش بعدی خروجی، مقدار
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پٌش بٌنی کننده و متغٌر مشاهده شده است، نشان از ٌک رابطه نسبتا متوسط تا ضعٌف بٌن متغٌر های پٌش بٌنی کننده 

 14نماٌش می دهند بٌن می کند که  R Square وارد شده به مدل و متغٌر وابسته مدل دارد. توان دوم آن را که با

صوالت اٌن شرکت از طرٌق کانال اٌمٌل توسط متغٌر های مورد مطالعه محقق قابل پٌش درصد از مٌزان فروش مح

 .نٌز عمدتا برای مقاٌسه بٌن مدل ها کاربرد دارد Adjusted بٌنی است. مقدار

 
 

جدول تحلٌل وارٌانس نشان می دهد که در برآورد ضراٌب رگرسٌونی و مٌزان باقٌمانده، اعتبار قابل قبولی برای مدل 

 .است 05/0گرسٌونی وجود دارد زٌرا که مقدار سطح معنی داری آن زٌر ر

 

در نهاٌت ضراٌب متغٌر های وارد شده به مدل در اٌن بخش مشخص می شود که از روی اٌن جدول می توان مدلی 

 .که محقق به دنبال ان بود را برای شرکت مورد نظر در تصمٌم گٌری ارائه نمود

 
 

 :ترتٌب است که نشان می دهد مٌزان کلی فروش تابعی از اٌن متغٌر ها است خالصه اٌن مدل به اٌن

Y= -1.511 + 0.353 * buycd + 0.189 * buybk + 0.130 * offer_type1 + 0.303 * 

offer_type2. 

محاسبه  05/0مٌزان سطح معنی داری برای متغٌر نوع پرداخت اول که از طرٌق کارت های اعتباری است بٌشتر از 

ه است، لذا سطح کلی فروش را اٌن نوع پرداخت نمی تواند به خوبی متماٌز کند. در حالٌکه اٌن مقدار برای نوع شد

، 05/0پرداخت دوم که از طرٌق پرداخت هنگام درٌافت محصول بوده است به دلٌل کمتر بودن سطح معنی داری از 

ذا در ارائه پٌشنهاد های خرٌد، پٌشنهاد هاٌی که از قابلٌت خوبی برای تبٌٌن مٌزان کلی فروش برخور دار است. ل

پرداختشان از طرٌق پرداخت هنگام درٌافت بوده است از قابلٌت خوبی در پٌش بٌنی متغٌر وابسته ٌعنی مٌزان فروش 

برخور دار است و اٌن گونه پٌشنهاد های خرٌد بٌشتر به خرٌد دو قلم کاال منجر شده است. اٌن وضعٌت برای پٌشنهاد 

ی خرٌد چند رسانه ای در مقابل کتاب نٌز صادق است. از اٌنرو نتٌجه می شود گرفت که روش های بازار ٌابی ها

کنونی شرکت برای فروش کلی اٌن دو قلم کاال در بازه زمانی مورد مطالعه روی فروش چند رسانه ای و به شرط 

طرٌق اٌن سٌستم چندان اقتصادی به نظر نمی پرداخت در هنگام درٌافت بٌشتر موثر بوده است. لذا فروش کتاب از 

رسد و روش بازار ٌابی کتاب باٌد تغٌٌر کند. همچنٌن باٌد توجه کرد که متغٌر های پٌش بٌن مورد مطالعه بٌشتری 

 .برای بررسی عوامل تبٌٌن کننده مٌزان فروش اٌن شرکت باٌد مورد مطالعه قرار گٌرد
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 SPSSدر  Discriminant Analysis (DAآموزش نحوه محاسبه تحليل تشخيصی )

تحلٌل تشخٌصی جهت ساخت و طراحی ٌک مدل پٌش بٌنی از عضوٌت گروه ها بر اساس وٌژگی های مشاهده شده 

برای هر مورد است. به عنوان مثال شرکت تبلٌغاتی می خواهد مطالعه کند متغٌر های اصلی تفکٌک کننده سه گروه 

ای به چه شکلی است. ٌا اگر بخواهٌم دانش آموزان را به دو گروه با هوش و تقرٌبا مشترٌان دائم، تقرٌبا دائم و دوره 

با هوش بر اساس وضعٌت نمرات آنها در سه درس داشته باشٌم باٌد از اٌن تحلٌل اسفاده شود. به کمک اٌن تابع می 

پٌش بٌنی نمود. به اٌن دلٌل که توان عضوٌت هر ٌک از افراد را با استفاده از نمره اٌن سه درس در ٌکی از دو گروه 

