I – Zasady budowanie
kwestionariusza
i jego głównych elementów

Sphinx ClassRoom
Eclairez vos décisions !
pakiet Sphinx przeznaczony do nauki metod i techniki badań ankietowych.

Cele
Cele metodologiczne
•

•

•

Zrozumienie potrzeby jasnego określenia
celu ankiety i dokładnego jego
odzwierciedlenia w strukturze ankiety
Umiejętność prawidłowego kształtowania
kwestionariusza w odrębnych i dobrze
skoordynowanych częściach.
Zidentyfikowanie typowej struktury
kwestionariusza, często skupiającej się na
podstawowych tematach, t.j. zachowania
/ opinie / motywacje / oczekiwania /
tożsamość.
Przewidzenie odnośników i wymagań
prezentacji dotyczących pewnych pytań
(lub części).

Cele Sphinx
•

Określenie głównych
części kwestionariusza i
pytań w "skróconej"
wersji, bez redakcji całej
treści.

Spis treści

1. Badania ankietowe
2. Wartościowy kwestionariusz…
3. Struktura kwestionariusza
4. Kwestionariusz jako pewna struktura organizacyjna
5. Odnośniki i warunki wyświetlania
6. Uwagi praktyczne…

1. Badania kwestionariusza
•Kwestionariusz projektuje się w sposób logiczny i rygorystyczny.
•Zasadniczo nie zaczyna się od pisania pytań. W tym względzie stosuje się

plan (lub schemat organizacyjny), opierający się na tematyce badawczej
wynikającej z pytań badawczych w następujący sposób:

•Pytania

badawcze
•Wyciągnięte wnioski z

ankiety

•Pytania zadane przez

zleceniodawcę.

•Tematyka

badawcza

•Schemat

organizacyjny
•Plan

kwestionariusza,
•Wątki
wymagające uwzględniający
i
rozpracowania w ramach określający
części
ankiety
składowe
tematyki
•Obejmowany zakres
badawczej .
•Można go przedstawić na
trzech
lub
ewentualnie
dwóch
poziomach
obejmujących
subdomeny/części
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•Pytania
•W

tym
samym
kształcie
w
jakim
będą one zadane
ostatecznie
respondentowi

2. Poprawny kwestionariusz (1/2)…
•Dokładnie odpowiada na pytania badawcze
•

Pytania badawcze odpowiadają na pytania pytającego.

•

Odpowiedzi udzielone na podstawie wyników ankiety pozwalają na
podjęcie świadomych decyzji.

•

Zapoznanie

się

z

kwestionariuszem

umożliwia

przewidzenie

treści

sprawozdania z badań, czyli odpowiedzi udzielonych na podstawie ankiety.
•

Na przykład:
•

Jakie są decydujące kryteria o wyborze soku pomarańczowego dla polskich
konsumentów mieszczących się w przedziale wieku 30-45 lat?

•

Jaka jest wartość/waga każdego decydującego kryterium (np. cena, zawartość
cukru, kraj pochodzenia)?

•

Czy istnieją różnice w zależności od grupy wiekowej lub poziomu dochodów?
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2. Poprawny kwestionariusz (2/2) …

•Obejmuje wszystkie zakresy pytań określone przez wnioskodawcę
• Zakres pytań, to zbiór wątków, które zostaną poruszone w ankiecie (pomagające w
odpowiedziach na pytania badawcze).
•

Na przykład:
•
•
•
•
•

Sposoby spożywania soku pomarańczowego przez polskich konsumentów w wieku 30-45 lat
Wrażliwość na trendy konsumenckie w obszarze żywności, jak dieta, produkty ekologiczne,
sprawiedliwy handel, itd.
Znane marki i opinia na ich temat
Kryteria wyboru i idealna wartość na podstawie określonych kryteriów
Charakterystyka społeczno-demograficzna respondenta

•Pytania badawcze oraz ich zakresy muszą być dokładnie określone z

wnioskodawcą i wyraźnie przez niego zatwierdzone.
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3. Struktura kwestionariusza

•

Przed sporządzeniem pytań istotne jest, określenie ogólnej struktury ankiety.

