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(مبانی تحقیقات بازاریابی )فصل اول 

علل اھمیت تحقیقات بازاریابی در سازمان ھا 

کاھش عدم اطمینان تصمیم گیری ھای بازاریابی از طریق ارائھ اطالعات دقیقا و بھ ھنگام -١
تبدیل شدن تصمیمات بازاریابی سازمان از حالت شھودی بھ حالت عینی و سیستماتیک -٢
فراھم کردن اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی و بازاریابی -٣
طریق ارائھ اطالعات دقیق و بھ ھنگام بھ مدیران بازاریابی اثر بخشی و کارایی تصمیمات سازمان از-۴

تصمیم گیری یکی از وظایف مھم مدیریتی است و نقش مھمی در پیشبرد اھداف سازمانی دارد نکتھ : 

اھمیت علم و تحقیق در اسالم 

مسئولند اگاھی نداری پیروی نکن . چرا کھ گوش و چشم و دل ھمھآن سوره اسراء : از انچھ بھ٣۶ایھ -١
سوره مجادلھ : خداوند کسانی را کھ ایمان اورده اند و کسانی را کھ علم بھ انان داده شده درجات عظیمی می بخشد ١١ایھ -٢

و خداوند بھ انجھ انجام می دھید اگاه است .
شود .بگو کسانی کھ می دانند یا کسانی کھ نمی دانند یکسانند . تنھا خردمندان متذکر می سوره زمر: ٩ایھ -٣
: تنھا دانشمندان از خدا می ترسد خداوند توانا و امرزمنده است. سوره فاطر ٢٨ایھ -۴

تعاریف تحقیقات بازاریابی 

بکارگیری یک روش علمی برای جستجوی اطالعات بازار -١
ی . نظارت بر شامل تحقیق در مواردی کانند شناسایی تھدید ھا و فرصات ھای بازار. ایجاد و ارزیابی ایده ھای بازاریاب-٢

عملکرد بازاریابی و درک فرایند بازاریابی سازمان 
اطالعات الزم و مناسب جھت تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراھم می ایدآن یک روش عینی ، منظم و منسجم کھ از طریق-٣
.د یک روش علمی و سیستماتیک است و ھر گونھ اطالعاتی کھ از انان حاصل می شود باید دقیق و عینی باش-۴

تحقیقات بازاریابی از طریق ارائھ اطالعات بھ مدیران بازاریابی نقش مھمی در بھبود تصمیمات بازاریابی دارد نکتھ :

پی شامل محصول ، قیمت ، ترفیع ، توزیع را بھ طور کامل در بر می گیرد.۴تحقیقات بازاریابی عناصر امیختھ بازاریابی نکتھ : 

تحقیقات بازاریابی در شرکت ھای انتفاعی (ایران خودرو ) و غیر انتفاعی (کمیتھ امداد ) و حتی دولتی کاربرد دارد نکتھ : 

تحقیقات بازاریابی ارتبطات نزدیکی با بازاریابی دارد . نکتھ : 

سازمان صدا و سیما یکی از کاربران مھم تحقیقات بازاریابی است . 

دو اساس تقسیم بندی می شود انواع تحقیقات بازاریابی بر

ھدف :-١
 بنیادی
 کاربردی

داده ھا :آوری روش جمع-٢
 اکتشافی
 توصیفی
 علی

تحقیقات بازاریابی بنیادی 

ھدف این نوع تحقیقات در واقع توسعھ دانش بازاریابی و نھ حل مسئلھ واقعی است . -١
ھای بازاریابی بھ کمک این نوع تحقیقات انجام می ھدف سنجش اعتبار یک نظریھ عمومی بازاریابی و درک بھتر پدیده -٢

شود .



برای حل مسائل کلی مانند فرایند ھای اصلی بازاریابی (بخش بندی ، ھدف گذاری ، جایگاه یابی ) مورد استفاده است.-٣
است .یکی از انواع تحقیقات بنیادی بررسی شیوه ھای تاثیر فضای خرده فروشی ھا بر عواطف و رفتار مصرف کنندگان -۴

تحقیقات بازاریابی کاربردی 

با ھدف حل یک مشکل سازمانی انجام می شود -١
تمرکز بر روی یک موضوع مشخص و شناسایی دقیق مسئلھ اصلی سازمان -٢
برای حل مسائل فوری و تکراری مورد استفاده قرار می گیرد .-٣

تحقیقات بازاریابی بنیادی و کاربردی مستقل و جدا از ھم نیستند نکتھ : 

تحقیقات اکتشافی :

برای شفاف سازی وضعیت ھای مبھم و شناسایی ایده ھایی کھ می توانند تبدیل بھ فرصت ھای بالقوه کسب و کار شوند -١
استفاده می شود 

منجر بھ ایجاد نقاط قطعی نمی شوند -٢
واقع شوند (فرضیھ ساز ھستند)آزمون می شوند کھ باید توسط تحقیقات توصیفی و علی موردمنجر بھ ایجاد فرضیھ ھایی-٣
غالبا در توسعھ محصوالت جدید مفید ھستند -۴
برای انجام این نوع از تحقیقات از داده ھای ثانویھ استفاده می شود . -۵

تحقیقات توصیفی : 

یا محیط و شرایط واقعی بازار را توصیف می کنند توضیح ویژگی ھای موضوعات ، افراد ، گروه ، سازمان و-١
بھ توصیف بخش ھای بازار کمک می کنند -٢
چھ کسی ، چھ چیزی ، چھ زمانی ، کجا، چرا ، چگونھ .پاسخ بھ پرسش ھایی مانند -٣
سواالت و مفروضات نقش مھمی در طراحی و اجرای تحقیقات توصیفی دارند -۴
مانی انجام می شود کھ سازمان اطالعات کافی در مورد سواالت تحقیق دارد تحقیقات توصیفی ھمواره کمی ھستند و ز-۵
روش مورد استفاده در این تحقیق شامل پیمایش و مشاھده است . -۶
تحقیقات توصیفی فقط واقعیت ھای بازار را توصیف می کنند و ارتباط علی بین متغیر ھا را نشان نمی دھند . -٧
برای شناسایی مصرف کنندگان عمده و دانشگاھی کھ قصد دارند یک دوره انالین را ارائھ دھند برای پیش بینی فروش ، -٨

توصیف رضایت ، نگرش و تعھد مشتریان از پیمایش ھای توصیفی استفاده می شود . 

تحقیقات علی یا ازمایشی 

تحقیقات علی اثر تغییر در یک متغیر بر دیگری را مورد بررسی قرار می دھند -١
ھر جا کھ بتوان عواملی با سطوح مختلف تعریف نمود می توان از طرح ھای ازمایشی استفاده کرد -٢
ود و فقط تمامی متغیر ھا جز یک متغیر ثابت نگھ داشتھ می شآن تحقیقات علی شامل یک موقعیت کنترل شده ھستند کھ در-٣

از طریق طرح ازمایشی است کھ رابطھ علی را می توان نشان داد . 
مقبولیت و کاربرد زیادی در حوزه ھای بازاریابی پیدا کردند . ١٩۶٠تحقیقات بعد از سال این-۴
تحقیقات علی یکی از جنبھ ھای اساسی بھ کارگیری روش علمی ھستند . -۵
ت و معلولی بین متغیر ھای بازار می باشند تحقیقات علی بھ دنبال شناسایی روابط عل-۶
برای اندازه گیری عوامل موثر بر فروش ، رضایت و نگرش مشتریان استفاده می شود -٧
قبل از این تحقیقات باید تحقیقات اکتشافی و توصیفی انجام شده باشد .-٨
بھ دلیل محدویت ھای بودجھ و زمان این تحقیق نیازمند طراحی ھای پیچیده ھستند کھ غالبا ھزینھ بر است . کھ معموال-٩

مدیران کمتر از این نوع تحقیقات استفاده می کنند .

روش عملی در تحقیقات بازاریابی :

درک می شوند و انواع تحقیقات نیازمند طی مراحل علمی می باشند . آن روشی است کھ پدیده ھای بازاریابی با استفاده از-١
الزم برای دستیابی بھ نتایج عینی بھ دست اورده می شود در روش ھای علمی دانش و مستندات -٢



ایده ھای مختلف عینیت وجود دارد نھ آزمون حقایق وآوری استفاده از روش علمی بھ ما اطمیمان می دھد کھ در جمع-٣
ذھنیت 

فرضیھ ھا (مشاھده یا ازمایش ) نتیجھ گیری (دانش جدید ) آزمون –فرضیھ ھا –دانش قبلی –مشاھده 

ایده ھای مختلف عینیت وجود دارد نھ آزمون حقایق وآوری استفاده از روش علمی بھ ما اطمینان می دھد کھ در جمع
ذھنیت 

فرایند تحقیقات بازاریابی :

تحقیقات بازاریابی ھمانند سایر تحقیقات علمی از مجموعھ ایی از مراحل بھ ھم پیوستھ تشکیل شده است . این مراحل با یکدیگر 
وشانی دارند و نمی توان گفت کھ ھمھ تحقیقات لزوما باید این مراحل را بھ ترتیب طی کنند با این حال تحقیقات بازاریابی غالبا از ھمپ

مراحل خاصی تبعیت می کند کھ در شکل زیر نشان داده شده اند . 

تعین ھدف -١
تنظیم طرح تحقیق -٢
نمونھ گیری -٣
داده ھا آوری جمع-۴
تحلیل داده ھا -۵
وصل می شود  (از سر گیری و تعین ھدف )١کھ بھ نقطھ -نتیجھ گیری-۶

نکاتی در خصوص مراحل ذکر شده در باال

نتایج تحقیق می تواند باعث ایجاد ایده ھا و دانش جدید در حوزه مورد بررسی قرار گیرد -١
مدیران در کانون فرایند تحقیقات بازاریابی قرار دارند -٢
ای الزم برای تعریف اھداف تحقیق می پردازند . تصمیمات نھایی را اتخاذ می کنند مدیران بھ ارائھ داده ھ-٣
برای نشان دادن رابطھ متقابل بین مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی از وِاژه ھای ارتباط رو بھ جلو و ارتباط روبھ عقبل -۴

استفاده می شود 
می گذارند . مثال تعریف اھداف بر مرحلھ نمونھ گیری و تحلیل ارتباط روبھ جلو یعنی کھ مراحل قبل بر مراحل بعد تاثیر-۵

داده ھا تاثیر می گذارد نوع روش نمونھ گیری بر نوع سواالت پرسشنامھ تاثیر می گذارد 
.مثال بسیار مھم از ارتباط روبھ عقب اگاھی از ارتباط رو بھ عقب یعنی کھ مراحل بعد بر مراحل قبل تاثیر می گذارد -۶

واستھ ھای مدیرانی کھ نتایج تحقیق را مورد استفاده قرار می دھند . نیازھا و خ

تعین اھداف تحقیق برای انجام تحقیقات بازاریابی 

فرایند تحقیقات بازاریابی با تعیین اھداف تحقیق شروع می شود . اھداف تحقیق مواردی ھستند کھ ما از طریق تحقیق باید -١
باشیم . بھ طور کلی اھداف مختلف تحقیق باعث ایجاد انواع مختلف طرح ھای تحقیق می شود . آنھا بھ دنبال تامین

تعیین اھداف تحقیق بھ وضعیت مورد بررسی بستگی دارد -٢
امکان ارائھ یک محصول جدید در بازار جدید و بررسی تاثیر تغییر سیاست ھای سازمان در کیفیت خدمات جملھ اھدافی -٣

تحقیقات بازاریابی مورد مالحظھ قرار داده می شوند ھستند کھ در انجام 
در تحقیقات کاربردی ، اھداف تا زمانی کھ وضعیت بھ طور کامل درک نشود قابل فھرست بندی نیست . -۴

تعریف مسئلھ : 

ف در درک مشترک بین تصمیم گیران سازمانی و محققان بازاریابی در مورد مسئلھ و ھدف تحقیق کھ برای فھرست بندی اھدا
تحقیقات کاربردی ضرورت دارد . برای این کار معموال جلسات متعددی در قابل مجموعھ ایی از محاصبھ ھای پروپوزال برای 

شناسایی مسئلھ اصلی میان مدیران و محققان برگزار می شود . 

بھ طور کلی مسئلھ زمانی وجود دارد کھ یک وضعیت نامناسب در سازمان وجود دارد 

نکاتی کھ در مورد تعریف مسئلھ باید مورد مالحظھ قرار داده شود عبارتند از :مھمترین 



این مرحلھ جنبھ ی اکتشافی دارد نھ تاکیدی -١
تعریف مسئلھ توسط مدیران غالبا بھ صورت کلی ارائھ می شود -٢
تعریف مسئلھ در تحقیقات بازاریابی نمی از راه حل مسئلھ است -٣
در راستای تعین اھداف صحیح کمک می کند شناسایی دقیق مسئلھ بھ محققان-۴
تعریف مسئلھ باید ساده باشد -۵
برای تعیین دقیق اھداف معموال از تحقیقات اکتشافی استفاده می شود -۶
مدیران اغلب بھ جای بیان سواالت درست بر یافتن پاسخ ھای درست تمرکز می کنند -٧
د بھ دنبال سریع ترین راه حل ھستند مدیران بھ جای اینکھ راه حل ھای مختلف را ارزیابی کنن-٨
شوند ممکن است نتایج نامناسبی بھ دست اید . آوری در تحقیقات بازاریابی اگر داده ھا قبل از تعریف دقیق مسئلھ جمع-٩

است .این یک توصیھ مناسب برای مدیران بازاریابی است . آن البرت اینشتین معتقد است شناسایی مسئلھ مھم تر از حل

ات اکتشافی :تحقیق

ھدف این نوع تحقیقات کمک بھ شناسایی تصمیماتی است کھ باید گرفتھ شود . 

مھمترین ویژگی ھای یک تحقیق اکتشافی بھ شرح زیر است :

باعث روشن شدن وضعیت مورد بررسی می شود -١
دامنھ موضوع تحقیق را محدود می کند و مسائل مبھم را بھ مسائل شفاف تبدیل می کند -٢
باعث تعیین دقیق اھداف می شود -٣
شود و چگونگی انجام پروژه تحقیقاتی را مشخص خواھد کرد . آوری نوع داده ھایی کھ باید جمع-۴

روش ھای انجام تحقیقات اکتشافی توسط محقق :

تحقیقات قبلی -١
بررسی ھای مقدماتی -٢
مطالعات موردی -٣
پیمایش ھای تجربھ ایی -۴

تحقیقات قبلی 

عنوان یک قاعده کلی ابتدا تحقیقات قبلی را بررسی کنند تا دریابند ایا محققان قبلی در موضوع مورد نظرمحققات باید بھ-١
کار کرده اند یا نھ . کھ در بایگانی شرکت ھا و در ادبیات موضوعی تحقیق وجود دارد .آنھا 

تابھا . کھ می توان از طریق شامل جستجوی ھدفمند تحقیقات چاپ شده در مجالت و کبررسی ادبیات موضوعی تحقیق -٢
اینترنت و جستجو در کتابخانھ انجام داد . این تحقیقات زیر بنای تحقیقات بنیادی است وانجام این تحقیقات اھمیت حیاتی دارد

از ابزارھای ترویج فروش یک شکرت از ابزاری آنھا در بررسی تاثیر فرھنگ مردم استان ھای مختلف کشور بر نوع ادراکنکتھ : 
استفاده می کنند و بسیار مفید است . آزمون مانند پیش

نقش نظریھ  در تحقیقات بازاریابی 

نظریھ یک تببین رسمی و منطقی از رویدادھاست و نحوه ارتباط متغیر ھا را با یکدیگر نشان می دھد و ھمچنین در تعیین -١
اھداف تحقیق نقش مھمی دارد 

نظریھ برای تحقیقات بنیادی و کاربردی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد -٢
نظریھ ھا در شناخت وضعیت کسب و کار بھ محقق کمک می کند و این امر نیز بھ نوبھ خود مبنایی برای تعیین اھداف -٣

تحقیق است .
با ھم در تحقیق بسیار مفید ھستند . آنھا نظریھ ھا در راستای شناخت متغیر ھای مھم و تاثیر گذار و نحوه ارتباط-۴

نقش فرضیھ در تحقیقات بازاریابی 



فرضیھ عبارت است از حدس بخردانھ در مورد حل مسئلھ و در واقع راه حل مسئلھ تحقیق را نشان می دھد -١
گوی مفھومی تحقیق پیشنھاد داده می شوند . الگوی مفھومی تحقیق نیز بھ نوبھ خود با استفاده از فرضیھ ھا بر اساس ال-٢

مبنای نظری ، پیشینھ تحقیق و محاصبھ بھ خبرگان بھ دست می اید . 
استفاده می شود آماراز علمآزمون آنھا پذیر باشند و برایآزمون فرضیھ ھا باید-٣
دھد .فرضیھ راه حل مسئلھ را نشان می-۴

پذیر :آزمون نمونھ ایی از عبارت ھای فرضیھ ھای

بین قیمت و میزان خرید محصول ارتباط معنی دار وجود دارد -١
بین دانش کارکنان و بھره وری شرکت یک رابطھ معنی دار وجود دارد -٢
افزایش خواھد یافت آنھا اگر نگرش مشتریان بھ محصوالت بیشتر باشد میزان خرید-٣

:طرح تحقیق برنامھ ریزی 

و تحلیل داده ھای مورد نیاز را مشخص می کند . آوری جمعطرح تحقیق عبارت است از یک برنامھ جامع کھ روش ھا و رویھ ھای 

ویژگی ھای طرح تحقیق :

یک چھارچوب با برنامھ اقدام را برای تحقیق ارائھ می کند -١
شده در تحقیق در راستای این اھداف باشند آوری اھداف تحقیق را در ر می گیرد تا اطالعات جمع-٢
محقق در طرح تحقیق منابع اطالعاتی ، تکنیک طراحی ، روش نمونھ برداری ، زمان بندی ، ھزینھ تحقیق را شناسایی می -٣

کند 

انتخاب روش تحقیق :

