
 جمع آوري داده ها    

Data collection 

 به نام خدا                



 اهداف 

آشنایی با انواع روش جمع آوری داده 

مزایا و محدودیت های هر روش 

 انتخاب روش مناسب جمع آوری داده برای طرح انتخابی 

 



 در تمامي پژوهشها جمع آوري اطالعات از مهمترين و قابل  

 وهرچه در  . تأمل ترين قسمتهاي يك طرح پژوهشي مي باشد

 جمع آوري داده ها دقيق تر عمل كنيم توصيف و تحليلي كه

 .روي داده ها صورت مي گيرد به حقيقت نزديكتر مي باشد



 روشهاي جمع آوري اطالعات

 منابع اوليه جمع آوري اطالعات -الف•

 مشاهده -1                •

 مصاحبه -2                •

 پرسشنامه -3                •

 معاينه -4                •

 آزمون آزمايشگاهي -5                •

 



 (استفاده از اطالعات ثبت شده)منابع ثانويه-ب

 بحث گروهي متمركز-ج
 
 

      



 بازديد و مشاهده

 بعد مي باشد 2روش مشاهده در پژوهشها داراي 

شاهد وقوع حوادث مختلف زندگي يك فرد،گروه يا اجتماع “ جنبه اي كه پژوهشگر صرفا -1

 .است

جنبه اي كه پژوهشگر ، مشاهده را به مفهوم درك و استنباط درنظر گرفته وبه بررسي  -2

 روابط پنهان و آشكار پديده ها مي پردازد



 انواع مشاهده

 
  :مشاهده مشاركتي     

 مشاهده كننده در موقعيت مورد مشاهده مشاركت مي كند        

 :مشاهده غير مشاركتي   

مشاهده كننده پديده مورد مشاهده را بطور آشكار يا پنهان مالحظه         

 .مي كند ولي خود درآن شركت ندارد



 مزاياي مشاهده

 .جزئيات موضوع بررسي مي شود1.

 .مي توان در مورد نكاتي كه در پرسشنامه ذكر نشده كسب اطالع كرد2.

 مي توان اطالعات بدست آمده را از نظر ميزان روائي آزمايش نمود3.

هنگامي كه امكان استفاده از مصاحبه يا پرسشنامه نباشد بهترين روش  4.

 خواهد بود  



 معايب مشاهده

 از دست دادن  بي طرفي   مشاهده گرو خطاي  سيستماتيك  1.

 (مسائل شخصي ومحرمانه)وجود مشكالت اخالقي 2.

 حضور مشاهده گر مي تواند در پديده مورد  مشاهده تأ ثير بگذارد3.

 .انجام اين روش در موارد با حجم نمونه باال وقت گير بوده و هزينه بااليي مي طلبد4.

 اطالعات جمع آوري شده كيفي بوده ، تجزيه و تحليل آن مشكل است5.



 مصاحبه

هنگاميكه كسب اطالعات از طريق مشاهده يا مطالعه اطالعات موجود   •

امكان پذير نباشد و يا مصاحبه براي منظوري خاص و به عنوان مناسبترين  

 .  روش جمع آوري اطالعات تلقي شود، از فن مصاحبه استفاده مي شود



 انواع مصاحبه

 (در مطالعات اكتشافي و موردي ) مصاحبه انعطاف پذير•

 سؤاالت باز يا نيمه باز                                                              

 سؤاالت توالي ندارد                                                                

 درحين مصاحبه سؤاالت اضافي دارد                                                              

 (مطالعات وسيع)مصاحبه انعطاف ناپذير•

 سؤاالت  بسته وتوالي دار                                                            

 سؤاالت طبقه بندي شده                                                            

 درحين مصاحبه سؤاالت اضافي ندارد                                                            

                                     



 شيوه هاي ثبت اطالعات در مصاحبه

 نوشتن در حين مصاحبه -1
 

 (فيلمبرداري وضبط صدا )ضبط روي نوار كاست  -2
 

 نوشتن بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه -3
 

 



 مزاياي مصاحبه

 مناسب براي كودكان و بي سوادان1.

 مناسب براي كساني كه قدرت بيان بيشتري نسبت به نوشتن دارند2.

 امكان كنترل پاسخها وواكنش پاسخگو وجود دارد3.

 امكان مراجعه مكررواصالح پاسخ ناقص وجود دارد4.

 روشي مناسب براي كسب ايده،عقيده ونظرسنجي است5.



 معايب مصاحبه

 پرهزينه ووقت گير است 1.

 نياز به رضايت وتمايل پاسخگو وشكيبايي وحوصله پرسشگر دارد2.

 مصاحبه بيشتر جنبه شخصي داشته وتعميم نتايج آن جاي تأمل دارد3.

 حضور مصاحبه كننده بر پاسخ مصاحبه شونده تأثير دارد4.

 درپراكندگي واحدهاي پژوهش از نظر جغرافيايي ،مصاحبه  روش مناسبي نيست5.

 .  بدليل وقت گير و پر هزينه بودن تعداد مصاحبه شوندگان محدود مي شود6.



