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 فصل اول

 مبانی تحقیقات بازاریابی
عدم اطمینان تصمیم گیری های بازاریابی را کاهش میدهد و باعث  بازاریابی از طریق ارائه اطالعات دقیق و به هنگام،تحقیقات 

 میشود که تصمیمات بازاریابی سازمان از حالت شهودی به حالت عینی و سیستماتیک تبدیل شود.

همچنین باید توجه داشت تصمیم گیری یکی از وظایف  اطالعات دقیق نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات بازاریابی و مدیریتی دارد.

در پیشبرد اهداف سازمانی دارد. تحقیقات بازاریابی با ارائه اطالعات دقیق و به هنگام به مدیران  مهمی مهم مدیریتی است و نقش

 بازاریابی، نقش مهمی در اثر بخشی و کارایی تصمیمات سازمان ایفا میکند.

 یردامو تحقیقات بازاریابی شامل تحقیق در ر.جوی اطالعات بازا و تحقیقات بازاریابی عبارت است از یک روش علمی برای جست

نظارت بر عملکرد بازاریابی و به طور کلی، درک یابی، امانند شناسایی تهدید ها و فرصت های بازار، ایجاد و ارزیابی ایده های بازر

 فرایند بازاریابی سازمان است.
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ینی، منظم و منسجم که از طریق آن اطالعات الزم و مناسب جهت تصمیم گیری مدیر تحقیقات بازاریابی عبارت است از روش ع

بازاریابی فراهم می آید. تحقیقات بازاریابی یک روش علمی و سیستماتیک است و هرگونه اطالعاتی که از آن صادر میشود، باید 

 دقیق و عینی باشد.
 در دهه های مختلفارتباط بین تحقیقات بازاریابی و بازاریابی  -1-1جدول 

 دهه تمرکز بازاریابی تمرکز تحقیقات بازاریابی

 1950 بازاریابی مصرف کننده مطالعات کمی و تحقیقات استفاده و نگرش

 سیستم های اطالعات بازاریابی
 تحقیقات کتابخانه ای

 1960 بازاریابی صنعتی

 روش های کمی
 سیسنم های پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی

 1970 بازاریابی غیر انتفاعی و   بازاریابی اجتماعی

 1980 بازاریابی خدمات مدیریت کیفیت جامع اندازه گیری کیفیت خدمات

 1990 بازاریابی ارتباط با مشتریان اندازه گیری رضایت مشتریان

 2000 بازاریابی به افراد راه حل های فناوری
 

 هدفانواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ  6-1

نها بر اساس تحقیق هدف است. بر این اساس، دو نوع آتقسیم بندی  یکی از روش های مفید تقسیم بندی تحقیقات بازاریابی،

 تحقیقات بازاریابی وجود دارد:

 تحقیقات بازاریابی کاربردی- تحقیقات بازاریابی بنیادی-

 تحقیقات بازاریابی بنیادی 1-6-1

بنیادی ، توسعه دانش بازاریابی است. بنابراین هدف آن، حل یک مسئله واقعی نیست. تحقیقات  هدف از انجام تحقیقات بازاریابی

بنیادی با هدف سنجش اعتبار یک نظریه عمومی بازاریابی  یا درک بهتر پدیده های بازاریابی انجام میشود. برای مثال ،یکی از انواع 

 مصرف کنندگان است. شی ها بر عواطف و رفتارتحقیقات بنیادی، بررسی شیوه های تاثیر فضای خرده فرو

بنابراین، تحقیقات بازاریابی بنیادی تالش در توسعه مرزهای دانش دارد وجهت حل مشکالت کاربردی خاصی طراحی نمی شود. 

 تحقیقات بازاریابی جهت معتبر ساختن نظریه موجود یا درک بیشتر از یک مفهوم یا پدیده است.

 بی کاربردیتحقیقات بازاریا 2-6-1

 تحقیقات بازاریابی کاربردی، با هدف حل یک مشکل سازمانی انجام می شود.



 
 

ست و بخش کاربردی، کامال مت تحقیقات بازاریابی شخص ا ضوع م صلی  عمده ای از آنمرکز بر یک مو سئله ا سایی دقیق م شنا بر 

 شد.مسئله ای که سازمان باید به آن توجه ویژه ای داشته باسازمان تمرکز دارد، 

مورد استفاده قرار  تحقیقات بنیادی برای حل مسائل کلی مانند فرآیند اصلی بازاریابی )بخش بندی، هدف گذاری و جایگاه یابی(

 می گیرد. تحقیقات کاربردی نیز برای حل مسائل فوری و تکراری مورد استفاده قرار می گیرد.
 بنیادی کاربردی وارتباط بین مسائل بازاریابی و تحقیقات  -1-1نمودار 

 
 انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ روش جمع آوری داده ها 7-1

 توان به سه دسته زیر تقسیم کرد: تحقیقات بازاریابی را از لحاظ روش جمع آوری داده ها می

 علی-  توصیفی-  اکتشافی -

 تحقیقات اکتشافی 1-7-1

وشناسایی ایده هایی که میتوانند تبدیل فرصت های بالقوه کسب و کار تحقیقات اکتشافی برای شفاف سازی وضعیت های مبهم 

 شوند، استفاده می شود.تحقیقات اکتشافی منجر به نتایج قطعی نمی شوند.

ر واقع، تحقیقات اکتشافی منجر به ایجاد فرضیه هایی می شود که توسط تحقیقات توصیفی یا علی مورد آزمون قرار می گیرند. د

یک وضعیت خاص را به طور کلی مورد بررسی قرار می دهند. تحقیقات اکتشافی،  ات اکتشافی فرضیه ساز هستند وقحقیتبنابراین، 

 برای انجام تحقیقات اکتشافی از داده های ثانویه استفاده می شود. غالباً در توسعه محصوالت جدید مفید هستند.

 تحقیقات توصیفی 2-7-1

تحقیقات توصیفی به دنبال  گی های موضوعات، افراد، گروه ها، سازمان ها یا محیط است.تحقیقات توصیفی به دنبال توضیح ویژ

در واقع ، تحقیقات توصیفی به سواالتی که با چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه  توصیف شرایط واقعی بازار است.

 شروع می شود، پاسخ می دهند.

 ،ی های آمیخته بازاریابی تعریف شده باشداستراتژ یا بازاریابیاگر مسئله تحقیق به صورت توصیف پدیده های خاص در بازار 

 تحقیقات توصیفی مناسب به نظر می رسد.

تحقیقات توصیفی به توصیف بخش های بازار کمک می کند. محققان بازاریابی از پیمایش های توصیفی برای شناسایی مصرف 

 ندگان عمده استفاده می کنند.کن

قصد دارد یک دوره بر خط را ارائه دهد، میتواند از تحقیقات توصیفی برای شناسائی مشتریان بالقوه استفاده که همچنین دانشگاهی 

 کنند.



 
 

 د.نتحقیقات توصیفی بر خالف تحقیقات اکتشافی، با درک کامل از وضعیت مورد مطالعه انجام می گیر

می در طراحی و اجرای تحقیقات توصیفی دارند. تحقیقات توصیفی، همواره کمی هستند و هی تحقیق، نقش مسؤاالت فرضیه ها

 زمانی انجام می شوند که سازمان اطالعات کافی در مورد سؤاالت تحقیق دارد.

این تحقیقات به  می شود. یکی از انواع تحقیقات توصیفی، تحقیقات پیمایشی است که با نام تحلیل آسیب شناسی نیز شناخته

به عبارت دیگر، تحلیل آسیب شناسی به  ، هستند.«چرا فروش برند الف کمتر از فروش ب است؟» دنبال پاسخ به سؤاالتی مانند 

در مورد محصوالت شرکت های مختلف  دنبال دالیل واقعیت بازار است و به طور خاص، بر باورها و احساسات مصرف کنندگان

 تمرکز دارد.

 روش های پیمایش و مشاهده استفاده می شود.از تحقیقات توصیفی  مبرای انجا

 تحقیقات علی 3-7-1

یک متغیر بر دیگری بررسی شود. در  دردرتحقیقات بازاریابی مسائل بسیاری رخ می دهد که برای درک آن الزم است اثر تغییر 

این گونه موارد از تحقیقات علی استفاده می شود. به طور کلی هرجا که بتوان عامل هایی با سطوح مختلف تعریف نمود، می توان 

 از طرح های آزمایشی استفاده کرد.

جز یک متغیر، ثابت نگه داشته می شود. تحقیقات علی )آزمایشی( شامل یک موقعیت کنترل شده است که در آن تمامی متغیر ها، 

 توان وجود رابطه علی را نشان داد. فقط از طریق طرح آزمایشی است که می

در محیط کنترل تحقیقات آزمایشی یکی از جنبه های اساسی  به کارگیری روش علمی است که در آن یک متغیر را به طور عمدی 

یگر را ثابت نگه می دارند و سپس به سنجش روابط علی بین دو متغیر مورد نظر شده تغییر می دهند. در همین حال، متغیر های د

 می پردازند.

شتریان را بشناسد، می توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. امل مؤثر بر فروش، رضایت و نگرش ماگر تصمیم گیران بازار یابی عو

 ین زمینه به مدیران کمک می کنند.تحقیقات علی در ا

انجام تحقیقات علی، تحقیقات اکتشافی و توصیفی انجام می شود. اما تحقیقات علی نیازمند طراحی های پیچیده است که قبل از 

دیران به شناسایی روابط علی بین متغیرهای بازار عالقه مند هستند، اما به دلیل مغالباً بسیار هزینه بر هستند. بنابراین، اگر چه 

 تمایل چندانی برای انجام این نوع تحقیقات ندارند. محدودیت های زمانی و بودجه ای

 روش علمی در تحقیقات بازاریابی 8-1

شیوه ای است که محققان با استفاده از آن دانش و مستندات کامل را برای دست یابی به نتایج عینی به دست می روش علمی، 

 آورند. 

 استفاده از آن پدیده های بازاریابی را درک می کنیم.روش علمی در تحقیقات بازاریابی، روشی است که ما با 

آزمون فرضیه  یوقتی که ایده ها را بتوان در قالب اصطالحات تحقیق پذیر بیان کرد، به مرحله فرضیه سازی می رسیم. مرحله بعد

تأیید می کنند یا رد. در هر  نتایج، یا فرضیه ها را ها با استفاده از مستندات تجربی )به دست آمده از مشاهده یا آزمایش( است.

 صورت، دانش از نتایج آزمون فرضیه ها به دست می آید.

 در تحقیقات بنیادی آزمون فرضیه ها باعث ایجاد یک نظریه یا قاعده کلی در مورد یک پدیده می شود. 

 ینیت وجود دارد نه ذهنیت.ری حقایق و آزمون ایده های مختلف، عه در جمع آوکستفاده از روش علمی به ما اطمینان میدهد ا



 
 

 فرآیند روش علمی تحقیقات بازاریابی -2-1نمودار

 
 فرآیند تحقیقات بازاریابی 9-1

 :موارد زیر است بازاریابی، غالباً از مراحل خاصی تبعیت می کند. این مراحل شاملتحقیقات 

 تعیین اهداف تحقیق-

 تنظیم طرح تحقیق-

 نمونه گیری-

 جمع آوری داده ها-

 تحلیل داده ها-

 نتیجه گیری و ارائه یافته ها-

به یاد داشته باشید مدیران در کانون این فرایند قرار دارند. اهداف تحقیقات را نمی توان بدون استفاده از داده هایی که مدیران می 

یر سازمان است که از کارکنان همچنین این مد می کنند. ن هستند که تصمیم نهایی را اتخاذدهند، تعریف کرد. به عالوه این مدیرا

بخش تحقیقات بازاریابی میخواهد در مواقعی از کار که نیاز به انجام تحقیقات بیشتر است، تحقیقات را ادامه دهند. مدیران بعد از 

 تصمیم میگیرند که آیا تحقیقات را ادامه دهند یا خیر. ارائه نتایج،

انی دارند. در برخی مواقع، مراحل بعدی قبل از مراحل قبلی به انجام می رسند. هم همپوش با مراحل از لحاظ زمانی در عمل، برخی

واژه های ارتباط رو به جلو و ارتباط رو به عقب، رابطه متقابل بین مراحل را نشان میدهد. ارتباط رو به جلو به این معناست که 

 واالت پرسشنامه تأثیر میگذارد.نوع روش نمونه گیری بر نوع س .مراحل قبل بر مراحل بعد تأثیر میگذارد

م باشد که پرسشنامه وبه عنوان مثال، اگر از قبل معل رتباط رو به عقب به این معناست که مراحل بعد بر مراحل قبل تأثیر میگذارند.ا

آنگاه نمونه، محدود به افرادی می شود که دارای رایانه هستند. یک مثال بسیار مهم از ارتباط رو به  یع شود،زباید از طریق رایانه تو

 دهند.می عقب، آگهی از نیازها و خواسته های مدیرانی است که نتایج تحقیق را مورد استفاده 

 تعیین اهداف تحقیق برای انجام تحقیقات بازاریابی 1-9-1

تعیین اهداف تحقیق به وضعیت مورد بررسی  که ما از طریق تحقیق باید به دنبال تأمین آنها باشیم.اهداف تحقیق مواردی هستند 

 بستگی دارد.

 انواع مختلف اهداف، باعث ایجاد انواع مختلف طرح های تحقیق میشوند.



 
 

تعریف باشد.این مرحله باید یک درک مشترک بین تصمیم گیران و محققان بازاریابی در مورد مسئله و هدف تحقیق وجود داشته 

و محققان به شناسایی مسئله مورد بررسی به توافق نرسند، هدف تحقیق را  تا زمانی که مدیران )بیان مسئله( نام دارد. مسئله

یین کرد. بنابراین، آنها جلسات متعددی را در قالب مجموعه ای از مصاحبه ها و طرح پیشنهادی )پروپوزال( تحقیق باهم عنمیتوان ت

 .تأییدیدارد، نه اکتشافینکته مهم این است که این مرحله، جنبه  میدهند تا مسئله اصلی را شناسایی کنند. تشکیل

 رت کلی ارائه می شود.وتوسط مدیران، غالباً به صتعریف مسئله 

یکند تا اهداف تحقیق تعریف مسئله در تحقیقات بازاریابی، نیمی از راه حل مسئله است. شناسایی دقیق مسئله به محققان کمک م

 محققان بازاریابی، برای تعیین دقیق اهداف از تحقیقات اکتشافی کمک می گیرند. را به درستی تعیین کنند.

که باید گرفته شود.  که هدف آن کمک به شناسایی تصمیماتی استتحقیق است  تحقیقات اکتشافی نوعی تحقیقات اکتشافی:

تحقیقات اکتشافی دامنه موضوع تحقیق را محدود می کند و  ت مورد بررسی می شود.وضعی ناین نوع تحقیقات باعث روشن شد

کمک میکند که مسائل مبهم به مسائل شفاف و واضح تبدیل شوند. در نتیجه تحقیقات اکتشافی باعث تعیین دقیق اهداف می 

 شود.

 کند:محقق می تواند یکی از چهار روش زیر را برای انجام تحقیق اکتشافی استفاده 

 تحقیق قبلی -

 بررسی های مقدماتی )مصاحبه گروه کانون(-

 مطالعه موردی-

 پیمایش های تجربی-

 به گروه کانون به عنوان رایج ترین نوع بررسی های مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.حاصدر این بخش، تحقیقات قبلی و م

داشته باشد. بررسی ادبیات تحقیق )مطالعه کتابخانه ای(،  ممکن است تحقیقات قبلی  در ادبیات تحقیق وجود  تحقیقات قبلی:

جستجوی هدفمند تحقیقات چاپ شده در مجالت و کتاب ها را شامل می شود. بررسی ادبیات تحقیق در تحقیقات کاربردی 

 استفاده می شود، اما عامل زیربنایی تحقیقات بنیادی است و در انجام این تحقیقات، اهمیت حیاتی دارد.

بررسی مقدماتی، یک پروژه تحقیقاتی سطح کوچک است که داده ها را از پاسخگوهای مشابه به پاسخگوهای ی مقدماتی: بررس

 تحقیق کاملی که در آینده انجام میشود، جمع آوری می کند.

یه ها مورد بررسی بررسی مقدماتی می تواند راهنمای انجام مطالعه بزرگ تر باشد و ابعاد مختلف تحقیق را از لحاظ اثر بخشی رو

قرار دهد. بررسی های مقدماتی در پاالیش شاخص ها و کاهش اشتباهات تحقیقات آتی، مؤثر هستند.  این، به خصوص، برای 

 تحقیقات آزمایشی که با دستکاری متغیر ها همراه است، مفید است. 

رسی های مقدماتی گاهی اوقات پیش آزمون همچنین بررسی های مقدماتی در تعیین دقیق اهداف تحقیق بسیار مفید هستند. بر

نامیده می شوند. پیش آزمون، یک اصطالح بسیار توصیفی است که یک تحقیق در مقیاس کوچک را نشان می دهد. نتایج پیش 

 آزمون تنها جنبه ابتدایی دارند و فقط برای کمک به طراحی تحقیق بعدی استفاده می شوند.

نفر در یک  12تا  6انون به عنوان یک بررسی مقدماتی استفاده می شود. یک گروه کانون از گاهی اوقات از مصاحبه های گروه ک

 ساختار غیر رسمی تشکیل می شود.

انجام تحقیقات اکتشافی نیازمند ساختار های دقیق و رسمی نیست، چون هدف از تحقیقات اکتشافی، به دست آوردن بینش و 

 کشف ایده های جدید است.

 



 
 

 نمودار گردش کار فرایند تحقیقات بازاریابی -4-1نمودار

 
 



 
 

بیان اهداف، نوع تحقیق مورد نیاز را مشخص میکند. همچنین، بیان اهداف نوع اطالعاتی را که در نتیجه انجام تحقیق به دست می 

عملی کردن تصمیمات مدیران ، نشان میدهد. بیان اهداف باعث می شود که آید و می تواند مورد استفاده مدیران بازاریابی قرار گیرد

  بازاریابی امکان پذیر شود. اهداف تحقیق ، باعث هدایت سایر بخش های فرایند تحقیقات بازاریابی می شوند.

را با یکدیگر نشان  هانظریه، یک تبیین رسمی و منطقی رویدادهاست و نحوه ارتباط متغیر: نقش نظریه در تحقیقات بازاریابی

 سی مطالعات و تحقیقات قبلی به دست می آید.نظریه از برر می دهد.

 نظریه هم برای تحقیقات بنیادی و هم برای تحقیقات کاربردی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه ها به محقق کمک می کنند تا متغیرهای مهم و تأثیرگذار درتحقیق را شناسایی و نحوه ارتباط آنها را با یکدیگر به عالوه، 

 .معرفی کند

 فرضیه عبارت است از حدس بخردانه در مورد حل مسئله. : نقش فرضیه در تحقیقات بازاریابی

  فرضیه راه حل مسئله تحقیق را نشان می دهد.

 برای آزمون فرضیه ها از علم آمار استفاده می شود.

 برنامه ریزی طرح تحقیق 2-9-1

جامع است که روش  تحقیق را تنظیم کند. طرح تحقیق، یک برنامه محقق بعد از اینکه مسئله تحقیق را شناسایی کرد، باید طرح

 مورد نیاز را مشخص می کند.تحلیل داده های  ها و رویه های جمع آوری و

برنامه اقدام را برای تحقیق ارائه می کند. اهداف تحقیق که در مرحله اول تحقیق تعیین می شود،  طرح تحقیق، یک چهار چوب یا

گنجانده می شوند تا اطالعاتی که در تحقیق   جمع آوری می شود در راستای این اهداف باشد. محقق در طرح در طرح تحقیق نیز 

  زمانبندی و هزینه تحقیق را شناسایی کند. روش نمونه گیری، تحقیق، همچنین باید منابع اطالعاتی، تکنیک طراحی،

 های مختلف طراحی، یکی از آنها را انتخاب کند.در این مرحله محقق باید از بین تکنیک انتخاب روش تحقیق: 

 هار تکنیک طراحی برای تحقیقات توصیفی و علی وجود دارد:چ

پیمایش، آزمایش، داده های ثانویه و مشاهده. اهداف تحقیق، منابع اطالعاتی در دسترس، فوریت و ضرورت تصمیم و هزینه جمع 

 انتخابی است.آوری داده ها تعیین کننده نوع روش 

پیمایش، یکی از تکنیک های تحقیقاتی است که محقق در آن، با استفاده  ترین روش جمع آوری داده های اولیه پیمایش است. رایج

از روش هایی مانند مشاهده، مصاحبه یا پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز خود را از نمونه آماری جمع آوری می کند. محققان بازاریابی 

از یک مجموعه از سواالت، وضعیت مورد بررسی را توصیف می کنند. تهیه فهرستی از سواالت و طراحی در پیمایش، با استفاده 

 چهارچوب و قالب پرسشنامه، یکی از مرحل مهم و ضروری توسعه یک طرح تحقیقاتی پیمایشی است.

 ع با ارزش برای جمع اوری داده های مشاهده ای هستند.خریداران مرموز یکی از مناب

برخی از موضوعات و مفاهیم ذهنی  ه داده های آن متکی بر پاسخ مشاهده شوندگان نیست.اصلی روش مشاهده این است کمزیت 

  و ناملموس مانند نگرش، باور و انگیزه را به سختی میتوان از طریق مشاهده ارزیابی کرد.

 .نتحاب بهترین روش طرح تحقیق به تجربه محقق بستگی داردابهترین روش تحقیق: 

 نمونه گیری 3-9-1

نمونه،  نمونه گیری شامل هر گونه رویه ای است که باعث ایجاد نتایج از یک بخش از جامعه آماری به نام نمونه آماری می شود.

 زیر مجموعه ای از جامعه آماری است.

 .آن تحقیق بستگی دارد قیق به انتخاب  دقیق و مناسب نمونه آماریحت پیش بینی ها و نتایج یک تصح

مسئله بعدی در نمونه گیری مربوط « نمونه گیری باید از بین چه افرادی انجام گیرد؟»اولین سؤال در نمونه گیری این است که 

معموالً، نمونه بزرگتر، دقیق تر از نمونه های کوچک تر هستند؛ اما روش های نمونه گیری احتمالی باعث می  است به اندازه نمونه.

 یج نمونه های کوچک نیز اتکا کنیم. شود ما بتوانیم به نتا



 
 

خرین نکته در نمونه گیری، نحوه انتخاب نمونه ها است. روش نمونه گیری احتمالی ساده)قرعه کشی(، بهترین روش نمونه گیری آ

 اری برخوردار هستند. ابری برای قرار گرفتن در نمونه آماست که در آن همه اعضای جامعه آماری از شانس بر

اگر اعضای جامعه  شده را افزایش می دهد. خوشه ای، هزینه های نمونه گیری را کاهش و کارایی داده ها جمع آورینمونه گیری 

روش نمونه گیری خوشه ای کم هزینه تر از سایر روش های نمونه گیری جغرافیایی متمرکز باشند، آنگاه،  هآماری در یک منطق

 خواهد بود.

 جمع آوری داده ها 4-9-1

از طریق ابزارهای مختلفی مانند مشاهده، را می توان ونه گیری، نوبت به جمع آوری داده ها از نمونه می رسد. داده ها بعد از نم

 مصاحبه یا پرسشنامه جمع آوری کرد.

 پردازش و تحلیل داده ها 5-9-1

ازریاب مناسب باشد. این کار در مرحله بعد از انجام کارهای میدانی، داده ها را باید تبدیل کرد که برای پاسخ به سؤاالت مدیران ب

می گیرد. در این مرحله، داده ها به اطالعات تبدیل می شود. پردازش داده ها معموال با ویرایش و  پردازش و تحلیل داده ها انجام

سازگاری در پاسخ کد گذاری داده ها شروع می شود. ویرایش داده ها شامل بررسی ابزارهای جمع آوری داده ها از نظر خوانایی و 

 هاست. فرآیند ویرایش، باعث حل مسائلی مانند خطاهای مصاحبه کننده می شود، قبل از اینکه داده ها وارد رایانه شود.

 تحلیل داده ها به معنای کاربرد عقالنیت و منطق در درک و تفسیر داده های جمع آوری شده باشد.تحلیل داده ها: 

 ا به سه عامل بستگی دارد:تکنیک مناسب برای تحلیل داده ه

 نیازهای اطالعاتی مدیران -

 ویژگی های طرح تحقیق -

 ماهیت داده های گردآوری شده -

تحلیل داده ها شامل دو نوع تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی است. در تحلیل توصیفی مفاهیمی چون فراوانی، میانگین، مد و 

تحلیل استنباطی از آزمون های آماری مختلفی مانند آزمون تی استیودنت، همبستگی و در مای متغیرهای تحقیق ارائه می شود ن

 یا رگرسیون استفاده می شود.

 نتیجه گیری و تهیه گزارش 6-9-1

یکی از مهم ترین کارهای محقق، فراهم کردن نتایج تحقیق و گزارش آن است. این مرحله آخر انجام تحقیق است، اما از اهمیت 

 ه گزارش شامل سه بخش است:ار است. نتیجه گیری و تهیبرخورد باالیی

 بیان نتایج تحقیق -

 مقایسه نتایج تحقیق یا تحقیقات گذشته -

 تحلیل ها و تفسیرهای مدیریتی که کاربردهای تحقیق را برای مدیران نشان میدهد. -

اگر میخواهیم نتیجه تحقیقات ما مورد را در بر بگیرد. « طرح پیشنهادی تحقیق»نتیجه گیری باید وعده های مطرح شده در 

بررسی قرر گیرد، باید آن را به طور خالصه و قابل درک برای مدیران شرکت تهیه کنیم. این نکته، اهمیت ارتباط مؤثر را در آخرین 

 قات بازاریابی نشان می دهد.یمرحله تحق

 پروژه تحقیقاتی در مقابل برنامه تحیقاتی 10-1

کمی هدف داشته باشد که بتوان آنها را در یک تحقیق دنبال کرد، به این نوع تحقیق، پروژه تحقیقاتی گفته اگر محقق یک یا تعداد 

 می شود.

اما اگر تحقیقات بازاریابی در ارتباط با یک فعالیت بازاریابی باشد که مستلزم فعالیت در یک بازه زمانی وسیع تر )مثال یک ساله( 

حقیق بازاریابی، یک برنامه تحقیقاتی گفته میشود. برنامه تحقیقاتی، یک فعالیت تحقیقات مستمر است، در این صورت، به این نوع ت

 است.



 
 

 ازاریابی در سازمان انجام میگیرد، به آن برنامه تحقیقاتی گفته میشود.زمانی که تحقیقات مختلفی در ارتباط با یک موضوع خاص ب

برای استفاده از تحقیقات بازاریابی اشاره دارد. این فعالیت، برنامه ریزی استراتژیک استراتژی برنامه تحقیقات،به برنامه کلی سازمان 

 است که مجموعه ای از پروژه های تحقیقات بازاریابی را در داخل برنامه بازاریابی قرار می دهد.

 تحقیقات بازاریابی و مدیریت استراتژیک بازاریابی 11-1

 تحقیقات بازاریابی است. اهمیت تحقیقات بازاریابی در ارائه اطالعات به شرکت است؛ مدیریت بازاریابی مؤثر نیازمند انجام

 مرحله است: 4توسعه و پیاده سازی بازاریابی شامل 

 شناسایی و ارزیابی فرصت های بازار  -

 تحلیل بخش های بازار و انتخاب بازارهای هدف  -

 برنامه ریزی و اجرای آمیخته بازاریابی شرکت -

 ل عملکرد بازاریابی شرکت.تحلی -

 شناسایی و ارزیابی فرصت های بازار 1-11-1

 یکی از وظایف تحقیقات بازاریابی، شناسایی فرصت های بازار است.

