
:سوم بخش  

  هاتوصیف و تحلیل داده
 نوع سواالت، تعداد مراحل دلفی، هدف تحقیقهای حاصل از پرسشنامه در روش دلفی برحسب روش تحلیل داده

صورت تواند بهشده به سواالت پرسشنامه در هر دور )راند( میهای دادهمتفاوت خواهد بود. پاسخ کنندهاعضای شرکتو 

 .ها مورد تحلیل قرار گیرداز آن یبیترکو یا  کیفی، یکمّ

 گردد:استفاده میدر روش دلفی  ناپارامتریو  پارامتریآمار شامل آمارهای دو دسته اصلی 

 کآمار پارامتری
های مرکزی )شامل: میانگین، میانه و نما( و شاخص پراکندگی )شامل: های استفاده شده در مطالعات دلفی، اندازهآماره

تر است. هرچند میانگین نیز قابل در این میان مطلوب« نما»و « میانه»است. استفاده از  (حدوده میان چارکیانحراف معیار و م

ای لیکرت )خیلی موافقم، موافقم، گزینه 5شده براساس طیف هایی طراحیبرای پرسشنامه« میانه»کاربرد است. استفاده از 

 نظری ندارم، مخالفم، خیلی مخالفم( توصیه شده است.

 25صورت است که برای هر سوال میانه و محدوده بین چارکی )فاصله بین ها بدینیک روش معمول برای تحلیل پاسخ

 درصد بیشترین کمیّت مورد بررسی( محاسبه شود. 25درصد کمترین و 

 51تی حداقل د. یعنی وقوشدر اکثر تحقیقات، از توزیع فراوانی برای ارزیابی میزان توافق بین متخصصان استفاده می

نظر درمورد پاسخ به آن های پاسخ به سواالت تحقیق بدهند، توافقاز پاسخگویان، جواب یکسانی به یکی از گزینه درصد

 سوال حاصل شده است. 

نظر تعیین عنوان سطح اتفاقکنندگان( بهکل پاسخگویان )توافق اکثر شرکت درصد 70، میزان دیگر در برخی تحقیقات

نظر برسند، آن مرحله درصد پاسخگویان دورهای )راندهای( دوم و سوم به اتفاق 70ان دیگر، درصورتی که معادل شود. به بیمی

  .شودنظر دارند، درنشر گرفته میکننده در دلفی درباره آن اتفاقای که متخصصان شرکتعنوان مرحلهبه

نظر و ای( باشد، معیار اتفاق)دوگزینه« خیر»یا « بله»برخی دیگر از محققان معتقدند، اگر پاسخ سواالت از نوع  همچنین

 .باشدها میاز پاسخگویان به یکی از گزینه درصد 67اجماع، پاسخ یکسان 

استفاده « ضریب آلفای کرونباخ»نظر بین خبرگان از در برخی از تحقیقات دیگر نیز، برای سنجش میزان توافق

های متخصصان پاسخری است که برای کمُی کردن میزان سازگاری درونی یک شاخص آما« ضریب آلفای کرونباخ»شود. می

ها را های متخصصان به سواالت همبستگی زیادی باهم داشته باشند، این پاسخرود. اگر پاسخکار میبه سواالت تحقیق به

 نامند.سازگار، همگن و یا همگرا می

 کپارامتریناآمار 

باشد های روش تحقیق دلفی میهای مورد استفاده در تحلیل دادهآزمونیکی از « کندالهماهنگی ضریب »آزمون 

 گیرد.  های مختلف مورد استفاده قرار میکه برای تحلیل با قضاوت

استفاده گیری آن، درک است، اما بهترین روش برای اندازهنظر در بین گروهی از متخصصان به آسانی قابل مفهوم اجماع

دهنده متغیر است که، صفر نشان (1( تا یک )0صفر )است. ضریب هماهنگی کندال از « ضریب هماهنگی کندال»از آزمون 

نشان بخش را برای ضریب کندال، توافق رضایت یا بیشتر 7/0مقدار رایی کامل است. رایی و یک نمایانگر همعدم هم

 ، پرسشنامه را باید مجدد برای متخصصان ارسال نمود.باشد 7/0کمتر از دهد، اما اگر ضریب هماهنگی کندال، می



 هامراحل تحلیل داده

همراه صورت گام به گام بهها و اطالعات را در روش تحقیق دلفی بهم تا مراحل تحلیل دادهدر این بخش سعی داری

کور در این بخش مورد استفاده قرار گرفته ذافزار منرم 22شرح دهیم. الزم به ذکر است نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 است. 

