
 گردآوری داده ها



 روش هاي جمع آوري اطالعات
 

اطالعات جمع آوري تصمیم گیري بخش هاي هر ترين لي از اصيكي •
چنانچه اين كار به شكل منظم وصحیح صورت . تشكیل مي دهد

تجزيه و تحلیل و نتیجه گیري از داده ها با سرعت و دقت كار   پذيرد
فعالیتهاي براي جمع آوري اطالعات در . خوبي انجام خواهد شد

 .روش عمده را مورد استفاده قرار مي دهندمديريتي و  پژوهشي چهار 

 



پاسخ به . پیش از گردآوري داده ها بايد طرح مشخص براي اينكاردر نظر گرفت
 .سواالت زير مي تواند راهگشا باشد

 

 ؟  گردآوري مي شودمربوط چه چیزي هاي داده         
 داده ها گردآوري مي شود ؟ چرا       

 گردآوري مي شود ؟چگونه داده ها         
 گردآوري مي شود ؟چه زماني داده ها در        

 گردآوري مي كنند ؟چه كساني داده ها را         
 ؟  گردآوري داده ها به چه مواد و ابزاري نیاز دارد        
 مي شوند ؟چگونه توصیف و تفسیر داده ها         
 ؟  براي گردآوري داده ها و تفسیر آنها الزم استچه مقدار هزينه         
 مي شوند ؟چگونه گزارش داده ها         
 ؟  هزينه كیستمنبع يا منابع تأمین         

 



 پردازش و تفسیر داده ها  
 

 نمود پردازش و تفسیر از آن كه داده ها گردآوري شد ، بايد آنها را پس •

 كنترل كیفیت داده ها •

 اهداده  تفكیك•
 داده ها پردازش•

 



   كنترل كیفیت داده ها
 

 جمع آوري و ثبت شود ه دقت ها بداده •

 كنیم  ازبینيداده هاي گردآوري شده را ب•

 را اصالح كنیم خطاهاي احتمالي •

 شود  تكمیلمانده است بايد بدون پاسخ اگر تعدادي از پرسش ها •

علت روشن میبايست همخواني ندارند اگر پاسخ سئوال ها با يكديگر •
 شده و پرسشنامه اصالح گردد 

 



   تفكیك داده ها
 

مي سازد ، مثالً داده ها از ساده تر را داده ها كار پردازش تفكیك •
گروه هاي مختلف جمع آوري شده اند ، كودكان و بزرگساالن ، زنان 

 …  و مردان ، شهري و روستايي ، كاركنان رسمي و غیر رسمي و
بهتر است ابتدا پرسشنامه هاي مربوط به هر گروه يا جمعیت را جدا •

 كنیم 

 



   پردازش داده ها
 

 مي توان استفاده كرددستي و رايانه اي دو روش از •

 از روش دستي پردازش براي تعداد كم پرسشنامه میتوان استفاده كرد •

 رايج ترين روش پردازش دستي است چوب خطي روش •

چوب خط زدن شامل شمارش تعداد دفعات نتیجه مشاهده شده است •
 كه در فرم هاي گزارش موجود باشد 

 



 اصلي ترين روش ها براي جمع آوري داده ها  

 موجوداستفاده از اطالعات و مدارك •

 مشاهده•

 مصاحبه •
 پرسشنامه•



 استفاده از اطالعات و مدارك موجود
 

اطالعاتي كه بايد بعنوان داده مورد بررسي   برخي تحقیقاتدر •
بدين  . هستندپیش آماده و تجزيه و تحلیل قرار گیرند از 

صورت كه محقق بدنبال اطالعات جديد نیست بلكه مي تواند 
نسبت به جمع آوري اطالعاتي كه از قبل تهیه شده اند و در 

بیمارستاني ثبت احوال، دانشجويي   درمانگاهي) پرونده هاي 
... (  ،دانش آموزي و مراجعین به مراكز مختلف شهرداري ها و

 .  اقدام كند  موجود است
 



 استفاده از اطالعات و مدارك موجود
 

 :  مزايا•
 .  است ارزان  به واسطه موجود بودن اطالعات–
 .  مي شود وقت صرفه جوييدر –

