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 - ۷۵۳۱دیانتی دیلمی، زهرا،  : سرشناسه

ا تاکید بر تحقیقات کیفی)ویژه مقطع بروش تحقیق در حسابداری:  : عنوان و نام پدیدآور

 .ایران دیلمی؛ مولف زهرا دیانتی/ کارشناسی(

 ۷۵۱۱ ،تهران : عدالت نوین  : مشخصات نشر

 نمودار ،جدول،مصور: ص.۵۵2 : مشخصات ظاهری

  0-9-95485-600-978ریال ۵۰۰۰۰۰ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 روش شناسی --کیفی; تحقیق  --حسابداری  : موضوع
 Accounting -- Research -- Methodolog : موضوع

 ۷۵۱۱  ۱ر۱د/الفHF۳۶۵۰ : رده بندی کنگره
 ۶۳۱/۰۱2       : رده بندی دیویی

 ۳۰۸۶۱۳۸       : شماره کتابشناسی ملی

و ناشر محفوظ است. تکثیر و انتشار مطالب این   کلیه حقوق کتاب برای مولف
ب به هر نحو )اعم ازجزوه0 اقتباس0 تلخیص و...( بدون اجازه کتبی توامان از کتا

 مولف و ناشرممنوع است و پیگرد قانونی دارد. 
 



  

 

 
 

  زهرا دیانتی دیلمی

 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی
zahradianati@yahoo.com 

 خالق مهربان به نام 

 لفؤم گفتارپیش
و استقبال "کتاب روش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله"بعد از انتشار    

از سوی و  تاباز این کدر مقاطع تحصیالت تكمیلی چشمگیر اساتید، دانشجویان و محققان رشته حسابداری 

 انجمن های عملی فعال در  )باالخص دانشجویانکارشناسی اهده سردرگمی دانشجویان مقطع مشدیگر، 

صم شدم هستند، مو راه اندازی نشریه های علمی دانشجویی  ( که مشتاق انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی

آنكه دیده  بخصوصتالیف نمایم. در مقطع کارشناسی تا کتابی برای برآورده ساختن نیاز این دانشجویان 

می شود در برخی از دانشگاههای بعضا تراز اول کشور در مقطع کارشناسی ارشد، درس روش تحقیق که 

جز دروس اختیاری این مقطع است، ارائه نمی شود. لذا دانشجواین تحصیالت تكمیلی با ضعف جدی در 

 تحقیق و پایان نامه نویسی مواجه اند. 

می توان به سادگی متن آن که ویژه دانشجویان کارشناسی تهیه شده این کتاب  منحصربفرد ی هایژگاز وی 

 دانشجویان باشد. براحتی قابل درک برای این دسته از  تا اشاره کرد و سعی شده

 ش هایبا رو بعضاًنشان می دهد که دانشجویان حتی در سطح دکتری  ، اینجانبسالها تدریس  تجربه    

ژوهش است، آشنا نیستند. لذا در فصل اول این کتاب بطور مفصل و یافتن منابع  که الزمه  پجستجو 

توضیحات  و داده ها درخصوص موتورهای جستجو و نحوه استفاده از آنها و نیز  پایگاه های اطالعاتی

عالوه بر این، در فصل دوم این کتاب برای اولین بار حداقل در رشته حسابداری به شده است.  مبسوطی داده

ودمند واقع دکتری نیز س در مقطع حتی ،یفی پرداخته شده که می تواند برای دانشجویانروش تحقیقات ک

در کتابی در سطح کارشناسی که شاید برای برخی تعجب آور باشد،  ،شود. دلیل مطرح کردن این روش ها

دی نمتناسب توانم باالخصرا در دانشجویان بیدار کرده و پژوهشی این است که  این روشها حس خالقیتِ

می باشد و این دانشجویان می توانند با اشر اف به این روشهای تحقیق، نیازهای دانشجوی کارشناسی 

هیه مقاالت ارزشمند علمی پژوهشی تدر سطح کارشناسی برآورده ساخته و حتی بخوبی تحقیقاتی خود را 

 spssاده از نرم افزار تفاز دیگر ویژگی مفید این کتاب ان است که در بخش تحقیقات کیفی نیز با اسند. کن

و بصورت گام به گام نحوه استفاده از این نرم افزار برای تحلیل آماری توضیح داده شده است و این کتاب 

     را به نوعی به یک کتاب خودآموز تبدیل کرده است. 

اشد، لذا از باثربخش میسر نمیز با نظرات و پیشنهادات سازنده و های علمی جآنجا که پیشرفت در زمینهاز

  همكاران محترم و دانشجویان عزیز تقاضا می شود، اینجانب را از پیشنهادات سازنده خود محروم نفرمایند.