 های این بخش واقعی بوده و بخشی از یک طرح مطاعاتی بوده که توسط مولفان این کتاب انجام شده است.داده

گیری و تحقق رونق تولید در استان زنجان با تاکید ها و موانع موجود در شکلفرصت»طرح مطالعاتی 

. زنجان: فردعلیرضا خوشگویان ناظر طرحنیری. با همکاری کریم حنفی ربابه پورجبلیمحقق «. انیبر نقش رسانه است

 .1398صدا و سیمای مرکز زنجان، 

این طرح در ابعاد و متغیرها مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد مطالعه قرار گرفته که در این کتاب تنها 

 مونه ذکر کردیم.متغیر موانع اجتماعی را برای ن

 راند اول

نامه به ایشان اقدام به ارسال دعوت ،نظردر راند اول بعد از شناسایی اساتید، متخصصان، خُبرگان و کارشناسان صاحب

سوال اصلی بخش برای ایشان ارسال نفر را برای تشکیل پانل اصلی این مطالعه کسب نمودیم. سپس  20نموده و آمادگی 

  ردید:گ

 ترین موانع اجتماعی تحقق رونق تولید در استان زنجان کدامند؟نظر شما مهمبه :سوال

هایی برای این متغیر استخراج و ولفهو م ا نمودههمصاحبه تحلیل مضمونها، محققان اقدام به پس از گردآوری پاسخ

 :عمل آمدبها اقدام به طراحی پرسشنامه ذیل هبرطبق آن مولفه
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1 
 موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدتوجهی به سالیق و نیازهای مشتریان، از گسست تعامل بین مردم و تولیدکنندگان و بی

 باشد.می

  

   باشد.می رونق تولیدموانع اجتماعی تحقق عدم اعتماد به کاالهای ساخت داخلی، از  2

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدفقدان عزم ملی در حمایت از تولیدات داخلی، از  3

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدعدم همگرایی در بین مدیران شهری در حمایت از رونق تولید، از  4

5 
موانع اجتماعی ر روستاییان باهدف توانمندسازی ایشان برای تولید باکیفیت، از ای مستمهای فنی و حرفهضعف در ارایه آموزش

 باشد.می تحقق رونق تولید

  

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای فکری و نخبگان از استان، از خروج سرمایه 6

7 
موانع اجتماعی تحقق ها با جامعه، از ن دانشگاهنقش ضعیف آموزش عالی در رفع تنگناها و مشکالت استان و ارتباط ضعیف بی

 باشد.می رونق تولید

  

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اقتصادی و صنایع، از آموختگان موفق در بنگاهعدم جذب نخبگان و دانش 8

   باشد.می اجتماعی تحقق رونق تولیدموانع عدم استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول، از  9

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدوکار، از های اجرایی ناظر بر کسبها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی 10

   باشد.می یدموانع اجتماعی تحقق رونق تولوجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، از  11

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدها در بازار، از های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتدخالت 12

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اجرایی، از فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه 13
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   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اجرایی، از وکار در دستگاهایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبموانع در فر 14

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدها، از های تحصیلی غیرکاربردی در دانشگاهتراکم رشته 15

16 
موانع یروی انسانی کارآفرین، از نهی و عدم توفیق در تربیت های مناسب کارآفرینی در مراکز علمی و دانشگانبود آموزش

 باشد.می اجتماعی تحقق رونق تولید

  

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای مجازی، از های کارآفرینی در محیطنبود انگیزه و اعتماد به استفاده از ظرفیت 17

کارشناسی و تخصصی ُنخبگان، جهت انجام دور )راند( دوم دلفی،  بعد از طراحی پرسشنامه فوق، باتوجه به نظرات

 نفر اعضای راند اول ارسال گردید. 20پرسشنامه به 

 راند دوم

ها به مراحل ورود داده وارد شد. SPSSافزار ها جهت تحلیل به نرمها، دادهآوری پرسشنامهدر این راند پس از جمع

 باشد.مشاهده میهای زیر قابل در شکل SPSSافزار نرم

 SPSSافزار ها در نرمهای پرسشنامهداده استخراج

Data View 

 

 

 



Variable View  

 های تحقیقآمار توصیفی دادهجداول ها، اولین گام انجام آزمون مربوط به و ویرایش داده SPSSا به هورود دادهپس از 

 باشد:می ذیلشرح به

 هاگزینه فراوانی برروی، (Descriptive Statistics) ، باانتخاب گزینه آمار توصیفی(Analyze) در منوی آنالیز* 

(Frequencies ) گرددمیکلیک . 

