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فصل اول

بازاریابیتحقیقاتمبانی
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نقش تحقیقات بازاریابی در سازمان ها

عدمبه هنگامودقیقاطالعاتارائه يطریقازبازاریابیتحقیقات
.می دهدکاهشرابازاریابیتصمیم گیري هاياطمینان

حالتازبازاریابیتصمیماتکهمی شودباعثبازاریابیتحقیقات
.شوندتبدیلسیستماتیکوعینیحالتبهشهودي
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بازاریابیتحقیقاتتعریف

علمیروشیکبکارگیريازاستعبارتبازاریابیتحقیقات
.بازاراطالعاتجستجويبراي
منسجمومنظمعینی،روشیازاستعبارتبازاریابیتحقیقات

تصمیم گیريجهتمناسبوالزماطالعاتآنطریقازکه
.می آیدفراهمبازاریابیمدیران
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بازاریابیوبازاریابیتحقیقاتبینارتباط
تمرکز تحقیقات بازاریابیتمرکز بازاریابیدهه

مطالعات کمی و تحقیقات استفاده و نگرشبازاریابی مصرف کننده1950

سیستم هاي اطالعات بازاریابیبازاریابی صنعتی1960
تحقیقات کتاب خانه اي

روش هاي کمیو بازاریابی اجتماعیغیرانتفاعی بازاریابی 1970
سیستم هاي پشتیبانی تصمیم گیري بازاریابی

اندازه گیري کیفیت خدماتبازاریابی خدمات1980
مدیریت کیفیت جامع

اندازه گیري رضایت مشتریانبا مشتریانارتباط بازاریابی 1990
فناوريراه حل هاي بازاریابی به افراد2000
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انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ هدف 

تحقیقات بازاریابی بنیادي
 تحقیقات بازاریابی کاربردي
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بنیاديیببازاریاتحقیقات

استبازاریابیدانشتوسعه يبنیاديبازاریابیتحقیقاتانجامازهدف.
.نیستواقعیمسأله يیکحلآنهدفبنابراین

یابازاریابیعمومینظریه يیکاعتبارسنجشهدفبابنیاديتحقیقات
.می شودانجامبازاریابیپدیده هايبهتردرك

جهتودارددانشمرزهايتوسعه يدرتالشبنیاديبازاریابیتحقیقات
.نمی شودطراحیخاصیکاربرديمشکلحل
دركیاموجودنظریه يساختنمعتبرجهتبنیاديبازاریابیتحقیقات

.استپدیدهیامفهومیکازبیشتر
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کاربرديبازاریابیتحقیقات

انجامسازمانیمشکلیکحلهدفباکاربرديبازاریابیتحقیقات
.می شوند

واستمشخصموضوعیکبرمتمرکزکامالًکاربرديبازاریابیتحقیقات
.داردتمرکزسازماناصلیمسأله يدقیقشناساییبرآنازعمده ايبخش

.باشدداشتهویژهتوجهآنبهبایدسازمانکهمسأله اي
بازاریابیاصلیفرآیندمانندکلیمسائلحلبرايبنیاديتحقیقات

حلبرايکاربرديتحقیقاتو)جایگاه یابیوهدف گذاريبخش بندي،(
.می گیرندقراراستفادهموردتکراريوفوريمسائل
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داده هاجمع آوريروشلحاظازبازاریابیتحقیقات

می توانداده هاجمع آوريروشلحاظازرابازاریابیتحقیقات
:کردتقسیمدستهسهبه
اکتشافی
توصیفی
علی
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اکتشافیتحقیقات
ایده هاییشناساییومبهموضعیت هايشفاف سازيبراياکتشافیتحقیقات

استفادهشوندکاروکسببالقوه يفرصت هايبهتبدیلمی توانندکه
.می شود

تحقیقاتتوسطکهمی شوندفرضیه هاییایجادبهمنجراکتشافیتحقیقات
.می گیرندقرارآزمونموردعلییاتوصیفی

کلیبه طورراخاصوضعیتیکوهستندفرضیه سازاکتشافیتحقیقات
.می دهندقراربررسیمورد

هستندمفیدجدیدمحصوالتتوسعه يدرغالباًاکتشافیتحقیقات.
می شوداستفادهثانویهداده هايازاکتشافیتحقیقاتانجامبراي.
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توصیفیتحقیقات
گروه ها،افراد،موضوعات،ویژگی هايتوضیحدنبالبهتوصیفیتحقیقات

.استمحیط یاسازمان ها
استبازارواقعیشرایطتوصیفدنبالبهتوصیفیتحقیقات.
هستندسؤاالتاینپاسخدنبالبهغالباً توصیفیتحقیقاتدربازاریابیمدیران:

می کنند؟خریداريراشرکتمحصوالتافراديچه
است؟چقدربازارحجم
می دهند؟انجامرااقداماتیچهبازاردررقبا
ارزیابییابازارازخاصپدیده هاییتوصیفصورتبهتحقیقمسأله ياگر

مناسبتوصیفیتحقیقطرحباشد،شدهتعریفبازاریابیآمیخته ياستراتژي هاي
.می رسدنظربه
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توصیفیتحقیقات
استفادهعمدهمصرف کنندگانشناساییبرايتوصیفیپیمایش هايازبازاریابیمحققان

.می کنند
اطالعاتسازمانکهمی شوندانجامزمانیوهستندکمیهموارهتوصیفی،تحقیقات

داردتحقیقسؤاالتمورددرکافی
آسیب شناسیتحلیلنامباکهاستپیمایشیتحقیقاتتوصیفی،تحقیقاتانواعازیکی

الفبرندفروشچرا«مانندسؤاالتیبهپاسخدنبالبهتحقیقاتاین.می شوندشناختهنیز
.هستند»است؟ببرندفروشازکمتر

می شوداستفادهمشاهدهوپیمایشروش هايازتوصیفیتحقیقاتانجامبراي.
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علیتحقیقات
استالزمهاآندركبرايکهمی دهدرخبسیاريمسائلبازاریابیتحقیقاتدر

تحقیقاتازموارداین گونهدر.دشوبررسیدیگريبرمتغیریکدرتغییراثر
.می شوداستفادهعلی
تمامیآندرکهاستشدهکنترلموقعیتیکشامل)آزمایشی(علیتحقیقات

.می شودداشتهنگهثابتمتغیریکجزبه متغیرها
اددنشانراعلیيرابطهوجودمی توانکهاستآزمایشیطرحطریقازفقط.
کهاستعلمیروشبه کارگیرياساسیجنبه هايازیکیآزمایشیتحقیقات

درومی دهندتغییرشدهکنترلمحیطیدرعمديطوربهرامتغیریکآندر
علیروابطسنجشبهسپسومی دارندنگهثابترادیگرمتغیرهايحالهمین

.می پردازندنظرموردمتغیردوبین
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علیتحقیقات

می شودانجامتوصیفیواکتشافیتحقیقاتعلیتحقیقاتانجامازقبل.
تأثیر،مثالبراي.داردمطالعهموردموضوعازکافیشناختمحققبنابراین،
.دادقرارآزمونموردعلیتحقیقاتطریقازمی توانفروشبرراتبلیغات

هزینه بربسیارغالباًکهکهاستپیچیده ايطراحی هاينیازمندعلیتحقیقات
بازارمتغیرهايبینعلیروابطشناساییبهمدیراناگرچهبنابراین،.هستند

چندانیتمایلبودجه ايوزمانیمحدودیت هايدلیلبهاماهستندعالقه مند
.ندارندتحقیقاتنوعاینانجامبراي
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بازاریابیتحقیقاتدرعلمیروش
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بازاریابیتحقیقاتفرآیند
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تحقیقاهدافتعیین

موارديتحقیقاهداف.می شودشروعتحقیقاهدافتعیینباتحقیقفرآیند
.باشیمآنهاتأمیندنبالبهبایدتحقیقطریقازماکههستند

قابلنشونددركکاملطوربهوضعیتکهزمانیتااهدافکاربرديتحقیقاتدر
محققانوسازمانیتصمیم گیرانبینمشتركدركیکباید.نیستفهرست بندي

تعریفمرحلهاین.باشدداشتهوجودتحقیقهدفومسألهمورددربازاریابی
.تأییدينهدارداکتشافیجنبهمرحلهاین.داردنام)مسألهبیان(مسأله

استمسألهراه حلازنیمیبازاریابیتحقیقاتدرمسألهتعریف.
استآنحلازمهمترمسألهشناساییاستمعتقداینشتینآلبرت.
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اکتشافیروش هاي تحقیقات 

استفادهاکتشافیتحقیقاتانجامبرايرازیرروشچهارازیکیمی تواندمحقق
:کند
قبلیتحقیقات
مقدماتیبررسی هاي
مورديمطالعات
تجربه ايپیمایش هاي
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قبلیتحقیقات

درقبلیمحققانآیاکهدریابندتاکنندبررسیراقبلیتحقیقاتبایدابتدامحققان
.خیریاکرده اندکارآنهانظرموردموضوع

ادبیاتبررسی.باشدداشتهوجودتحقیقادبیاتدرقبلیتحقیقاتاستممکن
مجالتدرشدهچاپتحقیقاتهدفمندجستجوي)کتابخانه ايمطالعات(تحقیق

.می شودشاملراکتاب هاو
زیربناییعاملامامی شوداستفادهکاربرديتحقیقاتدرتحقیقادبیاتبررسی

.داردحیاتیاهمیتتحقیقاتاینانجامدرواستبنیاديتحقیقات
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مقدماتیبررسی

پاسخگویانازراداده هاکهاستکوچکسطحتحقیقاتیپروژه يیکمقدماتیبررسی
.می کندجمع آوريمی شودانجامآیندهدرکهکاملیتحقیقپاسخگویانبامشابه

تحقیقمختلفابعادوباشدبزرگ ترمطالعه يانجامراهنمايمی تواندمقدماتیبررسی
.دهدقراربررسیموردرویه هااثربخشیلحاظازرا
هستندمؤثرآتیتحقیقاشتباهاتکاهشوشاخص هاپاالیشدرمقدماتیبررسی هاي.

.استمفیداستهمراهمتغیرهادستکاريباکهآزمایشیتحقیقاتبرايخصوصبهاین
اوقاتگاهی.هستندمفیدبسیارتحقیقاهدافدقیقتعییندرمقدماتیبررسی هاي

.می شوندنامیدهپیش آزمونمقدماتیبررسی هاي
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نقش نظریه در تحقیقات بازاریابی

ورسمیتبیینیکنظریه.می کندایفاتحقیقاهدافتعییندررامهمینقشنظریه
.می دهدنشانیکدیگربارامتغیرهاارتباطنحوه يواسترویدادهاازمنطقی

می آیددستبهقبلیتحقیقاتومطالعاتبررسیازنظریه.
استفادهموردمی تواندکاربرديتحقیقاتبرايهموبنیاديتحقیقاتبرايهمنظریه

.گیردقرار
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نقش فرضیه در تحقیقات بازاریابی
مسألهحلمورددربخردانهحدسازاستعبارتفرضیه.
دست اندرکارانوخبرگانبامصاحبهوتحقیقپیشینهنظري،مبانیازاستفادهبامحقق

.می کندارائهراتحقیقمفهومیالگويموضوع
می کندپیشنهادراتحقیقفرضیه هايشدهارائهالگوياساسبرسپس.
می دهدنشانراتحقیقمسألهحلراهفرضیه.
باشدآزمون پذیربایدفرضیه.
می شوداستفادهآمارعلمازفرضیه هاآزمونبراي.
ومی شوندتأییدفرضیه ها باشندداشتهمطابقتفرضیه هاباتحقیقداده هايکهزمانی

.می شوندفرضیه هاباشندنداشتهمطابقتفرضیه هاباداده هاکهزمانی
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تحقیقطرحبرنامه ریزي

کندتنظیمراتحقیقطرحبایدکردشناساییراتحقیقمسأله ياینکهازبعدمحقق.
تحلیلوجمع آوريرویه  هايوروش هاکهاستجامعبرنامه يیکتحقیقطرح

.می کندمشخصرانیازموردداده هاي
می کندارائهتحقیقبرايرااقدامبرنامه يیاچارچوبیکتحقیقطرح.
یاپیمایش(طراحیتکنیکاطالعاتی،منابعبایدهمچنینتحقیقطرحدرمحقق

.کندشناساییراتحقیقهزینه يوزمان بندينمونه گیري،روش،)آزمایش
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انتخاب روش تحقیق
کندانتخابراآنهاازیکیطراحیمختلفتکنیک هايبینازبایدمحققمرحلهایندر.
آزمایش،پیمایش،:داردوجودعلیوتوصیفیتحقیقاتبرايطراحیتکنیکچهار

.مشاهدهوثانویهداده هاي
هزینه يوتصمیمضرورتوفوریتدسترس،دراطالعاتیمنابعتحقیق،اهداف

.استانتخابیروشنوعتعیین کننده يداده هاجمع آوري
استپیمایشاولیهداده هايجمع آوريروشرایج ترین.
دشوارکارتازهمحققانبرايآنانجامواستپیچیدهوسختبسیارمشاهدهروش

.است
سختیبهراانگیزهوباورنگرش،مانندناملموسوذهنیمفاهیموموضوعاتازبرخی

.کردارزیابیمشاهدهطریقازمی توان
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بهترین روش طرح تحقیق

نداردوجودتحقیقطرحبرايروشیبهترینهیچ.
کندبینیپیشراشرکتیآینده يسالفروشبایدمحققیکهبگیریدنظردرمثال،براي.

مدیراننظراتمدیره،هیأتاعضاينظراتمانندروش هاییازمی تواندمحققاین
مشتریان،نظراتبررسیفروش،کارکنانایده هايجمع آوريفروش،وبازاریابی
نتایجمی تواندروش هااینازکدامهر.کنداستفادهبازارعواملتحلیلوروندپیش بینی

.نمایدایجادمحققبرايرااتکاییقابل
طرحیکازتحقیقهدفبهبستهتحقیقاتیپروژه يهردرمی توانندبازاریابیمحققان

.کننداستفادهخاصتحقیقاتی
داردبستگیمحققتجربه يبهتحقیقطرحروشبهترینانتخاب.
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نمونه گیري
جامعه يازبخشیکازنتایجایجادباعثکهاسترویه ايهرگونهشاملنمونه گیري

.می شودآمارينمونه ينامبهآماري
استآماريجامعه ياززیرمجموعه اينمونه.
اعضايتکتکبررسیبهنیازيکنیماستفادهنمونه گیريدردرستیروشازمااگر

راآماريجامعه ياعضايویژگینمونهکهچراداشتنخواهدوجودآماريجامعه ي
.دادتعمیمجامعهبهراآنازآمدهدستبهنتایجمی توانوداشتخواهد

آندرکهاستنمونه گیريروشبهترین)قرعه کشی(سادهاحتمالینمونه گیريروش
آمارينمونه يدرگرفتنقراربرايبرابريشانسازآماريجامعه ياعضايهمه ي

.هستندبرخوردار
شدهجمع آوريداده هايکاراییوکاهشرانمونه  گیريهزینه هايخوشه اينمونه گیري

.می دهدافزایشرا
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داده هاجمع آوري

می رسدنمونهازداده هاجمع آوريبهنوبتنمونه گیريازبعد.
پرسشنامهیامصاحبهمشاهده،مانندمختلفیابزارهايطریقازمی توانراداده ها

.کردجمع آوري
نیازيدیگربرخیوهستندآمارينمونه يبارودرروتعاملنیازمندروش هاازبرخی

.ندارندپاسخگوکردندرگیربه
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هاتحلیل داده
استاستنباطیتحلیلوتوصیفیتحلیلنوعدوشاملداده هاتحلیل.
ارائهتحقیقمتغیرهاينمايومدمیانگین،فراوانی،چونمفاهیمیتوصیفیتحلیلدر

.می گیردقرارآزمونموردتحقیقفرضیه هاياستنباطیتحلیلدرومی شود
یاهمبستگیاستیودنت،تیآزمونمانندمختلفیآماريآزمون هايازاستنباطیتحلیلدر

.می شوداستفادهرگرسیون
مانندمختلفینرم افزارهايازمی تواندبازارمحققآزمون هااینانجامبرايSPSS،

Lisrel،PLS،AMOS،EQS،SASکنداستفاده...و.
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گزارشتهیهونتیجه گیري
استآنگزارشوتحقیقنتایجکردنفراهممحققکارهايمهم  ترینازیکی.
استبخشسهشاملگزارشتهیه يونتیجه گیري:

تحقیقنتایجبیان
گذشتهتحقیقاتباتحقیقنتایجمقایسه ي
می دهدنشانمدیرانبرايراتحقیقکاربردهايکهمدیریتیتفسیرهايوتحلیل ها.
بگیردبردررا»تحقیقپیشنهاديطرح«درمطرح شدهوعده هايبایدنتیجه گیري.
تواناییاساسبرگزارشکهکنددقتبایدگزارشتهیهدرمحققهمچنین

.شودتهیهآنخوانندگان
بدونآماريونظريپیچیدهمفاهیمازاستفادهدلیلبهبازاریابیتحقیقاتازبسیاري

.می مانندباقیاستفاده

٢٩



بازارفرصت هايارزیابیوشناسایی
استبازارفرصت هايشناساییبازاریابیتحقیقاتوظایفازیکی.
اقتصادي،سیاسی،محیط هايشاملمحیطیمختلفروندهايبررسیبا

ازرامحیطدرموجودفرصت هايمی توانرقابتیوفناورياجتماعی،
.کردشناساییبازاریابیتحقیقاتانجامطریق

نیازهايوسالئقبامی توانبازاریابیتحقیقاتازاستفادهباهمچنین
طراحیآنهانیازهايوخواسته هابامتناسبمحصوالتیوشدآشنامشتریان

.کرد

٣٠



هدفبازارهايانتخابوبازاربخش هايتحلیل

استهدفبازارهايانتخابوبازاربخش هايتحلیلبازاریابیاستراتژيدوممرحله ي.
متمایزکننده يویژگی هايشناساییدراطالعاتیمهممنبعیکبازاریابیتحقیقات

.استیکدیگرازبخش ها
ویژگی هايلحاظازبازاربخش هايتوصیف کننده يمی توانندتحقیقاتاین

.باشندبازاریابیوجمعیت شناختی
هستندمهمبسیارمرحلهایندرجغرافیایی-جمعیت شناختیاطالعات.

٣١



بازاریابیآمیختهاجرايوبرنامه ریزي
بازاریابیآمیخته ياستراتژيدومواولمرحله ياطالعاتازاستفادهبابازاریابیمدیران

.می کننداجراوبرنامه ریزيرا
موردبازاریابیآمیخته يمناسباجرايوبرنامه ریزيدرمی تواندبازاریابیتحقیقات

.گیردقراراستفاده
به.دهدپوششرابازاریابیاستراتژيابعادکلیه يبایدبازاریابیتحقیقاتبرنامه يیک

رابازارآنبرايمناسبترفیعیابزاروهدفبازاریکتحقیقاتکهزمانیدیگر،عبارت
ارزشایجادآنهابرايکهبخشآنمشتریاننیازموردمزایايبایدمی کندشناسایی

.کندشناسایینیزرابخشهرمناسبتوزیعکانال هايوقیمت هاومی کند

٣٢



اقتصاديمحیط

٣٣

وجود اعتبارصادرات و واردات
سطح درآمد قابل تصرفنوسان قیمت

میل به مصرفسیاست هاي پولی
نرخ بهرهسیاست هاي مالی
نرخ تورمنرخ مالیات

صرفه جویی به مقیاسسیاست هاي اوپک
روند تولید ناخالص داخلیشرایط اقتصاد جهانی

روند بیکاريکسر بودجه
سطح بهره وري کارکناننرخ بازار پول

روند بازار بورسنرخ ارز



محیطیوبوم شناسی،فرهنگی،اجتماعیمحیط

٣۴

بازنشستگیدرباره ي نگرش نرخ زاد و ولد

نگرش درباره کیفیت محصولتعداد گروه هاي ذینفع
نگرش درباره خارجی هامیزان ازدواج
برنامه هاي اجتماعیمیزان طالق

مسؤولیت هاي اجتماعیمیزان مهاجرت
نگرش درباره قدرت و اختیاربرنامه هاي تأمین اجتماعی

بازیافت ضایعاتنرخ طول عمر
آلوده نمودن هوانگرش نسبت به تجارت

آلوده نمودن آبزندگیشیوه ي 
به خطر افتادن نسل انواع حیواناتنقش جنسیت



قانونیودولتی،سیاسیمحیط

٣۵

میزان هزینه هاي دفاعیمقررات دولتی یا مقررات زدایی

مقررات استخدامیتغییر در قوانین مالیاتی
میزان یارانه هاي دولتیتعرفه هاي خاص

ضدانحصاريقوانین کمیته هاي اقدامات سیاسی
رابطه با سایر کشورهادرصد مشارکت رأي دهندگان
مقررات صادرات و وارداتتغییر در قوانین مربوط به برند

شرایط سیاسی در کشورهاي خارجیقوانین حفظ محیط زیست



وريافنمحیط 

٣۶

فناوريسرعت تغییر در تخصیصی دولت به تحقیق و توسعهبودجه ي 

بهبود عملکرد تولید از طریق اتوماسیونصنعت به تحقیق و توسعهبودجه ي تخصیصی 

فناوريساختار و ویژگی هاي فناوريتمرکز بر روي اقدامات 
شرایط آنفناوري و انتقال حمایت از مالکیت معنوي

استفاده از رایانه در صنایعدرجه ي محصوالت و خدمات جدید

عوامل تولیدفناوريتحوالت جدید در انتقال 

فناوريسطح آزمایشگاه به بازارفناوریاز انتقال 



رقابتیمتغیرهاي

٣٧

کدامند؟رقیبشرکت هاياصلیقوتنقاط1
کدامند؟رقیبشرکت هاياصلیضعفنقاط2
می باشند؟استراتژي هاییوبلندمدتاهدافچهدارايرقیبشرکت هاي3

می دهند؟نشانواکنشچگونهمحیطیعواملمقابلدررقیبشرکت هاي4

هستند؟آسیب پذیراندازهچهتاشرکتاستراتژي هايمقابلدررقیبشرکت هاي5

آسیب پذیررقیبشرکت هايضدحمله هايمقابلدراندازهچهتاشرکتاستراتژي هاي6
است؟

است؟چگونهرقیبشرکت هايبهنسبتشرکتمحصوالتپایگاه7
شده اند؟شرکتبرايکنونیجایگاهایجادباعثعواملچه8
است؟کردهتغییراتیچهرقیبشرکت هايرتبه يگذشتهسالچندظرف9

دررقیبشرکت هايتهدیدموجبمی تواننداندازهچهتاجایگزینخدماتومحصوالت10
شوند؟صنعتاین



محصوالت صنعتی
کردتقسیمدستهچهاربهمی توانراصنعتیمحصوالت:

سرمایه ايکاالهاي
قطعاتواولیهمواد
خدمات
سایر

٣٨



جدیدنقش تحقیقات بازاریابی در معرفی محصوالت 
بازارهابهشدهمعرفیجدیدمحصوالتازباالییدرصداینکهبهتوجهبا

کمکمی تواندبازاریابیتحقیقاتانجامبنابراینمی شوندشکستدچار
.دهدانجاممشکلاینبرغلبهجهتدرزیادي

استسریعتغییراتدنیايامروزدنیاي.
تغییرحالدرهموارهبازارهاایندرمصرف کنندگانهايخواستهونیازها

.استتحولو
هستندپیشرفته تريوجدیدترمحصوالتدنبالبههموارهآنها.
نیازهاپاسخگويکهکنندتولیدراجدیديمحصوالتمجبورندشرکت ها

.باشندمصرف کنندگانتغییرحالدرخواسته هايو
٣٩



گذاريتحقیقات قیمت

استقیمت گذاريدرآنکاربردبازاریابیتحقیقاتازاستفادهدیگرنوع.
ونظراتارزیابیبههستندمربوطبازارآزمون هايازعمده ايبخش

.متفاوتقیمتدودرشرکتمحصوالتازمصرف کنندگاناستقبال
استحاضرمصرف کنندهکهپولیمیزانتعیینازاستعبارتقیمت گذاري

.بپردازدشرکتبهمحصولدریافتبابت
استقائلشرکتمحصولبرايمشتريکهارزشیمیزاندیگرعبارتبه.

