
جمع آوری داده بوسیله پرسشنامه

مدرسه زمستانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان



اهداف

آشنایی با اجرای پرسشنامه

انواع تورش ها در کاربست پرسشنامه

انتخاب پرسشنامه مناسب



:به این پرسش پاسخ دهید

جام دادید؟آیا تا کنون تحقیقی را با استفاده از پرسشنامه ان
1بله عدد
2خیرعدد



هدف از به کارگیری پرسشنامه

اندازه گیری

یاافرادخاصهایویژگیمشاهدهفرآیند

نتایجانبیومناسبابزارهایازاستفادهبااشیا

هاسمبلواعدادکمکبانتایجاین



مفهوم دقت در اندازه گیری

تبه عنوان يك اصل كلي هيچ اندازه گيري خالي از خطا نيس.

ده در يك كالم دقت در اندازه گيري يعني اينكه مقدار سنجي
.شده چه ميزان به واقعيت نزديك است

 صورت بهي يپايادقت در انداره گيري توسط دو شاخص اعتبار و
.كمي در مي آيد



خطای اندازه گیری

می پاسخ هایی که به دستو اندازه گیری ایده آل شکاف بین 
.آوریم

.را تبیین می کنددرصد از خطا 85تا 36بین خصوصیات سوال 

Response scale



هامختلف جمع آوري داده هاي تكنيك

   Using Available Informationاز اطالعات در دسترس استفاده -1

         observingمشاهده  -2

      Interviewing( چهره به چهره ) مصاحبه -3

       Administrating written questionnairesي    كتبپرسشنامه هاي -4

پژوهشگر ساخته-استاندارد              ب-الف

5-F.G-D بحث گروهي متمركزFocus group Discussion               

    Projective techniques mapping of scalingتكنيكهاي  تصويري -6



پرسشنامه چیست؟

هبآنهدفکهاستسئواالتازیافتهشکلمجموعهیک

طراحی.استدهندگانپاسخازاطالعتآوردندست

نیزنرهایگونهبهاست،علمیکاینکهعیندرپرسشنامه

است



چرا از پرسشنامه استفاده می کنیم؟

1-represent a sample of behaviors from the test taker

2- This behaviors representing a construct.

3-Utility of assessment device.

4- Test can be used for evaluation, classification, 

research purposes



پاسخ دهندگان بايد با زبان پرسشنامه راحت باشند.

زبان پرسشنامه نبايد تهديد كننده باشد.

محقق بايد با كلمات مورد استفاده پاسخ دهندگان آشنا باشد.

دقبل از تدوين پرسشنامه بازديد از محلي كه پاسخ دهندگان بالقوه در آن هستد، داشته باشي  .

(كلمه20-16حداكثر.)سئوال طوالني ننويسم و طول سوال فقط يك جمله باشد

از نظر دستوري داراي حداقل پيچيدگي باشد و جمله بايد به صورت معلوم نوشته شود.

از ضمائر استفاده نشود.

از دو فعل در يك سئوال استفاده نشود.

همواره سطح تحصيالت و تجارب پاسخ دهندگان بالقوه را مورد توجه قرار دهيم.



سواالت پرسشنامه

که پاسخ دهنده به سواالت باید اطالعاتی را مورد پرسش قرار دهند -1
.راحتی به آن دسترسی داشته باشد

دهندگان به یک موقعیت در آینده را سواالتی که عکس العمل پاسخ -2
.، با احتیاط پرسیده شودمورد پرسش قرار می دهند

را سواالتی که دو فعل متفاوت و یادو مفهوم متفاوت هستند،پاسخ صحیح-3
.مشکل می کند

.عدم استفاده از قیدهای فراوانی در سوال یا قالب پاسخ دهی-4
.پرسش داده های دموگرافیک در انتهای پرسشنامه آورده شود-5
ترتیب سواالت-6
(کلمه20-16). سواالت را کوتاه بنویسیم-7



انواع سئواالت در پرسشنامه





چه موقع از سواالت باز استفاده کنیم

.نتوان پاسخ هاي احتمالي را پيش بيني نمود-1

.پاسخ هاي فرد ناشي از ارايه قالب پاسخ تحت تاثير قرار گيرد-2

.متغير مورد اندازه گيري ضرورت سواالت باز را ايجاب كند-3

.بروز موارد غير قابل پيش بيني كه نيازمند انعطاف پذيري است-4

.پاسخ هاي اوليه نيازمند سواالت پيگيري باشد-5



هدف از نوشتن سوال خوب

:بالقوهپاسخ دهنده سوالي را بنويسيم كه هر 

.در يك زمينه يكسان عالقمند به پاسخدهي باشند-1

.قادر باشد به طريقه صحيح پاسخ دهند-2

.بخواهد كه پاسخ دهد-3





روش اجرای پرسشنامه

هدف مطالعه-1

گروه هدف-2

نوع سئواالت-3

رسمنابع قابل دست-4

مصاحبه-1

(self administered questnnair)خودایفاد-2





Web base survey

Drop- out

Mobile/pc

Negative relation between response 
rate and questionnaire length



Item generation verification

• 1-Cognitive interview

• A- Comprehension

• B-Response process

2-Pilot study

A-item analysis

*inter item correlation

*item to total correlation

B-nonresponse

C-Cronbach's alpha



فرایند پردازش سواالت

درک سوال-1
بازيابي اطالعات مربوطه از حافظه و قضاوت-2
آمادگي براي پاسخ-3



How many books have you read in the last year?

O None

O 1-10

O 10-20

O 20-30

O over 30

WHAT’S WRONG: This question has a prestige bias –
would people be more likely to say that they have read
plenty of books when they might not have read any? Also,
the categories for the answers need modification – which
circle would you shade if your answer is 10 or 20?



• What is wrong with the young people of today and 
what can we do about it?

• WHAT’S WRONG: This question is double-
barrelled, leading, and ambiguous. It asks two
questions, hence the need for a split. The word
‘wrong’ is emotive and suggests that there is
something not normal with the young people of
today. It asks the respondent to distance
themselves and comment from the moral high
ground, from a distant ivory tower.



Do you go swimming?

0 Never

O Rarely

O Frequently

O Sometimes

WHAT’S WRONG: The problem with this question is in the
categories supplied for the answer. Everybody has a
different idea as to what words such as ‘sometimes’ and
‘frequently’ mean. Instead, give specific time frames such
as ‘twice a year’ or ‘once a month’. Also, the order of the
questions should follow a logical sequence – in Question
#1, they do not.



با هم فکر کنیم

آیا شما برای مطالعه روزانه، روزنامه وقت دارید؟

صحیح-1

غلط   -2



با هم فکر کنیم

دانشجویان نباید تا این حد با کالس های مجازی ناسازگار 
.باشند

.اساتید نباید موظف به نظارت بر دانشجویان در سالن باشند




