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مبانی: روش تحقیق ترکیبی 



ونندکمیادغامهمباتحقیقروشسطحدررامتفاوتهایدادهازایمجموعهترکیبیروش•
.شوندیمترکیبهادادهدیگرنوعباشناسیروشیکدرهادادهازنوعیککهصورتاینبه

همانبهدکنترکیبکمیشناسیروشیکدرراکیفیدادهیکتواندمیمحققمثالبرای
یفیکتحقیقیکدرتواندمیراکمیهایدادهیاشودمیانجامکیفیروشدرکهصورت
(1390نیازی،).شودمیانجامشناسیپدیدارتحقیقروشدرکهطورهماننمایدترکیب



:در پژوهش ترکیبی

بهراهاهیافتهمبخواهداستممکنپژوهشگریکوقتی•
معنایازکاملدیدگاهیبههمودهدتعمیمایجامعه

بهوشراین.یابددستافرادمنظرازمفهومیاپدیدهیک
راهپدیدابتداپژوهشگرپژوهش،ایندر.آیدمیکار

راشوندهمطالعبایدکهمتغیرهاییتاکندمیموشکافی
اززرگیبنمونهرویبررامتغیرهاآنسپس.کندشناسایی
.کندمطرح.دهدمیقرارآزمونموردهاآزمودنی

(47،ص1391،کرسول)

کرسول



:  تعریف روش تحقیق ترکیبی

شامل،شناسیروشیکعنوانبهپژوهشاین•
نای.داردپژوهشهایروشوفلسفیهایمفروضه
ضهمفروشامل،شناسیروشیکعنوانبهپژوهش

وگردآوریسویوسمتکهاستفلسفیهای
هایدرویکرترکیبنیزوهادادهتحلیلوتجزیه
ژوهشپفرایندمراحلازبسیاریدرراکیفیوکمی

(1387شریفیان،).کندمیراهنمایی
جزیهتگردآوریبرروش،مقامدرترکیبیپژوهش•

یکدرکیفیوکمیدادهنوعدوترکیبتحلیلو
میتاکیدهاپژوهشازایمجموعهیاپژوهش

.کند



مبانی روش های ترکیبی

:آمیختهتحقیقروشمختلفهاینام•
شناختیروشبندیزاویه•
،شناختیروشچندپژوهش،•
کیفی،وکمدادنارتباط•
،ص1395،بایبرهسه)روشیچندهایطرح•

19)



دو نمونه از انواع پژوهش ترکیبی

جمعفیکیمطالعهدرکانونیهایگروهوکمیهایابزارازاستفادهباراهادادهپژوهشگریک•
تایجنبهمختلفدیدگاهدوباشدهگردآوریهایدادهایاکهبداندخواهدمیوکندمیآوری
.خیریاشودمیمنجریکسان

یکمصورتبههابازدهبرمداخلهاثرآندرکهکندمیاجراراآزمایشیپژوهشگریک•
بهتاکندمیگردآوریراکیفیهایدادهآزمایشانجامازقبلپژوهشگر.شودمیسنجیده
زمایشآدرکنندگانشرکت،دیگرعبارتبهیاطراحیرامداخلهبرنامهاطالعاتاینکمک

(12ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).کندانتخاببهتررا



مبانی روش تحقیق ترکیبی

کهگویندمیسخننظرصاحبسیزدهازتدلیوتشکری
ترکیبیهایهشیوپژوهشفلسفیمبنایعنوانبهراپراگماتیسم

کهاستفلسفیموضعنوعیپراگماتیسم.کنندمیاستفاده
راخیهایسالدرجیمز،دیویی،پیرسهایدیدگاهدرریشه

،نظرانصاحبایندیدگاهاز.داردوستورورتی
ازعددیمتهایایدهتوانندمیترکیبیهایشیوهپژوهشگران

مبانیعنوانبهآنازوکردهکسبرامختلففلسفیمبانی
عملالتاصبهدادناهمیتوکننداستفادهخودپژوهشفلسفی

(1386فرد،دانایی).است
ویلیام جیمز



پراگماتیسم

بروداشتهندانستبهنسبتایجانبهچندرویکردپراگماتیسم•
هایسوالبروبودهمتمرکزآیدمیکاربهآنچهکارگیریبه

کمیچه)خودمناسبیشیوهباآنهابهپاسخیافتنوپژوهش
وگراییاثباتفرابیناجباریگزینهیکردو(کیفیچهو

(1386فرد،دانایی).داردتاکیدگراییساخت



پراگماتیسم

رالیسمپلوشناسیروشوهاروشدرریشهپراگماتیسم•
(2009کامرون،).داردگراییکثرتیعنی

بههساختبرامریهمدانشپراگماتیسمرویکرددر•
دنیاییواقعیتبرایبنیادیهمواجتماعیلحاظ

مییزندگوتجربهاندرهاانسانکهشودمیتعریف
چیزهنوابزارصورتبهفقطهانظریهروایناز.کنند

(1393اصل،نجفی)شوندمیدیدهدیگری



پراگماتیسم: دیوییجان 

معرفتیگراییکثرتبرپراگماتیسمرویکرد•
دقیقیومنسجمگراییتلفیقبهوداردتاکید

یحتومتفاوتهایروشهارویکردنظریات)
معتقد.شودواقعکاراوموثرتواندمیکه(متضاد
دادهوآموزندهتجربیاتومشاهداتهمهاست

وهشیعنوانبهشوندواقعموثرکهجاآنتاها
میارزیابیزندگیجهاندرکمهمهای

دریگرایارزشبررهیافتاینچنینهم.گردند
انیانسمشترکهایارزشوداردتاکیدتحقیق

راترقیوعدالتآزادیدموکراسیچونهم
(1389پور،محمد).نهدمیارج



ازجتناباوپارادایمیهمگراییبرتاکیدبا:نتیجهدر•
دصددرمتعارفکیفیوکمیهایگیریموضع

العهمطیکدرکیفیوکمیرهیافتدوهرترکیب
).استپذیرتغییریامتوالیهمزمان،طوربهواحد
(1389همکارانوپورمحمد





بینش روش تحقیق ترکیبی

های چهارچوب اجتماعی یا علمی رفتاری ، مطالعه روشیک استفاده از : استفاده از چهارچوب•
پیشبرد یک مثال ممکن است محقق از یک تئوری رهبری برایبرای . آمیخته را در برگرفته است

از طرفی یک مدل . دکمی  استفاده کنکیفی و و برای ارائه  هر دو دسته  نتایج تبیینیطرح متوالی 
.  فته باشدتغییر رفتاری  ممکن است یک مطالعه  روش های آمیخته  در علوم سالمت را در بر گر

(28ص ، 1391کرسول ، )
درخودهایفرضپیشوعالمماهیتازمادرکاستفلسفیدیدگاهیکدیگرچهارچوب•

یکعهمطالبرای(ذهنیدانشبامقایسهدرعینیدانشمانند)نیازمورداطالعاتینیازهایمورد
(2003کرسول،28ص).دهیممیقرارهمکناردرراپژوهشمساله



پیشینه تاریخی 

بارفتاریوانسانیعلوممطالعاتدرآمیختههایپژوهش•
استفادهبودندمعتقدکهکردظهورشناساییروشوپژوهشگران

حدواپژوهشیمطالعهیکدرهمباکیفیوکمیدیدگاهاز
لومعمطالعاتدرپژوهشیهایروشترکیب.باشندمیمفید

ایدهایندشپیشنهادفیسکروکمپلتوسطباراولیناجتماعی
آنهاتداللاس.بودگانهچندعملگراییمکتبدیدگاهازانعکاسی

روشچندینازاستفاده،ارزیابیفرایندیکدرکهبوداین
درودموجناسازگارکهسازدمیمطمئنراپژوهشگرپژوهشی،
واستمطالعهموردپدیدهاختصاصیویژگیپژوهشیمطالعات

(1390دهکردی،مبینی).باشدنمیخاصیروشنتیجه



آشنایی با مفهوم مثلث بندی

سازمانیمحبتپدیدهبررسیبرایمثال:پژوهشیمعیارهایدر(نگریسوچند)مثلتبندی•
نانکارکازمعدودیتعدادباهم،(پارادایمیدرون)مصاحبههموکندمیمشاهدههمپژوهشگر

(پارادایمیبین).دهدمیانجامفراگیرسنجینظریکهمودهدمیانجاممصاحبه
بهمتوالیصورتبهیاهمزمانپژوهشگرچندینباگرمشاهدهچندین:گرمشاهدهدربندیمثلث•

دوهمزمان«یمدیریتنظریتنگ»پدیدهبررسیبرای.پردازندمیپدیدهیکبررسییامشاهده
(1386فرد،دانایی).پردازندمیمطالعهبهپژوهشگر



آشنایی با مفهوم مثلث بندی

بروهشگرپژدولتی،هایسازمانبهاعتمادیبییپدیدهبررسیبرای:تئوریدربندیمثلث•
اساسبرمهودولتبهاعتمادیبیبابدرشناسیجامعهنگاهیکبهتئوریکچهارچوباساس

.ردازدپمیمطالعهبهدولتبهاعتمادیبیبابدردولتیمدیریتنگاهتئوریکچهارچوب
(1386فرد،دانایی)

درسنجیرنظومصاحبه)پارادایمیکدروندرهاشیوهترکیبمعنایبه:شیوهدربندیمثلث•
نظروسیریتفپارادایمدرکیفیمصاحبه)پارادایمچندیادویا(گراییاثباتپارادایمدرون

.است(گراییاثباتپارادایمدروندرکمیسنجی



؟استقراییقیاسی یا 

هابررسیاین.اندکردهبندیمقولهمختلفیهایصورتبهراترکیبیهایروشنظرانصاحب•
مطالعهاللخدرتواندمیبرنامهالبتهوآیدوجودبهمتفاوتیهایاستراتژیتااستشدهباعث
واستاستقراییهمطالعآیا.بردمیپیشرامطالعهکهماستتحقیقوجستارمنطقآیا.کندتغییر
؟کنیمتستارهافرضیهگونهایناستقرارواستقیاسییاشود؟منتهیکشفیبهاستقرار

بههمبارایقیاسواستقراییهایمنطقتاکنندمیتالشکهشودمیدیدههاپروژهازبسیاری
(برانن).ببرندکار





کمی و کیفی علیه هم : یادآوری 

وهنددمیدستازتحقیقنهایینتیجهدراست،دهندهکلکهرااندازیچشممعموالآمارگران•
اشتباهآنهارایبهاانحرافوتغییرات.کندمیفرقنمونهخاللدرکهکنندمیتکیهاحتمالیبر

کنندسادهراچیزهمهخواهندمیکهچراشوندمیتلقی
وببرندپیشراهاتئوریتوسعهتاکنندمیاستفادهواریاسیونازمحققیننیزکیفیرویکرددر•

(2002،بازلی).آورندنظردرراهااستثنا





ترکیبیروش تحقیق برخی اشکال 

مونهنیکتارساندمیانجامبهراکمیمطالعهیکابتدامحقق•
آورددستهباشکیفیهاییافتهافزایشمنظوربهمعرفکیفی

پذیریمتعمیتارساندمیانجامبهراکمیمطالعهیکابتدامحقق•
(89ص1395بایبر،هسه).ببردباالرااشکیفیمطالعه

کارشهدامنتاگیردمیکاربهراکمیروشابتداکیفیمحقق•
خاصیقهعالموردجمعیتترتیباینبهوکندترگستردهرااش

.دباشمشکلآنتعییناستممکنکهکندمیشناساییرا
کیفیققمحبهتواندمیکارابتدایدرکمیمطالعهیکازاستفاده•

هاییافتهپایهبررااشعالقهموردجمعیتکهکندکمک
فتعریاستآمدهدستبهکمیمطالعهازکهخاصیپژوهشی

.کندکمی
درکیفیهاییافتنرواییآزمونبرایکمیمطالعهازمحقق•

(91ص،1395بایبر،هسه).کندمیاستفادهبزرگترجمعیت



مزایای روش ترکیبی

ارزشواهباورازترواقعیوعمیقتجارببه.بردمیباالراشوندهپژوهشومحققمیانشنود•
از.ودشیافتهدست.استشدهاتخاذهایدیدگاهتریدقیقوصحیحتوصیفمنظوربهها

واکتشافیماهیتبهکیفیرویکردعالوهبه.گرددحاصلتریپیچیدهدرکاجتماعیزندگی
،بایبرهسه).دارندتمایلادراکینوینهایشیوهوجدیدهایپدیدهکشفبهشانپردازاننظریه
(88،ص1395



