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 1فصل
 

 مقدمه

استانداردی کئه در  های  برای طراحی پرسشنامه راهنمایی است کتا این 

شئود.   مئی  اجرا و مدیران معلمانآموزشی روی دانش آموزان، های  یستمس

اولیئه، طراحئی    طئرح شئود کئه شئام :     می بخش تقسیم ۴به  کتا این 

پیش نئویس پرسشئنامه بئه     سواالت، نمونه هایی از انواع سواالت و تبدی 

 باشد. می نهایی پرسشنامه

بایسئئت جئئادر بئئه طراحئئی   مئئی ، خواننئئدهکتئئا ایئئن  هعئئپئئس از مطال

جهئت بررسئی مسئائ  پژوهشئی      پیمایشی با کیفیت باال،های  هپرسشنام

 که چگونه: آموزد می مورد بحث باشد. او

 جامعه آماری پرسشنامه مورد نظر تصمیم گیری کند. برای 

 مسئائ  پژوهشئی و فرضئیاتی کئه     ه کئ  و شاخص هاییها  متغیر

 شناسایی کند.براساس آنها جمع آوری شده اند را ها  داده

 جمعیئت  های  سواالتی در مورد عملکرد، نگرش، دانش، و ویژگی

 شناسی طراحی کند.

   هئای   کنئد و در مکئان  سواالت کمی و کیفی باز و بسته طراحئی

 شروط را جرار داهد.ممناسب سواالت پرشی، صافی و 

     خطای پاسخگویی را کاهش و سطح پاسئخگویی را بئه حئداک ر

 برساند.
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 بئرای مصئاحبه کننئده و پاسئخ      سواالت پژوهشی طراحی کند و

 .پرسشنامه دستورالعم  تدوین نمایددهنده 

 نهئایی آن را بئر   آزمایشی از پرسشنامه را اجرا و نسئخه  ای  نمونه

 اساس نتایج به دست آمده تدوین کند.

 کدبوک تهیه کند.ها  برای ورود داده 
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