تکنیک طراحی برای تحقیقات توصیفی و علی 

پیمایش -١
ازمایش -٢
دادھھای ثانویھ و مشاھده-٣

عیین کننده نوع روش انتخابی برای طرح تحقیق عوامل ت

اھداف تحقیق -١
منابع اطالعاتی در دسترس -٢
داده ھا آوری فوریت و ضرورت تصمیم و ھزینھ ھای جمع-٣

پیمایش :

دادھھای اولیھ است آوری رایج ترین روش برای جمع-١
محاصبھ ، پرسشنامھ ، غیره استفاده می شود و از روش ھایی مانند مشاھده ، آن یکی از تکنیک ھای تحقیقاتی است کھ در-٢

از ابزارھای تلفن . پست. اینترنت و محاصبھ ھای حضوری برای برقراری ارتباط استفاده می شود . این وظیفھ محقق 
داده ھای مورد نیاز خود استفاده کند آوری است کھ تعیین کند چھ نوع روشی را برای جمع

ا استفاده از مجموعھ از سواالت وضعیت مورد بررسی را توصیف می کنند . در این روش محققان بازاریابی ب-٣

مشاھده :

ھدف بسیاری از پروژھھای تحقیقاتی ممکن است تنھا ثبت مشاھدات باشد -١
اد و ھم بھ وسیلھ ابزارھای مکانیکی انجا می شود رمشاھده ھم از طریق اف-٢
دادھھای مشاھده ایی ھستند ی آورخریداران مرموز یکی از منابع با ارزش برای جمع-٣
در روش مشاھده ھیچ اختاللی در فعالیت مشاھده شوندگان ایجاد نمی شود -۴
مشاھده شوندگان در انجام مشاھدات غالبا مشارکت مستقیم ندارند -۵
برای محققان تازه کار دشواراست آن روش مشاھده بسیار سخت و پیچیده است و انجام-۶



مانند نگرش ، باور و انگیزه رابھ سختی می توان از طریق مشاھده ارزیابی کرد .مفاھیم ذھنی و ناملموس -٧

متکی بر پاسخ مشاھده شوندگان نیست آن مزیت اصلی روش مشاھده این است کھ داده ھاینکتھ :

بھترین روش طرح تحقیق :

دانشمندان بازاریابی اعتقاد دارند کھ ھیچ روشی برای طرح تحقیق وجود ندارد -١
در ھر پروژه تحقیقاتی بستھ بھ نوع ھدف تحقیق از یک طرح تحقیقاتی خاص استفاده می شود -٢
محققان کم تجربھ از روش پیمایشی و محققان با تجربھ از روش مشاھده استفاده می کنند-٣

نمونھ گیری : 

ی می شودآمارھ نام نمونھی بآمارعث ایجاد نتایج ازیک بخش از جامع نمونھ گیری شامل ھر گونھ رویھ ایی است کھ با-١
را بھ جامعھ تعمیم داد آن ی بوده و می توان نتایج بھ دست امده ازآمارنمونھ دارای ویژگی ھای اعضای جامعھ-٢
تحقیق بستگی دارد آن یآمارصحت پیش بینی ھا و نتایج یک تحقیق بھ انتخاب دقیق و مناسب نمونھ-٣
ھای کوچک تر ھستند و روش ھای نمونھ گیری احتمالی باعث می شود ما معموال نمونھ ھای بزرگ تر دقیق تر از نمونھ-۴

بتوانیم بھ نتایج نمونھ ھای کوچک اتکا کنیم 
ی از شانس برابری برای آمارھمھ اعضا جامعھآن بھترین روش نمونھ گیری روش احتمالی ساده یا قرعھ کشی است کھ در-۵

برخوردار ھستند . نمونھ آماری قرار گرفتن در
کارایی داده ھای جمعروشھای دیگر نمونھ گیری نمونھ گیری خوشھ ایی سبب کاھش ھزینھ ھای نمونھ گیری و افزایش -۶

شده می شود . آوری 

مسائلی کھ در نمونھ گیری بھ ترتیب باید مورد مالحظھ قرار داده شوند عبارتند از نمونھ گیری باید از بین چھ افرادی نکتھ مھم : 
یین اندازه نمونھ و نحوه انتخاب نمونھ ھا انجام گیرد . تع

داده ھا :آوری جمع

داده ھا از نمونھ می رسد آوری بعد از نمونھ گیری نوبت بھ جمع-
داده ھا مورد استفاده قرار داده می شوند . آوری ابزارھای مختلفی مانند مشاھده ، مصاحبھ ، یا پرسشنامھ برای جمع-

:پردازش و تحلیل داده ھا 

می باشد . آنھا این مرحلھ از فرایند تحقیقات بازاریابی شامل ویرایش و کد گذاری داده ھا و سپس تحلیل-١
داده ھا از نظر خوانایی و سازگاری در پاسخ ھا است . فرایند ویرایش آوری ویرایش داده ھا شامل بررسی ابزراھای جمع-٢

ر این مرحلھ داده ھا بھ اطالعات تبدیل می شود . باعث حل مسائلی مانند خطاھای مصاحبھ کننده می شود د
شده است آوری تحلیل داده ھا بھ معنای کاربرد عقالنیت و منطق در درک و تفسیر داده ھای جمع-٣
تحلیل داده ھا شامل دو نوع تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی می باشد -۴
تحلیل توصیفی مفاھیمی چون فراوانی ، میانگین ، مد و نمای متغیرھای تحقیق را ارائھ می دھد -۵
ی مختلف مانند تی استونت ، ھمبستگی ، رگرسیون ، و غیره استفاده می کند . آمارھایآزمون تحلیل استنباطی از-۶

تکنیک ھای مناسب برای تحلیل داد ھا بھ سھ عامل بستگی دارد 

نیازھای اطالعاتی مدیران -١
ویژگی ھای طرح تحقیق -٢
شده .آوری ماھیت دادھھ ای گرد-٣

نتیجھ گیری و تھیھ گزارش 

یکی از مھم ترین کارھای محقق است . آن فراھم کردن نتایج تحقیق و گزارش-١



نتیجھ گیری باید وعده ھای مطرح شده در طرح پیشنھادی تحقیق را در برگیرد . -٢
تھیھ شوند . آنھا نباید بیش از حد پیچیده باشند و باید برای اساس توانایی ھای خوانندانگزارشات تحقیق -٣
را بھ طور خالصھ و قابل درک برای مدیران شرکت تھیھ آن اگر می خواھیم نتیجھ تحقیقات ما مورد استفاده قرار گیرد باید-۴

بازاریابی نشان می دھند . کنیم این نکتھ اھیمت ارتباطات موثر را در اخرین مرحلھ تحقیقات 

نتیجھ گیری و تھیھ گزارش شامل سھ بخش است :

بیان نتایج تحقیق -١
مقایسھ نتایج تحقیق با تحقیقات گذشتھ -٢
تحلیل و تفسیرھای مدیریتی کھ کاربردھای تحقیق را برای مدیران نشان می دھد . -٣

پروژه تحقیقاتی در مقابل برنامھ تحقیقاتی 

را در یک تحقیق دنبال کرد بھ این نوع تحقیق پروژه آنھا تعداد کمی ھدف داشتھ باشد کھ بتواناگر محقق فقط یک یا-١
تحقیقاتی گفتھ می شود . 

اگر تحقیقات بازاریابی در ارتباط با یک فعالیت بازاریابی مانند عناصر امیختھ بازاریابی باشند کھ مستلزم فعالیت در یک -٢
بازه زمانی وسیع تر است در یان صورت بھ این نوع تحقیق بازاریابی یک برنامھ تحقیقاتی گفتھ می شود کھ یک فعالیت 

تحقیقاتی مستمر است . 
اتی ابتدا یک تحقیق اکتشافی و سپس یک تحقیق پیمایشی انجام می شود . بنابراین زماینکھ تحقیقات مختلفی در برنامھ تحقیق-٣

برنامھ تحقیقاتی گفتھ می شود .آن در ارتباط با یک موضوع خاص بازاریابی در سازمان انجام می گیرد بھ
انجام تحقیقات بازاریابی مستلزم تنظیم کردن یک استراتژی منسجم است-۴
استراتژی برنامھ تحقیقات بھ برنامھ کلی سازمان برای استفاده از تحقیقات بازاریابی اشاره دارد -۵

توسعھ و پیاده سازی استراتژی بازاریابی 

شناسایی و ارزیابی فرصت ھای بازار-١
تحلیل بخش ھای بازار و انتخاب بازارھای ھدف -٢
برنامھ ریزی و اجرای امیختھ بازاریابی شرکت -٣
عملکرد بازاریابی شرکت تحلیل-۴

شناسایی و ازریابی فرصت ھای بازار 

و رقابتی می توان فرصت آوری با بررسی روند ھای مختلف محیطی شامل محیط ھای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فن-١
ھای موجود در محیط را شناسایی کرد 

ریان اشنا می شوند شرکت ھا با استفاده از تحقیقات بازاریابی با سالئق و نیازھای مشت-٢
شرکت ھا می تواند سیستم ھای پشتیبانی خود را بر اساس شرایط اب و ھوا تنظیم کنند -٣

تحلیل بخش ھای بازار و انتخاب بازارھای ھدف 

تحقیقات بازاریابی یک منبع مھم اطالعاتی در شناسایی ویژگی ھای متمایز کننده بخش ھا از یکدیگر است -١
جمعیت شناختی و جغرافیایی اھمیت بسیار زیادی دارند در این مرحلھ اطالعات -٢
اگاھی از اطالعات جمعتی شناختی و جغرافیایی سبب می شود شرکت ھا قادر بھ استفاده از رسانھ ھای مناسب برای -٣

دستیابی بھ بخش ھای بازار مورد نظر باشند . ھمچنین با این اطالعات ویژگی ھای جمعیت شناختی مصرف کنندگان را در
یک منطقھ جغرافیایی توصیف می کند . 

برنامھ ریزی و اجرای امیختھ بازاریابی 

میختھ بازاریابی با استفاده از اطالعات دو مرحلھ قبل تھیھ و اجرا می شود و برنامھ تحقیقاتی باید کلیھ ابعاد آاستراتژی -١
استراتژی بازاریابی را پوشش دھد .

آن شناخت محصول و کاربرد ھای



تحقیقات محصول ، اشکال مختلفی دارد و شامل تحقیقاتی در زمینھ ارزیابی و توسعھ محصوالت جدید می شود -١
ازمون مفاھیم محصوالت جدید مشخص می کند کھ محصول جدید شرکت در مقابل رقاب چھ جایگاھی خواھد داشت -٢
اسب تر است تحقیقات در زمینھ برند محصول مشخص می کند کھ چھ نامی برای محصوالت من-٣
ازمون بستھ بندی نیز اندازه ، رنگ ، قالب ، راحتی استفاده و سایر ویژگی ھا یک بستھ بندی را در بر خواھد گرفت . -۴

مواردی کھ در تحقیقات بازاریابی مرتبط با محصول مورد بررسی قرار می گیرد 

پذیرش و توان بالقوه محصول جدید-١
مطالعات مربوط بھ محصول رقابتی -٢
ون کاالھای موجودازم-٣
بستھ بندی ، طراحی یا خصوصیات فیزیکی کاال -۴

متغیر ھای اصلی محیط اقتصادی شامل :

روند تولید ناخالص –صرفھ جویی بھ مقیاس –نرخ تورم –نرخ بھره –میل بھ تصرف –سطح درامد قابل تصرف –وجود اعتبار 
سیاست ھای پولی و –نوسان قیمت –صادرات و واردات –زار بورس روند با–سطح بھره وری کارکنا –روند بیکاری –داخلی 
نرخ ارز–نرخ بازار پول –کسر بودجھ –شرایط اقتصاد جھانی –سیاست ھای اوپک –نرخ مالیات –مالی 

متغیر ھای اصلی محیط اجتماعی ، فرھنگی ، بوم شناسی ، محیطی 

نرخ طول –برنامھ ھای تامین اجتماعی –میزان مھاجرت –میزان طالق –میزان ازدواج –ھای ذینفع تعداد گروه–نرخ زاد وولد 
–نگرش درباره کیفیت محصول –نگرش درباره بازنشستگی –نقش جنسیت –شیوه زندگی –نگرش نسبت بھ تجارت –عمر 

–بازیافت ضایعات –ه قدرت اختیار نگرش دربار–مسولیت ھای اجتماعی –برنامھ ھای اجتماعی –نگرش درباره خارجی ھا 
بھ خطر افتادن نسل انواع حیوانات –الوده نمودن ھوا و اب 

متغیرھای اصلی محیط سیاسی ، دولتی ، قانونی 

درصد مشارکت –کمیتھ ھای اقدامات سیاسی –تعرفھ ھای خاص –تغییر در قوانین مالیاتی –مقررات دولتی یا مقررات زدایی 
–مقررات استخدامی –میزان ھزینھ ھای دفاعی –قوانین حفظ محیط زیست –تغییر در قوانین مربوط بھ برند –رای دھندگان 

شرایط سیاسی در –مقررات صادرات و واردات –رابطھ با سایر کشورھا –قوانین ضد انحصاری –میزان یارانھ ھای دولتی 
کشورھای خارجی 

آوری متغیرھای اصلی فن

–آوری تمرکز بر روی اقدامات فن–بودجھ تخصیصی صنعت بھ تحقیق و توسعھ –بودجھ تخصیصی دولت بھ تحقیق و توسعھ 
آوری انتقال فن–آوری تحوالت جدید در انتقال فن–محصوالت و خدمات جدید –محصوالت معنوی –حمایت از مالکیت معنوی 

–آوری ساختار و ویژگی ھای فن–بھبود عملکرد تولید از طریق اتوماسیون –آوری سرعت تغییر در فن–از ازمایشگاه بھ بازار 
آوری سطح فن–عوامل تولید –درجھ استفاده از رایانھ در صنایع –آن و شرایطآوری انتقال فن

را خریداری آنھا سازمان ھا: ھر چیزی کھ نیازھای مبادلھ ایی مشتریان سازمانی و صنعتی را مرتفع نموده و یا محصول صنعتی 
می کنند تابھ افراد دیگر بفروشند . 

انواع محصوالت صنعتی 

کاالھای سرمایھ ایی -١
 کاالھای بنیادی
 تجھیزات سرمایھ ایی

مواد اولیھ و قطعات -٢
قطعات اماده منتاژ
 مواد اولیھ
 مواد اولیھ تولید شده



خدمات -٣
 خدمات اداری
 خدمات نگھداری
تی خدمات مدیری

سایر -۴
 کاالھای تجاری
 کاالھای مربوط بھ تسھیالت

دالیل اسیب پذیری کاالھای فعلی شرکت ھایی کھ نسبت بھ تولید کاالھای جدید اقدام نمی کنند 

تعییر نیازھا و سالیق مشتریان-١
فن اری ھای جدیدتر -٢
کوتاه تر شدن دوره عمر کاال -٣
افزایش روز افزون رقابت داخلی و خارجی -۴

درصد از کاالھای جدید در ھمان ابتدای کار شکست می خورند .٧۵بر اساس تخمین کوپر و کالیت اشمیت حدود :نکتھ 

شرکت ھا در توسعھ محصوالت جدید باید عوامل زیر را با استفاده از تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار دھندنکتھ : 

آنھا توجھ بھ نیازھای مصرف کنندگان و سود مورد نظر
 توجھ بھ ویژگی ھای ظاھری محصول
 توجھ بھ کاربرد محصوالت جدید استفاده کنندگان و رقابت

تخفیفات قیمت گذاری 

عبارت است از تعیین میزان پولی کھ مصرف کننده حاضر است بابت دریات محصول بھ شرکت بپردازد . بھ عبارتی :قیمت گذاری
ل است . میزان ارزشی کھ مشتری برای محصول شرکت قائ

ھای بازار بھ ارزیابی نظرت و استقبال مصرف کنندگان از محصوالت شرکت در دو قیمت متفاوت مربوط آزمون بخش عمده ایی از
ھستند . 

از محل فروشنده بھ محل مصرف کننده می : توزیع شامل کانالھای بازاریابی است کھ محصوالت رابھ طور فیزیکی تحقیقات توزیع 
فرستند .

از کانال ھای توزیع بسیار کوتاه ھستند و فقط شامل یک تولید کننده و یک مصرف کننده ھستند و برخی دیگر طوالنی تر و برخی 
شامل شرکت ھای حمل و نقل ، عمده فروش ھا ، خرده فروش ھا مختلف ھستند .

ی بازاریابی شرکت انجام می شود .تحقیقات توزیع بیشتر در زمینھ واکنش عمده فروشان و خرده فروشان نسبتھ بھ سیاست ھا

کھ برخی اوقات نیز از این عبارت بھ جای کانال ھای توزیع استفاده می شود عبارت است از SCMمدیریت زنجیره تامین یا نکتھ : 
مجموعھ ایی از روش ھای مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارایی تامین کنندگان تولید کننندگان انبارھا و فروشندگان بھ گونھ 

ازھای خدمات کاالھا بھ تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان مناسب ایی کھ بھ منظور حد اقل کردن ھزینھ ھای سیستم و تحقق نی
تولید و توزیع گردند . 

مدیریت زنجیره تامین ھماھنگی در تولید ، موجودی ، مکان یابی ، و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین برای 
بازار است . دستیابی بھ بھترین ترکیب پاسخگویی و کارایی و کسب موفقیت در

از آنھا مدیریت زنجیره تامین مشتمل می شود بر یکپارچھ سازی فعالیت ھای زنجیره تامین و نیز جریان ھای اطالعاتی مرتبط با
طریق بھبود در روابط زنجیره برای دستیابی بھ مزیت رقابتی قابل اتکا

ا ، کوپن ھای خرید . نمونھ ھای رایگان ، تخفیفات روابط : شامل مواردی مانند سنجش اثر بخشی تبلیغات ، ھدایتحقیقات ترفیع 
متقاعد سازی خریداران شرکت است عمومی و سایر روشھای ترویج فروش است . ترفیع وظیفھ ارتباطی شرکت در اطالع رسانی و 

. کھ در بین انواع محتلف تحقیقات در زمینھ ترفیع تحقیق در مورد تبلیغات از سایر تحقیقات رایج تر است



: ابزاری است کھ باعث ھماھنگ سازی عناصر امیختھ بازاریابی با یکدیگر می  شود تحقیقات ارتباطات یکپارچھ بازاریابی 
بازاریابی می تواند تاثیر ترکیبات محتلف امیختھ یکپارچھ بازاریابی را بر فروش،  تصویر ذھنی ، یا سایر شاخص ھای مورد نظر 

مدیران سازمان شناسایی کند 

تحلیل سھم بازار و تحلیل فروش از انواع رایج تحقیقات ارزیابی عملکرد ھستند . 