•

Przypomnienie: struktura kwestionariusza opiera się na zakresie określonego
wcześniej badania.

•

Jeśli chodzi o tworzenie sekwencji, zaczyna się od najprostszych elementów do
zapisania (t.j. zachowania) a następnie przechodzi się do informacji o bardziej
złożonym charakterze (motywy i oczekiwania) lub o bardziej poufnym
charakterze (pytania dotyczące tożsamości).

•

Pytania dotyczące tożsamości można znaleźć niekiedy na początku ankiety,
jeśli są one wykorzystywane jako pytania filtrujące lub limity.

Budowanie kwestionariusza i główne
wątki ankiety

3. Struktura kwestionariusza
Zasadniczo sekwencjonowanie pytań odbywa się według następującego

•

schematu:
•

Zachowania: co Pan/Pani robi, kiedy, gdzie,

•

Wiedza/opinie: co Pan/Pani zna, co Pan/Pani

jak, ile itd.

o tym myśli, czy Pan/Pani jest zadowolony/a itd.

•

Powód: dlaczego Pan/Pani tak robi albo tak

•

Oczekiwania

•

Tożsamość : kim Pan/Pani jest ?

myśli…

:

jakie

Pan/Pani by chciał(a)…

nowości,

porady
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Zachowania
Wiedza/opinie
Powód
Oczekiwania
Tożsamość

4. Kwestionariusz jako struktura organizacyjna

•

Aby zapewnić wyraźną i logiczną strukturę kwestionariusza, edytor (autor)
będzie mógł się posługiwać strukturą organizacyjną, tak aby reprezentować
główne zakresy pytań i subdomeny do uwzględnienia.

•

Ostatecznie pojawią się wątki każdego pytania, które należy zadać.

•

Różne programy służą do tworzenia tego typu reprezentacji, takie jak Mind
Manager lub Sphinx iQ (funkcja schematu organizacyjnego)
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Struktura organizacyjna kwestionariusza „sok pomarańczowy”
Częstotliwość

Sposób konsumpcji
Zachowanie

Moment
Budżet

Znany znak towarowy
i opinie

Rozpoznawalność odruchowa
Opinie o znaku

Wiedza / opinia

Tożsamość

Dinano
Equatoria

Podatność na trend
konsumowania
żywności

Motywy / oczekiwania

Fruit King

Kryteria wyboru i
wartości idealne

Charakterystyka
społecznodemograficzna
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Podatność na produkty dietetyczne
Podatność na produkty ekologiczne
Podatnośc na sprawiedliwy handel

Znaczenie wyboru kryteriów
Idealne walory dotyczące 3
najważniejszych kryteriów
Wiek
Płeć
Dochody
Miejsce zamieszkania

5. Odesłania i warunki prezentacji

•

Warto

także

zastanowić

się

nad

ewentualnym

ukierunkowaniem

kwestionariusza – niektóre pytania lub jego części nie będą wszystkim zadane.
Pytania te lub ich składniki określane są według warunków prezentacji i
odnośników.
•

Warunek prezentacji pozwala ograniczyć zadanie jednego pytania do
jednego profilu respondenta: np. osoby które odpowiedziały „tak” na
poprzednie pytanie, albo kobiety poniżej 30 roku życia itd.

•

Odnośniki stosuje się celem pominięcia danej części kwestionariusza w
zależności od konkretnego profilu (np. osoby które stwierdzają iż piją wodę z
kranu nie będą odpowiadały w częściach poświęconym wodom mineralnym).

•

Warunki prezentacji i odnośników, konfiguruje się w programie Sphinx z chwilą
opracowania kwestionariusza.
Kształtowanie kwestionariusza i
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6. Uwagi praktyczne…

•

Zbyt długi kwestionariusz może spowodować zniechęcenie respondentów lub
niepełnowartościowe odpowiedzi.

•

Należy wziąć pod uwagę, że czas poświęcony na kwestionariusz ogranicza się
do kilkunastu minut.
•

Jeśli ma on trwać powyżej 15 minut, należy sprecyzować cel szczególny,
wpłynąć na zainteresowanie lub zmotywowanie respondenta.