۴٠



تحقیقات توزیع
محلازفیزیکیطوربهرامحصوالتکهاستبازاریابیکانال هايشاملتوزیع

.می فرستندمصرف کنندهمحلبهفروشنده
فعالیت هايکهاستمرتبطهمبهنهادهايازمجموعه ايبازاریابیکانالیک

.می دهندانجاممحصوالتمصرفبرايراالزمپشتیبانی
یکوتولیدکنندهیکشاملفقطوهستندکوتاهبسیارتوزیعکانال هايازبرخی

نقل،وحملشرکت هايشاملوطوالنی تردیگربرخیوهستندمصرف کننده
.هستندمختلفخرده فروش هايوعمده فروش ها

تأمینزنجیرهمدیریتعبارتازاوقات،برخی(SCM)توزیعکانال هايجايبه
.می شوداستفاده

۴١



ترفیعتحقیقات 

خریدارانمتقاعدسازيواطالع رسانیدرشرکتارتباطیوظیفه يترفیع
.استشرکت

هدایا،تبلیغات،اثربخشیسنجشمانندموارديدرترفیعتحقیقات
سایروعمومیروابطتخفیفات،رایگان،نمونه هايخرید،کوپن هاي
.می شونداستفادهفروشترویجروش هاي

تبلیغاتمورددرتحقیقترفیع،زمینهدرتحقیقاتمختلفانواعبیندر
وزمانپول،فزایندهطوربهشرکت هاواسترایجتحقیقاتسایرازبیشتر
.می نمایندتحقیقاتنوعاینانجامصرفرابیشتريانرژي

۴٢



ارتباطات یکپارچه بازاریابی

انجامهمازجدانبایدبازاریابیآمیختهعناصرمورددرشرکتتصمیمات
ازرایکسانیذهنیتصویربتوانندتاباشندهماهنگهمبابایدبلکهدنگیر

.کنندایجادمشتریاندرآنمحصوالتوشرکت
هماهنگ سازيباعثکهاستابزاريبازاریابیه يیکپارچارتباطات

.می شودیکدیگربابازاریابیه يآمیختعناصر
يیکپارچهيآمیختهمختلفترکیباتتأثیرمی تواندبازاریابیتحقیقات

مدیراننظرموردشاخص هايسایریاذهنیتصویر،فروشبررابازاریابی
.کندشناسایی،سازمان

۴٣



بازاریابیتحقیقاتانجامبرمؤثرعوامل

داردبستگیعامل4بهبازاریابیتحقیقاتانجام:
زمانیمحدودیت هاي
داده هابهدسترسی
تصمیمماهیت
آنهزینه هايمقابلدرآمدهدستبهاحتمالیاطالعاتارزش

۴۴



تحقیقاتدراسالمیاخالق
بخشدر.داردپژوهشوتحقیقانجامدراخالقبهزیاديتوجهاسالم

راآنهاتحقیقاتانجامدربایدمحققانکهاسالمیاخالقمفاهیمزیر
:استشدهارائهکنندرعایت

درشجاعتوشهامت،سابقپژوهشگرانبهاحترامتوکل،الهی،انگیزه
حقکتمانازپرهیز،پژوهشدروییت جحقیقروحیه،امانت داري،پژوهش

دنیاخواهیوشهرت طلبیازپرهیز،مشاورانازاستفادهوگروهیپژوهش
خواسته هايدادندخالتازپرهیزاب زدگی،شتازپرهیزنفسانی،تمایالتو

علمیسرقتازپرهیز،گروهیوشخصی
فهم،بغض هاوحب هانهادنکنار،فروتنیوتواضع،اولویت هارعایت

انتقادپذیريروحیه،اندیشهنقدسپسکامل

۴۵



بازاریابیتحقیقاتدراخالقیمباحث

تقسیم بنديدستهسهبهمی توانبازاریابیتحقیقاتدررااخالقیمباحث
:کرد
می دهندانجامرابازاریابیتحقیقاتکهافرادي.
شرکت هامدیرانوحامیانسازمان ها،شاملکهبازاریابیتحقیقاتمشتریان

.هستند
هستندتحقیقپاسخگوهايهمانکهتحقیقدرمشارکت کنندگان.

۴۶



تعهدات محقق
استزیرمواردشاملآمریکابازاریابیانجمناخالقیکدهايازبرخی:

بازاریابیتحقیقاتطریقازشرکتمحصوالتفروشعدم
بماندباقیمحرمانهآنهانامبودقرارکهتحقیقپاسخگوهاينامافشايعدم.
پاسخگویامشتريشخصیحریمبهتجاوزعدم
دارندفعالیتصنعتیکدرکهمشابهیشرکت هايبرايتحقیقانجامعدم.
غلطنتایجارائهعدم
محققانسایرکارسرقتعدم

۴٧



تعهدات کارفرما
وکندرعایترااخالقیاتبایدتحقیقاتیشرکتباقراردادبستندرکارفرما

عملقراردادشرایطاساسبرتحقیقاتیشرکتحقوقوحقپرداختدر
.کند
مخفیراآنوکندبیانمحققبرايراتحقیقانجاماصلیدلیلبایدکارفرما

.نکند
کندتشویقدقیقاطالعاتیافتنبرايرامحققبایدکارفرما.
مفیدومهممواردسایروپولیوزمانیمحدودیت هاياهدافبایدکارفرما

.نمایدبیانمحققبرايتحقیقبهترانجامبرايرا
،باوباشندمحققسؤاالتبهپاسخآمادههموارهبایدشرکتمدیران

.دهندپاسخاوپرسش هايبهصداقت
۴٨



تحقیقمشارکت کنندگان در تعهدات 

بهکهمی رودانتظارمی کندشرکتتحقیقدرداوطلبانهپاسخگوکهزمانی
.دهدپاسخصداقتباسؤاالت

استپاسخگواصلیوظیفهصادقانه،همکاري.
داشتهاعتمادپذیريقابلیتپاسخگوکهدارندانتظارنیزکارفرماومحقق

.ندهدقراررقبااختیاردرراشرکتاسراروباشد

۴٩



الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل دوم

مسأله در تحقیقات بازاریابیتعریف 

٢



مسألهتعریف
استبازاریابیتحقیقاتفرآیندبخشمهم ترین)مسألهبیان(مسألهتعریف.
استمهم ترنیزآنبرايراه حلکردنپیداازمسألهتعریف.
می شوندآغازمناسبمسألهتعریفیکبامناسبتصمیمات.
زبانبهزبانیکازترجمههمانندمناسبمسألهیکبهکاروکسبوضعیتیکتبدیل

.استدیگر
سؤالیاگزارهزمینهدرمحققانومدیرانکهمی شودایجادزمانیمناسبمسألهتعریف

.برسندتوافقبهتصمیم
که-تحقیقکاربر-مدیریکنظرموردسؤاالتمکتوببیانازاستعبارتتصمیمگزاره

.شوددادهپاسخآنهابهداردانتظار
باشدهدف داروواضح،مرتبطباید،بنابراینواستتحقیقانجاماصلیدلیلتصمیمگزاره.
طرحدراهدافاین.کنندتبدیلتحقیقاتیهدفچندیایکبهراتصمیمگزارهبایدمحققان

.هستندارائهقابلتحقیقپیشنهادي

٣



مسائلوفرصت ها
استمسألهتعریفتصمیم گیرياولمرحله.
برايمااماهستندفرصت هاشناساییدنبالبهتحقیقاتاوقاتبرخی

.ممی کنیاستفادهمسألهتعریفواژهازبیشترسادگی
،فرصت هايومسائلتبدیلبرايمسألهتعریفواژهازمابنابراین

.می کنیماستفادهتحقیقاتیدقیقعباراتبهکاروکسب

۴



فراوانی وضعیت
مسائلوفرصت هابنابراین.هستندچرخشیصورتبهغالباًکاروکسبوضعیت هاي

.می شوندتکرارچرخشیصورتبهکاروکسب
این گونهدر.شوندتبدیلسازمانروزمرهوعاديمسائلبهمی توانندحتیمسائلاین

.استمشخصکامالًنیزآنهاتحقیقروش هايواستآسانبسیارمسألهتعریفموارد
تحقیقاتانجامبدونمی توانراآنهاکههستندمشخصآن چنانمسائلمواردبرخیدر

.کردحلبیشتر
صورتبه»تصمیم گیريپشتیبانیسیستم هاي«طریقازمی توانحتیراتکراريمسائل

.کردحلخودکار
مدیراناطالعاتینیازهايکههستندسیستم هاییتصمیم گیريپشتیبانیسیستم هاي

آنهااختیاردرموقعبهراتصمیم گیريبرايالزماطالعاتومی کنندشناساییراسازمان
.می دهندقرار

۵



شدت تغییرات  
آنبرايمسألهتعریف،می دهدرويکاروکسبدرناگهانیاتفاقیککهزمانی

.استآسان تر
دچارماههدوزمانیدورهیکدرناگهانیطوربهشرکتیفروشکهزمانی،مثالبراي

ازراشده اندفروشکاهشباعثکهرامتغیرهاییمی توانراحتیبه،می شودکاهش
.کردشناساییبازاریابیتحقیقاتطریق

زمانیدورهیکدرکهدارندقرارنامحسوستغییراتچشم گیرتغییراتمقابلدر
.می دهندرويبلندمدت

تغییراتبرايمسألهتعریفازسخت ترنامحسوستغییراتبرايمسألهتعریف
.استچشم گیر

وآهستهطوربهتغییراینامامی کندپیداتغییرزمانطیدرمردمذائقه،مثالبراي
آنهاتأثیرگذارينحوهکردنمشخصوروندهااینشناسایی.می گیردصورتتدریجی

.استمشکلبسیارخاصغذاییمحصولیکبازارسهمبر ۶



شدت پراکندگی عالئم مسأله
می شودسخت ترمسألهتعریفباشندپراکنده ترمسألهعالئمچقدرهر.
مسألهبیانیکقالبدرعالئمدادنقرارهمکنارموارداین گونهدر

.استسختیکارمنسجم
می شوندمواجهعالئمازمجموعه ايباشرکت هااوقاتبرخی،مقابلدر

ازمجموعه ايیایکبهتادادقرارهمکنارراآنهامی توانراحتیبهکه
موضوعیکبهعالئماینکهچرا.کردپیدادستهمبهمرتبطسؤاالت
.دارنداشارهمشخص

٧



ابهام عالئم مسأله

استنامطلوبغالباًابهام.
استناخوشایندافرادبراياینومی شوداطمینانعدمایجادباعثابهام.
دهندنشانرازیاديعالئممی توانندنیزمحیطیتحلیل هايمشابه،طوربه

.نباشندآشکارومنطقیجهتیکدراستممکنآنهاازهیچ یککه
بودنمبهمدلیلبهسازماناصلیمسائلیامسألهشناساییمواردایندر

.استمشکلبسیار

٨



بازاریابیتحقیقاتمسائلومدیریتیمسائل

٩

مسأله تحقیقات بازاریابیمسأله مدیریتیردیف

تخصیص بودجه تبلیغاتی به انواع 1
رسانه هاي تبلیغاتی

انجام تحقیق براي ارزیابی میزان آگاهی ایجاد 
شده به وسیله هر یک از انواع رسانه ها

انجام تحقیقات علی براي شناسایی دالیل کاهش فروش در طی دو سال گذشته2
کاهش فروش

آیا ورود محصول جدید را باید به برخی 3
انجام آزمون بازاراز استان ها محدود کنیم؟

چه میزان پاداش را باید به کارگران  4
انجام تحقیق در مورد بهره وري کارگرانبدهیم؟



عملکرديشکاف
این.داردوجودبالقوهوبالفعلحالتبینشکافیکهمی شودایجادزمانیمسأله

:می شودایجادطریقچندبهشکاف
کهزمانیمثال،براي.استکمترانتظارموردعملکردازکاروکسبواقعیعملکرد

.هستندمدیریتتوسطشدهتعییناهدافازپایین ترسودوفروش
اینتشخیصبراي.استکمترامکان پذیرعملکردازکاروکسبواقعیعملکرد

فرصت جویی.بدانندراخودعملکرديبالقوهظرفیتبایدمدیرانشکافنوع
.می گیردقرارمسألهتعریففرآیندنوعاینچارچوبدرغالباً
دركمدیراناوقاتبرخی.استامکان پذیرعملکردازبیشترانتظارموردعملکرد

میزانازنادرستیبرآوردهاي،بنابراین.دارندبازارحجموفرصت هاازنادرستی
.می دهندانجامخودفروشوعملکرد

١٠



مسألهتعریفسؤاالت

١١

سؤالردیف

هدف اصلی تحقیق چیست؟ حل یک مسأله یا شناسایی یک فرصت؟1

آیا اطالعات زمینه اي بیشتري الزم است؟2
براي تصمیم گیري به چه اطالعاتی نیازمندیم؟3
اطالعات چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟4
آیا باید تحقیق را انجام داد؟5



مسألهتعریففرآیند

١٢



مسألهتعریففرآیند

١٣



مصاحبهفرآیند
انجامتصمیم گیرانبارامصاحبه ايمسألهتعریفاولگامدرمحققان

.کنندپیدابیشتريآشناییبررسیموردوضعیتباتامی دهند
بایدکارفرماهاوداردمسألهتعریفدرتعیین کننده اينقشمصاحبهفرآیند

وضعیتبهآگاهوتأثیرگذارافرادهمهبامی تواندمحققکهدهندتضمین
.کنداستفادهآنهااطالعاتازوکردهمصاحبه

قبولمی شودبیانمدیرانتوسطکهرامسأله اياولینغالباًمحققان
،واقعدر.نیستمسألهتعریفبرايمناسبیشیوهایناما.می کنند

رامسألهبرايتعریف هااولینماهرمحققانکهاستکردهثابتتحقیقات
بهرامسألهمی کنندتالشبیشتراطالعاتجمع آوريباآنها.می کنندرد

.کنندتعریفدیگرشیوه اي
١۴



مصاحبهفرآیندبهبودبرايکاربردينکات
مدیرانبابیشترایده هايکسببراي.دهیدتوسعهرازیاديفرصت هايومسائل

.کنیدمصاحبهمختلفسطوح
مسائلبرايکهبودخواهدمفیدزمانیتحقیق.کنیدفکرمسائلراه حل هايمورددر

.باشدداشتهوجودراه حل هاییآن
کشفبرايروان کاويتکنیک هايازیکی.کنیداستفادهآزادتداعیهايتکنیکاز

تکنیکمهمروش هايازکیی.استآزادتداعیتکنیکناهوشیارروانیزندگی
.استمغزيطوفانروشآزادتداعی

درتاکرداستفادهبالقوهسؤاالتازفهرستیایجادايبرپرسشیتکنیک هايازباید
.کردمطرحراآنهامصاحبهجلسه

١۵



عالئمشناسایی
درزیاديکمکمی تواندشرکت)ارشدمدیران(اصلیتصمیم گیرانبامصاحبه

محققآنگاهشدندشناساییعالئمکهزمانی.دهدانجاممسائلاصلیعالئمشناسایی
.کندکاوشراعالئمایناحتمالیدالیلکندتالشباید
می کندتالشمحققآندرکهاستمصاحبهتکنیک هايانواعازیکیکاوش

کلیديبعدچنددرکاوش.آورددستبهمباحثازرادقیق تريوعمیق ترتوضیحات
:می گیردصورتزیرشرحبه
خاصواژه هايوعبارت هادقیقمعنايکهبخواهیدتصمیم گیرندهاز:شفاف سازي

.دهدتوضیحدقیقاًرا
می تواندسکوت.نگویدچیزيوکندسکوتاوقاتبرخیمی تواندمحقق:توقف

.دهدتوضیحرامسألهبیشتريجزئیاتباکهبدهدانگیزهتصمیم گیرندهبه
چهتابررسیموردرویدادهايدهدتوضیحکهبخواهیدتصمیم گیرندهاز:مقایسه

.هستندمتفاوتیامشابهرویدادهاسایرباحد ١۶



کلیدي از عالئم)مسائل(ه مسألشناسایی 
مدیرانومحققانبرايمسألهبامرتبطعواملوابعادهمهشناسایی

.نداردامکاناجرایی
محققاماداردتحقیقاصلیمسألهتعییندرمهمینقشمصاحبهفرآیند

بارامسألهعالئمکهشودمطمئنتادهدانجامرابیشتريتحقیقاتباید
.استنگرفتهاشتباهمسأله

کهصورتیدرهستندمتفاوتهمباکامالًعواملایناینکهبهتوجهبا
انتخابتحقیقاصلیمسألهعنوانبهنادرستیبهراآنهاازیکهرمحقق

.بودنخواهدکاربرديتحقیقنتایجکند

١٧



اهداف تحقیقاتی بهگزاره هاي تصمیم مدیریتی تبدیل
انجامازمدیراناهدافازمناسبیدركمحققانکهمی یابدپایانزمانیوضعیتیتحلیل

.باشندداشتهتحقیق
شوندتبدیلتحقیقاهدافبهبایدتصمیمگزاره هاي.
چهبهوکنداندازه گیريبایدراچیزهاییچهکهکندمشخصبایدمحققاینجادر

.داردنیازمطالعه اينوع
مشخصمی کنندکمکمدیرانتصمیم گیريبهکهرااطالعاتینوعتحقیقاهداف

.می کنند
چهکهدهدپاسخسؤالاینبهبایدضرورتاًتحقیقشدنوشتهتصمیمگزارهکهزمانی

؟استنیازموردوضعیتاینحلبراياطالعاتی

١٨



تعیین واحد تحلیل 
»چهدر)بوکسیچهیاچیزيچه)الفکهمی دهدنشانتحقیقیک»تحلیلواحد

.می کنندفراهمتحقیقبرايراالزمداده هايسطوحی
ویژگی هايدارايکهمی شودگفتهتحلیلواحدهايازمجموعه ايبهنیزآماريجامعه

.هستندیکسان
متوجهغالباًمی کنندفکروضعیت هامورددرخالقطوربهودقتباکهمحققانی

.کردبررسیتحلیلسطحیکازبیشدرمی توانرامسألهیککهمی شوند
سطحدرستاده هاامامی شوداندازه گیريشرکتسطحدرمفاهیمموارد،برخیدر

تحلیل هاي«راتحلیل هاییچنین.می شوداندازه گیريشرکتمشتریانیاکارکنان
.می نامند»چندسطحی

روززمینه،ایندرمرتبطنرم افزارهايروزافزونرشدبهتوجهباتحلیل هاییچنینانجام
.می شودبیشترروزبه

١٩



انواع متغیرها از لحاظ مقادیر متغیر در اندازه گیري
دستهدوشاملمی پذیرنداندازه گیري هادرکهمقادیريلحاظازمتغیرها

:هستند
کمی
کیفی

٢٠



کمیمتغیرهاي

اعدادازمی توانآنهااندازه گیريبرايکههستندمتغیرهاییکمیمتغیرهاي
:هستندنوعدوشاملکمیمتغیرهاي.کرداستفاده
مقادیرآنهامقداردوهربینکههستندمتغیرهایی:پیوستهکمیمتغیرهاي

همچنین.سودوفروشحجمهوا،دمايوزن،قد،مانندداردوجودبی شماري
اعدادطریقازمی توانکهاستمتغیريمختلفشرکت هايازمشتریانرضایت

بیشتررضایتمیزاندهندهنشانبزرگ تراعدادکهترتیببدین.کرداندازه گیري
.هستند

مقدارآنهامقداردوبیننمی توانکههستندمتغیرهایی:گسستهکمیمتغیرهاي
یکفروشگاهیشعباتتعدادوفروشکارکنانتعدادمانندکردپیدارادیگري
.شرکت

٢١



کیفیمتغیرهاي
ویژگییکگوناگونحالت هايشاملکههستندمتغیرهاییکیفیمتغیرهاي

.شغلمذهب،جنسیت،مانندهستند
ازیکهروکردطبقه بنديمختلفدسته هايبهرامتغیریکبتوانکهزمانی

.می شوداستفادهکیفیمتغیرهايازداردقرارطبقهیکدرراآزمودنی ها
می شودگفته»طبقه ايمتغیر«کیفیمتغیربهمواردازبرخیدر.
چیست؟شماتلویزیونمارك«کهبپرسدآزمودنی هاازمحققاگر،مثالبراي«،

عددآنهابهنمی توانکهچرا.بودخواهندکیفیمتغیرهاينوعازپاسخ ها
.داداختصاص

اینامامی یابداختصاصعددهمکیفیمتغیرهايبهداده هاتحلیلدراگرچه
شمارهمانندمی روندکاربهآنهاشناساییبرايفقطوندارندکمیجنبهاعداد

.شرکتیکشعبات
٢٢



نقش آنها در تحقیقانواع متغیرها از لحاظ

متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر تعدیل کننده
متغیر کنترل
 مداخله گرمتغیر
متغیر واسطه اي

٢٣



مستقلتغیرم

راآنتأثیرمی کندتالشمحققکهاستمتغیري)پیش بین(مستقلمتغیر
.کنداندازه گیريوابستهمتغیربر
می کندارزیابیشرکتعملکردبررامشتریانوفاداريتأثیرمحققکهزمانی

.استوابستهمتغیرشرکتعملکردومستقلمتغیرمشتریانوفاداري

٢۴



وابستهمتغیر
داردقرارمستقلمتغیرتأثیرتحتکهاستمتغیري)مالك(وابستهمتغیر.
استتحقیقموضوعهمانوابستهمتغیر.
فروشنیروهايمهارت هايتأثیربررسیقصدمحققکهزمانی،مثالبراي

.استوابستهمتغیرشرکتعملکردداردشرکتعملکردبررا
می سنجدمشتریانوفاداريبررامحصولکیفیتتأثیرمحققکهزمانی

استوابستهمتغیرمشتریانوفاداري

٢۵



کنندهتعدیلمتغیر
بینارتباطمیزانیاجهتکهاستمتغیري)تعدیل گر(تعدیل  کنندهمتغیر

.می دهدقرارتأثیرتحتراوابستهومستقلمتغیرهاي
فروشنیروهايمهارت هايتأثیربررسیقصدمحققکهزمانیمثال،براي

متغیرعنوانبهمی تواندجنسیتمتغیرداردشرکتعملکردبررا
تحتراوابستهومستقلمتغیرهايبینارتباطمیزانیاجهتتعدیل کننده

.دهدقرارتأثیر
گرفتنظردرنیزدوممستقلمتغیرعنوانبهمی توانراتعدیل کنندهمتغیر.

٢۶



کنترلمتغیر
خنثیراآنونمودهکنترلراآنتأثیرمحققکهاستمتغیريکنترلمتغیر

.می کند
فروشنیروهايمهارت هايتأثیربررسیقصدمحققکهزمانی،مثالبراي

مطرحکنترلمتغیرعنوانبهجنسیتمتغیرداردشرکتعملکردبررامرد
.می شودکنترلشرکتعملکردبرآنتأثیرومی شود

رابطهجنسیتکهمی داندقبلیتحقیقاتنتایجازمحققچون،واقعدر
قرارتأثیرتحتراشرکتعملکردوفروشنیروهايمهارت هايبین

نیروهايبررسیوتحقیقموضوعدرآندادنقراربابنابراینمی دهد
.می کندکنترلراجنسیتتأثیرمردفروش

٢٧



مداخله گرمتغیر
متغیربررامستقلمتغیرتأثیرنحوهکهاستمتغیريمداخله گرمتغیر

نهوکردکنترلمی تواننهراتأثیراینامامی دهدقرارتأثیرتحتوابسته
.کردمشاهدهمتغیرهاسایرازمستقلومستقیمطوربه
براي.می گیردقرارتفسیرموردنهاییتحلیلدرمداخله گرمتغیرتأثیر

نمی باشدمحققکنترلتحتکهزمانعامل،مثال

٢٨



واسطه ايمتغیر
مستقلمتغیربینرابطعنوانبهکهاستمتغیري)میانجی(واسطه ايمتغیر

.می کندعملوابستهمتغیرو
متغیربرواسطه ايمتغیرسپسوواسطه ايمتغیربرمستقلمتغیرابتدا

.می گذاردتأثیروابسته
درشرکت هااستراتژیکگرایش هايازیکیکهبازارمداري،مثالعنوانبه

بریادگیري مداري،ادامهدرویادگیري مداريبرابتدااستامروزيدنیاي
عنوانبهیادگیري مداريموردایندر.می گذاردتأثیرشرکتنوآوري

.می شودمطرحواسطه ايمتغیر

٢٩



یا فرضیه هاي تحقیق /تنظیم سؤاالت و

مسألهراه حلمورددرعالمانهحدسازاستعبارتفرضیه
ونوعفرضیه ها.هستندسؤاالتازدقیق ترفرضیه هاکهاستاینسؤالبافرضیهتفاوت

می توانمثال،عنوانبه.دهندتوضیحمی توانندنیزراتحقیقمتغیرهايبینارتباطجهت
:کردمطرحرافرضیه هااین
داردآنهاوفاداريبامستقیمیارتباطکیفیتازمصرف کنندگانادراك-اولفرضیه.
داردآنهاوفاداريبامستقیمیارتباطقیمتازمصرف کنندگانادراك-دومفرضیه.
آنهاوفاداريبامستقیمیارتباطفروشگاهفضايازمصرف کنندگانادراك-سومفرضیه

.دارد

٣٠



یا فرضیه هاي تحقیق /تنظیم سؤاالت و
کهمی داندتحقیقادبیاتونظریه هاازاستفادهبااینکهعلی رغممحققموارد،برخیدر

بین)منفییامثبت(ارتباطنوعوجهتامادارندمعناداريارتباطیکدیگربامتغیردو
.دهدتشخیصتحقیقادبیاتازاستفادهبانمی  تواندراآنها
فقطفرضیه هاجايبهبایدبلکهدهدارائهفرضیهنمی تواندمحققموارداینگونهدر

.دهدارائه)پروپوزال(تحقیقپیشنهاديطرحدرراتحقیقسؤاالت
تحقیقاتایندرکهچرامی گردندارائهاکتشافیتحقیقاتدربیشترتحقیقسؤاالت

فرضیه هاییایجادتحقیقازاوهدفونداردتحقیقموضوعباچندانیآشناییمحقق
.گیرندقرارآزمونموردعلییاتوصیفیتحقیقاتطریقازبایدکهاست