شوند. منتقل می( Variables) متغیرها، به کادر های مربوط به متغیرگویه 17، (Frequencies) هادر صفحه فراوانی* 

 گذاری شده است. نیز قبالً طبق دیفالت سیستم، عالمت (Display Frequency Tables) گزینه نمایش جداول فراوانی ضمناً

های مقادیر آماره . در قسمت1 :(Frequencies: Statistics) ها، در صفحه آماره(Statistics) هاآمارهه با انتخاب گزین* 

 (Central Tendency) های مرکزیشاخص . در قسمت2؛ (Quartiles) ها)چارک( Percentile Values) درصدی

 دد.گرمی، انتخاب (Mode) ، مُد یا نما(Median) ، میانه(Mean) )میانگین

 . در قسمت1: تحقیق به ضرورتناب: (Frequencies: Charts) ها، در صفحه نمودار(Charts) هانموداربا انتخاب گزینه * 

 ، هیستوگرام(Pie Charts) کیکینمودار ، (Bar Charts) ایمیلهنمودار ، (None) )هیچکدام( Chart Type) انواع نمودار

(Histogram)وی هیستوگرام(: نمایش منحنی نرمال برر (Show Normal Curve on Histogram) در قسمت2؛ . 

 انتخاب؛ گزینه موردنیاز را ((Percentages) ، برحسب درصد(Frequencies) )برحسب فراوانی (Chart Type) مقادیر نمودار

 کرد.

 (Out Put) که خروجی، برای اینگرددکلیک می( Continue) ، با توجه به اینکه در هر پنجره، دگمه ادامهدر انتهای کار* 

ای متغیرهای زمینه های جامعه مورد مطالعه برمبنایویژگی ترسیمتوصیف و با هدفِ ( )OK) شود، باید دگمه اجراءمشاهده 

 کلیک گردد. (، تحقیق

 



 های تحقیقفرمان نمایش جداول توزیع )فراوانی و درصد( داده
Analyze: Frequencies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های تحقیقتوزیع )فراوانی و درصد( داده فرمان نمایش جداول
Analyze: Frequencies 

 

 های تحقیقنمایش جداول توزیع )فراوانی و درصد( داده
Frequencies Tables 

 

Frequencies Tables 

 

 



دست آمده جی بهخروبرای تعیین سطح توافق استفاده نمودند، لذا « میانگین»که، محققان این سطور از آزمون اینتوجه به با

  برای این آماره مورد استفاده قرار گرفته است.

 گردد:ترسیم میشرح ذیل بهمتغیر موردنظر های برای گویه دست آمدهخروجی به
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 40 8 60 12 توجهی به ....ان و بیو تولیدکنندگگسست تعامل بین مردم  1

 5 1 93 19 .... عدم اعتماد به کاالهای ساخت داخلی 2

 25 5 75 15 .... فقدان عزم ملی در حمایت از تولیدات داخلی 3

 15 3 85 17 .... عدم همگرایی در بین مدیران شهری در حمایت از رونق 4

 25 5 75 15 ....ای مستمر روستاییان فههای فنی و حرضعف در ارایه آموزش 5

 20 4 80 16 .... های فکری و نخبگان از استانخروج سرمایه 6

 15 3 85 17 ....در رفع تنگناها و مشکالت استان  نقش ضعیف آموزش عالی 7

 15 3 85 17 .... هایآموختگان موفق در بنگاهعدم جذب نخبگان و دانش 8

 70 14 30 6 .... از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و عدم استقبال مشتریان 9

 5 1 95 19 ....های اجرایی ها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی 10

 20 4 80 16 ....رانت به یک یا تعدادی از رقبا  وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع 11

 25 5 75 15 ....هاهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتدخالت 12

 25 5 75 15 ....فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در 13

 10 2 90 18 .... وکار درموانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب 14