نقد روش تحقیق ترکیبی 

بیترکیتحقیقهایروشمباحثدرگمشدهبحث•
پاسخادیاقتصهایهزینه.استآنمنفیتاثیربیانعدم

ت؟اسضروریغیروزنندهآسیبمعین،سوالیکبه
انتخابدرمحققبهکهداردوجودمعیارتعدادچه

(33ص،1395،بایبرهسه)کند؟کمکمناسبروش



نقد روش تحقیق ترکیبی 

معتقد است مشکالتی هم در مزایای روش شوماخر•
.  میخته وجود داردآتحقیق 

یفی محقق باید توانایی خاصی در هر دو زمینه کمی و ک•
.  داشته باشد

ید انجام گردآوری داده و منابع در ابعاد بسیار گسترده با•
شود

محسوب می تحقیقات شبه ترکیبی هم شیوه های ترکیبی•
(2009کامرون، . )شوند



نقد روش تحقیق ترکیبی 

دویل.  )خص نیستبندی زیاد مورد استفاده قرار گرفته اما معنای آن دقیق مشمثلث ساندلوسکیبنا بر نظر •
(2009و همکاران، 

ترکیبیتحقیقروشمحققین.استمشهودهاپوزیتیویستغیروهاپوزیتیوستهایاندیشهبینتفاوت•
مشکلاما.کنندغلبهترکیبیهایروشارائهچهارچوبدرغلطتناقضاینبرتادارندرافرصتاین

(2009همکاران،ودویل).کنندپیداربطباهمکمیوکیفیعنصردواستقراراستوقتی
. همچنین این روش در تحلیل پیچیدگی پدیده های انسانی موفق نبوده است•
همازسیاربگاهیببرندنفعیتحقیقاینازاستقرارکهکسانیاستمعتقد(Greene)گرینهمچنین•

.متفاوتند
درخصوصبه).دهدنشانخوبرانهایینتیجهبهدستیابیرویفشارتواندمیترکیبیتحقیقروش•

(2009همکاران،ودویل)(سالمتبخشتحقیقات



تعیین اهداف تحقیق در پژوهش ترکیبی

کمیویکیفهایرویکردادغامبهکهدارنداهمیتدلیلاینبهترکیبیپژوهشدراهدافاین•
دادهایگاهپچگونهکردمشخصتوانمیتحقیقاهدافداشتنباوکنندمیکمکابتداهماناز
پرسشایگزینجکهدادپاسخهاپرسشبهوکردتلفیقمیتوانراکیفیوکمیهایتحلیلوها

افاهدحقیقتدر.شدندمیدادهپاسخگانهجدابایستمیاینازپیشکهاندشدههایی
مضامینبهدهیشکلوکمیوکیفیهایپرسشآمیختنهمدربرایاستایبرنامهتحقیق

(1396،تدلیوتشکری).شدهادغامویکپارچه



روند تحقیق ترکیبی:  بخش دوم



یکی از عناصر کلیدی پژوهش ترکیبی

مایهردخ:ترکیبیپژوهشگرانتخابدالیل•
هشگرپژوجانبازترکیبیپژوهشانتخاب

چیست؟



پرسش ها در روش تحقیق ترکیبی

طرحشافیاکتوتاییدیهایپرسشهمزمانسازدمیقادرراپژوهشگرانترکیبیتحقیقروش•
کهتحقیقیهایروژهپازبسیاری.کنندتولیدیاوتاییدرااینظریهتحقیقیکدربنابراینوکنند

سرردهدفدوهمزمانطوربهآنهادردانشجویانکههستنددیگریتزهایکنیممیراهنمایی
دارند

استارتباطدردیگریمتغیربابینپیشمتغیریککهدهندنشان-1•
سایریابینپیشمتغیراثردر)بینیپیرابطهاینوقوعچگونگیدربارههاییپرسشبه-2•

(53،ص1396،تدلیوتشکری()اکتشافیپژوهش)گویندپاسخ(متغیرها



اولویت پژوهش های ترکیبی

واییدتسواالتازایگسترهتوانندمیترکیبیهایپژوهش•
پاسخکمیوکیفیرویکرددودرهمزمانطوربهرااکتشافی

دهند
می دهندبه دست( قویتری)پژوهش های ترکیبی استنباط بهتر•
بندیتهدسوگرفتنقرارهمکناردرمجالترکیبیهایپژوهش•

ص،1396تشکری،).ورندآمیفراهمرامختلفهایدیدگاه
53)



تعیین پرسش های تحقیقی در پژوهش ترکیبی

ناختهناشهایجنبهباترکیبیپژوهشهایپرسش•
هبکهمطالعاتیباودارندکاروسرپدیدهیک

می.شوندمیارائهروایتیهموعددیهمصورت
رهفردبهمنحصرجنبه.دادپاسخآنهابهتوان

رسشپدوحداقلبایدکهاستاینترکیبپژوهش
اما(میکیکیوکیفییکی)باشدداشتهتحقیق

یکباتنهاییبهتواندمیکیفیوکمیپژوهشهای
.شوندآغازپرسش

استامیادغ،ترکیبیمطالعهیکدرتحقیقپرسش•
بهکمیوکیفیمستقلهایمولفههایپرسشاز

هانباطاستبهرسیدنبااحتماالکهسوالیهراضافه
(16ص،1396تشکری،وتدلی)یابدمیظهور



درباره سوال روش های ترکیبی

:تترکیبی همیشه هم از پیش تعیین شده نیستحقیق روش •
ازواتفاقیایگونهبهصرفاترکیبیهایروشسوالگاهی•

دهداتحلیلوگردآوریکهچراشود،میایجاداقبالیسرخوش
منجراصلیروشبهنسبتخاصروشیکازاستفادهبااولیههای

(67،ص1395،بایبرهسه).شودمیبیشتریپرسشهایطرحبه



طرح سوال

.  مشکل ترین بخش طرح سوال می باشد•
شودیمباعثکیفیوکمیدادهنوعدوکردنیکپارچه•

.شودهمترسختکارتا
محققیننیا:رویممیاسترینگفلدوتدیوکالرسراغبه•

کهدادندانجامترکیبیتحقیقروشباطولیمطالعهیک
جفتهشتارمدرسهوکالسهایفرایندآنهاآن،در

.دادندقراربررسیموردابتداییمدارسمنظور



:فرضیه  های تحقیق آنها

میتمرینکاررویباالتریزماندارند،باالتریبازدهیکهمدارسیدرهاکالس:1فرضیه•
دارندبازدهیکمترکهمدارسیباقیاسدرگذارند،

دارندبهترینظمباالتر،بازدهیبامدارسدرهاکالس:2تحقیقفرضیه•
ازدهیبمدارسبهنسبتتریصمیمانهجوباالتر،بازدهیبامدارسدرهاکالس:3تحقیقفرضیه•

(2016،سوبدی).دارندکمتر
بودهآمددستبهکالسازکهکمیهایدادهازاستفادهبارافرضیاتاینپژوهشگراناین•

کهبودندهکرددقتمسالهاینبههمزمانطوربهپژوهشگرانبودندجالبنتایجاین.سنجیدند
برنامهنهاآپیامدیکعنوانبههمچنین.دارندوجودتدریسومدرسهموثرادارهبینرابطهچگونه
میکهیفیکسواالتاینطرحبایابنددررامعلماثربخشیومدرسهبینرابطهتاکردنریزی

:آید



سواالت مطرح شده در مرحله دوم

میقرارکمتربازدهبامدارسباقیاسدرباالتر،بازدهبامدارسدرمعلمانچگونه:1سوال•
گیرند؟

رحضوکمتر،بازدهبامدارسباقیاسدرکمتربازدهبامدارسدرمعلمانچگونه:2سوال•
کنند؟میپیدااجتماعی

پایین تر بین  رهبری در سطح مدرسه  در مدارس با بازده باالتر در برابر مدارسهاییچه تفاوت •
وجود دارد؟

بازدهبامدارسباقیاسدرباالتربازدهمدارسدرمعلمانمجموعههمگراییبینهاییتفاوتچه•
(2016،سوبدی)؟.داردوجودترپایین



جمع بندی

یآورجمعدیدهآموزشگرانمشاهدهطریقازکمیهایدادهاستفادهباراهافرضیهاینآنها•
.کردند

بینروابطهچگونکهبودتوجهجالبآنهابرایچنینهموبودجالبیمحققینبراینتایجاین•
رویایمطالعهتاکردندتالشآنهاادامهدر.استدادهرختدریسوباالترزادهبامدارس
.باشدمیکیفیهایپرسشازاستفادهبامعلماثربخشیومدرسه



نگاهی کلی به روش تحقیق











پژوهش ترکیبیاستراتژی های 

دادهقرارتاملوردمدیگریافتهکناردرراپژوهشیشیوهیکهاییافتهکندمیتالشپژوهشگر:متوالی:•
تداومسپسویاکتشافدادهبهبناکیفیشیوهباپژوهشآغازمستلزمکاراینمثال.دهدبسطرانهاآو

ایجامعههبرانتایجبتواندپژوهشگرکهطوریبهاست،بزرگنمونهمورددرکمیشیوهباپژوهش
(40ص،1391کرسول،).دهدتعمیم

همزمانراکیفیوکمیهایدادهپژوهش،موردمسئلهازجامعتحلیلیارائهمنظوربهپژوهشگر:همزمان•
طوربهوواحدآندرراهادادهنوعدوهرمطالعهحیندرپژوهشگرطرحایندر.میکندگردآوری

رسول،ک).کندمیادغامرااطالعاتکلینتایجتفسیرمنظوربهسپسوکندمیگردآوریهمزمان
(40ص،1391

برحاکمکهایگونهچتردرفراگیرنگاهنوعیعنوانبهنظریهاینگاهازپژوهشگرآنهادر:تبدیلی•
هااهنگاین.کندمیاستفادهاست،کمیوکیفیهایدادهنوعدوهرحاویکهپژوهشیطرحیک

بهدهشپیشتغییراتیاهاآوردرهوهادادهگردآوریهایشیوهبررسیموضوعاتبرایراچهارچوبی
(41ص،1391کرسول،).کندمیفراهمپژوهشوسیله



برای یک پژوهش غایینمونه بیانیه هدف 

مقالهینا،والدینیاندازپسنقشتبیینبرایتالشدر...»•
.ددهمیقراربررسیموردراوالدیناندازپسرفتارهای

یکازوالدینوآموزاندانشبهمربوطهایدادهاز
سالههسدورهیکدرپیمایشچندبرمتکیطولیمطالعه

ناساییشبرایلجستیکیرگرسیونوکندمیاستفاده
تانیدبیرسآموزشبروالدینیاندازپسباکهعواملی

بینشنایبرعالوهشودمیاستفادهدارندتریقویرابطه
نمونهبامصاحبهازشدهوکسبهایدیدگاهوها

یطدربارپنجکهوالدینیوآموزاندانشازکوچکی
ررسیببرایگرفتندقرارمصالحهموردپژوهشانجامسال

.شداستفادهوالدینیهایاندازپسبیشتر
(147،ص1391کرسول،)»



نمونه گیری در روش تحقیق

هایوهشیتمامیترکیبیگیرینمونههایراهبرد•
تحقیقدراستاحتمالیوهدفمندگیرینمونه

ایهشیوهاینخالقانهادغامدرپژوهشگرتوانایی
قتحقیمعرفهایویژگیازیکیگیرینمونه

.استترکیبی



نمونه گیری در پژوهش ترکیبی

اندو تشکری  سه رویکرد در نمونه گیری تلفیقی را تشخیص داده تدلی
هرکاربردطریقازتلفیقیمطالعهیکبرایتحلیلهایواحدانتخابشامل:موازیتلفیقیگیرینمونه-1

هایردراهبگیرینمونهنوعایندر.استواحدزمانیکدر(هدفمند)احتمالیغیرواحتمالیراهبرددو
.گیرندمیارقراستفادهموردموازیشکلبهصرفابلکهآیند،نمیهمکمکبهاحتمالیغیرواحتمالی

کاربردطریقازتلفیقیمطالعهیکبرایتحلیلهایواحدانتخابشامل:متوالیتلفیقیگیرینمونه-2
آمدهدستبهاطالعاتمتوالی،تلفیقیهایپژوهشدر.استاحتمالیغیرواحتمالیگیرینمونهمتوالی

.رودمیکاربهدومروشبهگیرینمونهانجامبرایاولگیرینمونهاز
هایکنیکتآندرکهاستگیرینمونهدرعمومیاستراتژییک:سطحیچندتلفیقیگیرینمونه-3

زمانیتحقیقاستراتژیاین.رودمیکاربهتحلیلمختلفسطوحدراحتمالیغیرواحتمالیگیرینمونه
(1389حسنی،).شوندمرتبطیکدیگربهتحلیلمختلفهایواحدپژوهشیکدرکهداردکاربرد



مشروعیت در روش تحقیق ترکیبی

کهچراید،آمیوجودبهمشروعیتوبودننمایندهبحرانترکیبی،تحقیقهایروشدرمعموال•
مطالعاتدر.دارندراخودخاصهایحالتکدامهرمطالعهدرکیفیوکمیعنصردوهر