٣١



تحقیقنتایجوطرح،اهداف،مسألهبینارتباط

٣٢



مدت زمان تعریف مسأله 
می گذارندتأثیرمسألهتعریفدرتالشمیزانبربودجه ايمحدودیت هاي.
دخالتآنهادرمختلفیمتغیرهايوهستندپیچیدهغالباًبازاریابیمسائل

.دارند
صرفرابیشتريمنابعبایدمدیرانباشدمهم ترتحقیقاتیمسألهچقدرهر

.نمایندمسألهتعریف
تنظیمدربیشتراطمینانباعثمسألهتعریفبرايبیشترپولوزمانصرف

.می شودتحقیقاهدافدرست

٣٣



تحقیقپیشنهاديطرح
استتحقیقطرحازمکتوبیبیانیه)پروپوزال(تحقیقپیشنهاديطرح.
استتحقیقاهدافومسألهتعریفشاملغالباًتحقیقپیشنهاديطرح.
برايالزمرویه هايوتحقیقروش شناسیخوبپیشنهاديطرحیک

.می دهدنشانسیستماتیکطوربهراتحقیقمراحلازیکهرانجام
ًپیشنهاديطرحدرنیزتحقیقانجامهزینه هايوزمان بنديجدولمعموال

.می گرددارائهتحقیق
کاربرومحققبیناصلیارتباطیسندعنوانبهتحقیقپیشنهاديطرح

.می کندعملتحقیق

٣۴



تحقیقپیشنهاديطرحاهمیت
می گیردانجامشرکتازخارجتحقیقاتیشرکتیامشاوریکتوسطتحقیقکهزمانی

.کندعملقراردادیکهمانندمی تواندمکتوبتحقیقپیشنهاديطرحیک
دهدانجامتحقیقپیشنهاديطرحمحتوايقالبدرراتحقیقاستموظفمحقق.
الزمعملکردوفعالیت هامحققازتحقیقپیشنهاديطرحچارچوبدربایدنیزکارفرما

.بخواهدرا
ًشرکت هايازراتحقیقپیشنهاديطرحچندینتحقیقانجامبرايشرکت هامعموال

نظرموردمعیارهاياساسبرراطرح هااینکیفیتسپس.می کننددرخواستمختلف
.کنندانتخابوارزیابیخود

٣۵



ساختگیجداولازاستفاده
دقیقاًمدیرانبهآنطریقازمی تواندمحققکهابزارهاییبهترینازیکی

ازاستفادهآمدخواهددستبهتحقیقازنتایجینوعچهکهدهدنشان
.استساختگیجداول

می گیرندقرارتحقیقپیشنهاديطرحدرساختگیجداول.
گزارشنتایجکهواقعیجداولازهستنددقیقینمایشساختگیجداول

درشدهارائهنتایجکهتفاوتاینباالبتهمی دهندنشانراتحقیقنهایی
.واقعینههستندساختگیجداولاین

٣۶



الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل سوم

کیفی در تحقیقات بازاریابیتحقیقات 

٢



تحقیقات کیفی
داخلیترکیببخواهندکهمی گیرندکاربهزمانیراکیفیتحلیلاصطالحشیمی دان ها

مواددرونیمفهومبرآنهاتمرکز،دیگرعبارتیبه.کنندشناساییراشیمیاییمادهیک
.است

آنهاکمیتتادارندتمرکزمفاهیمکیفیتبربیشترکیفیتحقیقات.
کسبدنبالبهکهتحقیقاتیتکنیکیک«:کردتعریفچنینمی توانراکیفیتحقیقات

.»استتفسیريوذهنیتحلیل هايازدانش
ایجادبهمطالعهخاصاهدافراستايدرودارنداکتشافیماهیتکیفیتحقیقات

.می شوندمنجراولیهداده هاي

٣



تحقیقات کیفی

طریقازرابازاریابیاهدافکههستندتحقیقاتیکیفیبازاریابیحقیقاتت
تفسیرهايمی دهندامکانمحققانبهکهمی کنندبررسیتکنیک هایی

بهاینکهبدوندهندارائهبازاریابیرویدادهايازرامشروحی
.باشندداشتهنیازعددياندازه گیري هاي

برخوردارکمتريساختاربنديازکمیتحقیقاتبهنسبتکیفیتحقیقات
.هست

هستندوابستهمحققبهبیشترکیفیتحقیقات.

۴



کیفیتحقیقاتکاربردهاي

هستندمناسب ترکیفیتحقیقاتباشندمبهم ترتحقیقاهدافچقدرهر.
استمناسب ترکیفیتحقیقاتانجامآنهادرکهوضعیت هایی:

استدشوارتصمیم گیريعملیودقیقگزاره هايتوسعهکهزمانی.
باشدکاملجزئیاتبارویدادیکازمناسبدركایجادتحقیقهدفکهزمانی.
باشد»بافتبهوابسته«استبررسیحالدرمحققکهرفتاريکهزمانی.
باشدنیازموردمسائلبررسیبرايجدیديروش هايکهزمانی.
گرایشکمیداده هايجايبهکیفیداده هايازاستفادهبهبیشتراکتشافیتحقیقات

.دارند

۵



کمیتحقیقاتوکیفیتحقیقاتمقایسه

۶

تحقیقات کمیتحقیقات کیفیابعاد تحقیقردیف
کاوشیغیرکاوشینوع سؤاالت1
میزان اطالعات به دست 2

متفاوتزیادآمده از هر پاسخگو
خاصمهارت هايبهکمترنیازخاصمهارت هايبهنیازمهارت مصاحبه کنندگان3

اهداف4
ایده هاشناسایی
بااکتشافیتحقیقاتدرشدهاستفاده

خاصتحقیقاتیسؤاالتیافرضیه هاآزمونکلیتحقیقاتیاهداف

الکترونیکی،لوازمصوت،ضبطابزارها5
رایانه ايخروجی هايرایانه،پرسشنامه،تصاویرویدئو،

آساندشوارراحتی تکرار تحقیق6

آموزش هاي الزم 7
محققان

،جامعه شناسی،روان شناسی
رفتاراجتماعی،روان شناسی

تحقیقاتوبازاریابیمصرف کننده،
بازاریابی

،سیستم هايتصمیم گیري،مدل هايآمار
رایانه اي،برنامه ریزيتصمیم گیري،پشتیبانی
بازاریابیتحقیقاتوبازاریابی



کمیتحقیقاتوکیفیتحقیقاتمقایسه

٧

پایینباالاعتبار8
اعدادکلماتنحوه ارائه داده ها9
اندازه گیري و آزمونمشاهده و تفسیرروش10

بدون ساختاررویکرد اندازه گیري11
قالب آزاد

داراي ساختار
قالب مشخص

کامالً وابسته به محققدرگیري محقق12
نتایج ذهنی

عدم وابستگی به محقق
نتایج عینی

نمونه هاي کوچکنمونه ها13
غالباً در محیط هاي طبیعی

  نمونه هاي بزرگ براي افزایش قابلیت تعمیم
نتایج به جامعه

تحقیقات توصیفی و علیتحقیقات اکتشافینوع تحقیق14



اکتشافیتحقیقاتوکیفیتحقیقات
تحقیقاتانجامدارندتحقیقاتیموضوعیکمورددرمحدوديدانشیاتجربهمحققانکهزمانی

.استمفیداکتشافی
وتحقیقمسألهدقیق ترتعریفباعثمی گیرندبردرراکیفیروش هايغالباًکهاکتشافیتحقیقات

.می شوندمفیدوکاربردينتایجکسبومعتبرتحقیقاتانجامنتیجه،در
تحقیقاتواکتشافیتحقیقات:کردتقسیمدستهدوبهمی توانراتحقیقاتفلسفهعلماساسبر

.تأییدي
»فرضیه هاییایجادباعثاکتشافیتحقیقات.هستندفرضیه هاآزموندنبالبه»تأییديتحقیقات

.می گیرندقرارآزمونموردتأییديتحقیقاتطریقازکهمی شوند
می شوندکیفیداده هايایجادباعثاکتشافیتحقیقاتاکثر.
هستندکالمییاتصویري،نوشتاريصورتبهبلکهندارندعدديجنبهداده هااین.

٨



محصول جدیددر توسعه نقش تحقیقات بازاریابی 

٩

فعالیت توسعه مرحله
نقش تحقیقات بازاریابیمحصول جدید

استراتژي محصول 1
استراتژیکجایگاه یابیوبازاریابیبرنامهبرايدادهکردنفراهمجدید

خالقیتتشویقبرايخالقمصاحبهتکنیک هايبکارگیريایده زایی2
مفهومآزمونفعالیت هايغربال گري ایده3
فروشپیش بینی هايدهندهنشاننتایجوتحلیلیداده هايکردنفراهمتحلیل کسب و کار4

رقابتیجایگاه یابیو

تحقیقاتانجامطریقازمحصوالتبهبودبرايجدیدایده هايایجادتوسعه محصول5
بیشتراکتشافی

بازاریابیآمیختهعناصرپذیرشمیزاننظرازبازارآزمونآزمون بازار6
ادراكسرمایه گذاري،بازدهنرخفروش،(محصولعملکردارزیابیتجاري سازي7

)...ووفاداريارزش،



مفهومآزمون
است»مفهومآزمون«ایده ها،غربال گريدرتحقیقاصلینقش.
محصوالتمفاهیمآزمونبرايکهاستاکتشافیتحقیقاترایجشیوه هايازیکیمفهومآزمون

.می رودکاربهجدید
داردکیفیجنبهبیشترروشاینامااستشدهاستفاده»آزمون«واژهازروشایندراگرچه.
قالب هاسایرومکتوبعبارات،تصویريصورتبهجدیدمحصوالتایده هايروشایندر

.کنندبیانراخودنظراتایده هااینبهنسبتبایدآنهاومی گیردقرارپاسخگوهااختیاردر
تولیديعملیاتوتوسعهوتحقیقآغازازقبلشرکتکهمی شودباعثمفهومآزمون

.دهدانجامایدهازرااولیهارزیابی هاي

١٠



کیفیتحقیقاتگرایش هاي
ریشه در علم فلسفه و روان شناسی دارد-پدیده شناسی.
ریشه در مردم شناسی دارد-قوم نگاري.
ریشه در جامعه شناسی دارد: نظریه داده بنیاد.
ریشه در روان شناسی و تحقیقات کسب و کار دارد: مطالعات موردي.

١١



پدیده شناسیتحقیقات
استانسان هاتجربیاتمطالعهدرفلسفیرویکردیکپدیده شناسی.
استذهنیذاتیطوربهانسان هاتجربهکهداردقرارایدهایناساسبرپدیده شناسی

.می کنندزندگیآندرافرادکهداردبافتیبهبستگیو
می کندبحثرویدادهاماهیتمورددرپدیده شناسی.
مصاحبه ايابزارهاياززیاديمیزانبهغالباًدارندپدیده شناسیگرایشکهمحققانی

.می کنندستفادهامحاوره اي
ضبطمصاحبهمطالبدارندچهرهبهچهرهحالتمحاوره ايمصاحبه هايکهزمانی

.می شودتفسیرجلسهپایانازپسوشده
بدونکهآنجاازامااستزیاديزمانصرفنیازمندپدیده شناسیتحقیقاتانجام

برايزیاديایده هايایجادباعثمی تواندداردزیاديانعطاف پذیريواستساختار
.شودسازمانیمسائلحلوجدیدمحصوالت

١٢



علم تفسیر
برايرویکرديتفسیرعلم.استمهمبسیارپدیده شناسیتحقیقاتدرتفسیرلمعواژه

.استمبتنیمتن هاتفسیروتحلیلبرعلماین.استپدیده شناسیدرك
وگفته هابینارتباطبرقراريیاوگفته هابینارتباطبرقرارياساسبرمحقق

تفسیرراآنهاومی کندپیدادستاصلیمفاهیمبهبررسیمورداصلیموضوعات
.می کند

وجودتصاویرومتن هاتفسیروکدگذاريبهکمکبرايخاصیرایانه اينرم افزارهاي
.استنرم افزارهااینازیکیاطلس تینرم افزار.دارد

ازییک.هستندمفیدنیزداده بنیادتحقیقاتدراطلس تینرم افزاروتفسیرعلم
شدهاستفادهکلماتازیکهرتعدادشمارشتوانایینرم افزارهااینمهمویژگی هاي

.استمصاحبه هایاداستان هادر

١٣



قوم نگاريتحقیقات
مستلزمکهروش هاییطریقازفرهنگ هامطالعهبراياستشیوه ايقوم نگاري

.استبررسیموردفرهنگ هايدرمحققفعاالنهبسیاردرگیري
مشاهده.استقوم نگاريتحقیقاتروش هايانواعازیکیمشارکتیمشاهده

راداده هاومی شودغرقبررسیموردفرهنگدرمحققکهاستمعنااینبهمشارکتی
.ندمی کجمع آوريخودمشاهداتاساسبر
داردارتباطقوم نگاريتحقیقاتبانیزسازمانیفرهنگ.
داردقوم نگاريتحقیقاتدرمهمینقشمشاهده.
خاصفرهنگیکافرادکههستندمفیدزمانیخصوصبهقوم نگاريتحقیقات

.کنندبیانراخوداحساساتوتفکرشیوهنمی توانند

١۴



داده بنیادتحقیقات
وپدیده شناسیتحقیقاتبهنسبتکمتريبسیارمیزانبهداده بنیادتحقیقات

.می روندکاربهکاروکسبتحقیقاتدرقوم نگاري
آندرکهاستقراییتحقیقاتیشیوهیکازاستعبارتداده بنیادتحقیقات

یاپاسخگوهاوسیلهبهشدهفراهماطالعاتمورددرراسؤاالتیمحقق
.می کندمطرحخودازگذشتهاسنادازآمدهدستبهاطالعات

آغازنظریهیکباآنهاکهاستاینداده بنیادتحقیقاتکنندهمتمایزویژگی
نظریهیکایجادباعثخودتحقیق،نتایجازاستفادهبابلکهنمی شوند،

.می شوندجدید
درومی شودهدفاینبهدستیابیباعثتحقیق،نوعایناستقراییشیوه

.می کندکمکمحققبهنظریهساخت

١۵



مورديمطالعات
گفتهخاصسازمانیکیاگروه،فردیکازمستندپیشینهبهمورديمطالعات

.می شود
بازاریابیمحققانواستبازاریابیتحقیقاترایجروش هايازیکمورديمطالعات

استفادهآنازشرکتیاصنعتیکدرخاصتحقیقاتیموضوعیکعمیقبررسیبراي
.می کنند

می گیرندقراراستفادهموردکاروکسبدرمعمولطوربهمورديمطالعات.
یکمی توانروشاینطریقازکهاستاینمورديمطالعاتبراياصلیمزیتیک

.دداقراربررسیموردکاملجزئیاتبهتوجهباودقیقطوربهرامفهومیاسازمان
می تواندخوددیدگاهازکهچراداردزیاديعملآزاديمورديمطالعاتدرمحقق

.هستندضروريومهمداده هاازدستهکدامکهدهدتشخیص

١۶



کیفیتحقیقاتروش هاي

١٧

معایب اصلیمزیت هاي اصلیگرایشتوضیحابزار

مصاحبه -1
گروه کانون

گروه هاي 
مصاحبه اي 

کوچک تحت 
هدایت یک 
رهبر آموزش 

دیده

قوم نگاري و 
مطالعات 
موردي

سرعت•
دیدگاه هايکسب•

مختلف
انعطاف پذیري•

قابلیتعدم•
بهتعمیم پذیري

بزرگ ترجامعه
استفادهدشواري•

موضوعاتبراي
حساس

گران•

مصاحبه  -2
عمیق

مصاحبه هاي 
چهره به چهره 
و کاوش بین 
یک محقق 

آموزش دیده و 
یک پاسخگو

قوم نگاري، 
تحقیقات 
داده بنیاد و 
مطالعات 
موردي

اطالعاتکسب•
فردهراززیاد

برايمناسب•
رفتارهاي

غیرمعمول

قابلیتعدم•
بهتعمیم پذیري

بزرگ ترجامعه
گران•



کیفیتحقیقاتروش هاي

١٨

گفتگو-3
مکالمه بدون 
ساختار که به  
وسیله محقق 
ضبط می شود

پدیده شناسی  
و تحقیقات 

داده بنیاد

اطالعاتکسب
ازفردبهمنحصر

مشتاقافراد
پوششتوانایی

حساسموضوعات
مصاحبهازارزان تر

مصاحبهوعمیق
کانونگروه

بهبسیاروابستگی
ازمحققتفسیر

مصاحبه ها

مصاحبه -4
نیمه ساختارمند

سؤاالت باز،  
مکتوب، به دنبال 
پاسخ هاي کوتاه 

از پاسخگوها

تحقیقات 
داده بنیاد و 
قوم نگاري

بررسیامکان
خاصموضوعات

بیشتر
آسانتفسیرامکان

نتایج
مصاحبهازارزان تر

مصاحبهوعمیق
کانونگروه

انعطاف پذیريعدم
استممکنکهالزم
پاسخ هايایجادمانع

.شودخالقانه



کیفیتحقیقاتروش هاي

١٩

ارتباط  -5
تکمیل  / آزاد

جمله

اولین فکري را 
که به ذهن 
پاسخگو در 

واکنش به یک 
محرك می رسد، 

.ثبت می کند

تحقیقات 
داده بنیاد و 
مطالعات 
موردي

اقتصادي
سریع

انعطاف پذیريعدم
استممکنکهالزم
پاسخ هايایجادمانع

.شودخالقانه

مشاهده-6
مشاهده 

رویدادها و ثبت 
وقایع و 
مستندات

قوم نگاري، 
تحقیقات 
داده بنیاد و 
مطالعات 
موردي

واقعینتایجایجاد
باالاعتبارگران



کیفیتحقیقاتروش هاي

٢٠

اختالط -7
رنگ ها

پاسخگوها 
شکل هایی را 
آماده می کنند 
که نشان دهنده 

فکر و 
احساساتشان 

.است

پدیده شناسی  
و تحقیقات 

داده بنیاد

الزمانعطاف پذیري
ایجادباعثکه

خالقانهپاسخ هاي
.می شود

بهبسیاروابستگی
ازمحققتفسیر

رنگ هااختالط

آزمون -8
درك تصویر،  
آزمون هاي 
تصاویر 
انیمیشنی

محقق یک 
تصویر مبهم را 
ارائه می دهد و 
پاسخگو باید 
داستان این 

تصاویر را بیان 
.  کند

پدیده شناسی 
و تحقیقات 

داده بنیاد

،تواناییفرافکنی
دراطالعاتکسب
موضوعاتمورد

حساس
منعطف

بهبسیاروابستگی
محققتفسیر



کانونگروهمصاحبه
استکیفیتحقیقاترایجروش هايازیکیکانونگروهمصاحبه.
ازکوچکیگروهباکهاستآزادوساختاربدونمصاحبهیککانونگروهمصاحبه

.می شودانجامهستندنفر10تا6بینمعموالًکهافراد
یکقالبدرگروهرهبر.می شودهدایترهبریکوسیلهبهکانونگروهمصاحبه

.می کندتشویقراپاسخگوهابینگفتگويمنعطفساختار
هستندمختلفیگروه هايازکانونگروهجلساتدرشرکت کنندگان.
راجلسهکنترلبتواندکهطوريمی کندآغازکلیديجملهچندباراجلسهگروهرهبر

رویکرداساسبر.کندهدایتخودنظرموردجهتدرراآنوبگیرددستدر
گروهاعضايازمستقیمطوربهراخودنظرموردسؤاالتنبایدگروهرهبرپدیده شناسی

.اضطراريشرایطدرمگربپرسد
٢١



کانونگروهمصاحبهفرآیند

٢٢



مزایاي مصاحبه گروه کانون
زیادنسبتاًسرعت
راحتاجراي
بیشترتفکربهپاسخگوهاتشویق
مختلفدیدگاه هايارائه
انعطاف پذیري
بیشتردقیقبررسی

٢٣



گروه کانونمعایب
گروهیبحث هايکهمی آیدوجودبهخطراینباشدنفر6ازکمترگروهاندازهاگر

.گیردقراراعضاازنفردویایکنظراتتحت الشعاع
بدونماهیتوداردبستگیجلسههدایت کنندهمهارتبهزیاديحدتابحث هاکیفیت

.می کندمشکلراداده هاتحلیلوتجزیهوکدگذاريپاسخ هاساختار
تعمیم پذیرهمروشاینبهداردوجودکیفیروش هايدرکهمحدودیت هاییسایر

.است

٢۴



گروه کانونوظایف رهبر
همهبینتعاملوشودگروهاعضايبینسازگاريوتفاهمایجادباعثبایدرهبر

.باشدداشتهدوسترادیگرانکهاستفرديخوبرهبر.کندتشویقراپاسخگوها
ودركدرستیبهراپاسخگوهاصحبت هايبتواندتاباشدخوبشنوندهیکبایدرهبر

.کندتفسیر
می کنندصحبتکمترخوبرهبران.کندمطرحجلسهدرراخودنظروایدهنبایدرهبر.
بخواهدپاسخگوهاازبایداو.بگیرددستدرراجلسهکنترلکاملفروتنیبابایدرهبر

.شوندمتمرکزجلسهاصلیموضوعبرکه
بحثبایدنمی رسدنتیجهبهموضوعمورددربیشتربحثکهاستمشخصکهزمانی

.کردبحثدیگرموضوعاتمورددرورسانداتمامبهراآنمورددر
شودگروهاعضايبینگفتگوومذاکرهتسهیلباعثبایدبایدرهبر.

٢۵



عمیقمصاحبه
»عمیقمصاحبه.استکانونگروهمصاحبهبرايجایگزینروشیک»عمیقمصاحبه

.پاسخگویکوحرفه ايمحققیکبینچهرهبهچهرهمصاحبهیکازاستعبارت
روان شناسیدر.داردبالینیروان شناسیمصاحبهیکبهزیاديشباهتعمیقمصاحبه

.می گرددبرقراربیمارباچهرهبهچهرهحالتیکنیزبالینی
رازیاديسؤاالتمحقق.استبالینیروان شناسیبامتفاوتیهدفدارايعمیقمصاحبه

پیدادستبیشتريجزئیاتبهتامی کندتنظیمرادیگرسؤالیکپاسخهرازومی پرسد
مهمینقشنیزمصاحبه کنندهکانونگروهمصاحبهدررهبرحیاتینقشهمانند.کند
.داردعمیقمصاحبهدر
»گرفتهکاربهکاوشروش هايازیکیبرايکهاستاصطالحی»نردبانیروش

خواستهپاسخگوازروشایندر.استمفیدبسیاربازاریابیدرنردبانیروش.می شود
.کندمقایسههمبامختلفسطوحدررامفاهیمکهمی شود

٢۶



گفتگو
پاسخگوومحققآندرکهاستداده هاجمع آوريبرايغیررسمیروشیکگفتگو

.می کنندصحبتهمباتحقیقموردموضوعمورددر
می شودگفتگوواردکمیانتظاراتبامحققواستساختاربدونتقریباًروشاین.
ازتحقیقموضوعازراخودتجربهپاسخگوکهاستاینتحقیقنوعاینازهدف

تفسیرگفتگوجریانازرامفاهیممحققسپس.دهدانتقالمحققبهگفتگوطریق
.می کند

استرایجبسیارداده بنیادتحقیقاتوپدیده شناسیدرگفتگوروش.

٢٧



مزایاي روش گفتگو
نداردنیازچندانیهزینهبهمصاحبه هاازیکهرانجام.
پاسخگوهابهکهنیستنیازيکانونگروهمصاحبهوعمیقمصاحبهروش هايخالفبر

شرکتتحقیقدرمشتاقانهقبلیروش هايخالفبرآنهازیراکنیمپرداختپولی
.می کنند

گروهمصاحبههمانندتجهیزاتبهچندانیاحتیاجواستآسانگفتگوجلساتبرگزاري
.نداردکانون

استمؤثربسیارحساساطالعاتگرفتندرروشاین.

٢٨



روش گفتگومعایب
دستبهنیزکمیاطالعاتمی گیردصورتجلسههدایتدرکمیتالشکهدلیلاینبه

.می آید
استوابستهمحققبهشدتبهداده هاتحلیل.

٢٩



نیمه ساختارمندمصاحبه
هستندمکتوبشکلبهغالباًنیمه ساختارمندمصاحبه هاي.
بازسؤاالتبهکوتاهیپاسخ هايکهمی شودخواستهپاسخگوهاازروشایندر

.دهندارائهمصاحبهدرشدهمطرح
مجموعهیکباسؤاالت،بخشهردر.می شودتقسیممختلفیبخش هايبهپرسشنامه

.می یابندادامهسؤاالتایناساسبربعديسؤاالتومی شودشروعکلیسؤاالت
بازترسؤاالتبهنوبتشدندتکمیلچهرهبهچهرهصورتبهسؤاالتاینکهزمانی

.می رسدساختاربدونو
استزیرشرحبهنیمه ساختارمندمصاحبهروشمزایاي:

می دهدرابیشتريخاصموضوعاتبررسیامکان.
استآسان ترکیفیروش هايسایربهنسبتروشایندرپاسخ هاتفسیر.
استکم هزینه ايروشاقتصاديلحاظازروشاین.