تالش می کند تا فرایند کلی دریافت منافع مشتری را از شرکت مدیریت کند .TVMمدیریت ارزش جامع یا نکتھ : 

عوامل موثر بر انجام تحقیقات بازاریابی 

محدویت ھای زمانی -١
دسترسی بھ داده ھا -٢
ماھیت تصمیم =ارزش تحقیقات بازاریابی بھ ماھیت تصممی کھ باید اتخاذ شود بستگی دارد -٣
منافع در مقابل ھزینھ ھا -۴

اخالق اسالمی در تحقیقات :

–توکل –پرھیز از شھرت طلبی و دنیا خواھی –پرھیز از کتمان حق –امانت داری –احترام بھ محقق سابق –انگیزه الھی 
پرھیز از شتاب زدگی –پژوھش گروھی و استفاده از مشاوران –روحیھ حقیقت جویی در پژوھش –شھامت و شجاعت در تحقیق 

–پرھیز از سرقت علمی –کنار نھادن حب و بعض ھا –رعایت اولیت ھا –پرھیز از دخالت خواستھ ھای شخصی و گروھی –
روحیھ انتقاد پذیری . –فھم کامل سپس نقد اندیشھ –تواضع و فروتنی 

مباحث احالقی را در تحقیقات بازاریابی می توان بھ سھ دستھ تقسیم بندی کرد . 

افرادی کھ تحقیقات بازاریابی را انجام می دھند -١
مشتریان تحقیقات بازاریابی کھ شامل سازمان ھا ، حامیان ، مدیران شرکت ھا ھستند -٢
وھای تحقیق ھستند مشارکت کنندگان در تحقیق کھ ھمان پاسخگ-٣

اخالق در تحقیقات بازاریابی 

حقوق و تعھدات محقق -١
 حقوق محقق :کارفرما باید بر اساس قرار داد ، پرداختھای محقق را بھ طور منظم انجام دھد
 عدم تجاوز بھ حریم –عدم افشای نام پاسخ دھندگان –تعھدات محقق : عدم فروش محصوالت از طریق تحقیق

عدم سرقت علمی –عدم ارائھ نتایج غلط –عدم اجرای تحقیق برای شرکت ھای مشابھ در صنعت -شخصی 
ما رحقوق و تعھدات کارف-٢

 حقوق کارفرما: رعایت حریم شخصی کارفما توسط محقق
 بیان کردن محدویت ھای مالی و –مخفی نکردن دلیل اصلی تحقیق –تعھدات کارفرما : عملکرد بر اساس قرارداد

زمانی و پاسخگویی صادقانھ بھ سواالت محقق
حقوق و تعھدات مشارکت کنندگان در تحقیق -٣

 حقوق مشارکت کنندگان در تحقیق : حفظ حریم شخصی پاسخگویان در تحقیقات منفعالنھ مشارکت کننده از انجام
تحقیق اگاھی ندارند 

 ھمکاری صادقانھ پاسخگو کھ وظیفھ اصلی اوست . قابلیت اعتماد پذیری تعھدات مشارکت کنندگان در تحقیق :
پاسخگو

(تعریف مسئلھ در تحقیقات بازاریابی )فصل دوم 

مھم ترین بخش فرایند تحقیقات بازاریابی است و ازپیدا کردن راه حل برای مسئلھ نیز مھم تر است .-١
تصمیات مناسب با یک تعریف مسئلھ مناسب آغاز می شود -٢
گزاره تصمیم دلیل اصلی انجام یک تحقیق است و باید مرتبط و واضح و ھدف دار باشد -٣
پاسخ داده شود اصطالحا گزاره تصمیم گفتھ می شود . آنھا بھ بیان مکتوب سواالت مورد نظر یک مدیر کھ انتظار دارد بھ-۴



گمراه کردن –ر مدیران عبارتند از اتالف منابع سازمان دالیل اثر بخش نبودن نتایج تحقیقات غیر مرتبط با وضعیت کسب و کانکتھ : 
مدیران در تصمیم گیری 

چھار مسئلھ بر پیچیدگی مسئلھ تاثیر می گذارد 

فراوانی وضعیت -١
شدت تغیرات -٢
شدت پراکندگی عالئم مسئلھ -٣
ابھام عالئم مسئلھ -۴

عوامل موثر بر پیچیدگی تعریف مسئلھ (زیکموند و ھمکاران )

اشکار بودن عالئم -۴تمرکز عالئم- ٣تغیرات نامحسوس - ٢وضعیت جدید - ١پیچیده تر = 

اشکار بودن عالئم - ۴تمرکز عالئم - ٣تغییرات چشم گیر -٢وضعیت تکراری و عادی - ١ساده تر = 

فراوانی وضعیت :

ه سازمان تبدیل می شوند . در فرصت ھا و مسائل کسب و کار بھ صورت چرخشی تکرار شده و بھ مسائل عادی و روزمر
آنھا چنان مشخص ھستند کھ بدون استفاده از تحقیقات بازاریابی می توانآن این حالت بیان مسئلھ بسیار ساده است و مسائل

- مانند موضوع قیمت گذاری را حل کرد . 
بھ آنھا سائل تکراری را از طریقسیستم ھایی ھستند کھ می توان بسیاری از م: DSSسیستم ھای پشتیبانی تصمیم گیری یا 
بھ شناسایی نیازھای اطالعاتی مدیران پرداختھ و اطالعات الزم برای تصمیم DSSصورت خودکار حل کرد . ھمچنین 

می دھند . آنھا گیری را در اختیار

شدت تغیرات 

تعریف مسئلھ برای اتفاقاتی کھ بھ صورت ناگھانی در کسب و کار رخ می دھند بسیار ساده تر است . 

در مقابل تغییرات چشم گیر تغییرات نامحسوس قرار دارند . تعریف مسئلھ برای تغییرات نامحسوس کھ در یک دوره زمانی بلند مدت 
واقع می شوند بسیار دشوار تر می باشد . 

اغلب دشوار است .آن افراد درطی زمان نوعی تحول اھستھ و تدریجی است و شناسایی روندتغییر ذائقھ

شدت پراکندگی عالئم مسئلھ :

بسیار دشوارتر است . مدیران باید تصمیمات را برای مسائل اتخاذ کنند نھ برای حل آن ھر چھ عالئم مسئلھ پراکنده تر باشد تعریف
عالئم 

مسئلھ : مابھام عالئ

بھام اغلب نامطلوب است و باعث ایجاد عدم اطمینان می شود و این برای افراد ناخوشایند است . شناسایی مسائل اصلی سازمان بھ ا
دلیل مبھم بودن بسیار مشکل است . 

فرایند تعریف مسئلھ :

 شکاف عملکردی
ثال زمانی کھ میزان فروش کنونی از مسئلھ زمانی ایجاد می شود کھ شکافی بین حالت بالفعل و بالقوه وجود دارد . م

پایین تر باشد یک مسئلھ وجود دارد . آن میزان فروش برنامھ ریزی شده



راھھای ایجاد این شکاف عملکردی عبارتند از :

عملکرد واقعی کسب و کار از عملکرد مورد انتظار کمتر است .مانند فروش و سود پایین تر از اھداف تعیین شده توسط -١
مدیریت . تحلیل روند در این چھارچوب قرار می گیرد 

یی عملکرد واقعی کسب و کار از عملکرد امکان پذیر کمتر است . اگاھی از ظرفیت بالقوه عملکردی مدیران برای شناسا-٢
این شکاف ضرورت دارد . فرصت جویی نیز در این چھار چوب قرار می گیرد . 

است . مانند براورد نادرستی کھ مدیران از عملکرد و فروش خود انجام عملکرد مورد انتظار بیشتر از عملکرد امکان پذیر -٣
درصد محصوالت جدید در بازارھا شکست می خورند . ٩٠می دھند و لذا بیش از 

فرایند تعریف مسئلھ 

کوکانافر : –الگوی لوکاندر 

تعریف مسئلھ –نقش محقق و نقش مدیریت –تحلیل وضعیت –شناسایی مسئلھ -١

الگوی زیکموند و ھمکاران 

شناسایی عالئم کلیدی –تحلیل وضعیتی -١
شناسایی مسالھ کلیدی از عالیم -٢
تبدیل گزاره ھای تصمیم مدیریتی بھ اھداف تحقیقاتی -٣
عیین واحد تحلیل ت-۴
تعیین متغیرھای مرتبط -۵
تنظیم سواالت و یا فرضیھ ھای تحقیق -۶

تحلیل وضعیتی ، شناسایی عالئم کلیدی 

ھ صاحباطالعات زمینھ ایی در مورد محیط کسب و کار تا مدیران و محققان با محیط تصمیم گیری اشنا شوند کھ با مآوری شامل جمع
بین محقق و مدیران اغاز می شود . 

بھ :صاحفرایند م

بھ نقش تعیین کننده ایی در تعریف مسئلھ دارد و نسبت بھ توزیع پرسشنامھ باعث امکان کنترل بیشتر محقق بر فرایند صاحفرایند م
مسئلھ کھ توسط مدیران بیان شود قبول می شود . ولی محققان ماھر اولین تحقیق می شود .کھ دارای حنبھ اکتشافی است . اولین 

تعریف ھا برای مسئلھ را رد می کنند 

تداعی ازاد آزمون استفاده از تکنیک ھای تداعی ازاد = یکی از تکنیک ھای روان کاوی برای کشف زندگی روانی ناھشیار است در
است می شود بھ نخستین کلمھ ایی کھ بھ ذھنش می رسد واکنش نشان دھد . باید از کلمھ ایی بھ ازمودنی گفتھ شده و از او درخو

را مطرح کرد. تکنیک ھای پرسشی آنھا تکنیک ھای پرسشی برای ایجاد فھرستی از سواالت بالقوه استفاده کرد تا در جلسھ مصاحبھ
ھ زمانی ، چرا ، و چگونھ اغاز می شود . این تکنیک شامل پرسیدن سواالت متعددی ھستند کھ با کلماتی مانند چھ چیزی ، کجا ، چ

ھا ھمچنین باعث تحریک تفکر مصاحبھ شونده و در نتیجھ امکان تعریف بھتر مسئلھ می شود .

یکی از روشھای مھم تکنیک تداعی ازاد روش طوفان مغزی است . نکتھ : 

شناسایی عالئک اصلی انجام دھد . شناسایی عالئم: مصاحبھ با تصمیم گیری اصلی می تواند کمک زیادی در

فرایند کاوش برای شناسایی متغیر ھای اصلی تحقیق استفاده می شود و یکی از تکنیک ھای مصاحبھ است . نکتھ: 

صورت می گیرد : آنھا ابعاد کلیدی کھ کاوش بھ کمک

شفاف سازی = توضیح معنای دقیق عبارات و واژه ھای خاص -١
رای افزایش انگیزه تصمیم گیرنده در راستای توضیحات بیشتر توقف = سکوت توسط محقق ب-٢
مقایسھ = بیان علل تشابھ یا تفاوت رویدادھای مورد بررسی با سایر رویدادھای توسط تصمیم گیرنده -٣

تبدیل گزاره ھای تصمیم مدیریتی بھ اھداف تحقیقاتی :



پایان می گیرد یان مرحلھ باید مشخص شود کھ چھ چیزھایی را بعد از درک مناسب از اھداف مدیران توسط محققان ، تحلیل وضعیتی
باید اندازه گیری کرد و بھ چھ نوع مطالعھ ایی نیاز است . 

یک تحقیق نشان دھنده دو مرود اصلی است تعیین واحد تحلیل

ھا را باید از افراد خانوارھا چھ چیزی یا چھ کسی داده ھای الزم را برای تحقیق فراھم می کند . محققان باید بدانند کھ داده-١
کنند . مثال واحد فروش واحد تحلیل است . چرا کھ آوری ، سازمان ھا ، واحد ھا ، مناطق جغرافیایی یا مفاھیم جمع

عملکرد واحد فروش ھم تحت تاثیر اقدامات مدیر فروش مرتبط دانست . واحد فروش واحد تحلیل است چرا کھ عملکرد 
واحد فروش ھم تحت تاثیر اقدامات مدیر فروش و ھم اقدامات کارکنان فروش است . 

ق فراھم می شود . محققان باید بدانند کھ یک مسئلھ را می توان در بیش از یک در چھ سطوحی داده ھای الزم برای تحقی-٢
سطح تحلیل بررسی کرد . مثال در سطح مشتریان . سطح فروشگاھی ، یا سطح شرکت و ...

ی گفتھ می  شود . آماربھ مجموعھ از واحد ھای تحلیل کھ دارای ویژگی ھای یکسان ھستند جامعھنکتھ : 

از یک نمونھ دیگر تغییر می کند متغیر و چیزی کھ ھرگز تغییرپیدا نمیکند مقدار ثابت نام دارد . مقادیر ثابت در چیزی کھ نکتھ :
ندارند . آن انجام تحقیقات بازاریابی کاربرد ندارند و چون این مقادیر تغییر نمی کند مدیران غالبا عالقھ ایی بھ بحث در مورد

طبقھ بندی انواع متغیر ھا 

مقادیر متغیر در اندازه گیری :-١
( بین دو مقدار مقادیر بی پیوستھکھ شامل ) کمی (متغیرھایی کھ برای اندازه گیری می توان از اعداد استفاده کرد

(بین دو مقدار مقادیر دیگر پیدا نمی شود مانند تعداد کارکنان فروش  و گسستھشماری وجود دارد مانند قد و وزن ) و
شعب یک شرکت

 (طبقھ ایی ) مانند جنسیت و شغل و مذھب و.... شماره شعبات یک شرکت کیفی
نقش متغیر در تحقیق -٢

بر متغیر وابستھ اندازه گیری می شود . مثال وفاداری مشتریان متغیر مستقل و عملکرد آن مستقل یا پیش بین = تاثیر
شرکت متغیر وابستھ است 

تقل قرار دارد و ھمان موضوع تحقیق است .وابستھ یا مالک . = تحت تاثیر متغیر مس
 تعدیل کننده = جھت و میزان ارتباط بین متغیر مستقل و وابستھ را تاحت تاثیر قرار می دھد
در تحقیقات کنترل و یا خنثی می شود آن کنترل = تاثیر
نند عامل زمان کھ تحت کنترل مداخلھ گر = نحوه تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابستھ را تحت تاثیر قرار می دھد . ما

محقق نیست 
 واسطھ ایی یا میانجی = بھ عنوان رابط بین متغیر مستقل و وابستھ عمل می کند

تعداد شعب متغیر کمی گسستھ و مذھب متغیر کیفی می باشد . –مثال : دمای ھوا متغیر کمی پیوستھ 

تفاوت فرضیھ با سوال این است کھ فرضیھ دقیق تر از سواالت ھستند . فرضیھ ھا نوع و جھت ارتباط بین متغییر ھای تحقیق نکتھ : 
را می تواند توضیح دھند . 

طرح پیشنھادی تحقیق یا پروپوزال :

اشد . یک طرح پیشنھادی خوب طرح پیشنھادی تحقیق بیانیھ مکتوبی از طرح تحقیق است و شامل تعریف مسئلھ و اھداف تحقیق می ب
روش شناسی تحقیق و رویھ ھای الزم برای انجام ھر یک از مراحل تحقیق را بھ طور سیتماتیک نشان می دھد . یک طرح پیشنھادی 

خواھد شد . آوری تحقیق مناسب دقیقا مشخص می کند کھ چھ اطالعاتی در کجا و چگونھ در طول تحقیق جمع

داده ھا مقیاس ھا ی سنجش متغیر ھا ، کارھای میدانی و روش تحلیل باید در آوری ونھ ، ابزارھای جمعروش نمونھ گیری ، حجم نم
یک طرح پیشنھادی تحقیق  مشخص شوند

طرح پیشنھادی تحقیق بھ عنوان سند ارتباطی اصلی بین محقق و کاربر تحقیق عمل می کند . نکتھ : 



مراحل طرح پیشنھادی تحقیق 

تعریف مسئلھ -١
انتخاب طرح تحقیق اصلی -٢
انتخاب نمونھ -٣
داده آوری جمع-۴
تجزیھ و تحلیل و ارزیابی داده ھا -۵
نوع گزارش-۶
ارزیابی کلی -٧

طرح پیشنھادی تحقیق در واقع ھمان گزارش نھایی تحقیق است با این تفاوت کھ نتایج تحقیق را ارائھ نمی کند . نکتھ : 

آن می کند کھ سبب رفع تعارض میان طرفین شده و بسیاری از محققان و مدران باید برمعموال سندی را ایجادطرح پیشنھادی تحقیق
تکیھ کنند 

طرح پیشنھادی تحقیق یک مبنای مناسب برای ارزیابی است و از توافق بین محقق و مدیر بازاریابی ایجاد می شود . 

استفاده از جداول ساختگی :

ھستند کھ محقق می تواند از طریق انبھ مدیران دقیقا نشان دھد کھ چھ نوع نتایجی از تحیق جداول ساختگی یکی از بھترین ابزارھایی 
بھ دست خواھد امد 

جداول ساختگی در طرح پیشنھادی تحقیق قرار داده می شوند 

فاوت کھ نتایج ارائھ جداول ساختگی نمایش دقیقی از جداول واقعی اند کھ نتایج گزارش نھایی تحقیق را نشان می دھند البتھ با این ت
شده در این جداول ساختگی است نھ واقعی 

در نظر گرفتھ یا متغیری را بھ اشتباه بھ عنوان متغیر وابستھ جداول ساختگی نشان می دھد کھ برخی از متغیر ھا را نادیده گرفتھ ایم 
ایم . 