 



  

 

 
 

 مطالب فهرست
 صفحه عنوان

 ۷۵ یداده ها از منابع اطالعات یو نحوه جمع آور یقبا روش تحق ییآشنا -فصل اول

 ۷۳ مقدمه

 ۷۶ یمنابع اطالعات

 رهای جستجوموتو -۷ 
 

۷۶ 
 22 )دادگان( یاطالعات یها یگاهپا -2 
 2۵ پایگاه های اطالعاتی عددی-الف  
 2۵ پایگاه های اطالعاتی تصویری-ب  
 22 پایگاه های اطالعاتی صوتی-ج  
 22 پایگاههای اطالعاتی متنی -د  

 22 مقاالت منتشر شده در مجالت یجستجو یبرا یاطالعات یها یگاهپا-۷   

 ۵۵ مقاالت  ارائه شده در کنفرانس ها یجستجو یبرا یاطالعات یها یگاهپا-2   

 ۵۳ نامه  ها یانپا یجستجو یبرا یاطالعات یها یگاهپا-۵   

 ۵۱ کتب یجستجو یبرا یاطالعات یها یگاهپا-2   

 2۷ حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان یتقانون حما    

 2۶ یو آثار صوت یاتنشرکتب و  یرقانون ترجمه و تكث    

 2۱ اسناد و مدارک  یجستجو یبرا یاطالعات یها یگاهپا-۳   

 ۳۰ داده یها یگاهپا -۵ 

 ۳۰ سامانه کدال   

 ۳۷ یننرم افزار ره آورد نو  

 ۳۵ یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یتسا  

 ۳۶ یرانمرکزآمار ا یتسا  

 ۳۶ بورس اوراق بهادار تهران یتسا  

 ۳۱ ها کتابخانه -2 

 ۶۰ مجالت -۳ 

 ۶۰ یو اطالع رسان یلیمجالت تحل -الف  



 

 

 ۶۷ یجیترو یمجالت علم-ب  

 ۶۷ پژوهشی-مجالت علمی  -ج  

 ISI (JCR ۶2) - یالملل ینب یگاهشده در پا یهنما یپژوهش یمجالت علم-۷   

 ۶۱ چاپ مقاله یمناسب برا ISIمجله  یکنحوه انتخاب      

 SCOPUS ۱۰ یگاهشده در پا یهنما یپژوهش یت علممجال-2   

 ISC ۱۷ یگاهشده در پا یهنما یپژوهش یمجالت علم-۵   

 ۱۳ اخبار -۶ 

 ۱۶ مصاحبه از افراد یامشاهده، پرسش -۱ 

 ۸۶ کرونباخ ی، نحوه ورود داده ها و محاسبه آلفا spssنصب نرم افزار   

 ۱2 داده های کیفی  

 ۱2 ی()طبقه ایاسم یداده ها-۷   

 ۱2 یبیترت یا یرتبه ا یداده ها-2   

 ۱۳ داده های کمّی  

 ۱۳ ینسبت یداده ها-۷   

 ۱۳ یفاصله ا یداده ها-2   

 ۷۰۰ داده ها یجمع آور یبرا یقتحق یجامعه، نمونه و دوره زمان یینتع

 ۷۰2 یتعداد نمونه آمار یینتع یروشها-۷ 

 ۷۰2 اگر حجم جامعه معلوم باشد -الف  

 ۷۰۵ اگرحجم جامعه معلوم نباشد)جامعه نامحدودباشد(-ب  

 ۷۰2 یرینمونه گ یروشها-2 

 ۷۰2 یاحتمال یریروش نمونه گ -الف  

 ۷۰2 ساده یتصادف یرینمونه گ -۷   

 ۷۰۳ یستماتیکس یرینمونه گ-2   

 ۷۰۳ یطبقه ا یرینمونه گ-۵   

 ۷۰۱ یخوشه ا یرینمونه گ-2   

 ۷۰۸ یراحتمالیغ یریمونه گن یروشها -ب  

 ۷۰۸ آسان روش-۷   

 ۷۰۱ قضاوتی -2   



 

 