استفادهرااعدادییک.استوابستهانتخابدرتفاوتبهنمایندگیبحرانترکیبی،تحقیقروش
میهاتهیافوردنآدستبهدرریشهدشواریبهمشروعیتمساله.راکلماتدیگریوکندمی

قابلوابستهعتماداقابل،اعتبارموردکهکنیمکارمداخالتیباکههستیمایندنبالبهماوباشند
.باشندتاییدقابلیاانتقال

بحران..رددگمیبریکپارچگیمسالهبهترکیبیروشتحقیقاتدرکهایندیگربحران•
میترکیباندرهمباکمیوکیفیتحقیقاتکهداردربطایگسترهمیزانبهیکپارچگی

میروعیتمشراتحقیقسوالتحقیقدلیلوتحقیقهدفچطورتحقیقاتاینکهاینو.شوند
(2007،کالینز،اونویگبازی)بخشد



تعمیم

تالشیکممحققین.دهدمیرخکیفیوکمیروشدوهردرسادگیبهتعمیمانواعازبعضی•
نمایندهیاقطعهیکازمداخالتوهادادهتعمیمشاملکهباشندداشتهآماریتعمیمتاکنندمی
همهنهالبتهویفیکمحققینازبسیاریمقابلدر.استشدهبرگرفتهانازنمونهکهاستنسبتیبه

برساختباکهودشمیاستفادهوسیعترتئوریدرکهدهندانجامتحلیلیتعمیمیتاکنندمیتالش
موردهبموردانتقالشاملکهدهندانجامراتعمیماوقاتگاهییا.داردتطبیقآنهاکلیهای
تعمیمکهحالیدرگرددمیبازنمونهبودننمایندهبهآماریتعمیمدیگرعبارتبه.باشدمی

هردرگیریونهنمفرایندبنابراین.گرددمیبازمفهومیقدرتبهموردبهموردانتقالوتحلیلی
داردویژهاهمیتکیفیوکمیبخشدو

نمونه تصادفی برای تحقیق کمی•
(2007، کالینز،  اونویگبازی).نمونه غیر تصادفی برای تحقیق کیفی•





تحلیل داده ها در روش های پژوهش ترکیبی

یاوسیعوهایروندتشخیصبرایچشمباهادادهبررسی:یعنیهادادهکاوش،کمیتحلیلدر•
ها،دادهدرموجودکلیهایروندتعیینبرایتوصیفیتحلیلیکانجاموهادادهتوزیعشکل

نرمال بودن  یا غیر نرمال بودن داده ها•
لی به در پژوهش کیفی کاوش در داده ها شامل مطالعه کل داده ها است تا از پایگاه داده درکی ک•

ست نوشته ها یا یعنی ثبت اولیه افکار به واسطه نوشتن یادداشت های کوتاه در حاشیه د. دست آید
(143، ص 1394، پالنوکالرککرسول و .  )د یادداشت های میدانی



تحلیل داده ها

رسشپنوعمبنایبرپژوهشگر،کمیپژوهشدر•
ازوکندمیتحلیلراهادادههافرضیهیاها

یاهاهفرضیبهپرداختنبرایمناسبآماریآزمون
حلیلتاصلیویژگیهمچنین.بردمیبهرههاسوال
.استکدگذاریفرایندکیفیهایداده



تحلیل هم زمان داده ها

هادادهجداگانهتحلیلانجاممستلزماصلیشیوه•
مجموعهدوهرازکاملیتصویر،همسوسازیطرحدر:شودمیادغامهمدردادهمجموعهدو•

دادههمجموعتوانندمیپشتیبانهایدادهمجموعهتودرتوطرحدروآیدمیدستبههاداده
(150،ص1394،،پالنوکالرککرسول،).کنندردیاکردهحمایترااولمرحلههای

هستند؟همگرایکدیگرباحدچهتاکمیوکیفیهایداده•
چگونه؟وچرا•
کنند؟میتاییدراهمدیگراندازهچهتاهادادهیکسانانواع•
کنند؟میحمایتراپیمایشنتایجباز-پاسخمضامیناندازهچهتا•





طرح های ترکیبیشناسیگونه 

ذکرتخصصیمتوندرترکیبییشیوهطرحچهلحدودتاکنونمعتقدندنظرانصاحب•
موجودسائلمترینپیچیدهازهاشناسینوعحدودتعیینتاشدهباعثتنوعاین.استگردیده

انتخابامکانوسیکازترکیبیپژوهشیهایطرحتنوع.آیدشماربهترکیبیپژوهشقلمرودر
کارتازهرانپژوهشگدانشجویان،کهشودمیباعثدیگرسویازاما،سازدمیفراهمرابیشتری

انتخابچالشایاندشدهآشناترکیبیپژوهشباتازگیبهکهایتجربهباپژوهشگرانحتیو
(1387شریفیان،).گردندمواجهطرحترمناسب



ر متمایز  های مختلف از یکدیگشناسیمعیارهایی را که باعث می شود  نوع 
:اندشود، به شرح  زیر بیان کرده 

تعداد رویکرد های روش شناختی  مورد استفاده  در پژوهش . 1

تعداد گام ها یا مراحل پژوهش . 2

نوع فرایند اجرا3.

مرحله ترکیب رویکرد ها. 4

اولویت  رویکرد روش شناختی. 5

کارکرد های پژوهش. 6

دیدگاه زیر بنای پژوهش. (1387شریفیان، )7



های روش تحقیق ترکیبیشناسینوع 

وتنوعاین.هستندکلیدستهدواینازمتنوعترومتعددبسیارترکیبیطرحهایشناسینوعالبته•
:استزیرعاملدوازناشـیعمدتاًگستردگی

اسـتفاده"برآیندهطرحهای"ازترکیبیروشهایباتحقیق:ترکیبیتحقیقکیفیجزء)الف
هبدادهها،تحلیلوگردآوریروشهایموازاتبهاستممکنظهوریابندهطـرحهـای.مـیکنـد
ازتنوعترمبسیارمراحل،وابعادتعداد،نظرازکیفـیطـرحهـایبهعـالوه.درآینددیگریاشکال

ترکیبیحقیقتبه)آنابعـادوکیفـیروشهای(کیفیجزءازاستفادهاینرواز.هستدکمیطرحهای
(1389پور،محمد).میبخشدبسیاروسعتوتنوع



های روش تحقیق ترکیبیشناسینوع 

وگـردآوریـهبترکیبـیمحققـانکـهزمـانی:ترکیبیتحقیقفرصتگرايماهیت(ب•
طراحیخاللدرنند،میکاجراراترکیبیپروژهترتیببدینومیپردازندترکیبـیهـایدادهتحلیـل

واطرحهایندرتنوعبهکهمیشوداضافهطـرحهـاایـنبهجدیدیاشکالواجزاآن،اجرایو
(1389پور،محمد)میانجامدآنهاازگوناگوننوعشناسیهایبنابراین



:  ( اسلیکرگرین و شناسینوع )ترکیبیاصول روش تحقیق 

:داردوجوداصلپنجترکیبیتحقیقروشدر
یک"ررسیبمنظوربهتحقیقسوالیکمطالعهزماندرروشیکازبیشاستفادهبه:بندیزاویهاصل

(18ص،1395،بایبرهسه).دارداشارهتحقیقمسالهازبعد
اصلهمهمقایسقابلهایدادهتولیدبرایروشچندینازاستفادههنگاماستمکملیاصل:اصلدومین

(18ص،1395بایبر،هسه)باشندمیمفیدرواییایجادبرایسونگریچندهمومکملی
کهکنند،میمککتحقیقپروژهتوسعهبهافزاییهمایجادطریقازغالباترکیبیروشتوسعه:سوماصل

.رساندمییاریدیگرروشدادنقرارتاثیرتحتیاتوسعهبه...روشیکازحاصلنتایج"آنموجببه
(19ص،1395بایبر،هسه)

همراهبهیتناقضاتیاوهاپرسشاستممکنتحقیقیکهاییافتهجدیداقدامیکشروع:چهارماصل
.شودمیآغازجدیدتحقیقطریقبدینواستسازیشفافمستلزمکهباشدداشته

(19ص،1395،بایبرهسه)گسترش:پنجماصلنهایتدرو



(1989)کراسلیاولیه گرین و شناسینوع 
یککهمعنابدیناستترکیبیطرحاهدافیاهدفتعیینراستایدربیشترشناسینوعاین•

(1389پوردمحم).شودانجاممعیاریاهدفچندیایکبهدستیابیجهتتواندمیترکیبیطرح



پالنوکالرککرسول و شناسینوع 

کرسول



سوسازیطرح سه 

والنمسئوپرورشوآموزشاندرکاراندستدیدگاهداردقصدکهپژوهشگرینمونهبرای•
رویکرددوهرازهمزماناو.بماندهادبیرستانبرایدبیرتربیتمورددررادانشگاهدرمربوطه

بعدمرحلهدر.یابدآگاهیروشدوازحاصلنتایجبهبتواندتاکندمیاستفادهکیفیوکمی
قرارهمکنارقطریازامراینکهکندادغامیکدیگرباراکیفیوکمینتایجبایدپژوهشگر

شریفیان،ونصر)شودمیانجامهادادهتحلیلمرحلهیانتایجتفسیرمرحلهدرکمینتایجدادن
1386)

مواردیبااستکمیروشهایمزیتازکههایافتهپذیریتعمیمقابلیتوزیادنمونهحجم•
ژوهشگرپکهشودمیاستفادهزمانیجانبهچندطرحاز.کوچکجامعهمانندشودمیترکیب

اگرهمچنین.ندکمقایسهکیفیهاییافتهباراکمینتایجمستقیمطوربهباشدداشتهقصد
صورتبهرانتایجآنیاسازدمعتبرکیفیهاییافتهازاستفادهباراکمینتایجبخواهدپژوهشگر

(1387نصروشریفیان).دهدارائهتفصیلی



همسوسازیطرح 

دربایدینهمچن.باشدداشتههادادهتحلیلوآوریجمعفرایندمدیریتبایدپژوهشگر-1•
اینبرالوهع.کندکارپژوهشیگروهیکبایاباشدمتخصصکیفیوکمیروشدوهر

این.کندیطراحکیفیوکمیدادهیمجموعهدوتلفیقبرایراهاییرویهبایدپژوهشگر
بسیارتواندمیآنهابینارتباطایجادیادادمجموعهساختنهمگراکهاستمطرحنیزنکته

(1387شریفیان،).باشدمشکل
نیز«همزمانبعدیسهروش»راآنتااستدلیلیروشاینایمرحلهیکبندیزمان•

هجداگانحالدرعینوهمزمانتحلیلوآوریجمعشاملروشاینکلیطوربه.بنامند
راتحقیقمسئلههنحوبهترینبهبتوانندمحققانوسیلهاینبهتااستکیفیوکمیهایداده

(1390نیازی،).دهندتشخیص
به روش سه بعدی روشی تک مرحله ای است که در آن  محققان روش کمی و کیفی را•

(1390نیازی، . )طور همزمان و با ظرفیت مساوی به  مرحله اجرا در می آورند



طرح سه سو سازی:نقاط قوت 

کارایی •
جداگانهیکیفیاکمیسنتیهایروشازاستفادهباتواندمیهادادهازنوعهرطرحایندرزیرا•

صتخصدوهرباافرادیتحقیقگروهدرتاشودمیموجباینوشودتحلیلوآوریجمع
کمییایفیکنتایجتواننمیاستآنطرحاینضعفموارداز.باشدداشتهوجودکمیوکیفی

.نمودتحلیلوتجزیههمکناردرراهاآنبایدبلکهریختهمرویرا



:شامل چهار نوع طرح می باشدسوسازیطرح  سه 

هاآنوافقتوهمسوییسپسوشدهمقابلهومقایسهکمیوکیفینتایجآندر:همگرامدل-1•
.شودمیگزارش



(convergent parallel)مدل همگرا-1

.مدل سنتی است•
یفیکوکمیهایدادهتحلیلوآوریجمعبهاقدامجداگانهصورتبهپژوهشگرمدلایندر•

در(مختلفنتایجمقابلهومقایسهطریقاز)متفاوتنتایجسپسکندمیپدیدهیکمورددر
معتبروسهمقایرانتایجخواهندمیکههنگامیپژوهشگرانشوندمییکیهمباتفسیرجریان
.گیرندمیبهرهدلماینازکنندحمایتکیفیهاییافتهباراکمینتایجیاوکنندتاییدوسازند

(71ص،1394پالنوکالرک،وکرسول)
گروهازحاصلکیفیهاییافتهباراخودپیمایشکمینتایجپژوهشگراناستممکنمثالبرای•

دستبهونخکنندگاناهدادانشجویانهایانگیزهازبهتریدرکتاکردندترکیبکانونیهای
(72ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).آورند



