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نوع پژوهش
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نوع پژوهش
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:پیش از گردآوری داده ها باید مشخص شود 

؟داده های مربوط به چه چیزی گردآوری شود

؟چرا داده ها گرد آوری می شود

؟داده ها چگونه گردآوری می شود

؟داده ها را چه کسانی گردآوری می کنند 

؟گردآوری داده ها به چه مواد و ابزاری نیاز دارد 

منبع تامین هزینه ها کیست ؟ 

....و 



بر اساس نوع پژوهش

روش میدانی-1

گزارش دهی خود ➢

مصاحبه•

پرسشنامه •

همشاهد➢

آزمايشوهمعاين➢

(استفاده از اطالعات موجود ) مداركواسناد -2
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خود گزارش دهی
پرسش مستقیم بخش مهمی از منبع جمع آوری اطالعات

مصاحبه                 پرسشنامه

را می خواهید بدانید عادت غذایی بیمار
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:(Interview)مصاحبه

پاسخ می دهندگروهیصاحبه شوندگان به صورت فردی يا م، (تلفنی)يا غیر حضوری ( چهره به چهره)به صورت حضوری 
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(:Non Structured)مصاحبه بدون ساختار -1

پژوهشگر هیچ ديدگاهی در مورد موضوع ندارد

آگاهی از تجارب و ادراکات مشارکت کننده گان

چارچوب کلی و حدود سؤاالت مشخص  اسخو و خی نمخات و یخوا ی ا سشخسا قخ  سخل    ✓

مصاحب  گ  قستگی دارد

امکات ا سشسای اضافی هسو✓

عخات مناسب ق ای اژوهشسای قا م  اس کم، مطا عات ک فی و مصاحب  قا اف ادی کخ  الا✓

اصلی ان آنسا ق  دسو می آید
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:(Interview)مصاحبه

سواالت کلی و بزرگ: ابتدا

وقتی فهمیدی برای اولینبار 

ایدز داری چه شد؟



:(Semi Structured)مصاحبه نیمه ساختارمند يا متمرکز-2

اژوهشگ    ستی ان   ستی ان سواالت و اقسامات را دارد و م صواهد ق  آنسا ااسخ دهد✓

هستندسؤاالت معموالً قان اسو اما یوا ی ثاقو سؤاالت مشص  قا ✓
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:(Interview)مصاحبه

کینیعنوان مطالعه چگونگی گذر پرستاران از مراقبت فعال به مرقبت تس: مثال

ر و سوال دقیق ت.... زمان مرگ بیمار چه اتفاقی افتاد: مصاحبه نیمه ساختارمند-

کاوشگرانه



:(Structured)مصاحبه ساختارمند -3

، ااسصسای ثاقو و ان قبل ا ش ق نی و لب   قندی شدهسؤاالت قست و استاندارد و ان نوع یوا ی ثاقو سؤاالت مشص  قا ✓

و الاع اژوهشگ  ان ینوع ااسصسامطا عات قزرگ مناسب ق ای ✓
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:(Interview)مصاحبه



عوامل موثر بر مصاحبه

پرسشگر ▪
پاسخگو▪
محیط مصاحبه ▪
موضوع مصاحبه ▪
پرسشها ▪
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محیط مصاحبه
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.پاسخگوستتمركزمانعطریقيبهیكهرناآشنایاآشناافرادحضوروپرنورونوركموتاریك،پرسروصدامحیط▪

پاسخگوواكنشهايكنترل:بودنرودررومزیت▪



پرسشگر 
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.خصوصیات پرسشگر در نتیجه مصاحبه موثر است▪

.د متن مصاحبه و اطالعات جمع آوری شده به ویژه هویت پاسخگو محرمانه تلقی شو▪

. مصاحبه جنبه آزمون و امتحان ندارد و صرفاً نظرخواهی است ▪



مشارکت کننده
.استپرسشگرنیازمورداطالعاتمنبع▪

بردمیباالراتحقیقاتنتایجوپاسخهااعتمادقابلیتواعتبارپاسخگوازقانونیحمایت▪

(گفتنسخننحوهوبرخوردطرزوپرسشگرظاهر)پاسخگواعتمادجلب▪

.شودنمیهاستفاداونوعهمیااوضدبراطالعاتازونیستمحاکمهمصاحبهکهدریابدپاسخگو▪
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:  ای مصاحبهيامز

مناسب برای بیسوادان و سالمندان و کسانی که اطالعات آنها در مورد ✓

امکان روشن کردن مفهوم سؤاالت✓

درصد پاسخ بیشتری نسبت به پرسشنامه حاصل می شود ✓

.گذشته دورهم مي توان برگشتبه ✓

.مي گیردمشاهده و معاینه زمان كمتري نسبت به ✓

.درسطح وسیعتري قابل انجام است✓
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:مصاحبهمعايب 

ن ان ق  اف اد آمونش دیده دارد◦
ثبو وقایع، ناق  ی  ان مشاهده اسو◦
.می گذارداث روی ااسصسامصاحب  گ حضور◦