ارزيابي روند موضوع مورد بررسي در گذشته  امكان   آنمهمترين مزيت –
 است

 : معايب•
 ناقص بودن و دردسترس نبودن اطالعات  –

 .مالحظات اخالقي مانع از دستیابي به اطالعات مورد نظر مي باشدگاهي –

 بودن اطالعاتقديمي و كهنه –

 



 مشاهده
 

رفتار مشخصات روش هاي جمع آوري اطالعات است كه در آن از •
موجودات زنده اشیا و پديده ها با استفاده از ويژگي هاي گوناگون آنها 

 .  مالحظه و ثبت مي گردد

ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ويژه يا رفتار و از مشاهده منظور •
كمك ) راه حواس و يا ساير راه هاي ادراكي افراد از   فرد ياگفتار 

 .مي باشد( گرفتن از ابزار خاص 

 



 :مشاهده بايد
 

 مربوط باشدهدف تحقیق به •

 شده باشدتنظیم برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و •

 شوددقیق و منظم ثبت به طور •

 ي باشداعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسمیزان •

 



 مشاهده

 :  مزايا•
 داردموضوع وجود  جزئیاتبررسي امكان –

 .كرد  آزمايشجمع آوري شده را با وسائل ديگر صحت اطالعات مي توان  –

 .  استجمع آوري اطالعات زمینه اي مناسب براي –

 بدست مي آيد زمان كوتاه اطالعات زيادي در –

 .االستاطالعات بعلمي اعتبار –

 

 



 مشاهده

 : معايب•
 .باشدمشاهده تاثیر گذار مي تواند بر روند فعالیت مورد حضور مشاهده گر –

او در مشاهده و ثبت دقیق  میزان توانائي و تمايالت شخصي مشاهده گر –
 .باشدتاثیر گذار فعالیت مورد مشاهده ممكن است 

 . استگرد آوري اطالعات موثر بر نوع و روش عوامل محیطي  –

بويژه در ثبت رفتار  ) است استاندارد كردن و طبقه بندي اطالعات مشكل –
 ( .انساني 

 استوقت گیر و پر هزينه   براي نمونه هاي زياد–



 مصاحبه

 
مصاحبه يكي از روش هاي جمع آوري اطالعات است كه در آن به •

از افراد يا گروهي ار آنان پرسش مي حضوري ياغیر حضوري صورت 
مصاحبه از پیش انديشیده سواالت معموالٌ كهنكته مهم آن است . شود

مختلف طبقه آنچه مصاحبه را به صورت هاي . استشده و تعیین شده 
.  استمیزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن مي كند بندي 

امكان دريافت پاسخ در مصاحبه را يكي ازروش هائي دانسته اند كه 
، زيرا در هنگام مصاحبه امكان آن بیش از روش هاي ديگر است

تحريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نیز مي توان در صورت 
 .ابهام با توضیح موضوع راروشن ساخت

 



  :انعطاف پذير يا آزاد   مصاحبه

گر مشخص مصاحبه براي ها  چارچوب وحدود پرسشاين نوع در •
.  داردزمان و توالي پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستكي ولي است 

اطالعات واقعي تري است و رفتار آزمودني طبیعي تر دراين حالت 
.  مصاحبه گر مي تواند سواالت اضافي نیز طرح كند. بدست مي آيد

، مطالعات كیفي و يا  تحقیق هائي با مقیاس كوچك  روش براي اين 
گروههائي كه اطالعات اصلي از آنها بدست مي مصاحبه با اشخاص و 

 .  آيد ، مناسب است

در اين گونه مصاحبه ها جمع آوري اطالعات عمیق و كیفي هدف •
 .  است



 :  مصاحبه با انعطاف پذيري متوسط يا منظم 

پرسشنامه اي با پرسش هاي مصاحبه گر از مصاحبه، اين نوع در •
پرسش ها به اما معموال كند، مي مشخص و با توالي ثابت استفاده 

تالش مي شود شرايط براي همه يكنواخت نگه . هستندصورت باز 
 .داشته شود

 .  استاطالعات كمي و سطحي در اين جا جمع آوري هدف •



 :مصاحبه با انعطاف ناپذيريا پرسشنامه همراه با مصاحبه 

مشخص و با توالي   مصاحبه گر از پرسش نامه اي با پرسش هاي •
 .  استاندارد استفاده مي كند