 35 7 65 13 .... هاهای تحصیلی غیرکاربردی در دانشگاهتراکم رشته 15

 25 5 75 15 ...و  ینی در مراکز علمیهای مناسب کارآفرنبود آموزش 16

 55 11 45 9 ....های کارآفرینی درنبود انگیزه و اعتماد به استفاده از ظرفیت 17

توان بیان نمود: ؛ لذا میشده استنظر تعیین عنوان سطح اتفاقها بهپاسخ درصد 70 تحقیق، میزان ایندر که اینباتوجه به

 .گرددباتوجه به عدم کسب میانگین الزم ازنظر پاسخگویان، برای راند بعدی حذف می 17و  15؛ 9؛ 1های شماره گویه

 



 Kendall’s coefficient of concordance (w) آزموننمایش 

 Kendall’s coefficient of concordance (w) آزموننمایش 

 



 Kendall’s coefficient of concordance (w) آزمون خروجی نمایش

 Kendall’s coefficient of concordance (w) آزمون جیخرو نمایش

 شود:شرح ذیل نشان داده میفرایند دلفی به دوممربوط به خروجی آزمون کندال دور )راند( باال، جدول باتوجه به در ادامه 

 سطح معناداری درجه آزادی دوضریب خی ضریب هماهنگی کندال تعداد خبرگان هاتعداد گویه

17 20 171/0 78/54 16 000/0 

گیریم که گردند و نتیجه میها تایید میباشد، بنابراین گویهمی 000/0معناداری درحد  که در جدول کندال سطحباتوجه به این

آماده هستند. اما باتوجه  تحقیقها جهت اجرای فرایند استفاده کرد. بنابراین این گویه تحقیقها جهت اجرای توان از این گویهمی

)عدم کسب هایی که دارای مشکل بودند گویه ،ها انجام گیردبایست نهایت دقت در انجام آزمونکه در فرایند دلفی میه اینب

راند بعدی ها ویرایش و بار دیگر گردند و باتوجه به پیشنهادات جدید گویهحذف میمیانگین الزم ازنظر پاسخگویان برای توافق( 

 گردد.می اجرا



 سومد ران

طراحی و برای انجام راند سوم به پاسخگویان شرح ذیل به، پرسشنامه مجدد شده در راند دومی از دور خارجهابعد از حذف گویه

 د.یارسال گرد
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   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدز عدم اعتماد به کاالهای ساخت داخلی، ا 1

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدفقدان عزم ملی در حمایت از تولیدات داخلی، از  2

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدعدم همگرایی در بین مدیران شهری در حمایت از رونق تولید، از  3

4 
موانع ای مستمر روستاییان باهدف توانمندسازی ایشان برای تولید باکیفیت، از ای فنی و حرفههضعف در ارایه آموزش

 باشد.می اجتماعی تحقق رونق تولید
  

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای فکری و نخبگان از استان، از خروج سرمایه 5

6 
موانع اجتماعی ها با جامعه، از ستان و ارتباط ضعیف بین دانشگاهنقش ضعیف آموزش عالی در رفع تنگناها و مشکالت ا

 باشد.می تحقق رونق تولید
  

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اقتصادی و صنایع، از آموختگان موفق در بنگاهعدم جذب نخبگان و دانش 7

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدوکار، از ی ناظر بر کسبهای اجرایها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی 8

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدوجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، از  9

   باشد.می تماعی تحقق رونق تولیدموانع اجها در بازار، از های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتدخالت 10

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اجرایی، از فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه 11

   باشد.می موانع اجتماعی تحقق رونق تولیدهای اجرایی، از وکار در دستگاهموانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب 12

13 
موانع یروی انسانی کارآفرین، از نهای مناسب کارآفرینی در مراکز علمی و دانشگاهی و عدم توفیق در تربیت نبود آموزش

 باشد.می اجتماعی تحقق رونق تولید
  

ها به داده وارد شد. مراحل ورود SPSSافزار ها جهت تحلیل به نرمها، دادهآوری پرسشنامهدر این راند پس از جمع

 شود.باشد، لذا در این بخش تنها خروجی جداول نمایش داده میدقیقا مثل راند دوم می SPSSافزار نرم

 گردد:ترسیم میشرح ذیل بهمتغیر موردنظر های برای گویهدست آمده خروجی به
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 «موانع اجتماعی تحقق رونق تولید»های مربوط به متغیر گویه
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 5 1 95 19 ....موانع اجتماعی عدم اعتماد به کاالهای ساخت داخلی، از  1