مشکل قودت لب   قندی و یجزی  یحل ل خصوصاً در سؤاالت قان◦
در حجم نمون  نیاد، ن ان ق  هزین  و نمات نیادی اسو◦
(نسبو ق  ا سشنام )عدم ااسخ مناسب ق  سؤاالیی ک  جنب  مح مان  ق شت ی دارد ◦
.مکات مسم اسونمات وش ایط مصاحب  اننظ ◦

.ممکن اسو رخ دهد( Recall Bias)سوگ  ی یادآوری ◦
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مصاحبه یا پرسشنامه
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(Questionnaire)پرسشنامه

می ، ااسصسا را درآت مشص (مشارکو کننده)شامل سؤاالیی کتبی ک  مصاحب  شونده

.کند

ات ق ار در اخت ار ااسخ دهندگ...( اسو، یونیع حضوری، ا کت ون کی و )ق  ل ق مصتلف 

.می گ  د
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(Questionnaire)پرسشنامه
ترین و پرکاربردترین روش برای گردآوری اطالعاترایج 
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:انواع سؤاالت پرسشنامه

(ف د می یواند ه  نوع ااسخ قا ه  یوض حی ک  مد نظ ش قاشد ارائ  دهد)عدم محدودیو در ااسخ : قان▪

...و ف د می یواند قنویسد س  عدد، ده عدد، یک ااکو: چند س گار در رون می کش دمثاً ق ای سؤال قان 
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:انواع سؤاالت پرسشنامه

خ  ق ای ه  ا سش، یعخدادی گزینخ  و ااسخ: قست ▪

.یع  ن شده اسو

ون سخ گار در رقسخت چندمثاً ق ای سؤال ◦

ک کمتخ  ان یخچند گزین  مانند : می کش د

، ااکو، یک ااکو، قخ ن یخک یخا دو ااکخو

کی ان یع  ن شده و ف د یق ش ان دو ااکو  

.آنسا را انتصاب می کند
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آیا تاکنون حامله شده اید سوال دو پاسخی

برایتان مهم اسا که از بارداری جلوگیری کنیدچقدر سوال چند گزینه ای

(:  10-1)اهمیت گزینه ها را از دیدگاه خود مشخص کنید -1
ارتباط با دوستان-سالمتی-ازدواج-پول تحصیالت

میزان رضایت خود از مراقبت های پرستاری چقدر -2
(100-0)است؟

سوال رتبه بندی شده

کام عبارت بیشتر به دیدگاه شما نزدیک است؟ سواالت گزینه اجباری



:انواع سؤاالت پرسشنامه

.والاعات دق  ت  و ارنشمندی  اسو اما یجزی  یحل ل و لب   قندی آنسا مشکل ی  اس: در سؤاالت قان

.در سؤاالت قست ، س عو ق شت  و یجزی  یحل ل و لب   قندی آسانت  اسو اما دقو کمت ی دارد
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:نکات مهم در طراحی پرسشنامه

و نام مح ق و سال یدوین( عنوات)حاوی هدف ➢

استفاده  ان متغ  های موجود در اهداف جزئی و جدول متغ  های ا واونال ق ای ل احی ا سشنام ➢

وسنیبا و دور ان کلمات نننده و یا جای ممکن دوستان  قودت ل ح ا سشنام  و استفاده ان کلمات ساده و مأن➢

در حداقل قودت سؤاالت م قوط ق  متغ  های نم ن  ای➢

ؤاالت در آخ  آوردت سؤاالت حساس و مسم ک  می یواند قاعث ه جات ااسخ دهنده شده یأث   ق  ااسخ ق  ق  خ  سخ➢

(مثاً مص ف مواد مصدر یا سطح درآمد)گذارد 
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:نکات مهم در طراحی پرسشنامه

ا ه ز ان سواالیی ک  ااسخ خاصی را ق  ااسخ دهنده ا  ا کند◦

(ه  سؤال ف ط ق  یک موضوع خاص اشاره داشت  قاشد)ا ه ز ان سؤاالت کلی ◦

ارائ  یوض ح کافی در مورد سؤاالت گنگ◦

ا ه ز ان ا سشنام  های قلند و سؤاالت قی رقط ک  قاعث خستگی ااسخ دهنده شود◦

استفاده ان ی ک ب سؤاالت قان و قست ◦

گنجاندت یمام جواقسای ممکن در گزین  های سؤال قست ◦

DATA COLLECTION    23



:پرسشنامه 
:مزايا

س یعت  نسبو ق  مصاحب  -

عدم ن ان ق  مصاحب  کننده و  ذا عدم یأث   او ق  ک ف و ااسصسا-

(خصوصاً در مطا عات گست ده)ساده و ارنانت  -

آسات قودت یجزی  یحل ل و لب   قندی الاعات-

.ممکن اسو ق  دسو آیداگ مح مان  قاشد الاعات کافی -
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:پرسشنامه 
:معايب 