و معموال   شده اندو از قبل پیش بیني و طیقه بندي ثابت پاسخها •
 .  هستندبه صورت بسته پرسش ها 

تنوع پاسخ ها از مطالعات بزرگ و زماني كه پژوهشگر روش در اين •
  .بكار مي روداطالع دارد 



 نكات مهم در موردانجام مصاحبه
 

 شخص مصاحبه شونده تكلم با زبان   •
 پاسخها اهداف و روش طبقه بندي و ارزش گذاري آشنائي مصاحبه گر با   •
 مصاحبه گر دخالت ندادن تمايالت شخصي   •
 شرايط يكسان براي همه ايجاد   •
 ه ضبط صدا از دستگااستفاده درهنگام اجازه كسب   •
 اعتماد مصاحبه شونده جلب   •
 مقام وموقعیت اجتماعي افراد رعايت   •
 توضیحات كافي قبل از شروع مصاحبه بیان   •
 ه آموزش به مصاحبه گران پیش از انجام مصاحبارائه   •

 



 مزاياي مصاحبه
 

 كم يا بي سوادان و كودكان و بیماران قابلیت استفاده براي   •

 روشن كردن مفهوم سواالت امكان  •

 مشاهده بدست آمدن درصد بیشتري از پاسخ ها در مقايسه با  •
 



 معايب مصاحبه
 

 وقت گیر و پرهزينه  •

 است ثبت وقايع ناقص تر در مقايسه با روش مشاهده  •

طبقه بندي وتجزيه و تحلیل اطالعات درهنگامي كه سواالت باز  •
 هستند مشكل است 

 تورش مصاحبه گر و دخالت دادن نظرات شخصي  •
 



 پرسشنامه  
 

اصول خاصي كه برطبق پرسش هاست پرسشنامه شامل دسته اي از  •
افراد ارائه مي شود و ه بصورت كتبي تدوين گرديده است و به 

 . جواب ها رادر آن مي نويسدخود تشخیص پاسخگو بر اساس 
اطالعات معین در مورد موضوعي كسب   از ارائه پرسشنامههدف •

 .  است مشخص
براي داليل مهم يكي از بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه بزرگ •

 استفاده از پرسش نامه است 
 .  مطالعه نمونه هاي بزرگ را فراهم مي آوردامكان •
اطالعات صحیح و درست و پرسشنامه دربدست آمدن تنظیم كیفیت •

 .است قابل تعمیم بسیار با اهمیت
 



 :  پرسشنامه  ماهیتطبقه بندي بر اساس 
 

در .روبرو هستیمسواالت باز در اين نوع پرسشنامه با : پرسشنامه باز •
بدون محدوديت هرپاسخي را كه مد نظرش اينجا پاسخگو مي تواند 

 .  دهدینه توضیح و يا در آن زم باشد در مورد آن پرسش بنويسد

دقیق تر، كامل تر و داراي ارزش بیشتر اينگونه سواالت ، اطالعات در •
تجربه به و مشكل تر از آنها  طبقه بندي و نتیجه گیريهستند ولي 
 .است زياد نیازمند

•  
 



 :  طبقه بندي بر اساس ماهیت پرسشنامه 
  

در اين نوع پرسشنامه ارائه مي پرسش هاي بسته   : سشنامه بسته پر •
 .شود

كه فرد هر پرسش تعدادي گزينه و پاسخ انتخاب شده است براي •
 .برگزيندعنوان پاسخ پاسخ دهنده بايد يكي از آنها رابه 

عین منطقي از پاسخ ها به گونه اي تنظیم شده است كه در هريك •
 .  پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزاستبودن براي آن سوال از 

سرعت نوشت و تجزيه و تحلیل و اينجا پاسخ ها را مي توان به در •
دقت و كاملي اما اطالعات به طبقه بندي پاسخ ها نیز ساده تر است 