سی، اقتصادی، اجتماعی،  فن آوری و رقابتی می توان فرصت های موجود یطی شامل محیط های سیابا برسی روند های مختلف مح

 انجام تحقیقات بازاریابی شناسایی کرد.در محیط را از طریق 

 تحلیل بخش های بازار و انتخاب بازارهای هدف 2-11-1

 مرحله دوم استراتژی بازاریابی، تحلیل بخش های بازار و انتخاب بازار های هدف است.

است. اطالعات جمعیت تحقیقات بازاریابی، یک منبع مهم اطالعاتی در شناسایی ویژگی های متمایز کننده بخش ها از یکدیگر 

توصیف در یک منطقه جغراقیایی مصرف کنندگان را  جغرافیایی به اطالعاتی اشاره دارد که ویژگی های جمعیت شناختی-شناختی

 .می کند

 برنامه ریزی و اجرای آمیخته بازاریابی 3-11-1

آزمون  ای تحقیقات بازاریابی است.زمون مفاهیم محصوالت جدید، یکی دیگر از کاربرد هآشناخت محصول و کاربردهای آن: 

محصول نیز مشخص می کند که محصول جدیدی که شرکت قصد معرفی آن به بازار را دارد، چه جایگاهی را در مقابل محصوالت 

آزمون بسته  دست خواهد آورد.تحقیقات در زمینه برند محصول، مشخص میکند که چه نامی برای محصول مناسب تر است. رقبا به

نیز، اندازه، رنگ، قالب، راحتی استفاده و سایر ویژگی های یک بسته را در بر می گیرد. تحقیقات محصول، همه ابعاد مرتبط بندی 

 با محصول را شامل می شوند.

 محیط کالن شامل پنج عامل است:تاثیر عوامل محیط کالن بر عرضه محصوالت: 

 و محیطی، فرهنگی، بوم شناسی محیط اجتماعی-    محیط اقتصادی-

 محیط رقابتی-   محیط فن آوری-  محیط سیاسی، دولتی و قانونی-
 قتصادیامتغیر های اصلی -3-1جدول

 

 

  

  

  

  

           

 وجود اعتبار                                                      صادرات و واردات
 سطح در آمد قابل تصرف                                      نوسان قیمت

 سیاست های پولی                      میل به مصرف                             
 نرخ بهره                                                          سیاست های مالی

 نرخ تورم                                                          نرخ مالیات
 است های اوپکصرفه جویی به مقیاس                                         سی

 روند تولید ناخالص داخلی                                     شرایط اقتصاد جهانی
 روند بیکاری                                                      کسر بودجه

 سطح بهره وری کارکنان                                       نرخ بازار پول
 نرخ بازار ارز                                                روند بازار بورس 



 
 

 بوم شناسی و محیطی متغیر های اصلی محیط اجتماعی، فرهنگی،-4-1جدول

 

                                                   

 

 

 

 
 

 سیاسی، دولتی و قانونیمتغیر های اصلی محیط  -5-1جدول
 

  

  

 
  

 
 متغیرهای اصلی فن آوری-6-1جدول

 سرعت تغییر و فن آوری    بودجه تخصیصی دولت به تحقیق و توسعه   

 بودجه تخصیصی صنعت به تحقیق و توسعه      بهبود عمل کرد تولید ازطریق اتوماسیون

 ویژگی های فن آوریتمرکز برروی اقدامات فن آوری                     ساختار و 

 حمایت از مالکیت معنوی                            انتقال فناوری و شرایط آن

 محصوالت و خدمات جدید                          درجه استفاده از رایانه در صنایع 

 تحوالت جدید در انتقال فن آوری                  عوامل تولید

 ه به بازار               سطح فن آوریانتقال فن آوری از آزمایشگا

 متغیرهای اصلی رقابتی -7-1جدول
 نقاط قوت اصلی شرکت های رقیب کدامند ؟   1

 نقات ضعف اصلی شرکت های رقیب کدامند؟   2

 شرکت های رقیب دارای چه اهداف بلند مدت و استراتژی هایی میباشند؟  3

 چگونه واکنش نشان میدهند؟شرکت های رقیب در مقابل عوامل محیطی   4

 شرکت های رقیب در مقابل استراتژی های شرکت تا چه اندازه آسیب پذیرند؟  5

 ابل ضد حمله شرکت های رقیب آسیب پذیر است؟قاستراتژی های شرکت تا چه اندازه در م  6

 پایگاه محصوالت شرکت نسبت به شرکت های رقیب چگونه است ؟  7

 شده اند؟ایگاه کنونی برای شرکت چه عوامل باعث ایجاد ج  8

 ظرف چند سال گذشته، رتبه شرکت های رقیب چه تغییراتی کرده است؟  9

 محصوالت و خدمات جایگزین تا چه اندازه می توانند موجب تهدید شرکت های رقیب در این صنعت شوند؟   10

های مبادله ای مشتریان سازمانی و صنعتی که نیاز  محصول صنعتی هر چیزی استمدیریت محصوالت در بازارهای صنعتی: 

 یا اینکه سازمان ها آنها را خریداری می کنند تا به افراد دیگری بفروشند. را مرتفع نموده و

 نرخ زاد و ولد                                            نگرش درباره بازنشستگی

 درباره کیفیت محصولش رتعداد گروه های ذینفع                                 نگ

 میزان ازدواج                                             نگرش درباره خارجی ها

 میزان طالق                                              برنامه های اجتماعی

 میزان مهاجرت                                           مسؤلیت های اجتماعی

 تأمین اجتماعی                            نگرش درباره قدرت و اختیار برنامه های

 نرخ طول عمر                                            بازیافت ضایعات

 نگرش نسبت به تجارت                                 الوده نمودن هوا

 الوده نمودن آب     شیوه زندگی                                         

 نقش جنسیت                                            به خطر افتادن نسل انواع حیوانات

 مقرارت دولتی یا مقررات زدائی                      میزان هزینه های دفاعی

 تغییر در قوانین مالیاتی                               مقررات استخدامی

 تعرفه های خاص                                       میزان یارانه های دولتی

 سیاسی                          قوانین ضد انحصاری کمیته های اقدامات

 درصد مشارکت رای دهندگان                        روابط با سایر کشورها

 تغییر در قوانین مربوط به برند                        مقررات صادرات و واردات

 کشور های خارجی قوانین حفظ محیط زیست                            شرایط سیاسی در



 
 

 محصوالت صنعتی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

 کاالهای سرمایه ای-

 مواد اولیه و قطعات-

 خدمات-

 سایر-

 این طبقه بندی را به-5-1نمودار

 .نشان می دهدتفصیلی شکل 

با توجه به رقابت شدید امروزی، 

شرکت هایی که نسبت به تولید 

کاالهای جدید اقدام نمی کنند، 

خود را با مخاطرات زیادی درگیر 

می کنند. کاالهای فعلی و موجود 

این شرکت ها به دالیل زیادی 

آسیب پذیر می شوند. اهم این 

نیازها دالیل عبارت اند از: تغییر 

و سالیق مشتریان، فن آوری های 

جدید تر، کوتاه تر شدن دوره 

عمر کاال و افزایش روز افزون 

 رقابت داخلی و خارجی.
 

 

 

 

 

 طبقه بندی محصوالت در بازارهای صنعتی 5-1نمودار 

مل زیر را با شرکت ها در توسعه محصوالت جدید باید عوانقش تحقیقات بازاریابی در معرفی محصوالت جدید به بازار: 

 استفاده از تحقیقات بازاریابی مورد استفاده قرار دهند:

 توجه به نیازهای مصرف کنندگان و سود مورد نظر آنها-

 توجه به ویژگی های ظاهری محصوالت -

 توجه به کاربرد محصوالت جدید-

 شناسایی استفاده کنندگان-

 رقابت -

بازار مربوط هستند به ارزیابی نظرات و استقبال مصرف کنندگان از بخش عمده ای ازآزمون های تحقیقات قیمت گذاری: 

 محصوالت شرکت در دو قیمت متفاوت.

قیمت گذاری، عبارت است از تعیین میزان پولی که مصرف کننده حاضر است بابت دریافت محصول به شرکت بپردازد؛ به عبارت 

 ی که مشتری برای محصول شرکت قائل است.شدیگر، میزان ارز



 
 

توزیع شامل کانال های بازاریابی است که محصوالت را به طور فیزیکی از محل فروشنده به محل مصرف کننده تحقیقات توزیع: 

می فرستند. یک کانال بازاریابی، مجموعه ای از نهاد های به هم مرتبط است که فعالیت های پشتیبانی الزم را برای مصرف 

  می شود. به جای کانال های توزیع استفاده  (SCM) از عبارت مدیریت زنجیره ای تأمینبرخی اوقات،  د.نمحصوالت انجام می ده

دیریت زنجیره ای تأمین عبارت است از مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای یکپارچگی مؤثر و کارای تأمین کنندگان، م

کردن هزینه های سیستم و تحقق نیازهای خدمات، کاال ها تولید کنندگان، انبار ها و فروشندگان به گونه ای که به منظور حدأقل 

 به تعداد صحیح در مکان مناسب تولید و توزیع گردند.

مدیریت زنجیره تأمین هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تأمین برای 

 کسب موفقیت در بازار است.دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ گویی و کارایی و 

مدیریت زنجیره ای تأمین مشتمل می شود بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطالعاتی مرتبط با آنها 

 در روابط زنجیره ای برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا.از طریق بهبود 

 شان و خرده فروشان نسبت به سیاست های بازاریابی شرکت انجام می گیرد.تحقیقات توزیع، بیشتر در زمینه واکنش عمده فرو

ترفیع، وظیفه ارتباطی شرکت در اطالع رسانی و متقاعد سازی خریداران شرکت است. تحقیقات ترفیع در تحقیقات ترفیع: 

روابط عمومی و سایر روش های  مواردی مانند سنجش اثر بخشی تبلیغات، هدایا، کوپن های خرید، نمونه های رایگان، تخفیفات،

ات بیشتر از سایر تحقیقات غترویج فروش استفاده می شود. اما در بین انواع مختلف تحقیقات در زمینه ترفیع، تحقیق در مورد تبلی

 رایج است.

آمیخته بازاریابی با عناصر ابی، ابزاری است که باعث هماهنگ سازی ارتباطات یک پارچه بازاریارتباطات یک پارچه بازاریابی: 

 یکدیگر می شود.

 تحلیل عملکرد بازاریابی 4-11-1

میتوان از تحقیقات بازاریابی برای ارائه بازخور جهت ارزیابی و کنترل برنامه های بازاریابی استفاده کرد. این جنبه از تحقیقات 

مدیریت ارزش جامع، تالش میکند تا فرایند ، بسیار مهم و ضروری است. (TVM) بازاریابی، به خصوص برای مدیریت ارزش جامع

 کلی دریافت منافع مشتری را از شرکت مدیریت کند.

تحقیقات ارزیابی عملکرد، به تحقیقاتی اشاره دارد که برای ارزیابی و کنترل فعالیت های بازاریابی به کار می روند. تحلیل سهم بازار 

 رد  هستند.و تحلیل فروش از انواع رایج تحقیقات ارزیابی عملک

 عوامل موثر بر انجام تحقیقات بازاریابی 12-1

 عامل بستگی دارد: 4انجام تحقیقات بازاریابی به 

ارزش اطالعات احتمالی به دست آمده در مقابل هزینه های  - ماهیت تصمیم - دسترسی به داده ها - محدودیت های زمانی-

 آن

 مباحث اخالقی در تحقیقات بازاریابی 14-1

 اخالقی را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد :مباحث 

 افرادی که تحقیقات بازاریابی را انجام می دهند.-

 مشتریان تحقیقات بازاریابی که شامل سازمان ها، حامیان و مدیران شرکت ها هستند.-

 مشارکت کنندگان در تحقیق که همان پاسخ گوهای تحقیق هستند.-

 حقوق و تعهدات محقق 1-14-1

شرکت کارفرما باید با محقق همکاری کند. همچنین کارفرما باید بر اساس قرارداد، پرداخت های محقق را به طور  محقق: حقوق

 منظم انجام دهد.



 
 

 برخی از کدهای اخالقی  انجمن بازاریابی آمریکا شامل موارد زیر است: تعهدات محقق:

 عدم فروش محصوالت شرکت از طریق تحقیقات بازاریابی -

 افشای نام پاسخگوهای تحقیق که قرار بود نام آنها محرمانه باقی بماند. عدم-

 عدم تجاوز به حریم شخصی مشتری یا پاسخگو-

 عدم انجام تحقیق برای شرکت های مشابهی که در یک صنعت فعالیت دارند.-

 نتایج غلطارائه  عدم-

 عدم سرقت کار سایر محققان-

 حقوق و تعهدات کارفرما 2-14-1

 محقق باید حریم شخصی کارفرما را رعایت کند.حقوق کارفرما: 

در پرداخت حق و حقوق شرکت  شرکت تحقیقاتی، باید اخالقیات را رعایت کند و کارفرما در بستن قرارداد باتعهدات کارفرما: 

برای محقق بیان کند و آن را تحقیقاتی، بر اساس شرایط قرار داد عمل کند. همچنین، کارفرما باید دلیل اصلی انجام تحقیق را 

مخفی نکند. کارفرما باید محقق را برای یافتن اطالعات دقیق تشویق کند. کارفرما باید اهداف، محدودیت های زمانی و پولی و سایر 

االت موارد مهم و مفید را برای انجام بهتر تحقیق برای محقق بیان کند. همچنین، مدیران شرکت باید همواره آماده پاسخ به سو

 محقق باشند و با صداقت به پرسش های او پاسخ دهند.

 حقوق و تعهد مشارکت کنندگان در تحقیق 3-14-1

 حفظ حریم شخصی پاسخگوها. حقوق مشارکت کنندگان در تحقیق:

 .کندبهتر است محقق، نام خود و شرکت تحقیقاتی خود را برای پاسخگوها بازگو 

ز انجام تحقیق، آگاهی ندارد. اما در مواردی که انجام تحقیق با حریم شخصی افراد مرتبط مشارکت کننده ار تحقیقات منفعالنه، د

 می شود، باید احتیاط کرد و اخالق را مد نظر قرار داد.

در تحقیق شرکت می کند، انتظار میرود که به سؤاالت  هزمانی که پاسخگو، داوطلبان تعهدات مشارکت کنندگان در تحقیق:

 رفرما نیز انتظار دارند که پاسخگوهمکاری صادقانه، وظیفه اصلی پاسخگو است. از طرفی دیگر، محقق و کا صادقانه پاسخ دهد.

 ت را در اختیار رقبا قرار ندهد. رار شرکسقابلیت اعتماد پذیری داشته باشد و ا

  



 
 

 فصل دوم

 ه در تحقیقات بازاریابیتعریف مسئل
 شد. نتایج تحقیق دچار انحراف از اهداف اصلی خواهد درصورتی که تعریف مسئله به درستی انجام نگیرد،

 تعریف مسئله 2-2

حل برای آن نیز مهم  ه)بیان مسئله(، مهمترین بخش فرآیند تحقیقات بازاریابی است. تعریف مسئله، از پیدا کردن راتعریف مسئله  

تعریف مسئله مناسب آغاز می شوند. تبدیل یک وضعیت کسب و کار به یک مسئله مناسب  تصمیمات مناسب با یک تر است.

گزاره یا  تعریف مسئله مناسب زمانی ایجاد می شود که مدیران و محققان در زمینه همانند ترجمه از یک زبان به زبان دیگر است.

انتظار که  -کاربر تحقیق –فق برسند. گزاره تصمیم عبارت است از بیان مکتوب سؤاالت مورد نظر یک مدیر به تواسؤال تصمیم 

 اصلی انجام تحقیق است. دلیل دارد به آنها پاسخ داده شود. گزاره تصمیم 

 فرصت ها و مسائل 1-2-2

 مرحله اول تصمیم گیری، تعریف مسئله است.

ه های یگزاره تصمیم تعریف و توسعه داده می شود و در ادامه، تبدیل به اهداف و فرض کی که در آناست تعریف مسئله فرآیندی 

مشخص تحقیقاتی می شود. نتایج تحقیق باید به مدیران در تصمیم گیری ها کمک نماید. در صورتی که این نتایج با وضعیت کسب 

 د:د بوناثر بخش نخواه و کار مدیران ارتباطی نداشته باشد، به دو دلیل

 اتالف منابع سازمانی-

 گمراه کردن مدیران در تصمیم گیری ها-

 پیچیدگی مساله 2-2-2

 تأثیر تحقیقات بازاریابی در بهبود تصمیمات کسب و کار تحت تأثیر کیفیت مرحله تعریف مسئله قرار دارد.

 چهار عامل بر پیچیدگی تعریف مسئله تاثیر می گذارد:

 فراوانی وضعیت-

  رات چشم گیریتغی-

 گستردگی عالئم-

 ابهام عالئم-
 عوامل مؤثر بر پیچیدگی مسئله-1-2نمودار

 
در مسائل تکراری ، تعریف مسئله بسیار آسان است و روش های تحقیق آنها نیز کامال مشخص است. در برخی فراوانی وضعیت: 

حتی میتوان از  کرد. مسائل تکراری را موارد، مسائل آنچنان مشخص هستند که آنها را می توان بدون انجام تحقیقات بیشتر حل



 
 

به صورت خودکار حل کرد. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری سیستم هایی « سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری»طریق 

هستند که نیازهای اطالعاتی مدیران سازمان را شناسایی می کنند و اطالعات الزم  برای تصمیم گیری را به موقع در اختیار آنها 

 مسائل قیمت گذاری ، یکی از مسائل تکراری سازمان ها هستند. ار می دهند.قر

 زمانی که یک اتفاق ناگهانی در کسب و کار روی میدهد، تعریف مسئله برای آن آسان تر است. برای مثال، زمانیشدت تغییرات: 

راحتی می توان متغیرهایی که باعث کاهش فروش شرکتی به طور ناگهانی در یک دوره زمانی دو ماهه دچار کاهش می شود، به  که

تغییرات نامحسوس قرار دارند که در یک  فروش شده اند را از طریق تحقیقات بازاریابی شناسایی کرد. درمقابل تغییرات چشم گیر،

 دوره زمانی بلند مدت روی می دهند. به عنوان مثال ذائقه مردم در طی زمان تغییر پیدا می کند.

شود. در این گونه موارد، کنار تر باشند، تعریف مسئله سخت تر می  ههرچقدر عالئم مسئله پراکندشدت پراکندگی عالئم مساله: 

 بیان مسئله منسجم، کار سختی است. هم قرار دادن عالئم در غالب یک

نها را کنار هم قرار داد تا به مجموعه آان در مقابل، برخی اوقات شرکتها با مجموعه ای از عالئم مواجه می شوند که به راحتی میتو

 سؤاالت مرتبط به هم دست پیدا کرد؛ چرا که این عالئم به یک موضوع مشخص اشاره دارند. ای از 

 به هر حال، محقق باید بداند که مدیران باید تصمیمات را برای حل مسائل اتخاذ کنند، نه برای حل عالئم.

نامطلوب است. ابهام باعث ایجاد عدم اطمینان می شود و این برای افراد نا خوشایند است. در این  ابهام غالباًابهام عالئم مساله: 

 موارد شناسایی مسئله یا مسائل اصلی سازمان ، به دلیل مبهم بودن، بسیار مشکل است.
 مسائل مدیریتی و مسائل تحقیقات بازاریابیبین ارتباط  -1-2جدول 

 
 فرآیند تعریف مساله 3-2

 شکاف عملکردی 1-3-2

به عنوان مثال، زمانی که میزان فروش کنونی شرکت . دارد مسئله زمانی ایجاد می شود که شکافی بین حالت بالفعل و بالقوه وجود

 از میزان فروش برنامه ریزی شده آن پایین تر باشد، یک مسئله وجود دارد. این شکاف به چند طریق ایجاد می شود:

برای مثال، زمانی که فروش و سود  است.کمتر عملکرد واقعی کسب و کار از عملکرد واقعی کسب و کار از عملکرد مورد انتظار -

مدیران به طور  توسط مدیریت هستند. تحلیل روند نیز در چارچوب این نوع مسائل قرار می گیرد. پایین تر از اهداف تعیین شده

 ا مد نظر قرار می دهند.دائمی متغیرهای کلیدی عملکرد ر

عملکرد واقعی کسب وکار از عملکرد امکان پذیر کمتر است. برای تشخیص این نوع شکاف، مدیران باید ظرفیت بالقوه عملکردی -

 خود را بدانند. فرصت جویی، غالباً در چارچوب این فرآیند تعریف مسئله قرار می گیرد.

پذیر است. برخ اوقات ،مدیران درک نادرستی از فرصت ها و حجم بازار دارند؛ بنابراین،  عملکرد مورد انتظار بیشتر از عملکرد امکان-

تحقیقات بازاریابی از طریق ارائه اطالعات و برآوردهای دقیق  برآوردهای نادرستی از میزان عملکرد  و فروش خود انجام می دهند.

 صمیم گیری های مناسب به مدیران کمک کند.از حجم بازار و عملکرد امکان پذیر شرکت می تواند در اتخاذ ت



 
 

 سواالت تعریف مساله 2-3-2
 سواالت مرحله تعریف مسئله -2-2جدول

 
 

 فرآیند تعریف مساله 3-3-2
 لوکاندر و کوکانفر یالگو -2-2نمودار 

 
 

 زیکموند و همکاران است. یالگوی تعریف مسئله در این کتاب براساس الگو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 زیکموند و همکاران یبراساس الگو فرآیند تعریف مسئله -3-2نمودار 

 
تحلیل وضعیتی شامل جمع آوری اطالعات زمینه ای در مورد محیط کسب و کار شناسایی عالئم کلیدی: -تحلیل وضعیتی

ازمند است تا مدیران و محققان با محیط تصمیم گیری آشنا شوند. کسب آگاهی در مورد بازار و شناخت وضعیت کسب و کار نی

 انجام تحقیقات اکتشافی است.

 تحلیل وضعیتی با انجام یک مصاحبه بین محقق و مدیران آغاز می شود.

  :انجام مصابحه نسبت به توزیع پرسشنامه ، باعث امکان کنترل بیشتر محقق بر فرآیند تحقیق می شود.فرآیند مصاحبه 

دارد. در بخش زیر نکات کاربردی برای بهبود فرآیند مصاحبه ارائه  مصاحبه اولیه بین محقق و تصمیم گیران، بیشتر جنبه اکتشافی

 می شود:

 مسائل و فرصت های زیادی را توسعه دهید.-

 فکر کنید. مسائل راه حل های درمورد-

تکنیک »از تکنیک های روان کاوی برای کشف زندگی روانی ناهوشیار، ییک استفاده کنید.« تکنیک های تداعی آزاد»از -

است. در تداعی آزاد، در دستور عمل های اصلی که داده می شود، از فرد می خواهند که هرآنچه در طول یک جلسه « زادتداعی آ

روان کاوی به ذهنش می آید، بدون توجه به محتوای منطقی، اخالقی، جنسی، یا پرخاشگرانه، به زبان بیاورد. در آزمون تداعی آزاد، 

یکی از  .به ذهنش می رسد، واکنش نشان دهد او خواسته می شود به نخستین کلمه ای که کلمه ای به آزمودنی گفته شده و از

در این روش، رهبر جلسه مشکل را مطرح میکند و اعضای جلسه است. « طوفان مغزی» روش های مهم تکنیک تداعی آزاد، روش

برای ایجاد فهرستی از سؤاالت بالقوه استفاده کرد تا در جلسه  «تکنیک پرسشی»برای حل آن، راه هایی را ارائه می دهند باید از 

 مصاحبه آنها را مطرح کرد.

 :کاوش»مصاحبه با تصمیم گیران اصلی می تواند کمک زیادی در شناخت عالئم اصلی مسائل انجام دهد.  شناسایی عالئم »

عمیق تر و دقیق تری را از مباحث به دست یکی از انواع تکنیک های مصاحبه است که در آن محقق تالش میکند توضیحات 

 آورد.

 بعد کلیدی به شرح زیر صورت می گیرد: چندفرآیند کاوش در شناسائی متغیرهای اصلی تحقیق بسیار مفید است. کاوش در 



 
 

 شفاف سازی-

 سکوت می تواند به تصمیم گیرنده انگیزه بدهد که با جزئیات بیشتری مسئله را توضیح دهد.توقف: -

 همقایس-

 «چه چیزی تغییر کرده است؟»از تصمیم گیرنده بپرسید که

تحلیل وضعیتی زمانی پایان می یابد که محققان درک مناسبی از تبدیل گزاره های تصمیم مدیریتی به اهداف تحقیقاتی: 

 اهداف مدیران از انجام تحقیق داشته باشند.

نابراین، اهداف تحقیق ه تصمیم گیری مدیران کمک می کند. ببهریک از اهداف تحقیق نتایج بالقوه تحقیق را نشان می دهدکه 

 نوع اطالعاتی را که به تصمیم گیری مدیران کمک می کند را مشخص میکنند.

یک تحقیق نشان میدهد که الف( چه چیزی را به چه کسی و ب( در چه سطوحی داده های « واحد تحلیل»تعیین واحد تحلیل: 

کنند. جامعه آماری نیز به مجموعه ای از واحد های تحلیل گفته می شود که دارای ویژگی های الزم را برای تحقیق فراهم می 

 یکسان هستند.

یان شرکت اندازه گیری می ستاد ها در سطح کارکنان یا مشتر در برخی موارد، مفاهیم در سطح شرکت اندازه گیری می شود، اما

 نامند.می « تحلیل های چند سطحی»شود. چنین تحلیل های را 

رد مطالعه قرار داد؟ محققان این سؤل را وبرای بررسی یک گزاره تصمیم گیری چه چیز هایی را باید میرهای مرتبط: غتعیین مت

 چیزی است که از یک نمونه به نمونه دیگر تغییر میکند. «متغیر»با شناسایی متغیر های کلیدی پاسخ می دهند.

 مقدار ثابت چیزی است که تغییر نمی کند.قرار دارد. «مقدار ثابت»در مقابل متغیر

  :به طور کلی متغیر ها را می توان از لحاظ دو بعد تقسیم بندی کرد:انواع متغیرها 

 مقادیر متغیر در اندازه گیری-

 نقش متغیر در تحقیق-

 متغیر ها از لحاظ مقادیری که در اندازه گیری ها می پذیرند، شامل دو دسته هستند:

 کیفی-    کمی-

 متغیر هایی هستند که برای اندازه گیری آنها میتوان از اعداد استفاده کرد. متغیر های کمی:-

 متغیر های کمی شامل دو دسته هستند:

متغیر هایی هستند که بین هر دو مقدار آنها مقادیر بی شماری وجود دارد؛ مانند قد، وزن، دمای هوا،  متغیر های کمی پیوسته:-

 حجم فروش و سود. همچنین رضایت مشتریان از شرکت های مختلف، متغیری است که می توان از طریق اعداد اندازه گیری کرد.

ای گوناگون یک ویژگی هستند، مانند جنسیت، مذهب، شغل. متغیر هایی هستند که شامل حالت ه متغیر های کمی گسسته:-

دسته های مختلف طبقه بندی کرد و هر یک از آزمون ها را در یک طبقه قرار داد، از متغیرهای  زمانی که بتوان یک متغیر را به

 گفته می شود. «متغیر طبقه ای»کیفی استفاده می شود. در برخی از موارد ، به متغیر کیفی،

 تغیر ها از لحاظ نقش آنها در تحقیق عبارتند از :انواع م

 متغیر مستقل-

 متغیر وابسته-

 متغیر تعدیل کننده-

 متغیر کنترل-

 متغیر مداخله گر-

 متغیر واسطه ای  -



 
 

ه محقق تالش می کند تأثیر آن را بر متغیر وابسته اندازه گیری کند. متغیر مستقل )پیش بین( متغیری است ک متغیر مستقل:-

 وابسته( اندازه گیری کند. ر)متغی ات تلوزیونی و رادیویی را بر میزان فروش شرکتغی مثال، محققی میخواهد تأثیر دو نوع تبلیبرا

زمانی که محقق، تأثیر وفاداری مشتریان را بر عملکرد شرکت ارزیابی می کند، وفاداری مشتریان متغیر مستقل و عملکرد شرکت 

 متغیر وابسته است.

