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  :مقدمه
روشهاي سنتی دنیاي . ژوهشگران علوم اجتماعی است انجام تحقیقات پیمایشی از جمله دغدغه هاي پ

ست که سالیان چندي انجام کتبی پرسشنامه ها بعنوان ابزار پیمایش مرسوم منظور این ا  سنتی را می طلبد،
بعد از پرسشنامه هاي کتبی حضوري، انواع پستی، . ولی در حال حاضر در دنیاي مدرن هستیم. بوده است
مسلماً . اند هاي اینترنتی آورده سالیان چندیست که پژوهشگران رو بسوي پیمایش. مرسوم شد... تلفنی و 

فقط باید اشاره کرد،  قصد ما پرداختن به این مسائل نیست، . اط ضعف این نوع روشها را نباید کتمان کردنق 
محققان جداي از آموزش این روشها و . باالخص در کشور خودمان در ابتداي آن هستیم راهیست که

  .گسترش و فرهنگ سازي آن الزم است جهت برطرف کردن نقاط ضعف این روشها کوشا باشند
  :انواع روشهاي طراحی و مدیریت پرسشنامه هاي اینترنتی

  :دو نوع کلی این پرسشنامه وجود دارد
 پرسشنامه پست الکترونیکی)E-mail Questionnaire(  
 پرسشنامه اینترنتی تحت وب)Internet/ Internet Web Page Questionnaire(  

  :این نوع پرسشنامه هاانواع روشهاي ساخت و ارسال 
 ):Frontpage office(استفاده از نرم افزار فرونت پیج  ساخت با .1

. ساخته، ویرایش و مدیریت کنید office، انواع سواالت را در قالب کند میاین روش به شما کمک 
  .نماییدسپس آنها را تحت وب قرار دهید یا از طریق پست الکترونیکی ارسال 

 :سایتهاي حامی انجام پیمایش هاي اجتماعی .2
  که خدمات رایگان دارند ولی محدودیت هاي خاص را درنظر میگیرندسایتهایی.  
 سایتهایی که بابت مدیریت پرسشنامه هاي اینترنتی هزینه دریافت میکنند.  

3. Google Docs : باشد میآموزشی  هتشونهدف اصلی این. 
Google Documents با  کند میایست که به محققان مبتدي کمک  هاي ساده از جمله راه

آموز روش ارائه در این نوشته بسیار ساده بوده و به صورت خود. خطاهایی این روش را یاد بگیرند آزمون و
است با مطالعه دقیق  دامی. کند میاین نوشته، از مراحل اولیه تا انتهایی اجراي یک پیمایش را معرفی . است

  .اشیدضعف آن راهنما ب برطرف کردن نقاط آن ضمن آموزش مطلبی مفید، محقق را در
  :مراحل زیر را باید جهت ساخت پرسشنامه طی کنید

اینترنتی هاي اینترنتی یک اکانت  محقق باید براي انجام پیمایش :Gmailساخت یک اکانت  .1
این مرحله را طی کنید و آن را بسازید، باید توجه کنید که جهت . داشته باشد gmailآنهم فقط 

و از بکار  مرتبط با موضوع یا به نام خودتان استفاده کنید و اعتبار و اطمینان پاسخگو از اکانت ساده
 .داري کنیدنا مرتبط خود بردن نامهاي عجیب و

خود را باز  gmailصفحه اول : از روي صفحه اول اکانت Documentsباز کردن صفحه  .2
 .را کلیک کنید تا باز شود Documentچپ آن گزینه  ،ل زیر از قسمت باالبا توجه به شک. کنید
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در این صفحه گزینه هاي فراوانی وجد دارد که ما فقط براي کار خود  :Google Docsصفحه  .3
 .کنیم میرا بررسی  Formsقسمت 

  
 :کلیک کنید تا زیر منوي آن باز شود Creat Newبر روي گزینه  .4

 
صفحه اصلی ساخت  ،این صفحه. کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود Formبر روي گزینه  .5