٣٠



جملهتکمیل/آزادارتباط
»کیفیتحقیقاتروش هايازدیگریکی،»جملهتکمیل/آزادارتباطتکنیک هاي

.هستند
»ثبتمحرك هابهنسبتراپاسخگوهاشناختیواکنشاولین»آزادارتباطتکنیک هاي

آزادارتباطتکنیک هايازنمونه اي»جوهرلکهآزمون«یا»رورشاخآزمون «.می کنند
اولینبایدپاسخگوومی شودارائهپاسخگوبهمبهمتصویریکروشایندر.است

امکانمحققانبهآزادارتباطتکنیک هاي.کندبیانمی رسدذهنشبهکهراچیزي
.ببرندپیپاسخگوهافکريچارچوببهکهمی دهند

جملهتعداديروشایندر.استاستوارآزادارتباطاصولبرنیزجملهتکمیلروش
بهکهراجمله ايیاکلمهاولینکهمی شودخواستهآنهاازومی شوددادهافرادبهناقص

.کنندبیانجمالتاینتکمیلبرايمی رسدذهنشان

٣١



مشاهده
نشانمشارکتیمشاهدهروش.استکیفیتحقیقاتمهمروش هايازیکیمشاهده

.گیردقراراستفادهموردمختلفموضوعاتبررسیدرمی تواندمشاهدهچگونهکهداد
یادداشت هاي.می آیددستبهزمینه ايیادداشت هايازمفاهیممشاهدهروشرد

.استشدهانجاممشاهداتازمحققتوضیحاتزمینه اي
بررسیموردزمینهدررارویدادهاییچهمحققکهمی دهندنشانیادداشت هااین

آنازمفاهیمکهمی شوندمتنیبهتبدیلسپسیادداشت هااین.استکردهمشاهده
.می شوداستخراج

استممکنکنندهمشاهده.بگیردصورتتصویريقالبدرمی تواندهمچنینمشاهده
تفسیررامفاهیممنزلدرخانوادهیکاعضايرفتارازشدهمشاهدهتصاویراساسبر

.کند

٣٢



رنگ هااختالط
»استکیفیتحقیقاتروش هايازدیگریکی»رنگ هااختالط.
دهندارائهرانقاشییککهمی خواهندپاسخگوهاازرنگ هااختالطروشدرمحققان

.استتحقیقموردبرندهايیاخدماتکاالها،ازآنهاتجربهدهندهنشانکه
راآنهادرموجودمفاهیمومعانیتامی دهدقرارتفسیرموردرانقاشی هامحققسپس

.کندشناسایی
کرداستفادهنقاشی هاتحلیلدرمحققبهکمکبرايمی تواننیزرایانه اينرم افزارهاياز.
تفسیرهايبهزیاديوابستگی،دیگرطرفیازاماداردزیاديانعطاف پذیريروشاین

.داردنیزمحقق

٣٣



انیمیشنیتصاویرآزمون هايوتصویردركآزمون
این.هستندکیفیتحقیقاتروش هايازدیگریکی)تات(تصویردركآزمون هاي

.استفرافکنیتحقیقاتروشرایج ترینروش
آندرکهمی دهدارائهمبهمتصویریکباراموضوعاتروشایندرمحقق

.هستندتوجهکانوندرمحصوالتومصرف کننده
رويحالدرتصویردرچیزهاییچهدهدتوضیحکهمی خواهدپاسخگوازمحقق

؟دادخواهدرويآیندهدرچیزهاییچهواستدادن
در.هستندکیفیتحقیقاتروش هايازدیگریکینیزانیمیشنیتصاویرآزمون هاي

.می گیردقرارپاسخگوهااختیاردرانیمیشنیتصاویرروشاین

٣۴



تکنیک هاي فرافکنی
ابزاریکفرافکنیتکنیک.استفرافکنیتکنیک هاينمونه هايازیکیتاتآزمون

یکزبانازخوداحساساتوباورهابیاندرپاسخگوهاساختنقادربرايغیرمستقیم
پاسخگوهاتوسطمطالببیانسرعتافزایشباعثتکنیکاین.استثالثشخص
.می شود

خودشخصیتونگرش ها،تجربیاتاساسبررابررسیموردموضوعپاسخگوها
مبنايبرتکنیک هااین.می کنندبیانراآندیگرفردیکزبانازامامی کنندتفسیر

.دارندقرارغیرمستقیمپرسش هاي
درراآنهاکاربردکههستندمعایبیدارايعمیقمصاحبههمانندفرافکنیروش هاي

شخصیمصاحبه هايمستلزمروش هااینکهآنجااز.می کندکمتربازاریابیتحقیقات
تحلیلوتجزیهبرايماهربسیارتعبیرکنندگانومصاحبه کنندگانازآندرکههستند

.استپرهزینهنسبتاًآنهابکارگیريمی شوداستفادهاطالعات
٣۵



الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل چهارم

تحقیقات بازاریابیدر انواع داده ها 

٢



داده هاي اولیه
داده هايواولیهداده هاي:کردتقسیمدستهدوبهمی توانرابازاریابیتحقیقاتداده هاي

.ثانویه
بهپاسخبرايراآنهامحققکههستندداده هاییاولدستداده هايیااولیهداده هاي

انجامبامحققونداشته اندوجودقبلازداده هااین.می کندجمع آوريتحقیقسؤاالت
.می کندایجادباراولینبرايراآنهاتحقیق

ومصاحبه(پیمایش:استزیرمواردشاملاولیهداده هايجمع آوريابزارهاي
.علیتحقیقاتومشاهده،)پرسشنامه

راآنهابایدمحققکهچرااستهزینهوزمانصرفمستلزماولیهداده هايجمع آوري
.کندجمع آوريسیستماتیکوعلمیفرآیندیکطی

٣



داده هاي ثانویه
محققوداشته اندوجودقبلازکههستندداده هاییدومدستداده هايیاثانویهداده هاي

.استنشدهمتحملآنهاجمع آوريبرايزحمتی
می توانبیشتريسرعتباوهستندهزینه ترکماولیهداده هايبهنسبتثانویهداده هاي

.کردتهیهراآنها
ثانویهداده هايکهشودمطمئنبایدابتدااولیهداده هايجمع آوريبهاقدامازقبلمحقق

.نداردوجوداوتحقیقموردموضوعباارتباطدر
تحقیقاتایندرکهچرادارنداکتشافیمطالعاتدرزیاديکاربردثانویهداده هاي

.می کننداستفادهثانویهداده هايازمحققان

۴



هوشمنديودانش،اطالعات،داده
میزانمانندهستندخاصموضوعیکباارتباطدرنشدهپردازشوخامحقایقداده ها

.تهرانشهردرشرکتفروش
کمکتصمیم گیريدرمدیرانبهکهاستپیوستههمبهداده هايازمجموعه اياطالعات

اقتصاديوضعیتوجمعیتمیزانفروش،داده هايازترکیبیمثال،عنوانبه.می کند
.تهرانشهرمردم

مورددردانشمثال،عنوانبه.استپیوستههمبهاطالعاتازمجموعه ايدانش
یکهراطالعاتازاستمجموعه ايکهکشوراستان هايکلدرشرکتبازاروضعیت

.استان هااز
،دانشمیزانازبیشتراطالعاتمیزانواطالعاتمیزانازبیشترداده هامیزانبنابراین

.است
ونداردقرارشرکتیهردستدرکهاستاطالعاتنوعی)ویژهاطالعات(هوشمندي

.داردمحرمانهجنبه
۵



بازاریابیتحقیقاتمقابلدربازاریابیهوشمندي
می گیردقرارتصمیم گیريجهتسازمانمدیراناختیاردرطریقدوازاطالعات:

بازاریابیهوشمندي
بازاریابیتحقیقات
صنعت،مورددراطالعاتمستمرجمع آوريازاستعبارتبازاریابیهوشمندي

قوانینوسیاست هاجایگزین،محصوالتتأمین کنندگان،رقبا،برنامه هايوفعالیت ها
ازحمایتقوانیناقتصاد،آزادسازيواردات،صادرات،مالیات،مورددردولتی

.مواردسایرومحیطیمراقبت هايمصرف کنندگان،
برخیبهپاسخبرايشدهتعریفکامالًفرآیندیکازاستعبارتبازاریابیتحقیقات

دادننشانبرايکهاستتعریفیبلکهنیستفنیتعریفیکاین.خاصسؤاالت
.استشدهارائهبازاریابیهوشمنديوبازاریابیتحقیقاتبینتفاوت

۶



بازاریابیهوشمنديوبازاریابیتحقیقاتبینتفاوت

٧

تحقیقات بازاریابیهوشمندي بازاریابی

مبتنی بر پروژه داراي فرآیند مستمر

.برون سپاري می شودبیرونی غالبا ً به شرکت هاي معموالً در داخل شرکت انجام می شود

انجام می شودفوري براي اقدامات انجام نمی شودفوري براي اقدامات 

پاسخ هاي بسیار دقیق به سؤاالتداراي اهداف کلی
متمرکز بر مصرف کنندگان و تأثیرگذارانمتمرکز بر رقبا و محیط



ارزشباداده هايویژگی

٨



داده هابودنمرتبط
تصمیم گیريوضعیتباداده هامیزانچهتاکهاستمعنیاینبهداده هابودنمرتبط

.دارندمطابقت
نامرتبطآنهاازعمده ايبخشسازمان هادرداده هاانبوهحجمبهتوجهبامتأسفانه

.می شوندمحسوب
اینتغییرباآیاکهاستسؤالاینپرسیدنموضوعاینتشخیصراه هايبهترینازیکی

.خیریامی کندتغییرمابررسیموردوضعیتداده
غیرمرتبطدادهاین صورتغیردرومرتبطدادهباشدمثبتسؤالاینبهماجواباگر

.است

٩



داده هاکیفیت
دارندانطباقواقعیوضعیتباداده هامیزان،چهتاکهاستمعنیاینبهداده هاکیفیت.
هستنداعتمادقابلومعتبرصحیح،کیفیتباداده هاي.
می دهندنشاندرستیبهراواقعیوضعیتکیفیتباداده هاي.
دارندتصمیم گیريدرمهمینقشکیفیتباداده هاي.

١٠



داده هابودنموقعبه
شودارائهدرستزماندریعنیباشدهنگامبهبایدبازاریابیاطالعات.
بازاریابیمدیراناختیاردرراهنگامبهاطالعاتمی توانندرایانه اياطالعاتیسیستم هاي

.دهندقرار
معاملهکهزمانیدرستبازاریابی،اطالعاتزیاديمقدارمی شوندباعثسیستم هااین

.بگیردقراردسترسدرشدانجام

١١



داده هابودنکامل
تصمیم گیريجهتکافیداده هايبایدمدیرانکهاستمعنیاینبهداده هابودنکامل

.باشندداشته
احتیاجکندبررسیرامازندراناستانبازارپتانسیلمی خواهدکهمدیريمثال،عنوانبه

موجودشهرستان هاازیکیاطالعاتکهصورتیدر.داردشهرستان هاهمهاطالعاتبه
.شدخواهدمواجهمشکلباتصمیم گیريآنگاهنباشد

١٢



دانشمدیریت
باوجامع،فراگیرسازمانیحافظهیکایجادفرآیندازاستعبارتدانشمدیریت

.آساندسترسی
دمی شوشناختههممعنويسرمایهنامبادانشمدیریت.
ساختاریکدرسازمانمعنويسرمایهسازماندهیدانشمدیریتایجادازدفه

استرسمی
شدنسهیمواستفادهشناخت،برايیکپارچهویافتهنظامرویکردیکدانشمدیریت

.استسازماندرموجودنامدونومدونهايتخصصوتجربیاتدر
ساختخواهدخودمسخرراآیندهعصرکهاستجنبشیوحرکتدانشمدیریت.

١٣



تحقیقات بازاریابیکارکردهاي 
وکردارائهخدمتبایدبازارازبخش هاییچهبهاینکهماننداساسیسؤاالتبه:بنیادي

.می دهدپاسخدادارائهبایدبخش هاازیکهردررامحصوالتینوعچه
اینکه.می کندبررسیراترفیعیایده هايیاجدیدمحصولمفاهیممانندمباحثی:آزمون

هستند؟مؤثرچقدرآنها
می کندبررسیشرکتبرراخاصموضوعاتتأثیرچگونگی:موضوعات.
این.دارندنظارتمالیشاخص هايمانندشاخص هاییبرتحقیقاتنوعاین:عملکرد

.هستندحیاتیبالدرنگمدیریتدرتحقیقات
پشتیبانیسیستم هايدرکارکردمرتبط ترینبازاریابیتحقیقاتعملکرديکارکرد

عملکردودادقرارسیستم هاایندرمی توانرامالیشاخص هاي.استتصمیم گیري
.کرداندازه گیريراشرکت

١۴



سیستم پشتیبانی تصمیم گیري بازاریابی
بازاریابیتصمیم گیريپشتیبانیسیستمیک(MDSS)بهکهاستسیستمی

ورایانه ايداده ايپایگاه هايطریقازرامسائلتامی دهدامکانتصمیم گیرندگان
.کنندحلتحلیلینرم افزاريبرنامه هاي

ازهدفMDSSتبدیلشدهسازماندهیاطالعاتبهوذخیره سازيداده هاکهاستاین
.باشدداشتهقرارمدیراندسترسدرراحتیبهکهاطالعاتی.شوند

ازاستفادهباMDSSبودممکنکهتصمیمیبساچهومی رودباالتصمیماتسرعت
.شوداتخاذدقیقهچندطیبیانجامدطولبههفته ها

تصمیم گیريپشتیبانیسیستمداده ايمهممنابعازیکیبازاریابیتحقیقات(DSS)است.

١۵



سیستم پشتیبانی تصمیم گیري بازاریابی
سیستم هايDSSانجامجدیدCRMمی کنندتسهیلرا.
مشتريباارتباطمدیریت(CRM)ازبخشیDSSوشرکتبینتعامالتکهاست

.می کندبررسیراآنمشتریان
نرم افزارهايCRMبازار،روندهايفروش،داده هايمانندمشتريبامرتبطداده هاي

جمع آوريرامشتریانترجیحاتوآنهابهمشتريپاسخشیوهوبازاریابیترفیعات
.می کنند

١۶



داده هاانبارودادهپایگاه
راآنهابتوانکهقالبیدرمنطقینظمباخامداده هايازاستمجموعه ايدادهپایگاهیک

یکازنمونه ايمشتریانپستیآدرسفهرست.کردپردازشوذخیرهرایانهوسیلهبه
.استدادهپایگاه

روزانهمهمعملیاتیداده هايمی دهدامکانکهفرآینديازاستعبارتداده هاانبار
.شودسازماندهیوذخیرهآسان،دسترسیبرايشرکت

فعلیداده هايبهمربوطسطوحازبرخی.می شودتشکیلسطحچندینازداده هاانبار
.گذشتهداده هايبهمربوطدیگربرخیوهستند

استرایانه ايبااليتخصصنیازمنددادهانباریکمدیریت.
می دهدشرکت هابهراداده کاويجملهازپیچیدهتحلیل هايبرخیامکانداده انبار.

١٧



بازاریابیتحقیقاتدرثانویهداده هايازاستفاده
می شوندآغازثانویهداده هايباغالباًتحقیقاتیپروژه هاي.
محققتحقیقاتیپروژهاهدافازغیراهدافیباودیگرافرادتوسطداده هااین

.شده اندثبتوجمع آوري
نیستپاسخگوهابهمجددمراجعهبهنیازيثانویهداده هايباکاردر.
وفوربهنیزکیفینوعازثانویهداده هاياماهستندکمینوعازثانویهداده هايبیشتر

.می شودیافت
می سازدآسان ترراتحقیقمسألهواهدافشناساییثانویهداده هايبررسی.

١٨



ثانویهداده هايمزایاي
استآنهابهآساندسترسیثانویهداده هاياصلیمزیت.
هستندرایگاناوقاتبرخیوارزانثانویهداده هاي.
صرفوتالشانجامبهنیازبدونوکوتاهزمانیبازهیکدرمی توانندثانویهداده هاي

.بدهندآنیپاسختحقیقسؤاالتبهزیادوقت
باشنداصلیتحقیقجهت دهندهوهدایت کنندهمی توانندثانویهداده هاي.
محققبهداده هاجمع آوريبرايرامناسبروش شناسی هايمی توانندثانویهداده هاي

.دهندارائه
دهندنشانرامختلفروش شناسی هايمشکالتونقایصمی توانندثانویهداده هاي.
طولیتحقیقاتانجامبرايرامقایسه ايوتاریخیداده هايمی توانندثانویهداده هاي

.کنندفراهم
هستندمفیدبسیاراستممکنغیراولیهداده هايجمع آوريکهزمانیثانویهداده هاي. ١٩



ثانویهداده هاياندازه گیريواحد
داردوجودبازاریابیتحقیقاتدرمختلفیاندازه گیريواحدهاي.
درباشدنداشتهمطابقتتحقیقاندازه گیريواحدباثانویهداده هاياندازه گیريواحداگر

.کرددقتبایدداده هااینبه کارگیري
بهکهرضایتیمیزانباامتیازي100مقیاسیکدرمشتریانرضایتمیزانمثال،براي

.می باشدمتفاوتاستشدهارائهلیکرتطیفصورت
بیانتحقیقاندازه گیريواحداساسبربایدراآنهاداده هانوعاینازاستفادهدربنابراین

.کرد

٢٠



ثانویهداده هايپایاییواعتبار
نداردآنپایاییواعتباربرکنترلیمحققکهاستاینثانویهداده هايمعایبازیکی.
آنارزیابیهدفباکهمی دهندنشانرامتغیريهمانداده هاآیااینکهیعنیاعتبار

خوداعتبارمختلفزمان هايدرداده هاآیااینکهیعنیپایاییوخیریاشده اندجمع آوري
.خیریامی کنندحفظرا
آنهابهاعتمادقابلیتوداده هاصحتیعنیپایاییواعتبار.
باالییاهمیتازنیزداده هاصحتاماهستندمهمهنگامبهومرتبطداده هايچهاگر

.استبرخوردار
نتیجه،دروبودهسوگیريدارايکارفرمانظرجلبخاطربهاستممکنقبلیتحقیقات

.باشندداشتههمراهبهگمراه کننده اينتایج

٢١



ارزیابی
داده هاي

ثانویه

٢٢



بازاریابیتحقیقاتدرثانویهداده هايکاربرد

٢٣

مثال کاربردردیف

حقیقت یابی1
شناسایی الگوهاي مصرف
بررسی روندهاي بازار
بررسی محیطی

مدل سازي2
برآورد پتانسیل بازار
پیش بینی فروش
انتخاب مکان هاي فروش

بازاریابی  3
داده پایگاه 

بهبود و ارتقاي پایگاه داده مشتریان
ایجاد فهرست مشتریان بالقوه



حقیقت یابی
استحقیقت یابیثانویهداده هايازاستفادهبابازاریابیتحقیقاتکاربردشکلساده ترین.
می شودانجامبازارحقایقجمع آوريجهتکهاستفرآینديبازاریابیتحقیقات.
باارزشیاطالعاتبهثانویهداده هايمنابعانواعمطالعهوبررسیبامی توانندشرکت ها

.کنندپیدادستخودتحقیقاتیمسألهمورددر
دهندقرارشرکت هااختیاردررابازارواقعیت هايوحقایقمی توانندثانویهداده هاي.
برايباارزشیمنبعداردوجودخصوصیودولتیسازمان هايدرکهگزارشاتی

.استبازارواقعیت هايشناسایی

٢۴



شناسایی الگوهاي مصرف 
مورددراطالعاتآوردندستبهثانویه،داده هايازاستفادهمهماهدافازیکی

برمؤثرجمعیت شناختیروندهايشناسایییاخاصمحصولیکمصرفالگوهاي
خریدالگوهايشناساییدرمهمینقشبازاریابیتحقیقات.استصنعت

.داردمصرف کنندگان
بهنسبتراخودقیمت هايتوانستسرویجیستیکسنرم افزارازاستفادهباکیاشرکت

.برساندتعادلبهرقبا
بازاریابیاهدافباراآنهاوبررسیراشرکتقطعاتموجوديداده هاينرم افزاراین

.می کندمقایسهشرکت

٢۵



بررسی روندهاي بازار  
استبازارروندهايشناساییبازاریابیتحقیقاتکاربردهايازدیگریکی.
می دهندقرارتحلیلموردرامحیطوبازارروندهايهموارهبازاریابان.
شرکتبازارسهموصنعتروندهايتحلیلومشاهدهازاستعبارتبازارروندیابی

.آندر
بازارواقعیاطالعاتارائهطریقازبازاریابیتحقیقاتتخصصیشرکت هايازبرخی

.دهندقراربررسیموردراصنعتروندهايتامی کنندکمکشرکت هابه
ًموردراصنعتوضعیتمصرفیکاالهايحوزهدرفعالبزرگشرکت هايتمامیتقریبا

.می دهندقراردائمیارزیابی

٢۶



بررسی محیطی
محیطیبررسیبهاستمربوطحقیقت یابیمواقعازبسیاريدر.
ومحیطیتغییراتروندهايشناساییبراياطالعاتجمع آوريشاملمحیطیبررسی

.استشرکتبازاریابیفعالیت هايبرمؤثرعوامل
استفادهموردمحیطیروندهايشناساییجهتمهمابزاريعنوانبهمی توانداینترنت

.گیردقرار
اینبرايدیگريمنبعمی تواندنیزخصوصیودولتیسازمان هايادواريگزارش هاي

.باشدهدف
طوربهنکسیسلکیسسوفکتیوامانندخطبراطالعاتخدماتشرکت هايازبرخی

سایروشرکت هاتولیديخطوطمختلف،صنایعمورددررااطالعاتیمستمر
.می دهندارائهصنعتبامرتبطموضوعات

٢٧



مدل سازي
آنحقیقت یابیکاربردازپیچیده ترکهاستمدل سازيدرثانویهداده هايدومکاربرد

.است
راآنهامی توانغالباًکهمتغیرچندیادوبینرابطهشناساییازاستعبارتمدل سازي

.کردبیانرگرسیونیوریاضیمعادالتصورتبه
می دهندترجیحپیچیدهمدل هايبهراسادهمدل هايمدیران.باشندپیچیدهنبایدمدل ها

.استآسان ترآنهادركکهچرا
استاصلیکاربردنوعسهدارايسازيمدل:

بازارپتانسیلبرآورد
فروشپیش بینی
فروشمکان هايانتخاب

٢٨



برآورد پتانسیل بازار  
می  زنندتخمینثانویهداده هايازاستفادهبارابازارپتانسیلغالباًبازاریابان.
مختلفدولتیوخصوصیشرکت هايتوسطبازارپتانسیلدقیقارقاممواقع،برخیدر

.می شودارائه
ثانویهداده هايکهاستبازاریابیتحقیقاتمهمکاربردهايازیکیبازارپتانسیلبرآورد

.می کنندکمکبازاریابیمحققانبهامرایندر
چندازآمدهدستبهثانویهداده هايمحققنباشنددسترسدرثانویهداده هايکهزمانی

.کندبرآوردرابازارپتانسیلبتواندتامی کندتلفیقهمبارامنبع

٢٩



بینی فروش  پیش
دارندنیازآیندهمورددراطالعاتیبهبازاریابیمدیران.
بودخواهدچقدرآیندهسالدرشرکتفروشمیزانکهبدانندبایدآنها.
باوبالغبازارهايدرموجودمحصوالتبرايخصوصبهفروشدقیقپیش بینی هاي

.می گیردانجامثانویهداده هايوسیلهبهغالباًثبات
استبازاریابیتحقیقاتروزمرهوتکراريکارهايازیکیفروش،پیش بینی
می کننداستفادهفروشپیش بینیبرايسازمانداخلیاسنادازغالباًبازاریابیمحققان.

٣٠



هاي فروش  انتخاب مکان
تحلیلتکنیک هايازومی دهندقرارارزیابیموردراتجاريمناطقبازاریابیمدیران

استفادهعمده فروشیوخرده فروشیعملیاتبرايمکان هابهترینانتخاببرايمکان
شرکتتوزیعسیستم هايزمینهدربازاریابیتحقیقاتکاربردهايازیکیاین.می کنند

.است
می کنندکمکمدیرانبهمکان هااینانتخابدرثانویهداده هاي.
نرم افزارهايفروشامتیازواگذارکنندهشرکت هايخصوصبهشرکت هاازبرخی

تحلیلیمدل هايازفروشگاه هامکان یابیبرايکهکرده اندایجادراخاصیرایانه اي
.می کننداستفادهریاضی

٣١



دادهپایگاهبازاریابی
مشتریانباارتباطمدیریتبازاریابیتحقیقاتکاربردهايمهم ترینازیکی(CRM)و

.استدادهپایگاهبازاریابی
مشتریانازرامناسبیبازخورهايتامی کندکمکشرکت ها بهمشتريباارتباطمدیریت

.کننددریافتخود
مشتريباارتباطمدیریت)CRM(تعامالتکهاستتصمیم گیريپشتیبانیسیستمیک

بررامشتریانرتبه بنديامکانسیستماین.می کندمدیریتراآنمشتریانوسازمانبین
.می دهدسودآوريمیزاناساس

داده هايکاربردازاستعبارتدادهپایگاهبازاریابیCRMبازاریابیارتباطاتتوسعهدر
.مشتریانباتکبهتک
داده هايافزایشدرمهمینقشثانویهداده هايCRMدارند.