که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار دارد. متغیر وابسته، همان موضوع تحقیق  متغیر وابسته) مالک( متغیری است بسته:متغیر وا-

است. برای مثال، زمانی که محقق قصد بررسی تأثیر مهارت های نیروهای فروش را بر عملکرد شرکت دارد، عملکرد شرکت متغیر 

 وفاداری مشتریان متغیر وابسته است. ،می سنجد محصول را بر وفاداری مشتریانوابسته است. زمانی که محقق، تأثیر کیفیت 

متغیر تعدیل کننده )تعدیل گر( متغیری است که جهت یا میزان ارتباط بین متغیر هالی مستقل و وابسته  متغیر تعدیل کننده:-

را تحت تأثیر قرار می دهد برای مثال زمانی که محقق قصد بررسی تأثیر مهارت های نیرو های فروش را بر عملکرد شرکت دارد، 

جهت یا میزان ارتباط بین متغیر های مستغل و وابسته راتحت تآثیر قرار متغیر جنسیت می تواند به عنوان متغیر تعدیل کننده، 

 تغیر مستقل دوم نیز در نظر گرفت.مدهد. متغیر تعدیل کننده را میتوان به عنوان 

در یک تغییر نمی توان متغیر ها را بر یکدیگر مورد بررسی قرار داد. متغیر کنترل متغیری است که محقق تأثیر  متغیر کنترل:-

برای مثال، زمانی که محقق قصد بررسی تأثیر مهارت های نیرو های فروش مرد را بر  آن را کنترل نموده و آن را خنثی می کند.

در واقع،  عملکرد شرکت دارد، متغیر جنسیت به عنوان متغیر کنترل مطرح می شود و تأثیر  آن بر عملکرد شرکت کنترل می شود.

ت را تحت تأثیر قرار می های فروش و عملکرد شرکی که جنسیت رابطه بین مهارت های نیروچون محقق از نتایج تحقیقات قبل

 نترل میکند.کدهد، بنابراین با قرار دادن آن بر موضوع تحقیق و بررسی نیرو های فروش مرد، تأثیر جنسیت را 

متغیر مداخله گر متغیری است که نحوه ی تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته تحت تأثیر قرار می دهد.  متغیر مداخله گر:-

تغیر ها مشاهده کرد. تأثیر متغیر مداخله گر در تحلیل ماما این تأثیر را نمی توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر 

 وان مثال، عامل زمان که تحت کنترل محقق نمی باشد.نهایی مورد تفسیر قرار می گیرد. به عن

 متغیر واسطه ای )میانجی(، متغیری است که به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متقیر وابسته عمل می کند.متغیر واسطه ای: -

ان مثال، بازارمداری که ه ای و سپس، متغیر واسطه ای بر متغیر مستقل تأثیر می گذارد. به عنوطل بر متغیر واسقابتدا متغیر مست

یکی از گرایش های استراتژیک شرکت های دنیای امروزی است، ابتدا بر یادگیری مداری و در ادامه، یادگیری مداری بر نو آوری 

 شرکت تاثیر میگذارد. در این مورد، یادگیری مداری به عنوان متغیر واسطه ای مطرح می شود.

در پایان مرحله تعریف مسئله، محقق باید یک بیانیه مکتوب را ارائه کند و مشخص : تنظیم سواالت و / یا فرضیه های تحقیق

کند تحقیق به دنبال چه اهداف و سؤاالتی است. سؤاالت تحقیق، اهداف تحقیق را در قالب سؤاالتی بیان می کند که بتوان از طریق 

 تحقیق آنها را بررسی کرد.

که فرضیه ها دقیق تر از سؤاالت  راه حل مسئله. تفاوت فرضیه یا سؤال این است فرضیه عبارت است از حدس عالمانه در مورد

 هستند. فرضیه ها نوع و جهت ارتباط بین متغیرهای تحقیق را می توان توضیح دهند.

باط معناداری اما در برخی موارد، محقق علی رقم اینکه به استفاده از نظریه ها و ادبیات تحقیق میداند که دو متغیر با یکدیگر ارت

دارند، اما جهت و نوع ارتباط )مثبت یا منفی( بین آنها را نمی تواند با استفاده از ادبیات تحقیق تشخیص دهد. در این گونه موارد، 

وزال( وپدر طرح های پیشنهادی تحقیق )پرمحقق نمیتواند فرضیه ارائه دهد، بلکه باید به جای فرضیه ها سؤاالت تحقیق را 

 ئه دهد.ارا

ارائه می گردند، چرا که در این تحقیقات محقق آشنایی چندانی با موضوع تحقیق تحقیقات اکتشافی سؤاالت تحقیق بیشتر در 

ندارد و هدف او از تحقیق ایجاد فرضیه هایی است که باید از طریق تحقیقات توصیفی یا علی مورد آزمون قرار گیرند. فرضیه های 



 
 

بنا های علمی  مستحکم دارند. سؤاالت به صورت پرسشی مطرح می و بنابراین احتیاج به م تحقیق، دقیق تر از سؤاالت هستند

 شوند، اما فرضیه ها به صورت خبری ارائه میگردند.

سؤاالت تحقیق باعث آگاهی ما از دغدغه های اصلی مدیران و موضوعاتی که باید شفافیت در سواالت و فرضیه های تحقیق: 

 «. تبدیل مسئله به سؤال تحقیق توسط محقق»تحقیق عبارت است از  حل شوند، می شوند. سؤال

پاسخ سؤاالت تحقیق باید داده هایی را فراهم کند که در انتخاب راه حل نهایی به محقق کمک کند. هدف از تعریف مسئله، بیان 

 سؤاالت تحقیق به طور شفاف و تنظیم فرضیه های دقیق است.

می توان آنها را به طور تجربی مورد آزمون قرار داد. فرضیه، ارزش عملی قابل مالحظه ای در فرضیه ها عبارت هایی هستند که 

برنامه ریزی و طراحی تحقیق دارد. فرضیه محقق را وادار می کند که دقیقاً مشخص کند با انجام تحقیق به دنبال چه نتایجی است. 

نها ارتباط معکوسی دارد. هرچقدر تعداد اهداف تحقیق کمتر باشد، تعداد اهداف تحقیق با سطح تمرکز محقق برای دست یابی به آ

 محقق بهتر می تواند آنها را بررسی کند.

 
 نحوه ارتباط بین مسئله تحقیق، اهداف تحقیق، طرح تحقیق و نتایج تحقیق. -4-2نمودار 

 
 طرح پیشنهادی تحقیق 4-2

)پروپوزال(، بیانیه مکتوبی از طرح تحقیق است. طرح پیشنهادی تحقیق، غالبا شامل تعریف مسئله و اهداف طرح پیشنهادی تحقیق 

تحقیق و رویه های الزم برای انجام یکی از مراحل تحقیق را به طور  روانشناسیتحقیق است. یک طرح پیشنهادی خوب، 

انجام تحقیق نیز در طرح پیشنهادی تحقیق ارائه می گردد. معموال جدول زمان بندی و هزینه های  سیستماتیک نشان می دهد.

طرح پیشنهادی تحقیق به عنوان سند ارتباطی اصلی بین محقق و کاربر تحقیق عمل می کند. طرح پیشنهادی تحقیق به مدیران 

د که به کمک می کند که مطمئن شوند اطالعات صحیحی در طول تحقیق جمع آوری می شود و تحقیق طوری انجام   می شو

یک طرح پیشنهادی تحقیق مناسب دقیقاً مشخص می کند که چه اطالعاتی، در کجا و چگونه در  نتایج مورد نظر دست پیدا کند.

طول تحقیق جمع آوری خواهد شد. در طرح پیشنهادی تحقیقات توصیفی، غالباً پرسشنامه تحقیق و یا بخشی از آن به عنوان نمونه 

 ارائه می شود. نیز
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 اهمیت طرح پیشنهادی تحقیق 5-2

زمانی که تحقیق توسط یک مشاور یا شرکت تحقیقاتی خارج از شرکت انجام می گیرد، یک طرح پیشنهادی مکتوب می تواند 

ا می خرد لی را که شرکت کار فرمکرده و نوع محصو طرح پیشنهادی به عنوان یک قرارداد عمل همانند یک قرارداد عمل کند.

در واقع طرح پیشنهادی تحقیق همان گزارش نهایی تحقیق است، با این تفاوت که نتایج واقعی تحقیق )تحقیق(، توضیح می دهد. 

 را ارائه نمی دهد. محقق باید در چهار چوب طرح پیشنهادی تحقیق، تحقیق را انجام دهد و گزارش نهایی تحقیق را آماده نماید.

ادی یرا به میزان ز طرح پیشنهادی تحقیق باعث ایجاد سندی می شود که تعارضات موجود بین طرفین در طول انجام تحقیق

 کاهش می دهد.

 کند.می به عنوان یک سند رسمی و مکتوب از روابط بین محقق و مدیران بازاریابی عمل طرح پیشنهادی 

 به عنوان مبنایی بر ارزیابی عملکرد محققان عمل می کند.طرح پیشنهادی تحقیق با مشخص کردن وظایف محقق، 

 استفاده از جداول ساختگی 6-2
از تحقیق به دست خواهد  ییکی از بهترین ابزارهایی که محقق میتواند از طریق آن به مدیران دقیقاً نشان دهد که چه نوع نتایج

 ادی تحقیق قرار می گیرد.رح پیشنهاست. جدول ساختگی در ط« جدول ساختگی»آمد، استفاده از 

جدول ساختگی، نمایش دقیقی هستند از جدول واقعی که نتایج دقیق گزارش نهایی را نشان می دهند؛ البته با این تفاوت که نتایج 

 ارائه شده در این جدول ساختگی هستند و نه واقعی .

  

 

  

 

 

                                        

  



 
 

 فصل سوم

 تحقیقات کیفی در تحقیقات بازاریابی      
شیمی دان ها اصطالح تحلیل کیفی را زمانی به کار می گیرند که بخواهند ترکیب داخلی یک ماده شیمیایی را شناسایی کنند. به 

بنابراین،  یت آنها.عبارتی دیگر، تمرکز آنها بر مفهوم درونی مواد است. تحقیقات کیفی، بیشتر بر کیفیت مفاهیم تمرکز دارند تا کم

تحقیقات کیفی با روش های عددی بر اندازه گیری ها و متغیر ها و یا استفاده از روش های تحلیل آماری برای تعیین میزان شدت 

 ارتباط بین متغیر ها سرو کار ندارند. 

لیل های ذهنی و تفسیری یک تکنیک تحقیقاتی که به دنبال کسب دانش از تح»تحقیقات کیفی را می توان چنین تعریف کرد: 

 «.است

 و در راستای اهداف خاص مطالعه به ایجاد داده های اولیه منجر می شود. تحقیقات کیفی ماهیت اکتشافی دارند

تکنیک هایی بررسی می کنند که به محققان  ، تحقیقاتی هستند که اهداف بازاریابی را از طریق«تحقیقات بازاریابی کیفی»

به اندازه گیری های عددی نیاز داشته باشند.  هتفسیرهای مشروحی را از رویدادهای بازاریابی ارائه دهند، بدون اینکامکان می دهند 

 تمرکز اصلی تحقیقات کیفی بر شناسایی کامل مفهوم درونی رویداد ها و دستیابی به بینش های جدید است. 

ت کیفی باید بر اساس پاسخ های بدون ساختار، مفهوم اصلی وابسته است. محقق در تحقیقا محققتحقیقات کیفی، بیشتر به 

 رویداد ها را تشخیص دهد. محقق داده ها را استخراج و مفهوم آنها را تفصیر می کند و آنها را به اطالعات تبدیل می کند.

 کاربردهای تحقیقات کیفی 2-3
ب تر هستند. همچنین، زمانی که تاکید بر درک عمیق به طور کلی، هر چقدر اهداف تحقیق مبهم تر باشند، تحقیقات کیفی مناس

در آنها انجام تر انگیزه ها و یا توسعه مفاهیم جدید باشد، تحقیقات کیفی مناسب تر هستند. در بخش زیر، وضعیت هایی که 

 تحقیقات کیفی مناسب تر است، معرفی شده است:

ست. برای مثال، وقتی که محقق از طریق انجام مصاحبه های زمانی که توسعه گزاره های دقیق و عملی تصمیم گیری دشوار ا-

 متعدد یا کارفرما نتوانسته باشد، مسئله را تعریف کند، انجام تحقیقات کیفی می تواند به تعریف دقیق مسئله کمک کند.

رسی دقیق، کامل و زمانی که هدف تحقیق، ایجاد درک مناسب از یک رویداد با جزئیات کامل باشد. هدف از تحقیقات کیفی، بر-

 همه جانبه یک رویداد است.

زمانی که هدف تحقیق، یادگیری این مطلب باشد که چگونه مصرف کنندگان یک محصول را در یک محیط طبیعی مورد استفاده  -

رف صاستفاده م و یا اینکه یاد بگیریم چگونه برخی از مفاهیم را به عبارات محاوره ای بیان کنیم. مشاهده دقیق نحوهدهند می قرار 

 کنندگان از یک محصول خاص از طریق تحقیقات کیفی، می تواند بسیار مفید تر باشد.

باشد. در این گونه موارد، دالیلی که محصولی مورد عالقه  « وابسته به بافت»زمانی که رفتاری که محقق در حال بررسی است. -

داده می شود، بستگی به وضعیتی دارد که مفهوم مورد بررسی در آن مصرف کنندگان است یا انجام رفتاری که توسط آنها ترجیح 

 قرار دارد.

تحقیقات بازاریابی کیفی نقش مهمی در توسعه محصوالت جدید  زمانی که روش های جدیدی برای بررسی مسائل مورد نیاز باشد.-

 برای سازمان ها دارند.

اکتشافی هستند. تحقیقات اکتشافی زمانی مفید هستند که وضعیت مورد هر یک از وضعیت های فوق، نیازمند انجام تحقیقات 

بررسی دارای ابهام باشد یا زمانی که دستیابی به بینش های جدید مورد نیاز باشد. اما نمی توان تحقیقات کیفی و تحقیقات اکتشافی 

قیقات کیفی غالباً در تحقیقات اکتشافی مورد را مترادف هم در نظر گرفت. آنها دارای اهداف متفاوتی هستند، بدین ترتیب که تح

 در واقع، تحقیقات اکتشافی بیشتر به استفاده از داده های کیفی به جای داده های کمی گرایش دارند. استفاده قرار می گیرند.



 
 

 تحقیقات کیفی در مقابل تحقیقات کمی 3-3
 نیازمند انجام تحقیقات کیفی است. اولتوسعه مقیاس های الزم برای اندازه گیری متغیر های تحقیق در گام 

محقق برای تعیین اعتبار مقیاس طراحی شده و اطمینان از اینکه این مقیاس متغیر های مورد برسی را اندازه گیری می کند، باید 

 رود. می مسائل به کار از تحقیقات کمی استفاده کند، همچنین، تحقیقات کیفی برای تشخیص عالئم مسائل از خود

نوعی از تحقیقات بازاریابی که اهداف تحقیق را از طریق ارزیابی » را می توان این چنین تعریف کرد: « تحقیقات بازاریابی کمی» 

تحقیقات بازاریابی کمی درون چهارچوب «. های تجربی بررسی می کند و مستلزم روش های اندازه گیری و تحلیلی عددی است

 قیقات کمی با ساختار بوده و بر اندازه گیری  و تولید داده های عددی تأکید ویژه ای دارد.شیوه علمی ساختار یافته می شود. تح

 مقایسه تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی 4-3
تحقیقات کمی از طریق مقادیر عددی به اندازه 

گیری مفاهیم می پردازند. تحقیقات کیفی 

بیشتر از طریق مشاهده، گوش دادن و تفسیر 

 صورت می گیرند.

تحقیقات کیفی، به ندرت با تعداد زیادی از 

پاسخ گو ها انجام می گیرند. این به خصوص 

در تحقیقاتی که جنبه اکتشافی دارند، صادق 

 است. 

تفسیری  به دلیل حجم نمونه پایین، رویه هایِ

نیازمند قضاوت های ذهنی و مصاحبه های 

بدون ساختار تحقیقات کیفی، آزمون فرضیه 

یق این تحقیقات دشوار است. های سنتی از طر

بنابراین، این رویه برای تحقیقات توصیفی یا 

 علی به دست می آیند، مناسب نیستند. 

زمانی که هدف از تحقیق بیان توضیحات 

ریشه ای و جامع در مورد یک موضوع باشد، 

از آنجا که محقق مدت زیادی را با هر یک از 

انعطاف و به دلیل  پاسخگو ها سپری می کند

رویه های تفسیری، قادر خواهد بود  پذیری

که کمک زیادی در دستیابی به اهداف تحقیق 

 انجام دهد.

 

 

 
 تفاوت بین تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی -1-3جدول

 

 



 
 

 تحقیقات کیفی و تحقیقات اکتشافی 5-3
زمانی که محققان تجربه یا دانش محدودی در مورد یک موضوع تحقیقاتی دارند، انجام تحقیقات اکتشافی مفید است. تحقیقات 

، انجام تحقیقات معتبر و در نتیجه و ه غالباً روش های کیفی را در بر می گیرد، باعث تعریف دقیق تر مسئله تحقیقکاکتشافی 

 شوند.کسب نتایج کاربردی و مفید می 
 بر اساس علم فلسفه، تحقیقات را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 تحقیقات اکتشافی-

 تحقیقات تأییدی  -

به دنبال آزمون فرضیه ها هستند. نتایج این نوع تحقیقات از طریق ارائه مجموعه ای از اقدامات عملی، در  «تحقیقات تأییدی»

 تصمیم گیری به مدیران کمک می کند.

افی، معموال باعث ایجاد نتایج کمی )عددی( نمی شمی شوند.تحقیقات اکتداده های کیفی یقات اکتشافی باعث ایجاد اکثر تحق

 شوند.

 ایده زایی 1-5-3

تحقیقات اکتشافی نقش مهمی در توسعه محصوالت جدید دارند. به عنوان مثال، این تحقیقات در توسعه و غربال گری ایده های 

 ند.والت جدید مفید هستصمح
 نقش تحقیقات بازاریابی در فرآیند توسعه محصول جدید-2-3جدول

ها، نقش بسیار مهمی در ایده تحقیقات اکتشافی، از طریق ایجاد ایده های مختلف و سپس محدود کردن آنها به تعداد کمی از ایده 

 زایی و غربال گری دارند.

به حاصنجام مرکت می تواند آنها را تأمین کند. اتحقیقات کیفی باعث شناسایی آن دسته از نیازهای مشتری می شود که محصول ش

رکت به نیاز هایی از مشتری پی ببرد که در گام اول از آنها آگاهی نداشته و شعمیق از طریق تحقیقات کیفی باعث می شود  های

 نمی کرده است. اصال به آنها فکر 

 آزمون مفهوم 2-5-3

اکتشافی است که آزمون مفهوم یکی از شیوه های رایج تحقیقات  است. «ن مفهومآزمو»ربالگری ایده ها نقش اصلی تحقیق در غ

برای آزمون مفاهیم محصوالت جدید به کار می رود. اگر چه در این روش از واژه )آزمون( استفاده شده است، اما این روش بیشتر 

جنبه کیفی دارد.آزمون مفاهیم باعث می شود.که شرکت قبل از آغاز تحقیق و توسعه و عملیات تولیدی، ارزیابی های اولیه را از 

 دهد.ایده انجام 

 بنابراین شرکت ها قبل از اینکه ایده یک محصول جدید را وارد مرحله تولید کنند، ابتدا باید مرحله آزمون مفهوم را انجام دهند.

 

 مرحله دیدجفعالیت توسعه محصوالت  نقش تحقیقات بازاریابی                                         

 1      استراتژی محصول جدید فراهم کردن داده برای برنامه بازاریابی و جایگاه یابی استراتژیک

 2      ایده زایی به کار گیری تکنیک های مصاحبه خالق برای تشویق خالقیت

 3      غربال گری ایده فعالیت های آزمون مفهوم

 4    تحلیل کسب و کار فراهم کردن داده های تحلیلی و نتایج نشان دهنده های پیش بینی های فروش و جایگاه یابی رقابتی

 5    توسعه محصول ایجاد ایده های جدید برای بهبود محصوالت از طریق انجام تحقیقات اکتشافی بیشتر

 6    آزمون بازار آزمون بازار از طریق میزان پذیرش عناصر آمیخته بازاریابی

 7    تجاری سازی ارزیابی عملکرد محصول)فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری، ادراک ارزش، وفاداری و ...(



 
 

 گرایش های تحقیقات کیفی 6-3
 ه انجام می شود.زگرایش های تحقیقات کیفی، به میزان زیادی تحت تأثیر رشته علمی است که تحقیق در آن حو

 گرایش های تحقیقات کیفی به شرح زیر است:انواع 

 ریشه در علم فلسفه و روانشناسی دارد.: پدیده شناسی-

 ریشه در مردم شناسی دارد.: قوم نگاری-

 ریشه در جامعه شناسی دارد.نظریه داده بنیاد: -

 ریشه در روانشناسی و تحقیقات کسب و کار دارد. ی:موردمطالعات -

 تحقیقات پدیده شناسی 1-6-3

انسانها،  تجربهرویکرد فلسفی در مطالعه تجربیات انسانها است. پدیده شناسی بر اساس این ایده قرار دارد که پدیده شناسی یک 

ر اساس ماهیت رویدادها بحث به طور ذاتی، ذهنی است و بستگی به بافتی دارد که افراد در آن زندگی می کنند. پدیده شناسی ب

محیط فیزیکی، د. یک محقق پدیده شناس بر این موضوع تمرکز داردکه رفتار یک فرد چگونه تحت تأثیر ارتباط او با می کن

 و تفسیر تجربیات هستند. توضیحتحقیقات پدیده شناسی به دنبال  موضوعات، افراد و وضعیت ها قرار دارد.

 استفاده می کنند. «ابزارهای مصاحبه ای محاوره ای »از محققانی که گرایش پدیده شناسی دارند، غالباً به میزان زیادی 

درک پدیده شناسی است.  در تحقیقات پدیده شناسی بسیار مهم است. علم تفسیر رویکردی  برای «علم تفسیر»واژه علم تفسیر:

ری ارتباط بین موضوعات و یا برقرا گفته ها این علم بر تحلیل و تفسیر متن ها مبتنی است. محقق بر اساس برقراری ارتباط بین 

به گفته ای از داستان  «واحد تفسیر»یک  د.ناصلی مورد بررسی ، به مفاهیم اصلی دست پیدا می کند و آنها را تفسیر می ک

 اصلی تحقیق ارتباط دارد. این گفته ها در تفسیر داده ها بسیار مهم هستند. پاسخگو اشاره دارد که با موضوع

یکی از این نرم  اطلس تی نرم افزار  برای کمک به کدگذاری و تفسیر متنها و تصاویر وجود دارد.خاصی نرم افزار های رایانه ای 

افزارها است. علم تفسیر و نرم افزار اطلس تی در تحقیقات داده بنیاد نیز مفید هستند. یکی از ویژگی های مهم این نرم افزار ها 

 به هاست.حاصتوانایی شمارش تعداد هریک از کلمات استفاده شده در داستانها یا م

 تحقیقات قوم نگاری  2-6-3

برای مطالعه فرهنگ ها از طریق روش هایی که مستلزم درگیری بسیار فعاالنه محقق در فرهنگ ها مورد قوم نگاری شیوه ای است 

که  یکی از انواع روش های تحقیقات قوم نگاری است. مشاهده مشارکتی به این معنا است «مشاهده مشارکتی»بررسی است. 

مشاهده نقش مهمی در اهدات خود جمع آوری می کند. اس مشسو داده ها را بر ا محقق در فرهنگ مورد بررسی غرق می شود

 تحقیقات قوم نگاری دارد.

توانند شیوه تفکر و احساسات خود را بیان تحقیقات قوم نگاری، به خصوص، زمانی مفید هستند که افراد یک فرهنگ خاص نمی

 کنند.

 تحقیقات داده بنیاد 3-6-3

 روند.نگاری در تحقیقات کسب و کار به کار میشناسی و قومبه تحقیقات پدیدهتحقیقات داده بنیاد به میزان بسیار کمتری نسبت 

تی را در مورد اطالعات فراهم شده به سواالتحقیقات داده بنیاد عبارت است از یک شیوه تحقیقاتی استقرایی که در آن محقق 

 وسیله پاسخگوها یا اطالعات به دست آمده از اسناد گذشته از خود مطرح می کند.

تحقیقات داده بنیاد، به خصوص در محیط های به شدت در حال تغییر و پایا مفید هستند. دو سوال اصلی که محقق در این 

 تحقیقات می پرسد، شامل سواالت زیر است:

 چه چیزی در اینجا در حال روی دادن است؟ -

 این وضعیت چگونه با وضعیت های قبلی تفاوت دارد؟ -



 
 

شوند، بلکه با استفاده از نتایج تحقیق، خود داده بنیاد این است که در آنها با یک نظریه آغاز نمی ویژگی متمایز کننده تحقیقات

شود و در ساخت نظریه به شوند. شیوه استقرایی این نوع تحقیق، باعث دستیابی به این هدف میباعث ایجاد یک نظریه جدید می

 کند.محقق کمک می

 مطالعات موردی 4-6-3

به طور معمول، یک مطالعه موردی پذیرش  شود.ی به پیشینه مستند از یک فرد، گروه یا یک سازمان خاص گفته میمطالعات مورد

 دهد.یک محصول خاص را توسط مشتریان نشان می

های رایج تحقیقات بازاریابی است و محققان بازاریابی برای بررسی عمیق یک موضوع تحقیقاتی خاص مطالعات موردی یک از روش

 کنند.یک صنعت یا شرکت از آن استفاده می در

همچنین مطالعات موردی به بررسی وضعیت یک شرکت که قصد ورود یک محصول جدید را به بازار دارد و نیز برای بررسی یک 

 تواند به کار رود.بحران مدیریتی می

 ای از مطالعات موردی است.های بالینی از مصرف کنندگان فردی نیز نمونهمصاحبه

توان مورد تحلیل قرار داد تا موضوعات مهم موجود در آن را شناسایی کرد. با شناسایی موضوعات مهم و مطالعات موردی را می

 توان به متغیرهای اصلی مرتبط با مسئله تحقیق پی برد.پرتکرار می

 گیرند.مطالعات موردی به طور معمول در کسب و کار مورد استفاده قرار می

توان یک سازمان یا مفهوم را به طور دقیق و با توجه به برای مطالعات موردی این است که از طریق این روش مییک مزیت اصلی 

 جزئیات کامل مورد بررسی قرار داد.

 گیرد.انجام مطالعات موردی نیازمند همکاری گروهی است که پیشینه آنها مورد بررسی قرار می

 .داردموفقیت مطالعات موردی به شدت بستگی به زیرکی، خالقیت، هوشمندی و انگیزش محقق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 روش های تحقیقات کیفی 7-3
 روش های تحقیقات کیفی 3-3جدول 

 
 

 



 
 

مصاحبه گروه  1-7-3

 کانون

مصاحبه گروه کانون 

های رایج یکی از روش

تحقیقات کیفی است. 