 .باید با کمی حوصله و دقت آن را وارسی کنید تا چم و خمش را بدست آورید. پرسشنامه است
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بخش تشکیل  این صفحه از دو. دهیم میبه ترتیب گزینه ها و مسایل مربوط به این صفحه را توضیح 

  : شده است
ها را ید آنتوان میو . کنید میدر این قسمت شما سواالت خود را وارد : سواالت یک، بخش .1

 .ویرایش کرده و نظاره کنید
این بخش که قسمت باالي صفحه است، به شما این اجازه را  :مدیریت دو، جهت بخش .2

 .که پرسشنامه را به صورت کلی مدیریت کرده و همچنین سواالت جدیدي را وارد کنید دهد می
  .دهیم می چگونگی ورود سواالت را بیان کنیم ابتدا بخش دو را توضیح خواهیم میچون که 

االت را وارد د انواع گوناگون سؤساز اي طراحی شده است که شما را قادر می بخش سواالت به گونه
چارچوب سوال آماده کرده است ولی شما  به طور پیش فرض دو Gmail. حذف یا ویرایش کنید ،کرده

  .تعداد دلخواه سوال وارد کنید یدتوان می
  .کنیم میمه را وارد عنوان پرسشنا Untitled formدر قسمت 

ترجیحاً ، ...خود و  متنی کوتاه در مورد پرسشنامه و چرایی تحقیق، معرفی یدتوان میدر قسمت زیر آن 
  .وارد کنید ،کوتاه

رنگ چارچوب  برید میوقتی نشانگر موس را روي این صفحه . پردازم به چگونگی ورود سواالت می
بر روي این سوال کار کنید و تغییر  خواهید مینی شما تغییر رنگ یع. شود میسواالت و شکل موس عوض 

در این جا نکات . هر سوالی را خواستید جابجا کنید یدتوان میشد شما  وقتی تعداد سواالت زیاد ،شکل یعنی
  :زیر حایز اهمیت است
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  .کنیم می، سوال را وارد Question Titleدر قسمت 
، یعنی اینکه در برخی سواالت که محقق نیمک میمتنی کمکی را وارد  Help Text در قسمت 

مثالً، اگر سوال . ، تا پاسخگو سوال را بهتر درك کندکند میمتنی را جهت توضیح وارد  دهد میاحتمال ابهام 
  :این باشد

  آیا به فامیل درجه یک خود سر میزنید؟
  :بیان کند دتوان میمتن کمکی  

  .شود میاست و آشایان را شامل ن.. .فامیل درجه یک شامل عمو، دایی، عمه، خاله و 
 یدتوان میتوضیح اینکه در اینجا شما . نوع سوال خود را مشخص کنید Question Typeدر قسمت 

  :نوع سوال را از میان گزینه هاي زیر تعیین کنید

  
Text: سواالتی که به صورت متنی کوتاه است.  

متنی کوتاه با  دتوان میرا پرسیدید پاسخگو فقط بعد از اینکه سوال  باشد می انتخاب اولیناین گزینه، 
پاسخ این سوال متنی کوتاه در حد یک . مثالً، یک جمله در مورد همسر خود بگویید. پاسخ دهد محدودیت
  .جمله است

Paragrph text : سواالت متنی بلند، مثال از پاسخگو بپرسید شرحی کوتاه از زندگی خود را
  .بگوید دتوان میبخواهد هرچه دل تنگش ل قبل را ندارد و پاسخگو این سوال محدودیت سوا .بگوید
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Multiple choice: انتخاب کند، شامل  یکی از گزینه را  تواند می سواالتی را که پاسخگو فقط
  .گویند ها رادیویی می اغلب به این نوع گزینه .شود می

  
. بپرسید، جنسیت خود را بیان کند گونه مثال زد که ممکن است از پاسخگو این توان میاین سوال را 

در قسمت . دو جواب را انتخاب کند دتوان میپاسخگو ن. پاسخ این سوال یکی از دو گزینه زن یا مرد است
option  یکی از پاسخها را وارد کنید، کلیدTab   را فشار دهید تاoption  دیگر باز شود و گزینه دیگر را
زمانی پاسخگو هیچ کدام از پاسخها را . گزینه هاي زیادي را وارد کنید یدتوان میبه همین طریق . وارد کنید