٣٢



داده کاوي
مجموعهیکدرموجودالگوهايوقواعدشناساییفرآیندازاستعبارتداده کاوي

.اطالعاتازحجیم
بردررادادهمیلیون هاغالباًبزرگشرکت هايتصمیم گیريپشتیبانیسیستم هاي

.می گیرد
بهداده هاازعظیمیمجموعهازدانشکسببرايکهاستتحلیلیتکنیکیکداده کاوي

.می رودکار
کرداستفادهمشتریانخریدالگوهايشناساییبرايمی توانداده کاوياز.
رافروشنقطهمعامالتدادهپایگاه هايکهاستداده کاويازشکلیبازارسبدتحلیل

.گیردقرارشناساییموردمشتریانخریدرفتارالگوهايتامی دهدقرارارزیابیمورد
داردباالییقیمتهمچنینواسترایانه ايپیچیدهنرم افزارهاينیازمندداده کاوي.

٣٣



ثانویهداده هايمنابع

هستندنوعدوثانویهداده هاي:
داخلیثانویهداده هاي
خارجیثانویهداده هاي

٣۴



ثانویهداده هايداخلیمنابع
درآنهابهتامی کنندذخیرهوثبت،جمع آوريراداخلیداده هايسازمان هاازبسیاري

.کنندکمکسازمانیمسائلحل
دهدارائهرااطالعاتازانبوهیمی تواندمعموالًشرکتمالیوحسابداريسیستم.
مطرحثانویهداده هايداخلیمنابعازیکیعنوانبهمی تواندشرکتفروشفاکتورهاي

.باشد
شکایاتفروش،نیرويگزارش هايازعبارتندداخلیثانویهداده هايمهممنابعسایر

.کانونگروهمصاحبه هايوارجاعیمحصوالتضمانت نامه،کارت هايمشتریان،
استکردهراحت تررااختصاصیوداخلیداده هايدرجستجواینترنتیفناوري هاي.
ًکارکنانتامی کنندنصبخودسازماندررااینترانتسیستم هايشرکت هامعموال

.بگذارنداشتراكبهیکدیگرباوکنندذخیره راداده هاراحتیبهبتوانند
٣۵



ثانویهداده هايداخلیمنابع
فروشارقامواطالعات
تولیديوعملیاتیداده هاي
شرکتوب سایتتحلیل
مشتریانرضایتارزیابینتایج
شرکتتبلیغاتیهزینه هاي
مشتریانشکایاتسیستم
کارکنانپیشنهاداتوانتقاداتسیستم
تبلیغاتاثربخشیسنجشتحقیقات
گذشتهدرشرکتبازاریابیتحقیقات
شرکتبازاریابیاطالعاتسیستمدرموجودداده هاي
شرکتتصمیم گیريپشتیبانیسیستمدرموجودداده هاي
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ثانویهداده هايخارجیمنابع
فردسازمانازغیرسازمانیتوسطکههستندداده هاازنوعیخارجیثانویهداده هاي

.شده اندایجادمحقق
رااطالعاتنوعاینسازمان هاسایروتجاريانجمن هايمجالت،وروزنامه ها،دولت ها

.می کنندایجاد
امامی گرفتقرارمحققاناختیاردرشدهچاپصورتبهاطالعاتاینگذشتهدر

اینبهدسترسینرم افزاريسیستم هايایجادواطالعاتیفناوري هايپیشرفتباامروزه
.استشدهآسانداخلیداده هايبهدسترسیهمانندداده هانوع

٣٧



آنتوزیعکانال هايومحصولیکعنوانبهاطالعات

وخریدمحصوالتسایرهمانندمی توانندهستندارزشمندثانویهداده هايکهآنجااز
.شوندفروش

مصرف کنندهبهمختلفتوزیعیکانال هايطریقازمی توانرامحصوالتکههمان طور
.می شوندتوزیعمختلفکانال هايازنیزثانویهداده هايرساند

پذیردصورتفایده-هزینهمقایسهآنهاآوردندستبههزینهوداده هاارزشبینباید.
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اطالعاتتوزیعسنتیکانال هاي

٣٩



اطالعاتتوزیعمدرنکانال هاي
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کتابخانه ها
ثانویهداده هايتولیدکنندگانوکاربرانبینهستندپلیسنتیطوربهکتابخانه ها.

.هستندباارزشثانویهداده هايواطالعاتازانبوهیدارايکتابخانه ها
هستندزیرمواردشاملکشوردرمهمداده ايپایگاه هاي:

ایراناطالعاتفناوريوعلومپژوهشگاه
دانشگاهیجهادعلمیاطالعاتمرکز
اسالمجهانعلوماستناديپایگاه
کشورنشریاتاطالعاتبانک
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اینترنت  
محققاناختیاردرمختلفزمینه هايدررازیاديکمیوکیفیاطالعاتاینترنت

.می دهدقراربازاریابی
هستنددسترسیقابلاینترنتدرراحتیبهثانویهداده هايامروزه.
استدادهثانویهداده هايبهراجدیديابعاداینترنتاختراع.
ورودبا.می شودکشورکتابخانه هايکلبهمردمدسترسیباعثسیمرغشبکه مثال،براي

.کردپیدادسترسیکشورکتابخانه هايمنابعبهمی توانسیستماینبه
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ثانویهداده هايفروشندگان
درثانویهداده هايآوردندستبهبرايرامختلفیتوزیعیکانال هاياطالعاتیعصر

.استکردهایجادکتابخانه هاکنار
واسطه هاطریقازیاومستقیماًراداده هاخارجیثانویهداده هايتولیدکنندگانازبسیاري

.می رسانندفروشبه
داده هايازانبوهیبهکهمی دهندمدیرانبهراامکاناینفکتیوامانندفروشندگانی

.کنندپیدادستدورراهارتباطاتسیستم هايورایانه هاطریقازخارجی
استشرکتهزارانمالیوضعیتمورددرارزشیبااطالعاتداراينیزهوورزشرکت.

فعالیتزمینهایندرجامعه نگرمطالعاتیمؤسسهمانندشرکت هایینیزکشورداخلدر
.دارند
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ثانویهداده هايتولیدکنندگان
منبعراکتابخانه هادرموجودمجالتوکتاب هامحققانازبرخی:مجالتوکتاب ها

.می دانندثانویهداده هاياصلی
ثانویهداده هايایجاددرفعالینقشدولتیمختلفنهادهايوسازمان ها:دولت ها

.دارند
هستندثانویهداده هايمنابعازدیگریکینیزرسانه ها:رسانه  ها.
راباارزشیاطالعاتمی توانندمختلفصنایعدرتجاريانجمن هاي:تجاريانجمن هاي

.دهندارائه
دارندتخصصاطالعاتانتشاروفروشدردنیادرمختلفیسازمان هاي:تجاريمنابع.
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الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل پنجم

اولیهداده هايجمع آوريابزارهاي
بازاریابیدر تحقیقات 

٢



پیمایش
داده هاکسبنیازمندبازاریابیمحققبنابراین.داردتمرکزرفتارهابربازاریابیتحقیقات

براياستروشیپیمایش.استپیمایشداده هاکسبشیوه هايازیکی.استافراداز
.پاسخگوهاازنمونه ايباارتباطایجادبرمبتنیواولیهداده هايجمع آوري

چهافراداست،دادنرخحالدربازاردررویدادهاییچهکهمی کندمشخصپیمایش
.دارندعالقهچیزهاییچهبهودارندباورهایی

کنند،تولیدرامحصولیچهکهمواردایندرتحقیقاتایننتایجازمی توانندبازاریابان
عناصربهمربوطمواردسایروبفروشندراآنکجاکنند،تنظیمآنبرايراقیمتیچه

.کننداستفادهبازاریابیآمیخته
نتایجبهمنجربنابراین.هستندارتباطدرتوصیفیتحقیقاتباپیمایشیتحقیقاتاکثر

پیمایشجدید،محصوالتمفاهیمپاالیشمانندمواردبرخیدرالبته.می شوندکمی
.بگیردخودبهکیفیجنبهمی تواند

٣



پیمایشمزایاي
استکاراودقیق،ارزان،سریعابزاریکپیمایش.
دمی دهمحققبهنتایجتحلیلبرايراسادهآماريابزارهايازاستفادهامکانپیمایش.
نتایجشوداجرادرستکهزمانیواستبرخوردارباالییانعطاف پذیريازپیمایش

.می کندفراهممدیرانبرايراارزشیبا
باشدمفیدبسیارمشتریانایده هايونظراتمع آوريجدرمی تواندپیمایش.

۴



پیمایشمعایب
دیرتحقیقنتایجبگیرد،بکاررانامناسبینمونه گیريروشوتحقیقروشمحققاگر

سؤاالتبهنادرستیبهپاسخگوهایاوشوداندازه گیرينادرستیمتغیرهايشود،ارائه
.شدخواهدنادرستینتایجایجادباعثپیمایشدهندپاسخ

استپیمایشروشمعایبازدیگریکینیزپایینبازگشتنرخهمچنین.
تلفن،فردي،مصاحبه هايماننددادانجاممی توانمختلفیروش هايطریقازراپیمایش

.وببرمبتنیوسنتیپستالکترونیکی،پست

۵



انواع
درخطاها

پیمایش

۶



تصادفینمونه گیريخطاي
پایینحجمیانمونه گیرينامناسبروش هايدلیلبهتصادفینمونه گیريخطاي

.می شودایجادآمارينمونه هاي
دردرستینمونه گیريروش هاياگرحتی.می کننداستفادهنمونه گیريازتحقیقاتاکثر

آماريخطاهايآمارينمونهحجمبودنپاییندلیلبهاستممکنشوداستفادهپیمایش
.شودایجاد

استزیادپاسخگونفر400ازپایین ترنمونه هايدرآماريخطاهاياحتمال.

٧



سیستماتیک)سوگیري(خطاي
بکاررانامناسبیتحقیقطرحمحققکهمی شوندایجادزمانیسیستماتیکخطاهاي

.دهدانجامپیمایشاجرايدرراخطاهایییابگیرد
می شودگفتهنیزغیرنمونه گیريخطاهايسیستماتیکخطاهايبه.
مدیریتیخطايوپاسخگوخطاي:می شوندتقسیمدستهدوبهسیستماتیکخطاهاي

٨



خطاي پاسخگو
سؤاالتبهپاسخدریاندهندتحقیقسؤاالتبهدرستیپاسخ هايپاسخگوهااگر

.پاسخ داده هاخطايوبی پاسخ هاخطاي:می شودایجادخطانوعدونکنند،مشارکت

٩



بی پاسخ هاخطاي
اجتنابپیمایشدرشرکتازکهآنهاییواستنشدهگرفتهتماسآنهاباکهافرادي

.می شوندنامیدهپاسخ نداده هامی کنند،
وتلفنیمصاحبه هايامااسترایجبسیاراینترنتیوپستیپیمایش هايدرخطااین

.می کندتهدیدنیزراچهرهبهچهره
راآنوباشدداشتهخطااینازمناسبیدركبایدخودتحقیقاعتبارافزایشبرايمحقق

.کندمدیریت
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داده هاپاسخخطاي
راپیمایشغیرآگاهانهیاآگاهانهپاسخگوهاکهمی دهدرخزمانیپاسخ  داده هاخطاي

»ناآگاهانهتفسیرسوء«و»عمديتحریف«شاملخطاهانوعاین.می کنندتحریفدچار
.است

بهراتحقیقسؤاالتآگاهانهپاسخگوهاکهمی گیردصورتزمانیعمديتحریف
اینکهیاونمی آورندیادبهدرستیبهرااطالعاتیاآنها.می دهندپاسخنادرستی

.شوندرهاپرسشنامهدستازسریع ترچههرمی خواهند
داردتمایلاینکهعلی رغمپاسخگوکهمی گیردصورتزمانیناآگاهانهتفسیرسوء

تفاوتوسؤاالتشکل،پرسشنامهقالبدلیلبهدهدپاسخدرستیبهراسؤاالت
.می دهدپاسخنادرستیبهراسؤاالتزبانی
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خطاهاي مدیریتی
داردوجودمدیریتیخطاينوعچهار:

داده هاپردازشخطاي.

نمونهانتخابخطاي.

مصاحبه کنندهخطاي.

مصاحبه کنندهتقلب.

١٢



داده هاپردازشخطاي
روبروخطااحتمالبارویه ايومحاسباتیفرآیندهرهمانندرایانهتوسطداده  هاپردازش

.است
رایانهبهداده هاکردنواردوکدگذاريویرایش،نحوهبهبستگیداده هاپردازشصحت

.داردبستگی
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نمونهانتخابخطاي
باشدآماريجامعهویژگی هاينمایانگربایدآمارينمونه.
طوربهرانمونه گیريیاکندانتخابنمونه گیريبرايرانادرستیروشمحققاگر

.می شود»نمونهانتخابخطاي«دچارکنداجرانامناسبی
ازکهافراديکندتکمیلخریدمراکزدرراتحقیقپرسشنامهمحققاگرمثال،عنوانبه

.گرفتنخواهندقرارآمارينمونهدرمی دهندانجامراخودخریدهاياینترنتطریق
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مصاحبه کنندهخطاي
داردهمبازیاديتفاوت هايمصاحبه کنندگانتوانایی هاي.
»ازرادرستپاسخ هايمصاحبه کنندهکهمی دهدرخزمانی»مصاحبه کنندهخطاي

سرعتازاینکهیاومی کندثبتپرسشنامهدرنادرستیبهراآنهاامامی گیردپاسخگو
.نیستبرخوردارپاسخ هاثبتبرايکافی

اساسبرراپاسخ هامصاحبه کنندهکهشودباعثمی تواندنیز»انتخابیادراك«همچنین
.می شودمصاحبه کنندهخطايموجبنیزاینکهنمایدثبتخودنظروایده
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مصاحبه کنندهتقلب
»تحریفراپرسشنامهکلمصاحبه کنندهکهمی دهدرخزمانی»مصاحبه کنندهتقلب

پاسخکهسؤاالتیازبرخیبهخوداینکهیامی کندتکمیلراپرسشنامه هاخودشمی کند،
.می دهدپاسخنشده اندداده
قبلازبایدکندتقلبپرسشنامه هاتکمیلدرمصاحبه کنندهکهشوددادهآناحتمالاگر

سؤالنمونهاعضايازتعداديازپرسشنامه هاتکمیلازبعدکهشوددادهاطالعاوبه
.خیریاکرده اندتکمیلراپرسشنامه هاآیاکهمی شود
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ساختاربدونسؤاالتمقابلدرساختارمندسؤاالت
کندتعیینراسؤاالتبودناستانداردمیزانبایدپرسشنامهطراحیدرمحقق.
می کندمحدودراقبولقابلپاسخ هايتعداد»ساختارمندسؤال«یک.
هستندبستهسؤاالتهمانساختارمندسؤاالت.
سال18ازکمتر«بازه هايازکدام یکدرکهکندمشخصبایدپاسخگومثال،براي«،

.داردقرار»سال35ازباالتر«یاو»سال35تا18بین«
نمی کندمحدودراقبولقابلپاسخ هايتعداد»ساختاربدونسؤال«یک.
هستندبازسؤاالتهمانساختاربدونسؤاالت.
انجامراخودخریدهايرفاهفروشگاهدرشماچرا«مانندساختاربدونوبازسؤالیک

.باشدآزادپاسخارائهدرپاسخگوکهمی شودباعث»؟می دهید
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آشکارسؤاالتمقابلدرپنهانسؤاالت
سؤاالت«یاکنداستفاده»آشکارسؤاالت«ازآیاکهبگیردتصمیمبایدهمچنینمحقق

.»پنهان
سرشورهمشکلباشماآیا«مانندراآشکاريسؤالمحققاستممکنمثال،عنوانبه

باعثاستممکنآشکارسؤالاینپرسیدنامابپرسدپاسخگوازرا»؟هستیدمواجه
.شودپاسخگوپرستیژوشخصیتبهآسیب

ازمی توانداو.کندبرطرفرامشکلاینپنهانسؤالیکطریقازبایدمحققبنابراین
.بپرسدفردازغیرمستقیمطوربهراسؤالوکردهاستفادهفرافکنیتکنیک هاي

پنهانسؤاالتوساختاربدونسؤاالتازغالباًفرافکنیتکنیک هايواکتشافیتحقیقات
.می کننداستفاده
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طولیتحقیقاتمقابلدرمقطعیتحقیقات
زمانیمقطعیکدروباریکآنهاداده هايکههستندتحقیقاتیمقطعیتحقیقات

.می شوندجمع آوري
هستندمقطعیتحقیقاتنوعازبازاریابیتحقیقاتاکثر.
مقطعچنددروبارچندآنهاداده هايکههستندتحقیقاتی)دوره اي(طولیتحقیقات

.می شوندجمع آوريزمانی
زمانطولدرپاسخ هاپایداريواستمرارکهاستاینتحقیقاتنوعاینازهدف

.گیردقراربررسیموردزمانطولدرشدهانجامتغییراتوشودبررسی
استمقطعیتحقیقاتاعتبارازبیشترتحقیقاتنوعایناعتبار.

١٩



مصرف کنندهپانل
زمانطولدرخانوارهایاافرادازیکساننمونهیکازراداده هاکهطولیتحقیقیک

.داردناممصرف کنندهپانل،می کندجمع آوري
دفتریکدرزمانطیدرراخودخریدعادت هايمصرف کنندهپانلاعضاي

.می کنندثبتیادداشت
شرکت هايبهراکاراینسازمان هااستپرهزینهبسیارپانل هانگهداريکهآنجااز

.می کنندبرون سپاريبیرونی
مانندشرکت هایی.استکردهپیدازیاديرواجنیزاینترنتیپانل هايازاستفادهامروزه

.دارندمصرف کنندهپانل هايبهزیاديدسترسیزومرانگوکوالتریکس

٢٠



رویکردهاي پیمایشی تعاملی در مقابل غیر تعاملی
داردوجودپیمایشدررویکردنوعدو:

تعاملیرویکرد
تعاملیغیررویکرد

٢١



تعاملیپیمایشیرویکردهاي
تعاملاین.می دهدپاسخگوومحققبهراطرفهدوتعاملامکانکهاسترویکردي

امکانکهاستتعاملیپیمایشنوعیکمصاحبه.باشدالکترونیکییافرديمی تواند
.می دهدپاسخگوومصاحبه کنندهبهراطرفهدوتعامل

٢٢



غیرتعاملیپیمایشیرویکردهاي
یکپرسشنامه.نمی دهدپاسخگوومحققبهراطرفهدوتعاملامکانکهاسترویکردي

رویکردبهنسبتکمتريانعطافغیرتعاملیپیمایش.استغیرتعاملیپیمایشنوع
.داردتعاملی

٢٣



پیمایشروش هايانواع
 منزلدرفرديمصاحبه
تجاريمراکزدرفرديمصاحبه
تلفنیمصاحبه
پستیپیمایش
اینترنتیپیمایش

٢۴



پیمایشروش هايانواعمعایبومزایا

٢۵

مصاحبه  
فردي در 

منزل

مصاحبه  
فردي در 

مراکز تجاري
پیمایش اینترنتیپیمایش پستیمصاحبه تلفنی

سرعت جمع آوري  
داده ها

متوسط تا 
بسیار سریعسریعسریع

کند، محقق 
کنترلی بر 
بازگشت  

پرسشنامه ها  
.ندارد

7/24آنی، 

انعطاف پذیري  
جغرافیایی

محدود تا  
)جهانی(باال باالباالمحدودمتوسط

خوبمتوسط تا کمفوق العادههمکاري پاسخگو

متوسط، 
پرسشنامه هاي  
ضعیف، نرخ 

بازگشت پایینی  
.دارند

متفاوت بسته به نوع 
وب سایت؛ باال در 

پانل هاي مصرف کننده



پیمایشروش هايانواعمعایبومزایا

٢۶

مصاحبه فردي  
در منزل

مصاحبه فردي  
در مراکز 

تجاري
پیمایش اینترنتیپیمایش پستیمصاحبه تلفنی

قابلیت 
تطبیق پذیري 

سؤاالت
کامالً  

تطبیق پذیر
بسیار  

متوسطتطبیق پذیر
تطبیق ناپذیر؛  

احتیاج به قالب  
بسیار استاندارد

بسیار تطبیق پذیر

متوسط تا طوالنیطول پرسشنامه
متنوع بسته به متوسططوالنی

متوسطنوع مشوق

نرخ سؤاالت بدون  
باالمتوسطمتوسطپایینپاسخ

استفاده از نرم افزارها 
براي اطمینان از پایین  
بودن نرخ سؤاالت 

بدون پاسخ



پیمایشروش هايانواعمعایبومزایا

٢٧

مصاحبه فردي  
در منزل

مصاحبه فردي  
در مراکز 

تجاري
پیمایش اینترنتیپیمایش پستیمصاحبه تلفنی

احتمال سوء تفاهم 
متوسطپایینپایینپاسخگو

باال، محقق به 
دلیل عدم حضور 
در محل پاسخگو 

نمی تواند 
سؤاالت را 
.  توضیح دهد

باال

میزان تأثیر 
مصاحبه گر بر 

پاسخ ها
متوسطباالباال

صفر؛ عدم 
حضور 

مصاحبه گر
صفر

میزان نظارت 
صفرصفرباالمتوسط تا باالمتوسطمصاحبه گر



پیمایشروش هايانواعمعایبومزایا

٢٨

مصاحبه فردي  
در منزل

مصاحبه فردي  
پیمایش اینترنتیپیمایش پستیمصاحبه تلفنیدر مراکز تجاري

پاسخگوها هم می توانند باالمتوسطپایینپایینبی نامی پاسخگو
بی نام باشند و هم با نام

آسان، اما زمان برآساندشواردشوارراحتی پیگیري
دشوار، مگر در صورت 

دانستن پست الکترونیکی 
پاسخگو

پایینپایین ترینپایین تا متوسطمتوسط تا باالباالترینهزینه 

ویژگی  هاي خاص

می توان براي 
درك بیشتر،  

تصاویري را به 
پاسخگو نشان 

داد؛ امکان کاوش 
بیشتر

آزمون سلیقه،  
امکان مشاهده  

تبلیغات  
تلویزیونی 

سادگی نظارت 
بر جمع آوري 

داده ها؛ 
تطبیق پذیري  

کامل با 
فن آوري  هاي 

رایانه اي

پاسخگوها هر 
زمان و هر جایی 

که راحت تر 
هستند، پرسشنامه  
.را تکمیل می کنند

امکان استفاده از 
قابلیت هاي تصویري و 
انیمیشنی با استفاده از 

نرم افزارها



مشاهده
استاولیهداده هايجمع آوريروش هايازدیگریکینیزمشاهده.
وافرادواقعیرفتاريالگوهايثبتسیستماتیکفرآیندازاستعبارتمشاهده

.رویدادها
نیستالزمافرادباارتباطییاپرسشهیچانجاممشاهدهدر.
برايمکانیکیابزارهايازیامی پردازدمشاهدهبهمستقیمطوربهیامشاهده گر

.می کنداستفادهمشاهده
بردکاربهعلیوتوصیفیاکتشافی،تحقیقاتدرمی توانرامشاهده.
درنیزقوم نگاريتحقیقاتدرمحقق.داردقوم نگاريروشبازیاديشباهتمشاهده

ومشاهدهراآنهارفتاريویژگی هايومی شودواردعمیقطوربهبررسیموردمحیط
.می کندبررسی

٢٩



مشاهدهروشدربررسیموردرویدادهاي

٣٠

مثالرویدادردیف
شیوه هاي جابجایی مشتریان در فروشگاه، الگوهاي حرکتی و فعالیت هاي فیزیکی1

تعاملی آنها با محصوالت
2

چه با : جمالتی که توسط مشتریان در فروشگاه گفته می شودرفتار کالمی
سایر مشتریان و چه با فروشندگان

رفتارها و حاالت چهره مشتریان در فروشگاه یا زبان بدن آنها رفتارها و واکنش هاي فیزیولوژیکی3
در بازدید از آن

4
مشتریان براي دریافت مشاوره خرید در فروشگاه ها تا چه ارتباط فضایی

میزان به فروشندگان نزدیک می شوند؟
میزان انتظار مشتریان براي دریافت خدمت از یک پزشک؟الگوهاي زمانی5
افراد در پارك ها از چه برندهایی در خرید لباس و کفش ویژگی هاي فیزیکی6

استفاده می کنند؟
تصاویر و فیلم هاي یک جشن تولد؛ یادداشت هاي موجود در تصاویر و فیلم ها7

یک وبالگ
فعالیت  مغزي مشتریان در زمان خرید یا پس از آنرویدادهاي عصبی8



مشاهدهماهیت
ازیاکنندمشاهدهمستقیمطوربهرارویدادهاوافرادمی توانندبازاریابیمحققان

.می کننداستفادهداردوجودمشاهدهبرايکهابزارهایی
تحقیقانجامازقبلراوضعیت هایارفتارهاکهاستمفیدزمانیمستقیممشاهده

.کردپیش بینینمی توان
و»سوپرمارکت هااسکنرهاي«مانندابزارهاییوسیلهبهمکانیکیمشاهده

ورفتارهاثبتبرايمکانیکیمشاهده.می شودانجام»ترافیکشمارشگرهاي«
.هستندمفیدشدهبرنامه ریزيوتکراريرویدادهاي

هیچکهمعنیاینبهاستجسارتفاقدتحقیقنوعیکفرديیامکانیکیمشاهده
.نداردوجودپاسخگوومحققبینارتباطی