 هایبسیاری از شرکت

تبلیغاتی و تحقیقاتی از 

این تکنیک استفاده 

  کنند.می

مصاحبه گروه کانون 

یک مصاحبه بدون 

ساختار و آزاد است که 

با یک گروه کوچکی از 

 شود.نفر هستند، انجام می 10تا  6افراد که معموالً بین 

عات رایج در جلسات گروه کانون عبارتند کند. موضورهبر گروه، در قالب یک ساختار منعطف گفتگوی بین پاسخگوها را تشویق می

 های کارکنان، مسائل مرتبط با محصوالت، موضوعات مرتبط با تبلیغات و مفاهیم محصوالت جدید.از: برنامه

ت مورد نظر خود را به طور مستقیم از اعضای گروه بپرسد؛ مگر در شرایط سواالبراساس رویکرد پدیده شناسی، رهبر گروه نباید 

 .اضطراری

ها و نا مصاحبه گروه کانون به افراد امکان می دهد که به راحتی در مورد احساسات، نگرانی مزایای مصاحبه گروه کانون:

گروه کانون نسبت به این  هایی هستند، اما مصاحبههای کیفی نیز دارای چنین ویژگیهای خود صحبت کنند. سایر روشامیدی

 شود.ها دارای مزایایی است که در بخش زیر ارائه میروش

 بتاً زیادسرعت نس -

 اجرای راحت -

 تشویق پاسخگوها به تفکر بیشتر -

 های مختلفارائه دیدگاه -

 انعطاف پذیری -

 بررسی دقیق بیشتر -

 معایب مصاحبه گروه کانون به شرح زیر است:  معایب گروه کانون:

یک یا دو نفر از اعضا های گروهی تحت الشعاع نظرات آید که بحثنفر باشد، این خطر به وجود می 6اگر اندازه گروه کمتر از  -

 قرار گیرد.

ها، کدگذاری و تجزیه و کیفیت بحث ها تا حد زیادی به مهارت هدایت کننده جلسه بستگی دارد و ماهیت بدون ساختار پاسخ -

 ها را مشکل می کند.تحلیل داده

 تعمیم پذیر است. سایر محدودیت هایی که در روش های کیفی وجود دارد، به این روش هم -

گروه های کانون، غالباً برای غربال گری و پاالیش مفاهیم توسعه محصوالت جدید به کارگرفته صاحبه گروه کانون: تشریح م

 شوند.می

تنظیم -1
اهداف تحقیق

انتخاب و -2
جذب اعضای 
گروه کانون

انتخاب -3
رهبر جلسه

انجام -4
جلسه گروه 
کانون

تحلیل -5
نتایج

نوشتن -6
گزارش و ارائه 
نتایج تحقیق



 
 

رهبر باید باعث ایجاد تفاهم و سازگاری بین اعضای گروه شود و تعامل بین همه پاسخگوها را تشویق وظایف رهبر گروه کانون: 

 ن را دوست داشته باشد.کند. رهبر خوب فردی است که دیگرا

 رهبر نباید ایده و نظر خود را در جلسه مطرح کند -

رهبر باید با فروتنی کامل، کنترل جلسه را در دست بگیرد. او باید از پاسخگوها بخواهد که بر موضوع اصلی جلسه متمرکز  -

 شوند.

 رهبر باید باعث تسهیل مذاکره و گفتگو بین اعضای گروه شود. -

 قمصاحبه عمی 2-7-3

 )مصاحبه عمیق( یک روش جایگزین برای مصاحبه گروه کانون است.

ای و یک پاسخگو. مصاحبه عمیق شباهت زیادی مصاحبه عمیق عبارت است از یک مصاحبه چهره به چهره بین یک محقق حرفه

  شناسی بالینی دارد.به یک مصاحبه روان

شود شود. در این روش از پاسخگو خواسته میبه کار گرفته می کاوشهای ، اصطالحی است که برای یکی از روش«روش نردبانی»

که مفاهیم را در سطوح مختلف با هم 

 مقایسه کند.

هر مصاحبه عمیق ممکن است بیش 

محدودیت  از یک ساعت طول بکشد.

دیگر این است که محقق در این روش 

باید هم واکنش های ظاهری و هم 

. واکنش های ناخودآگاه را ثبت نماید

هایی بسیار تحلیل و تفسیر چنین داده

ذهنی است و دستیابی به یک تفسیر 

 کامل بسیار دشوار است.

زمانی که هدف محقق مطالعه یک 

رفتار منحصر به فرد یا غیرعادی باشد، 

انجام مصاحبه عمیق می تواند بسیار 

 مفید باشد.

هر دو روش با گروه مخاطب صورت می گیرد. اگر تنها یک یا دو های زیادی با مصاحبه گروه کانون دارد. در مصاحبه عمیق شباهت

ها بیشتر شود، هزینه انجام روش مصاحبه عمیق بیشتر مصاحبه انجام گیرد، هزینه هر دو روش یکسان است. اما اگر تعداد مصاحبه

 شود.می

 گفتگو 3-7-3

پاسخگو در مورد موضوع مورد تحقیق با هم  ها است که در آن محقق و، یک روش غیررسمی برای جمع آوری داده«گفتگو»

 صحبت می کنند. این روش تقریباً بدون ساختار است.

وع تحقیق این است که پاسخگو تجربه خود را از موضوع تحقیق از طریق گفتگو به محقق انتقال دهد. سپس محقق نهدف از این 

 مفاهیم را از جریان گفتگو تفسیر می کند.

شناسی و تحقیقات داده بنیاد بسیار رایج است. فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی نیز بر روش گفتگو تأثیر روش گفتگو در پدیده 

 اند.گذاشته

تنظیم -1
اهداف تحقیق

انتخاب مصاحبه -2
شوندگان

انتخاب مصاحبه -3
کننده

انجام جلسه -4
مصاحبه عمیق

تحلیل -5
نتایج

نوشتن گزارش -6
و ارائه نتایج



 
 

 : مزایای روش گفتگو -

 انجام هر یک از مصاحبه ها به هزینه چندانی نیاز ندارد. -

لی پرداخت کنیم، زیرا آنها بر خالف برخالف روش های مصاحبه عمیق و مصاحبه گروه کانون نیازی نیست که به پاسخگوها پو -

 روش های قبلی، مشتاقانه در تحقیق شرکت می کنند.

 برگزاری جلسات گفتگو آسان است و احتیاج چندانی به تجهیزات همانند مصاحبه گروه کانون ندارد. -

 این روش در گرفتن اطالعات حساس بسیار مؤثر است. -

 ت.: روش گفتگو دارای دو عیب اسمعایب روش گفتگو -

 گیرد، اطالعات کمی نیز بدست می آید. به این دلیل که تالش کمی در هدایت جلسه صورت می -

 تحلیل داده ها به شدت به محقق وابسته است. -

 مصاحبه های نیمه ساختارمند 4-7-3

خ های غالباً به شکل مکتوب هستند. در این روش از پاسخگوها خواسته می شود که پاس «مصاحبه های نیمه ساختارمند»

 ت باز مطرح شده در مصاحبه ارائه دهند.سواالکوتاهی به 

 مزایای روش مصاحبه نیمه ساختارمند به شرح زیر است:

 امکان بررسی موضوعات خاص بیشتری را می دهد. -

 تفسیر پاسخ ها در این روش نسبت به سایر روش های کیفی آسانتر است. -

 این روش از لحاظ اقتصادی روش کم هزینه ای است. -

 ارتباط آزاد/ تکمیل جمله 5-7-3

یا  «آزمون رورشاخ»اولین واکنش شناختی پاسخگوها را نسبت به محرک ها ثبت می کنند.  «تکنیک های ارتباط آزاد»

شود و پاسخگو نمونه ای از تکنیک های ارتباط آزاد هستند. در این روش یک تصویر مبهم به پاسخگو ارائه می «آزمون لکه جوهر»

رسد بیان کند. تکنیک های ارتباط آزاد به محققان امکان می دهند که به چارچوب فکری باید اولین چیزی را که به ذهنش می

 پاسخگوها پی ببرند.

زمون های فرافکنی است، توسط هرمن رورشاخ روان پزشک سوئیسی ابداع شد. این آزمون شامل ده آزمون رورشاخ یکی از انواع آ

 است که برخی از آنها رنگی، برخی سیاه، خاکستری و سفید هستند و هر یک روی کارت جداگانه ای قرار دارند. «لکه جوهر»

ادغام بخشیدن این لکه در ذهن وی نشان دهنده توانایی  به نظر رورشاخ نحوه کنار آمدن آزمودنی با این فشار روانی و چگونگی

  های مقابله ای و میزان یکپارچگی شخصیت او است.

روش تکمیل جمله نیز بر اصول ارتباط آزاد استوار است. در این روش تعدادی جمله ناقص به افراد داده می شود و از آنها خواسته 

  رسد، برای تکمیل این جمالت بیان کنند. می شود که اولین جمله ای را که به ذهنشان می

 تکنیک های ارتباط آزاد و تکمیل جمله در برخی اوقات همراه با سایر تکنیک ها به کار می روند.

 مشاهده 6-7-3

آید. یادداشت های زمینه ای، توضیحات محقق از مشاهدات بدست می «یادداشت های زمینه ای»در روش مشاهده، مفاهیم از 

توانند پاسخ های مورد نظر محقق را به طور انجام شده است.روش مشاهده، بیشتر برای موقعیت هایی مفید است که پاسخگوها نمی

 شفاهی یا کتبی بیان کنند.

 اختالط رنگ ها 7-7-3

ها می خواهند که یک نقاشی را ارائه دهند که نشان دهنده تجربه آنها از کاالها، خدمات ن در روش اختالط رنگ ها از پاسخگوامحقق

 یا برندهای مورد تحقیق است. 



 
 

همانند روش های ارتباط آزاد و تکمیل جمله، تکنیک اختالط رنگ ها نیز در برخی اوقات به همراه سایر تکنیک ها بخصوص، گروه 

رود. این روش انعطاف پذیری زیادی دارد، اما از طرفی دیگر، وابستگی زیادی به ر میهای کانون و مصاحبه های عمیق به کا

 تفسیرهای محقق نیز دارد.

 آزمون درک تصویر و آزمون های تصاویر انیمیشنی 8-7-3

 یکی دیگر از روش های تحقیقات کیفی هستند. این روش رایج ترین روش تحقیقات فرافکنی «)تات(آزمون های درک تصویر»

 .است

 محقق در این روش، موضوعات را با یک تصویر مبهم ارائه می دهد که در آن مصرف کننده و محصوالت در کانون توجه هستند.

 در این روش موضوعات از طریق تصاویر مورد بررسی و تحقیق کیفی قرار می گیرند.

یک ابزار غیرمستقیم برای قادر ساختن پاسخگوها در بیان باورها و احساسات خود از زبان یک شخص  «تکنیک های فرافکنی»

ثالث است. این تکنیک باعث افزایش سرعت بیان مطالب توسط پاسخگوها می شود. پاسخگوها موضوع مورد بررسی را براساس 

 می کنند.    د دیگر آن را بیان تجربیات، نگرش ها و شخصیت خود تفسیر می کنند، اما از زبان یک فر

 قرار دارند. پرسش های غیرمستقیمهستند. این تکنیکها بر مبنای  دهمه تکنیک های فرافکنی در بررسی موضوعات حساس مفی

روش های فرافکنی همانند مصاحبه عمیق، دارای معایبی است که کاربرد آنها را در تحقیقات بازاریابی کمتر می کند. از آنجا که 

نندگان بسیار ماهر برای تجزیه و تحلیل در آن از مصاحبه کنندگان و تعبیرکین روش ها مستلزم مصاحبه های شخصی است که ا

شود، بکارگیری آنها نسبتاً پرهزینه است. روش های فرافکنی پیچیده هستند. اگر به وسیله افراد بی تجربه اطالعات استفاده می

 ده باشند.انجام گیرند، ممکن است گمراه کنن

  



 
 

 فصل چهارم

 انواع داده ها در تحقیقات بازاریابی
انجام تحقیقات بازاریابی مستلزم جمع آوری داده های دقیق و مناسب در مورد مسئله تحقیق است. داده های تحقیقات بازاریابی را 

هایی هستند که داده های دست اول، داده داده های اولیه یا .می توان به دو دسته تقسیم کرد: داده های اولیه و داده های ثانویه

ت تحقیق جمع آوری می کند. این داده ها از قبل وجود نداشته اند و محقق با انجام تحقیق، آنها سواالمحقق آنها را برای پاسخ به 

 را برای اولین بار ایجاد می کند.

 ابزارهای جمع آوری داده های اولیه شامل موارد زیر است:

 و پرسشنامه(پیمایش )مصاحبه  -

 مشاهده -

 تحقیقات علّی -

ا متحمل هبرای جمع آوری آن داده های ثانویه یا داده های دست دوم، داده هایی هستند که از قبل وجود داشته اند و محقق زحمتی

 رد.با سرعت بیشتری می توان آنها را تهیه ک هنشده است. داده های ثانویه، نسبت به داده های اولیه کم هزینه تر هستند ک

 داده های ثانویه، کاربرد زیادی در مطالعات اکتشافی دارند، چرا که در این تحقیقات، محققان از داده های ثانویه استفاده می کنند.

 داده، اطالعات، دانش و هوشمندی 4-4
به هم پیوسته است اطالعات، مجموعه ای از داده های  داده ها حقایق خام و پردازش نشده در ارتباط با یک موضوع خاص هستند.

ان داده ها بیشتر از زمی دانش، مجموعه ای از داده اطالعات به هم پیوسته است. که به مدیران در تصمیم گیری کمک می کند.

 میزان اطالعات و میزان اطالعات، بیشتر از میزان دانش است.

 جنبه محرمانه دارد. هوشمندی )اطالعات ویژه( نوعی اطالعات است که در دست هر شرکتی قرار ندارد و

 هوشمندی بازاریابی در مقابل تحقیقات بازاریابی 5-4
 اطالعات از دو طریق در اختیار مدیران سازمان جهت تصمیم گیری قرار می گیرد:

 هوشمندی بازاریابی -

 تحقیقات بازاریابی -

برنامه های رقبا، تأمین کنندگان،  هوشمندی بازاریابی عبارت است از جمع آوری مستمر اطالعات در مورد صنعت، فعالیت ها و

محصوالت جایگزین، سیاست ها و قوانین دولتی در مورد مالیات، صادرات، واردات، آزادسازی اقتصاد، قوانین حمایت از مصرف 

 کنندگان، مراقبت های محیطی و سایر موارد.

رخی سواالت خاص. این یک تعریف فنی نیست بلکه تحقیقات بازاریابی عبارت است از یک فرایند کامالً تعریف شده برای پاسخ به ب

 تعریفی است که برای نشان دادن تفاوت بین تحقیقات بازاریابی و هوشمندی بازاریابی ارائه شده است.

 
 تفاوت بین تحقیقات بازاریابی و هوشمندی بازاریابی 2-4جدول

 تحقیقات بازاریابی هوشمندی بازاریابی

 پروژه مبتنی بر دارای فرایند مستمر

 غالبًا به شرکت های بیرونی، برون سپاری میشود. معموال در داخل شرکت انجام میشود

 برای اقدامات فوری، انجام می شود برای اقدامات فوری، انجام نمی شود

 تسواالپاسخ های بسیار دقیق به  دارای اهداف کلی

 نمتمرکز بر مصرف کنندگان و تأثیرگذارا متمرکز بر رقبا و محیط



 
 

 ویژگی داده های باارزش 6-4
 ویژگی هستند:  4های با ارزش دارای داده

 مرتبط بودن: به این معنی است که تا چه میزان داده ها با وضعیت تصمیم گیری مطابقت دارند. .1

 کیفیت: به این معنی است که تا چه میزان داده ها با وضعیت واقعی انطباق دارند. .2

 .به موقع بودن .3

 های کافی جهت تصمیم گیری داشته باشند. کامل بودن داده ها به این معنی است که مدیران باید داده کامل بودن: .4

 مدیریت دانش 7-4
مدیریت دانش عبارت است از فرایند ایجاد یک حافظه سازمانی فراگیر، جامع و با دسترسی آسان. مدیریت دانش با نام سرمایه 

 مدیریت دانش، سازماندهی سرمایه معنوی سازمان در یک ساختار رسمی است.معنوی هم شناخته می شود. هدف از ایجاد 

 مدیریت دانش در توسعه و معرفی محصوالت جدید مفید است.

صص های مدون و نامدون خمدیریت دانش یک رویکرد نظام یافته و یکپارچه برای شناخت، استفاده و سهیم شدن در تجربیات و ت

 دانش حرکت و جنبشی است که تا عصر آینده را مسخر خود خواهد ساخت.موجود در سازمان است. مدیریت 

کند تا مهمترین مهارت ها و اطالعات مورد نیاز و ضروری را برای انجام مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک می 

 فعالیت های خود انتخاب، سازماندهی و توزیع کنند و انتقال دهند.

 انی تصمیم گیری بازاریابیسیستم های پشتیب 8-4
 .کارکرد اصلی است 4تحقیقات بازاریابی دارای 

ت اساسی مانند اینکه به چه بخش هایی از بازار باید خدمت ارائه کرد و چه نوع محصوالتی را در هر یک سواال: به بنیادی -

 دهد.از بخش ها باید ارائه داد، پاسخ می

 کند.ا ایده های ترفیعی را بررسی میثی مانند مفاهیم محصول جدید ی: مباحآزمون -

: چگونگی تأثیر موضوعات خاص را بر شرکت بررسی می کند. بررسی نحوه تأثیر ساختار سازمان بازاریابی بر موضوعات -

 عملکرد کارکنان و بررسی اثربخشی تبلیغات از جمله موضوعات مورد بررسی در تحقیقات بازاریابی هستند.

بر شاخص هایی مانند مالی نظارت دارند. این تحقیقات در مدیریت بالدرنگ حیاتی هستند. : این نوع تحقیقات عملکرد -

و تحلیل های حساسیت که تأثیر بالقوه در تغییر سیاست های شرکت را بر « اگر -چه می شود»همچنین در تحقیقات 

 عملکرد بررسی می کنند، کاربرد دارد.

 رین کارکرد در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری است.کارکرد عملکردی تحقیقات بازاریابی، مرتبط ت

یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی، سیستمی است که به تصمیم گیرندگان امکان می دهد تا مسائل را از طریق پایگاه 

ذخیره سازی و به اطالعات این است که داده ها   MDSSهای داده ای رایانه ای و برنامه های نرم افزاری تحلیلی، حل کنند. هدف از 

تحقیقات  بازاریابی یکی از منابع مهم دادهای  سرعت تصمیمات باال می رود. MDSSبا استفاده از  سازماندهی شده تبدیل شوند.

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری داده های مورد نیاز مدیران جهت تصمیم گیری  ( است.DSSسیستم پشتیبانی تصمیم گیری )

  فراهم می کند. های سازمانی را

کند. نرم افزارهای است که تعامالت بین شرکت و مشتریان آن را بررسی می DSS( بخشی از CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

CRMی به آنها و ترجیحات رمشتپاسخ های مرتبط با مشتری مانند داده های فروش، روندهای بازار، ترفیعات بازاریابی و شیوه ، داده

 آوری می کنند.جمعمشتریان را 

 پایگاه داده ها و انبار داده ها 9-4
 پایگاه داده وظیفه حفظ و نگهداری داده ها را در سازمان بر عهده دارد.



 
 

یک پایگاه داده، مجموعه ای است از داده های خام با نظم منطقی در قالبی که بتوان آنها را به وسیله رایانه ذخیره و پردازش کرد. 

 مشتریان، نمونه ای از یک پایگاه داده است. فهرست آدرس پستی

تی مهم روزانه شرکت برای دسترسی آسان، ذخیره و اانبار داده ها عبارت است از فرایندی که امکان می دهد داده های عملی

 انبار داده، امکان برخی تحلیل های پیچیده از جمله داده کاوی را به شرکت ها می دهد. سازماندهی شود.

 اده از داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابیاستف 10-4
 پروژه های تحقیقاتی، غالباً با داده های ثانویه آغاز می شوند.

 بررسی داده های ثانویه، شناسایی اهداف و مسئله تحقیق را آسان تر می سازد.

 مزایای داده های ثانویه 11-4
 زیر بیان کرد:به طور کلی، مزایای داده های ثانویه را می توان به شرح 

 مزیت اصلی داده های ثانویه، دسترسی آسان به آنها است. -

 داده های ثانویه، ارزان و برخی اوقات رایگان هستند. -

ت تحقیق پاسخ سواالداده های ثاتویه می توانند در یک بازه زمانی کوتاه و بدون نیاز به انجام تالش و صرف وقت زیاد ، به  -

 آنی بدهند.

 می توانند هدایت کننده و جهت دهنده تحقیق اصلی باشند. داده های ثانویه، -

 داده های ثانویه، می توانند روش شناسی های مناسب را برای جمع آوری داده ها به محقق ارائه دهند. -

 داده های ثانویه، می توانند نقایص و مشکالت روش شناسی های مختلف را نشان دهند. -

 طولی، فراهم کنند. تاریخی و مقایسه ای را برای انجام تحقیقات داده های ثانویه، می توانند داده های -

 داده های ثانویه زمانی که جمع آوری داده های اولیه غیرممکن است، بسیار مفید هستند. -

 معایب داده های ثانویه 12-4

 عیب اصلی داده های ثانویه این است که دقیقاً متناسب با اهداف تحقیق نیستند.

 کنند، شامل موارد زیر است:داده های ثانویه به طور کافی نیازهای تحقیقاتی را تأمین نمی دالیل عمده ای که

 اطالعات قدیمی -

 تفاوت در تعریف واژه ها -

 واحدهای اندازه گیری مختلف -

 فقدان اطالعات برای تأیید صحت داده ها -

 واحد اندازه گیری داده های ثانویه 1-12-4

قالبی ارائه می شوند که با نیازهای محقق سازگاری ندارند، تبدیل داده ها ضروری است. تبدیل داده زمانی که داده های ثانویه در 

ها عبارت است از فرایند تغییر شکل اولیه داده ها به شکل جدید و متناسب با قالب مورد نیاز تحقیق؛ مثالً تبدیل ارقام دالری داده 

 های ثانویه به ریال.

 داده های ثانویهاعتبار و پایایی  2-12-4

 یکی دیگر از معایب داده های ثانویه این است که محقق، کنترلی بر اعتبار و پایایی آن ندارد.

اعتبار یعنی اینکه آیا داده ها همان متغیری را نشان می دهند که با هدف ارزیابی آن جمع آوری شده اند یا خیر و پایایی یعنی 

 اعتبار خود را حفظ می کنند یا خیر.اینکه آیا داده ها در زمان ها مختلف، 

 اعتبار و پایایی یعنی صحت داده ها و قابلیت اعتماد به آنها.

 



 
 

 کاربرد داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی 13-4
 مهمترین کاربردهای آنها شامل سه مورد زیر است.

 حقیقت یابی -

 مدل سازی -

 بازاریابی پایگاه داده -

 ثانویه در تحقیقات بازاریابی کاربردهای داده های 2-4جدول 

 مثال کاربرد ردیف

 شناسایی الگوهای مصرف - حقیقت یابی 1

 بررسی روندهای بازار -

 بررسی محیطی -

 برآورد پتانسیل بازار - مدل سازی 2

 پیش بینی فروش -

 انتخاب مکان های فروش -

 بهبود و ارتقای پایگاه داده مشتریان - بازاریابی پایگاه داده 3

 مشتریان بالقوهایجاد فهرست  -

 حقیقت یابی 1-13-4

ساده ترین شکل کاربرد تحقیقات بازاریابی با استفاده از داده های ثانویه، حقیقت یابی است. به عبارت دیگر، تحقیقات بازاریابی، 

 فرایندی است که جهت جمع آوری حقایق بازار انجام می شود.

ز داده های ثانویه، به دست آوردن اطالعات در مورد الگوهای مصرف یک یکی از اهداف مهم استفاده اشناسایی الگوهای مصرف: 

 محصول خاص یا شناسایی روندهای جمعیت شناختی مؤثر بر صنعت است.

این نوع تحلیل  روندیابی بازار، عبارت است از مشاهده و تحلیل روندهای صنعت و سهم بازار شرکت در آن.بررسی روندهای بازار: 

 فروش شرکت را با رقبای آن و یا با فروش دوره های قبل شرکت مقایسه می کنند.ها، غالباً آمار 

بررسی محیطی شامل جمع آوری اطالعات برای شناسایی روندهای تغییرات محیطی و عوامل مؤثر بر فعالیت بررسی محیطی: 

 ی محیطی مورد استفاده قرار گیرد.اینترنت می تواند به عنوان ابزاری مهم جهت شناسایی روندها های بازاریابی شرکت است.

برخی از شرکت های خدمات اطالعات برخط، مانند فکتیوا و لکیسس نکسیس، به طور مستمر اطالعاتی را در مورد صنایع مختلف، 

 خطوط تولیدی شرکت ها و سایر موضوعات مرتبط با صنعت ارائه می دهند.

ری اطالعاتی اینترنتی است که فن آوری کششی نام دارد. فن آوری فن آوری مورد استفاده توسط این شرکت ها، نوعی فن آو

بر روی صفحه نمایش رایانه  رد نیاز مدیران را به صورت خودکارکششی، یک نوع فن آوری اطالعاتی اینترنتی است که اطالعات مو

خود را سریعاً بدست آورد و به  مزیت اصلی فن آوری کششی این است که محقق می تواند اطالعات مورد نیاز آنها قرار می دهد.

 راحتی از آنها استفاده کند. فن آوری کششی، مدیران را از لحاظ اطالعات به روز نگه می دارد.

 مدل سازی 2-13-4

کاربرد دوم داده های ثانویه در مدل سازی است که پیچیده تر از کاربرد حقیقت یابی آن است. مدل سازی عبارت است از شناسایی 

 توان آنها را به صورت معادالت ریاضی و رگرسیونی بیان کرد.ن دو یا چند متغیر که غالباً میرابطه بی

 مدل سازی دارای سه نوع کاربرد اصلی است:

 برآورد پتانسیل بازار -

 پیش بینی فروش -

 انتخاب مکان های فروش -



 
 

 داده های ثانویه تخمین می زنند.: بازاریابان، غالباً پتانسیل بازار را با استفاده از برآورد پتانسیل بازار

برآورد پتانسیل بازار، یکی از کاربردهای مهم تحقیقات بازاریابی است که داده های ثانویه، در این امر به محققان بازاریابی کمک می 

 کنند.

 به وسیله داده به خصوص برای محصوالت موجود در بازارهای بالغ و باثبات غالباًپیش بینی های دقیق فروش  پیش بینی فروش:

محققان بازاریابی، غالباً از  یکی از کارهای تکراری و روزمره تحقیقات بازاریابی است.پیش بینی فروش  های ثانویه انجام می گیرد.

 بینی فروش استفاده می کنند.اسناد داخلی سازمان برای پیش 

 در زمینه سیستم های توزیع شرکت است.های تحقیقات بازاریابی داین، یکی از کاربر :انتخاب مکان های فروش

 بازاریابی پایگاه داده 3-13-4

 یت ارتباط با مشتری به شرکت ها کمک می کند تا بازخورهای مناسبی را از مشتریان خود دریافت کنند.رمدی

را مدیریت  ی است که تعامالت بین سازمان و مشتریان آنر( یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیCRMمدیریت ارتباط با مشتری )

شرکت ها می توانند با استفاده از اطالعات  می کند. این سیستم امکان رتبه بندی مشتریان را براساس میزان سودآوری می دهد.

 سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، محصوالت متفاوتی را به سطوح مختلف مشتریان ارائه دهند.

 در توسعه ارتباط بازاریابی تک به تک با مشتریان. CRMده های بازاریابی پایگاه داده نیز عبارت است که کاربرد دا

 یکی از عناصر مهم پایگاه داده است. فاکتورهای فروش

 : داده کاوری عبارت است از فرایند شناسایی قواعد و الگوهای موجود در یک مجموعه حجیم از اطالعاتداده کاوی

رود. از داده کاوی می توان برای ها به کار میز مجموعه عظیمی از دادهداده کاوی یک تکنیک تحلیلی است که برای کسب دانش ا

 شناسایی الگوهای خرید مشتریان استفاده کرد.

تحلیل سبد بازار، شکلی از داده کاوی است که پایگاه های داده معامالت نقطه فروش را مورد ارزیابی قرار می دهد تا الگوهای رفتار 

 قرار گیرد.خرید مشتریان مورد شناسایی 

 منابع داده های ثانویه 14-4
 داده های ثانویه دو نوع هستند:

 دادهای ثانویه داخلی -

 داده های ثاویه خارجی -

 اسناد حسابداری شرکت، جزء داده های ثانویه داخلی شرکت هستند.

عموم مردم قرار می گیرد، در  گزارش ها و کتاب هایی که توسط سازمان ها و مراجع دولتی تهیه شده و در کتابخانه ها در اختیار

 بر گیرنده داده های ثانویه خارجی هستند.

 منابع داخلی داده های ثانویه 1-14-4

 معموالً می تواند انبوهی از اطالعات را ارائه دهد. سیستم حسابداری و مالی شرکتداده های داخلی )اختصاصی(: 

کرد، یعنی بتوان آنها را به بخش های مختلف تقسیم کرد، آنگاه محقق اگر بتوان داده های داخلی را به صورت پیمانه ای تنظیم 

 انجام دهد. DSSمی تواند تحلیل های دقیق تری را با استفاده از 

نامه، محصوالت سایر منابع مهم داده های ثانویه داخلی عبارتند از گزارش های نیروی فروش، شکایات مشتریان، کارت های ضمانت

 .ی گروه کانونهاارجاعی و مصاحبه

برخی از نرم افزارهای تخصصی مانند آتونومی را خریداری می کنند. این نرم افزار، عالوه بر قابلیت جستجو در داده های ثانویه 

 داخلی سازمان، قابلیت جستجو در داده های ثانویه خارجی مانند اسناد و مدارک سازمان های دولتی را نیز دارد.

 داده های ثانویه را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد.به طور کلی منابع داخلی 



 
 

 اطالعات و ارقام فروش -

 داده های عملیاتی و تولیدی -

 تحلیل وب سایت شرکت -

 نتایج ارزیابی رضایت مشتریان -

 هزینه های تبلیغاتی شرکت -

 سیستم شکایت مشتریان -

 سیستم انتقادات و پیشنهادات کارکنان -

 تحقیقات سنجش اثربخشی تبلیغات -

 تحقیقات بازاریابی شرکت در گذشته -

 داده های موجود در سیستم اطالعات بازاریابی شرکت -

 داده های موجود در سیستم پشتیبانی تصمیم گیری شرکت -

 منابع خارجی داده های ثانویه 2-14-4

 .دولت ها، روزنامه ها و مجالت، انجمن های تجاری و سایر سازمان ها

 محصول و کانال های توزیع آناطالعات به عنوان یک  15-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 های سنتی توزیع اطالعاتکانال  3-4نمودار 

 ایجاد کننده اطالعات

 )دولت(

کتابخانه )محل 

ثبت و نگهداری 

 اسناد و مدارک(

 کاربر شرکتی

 ایجاد کننده اطالعات

 )دولت(

 کاربر شرکتی

کانال غیرمستقیم با استفاده از  کانال مستقیم

 واسطه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کانال های مدرن توزیع اطالعات 4-4نمودار 

 کتابخانه ها 1-15-4

 کاربران و تولیدکنندگان داده های ثانویه.کتابخانه ها، بطور سنتی، پلی هستند بین 

 پایگاه های داده ای مهم در کشور شامل موارد زیر هستند:

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران -

 مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی -

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم -

 بانک اطالعات نشریات کشور -

 کتابخانه های کشور می شود.شبکه سیمرغ باعث دسترسی مردم به کل 

این  سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد )سیکا( نیز یکی دیگر از منابع اینترنتی برای جستجو در داده های ثانویه می باشد.

 سیستم اجازه دسترسی و به اشتراک گذاری منابع کتابخانه ای را در سطح دانشگاه های آزاد کشور فراهم کرده است.

 ولیدکنندگان داده های ثانویهت 16-4
 دسته تقسیم می شوند. 5تولیدکنندگان داده های ثانویه به 

 کتاب ها و مجالت -

 دولت ها -

 رسانه ها  -

 ایجادکننده اطالعات

 )ج(

 ایجادکننده اطالعات

 )الف(

 ایجادکننده اطالعات

 )ب(

فروشنده/توزیع کننده 

خارجی )پایگاه های داده 

رایانه ای که هر سه نوع 

را برای هر منبع داده ها 

منطقه جغرافیایی با هم 

 تلفیق می کنند.(

) 

 کاربر شرکتی

 ارائه دهندگان اطالعات

 )پایگاه های داده ای رایانه ای(

 کاربر شرکتی

 توزیع رایانه ای مستقیم

 مستقیم غیر توزیع رایانه ای

 از طریق یک واسطه



 
 

 انجمن های تجاری -

 منابع تجاری -

 کتاب ها و مجالت 1-16-4

 دانند.برخی از محققان، کتاب ها و مجالت موجود در کتابخانه ها را منبع اصلی داده های ثانویه می 

 کتاب اول، از جمله منابع مهمی است که جاوی اطالعات شرکت ها و صنایع داخل کشور است.

 دولت ها 2-16-4

 در کشور ما سازمان های مختلفی در ایجاد داده های ثانویه فعالیت دارند که برخی از انها به شرح زیر هستند:

 مرکز آمار ایران -

 مرکز پژوهش های مجلس -

 صنایع، معادن و کشاورزیاتاق بازرگانی،  -

 گمرک -

 سازمان توسعه و تجارت -

 سازمان مدیریت صنعتی -

 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران -

 انجمن های تجاری 4-16-4

 آنها اطالعاتی را در مورد روندهای صنعت، تعداد و اندازه شرکت ها، حجم بازار و سایر مسائل مرتبط ارائه می دهند.

 منابع تجاری 5-16-4

شرکت پولک، اطالعات جامعی را از صنعت خودرو ارائه  ن های مختلفی در دنیا در فروش و انتشار اطالعات تخصص دارند.سازما

 شرکت ها اطالعاتی را در مورد زیر ارائه می دهند: رکت بانک ریت نیز دسته بندی بانک ها را انجام می دهد. اینش می دهد.

 داده های سهم بازار -

 معیت شناختیداده ها و اطالعات ج -

 الگوهای رفتاری مصرف کنندگان -

 الگوهای نگرشی مصرف کنندگان -

 تحقیقات اثربخشی تبلیغات -

 شرکت برتر کشور را معرفی می کند. 100در کشور ما نیز، سازمان مدیریت صنعتی، هر ساله 

  



 
 

 فصل پنجم

 ابزارهای جمع آوری داده های اولیه در تحقیقات بازاریابی
 ت تحقیق جمع آوری می کند.سواالداده های اولیه یا داده های دست اول، داده هایی هستند که محقق آنها را برای پاسخ به 

 ابزارهای جمع آوری داده های اولیه شامل موارد زیر است:

 پیمایش)مصاحبه و پرسشنامه( -

 مشاهده -

 یتحقیقات علّ -

 تعریف پیمایش 2-5
 بنابراین محقق بازریابی نیازمند کسب داده ها از افراد است. تمرکز دارد.تحقیقات بازاریابی بر رفتارها 

پیمایش مشخص می کند  ی جمع آوری داده های اولیه و مبتنی بر ایجاد ارتباط با نمونه ای از پاسخگوها.اپیمایش، روشی است بر

 عالقه دارند. که چه رویداری در حال رخ دادن است، افراد چه باورهایی دارند و به چه چیزهایی

 اکثر تحقیقات پیمایشی با تحقیقات توصیفی در ارتباط هستند، بنابراین منجر به نتایج کمی می شوند.

 مزایای پیمایش

پیمایش امکان استفاده از ابزارهای آماری ساده را برای تحلیل نتایج به محقق  پیمایش یک ابزار سریع، ارزان، دقیق و کارا است.

های  مشتریان بسیار مفید تواند در جمع آوری نظرات و ایدهپیمایش می پذیری باالیی برخوردار است.انعطافپیمایش از  دهد.می

 باشد.

 معایب پیمایش

اگر محقق روش تحقیق و روش نمونه گری نامناسبی را بکار بگیرد، نتایج تحقیق دیر ارائه شود، متغیرهای نادرستی اندازه گیری 

ت پاسخ دهند، پیمایش باعث ایجاد نتایج نادرستی خواهد شد. همچنین نرخ بازگشت سواالدرستی به شود و یا پاسخگوها به نا

 پایین نیز یکی دیگر از معایب روش پیمایش است.

 انواع خطاها در پیمایش 4-5
 دو نوع خطا در پیمایش وجود دارد:

 ی تصادفیرگیخطای نمونه -

 خطای سیستماتیک -

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انواع خطاها در پیمایش 1-5نمودار 

 خطای نمونه گیری تصادفی  1-4-5

 به دلیل روش های نامناسب نمونه گیری یا حجم پایین نمونه های آماری ایجاد می شود. خطای نمونه گیری تصادفی

 نفر پاسخگو زیاد است. 400احتمال خطاهای آماری در نمونه های پایین تر از 

 خطای )سوگیری( سیستماتیک  2-4-5

زمانی ایجاد می شود که محقق، طرح تحقیق نامناسبی را بکار گیرد یا خطاهایی را در اجرای  خطاهای )سوگیری های( سیستماتیک

. خطاهای سیستماتیک به دو دسته به خطاهای سیستماتیک، خطاهای غیرنمونه گیری نیز گفته می شود پیمایش انجام دهد.

 خطای پاسخگو و خطای مدیریتی ی شوند:تقسیم م

ت مشارکت نکنند، دو نوع سواالت تحقیق ندهند یا در پاسخ به سواال: اگر پاسخگوها پاسخ های درستی به خطای پاسخگو -

 .خطا ایجاد می شود: خطای بی پاسخ ها و خطای پاسخ داده ها

 آنهایی که از شرکت در پیمایش اجتناب می کنند، پاسخ : افرادی که با آنها تماس گرفته نشده است و خطای بی پاسخ ها

نداده ها نامیده می شوند. این خطاها در پیمایش های پستی و اینترنتی بسیار رایج است، اما مصاحبه های تلفنی و چهره 

 به چهره را نیز تهدید می کند.

 ه یا غیرآگاهانه، پیمایش را دچار تحریف : خطای پاسخ داده زمانی رخ می دهد که پاسخگوها، آگاهانخطای پاسخ داده ها

 می کنند. این نوع خطاها شامل تحریف عمدی و سوء تفسیر ناآگاهانه است.

 خطای کلی

گیری خطای نمونه 

 تصادفی
 خطای سیستماتیک

ی مدیریتیهاخطا خطای پاسخگو  

 خطای پردازش

داده ها   

 خطای انتخاب نمونه

 خطای 

 مصاحبه کننده

 تقلب مصاحبه کننده

هاپاسخخطای بی هاخطای پاسخ داده   

 سوء تفسیر ناآگاهانه تحریف عمدی



 
 

ت را به درستی پاسخ دهد، به دلیل قالب سواالسوء تفسیر ناآگاهانه زمانی صورت می گیرد که پاسخگو علی رغم اینکه تمایل دارد، 

 ت را به نادرستی پاسخ می دهند.سواال ت و تفاوت زبانی،سواالپرسشنامه، شکل 

: چهار نوع خطای مدیریتی وجود دارد: خطای پردازش داده ها، خطای انتخاب نمونه، خطای مصاحبه خطاهای مدیریتی -

 .کننده و تقلب مصاحبه کننده

  :ر نامناسبی اجرا گیری را به طواگر محقق روش نادرستی را برای نمونه گیری انتخاب کند یا نمونهخطای انتخاب نمونه

 کند، دچار )خطای انتخاب نمونه( می شود.

 :دهد که مصاحبه کننده پاسخ های درست را از پاسخگو می گیرد، اما آنها را به زمانی رخ می خطای مصاحبه کننده

 ن )ادراکنادرستی در پرسشنامه ثبت می کند و یا اینکه از سرعت کافی برای ثبت پاسخ ها برخوردار نیست. همچنی

اعث شود که مصاحبه کننده، پاسخ ها را براساس ایده و نظر خود ثبت نماید که این نیز موجب انتخابی( نیز می تواند ب

 خطای مصاحبه کننده می شود.

 تقلب مصاحبه کننده زمانی رخ می دهد که مصاحبه کننده کل پرسشنامه را تحریف می کند، تقلب مصاحبه کننده :

 .تی که پاسخ داده نشده اند، پاسخ می دهدسواالمی کند یا اینکه خود به برخی از  تکمیلخودش پرسشنامه ها را 

 سواالت ساختارمند در مقابل سواالت بدون ساختار 5-5
 ت بسته هستند.سواالت ساختارمند همان سواالساختارمند تعداد پاسخ های قابل قبول را محدود می کند.  سوالیک 

 ت باز هستند.سواالت بدون ساختار همان سواالبدون ساختار تعداد پاسخ های قابل قبول را محدود نمی کند.  سوالیک 

 سواالت پنهان در مقابل سواالت آشکار 6-5
 ت پنهان استفاده می کنند.سواال ت بدون ساختار وسواالتحقیقات اکتشافی و تکنیک های فرافکنی، غالباً از 

 مقابل تحقیقات طولیتحقیقات مقطعی در  7-5
 .تحقیقات را از لحاظ بازه زمانی انجام تحقیق به دو دسته تقسیم می کنند: تحقیقات مقطعی و تحقیقات طولی

ثر تحقیقات مقطع زمانی جمع آوری می شوند. اک تحقیقات مقطعی تحقیقاتی هستند که داده های آنها یک بار و در یک -

 .بازاریابی از نوع تحقیقات مقطعی هستند

هدف از  تحقیقات طولی)دوره ای( تحقیقاتی هستند که داده های آنها چند بار و در چند مقطع زمانی جمع آوری می شوند. -

این نوع تحقیقات این است که استمرار و پایداری پاسخ ها در طول زمان بررسی شود و تغییرات انجام شده در طول زمان مورد 

 یقات، بیشتر از اعتبار تحقیقات مقطعی است.بررسی قرار گیرد. اعتبار این نوع تحق

 پانل مصرف کننده 8-5
یک تحقیق طولی که داده ها را از یک نمونه یکسان از افراد یا خانوارها در طول زمان جمع آوری می کند، پانل مصرف کننده نام 

 ثبت می کنند. دارد. اعضای پانل مصرف کننده، عادت های خرید خود را در طی زمان در یک دفتر یادداشت

چهره به چهره یا پست سنتی استفاده کرد. از آنجا که  هایبرای ارتباط با اعضای پانل می توان از تلفن، پست الکترونیکی، مصاحبه

 نگهداری پانل ها بسیار پرهزینه است؛ سازمان ها این کار را به شرکت های بیرونی، برون سپاری می کنند.

 تعاملی در مقابل غیر تعاملیرویکردهای پیمایشی  9-5
 دو نوع رویکرد در پیمایش وجود دارد:

رویکرد تعاملی: رویکردی است که امکان تعامل دو طرف را به محقق و پاسخگو می دهد. این تعامل می تواند فردی یا الکترونیکی  -

 و پاسخگو می دهد. باشد. مصاحبه یک نوع پیمایش تعاملی است که امکان تعامل دو طرفه را به مصاحبه کننده

دهد. پرسشنامه، یک نوع پیمایش رویکرد غیرتعاملی: رویکردی است که امکان تعامل دو طرفه را به محقق و پاسخگو نمی -

 کمتری نسبت به رویکرد تعاملی دارد. غیرتعاملی است. پیمایش غیرتعاملی، انعطاف



 
 

 انواع روش های پیمایش 10-5
 انواع روش های انجام پیمایش:

 حبه فردی در منزلمصا -

 مصاحبه فردی در مراکز تجاری -

 مصاحبه تلفنی -

 پیمایش پستی -

 پیمایش اینترنتی -

 مزایا و معایب انواع روش های پیمایش 1-5جدول

 
مصاحبه فردی در 

 منزل

مصاحبه فردی در 

 مراکز تجاری
 پیمایش اینترنتی پیمایش پستی مصاحبه تلفنی

آوری سرعت جمع

 داده ها
 بسیار سریع سریع متوسط تا سریع

کند، محقق کنترلی 

 بر بازگشت
 آنی

پذیری انعطاف

 جغرافیایی
 باال)جهانی( باال باال محدود محدود تا متوسط

 خوب متوسط تا کم فوق العاده همکاری پاسخگو

متوسط، 

های پرسشنامه

ضعیف، نرخ بازگشت 

 پایینی دارند.

متفاوت بسته به نوع 

سایت؛ باال در وب

های پانل

 کنندهمصرف

پذیری قابلیت تطبیق

 تسواال
 متوسط پذیربسیار تطبیق پذیرکامالً تطبیق

ناپذیر؛ احتیاج تطبیق

به قالب بسیار 

 استاندارد

 پذیربسیار تطبیق

 متوسط متوسط تا طوالنی طوالنی طول پرسشنامه
متنوع بسته به نوع 

 مشوق
 متوسط

ت بدون سواالنرخ 

 پاسخ
 باال متوسط متوسط پایین

افزارها استفاده از نرم

برای اطمینان از 

پایین بودن نرخ 

 ت بدون پاسخسواال

 

 

 

 



 
 

 
 مشاهده 11-5

 در تحقیقات بازاریابی، مشاهده عبارت است از فرایند سیستماتیک ثبت الگوهای رفتاری واقعی افراد و رویدادها.

همچنین، مشاهده را می توان در تحقیقات اکتشافی،  کار برد. مشاهده را می توان هم در تحقیقات کیفی و هم در تحقیقات کمی به

 توصیفی و علی به کار برد. مشاهده شباهت زیادی با روش قوم نگاری دارد.
 رویدادهای مورد بررسی در روش مشاهده 2-5جدول 

 مثال رویداد ردیف

 و تعاملی آنها با محصوالتهای جابجایی مشتریان در فروشگاه، الگوهای حرکتی شیوه فعالیت های فیزیکی 1

 جمالتی که توسط مشتریان در فروشگاه گفته می شود: چه با سایر مشتریان و چه با فروشندگان رفتار کالمی 2

 رفتارها و حاالت چهره مشتریان در فروشگاه یا زبان بدن آنها در بازدید از آن رفتارها و واکنش های فیزیولوژیکی 3

 شوند؟برای دریافت مشاوره و خرید در فروشگاه ها تا چه میزان به فروشندگان نزدیک میمشتریان  ارتباط فضایی 4

 میزان انتظار مشتریان برای دریافت خدمت از یک پزشک؟ الگوهای زمانی 5

 کنند؟ها از چه برندهایی در خرید لباس و کفش استفاده میافراد در پارک ویژگی های فیزیکی 6

 های موجود در یک وبالگتصاویر و فیلم های یک جشن تولد؛ یادداشت تصاویر و فیلم ها 7

 یان در زمان خرید یا پس از آنرفعالیت مغزی مشت رویدادهای عصبی 8

 

 



 
 

 ماهیت مشاهده 12-5
به  بینی کرد. مشاهده مکانیکیتوان پیشها را قبل از انجام تحقیق نمیمشاهده مستقیم زمانی مفید است که رفتارها یا وضعیت

وسیله ابزارهایی مانند اسکنرهای سوپرمارکت ها و شمارشگرهای ترافیک انجام می شود. مشاهده مکانیکی برای ثبت رفتارها و 

 رویدادهای تکراری و برنامه ریزی شده مفید هستند.

 مکانیکی محسوب می شوند.های روانی افراد مانند دروغ گفتن را می سنجد، نیز از جمله ابزارهای ابزارهای پیچیده که واکنش

 مشاهده مکانیکی یا فردی یک نوع تحقیق فاقد جسارت است، به این معنی که هیچ ارتباطی بین محقق و پاسخگو وجود ندارد. 

های آنها است، به این نوع مشاهده، مشاهده آشکار گفته گر یا ابزار فیزیکی در حال ثبت فعالیتزمانی که افراد بدانند یک مشاهده

 شود.می 

زمانی که افراد بدانند که یک مشاهده گر یا ابزار فیزیکی در حال ثبت فعالیت های آنها است، به این نوع مشاهده، مشاهده پنهان 

 گفته می شود.

 داده هایی که از مشاهده به دست می آیند، برخالف روش پیمایش، خالی از انحراف، نادرستی و سوگیری است.

 ابل مشاهده ساختگیمشاهده مستقیم در مق 13-5
 .دو نوع مشاهده وجود دارد: مشاهده مستقیم و مشاهده ساختگی

 مشاهده مستقیم 1-13-5

دهند، در این مشاهده مستقیم باعث ایجاد گزارش های تفصیلی در مورد آنچه که افراد به طور واقعی در طول یک رویداد انجام می

کند. او تالش نمی کند که وضعیت را کنترل کند یا آن را تغییر دهد، بلکه  نوع مشاهده، مشاهده گر یک نقش منفعل را ایفا می

 توانند از روش استفاده کنند.های رقبا میها برای ارزیابی فعالیتفقط ثبت رویدادها می پردازد. شرکت

 ها است.وری دادهآترین راه برای جمعترین و دقیقشود که ساده ترین، سریعمشاهده مستقیم به این خاطر استفاده می

 از طرف دیگر، مشاهده مستقیم دارای محدودیت عدم انعطاف است.

 اعث شود که برخی از رویدادها به نادرستی ثبت شوند.فسیرهای ذهنی محقق نیز می تواند بهمچنین ت

 مشاهده ساختگی 2-13-5

تالش می کند یک محیط ساختگی را برای گیرند. اما در برخی مواقع، محقق های طبیعی صورت میها در محیطاکثر مشاهده

 مشاهده رویدادها ایجاد کند. این رویکرد مشاهده ساختگی نامیده می شود.

 بسیاری از خرده فروشان از مشاهده گرهایی استفاده می کنند که به آنها خریداران مرموز گفته می شود.

 مشاهده مکانیکی 14-5

 نظارت بر رادیو و تلویزیون 1-14-5

های نظارت مستمر بر تلویزیون و رادیو است. این شرکت از یک ترین سیستمای شرکت ای سی نیلسن یکی از معروفایانهسیستم ر

 پانل مصرف کننده و یک ابزار نظارت به نام پیپل میتر استفاده می کنند.

 نظارت بر ترافیک سایت 2-14-5

ک استفاده می کنند. نرخ کلیک نشان می دهد که چند درصد از برخی از شرکت ها برای ارزیابی عملکرد سایت خود از نرخ کلی

افراد به تبلیغات برخط در مورد شرکت توجه می کنند، چند درصد بر روی آن کلیک می کنند و چند درصد وارد سایت شرکت 

 می شوند.

 اسکنرها 3-14-5

 دوربین ها 4-14-5

 ابزارهای عصبی 5-15-5



 
 

های ذهنی منطقی و احساسی مصرف کنندگان می شوند. ابزارهایی مانند تصویربرداری ابزارهای عصبی باعث شناخت فعالیت 

( در این زمینه کمک های زیادی به محققان بازاریابی TMS( و شبیه سازی مغناطیسی ترانس کرانیال )MRIرزونانس مغناطیسی )

 انجام می دهند.

 اندازه گیری واکنش های فیزیولوژیکی 15-5
از ابزارهای فیزیکی مختلفی برای اندازه گیری واکنش های فیزیکی یا فیزیولوژیکی افراد نسبت به محرک های محققان بازاریابی 

 بازاریابی استفاده می کنند.

 چشمی های مسیریاب 1-15-5

ز این مسیریاب چشمی برای ردیابی حرکات چشمی مصرف کنندگان استفاده می شوند. روزنامه ها و مجالت می توانند با استفاده ا

همچنین می توان از این ابزار برای ارزیابی نحوه  ابزار متوجه شوند که خوانندگان به کدام بخش های آنها توجه بیشتری می کنند.

 مشاهده تبلیغات تلویزیونی توسط مخاطبان استفاده کرد.

 مسیریاب چشمی باعث شناخت قسمت های جذاب تبلیغ برای مخاطبان می شوند.

 جمردمک سن 2-15-5

 مردمک سنج ابزاری است که تغییر قطر مردمک چشم را در زمان ارائه محرک های بازاریابی نشان می دهد.

 گالوانومتر روانی 3-15-5

 گالوانومتر روانی ابزاری است برای سنجش مقاومت الکتریکی پوست.

 است.افزایش مقاومت الکتریکی پوست نشان دهنده واکنش مثبت فرد نسبت به محرک بازاریابی 

 صداسنج 4-15-5

 تحقیقات علی 6-15
 زمانی که محقق بازاریابی بخواهد تأثیر یک متغیر را بر متغیر دیگر بسنجد باید از تحقیقات علی استفاده کند.

مهمترین روش تحقیقات علی آزمایش است. محقق از طریق آزمایش می تواند وضعیت تحقیق را کنترل کند تا روابط علی بین 

 قیق را شناسایی کند.متغیرهای تح

 به عنوان مثال بررسی تأثیر قیمت بر فروش یک نوع تحقیق علی است.

 محقق در تحقیقات علی توانایی کنترل محیط را دارد، اما در تحقیقات پیمایشی توانایی این کار را ندارد.

 ویژگی های تحقیقات علی 17-5

 آزمودنی ها 1-17-5

 چرا که در تحقیقات علی بر روی پاسخگوها، آزمایش صورت می گیرد. دنی وجود دارد.در تحقیقات علی به جای پاسخگو آزمو

 شرایط آزمایشی 2-17-5

مهمترین تفاوت بین تحقیقات علی و پیمایشی این است که در تحقیقات علی، متغیرها دستکاری می شوند، یعنی در آنها تغییراتی 

اندازه گیری می شوند، یعنی هیچگونه تغییری در آنها صورت نمی گیرد. اعمال می شود، اما در تحقیقات پیمایشی، متغیرها 

متغیرهای مستقلی که در آزمایش، کنترل می شوند، متغیرهای بلوک بندی نامیده می شوند. این متغیرها شامل متغیرهای طبقه 

 ای مانند جنسیت و نژاد هستند.

 مباحث اصلی در طرح های آزمایشی 18-5
 ز موضوعات مهم تحقیقاتی هستند.طرح های آزمایشی ا

 چهار موضوع مهم در طرح های آزمایشی به شرح زیر هستند:

 دستکاری متغیرهای مستقل -



 
 

 انتخاب و اندازه گیری متغیر وابسته -

 انتخاب آزمودنی ها -

 کنترل متغیرهای مزاحم -

 دستکاری متغیر مستقل 1-18-5

به شیوه دستکاری یک متغیر  «آزمایشیتیمار » مستقل را تغییر دهد.حقق در تحقیقات آزمایشی می تواند مقدار متغیرهای م

 آزمایشی اشاره دارد.

 انتخاب و اندازه گیری متغیر وابسته 2-18-5

 انتخاب متغیر وابسته، بخشی از فرایند تعریف مسئله است.