براي اینکه این امکان را به پاسخگو بدهید برروي گزینه . گزینه سایر را عالمت زند خواهد میقبول ندارد و 
  .کلیک کنید "add"otherآبی رنگ 

ها را  optionمانی که راحتی پاسخگو، ز، جهت شود میوقتی متن سواالت فارسی است پیشنهاد  
در گزینه آخر به پاسخگو این امکان را بدهید تا آن را انتخاب » سایر«در آخر با نوشتن  کنید میمشخض 

   .در پرسشنامه باشد "other"کند، جالب نیست که متن انگلیسی 
که با  کنید می، پاسخگو را ملزم را تیک بزنید "Go to page based on answerْ"اگر عبارت 

سوالی را از  خواهید میبعبارت دیگر وقتی . نتخاب هر گزینه به سواالتی که مبتنی بر این پاسخ است برودا
اید؟ اگر پاسخ منفی بود به سواالت  پرسید که آیا شما جدا شده کسی که طالق گرفته بپرسید، ابتدا سوال می

   .شود سوق داده میاید  ها نباید پاسخ دهد پس به سوالی که شما تعیین کرده مربوط ب مطلقه
Chekboxes:  را انتخاب کند یا تیک  پاسخهاتعداد بیشتري از  دتوان میسواالتی را که پاسخگو

هاي  و پاسخگو چندین ورزش را از گزینه دهید میمثل اینکه بپرسید کدام یک از ورزشهاي زیر را انجام . بزند
  .مطرح عالمت بزند

Choose from list: مثل نام  ،کند میاي آماده که پاسخگو یکی را انتخاب ه لیستی از پاسخ
  .؟استان خود را بیان کنید

Scale: یعنی وقتی . است 5تا  1ایست مابین چند مقدار که پیش فرض  سواالتی که به صورت فاصله
پاسخگو مابین آن را که چند قسمت است عالمت . سوالی را پرسیدید با پاسخ بین خیلی زیاد تا خیلی کم

  .زند می
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Grid:  زمانی که تعدادي سوال رنج پاسخ . وارد کنید بصورت جدول سواالت خود را یدتوان میشما
یعنی ممکن است بیست جمله مطرح کرده و از پاسخگو بخواهید موافقت و مخالفت خود را . مشابهی دارند

  ...).و تهاي لیکر طیف(بیان کند

 
که در  Columnباید در قسمتهاي  Gridدر این قسمت بعد از تعیین نوع سوال به صورت 

 Row labelدر قسمت ). مثالً، کم تا زیاد(عناوین را مشخص کنید گیرد میپرسشنامه در باالي جدول قرار 
  .، موضوع یا همان گویه را وارد کنیدگیرد میکه در جدول خروجی در کنار قرار 
  :را با این مضمون اي در قسمت انتهایی جمله کنید میدر تمامی سواالتی که وارد 

"Make this a required question"  
و پاسخگو را ملزم  شود میبیند، اگر این گزینه را عالمت بزنید باالي عنوان سوال عالم ستاره قرمز ظاهر  می
  .گردد نمی به این سوال پاسخ دهد، در صورت امتناع او پرسشنامه به منبع ارسال باز ،کند می

  .را با سؤاالت زیباي خود کامل کردیدبعد از اینکه این بخش 
  .چند کار مفید هم انجام دهید یدتوان می 

  با توجه به شکل بر روي این بخش کلیک راست کنید، تا 
  :گزینه هاي دلخواه را انتخاب کنید 
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پرسشنامه را  Export to Microsoft Excelبا استفاده از گزینه  یدتوان مینکته مهم این است که 
در ضمن . ل وارد کرده و به طور فایل جدا داشته باشید و در آنجا هم ویرایش و مدیریت کنیددر اکس

   .این توانایی را دارد که اکسل را فراخوانی کند Spssدانید نرم افزار آماري  همانگونه که می
  .کنیدکه شکل ظاهري پرسشنامه را مالحظه  دهد میاین امکان را  Print Previewگزینه 
  :مدیریت پرسشنامه بخش