فصل سوم : تحقیقات کیفی در تحقیقات بازاریابی 

یل کیفی را زمانی بھ کار می گیرند کھ بخواھند ترکیب داخلی یک ماده شیمیایی را شناسایی کنند. بھ شیمی دان ھا اصطالح تحل
بر مفھوم درونی مواد است . آنھا عبارتی دیگر ، تمرکز

متغیرھا و ی برای اندازه گیری مارو لذا از روش ھای عددی و تحلیآلآنھا تحقیقات کیفی بیشتر بر کیفیت مفاھیم تمرکز دارند تا کمیت
استفاده نمی کنند . این نوع تحقیقات ماھیت اکتشافی دارند و سبب ایجاد داده ھای اولیھ می شوند . آنھا تعیین رابطھ بین

نکتھ : تحقیقات کیفی عبارت است از یک تکنیک تحقیقاتی کھ بھ دنبال کسب دانش از تحلیل ذھنی و تفسیری است . 

برخی از مھم ترین ویژگی ھای تحقیقات کیفی 

بر شناسایی کامل مفھوم درونی رویدادھا و دستیابی بھ بینش ھای جدید است .آنھا تمرکز اصلی-١
بھ میزان زیادی دارای کاربردھای عملی ھستند -٢
نسبت بھ تحقیقات کمی ساختار بندی کمتری دارند و از پرسشنامھ استفاده نمی کنند . -٣
رابھ اطالعات تبدیل می کنند . آنھا را تفسیر وآنھا محقق وابستھ ھستند و محقق داده ھا را استخراج و مفھومبیشتر بھ-۴
تحقیقات بازاریابی کیفی امکان ارائھ تفسیر مشروح از رویدادھا را فراھم اورده و نیازی بھ اندازه گیری عددی ندارند . -۵

کاربردھای تحقیقات کیفی 

ی شبیھ مکانیکی است و محقق دارای ابزارھای مختلفی بوده و طرح تحقیق باید بھترین را برای دستیابی تحقیقات بازاریاب-١
بھ اھداف تحقیق بھ کار گیرد 

ھر چھ اھداف تحقیق مبھم تر باشد و درک عمیق انگیز ھا و یا توسعھ مفاھیم  جدید مورد تایید قرار گیرد تحقیقات کیفی -٢
مناسب تر خواھد بود . 



انجام تحقیقات کیفی مناسب تر است :آنھا ت ھایی کھ دروضعی

زمانی کھ توسعھ گزاره ھای دقیق و عملی تصمیم گیری دشوار است -١
زمانی کھ ھدف تحقیق ایجاد درک مناسب از  یک رویداد با جزئیات کامل باشد -٢
مصرف کنندگان باشد . زمانی کھ ھدف تحقیق شامل یادگیری چگونگی استفاده محصول در یک محیط طبیعی توسط -٣
زمانی کھ رفتاری کھ محقق در حال بررسی است وابستھ بھ بافت باشد -۴
زمانی کھ روش ھای جدیدی برای بررسی مسائل مورد نیاز باشد -۵

ھدف از اجری تحقیقات کیفی بررسی دقیق ، کامل و ھمھ جانبھ یک رویداد است . نکتھ : 

زمانی کھ وضعیت مورد بررسی دارای ابھام باشد یا زمانی کھ دستیابی بھ بینش جدید مورد نیاز باشد می توان از تحقیقات نکتھ : 
اکتشافی استفاده کرد . 

تحقیقات اکتشافی بیشتر بھ استفاده از دادھھ ای کیفی بھ جای داده ھای کمی گرایش دارند . 

تحقیقات کیفی در مقابل تحقیقات کمی 

ق باید بر اساس وضعیت مورد بررسی روش درست را انتخاب کند محق-١
در تحقیقات بازاریابی ھم از تحقیقات کیفی و ھم از تحقیقات کمی استفاده می شود . مثال توسعھ مقیاس برای اندازه گیری -٢

متغیر ھای تحقیق نیازمند انجام تحقیقات کیفی و تعیین اعتبار مقیاس ھای تعیین شده مستلزم اجرای تحقیقات کمی است . 
از خود مسائل بھ کار می رود تحقیقات کیفی برای تشخیص عالئم مسائل-٣
از طریق تحقیقات کمی ارتباط بین متغیرھای تحقیق را بررسی می کند . -۴

تحقیقات بازاریابی کمی :

تحقیقاتی کھ اعداف تحقیق را از طریق ارزیابی تجربی بررسی می کنند و مستلزم روش ھای اندازه گیری و تحلیلی عددی ھستند . 
ر بوده و بر اندازه گیری و تولید دادھھای عددی تاکید ویژه ایی دارند . این نوع تحقیقات با ساختا

مقایسھ تحقیقات کمی و تحقیقات کیفی 

تحقیقات کمی از طریق مقادیر عددی بھ اندازه گیری مفاھیم می پردازد اما تحقیقات کیفی از طریق مشاھده گوش کردن و -١
تفسیر این کار را انجام می دھند . 

ی بھ ندرت با تعداد زیادی از پاسخگوھا انجام می گیرد . تحقیقات کیف-٢
و تحلیل داده ھا اعتبار باالیی دارند آوری تحقیقات کیفی بھ دلیل درگیری زیاد محقق در جمع-٣
تحقیقات کیفی معموال در تحقیقات اکتشافی استفاده می شوند -۴
ازمون فرضیھ ھای سنتی از طریق تحقیقات کیفی دشوار است -۵
ھدف از تحقیق بیان توضیحات ریشھ ایی و جامع در مورد یک موضوع باشد تحقیقات کیفی بسیار مناسب خواھند بود .اگر -۶

رویکرد اندازه گیری بدون -نوع سواالت کاوشی و راحتی تکرار تحقیق دشوار و اعتبار باال و نحوه ارائھ ، کلمات در تحقیقات کیفی 
نتایج ذھنی  –نوع تحقیق اکتشافی –و غالبا در محیط ھای طبیعی نمونھ ھا ، کوچک- ساختار قالب ازاد 

رویگرد اندازه گیری دارای –غیر کاوشی است و راحتی تکرار تحقیق اسان و اعتبار پایین و نحوه ارائھ ، اعداد در تحقیقات کمی 
نتایج عینی –نوع تحقیق توصیفی و علی –نمونھ ھا ، بزرگ برای افزایش قابلیت تعمیم نتایج بھ جامعھ –ساختار و قالب مشخص 

تحقیقات کیفی و تحقیقات اکتشافی 

تحقیقات اکتشافی برای زمانی کھ محققان تجربھ یا دانش محدودی در مورد یک موضوع تحقیقاتی دارند مفید است . ھمچنین برای 
این روش استفاده می شود . تعریف دقیق تر مسئلھ و انجام تحقیقات معتبر و کسب نتایج کاربردی و مفید از 



انواع تحقیقات بر اساس علم فلسفھ :

قرار می آزمون تحقیقات اکتشافی : این تحقیقات باعث ایجاد فرضیھ ھای می شود کھ از طریق تحقیقات تاکیدی مورد-١
گیرند.اکثر این تحقیقات باعث ایجاد داده ھای کیفی می شود . این داده ھا جنبھ عددی ندارد بلکھ بھ صورت نوشتاری ، 

تصویری ، و تفسیر ھا ھستند . 
فرضیھ ھا ھستند . نتایج این نوع تحقیقات از طریق ارائھ مجموعھ ایی از اقدامات عملیآزمون تحقیقات تاییدی : بھ دنبال-٢

در تصمیم گیری بھ مدیران کمک می کند .

ایده زایی : 

بھ تعداد کمی از ایده ھا نقش مھمی در ایده زایی و آنھا حقیقات اکتشافی از طریق ایجاد ایده ھای مختلف و سپس محدود کردنت
غربارگری دارند . 

نقش تحقیقات بازاریابی در فرایند توسعھ محصول جدید :

استراتژی محصول جدید -١
ایده زایی -٢
غربال گری ایده -٣
تحلیل کسب و کار -۴
توسعھ محصول -۵
ازمون بازار-۶
تجاری سازی -٧

ازمون مفھوم :

مفاھیم محصوالت جدید بھ کار می رود . آزمون از شیوه ھای رایج تحقیقات اکتشافی است کھ برایآزمون این

مفھوم را انجام دھند . آزمون د ابتدا باید مرحلھشرکت ھا قبل از اینکھ ایده یک محصول جدید را وارد مرحلھ تولید کنن

در این مرحلھ بسیاری از کاستی ھای محصول شناسایی می شود . 

ای توسعھ ایده پرسیده نمی شود . در این مرحلھ سوالی درباره ھزینھ ھای اتی بر

مفھوم است . آزمون نقش اصلی تحقیق در غربال گری ایده ھانکتھ : 

تحقیقات کیفی :گرایش ھای 

پدیده شناسی -١
قوم نگاری -٢
نظریھ داده نبیاد -٣
مطالعات موردی -۴

تحقیقات پدیده شناسی :

ریشھ در علم فلسفھ و روان شناسی دارد -١
در مورد ماھیت رویداد ھا بحث می کند -٢
بھ دنیال توضیح و تفسیر تجربیات است -٣
خود بیان کند .از مصاحبھ شونده خواستھ می شود داستانی درباره تجربھ -۴
بھ صرف مدت زمان زیادی نیاز دارد -۵

علم تفسیر :

رویکردی برای درک پدیده شناسی است و بر تحلیل و تفسیر متن ھا مبتنی است . 



این ارتباطات از طریق کد گذاری مفاھیم اصلی بیان شده در داستان تسھیل می شود 

نرم افزارھای رایانھ ایی خاصی برای کمک بھ کد گذاری و تفسیر متن ھا و تصاویر وجود دارد کھ نرم افزار اطلس تی یک از این 
نرم افزارھا است . یکی از ویژگی ھای مھم نرم افزار اطلس تی توانایی شمارش تعداد ھر یک از کلمات استفاده شده در داستان ھا و 

مصاحبھ ھا است . 

ات قوم نگاری :تحقیق

این تحقیقات ریشھ در مردم شناسی دارند -١
شیوه ایی برای مطالعھ فرھنگ ھا از طریق روشھایی کھ مستلزم درگیری بسیار فعاالنھ محقق در فرھنگ ھای مورد -٢

بررسی می باشد .
فرھنگ سازمانی با تحقیقات قوم نگاری ارتباط دارد . -٣
مشاھده نقش مھمی در تحقیقات قوم نگاری دارد -۴
مشاھده مشارکتی یکی از انواع روش ھای تحقیقات قوم نگاری است . -۵

تحقیقات داده بنیاد 

این تحقیقات ریشھ در جامعھ شناسی دارد -١
این تحقیقات در محیط ھای بھ شدت در حال تغییر و پویا مفید ھستند . -٢
محقق سواالتی را در مورد اطالعات فراھم شده بھ وسیلھ پاسخگوھا یا اطالعات بھ آن دریک شیوه تحقیقاتی استقرایی کھ -٣

دست امده از اسناد گذشتھ از خود مطرح می کند . 

تحقیقات داده نبیاد بھ میزان بسیار کمتری نسبت بھ تحقیقات پدیده شناسی و قوم نگاری در تحقیقات کسب و کار بھ کار می نکتھ : 
با یک نظریھ اغاز نمی شوند بلکھ با استفاده از نتایج تحقیق سبب ایجاد آنھا ننده تحقیقات داده نبیاد این است کھکمایز رود.ویژگی مت

یک نظریھ جدید می شوند . 

دو سوال کھ در تحقیقات داده بنیاد مطرح می شود 

چھ چیزی در اینجا در حال روی دادن است -١
این وضعیت چگونھ با وضعیت ھای قبلی تفاوت دارد -٢

مطالعات موردی :

این تحقیقات ریشھ در روان شناسی و تحقیقات کسب و کار دارند -١
استفاده میکنند .آن محققان بازاریابی برای بررسی عمیق یک موضوع تحقیقاتی خاص در یک صنعت یا شرکت از-٢
ذیرش یک محصول خاص توسط مشتریان می باشد مطالعات موردی نشان دھنده پذیرش یا عدم پ-٣
مطالعات موردی برای بررسی وشضعیت شرکتی کھ قصد ورود یک محصول جدیدی را بھ بازار دارد و نیز برای بررسی -۴

یک بحران مدیریتی می تواند مفید باشد 

مصاحبھ ھای بالینی از مصرف کنندگان فردی نمونھ ایی از مطالعات موردی است . نکتھ : 

مزیت اصلی مطالعات مودری این است کھ از طریق این رشو می توان یک سازمان یا مفھوم را بھ طور دقیق و با توجھ بھ جزئیات 
در بررسی عمیق یک موضوع تحقیقاتی خاص آنھا کامل مورد بررسی قرار داد . ازادی عمل در این مطالعات بسیار باالست و از

استفاده می شود . 

ت کیفی روش ھای تحقیقا

مصاحبھ گروه کانون -١
مصاحبھ عمیق -٢
گفتگو -٣
مصاحبھ نیمھ ساختارمند -۴
ارتباط ازاد تکمیل جملھ -۵
مشاھده-۶



اختالط رنگ ھا -٧
ھای تصاویر انیمیشن آزمون ،ازمون درک-٨

مصاحبھ گروه کانون :

استفاده می شود . این مصاحبھ بدون ساختار و ازاد است و با گروھھای کوچکی از آن برای شرکتھای تبلیغاتی و تحقیقات متعدد از
نفر انجام می شود. دارای رھبرھستند و موضوعات رایج در جلسات گروه کانون عبارتند از برنامھ ھای ١٠تا ۶افراد معموال بین 

م محصوالت جدید . کارکنان ، مسائل مرتبط با محصوالت ، موضوعات مرتبط با تبلیغات و مفاھی

مزایای مصاحبھ گروه کانون :

سرعت نسبتا زیاد -١
اجرای راحت -٢
تشویق پاسخگوھا بھ تفکر بیشتر -٣
ارائھ دیدگاھھھای مختلف -۴
انعطاف پذیری -۵
بررسی دقیق بیشتر -۶

معایب مصاحبھ گروه کانون 

نفر ۶ن اندازه گروه از تحت شعاع قرار گرفتن بحث گروھی توسط یک یا دو نفراز اعضا در صورت کمتر بود-١
وابستگی کیفیت بحث بھ مھارت ھدایت گننده و دشواری کد گذاری و تحلیل داده ھا بھ دلیل ماھیت بدون ساختار پاسخ ھا -٢
رنج بردن از کلیھ محدودیت ھایی کھ در روش ھای کیفی وجود دارد . -٣

ت جدید بھ کار گرفتھ می شود . گروھھای کانون غالبا برای غربال گری و پاالیش مفاھیم توسعھ محصوال

مصاحبھ عمیق :

عبارت است از یک مصاحبھ چھره بھ چھره بین یک محقق حرفھ ایی و یک پاسخگو. کھ شباھت زیادی بھ یک مصاحبھ روان 
شناسی باالینی دارد اما مصاحبھ عمیق اھداف متفاوتی دارند . 

مصاحبھ کننده در مصاحبھ عمیق نقش حیاتی و مھمی مانند نقش رھبر در مصاحبھ گروه کانون دارد . 

محدودیت ھای مصاحبھ عمیق : 

ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد و زمان بر است -١
باعث ایجاد نتایجی بھ اندازه جلسات گروه کانون می شود -٢
ھای ناخوداگاه را ثبت کند محقق باید ھم واکنش ھای ظاھری و ھم واکنش-٣
تحلیل و تفسیر چنین داده ھایی بسیار ذھنی است و دستیابی بھ یک تفسیر کامل بسیار دشوار است .-۴

روش نردبانی 

. مقایسھ دو برند یک نمونھ از روش در بازاریابی اھمیت زیادی دارد و مفاھیم را در سطوح مختلف با ھم مقایسھ می کند این روش 
نردبانی است . 

گفتگو:

داده ھا است .آوری روشی غیر رسمی برای جمع-١
این روش تقرییبا بدون ساختار است و اجتماعات بر خط نقش بسیار مھمی در روش گفتگو دارند . -٢
این روش در پدیده شناسی و تحقیقات داده نبیاد بسیار رایج است . -٣



ش گفتگو :مزایای رو

ھزینھ پایین -١
عدم نیاز پرداخت مالی بھ پاسخگویان -٢
سھولت برگزاری جلسات گفتگو و عدم احتیاج بھ تجھیزات پیشرفتھ -٣
اثر بخشی باال در دریافت اطالعات حساس -۴
۵-

معایب روش گفتگو 

کسب اطاالعات اندک بھ دلیل تالش اندک در ھدایت جلسھ -١
وابستگی شدید تحلیل داده ھا بھ محقق -٢

محاصبھ نیمھ ساختار مند 

اغلب بھ شکل مکتوب ھستند -١
پاسخگویان باید سواالت باز مطرح شده در محاصبھ را پاسخ دھند -٢
پرسشنامھ دارای بخش ھای مختلفی است کھ در ھر بخش مواالت با یک مجموعھ سواالت کلی شروع شده و سواالت بعدی -٣

ادامھ پیدا می کنند . ا آنھبر اساس

مزایای محاصبھ نیمھ ساختارمند 

امکان بررسی موضوعات خاص بیشتر -١
ساده تر بودن تفسیر پاسخ ھا در این روش نسبت بھ سایر روشھای کیفی -٢
ھزینھ ھای پایین اقتصادی -٣

ارتباط ازاد و تکمیل جملھ 

ثبت می کنند . در این روش بھ محققان امکان می دھد بھ این روش اولین واکنش شناختی پاسخگو ھا را نسبت بھ محرک ھا 
.چھارچوب فکری پاسخگوھا پی ببرند 

لکھ چوھر نمونھ ایی از تکنیک ھای ارتباط ازاد ھستند . آزمون رورشاخ یاآزمون نکتھ :

و ھر کدام در کارتی رنگی و برخی سیاه و خاکستری و سفید است . آنھا ازمون رورشاخ شامل ده لکھ جوھر است کھ برخی از
ببیند و افکار و احساسات آنھا جداگانھ قرار دارد . این لکھ ھا نشانگر چیز خاصی نیستند و اشخاص مجبور می شوند چیزی را در

.رنگ قرمز در فرد خود را بر روی لکھ ھای جوھر فرافکنی کنند . کھ با لکھ مشکی شروع می شود .شبیھ خفاش و پروانھ می بیند 
یجان و تدافع ایجاد کرده و باعث می شود جوابھایی ھیجانی و عمیق بدھد . احساس ھ

تکنیک ھای ارتباط ازاد و تکیمل جملھ در برخی اوقات بھ ھمراه سایر تکنیک ھا بھ کار می روند استفاده در بازھھای استراحت 
مصاحبھ ھای گروه کانون . 

