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روش های جمع آوری 
اطالعات
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سعی شوددرجمع آوری اطالعات بايد 

ًیاس ثبت ضَداعالػات هَرد  دقیقتزيي

هوکي بِ اعالػات هَرد ًیاس دست يافترٍش  سزيؼتزيي

 ِهوکي جوغ آٍری کزدرٍش  ارساًتزيياعالػات را ب

 هوکي جوغ آٍری ضَدرٍش  هؼتبزتزييبِ اعالػات
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روشهای جمع آوری اطالعات

استفادُ اس اعالػات ٍ هستٌذات هَجَد

ُهطاّذ

ِهصاحب

ِپزسطٌاه
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مستنداتاطالعات و 

 باًکْای اعالػات کاغذی، الکتزًٍیکی، هٌغبق بز اّذاف تحقیق
جوغ آٍری هی ضَداّذاف هجشا اس ّذف تحقیق يا باًکْايی کِ با 

 دقت آى کن است کِ البتِ هوکي است سزيغ ٍ کن ّشيٌِ ای رٍش
ّای ًیاس بِ گزفتي هجَسباضذ ٍ يا بزای دستیابی بِ اعالػات 
.بسیار سخت اس هزاجغ هزتبظ باضین
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مشاهده

 آسهايطگاّیٍ ٍسايل در آسهايطگاّْا بِ ٍسیلِ ابشارّا بذست آهذُ اعالػات
 
هطارکتی يؼٌی هطاّذُ گز يکی اس اػضای تین ٍ يا گزٍُ هَرد هغالؼِ باضذ
 ٍِلی در  هطارکتی يؼٌی هطاّذُ گز جشٍ تین ٍ يا گزٍُ هَرد هغالؼِ ًیست ًیو

ارتباط با هَضَع هی باضذ
 هطارکتی کِ هطاّذُ گز کاهالً هستقل اس فزايٌذ هَرد هغالؼِ هی باضذغیز

 است ٍلی در بسیاری ٍقت گیز، دضَار ٍ پزّشيٌِ در کل رٍش هطاّذُ رٍضی
هَارد دقیقتزيي اعالػات هوکي را ارايِ هی دّذ
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محدوديتهای مشاهده

تاثیز حضَر هطاّذُ گز•
اتکا بِ سهاى حال•
حَادث غیز قابل پیص بیٌی•
ٍسؼت حادثِ•
کیفی بَدى اعالػات•
هتکی بَدى بِ ظَاّز اهَر•
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مصاحبه

بز اساس قَاًیي ٍ اصَل اس قبل تٌظین ضذُ: ساختار يافتِ•

اصَل کلی هصاحبِ هطخص ضذُ است ٍلی : ًیوِ ساختار يافتِ•
هصاحبِ گز هی تَاًذ در بؼضی هَارد هاًٌذ تَالی هغالب ٍ يا هذت سهاى 

هصاحبِ تا حذٍدی تاثیز بگذارد

اّذاف هصاحبِ اس قبل تؼییي ضذُ است ٍلی ضیَُ، : غیز ساختار يافتِ•
هذت، تَالی ٍ سايز هطخصات هصاحبِ تَسظ هصاحبِ گز تؼییي هی 

ضَد
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عوامل موثر بر نتايج  مصاحبه

ُهصاحبِ کٌٌذ

ُهصاحبِ ضًَذ

ِهحیظ هصاحب

ِضیَُ هصاحب
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پرسشنامه

 پزسطٌاهِهشايای
سزػت
ارساى بَدى
 ضذٍُسؼت اعالػات جوغ آٍری

پزسطٌاهِ هؼايب
افزاد بی سَاد
 ديگزاىپزضذى تَسظ

 پزسطٌاهِضیَُ پز ًوَدى
پستی
حضَری
ايٌتزًتی
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انواع سواالت پرسشنامه

باسopen کِ هی تَاًذ کَتِ پاسخ ٍ يا تطزيحی باضذ

 ِبستclose

 ًِیوِ بستsemi-close

 جَر کزدًذیmatching

 رتبِ گذاریrank list

سَاالت تصَيزی در هقابل سَاالت هتٌی
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مراحل طراحی پرسشنامه

 هفَْهیتٌظین ًوَدار

 ِباًك سَاالتتْی

 سَاالت هْنگشيٌص

 پايايی سٌجیاػتبارسٌجی ٍ

 فزم ًْايی پزسطٌاهِتٌظین
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Thank you for attention 

Any 
Question?!

My email addresses: 
akrami.rahim@gmail.com
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