٣١



مشاهدهماهیت
آنهافعالیت هايثبتحالدرفیزیکیابزاریامشاهده گریککهبدانندافرادکهزمانی

.می شودگفتهآشکارمشاهده،مشاهدهنوعاینبهاست
آنهافعالیت هايثبتحالدرفیزیکیابزاریامشاهده گریککهندانندافرادکهزمانی

.می شودگفتهپنهانمشاهدهمشاهدهنوعاینبهاست
انحراف،ازخالیپیمایشروشخالفبرمی آینددستبهمشاهدهازکهداده هایی

.هستندسوگیريونادرستی

٣٢



مستقیممشاهده
واقعیطوربهافرادکهآنچهمورددرتفصیلیگزارش هايایجادباعثمستقیممشاهده

.می شودمی دهندانجامرویدادیکطولدر
کهنمی کندتالشاو.می کندایفارامنفعلنقشیکمشاهده گرمشاهدهنوعایندر

شرکت ها.می پردازدرویدادهاثبتبهفقطبلکهدهدتغییرراآنیاکندکنترلراوضعیت
.کننداستفادهروشاینازمی توانندرقبافعالیت هايارزیابیبراي

راهدقیق ترینوسریع ترین،ساده ترینکهمی شوداستفادهخاطراینبهمستقیممشاهده
.استداده هاجمع آوريبراي

قابلپدیده هاهمهکهچرااستانعطافعدممحدودیتدارايمستقیممشاهده
.نیستندمشاهده

ثبتنادرستیبهرویدادهاازبرخیکهشودباعثمی تواندنیزمحققذهنیتفسیرهاي
.شوند

٣٣



ساختگیمشاهده
تالشمحقق،مواقعبرخیدرااممی گیرندصورتطبیعیمحیط هايدرمشاهده هااکثر

مشاهدهرویکرداین.کندایجادرویدادهامشاهدهبرايراساختگیمحیطیکمی کند
.می شودنامیدهساختگی

مرموزخریدارانآنهابهکهمی کننداستفادهمشاهده گرهاییازخرده فروشانازبسیاري
.می شودگفته

محصولیکبهکهمی کنندوانموددروغبهومی شوندفروشگاهیکواردآنها
.می کنندخریداريراآنوهستندعالقه مند

ارزیابیمحصوالتفروشدررافروشندهعملکردفروشگاهازخروجازبعدآنها
.می کنند

٣۴



رادیووتلویزیونبرنظارت
دارندرارادیوییوتلویزیونیبرنامه هايبرنظارتقابلیتمکانیکیابزارهايازبرخی.
مستمرنظارتسیستم هايمعروف ترینازیکینیلسنسیايشرکترایانه ايسیستم

.استرادیووتلویزیونبر
استفادهمیترپیپلنامبهنظارتابزاریکومصرف کنندهپانلیکازشرکتاین

.می کند
چهبهورابرنامه هاییچه،ساعت هاییچهدرمردمکهمی کندمشخصابزاراین

.می دهندگوشیاومی کنندتماشامدت

٣۵



سایتترافیکبرنظارت
کرد ه اندارزانوآسانرابرخطرفتارمورددرداده هاجمع آوريرایانه ايفناوري هاي.
می کننداستفاده»کلیکنرخ«ازخودسایتعملکردارزیابیبرايشرکت هاازبرخی.
می کنند،توجهشرکتبرخطتبلیغاتبهافرادازدرصدچندکهمی دهدنشانکلیکنرخ

.می شوندشرکتسایتوارددرصدچندومی کنندکلیکآنرويبردرصدچند

٣۶



اسکنرها
چهافرادکنندمشخصکهمی دهندامکانشرکت هابهفروشگاه هادرموجوداسکنرهاي

است،بودهمیزانچهبهمختلفمحصوالتفروشحجممی کنند،خریداريراکاالهایی
.موارداینبهشبیهداده هاییومی کنندخریداريراکاالهاییچهدرآمدپرافراد

درشرکت هاالکترونیکی،پرداختسیستم هايزمینهدرکشورپیشرفت هايبهتوجهبا
خودوضعیتشناساییوبازاریابیتحقیقاتبرايابزارهااینازمی توانندمختلفصنایع

.کننداستفادهبازاردر

٣٧



دوربین ها
امنیتیمباحثحفظوخودعملکرديوضعیتارزیابیبرايزیاديفروشگاه هايامروزه

.می کننداستفادهدوربین از
رفتارهايدوربین ها،ایندرموجودفیلم هايبازبینیازاستفادهبامی توانندشرکت ها

.دهندقراربررسیموردراآنهاخریدنحوهومشتریان
مشتریانخریدرفتارثبتبرايدوربین هاازسونیمانندبزرگیشرکت هايامروزه

.می کننداستفاده

٣٨



عصبیابزارهاي
رامصرف کنندگانمغزيفعالیت هايکهمی دهندامکانشرکت هابهعصبیابزارهاي

.دهندقرارارزیابیمورد
مصرف کنندگان»احساسی«و»منطقی«ذهنیفعالیت هايشناختباعثعصبیابزارهاي

.می شوند
شبیه سازي«و»)آي.آر.ام(مغناطیسیرزونانستصویربرداري«مانندابزارهایی

محققانبهزیاديکمک هايزمینهایندر»)اس.ام.تی(کرانیالترانسمغناطیسی
.می دهندانجامبازاریابی

مغزکهچرامی کننددشوارمحققانبرايرابازاریابیتحلیل هايانجامابزارهااینالبته
.داردنیاززیاديمهارت هايبهآنتحلیلواستپیچیدهبسیار

داده اندقرارانتقادمورداخالقیدیدگاهازرامشتریانذهنبررسیافرادازبرخی.

٣٩



چشمیمسیریاب هاي
»می شونداستفادهمصرف کنندگانچشمیحرکاتردیابیبراي»چشمیمسیریاب هاي.
کدامبهخوانندگانکهشوندمتوجهابزاراینازاستفادهبامی توانندمجالتوروزنامه ها

.می کنندبیشتريتوجهآنهابخش هاي
،توجهآنهابهخوانندهکهبخش هاییتبلیغاتهزینهداده هااینازاستفادهباسپس

.می دهندافزایشراداردبیشتري
توسطتلویزیونیتبلیغاتمشاهدهنحوهارزیابیبرايابزاراینازمی توانهمچنین

.کرداستفادهمخاطبان

۴٠



مردمک سنج
»محرك هايارائهزماندرراچشممردمکقطرتغییرکهاستابزاري»مردمک سنج

.می دهدنشانبازاریابی

۴١



روانیگالوانومتر
»پوستالکتریکیمقاومتسنجشبراياستابزاري»روانیگالوانومتر.
آنبهنسبتفردمی شودداده نشانمصرف کنندهیکبهبازاریابیمحركیککهزمانی

.می کندریختنعرقبهشروعاوبدنومی شودحساس
گالوانومترتوسطکهمی شودپوستالکتریکیمقاومتافزایشباعثبدنتعریقافزایش

.می شوداندازه گیريروانی
محركبهنسبتفردمثبتواکنشدهندهنشانپوستالکتریکیمقاومتافزایش

.استبازاریابی

۴٢



صداسنج
»محركیکارائهبارامصرف کنندهصدايآهنگتغییرکهاستابزاري»صداسنج

.می کنداندازه گیريبازاریابی
استبازاریابیمحركبهنسبتفردمثبتواکنشدهندهنشانصداتغییر.

۴٣



یعلتحقیقات
ازبایدبسنجددیگرمتغیربررامتغیریکتأثیربخواهدبازاریابیمحققکهزمانی

.کنداستفادهعلیتحقیقات
است»آزمایش«علیتحقیقاتروشمهم ترین.
بینعلیروابطتاکندکنترلراتحقیقوضعیتمی تواندآزمایشطریقازمحقق

.کندشناساییراتحقیقمتغیرهاي
نگهثابترامتغیرهابقیهومی دهدتغییررامستقلمتغیردویایکبازاریابیمحقق

.کندبررسیرامتغیرهابینعلیرابطهوجودتامی دارد
استعلیتحقیقنوعیک»فروشبرقیمتتأثیربررسی«مثال،عنوانبه.

۴۴



علیتحقیقاتویژگی هاي
درکهچرا.داردوجود»آزمودنی«پاسخگو،جايبهعلیتحقیقاتدر:آزمودنی ها

.می گیردصورتآزمایشپاسخگوها،رويبرعلیتحقیقات
درکهاستاینپیمایشیوعلیتحقیقاتبینتفاوتمهم ترین:آزمایشیشرایط

درامامی شوداعمالتغییراتیآنهادریعنیمی شوند»دستکاري«متغیرهاعلیتحقیقات
صورتآنهادرتغییريهیچ گونهیعنیمی شوند»اندازه گیري«متغیرهاپیمایشیتحقیقات
.نمی گیرد

نامیده»بلوك بنديمتغیرهاي«می شوندکنترلآزمایشدرکهمستقلیمتغیرهاي
.هستندنژادوجنسیتمانندطبقه ايمتغیرهايشاملمتغیرهااین.می شوند

۴۵



آزمایشیطرح هايدراصلیمباحث
هستندتحقیقاتیمهمموضوعاتاز»آزمایشیطرح هاي.
استآسانبازاریابیتحقیقاتدرآزمایشیطرح هاياجراي،خوشبختانه.
هستندزیرشرحبهآزمایشیطرح هايدرمهمموضوعچهار:

مستقلمتغیرهايدستکاري
وابستهمتغیراندازه گیريوانتخاب
آزمودنی هاانتخاب
مزاحممتغیرهايکنترل

۴۶



آزمایشیطرح هايدراصلیمباحث
متغیرهايمقدارمی تواندآزمایشیتحقیقاتدرمحقق:مستقلمتغیرهايدستکاري

.دارداشارهآزمایشیمتغیریکدستکاريشیوه به»آزمایشیتیمار«.دهدتغییررامستقل
طراحی هايدروابستهمتغیراندازه گیريوانتخاب:وابستهمتغیراندازه گیريوانتخاب

.استمسألهتعریففرآیندازبخشیوابستهمتغیرانتخاب.استمهمبسیارآزمایشی
برخوردارالزماثربخشیازتحقیقتاکندتعریفخوبیبهراوابستهمتغیربایدمحقق
.باشد

مناطقسازمانی،واحدهايکارکنان،افراد،می توانندآزمودنی ها:آزمودنی هاانتخاب
رایج ترین»افراد«.باشندمواردسایروفروشگاه هابرندها،بازار،بخش هايجغرافیایی،

.هستندبازاریابیتحقیقاتدرآزمودنی هانوع

۴٧



کنترل متغیرهاي مزاحم
می کنداندازه گیريوابستهمتغیربرراآنهاتأثیرمحققکهمستقلیمتغیرهايبرعالوه

متغیرهااینبهکهبگذارندتأثیروابستهمتغیربراستممکننیزدیگريمتغیرهاي
.می شودگفتهمزاحممتغیرهاي

آنهاتأثیرامکانحدتاوشناساییرامتغیرهااینبیشترتحقیقاتانجامبابایدمحقق
.کندکنترلوابستهمتغیرهايبررا

۴٨



آزمایش هاانواع
»آزمایشگاهیمحیط هايدرکههستندآزمایشنوعی»آزمایشگاهیآزمایش هاي

.استکانونگروه هايبهشبیهچیزيآزمایشگاهبازاریابیتحقیقاتدر.می گیرندصورت
.داردمزاحممتغیرهايوآزمودنی هابرراکافیکنترلمحققآزمایشگاه هاایندر
»می گیرندصورتطبیعیمحیط هايدرکههستندآزمایشنوعی»میدانیآزمایش هاي.

نوعی»بازارآزمون هاي«.هستندمفیدبسیارفروشپیش بینی هايدرآزمایش هانوعاین
.هستندمیدانیآزمایش هاياز

۴٩



درونیاعتبار
می شودگفتهوابستهمتغیرتغییراتبرمستقلمتغیرتأثیرمیزانبهدرونیاعتبار.
متغیرتأثیرتحتکامالًوابستهمتغیرتغییراتآیاکهدارداشارهامراینبهدرونیاعتبار

.دارندنقشتغییراتایندرنیزمزاحممتغیرهاياینکهیااستمستقل
شششاملمی گذارندتأثیرآزمایشیتحقیقاتدرونیاعتباربرکهمزاحمیمتغیرهاي

.هستندافولاثروانتخاباثرابزار،اثرآزمون،اثربلوغ،اثرتاریخی،اثرمتغیر

۵٠



درونیاعتبار
»طولدرمستقلمتغیرهاياثراتازغیرتغییراتیکهمی شودایجادزمانی»تاریخیاثر

.می گذارندتأثیروابستهمتغیربرومی شوندایجادآزمایش
»اینکهتفاوتاینبااستتاریخیاثرشبیهاثراین.زمانازاستتابعی»بلوغاثر

.استآزمایشانجامطیدرآنهاشدنتجربه ترباوآزمودنی هارشدازناشیتغییرات
»آزمایشیتحقیقات«دربیشترمی شودگفتهنیز»پیش آزموناثر«آنبهکه»آزموناثر

یکآزمودنی هارويبرابتدامحققتحقیقاتایندر.می شودایجاد»بعدوقبل
پیش آزموناینانجام.می دهدانجامرانهاییآزمونسپسومی دهدانجامپیش آزمون

تجربهاینازنهاییآزموندرآنهاکهطوريمی شودآزمودنی هادرتجربهایجادباعث
.می شودمتفاوتآنهارفتارنوعوکردهاستفاده

۵١



درونیاعتبار
»رویه هايسایریامصاحبه کنندگانپرسشنامه،سؤاالتکهمی دهدرخزمانی»ابزاراثر

.شدخواهدتحقیقنتایجانحرافباعثاین.کنندپیداتغییروابستهمتغیراندازه گیري
»ونباشندهمبهشبیهکنترلوآزمایشگروه هايکهمی دهدرخزمانی»انتخاباثر

.باشدمواجهسوگیري باآنهاانتخاب
کنندفوتآزمودنی هاازبرخیآزمایشانجامطیدرکهمی دهدرخزمانیافولاثر،

.بکشندکنارآزمایشانجامازیاوشوندبیمار

۵٢



بیرونیاعتبار
می شودگفتهآماريجامعهبهآزمایشنتایجتعمیمقابلیتبهبیرونیاعتبار.
تعمیمآماريجامعهبهمی آیددستبهآزمایشازکهرانتایجیبتوانبیشترچقدرهر

.می شودبیشترنیزتحقیقبیرونیاعتبارداد

۵٣



آزمایشیشبهطرح هاي
»آزمودنی هاتصادفیانتخابآنهادرکههستندطرح هایی»آزمایشیشبهطرح هاي

نظردرکاملآزمایشیطرح هايعنوانبهراآنهانمی توان،بنابراین.نمی گیردصورت
.استپایینآزمودنی هاتصادفیانتخابعدمدلیلبهطرح هاایندرونیاعتبار.گرفت

هستندزیرشرحبهآزمایشیشبهطرح هاي:
یکبارهطرح هاي
یک گروهیپس آزمون-پیش آزمونطرح هاي
ایستاگروهیطرح هاي
زمانیسري هايطرح هاي

۵۴



طرح هاي یکباره
متغیرسپسومی گیردقرارمستقلمتغیریکمعرضدرآزمایشیگروهطرح هاایندر

.می شوداندازه گیريوابسته
درتصادفیانتخابدلیلبهنهوداوطلبانهواختیاريطوربهآزمودنی هاطرح هاایندر

.می کنندشرکتطرح
نمی شوندانتخابتصادفیطوربهآزمودنی هابنابراین.
وجودکنترلگروهطرح هاایندر.ندارندمزاحممتغیرهايبرکنترلیهیچطرح هااین

تأثیرتحتفقطوابسته،متغیرتغییراتکهگرفتنتیجهقاطعیتبانمی توانوندارد
.استبودهمستقلمتغیر

۵۵



پس آزمون یک گروهی-طرح هاي پیش آزمون
می کنداندازه گیريآزمودنی هادرراوابستهمتغیرمیزانابتدامحققطرح هاایندر

.می دهدتأثیرآنهارويبررامستقلمتغیرسپسو)پیش آزمون(
می کنداندازه گیريآزمودنی هادرراوابستهمتغیرمیزاندوممرتبهبرايآنگاه

.)پس آزمون(
تأثیرمیزاندهندهنشانمستقلمتغیرتأثیرازبعدوقبلوابستهمتغیرمیزانبینتفاوت

.استمتغیراین
نداردوجودکنترلیگروههیچوداردوجودآزمایشیگروهیکفقطنیزطرحایندر.

کنترلگروهازاستفادهعدموآزمودنی هاتصادفیانتخابعدممشکلبانیزطرحاین
.استمواجه

۵۶



طرح هاي گروهی ایستا
کنترلگروهاماداردوجودنیزکنترلگروهیکآزمایشیگروهبرعالوهطرح هاایندر

.استایستاونمی کندتغییريهیچ گونه
می گیردقرارمستقلمتغیرتأثیرتحتآزمایشیگروهفقط.
مقایسههمباگروهدودرراوابستهمتغیرمیزانمستقلمتغیردادنتأثیرازبعدمحقق

.می کند
این.استمتغیراینتأثیرمیزاندهندهنشانگروهدودروابستهمتغیرمیزانبینتفاوت

.استمواجهآزمودنی هاتصادفیانتخابعدممشکلبانیزطرح

۵٧



طرح هاي سري هاي زمانی
هفتهیکساعت،یک(کوتاه مدتزمانیدوره هايدربازاریابیآزمایش هايازبسیاري

بلندمدتزمانیدوره هايدربایدآزمایش هاازبرخیامامی گیرندانجام)ماهیکیا
.می شوداستفادهزمانیسري هايطرح هايازتحقیقاتاینانجامبراي.بگیرندانجام

»باوبلندمدتزمانیدوره هايدرکههستندطرح هایی»زمانیسري هايطرح هاي
.می گیرندصورتبلندمدتساختاريتغییراتبررسیهدف

یامستقلمتغیرهايبرکنترلیمحققکههستندآزمایشیشبهجهتاینازطرح هااین
.نداردمزاحم

باآندرونیاعتبارمی شودانجامبلندمدتزمانیدورهیکطولدرآزمایشیکهزمانی
مواجه)غیرهواقتصاديالگوهاينگرش ها،جمعیت،درتغییرمانند(تاریخیتأثیرخطر

.می شود

۵٨



کاملآزمایشیطرح هاي
»طوربهآزمودنی هاآنهادرکههستندطرح هایی»کاملآزمایشیطرح هاي

توصیفدربنابراین.می شوندانتخابکنترلوآزمایشگروه هايدرتصادفی
انتخاببودنتصادفیبیانگرکهمی شوداستفادهنمادازطرح هااینشکل

.استکنترلوآزمایشگروه هايدرآزمودنی ها
هستندزیرشرحبهکاملآزمایشیطرح هاي:

 پس آزمون-پیش آزمونکنترلگروهطرح
 پس آزمونفقطکنترلگروهطرح
سولومونگروهیچهارطرح

۵٩



پس آزمون-طرح گروه کنترل پیش آزمون
» بهآزمودنی هاآنهادرکههستندطرح هایی»پس آزمون- پیش آزمونکنترلگروهطرح

.می شوندانتخابکنترلوآزمایشگروه هايدرتصادفیطور
امامی گیرندقرارپس آزمونوپیش آزمونتحتکنترلگروههموآزمایشگروه هم

.نمی گیردقرارمستقلمتغیرتأثیرتحتکنترلگروه
متغیرهاياثرکنترلوآزمایشگروه هايدرآزمودنی هاقرارگرفتنبودنتصادفیدلیلبه

.داردوجودگروهدوهردرمساويطوربهمزاحم

۶٠



طرح  گروه کنترل فقط پس آزمون
»طوربهآزمودنی هاآنهادرکههستندطرح هایی»پس آزمونفقطکنترلگروهطرح

استفادهپس آزمونازفقطامامی شوندانتخابکنترلوآزمایشگروه هايدرتصادفی
.می شود

می شودانجاممواردبرخیدرپیش آزمونانجامامکانعدمدلیلبهطرحاین.
برايدلیلینداردوجودگروهدوبینتفاوتیکهاستمشخصقبلازکهزمانیهمچنین

.می شودگرفتهپس آزمونفقطونیستپیش آزمونانجام

۶١



طرح چهار گروهی سولومون
»کنترلگروهطرح یعنیقبلیطرحدوازاستترکیبی»سولومونگروهیچهارطرح

.پس آزمونفقطکنترلگروهطرحوپس آزمون-پیش آزمون

۶٢



بازارآزمون
استمیدانیآزمایش هاينوعرایج ترینبازارآزمون.
شدهکنترلمیدانیآزمایشباعلمیآزمونآندرکهاستآزموننوعیبازارآزمون

.می شودترکیب
موردکوچکبازاریکدراصلیبازاربهورودازقبلمحصولیکآزمونایندر

درآنموفقیتاحتمالوبگیردقرارارزیابیموردآنعملکردتامی گیردقرارآزمون
.گرددپیش بینیبزرگ تربازار

استمهمبسیارجدیدمحصوالتتوسعهدربازارآزمون.
می شودانجامجدیدمحصوالتتجاري سازيمرحلهازقبلبازارآزمون.

۶٣



بازارآزمونکاربردهاي
استزیرشرحبهکاربردسهدارايبازارآزمون:

بازاردرجدیدمحصوالتموفقیتپیش بینی
بازاریابیآمیختهعناصرآزمون
بازاریابیاستراتژي هايیامحصوالتضعفنقاطشناسایی

۶۴



بازارآزمونمزایاي
واقعیشرایطدرآزمونانجام
می دهدانجامواقعیشرایطدرراتحقیقکهاستاینبازارآزمونمزیتمهم ترین.

کهآنچهشناساییدرنیزپیمایشوکانونگروهمصاحبهروش هاياگرچه
تحقیقاینبازارآزموناماهستندمفیدمی خواهندجدیدمحصوالتازمصرف کنندگان

.می دهدانجامبازارواقعیشرایطدررا
داده هاتحلیلسادگی
سازمانمدیرانبهراحتیبهراآننتایجمی توانکهاستاینبازارآزمونمزیتدومین

مقیاسدرتحقیقانجاممانندمختلفدالیلبهبازارآزمایشاجراياگرچه.دادانتقال
.استآسانبسیارآنداده هايتحلیلامااستدشوارکوچک

۶۵



بازارآزمونمعایب
بودنهزینه بر
استهزینه برروشیکبازارآزمون.
بودنزمان بر
چندیننیازمندبازارآزمونیکطراحی.داردطوالنیزمانیبازهیکبهنیازبازارآزمون

بهنسبتبیشتريزمانبهنیازحتیبازارآزمونپیاده سازي.استبی وقفهتالشماه
.داردآنطراحی

شرکتاسراردادندستاز
اینکهبهتوجهبا.استشرکتاسراردادندستازبازارآزمونمعایبازدیگریکی

آگاهبازاربهجدیدمحصولوجودازرقبامی شودانجامواقعیمیداندربازارآزمون
.شودتمامشرکتضرربهمی توانداینومی شوند

۶۶



الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل ششم

اندازه گیري و طراحی پرسشنامه در مفاهیم 
تحقیقات بازاریابی

٢



اندازه گیري
گزاره هايازمی توانددهدقرارسنجشموردبایدکهمفاهیمیتعیینبرايمحقق

.کنداستفادهتحقیقفرضیه هايوسؤاالتشاملتحقیق
عدديمعموالًشاخص هايوسیلهبهمتغیرهاتوصیفازاستعبارتاندازه گیري.
باشد)اعتماد(پایاییو)روایی(اعتباردارايبایداندازه گیري.

٣



مفهومیتعریف
وهستندآشکاريمفاهیمتحصیالتوفرزندانتعداد،جنس،سنمانندمفاهیمی

مانندمفاهیمسایراندازه گیريوتعریفامااستآسانآنهااندازه گیريوتعریف
رضایت،شرکتفرهنگ،اعتماد،توزیعکانالقدرت،شخصیت،تعهد،وفاداري
.استدشوارارزشومشتري

مفهومیتعریف«راانتزاعیمتغیرهايسایروسیلهبهانتزاعیمتغیریکتعریف«
.می گویند

مفیدفرضیه هاتوسعهدرومی شودمفهومیکماهیتبهتردركباعثمفهومیتعریف
.است

مشتريخریدسبدازشرکتسهمازترکیبیمی توانراوفاداريمثال،عنوانبه
.کردتعریف)نگرشیوفاداري(مشتريتعهدو)رفتاريوفاداري(

۴



عملیاتیتعریف
نمایدعملیاتیتعریفراآنهابایدمفاهیممفهومیتعریفازبعدمحقق.
درمحقق.می شودمتغیرهااندازه گیريدرمحققراهنماییباعثعملیاتیتعریف

تامی کندشناساییرااندازه گیريقابلومشاهدهقابلمتغیرچندعملیاتیتعریف
تعریفاساسبرمصاحبهیاپرسشنامهسؤاالت.کنداندازه گیريرامفاهیمبتواند

.می شوندمشخصعملیاتی
می کننداندازه گیريعملیاتی سازيفرآیندطریقازرامفاهیممحققان.
یکمختلفویژگی هايمعرفکهاستمقیاس هاییشناساییمستلزمعملیاتی سازي

.هستندمفهوم

۵



متغیرها
»می کنندپیداتغییرکهرویدادهاییازاستعبارت»متغیر.
می شونداندازه گیريمتغیرهاطریقازمفاهیم.
کردتعریفمتغیریکطریقازمی توانرامفهومیکمواردازبرخیدر.
عملکردمتغیریکازمی توانفروشندگانعملکردمفهومسنجشبرايمثالعنوانبه

.کردتعریفمتغیریکطریقازنمی توانرامفهومیکمواردبرخیدراماکرداستفاده

۶



سازه ها
»می شوندتعریفمتغیریکازبیشوسیلهبهکهمفاهیمیازعبارتند»سازه ها.
پیشنهادمیزان«متغیرسهازمی توانفروشندهیکمشتري مداريسنجشبرايمثالبراي

»مشتریانبهنسبتمناسبذهنیتمیزان«،»مشتریانخواسته هايبامتناسبمحصوالت
.کرداستفاده»مشتریاننیازهايبهتوجهمیزان«و
استسازهیکمشتري مداريموردایندر.