مشاھده :

مفاھیم از طریق یاداشتھای زمینھ ایی بھ دست می ایند آن است و درمشاھده یکی از روشھای مھم تحقیقات کیفی -١
مشاھده ممکن است در قالب تصویری صورت بگیرد -٢
پاسخگو نیم تواند پاسخ ھای مورد نظر محقق را بھ طور شفاھی یا کتبی آن مشاھده برای موقعیت ھایی مفید است کھ در-٣

مشاھده استفاده نماید .بیان کند در این مواقع محقق باید از روش 
برای کشف مفاھیم در روش مشاھده استفاده می شود این یاداشت ھا آنھا یاداشتھای زمینھ ایی ، یادداشتھایی ھستند کھ از-۴

نوع رویداد مشاھده شده توسط محقق را نشان می دھند .
استخراج کرد . آنھا زیاداشتھای زمینھ ھایی باید بھ متن تبدیل شوند تا بتوان مفاھیم مورد نظر را ا-۵



اختالط رنگ ھا 

از کاال خدمات یا برندھای مورد تحقیق آنھا از پاسخگو خواستھ می شود تا یک نقاشی را ارائھ دھند کھ نشان دھنده تجربھ-١
است . سپس نقاشی ھا مورد تفسیر واقع شده و معانی و مفاھیم موجود دران ھا شناسایی می شوند 

بھ تفاسیر محقق بسیار باال است . آن عطاف پذیری باالیی دارد اما وابستگیروش اختالط رنگ ھا ان-٢

تکنیک اختالط رنگ ھا بھ ھمراه گروھھای کانون و مصاحبھ عمیق بھ کار می رود نکتھ : 

ھای تصاویر انیمیشنی آزمون ازمون درک تصویر و

ازمونھای درک تصویر (تات )

مصرف کننده و محصوالت در کانون توجھ ھستند . محقق از آن می شوند و درموضوعات با یک تصویر مبھم ارائھ داده-١
پاسخگو می خواھد کھ توضیح دھد چھ چیزھایی در تصویر در حال روی دادن است و چھ چیزھایی در اینده روی خواھد 

داد 
این روش رایج ترین روش تحقیقات فرافکنی است -٢
ررسی و تحقیق کیفی قرار می گیرند . محقق محتوای داستان ھا را بر در این روش موضوعات از طرق تصاویر مرود ب-٣

را مورد تحلیل و تفسیر قرار می دھند . آن اساس موضوع مورد بررسی تنظیم و

ازمونھای تصاویر انیمیشنی 

را تشویق بھ بحث می کنند . تصاویر باید مبھم باشند تا آنھا تصاویر جذاب انیمیشنی در اختیار پاسخگو قرار می گیرد و-١
پاسخگو بھ موضوع اصلی پی نبرد . 

تکنیک ھای فرافکنی 

یک ابزار غیر مستقیم برای قادر ساختن پاسخگوھا در بیان باورھا و احساسات خود از زبان یک شخص ثالث است . -١
می شود این تکنیک باعث افزایش سرعت بیان مطالب توسط پاسخگو ھا-٢
موضوع مورد بررسی را بر اساس تجربیات نگرش ھا و شخصیت خود تفسیر می کنند اما از زبان یک فرد پاسخگوھا -٣

را بیان می کنند .آن دیگر
این تکنیک بر مبنای پرسش ھای غیر مستقیم قرار دارند -۴
این تکنیک ھا بسیار پر ھزینھ ھستند-۵

ازاریابی فصل چھارم : انواع داده ھا در تحقیقات ب

داده ھای تحقیقات بازاریابی بھ دو دستھ داده ھای اولیھ و ثانویھ تقسیم بندی می شود 

ھای اولیھ و ثانویھ تفاوت بین داده

دادھھای اولیھ -١
می شوند آوری * برای پاسخ بھ سواالت تحقیق جمع

* این داده ھا قبال وجود ندارند 
این داده ھا بھ زمان و ھزینھ باالیی نیاز دارد آوری * جمع

تحقیقات علی –مشاھده –این دادھھا عبارتند از : پیمایش آوری * ابزار جمع

دادھھای ثانویھ -٢

محقق زحمتی متحمل نمی شود آنھا آوری این دادھھا قبال وجود دارند و برای جمع
 این دادھھا با صرف زمان و ھزینھ کمی بھ دست می اید
 قبل از کسب داده ھا اولیھ باید عدم وجود دادھھای ثانویھ در زمینھ موضوع را مورد بررسی قرارداد
 این دادھھا در مطالعات اکتشافی کاربرد دارند
از نوع کمی ھستند
 نمی گیردصرفھ بودن داده ھا مورد توجھ قرار برای درک مرتبط بودن دادھھای ثانویھ با تحقق مقرون بھ



ھا بھ شکل جدید و متناسب با قالب مورد نیاز تحقیق . مانند تبدیل ارقام تبدیل داده ھا عبارت است فرایند تغییر شکل اولیھ دادهنکتھ : 
دالری دادھای ثانویھ بھ لایر 

ھای ثانویھ : اعتبار و پایایی داده

شده اند یا خیر آوری جمعآن داده ھا ھمان متغیری را نشان می دھند کھ با ھدف ارزیابیاعتبار: یعنی اینکھ ایا
 پایایی:  یعنی اینکھ ایا داده ھا دز زمان ھای مختلف اعتبار خود را حفظ کرده یا خیر

کاربرد داده ھای ثانویھ در تحقیقات بازاریابی :

حقیقت یابی -١
مدل سازی -٢
بازاریابی پایگاه داده ھا-٣

حقیقت یابی : 

ساده ترین شکل کاربرد تحقیقات بازار یابی با استفاده از داده ھای ثانویھ حقیقت یابی است .بھ عبارتی تحقیقات بازاریابی فرایندی 
حقایق بازار انجام می شود . آوری است کھ جھت جمع

شناسایی الگوھای مصرف-١
بررسی روند ھای بازار -٢
بررسی محیطی -٣

ھای کششی در ارائھ اطالعات مورد نیاز سرعت باالیی دارند . آوری فن

کششی یک نوع فناوری اطالعاتی اینترنتی است کھ اطالعات مورد نیاز مدیران را بھ صورت خودکار بر روی آوری فننکتھ: 
ی دارای اطالعات بھروز شده صفحھ نمایش رایانھ قرار می دھدو از نرم افزارھای ھوشمند الکترونیکی استفاده می کند . این فناور

سرعت بسیار باالیی دارد . آنھا بوده و در ارائھ

آنھا کششی این است کھ محقق می تواند اطالعات مورد نیاز خود را سریعا بھ دست اورد و بھ راحتی ازآوری مزیت اصلی فن
استفاده کند . و مدیران را بھ روز نگھ می دارد .

مدل سازی : 

رابھ صورت معادالت ریاضی و رگرسیون بیان کرد . آنھا ناساییی رابطھ بین دو یا چند متغیر کھ غالبا می توانعبارت است از ش

مدلھا نباید پیچیده باشند . 

کاربرد اصلی مدل سازی :

براورد پتانسیل بازار : با استفاده از داده ھای ثانویھ -١
یا میانگین  فروش سھ سال گذشتھ کھ بیشتر برای بازارھای ایستا کاربرد –پیش بینی فروش : با استفاده از داده ھای ثانویھ -٢

. در بازارھای پویا از روشھای پیچیده تری مانند سری ھای زمانی استفاده می کنند . دارد 
انتخاب مکان ھای فروش -٣

ش شرکت در یک شھر حقایق خام و پردازش نشده در ارتباط با یک موضوع خاص ھستند . مانند میزان فروداده ھا : 

اطالعات : مجموعھ ای از دادھھای  بھ ھم پیوستھ است کھ بھ مدیران در تصمیم گیری کمک می کند مانند وضعیت اقتصادی مردم 
یک شھر 

مجموعھ ای از اطالعات بھ ھم پیوستھ است . مانند دانش در مورد وضعیت بازار شرکت در کل استان ھا دانش : 

ویژه )نوعی اطالعات است کھ در دست ھر شرکتی قرار ندارد و جنبھ محرمانھ دارد . اطالعات (ھوشمندی :

میزان داده ھا بیشتر از میزان اطالعات و میزان اطالعات بیشتر از میزان دانش است .نکتھ : 



اطالعات از دو طریق در اختیار مدیران سازمان جھت تصمیم گیری قرار می گیرد :

مستمر اطالعات در مورد صنعت ، فعالیت ھا و برنامھ ھای رقبا ، تامین آوری ارت است از جمععبھوشمندی بازاریابی :-١
کنندگان ، محصوالت ، جایگزین ، سیاست ھا و قوانین دولتی در مورد مالیات ، صادرات ، واردات ، ازادسازی ، اقتصاد 

.، قوانین حمایت از مصرف کنندگان ، مراقبت ھای محیطی و سایر موارد 
متمرکز بر رقبا و محیط ، معموال در داخل شرکت انجام می شود –دارای ھدف کلی 

عبارتند از یک فرایند کامال تعریف شده برای پاسخ بھ برخی سواالت خاص . این یک تعریف فنی تحقیقات بازاریابی :-٢
غالبا –مبتنی بر پروژه نیست بلکھ تعریفی برای نشان دادن تفاوت بین تحقیقات بازارایابی و ھوشمندی بازارایابی است . 

–پاسخ ھای بسیار دقیق بھ سواالت –م می شود بھ شرکتھای بیرونی برون سپاری می شود . برای اقدامات فوری انجا
متمرکز بر مصرف کنندگان و تاثیر گذاران . 

ھای با ارزش :ویژگی داده

اگر با تغییر یک داده وضعیت مورد بررسی تغییر پیدا –مرتبط بودن : بھ معنی مطابقت دادھھا با وضعیت تصمیم گیری -١
داده مرتبط است .آن کند می توان گفت کھ

کیفیت :بھ این معنی کھ داده ھا تا چھ میزان با وضعیت واقعی انطباق دارند -٢
بھ موقع بودن :اطالعات قدیمی مورد قبول نیست و باعث ایجاد تصمیمات نادرست می شود . سیستم ھای رایانھ ایی کمک -٣

بزرگی در این خصوص انجام می دھند 
کافی جھت تصمیم گیری در اختیار داشتھ باشند .کامل بودن :بھ معنی این است مدیران  کھ داده ھای -۴

مدیریت دانش (سرمایھ معنوی)

فرایندی کھ بھ سازمان ھا کمک می کند تا مھم ترین مھارت ھا و اطالعات مورد نیاز ضروری را برای انجام فعالیت ھای -١
خود انتخاب ، سازماندھی و توزیع کنند و انتقال دھند . 

برای شناخت ، استفاده و سھیم شدن در تجربیات و تخصص ھای مدون و نامدون سازمان بھ یک رویکرد یکپارچھ است کھ -٢
کار می رود . 

فراید ایجاد یک حافظھ سازمانی فراگیر ، جامع ، با دسترسی اسان است -٣
ھدف از ایجاد مدیریت دانش سازماندھی سرمایھ معنوی در یک ساختار رسمی است .-۴

ری بازاریابی سیستم ھای پشتیبانی تصمیم گی

سیستمی است کھ بھ تصمیم گیرندگان امکان می دھد تا مسائل را از طریق پایگاه mdssیکی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی 
ھا داده ایی رایانھ ایی و برنامھ ھای نرم افزاری تحلیلی حل کنند .

بھ اطالعات سازماندھی شده است آن شامل ذخیره سازی داده ھا و تدیلmdssھدف 

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی سبب افزایش سرعت تصمیم گیری می شود . 

تحقیقات بازاریابی است . dssیکی از منابع مھم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 

یجاد می کنند تحقیقات بازاریابی از طریق جستجوی اطالعات بازار نقش مھمی را در ایجاد این داده ھا ا

را تسھیل می کنند crmجدید انجام dssسیستم ھای 

و آنھا دادھھای مرتبط با مشتری مانند دادھھای فروش ، روندھای بازار ، ترفیعات بازاریابی و شیوه پاسخ مشتری بھcrmنرم افزار 
می کنند . آوری ترجیحات مشتریان را جمع

کارکردھای اصلی تحقیقات بازاریابی :

بنیادی : پاسخ بھ سواالت اساسی مانند اینکھ بھ چھ بخشی از بازار باید خدمت کرد و چھ نوع محصوالتی را در ھر یک از -١
بخش ھا باید ارائھ داد 

ازمون : بررسی میزان اثر بخشی مفاھیم محصول جدید یا ایده ھای ترفیعی -٢
موضوعات : بررسی نحوه تاثیر موضوعات خاص بر شرکت -٣



نظارت بر شاخص ھای مالی این تحقیقات در مدیریت بالدرنگ حیاتی اند . عملکرد : -۴

است و تعامالت بین شرکت و مشتریان را بررسی می کند . DSSبخشی از CRMمدیریت ارتباط با مشتری نکتھ : 

پایگاه داده و انبار داده ھا 

پایگاه داده :-١
 وظیفھ حفظ و نگھداری دادھھا را در سازمان بر عھده دارد
را بھ وسیلھ رایانھ ذخیره و پردازش کرد آنھا مجموعھ ایی از دادھھای خام با نظم منطقی در قالبی است کھ بتوان

مانند فھرست ادرس پستی مشتریان 
عات را موجب می شود .ھای پیشرفتھ رایانھ ھایی ذخیره سازی و بازیابی سرع و راحت اطالآوری فن

انبار دادھھا -٢
 عبارت است از فرایندی کھ امکان می دھد دادھھای عملیاتی مھم روزانھ شرکت برای دسترسی اسان ذخیره و

سازماندھی شود .
 انبار دادھھا از چندین سطح تشکیل می شود . برخی از سطوح مربوط بھ دادھھای فعلی ھستند و برخی دیگر مربوط

گذشتھ بھ دادھھای
 مدیریت یک انبار داده نیازمند تخصص باالی رایانھ است
 . انبار داده ، امکان برخی تحلیل ھای پیچیده از جملھ داده کاوی را بھ شرکت ھا می دھد

و بازاریابی پایگاه داده است . CRMیکی از مھم ترین کاربردھای تحقیقات بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان 

زاریابی پایگاه داده عبارت است از کاربدر دادھھا مدیریت ارتباط با مشتری در توسعھ ارتباطات بازاریابی بھ تک بھ تک بانکتھ :
مشتریان .

مھم ترین کاربردھای تحقیقات بازاریابی :

CRMمدیریت ارتباط با مشتری -١
آوری رتبھ بندی مشتریان بر اساس میزان سود-٢
اراده محصوالت متفاوت بھ مشتریان مختلف -٣
پایگاه دادھایی مختلف در مورد مشتریان در خصوص نام . ادرس . شماره تلفن . اخرین خرید ھا . اطالعات مالی -۴
بھبود و ارتقای پایگاه داده بھ مشتریان -۵
ایجاد فھرست مشتریان بالقوه -۶

داده کاوی : 

 عبارت اند از فرایند شناسایی قواعد و الگوھای موجود در یک مجموعھ حجیم از اطالعات
 نوعی تکنیک تحلیلی برای کسب دانش از مجموعھ عظیمی از داده ھا
بسیار باال است . آن بھ نرم افزارھای پیچیده نیاز دارد و قیمت

دارند و میزان اطالعات موجود در ھر یک از دادھھا معموال بسیار زیاد داده ھای بازاریابی غالبا در فایل ھای مستقل قرار نکتھ : 
است . 

ھای ثانویھ :منابع داده

اختصاصی ( دادھھای ثانویھ داخلی ) شامل : -١
 اطالعات و ارقام فروش
 دادھھای عملیاتی و تولیدی
 تحلیل وب سایت شرکت
 ارزیابی رضایت مشتری
 انتقادات و پیشنھادات کارکنان
 سنجش اثر بخشی تبلیغات



 تحقیقات بازارایابی گذشتھ
 دادھھای سیستم اطالعات بازاریابی شرکت
ھزینھ تبلیغات
 سیستم شکایات مشتریان
 دادھھای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

داده ھای ثانویھ خارجی :-٢
 توسط دولت ھا ، روزنامھ ، مجالت ، انحمن تحاری و سایر سازمان ھا ایجاد می شود . گزارش ھا و کتابھایی کھ

توسط سازمان ھا و مراجع دولتی تھیھ شده و در کتابخانھھا در اختیار عموم مردم قرار می گیرد . 

در دادھھای ثانویھ خارجی می پردازد . نرم افزار (اتونومی ) بھ جستجوی دادھھای ثانویھ داخلی سازمان و جستجو

اطالعات بھ عنوان یک محصول خرید و فروش می شوند .