نمونه ای از طرح همگرا

میان رشته ایدرسیبرنامه هایارزشیابی،(1393)همکارانونورآبادیپژوهشازاصلیهدف•
نایموجودوضعیتکهشودمیمطرحسؤالاینحال.استایرانعالیآموزشدرانسانیعلوم

اینهبپاسخبرای؟داردانطباقمطلوبوضعیتبامیزانچهتاایرانعالیآموزشدربرنامه ها
ایندرماریآجامعۀ.استشدهاستفادهآمیختهرویکردبنیادبرارزشیابیپژوهشروشازسوال

ینادر.استایراندانشگاهینظامانسانیعلوممیان رشته ایدرسیبرنامه هایشاملپژوهش
نامهپرسشازاستفادهباکمیهایداده.شدآوریجمعهمزمانکیفیوکمیهایدادهپژوهش
بافیکیهایداده.شدگرداوریایرشتهمیاندرسیهایبرنامهدانشجویانازیافتهساختار
متخصصانولیدتومتخصصانواساتیدرسانیاطالعمنابعاز(جداگانهفرمسه)مصاحبهازاستفاده
اصلیطرحنوعچهارمیانازچنینهم.شدگردآوریایرشتهمیاندرسیهایبرنامهاجرای
.شدانتخابهمگراهمسوسازیطرح،ترکیبیهایروش



(Data transformation)مدل تبدیل داده ها-2

امکانطرحاین.گیردمیصورتعکسبریاوکمیبهکیفیهایدادهتبدیلمدلایندر•
رایشتربتحلیلومقایسهوساختهفراهمهادادهتحلیلوتجزیهحیندرراهادادهشدنمخلوط
بههاارزشانتقال»عنوانبا(2002)همکارانوپاگانوتحقیقدرمثالبرای.کندمیتسهیل

وجود)خشبدوصورتبهراکیفیهایمقوله،کیفیبخشهایدادهازاستفادهبا«جواننسل
شدهکمیهایمقایسهاینسپسوکردهگذاریعالمتکنندهشرکتهربرای(وجودعدمیا
(1394نصرکلباسی،).کردندتحلیلپیمایشازحاصلکمیبخشهایدادهباهمراهرا



پاگانوتوضیح بیشتر در مورد تحقیق 

دادهازراکیفیمضامینآنهامطالعهایندر.شدانجامهمکارانشوپاگانوتوسطکهمطالعهدر•
ونمودهاستخراجکیفیهایدادهازراکیفیمضامیناینسپسونمودهاستخراجکیفیهای

نمرهفردهربرایوجودعدمیاوجودایمقولهدومضامینصورتبهرامضامیناینسپس
هایروشازاستفادهبادیگرکمیهایدادهباشدهکمیهاینمرهاینوکردندگذاری

تفاوتتشخیصوهاگروهبینموجودروابطشناساییمنظوربهلجستیکیرگرسیونوهمبستگی
(72ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).استشدهتحلیلنژادیوجنسیتیهای



مدل تبدیل داده ها-2



quantitive)مدل تعیین اعتبار داده های کمی -3 data verification)

یعنیشود،میسنجیدهکیفینتایجاساسبرنتایجرواییآندرکهکمیهایدادهتعیینمدل•
.کنندمیحمایتپیمایشازحاصلنتایجازپاسخ-بازمقوالتحدچهتااینکه

برینسنگتصادفاتسانحهروانیوعاطفیاثراتخودمطالعهدرهمکارانووبمثالبرای•
ازلحاصکمینتایجرواییتعیینبرایراکیفیبخشازحاصلهایدادهپزشکان،دندان

(1394نصر،وکلباسی).بردندکاربهپیمایش



داده های کمیرواسازیمدل -3



مدل چند سطحی-4



(Multilevel)مدل چند سطحی-4

درونفمختلسطوحبررسیبرای(کیفیوکمی)متفاوتیهایروشازسطحیچندمدلدر•
میادغامهمباکلیتفسیریکدرسطحهرمطالعهازحاصلنتایج.شودمیاستفادهسیستمیک

دریفیکهایدادهازاستفادهباراکارمندانایمشاورهخدماتویلیامزوالیوتمثالبرای.شوند
دادهومدیرانسطحدرکیفیهایدادهمشاوران،سطحدرکیفیهایدادهکننده،مراجعهسطح
(73ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).اندنمودهبررسیسازمانیسطحبرایکمیهای

•



نقاط قوت طرح مثلث بندی، همسو سازی

راوشرایناغلبترکیبیتحقیقروشحوزهدرکارتازهپژوهشگران،شهودیاستطرحی•
(73ص،1394،پالنوکالرک).کنندمیانتخاب

صورتبهتقریباوپژوهشازمرحلهیکدردادهنوعدوهرآندرکهاستکارآمدطرحی•
نمودآوریجمعهمزمان

وم  برای هر نوع از داده ها را می توان به صورت جداگانه و مستقل با استفاده از تکنیک های مرس•
(73، ص 1394کرسول و پالنوکالرک،. )هر نوع داده جمع آوری  و تحلیل نمود



همسوسازیچالش های طرح 

نکته اینبه تالش زیاد و تخصص نیاز هست به خصوص به دلیل جمع آوری هم زمان اطالعات و •
.که به هر دو نوع داده ها وزن یکسانی داده می شود

کمی و کیفی پژوهشگران  ممکن است با این پرسش روبرو شوند که در صورت عدم تطبیق نتایج•
. چه باید کرد



چالش های برای مدل همگرا

تفاوت  پژوهشگران باید هنگام همگرا کردن دو مجموعه داده به پیامد های استفاده از نمونه های م•
.و نمونه های با حجم متفاوت توجه نمایند

بسیار دو مجموعه اطالعات بسیار متفاوت و نتایج آنها به صورت معنی دار( ادغام) همگرا کردن•
(74ص ، 1394، پالنوکالرک. )مشکل و چالش برانگیز است



چالش های مدل تبدیل داده

ونه داده ها برای تبدیل داده ها و تصمیم گیری در مورد این که چگهاییپژوهشگران باید شیوه •
(74،  1394، پالنوکالرک. )تبدیل خواهند شد اتخاذ نماید



(Embedded)طرح گنجانده شده



طرح گنجانده شده

(1388ایمان،  )عناوین  النه ای و تعبیه ای نیز به این طرح گفته می شود•
طرح گنجانده شده آزمایشی و  همبستگی گنجانده شده: دو نوع•

کیفییاکمیهایدادهازیکیکهشودمیاستفادهطرحاینازپژوهشیدرگفتتوانمیزمانی
.شوداندهگنجتروسیعکیفییاکمیپژوهشیکدرونپژوهشسوالبهگوییپاسخبرای

(1387شریفیان،)



تحقیق نعمتی: یک نمونه تحقیق گنجانده 

نتبییوپژوهیدانشگاهحوزهدرجهانیموفقتجارببررسیهدفبا(1395)نعمتیتحقیق•
شدهنبالد،طباطباییعالمهدانشگاهدرموردیطوربهوکشورهایدانشگاهدرواحداینجایگاه

وکمیخشبدوبرمشتمل(ایآشیانه)ایالنهنوعازترکیبیتحقیقروشازراستا،ایندر.است
ومایتیحنقشآنازحاصلهایدادهوگرفتهقرارکیفیبخشدلدرکمیبخشکهکیفی
کمیشبخدر،حقیقتدر.استشدهگیریبهره،نمایدمیایفااصلی،هایدادهبرایراثانویه

اهداف،،تمأموریهمچنینوموفقتجارببررسیبهکاویبهینهروشازگیریبهرهباپژوهش،
تحدهمایاالتدرحوزهاینبرتردانشگاهدهدرپژوهیدانشگاهواحدسازمانیجایگاهووظایف
عالمهشگاهداندرمرتبطمستنداتابتدا،نیزکیفیبخشدرآنباهمزمانواستشدهپرداخته

انجامبهطالعه،مموردهایدانشگاهتجارببرمبتنیسپسوگرفتهقراربررسیموردطباطبایی
درحوزهنایبامرتبطعلمیهیأتاعضایازنفردهومدیرانازنفردهباساختمندنیمهمصاحبه
برمبتنینظریهروشازگیریبهرهبافوقدانشگاه

استشدهپرداختهها،داده



تحقیق نعمتی: تحقیق گنجانده

پژوهیدانشگاهمأموریتوسازمانیجایگاهتبیینبهمنتجفوق،پژوهشدرفوقمراحلپپیگیری.•
ادارهنایپیشنهادیوظایفواهدافهمچنینو«پژوهیدانشگاهوارزیابی،نظارت»ادارهقالبدر

وارزیابیونظارتبخشبرای(زیرمقوله)وظیفه91و(اصلیمقوله)هدف5بخشدوبرمشتمل
عالوه.استشدهپژوهی،دانشگاهبخشبرای(زیرمقوله)وظیفه19و(اصلیمقوله)هدف7
شدهشناسایییطباطبایعالمهدانشگاهدرپژوهیدانشگاهبهینهتحققمنظوربهراهکارهاییآن،بر

است
•



همبستگی ( النه ای)مدل طرح تو در تو 

بهراهادادهپژوهشگرانمدلایندر.گیرندمیجایکمیطرحیکدرونکیفیهایداده•
چهکهدهندتوضیحبتوانندتاکنندمیآوریجمعخودهمبستگیمطالعهازبخشیعنوان

.دارنددخالتهمبستگیمدلدرهاییمکانیسم



مدل همبستگی تو در تو: طرح گنجانده شده



مدل همبستگی تو در تو: طرح گنجانده شده

مایشآزجریاندرکنندگانمشارکتنگرشازآگاهیمنظوربهآکسفوردوراسویکتور،•
هایدادهآوریجمعبهاقدامزانو،استثوآرتریتبهمبتالافرادرویبرخودایمداخله

،الرکپالنوک،کرسول).نمودند(درمانیجلساتوصوتینوارهایوخاطراتدفترچه)کیفی
هاییسممکانکیفیهایدادهباابتداتاشدفراهمفرصتاینترتیببدین}(76ص،1394

اینکههاییمتغیربیننظرموردهمبستگیبعدشوددریافتبیمارانازبیماریاینبهمربوط
{.شودسنجیده



درتومدل آزمایشی تو 

.است(ردنکالنه)تودرتوطرحازنوعتریناستفادهموردتودرتوطرحآزمایشیمدلاحتماال•
مانند)ودشمیتعریفآزمایشیطرحدروندرکیفیهایدادهگرفتنقرابهتوجهبامدلاین

کمیآزمایششناسیروشبهمدلایناولویت(آزمایششبهیکیاواقعیآزمایشیک
میقرارشناسیروشاندرونوبودهاهمیتکمکیفیهایدادهمجموعهودارداختصاص

.گیرد
دزهککرداستفادهایمرحلهدو–ایمرحلهیکرویکردیصورتبهتوانمیطرحایناز•

یکردمثالبرای.استکیفیهایدادهگنجاندنبرایهدفکنندهمنعکسبندیزمانآن
دهمانن.کردجاگذاریمداخلهمرحلهدرراکیفیهایدادهتوانمی–ایمرحلهیکرویکرد

همفیکیصورتبهکمینتایجبرعالوهرامداخلهفرایندخواهدمیپژوهشگریکهزمانی
(77ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).کندبررسی



مدل آزمایشی تو در تو(: تو در تو، النه کردن)طرح گنجانده



مثال طرح آزمایشی تو در تو

تعدیلنژادطریقازدیابتوافسردگیبامرتبطعواملآندرکهدهدمیانجامرامطالعهآیکینز•
جربیاتتوباورهامورددرکیفیهایمصاحبهخودهمبستگیبزرگترمطالعهدروی.شوندمی

بهتادادرارقکمیهایدادهدروندرافسردگیمورددرراآمریکایی–آفریقاییدیابتیبیماران
(77ص،1394،پالنوکالرک،کرسول).نمایدکمککنندهبینیپیشهایرابطهبیاندراو



قوت طرح گنجانده شدهنقاط 

رطوبههادادهآوریجمعبرایکافیوقتمحققوقتیکهاستآنطرحاینقوتموارداز•
شجویاندانبرایطرحاینهمچنینکنداستفادهطرحاینازتواندمیباشدنداشتهگسترده
طرحالفخبردارداحتیاجکمتریهایدادهبهواستآسانترآنمدیریتزیرااسترمناسبت

مشابهالسوبهپاسخبرایکمیوکیفیدادهمجموعهدوکردنیکیآنهدفکهسوسازیسه
ایندر.نبودهمشابسوالبهپاسخبرایکیفیوکمینتایجتوانندمیمحققانطرحایندر،بود

ارآنهایحتیاآوردهخودگزارشدرگانهجداراکیفیوکمینتایجتوانندمیمحققانطرح
دادههادادهالانتقپیچیدگیوسختی،مدلاینمزایایتمامباسازندمنتشرگانهجدامقاالتدر