نامناسب ق ای ق سوادات-

عدم ااسخ درصدامکات قاال رفتن -

متوج  نشدت مفسوم درسو سؤال ان سوی ااسخ دهنده-

(Selection Bias)امکات سوگ  ی انتصاب -
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نکات مهم در طراحی  ابزار گردآوری اطالعات

:ق  ی ی ب -

همراهی نامه ➢

دستورالعمل➢

...(سن، جنس، : دموگ اف ک)عمومی سؤاالت ➢

(دک  فک  شص  را مشغول و ه جانی می کن)ان سؤاالت کلی ی  و کمت  حساس ق  سؤاالت ریزی  و حساست  )سؤاالت اختصاصی ➢

(Reliability)و اایایی ( Validity)ق رسی روایی : قعد ان ل احی ا سشنام  قاید آت را ارنش اقی کن م: نکت  مسم
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قابلیت اطمینان( Reliablity)پایایی 

ه نتیجه ای اگر بتوان در شرایط مشابه، با استفاده از روش های مشابه، ب. میزان ثبات و پایداری یک ابزار سنجش اشاره دارد

.نتیجه ای مشابه رسید، ابزار سنجش پایا است
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(validity)روایی 

میزان دقت  =روایی یا اعتبار روایی و اعتبار 

.هر چه میزان روایی آزمون یا پژوهش باالتر باشد، نتیجۀ آن تطابق به واقعیت نزدیک تر خواهد بود

سالم بودن ترمومتر
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مشاهده رفتار و مشخصات موجودات زنده، اشیاء و پدیده ها

چشم مهمترین ابزار پژوهش 

(Observation)ه مشاهد
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:داین کار می تواند به اشکال مختلف انجام شو. مشاهده رفتار انسانی از روشهای بسیار متداول گردآوری اطالعات است

.مشاهده کننده در امری که موضوع مشاهده است، شرکت می کند: مشاهده مشارکتی1.

تزریق انسولین توسط بیماران دراای محدویت•

رکت مشاهده کننده پدیده مورد مشاهده را به طور پنهان یا آشکار مالحظه می کند، ولی خود در آن ش: مشاهده غیرمشارکتی2.

.ندارد

مشاهده زمان وقع پرخاشگری در کودک•

(Observation)ه مشاهد



(Observation)ه مشاهد
:ساختارمند

چک لیست ها

حاوی فهرستی از رفتارهای حاصل از سیستم طبقه بندی 
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همشاهد
:  مزايا

(امکات ق رسی جزئ ات)دق قو واقعی ع نی، 

خطای کمی دارد

(مثاً وسواس ق مار).راه مشاهده قدسو می آیدقعضی الاعات ف ط ان
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:معايب 
نیاز به افراد آموزش دیده◦

...(مثالً فقط نکات جالب توجه از نظر خودش را ثبت کند یا )امکان خطای مشاهده گر ◦

(و عدم بروز رفتار واقعی آنها)تأثیر حضور مشاهده گر بر رفتار مشاهده شوندگان ◦

(Inter observer Biasسوگیری بین مشاهده گران )نحوه عملکرد مشاهده گران مختلف در یک موضوع ثابت ممکن است متفاوت باشد ◦

(در محیط محدود قابل اجراست)محدودیت مکانی◦

(عدم امکان استاندارد کردن و طبقه بندی اطالعات، مثالً برای مشاهده رفتار انسانها)تفسیر مشاهداتتفاوت در◦

نمی توان مشاهده کردگذشته را◦

را نمی توان مشاهده کردعینیموارد غیر ◦

زمان زیادی الزم دارد در موارد حجم نمونه زیاد، هزینه و ◦
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آزمايشوهمعاين
:مزايا 

.و قاقل اندانه گ  ی اسوملموس و ع نی -

.  اسومشاهده دق  ت  ان-

.خطای مشاهده گ  را نداریم-

.کمی اندانه می گ  دق  صورت متغ  ها را-

DATA COLLECTION    34

:معايب 

خطای اندانه گ  ی-

(داردیصص واقزارن ان ق  )گ ات -

.درسطح وس ع قاقل انجام ن سو-

ی ف د سا م اجانه معاین  و آنمایش نم)عدم م بو  و -
(دهد



Existing)اسناد ومدارك  Data):
:تفاوت با ساير روشها

...(پرونده های بهداشتی يا بیمارستانی، اطالعات سرشماريها و )ديگران اطالعات را جمع کرده اند 

:  مزايا 

آسات و دست سی راحو ق  الاعات-

گذشت روند موضوع مورد یح  ق درق رسی امکات -

محدوده وس ع-

.ق  همکاری اف اد رقطی ندارد-

.نمات کمت ی درق داردهزین  و-
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:  مدارك اسناد و

:معايب 

نباشد یا ناق  قاشدموجودالنم، هم  الاعات ممکن اسو -

مشکات اخاقی مانع دست سی ق  الاعات قاشد-

قدیمی شده قاشدالاعات -

(عدم دقو درثبو)قاشد نادرسوالاعات -

ناخوانا قودت     -
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در امان خدا باشید
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