توزیع اطالعات از نظر زیکموند و بابین:کانال ھای سنتی

:کانال مستقیم 

ایجاد کننده اطالعات (دولت )-١
کاربر شرکتی -٢

کانال غیر مستقیم با استفاده از واسطھ : 

(دولت )ایجاد کننده اطالعات -١
کتابخانھ (محل ثبت و نگھداری اسناد و مدارک )-٢
کاربر شرکتی-٣

توزیع اطالعات زیکموند و بابین:کانال مدرن

توزیع رایانھ ایی مستقیم :

ارائھ دھندگان اطالعات (پایگاه داده ھای رایانھ ایی -١
کاربر شرکتی -٢

توزیع رایانھ ایی غیر مستقیم با واسطھ :

ایجاد کننده اطالعات- ایجاد کننده اطالعات ج - ایجاد کننده اطالعات  ،ب-الف -١
فروشنده / توزیع کننده خارجی کھ اطالعات را از سھ منبع با ھم تلفیق می کند -٢
کاربر شرکتی -٣

کتابخانھ ھا : یکی از کانال ھای توزیع سنتی اطالعات بین کاربران و تولید کنندگان داده ھای ثانویھ ھستند 

پایگاه ھای داده ایی مھم در ایران عبارتند از : پژوھشگاه علوم فناوری اطالعات ایران ، مرکز اطالعات علمی جھاد نکتھ : 
و بانک اطالعات نشریات کشور. دانشگاھی ، پایگاه استنادی علوم جھان اسالم 

اینترنت : یکی از کانال ھای توزیع مدرن اطالعات است کھ اطالعات کمی و کیفی مختلفی را در رشتھ ھای مختلف در اختیار 
محققان قرار می دھد 

طریق رایانھ ھا و فکتیوا: یکی از فروشندگان دادھھای ثانویھ است کھ بھ مدیران کمک می کند بھ انبوھی از دادھھای خارجی از
سیستم ھای ارتباطات از راه دور دست پیدا کند 

شرکت ھوورز : از اطالعات با ارزشی در مورد وضعیت مالی ھزاران شرکت برخوردار است . 

موسسھ مطالعاتی جامعھ نگر : یکی از موسسات مھم در حوزه فروش اطالعات ثانویھ در ایران است . 



انویھ :ھای ثتولید کنندگان داده

کتب و مجالت : مانند کتاب اول -١
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و –مرکز پژوھش ھای مجلس –ایران آماردولت ھا : سازمانھای ایرانی مانند : مرکز-٢

سازمان بورس و اوراق بھادار تھران –سازمان مدیریت صنعتی –سازمان توسعھ تجارت –گمرک –کشاورزی 
و ....–ایسنا –فارس –: ایرنا رسانھ ھا -٣
: تجاری ھای انجمن-۴
–جمعیت شناسی –شرکت بانک ریت درباره بانک ھا و سھم بازار –: شرکت پولک درباره خودرو منابع تجاری -۵

تحقیقات اثر بخشی .–الگوھای نگرشی مصرف کنندگان –الگوھای رفتاری مصرف کنندگان 

اولیھ در تحقیقات بازاریابی :داده ھای آوری فصل پنجم : ابزراھای جمع

داده ھای اولیھ آوری ابزارھای جمع

پیمایش ( مصاحبھ و پرسشنامھ )-١
مشاھده -٢
تحقیقات علی -٣

پیمایش :

داده ھای اولیھ و مبتنی بر ایجاد ارتباط با نمونھ ایی از پاسخگوھا آوری روشی است برای جمع

پیمایش مشخص می کند کھ چھ رویدادی در بازار در حال رخ دادن است . افراد چھ باورھایی دارند و بھ چھ چیزھایی عالقھ دارند . 

ازنتایج پیمایش برای تولید نوع محصوالت ، تنظیم قیمت ، محل فروش و سایر عوامل مربوط بھ امیختھ بازاریابی استفاده می شود 

یفی در ارتباط است و منجر بھ نتایج کمی می شود و در مواردی مانند پاالیش مفاھیم محصوالت جدید جنبھ پیمایش با تحقیقات توص
کیفی بھ خود می گیرد .

مزایای پیمایش :

سریع ، ارزان ، دقیق و کارا-١
ی ساده آمارامکان استفاده از ابزارھای-٢
انعطاف پذیری باال -٣
نظرات و ایده ھای مشتریان آوری جمع-۴

پیمایش :معایب

ایجاد نتایج نادرست در صورتی کھ از روش تحقیق و نمونھ گیری نامناسب استفاده شود -١
نرخ بازگشت پایین -٢

روش ھای مختلف پیمایش از طریق :

مصاحبھ فردی -١
تلفن -٢
پست الکترونیک -٣
پست سنتی و مبتنی بر وب -۴



انواع خطاھا در پیمایش 

یا سوگیری یا خطاھای غیر نمونھ گیری  خطاھای سیستماتیک -١
خطاھای نمونھ گیری تصادفی -٢

ی ایجاد شود آماربھ دلیل روش ھای نا مناسب نمونھ گیری یا حجم پایین نمونھ ھای
 اکثر تحقیقات از نمونھ گیری استفاده می کنند
ی ایجاد آمارخطاھاینمونھ آماری ماگر از روشھای نمونھ گیری درستی در پیمایش استفاده شود بھ دلیل پایین بودن حج

شود .

انواع خطا سوگیری یا سیستماتیک 

خطای پاسخگو-١
تماس گرفتھ نشده یا انھایی کھ از شرکت در پیمایش اجتناب کرده اند . آنھا خطای بی پاسخ ھا . افرادی کھ با-
خطای پاسخ داده ھا : -
 شامل تحریف عمدی
 سواالت یا قالب پرسشنامھ یا بھ دلیل تفاوت زبانی بھ سواالت بھ اشتباه پاسخ داده ( زمانی کھ شکل سو تفسیر ناگاھانھ

می شود )
خطای مدیریتی -٢

خطای پردازش داده ھا -
خطای انتخاب نمونھ -
خطای مصاحبھ کننده -
تقلب مصاحبھ کننده -

سواالت ساختارمند در مقابل سواالت بدون ساختار 

ھ ھستند و تعداد پاسخ ھای قابل قبول را محدود می کند سواالت ساختارمند ھمان سواالت بست-١
سواالت بدون ساختار ھمان سواالت باز ھستند و تعداد پاسخ ھای قابل قبول را محدود نمی کند -٢

سواالت پنھان در مقابل سواالت اشکار 

طریق پرسیدن یک گاھی اوقات پرسش سواالت اشکار سبب اسیب دیدن شخصیت و پرستیژ افراد می شود لذا باید از
سوال پنھان این مشکل را بر طرف کند 

می توان سواالت پنھان را مطرح کرد تکنیک فرافکنی است کھ بھ طور غیر مستقیم آن یکی از روشھایی کھ بھ کمک
از فرد سوال پرسیده می شود . 

الت پنھان استفاده می کنند . تحقیقات اکتشافی و تکنیک ھای فرافکنی غالبا از سواالت بدون ساختار و سوانکتھ : 

انواع تحقیقات از لحاظ بازه زمانی انجام تحقیق :

می شود و اکثر تحقیقات بازاریابی را تشکیل می آوری تحقیقات مقطعی : داده ھا یک بار و در یک مقطع زمانی جمع-١
دھند.

میشود .ھدف بررسی استمرار و پایداری آوری تحقیقات طولی یا دوره ایی : داده ھا چند بار و در چند مقطع زمانی جمع-٢
پاسخ ھا و تغییرات انجام شده در طول زمان است . 

اعتبار تحقیقات طولی یا دوره ایی از تحقیقات مقطعی بیشتر است . نکتھ : 

پانل مصرف کننده :

مان جمع اوی می شود . نوعی تحقیق طولی است کھ داده ھا را از یک نمونھ یکسان از افراد یا خانوارھا در طول ز



رویکرد ھای پیمایشی تعاملی در مقابل غیر تعاملی :

رویکرد پیمایشی تعاملی :

ایجاد امکان تعادل دو طرفھ بین محقق و پاسخگو -١
دارای تعامالت فردی یا الکترونیکی -٢
مصاحبھ (امکان تعامل دو طرفھ را بھ مصاحبھ کننده و پاسخگو می دھند . -٣

ی غیر تعاملی پیمایشد رویکر

عدم ایجاد امکان تعامل دو طرفھ بین محقق و پاسخگو -١
دارای انعطاف پذیری کمتر نسبت بھ رویکرد تعاملی -٢
پرسشنامھ -٣

مشاھده : 

فرایند سیستماتیک ثبت الگوھای رفتاری واقعی افراد و رویکرھا می باشد -١
پرسش یا برقراری ارتباط با افراد آن ود . کھ درمشاھده بھ صورت مستقیم یا بھ کمک ابزارھای مکانیکی انجام می ش-٢

ضرورت ندارد 
در تحقیقات کمی و کیفی مورد استفاده قرار می گیرد -٣
در تحقیقات اکتشافی توصیفی و علی می توان بھ کار برد .-۴

برخی از رویداد ھای مورد بررسی در روش مشاھده :

فعالیت فیزیکی -١
رفتار کالمی -٢
رفتار و واکنش ھای فیزیولوژیکی -٣
ارتباط فضایی -۴
الگوھای زمانی -۵
ویژگی ھای فیزیکی -۶
تصاویر و فیلم ھا -٧
رویدادھای عصبی -٨

ماھیت مشاھده 

مشاھده مستقیم زمانی مفید است کھ رفتارھا یا وضعیت را قیل از انجام تحقیق نمی توان پیش بینی کرد . 

مارکت ھا و شمارشگرھای ترافیکی . مشاھده مکانیکی برای قبت رفتارھا و رویدادھای مشاھده مکانیکی مانند اسکنرھای سوپر
تکراری و برنامھ ریزی ش ده مفید است . 

مشاھده مکانیکی یا فردی یک نوع تحقیق فاقد جسارت است . 

نوع مشاھده مشاھده اشکار می نامند زمانی کھ افراد بدانند یک مشاھده گر یا ابزار فیزیکی در حال ثبت فعالیت ھای انھاست بھ این 

بھ این نوع مشاھده مشاھده پنھان می نامند . آنھا و زمانی کھ افراد ندانند کھ یک مشاھده گر ی ابزار فیزیکی در حال ثبت فعالیت

مشاھده مستقیم :

را تغییر دھد بلکھ فقط بھ ثبت رویداد آن کھ وضعیت را کنترل کند یامشاھده گر یک نقش منفعل را ایفا می کند او تالش نمی کند کھ 
می پردازد . این روش دارای محدویت عدم انعطاف است چرا کھ ھمھ پدیده ھا قابل مشاھده نیستند . تفسیرھای ذھنی محقق نیز می 

. تواند باعث شود کھ برخی از رویدادھا بھ نادرستی ثبت شود . این روش  برای ارزیابی فعالیت رقبا روش مناسبی است 



مشاھده ساختگی :

در برخی مواقع محقق تالش می کند یک محیط ساختگی را برای مشاھده رویدادھا ایجاد کند این رویکرد را مشاھده ساختگی می 
نامند .

مثال برای ارزیابی نحوه پاسخگویی بھ شکایت مشتریان در مشاھده ساختگی فرد خود را جای یکی از مشتریان قرارداده و با طرح 
شکایت ساختگی نحوه پاسخگویی را بررسی می کند . 

مشاھده مکانیکی :

و ابزارھای عصبی –دوربین ھا –ھا اسکنر –نظارت بر ترافیک سایت –مشاھده مکانیکی از طریق نظارت بر تلوزیون و رادیو 
انجام می شود . 

:ابزارھای اندازه گیزی واکنش ھای فیزیولوژیکی 

مسیر یاب چشمی -١
مردمک سنج -٢
گالوانومتر روانی -٣
صدا سنج -۴

تحقیقات علی :

شامل ازمایش است . آن مھمترین روش در

محیط را دارد محقق در تحقیقات علی بر خالف تحقیقات پیمایشی توانایی کنترل 

ویژگی ھای تحقیقات علی :

ازمودنی ھا : در تحقیقات علی بھ جای پاسخگو ازمودنی وجود دارد . چرا کھ در تحقیقات علی بر روی پاسخگوھا ازمایش -١
صورت می گیرد .

ی می شود شرایط ازمایشی : مھمترین تفاوت بین تحقیقات علی و پیمایشی این است کھ در تحقیقات علی متغیرھا دستکار-٢
تغییراتی اعمال می شود اما در تحقیقات پیمایشی متغیرھا اندازه گیری می شوند . یعنی ھیچگونھ تغییری درآنھا یعنی در

صورت نمی گیرد . آنھا 
کھ در ازمایش کنترل می شوند متغیرھای بلوک بندی می نامند این متغیرھا شامل طبقھ ایی مانند جنسیت مستقلیمتغیرھای -٣

و نژاد ھستند .

موضوعات مھم در طرح ھای ازمایشی :

دستکاری متغیرھای مستقل -١
انتخاب و اندازه گیری متغیر وابستھ -٢
انتخاب ازمودنی ھا -٣
کنترل متغیرھای مزاحم : متغیرھایی کھ بر متغیر ھای وابستھ تاثیر می گذارند . -۴

انواع ازمایش ھا 

بازار یکی آزمون ازمایش ھای میدانی  الف : در محیط ھای طبیعی انجام می شود و در پیش بینی فروش مفید است . / ب:-١
است آن از انواع

مایشگاھی مانند گروه کانون انجام می شود . ب: محقق دارای کنترل کافی بر ازمایش ھای ازمایشگاھی : الف :در محیط از-٢
ازمودنی ھا و متغیر ھای مزاحم است . 



اعتبار درونی :

بھ میزان تاثیر متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابستھ گفتھ می  شود -١
ر ھای مزاحم نیز در این تغییرات نقش دارند ایا تغییرات متغیر وابستھ کامال تحت تاثیر متغیر مستقل است یا اینکھ متغی-٢
بیشتر است . آنھا اگر تحقیقات ازمایشی در ازمایشگاه انجام گیرد اعتبار درونی-٣

انواع متغیرھای مزاحمی کھ بر اعتبار درونی تحقیقات ازمایشی تاثیر می گذارند :

ی شود کھ بر متغیر وابستھ تاثیر می گذارد اثر تاریخی : تغیراتی غیر از متغیرھای مستقل در طول ازمایش ایجاد م-١
در طی  ازمایش است و تابعی اززمان است آنھا اثر بلوغی :ناشی از رشد ازمودنی و با تجربھ تر شدن-٢
نھایی برروی ازمودنی انجام میشود آزمون :ازمونی کھ قبل ازآزمون اثرپیش -٣
اثر ابزار : وقتی سواالت پرسشنامھ یا مصاحبھ کننده تغییر پیدا کند و این باعث انحراف نتایج تحقیق می شود -۴
با سوگیری انجام شود آنھا اثر انتخاب : زمانی کھ گروه ھای ازمایش و کنترل شبیھ ھم نباشند و انتخاب-۵
فوت کنند یا بیمار شوند یا از انجام ازمایش کنار بکشند.اثر افول : زماین کھ در طی انجام ازمایش برخی از ازمودنی ھا -۶

اعتبار بیرونی :

ی را نشان می دھد آمارقابلیت تعمیم نتایج ازمایش بھ جامعھ

ی تعمیم داد اعتبار بیرونی تحقیق بیشتر می شود . آمارھر چقدر نتایجی کھ از ازمایش بھ دست می اید بتوانبھ جامعھ

نماد طرح ھای ازمایشی 

xائیر متغیر مستقل :ت

oمیزان متغیر وابستھ یا مشاھده : 

Rانتخاب تصادفی ازمودنی : 

اگر تنھا یک متغیر دستکاری شود ازمایش یک طرح ازمایشی اصلی دارد 

ل را اگر ازمایش کننده بخواھد سطوح مختلف یک متغیر  مستقل را بررسی کند یا تالش کند اثرات تعاملی بین دو یا چند متغیر مستق
ی است . آماربررسی کند ازمایش نیازمند یک طرح ازمایشی پیپیده یا

نکتھ : طرح ازمایشی ھمانند برنامھ یک معمار برای ساخت یک ساختمان است . 

انواع طرح ھای ازمایشی : 

طرح ھای شبھ ازمایشی -١
 طرح ھای یکباره
یک گروھی آزمون پس–آزمون طرح ھای پیش
 طرح ھای گروھی ایستا
 طرح ھای سری ھای زمانی

طرح ھای ازمایشی کامل -٢
آزمون پس–آزمون گروه کنترل پیش
آزمون گروه کنترل فقط پس
 طرح ھای چھار گروھی سولومون

طرح ھای شبھ ازمایشی : 

طرح ھایی کھ در انتخاب تصادفی ازمودنی ھا صورت نمی گیرد . اعتبار درونی این طرح ھا بھ دلیل عدم انتخاب تثادفی ازمودنی ھا 
پایین است . این طرح ھا زمانی اجرا می شود کھ تنھا شیوه ممکن انحام تحقیق باشند . 



طرح ھای یکباره : 

ر می کیرد و سپس متعیر وابستھ اندازه گیری میشود . ازمودنی ھا بھ شکل تصادفی گروه ازمایشی در معرض یک متغیر مستقل قرا
انتخاب نمی شوند بلکھ بھ صورت اختیاری و داوطلبانھ است . ھیچ کنترلی بر متغییر مزاحم ندارند . 

ر متغیر مستقل بوده است . گروه کنترل وجود ندارد و نمی توان با قاطعیت نتیجھ گرفت کھ تغییرات متغیر وابستھ فقط تحت تاثی

یک گروھی :آزمون پس–آزمون طرح پیش

تاثیر داده می شود .برای مرتبھ دوم آنھا ابتدا میزان متغیر وابستھ در ازمودنی ھا اندازه گیری می شود و سپس متغیر مستقل بر روی
میزان متغیر وابستھ در ازمودنی ھا اندازه گیری  می گردد . 

در این طرح فقط یک گروه ازمایشی وجود دارد و ھیچ گروه کنترلی نداریم 

در این طرح با مشکل عدم انتخاب تصادفی ازمودنی ھا و عدم استفاده از گروه کنترل مواجھ ھستیم .  

طرح گروھی ایستا :

ون تغییر است . در این  گروه عالوه بر گروه ازمایشی یک گروه کنترل وحود دارد کھ ھمواره ایستا و بد

تفاوت بین میزان متغیر وابستھ در دو گروه نشان دھنده میزان تاثیر این متغیر است . 

این طرح با مشکل عدم انتخاب تصادفی ازمودنی مواجھ است . 

طرح سری زمانی 

بررسی تغییرات ساختاری آنھا برای اجرای ازمایش ھای بازاریابی در دوره ھای زمانی بلند مدت مورد استفاده واقع می شود و ھدف
بلند مدت است . 