•

W

ramach

samodzielnego

zarządzania

(w

formie

papierowej,

internetowej lub mobilnej), struktura może być widoczna w wyraźnych
wyznaczonych sekcjach lub częściach.
•

Nadmierna liczba odnośników lub warunków powoduje zbyt skomplikowaną
strukturę w której respondent może się pogubić lub zdemotywować.
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Kluczowe pojęcia
•
•

•

•

Schemat organizacyjny: zakres objęty ankietą – pytania, które sobie
zadajemy.
Struktura organizacyjna kwestionariusza: wizualna reprezentacja
kwestionariusza, która pozwala na zrozumienie struktury i jego
sekwencjonowanie.
Główne wątki ankiety: zachowania / opinie / motywy / tożsamość.
Zaczynamy od najprostszych elementów do zebrania których nie wymaga się
dalszej refleksji od respondenta: chodzi o zachowanie. Następnie pojawiają
się opinie, w których rozmówcy są proszeni o wypowiedzenie się na temat
swoich doświadczeń. W trzeciej części można zapytać o motywacje,
potrzeby i/lub oczekiwania. Wreszcie wszystkie informacje dotyczące
tożsamości respondenta są zapisane.
Odnośniki i warunek prezentacji: konfiguracja kwestionariusza tak aby dane
pytanie (lub pytania) było przedstawione w zależności od profilu poprzednich
odpowiedzi (np. jeżeli respondent deklaruje przynależeć do grupy wiekowej
poniżej 30 lat, nie będzie odpowiadał na pytania 10 do15).

II – Redagowanie pytań

Sphinx ClassRoom
Eclairez vos décisions !
pakiet Sphinx przeznaczony do nauki metod i techniki badań ankietowych.

Cele
Cele metodologiczne
•
•

•

•

Określić różne formaty pytań
Umieć formułować pytania w odpowiedni
sposób, przy jednoczesnym przestrzeganiu
"zasad handlu".
Wykorzystać wstępne badanie
kwestionariusza (pilotaż) celem
zatwierdzenia /zmiany jego treści.
Dostosować format pytania do informacji
pożądanych w ankiecie = przeprowadzić
pożądane analizy na koniec ankiety.

Cele Sphinx
•

•
•
•

Umiejętność
konfigurowania wszystkich
rodzajów formatów i pytań
w programie
Ustawienie różnych opcji i
warunków prezentacji
Umiejętność posługiwania
się biblioteką pytań
Umiejętność ustawiania
skali

Spis treści

1. Rodzaje pytań
2. Główne zasady formułowania pytań
3. Test walidacyjny kwestionariusza

1. Rodzaje pytań
• Pytania

Zamknięte - jeśli oferują różne rodzaje odpowiedzi dla respondenta
• Otwarte - jeśli odpowiedzi są swobodne.
• Różne rodzaje pytań (otwarte lub zamknięte) są prezentowane w
następujący sposób:
•

pojedyncze
Wielokrotny wybór

Pytanie
zamknięte

uporządkowane

Skala

3

✔
✔ ✔✔
2

-

Wizerunek

?
Pytanie otwarte

1

✔

Liczbowe

123

Tekstowe

Bla bla, bla blabla

Kodowe

ABC 123

Formułowanie pytań

+

1.1 Pytania zamknięte
Rodzaj

Zasada

Przykład

Zamknięte Pytanie zamknięte pojedyńcze wymaga od
Pojedyncze respondenta tylko jednej możliwej odpowiedzi z
listy proponowanej.

Jaki sok najbardziej lubisz z podanej listy?
1. Pomarańczowy ; 2. Cytrynowy ; 3. Jabłkowy;
4. Gruszkowy ; 5. z owoców tropikalnych; 6. grejpfrutowy ;
7. brzoskwiniowy; 8. z moreli; 9. z owoców miękkich; 10. Inne

Zamknięte W tym przypadku, proponuje się listę odpowiedzi.
wielokrotne Respondent może wybrać kilka odpowiedzi. Jeżeli
jest określona ich liczba maksymalna, należy
sprecyzować tą liczbę w tytule.