اینمحدودیتازوندشترکیبیکدیگرباتحلیلمرحلهدربتوانندکهنحویبهکیفیوکمیهای
(1388ایمان)آیدمیشماربهمدل



(گنجانده)محدودیت های این طرح

اینواستازنیموردثانویههایدادهچراکهکندتصریحروشنیبهبایدپژوهشگرنمونهبرای•
کهبگیردمیمتصبایداینبرعالوه.شوداستفادهوسیعترپژوهشیکدرونبایدچگونههاداده
.کندآوریجمعپژوهشدرکنندگانشرکتازگروهکدامازوموقعچهرامکملهایداده

(1387شریفیان،)



تبیینیطرح 

دروودشمیتحلیلوآوریجمعکمیهایدادهدارد،نامنیزمتوالیتبیینیکهطرحایندر•
کهجاآنازگرددمیتحلیلوآوریجمعدوممرحلهکیفیهایدادهاول،مرحلهیادامه

کمیهایروشبربیشتریتاکیدعموماپژوهشگرشود،میآغازکمیگیریجهتباطرحاین
.دارد

امانجبرایمجازیمرحلهدووجود.داردمختلفهایمزیتتبیینیطرحایمرحلهدواجرای•
ازوعنیکآوریجمعبهتنها،زمانیمقطعیکدرپژوهشگر،کهداردرامزیتاینپژوهش

برافزون.ودشمدیریتبیشتریسهولتباپژوهشیپروژهشودمیباعثکهکندمیاقدامهاداده
هررایبتوانمیشودمیاجراجداگانهصورتبهپژوهش،کیفیوکمیمراحلکهآنجاازاین،

بیینیتطرحکهشودمیباعثهاویژگیاین.شودمیترسادهپژوهشگزارشپژوهشمرحله
یگزینهیککار،تازهپژوهشگرانوتکمیلیتحصیالتدانشجویانهایپژوهشانجامبرای
طرحاینهکچرا.داردجذابیتنیزکمیروشحامیپزوهشگربرایتبیینیطرح.باشدالایده

(1394نصر،وکلباسی).شودمیشروعقویکمیگیریجهتیکبا



تبیینیمدل 

نتایجاساسبرراگروهیداردقصدمحققکهگیردقراراستفادهموردموقعیتواندمیروشاین•
(1396،تدلیویتشکر)کنددنبالراگروهکیفیتحقیقوسیلهبهآنازپسوسازماندهیکمی

مرحلهایبرهدفمندسازمدلراهنمایتاکنداستفادههاکنندهشرکتکمیخصوصیتازیا
(2003دیگرانوکرسول)باشندکیفی



تبیینیطرح 



تحقیق هویدا: تبیینینمونه طرح 

ویرندهیادگسازمانهایمولفهکاربستمیانرابطهبررسیهدفباکهنیز(1386)هویداپژوهش•
انشگاهدبرایالگوییارائهواصفهاناستاندولتیهایدانشگاهدرآموزشکیفیتبهبود

مولفهمیانهرابط،تحقیقایندر.استتبیینیطرحازاینمونهاسترسیدهانجامبهیادگیرنده
نوعازشپژوه.استگرفتهقراربررسیموردآموزشکیفیتبهبودویادگیرندهسازمانهای

گاهدانش)اصفهاندولتیدانشگاهششعلمیهیاتعضونفر1851تعدادآماریجامعهوترکیبی
(نورپیاموکاشانپزشکیعلومکاشان،اصفهان،صنعتیاصفهان،پزشکیعلوماصفهان،های
(1394نصر،کلباسی،).استبوده



تحقیق هویدا: تبیینینمونه طرح 

موردهایاهدانشگدریادگیرندهسازمانهایمولفهکاربستمیزانبررسیبرایکمیبخشدر•
ازهادانشگاهنایدرآموزشکیفیتبهبودبررسیبرایچنینهم.شداستفادهپرسشنامهازنظر

ازآمدهدستبههایدادهبهفقطپژوهشگر.شداستفادهآموزشکیفیتبهبودپرسشنامه
کهموانعییاوعللارهدربعمیقترفهموبیشترهایدادهبهدستیابیبرایونکردهاکتفاپرسشنامه

سیباکیفیخشبدرباشدموثرآموزشکیفیتبهبودباویادگیرندهدانشگاهتحققدرتواندمی
یافتهسازمانهنیممصاحبه.بودننمودهتکمیلراهاپرسشنامهقبالکهعلمیهیاتاعضایازنفر

آوریجمعهایدادهوتحلیلوتجزیهspssافزارنرمکمکباکمیهایداده.استدادهانجام
اساسبرایانپدرپژوهشگر.گرفتقرارتحلیلوبرسیموردوشدهبندیمقولهمصاحبهازشده
(1394صر،ن،کباسی).استنمودهارائهیادگیرندهدانشگاهبرایالگوییآمدهدستبهنتایج



اب شرکت ، مدل انتختبیینیمدل پیگیری : تبیینیطرح های 
کننده

رنظازاماآیدمیآندنبالبهکیفیمرحلهواولکمیمرحلهمدل،دوهردرکهآنوجودبا•
صورتبهایجنتبرسیبربیشتریکیدر.دارندفرقهمبایکدیگربهمرحلهدواتصالنحوه

.شودمیتاکیدکنندگانشرکتمناسبانتخاببردیگریدروشودمیتاکیدجزیی



مدل پیگیری : تبیینیطرح 

نیازکیفیهایدادههبکمینتایجبسطیاتبیینمنظوربهپژوهشگرکهشودمیاستفادههنگامی•
میمشخصدارندنیازبیشترتبیینبهکهراکمیهاییافتهازدستهآنپژوهشگرمدلایندردارد
خیلی)طیفسویدودرعادیغیرهاینمرهکهافرادیهاگروهبینآماریهایتفاوتمانندکند
کنندگانیرکتشازپژوهشگرادامه،در.منتظرهغیرنتایجیاواندکردهکسب(پایینخیلییاباال
ایندر.کندمیآوریجمعکیفیمطالعاتدهندتوضیحراهایافتهاینوجهبهترینبهبتوانندکه

(81ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).استکمیهایجنبهبرمعموالاصلیتاکیدمدل



مدل پیگیری: تبیینیطرح 



کنندگانمدل انتخاب شرکت : تبیینیطرح 

خابانتوشناساییبرایکمیهایدادهبهپژوهشگرکهشودمیاستفادهزمانیمدلایناز•
تاکیدمدلنایدر.داردنیازکیفیوعمیقپیگیرمطالعهانجامجهتکنندگانشرکتهدفمند
(1394نصر،وکلباسی).استکیفیدوممرحلهبرمطالعه



کنندگانمدل انتخاب شرکت : تبیینیطرح 



روش اکتشافی

:این روش برای موارد زیر کاربرد دارد•
تعمیم داده ها و نتایج برای گروه های متفاوت•
ارزیابی جنبه های فعلی یک نظریه یا طبقه بندی جدید•
(1390نیازی، )بررسی عمیق یک پدیده و اندازه گیری میزان شیوع آن •



طرح اکتشافی

شخیصها،تمحققان از این روش برای بسط نتایج مرحله کیفی، با ساخت ابزار جمع آوری داده •
یدایش استفاده عوامل متغیر یا تعیین روشی برای آزمایش بر پایه  یک نظریه  یا ساختار در حال پ

می این روش در مرحله ابتدایی داده های  کیفی را جمع آوری و آن ها را به بخش ک. می کنند 
(1390نیازی، . )پس از آن مرتبط می سازد



طرح اکتشافی

یاکنندهدایتهچهارچوبیاهستندناشناختهمتغیرهانیستند،دسترسدرابزارهایاهاگیریاندازه•
یکشفکمناسببیشترشودمیآغازکیفیصورتبهطرحاینکهآنجاازاردوجوداینظریه
،پژوهشیابزارنبودنمهیادلیلبهکهشودمیواقعمفیدزمانیبیشترطرحاین.استپدیده

(82ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).داردنیازابزاریچنینآزمایشوتدوینبهپژوهشگر
آغازیفیکهایدادهباپدیدهشناختبرایطرحاین.گویندمیهماکتشافیمتوالیطرحآنبه•

کنندمیفادهاستطرحازکهپژوهشگرانی.شودمیساختهکمییاثانویهمرحلهسپسوشودمی
برایضروریمواردشرحیامتغیرهاشناختابزاریکایجادبرایبنازیرعنوانبهکیفیمرحلهاز

ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).کنندمیاستفادهجدیدچهارچوبیانظریهیکزدنمحک
85)



طرح اکتشافی



نمونه ای از طرح اکتشافی

بهقیقتحاین.استاکتشافیترکیبیطرحازاینمونهنیز(1384)همکارانوشریفیانپژوهش•
درآنققتحمیزانوعالیآموزشموسساتوهادانشگاهدراثربخشنشانگرهایتبیینمنظور

دریستهایگرنشانتااستبودهصدددرپژوهشاین.استرسیدهانجامبهاصفهاندانشگاه
طرواب،کالسمدیریت،درسارائه،درستدوینوطراحیشاملحیطهپنجدراثربخش

سهدرریکشونمونهاستاداندیدگاهازرادانشجویانتحصیلیعملکردارزشیابیوانسانی
.نمایدتعییناصفهانپزشکیعلمواصفهانصنعتیاصفهان،دانشگاه



طرح اکتشافینمونه 

.سازدیممشخصراهانشانگراینبهاصفهاندانشگاهعلمیهیاتاعضایتوجهمیزانسپسو•
یافتهساختاریمهنوبازمصاحبهدانشگاهسهدرکشوینمونهاستادپانزدهباکیفیبخشدرابتدا

وشورکنمونهاستادانسویازشدهبیانهایگرنشانازبندیمقولهروشباسپس.شدانجام
بهکمیبخشدر.گردیدتهیهساختهمحققاینامهپرسشبخشاثرتدریسبهمربوطمتون

منظوربهدشارزیابیاصفهاندانشگاهعلمیهیاتاعضایتدریسعملکردپرسشنامهاینوسیله
گیرینمونهروشبهاصفهاندانشگاهعلمیهیاتاعضاجامعهدرنفر395عملکردارزیابی
تعدادسپسکردندشرکتپژوهشدرآنانازنفر36کهشدندانتخابنفر58حجمبامتناسب

انپایدرراعلنیهیاتاعضایاینعملکردکارشناسیدرهچهارموسومسالانشجوید1245
(1390کلباسینصر،).کردندارزیابی1384-1383تحصیلیسالاولنیمسال



مدل تدوین ابزار

وتدوینبهفی،کیهاییافتهبهتوجهباکهکنندمیاستفادهزمانابزارتدوینمدلازپژوهشگر•
کیفیتصوربهراپژوهشموضوعابتداپژوهشگرطرحایندر.داردنیازکمیابرازیکاجرای

جهتهیراعنوانبهکیفیهاییافتهازسپسکند،میبرسیمحدودکنندهشرکتچندیا
داده،آوریجمعدوممرحلهدر.شودمیاستفادهکمیپیمایشابزارمقیاسوهاپرسشتدوین

ومیکهایروشطرحایندر.کندمیرواسازیواجراکمیصورتبهراابزارهااینپژوهشگر
مدلیناازکهپژوهشگرانیشوندمیمتصلهمبهابزارهایپرسشتدوینطریقازکیفی

(85ص،1394،کپالنوکالرکرسول،).دارندتاکیدمطالعهکمیجنبهبرالبتهکنندمیاستفاده



زطریقامؤدیانمالیاتیفرهنگجامعه شناختیتبیینهدفبا(1398همکاران،وحیدری)پژوهش•
ویبیترکنوعازپژوهشروش.استشدهانجاممالیاتپدیدۀدربارۀآنهامعنایینظامواکاوی

کردروی)زمینه  اینظریۀروشازپژوهشکیفیمرحلۀدر.استمتوالی-اکتشافیراهبرد
مالیاتیانمؤدی،مطالعه شدهامعۀج.شداستفادهپیمایشروشازکمیمرحلۀدرو(سیستماتیک

.استنفر440کمیمرحلۀدرونفر30پژوهشکیفیمرحلۀدرنمونهتعداد.استاصفهانشهر
.استینسب-طبقه  ایکمی،مرحلۀدرونظری-هدفمندکیفی،مرحلۀدرنمونه  گیریشیوۀ



   سازیمدلرویکردازکمیمرحلۀدروکدگذاریشیوۀازکیفیمرحلۀدرداده  هاتحلیلبرای•
ان دهندۀنشپژوهشکیفیمرحلۀیافته  های.استشدهاستفاده  محورواریانسساختاریمعادلۀ

یکوعمدهۀمقولتعدادیپیرامونمالیاتپدیدۀدربارۀمالیاتیمؤدیانمعنایینظامشکل  گیری
استایننندۀبیان کپژوهشکمیمرحلۀیافته  های.است«نامتوازنمطالبه  گری»نامبههستهمقولۀ

