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Clasificarea metodelor de cercetare
 metode cantitative
 metode calitative

 Sunt cele mai frecvente şi cele mai cunoscute modalităţi
de obţinere a unor volume mari de date din mediul
social pentru o ulterioară prelucrare şi analiză
statistică.
 Metoda de bază este ancheta sociologică, iar
instrumentul principal este chestionarul (pot fi, de
asemenea: ghidul de interviu structurat, fişa de
observaţie).
Toate instrumentele de studiu sunt administrate şi
aplicate ( de regula )on-line, iar culegerea şi centralizarea
datelor se face automat şi securizat.
• Sondajul, recensământul
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 Etapele unei cercetãri sociologice prin metoda
anchetei (pe teren)
• Intervievarea (completarea chestionarelor).
• Verificarea chestionarelor (de cãtre operatori si
sefii de echipe ).
• Codificarea rãspunsurilor (dupã necesitate).
• Introducerea datelor
• Verificarea datelor si corectarea erorilor de
introducere
• Prelucrarea primarã a datelor si analiza preliminarã
a rezultatelor
• Introducerea de corectii (dupã necesitate)
• Elaborarea rezultatelor si a raportului final.
• Prezentarea rezultatelor cercetãrii.
11/11/2013
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 Anchete

Un chestionar bun trebuie să fie bine formulat:

– Anchetele solicită
informaţii despre populaţie.
• să fie sintetic, cât se poate de concis
– Anchete pot fi realizate
prin
intermediul
•întrebările să
fie scurte,
simple şi formulate clar.

• Interviului direct• să înceapă cu întrebări demografice pentru a ajuta
respondentul să se simtă confortabil
• Interviului telefonic
• să fie utilizate întrebări dihotomice şi cu răspunsuri
• Chestionar auto-completat
multiple.
• întrebările deschise să fie utilizate cu atenţie.
• să fie evitate întrebările prea sugestive.
• este utilă pre-testarea chestionarului.
• este bine să fie gândit modul de utilizare a datelor
colectate atunci când este pregătit chestionarul.
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Dimensiunea chestionarului
Numãrul de întrebãri se determinã astfel :

 problema principalã A se descompune în k dimensiuni :
A1, A2,...,Ak, care genereazã câte m intrebari
 se introduc r factori complecsi B, C, D,..., necesari pentru
explicarea lui A, sau care prezintã interes pentru cercetare,
fiecare având s dimensiuni a câte t indicatori;
întrebãri;
 se adaugã v întrebãri de identificare (variabile personale): sex,
vârstã, nationalitate, ocupatie, localitate de resedintã etc.
 Astfel, numãrul de întrebãri n = k × m + r × s × t + v
 De exemplu: pentru k = m = r = s = t = 5 si v =10 rezulta
n ≈ 160
(normal pentru o cercetare serioasã)
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Tipuri de intrebari
• factuale (elemente de comportament ale
indivizilor, calitãti fizice etc.)
• de cunostinte (despre cunostintele indivizilor)
• de opinie (despre pãrerile indivizilor)
• de control (pentru verificarea acuratetei
rãspunsurilor).
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Intrebari si variabile
• întrebãri ce genereazã o singurã variabilã (sunt
întrebãrile ce necesitã o singurã variantã de
rãspuns)
• întrebãri ce genereazã mai multe variabile
(sunt întrebãrile ce permit mai multe variante
de rãspuns, fiecare variantã generând o
variabilã).
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CHESTIONARUL
• Un chestionar este un instrument de
cercetare constând dintr-o serie de
întrebări și a altor solicitări în scopul de a
aduna informații de la persoane
• Frecvent sint concepute pentru a analiza
statistică a răspunsurilor
• Chestionarul a fost inventat de Sir Francis
Galton.
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Avantaje :
• sunt ieftine
• nu au nevoie de fel de mult efort din
partea celui ce chestioneaza ca ancheta
verbala sau prin telefon
• au adesea raspunsuri standardizate care
il face simplu pentru a compila date
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• Cu toate acestea, acest tip de răspunsuri
standardizate pot zădărnici unii utilizatori
• Chestionarele sunt, de asemenea, drastic
limitate de faptul că respondenții trebuie
să fie capabili să citească și să răspundă
la întrebările lor
• Astfel, pentru anumite grupuri demografice
efectuarea unui studiu realizat de
chestionar nu pot fi practic.
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• De obicei, un chestionar format dintr-un
număr de întrebări că respondentul trebuie să
răspundă într-un format fix
• Se face o distincție între întrebări deschise și
închise.
• O întrebare deschisă solicită respondentului
să își formuleze răspunsul propriu, în timp ce
• In cazul unei întrebări de tip închis
respondentul alege un răspuns dintr-un
anumit număr de opțiuni. Opțiunile de
răspuns pentru o întrebare de tip închis ar
trebui să fie exhaustive și exclusive reciproc
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Scale pentru intrebarile inchise
• Patru tipuri de scale :
Dihotomică - respondentul are două
opțiuni
Nominală-politomă -respondentul are mai
mult de două opțiuni
Ordinală-politomă -mai mult de două
opțiuni comandate
(Mărginit) continuă, în cazul în care
respondentului îi este oferită o scală
continuă
11/11/2013
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Recomandari :
• Un răspuns la o întrebare deschisă este ulterior
codat într-o scară
• Un exemplu de întrebare deschisă este o
problemă în cazul în care cel testat trebuie sa
completeze o propoziție