٧



مقیاس هاي اندازه گیري
داردوجوداندازه گیريمقیاسنوعچهاربازاریابیتحقیقاتدر:

اسمیمقیاس
رتبه اي(ترتیبیمقیاس(
فاصله ايمقیاس
نسبتیمقیاس

٨



اسمیمقیاس
استاندازه گیريسطحابتدائی تریناسمیمقیاس.
راعددیکآنهاازیکهربهموضوعاتدسته بنديوشناساییبراياسمیمقیاس

.می دهداختصاص
ندارندمحاسباتیجنبهودارندشناساییجنبهفقطاعداداین.
برايصرفاًمی شوددرجفوتبالبازیکنانپیراهنرويبرکهاعداديمثالعنوانبه

.می شوداستفادهآنهاشناسایی
تحقیقدربررسیموردموضوعاتشناساییبرايبرچسبیکعنوانبهاسمیمقیاس

.می کندعمل

٩



ترتیبیمقیاس
می دهداختصاصرانشانه هایییااعدادموضوعاتبهاینکهبرعالوهمقیاساین

.دهدنشانبررسیموردموضوعاتدرراچیزهایاافرادرتبهمی تواند
استرتبه ايمقیاسیکترتیبیمقیاس.
شاملکهمی شودمشخصترتیبیمقیاستوسطخانگیلوازمانرژيمصرفرده

.هستند...وA،B،C،Dرده هاي
یکبهنسبتراخودترجیحمیزانونگرشکهمی خواهیممصرف کنندهازکهزمانی

.می کنیماستفادهترتیبیمقیاسازمی دهدنشانمحصولیاموضوع
استترتیبیمقیاس هايجزءنیزمیدانیودومسابقهیکبرندگانرتبه.
نشانراپاسخ هابینتفاوتمیزانکهاستاینترتیبیمقیاساصلیضعفنقطه

.نمی دهد
١٠



فاصله ايمقیاس
کهداردنیزراویژگیاینترتیبیواسمیمقیاس هايویژگی هايبرعالوهمقیاساین

.داردوجودیکسانیفاصلهمختلفمقادیربینآندر
9و8بیناختالفمساويفاصله ايمقیاسدر2و1بیناختالفمثالعنوانبه

.است
16نمرهکهفرديازبیشترنمره4می آورد20نمرهامتحانیکازدانشجوییکهوقتی

.استفاصله ايمقیاسیکنیزاین.استآوردهدستبهاستگرفته
نداریممطلقصفرنقطهفاصله ايمقیاسدر.

١١



نسبتیمقیاس
نیزمطلقصفرفاصله ايوترتیبیاسمی،مقیاس هايویژگی هايبرعالوهمقیاساین

.دارد
هستندنسبتیمقیاس هايجملهازفروشمیزانووزنقد،فرزندان،تعدادمثالعنوانبه.
بردکاربهنسبتیمقیاسبرايمی توانراریاضیوآماريروش هايکلیه.
فروختهمحصولتعداداساسبررافروشکارکنانعملکردفروشسرپرستکهزمانی

.استکردهاستفادهنسبتیمقیاسازمی کندارزیابیشده

١٢



اندازه گیريمقیاس هايانواع

١٣



پیوستهوگسستهمقیاس هاي
»می پذیرندرامقادیرازمحدوديتعدادکههستندمقیاس هایی»گسستهمقیاس هاي.

.هستندگسستهمقیاس هايجزءفاصله ايوترتیبیاسمی،مقیاس هاي
»می پذیرندرامقادیرازبیشتريتعدادکههستندمقیاس هایی»پیوستهمقیاس هاي.

.استپیوستهمقیاس هايجزءنسبتیمقیاس 

١۴



پایایی
»اندازه گیريابزاریکدرونیسازگاريازاستعبارت»پایایی.
»ازپرسشنامه هامعموالً.مقیاسیکدرونیهمگنیازاستعبارت»درونیسازگاري

.می کنداندازه گیريراخاصمتغیریکبخشهرکهمی شوندتشکیلبخشچند
.استبخش هااینازیکهربینارتباطمیزانبیانگر»درونیسازگاري«
یکسانینتایجمجدداندازه گیري هايدرکهاستبرخوردارپایاییاززمانیمقیاسیک

.شودایجادآنبراي
امتحاندراواگرشود18بازاریابیتحقیقاتدرسدردانشجویینمرهکهزمانی

.استبرخوردارپایاییازپرسشنامهکهگفتمی توانکندکسبرانمرهایننیزمجدد
نیمهدوروش:هستندزیرشرحبهکهداردوجودپایاییتعیینبرايمختلفیروش هاي

آلفايروشو)همتاآزمون هاي(موازيروشمجدد،آزمون-آزمونروشکردن،
.کرونباخ

١۵



روش دو نیمه کردن
»تقسیمقسمتدوبهپرسشنامهآندرکهروشیازاستعبارت»کردننیمهدوروش

.می شود
راآنهاپاسخ هايبینهمبستگیوکردهجدافردسؤاالتازرازوجسؤاالتمثالبراي

.می کنیممحاسبه
استپرسشنامهبیشترپایاییدهندهنشانباشدنزدیک تر1بههمبستگیمیزانچههر.

١۶



آزمون مجدد-روش آزمون
انجامنمونهبیندرباریکازبیشآزمونیک»مجددآزمون-آزمونروش«در

.می شود
نیزآزمونپایاییباشندنزدیکهمبهبیشترآزموندوازآمدهدستبهنتایجچههر

.می شودبیشتر
ومی شوندآشناآزمونبااولآزموننتیجهدرآزمودنی هاکهاستاینروشاینمشکل

.می شوددومآزموندرآنهاپاسخ هاينوعتغییرباعثاین

١٧



هم ارزروش 
یکسانکامالًولیدارندهمبهزیاديشباهتکههمتاآزموندو»هم ارزروش«در

.می شودانجامآزمودنی هارويبرنیستند
نیزآزمونپایاییباشندنزدیکهمبهبیشترآزموندوازآمدهدستبهنتایجچههر

.می شودبیشتر

١٨



آلفاي کرونباخروش 
»استاندازه گیريابزارپایاییتعیینروشرایج ترین»کرونباخآلفايروش.
می گیردقراراستفادهمورداندازه گیريابزاردرونیسازگاريتعیینبرايروشاین.
آمارينرم افزارتوسطضریباینSPSSنشانباشد0/7ازباالتراگرومی شودتعیین

.استپرسشنامهمناسبپایاییدهنده

١٩



اعتبار
»بررسیموردمتغیرهاياندازه گیريدرپرسشنامهتواناییمیزانازاستعبارت»اعتبار.
قصدماکهرامتغیرياندازه گیريابزارآیاکهمی دهدپاسخسؤالاینبهاعتبار

.خیریامی سنجدداریمراآناندازه گیري
مالکیاعتبار،محتوااعتبارشاملکهداردوجوداعتبارسنجشبرايمختلفیروش هاي

.هستندسازهاعتبارو

٢٠



اعتبار محتوا
»می رودکاربهاندازه گیريابزاریکدهندهتشکیلاجزايبررسیبراي»محتوااعتبار.
محققکهباشندویژه ايمهارت هايوویژگی هامعرفاندازه گیريابزارسؤاالتاگر

.استمحتوااعتباردارايآزمونداردراآنهااندازه گیريقصد
تنیدهآندرآزمونتدوینباهمزمانکهاستابزارساختاريویژگیمحتوااعتبار

.می شود
تعیینمطالعهموردموضوعدرمتخصصافراديتوسطمعموالًآزمونیکمحتواياعتبار

.داردبستگیخبرگانوداورانقضاوتبهمحتوااعتباراین رواز.می شود

٢١



اعتبار مالکی
فردیکرفتارپیش بینیدراندازه گیريابزاریکتواناییازاستعبارتمالکیاعتبار

وپیش بیناعتبار:استاعتبارنوعدوشاملمالکیاعتبار.خاصموقعیت هايدر
.هم زماناعتبار

»واقعیعملکردوآزموندرفردنمرهبینارتباطمیزانازاستعبارت»پیش بیناعتبار
بخشدرفرديکهشودمشخصآزمونیدراگرمثال،براي.بررسیموردموضوعدراو

آیددستبهعددایننیزکاريواقعیمحیطدرومی رسد100از80عملکردبهفروش
.استاندازه گیريابزارپیش  بیناعتباردهندهنشاننتیجهاین
راجدیدآزمونیکداردقصدمحققکهمی رودکاربهزمانیهم زماناعتبار

.کندقدیمیآزمونیکجایگزین
باشدبیشترقدیمیآزمونباجدیدآزمونازآمدهدستبهنتایجهمبستگیهرچقدر

.بودخواهدبیشترنیزآنهمزماناعتبار
٢٢



سازهاعتبار 
»منحصرمفهومیکاعتماديقابلطوربهمقیاسیککهداردوجودزمانی»سازهاعتبار

.کنداندازه گیريرافردبه
است)واگرا(تشخیصیاعتباروهمگرااعتبارنوعدوشاملسازهاعتبار.
دارند»همگرااعتبار«زیادبسیاراعتباربامقیاس هاي.
باالمی کننداندازه گیريراواحديخصیصهکهآزمون هایینمراتبینهمبستگیاگر

.هستندهمگرااعتباردارايآزمون هااینباشد
پایینمی کننداندازه گیريرامتفاوتیخصیصهکهآزمون هایینمراتبینهمبستگیاگر

.هستند»تشخیصیاعتبار«دارايآزمون هااینباشد

٢٣



نگرشاندازه گیريمقیاس هاي
می شوندانجاممشتریاننگرشسنجشبرايبازاریابیتحقیقاتازبسیاري.
شاملمقیاس هااین.داردوجودمشتریاننگرشسنجشبرايمختلفیمقیاس هاي

مقدارمقیاساستاپل،مقیاسمعنایی،افتراقمقیاسلیکرت،مقیاسطبقه اي،مقیاس هاي
.هستندگرافیکیرتبه بنديمقیاسوثابت

٢۴



طبقه ايمقیاس
»می کندتقسیممختلفطبقاتبهراپاسخ هاکهاستمقیاسی»طبقه ايمقیاس.

زیرسؤالمثالعنوانبه.خیر/بله:استطبقهدوشاملتنهاطبقه ايمقیاسساده ترین
.استسادهطبقه ايمقیاسیک

٢۵



لیکرتمقیاس
استبازاریابیتحقیقاتدرمقیاسرایج ترینلیکرتمقیاس.
استآسانبسیارلیکرتمقیاسدركواجرا.
لیکرترنسیسنامبهبیستمقرنتماعیجاروان شناسیکوسیلهبهلیکرتمقیاس

.استگرفتهشکل
بررسیموضوعبهنسبتراخودمخالفتیاموافقتمیزانپاسخگوهامقیاسایندر

.می شودتشکیلپاسخ5ازلیکرتمقیاسموارداغلبدر.می دهندنشان

٢۶



معناییافتراقمقیاس
یکبهنسبتراخودنگرشبایدپاسخگوآندرکهاستمقیاسیمعناییافتراقمقیاس

.کندبیاندوقطبیمقیاس هايقالبدرموضوع
جدیدخوب؛مقابلدربدمانندداردوجودمتضادودوقطبیپاسخ هايمقیاس هاایندر

ازخریدبهنسبترامشتریاننگرشزیرجدول.کثیفمقابلدرتمیزسنتی؛مقابلدر
.می دهدنشانزنجیره ايفروشگاهیک

٢٧



استاپلمقیاس
یکبراينتوانیمکهزمانی.استمعناییافتراقمقیاسشدهاصالحنوعاستاپلمقیاس

صفتیکبا»استاپلمدرنمقیاس  هاي«کنیمایجادقطبیدومقیاس هايخاصصفت
.می شوند»معناییافتراقمقیاس«جایگزینومی آیندماکمکبه
بقیهومی گیردقرارمبدأعنوانبهمقیاسوسطدربررسیموردصفتاستاپلمقیاسدر

پاسخگو.می گیرندقرارپاییندرمنفیوباالدرمثبتصورتبهنقطهاینحولنقاط
.دهدنشاناعداداینطریقازصفتمورددرراخودنظرباید

٢٨



گرافیکیرتبه بنديمقیاس
مقیاسیکدرراخودپاسخپاسخگوآندرکهاستمقیاسیگرافیکیرتبه بنديمقیاس

.می دهدارائهقطبیدوطیفیکباگرافیکی
مدکهطیفازنقطههردربررسیموردموضوعمورددرراخودنظرمی تواندپاسخگو

اتومبیلخریددرراگرافیکیرتبه بنديمقیاسیکزیرنمودار.بزندعالمتاستاونظر
.می دهدنشان

٢٩



ثابتمقدارمقیاس
بربررسیموردموضوعبهنسبتراخودنگرشبایدپاسخگوثابتمقدارمقیاسدر

.کندمشخصثابتمقداریکاساس
طوريثابتمقداراساسبرگزینههرباراخودموافقتپاسخگومقیاسایندر

.شودثابتمقداربابرابرگزینه هابهشدهدادهاعدادمجموعکهمی کندمشخص
درکندمشخص100ثابتمقداراساسبرکهمی شودخواستهپاسخگوازمثالبراي

.می کندتوجهمیزانچهزیرعواملازیکهربهرستورانیکازغذاییموادخرید

٣٠



نگرشاندازه گیريمقیاس هايمعایبومزایا

٣١



نگرشاندازه گیريمقیاس هايمعایبومزایا

٣٢



تحقیقاتدرپرسشنامهاهمیت
می کننداستفادهپرسشنامهازپیمایش هادرمحققان.
استتحقیقسؤاالتبهپاسخاصلیابزارپرسشنامه.
پاسخکیفیتامااستآسانیکارسؤالپرسیدنکهمی کنندتصورافرادازبسیاري

.داردسؤالکیفیتبهزیاديبستگی
افرادمشاورهنیازمندوداردتحقیقفرآینددرزیادياهمیتپرسشنامهطراحی

.استزمینهایندرمتخصص

٣٣



پرسشنامهطراحیدرمهمموارد
بامرتبطآنسؤاالتکهاستبرخوردار»بودنمرتبط«ویژگیاززمانیپرسشنامهیک

هر.می شودپرسشنامهشدنطوالنیباعثنامرتبطسؤاالتپرسیدن.باشدتحقیقمسأله
.می شودبیشترپرسشنامهبازگشتنرخباشدکمترپرسشنامهسؤاالتتعدادچه
شدهجمع آورياطالعاتکهاستبرخوردار»دقت«ویژگیاززمانیپرسشنامهیک

دقت.باشندواضحونااریبدرك،قابلساده،بایدپرسشنامهسؤاالت.باشندمعتبر
بایدپرسشنامه.داردپرسشنامهطراحیدرمحققمهارتبهزیاديبستگیپرسشنامه

.شودآنجذبپاسخگوکهشودطراحیطوري

٣۴



بازسؤاالت
»می تواندوداردکاملآزاديپاسخارائهدرپاسخگوکههستندسؤاالتی»بازسؤاالت

مانندسؤاالتی.داردابرازکاملطوربهبررسیموردموضوعمورددرراخودنظرات
:هستندبازسؤاالتنوعاززیرسؤاالت
چیست؟زنجیره ايفروشگاه هايازخریدمورددرشمانظر
می آورید؟خاطربهراچیزهاییچهاول،همراهشرکتتبلیغاتمورددرشما
راپاسخ هادامنهمحققکهزمانی.می روندکاربهاکتشافیتحقیقاتدربیشتربازسؤاالت

درکلیديعبارت هايوکلماتشناساییدراوبهمی تواندبازسؤاالتانجامنمی شناسد
.کندکمکپاسخ ها

تحلیلوکدگذاريویرایش،زیرااستبستهسؤاالتازبیشتربازسؤاالتانجامهزینه
وفردبهمنحصرپاسخگوهرپاسخکهآنجااز.استهزینه برسؤاالتاینداده هاي

.می شوددشوارداده هااینتحلیلفرآینداستخاص
٣۵



بستهسؤاالت
»ارائهدرپاسخگوکههستندسؤاالتی»ثابتگزینه هايباسؤاالت«یا»بستهسؤاالت

سؤاالتنوعاززیرسؤاالتمانندسؤاالتی.استروبرومحدوديگزینه هايباپاسخ
:هستندبسته

٣۶



سؤاالت بسته
نیازکمتريزمانبهآنهاتکمیلنیست،زیاديمهارت هاينیازمندبستهسؤاالتانجام

.استآسان ترپاسخگوبراينیزآنهابهپاسخودارد
آسانراسؤاالتاینداده هايتحلیلوکدگذاري،ویرایشثابتگزینه هايوجود

.می سازد
پاسخ هادرراممکنگزینه هايهمهکهشودمطمئنبایدمحققبستهسؤاالتانجامدر

.استکردهارائه
بهراحتیبراياستممکنپاسخگوهاکهاستاینبستهسؤاالتمعایبازیکی

آنهابرايپرستیژایجادباعثیاودارندبیشتريآشناییآنهاباکهدهندپاسخگزینه هایی
.می شود

می دهندارائهرابستهسؤاالتوبازسؤاالتازترکیبیپرسشنامه هااکثر.
٣٧



فرآیند
طراحی

پرسشنامه

٣٨



پرسشنامهطراحیاصول
سادهسؤاالتانجام
هدایت کنندهسؤاالتطرحعدم
ارزشیسؤاالتطرحعدم
دقیقسؤاالتانجام
سؤالیکدرسؤالچندندادنقرار
پیش فرضارائهازپرهیز
غم انگیزسؤاالتارائهازپرهیز

٣٩



سادهسؤاالتانجام
باشنددركقابلپاسخگوهاهمهبرايکهشوندطراحیطوريبایدپرسشنامهسؤاالت.
نتوانندونباشنددانشگاهیتحصیالتداراياستممکنپاسخگوهاازبسیاري

پیچیدهسؤاالتطرحازبایدمنظوربدین.کننددركخوبیبهراپیچیدهاصطالحات
.کردخودداري

تخصصیواژه هايازنبایدمی دهدانجامفروشگاهیکدرراتحقیقیمحققکهزمانی
امکانحدتابایداو.کنداستفادهارزشوذهنیتصویرجایگاه یابی،برند،مانندبازاریابی

.نمایداستفادهعامیانه ترواژه هاياز

۴٠



هدایت کنندهسؤاالتطرحعدم
پیشنهادپاسخگوبهراخاصیپاسخ هايکهاستسؤالی»هدایت کنندهسؤال«یک

پاسخسمتبهراپاسخگوهاکهشوندطراحیطوريبایدپرسشنامهسؤاالت.می دهد
.ندهندسوقخاصی

اثربخش تررارادیوییتبلیغاتشماآیا«:بپرسدراسؤالنوعاینمحققنبایدمثالبراي
این.»دارد؟دسترسیمخاطبانازبیشتريتعدادبهکهراتلویزیونیتبلیغاتیامی دانید

.کندتصوراثربخش ترراتلویزیونیتبلیغاتپاسخگوکهمی شودباعثسؤال

۴١



ارزشیسؤاالتطرحعدم
پاسخگوبهرااجتماعیقبولقابلپاسخ هايکهاستسؤالی»ارزشیسؤال«یک

.می دهدپیشنهاد
قابلپاسخ هايسمتبهراپاسخگوهاکهشوندطراحیطوريبایدپرسشنامهسؤاالت

.ندهندسوقاجتماعیقبول

۴٢



دقیقسؤاالتانجام
باشنددقیقکامالًبایدپرسشنامهسؤاالت.
کنداستفادهپرسشنامهدرمبهمسؤاالتازنبایدمحقق.
دهیمارائهپرسشنامهدرنبایدرازیادبسیاریااوقاتگاهیغالباً،مانندکلماتیمثالبراي

.استمتفاوتیمعانیدارايمختلفافرادبرايکلماتاینازیکهرزیرا

۴٣



سؤالیکدرسؤالچندندادنقرار
موردراموضوعیکفقطسؤالهرکهشوندطراحیطوريبایدپرسشنامهسؤاالت

زیرسؤالانجاممثالبراي.نشودگنجاندهسؤالیکدرسؤالچندودهدقراربررسی
:استاشتباه

»دوسؤالاین.»هستید؟راضیامرسانشرکتمحصوالتقیمتوکیفیتازشماآیا
دارايپاسخگواستممکنآنکهحالومی کندبررسیهمباراقیمتوکیفیتمتغیر

.باشدمتغیردواینبهنسبتمتفاوتینظرات

۴۴



پیش فرضارائهازپرهیز
خودتبلیغاتیفوق العادهبرنامهبهکالهشرکتشمانظربهآیا«:کنیدتوجهزیرسؤالبه

کالهشرکتتبلیغاتیبرنامهکهاستپیش فرضایندارايسؤالاین.»داد؟خواهدادامه
.استفوق العاده

۴۵



غم انگیزسؤاالتارائهازپرهیز
گذشتهغم انگیزخاطراتیادبهپاسخگوکهکندمطرحطوريراسؤاالتنبایدمحقق

.بیفتدخود

۴۶



پرسشنامهسؤاالتارائهترتیب
خودبهراپاسخگوتوجهشودآغازدركقابلوجذابآسان،سؤاالتباپرسشنامهاگر

.می دهدافزایشراپاسخگوهانفسبهاعتمادآسانسؤاالتانتخاب.می کندجلب
سؤاالتپرسشنامهتکمیلبهپاسخگوهاکردنعالقه مندبرايدانشجویان

.می کنندارائهپرسشنامهابتدايدرراجمعیت شناختی
»درخاصپاسخیکموقعیتدلیلبهکهاستسوگیرينوعی»ترتیبیسوگیري

پیمایش هايمزایايازیکی.می دهدرخسؤاالتترتیبدلیلبهیاپاسخ هاازمجموعه اي
وسؤاالتاینترنتی،پیمایش هاي.می دهدکاهشراترتیبیسوگیريکهاستایناینترنتی
نیزنورپیامدانشگاهالکترونیکیامتحانات.می کنندتنظیمتصادفیصورتبهراپاسخ ها

.می شوندترتیبیسوگیريازجلوگیريباعث
ابتدامحققروشایناساسبر.کرداستفاده»قیفیروش«ازبایدپرسشنامهطراحیدر

.برودجزئی ترسؤاالتسراغبهسپسوبپرسدراکلیسؤاالتباید
۴٧



پرسشنامهدربازنگريوپیش آزمون
نمونهاعضايازتعداديرويبرراآنبایدپرسشنامهنهاییتوزیعازقبلمحقق

.کندپیش آزمون
بگیردصورتفرديمصاحبه هايقالبدراستبهترپیش آزموناین.
پرسشنامهازنادرستگزینه هايوکلمات،جمالتکهمی شودباعثپیش آزمونانجام

.شوندحذف
وباشندجامعهاعضايبامشابهنمونهاعضايکهکرددقتبایدپیش آزمونانجامدر

مورداصلیمحیطبامشابهبایدمی گیردصورتپیش آزمونآندرکهمحیطیهمچنین
.باشدتحقیق

۴٨



الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر

١



فصل هفتم

نمونه گیري در تحقیقات بازاریابی

٢



نمونه گیريفرآیند
تعمیموآماريجامعهیکازبخشیدرتحقیقانجامازاستعبارتنمونه گیريفرآیند

.آماريجامعهکلبهآننتایج
جامعهاعضايهمهبررسیکهمی شودموارديدرتحقیقامکان پذیريباعثنمونه گیري

.نیستممکنآماري
»بهراآنویژگی هايمی توانکهآماريجامعهازکوچکیبخشازاستعبارت»نمونه

.دادتعمیمجامعهکل
»فروشگاه ها،فروش،حوزه هايافراد،مانندکاملگروهیکازاستعبارت»جامعه

.هستندمشترکیویژگی هايدارايکهدانشگاهدانشجویانیامحصوالت
می نامند»جامعهعنصر«یکراآماريجامعهاعضايازیکهر.

٣



نمونه گیريفرآیند
ازنمونه گیريجايبهمحققنداردوجودبودجه ايوزمانیمحدودیت هايکهزمانی

.می کنداستفاده»سرشماري«
بازاریابیدر.می شوداستفادهسرشماريازنیزباشدکمجامعهاعضايتعدادکهزمانی

.می شوداستفادهسرشماريازخریدارانتعدادبودنمحدوددلیلبهصنعتی
استفادهنمونه گیريازبودجه ايوزمانیمحدودیت هايدلیلبهموارداکثردرمحققان

.می کنند
استدقیق ترنیزسرشماريازمواردبرخیدرحتینمونه گیري.