متغیرهای.ستامتوسطحدازپایین  ترپژوهشآماریجامعۀدرمالیاتیفرهنگمتغیرمیانگینکه
الگویدرودارندرامالیاتیفرهنگمتغیرواریانستبیینتوانباالیینسبتاحددرپژوهشمستقل
کارآمدیویمالیاتعدالت،کنشگرانمتقابلاعتمادمالیات،مندینظام  متغیرهایپژوهشتجربی

به طورمالیاتیراییاقتدارگومالیاتیقوانینشفاف بودنمتغیرهایمستقیم،به طورمالیاتیمصارف
برغیرمستقیمویممستقبه طورمسئوالناقتصادیسالمتومالیاتیانصافمتغیرهایوغیرمستقیم

می  گذارنداثرمؤدیانمالیاتیفرهنگ





مدل توسعه ابزار–نمونه ای از طرح اکتشافی 

رایباندازه گیریابزاراعتباریابیوپایاسازیساخت،هدفبا(1395)همکارانوپورعباسپژوهشدر•
روشازوهش،پژاینانجامبرای.استشدهانجامایرانعالیآموزشنظامکیفیتتضمینواعتبارسنجی

باپژوهشکیفیبخشدرابتدا.استشدهاستفادهابزارتوسعهمدل–اکتشافیطرحباترکیبیتحقیق
ومؤلفه25باایپرسشنامهعالی،آموزشخبرگانازنفر36بامصاحبهوایزمینهنظریهروشازاستفاده

رویتیمقدمامطالعهیکدرشدهطراحیپرسشنامهکمی،بخشدرسپس،.شدطراحیمؤلفهخرده157
اقدامشنامهپرساصالحبهدریافتیبازخوردهایاساس،بر.شداجراایرانعالیآموزشخبرگانازنفر84
دادهقرارکشورعالیآموزشخبرگانازنفر293اختیاردرآنشدهاصالحونهایینسخهسپس،.شد
محاسبه(982/0)باخکرونآلفایوسیلهبهآنپایاییوشدهتأییدصاحبنظرانتوسطپرسشنامهاعتبار.شد

روشازکمیبخشدرواحتمالیغیرهدفمندگیرینمونهروشازپژوهشکیفیبخشدر.گردید
یابیمدللتحلیازمزبور،گیریاندازهابزارآزمونبرای.شداستفادهتصادفیایطبقهگیرینمونه

نظامکیفیتتضمینواعتبارسنجیبرایشدهطراحیگیریاندزهابزار.شداستفادهساختاریمعادالت
.استبرخوردارمطلوبیبسیاربرازشازایرانعالیآموزش



مدل تدوین طبقه بندی

متغیرهایاییشناسهدفبااولیهکیفیمرحلهکهشودمیاستفادهزمانیبندیطبقهتدوینمدل•
کمیمرحلهدرواستجدیدنظریهیکتدوینیاشناسیطبقهیابندیطبقهسیستمتدویناصلی
آغازینیفیکمدل،مرحلهایند.شوندمیمطالعهیاارزیابیتردقیقیصورتبهنتایجاینثانویه
منظورهبسپسروابطیاهابندیمقولهایناز.کندمیتولیدراخاصروابطیاهابندیمقوله
ادهاستفدارندکاربردکمیمرحلهدرکههاییدادهآوریجمعوپژوهشسواالتبهدهیجهت

هایپرسشکیفیهایدادهبهتوجهباپژوهشگرکهشودمیاستفادهزمانیمدلایناز..شودمی
بهندکمیتالشکمیمطالعهانجامیاوکردهبندیفرمولراخودفرضیاتیاکمیپژوهش

(86ص،1394،پالنوکالرکوکرسول).دهدپاسخهاسوال



مدل تدوین طبقه بندی



جمع آوری داده ها در طرح های روش ترکیبی

طرح های کیفی و کمی•
داده ها( متصل با هم)یا متوالی بودن( مستقل از یکدیگر)همزمان•
در.ددامتفاوتیایکسانوزنتوانمیمطالعهیکدرکمیوکیفیهایدادهآوریجمعبه•

بوطمرایمداخلهآزمایشیکدرونکیفیهایدادهآندرکه(کردنالنه)تودرتوطرحیک
.استفیکیهایدادهآوریجمعبهکمتردادناولویتبیانگرشودمیگنجاندهسالمتعلومبه
(130،ص1394،پالنوکالرکوکرسول)



مسائل جمع آوری همزمان داده ها

در)اهیافتهساختنهمگرا:شودانجاممختلفدالیلبهتحلیلهایدادههمزمانآوریجمعدر•
)هادادهانواعسایرطریقاز(کمیهایدادهمعموال)دادهرواسازی(همگراهمسوسازیسطح

برایهادادهتبدیل(کمیهایدادهرواسازیسازیهمسوطرحدر)(کیفیهایدادهمعموال
انواعگویپاسخبتواندکههاییدادهتولیدیا(هادادهتبدیلهمسوسازیطرحدر)مقایسه

(1394،پالنوکالرکوکرسول()آزمایشیتویدرتوطرحدر)باشندهاپرسشازمتفاوتی



جمع آوری همزمان داده ها

تفادهاسکیفیوکمیدادهنوعدوهرگردآوریبرایشدهانتخابنمونهافرادتعدادهمانازبایدآیا•
شود؟

ش فرض بر آن است که داده های قرار داده در دل داده های دیگر نق( النه کردن)در طرح های تو در تو •
ثانویه داشته و تکمیل  کننده داده های اولیه هستند

عملاینحاصلاستکیفیمطالعهدرکنندگانشرکتتعدادافزایشمسالهاینبهمتداولرویکردیک•
.استافرادبهمربوطجزییاتازبرخیدادندستاز

موردعدادتهمانبارااطالعاتبتوانکهطوریبهشوددادهوزنکیفیمواردبهکهایندیگررویکرد•
.نمودمقایسهکمی

دودیت رو رویکرد آخر این که بگوییم به دلیل تفاوت در حجم نمونه ، مقایسه  دو مجموعه داده ها با مح•
(131، ص 1394، پالنوکالرککرسول، . )به رو است

علوم نیست دقیقا هم م. در صورت تناقض بین داده های کمی و کیفی باید داده های بیشتری جمع کرد •
کمی یا کیفی 



مسائل مربوط به جمع آوری متوالی داده ها

گردآورییریپیگیتودرتوطرحیاتبیینطرحدر:متفاوتافرادیاافرادهمانازگیرینمونه•
.گیردصورت(یکسانگروهیک)افرادهمانازبایدمرحلهدوهردرهاداده

آوریمعجاولمرحلهدرکنندگانشرکت.استحاکممتفاوتیشیوهاکتشافی،هایطرحدر•
هدفکهجاآنازکنندمیشرکتسوممرحلهدرکهنیستندافرادیهمانمعموالاطالعات

بیشتریوتمتفاوکنندگانشرکتازاستجمعیتیکبهنتایجدادنتعمیمسومکمیمرحله
(125،ص1394پالنوکالرک،کرسول،).شودمیگرفتهبهرهسهمرحلهدر

دادهباهمقایسدرکیفی،هایدادهبراینمونهحجم:متفاوتیایکساننمونهحجمازاستفاده•
ایهشیوهمانندهادادهکردنمقایسهیاکردنادغامهدف.استترکوچکبسیارکمیهای

.تنیساهمیتیبامسئلهمتوالیهایطرحدرهانمونهحجمنبودنمساویلذا.نیستهمزمان
(135ص،1394پالنوکالرک،وکرسول)



طراحی ابزار

هکهاییکدگرددمیمنجرافرادازخاصهاییقولنقلارائهبهکیفیهایدادهتحلیل•
میرادماینازیکهرگیردمیشکلهاکدگروهازکهمضامینوکندمیایجادهشگروپژ

سوالبهوانتمیراافرادازبرگرفتههایقولنقل.باشندداشتهنقشابزاریکطراحیدرتواند
هایشپرستوسطشدهگیریاندازههایمتغیرتوانمیراهاکدکردتبدیلنامهپرسشهای
کرسول).ددهننشانراابزاریکبزرگترهایمقیاستوانندمیمضامینونمودمعرفیگانهچند

(136ص،1394،پالنوکالرکو



عنوان پایان نامه

های مالی رابطه هماهنگی بین استراتژی های سطح کسب و کار و استراتژی•
(1389)و عملکرد سازمان

رحیم عابدی : دانشجو•
راهنما دکتر اعرابی•
دکتر رحمان سرشت، دکتر شریعت پناهی: مشاوران •
نژادفداییدکتر اسماعیل : داور•



پایان نامه در یک نگاه 



چکیده

ومالیاستراتژیوکاروکسبسطحاستراتژیبینهماهنگیجهتراترکیبیالگویتحقیقاین•
وسودتقسیماستراتژیمالیتامیناستراتژی،گذاریسرمایهاستراتژیشاملآنسیستمهایزیر

میخصمشاستراتژیکمدیریتهایتئوریبررسی.دهدمیارائهگردشدرسرمایهاستراتژی
عقالییالگوی(1کردبندیدستهالگوسهدرتوانمیرااستراتژیکهماهنگیالگوهایکهکد

مدیریتهبفرایندینگرشبرمبتنیترکیبیالگوی.ترکیبیالگوی(3طبیعیالگویی(2
.گیردمیقراربررسیموردمذکوراستراتژیکاجرایآندرکهاستاستراتژیک



چکیده

-توصیفینوعازهدفمبنایبرنیزوایتوسعهنوعازدستاوردیانتیجهمبنایبرتحقیقنیاروش•
ازتحقیقاجرایایبرباشدمیکمیکیفینوعازنیزاستفادهموردهایدادهنوعمبنایبروتبیینی

ترسدسدرموردیکعنوانبهاکسیرسازیداروشرکتوشداستفادهشناسیروشنوعدو
تا1380هایسالبرایآنهایسیستمزیرومالیهایاستراتژیهایگونهوشدانتخاب

قتحقیآماریجامعه.استشدهاستفادهپیمایشیروشازکمیروشدر.شدمحاسبه1387
طیکه.باشدمیتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهتولیدیشرکت273تعدادپیمایشی

مورد67تعدادآماریجامعهکلاز.بودنگرفتهقرارمعاملهموردبورسدرآنهاسهام1387سال
.اندنمودههمکاریتحقیقطرحبا



چکیده

مالیهایصورتتحلیلومصاحبه،نامهپرسشروشسهتحقیقهایدادهگردآوریابزارهای•
بهمصاحبهازوکاروکسبسطحاسترتژیاستخراجوشناساییجهتنامهپرسشاز.باشدمی

شدهحسابرسیمالیهایصورتتحلیلاز.استشدهاستفادهنامپرسشمکملابزارعنوان
روشاز.استشدهاستفادههاشرکتگذاریسرمایهاهدافشناساییبراینمونههایشرکت

وشراز،هانموداروجداولها،نسبتمرکزی،راکندگیپهایمعیارمانندتوصیفیآمارهای
LSDبیتعقیهایآزمونعاملیکورایانسوواریانستحلیلآزمونمانندپارامتریکآماریهای

tازمونوپیرسونهمبستگیضریبوآزمونلونآزمون،دونتو



چکیده

ر سیستم آن و یافته های نظری منجر به شناسایی نقاط مرجع استراتژیک، استراتژی های مالی و زی•
به عنوان یک استراتژی مذکور و هماهنگی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیکشناسیهمچنین گونه 

راتژی های مالی الگوی نوین و یکپارچه برای هماهنگی بین استراتژیهای سطح کسب و کار و است
.  و زیر سیستم های آن معرفی شدهاست



الگوی ترکیبی  این تحقیق

بعدسهدر:مالیاستراتژیوکاروکسباستراتژیهماهنگی•
،سودتقسیم-1•
وسرمایهاستراتژی-2•
.مالیتامیناستراتژی-3•



مروری دوباره ویژگی های تحقیق

گیهماهنجانبههمهالگویبهدستیابیتحقیقیازهدف:استایتوسعهنوعازتحقیق•
کهبینیممیکنیمدقتاگررواینازاست،استراتژیک

(یفیتوص)دستیابی به چگونگی هماهنگی  استراتژی های کسب و کار و مالی :هدف اول •
(تبیینی)دستیابی به علل بهبود عملکرد سازمانی: هدف دوم•
. استتبیینیو در نتیجه تحقیق توصیفی و •



نتایج و روند روش ترکیبی در این پایان نامه

:از دو روش تحقیق موردی و تحقیق پیمایشی در این روش استفاده شده است
ق تحقی.)ساله به صورت طولی بررسی می شود8مدل تحقیق در یک دوره زمانی :  تحقیق موردی-1

(جزء نگرتبیینیتک موردی  
.بررسی  می شود 1387شرکت  در سال 67مدل تحقیق برای : روش تحقیق پیمایشی -2