 انتخاب آزمودنی ها 3-18-5

اطق جغرافیایی، بخش های بازار، برندها، فروشگاه ها و سایر موارد آزمودنی ها می توانند افراد، کارکنان، واحدهای سازمانی، من

 باشند. افراد رایج ترین نوع آزمودنی ها در تحقیقات بازاریابی هستند.

 کنترل متغیرهای مزاحم 4-18-5

ز ممکن است بر عالوه بر متغیرهای مستقلی که محقق تأثیر آنها را بر متغیر وابسته اندازه گیری می کند، متغیرهای دیگری نی

 متغیر وابسته تأثیر بگذارند که به این متغیرها متغیرهای مزاحم گفته می شود.

 انواع آزمایش ها 19-5
 .آزمایش های آزمایشگاهی و آزمایش های میدانیآزمایش ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 

 آزمایش های آزمایشگاهی 1-19-5

هستند که در محیط های آزمایشگاهی صورت می گیرند. در تحقیقات بازاریابی چیزی  آزمایش های آزمایشگاهی نوعی آزمایش

 شبیه به گروه های کانون است.

 آزمایش های میدانی 2-19-5

آزمایش های میدانی نوعی آزمایش هستند که در محیط های طبیعی صورت می گیرند. این نوع آزمایش ها در پیش بینی های 

 آزمون های بازار نوعی از آزمایش های میدانی هستند.فروش بسیار مفید هستند. 

 اعتبار تحقیقات آزمایشی 20-5
 .کیفیت تحقیقات آزمایشی را می توان بر اساس دو نوع اعتبار ارزیابی کرد: اعتبار درونی و اعتبار بیرونی

 اعتبار درونی 1-20-5

 ته گفته می شود.اعتبار درونی به میزان تأثیر متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابس

 اگر تحقیقات آزمایشی در آزمایشگاه انجام بگیرند، اعتبار درونی آنها بیشتر می شود.

متغیرهای مزاحمی که بر اعتبار درونی تحقیقات آزمایشی تأثیر می گذارند، شامل شش متغیر اثر تاریخی، اثر بلوغ، اثر ابزار، اثر 

 انتخاب و اثر افول هستند.

تاریخی زمانی ایجاد می شود که تغییراتی غیر از اثرات متغیرهای مستقل در طول آزمایش ایجاد می : اثر اثر تاریخی -

شوندو بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند. به عنوان مثال ممکن است رقبا در طی آزمایش، استراتژی های بازاریابی خود را 

 شود.تغییر داده باشند که این باعث کاهش اعتبار درونی تحقیق می 

: تابعی است از زمان. این اثر شبیه اثر تاریخی است، با این تفاوت که این تغییرات ناشی از رشد آزمودنی ها و با اثر بلوغ -

 تجربه تر شدن آنها در طی انجام آزمایش است.

 ایجاد می شود.: اثر آزمون که به آن اثر پیش آزمون نیز گفته می شود بیشتر در تحقیقات آزمایشی قبل و بعد اثر آزمون -



 
 

ت پرسشنامه، مصاحبه کنندگان یا سایر رویه های اندازه گیری متغیر وابسته سواال: اثر ابزار زمانی رخ می دهد که اثر ابزار -

 تغییر پیدا کنند. این باعث انحراف نتایج تحقیق خواهد شد.

هم نباشند و انتخاب آنها با سوگیری  : اثر انتخاب زمانی رخ می دهد که گروه های آزمایش و کنترل شبیه بهاثر انتخاب -

 مواجه باشد.

: زمانی رخ می دهد که در طی انجام آزمایش برخی از آزمودنی ها فوت کنند، بیمار شوند و یا از انجام آزمایش اثر افول -

 کنار بکشند.

 اعتبار بیرونی 2-20-5

 ود.به قابلیت تعمیم نتایج آزمایش به جامعه آماری گفته می ش اعتبار بیرونی

 نمادهای طرح های آزمایشی 21-5
 نمادهای مختلفی برای تشریخ بهتر انواع مختلف طرح های آزمایشی به کار می رود:

Xتأثیر متغیر مستقل : 

Oمشاهده یا میزان متغیرهای وابسته : 

Rانتخاب تصادفی آزمودنی ها : 

 انواع طرح های آزمایشی 22-5
 برای ساخت یک ساختمان است.یک طرح آزمایشی همانند برنامه یک معمار 

 اگر تنها یک متغیر دستکاری شود، آزمایش یک طرح آزمایشی اصلی دارد.

اگر آزمایش کننده بخواهد سطوح مختلف یک متغیر مستقل را بررسی کند یا تالش کند که اثرات تعاملی بین دو یا چند متغیر 

 ه یا آماری است.مستقل را بررسی کند، آزمایش نیازمند یک طرح آزمایشی پیچید

 انواع طرح های آزمایشی به شرح زیر هستند:

 طرح های شبه آزمایشی -

 طرح های آزمایشی کامل -

 طرح های شبه آزمایشی 1-22-5

 طرح های شبه آزمایشی: طرح هایی هستند که در آنها انتخاب تصادفی آزمودنی ها صورت نمی گیرد.
 تصادفی آزمودنی ها پایین است.اعتبار درونی این طرح ها به دلیل عدم انتخاب 

 طرح های شبه آزمایشی به شرح زیر هستند:

 طرح های یکباره -

 پس آزمون یک گروهی -طرح های پیش آزمون -

 طرح های گروهی ایستا -

 طرح های سری های زمانی -

 : طرح های یکباره به شکل زیر هستند:طرح های یکباره

1O X گروه آزمایش : 

در معرض یک متغیر مستقل قرار می گیرد و سپس متغیر وابسته اندازه گیری می شود. در این طرح در این طرح ها گروه آزمایشی 

ها آزمودنی ها به طور اختیاری و داوطلبانه و نه به دلیل انتخاب تصادفی، در طرح شرکت می کنند. بنابراین، آزمودنی ها بطور 

های مزاحم ندارند. در این طرح ها گروه کنترل وجود ندارد و نمی تصادفی انتخاب نمی شوند. این طرح ها هیچ کنترلی بر متغیر

 توان با قاطعیت نتیجه گرفت که تغییرات متغیر وابسته، فقط تحت تأثیر متغیر مستقل بوده است.



 
 

 پس آزمون یه شکل زیر هستند: -: طرح های پیش آزمونپس آزمون یک گروهی -طرح های پیش آزمون

2X          O                       1O 

در این طرح ها محقق ابتدا میزان متغیر وابسته را در آزمودنی ها اندازه گیری می کند و سپس متغیر مستقل را بر روی آنها تأثیر 

بین میزان متغیر وابسته، قبل و بعد از  ن متغیر وابسته را در آزمودنی ها اندازه گیری می کند.امرتبه دوم، میز می دهد. آنگاه برای

تأثیر متغیر مستقل، نشان دهنده میزان تأثیر این متغیر است. در این طرح نیز فقط یک گروه آزمایشی وجود دارد و هیچ گروه 

 کنترلی وجود ندارد. این طرح نیز با مشکل عدم انتخاب تصادفی آزمودنی ها و عدم استفاده از گروه کنترل مواجه است.

 یستا به شکل زیر هستند:: طرح های گروهی اطرح های گروهی ایستا

1X       O                          گروه آزمایشی : 

2O                                      گروه آزمایشی : 

در این طرح ها عالوه بر گروه آزمایشی، یک گروه کنترل نیز وجود دارد. اما گروه کنترل هیچگونه تغییری نمی کند و ایستا است. 

آزمایشی تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. محقق بعد از تأثیر دادن متغیر مستقل، میزان متغیر وابسته را در دو فقط گروه 

 گروه باهم مقایسه می کند.

تفاوت بین میزان متغیر وابسته در دو گروه، نشان دهنده میزان تأثیر این متغیر است. این طرح نیز با مشکل عدم انتخاب تصادفی 

 ی ها مواجه است.آزمودن

دوره های زمانی بلند مدت و با هدف بررسی تغییرات ساختاری بلند مدت  : طرح هایی هستند که درطرح های سری های زمانی

صورت می گیرند. این طرح ها از این جهت شبه آزمایشی هستند که محقق کنترلی بر متغیرهای مستقل یا مزاحم ندارد. زمانی که 

مدت انجام می شود، اعتبار درونی آن با خطر تأثیر تاریخی )مانند تغییر در جمعیت، نگرش وره زمانی بلندآزمایشی در طول یک د

 ها، الگوهای اقتصادی و...( مواجه می شود.

 شکل نمادین این طرح ها به صورت زیر است:
R                  10O9O8O7O6O5O4O3O2O1O 

 

 طرح های آزمایشی کامل  2-22-5

طرح هایی هستند که در آنها آزمودنی ها به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل انتخاب می  ،آزمایشی کاملطرح های 

 شوند.

 طرح های آزمایشی کامل به شرح زیر هستند:

 پس آزمون: -طرح گروه کنترل پیش آزمون -

 طرح گروه کنترل فقط پس آزمون -

 طرح چهار گروهی سولومون -

طرح هایی هستند که در آنها، آزمودنی ها به طور تصادفی در گروه های آزمایش  :پس آزمون -آزمونطرح گروه کنترل پیش 

 پس آزمون به شکل زیر است:-نمادین طرح های گروه کنترل پیش آزمون لشک و کنترل انتخاب می شوند.

 

2X       O          1O              R  گروه آزمایشی: 

4O                   3O              R  گروه کنترل: 

 
هم گروه آزمایش و هم گروه کنترل تحت پیش آزمون و پس آزمون قرار می گیرند اما گروه کنترل تأثیر متغیر مستقل قرار نمی 

 گیرد. متغیرهای مزاحم به طور مساوی در هر دو گروه گروه وجود دارد.



 
 

 اندازه گیری می شود:بنابراین، میزان تأثیر متغیر مستقل به شرح زیر 
)3O-4)                     (O1O-2(O 

: طرح گروه کنترل فقط پس آزمون طرح هایی هستند که در آنها، آزمودنی ها به طور تصادفی طرح گروه کنترل فقط پس آزمون

 انتخاب می شوند، اما فقط از پس آزمون استفاده می شود. در گروه های آزمایش و کنترل

 این طرح به صورت زیر است:شکل نمادین 

1X       O         R   گروه آزمایشی: 

2O                       R   گروه آزمایشی: 

 در این طرح، اثر متغیر مستقل عبارت است از: 
)1O-2O( 

 شود.گرفته میون نیست و فقط پس آزمون زمانی که از قبل مشخص است که تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد، دلیلی برای پیش آزم

ترکیبی است از دو طرح قبلی یعنی طرح گروه کنترل پیش  : طرح های چهار گروهی سولومونطرح های چهار گروهی سولومون

 پس آزمون و طرح گروه کنترل فقط. پس آزمون. شکل نمادین این طرح به صورت زیر است. -آزمون

 :1طرح 

2X          O      1R     O:گروه آزمایشی 

4O          X      3OR     گروه آزمایشی: 

 :2طرح 

5R     X          Oگروه آزمایشی: 

6R                  Oگروه آزمایشی: 

 آزمون بازار 23-5
آزمون بازار رایج ترین نوع آزمایش های میدانی است. آزمون بازار نوعی آزمون است که در آن، آزمون علمی با آزمایش میدانی 

 می شود. کنترل شده ترکیب

 شود. سازی محصوالت جدید انجام میآزمون بازار در توسعه محصوالت جدید بسیار مهم است. آزمون بازار، قبل از مرحله تجاری

 کاربردهای آزمون بازار 24-5
 آزمون بازار دارای سه کاربرد به شرح زیر است:

 پیش بینی موفقیت محصوالت جدید در بازار -

 یابیآزمون عناصر آمیخته بازار -

از این طریق می توان مانع زیان های شرکت در ارائه وسیع : شناسایی نقاط ضعف محصوالت یا استراتژی های بازاریابی -

 محصوالت به بازار شد.

 مزایا و معایب آزمون بازار 25-5

 مزایای آزمون بازار 1-25-5

 در شرایط واقعی انجام می دهد. تحقیق را: مهمترین مزیت آزمون بازار این است که انجام آزمون در شرایط واقعی

 : دومین مزیت آزمون بازار این است که می توان نتایج آن را به راحتی به مدیران سازمان انتقال داد.سادگی تحلیل داده ها

 معایب آزمون بازار 2-25-5

 هزینه بر بودن: آزمون بازار یک روش هزینه بر است. -

 ه یک بازه زمانی طوالنی دارد.زمان بر بودن: آزمون بازار نیاز ب -

 از دست دادن اسرار شرکت: یکی دیگر از معایب آزمون بازار، از دست دادن اسرار شرکت است. -



 
 

 فصل ششم

 مفاهیم اندازه گیری و طراحی پرسشنامه در تحقیقات بازاریابی
 متغیرهای تحقیق را اندازه گیری نماید.محقق بازاریابی بعد از تعیین روش تحقیق به صورت اکتشافی، توصیفی یا علی، باید 

 اندازه گیری 2-6
ت و فرضیه های تحقیق سواالمحقق برای تعیین مفاهیمی که باید مورد سنجش قرار دهد، می تواند از گزاره های تحقیق، شامل 

یری باید دارای اعتبار اندازه گ استفاده کند. اندازه گیری عبارت است از توصیف متغیرها به وسیله شاخص های معموالً عددی.

 باشد.)اعتماد( و پایایی  (روایی)

 تعریف مفهومی 3-6
تعریف یک متغیر انتزاعی به وسیله سایر متغیرهای  بیان مسئله مفاهیمی را که در تحقیق باید اندازه گیری شوند، مشخص می کند.

 مفهوم می شود و در توسعه فرضیه ها مفید است. تعریف مفهومی باعث درک بهتر ماهیت یک انتزاعی را تعریف مفهومی می گویند.

 به عنوان مثال وفاداری را می توان ترکیبی از سهم شرکت از سبد خرید مشتری )وفاداری مشتری( و تعهد مشتری تعریف کرد.

 تعریف عملیاتی 4-6
محقق بعد از تعریف مفهومی مفاهیم، باید آنها را تعریف عملیاتی نماید. تعریف عملیاتی باعث راهنمایی محقق در اندازه گیری 

متغیرها می شود. محقق در تعریف عملیاتی، چند متغیر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری را شناسایی می کند تا بتواند مفاهیم را 

محققان مفاهیم را از طریق فرایند  پرسشنامه یا مصاحبه براساس تعریف عملیاتی مشخص می شوند. تسواالاندازه گیری کند. 

عملیاتی سازی مستلزم شناسایی مقیاس هایی است که معرف ویژگی های مختلف یک  عملیاتی سازی اندازه گیری می کنند.

 عیین وزن خود از آن استفاده می کنند.مقیاس ها همانند یک ترازو عمل می کنند که افراد برای ت مفهوم هستند.
 تعریف مفهومی و عملیاتی بازارمداری 1-6جدول

 تعریف عملیاتی تعریف مفهومی مفهوم

بازارمداری عبارت است از ایجاد هوشمندی بازار در گستره سازمانی مرتبط با نیازهای  بازارمداری

پاسخگویی به هوشمندی حال و آینده مشتریان، توزیع هوشمندی بازار بین واحدها و 

بازار در سطح سازمانی به آن. بنابراین متغیر بازارمداری از سه متغیر ایجاد هوشمندی 

 بازار و پاسخگویی به هوشمندی بازار تشکیل شده است.

شرکت تا چه اندازه از مشتریان برای ارزیابی کیفیت محصوالت و خدمات 

امور تولیدی و بازاریابی از نظرسنجی می کند؟ شرکت تا چه اندازه در انجام 

 تحقیقات بازار استفاده می کند؟

داده های تحقیقات بازار تا چه اندازه در بین همه واحدهای سازمانی مرتبط توزیع 

 می شود؟

 شرکت تا چه اندازه به تغییرات قیمتی رقبا سریعاً پاسخ می دهد؟

 پاسخ می دهد؟شرکت تا چه اندازه به تغییرات نیازهای مشتریان خود سریعاً 

 متغیرها 5-6
 متغیر عبارت است از رویدادهایی که تغییر پیدا می کنند. مفاهیم از طریق متغیرها اندازه گیری می شوند.

 سازه ها 6-6
 سازه ها عبارتند از مفاهیمی که به وسیله بیش از یک متغیر تعریف می شوند.

 انواع مقیاس های اندازه گیری 7-6
ای( مقیاس فاصله ای و مقیاس ترتیبی )رتبه بازاریابی چهار نوع مقیاس اندازه گیری وجود دارد: مقیاس اسمی، مقیاسدر تحقیقات 

 .نسبتی

 مقیاس اسمی 1-7-6

مقیاس اسمی برای شناسایی و دسته بندی موضوعات، به هر یک از آنها  ابتدایی ترین سطح اندازه گیری است.« مقیاس اسمی»

 محاسباتی ندارند.شناسایی دارند و جنبه این اعداد فقط جنبه  می دهد.یک عدد را اختصاص 



 
 

 مقیاس اسمی به عنوان یک برچسب برای شناسایی موضوعات مورد بررسی در تحقیق عمل می کند.

 مقیاس ترتیبی 2-7-6

افراد یا چیزها را در موضوعات این مقیاس عالوه بر اینکه به موضوعات، اعداد یا نشانه هایی را اختصاص می دهد، می تواند رتبه 

رده مصرف انرژی لوازم خانگی توسط مقیاس ترتیبی  بنابراین مقیاس ترتیبی یک مقیاس رتبه ای است. مورد بررسی نشان دهد.

مقیاس ترتیبی میزان فاصله بین رتبه  رتبه برندگان یک مسابقه دو و میدانی نیز جزء مقیاس های ترتیبی است. مشخص می شود.

 نشان نمی دهد. ها را

برخی  در تحقیقات بازاریابی از مصرف کنندگان خواسته می شوند که برندها و شرکت ها را براساس عملکرد آنها رتبه بندی کنند.

 از برندها فوق العاده، برخی ها خوب، برخی ها ضعیف خواهند بود.

 شان نمی دهد.نقطه ضعف اصلی مقیاس ترتیبی این است که میزان تفاوت بین پاسخ ها را ن

 مقیاس فاصله ای 3-7-6

این مقیاس عالوه بر ویژگی های مقیاس اسمی و ترتیبی، این ویژگی را نیز دارد که در آن بین مقادیر مختلف، فاصله یکسانی وجود 

اس یک مدیر با استفاده از این مقی است. 9و  8در مقیاس فاصله ای مساوی اختالف بین  2و  1به عنوان مثال، اختالف بین  دارد.

او می توانند تشخیص دهد که کدام کارمند از لحاظ عملکردی بهتر از سایر  فروش می تواند عملکرد کارکنان خود را ارزیابی کند.

در این مقیاس نقطه صفر مطلق نداریم. دماسنج یک مقیاس  کارمندان است و میزان تفاوت بین عملکرد آنها به چه میزان است؟

 فاصله ای است.

 یتمقیاس نسب 4-7-6

این مقیاس عالوه بر ویژگی های مقیاس های اسمی، ترتیبی و فاصله ای، صفر مطلق نیز دارد. بعنوان مثال، تعداد فرزندان، قد، وزن 

 کلیه روش های آماری و ریاضی را می توان برای مقیاس نسبتی به کار برد. و میزان فروش از جمله مقیاس های نسبتی هستند.

کند، از مقیاس نسبتی استفاده رست فروش، عملکرد کارکنان فروش را براساس تعداد محصول فروخته شده ارزیابی میزمانی که سرپ

 کرده است.
 انواع مقیاس های اندازه گیری 2-6جدول 

 آمارهای توصیفی عملیات محاسباتی مثال مقیاس

 اسمی

 خیر -بله

 مرد -زن

 عدم خرید -خرید

 کد پستی

 فراوانی، مد شمارش

 ترتیبی
 میزان رضایت از خرید یک محصول )بسیار راضی تا ناراضی(، میزان تحصیالت

 )زیر دیپلم تا دکتری(

 شمارش

 رتبه بندی
 فراوانی، مد، میانه، دامنه

 فاصله ای
واحدی توسط  100ارزیابی عملکرد کارکنان فروش براساس یک مقیاس 

 عملکرد(: بهترین 100:بدترین عملکرد تا 1سرپرستان فروش )
 عملیات رایج ریاضی

فراوانی، مد ، میانه، دامنه، میانگین، میانه 

 واریانس، انحراف معیار

 نسبتی
میزان خرید، حجم فروش، تعداد فروشگاه های مورد بازدید و زمان صرف شده 

 برای مشاهده یک وب سایت
 کلیه عملیات ریاضی

فراوانی، مد، میانه، دامنه، میانگین، میانه 

 انجراف معیار واریانس،

 مقیاس های گسسته و پیوسته 8-6
مقیاس های اسمی، ترتیبی و فاصله ای، جزء  مقیاس گسسته: مقیاس هایی هستند که تعداد محدودی از مقادیر را می پذیرند.

نسبتی، مقیاس  مقیاس های پیوسته مقیاس هایی هستند که تعداد بیشتری از مقادیر را می پذیرند. مقیاس های گسسته هستند.

 مقیاس ترتیبی، ضرورتاً جزء مقیاس های پیوسته نیست. مثال زیر را در نظر بگیرید: جزء مقیاس های پیوسته است.
 بسیار موافق موافق طرفبی مخالف بسیار مخالف 

      برم.من از شرکت در حراجی ها لذت می



 
 

یا تعداد بیشتری حالت باشند را جزء مقیاس های فاصله ای محسوب  5در تحقیقات بازاریابی، محققان مقیاس هایی را که دارای 

 باشد، آنگاه این یک مقیاس ترتیبی خواهد بود. 5ه تعداد حاالت کمتر از کمی کنند. اما زمانی 

 معیارهای ارزیابی اندازه گیری 9-6
 گیری عبارتند از: پایایی و اعتبار معیارهای ارزیابی اندازه

 پایایی 1-9-6

سازگاری درونی عبارت است از همگنی  پایایی است. سازگاری، کلید درک. عبارت است از سازگاری درونی یک ابزار اندازه گیری

گیری می کند. معموالً پرسشنامه ها از چند بخش تشکیل می شوند که هر بخش، یک متغیر خاص را اندازه . درونی یک مقیاس

 سازگاری درونی بیانگر میزان ارتباط بین هر یک از این بخش ها است.

 یک مقیاس زمانی از پایایی برخوردار است که در اندازه گیری های مجدد، نتایج یکسانی برای آن ایجاد شود.

 روش های مختلفی برای تعیین پایایی وجود دارد که به شرح زیر هستند.

 آزمون مجدد، روش موازی )آزمون های همتا( و روش آلفای کرونباخ -روش آزمونروش دو نیمه کردن، 

ت زوج را از سواال: عبارت است از روشی که در آن، پرسشنامه به دو قسمت تقسیم می شود. برای مثال روش دو نیمه کردن

نزدیکتر باشد، نشان  1مبستگی به ت فرد جدا کرده و همبستگی بین پاسخ های آنها را محاسبه می کنیم. هرچه میزان هسواال

 دهنده پایایی بیشتر پرسشنامه است.

آزمون مجدد، یک آزمون بیش از یکبار در بین نمونه انجام می شود. هر چه نتایج  -: در روش آزمونآزمون مجدد -روش آزمون

کل این روش این است که آزمودنی ها شود. مشبه دست آمده از دو آزمون بیشتر به هم نزدیک باشند، پایایی آزمون نیز بیشتر می

 شود.های آنها در آزمون دوم میشوند و این باعث تغییر نوع پاسخدر نتیجه آزمون اول، با آزمون آشنا می

: در روش دو آزمون همتا که شباهت زیادی به هم دارند، ولی کامالً یکسان نیستند، بر روی آزمودنی ها انجام می روش هم ارز

 شود.تایج بدست آمده از دو آزمون بیشتر بهم نزدیک باشند، پایایی آزمون نیز بیشتر میشود. هر چه ن

: روش آلفای کرونباخ رایج ترین روش تعیین پایایی ابزار اندازه گیری است. این روش برای تعیین سازگاری روش آلفای کرونباخ

 0.7تعیین می شود و اگر باالتر از  SPSSوسط نرم افزار آماری درونی ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد. این ضریب ت

 باشد، نشان دهنده پایایی پرسشنامه است.

 اعتبار 2-9-6

پاسخ می دهد  سوالبه عبارت دیگر، اعتبار به این  عبارت است از میزان توانایی پرسشنامه در اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی.

 سنجد یا خیر.که آیا ابزار اندازه گیری، متغیری را که ما قصد اندازه گیری آن را داریم، می

 روش های مختلفی برای سنجش اعتبار وجود دارد که شامل اعتبار محتوا، اعتبار مالکی و اعتبار سازه هستند.

ت ابزار اندازه گیری سواالابزار اندازه گیری به کار می رود. اگر  : اعتبار محتوا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یکاعتبار محتوا

بنابراین،  معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشند که محقق قصد اندازه گیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است.

اعتبار محتوا به قضاوت داوران و خبرگان  ی شود.اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده م

 بستگی دارد.

پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های خاص. اعتبار مالکی : عبارت است از توانایی یک ابزار اندازه گیری در اعتبار مالکی

 زمانشامل دو نوع اعتبار است: اعتبار پیش بین و اعتبار هم

 عبارت است از میزان ارتباط بین نمره فرد در آزمون و عملکرد واقعی او در موضوع مورد بررسی. اعتبار پیش بین: -

: زمانی بکار می رود که محقق قصد دارد یک آزمون جدید را جایگزین یک آزمون قدیمی کند. هر چقدر اعتبار هم زمان -

 اشد، اعتبار همزمان آن نیز بیشتر خواهد بود.همبستگی نتایج بدست آمده از این آزمون جدید با آزمون قدیمی بیشتر ب



 
 

زمانی وجوددارد که یک مقیاس به طور قابل اعتمادی یک مفهوم منحصر به فرد را اندازه گیری می کند. اعتبار سازه  اعتبار سازه:

را دارند. اگر همبستگی بین های با اعتبار بسیار زیاد، اعتبار همگشامل دو نوع اعتبار همگرا و اعتبار تشخیصی )واگرا( است. مقیاس

نمرات آزمون هایی که خصیصه واحدی را اندازه گیری می کنند، باال باشد، این آزمون ها دارای اعتبار همگرا هستند. اگر همبستگی 

 .بین نمرات آزمون هایی که خصیصه متفاوتی را اندازه گیری می کنند، پایین باشد، این آزمون ها دارای اعتبار تشخیصی هستند

 مقیاس های اندازه گیری نگرش 10-6
ای، مقیاس لیکرت، مقیاس افتراق معنایی، مقیاس استاپل، مقیاس مقدار ثابت و مقیاس رتبه های طبقهاین مقیاس ها شامل مقیاس

 بندی گرافیکی است.

 مقیاس طبقه ای 1-10-6

ای تنها شامل دو طبقه است: ترین مقیاس طبقهسادهکند. ها را به طبقات مختلف تقسیم میای مقیاسی است که پاسخمقیاس طبقه

 بله/خیر.

 مقیاس لیکرت 2-10-6

در این مقیاس، پاسخگو میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به  ترین مقیاس در تحقیقات بازاریابی است.مقیاس لیکرت رایج

های کارشناسی ارشد نامهتشکیل شده است. در اکثر پایانپاسخ  5موضوع بررسی نشان می دهند. در اغلب موارد، مقیاس لیکرات از 

 شود.و دکتری رشته مدیریت از مقیاس لیکرت استفاده می

 مقیاس افتراق معنایی 3-10-6

مقیاسی است که در آن پاسخگو باید نگرش خود را نسبت به یک موضوع در قالب مقیاس های دو قطبی  مقیاس افتراق معنایی

 بیان کند.