 .  پرسش نامه باز نیست
 



 نحوه اجرا طبقه بندي بر اساس 
 

مصاحبه انعطاف اين پرسشنامه همان  : مصاحبههمراه با پرسشنامه   •
كه به صورت حضوري پرسش ها از افراد پرسیده مي شود ناپذير است 

 .  مي كندشگر در برگه پرسشنامه وارد و پاسخ ها را پرس

و در اختیار فرد يا گروه قرار مي گیرد پرسشنامه : ايفاخود پرسشنامه •
 .  دهندمي  پاسخها پرسش به به تنهائي و يا به صورت گروهي فرد 

مي افراد از طريق پست ارسال پرسشنامه براي   :پرسشنامه پستي •
 . مي دهداز تكمیل آنرا براي محقق عودت فرد پس . شود 

•           



 نحوه اجرا طبقه بندي بر اساس 
 

در اين نوع از پرسشنامه كه به تازگي موارد  : الكترونیكپرسشنامه   •
 است، استفاده از آن گسترش يافته 

اقدام به ، اينترنتشبكه هاي اطالع رساني و با استفاده از محقق •
ارسال پرسشنامه الكترونیك براي افراد مي كند و افراد پاسخ ها را در 

همان پرسشنامه وارد و با پست الكترونیك براي محقق باز مي 
 .گردانند

برخي موارد ممكن است افراد نسخه اي از پرسشنامه را چاپ كرده در •
 .  و بعد از پاسخگوئي به شكل پستي باز گردانند

 



 نكات مهم در طراحي پرسشنامه
 

 در ابتداي پرسشنامهجذاب و واضح رسا، مقدمه يك داشتن •
 قابل فهم و خالي از ابهامپرسش هاي وجود •
 از پرسش هاي طوالني و وقت گیر و دوپهلوخودداري •
 واژه ها و لغات نامانوس و نامفهوماز خودداري •
 زيباودوراز كلمات زشت و زننده و تا جاي ممكن دوستانهپرسشنامه طراحي •
 پرسش هاي زمینه ايبودن محدود  •
 حساس و مهم در پايان پرسش نامه دادن پرسش هاي قرار  •
 سوال فقط به يك موضوع اختصاص داشته باشدهر  •
 پرسش هاي باز و بسته به همراه هماز استفاده  •
 دادن تمام پاسخ هاي ممكن براي پرسش هاي بستهقرار  •

 



 مزاياي پرسشنامه
 

، بنابراين عدم تاثیر وجود چنین عدم نیاز به شحص مصاحبه كننده  •
 شخصي

 و ارزانه ساد •

 طبقه بندي و تجزيه و تحلیلسادگي  •

 يشتر پاسخ ها بواسطه محرمانه ماندن افرادت دق •

 مطالعات بزرگانجام امكان  •

 زمان تكمیل در شرايط بودن يكسان  •
 



 معايب پرسشنامه
 

 بي سوادانقابلیت استفاده براي عدم  •

 نكردن مفهوم سوالدرك  •

 تصوير كاذب توسط فرد از خودارائه  امكان  •

 در پرسشنامه پستي  درصد پاسخ هاي رسیدهاهش ك•

ابتدا از پرسش هاي دقت نمود تا  بايد نوشتن پرسشنامه هنگام در  •
هائي كه در زمینه موضوع استفاده گردد و سپس به پرسش زمینه اي 

 .، رسید طراحي شده اند

 



 چك لیست

پیش تهیه شده فهرست از ( فهرست كنترل)طبق تعريف چك لیست •
براي رسیدن به يك هدف خاص است كه بايد سؤاالت يا دستوراتي 

 .  به اجرا درآيد

است كه مديران را فرم استانداردي در حقیقت چك لیست راهنما •
مورد توجه قرار گرفتن هنگام اتخاذ يك تصمیم ياري مي دهد و از 

 .  مي كند كلیه اطالعات يا تلفیق آنها مطمئن

كاهش پراكندگي در قضاوت هاي چك لیست هاي راهنما از طريق •
افزايش انطباق رسیدگي ها با ضوابط مؤسسه و سازمان سبب  مديران