استراتژی موردی:  مرحله اول: روش تحقیق 

شرکتدراستراتژیشناسیگونهیعنی.استشدهاستفادهموردیاستراتژیازاولمرحلهدر•
.استشدهاستفاده(موردی،مطالعه،موردیکیعنی)اکسیرداروسازی

هایگونهنایهایسیستمزیرواندگرفتهقراربررسیموردشرکتایندراستراتژیهایگونه•
اندبودهنظرمدهماستراتژی



تحقیق مطالعه موردینتایج استراتژی 

استراتژیگونهکهزمانیدر(ROA،توبینQنسبت)شرکتعملکرد:تحقیقاستراتژینتایج•
استراتژیهاینهگوکهاستزمانیازبیشتراست،پذیریریسکبهمتمایلومیانه،شرکتمالی
هاییالسدرکهدهدمینشاننتایجچنینهم.استگریزیریسکبهتمایلورومیانهآنمالی

نیز(ROAوتوبینQنسبت)شرکتعملکرداستبیشترمالیاستراتژیعناصربینهماهنگیکه
.استبهتر



روش کمی و پیمایشی: مرحله دوم : روش تحقیق

درحاضروتولیدیشرکتمورد273ماریآجامعه:استپذیرفتهصورتپیمایشجاایندر•
استبودهتهرانبهاداراوراقبورس

: پیمایشابزارهای این •
جهت شناسایی و استخراج استراتژی های کسب و کار: پرسش نامه•
به عنوان ابزار مکمل پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است،: مصاحبه•
م های آن ، شناسایی گونه های استراتژی های مالی و زیر سیست:  همچنین تحلیل صورت های مالی•

ه شناسایی اهداف  سرمای: گزارش های هیات مدیره، و کسب اطالعات از  مجمع عمومی سالیانه
.  اندگذاری در این مرحله مد نظر قرار گرفته 



مروری نتایج بخش تحلیل روش پیمایشی

استراتژیومالیهایاستراتژیمیانبیرونیهماهنگیاست،شدهتاییدتحقیقنظریالگوینتایج•
کارکردیاهاسیستمزیروهاسیستمهایاستراتژیمیان(عمودی)درونیهماهنگیکاروکسب

ماهنگیهمالی،هایسیستمزیرهایکارکردیاهاسیستمزیرمیان(افقی)درونیهماهنگیآن،
اثرROAردعملکوکاروکسباستراتژیبامالیاستراتژیهاسیستمزیر(عمودی)بیرونی

متوسطیهماهنگکههایشرکتبهنسبتدارندباالییهماهنگیکههاییشرکتوگذاردمی
.دارندبیشتریعملکرد،دارندکمییاو



سوال اصلی تحقیق

تراتژی کسب اسشناسیمناسب استراتژی مالی جهت هماهنگی با گونه شناسیگونه : سوال اصلی •
و کار چگونه می باشد؟



:اهداف تحقیق

تعیین نقاط مرجع استراتژیک  برای گونه . استراتژی مالیشناسی1

تعیین نقاط مرجع استراتژیک  برای گونه . سرمایه گذاریشناسی2

تعیین نقاط مرجع استراتژیک  برای گونه . تامین مالیشناسی3

تعیین نقاط مرجع استراتژیک  برای گونه . تقسیم سودشناسی4

تعیین نقاط مرجع استراتژیک  برای گونه . سرمایه گذاری در گردششناسی5

گونه . استراتژیک  سیستم های مالیشناسی6

گونه . استراتژیک  زیر سیستم سرمایه گذاریشناسی7

گونه . تامین مالی استراتژیک  شناسی8



:اهداف تحقیق

استراتژی های زیر سیستم  سرمایه در گردششناسیگونه -9
تبیین هماهنگی بین استراتژی های سطح کسب و کار  با استراتژی مالی-10
ر عملکرد سازمانشناسایی و تبیین اثر هماهنگی بین استراتژی های سطح کسب و کار  و مالی ب-11
ارائه خطوط راهنما  به سازمان  ها در جهت  انتخاب استراتژی  مناسب  مالی-12



سواالت تحقیق

آنهاییستمسزیرومالیاستراتژیهایهایگونهازیکهرکهاستبودهنظرمدنکتهاینقسمتایندر•
باشد؟میترهماهنگوکارکسبسطحهایاستراتژیانواعازکدامیکبا

نقاط مرجع استراتژیک گونه های استراتژی های مالی کدامند؟-1•
نقاط مرجع استراتژیک گونه های استراتژی های سرمایه گذاری کدامند؟-2•
نقاط مرجع استراتژیک گونه های استراتژی های تامین مالی کدامند؟-3•
نقاط مرجع استراتژیک گونه های استراتژی های مالی کدامند؟-4•
سرمایه گذاری در گردش کدامند؟شناسینقاط مرجع استراتژیک  برای گونه -5•
گونه های استراتژیک  سیستم های مالی کدامند؟-6•
گونه های استراتژیک  زیر سیستم سرمایه گذاری کدامند؟-7•
گونه های استراتژیک  تامین مالی کدامند؟-8•



سواالت تحقیق

گردش کدامند؟استراتژی های زیر سیستم  سرمایه در گونه های -9
ن می شود؟مالی چگونه تبییبین استراتژی های سطح کسب و کار  با استراتژی هماهنگی -10
ونه تبیین می سازمان چگهماهنگی بین استراتژی های سطح کسب و کار  و مالی بر عملکرد اثر -11

شود؟
مالی را انتخاب کنند؟مناسب  سازمان ها چگونه استراتژی  -12



استراتژی کسب و کار

استراتژی مالی

سرمایه استراتزی

گذاری
وداستراتژی تقسیم سیاستراتژی تامین مال

استراتژی سرمایه در 

گردش

عملکرد
مدل مفهومی تحقیق



تحقیقشناسیروش 

کار و استراتژی با توجه به این که هدف تحقیق حاضر، شناسایی موقعیت استراتژی سطح کسب و•
قیق حاضر مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس است و  همچنین نوع پرسش مطرح شده در تح

وجه است از و این که رفتار رویداد نیاز به کنترل ندارد و رویداد های زمان کنونی و گذشته مورد ت
. این استراتژی با روش تحقیق استفاده شده است



داده های کیفی برای ما کدامند

استراتژی کسب و کار( گونه)تعیین نوع1.

نوع. استراتژی مالی( گومه)2

گونه های زیر سیستم های استراتژی مالی. 3

هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار  و استراتژی مالی  و زیر سیستم های آ. ن 4



داده های کمی کدامند؟

ROAو  Qتوبینداده های ارزیابی عملکرد و نسبت •



ماریآجامعه 

اوراقورسبدرفعالتولیدی)مالیغیرهایشرکتکلیهازعبارتستتحقیقاینآماریجامعه•
رکتهایشبنابراین.دهدمینشانراخودآثارسالدوطیدرهااستراتژیاجرایکهتهرانبهادار
در1385سالپایانتایعنیباشندپیوستهبورسبه1387سالازقبلسالدوحداقلبررسیمورد

.باشندشدهپذیرفتهتهرانبهادراوراقبورس
بهرواینازهاستشرکتفعالیتنوعوماهیتازمتاثرمالیهایصورتماهیتکهاینبهنظر•

آنهاالیتفعنوعاطالعاتایمقایسهقابلیتافزایشویکنواختیویژگیازبرخوردارمنظور
.باشدتولیدی

اطالعاتایمقایسهقابلیتافزایشوفصلیاثراتحذف،گزارشگریتاریخهمسانیجهتبه•
.باشداسفندماهبهمختومآنهامالیدوره

عاتاطالشرکتهرمورددرفرضیاتآزمونوتحقیقهایمتغیرگیریاندازهلزومجهتبه•
شرکت273.باشدشدهافشاوداشتهوجودمطالعهموردهایمتغیرگیریاندازهبرایالزم



فرضیه اصلی

میرزیفرضیهآزمونبهنظریچهارچوبیکارائهوفوقالگوهایبرمروریباتحقیقاین•
.پردازد

آنهایسیستمزیرومالیاستراتژیوکاروکسبسطحاستراتژیبینهماهنگی-اصلیفرضیه•
.شودمیسازمانعملکردافزایشموجب



متغیر های تحقیق

هایتژیاستراوآنهایسیستمزیرومالیهایاستراتژیبینهماهنگی:مستقلمتغیرهای-1
کاروکسب

ند بازاریابی، مان)متغیرهای هماهنگی و استراتژی مالی با سایر واحد های وظیفه ای: متغیر کنترل-2
(تحقیق و توسعه و تولید عملیات و منابع انسانی و سیستم اطالعاتی

وفرهنگوژیتکنولساختار،یعنی)سازمانعناصربامالیاستراتژیهماهنگی:کنترلمتغیر-3
(مدیریتشیوه

عملکرد  سازمان: متغیر وابسته-4
شده استدر این تحقیق هیچ متغیری به عنوان مداخله  گر یا تعدیل  کننده در نظر گرفته ن-5



مقیاس اندازه گیری 

. ، فاصله ای و نسبی استمتغیرهادر این تحقیق مقیاس اندازه گیری •



نوع داده های تحقیق

بهروشدوازاینهمزماناستفاده.استشدهاستفادهکیفیوکمیروشدوهرازتحقیقایندر•
هرکهجاآناز.باشدمیانفرادیشکلبههاروشاحتمالینقایصرفعدرآنهاپوشانیهممنظور
اینتواندمیروشدوهرازتواماستفاده.استخودخاصهایمحدودیتدارایروش

.سازدخنثیراهامحدودیت
باآنهایسیستمزیرومالیاستراتژیهماهنگیتعیینبرایتحقیقاینهایدادههمچنین•

.دباشنمیکمینوعازعملکردارزیابیهایدادهبرایوکیفینوعازسازماناستراتژی



اجزاء تحقیق

نگرجزءیقتحقکندمیتوجهقضیهیکفرعیهایواحدبرپژوهشگر:نگرجزءموردیتحقیق•
.استتحقیقفرعیواحدبرتمرکزواصلیطرحازانحرافخطردرهمواره

پیمایشیتحقیق•



اطالعاتروش و ابزار جمع آوری 

ویهتجزوایکتابخانهمطالعه...مالیوکاروکسسطحشناسیگونه.....اطالعاتوهاداده•
بانیتلفیاحضوریمصاحبهونامهپرسشطریقازهمواینترنتومالیهایصورتتحلیل

ابخانهکتروشدر.استشدهگردآوریمیدانیطریقازوتجاریهایواحدکاروکسبمدیران
صورتلتحلیوتجزیهخصوصبهومدارکاسنادوآماربرسیومحتواتحلیلهایشیوهازای

نجیسنظرومصاحبه،نامهپرسشازمیدانیهایروشمجموعهدرواستشدهاستفادهمالیهای
.استشدهاستفادهخبرگان

وکاروکسبسطحهایاستراتژیشناسیگونهبهمربوطهایدادهآوریجمعبرایتمرکز•
وتجزیهازاعمدتآنهایسیستمزیرومالیاستراتژیهایشانسیگونهبرایاما.استپرسشنامه

نیزواالتیس،مالیهایتحلیلکنترلبرایچندهر.استشدهاستفادهمالیهایصورتتحلیل
شهمطرحهبستصورتبهنامهپرسشسواالتجائیکهآناز.استشدهگنجاندهنامهپرسشدر

.استشدهاستفادهمکملابزارعنوانبهمصاحبهازهادادهکاملآوریجمعبرایاست



روش و ابزار جمع آوری اطالعات

لیل صورت داده ها و اطالعات مربوط به اندازه گیری عملکرد از طریق بررسی دفاتر و تجزیه و تح•
تشده و آمار های موجود در شرکت و بورس اوراق بهادار به دست آمده اسحسابرسیهای مالی 



روش ها و ابزار گردآوری داده ها

.استشدهاستفادهمیدانیومردیهایروشازاولیههایدادهآوریجمعبرایتحقیقایندر•
ومدیرانابمصاحبهازوپرسشنامهازکاروکسبهایاستراتژیشناسیگونهوتعیینبرای

استراتژیهاهایونهگشناساییبرای.استشدهاستفادهپرسشنامهمکملابزارعنوانبهکارشناسیان
،الیمتامیناستراتژیهایگذاری،سرمایههایاستراتژیشامل)آنهایسیستمزیرومالی

نسبت)ردعملکارزیابیهمچنینو(گردشدرسرمایهاستراتژیهایوسودتقسیمهایاستراتژی
QوتوبینROA)حسابمالیهایصورتتحلیلوتجزیهومدارکاسناد،مشاهدهروشاز

هیاتهایگزارشازها،شرکتگذاریسرمایهاهدافشناساییجهتوهاشرکتشدهرسی
.استشدهاستفادههاشرکتسالیانهعمومیمجمعبهمدیره