  :موارد چندي را وارد پرسشنامه خود کنید یدتوان میشما با استفاده از این دکمه  :Add itemگزینه 
  :این قسمت شامل دو بخش است

  
 .انتخاب کنید یدتوان میهمان نوع سواالتی را که توضیح دادیم را  :سواالت .1
و اضافه کردن یک  Page breakجدا کردن صفحات پرسشنامه با استفاده از  :ها سایر گزینه .2

 . Section header متن کوتاه مابین پرسشنامه با استفاده از گزینه 
Theme:  کرده و به شکل دلخواه ظاهر پرسشنامه را عوض  یدتوان میبا کلیک بر روي این گزینه

 Gmailکنند که اکانت  ها را در رایانامه خود مالحظه می البته تنها کسانی پس زمینه .خود در آورید
استفاده کنید، یعنی آدرس  embedولی اگر شما از . بینند داشته باشند و سایر اعضا فرم ساده را می

  .نه ها را ببیندیزم پس کنید میپاسخگو را قادر پرسشنامه را لینک وبالگ، رایانامه یا سایت کنید، 
Email this form:  و به شما این امکان را  شود میبا کلیک کردن این گزینه پنجره زیر باز

  .که پرسشنامه را براي پاسخگویان ارسال کنید دهد می
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To: لیست آدرسها را وارد کنید.  

From:  دهد میرا نشان  هدننک لاسرا ای ریدمآدرس.  
Subject: گر در خود پرسشنامه عنوان داده باشید در اینجا ا. عنوان پرسشنامه را وارد کنید

  .شود میظاهر 
Include form in the email : که پرسشنامه در صفحه اصلی  شود میاین گزینه باعث

  .انامه ظاهر شودیرا
صورت  براي خود به یدتوان می! کلی کار دیگه داریم! صبر کنید چه خبره(.را بزنید sendگزینه 

  .)آزمایشی بفرستید
See Responses : پاسخها را به دوصورت ببینید دهد میاین گزینه به شما امکان:  

 Summery: همه پاسخها در یک صفحه 
 Spreadsheet: تک تک پاسخ ها در صفحات جدا.  

More actions:  از اینجا اجرا کنید یدتوان میسایر اعمال الزم را:  
Embed:  آن را کپی کرده در  یدتوان میآدرس پرسشنامه در اینجا ذخیره شده است و شما
  .خود قرار دهید رایانامهوبالگ، سایت یا 

Edit confirmation: کرد با پاسخ تشکر و قدردانی  بعد از این که پاسخگو پرسشنامه را پر
پنجره زیر باز  کنید میوقتی بر روي این گزینه کلیک  .آن را ویرایش کنید یدتوان میشما . شود میروبرو 

  .شود می
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  :در ضمن با عالمت زدن جمله. قادرید متن را ویرایش کنید شما

"Publish response summary"  
 .تا نتایج پاسخ خود را مالحظه کند دهید میشما به پاسخگو اجازه  

Saved: این  که حائز اهمیت است،اي  نکته. این گزینه براي ذخیره کردن فایل پرسشنامه است
  .بعدها آن را مالحظه کنید یدتوان می شماو  کند میبه طور خودکار فایل را ذخیره  Gmailاست که 

قبل از انتشار پرسشنامه آن را  کند میم وجود دارد که به شما کمک متنی در قسمت پایین فر
  .ببینید

  :مدیریت پاسخ ها
  :دو راه براي ارسال پرسشنامه دارید بعد از آماده سازي پرسشنامه همانگونه که در ابتدا ذکر کردیم،

  خود پرسشنامه یا لینک آن را ارسال کنید یدتوان میکه  :رایانامهاز طریق.  
 لینک آن مرسوم تر است نداد رارق :از طریق وبالگ یا سایت. 