 پرسشنامه 

 .پرسشنامه مجموعه سؤاالتي است كه براي سنجش نگرش،باورها  واعتقادات افراد بكار مي رود

 لذا بسياري از فرمهاي جمع آوري آزمايشگاهي ويافرمهاي جمع آوري اطالعات ثانويه

 .در گروه پرسشنامه جاي نمي گيرد 

 .پرسشنامه يكي از مشكلترين روشهاي جمع آوري اطالعات در يك طرح پژوهشي ميباشد 

 .  زيرا اعتباروپايايي پرسشنامه به بسياري از عوامل بستگي دارد



 جوامع بكر -1

 (پرسشنامه در آن جامعه پر نشده است)

  جوامع سالم -2

 (جامعه بااحساس مسئوليت ومحققين بااصول خاص پرسشنامه تدوين مي نمايند)

   جوامع مخدوش شده -3

 (                     استفاده زياد وغير استاندارد از پرسشنامه شده است)

 طبقه بندي جوامع محل اجراي پرسشنامه



 شيوه هاي تكميل پرسشنامه

 (فردي يا گروهي همزمان )  حضوري -1
 

 (از طريق نامه وپست) مكاتبه اي -2

              



 مزاياي پرسشنامه
 

 هزينه كمتري دارد 1.

 بدليل ناشناس ماندن پاسخ دهنده ،پاسخها با صداقت بيشتري داده مي شود2.

 درمقايسه با مصاحبه ومشاهده نياز به وقت وهزينه زياد ندارد3.

 در حجم نمونه باال قابل استفاده و مقرون به صرفه است4.

 با توجه به يكساني پاسخ ها به سؤاالت ،تجزيه وتحليل اطالعات آسان تر است5.



   معايب پرسشنامه

 (مگر پرسشنامه تصويري)امكان استفاده براي بي سوادان وكودكان نيست1.

 ممكنست برداشت افراد از سؤاالت متفاوت باشد2.

 (  بويژه  مكاتبه اي ) در صد پاسخ هاي دريافت شده پايين مي باشد 3.



 مراحل تدوين پرسشنامه  

 مشخص باشد راهنماي تكميل و اهداف پرسشنامه1.  

 (باشد  مبتني بر اهداف و متغييرها) توجه به محتوي پرسشنامه2.

براي ) جستجوي منابع براي پرسشنامه هايي كه با اهداف تطابق دارد 3.

 (جستجوي ساقه سوال يا مجموعه جواب ها

                                                      طرح سؤاالت4.

 به اندازه كافي دقيق باشد                                        

 هر سؤال يك نكته را مطرح كند                         

 سؤال هدايت كننده نباشد                                      

 طرح شودمتغيير كمي سؤال بازبراي                          

 متغيير كيفي تا حد امكان سؤال بسته باشدبراي                          

     



   ترتيب و طبقه بندي  سؤاالت-4

                             ?ابتدا سؤاالت ساده و مشخصات دموگرافيك                                           

 تناقض در ابتداي پرسشنامه ازسؤاالت جذاب و دور

 سؤاالت ظريف و حساس در اواخر پرسشنامه                                          

 از اختصارات و اصطالحات در سؤال استفاده نشود                                          

 از زبان ساده و روزمره در سؤاالت استفاده شود                                          

 تنظيم پرسشنامه  -5

 پرسشنامه حتي االمكان كوتاه باشد                                       

 باشدوجود داشته فضاي كافي مناسب با سؤال                                        

   پيش بيني شودحاشيه چپ سؤاالت مربع مخصوص كد گذاري در                                       

                                         



 اندازه گیری

است که به ... فرآیند تخصیص اعداد به موقعیت ها، رویدادها و

 دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اتجام می شود

خطای اندازه گیری: 

  بیانگر اختالف بین  واقعیت آن چه  که هست و آن چه  که با

 ابزار اندازه گیری شده است می باشد

A =مفهوم 

 A-1= ابزار



 انواع خطای اندازه گیری

1- تصادفی 

2- سیستماتیک 

مولفه های موثر در نمره اندازه گیری: 

نمره حقیقی =T 

نمره مشاهده شده O=  

نمره خطا=E 

O= T + E                                



 خطاي تصادفي

كمتر  )منجر به تفاوت نمره واقعي با نمره مشاهده شده مي شود
 (يا بيشتر

  بنابر تئوري اندازه گيري مجموع خطاي تصادفي صفر است
بنابر اين در ميانگين تاثير نداشته اما واريانس را افزايش مي  

 .  دهد

 



 خطاي سيستماتيك

 خطاي غير تصادفي ثابتي است كه اندازه ها را كمتر و يا بيشتر

 .از حد واقعي خود نشان مي دهد

  خطاي سيستماتيك عواملي غير از مفهوم يا متغير را مي سنجد و

 جهت خاصي نيز دارد



خطای 
 سیستماتیک

A-1 

 مفهوم اصل

A  
 روایی

هر چه ابزار برای اندازه گیری مفهوم مناسب تر باشد این خطا 
 .کمتر است

برای کاهش این خطا از شیوه اندازه گیری با چند ابزار نیز می 
 توان استفاده کرد



 عوامل موثر بر خطا

 