Jakie są twoje trzy ulubione soki z podanej listy?
1. Pomarańczowy ; 2. Cytrynowy ; 3. Jabłkowy;
4. Gruszkowy ; 5. z owoców tropikalnych; 6. grejpfrutowy ;
7. brzoskwiniowy; 8. z moreli; 9. z owoców miękkich; 10. Inne

Zamknięty Dotyczy zamkniętego i wielokrotnego pytania w
uporządko którym respondent jest proszony o uszeregowanie
wane
wybranych przez siebie zasad i warunków.
Powinno to oczywiście być wyszczególnione w
tytule.

Ułóż w kolejności 3 soki, które najbardziej lubisz z podanej
listy.
1. Pomarańczowy ; 2. Cytrynowy ; 3. Jabłkowy;
4. Gruszkowy ; 5. z owoców tropikalnych; 6. grejpfrutowy ;
7. brzoskwiniowy; 8. z moreli; 9. z owoców miękkich; 10. Inne

Zamknięte
Skala

Mysląc o soku pomarańczowym, który wypiłeś dziś rano,
Pojedyncze pytanie zamknięte może być typu
powiedz nam, jak bardzo jesteś zadowolony z
"skala", z modalnością rosnącą lub malejącą.
następujących rzeczy:
Skala implikuje pojęcie intensywności i może być
użyta w ankiecie do pomiaru np. zadowolenia,
porozumienia, znaczenia lub częstotliwości. Często
używane w ankietach, często w formie tabeli z
kilkoma pytaniami w skali.

Zamknięte
Wizerunek

Pytania te wymagają wyboru jednego (lub więcej) Z poniższego zestawu wybierz obrazek, który osobiście
kojarzy Ci się z sokiem pomarańczowym?
obrazu (obrazów) z zestawu propozycji.

Formułowanie pytań

1.2 Pytania stopniowe
Rodzaj
Parzysty Linkert

Nie parzysty Likert

Zasda
Najczęściej używany. Każde kryterium jest
oceniane za pomocą serii regularnie
rozmieszczonych wniosków. Często "w ogóle
nie..." do "w pełni..." stosowane są modalności.
Liczba kroków wynosi od 4 do 7.
Idem.

Zalety i wady
Z czterema lub sześcioma opcjami, respondent jest "zmuszony" do podjęcia
wysiłku, aby być po jednej lub drugiej stronie pozycji centralnej, która czasami
jest wybierana jako bezpieczna przystań. Praktycy preferują wagi
czteropunktowe.

Dzięki poziomowi "żadne", w odpowiedziach wprowadza się nieco więcej
odmian. Z tego powodu stosowane są stopnie pięciopunktowe. W przypadku
sondaży akademickich zalecana jest liczba stopień równa 7.

Osgood
(lub różnicowo
semantyczna))

W wymiarach, które chce się docenić, na
krańcach stopni umieszcza się dwa
przeciwstawne wyrażenia lub przymiotniki.

Fakt bezpośredniego odniesienia się do ocenianych cech lub wad sprawia, czy
pytanie jest bardziej konkretne i bez wątpienia mniej monotonne dla
respondenta. Z tego punktu widzenia, wiemy trochę więcej, co mierzymy...

Piktogramy

Kroki te są zastępowane lub uzupełniane
piktogramami, które przedstawiają stopień
zadowolenia lub zgody. To najczęściej są
"uśmiechy".

Uśmiechy są zazwyczaj stosowane w badaniach międzynarodowych, gdzie
tłumaczenie stopni nie może zagwarantować rzeczywistej równoważności opinii,
lub w niektórych populacji (np. dzieci).

Stopnie oceniające

Respondenci proszeni są o ocenę swojej
zgody, zadowolenia lub innego wymiaru
postawy, np. poprzez podanie wyniku w skali
od 0 do 10. Oczywiście, ważne jest, aby
określić, co oznacza skala 0 do 10.