• Intrebările ar trebui să decurgă în mod logic
de la una la alta.
• Pentru a obține cele mai bune rate de
răspuns, întrebările ar trebui să curgă de la
cel puțin sensibile la cele mai sensibile, de la
factuale și comportamentale la atitudine, și
de la general la mai mult mai specifice.
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Reguli de construcție
• Folositi propozitii care sunt interpretate în același
mod de către membrii populației de interes
• Folositi declarații pozitive sau negative și pentru
a evita dubla negative
• Nu face presupuneri despre respondent
• Utilizat o formulare clară și ușor de înțeles, ușor
de înțeles pentru toate nivelurile de educație
• Utilizarea corectă ortografie, gramatică și
punctuație
• Evitati elementele care conțin mai mult de o
întrebare pe articol (de exemplu, vă place
căpșuni și cartofi?).
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Principalele moduri de administrare a chestionarului
sunt:

• Față în față, în cazul în care într-un
interviu prezintă elementele oral
• Administrarea chestionarului pe suport de
hârtie
• Administrare (chestionar) computerizată
• Administrarea adaptivă computeriză
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Ce tipuri de intrebari se pot include
intr-un chestionar?
10 tipuri de intrebari din categorii diferite:
• intrebari inchise de tipurile: - raspuns unic (cu butoane
radio sau meniu)
- raspuns multiplu
• intrebari matrice de tipurile:- raspuns unic
- raspuns multiplu
• intrebari deschise de tipurile:- raspuns pe un camp,
- raspuns pe mai multe
campuri
- raspuns liber de tip eseu
- raspuns numeric
• intrebari cu notare de tipurile: - clasament
- suma constanta.
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Intrebarea ofera doua sau mai multe
variante de raspuns din care se poate
alege o singura varianta din cele
posibile

Exemplu meniu

Exemplu butoane radio
ra

Raspuns multiplu (check
box)
box)
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Intrebari matrice
Raspuns unic
Intrebarea permite respondentului sa aprecieze mai multe aspecte conform
aceluiasi set de raspunsuri. Se poate alege un singur raspuns pentru un

aspect.
Intrebari
matrice
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Raspuns multiplu
Intrebarea permite respondentului sa aprecieze mai multe aspecte conform
aceluiasi set de raspunsuri.
Se pot alege mai multe raspunsuri pentru un aspect.
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Intrebari deschise
Raspuns pe un camp
Raspunsul acestei intrebari este liber si
implica completarea unui camp cu lungime
restrictionata

Raspuns pe mai multe campuri

Raspunsul acestei intrebari este liber si
implica completarea mai multor campuri cu
lungimea restrictionata.
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Raspuns liber de tip eseu

Raspunsul acestei intrebari este liber putand fi
oricat de lung si completat pe mai multe randuri.

Raspuns numeric
Raspunsul acestei intrebari este
o valoare numerica.
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Intrebari notare
Clasament

Raspunsul acestei intrebari presupune ierarhizarea unor itemi, pe baza
unor valori numerice.

Suma constanta
Raspunsul acestei intrebari presupune ierarhizarea unor
itemi, pe baza unui numar de puncte. Suma punctajelor obtinute
de itemi trebuie sa fie egala cu o valoare stabilita.
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Sugestii generale pentru chesttionare online

• Specialistii estimeaza ca aproximativ 40% din
totalul persoanelor contactate pentru a completa
un chestionar refuza participarea
• Acest rezultat negativ se datoreaza, in
majoritatea cazurilor, unor chestionare
derutante, lungi, plictisitoare
• Un chestionar de succes este concis, interesant,
clar si are o succesiune logica a intrebarilor
• Datele colectate trebuie sa fie relevante, pentru
ca apoi sa poata fi utilizate in scopul decis
anterior lansarii chestionarului
11/11/2013
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Sugestii in constructia chestionarului
1.Decideti obiectivele studiului pe care doriti sa il realizati.