 مقیاس استاپل 4-10-6

نوع اصالح شده مقیاس افتراق معنایی است. زمانی که نتوانیم برای یک صفت خاص، مقیاس های دوقطبی ایجاد  مقیاس استاپل

کنیم، مقیاس های مدرن استاپل با یک صفت به کمک ما می آیند و جایگزین مقیاس افتراق معنایی می شوند. در مقیاس استاپل، 

گیرد و بقیه نقاط حول این نقطه به صورت مثبت در باال و منفی در مقیاس به عنوان مبداء قرار میصفت مورد بررسی در وسط 

 پایین قرار می گیرند.

مزایا و معایب مقیاس استاپل بسیار شبیه مزایا و معایب مقیاس افتراق معنایی است. اما بکارگیری مقیاس استاپل به صورت تلفنی 

 یاس استاپل به دلیل عدم نیاز به ایجاد مقیاس های دو قطبی، راحت تر است.راحت تر است. همچنین تنظیم مق

 

 مقیاس مقدار ثابت 5-10-6

در این  در مقیاس مقدار ثابت پاسخگو باید نگرش خود را نسبت به موضوع مورد بررسی، براساس یک مقدار ثابت مشخص کند.

ابت طوری مشخص می کند که مجموع اعداد داده شده به گزینه ها مقیاس، پاسخگو موافقت خود را با هر گزینه براساس مقدار ث

تر می شود. اگر پاسخگو به درستی به هر چه تعداد گزینه های بیشتر می شود، کار برای پاسخگو پیچیده برابر با مقدار ثابت شود.

 ای نزدیک می شود. گزینه ها پاسخ دهد و مجموع اعداد با مقدار ثابت برابر کند، این مقیاس به مقیاس فاصله

 مقیاس رتبه بندی گرافیکی 6-10-6

مقیاسی است که در آن پاسخگو پاسخ خود را در یک مقیاس گرافیکی با یک طیف دو قطبی ارائه می  مقیاس رتبه بندی گرافیکی

 بزند. دهد. پاسخگو می تواند نظر خود را در مورد موضوع مورد بررسی در هر نقطه از طیف که مدنظر او است، عالمت

 

 



 
 

 مزایا و معایب مقیاس های اندازه گیری نگرش 11-6

 معایب مزایا آزمودنی باید مقیاس

 منعطف، آسان برای پاسخگویی یک طبقه را در پاسخ مشخص کند. مقیاس طبقه ای
اقالم ممکن است مبهم و دارای طبقات محدود 

 باشند

 بررسی موضوعات در یک طیف از میزان موافقت مقیاس لیکرت
ساده ترین مقیاس برای ساخت، 

 آشنایی پاسخگو با مقیاس
 دشواری قضاوت در مورد مفهوم نمرات

 های دو قطبیانتخاب نقاطی در یک طیفی با مقیاس مقیاس افتراق معنایی
ساخت آسان و وجود معیارهایی 

 برای مقایسه

های دو قطبی، ترتیبی دشواری تهیه مقیاس

 هابودن داده

 مقیاس استاپل
انتخاب نقاطی در یک طیف با قرار گرفتن موضوع مورد 

 بررسی در مرکز طیف

ساخت آسانتر نسبت به مقیاس 

 افتراق معنایی و اجرای آسان
 مبهم بودن و دشواری تحلیل

 حصیالت پاییندشوار برای پاسخگویانی با ت نزدیک بودن به مقیاس فاصله ای های پاسختقسیم یک مقدار ثابت بین گزینه مقیاس مقدار ثابت

 ای در یک طیفانتخاب نقطه مقیاس گرافیکی
تأثیر بصری و امکان انتخاب 

 نهایت پاسخبی
 دشواری ارائه یک تبیین کالمی برای پاسخ ها

 اهمیت پرسشنامه در تحقیقات 12-6
 پرسشنامه ابزار اصلی پاسخ به سواالت تحقیق است.

 موارد مهم در طراحی پرسشنامه 13-6
 و بد تفاوت ایجاد کند، آن ماهیت پرسشی است که مطرح می شود. بچیز بین تحقیقات خواگر فقط یک 

 .در طراحی پرسشنامه ها دو عامل مهم باید مد نظر قرار گیرد: مرتبط بودن و دقت

 مرتبط بودن پرسشنامه 1-13-6

ت نامرتبط سواالت آن مرتبط با مسئله تحقیق باشد. پرسیدن سواالیک پرسشنامه زمانی از ویژگی مرتبط بودن برخوردار است که 

 ت پرسشنامه کمتر باشد، نرخ بازگشت پرسشنامه بیشتر می شود.سواالشود. هر چه تعداد باعث طوالنی شدن پرسشنامه می

 دقت پرسشنامه 2-13-6

باشند. دقت پرسشنامه بستگی زیادی به یک پرسشنامه زمانی از ویژگی دقت برخوردار است که اطالعات جمع آوری شده معتبر 

 مهارت محقق در طراحی پرسشنامه دارد.

 انواع سواالت پرسشنامه 14-6
 انواع سواالت پرسشنامه را از لحاظ آزادی پاسخگو در ارائه پاسخ می توان به سواالت باز و سواالت بسته تقسیم کرد.

 

 ت بازسواال 1-14-6

پاسخ آزادی کامل دارد و می تواند نظرات خود را در مورد موضوع مورد بررسی به طور کامل  تی هستند که پاسخگو در ارائهسواال 

ت سواالشناسد، انجام ت باز، بیشتر در تحقیقات اکتشافی به کار می روند. زمانی که محقق دامنه پاسخ ها را نمیسواال ابراز دارد.

ت باز می تواند باعث ایجاد ایده های سواالانجام  در پاسخ ها کمک کند. باز می تواند به او در شناسایی کلمات و عبارت های کلیدی

ت باز، همچنین می تواند در سواالجدیدی برای توسعه محصوالت و خدمات جدید در شرکت یا اصالح تبلیغات آن شود. انجام 

 ها بسیار مفید باشد، چرا که مصاحبه شونده به فرایند مصاحبه می شود.ابتدای مصاحبه

 ت هزینه بر است.سواالگذاری و تحلیل داده های این ت بسته است. زیرا ویرایش، کدسواالت باز بیشتر از سواالینه انجام هز

 سواالت بسته 2-14-6

 تی هستند که پاسخگو در ارائه پاسخ با گزینه های محدودی روبرو است.سواال، ت با گزینه های ثابتسواالت بسته یا سواال



 
 

تر ه نیازمند مهارت های زیادی نیست، تکمیل آنها به زمان کمتری نیاز دارد و پاسخ به آنها نیز برای پاسخگو آسانت بستسواالانجام 

 ت را آسان می سازد.سواالهای این های ثابت، کار ویرایش، کدگذاری و تحلیل دادهاست. وجود گزینه

راحتی، به گزینه هایی پاسخ دهند که با آنها آشنایی بیشتری ت بسته این است که پاسخگوها ممکن است برای سواالیکی از معایب 

 دارند و یا باعث ایجاد پرستیژ برای آنها می شود.

ت پرسشنامه های پستی، اینترنتی و تلفنی سواالت پرسشنامه تأثیر می گذارد. به طور کلی، سواالابزار جمع آوری داده ها نیز بر نوع 

 ت مصاحبه های تلفنی و فردی باید به زبان محاوره ای نوشته شوند.سواالت مصاحبه باشند. سواالباید ساده تر از 

 فرآیند طراحی پرسشنامه 15-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول طراحی پرسشنامه 16-6

 ت سادهسواالانجام  1-16-6

 ت هدایت کنندهسواالعدم طرح  2-16-6

 .های خاصی را به پاسخگو پیشنهاد می دهدی است که پاسخسوالهدایت کننده  سوالیک 

 ت ارزشیسواالعدم طرح  3-16-6

 پیشنهاد می دهد. ی است که پاسخ های قابل قبول اجتماعی را به پاسخگوسوالارزشی  سوالیک 

 ت دقیقسواالانجام  4-16-6

 سوالدر یک  سوالقرار ندادن چند  5-16-6

 از ارائه پیش فرضپرهیز  6-16-6

 تعیین اطالعات مورد نیاز

 تعیین نوع پرسشنامه و روش اجرای آن

 تعیین محتوای سواالت

 تعیین شکل سواالت و پاسخ ها

 تصمیم در مورد ترتیب سواالت

های فیزیکی و تصمیم در مورد ویژگی

 چینش پرسشنامه

و انجام بازنگری  7تا  1بازبینی مراحل 

 های الزم

 انجام پیش آزمون و اعمال تغییرات الزم



 
 

 ت غم انگیزسواالپرهیز از ارائه  7-16-6

 ترتیب ارائه سواالت پرسشنامه 17-6
ت سواالسوگیری ترتیبی، نوعی سوگیری است که به دلیل موقعیت یک پاسخ خاص در مجموعه ای از پاسخ ها یا به دلیل ترتیب 

ت سواالهای اینترنتی، های اینترنتی این است که سوگیری ترتیبی را کاهش می دهد. پیمایشرخ می دهد. یکی از مزایای پیمایش

 و پاسخ ها را به صورت تصادفی تنظیم می کنند.

رسد و سپس به سراغ ت کلی را بپسواالدر طراحی پرسشنامه باید از روش قیفی استفاده کرد. براساس این روش، محقق ابتدا باید 

 ت جزئی تر برود.سواال

 پیش آزمون و بازنگری در پرسشنامه 18-6
انجام پیش آزمون باعث می شود که جمالت، کلمات و گزینه های نادرست از پرسشنامه حذف شوند. انجام پیش آزمون همچنین 

 وبی درک کرده اند.ت پرسشنامه را به خسواالباعث می شود که محقق اطمینان حاصل کند که پاسخگوها 

 یابد که محقق و کارفرما در زمینه کیفیت و اعتبار سواالت پرسشنامه به توافق برسند.فرایند بازنگری در پرسشنامه تا زمانی ادامه می

 

  



 
 

 فصل هفتم

 نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی
نتایج آن به کل جامعه آماری. نمونه گیری  تعمیم فرایند نمونه گیری عبارت است از انجام تحقیق در بخشی از یک جامعه آماری و

نمونه عبارت است از بخش  باعث امکان پذیری تحقیق در مواردی می شود که بررسی همه اعضای جامعه آماری ممکن نیست.

ل مانند جامعه نیز عبارت است از یک گروه کام های آن را به کل جامعه تعمیم داد.توان ویژگیکوچکی از جامعه آماری که می

افراد، حوزه های فروش، فروشگاه ها، محصوالت یا دانشجویان دانشگاه که دارای ویژگی های مشترکی هستند. هر یک از اعضای 

 جامعه آماری را یک عنصر جامعه می نامند.

همچنین زمانی  .زمانی که محدودیت های زمانی و بودجه ای وجود ندارد، محقق به جای نمونه گیری از سرشماری استفاده می کند

که تعداد اعضای جامعه کم باشد، نیز از سرشماری استفاده می شود. در بازاریابی صنعتی، به دلیل محدود بودن تعداد خریداران، از 

 سرشماری استفاده می شود.

 خطای مصاحبه کنندگان، استفاده از روش های نامناسب و سایر موارد ممکن است باعث کاهش دقت سرشماری شوند.

 مراحل انتخاب نمونه 2-7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف جامعه هدف 3-7
 در نمونه گیری این است که جامعه هدف چیست؟ سوالاولین 

 جامعه آماری مجموعه ای از عناصر است که دارای ویژگی های مشترک هستند.

 چارچوب نمونه گیری 4-7
 نمونه گیری نام دارد. شود، چارچوبفهرستی از عناصر جامعه که نمونه از آن انتخاب می

خطای چارچوب نمونه گیری زمانی ایجاد می شود که برخی از اعضای نمونه در چارچوب نمونه قرار نمی گیرند با اینکه جامعه به 

پانل مجموعه ای ثابت از افراد است که شرکت بطور مستمر ازآنها اطالعات بدست ارچوب نمونه گیری منعکس نمی شود.خوبی در چ

 می آورد.

 



 
 

 انتخاب روش نمونه گیری 5-7
 .تمالی و روش نمونه گیری غیراحتمالییری وجود دارد: روش نمونه گیری احدو روش برای نمونه گ

شانس انتخاب  در روش نمونه گیری احتمالی)تصادفی( هر یک از اعضای جامعه آماری شانس انتخاب شدن در نمونه آماری را دارند.

ز اعضای جامعه صفر نیست، اما همه اعضای جامعه، لزوماً شانس یکسانی برای انتخاب در نمونه را در نمونه آماری برای هیچ یک ا

 ندارند.

شانس  تمالی )غیرتصادفی( شانس همه اعضای جامعه آماری برای انتخاب در نمونه نامشخص است.حدر روش نمونه گیری غیرا

 و همه اعضای جامعه، شانس یکسانی برای انتخاب در نمونه را ندارند. انتخاب در نمونه آماری برای برخی از اعضای جامعه صفر است

 در این روش قضاوت محقق تأثیر زیادی در انتخاب اعضای نمونه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های نمونه گیری غیر احتمالی 1-5-7

 میزان زیادی از آن استفاده می کنند.روش نمونه گیری غیراحتمالی در تحقیقات بازاریابی کاربرد دارد و محققان به 

گیری روش های نمونه گیری غیراحتمالی را می توان به چهار دسته تقسیم کرد. نمونه گیری آسان، نمونه گیری قضاوتی، نمونه

 ای و نمونه گیری گلوله برفی.سهمیه

ه دسترسی به آنها آسان است. توزیع است ک : نمونه گیری آسان به دنبال یافتن اعضایی از جامعه آمارینمونه گیری آسان .1

 پرسشنامه در فروشگاه ها، مراکز خرید، خیابان ها و محل رفت و آمد مردم از نوع نمونه گیری آسان است.

 نمونه گیری احتمالی

نمونه گیری در دسترس 

(آسان)  

 نمونه گیری قضاوتی

اینمونه گیری خوشه  

 نمونه گیری طبقه ای

سیستماتیکنمونه گیری   

 نمونه گیری سهمیه ای

برفینمونه گیری گلوله  

نمونه گیری تصادفی 

 ساده

 نمونه گیری غیراحتمالی

گیریروش های نمونه  



 
 

محققان زمانی از نمونه گیری آسان استفاده می کنند که قصد دارند تعداد زیادی از پرسشنامه های تکمیل شده را با سرعت زیاد 

 ع آوری کنند یا زمانی که انجام نمونه گیری از سایر روش ها غیرممکن است.و هزینه کم جم

 محققان باید بدانند که تعمیم نتایج نمونه گیری آسان به جامعه آماری از اعتبار پایینی برخوردار است.

 نمونه گیری آسان، بیشتر مناسب تحقیقات اکتشافی است.

 مصاحبه های گروه کانون و ایجاد سازه ها و مقیاس ها نیز مورد استفاده قرار داد.همچنین نمونه گیری آسان را می توان در 

 در تحقیقات توصیفی و علی که هدف آنها استنباط در مورد جامعه آماری است، نمی توان از نمونه گیری آسان استفاده کرد.

محقق باتجربه با استفاده از قضاوت و درک ری است که در آن یک یگ: نمونه گیری قضاوتی نوعی نمونه نمونه گیری قضاوتی .2

 های موردنظر در تحقیق، انتخاب می کند.خود اعضای نمونه را بر مبنای ویژگی

 برای مثال انتخاب شهرهای خاص توسط محقق برای انجام آزمون بازار از نوع نمونه گیری قضاوتی است.

حقق در دو مرحله و براساس ویژگی های خاص اعضا، آنها : نوعی روش نمونه گیری است که در آن منمونه گیری سهمیه ای .3

 را در نمونه آماری انتخاب می کند.

در مرحله اول انتخاب براساس داشتن ویژگی خاص و در مرحله دوم انتخاب براساس قضاوت و راحتی دسترسی به اعضا انجام می 

 شود.

است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. اما تفاوت  این روش به میزان زیادی شبیه روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای

این دو روش در این است که در نمونه گیری سهمیه ای محقق، اعضای نمونه را براساس میزان سهمیه مورد نظر خود انتخاب می 

 کند. اما در نمونه گیری طبقه ای اعضای نمونه براساس سهم واقعی آنها در جامعه انتخاب می شوند.

ایب روش نمونه گیری سهمیه ای این است که افراد در درون گروه ها براساس قضاوت های شخصی محقق انتخاب می عیکی از م

 شوند و حال آنکه مصاحبه کنندگان معموالً تالش می کنند با افرادی مصاحبه کنند که به آنها شبیه هستند.

اساس راحتی دسترسی و تمایل به مصاحبه انتخاب می شوند. همچنین عیب دیگر این روش در این است که اعضای نمونه بر

 همچنین آنها از طبقه متوسط جامعه هستند.

مزیت اصلی نمونه گیری سهمیه ای نسبت به روش های احتمالی، سرعت جمع آوری داده ها، ارزان بودن و راحتی آن است. نمونه 

 برخی از اعضای جامعه تمایل ندارند که در تحقیق شرکت کنند.  گیری سهمیه ای، زمانی مناسب است که محقق از قبل بداند که

: در روش نمونه گیری گلوله برفی محقق در مرحله اول براساس تصادف، تعدادی از اعضای نمونه را نمونه گیری گلوله برفی .4

 کنند. انتخاب می کند و در مرحله دوم از آنها می خواهد که اعضای دیگری را برای عضویت در نمونه معرفی

این روش برای شناسایی اعضای جوامعی استفاده می شود که بسیار منحصر بفرد و خیلی کوچک هستند و همچنین جوامعی که 

مزیت این روش در ارزان بودن و کاهش حجم نمونه است. اما در این تحقیق سوگیری  دارای ویژگی های بسیار خاص و نادر هستند.

قیقات کیفی و مخصوالً در مصاحبه های گروه کانون بکار گرفته می شود. چرا که در این تحقیقات این روش بیشتر در تح وجود دارد.

 تعمیم نتایج به جامعه آماری از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

 روش های نمونه گیری احتمالی  2-5-7

تصادفی ساده، نمونه گیری سیستماتیک، نمونه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: نمونه گیری روش های نمونه گیری احتمالی 

 .گیری طبقه ای و نمونه گیری خوشه ای

: در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه آماری از شانس برابری برای انتخاب در نمونه گیری تصادفی ساده .1

 نمونه آماری برخوردار هستند.

مختلف مانند قرعه کشی، جدول اعداد تصادفی و یا برنامه های رایانه ای انجام  نمونه گیری تصادفی ساده را می توان به شیوه های

 داد.



 
 

 در این روش، انتخاب هر یک از اعضای نمونه از دیگر اعضا مستقل است.

این روش از این جهت که از لحاظ مفهومی به راحتی قابل درک است، روش خوبی است. اما از آنجا که با محدودیت هایی مانند 

روبرو است.  نبر بودن، دقت کم و نمونه هایی با انحراف معیار باالاری تهیه فهرست کاملی از اعضای جامعه، گران بودن، زمادشو

 روش چندان مناسبی نیست و کمتر در تحقیقات بازاریابی استفاده می شود.

براساس یک ویژگی خاص براساس  : در نمونه گیری سیستماتیک )منظم یا نظام دار( جامعه آمارینمونه گیری سیستماتیک .2

 .یک ویژگی خاص مرتب می شود و سپس اعضای نمونه براساس یک نظم عددی شمارشی، انتخاب می شوند

در حالیکه نمونه گیری سیستماتیک یک روش احتمالی واقعی نیست، اما اگر انتخاب اعضای نمونه طوری نباشد که نتایج آنها به 

اما اگر انتخاب اعضای نمونه طوری باشد که نتایج آنها به  توان آن را روش احتمالی فرض کرد. هم شباهت داشته باشد، آنگاه می

هم شباهت داشته باشد، بعنوان مثال اگر در تحقیقی در مورد میزان فروش شرکت در سال گذشته عدد تصادفی طوری انتخاب 

به این  ست آمده از اعتبار چندانی برخوردار نخواهند بود.شود که فقط ماه های اوج فروش شرکت در نمونه قرار بگیرند نتایج بد

 دلیل که ماه هایی که فروش شرکت پایین است، در نمونه قرار نگرفته اند. به این خطا، خطای دوره ای گفته می شود.

 نمونه گیری سیستماتیک را می توان بدون داشتن فهرست کامل جامعه هم انجام داد.

عبارت است از تقسیم جامعه آماری به طبقات مختلف که اعضای هر یک از طبقات باهم مشابه هستند. : نمونه گیری طبقه ای .3

ویژگی های مختلفی مانند ویژگی  اما طبقات با یکدیگر متفاوت هستند. در این روش، در مرحله اول، جامعه آماری براساس

این ویژگی باید میزان  قات مختلف تقسیم می شود.های جمعیت شناختی، روان شناختی، اندازه شرکت یا نوع صنعت به طب

در مرحله دوم از بین طبقات تعدادی از اعضا به  مشابهت درون گروهی و همچنین میزان تفاوت بین گروهی را افزایش دهد.

 صورت تصادفی انتخاب می شوند.

نمونه گیری سهمیه ای، محقق اعضای فرق نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای و احتمالی طبقه ای در  این است که در روش 

نمونه را براساس میزان سهمیه آنها و متناسب با قضاوت خود انتخاب می کند. اما در نمونه گیری احتمالی طبقه ای، انتخاب اعضای 

 نمونه به صورت تصادفی صورت می گیرد.

همچنین خطای انحراف معیار نیز  بودن آن است. مزیت نمونه گیری احتمالی طبقه ای نسبت به نمونه گیری احتمالی ساده، کاراتر

 در این روش کمتر می شود.

یکی دیگر از دالیل استفاده از نمونه گیری احتمالی طبقه ای، اطمینان از این موضوع است که اعضای نمونه بخوبی منعکس کننده 

 ویژگی های جامعه آماری باشند.

 را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نمونه  : نمونه گیری طبقه ایای نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای در مقابل غیرسهمیه

در نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای، محقق متناسب با سهم . گیری طبقه ای سهمیه ای و نمونه گیری طبقه ای غیرسهمیه ای

برای اطمینان از اینکه اعضای  اما در برخی دیگر از موارد، هر یک از گروه ها به کل جامعه از بین آنها نمونه گیری می کند.

استفاده می شود. در این روش، انتخاب اعضای  ینمونه از همه گروه ها انتخاب شده اند، از نمونه گیری طبقه ای غیرسهمیه ا

 نمونه براساس سهم آنها در جامعه آماری صورت نمی گیرد.

آماری به طبقات مختلف که اعضای هر یک از  نمونه گیری خوشه ای عبارت است از تقسیم جامعه نمونه گیری خوشه ای: .4

در این روش، در مرحله اول جامعه آماری به خوشه های  طبقات با هم متفاوت هستند اما طبقات با یکدیگر مشابه هستند.

هر یک از خوشه ها ویژگی های جامعه آماری را به طور کامل دارا هستند و از عناصری تشکیل شده  مختلف تقسیم می شود.

در مرحله دوم از بین خوشه ها نمونه گیری به صورت تصادفی  د که می توان ویژگی های آنها را به جامعه آماری تعمیم داد.ان

می شود. نمونه منطقه ای: رایج  نمونه گیری خوشه ای یک روش اقتصادی است و همچنین به آسانی انجام انجام می شود.



 
 

یری خوشه ای به این جهت یک روش تصادفی قلمداد می شود که هم در نمونه گ نوع نمونه گیری خوشه ای است. نتری

 انتخاب خوشه ها و هم در انتخاب اعضای نمونه از بین خوشه ها از روش تصادفی استفاده می شود.

 نمونه گیری خوشه ای به دالیل زیر به نمونه گیری طبقه ای متفاوت است.

انتخاب نمی شوند. در حالیکه در نمونه گیری طبقه ای همه زیرگروه های  در نمونه گیری خوشه ای همه زیرگروه های جامعه -

 جامعه انتخاب می شوند.

در نمونه گیری طبقه ای عناصر درون خوشه ها با هم متفاوت هستند، در حالیکه در نمونه گیری طبقه ای عناصر درون طبقات  -

 با هم مشابه هستند.

ی که به صورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب می شوند، چارچوب نمونه گیری در نمونه گیری خوشه ای فقط برای خوشه های -

 ای برای همه طبقات چارچوب تعیین می شود.تنظیم می شود، در حالیکه در نمونه گیری طبقه

 مقایسه روش های نمونه گیری 6-7
 مزایا و معایب روش های نمونه گیری غیر احتمالی 1-7جدول 

 تعریف روش
 هزینه و میزان

 استفاده
 معایب مزایا

 آسان
ترین واحدهای محقق از آسانترین نمونه یا اقتصادی

 نمونه استفاده می کند.

هزینه بسیار 

پایین، استفاده 

 بسیار زیاد

عدم نیاز به داشتن فهرست 

 جامعه

احتمال عدم نمایانگر بودن جامعه توسط نمونه، عدم 

تعمیم امکان برآورد خطای نمونه گیری تصادفی، خطر 

 نتایج نمونه به جامعه آماری

 قضاوتی

یک محقق یا متخصص باتجربه برای رسیدن به اهداف 

خاص تحقیقاتی، اعضای نمونه را انتخاب می کند تا 

اطمینان حاصل کند که همه اعضا یک ویژگی خاص را 

 دارا هستند.

هزینه متوسط، 

 استفاده متوسط

مفید برای انواع خاصی از 

تضمین بینی ها، پیش

دستیابی به اهداف تحقیق با 

 استفاده از نمونه ها

سوگیری محقق در انتخاب نامناسب نمونه در صورت 

 باتجربه نبودن، خطر تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری

 سهمیه ای

محقق جامعه را براساس ویژگی های خاص به گروه 

های مختلف تقسیم می کند و میزان سهم هر گروه را 

 کند.اوت شخصی خود تعیین میبراساس قض

هزینه متوسط، 

استفاده بسیار 

 زیاد

معرفی طبقات جامعه، عدم 

 نیاز به فهرست کامل جامعه

سوگیری محقق در تقسیم جامعه به گروه های مختلف، 

عدم امکان برآورد خطای نمونه گیری تصادفی اعضای 

 ها، خطر تعمیم نتایج نمونه به جامعه آمارینمونه از گروه

 لوله برفیگ

پاسخگویان اولیه براساس روش تصادفی انتخاب می 

شوند، نمونه های بعدی با استفاده از پاسخگویان اولیه 

 به محقق معرفی می شوند.

هزینه پایین، 

استفاده در موارد 

 خاص

مفید در یافتن اعضای 

 جوامع نادر و منحصر به فرد

خطر سوگیری به این دلیل که اعضای نمونه از هم 

 مستقل نیستندو خطر تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری

 

  



 
 

 مزایا و معایب روش های نمونه گیری احتمالی 2-7جدول 

 تعریف روش
هزینه و میزان 

 استفاده
 معایب مزایا

تصادفی 

 ساده

محقق یک عدد را به همه اعضای جامعه 

دهد و سپس با استفاده از اختصاص می

اعضای نمونه را روش تصادفی از بین آنها 

 انتخاب می کند.