محقق کنترلی بر متغیر ھای مستقل یا مزاحم ندارد . فقط درطول ازمایش دوره زمانی اعتبار درونی با خطر تاثیر تاریخی مواجھ 
است . 

طرح ازمایشی کامل : 

انتخاب می شوند . توصیف شکل این طرح ھا از ازمودنی ھا بھ طور تصادفی در گروھھای ازمایش و کنترل آنھا طرح ھایی کھ در
استفاده می شود و بیانگر تصادفی بودن انتخاب ازمودنی ھا در گروه ھای ازمایش و کنترل است . Rنماد 

آزمون پس–آزمون طرح گروه کنترل پیش

ازمودنی ھا بھ طور تصادفی در گروھھای ازمایش و کنترل انتخاب می شوند 

گروه کنترل تحت تاثیر متغیر مستقل قرار نمی گیرند . 

بھ دلیل تصادفی بودن قرار گرفتن ازمودنی ھا در گروه ھای ازمایش و کنترل ، اثر متغیر ھای مزاحم بھ طور مساوی در ھر دو 
گروه وجود دارد . 

آزمون طرح گروه کنترل فقط پس

استفاده میشود و تفاوتی بین دو آزمون کنترل انتخاب می شوند اما فقط از پسازمودنی ھا بھ طور تصادفی در گروھھای ازمایش و 
گروه وجود ندارد . 

طرح چھار گروھی سولومون 

است . آزمون و طرح گروه کنترل فقط پسآزمون پس–آزمون ترکیبی از دو طرح گروه کنترل پیش



ازمون بازار 

علمی با ازمایش میدانی کنترل شده ترکیب می شود ون آن آزمرایج ترین نوع ازمایش میدانی است و در-١
انجام میشود آنھا در توسعھ محصوالت جدید بسیار اھیمت داردو قبل از مرحلھ تجاری سازی-٢
یک محصول در یک بازار کوچک قبل از ورود بھ بازار اصلی می پردازد . آزمون بھ-٣

بازار آزمون کاربرد ھای

د در بازار پیش بینی موفقیت محصوالت جدی-١
ازمون عناصر امیختھ بازاریابی -٢
شناسایی نقاط ضعف محصوالت یا استراتژی بازاریابی -٣

بازار آزمون مزایای

سادگی تحلیل داده ھا :-٢در شرایط واقعی آزمون انجام-١

بازارآزمون معایب

از دست دادن اسرار شرکت -٢ھزینھ بر و زمان بر بودن  -١

فصل ششم : مفاھیم اندازه گیری و طراحی پرسشنامھ در تحقیقات بازاریابی 

اندازه گیری : 

عبارت است از توصیف متغیر ھا بھ وسیلھ شاخص ھای معموال عددی. می تواند از شاخص ھای غیر عددی ھم استفاده نمود .

اندازه گیری باید دارای اعتبار (روایی ) و پایایی (اعتماد ) باشد . 

تعریف مفھومی اندازه گیری : عبارت است از تعریف یک متغیر انتزاعی بھ وسیلھ سایر متغیر ھای انتزاعی : مثال وفاداری ، 
آن وفاداری رفتاری و اگر ترکیبی از سھم  شرکت از تعھد مشتری باشد بھآن ترکیبی از سھم شرکت از سبد خرید مشتری باشد بھ

وفادادری نگرشی گفتھ می شود . 

زه گیری : اتعریف عملیاتی اند

و قابل اندازه گیری برای اندازه گیری مفاھیم اسایی چند متغیر قابل مشاھده نش

مفاھیم از طریق فرایند عملیاتی سازی اندازه گیری می  شود 

عملیاتی سازی مستلزم شناسایی مقیاس ھایی است کھ معرف ویژگی ھای مختلف یک مفھوم ھستند . 

سواالت پرسشنامھ و مصاحبھ برا اساس تعریف عملیاتی اندازه گیری مشخص می شوند . 

بازار مداری : 

ایجاد ھوشمندی بازار در گستره سازمانی مرتبط با نیازھای حال واینده مشتریان . توزیع ھوشمندی بازار بین واحد ھا و پاسخگویی 
. آن بھ ھوشمندی بازار در سطح سازمانی بھ

ین متغیر بازار مداری از سھ متغیر ایجاد ھوشمندی بازار ، توزیع ھوشمندی بازار و پاسخگویی بھ ھوشمندی بازار تشکیل شده بنابرا
است .

متغیر و سازه 

عبارت است از رویدادی کھ تغییر پیدا می کند . : متغیر 

مفاھیم از طریق متغیر ھا اندازه گیری میشود 



فھوم را از طریق یک متغیر تعریف کرد اما در برخی موارد نمی توان یک مفھوم را از طزیق یک در برخی موارد می توانی یک م
متغیر تعریف کرد . 

عبارت است از مفاھیمی کھ بھ وسیلھ بیش از یک متغیر تعریف می شود . : سازه 

در تحقیقات بازاریابی چھار نوع مقیاس اندازه گیری وجود دارد 

اسمی : -١
ابتدایی ترین سطح اندازه گیری است . بھ عنوان یک برچسب برای شناسایی موضوعات مورد بررسی در مقیاس اسمی 

تحقیق عمل می کند
 مرد و زن –مانند بلھ و خیر
 عملیات محاسباتی : شمارش
 امارھای توصیفی : فراوانی و مد

: یا رتبھ ایی ترتیبی -٢
نمی دھدمیزان فاصلھ بین رتبھ ھا را نشان 

عدم مشخص کردن میزان تفاوت بین پاسخ ھاست . آن بزرگترین نقطھ ضعف
 زیر دیپلم تا دکتری –مانند بسیار راضی تا ناراضی
 عملیات محاسباتی : شمارش رتبھ بندی
 دامنھ –میانھ –مد –امارھای توصیفی : فراوانی

فاصلھ ایی :-٣
فاصلھ یکسانی وجود دارد مانند آن ایی بین مقادیر مختلف درعالوه بر برخورداری از ویژگی ھای مقیاس اسمی و رتبھ

دماسنج. 
. ندارد نقطھ صفر مطلق 

 بھترین عملکرد ١٠٠بدترین عملکرد تا ١–واحدی ١٠٠مانند ارزیابی عملکرد کارکنان فروش بر اسای یک مقیاس
  عملیات محاسباتی : عملیات رایج ریاضی
 انحراف معیار –واریانس –میانگین –دامنھ –میانھ –مد –امارھای توصیفی : فراوانی

نسبتی : -۴
قد و وزن –دارای صفر مطلق است . ماند تعداد فرزندان 

 تعداد فروشگاھھای مورد بازدید و زمان مصرف شده برای مشاھده یک وب سایت –حجم خرید –مانند میزان خرید
  عملیات محاسباتی : کلیھ عملیات ریاضی
انحراف معیار–واریانس –میانگین –دامنھ –میانھ –مد –فراوانی امارھای توصیفی : ف

ترتیبی و فاصلھ ایی است –تعداد محدودی از مقادیر را می پذیرد . شامل مقیاس اسمی مقیاسھای گسستھ : 

شامل مقیاس نسبتی –: تعداد بیشتری از مقادیر را می پذیرد مقایس ھای پیوستھ 

یا تعداد بیشتری حالت باشند را جزء مقیاسھای فاصلھ ایی محسوب می ۵در تحقیقات بازاریابی محققان مقیاسھایی را کھ دارای ھ : نکت
باشد مقیاس ترتیبی اتخاذ می شود . ۵کنند اما زمانی کھ تعداد حاالت کمتر از 

رزیابی اندازه گیری :امعیارھای 

پایایی -١
اعتبار (روایی ) -٢

سازگاری درونی یک ابزار اندازه گیری و یک مقایس زمانی از پایایی برخوردار است کھ در اندازه گیری ھای مجدد نتایج پایایی : 
ایجاد شود . آن یکسانی برای

سازگاری کلید درک پایایی بوده و سازگاری درونی عبارت است از ھمگنی درونی یک مقیاس . نکتھ : 



: روش ھای تعیین پایایی 

روش دو نیمھ کردن -١
 در این روش پرسشنامھ بھ دو قسمت تقسیم می شود و ھمبستگی بین پاسخ ھای دو قسمت محاسبھ می شود
 نزدیک تر باشد نشان دھنده پایایی بیشتر پرسشنامھ است ١ھر چھ میزان ھمبستگی بھ

مجدد آزمون روش-٢
بیش از یک بار بین نمونھ انجام می شود آزمون یک
 اشنا می شوند و این باعث تغییر نوع پاسخ ھاآزمون اول باآزمون این روش این است کھ ازمودنی ھا در نتیجھعیب

دوم است . آزمون درآنھا 
روش ھم ارز -٣

ھمتا کھ شباھت زیادی بھم دارند ولی کامال یکسان نیستند و بر ازمودنی انجام می شود آزمون دو
بیشتر است آزمون یک تر باشد پایاییبھ ھم نزدآزمون ھر چھ نتایج دو

روش الفای کرونباخ -۴
. رایج ترین روش تعیین پایایی ابزار اندازه گیری است
 برای تعیین سازگاری دورنی ابزار اندازه گیری استفاده می شود
ی آمارتوسط نرم اقراSPSS نشان دھنده پایایی مناسب پرسشنامھ است . ٠.٧تعیین شده و ضریب باالی
 برای محاسبھ ضریب الفای کرونباخANALYZ- SCALE- RELIABILITY ANALYSIS

اعتبار یا روایی :

عبارت است از میزان توانایی پرسشنامھ در اندازه گیری متغیر ھای مورد بررسی 

یم میسنجد یا خیر را دارآن اعتبار بھ این سوال پاسخ می دھد کھ ایا ابزار اندازه گیری متغییری را کھ ما قصد اندازه گیری

روشھای تعیین اعتبار روایی 

اعتبار محتوا : ابزاری برای بررسی اجزای تشکیل دھنده یک ساختار کھ معرف ویژگی ھا و مھارت ھای ویژه ایی باشد -١
را دارد آنھا کھ محقق قصد اندازه گیری

فرد در موقیعت ھای خاص و شامل دو مرود اعتبار مالکی : توانایی یک ابزار برای اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک-٢
زیر است . 

 : میزان ارتباط بین نمره فرد درازمون و عملکرد واقعی او در موضوع مورد بررسی را نشان می اعتبار پیش بین
دھد .

: قدیمی کند . آزمون جدید را جایگزین یکآزمون وقتی کھ محقق قصد دارد یکاعتبار ھم زمان
نیز بیشتر است آن قدیمی بیشتر باشد اعتبار ھمزمانآزمون جدید باآزمون نتایج بدست امده از اینھر چقدر ھمبستکی

: زمانی وجود دارد کھ یک مقیاس بھ طور قابل اعتمادی یک مفھوم منحصر بھ فرد را اندازه گیری می کند . اعتبار سازه-٣
اعتبار دارای آزمون زه گیری می کنند باال باشد اینھایی کھ خصیصھ واحدی را انداآزمون اگر ھمبستگی بین نمرات

دارای آزمون و اگر ھمبستگی بین نمرات ازمونھایی کھ خصیصھ متفاوتی را اندازه گیری می کند پایین باشد اینھمگرا
است .اعتبار تشخیصی

مقیاسھای سنجش نگرش مشتریان 

مقیاس ھای طبقھ ایی :-١
 . پاسخ ھا را بھ طبقات مختلف تقسیم بندی می کند
 طبقھ است بلھ / خیر و برای درک بھتر پاسخگوھا می توان تعداد پاسخ ھا را افزایش داد ٢در ساده ترین حالت شامل

مقیاس لیکرت : -٢
آن نامھ ھا ازساده می باشد و در اکثریت پایان آن رایج ترین مقایس در تحقیقات بازاریابی است و اجرا و درک

استفاده می شود 
 . توسط یک روان شناس اجتماعی بھ نام رنسیس لیکرت ایجاد شده است
 در این مقایس پاسخگو ھا میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت بھ موضوع بررسی نشان می دھند



 پاسخ تشکیل شده است . ۵از
مقیاس لیکرت استفاده می شود در اکثر پایان نامھ ھای ارشد و دکتری رشتھ مدیریت از

مقیاس افتراق معنایی :-٣
پاسخگو باید نگرش خود را نسبت بھ یک موضوع در قالب مقیاس ھای دو قطبی بیان کند . آن مقیاسی کھ در
 در این مقیاس پاسخ ھا دو قطبی و متضاد وجود دارد . مانند بد در مقابل خوب

:مقیاس استاپل -۴
راق معنایی است نوع اصالح شده مقیاس افت
 بھ طور ھمزمان جھت و شدت نگرش اندازه گیری می شود
 بھ صورت تلفنی راحت تر است
 . زمانی استفاده می شود کھ نتوانیم برای یک صفت خاص مقیاسھای دو قطبی ایجاد کنیم

مقیاس مقدار ثابت :-۵
 ثابت مشخص کند طوری کھ مچموع پاسخگو باید نگرش خود را نسبت بھ موضوع مورد بررسی بر اساس یک مقدار

اعداد داده شده بھ گزینھ ھا برابر با مقدار ثابت شود .
 ھر چھ تعداد گزینھ ھا بیشتر می شود کار برای پاسخگو پیچیده تر می شود اگر پاسخگو بھ درستی بھ گزینھ پاسخ دھد

دیک تر است و مجموع اعداد با مقدار ثبات برابری کند این مقیاس بھ مقیاس فاصلھ ایی نز
مقیاس رتبھ بندی گرافیکی :-۶

 پاسخگو پاسخ خود را در یک مقیاس گرافیکی بای کی طیف دو قطبی ارائھ می دھد
 . پاسخگو میت واند نظر خود را در مورد موضوع مورد بررسی در ھر نقطھ کھ مد نظر اوست عالمت بزند

اھمیت پرسشنامھ در تحقیقات 

کیفیت پاسخ بھ کیفیت سوال بستگی دارد -١
طراحی پرسشنامھ نیازمند رعایت نکات گرامری نیست -٢
طراحی پرسشنامھ بھ مشاوره افراد متخصص در این زمینھ نیاز دارد -٣
پرسشنامھ در پیمایش مورد استفاده قرارداده میشود و ابزرا اصلی پاسخ بھ سواالت تحقیق است .-۴

شنامھ :دو عامل مھم در طراحی پرس

مرتبط بودن : -١
 ھر چھ تعداد سواالت کمتر باشد نرخ بازگشت پرسشنامھ بیشتر است

دقت -٢
شده باید معتبر باشد آوری اطالعات جمع
باشد و جذاب سواالت باید ساده قابل درک و نا اریب و واضح
 دقت پرسشنامھ بستگی زیادی بھ مھارت محقق در طراحی پرسشنامھ دارد

پرسشنامھ :انواع 

سواالت باز -١
 در ارائھ پاسخ ازادی کامل وجود دارد
 در تحقیقات اکتشافی استفاده می شود
 ویرایش و کد گذاری و تحلیل سواالت باز بسیار پر ھزینھ است
 سوگیری محقق می تواند پاسخ سواالت باز را دچار سوگیری نماید

سواالت بستھ -٢
 پاسخ ھا محدود ھستند
 مھارت زیادی نیاز ندارد و زمان کمتری را می طلبد
 ویرایش و کد گذاری اسان است
اشنایی دارد و باعث ایجاد آنھا عیب این سواالت این است کھ پاسخگو ممکن است بھ گزینھ ھایی پاسخ دھد کھ با

می شود آنھا پرستیژ برای



داده ھا بر نوع سواالت تاثیر می گذارد آوری ابزار جمع
واالت تلفنی و فردی باید بھ زبان محاوره باشد س

فرایند طراحی پرسشنامھ :

تعیین اطالعات مورد نیاز -١
آن تعیین نوع پرسشنامھ و روش اجرای-٢
تعیین محتوای سواالت -٣
تعیین شکل سواالت و پاسخ ھا -۴
تصمیم در مورد جملھ بندی سواالت -۵
تصمیم در مورد ترتیب سواالت -۶
تصمیم در مورد ویژگی ھای فیزیکی و چینش سواالت -٧
و انجام بازنگری ٧تا ١بازمبی مراحل -٨
و اعمال تغییرات الزم آزمون انجام پیش-٩

اصول طراحی پرسشنامھ :

انجام سواالت ساده -١
عدم طرح سواالت ھدایت کنندم -٢
عدم طرح سواالت ارزشی -٣
انجام سواالت دقیق -۴
سوال قرار ندادن چند سوال در یک-۵
پرھیز از ارائھ پیش فرض -۶
پرھیز ارائھ سواالت غم انگیز-٧

ترتیب ارائھ سواالت پرسشنامھ 

استفاده از سواالت اسان در اغاز پرسشنامھ -١
سواالت جمعیت شناختی در بخش میانی -٢
در طراحی پرسشنامھ باید از روش قیفی استفاده نمود . ابتدا سواالت کلی و بعد سواالت جزئی -٣
سوگیری ترتیبی : بھ دلیل موقییت یک پاسخ خاص در مجموعھ ایی از پاسخ ھا یا بھ دلیل ترتیب سواالت رخ می دھد . کھ -۴

در پیمایش ھای اینترنتی کمتر رخ می دھد . 

فصل ھفتم :نمونھ گیری در تحقیقات بازاریابی 

را بھ کل جامعھ تعمیم داد .ن آی کھ می توان ویژگی ھایآمارنمونھ عبارت است از بخش کوچکی از جامعھ

جامعھ عبارت است از یک گروه کامل مانند افراد ، حوزه ھای فروش ، فروشگاه ھا ، محصوالت یا دانشجویان دانشگاه کھ دارای 
ویژگی ھای مشترکی ھستند .