W niektórych krajach ta nieco "akademicka" technika pomiaru jest bardzo
interesująca:
-Respondent rozumie, o co się go pyta. Wszyscy mieliśmy do czynienia z tym
systemem oceny i jest on dość łatwy w obsłudze:
-Fakt, że istnieje około dziesięciu poziomów wprowadza to więcej rozbieżności w
odpowiedziach;
-Jego prostota jest szczególnie dobrze dostosowana do metod wspomaganych,
zwłaszcza badań telefonicznych;
-Jest praktyczny w zakresie analizy i przekazywania wyników

Dychotomiczne

Respondent odpowiada na różne propozycje Jest to bardzo prosta metoda zbierania odpowiedzi, ale stosunkowo ograniczona
do bardziej szczegółowej analizy.
tylko na dwóch poziomach: "tak/nie";
"zadowolony/niezadowolony"; "zgadzający
For;ułowanie pytań
się/nie zgadzający się".

1.3 Skale
•
•
•

•

Za pomocą skal, dla pytań zamkniętych, punkty mogą być powiązane z różnymi
kategoriami możliwych odpowiedzi.
Skale mogą być następnie wykorzystywane do obliczania wyników.
Wagi są używane do pytań wielokrotnego wyboru lub kwestionariuszy
oceniających: 1 punkt jest przyznawany za właściwą odpowiedź i -1 punkt za
błędną odpowiedź.
Mobilizuje to do stosowania skali 10- lub 20- punktowej, np. przypisując 0 do
"zdecydowanie nie zgadzam się", 3 do "nie zgadzam się", 7 do "zgadzam się" i 10 do
"w pełni zgadzam się".

La rédaction des questions

1.4. Pytania otwarte

Zasada

Przykład

Zalecenia

Otwarte i numeryczne: swobodna
Ile masz lat ?
odpowiedź w formie liczbowej.
Pozwoli to na wykonanie określonych
operacji na tych zmiennikach:
obliczenie średniej, mediany,
odchylenia standardowego, sumy itp.

Określić jednostkę oraz zdefiniować minimalne i
maksymalne limity w ankietowym programie, aby
uniknąć błędów wprowadzania informacji. W
przypadku pytań poufnych, pytania numeryczne
mogą być również sformułowane jako pytania w
zamkniętej skali. Przedziały lub kategorie są wówczas
proponowane jako rodzaje odpowiedzi. Na przykład,
“Jaki jest twój wiek? Poniżej 18; 18-24; 25-34; 35-49; 5064; 65 lub więcej.”

Tekst otwarty: Nie proponuje się
żadnego rodzaju odpowiedzi.
Spodziewany jest swobodny tekst
jako odpowiedź.

Możemy wprowadzać dużo otwartych pytań. Jeśli
zostaną one podkreślone, w odpowiedniej liczbie i
dobrze sformułowane, mogą dać wyniki o bardzo
wysokiej wartości. Wymagają one jednak dobrej
znajomości metod przetwarzania specyficznych dla
danych tekstowych.

Wymień trzy
przymiotniki, które
kojarzą ci się z marką
Equatoria.

Formułowanie pytań

1.4. Pytania w formie tabelarycznej
•

•
•

Pytania w formie tabelarycznej to zestaw następujących pytań, które mają te same
formaty i sposoby udzielania odpowiedzi, a zatem mogą być przedstawiane w
formie tabelarycznej, w celu zebrania odpowiedzi, a także przedstawienia wyników.
Tabele zbiorcze ułatwiają zbieranie odpowiedzi i prezentację wyników.
Często znajdują się tabele z pytaniami dotyczącymi skali:

Albo pojedyńcze
zamknięte pytania:

Albo cyfrowe otwarte pytania:
Moja sytuacja

Formułowanie pytań

Mój sen

2. Główne zasady formułowania pytań
•

Dokładność: im dłuższe jest pytanie, tym bardziej skomplikowane jest do
zrozumienia.

•

Prostota: używać słownictwa respondenta, bez żargonu,

•

Unikalność: tylko jedna zmienna na pytanie, (bez "i" albo "lub")

•

Wyjaśnienie: Unikać słów, które mogą powodować wiele interpretacji (np. zamiast
"często" lub "czasami", używaj "ile razy w tygodniu").

•

Neutralność: nie kierować pytaniem.