 10 2 90 18 ....موانع فقدان عزم ملی در حمایت از تولیدات داخلی، از  2

 10 2 90 18 عدم همگرایی در بین مدیران شهری در حمایت از رونق .... 3

 10 2 90 18 ای مستمر ....ی و حرفههای فنضعف در ارایه آموزش 4

 15 3 85 17 ....موانع های فکری و نخبگان از استان، از خروج سرمایه 5

 5 1 95 19 نقش ضعیف آموزش عالی در رفع تنگناها و مشکالت استان .... 6

 10 2 90 18 های ....آموختگان موفق در بنگاهعدم جذب نخبگان و دانش 7

 5 1 95 19 های اجرایی ....ها، قوانین و مقررات و رویهثباتی سیاستبی 8
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 «ق تولیدموانع اجتماعی تحقق رون»های مربوط به متغیر گویه
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 10 2 90 18 وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا .... 9

 10 2 90 18 ها ....های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتدخالت 10

 10 2 90 18 .... فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در 11

 0 0 100 20 وکار در ...موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب 12

 10 2 90 18 های مناسب کارآفرینی در مراکز علمی و ....نبود آموزش 13

همه ن بیان نمود: تواشده است؛ لذا مینظر تعیین عنوان سطح اتفاقها بهدرصد پاسخ 70 تحقیق، میزان ایندر که اینباتوجه به

 گردد.نظر الزم بوده و لذا پایان راندها اعالم میدارای سطح اتفاق کسب میانگین الزم ازنظر پاسخگویان تحقیق باهای گویه

  

 

  

  



 هاپیوست

 اولیهنمونه دعوتنامه   :1پیوست 

 با سالم و احترام، استاد و اندیشمند معزز و گرامی

ترسیم »درحال انجام رساله خود باعنوان  شناسی اقتصادی و توسعه،نیری دانشجوی مقطع دکترای جامعهریم حنفیاینجانب ک

با روش کیفی و رویکرد پژوهشی دلفی، زیرنظر استاد راهنما خانم دکتر ربابه پورجبلی و استاد مشاور خانم « بنیانمدل توسعه دانش

 باشم. دکتر محبوبه بابایی می

. 3. توسعه اقتصادی؛ 2. توسعه اجتماعی؛ 1ها  متغیرهای: باشند که از بین آنبنیان دخیل میمتعددی در توسعه دانش متغیرهای

د. نظر به دانش و نباشمدنظر در این پژوهش می ؛. مدیریت توسعه6. توسعه دانشی و اطالعاتی و 5. توسعه سیاسی؛ 4توسعه فرهنگی؛ 

حضور های اصلی هرکدام از این متغیرها جهت تنظیم پرسشنامه نهایی، سوال ذیل طراحی و بهفهتخصص ارزشمند شما، جهت تهیه مول

اعضای پانل اصلی این پژوهش متشکل از متخصصان  گردد، تا ضمن بذل توجه به اینجانب، موارد مدنظر خود را مرقوم فرمایید.ارسال می

-علوم اقتصادی، علوم سیاسی، علوم فرهنگی، علوم فناوری اطالعات و دانششناسی، های: علوم جامعهو اندیشمندان و کنشگران رشته

 گیرد.، سوال مربوط به آن حوزه در اختیار ایشان قرار میشانخواهند بود؛ که به تناسب فعالیت پژوهیشناسی و علوم مدیریت و آینده

دهد که با حفظ گمنامی و اصل وهشگر تعهد اخالقی میضمنا کلیه اطالعات و موارد مندرج در این پژوهش کامال محرمانه بوده و پژ

 ها اقدام نماید. ها نسبت به تحلیل دادهمحرمانگی اطالعات و داده

 سواالت فردی و عمومی  

 میزان سابقه کار عنوان شغل/ فعالیت عنوان رشته دانشگاهی آخرین مدرک تحصیلی

توجه:  بنیانی/ محوری(کدامند؟ )باتاکید بر اصل دانش اجتماعی های اصلی توسعهها و ویژگینظر شما مولفه: به1سوال

 صورت انشایی، توضیحی یا تیتروار باشد.تواند بههیچ محدودیتی برای پاسخ به سوال فوق وجود ندارد و موارد می
 