 . مي شود



 خصوصیات يك پرسش 
 

موضوع مورد یري قادر به اندازه گسئوال بدين مهنا كه : صوري اعتبار •
 .باشدیاس اندازه گیري متغیرتحت مطالعه به تعبیر ديگر مق.پرسش باشد

انتظار داشته باشیم طرح شود كه سئوال طوري بايد : انتظار دانستن پاسخ  •
 .بداندجواب آنرا  پاسخگو ،

اشاره بدون ابهام باشد و تنها به يك مطلب سوال بايد : و صريح روشن  •
 .كند

 .مگر با اجازه قبلي خود آنهاخصوصي افراد وارد نشود به مسائل : بي آزار  •

را به موضع آزمودني و ننمايد معنا و مفهوم خاصي داللت بر : منصفانه  •
 .خاص نكشاند

 



 مفهوم دقت در اندازه گیري

 .نیستاندازه گیري خالي از خطا  به عنوان يك اصل كلي هیچ•

به  مقدار سنجیده شده چه میزاندر يك كالم دقت در اندازه گیري يعني اينكه •
 .استواقعیت نزديك 

به صورت كمي در مي پايايي اعتبار و دقت در انداره گیري توسط دو شاخص •
 .آيد



 روائي و پايائي
 

كه براي جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله ابزاري •
پايايي برخوردار باشند و درمرحله دوم بايد ( اعتبار)روايي نخست بايد از 

 .  باشند داشته ( اعتماد ) 

روش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر روائي بدين معناست كه •
 .كند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیري است 

 .  براي گرفتن فشار خون از يك دستگاه فشارخون استفاده كنیم: مثال•

روشي از اگر . است تكرار روش يا ابزار اندازه گیري قابلیت  پايايي•
نیز ( اعتبار ) داده هاي گردآوري شده روايي  پايايي برخوردار نباشد ،

 .    نخواهند داشت
 .دستگاه فشار سنج كالیبره باشد:مثال •

 



 و اعتبارپايايي مفهوم 

 را نشان مي دهدثبات در پاسخها میزان (: reliability)پايايي •
 

 را نشان مي دهدصحت اطالعات میزان (: validity or accuracy)اعتبار •
 

 

 



 (reliability)پايايي يا ثبات 

میزان مقادير سنجیده شده به تا چه تكرار يك اندازه گیري در صورت •
 .هستنديكديگر نزديك 

اگر دو مرتبه  از يك فرد به فاصله چند دقیقه و در شرايط كامالً –
يكسان فشارخون گرفته شود تا چه میزان مقادير به يكديگر نزديك 

 هستند؟

اگر به فاصله چند روز از يك فرد در خصوص تعداد ساعات مشاهده –
 تلويزيون سوال شود آيا اعداد بیان شده به يكديگر نزديك هستند؟

 



 (validity)اعتبار 

 است؟چه میزان به واقعیت نزديك مقدار سنجیده شده •

باشد ولي  ممكن است پايا اندازه گیري فشارخون با يك كاف كوچك هرچند –
 .معتبر نیست

ولي معتبر خاص ممكن است پايا باشد سوال در خصوص بعضي موضوعات –
 .نباشد

 میزان درآمد شما در ماه چقدر است؟•

 در هفته چند ساعت كتاب مي خوانید؟•

به خصوص اگر از افراد )چه میزان سیگار كشیدن را مضر مي دانید؟ •
 (سیگاري پرسیده شود

 چند مرتبه فرزندتان را كتك زده ايد؟•



 (1)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 

 :شیوه طراحي سواالت•

 كدام سوال احتماالً معتبرتر است؟•

 در سال گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–

 در ماه گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–

 در دو روز گذشته چند بار سردرد داشته ايد؟–

 

اگر بخواهیم در خصوص بستري در بیمارستان سوال كنیم فكر مي كنید –
 بهترين بازه زماني چقدر است؟



 نوع سواالت و گزينه ها•
لذا در اين مواقع  . بعضي مواقع گذاردن گزينه باعث سوگیري پاسخها مي شود–