۴



نمونهانتخابمراحل

۵



نمونه گیريچارچوب
نامنمونه گیريچارچوبمی شودانتخابآنازنمونهکهجامعهعناصرازفهرستی

.دارد
»درنمونهاعضايازبرخیکهمی شودایجادزمانی»نمونه گیريچارچوبخطاي

نمونه گیريچارچوبدرخوبیبهجامعهاینکهیانمی گیرندقرارنمونه گیريچارچوب
.نمی شودمنعکس

درکهنباشدکافیدانشجویانمورددردانشگاه هاتماساطالعاتاستممکنمثالبراي
.می شودمواجهمشکلباکنداستفادهچارچوباینازمحققاگرصورتاین

۶



)تصادفی(نمونه گیري احتمالی 
شانسآماريجامعهاعضايازیکهر»)تصادفی(احتمالینمونه گیري«روشدر

.دارندراآمارينمونهدرشدنانتخاب
همهامانیستصفرجامعهاعضايازیکهیچبرايآمارينمونهدرانتخابشانس

.ندارندرانمونهدرانتخاببرايیکسانیشانسلزوماً جامعهاعضاي

٧



)غیرتصادفی(غیراحتمالینمونه گیري
نمونهدرانتخاببرايآماريجامعهاعضايشانسغیراحتمالینمونه گیريروشدر

.استنامشخص
همهواستصفرجامعهاعضايازبرخیبرايآمارينمونهدرانتخابشانس

.ندارندرانمونهدرانتخاببرايیکسانیشانسجامعهاعضاي
داردنمونهاعضايانتخابدرزیاديتأثیرمحقققضاوتروشایندر.

٨



نمونه گیريروش هايانواع

٩



نمونه گیري آسان
آنهابهدسترسیکهاستآماريجامعهازاعضایییافتندنبالبهآساننمونه گیري

.استآسان
ازمردمآمدورفتمحلوخیابان ها،خریدمراکز،فروشگاه هادرپرسشنامهتوزیع

.استآساننمونه گیرينوع
اززیاديتعداددارندقصدکهمی کننداستفادهآساننمونه گیرياززمانیمحققان

کهزمانییاکنندجمع آوريکمهزینهوزیادسرعتباراشدهتکمیلپرسشنامه هاي
.استممکنغیرروش هاسایرازنمونه گیريانجام

پایینیاعتبارازآماريجامعهبهآساننمونه گیرينتایجتعمیمکهبدانندبایدمحققان
.استبرخوردار

١٠



نمونه گیري آسان
جنبهتحقیقاتاینکهچرااستاکتشافیتحقیقاتمناسببیشترآساننمونه گیري

آزمونموردراآنهاعلییاتوصیفیتحقیقاتادامهدرودارندفرضیه سازيوابتدایی
.می دهندقرار

نمونه گیرينوعازبازاریابیتحقیقاتانجامبرايدانشجویانازاستفادهمثالعنوانبه
.استآسان

راآنهااماکرداستفادهپرسشنامهیکدرونیاعتبارتعیینبرايمی توانراروشایننتایج
.دادتعمیمآماريجامعهبهاطمینانبانمی توان

وسازه هاایجادوکانونگروهمصاحبه هايدرمی توانراآساننمونه گیريهمچنین
.دادقراراستفادهموردنیزمقیاس ها

نمی تواناستآماريجامعهمورددراستنباطآنهاهدفکهعلیوتوصیفیتحقیقاتدر
.کرداستفادهآساننمونه گیرياز

١١



قضاوتینمونه گیري 
»تجربهبامحققیکآندرکهاستنمونه گیرينوعی»)هدفمند(قضاوتینمونه گیري

درنظرموردویژگی هايمبنايبررانمونهاعضايخوددركوقضاوتازاستفادهبا
.می کندانتخابتحقیق

معرفآنهااگرحتیمی کنندانتخابتحقیقاهدافبامتناسبرااعضااینمحققان
.نباشندآماريجامعهاعضاي

نوعازبازارآزمونانجامبرايمحققتوسطخاصشهرهايانتخابمثالبراي
.استقضاوتینمونه گیري

کدامنتایجکهمی شوندمتوجهقبلیانتخاباتنتایجازاستفادهباسیاسیمتخصصان
آنها.استنزدیک ترانتخاباتاصلینتایجبهآماريجامعهازجغرافیاییکوچکمنطقه
.می دهندانجاممنطقهایندرقضاوتینمونه گیريطریقازراخودتحقیق

١٢



سهمیه اينمونه گیري 
برومرحلهدودرمحققآندرکهاستنمونه گیريروشنوعی»سهمیه اينمونه گیري

.می کندانتخابآمارينمونهدرراآنهااعضاخاصویژگی هاياساس
اساسبرانتخابدوممرحلهدروخاصویژگیداشتناساسبرانتخاباولمرحلهدر

.می شودانجاماعضابهدسترسیراحتیوقضاوت
خودنظرموردسهمیهمیزاناساسبررانمونهاعضايمحققسهمیه اينمونه گیريدر

.می کندانتخاب

١٣



سهمیه اينمونه گیري 
اساسبرگروه هادروندرافرادکهاستاینسهمیه اينمونه گیريروشمعایبازیکی

تالشمعموالً مصاحبه کنندگانآنکهحالومی شوندانتخابمحققشخصیقضاوت هاي
.هستندشبیهآنهابهکهکنندمصاحبهافراديبامی کنند

تمایلودسترسیراحتیاساسبرنمونهاعضايکهاستایندرروشایندیگرعیب
.هستندجامعهمتوسططبقهازآنهاهمچنین.می شوندانتخابمصاحبهبه
جمع آوريسرعتاحتمالیروش هايبهنسبتسهمیه اينمونه گیرياصلیمزیت

.استآنراحتیوبودنارزان،داده ها

١۴



گلوله  برفینمونه گیري 
ازتعداديتصادفاساسبراولمرحلهدرمحققبرفیگلولهنمونه گیريروشدر

اعضايکهمی خواهدآنهاازدوممرحلهدرسپسومی کندانتخابرانمونهاعضاي
.کنندمعرفینمونهدرعضویتبرايرادیگري

آورنددرنمونهعضویتبهراخودشبیهافراددارندتمایلاولیهاعضايکهآنجااز
کهگفتمی توانومی رودغیراحتمالیروشسمتبهبرفیگلولهنمونه گیريبنابراین

.استغیراحتمالیروش هايازیکیروشاین
وفردبهمنحصربسیارکهمی شوداستفادهجوامعیاعضايشناساییبرايروشاین

نادروخاصبسیارویژگی هايدارايکهجوامعیهمچنینوهستندکوچکخیلی
.هستند

١۵



گلوله  برفینمونه گیري 
سوگیريتحقیقایندرامااستنمونهحجمکاهشوبودنارزاندرروشاینمزیت

درنمونهعضویتبهراخودمشابهافراددارندتمایلافرادکهخاطراینبهداردوجود
.آورند

کاربهکانونگروهمصاحبه هايدرمخصوصاًوکیفیتحقیقاتدربیشترروشاین
چندانیاهمیتازآماريجامعهبهنتایجتعمیمتحقیقاتایندرکهچرامی شودگرفته

.نیستبرخوردار

١۶



نمونه گیري تصادفی ساده
برايبرابريشانسازآماريجامعهاعضايازیکهر»سادهتصادفینمونه گیري«در

.هستندبرخوردارآمارينمونهدرانتخاب
اعدادجدولقرعه کشی،مانندمختلفشیوه هايبهمی توانراسادهتصادفینمونه گیري

اعضايازیکهرانتخابروشایندر.دادانجامرایانه ايبرنامه هايیاوتصادفی
.استمستقلاعضادیگرازنمونه

خوبیروشاستدركقابلراحتیبهمفهومیلحاظازکهجهتاینازروشاین
اعضايازکاملیفهرستتهیهدشواريمانندمحدودیت هاییباکهآنجاازامااست

استروبروباالمعیارانحرافبانمونه هاییوکمدقتبودن،زمان بربودن،گرانجامعه،
.می شوداستفادهبازاریابیتحقیقاتدرکمترونیستمناسبیچندانروش

١٧



سیستماتیکنمونه گیري 
ویژگییکاساسبرآماريجامعه)نظام داریامنظم(سیستماتیکنمونه گیريدر

شمارشیعددينظمیکاساسبرنمونهاعضايسپسومی شودمرتبخاص
.می شوندانتخاب

باآماريجامعهیکازراعضو1000بانمونهیکداردقصدمحققیکهکنیدفرض
فاصلهیکاساسبراعضاروشایناساسبر.کندانتخابعضوهزار200تعداد

.می شوندانتخابدویست تایی
می شودانجامتصادفیصورتبهانتخاباولمرحلهدر.
انتخاباگرامانیستواقعیاحتمالیروشیکسیستماتیکنمونه گیريحالی کهدر

آنمی توانآنگاهباشدداشتهشباهتهمبهآنهانتایجکهنباشدطورينمونهاعضاي
.کردفرضاحتمالیروشرا
دادانجامهمجامعهکاملفهرستداشتنبدونمی توانراسیستماتیکنمونه گیري.
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طبقه اينمونه گیري 
اعضايکهمختلفطبقاتبهآماريجامعهتقسیمازاستعبارتطبقه اينمونه گیري

.هستندمتفاوتیکدیگرباطبقاتاماهستندمشابههمباطبقاتازیکهر
مانندمختلفیویژگی هاياساسبرآماريجامعهاولمرحلهدرروشایندر

طبقاتبهصنعتنوعیاشرکتاندازه،روان شناختی،جمعیت شناختیویژگی هاي
.می شودتقسیممختلف

راگروهیبینتفاوتمیزانهمچنینوگروهیدرونمشابهتمیزانبایدویژگیاین
.دهدافزایش

می شوندانتخابتصادفیصورتبهاعضاازتعداديطبقاتبینازدوممرحلهدر.
داشتهدسترسیگروه هاازیکهراعضايکاملفهرستبهبایدمحققکاراینبراي

.بودنخواهدمیسرکاملطبقه اياحتمالینمونه گیريانجامصورتاینغیردرباشد
١٩



طبقه اينمونه گیري 
روشدرکهاستایندرطبقه اياحتمالیوسهمیه ايغیراحتمالینمونه گیريفرق

بامتناسبوآنهاسهمیهمیزاناساسبررانمونهاعضايمحققسهمیه اينمونه گیري
بهنمونهاعضايانتخابطبقه اياحتمالینمونه گیريدرامامی کندانتخابخودقضاوت
.می گیردصورتتصادفیصورت

آنبودنکاراترسادهاحتمالینمونه گیريبهنسبتطبقه اياحتمالینمونه گیريمزیت
.است

موضوعاینازاطمینانطبقه اياحتمالینمونه گیريازاستفادهدالیلازدیگریکی
.باشندآماريجامعهویژگی هايکنندهمنعکسخوبیبهنمونهاعضايکهاست

٢٠



غیرسهمیه ايمقابلدرسهمیه ايطبقه اينمونه گیري
وسهمیه ايطبقه اينمونه گیري:کردتقسیمدستهدوبهمی توانراطبقه اينمونه گیري

.سهمیه ايغیرطبقه اينمونه گیري
کلبهگروه هاازیکهرسهمبامتناسبمحققسهمیه ايطبقه اينمونه گیريدر

.می کندنمونه گیريآنهابینازجامعه
انتخابگروه هاهمهازنمونهاعضاياینکهازاطمینانبرايمواردازدیگربرخیدراما

انتخابروشایندر.می  شوداستفادهغیرسهمیه ايطبقه اينمونه گیريازشده اند
.نمی گیردصورتآماريجامعهدرآنهاسهماساسبرنمونهاعضاي
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خوشه اينمونه گیري 
»کهمختلفطبقاتبهآماريجامعهتقسیمازاستعبارت»خوشه اينمونه گیري

.هستندمشابهیکدیگرباطبقاتاماهستندمتفاوتهمباطبقاتازیکهراعضاي
ره.می شودتقسیممختلفخوشه هايبهآماريجامعهاولمرحلهدرروشایندر

ازوهستندداراکاملطوربهراآماريجامعهویژگی هايخوشه هااینازیک
.دادتعمیمآماريجامعهبهراآنهاویژگی هايمی توانکهشده اندتشکیلعناصري

می شودانجامتصادفیصورتبهنمونه گیريخوشه هابینازدوممرحلهدر.
می شودانجامآسانیبههمچنینواستاقتصاديروشیکخوشه اينمونه گیري.
استخوشه اينمونه گیرينوعرایج ترینمنطقه اينمونه.
مقدورجامعهفهرستبهدسترسیکهمی شوداستفادهزمانیغالباً خوشه اينمونه گیري

.نیست
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طبقه اينمونه گیري با خوشه اي تفاوت نمونه گیري 
درکهحالیدرنمی شوندانتخابجامعهزیرگروه هايهمهخوشه اينمونه گیريدر

.می شوندانتخابجامعهزیرگروه هايهمهطبقه اينمونه گیري
درکهحالیدرهستندمتفاوتهمباخوشه هادرونعناصرخوشه اينمونه گیريدر

.هستندمشابههمباطبقاتدرونعناصرطبقه اينمونه گیري
نمونهعنوانبهتصادفیصورتبهکهخوشه هاییبرايفقطخوشه اينمونه گیريدر

نمونه گیريدرکهحالیدرمی شودتنظیمنمونه گیريچارچوبمی شوندانتخاب
.می شودتعیینچارچوبطبقاتهمهبرايطبقه اي

٢٣



غیراحتمالینمونه گیريروش هايمعایبومزایا
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احتمالیغیرنمونه گیريروش هايمعایبومزایا
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احتمالینمونه گیريروش هايمعایبومزایا
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احتمالینمونه گیريروش هايمعایبومزایا
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استنباطیآماروتوصیفیآمار
استنباطیآمارونمونهیاجامعهیکویژگی هايتوصیفازاستعبارتتوصیفیآمار

.آماريجامعهبهنمونهیکنتایجتعمیمازاستعبارت
دردرآمدوتحصیالتسن،جنسیت،فراوانینمودارهايوجداولمانندتحلیل هایی

.دارندقرارتوصیفیتحلیل هايزمره
قراراستنباطیتحلیل هايزمرهدررگرسیونوهمبستگیآزمون هايمانندتحلیل هایی

.دارند
»می آینددستبهنمونهداده هايازکههستندمقیاس هایی»نمونهآماره هاي.

آماره ها.هستندخاصجمعیتیکازشدهاندازه گیريویژگی هاي»جامعهپارامترهاي«
نشانµیاαمانندالتینحروفباراپارامترها.می روندکاربهپارامترهابرآوردبراي

.می دهندنشانSیاXمانندانگلیسیحروفبانیزراآماره ها.می دهند
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تصادفینمونه گیريخطايونمونهحجمبینارتباط
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فرمول نمونه گیري از جامعه نامحدود
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فرمول نمونه گیري از جامعه محدود
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موفقیتنسبتتخمینبراينمونهحجمتعیین
بدوننمونه گیريیاومحدودجامعهیکازجایگذاريبانمونه گیريکههنگامی

جامعهاصالحاغماضکهنحويبهمی گیردانجامنامحدودجامعهیکازجایگذاري
:داشتخواهیمصورتایندرکندتضمینرامحدود

 n = ( )


فرمول،ایندرPونمونهدرموفقیتاحتمالازاستعبارتQاحتمالازاستعبارت
.p-1ازاستعبارتq.نمونهدرشکست
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موفقیتنسبتتخمینبراينمونهحجمتعیین
اصالحمی گیردصورتمحدودجامعهیکازجایگذاريبدوننمونه گیريکههنگامی

:می کندتغییرزیرصورتبهnمقدارنتیجهدر.استالزمجمعیت

 n = ( )
e2 ( )

کهصورتیدر.استضروريفوقفرمول هايازاستفادهبراينسبتمقدارازآگاهی
نسبتبرآوردهاياستممکن.کردبرآوردراآنبایدباشد،نامشخصنسبتمقدار

0.25معادلحالتبزرگ تریندرP.Qهمچنین.باشددسترسدرمشابهمطالعات
.بودخواهد
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وکرجسیجدولازاستفادهبانمونهحجمتعیین
مورگان

جدولازمی تواندمحققباشدمشخصآماريجامعهاعضايتعدادکهصورتیدر
.کنداستفادهمورگانوکرجسی

محققانکهکردندارائهراجدولی)1969(کوهننیزو)1970(مورگانوکرجسی
استمشخصآنهااعضايتعدادکهجوامعیازنمونهحجمتعیینبرايمی توانند

.کننداستفاده
راالزمنمونهحجمآماري،جامعهاعضايتعدادبامتناسبمی تواندمحققجدولایندر

.کندتعیین
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مورگانوکرجسیجدول
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مورگانوکرجسیجدول
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مورگانوکرجسیجدول
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الرحمن الرحیمبسم  اهللا 

تحقیقات بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت

جمشید ساالر
استادیار گروه مدیریت پیام نور قائمشهر
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فصل هشتم

تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش تحقیقات  
بازاریابی
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داده هاویرایش
ًابتداهمانازبتوانکهنیستندشکلیبهپرسشنامه هاازشدهجمع آوريداده هايمعموال

.دادقرارویرایشموردراآنهابایدبلکهدادانجامتحلیلآنهارويبر
ازناشیاستممکنخطاهااین.باشندهمراهخطاهاییبااستممکنداده ها

راخطاهااینبایدمحققبنابراین.باشندپرسشنامه هاحتییاومحققپاسخگوها،
.کندتصحیح

»ودقتافزایشبرايپرسشنامه هادربازنگريفرآیندازاستعبارت»داده هاویرایش
.آنهاصحت

می کندآماريتحلیل هايآمادهراداده هاویرایشفرآیند.
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سازگاريبرايداده هاویرایش
شناساییناسازگاري هايودهدقراربررسیموردراپاسخ هاسازگاريبایدمحقق

.ببردبینازراشده
داردراسال18ازباالترسنباپاسخگوهاییبررسیقصدمحققاگرمثالعنوانبه

.کندحذفآماريتحلیل هايازراسال18ازکمترافرادبهمربوطپرسشنامه هايباید
کندخارجتحلیل هاازراناسازگارپرسشنامه هاياینبایدیامحققموارديچنیندر

.کندتکمیلراپرسشنامهکهبخواهدپاسخگوازدومباربراياینکهیا
تعدادازبیشنبایدشدهگذاشتهکنارپرسشنامه هايتعدادکهداشتتوجهباید

.باشدشدهجمع آوريپرسشنامه هاي

۴



بودنکاملبرايداده هاویرایش
باشددادهپاسخبخشیدوسؤالیکازبخشیکبهفقطپاسخگواستممکن.
پاسخگوپاسخاساسبریابگذاردکنارراپرسشنامهآنبایدیامحققصورتایندر

.دهدپاسخدیگربخشبهخودش

۵



رفتهدستازداده هايبرايداده هاویرایش
ازداده هاي«بهمنجرامراین.باشدندادهپاسخسؤاالتازیکیبهپاسخگواستممکن

شیوه هايازیکیبهبایدپاسخبدونسؤاالتبابرخورددرمحقق.می شود»رفتهدست
:کندعملزیر
بگذاردکناراهمیتعدمصورتدرراپاسخبدونسؤاالت.
دهدارائهپاسخبدونسؤاالتبرايراخنثیپاسخیک.
برايزیاد،بسیاراولسؤالبراي(دهدارائهپاسخبدونسؤاالتبهرامختلفیپاسخ هاي

بسیارپنجمسؤالبرايوکمچهارمسؤالبرايبی طرف،سومسؤالبرايزیاد،دومسؤال
.)کم
دهدپاسختصادفیطوربهراپاسخبدونسؤاالت.
دهدپاسخفردپاسخ هايمیانگیناساسبرپاسخبدونسؤاالتبه.
کندپیش بینیپاسخبدونسؤاالتبهرافردپاسختحلیلیوآماريتکنیک هاياساسبر.
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داده هاکدگذاري
»سؤاالتازیکهرپاسخ هايبهکدیکاختصاصازاستعبارتداده ها»کدگذاري.
هستندنشانهیاحرفعدد،مانندمختلفیشکل هايبهکدها.
متأهلینبهرا2کدومجردهابهرا1کدمی توانتأهلوضعیتمورددرمثالعنوانبه

.داداختصاص
می شودگفته»ساختگیکدگذاري«کدگذاريشیوه اینبه.
پاسخ هابهاعداداختصاصازاستعبارتساختگیکدگذاري.
می شودانجامداده هاویرایشازبعدکدگذاري.
می شودآسان ترکدگذاريکارباشددادهانجامدقتباراویرایشمحققکهدرصورتی.
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رایانهبهداده هاورود
واردتحلیلوتجزیهانجامبرايراآنهابایدداده هاکدگذاريوویرایشازبعدمحقق

.کندرایانه
می شودگفته»داده هاورود«رایانهبهپرسشنامه هاازداده هاانتقالفرآیندبه.
ابزارهايازیاودهندانجامدستیصورتبهراداده هاورودمی توانندمحققان

.کننداستفادهکاراینبرايالکترونیکی
وتجزیهآمادهومی شوندرایانهواردمستقیمصورتبهپاسخ هااینترنتیپیمایش هايدر

.می گردندتحلیل
اطمینانبرايمحققانازبرخی.کردرایانهواردصحیحطوربهودقتبابایدراداده ها

.می کنندرایانهواردبار2راآنهاداده هاصحتازدرصدي100
تامی گیردصورتاولمرحلهافرادازغیرافراديتوسطدوممرتبهبرايداده هاورود

.شودبیشترداده هاصحتبهاطمینانمیزان
٨



SPSSنرم افزارمتغیرهايپنجره
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SPSSنرم افزارداده هايپنجره
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مختلفمقیاس هايتوصیفیتحلیل هاي
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SPSSنرم افزارازاستفادهباتوصیفیتحلیل
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متقابلجدول بندي
اساسبرراگروه هابینتفاوتکهمی دهدامکانمحققبهمتقابلجدول بندي

.نمایدمقایسهوبررسیترتیبییااسمیمقیاس هاي
تاسفراوانیجدولچندازترکیبیمتقابلجدول بندي.
درمتقابلجداولرسمبرايSPSSکردعملزیرترتیببهباید:

١٣



معنی داريمفهوم
باراآناختصاربهکهمعنی داريsigرددرکهاستخطاییمیزانمی دهندنشان

sigمقدارچههر.استمعروفنیزp-valueبهSig.می شویممرتکبصفرفرضیه
.می شودراحت ترصفرفرضیهردباشدکمتر

آلفا)α(استدرصد5معموالًومی گیردنظردرمحققکهاستخطاییسطح.
جايبهلیزرلنرم افزاردرsigازtاگر.می شوداستفادهtازکوچک تریا1/96بزرگ از

.می شودتأییدمدلمعنی داريآنگاهباشد1/96
اگرsigازکمترαمساويیابزرگ تراگرومی شودتأییدیکفرضیهباشدαباشد

.می شودتأییدصفرفرضیه
درامانباشدمعنی داردرصدیکمثالًخطاسطحیکدرصفرفرضیهیکاستممکن

.باشدمعنی داردرصدپنجمثالًدیگرسطحی
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جامعهیکمیانگینآزمون
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جامعهدومیانگینمقایسهآزمون
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زوجیمقایسهآزمون

١٧



جامعهچندمیانگینمقایسهآزمون
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اسمیرنوف-کولموگوروفآزمون
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ناپارامتريآزمون هاي
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جمله ايدوآزمون
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)Uآزمون(ویتنی-منآزمون
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)ویلکاکسون(نمونهزوجعالمتآزمون
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(H)والیس-کروسکالآزمون
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دوکاياستقاللآزمون
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همبستگیضریب
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رگرسیون
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آزمون بارتلتو KMOشاخص 
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Lisrelنرم افزار
معادالتمدل یابیبرايکهاستنرم افزارهاییمختلفانواعازیکی»لیزرل«نرم  افزار

.می شوداستفادهساختاري
شاملمی شونداستفادهمنظوربدینکهدیگرينرم افزارهايPLS،EQS،AMOSو...

.هستند
لیزرلنرم افزاراما.می شونداستفادهساختاريمعادالتمدل یابیبراينیزنرم افزارهااین

.استنرم افزارهادیگرازعلمی تروریشه اي تر
کههستندرگرسیونمعادالتازمجموعه ايساختاريمعادالتمدل یابیازمنظور

تحقیقاتاکثرکهآنجاازبازاریابیتحقیقاتدر.استپیچیدهبسیارآنهاهمزمانبررسی
ازبایدمحققانهستندمختلفیمتغیرهايدارايمدل هاازیکهروهستندمدلداراي

.کنندارزیابیراتحقیقمفهومیمدلصحتتاکننداستفادهساختاريمعادالتمدل یابی
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path diagramپنجره
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نمودار بارهاي عاملی
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معنادارياعداد نمودار 
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تحقیقنتایجگزارش
صفحه عنوان
چکیده
تشکر و قدردانی
فهرست محتوا
فهرست شکل ها و نمودارها
فهرست جداول
 کلیات(فصل اول(
 ادبیات تحقیق(فصل دوم(
 روش تحقیق(فصل سوم(
 تجزیه و تحلیل داده ها(فصل چهارم(
 نتیجه گیري و پیشنهادها(فصل پنجم(
یادداشت ها
منابع
 پرسشنامه و تحلیل هاي آماري(پیوست ها.(
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