گوگل پیامی . کند میکلیک  submitدر هر صورت وقتی فرد پاسخ ها را کامل نمود بر روي گزینه 
  .دهد می  جدا ببینید،در صفحه  دتوان میمبنی بر این که پاسخ هاي او ارسال شده است و خالصه آن را 

  
  .کند میو در آخر از او تشکر  
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  .کند میمالحظه  ار نتم نآ اگر شما  متن قدر دانی را عوض کرده باشید در اینجا پاسخگو

  .که به شرح زیر است شود میدر ضمن براي خود سازنده نیز پیامی ارسال 

  
. را براي دیگران ارسال کنیدببینید و همینطور این پرسشنامه  ار ، پاسخ هایدتوان میدر این پیام شما 

نکته . نیز مشاهده کرد Formدر همان صفحه  توان میالبته مدیریت پاسخ ها را اگر بخاطر داشته باشید 
 دتوان میو کسی به غیر از خود محقق ن شود میآخر اینکه پرسشنامه به صورت عکس براي پاسخگو ارسال 

آن را مشاهده نکند  لییالد هب انب اگر او  ،شود میل وقتی پرسشنامه براي کسی ارسا. آن را ویرایش کند
  .شود میمتن زیر در همه رایانامه هاي ارسالی دیده . کند میگوگل لینک آن را نیز برایش ارسال 
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پاسخ ها کم کم براي سازنده پرسشنامه ارسال . بعد از ارسال پرسشنامه باید منتظر پاسخ ها باشید
  .ده و نتیجه گیري کندآنها را نیز مدیریت کر دتوان میو او  شود می

را انتخاب کنید تا صفحه پاسخ ها را ) Form, Gmail inbox(یکی از راه هایی را که قبال ذکرکردیم
  . ببینید

 .دارد "صفحه اکسل "شباهت زیادي به  صفحه زیر همان صفحه پاسخ هاست،

  
آنرا ذکر  بینید که تعدادي از نکات مهم به ترتیب در باالي این جدول گزینه هاي زیر را می

  .کنیم می
File:  کردن فایل ذخیره سازي، باز اعمالی هم چون دهد میاین تب یا گزینه به شما امکان

، )فرمت اصلی(csvجدید، ورود داده جدید، تغییر نام و از همه مهمتر بارگذاري با فرمتهاي، 
HTML)فرمت اینترنتی(، Text ،Excel ،Office  وPDF اکسل  اگر با فرمت. را انجام دهید

  .نیز فراخوانی کنید Spssآن را از طریق نرم افزار  یدتوان میکنید  )یا همان ذخیره(بارگذاري 
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Edit: چسباندن، پاك  کپی، برش، عقب جلو رفتن،: مانند. دهد میه شما ب این تب اجازه ویرایش را
  ...کردن و 
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View:  است... نمایش فرمولها و و شامل نمایش کلی. دهد میاین گزینه نحوه نمایش را نشان.  

  
Insert:  براحتی مواردي را وارد کنید، نمودار رسم کنید، یدتوان میبا استفاده از این گزینه 

  .دیریگن مک تسد ار رسم کردن نمودار تیزم ... .فرمول وارد کنید و 

 
Format:  فونتها و رنگ ها را تغییر دهید یدتوان میبا استفاده از این.  
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Form(*): مدیریت ارسالها و دریافتها را با عددي که نشان دهنده تعداد فرمهاست  ،هگزین این

که در  ار که بسیاري از مواردي کنید میدر ضمن با نگاه به گزینه هاي آن مالحظه . دهد مینشان 
  .هاي ساخت توضیح دادیم در این قسمت تکرار شده است بخش

  
Tools: درت مدیریت ستون ها و ردیفها، نگاهداري آنها و این گزینه که به ابزار معروف است ق ...

  .دهد میرا نشان 

 
Help: این گزینه نیز راهنماي شما در مدیریت این بخش است.  
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 .است )Online Excel(اکسل آنالینگفت این صفحه نوعی توانمیبه طور کلی 
 . گذاریمه عهده خواننده میرسد که همه این موارد را بمی...بعد از جع آوري نوبت به چاپ و 

 زاغآبا مأوت یپایان

...ذکات علم نشرآن است
com.gmail@massoudihamid