 .سواالت كوته پاسخ ارجح هستند
 .گزينه ها گاه با مفهوم سوال همخواني ندارد–

 چه اندازه رفتار پرستاران با بیماران مناسب است؟•
 بسیار خوب، خوب،  نمي دانم، بد، بسیار بد–
 بسیار خوب، خوب،  تاحدودي خوب،  بد، بسیار بد–
 بسیار خوب، خوب،  نیمه مطلوب، بد، بسیار بد–
 صحیح، تا حدودي درست، میانه، بد، غیر مسوالنه–
 راضي، تا حدودي راضي، كمي راضي، ناراضي، بسیار ناراضي–
 موافقم، تا حدودي موافقم، بي نظرم، مخالفم، بسیار مخالفم–
 همیشه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، بسیار كم، ابداً–
–100% ،75%،50%،25%،0 

 

 (2)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 



 ترتیب سواالت•

اعتبار  خصوصیات و مسايل حساس در ابتداي پرسشنامه سوال در مورد –
 .سواالت بعدي را ممكن است به شدت كاهش دهد

مخشوش  باعث به هم ريختگي زياد و ارتباط مبهم سواالت ممكن است –
 .شودشدن ذهن پاسخ دهنده 

انگیزشي در ابتداي پرسشنامه و همچنین مقدمه روشن و  گذاردن سواالت –
، اعتبار سواالت را افزايش  پرسشنامه و يا قبل از هر سوال كامل در ابتداي

 .مي دهد

 (3)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 



 فرد پرسشگر•

 شكل ظاهري، موقعیت اجتماعي، اخالق و رفتار–

 آيا پاسخهاي دريافت شده توسط پرسشگران زن و مرد برابر است؟ •

 آيا پاسخ داده شده توسط بیمار به استاد معتبرتر است يا به دانشجو؟•

آيا پاسخ بیمار به دانشجويي كه مرتب است و خود را معرفي مي كند •
دقیقتر است يا به دانشجويي كه با لباس چروكیده و با چهره اي نامرتب  

 دارد؟

 به نظر شما سن پرسشگر و سواد وي در دريافت پاسخها تاثیر دارد؟•

 (4)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 



 (5)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 

اگر بتوان پیدا )شرايط پرسشگري در يك محیط متناسب و آرام •
 !!!(نمود

 سوال در خصوص كیفیت تدريس در زمان امتحان•

 پرسشگري از مردم در هنگام رانندگي و پشت چراغ قرمز•

 هنگام گردش در پارك•

 

 



 (8)عوامل موثر بر اعتبار و پايايي 

 شكل ظاهري پرسشنامه•

 تعداد صفحات و تعداد سواالت–

 رنگ كاغذ–

 فونت مورد استفاده–

 آرايش متن–

 بكار بردن كلمات ملموس و مورد استفاده در فرهنگ مربوطه–

 دقت در عدم استفاده از كلمات منفي به صورت مكرر در جمله–

   



 نحوه سنجش پايايي

• Temporal stability  

– Retest with a reasonable gap 

• Form equivalence 

– Parallel tests   

• Internal consistency 

the coefficient of test scores obtained from a single test or 
survey (Cronbach Alpha, KR20, Spilt-half).  

http://seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/assessment/alpha.html
http://seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/assessment/alpha.html
http://seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/assessment/alpha.html


 وجوه مختلف اعتبار نه انواع آن

 (face validity)اعتبار ظاهري يا صوري•
آيا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان مي يابد كه محقق مد نظر داشته  –

 است؟

آيا ظاهر متن به اندازه كافي شكیل است كه حواس پاسخ دهنده را جلب  –
 كند؟

 (content validity)اعتبار محتوا •
 محتواي پرسشنامه در راستاي هدف اصلي و سوال پژوهش است؟–

 (construct validity)اعتبار ساختاري •
 اسكلت پرسشنامه با مفهوم انتزاعي موضوع تطابق دارد؟–

 (predictive validity)اعتبار پیشگويي كننده •

 پاسخهاي داده شده تا چه میزان با نتايج آينده همخواني دارد؟–



 شیوه سنجش اعتبار پرسشنامه 

نفر كارشناس به كیفیت سواالت امتیاز  10تا  5به اين شكل كه حدود •
داده و سپس امتیازات آنها با يكديگر جمع زده و میانگین گیري مي 

 .شود
 
 نظرات كارشناسان•

 

 