ی را یک عنصر جامعھ می نامند .آمارھر کی از اعضای جامعھ

ارد چرا کھ در نمونھ گیری محقق بر فرایند انجام تحقیق نظارت کامل دارد .نمونھ گیری دقت بیشتری از سر شماری د

سرشماری روشی است کھ ھنگام کمبود زمان و بودجھ بھ جای نمونھ بردرای استفاده می شود 

بسیار کم است . آن ی با تعداد اعضای کم استفاده می شود . مانند بازاریابی صنعتی کھ تعداد خریداران درآمارسر شماری در جوامع



انتخاب نمونھ شامل ھفت مرحلھ است 

:تعریف جامعھ ھدف -١
 تعیین اینکھ چھ افرادی با چھ ویژگی ھایی با جامعھ ھدف ما منطبق باشد

انتخاب چھارچوب نمونھ گیری -٢
انتخاب می شود چھارچوب نمونھ گیری نام دارد آن فھرستی از عناصر جامعھ کھ نمونھ از
 اعضای نمونھ در چھارچوب نمونھ گیری قرار نگیرند یا اینکھ جامعھ بھ خوبی در چھارچوب نمونھ اگر برخی از

گیری منعکس نشود خطای چھار چوب نمونھ گیری رخ داده است . 
 مشترکین مجالت ، دارندگان کارت اعتباری ، دارندگان کارتھای گارانتی و پانل ھای بر خط از منابع مھم مورد

خاب چھار چوب نمونھ گیری ھستند . استفاده در انت


انتخاب روش نمونھ گیری -٣
برنامھ ریزی رویھ ھایی برای انتخاب واحد ھا -۴
تعیین حجم نمونھ -۵
انتخاب واحدھای نمونھ واقعی -۶
انجام کار میدانی نمونھ گیری -٧

انتخاب می شود چھار چوب نمونھ گیری نام دارد . آن فھرستی از عناصر جامعھ کھ نمونھ از

اگر برخی از اعضای نمونھ در چھار چوب نمونھ گیری قرار نگیرد خطای چھارچوب نمونھ گیری رخ می دھد .

مشترکین مجلھ ، دارندگان کارت ھای اعتباری ، دارندگان کارتھای گارانتی و وارانتی ، پانل ھای بر خط و ... ازمنابع مھم مورد 
استفادھدر انتخاب چھارچوب نمونھ گیری ھستند .

روش ھای نمونھ گیری :

نمونھ گیری احتمالی (تصادفی )-١
 برای تحقیقات اکتشافی –ھزینھ پاینی –نمونھ گیری در دسترس یا اسان
 ھزینھ متوسط –(ھدفمند) نمونھ گیری قضاوتی
 ھزینھ متوسط –نمونھ گیری سمھمیھ ایی
 برای تحقیقات کیفی و مصاحبھ ھای گروه کانون –ھزینھ پایین –نمونھ گیری گلولھ برفی

نمونھ گیری غیر احتمالی (غیر تصادفی )-٢
 ھزینھ باال –نمونھ گیری ساده
 ھزینھ متوسط –نمونھ گیری سیستماتیک
 ھزینھ باال –نمونھ گیری طبقھ ایی
 ھزینھ پایین –نمونھ گیری خوشھ ایی

ایی و احتمالی طبقھ ایی در این است کھ در روش نمونھ گیری سھمیھ ایی ، محقق تمالی سھمیھ ح: فرث نمونھ گیری غیر انکتھ 
و متناسب با قضاوت خود انتخاب می کند اما در نمونھ گیری احتمالی طبقھ ایی انتخاب آنھا اعضای نمونھ را بر اساس میزان سھیمھ

اعضای نمونھ بھ صورت تصادفی صورت می گیرد . 

یی :انواع نمونھ گیری طبقھ ا

سھیمھ ایی : در این نمونھ گیری محقق متناسب با سھم ھر یک از گروه ھا بھ کل جامعھ از بین اھا نمونھ گیری می کند -١
ی صورت نمی گیرد .آماردر جامعھآنھا غیر سھمیھ ایی : در این نمونھ گیری انتخاب اعضای نمونھ بر اساس سھم-٢

دالیل تفاوت نمونھ گیری خوشھ ایی با نمونھ گیری طبقھ ایی 

است . تنظیم متفاوت. عناصر دورن خوشھ ھا نمی شونددر نمونھ گیری خوشھ ایی ھمھ زیر گروه جامعھ انتخاب -١
برای خوشھھای انتخاب شده بھ صورت تصادفی می باشدچھارچوب نمونھ گیری ، 



است . تنظیم چھارچوب مشابھ. عناصر دورن خوشھ ھامی شوندوه جامعھ انتخاب در نمونھ گیری طبقھ ایی  ھمھ زیر گر-٢
برای ھمھ طبقات استنمونھ گیری ، 

نمونھ منطقھ ایی رایج ترین نوع نمونھ گیری خوشھ ایی است . نکتھ : 

برنامھ ریزی رویھ ھایی برای انتخاب واحد ھای نمونھ 

ھ یا نمونھ مانند جداول و نمودارھای فراوانی جنسیت ، سن ، تحصیالت و امار توصیفی : توصیف ویژگی ھای یک جامع-١
درامد 

ی شامل ازمونھھای ھمبستکی و رگرسیون . آمارامار استنباطی : تعمیم نتایج یک نمونھ بھ جامعھ-٢
 مقیاسھایی ھستند کھ از دادھھای نمونھ بھ دست می اید و با حروف انگلیسی مانند امارھای نمونھx یاsان داده می نش

شود 
 پارامترھای جامعھ : ویژگی ھای اندازه گیری شده ازیک جمعیت خاص ھستند و با حروف التین مانند الفا و میو نشان

داده می شوند . 

فصل ھشتم : تجزیھ و تحلیل داده ھا و ارائھ گزارش تحقیقات بازاریابی 

ی مارو اماده سازی برای تحلیآلآنھا ھا برای افزایش دقت و صحتویرایش داده ھا عبارت است از فرایند بازنگری در پرسشنامھ

 . محقق باید سازگاری پاسخ را مورد بررسی قرار دھد و ناسازگاری ھای شناسایی شده را از بین ببرد

شده باشد آوری تعداد پرسشنامھ ھای کنار گذاشتھ شده در این مرحلھ نباید بیش از تعداد پرسشنامھ ھای جمع

 نامھ را بھ طور کامل کنار پاسخگو بھ یک بخش از سوال دو بخشی پاسخ داده باشد محقق می تواند یا پرسشاگر
یا اینکھ بر اساس پاسخ ھای پاسخگو بھ بخش دوم خود پاسخ دھد بگذارد/ 

اھکارھای اگر پاسخگو بھ یکی از سواالت پاسخ نداده باشد داده ھای از دست رفتھ ایجاد خواھد شد کھ باید یکی از ر
زیر را ارائھ دھد 

سوال بدون پاسخ را در صورت عدم اھمیت کنار بگذارد -
یک پاسخ خنثب را برای سواالت بدون پاسخ ارائھ دھد -
پاسخ ھای مختلفی را بھ سوالت بدون پاسخ ارائھ دھد -
بھ سواالت بدون پاسخ بر اساس میانگین پاسخ ھای فرد پاسخ دھد -
پاسخ نداده حذف شود آنھا کند . در این روش فقط متغیرھایی کھ پاسخگو بھاز روش حذف زوجی استفاده-
داده ھای از دست رفتھ ایی کھ دارای الگوی تصادفی ھستند شکل کمتری در تحقیق ایجاد می کنند -

کد گذاری داده ھا: 

و کد حروف و یا نشانھ ھای ھستندعبارت است از اختصاص یک کد بھ پاسخ ھای ھر یک از سواالت . کدھا دارای اشکال عددی ، 
گذاری بعد از ویرایش داد ھا انجام می شود 

اختصاص اعداد بھ پاسخ ھا کد گذاری ساختگی گفتھ می شود 

روش کد گذاری پاسخ ھا ارتباط مستقیمی با مقیاس متغیرھا دارد 

قواعد کلی تفسیر طبقھ بندی یا قبت داده ھا را کد می نامند 

برای مقیاس ھای اسمی از کلمات ، حروف یا اعداد و برای مقیاس ھای ترتیبی ، فاصلھ ایی و نسبتی از اعداد بھ منظور کد نکتھ : 
گذاری استفاده می شود بنابراین کد ھا غالبا بھ صورت عددی ھستند . 

ز ویرایش و کد گذاری انجام بھ فرایند انتقال داده ھا از پرسشنامھ بھ رایانھ ورود داده ھا گفتھ می شود . کھ بعد ا
میشود. 

 . در پیمایش ھای اینترنتی پاسخ ھا بھ صورت مستقیم وارد رایانھ می شود و اماده تجزیھ و تحلیل می گردد




spssایجاد فایل داده ھا در 

قرار می دھد آن فایل داده ھا در واقع فایلی است کھ محقق داده ھای وارد شده بھ رایانھ را در

دو پنجره تحت عنوان پنجره متغیرھا و پنجره داده ھا وجود دارد spssدر نرم افزار 

معرفی می شود آنھا متغیرھای تحقیق و ویژگی ھایآن پنجره متغیرھا قسمتی است کھ در

با استفاده از ستون ارزش ھا می توان اعدادی را بھ حالت مختلف بھ متغیر نسبت داد .

ستون متغیر ھا (فیلد )ھستند و ردیف پاسخگو (رکورد) .آن است کھ درپنجره داده ھا قسمتی 

ی تحلیل توصیفی است . کھ ھم سھولت باالیی دارد و ھم ارزش بسیار باالیی  ماراساسی ترین شکل تحلیآل
 توزیع فراوانی مانند فراوانی مطلق ، نسبی ، تجمعی
 شاخص ھای مرکزی مانند میانگین ، میانھ ، مد
ای پراکندگی مانند انحراف معیار ، واریانس ، دامنھ شاخص ھ

جدول بندی متقابل : بھ محقق امکان می دھد کھ تفاوت بین گروه ھا را بر اساس مقیاس ھای اسمی یا ترتیبی بررسی و مقایسھ نماید . 

تجزیھ تحلیل اسنتباطی بھ دو دستھ تقسیم می شود . 

پارامتری -١
ناپارامتری -٢

:مفھوم معنی داری

میزان خطایی کھ در رد فرضیھ صفر مرتکب می شویم 

معروف است p-valueنشان می دھند وبھ sigبا آن بھ اختصار

کمتر باشد رد فرضیھ صفر راحت تر است sigھر چقدر مقدان 

درصد است ۵الفا نیز سطح خطایی است کھ محقق در نظر میگیرد و معموال 

یا کوچکتر باشد انگاه معنی داری مدل 1/96بزرگ تر از tاستفاده می شود و اکر tاز sigدر نرم افزار لیزرل بھ جای نکتھ :
تایید می شود . 

و الفا حاالت زیر مفروض است sigدر مورد رابطھ بین 

باشد انگاه فرضیھ یک تایید می شود sigاگر الفا بزرگ تر از 

باشد انگاه فرضیھ صفر تایید می شود . sigاگر الفا کوچکتر از

آزمون در صورتی کھ محقق فرضیھ ایی را در مورد میانگین متغیرھا در یک یا چند جامعھ مورد بررسی قرار دھد شامل چھار نوع
می شود :

ازمون میانگین یک جامعھ -١
ر می رود . برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر متغیر وابستھ بکا

ازمون مقایسھ میانگین دو جامعھ -٢
 در مورد یک مورد بررسی قرار می گیرد
 وجود یک متغیر کمی (وابستھ ) و یک متغیر طبقھ ایی (مستقل ) الزم است

ازمون مقایسھ زوجی-٣
 برای مقایسھ دو متغیر کمی مربوط بھ یک جامعھ مورد استفاده است
 استفاده کرد آزمون اینبرای تعیین پایایی می توان از



 در تحقیقات ازمایشی و برای سنجش اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابستھ استفاده می شود
ازمون مقایسھ میانگین چند جامعھ -۴

فرضیھ ایی کھ میانگین دو یا چند جامعھ را مورد بررسی قرار می دھد استفاده می شود آزمون برای
ھ کمی و متغیر مستقل گروه بندی داری سطوح محدودی باشند . باید متغیر وابستآزمون در این

اسمیرنوف :–ازمون کولموگوروف 

 برای بررسی نرمال بودن داده ھا استفاده می شود
ھای پارامتری استفاده کرد و در غیر آزمون نشان دھد کھ داده ھا توزیع نرمال دارد میتوان ازآزمون اگر نتایج این

ھای نا پارامتری را بھ کار برد . آزمون این صورت باید

ازمون ناپایداری :

آنھا ازمون ھایی ھستند کھ مستلزم نرمال بودن داده ھا نیستند . و برای نمونھ ھایی با حجم پایین مفید ھستند . و فھم و استفاده از
برخوردار ھستند ھای پارامتری از دقت بیشتریآزمون ھای پارامتری است .آزمون معموال ساده تر از

ازمون دو جملھ ایی :

 برای بررسی یک نسبت خاص در یک جامعھ استفاده می شود
 زمانی استفاده می شود کھ حجم نمونھ پایین است

ویتنی : –ازمون من 

مقایسھ میانگین دو جامعھ مستقل است آزمون معادل نا پارمتریک

ازمون عالمت زوج نمونھ (ویلکاکسون ) 

 مقایسھ میانگین دو نمونھ وابستھ (زوجی ) است آزمون ناپارامتریکمعادل

)Hوالیس (–ازمون کروسکال 

مقایسھ میانگین چند جامعھ است آزمون معادل ناپارامتریک
 . برای مقایسھ میانگین دو یا چند جامعھ استفاده می شود

ازمون استقالل کای دو 

ک مغیر کمی و یک متغیر کیفی است الل بین دو متغیر غیر کمی یا بین یاستقالل کای دو بررسی استقآزمون ھدف از

ھمبستگی و انواع ضرایب ھمبستگی :

است . اگر یکی از متغیر ھا کمی ١-و ١ازمون ھمبستگی ، نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر کمی را می سنجد . این ضریب بین +
کای آزمون بھ یک متغیر کیفی تبدیل کند و سپس با استفاده ازRECODEو متغیر دیگر کیفی باشد محقق باید متغیر کمی را با دستور 

را بھ دست اورد . دو رابطھ بن دو متغیر

ضریب ھمبستگی پیرسون :

در تحقیقات دارای توزیع نرمال استفاده می شود -١
ارتباط بن دادھای کمی را می سنجد -٢

ضریب ھمبستگی اسپیرمن :

در تحقیقاتی کھ داده ھا توزیع نرمال ندارند استفاده می شود -١
ارتباط بین داده ھا کمی را می سنجد -٢
بر مبنای رتبھ داده ھا محاسبھ می شود -٣



رگرسیون : 

تحلیل رگرسیون بھ دنبال بررسی رابطھ علت و معلولی بین متغیر ھاست -١
در صورتی کھ محقق بخواھد علیت بین متغیرھا را بررسی کند باید از این تحلیل استفاده کند -٢
مین نشان داده می شود ھر چھ خطای معیار تخمین میزان پراکندگی نقاط پیرامون خط رگرسیون ، توسط خطای معیار تخ-٣

بیشترباشد میزان پراکندگی نقاط پیرامون خط رگرسیون نیز بیشترمی شود . 

ضریب ھمبستگی نشان نمی دھد کھ کدام متغیر بر دیگری تاثیر می گذارد در واقع ضریب ھمبستگی موید علیت نیست . نکتھ : 

تحلیل عاملی :

تار دھی مجدد متغیر ھای تحقیق استفاده می شود . روشی است کھ برای ساخ

ھدف از انجام تحلیل عاملی شناسایی متغیرھای اساسی یا عامل ھاست 

تحلیل عاملی الگوی ھمبستگی بین متغیرھای مشاھده  شده تحقیق را شناسایی می کند و برای سنجش اعتبار یک مقیاس بھ کار گرفتھ 
می شود . 

ملی بھ دو شکل انجام می شود . تحلیل عا

تحلیل عاملی اکتشافی -١
ھدف از انجام این تحلیل ارائھ یک نظریھ یا مدل مفھومی برای انجام تحقیقات است . در این تحلیل مجموعھ ایی از متغیرھای -٢

مشاھده بھ عوامل بزرگ تر نسبت داده می شود . محقق زمانی می تواند از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کند کھ تحقیق و دارای 
ت . او قبل از انجام تحقیق نمی داند کھ کدام زیر شاخص مربوط بھ کدام متغیر اصلی است . مدل مفھومی یا نظریھ خاصی نیس

می تواند lirelو spssاگر محقق برای تحقیق خود از قبل مدل داشتھ باشد ، انجام تحلیل عاملی محقق با استفاده از نرم افزار 
استفاده می شود .spssام تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی اکتشافی را انجام دھد . اما معموال برای انج

تحلیل عاملی تاییدی -٣

بارتلت آزمون وkmoشاخص 

برای انجام تحلیل عاملی باید از این مسئلھ اطمینان حاصل شود کھ ایا تعداد داده ھای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب ھستند یا 
بارتلت استفاده می شود آزمون ام او وخیر . بدین منظور از شاخص 

kmoمعیار کفایت نمونھ گیری 

اماره ای برای بررسی کفایت داده ھا (نمونھ گیری ) است -١
قرار دارد ١تا ٠در دامنھ -٢
باشد ۶/٠مقادیر باالتر نشان می دھد کھ تحلیل عاملی با استفاده از این داده ھا قابل انجام است . اگر این مقدار کمتر از -٣

نتایج تحلیل عاملی چندان قابل استفاده نخواھد بود 

ازمون کروی بودن بارتلت .

بھ بررسی مرتبط و مناسب بودن متغیر ھا برای کشف ساختار می پردازد -١
رای سطح معنی داری نشان می دھد کھ تحلیل عاملی برای داده ھا موجود خواھد بود . ٠۵/٠مقادیر کمتر از-٢

lisrelنرم افزار 

یکی از انواع مختلف نرم افزارھایی است کھ برای مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده و نسبت بھ نرم افزارھای دیگر -١
و غیره ریشھ ایی تر و علمی تر است . plsو eqsو Amosمانند 

بسیار پیچیده است و در آنھا مدل یابی معادالت ساختاری ، مجموعھ ای از معادالت رگرسیون ھستند کھ بررسی عمزمان-٢
صحت مدل مفھومی استفاده می شود.برای ارزیابی آن تحقیقات بازاریابی بھ دلیل کثرت تعداد مدلھا و متغیرھا از


