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مزاياي روش مشاهده

اطالعات ضبط شده (Validity)اعتبار •
عدم نياز به جلب رضايت پاسخگوعدم نياز به جلب رضايت پاسخگو•
امكان توصيف كامل و جامع وضعيت يا موضوع مورد بررسي•
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فاكتورهاي موثر در اجنام مصاحبه

پرسشگر•
پاسخگو• پاسخگو•
حميط مصاحبه•
موضوع مصاحبه•
پرسشها•



مزاياي مصاحبه

.براي افراد يب سواد يا كودكان خردسال مناسب ترين روش مي باشد•
مصاحبه براي پاسخگوياين كه قادر يا مايل نيستند مطاليب نوشتاري بر روي كاغذ  •

.آورند مناسب ترين روش مي باشد

.در مصاحبه امكان كنترل پاسخها و پاسخگو از جانب پرسشگر وجود دارد• .در مصاحبه امكان كنترل پاسخها و پاسخگو از جانب پرسشگر وجود دارد•

در مصاحبه در صورت ناقص بودن پاسخ يا اطالعات و به منظور تكميل پرسشنامه •
.امكان مراجعه مكرر به پاسخگو وجود دارد

.مصاحبه روش مناسيب جهت كسب ايده،عقيده و نظر سنجي است•



حمدودیت های مصاحبه
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پرسش نامه

باشند،  برخوردار اگرواحدهاي مورد پژوهش از آگاهي و سواد باالئي (  •
)روش مناسيب است

پرسشنامه استاندارد•
پرسشنامه حمقق ساخته•



خبش هاي خمتلف پرسشنامه

نام موسسه يا سازمان مرتبط، عنوان، و مقدمه  (شناسنامه و مقدمه •
)كوتاه،و اعتماد برانگيز كه هدف مطالعه را بيان كند

)زمينه اي(متغريهاي دموگرافيك •

متغريهاي  )                      سواالت اختصاصي–قسمت اصلي (بدنه •
وابسته و مستقل



سواالت پرسشنامه

بازسواالت �
بستهسواالت �
                                     :مزاياي سواالت باز  

جواا زنده تر و واقعي هستند  - ۱           جواا زنده تر و واقعي هستند  - ۱          
پاسخها زياد القاء مني شود - ۲          

 :معايب سواالت باز   
استخراج وحتلیل آا سخت است   -۱          
تکمیل آن زمان می برد                                                                                                                -۲          

برخی پاسخ ها فراموش می شود              -۳          



:  مزاياي سواالت بسته    
پاسخ ها سریعتر ثبت می شود      •
استخراج و حتلیل آا راحت است                                                                                                       •
پاسخ ها یادآوری می شود  •

س�ا=ت -$س!+���

:       معايب سواالت بسته    
امکان فکر کردن به جواای احتمالی منی دهد                                                                                                        •

یکسری اطالعات ممکن است از بین برود                                                                                                      
گذاشنت یکسری پاسخ ها در اختیار پاسخگو ممکن است باعث تورش شود            



نكات مورد توجه در طرح سوال

سواالت روشن، كوتاه بوده و القاء كننده نباشد•

با هر سوال تنها يك نكته مطرح شود• با هر سوال تنها يك نكته مطرح شود•

از اصطالحات علمي و پيچيده استفاده نشود•

از طرح سوال اضايف كه هدف مشا مني باشد ، خود داري شود•



نكات مورد توجه در طراحي پرسش نامه

پرسش نامه بايد داراي روائي و پايائي باشد•

معمويل (و نظم روانشناخيت ) از كل به جزء(پرسشنامه بايد داراي نظم منطقي •
باشد) به حساس

معمويل (و نظم روانشناخيت ) از كل به جزء(پرسشنامه بايد داراي نظم منطقي 
باشد) به حساس

)دقيقه ۴۵حداكثر ( پرسشنامه حداالمكان كوتاه باشد •

براي اطمينان از ترتيب و توايل سواالت، قبل از شروع طرح پرسشنامه تست  •
شود



مفهوم دقت در اندازه گريي
)روایی و پایایی(  

مفهوم دقت در اندازه گريي
)روایی و پایایی(  
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مدارك و پرونده ها 

:  مزيت•
سهولت دسترسي و كم هزينه بودن -  سهولت دسترسي و كم هزينه بودن - 
:عيب•
نبودن اطالعات مفيد و مورد نياز و قابل اطمينان نبودن آن  - 



انتخاب افراد مورد مطالعه

معیارهای ورود •
افراد مورد نظر چه ویژگی هایی را باید داشته باشند تا وارد مطالعه شوند–

مثال•
بررسی اثر مصرف قرص های پیش گیری از بارداری روی سرطان رحم - 
معیار ورود•
سال ۱۸-۵۰رنان گروه سنی  -۱ سال ۱۸-۵۰رنان گروه سنی  -۱
زنانی که هسترکتومی نکرده باشند -۲
زنانی که از قرص های پیش گیری از بارداری استفاده می کنند-۳
خروج معیارهای •

افراد مورد نظر چه ویژگی هایی داشته باشند اجازه ورود به مطالعه به آن ها داده منی شود–
زنانی که هسترکتومی کرده باشند -۱
زنانی که از قرص های پیشگیری از بارداری استفاده منی کنند -۲
زنانی که مصرف قرص های پیشگیری از بارداری برای آا مضر است -۳
زنانی که مبتال به بیماری های روانی هستند -۴
زنانی که فکر می کنیم اگر وارد مطالعه شوند مهکاری مناسب خنواهند داشت -۵



تشكرتشكر