Asigurati-va apoi ca puteti pune intrebari sau defini masuratori
cu privire la aceste obiective. Numai in acest caz veti putea
concepe un chestionar pentru a va atinge obiectivele. In caz
contrar, incercati sa apelati la alte metode de obtinere a
informatiilor care va intereseaza. Incercati sa raspundeti la
intrebarile:





Ce incerc sa descopar?
Ce decizii doresc sa iau pe baza rezultatelor sondajului?
Cum va arata raportul care va analiza rezultatele sondajului?
Care sunt datele de care am nevoie pentru a asigura succesul
actiunilor ulterioare sondajului?
2. Ierarhizati subiectele, in ordinea descrescatoare a

importantei. Incercati sa decideti cat de dificil va fi pentru
respondenti sa furnizeze datele corespunzatoare fiecarui subiect.
Incercati sa inlocuiti subiectele dificile cu unele mai simple.
11/11/2013
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Sugestii continuare.1
3. Atentie la succesiunea subiectelor atinse in chestionar!
Raspunsul la intrebari nu trebuie sa fie influentat de
intrebarile anterioare, iar dezvaluirea scopului studiului poate
influenta raspunsurile si, implicit, rezultatele finale ale
sondajului.
4. Determinati tipul intrebarilor pe care doriti sa le puneti,
tinand cont de cerintele analizei rezultatelor sondajului.
5. Evitati chestionarul cu exces de intrebari.
Grupati intrebarile pe pagini diferite. Chestionarele lungi pot
deveni plictisitoare si vor fi abandonate de respondentii
grabiti.
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Sugestii – continuare.2
6.Nu folositi abuziv comentarii de genul: “Daca ati raspuns 'Nu' la intrebarea
2, nu raspundeti la intrebarea 7” deoarece sunt frustrante pentru cel care
completeaza chestionarul. In cazuri similare utilizati intrebarile cu afisare
conditionata, care vor fi afisate numai in anumite conditii stabilite de
dumneavoastra, iar respondentul nu va observa diferenta.
7.Scrieti cateva intrebari pentru fiecare subiect pe care l-ati stabilit anterior,
apoi alegeti cea mai buna intrebare pentru fiecare subiect al chestionarului.
Alegeti o secventa potrivita a intrebarilor, care sa nu influenteze raspunsurile.
8. Acordati atentie prezentarii chestionarului. Este bine sa aveti o parte
introductiva a chestionarului cu un scurt text care sa explice respondentului
cerintele completarii chestionarului. De asemenea, este un semn de
profesionalism daca la sfarsitul chestionarului exista un text de multumire,
precum si informatii asupra locului unde se vor gasi rezultatele sondajului, in
cazul in care acestea vor fi facute publice.
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Sugestii – continuare.3
8. Determinati cat timp dureaza completarea chestionarului.
Completarea unui chestionar online trebuie sa dureze mai putin de
5-10 minute pentru a nu descuraja respondentul. Limitati numarul
de intrebari pentru ca respondentul sa se poata incadr
9. Testati chestionarul pe un grup de cateva persoane si incercati
sa obtineti cat mai multe informatii:
Ce nu a fost destul de clar?
Au avut intrebari?
Au avut probleme de intelegere?
Sunt intrebari suplimentare care ar putea fi incluse in chestionar?
Pentru a usura munca, redactati un mic chestionar aditional pentru
acest grup de test.

11. Utilizati testul anterior pentru a imbunatati chestionarul.
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Sugestii pentru cresterea ratei de raspuns a unui
chestionar online

1.Popularizati cercetarea ,pentru a creste rata de raspuns
2. Personalizati mesajele de invitare. Folositi o formula de adresare de tipul
“Domnule Ionescu” si nu “Stimat Respondent”. S-a observat ca personalizarea
mesajelor de invitare creste simtitor rata de raspuns a chestionarului. E-mailul
de invitare trebuie sa fie scurt si sa contina informatii cu privire la scopul
studiului, lungimea chestionarului, precum si cateva randuri referitoare la
confidentialitatea informatiilor.
3. Atentie la prima pagina . Prima pagina este esentiala in momentul in care
respondentul decide sa raspunda . Prima pagina trebuie sa fie simpla, sa
contina cat mai putine instructiuni, sa contina informatii legate de anonimitatea
si confidentialitatea raspunsurilor.
4. Durata de completare a chestionarului nu trebuie sa depaseasca 5-10
minute, insemnand un chestionar de maxim 15-20 intrebari. Chestionarele lungi
descurajeaza respondentii, acestia renuntand la completarea raspunsurilor in
totalitate.
5.Folositi ultima pagina pentru a multumi respondentului pentru timpul
dedicat completarii chestionarului. Aceasta ultima pagina mai poate contine
informatii despre locul unde vor fi afisate rezultatele studiului
6. Trimiteti email-uri de reamintire celor care nu au raspuns chestionarului. E
bine sa nu exagerati trimitand mai mult de 2 email-uri, in caz contrar ar fi posibil
ca acea persoana sa nu mai doreasca sa fie contactata de catre
dumneavoastra
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Exemple de chestionare
• http://www.insse.ro/cms/files/chestionare/an
cheta%20FORPRO/CHESTIONAR_FORPRO.doc
• http://www.insse.ro/cms/files/chestionare/sta
tistica%20utilitatilor%20publice/AC%202012.D
OC
• http://www.insse.ro/cms/ro/content/statistici
-privind-castigurile-salariale
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