  



 های الکترونیکی: ایجاد پرسشنامه2پیوست 

 ساخت پرسشنامه آنالین رایگان چیست؟

های میدانی از آن استفاده آوری دادهاینترنتی است که افراد برای جمع ابزار ،مان پرسشنامه اینترنتیپرسشنامه آنالین یا ه

 .ها استفاده می شوندآوری دادهمنظور جمعهای اینترنتی هستند که بهپرسشنامه آنالین همان فرمکنند. می

 پرسشنامه آنالین برای چه افرادی کاربرد دارد؟

 شناسی،های علوم انسانی مثل روانخصوص دانشجویان رشتهمه آنالین برای دانشجویان هست بهکاربرد اصلی پرسشنا

حقیقات میدانی ت یا نامه/ رسالهپایان کالسی، کارهای برای .... دانشجویان تربیتی، حسابداری وشناسی، علوممدیریت، جامعه

 پخش افراد بین و کنند آنالین را خود پرسشنامه راحتیبه وانندتمی آنالین پرسشنامه های رایگان ساختافزارنرم ازطریق خود

 دارند. آنالین پرسشنامه در را کاربرد باالترین دانشجویی هایپرسشنامه. کنند آوریجمع را خود هایداده و کنند

انند برای توصورت که میار هم کاربرد دارد بدینک و کسب صاحبان ها و موسسات وسازمان پرسشنامه آنالین برای

ها، سنجش کیفیت خدمات، سنجش وفاداری مشتریان، ارزیابی عملکرد کارکنان، ثبت نظرات، ایده سنجش رضایت مشتریان،

 .استفاده قرار گیرد پیشنهادات و انتقادات مورد

 چرا از پرسشنامه آنالین استفاده کنم؟

اند با چند درگ و دراپ ساده پرسشنامه خود را تومیمحقق  و اغلب کامال رایگانای اندک با هزینه: کاهش هزینه -

هزینه  ،هاتلفن، هزینه پرینت و ارسال پرسشنامههای و دیگر نیازی به هزینه های اجتماعی انتشار دهدو در شبکه بسازد

 باشد.نمیسازی و ورود دستی داده برای تحلیل آماری آماده

صورت خودکار ها در لحظه و بهد، پاسخشوارسال می نپرسشنامه آنالی که لینکبه محض این: افزایش سرعت -

سازی ها، به چندین روز زمان برای آمادهها، بسته به تعداد پاسخشوند. درصورتی که انجام این مراحل در سایر شیوهمی آوریجمع

 .احتیاج دارد و ساماندهی داده

بیند، تحت تاثیر تمایل به حفظ ای را نمیکنندهمصاحبهدهنده، پاسخ پرسشنامه آنالین جا که دراز آن: سوگیری کمتر -

ای نیز کنندهها دارای سوگیری نخواهد بود. ازطرفی در این شیوه مصاحبهخود در برابر او قرار نخواهد گرفت و پاسخ وجهه

 .شودنمونه آماری پرسیده می از کلیه افراد جامعه/مشخص وجود ندارد و سواالت به یک روال 

را در اختیار دارند، هر زمان که مایل  پرسشنامه آنالین دهندگانی که لینکپاسخ: حدودیت زمان و مکانبدون م -

را تکمیل نمایند. طراح مطالعه نیز به حساب کاربری خود ازطریق اینترنت در هر مکان و زمانی دسترسی توانند آنباشند می

 .ررسی کند و نمودارهای گرافیکی تحلیلی را دنبال کندها را بتواند مطالعه را ویرایش کند، پاسخدارد و می

-، شبکهتواند پرسشنامه را ازطریق ایمیل، تلگرام، لینکدینمیمحقق در شیوه آنالین : تروسیع گیری جامعههدف -

 .دست مخاطبان خود برساند و جامعه بزرگتری را هدف قرار دهدو قرار دادن بر روی سایت به های اجتماعی

دهد تا در هر دهندگان میدهندگان این امکان را به پاسخشنامه آنالین و ارسال آن به پاسخبا طراحی پرس محقق -

 . دهند پاسخ پرسشنامه فرم به راحتیبه( …موقعیتی )خانه، محل کار، مترو و 

 .ها خوانا و واضح هستند و ناخوانایی معنی نداردین تمام جوابآنال پرسشنامه در -

جلوگیری های واگیردار افراد از انتقال و انتشار بیماریپرسشنامه آنالین باتوجه به عدم حضور فیزیکی  با طراحی  -