عوامل شخصي مانند خستگي 
عوامل محيطي مانند تغيير درجه هوا 
 عوامل مربوط به تغيير رويه اندازه گيري مانند تغيير

 پرسشنامه
پردازش داده ها 



 پرسشنامه(Reliability)پاياييسنجش  

آن  (قابليت تكرار پذيري) منظور دقت اندازه گيري و ثبات و پايايي        

 .است

 .پايايي بيانگر ميزان خطاي تصادفي روش اندازه گيري است       

 است 0/8درجه پايايي با ضريب همبستگي سنجيده مي شود و حداقل مناسب   

 



 پرسشنامه(Reliability)پاياييسنجش  

 :جزء است 3داراي 

 Test- re testآزمون مجدد  -استمرار نتايج در آزمون  : ثبات

دستيابي به نتايج مشابه با ابزار اندازه   EQUIVALENCE هم ارزي يا 

 گيري  

Homogeneity    يا همگوني  همبستگي بين گينه هاي يك ابزار با تقسيم آن

 به دو بخش و تعيين ضريب همبستگي اسپيرمن

 



 پاياييروشهاي محاسبه 
 

ميزان همبستگي بين سؤاالت   (آلفاي كرونباخ)  alphaضريب 1.

اگر همبستگي كم باشد ميزان اعتبار نيز كم  .  را تعيين مي نمايد 

 .است

به هر ميزان  (  split-halfضريب  )روش  دونيمه كردن سؤاالت2.

همبستگي بين سؤاالت دو نيمه بيشتر باشد ميزان اعتبار پرسشنامه  

 .بيشتر است



 پرسشنامه( validity)سنجش روائي

در روائي تطابق داشتن پرسشنامه با صفتي كه در نظر است مورد مطالعه     

 .قرار گيرد تعيين ميگردد

 به عبارت ديگر آيا ابزار همان چيزي را كه قرار است را اندازه ميگيرد           

 يا چيز ديگري را ؟        

 .  روايي با خطاي سيستماتيك ارتباط دارد

 







 انواع روائي
 روائي محتوا   

بيشتر جنبه عقلي و منطقي دارد و نتيجه آنرا نمي توان به صورت ضريب              

در اين روائي تعيين مي گردد آيا سؤاالت پرسشنامه  .عددي  تعيين نمود  

 .محتواي كامل صفتي راكه در نظر است مطالعه شود در بر مي گيرد
 روائي سازه   

مورد نظر  به  اين معناست كه آيا پرسشنامه مزبور با صفت             

 مطابقت دارد؟ براي تعيين آن ازروشهاي  تحليل

 استفاده مي شود( factor analysis)عاملي

 روايي پيش بين 

 روايي صوري

 

 

 

 

    





 مقياس ها يا ابزارها
 

 مقیاس های رتبه ای  که به طور منظم یک موقعیت را

بررسی می کند مانند بررسی مرحله به مرحله ارتباط 

 پرستار با بیمار

خود گزارشی ها و یاد داشت روزانه 

 

 





ساقه سوال به . برای بررسی عقاید و نگرش ها مناسب است:لیکرت

 قضاوتی است که از پاسخ دهنده انتظار می رود



 

 



افتراق معنا برای جمع آوری داده های فاصله ای یا 

درد ، اضطراب، ) نسبی است  تعیین نگرش ها 

 (هوشیاری 



 ليست بررسي يا چك ليست

 تکنیکی است که برای بررسی بروز رفتار استفاده می شود 





 اندازه گيري هاي فيزيو لوژيك 

خود گزارشی 

مشاهده مستقیم 

اندازه گیری های آزمایشگاهی 

مانیتورینگ های الکترونیکی 

باید .. پایایی و اعتبار آنها صحت ، دقت ، حساسیت و

 بررسی شود 

 عوامل محیطی، کاربر تفسیر و تغییرای مربوط به متغیر

 پایایی و روایی را تغییر می دهند



 جمع آوري اطالعات بصورت ثانويه

 استفاده از اطالعات موجود1.

پرونده هاي بيمارستاني  : مثال(Medical records ) 

 ارزان و سريع: فوايد 

 عدم اعتماد به دقت پر شدن اطالعات: كاستي 



 ساير روشهاي جمع آور ي اطالعات

 بحث گروهي متمركز1.

 روش گروه اسمي2.

 دست نويس ها3.

 ......مطالعه موردي و4.



 طرح تجزيه و تحليل داده ها

 تفكيك داده ها1.

 تفكيك گروه شاهد با مورد: مثال 
 

 كنترل كيفي داده ها2.

 اسم با جنس: عدم وجود تناقض •

   (missing values)بررسي داده هاي مفقوده •

 در صورت لزوم حذف تمام يا قسمتي از پرسشنامه•
 

 پردازش داده ها3.

 طبقه بندي1.

 طبقه بندي سن, سواالت باز : مثال 

 كدگذاري2.

 تهيه جدول مادر داده ها3.

 آناليز4.

 