 در اٌن مثال فقط دو گروه داری لذا فقط ٌک تابع تشخٌصی استخراج می شود. اٌن روش به سه طرٌق مستقٌم ٌا

Direct سلسله مراتبی ٌا Hierarchical و گام به گام Stepwise  انجام می شود که روش گام به گام به اٌن دلٌل

ترتٌب قدرت پٌش بٌنی وارد مدل می کند از کاربرد بٌشتری در بٌن محققان برخوردار که متغٌر های مستقل را به 

 .است

 

 2و  1ابتدا داده های سه درس را وارد ستون ها نموده و در ستون چهارم با مقادٌر  SPSS برای حل اٌن مثال در

 .گروه های با هوش و نسبتا با هوش را مشخص می کنٌم

 

 .افزار رفته و تنٌمات را طبق دستور ها انجام می دهٌمحال به مسٌر زٌر در نرم 
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در پنجره باز شده متغٌر گروه را در قسمت مربوطه وارد نموده و با تعرٌف گروه ها آنها را از هم تفکٌک می کنٌم. 

 .می کنٌم Independent متغٌر های نمره سه درس را نٌز به عنوان متغٌر های مستقل وارد قسمت

 

 .را نٌز فعال می کنٌم Stepwise گزٌنه
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فعال شود. در اٌن  Discriminant analysis: Statistics کلٌک کرده تا گزٌنه Statistics حال بر روی کلٌد

را انتخاب می کنٌم. مطابق پنجره زٌر باٌد اٌن گزٌنه فعال  Continue انتخاب و Univariate ANOVAs پنجره

 .شود

 

 .تخاب نموده و تنظٌمات را مانند زٌر انجام می دهٌمرا ان Classify حال کلٌد

 

 

را انتخاب می کنٌم. در دو خروجی اول اطالعات توصٌفی و وضعٌت قرار گٌری هر  OK و سپس Continue حال

 .ٌک از گروه ها مشخص می شود
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تابع مورد استفاده قرار در خروجی بعدی آماره المبدای وٌلکز ظاهر می شود که جهت مطالعه معنی داری و برازش 

 .می گٌرد. نتاٌج نشان می دهد که حداقل ٌک متغٌر مستقل در تفکٌک اٌن گروه ها وجود دارد

 

 .در خروجی بعدی می توان معنی داری پارامتر های وارد شده در هر ٌک از مراحل امده است
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  .بٌن مورد استفاده قرار می گرد در اٌن مرحله می توان مٌزان کاهش آماره المبدا در ورود هر متغٌر پٌش

در نهاٌت می توان متغٌر های وارد شده به هر ٌک از مراحل بر اساس ورود گام به گام متغٌر های مستقل را پٌش 

بٌنی می کند. نتاٌج نشان می دهد که آخرٌن متغٌر در گام سوم وارد نشده است. دو متغٌر زبان خارجی و نمره 

 .پٌش بٌن وارد شده و مقدار نمره علوم تاثٌری ندارد رٌاضی به عنوان متغٌر های

 

 .در اٌن مرحله برای بررسی برازش تابع و قابلٌت تکرار آن از ضرٌب کانونی استفاده می شود

 

 

 

نتاٌج نشان می دهد که متغٌر های وارد شده در مدل با ضراٌب خود از قابلٌت تفکٌک بسٌار باالٌی برای جدا سازی 
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وش و تقرٌبا با هوش دارند. در خروجی بعدی ضرٌب مربوط به هر ٌک از متغٌر های تحقٌق آورده شده دو گروه با ه

 .است

 

درصد  83در نهاٌت با بررسی مجدد و تفکٌک داده های موجود بر اساس ضرٌب فوق مشخص می شود که تا 

 .گروه کافی استتفکٌک بر اٌن اساس و دو متغٌر نمره رٌاضٌات زبان خارجی برای تفکٌک اٌن دو 

 

با نگاهی به جدول فوق مشخص می شود که فقط ٌک نفر از افراد بسٌار با هوش در گروه نسبتا با هوش با اٌن تابع به 

اشتباه قرار گرفته است و چهار نفر از افرادی که نسبتا با هوش بودند در گروه با هوش ها به اشتباه قرار گرفتند. نتاٌج 

ع از قدرت تفکٌکی مناسبی برای جدا سازی گروه ها برخوردار است. ضرٌب متغٌر نمره نشان می دهد که اٌن تاب

 .می باشد 309/0و ضرٌب نمره رٌاضٌات  482/0زبان خارجی 
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