وهانامهپایان،مقاالتبررسیشامل0ایکتابخانهمطالعاتازثانویههایدادهآوریجمعبرای•
نامهپایان،مقاالتآخرینبررسیجهتاینترنتمجازیفضایهمچنینو(التینوفارسیکتب

از.استدهشاستفادهایرانکشورخارجوداخلدرتحقیقموضوعبامرتبطالتینهایکتابوها
.استشدهاستفادهتحقیقمفهومیمدلویکپارچهدلاستخراججهتثانویههایداده



تجزیه و تحلیل داده ها

موردیقتحقیومیدانیعملیاتازشدهآوریجمعهایدادهتحلیلوتجزیهجهتتحقیقایندر•
ستفادهاهانموداروجداول،هانسبت،مرکزیراکندگیپهایمعیارمانندتوصیفیهایروشاز

استشدهاستفادهپارامتریکتحلیلیآماریهایروشواستشده



جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری

کهتهرانهادارباوراقبورسدرشدهپذیرفتهتولیدیهایشرکتپیمایشی،تحقیقآماریجامعه•
ازآماریجامعهتعریفجهت.باشندمیبودندآمدهدربورسعضویتبه1385سالازقبل

اریآمجامعهشرکتهایهمهبهتحقیقابزار.شدتعیینشرکت273وشداستفادهغربالروش
کنندهکاریهمشرکتتعداد.استنشدهاستفادهخاصیگیرینمونهروشازبنابراین.شدارسال

سدستردرنمونهروشازموردیتحقیقروشنمونهانتخاببرای.شدمحدودنمونه67طرحبا
.استشدهاستفاده



قلمرو تحقیق

شدهانجام1388تابستانلغایت1386بهارزمانیفاصلهدرتحقیقاین:تحقیقانجامزمانیقلمرو•
.باشدمیزمانیفاصلههمیندرنیزمیدانیهایدادهآوریجمعهمچنین.است

بورسدرهشدپذیرفتهتولیدیسهامیهایشرکتدرتحقیقاینتحقیقانجاممکانیقلمرو•
.باشدمیشرکت273تهرانبهاداراوراق

تئوریازهاستفادباهمچنین.استمالیایوظیفهاستراتژیحوزهتحقیقاینموضوعیقلمرو•
تبیینبه(...واستراتژیکمرجعنقاطاستراتژیک،هماهنگینظریه)استراتژیکمدیریتهای

.پردازدمیاستراتژیکهماهنگیجانبههمهالگوهای



:فرضیه: 

آنهایسیستمزیرومالیهایاستراتژیباکاروکسبسطحهایاستراتژیبینهماهنگیفرضیه•
وسودیمتقسهایاستراتژی،مالیتامینهاییاستراتژ،گذاریسرمایههایاستراتژیشامل)

شودمیهاشرکتROAوتوبینQنسبت)عملکردبهبودموجب(درگردشسرمایهاستراتژیهای



هماهنگی : متغیر مستقل

و زیر سیستم این تحقیق هماهنگی بین استراتژیهای سطح کسب و کار با استراتژی های مالیدر •
قسیم سود شامل استراتژی های سرمایه گذاری ، استراتژیهای تامین مالی، استراتژی های ت)های آن 

نوع متغیر . به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است( و استراتژی های سرمایه در گردش
.مستقل هماهنگی ، کیفی و مقیاس اندازه گیری آن رتبه ای و یا ترتیبی می باشد



علمکردمتغیر وابسته 

.  به عنوان متغیر وابسته می باشد« عملکرد سازمان» در این تحقیق •



(پیاده سازی)تحقیق در عمل



برایآنسیستمرزیومالیهایاستراتژیبینهماهنگی،موردیتحقیقاستراتژیازاستفادهباابتدا
پیمایشقتحقیروشازاستفادهباسپسشودمیتحلیلوتعییناکسیرسازیداروشرکت

شرکت67برایآنهایسیستمزیرومالیکار،وکسبسطحهایاستراتژیبینهماهنگی
.شودمیتحلیلوتعیینتهرانبهاداربورسدرشدهپذیرفته



قسمت جمع آوردن داده های اولیه: مرحله اجرا

ستراتژی کسب و کار اشناسیابتدا با استفاده پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان به تعیین گونه •
.  پرداخته شد

گام:رکتششدهحسابرسیمالیهایصورتتحلیلیوتجزیهومدارکاسناد،مشاهدهبابعدمرحلهدر•
:شدطیزیرهای

:گام اول•
-2استراتژی های سرمایه گذاری  -1شناسایی  گونه های استراتژی های مالی و زیر سیستم های آن -1•

استراتژی های سرمایه در گردش-4استراتژی تقسیم سود -3استراتژی های تامین مالی 
ارزیابی عملکرد در شرکت:  گام دوم•
اتهیگزارشبررسیاساسبرهاشرکتگذاریسرمایهاهدافشناساییجهتدرتالش:سومگام•

شدانجامسالیانهعمومیمجمعبهمدیره



مرحله دوم،  داده های ثانویه: قسمت اجرا

بررسی مقاالت و مطالعات کتابخانه ای•
استخراج مدل یکپارچه و مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق•



تحقیق موردی

(عامسهامی)اکسیرسازیداروشرکتموردیتحقیقبرای•
شدانتخاب

نظردر1387تا1380هایسالمطالعهوبررسیزمانیمقطع•
.شدگرفته

عدادتمیانگینباواستایرانبرترشرکت100جزءشرکتاین•
دهدمیادامهخودفعالیتبه555پرسنل

دسترسدرنمونهروشازموردیمطالعهدرتحقیق،ایندر•
.شودمیاستفاده



شود؟اما چه چیز بررسی می 

عیارمیکهاگونهازیکهربرایشوندبررسیآنسیستمزیر4ومالیاستراتژیهایگونهباید•
-2وکلیریسک-1معیاردومالیاستراتژیهایگونهشناساییبرایمثالداردوجودخاص
صاحبانحقوق)سرمایه-1مالیتامیناستراتژیبرایمثالیاشودمیگرفتهنظردرکلیبازده
.شودمیاستفادهمورددوهریاوبدهییا(سهام

.شوندمیاستخراجمختلفهایگونهاستراتژیازیکهربرایطریقبدین•



!!به مطالعه موردیگردیمبا این توضیح بر می •



اکسیرتشرکمالیاستراتژیهایگونهیابیمکانمحاسبه:موردیتحقیق
87تا80سالدر

مایالتسود قبل از بهره •
های ثبات عملیاتیهزیه•
ثابتهیاسود قبل از بهره  و مالیات  و هزینه •
هزینه های مالی•
سود قبل از بهره مالیات•
DCLریسک کلی •

سود خالص•
حقوق صاحبان سهام•
نرخ بازده کلی•
میزان ریسک کلی•
میزان بازده کلی•

چگونه است؟87تا 80گونه مسلط استراتژی مالی در خالل سال ببنیمحال •







87-80در خالل سال های سرمایه گذاری  استراتژی 

مخارج آموزشی•
افزایش در سایر دارایی ها•
مخارج تبلیغات  و بازاریابی•
مخارج تعمیرات•
مخارج تحقیق و توسعه•
افزایش در دارای ثابت•
افزایش در سرمایه گذاری بلند مدت•

چیست؟87-80حال باید ببینیم گونه مسلط در این استراتژی در خالل سال های 



87-80در خالل سال های تامین مالی استراتژی 

افزایش در سود انباشته و اندوخته ها-1•
استهالک •
جمع•
وام بلند مدت -2•
افزایش در ذخیره مزایای  کارکنان-3•
کاهش در دارایی های غیر جاری•
انتشار سهام -4•

حال باید ببینیم گونه مسلط در این استراتژی سرمایه گذاری چیست؟•







:به همین نحوه

دانجام ششناسیگونه استراتژی سرمایه در گردش و تقسیم سود برای استراتژی های •



اندازه گیری عملکرد

رکتشساالنهسهامقیمتمیانگین)شرکتبازارارزشیعنیتوبینQنسبتازتحقیقایندر•
خالصسود)ROAوهاداراییدفتریارزشبرتقسیم(بدهیمجموععالوهبهسهامتعدادضربدر
.استشدهاستفادهعملکردگیریاندازهشاخصعنوانبه(هاداراییمجموعبرتقسیم



برای اندازه گیری عملکرد شرکت اکسیر1فرضیه 

یسک شرکت در استفاده از استراتژی مالی میانه رو متمایل به رROAو توبین Qنسبت )عملکرد •
.متفاوت است( 2گونه )گونه نسبت به استراتژی مالی میانه رو متمایل به ریسک گریز (3)پذیری 

.  نتیجه تفاوت معنا دار دیده شد•



برای اندازه گیری عملکرد شرکت اکسیر: 2فرضیه 

عنیی)مالیاستراتژیعناصربینهماهنگیکهزمانیدرشرکتroaوتوبینQنسبت)عملکرد•
درسرمایهژیاستراتوسودتقسیماستراتژیمالی،تامیناستراتژیگذاری،سرمایهاستراتژی

سرمایهتراتژیاسیعنی)هایاسترتژیعناصربینهماهنگیزمانیبهنسبتاستبیشتر(گردش
است،کمتر(شگرددرسرمایهاستراتژیوسودتقسیماستراتژی،مالیتامیناستراتژی،گذاری
.استمتفاوت

هم)شرتدعملکر،استبیشترشرکتمالیاستراتژیعواملبینهماهنگیکهزمانی:نتیجه•
نیزROAهموتوبینQنسبتهم)شکرتعملکرداست،بیشترنیزROAهموتوبینqنسبت
.داراستمعنینیزآمارینظرازواستبیشتر





:نتایج مطالعه موردی

رومیانه،1384تا1380هایسالطیدرشرکتمالیاستراتژیگونهکهدادنشانمحاسبات•
استپذیرریسکبهمتمایل

.میانه رو  متمایل به ریسک گریزی است1387تا 1385در طی سال های •
گونهکهزمانیدرROAوQبهنسبت)شرکتعملکردکهدهدمینشانآماریهایآزمون•

.استگریزیریسکبهمتمایلرویمیانهشرکتمالیاستراتژی
کیفی: نوع متغیر مستقل •
رتبه ای یا ترتیبی است: مقیاس اندازه گیری •



:اما تحقیق میدانی

شرکت انتخاب شده است67شرکت 270گفته شد که از بین •
و زیر (  مستقلمتغیر) در این تحقیق هماهنگی بین استراتژی های کسب و کار با استراتژی مالی•

.سیستم های آن مورد بررسی قرار گرفته است
سرمایه -4تقسیم سود -3استراتژی تامین مالی -2استراتژی سرمایه گذاری -1زیر سیستم ها شامل •

.  انددر گردش بوده 



پیمایشجامعه آماری برای 

به عضویت بورس در 1385شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  که قبل از •
اندآمده 

روش غربال مورد استفاده قرار گرفته است•
ابزار تحقیق به همه  شرکت ها فرستاده شده است•
. شرکت انتخاب شد67در نهایت •



پیمایشقلمرو تحقیق برای 

1388لغایت تابستان 1386بهار •
اندشرکت بوده 273: سهام آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است1387که در سال هاییشرکت •



تهیه پرسشنامه







دکل داده های مربوط به عملکرد شرکتها آزمون نرمال شدن



آزمون نرمال برای هر سه نوع شرکت

آزمون نرمال داده های مربوط به شرکت های دارای هماهنگی کم•
آزمون نرمال داده های مربوط به شرکت های دارای هماهنگی متوسط•
آزمون نرمال داده های مربوط به شرکت های دارای هماهنگی زیاد•



:فرضیه

م های ان موجب هماهنگی بین استراتژیهای سطح کسب و کار با استراتژی های مالی و زیر سیست•
. شرکت ها می شودroaو توبینQلگاریتم نسبت )بهبود عملکرد 

عاملی واریانستحلیل •
هاواریانسآزمون برابری •
آزمون تعقیبی هماهنگی •
در نهایت آزمون همبستگی بین هماهنگی استراتژی ها و عملکرد•



گروه های مختلف هماهنگی با هم مقایسه شدندواریانس



اما نتایج تحقیق پیمایشی

دادهقرارتاییدوردمراتحقیقاصلیفرضیهموردیتحقیقهمانندنیزمیدانیتحقیقازحاصلنتایج•
گاریرمایهسمالیکاروکسبسطحهایاستراتژیبینهماهنگیکهدهدمینشاننتایج.است
.شودمییبورسهایشرکتعملکردبهبودموجبگردشدرسرمایهوسودتقسیممالیتامین

نسبتزیادهماهنگیدارایهایشرکتعملکردگینمیانکههدمینشانتحقیقنتایجهمچنین
متوسطهماهنگیدارایشرکتعملکردمیانگیننیزومتوسطهماهنگیدارایهایشرکتبه

هایشرکتردعملکمیانگینهمچنین.بشدمیبیشترکم،هماهنگیدارایهایشرکتبهنسبت
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