هزینه باال، استفاده 

 متوسط

نیاز به دانش کم درمورد جامعه 

آماری، آسان برای تحلیل دادهها و 

 محاسبه خطاهای آماری

نیاز به داشتن فهرست جامعه آماری، عدم استفاده 

از دانش محقق در مورد جامعه آماری، خطای 

حتمال بیشتر نسبت به نمونه گیری طبقه ای، ا

گستردگی زیاد اعضای جامعه و از این رو هزینه 

 بیشتر انجام تحقیق

 سیستماتیک

محقق یک عدد آغازین را به صورت 

کند و سپس متناسب با تصادفی انتخاب می

تعداد نمونه مورد نیاز، اعضا را انتخاب 

 کند.می

هزینه متوسط، 

 استفاده متوسط

آسان برای گردآوری نمونه، آسان 

 ارزیابیبرای 
 خطر دوره ای

 طبقه ای
تقسیم جامعه به گروه های متفاوت با 

 اعضای مشابه

هزینه باال، استفاده 

 متوسط

اطمینان از انتخاب همه گروه های 

 جامعه

نیاز به اطالعات دقیق در مورد سهم هر یک از 

ها از جامعه، هزینه زیاد در صورت عدم فراهم گروه

 بودن فهرست گروه ها

 تقسیم جامعه به گروه های با اعضای بسیار خوشه ای
پایین، استفاده  هزینه

 متوسط

اگر خوشه ها از لحاظ جغرافیایی 

باشند، منجر به  شدهتعریف 

پایینترین هزینه میدانی می شود، 

های جامعه از امکان برآورد ویژگی

 خوشه ها

های احتمالی، محقق خطای بیشتر نسبت به روش

های منحصر را در خوشه باید بتواند اعضای جامعه

به فرد قرار دهد. در غیر اینصورت خطای تکثیر یا 

 حذف برخی از اعضای نمونه به وجود می آید.

 

 آمار توصیفی و آمار استنباطی 7-7
آمار توصیفی عبارت است از توصیف ویژگی های یک جامعه یا نمونه و آمار استنباطی عبارت است از تعمیم نتایج یک نمونه به 

 معه آماری.جا

 هایی مانند جداول و نمودارهای فراوانی جنسیت، سن، تحصیالت و درآمد در زمره تحلیل های توصیفی قرار دارند.تحلیل

 تحلیل هایی مانند آزمون های همبستگی و رگرسیون در زمره تحلیل های استنباطی قرار دارند.

 دست می آیند. های نمونه به آمارهای نمونه مقیاس هایی هستند که از داده

 پارا مترهای جامعه ویژگی های اندازه گیری شده از یک جمعیت خاص هستند.

نشان می دهند. آماره ها را نیز با حروف  µیا  αآماره ها برای برآورد پارامترها به کار می روند. پارامترها را با حروف التین مانند 

 نشان می دهند. Sیا  Xانگلیسی مانند 

 نمونهتعیین حجم  8-7
 اگر تعداد نمونه بیش از حد نیاز باشد، باعث اتالف منابع و اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد، باعث انحراف نتایج تحقیق خواهد شد.

 اندازه و حجم نمونه اثر تعیین کننده ای در انجام تحقیقات بازاریابی دارد.

 تعیین حجم نمونه برای تخمین میانگین جامعه 1-8-7

پذیر هستند. در این نوع داده ها برای تعیین حجم ه دارای مقیاس نسبی و فاصله ای هستند، از نوع داده های میانگینداده هایی ک

 نمونه از تخمین فاصله ای میانگین استفاده می شود؛ یعنی:

�̅�      :1فرمول شماره  ± 𝑒 → 𝑒 = 𝑍∝

2
 𝜎𝑥  فاصله اطمینان : 

𝑒                   :2فرمول شماره  = 𝑍𝛼

2
 

𝜎𝑥

√𝑛
 

�̅�   ،عبارت است از میانگین نمونه𝑍𝛼

2
عبارت است از  𝜎𝑥 ،عبارت است از مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان   

 جامعه. عبارت است از انحراف معیار 𝜎𝑥 عبارت است از حجم نمونه. nعبارت است از خطا و  eانحراف معیار نمونه، 



 
 

شود، خطا کمتر و در نتیجه، فاصله اطمینان نیز کمتر می شود. به عبارت دیگر، با افزایش تعداد نمونه،  هر چه تعداد نمونه بیشتر

 دقت تحقیق نیز بیشتر می شود.

وقتی جامعه بزرگ است، اندازه جامعه تأثیر مستقیمی بر اندازه نمونه ندارد. اما زمانی که جامعه کوچک است، الزم است اندازه 

درصد جامعه باشد، در این صورت  5حجم جامعه در صورتی کوچک است که اندازه نمونه محاسبه شده بیش از  نمونه تعدیل شود.

√فرمول تعدیل کننده اندازه نمونه عبارت است از 
𝑁−𝑛

𝑁−1
است، بدلیل اینکه حداقل نمونه مورد  500وقتی اندازه جامعه کمتر از    

 رسد.تر به نظر میاست، سرشماری مناسب 384 درصد، 5درصد و خطای  95نیاز در سطح اطمینان 

هنگامی که نمونه گیری با جایگذاری از یک جامعه محدود و یا نمونه گیری بدون جایگذاری از یک جامعه نامحدود انجام می گیرد، 

حل کنیم، خواهیم  nرا بر حسب  2به نحوی که اغماض اصالح جامعه محدود را تضمین کند، در این صورت اگر فرمول شماره 

 داشت:

n =
𝑧∝

2𝜎𝑥
2

2

𝑒2       3: فرمول شماره 

مورد انتخاب شود. در این حالت، براساس قضیه حد  30در پژوهش های غیرآزمایشی توصیه می شود که حجم نمونه بیش از 

𝜎𝑥مرکزی، توزیع میانگین نمونه به صورت نرمال خواهد بود. در صورتی که واریانس جامعه 
ت نباشد، می توان واریانس در دس   2

 نمونه را به عنوان برآوردی از واریانس جامعه بکار برد.

به  eهنگامی که نمونه گیری بدون جایگذاری از یک جامعه محدود صورت می گیرد، اصالح جمعیت الزم است. در نتیجه مقدار 

 صورت زیر تغییر می کند:

𝑒     :4فرمول شماره  = 𝑍∝

2

𝜎𝑥 

√𝑛
√

𝑁−𝑛

𝑁−1
 

 

𝑛     :5مول شماره فر =
𝑁𝑍∝

2

2  𝜎𝑥
2

𝑒2(𝑁−1)+𝑍∝
2

𝜎𝑥
2 

𝜎𝑥آگاهی از مقدار 
  )واریانس جامعه( برای استفاده از فرمول های فوق ضروری است.   2

اگر شواهدی وجود داشته باشد که جامعه مورد نمونه گیری به طور تقریبی از توزیع نرمال برخوردار است، می توان این حقیقت را 

 معیار است. 6یا انحراف  4برد که عرض دامنه، تقریباً معادل به کار 

𝜎𝑥     :6فرمول شماره  =
𝑅

6
𝜎𝑥یا  =

𝑅

4
 

R  .دامنه تغییرات است که محاسبه آن مستلزم در دسترس بودن کوچکترین و بزرگترین مقدار متغیر در جامعه آماری است 

 .%5است. مطلوبست تعیین حجم نمونه در سطح خطای  10معه و انحراف معیار جا 2مثال: در یک تحقیق دقت برآورد مساوی

 (:3ضای جامعه مشخص نیست از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود استفاده می کنیم )فرمول شمارهعچون تعداد ا

𝑛 =
1.962 ∗ 102

23 = 96.04 

 نمونه نیازداریم. 97بنابراین 

 

 تعیین حجم نمونه برای تخمین نسبت موفقیت 2-8-7

 حجم نمونه در صورتی که بخواهیم نسبت موفقیت را برآورد کنیم، شبیه حالت تخمین میانگین جامعه است.روش تعیین 

هنگامی که نمونه گیری با جایگذاری از یک جامعه محدود و یا نمونه گیری بدون جایگذاری از یک جامعه نامحدود انجام می گیرد، 

 ، در این صورت خواهیم داشت:به نحوی که اغماض اصالح جامعه محدود را تضمین کند



 
 

𝑛     :7فرمول شماره  =
𝑍∝

2  

2 𝑝(1−𝑝)

𝑒2 

 p-1عبارت است از  q عبارت است از احتمال شکست در نمونه. Qعبارت است از احتمال موفقیت در نمونه و   Pدر این فرمول 

𝑛     :8فرمول شماره =
𝑁𝑍∝

2  

2 𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑍∝
2  

2 𝑝(1−𝑝)
 

 خواهد بود. 0.25در بزرگترین حالت معادل  P.Qآگاهی از مقدار نسبت برای استفاده از فرمول های فوق ضروری است. همچنین 

در نظر گرفته می شود. در  0.35مثال. محققی قصد دارد نسبت مشتریان وفادار را در سطح شرکتی مشخص کند. این نسبت برابر 

چندمشتری را باید به عنوان اعضای نمونه انتخاب کرد تا صحت نسبت، مورد ارزیابی درصد،  8درصد و خطای 95سطح اطمینان 

 قرار گیرد؟

 استفاده می کنیم. 7بافرض نامحدود بودن جامعه از فرمول 

𝑛 =
1.96 

2(0.35)(0.65)

0.082 = 136.55 

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شوند.137بنابراین باید 

 از جدول کرجسی و مورگانتعیین حجم نمونه با استفاده  3-8-7

 در صورتی که تعداد اعضای جامعه آماری مشخص باشد، محقق می تواند از جدول کرجسی و مورگان استفاده کند.

جدولی را ارائه کردند که محققان می توانند برای تعیین حجم نمونه از جوامعی که   1969و نیز کوهن  1370کرجسی و مورگان 

 ت، استفاده نمایند.تعداد اعضای آنها مشخص اس

  



 
 

 فصل هشتم

 تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش تحقیقات بازریابی
 ویرایش داده ها 2-8

 داده ها ممکن است با خطاهایی همراه باشند. این خطاها ممکن است ناشی از پاسخگوها، محقق و یا حتی پرسشنامه ها باشند.

داده ها را آماده  ،در پرسشنامه ها برای افزایش دقت و صحت آنها. فرایند ویرایشویرایش داده ها عبارت است از فرایند بازنگری 

 تحلیل های آماری می کند.

 ویرایش داده ها برای سازگاری 1-2-8

محقق باید سازگاری پاسخ ها را مورد بررسی قرار دهد و ناسازگاری های شناسایی شده را از بین ببرد. به عنوان مثال اگر محقق 

سال را از تحلیل آماری  18سال را دارد، باید پرسشنامه های مربوط به افراد کمتر از  18سی پاسخگوهایی با سن باالتر از قصد برر

 حذف کند.

محقق در توزیع پرسشنامه های الکترونیکی می تواند قواعدی را تنظیم کند تا پرسشنامه های ناسازگار در فایل نهایی داده ها وارد 

 های الکترونیکی دارای این قابلیت هستند که پاسخگو را از دادن پاسخ های نادرست آگاه می سازند.نشوند. پرسشنامه 

 ویرایش داده ها برای کامل بودن 2-2-8

ممکن است پاسخگو فقط به یک بخش از یک سوال دو بخشی پاسخ داده باشد. در این صورت، محقق یا باید آن پرسشنامه را کنار 

 پاسخ پاسخگو، خودش به بخش دیگر پاسخ دهد.بگذارد و یا براساس 

 ویرایش داده ها برای داده های از دست رفته 3-2-8

محقق در برخورد با  ت پاسخ نداده باشد. این امر منجر به داده های از دست رفته می شود.سواالممکن است پاسخگو به یکی از 

 ت بدون پاسخ باید به یکی از شیوه های زیر عمل کند:سواال

 ت بدون پاسخ را در صورت عدم اهمیت کنار بگذارد.سواال -

 ت بدون پاسخ ارائه دهد.سواالیک پاسخ خنثی را برای  -

 ت بدون پاسخ ارائه دهد.سواالپاسخ های مختلفی را به  -

 ت بدون پاسخ را بطور تصادفی پاسخ دهد.سواال -

 ت بدون پاسخ براساس میانگین پاسخ های فرد، پاسخ دهد.سواالبه  -

 ت بدون پاسخ پیش بینی کند.سواالس تکنیک های آماری و تحلیلی، پاسخ فرد را به براسا -

: در این روش محقق به جای حذف فهرستی از حذف زوجی استفاده می کند. در روش حذف فهرستی، اگر زوجیحذف  -

ر روش حذف زوجی ت بدون پاسخ باشد، کلیه داده های مربوط به او حذف می شود. اما دسواالیا  سوالپاسخگو دارای 

 فقط متغیرهایی که پاسخگو به آنها پاسخ نداده است حذف می شوند.

 دو نکته مهم در مورد داده های از دست رفته وجو دارد که باید به آنها توجه کنیم:

 درصد طبیعی و مورد انتظار است. 5در انجام تحقیق، میزان کمی از داده های از دست رفته کمتر از  -

دست رفته ای که دارای الگوی تصادفی هستند، مشکل کمتری برای محقق نسبت به داده های از دست رفته ای داده های از  -

 که دارای الگوی منظم هستند، ایجاد می کنند.

 

 

 



 
 

 کدگذاری داده ها 3-8
ت. کدها به شکل های مختلفی مانند عدد، حرف سواالکدگذاری داده ها عبارت است از اختصاص یک کد به پاسخ های هر یک از 

را به متأهلین اختصاص داد. به این  2را به مجردها و کد  1یا نشانه هستند. به عنوان مثال، در مورد وضعیت تأهل می توان کد 

 .عبارت است از اختصاص اعداد به پاسخ هاکدگذاری ساختگی گفته می شود. شیوه کدگذاری، کدگذاری ساختگی 

شیوه کدگذاری پاسخ ها ارتباط مستقیمی با مقیاس متغیرها دارد. برای مقیاس  ذاری بعد از ویرایش داده ها انجام می شود.کدگ

های اسمی می توان از کلمات، حروف یا اعداد استفاده کرد. از طرف دیگر، برای مقیاس های ترتیبی، فاصله ای و نسبتی، استفاده 

ین، کدها غالباً به صورت عددی هستند. همچنین کدها را می توان بعنوان قواعد کلی تفسیر، طبقه از اعداد مناسب تر است. بنابرا

 بندی یا ثبت داده ها تعریف کرد.

در تحقیقات کیفی، به ندرت از اعداد برای کدگذاری استفاده می شود. در تحقیقات کیفی، کدها غالباً به صورت کلمات یا عبارت 

 ده موضوعات هستند.هایی هستند که نشان دهن

 ورود داده ها به رایانه 4-8
 فرایند انتقال داده ها از پرسشنامه ها به رایانه، ورود داده ها گفته می شود.

 SPSSایجاد فایل داده ها در  5-8

 د داده ها به رایانه، آنها را در فایلی به نام فایل داده ها قرار می دهد.وورد از عمحقق ب

 پنجره وجود دارد: پنجره متغیرها و پنجره داده ها. دو SPSSدر نرم افزار 

در پنجره داده ها، ستون ها متغیر ها  با استفاده از ستون ارزش ها می توان اعدادی را به حالت های مختلف یک متغیر نسبت داد.

 )فیلد( هستند و ردیف ها پاسخگوها )رکورد(.

 تجزیه و تحلیل توصیفی 6-8
های اصلی داده ها شامل توزیع فراوانی )فراوانی اساسی ترین شکل تحلیل آماری، تحلیل توصیفی است. در این تحلیل، ویژگی

های مرکزی )میانگین، میانه و مد( و شاخص های پراکندگی )انحراف معیار، مطلق، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی(، شاخص

 گیرد.رد بررسی قرار می موواریانس و دامنه( 

 ند جدول یا نمودار خالصه می کند.تحلیل توصیفی، اطالعات یک نمونه بسیار بزرگ را در چ

 تحلیل های توصیفی مورد استفاده برای مقیاس های مختلف را نشان می دهد. زیر نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمارها

 جدول فراوانی
 نسبت
 درصد

 فراوانی
 میانگین

 نسبتی انحراف معیار

 فاصله ای

 ترتیبی

 اسمی

 سطح مقیاس



 
 

 جدول بندی متقابل  1-6-8

به محقق امکان می دهد که تفاوت بین گروه ها را براساس مقیاس های اسمی یا ترتیبی بررسی و مقایسه جدول بندی متقابل 

 نماید. جدول بندی متقابل، ترکیبی از چند جدول فراوانی است.

 مفهوم معنی داری 7-8
 p-valueبه  sigنشان می دهند، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر مرتکب می شویم.  sigمعنی داری که به اختصار آن را با 

سطح خطایی است که محقق در نظر می  αتر می شود. آلفا کمتر باشد، رد فرضیه صفر راحت sigنیز معروف است. هر چه مقدار 

 درصد است. 5گیرد و معموالً 

باشد، آنگاه معنی داری مدل تأیید می 1.96یا کوچکتر از  1.96بزرگ از  tاستفاده می شود. اگر  tاز  sigدر نرم افزار لیزرل به جای 

 شود.

باشد فرضیه صفر تأیید می شود. ممکن است یک  αباشد فرضیه یک تأیید می شود و اگر بزرگتر یا مساوی  αکمتر از  sigاگر 

درصد معنی دارد باشد. بنابراین انتخاب سطح معنی  5درصد نباشد اما در سطحی دیگر مثال  1خطا مثالً  فرضیه صفر در یک سطح

 داری در رد یا تأیید فرضیه صفر بسیار مهم است.

 آزمون میانگین ها 8-8
عه، آزمون مقایسه یک جامعه، آزمون مقایسه میانگین دو جام نآزمون های میانگین شامل چهار نوع آزمون هستند: آزمون میانگی

 .زوجی و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه

 آزمون میانگین یک جامعه 1-8-8

در این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین یک جامعه مورد آزمون قرار می گیرد. این آزمون برای تشخیص تأثیر یا عدم 

 استفاده قرار می گیرد.تأثیر یک یا چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیز مورد 

 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 2-8-8

در این آزمون، میانگین دو جامعه در مورد یک متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام این آزمون، وجود یک متغیر کمی و 

 .تغیر مستقلیک متغیر طبقه ای الزم است. متغیر کمی، همان متغیر وابسته است و متغیر طبقه ای، همان م

 آزمون مقایسه زوجی 3-8-8

 این آزمون برای مقایسه دو متغیر کمی مربوط به یک جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه 4-8-8

جامعه  برای آزمون فرضیه های که میانگین دو یا چند جامعه را مورد بررسی قرار می دهند، از آزمون مقایسه میانگین چند

(ANOVA.استفاده می شود )  در این آزمون نیز حتماً باید متغیر وابسته کمی و متغیر مستقل گروه بندی، دارای سطوح محدودی

 باشد.

 اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف 9-8
نشان دهد که داده ( برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده می شود. اگر نتایج این آزمون KSاسمیرنوف ) -آزمون کولموگوروف

ها از توزیع نرمال برخوردار هستند، محقق می تواند از آزمون های پارامتری استفاده کند. اگر نتایج نشان دهد که داده ها از توزیع 

 نرمال برخوردار نیستند، محقق باید از آزمون های ناپارامتری استفاده کند.

 های ناپارامتری آزمون 10-8
آزمون هایی هستند که مستلزم نرمال بودن داده نیستند. این آزمون ها برای نمونه هایی با حجم پایین مفید آزمون ناپارامتری، 

هستند و فهم و استفاده از آنها معموالً ساده تر از آزمون های پارامتری است. آزمون های پارامتری از دقت بیشتری برخوردار هستند 

 فاده کنند.و محققان بهتر است از این آزمون ها است



 
 

 آزمون های پارامتری را در مقابل معادل آنها در آزمون های ناپارامتری نشان می دهد.زیر جدول 

 آزمون ناپارامتریک آزمون پارامتریک

 دو جمله ای میانگین یک جامعه

 (Uویتنی) -من مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

 نمونه)ویلکاکسون(عالمت زوج  مقایسه میانگین دو نمونه وابسته)زوجی(

 (Hوالیس) -کروسکال مقایسه میانگین چند جامعه

 آزمون دوجمله ای 1-10-8

از این آزمون برای بررسی یک نسبت خاص در یک جامعه استفاده می شود. آزمون دو جمله ای زمانی استفاده می شود که حجم 

 نمونه پایین باشد.

 (Uویتنی )آزمون –آزمون من  2-10-8

 ویتنی معادل ناپارامتریک آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل است. -آزمون من

 آزمون عالمت زوج نمونه )ویلکاکسون( 3-10-8

آزمون عالمت زوج نمونه )ویلکاکسون( معادل ناپارامتریک آزمون مقایسه میانگین دو نمونه وابسته)زوجی( است. در این آزمون، 

 کمی قرار می گیرند. عالمت های مثبت یا منفی به جای مقادیر

 (Hوالیس ) –ال کآزمون کروس 4-10-8

( است. این آزمون برای مقایسه ANOVA(، معادل ناپارامتریک آزمون مقایسه میانگین چند جامعه )Hوالیس ) –ال کسآزمون کرو

 میانگین دو یا چند جامعه استفاده می شود.

 آزمون استقالل کای دو 5-10-8

 بررسی وجود استقالل بین دو متغیر غیرکمی یا بین متغیر کمی و یک متغیر کیفی است. (𝜒2)هدف از آزمون استقالل کای دو 

 همبستگی 11-8
است. اگر یکی از متغیرها کمی  -1+ تا 1آزمون همبستگی، نوع و میزان ارتباط بین دو متغیر کمی را می سنجد. این ضریب بین 

به یک متغیر کیفی تبدیل کند و سپس با استفاده از آزمون  Recodeشد، محقق باید متن کمی را با دستور و متغیر دیگر، کیفی با

 رابطه بین دو متغیر را به دست آورد. (𝜒2)کای دو 

 یرسون ضریب همبستگی پ 1-11-8

شود. این ضریب، ارتباط بین داده در تحقیقاتی که داده های آنها دارای توزیع نرمال هستند استفاده میضریب همبستگی پیرسون، 

 سنجد.های کمی را می

 ضریب همبستگی اسپیرمن 2-11-8

در تحقیقاتی که داده های آنها دارای توزیع نرمال نیستند، استفاده می شود. این ضریب بر مبنای رتبه  ضریب همبستگی اسپیرمن

برسانیم،  2اگر میزان ضریب همبستگی را به توان  داده ها محاسبه می شود. این ضریب نیز ارتباط بین داده های کمی را می سنجد.

د که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می ضریب تعیین بدست می آید.ضریب تعیین نشان می ده

 شود.

 رگرسیون 12-8
ثیر می گذارد. در اضریب همبستگی فقط وجود رابطه بین دو متغیر را می سنجد، اما نشان نمی دهد که کدام متغیر بر دیگری ت

علیت نیست. در صورتیکه محقق بخواهد علیت بین متغیرها را بررسی کند، باید از تحلیل رگرسیون  دواقع، ضریب همبستگی مؤی

در تحقیقات بازاریابی، غالباً هدف، ایجاد  استفاده کند. تحلیل رگرسیون به دنبال بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرها است.



 
 

که به رگرسیون  y=a+bxمعادله رگرسیون به شرح زیر است:  است. Xو یک چند متغیر توصیفی  Yارتباط بین متغیر تصادفی 

 خطی ساده مشهور است.

ضریب تعیین تعدیل شده زمانی مالک قرار می گیرد که حجم نمونه پایین باشد. در نمونه های با حجم باال، میزان ضریب تعیین و 

 ضریب تعدیل شده به هم نزدیک می شود.

اکندگی نقاط را پیرامون خط رگرسیون نشان می دهد. هرچه خطای معیار تخمین بیشتر باشد، خطای معیار تخمین نیز میزان پر

 میزان پراکندگی نقاط پیرامون خط رگرسیون نیز بیشتر می شود.

در این جدول سطر  وجود رابطه خطی بین متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد. پس از اجرای رگرسیون  (ANOVA)جدول  

Regression .سطح نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابسته است که از طریق متغیرهای مستقل تبیین می شود Residual  نیز

نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابسته است که از طریق سایر متغیرها )غیر از متغیرهای مورد بررسی در تحقیق( تبیین می 

 شود.

نشان دهنده مقدار ثابت معادله رگرسیون و ضریب متغیر  B نشان می دهد. ستون)جدول ضرایب(، ضرایب معادله رگرسیون را 

 مستقل است.

 تحلیل عاملی 13-8
تحلیل عاملی روشی است که برای ساختاردهی مجدد متغیرهای تحقیق استفاده می شود. هدف از انجام تحلیل عاملی، شناسایی 

مبستگی بین متغیرهای مشاهده شده تحقیق را شناسایی می کند. تحلیل متغیرهای اساسی یا عامل ها است. این تحلیل، الگوی ه

 عاملی برای سنجش اعتبار یک مقیاس نیز بکار گرفته می شود.

 .تحلیل عاملی به دو شکل انجام می شود: تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی

 تحلیل عاملی اکتشافی 1-13-8

ارائه یک نظریه یا مدل مفهومی برای انجام تحقیقات است. در این تحلیل، مجموعه ای از هدف از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، 

متغیرهای مشاهده به عوامل بزرگتر نسبت داده می شوند. محقق زمانی می تواند از تحلیل عامل اکتشافی استفاده کند که تحقیق 

از انجام تحقیق نمی داند که کدام زیرشاخص مربوط به کدام  او دارای مدل مفهومی یا نظریه خاصی نیست. به عبارتی دیگر، او قبل

 متغیر اصلی است.

: برای انجام تحلیل عاملی، باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا تعداد داده های و آزمون بارتلت KMOشاخص  -

معیار  و آزمون بارتلت استفاده می شود. KMOموردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

، آماره ای برای بررسی کفایت داده ها )نمونه گیری( است. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار  KMOکفایت نمونه گیری 

م است. اگر ها قابل انجا( نشان می دهد که تحلیل عاملی با استفاده از این داده1دارد. مقادیر باالتر برای این آماره )نزدیک به 

 باشد، نتایج تحلیل عاملی چندان قابل استفاده نخواهد بود. 0.6این مقدار کمتر از 

: به بررسی مرتبط و مناسب بودن متغیرها برای کشف ساتار می پردازد. مقادیر کوچک )کمتر از آزمون کروی بودن بارتلت -

 های موجود مفید خواهد بود. ( برای سطح معنی داری نشان می دهد که تحلیل عاملی برای داده0.05

مربوط به مقادیر ویژه است و تعیین کننده عامل هایی است  Initial Eigenvaluesقسمت اول با برچسب در تحلیل عاملی اکتشافی 

هستند، از تحلیل خارج می شوند. عوامل خارج شده از  1که در تحلیل باقی می مانند. عامل هایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از 

 تبیین عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین بیشتر واریانس نمی شود.

 است که تغییرات را میان عامل ها به شکل یکنواخت توزیع می کند.این ویژگی چرخش واریماکس 

 

 



 
 

 تحلیل عاملی تاییدی 2-13-8

از طریق تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل اندازه گیری متغیرها که یکی از کاربردهای مدل معادالت ساختاری است، بررسی می 

زیرشاخص ها با متغیرهای اصلی به چه میزان است. این میزان ارتباط با شود. در این تحلیل مشخص می شود که میزان ارتباط 

 بارهای عاملی نشان داده می شود.

 Lisrelنرم افزار  14-8

 منظور از مدل یابی معادالت ساختاری، مجموعه ای از معادالت رگرسیون هستند که بررسی همزمان آنها بسیار پیچیده است.

 رد است:نرم افزار لیزرل دارای سه کارب

 مدل اندازه گیری )تحلیل عاملی تأییدی( -

 مدل ساختاری)تحلیل مسیر( -

 سنجش برازش مدل -

 مدل ترسیمی را در دو حالت می توان به دست آورد: Lisrel در نرم افزار

 : بارهای عاملی)میزان تأثیرگذاری( بین متغیرها و زیر شاخص ها را نشان می دهد.حالت تخمین استاندارد -

 : معنی دار بودن ارتباط بین متغیرها و زیرشاخص ها را نشان می دهد.معناداریحالت اعداد  -

و... نیز همانند لیزرل عمل می کنند. اما نحوه کار با آنها متفاوت است. لیزرل  PLS  ،EQS ،AMOSنکته: نرم افزارهای دیگر مانند 

 از اعتبار علمی بیشتری نسبت به سایر نرم افزارها برخوردار است.

 