•

Różnorodność: używanie na przemian pytania zamknięte, skalowane, otwarte,
obrazkowe, spowoduje większą uwagę respondenta.

•

=> Aby sprawdzić, czy zasady są respektowane, należy przeprowadzić

test kwestionariusza.

Formułowanie pytań

wstępny

3. Starać się przewidywać analizy, które
zostaną przeprowadzone.
•
•
•

•

•

Format pytań będzie również określał pod koniec projektu rodzaj analiz, które mogą
zostać przeprowadzone, a także rodzaj wyników, jakie można uzyskać.
Dlatego też konieczne jest rozważenie - zaraz po opracowaniu kwestionariusza formatu pożądanych wyników w celu właściwej parametryzacji pytań.
Jeśli na przykład chcemy uzyskać dokładne średnie wydatki do porównania z
zewnętrznymi danymi statystycznymi, zmienna "Wydatki" musi być ustawiona jako
otwarte pytanie liczbowe, a nie jako zamknięte skala z nawiasami wydatków.
Ogólnie, jeżeli nosimy się z zamiarem przeprowadzenia analiz statystycznych,
wymagających zmiennych liczbowych, należy to uwzględnić w kwestionariuszu i
przewidzieć odpowiednie pytania otwarte liczbowe lub pytania zamknięte z skalą.
Najskuteczniejszym jest, napisanie raportu z badania "test", na podstawie danych
zebranych podczas badań wstępnego testu. Pozwala nam to na sprawdzenie, czy
kwestionariusz pasuje do oczekiwanych wyników.
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4. Wstępny test kwestionariusza
•
•

•
•

•

•

Na koniec, po sporządzeniu kwestionariusza, najlepszym sposobem na
ocenę jego jakości jest przeprowadzenie wstępnego testu (pilotaż).
Kiedy czas i budżet na to pozwalają, niezbędne jest wstępne testowanie
kwestionariusza. Badanie to organizowane jest na podstawie próby od
15 do 30 respondentów, w warunkach rzeczywistych.
Na koniec respondenci są pytani o ich opinii na temat kwestionariusza:
czas trwania, jasność pytań, itd.
W przypadku badań wspomaganych (telefonicznych lub osobistych),
organizowane jest spotkanie z ankieterami w celu zebrania ich wrażeń z
procesu wywiadu.
Należy również zaplanować analizę tych danych i napisać raport z
badania, aby sprawdzić, czy kwestionariusz jest zgodny z pożądanymi
wynikami.
Wyniki wstępnego testu zostaną wykorzystane do sporządzenia
ostatecznej wersji kwestionariusza.
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Kluczowe pojęcia
•
•
•

•
•
•

Pytanie zamknięte: proponuje respondentowi różne sposoby odpowiedzi.
Może to być pojedyncza lub wielokrotna odpowiedź. Wielokrotne pytania
mogą być uporządkowane (lub nie)
Pytanie otwarte: nie proponuje respondentowi żadnego sposobu odpowiedzi.
Odpowiedź jest swobodna. Może to być głównie numeryczne, tekstowe lub z
kodem (np. INSEE lub kod pocztowy).
Pytanie skalowe: pytanie zamknięte z jedną odpowiedzią może być typu
"skala", z modulacją rosnącą lub malejącą. Skala implikuje znaczenie stopnia
intensywności i może być użyta w ankiecie do pomiaru np. zadowolenia,
porozumienia, znaczenia lub częstotliwości.
Pytania w formie tabelarycznej: zbiór kolejnych pytań, które mają te same
zasady odpowiedzi i które mogą być przedstawione w formie tabeli.
Skala: punkty związane z różnymi kategoriami możliwych odpowiedzi.
Następnie można obliczyć wyniki.
Wstępny test kwestionariusza: faza testowa przeprowadzona na pierwszej
wersji kwestionariusza, pozwalająca na zidentyfikowanie ewentualnych
problemów ze zrozumieniem, brakującej modalności lub złego formatu pytań.
Jest on przeprowadzany na kilkudziesięciu respondentom, a także umożliwia
zatwierdzenie planu obliczeń.