 شود.می

 گردد.های پرسشنامه کامال رعایت میاصل گمنامی در پاسخگویی به گویه -

راحتی به محققود و شصورت خودکار ذخیره میها بهدهنده پاسخآنالین با زدن یک دکمه توسط پاسخدر پرسشنامه  -

 .نیست SPSS ها به اکسل یادادهورود و نیازی به کار سخت  دانلود کندهای مختلف ها را در فرمتدادهتوانید می



 .عبارتی پرسشنامه خود را هوشمند کندرابطه برقرار کند یا بهها گویهد بین توانمیمحقق در پرسشنامه آنالین  -

را به یعنی رنگ، فونت، سایه و عکس  .م دلخواه قرار دهدد برای پرسشنامه خود تِ توانمی محققدر پرسشنامه اینترنتی  -

 پرسشنامه اضافه نماید.

خدمات توزیع صورت رایگان یا با اخذ هزینه بسیار جزئی به ارایه که بههایی ها یا پایگاهاز سایتدر ادامه به تعدادی 

  د:شوپردازند اشاره میمیهای آنالین پرسشنامه

www.surveymonkey.com 

www.zoomerang.com 

www.surveygizmo.com 

www.polldaddy.com 

www.questionpro.com 

www.limesurvey.org 

www.keysurvey.com 

www.sogosurvey.com 

www.zoho.com/survey 

www.surveyplanet.com 

www.qualtrics.com/research-suite 

www.porsline.ir 

www.google.com/intl/fa/forms/about/ 

  



 هاآوری دادهلیست مراحل جمعچک نمونه: 3پیوست 

 شرح فعالیت
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نتیجه و 

 توضیحات
    تعیین اساتید، متخصصان و کارشناسان پانل اصلی و طراحی دعوتنامه 

خذ موافقت اولیه آپی و تلگرامی با اساتید، متخصصان پانل اصلی و اتماس تلفنی، واتس
 همکاری ایشان

   

    ارسال دعوتنامه و جدول اعضا به اساتید راهنما و مشاور/ ناظر جهت دریافت نظرات

    دریافت اصالحات اساتید/ ناظر و اعمال اصالحات

     اعمال اصالحات و اخذ تایید نهایی اساتید راهنما و مشاور/ ناظر

    شده پانل اصلی جهت پاسخگوییهای تعیینارسال دعوتنامه و سواالت به گروه

    هاپیگری اول برای دریافت پاسخ

    هاپیگری دوم برای دریافت پاسخ

    هاپیگری سوم برای دریافت پاسخ

    ها بندی پاسخجمع

    بندی اولیه به اساتید راهنما و مشاور/ ناظر جهت دریافت نظرات ایشانارسال جمع

    ت اصالحی اساتید راهنما و مشاور/ ناظردریافت نظرا

    بندی اولیهاعمال اصالحات و اخذ تایید نهایی جمع

    های مربوط به هر گروه اساتید، کارشناسان و متخصصانطراحی پرسشنامه

    ها به اساتید راهنما و مشاور/ ناظر جهت اخذ نظرات ایشانارسال پرسشنامه

    تید راهنما و مشاور/ ناظردریافت نظرات اصالحی اسا

    هااعمال اصالحات و اخذ تایید نهایی جهت ارسال پرسشنامه

    ها به اعضای پانل )راند اول(ارسال پرسشنامه

    هاپیگری اول برای دریافت پاسخ

    هاپیگری دوم برای دریافت پاسخ

    هاپیگری سوم برای دریافت پاسخ

    یج راند اول بندی و تحلیل نتاجمع

    ارسال نتایج به اساتید راهنما و مشاور/ ناظر جهت دریافت نظرات

    دریافت نظرات اصالحی اساتید راهنما و مشاور/ ناظر

    اعمال اطالحات و اخذ تایید نهایی جهت طراحی پرسشنامه راند دوم

    ها به اعضای پانل )راند دوم(ارسال پرسشنامه

    هاای دریافت پاسخپیگری اول بر

    هاپیگری دوم برای دریافت پاسخ

    هاپیگری سوم برای دریافت پاسخ

    ها بندی پاسخجمع
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