 ۷۰۱ سهمیه ای -۵   

 ۷۰۸ (یگلوله برف یا) یشبكه ا یا یزنجیره ا -2   

 ۷۰۸ سوالت فصل اول

 ۷۷۷ ها ینتمر

یفیو ک یکمّ یقاتبا تحق ییآشنا -فصل دوم  ۷۷۱ 

 ۷۷۱ مقدمه

 ۷2۰ کیفی یقتحق-۷

 ۷2۷ یدارشناسیپد ■ 

 ۷2۱ محتوا   یلتحل  ■ 

 ۷۵۵ (ی)مردم نگار یقوم نگار ■ 

 ۷۵2 (یتروا یل)تحل یپژوه یتروا ■ 

 ۷۵۱ یادداده بن یهنظر ■ 

 ۷۵۸ الف. کدگذاری باز  

 ۷2۰ ب.کدگذاری محوری  

 ۷2۷ پردازی(  یه)مرحله نظریکدگذاری انتخاب-ج  

 ۷2۵ یاده بنداد یهبر نظر یمبتن یفیک یپژوهشها یفیتنحوه سنجش ک 

 ۷22 (یبمتاسنتز )فراترک ■ 

 ۷2۶ یقسؤال تحق یممرحله اول: تنظ  

 ۷2۱ به شكل نظام مند یاتمرحله دوم: مروری بر ادب  

 ۷2۸ مرحله سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب  

 ۷۳۰ مرحله چهارم: استخراج اطالعات متون  

 ۷۳۰ یفیکهای  یافته یبو ترک یلو تحل یهمرحله پنجم: تجز  

 ۷۳۷ یفیتمرحله ششم: کنترل ک  

 spss ۷۳۵محاسبه ضریب کاپای کوهن در نرم افزار   

 ۷۳۱ ها یافتهمرحله هفتم: ارائه   

 ۷۳۱ (یمورد پژوه یا ی)مورد کاو یمطالعه مورد ■ 

 ۷۶2 کمّی یقتحق -2

 ۷۶۳ یکمّ یقاتدر تحق یرهاانواع متغ



 

 

 ۷۶۶ (  ینب یشمتغیر مستقل)پ-۷ 

 ۷۶۶ متغیر وابسته)مالک(-2 

 ۷۶۶ متغیر میانجی -۵ 

 ۷۶۶ (  یمستقل فرع یرمتغیر تعدیل کننده)متع -2 

 ۷۶۱ یقتحق یهسوال / فرض  

 یم یمقدار فرض یکگروه با  یکتفاوت  یسهو مقا یکه به بررس ییها یهفرض-۷ 

 پردازند.

۷۶۱ 

 ۷۱2 پردازند. یوابسته(، م یاقل تفاوت دو گروه ) اعم از مست یسهکه به مقا ییها یهفرض-2 

 ۷۱2 پردازند. یم یشتر،ب یاسه گروه مستقل  یسهکه به مقا ییها یهفرض-۵ 

 یم شتریب یامختلف(  یتسه گروه  وابسته)سه وضع یسهکه به مقا ییها یهفرض-2 

 پردازند.

۷۱۵ 

 ۷۱۵ ندپرداز یو شدت آن بین دو یا چند متغیر م یهمبستگ یکه به بررس ییها یهفرض-۳ 

 spss ۷۱2پیرسون   در نرم افزار  یمحاسبه ضریب همبستگ-الف  

 spss ۷۱۱در نرم افزار  یرمناسپ ینحوه محاسبه ضریب همبستگ-ب  

 spss ۷۱۱ تقارن( در نرم افزار یبکندال تائو)ضر ینحوه محاسبه ضریب همبستگ -ج  

 spss ۷۱۱کرامر در نرم افزار  ینحوه محاسبه ضریب همبستگ -د  

رابطه  یررس)بیرچند متغ یا یکبر اساس  یرمتغ یک ینیب یشکه به پ ییها یهفرض-۶ 

 پردازند یبین دو یا چند متغیر( م یعلت و معلول

۷۸2 

 spss ۷۸2و نحوه آزمون آنها در نرم افزار  یخط یونمفروضات مدل رگرس  

 ۷۸2 یونبودن مدل رگرس یفرض خط-۷   

 ۷۱۳ یونمدل رگرس یامربوط به خطاه یفرضها-2   

 ۷۱۳ میانگین خطاها صفر باشد. -الف    

 ۷۱۳ واریانس خطاها ثابت باشد -ب    

 2۰2 توزیع خطاها باید نرمال باشد. -ج    

 2۷2 بین خطاهای مدل، همبستگی وجود نداشته باشد -د    

 2۷۱ مستقل یرمربوط به متغ یفرضها-۵   

 2۷۱ مستقل هاییربودن متغ یتصادف یرغ -الف    

 2۷۱ تقلمس یرمتغ یرمقاد یو بدون خطا یقدق یریاندازه گ -ب    

 2۷۱ مستقل همبستگی وجود نداشته باشد بین متغیرهای -ج    



 

 

 22۰ فرض مربوط به مشاهدات-2   

 spss 22۰چندگانه در  یخط یونرگرس

 spss: 2۵۷ار و نرم افز یونو نحوه برخورد با آن در معادله رگرس  یکنترل یرمتغ

 spss 222در  یانجیم یرنحوه آزمون متغ

 spss 2۶۳در نرم افزار  یمواز یانجیم یرهاینحوه آزمون متغ

 spss 2۱۰( در نرم افزار یالیپست سر هم )سر  یانجیم یرهاینحوه آزمون متغ

 SPSS 2۱2در نرم افزار  یلگرسادهتعد یربا متغ  یونمدل رگرس ینحوه  آزمون آمار

 SPSS 2۱۸چندگانه در نرم افزار   یلگرتعد یربا  متغ یونآزمون مدل رگرس  نحوه

 SPSS 2۸۷در نرم افزار   یلیتعد یلگرتعد یربا  متغ یوننحوه  آزمون مدل رگرس

 2۸2 یونرگرس یمدلها یلیمبحث تكم

 2۸2 رگرسیون سری زمانی-۷ 

 2۸۳ یمقطع یونرگرس-2 

 2۸۳ رگرسیون میانگین-۵ 

 2۸۶ ن تجمعیرگرسیو-2 

 2۸۸ شده( یكپارچه)ادغام شده/یعیروش تجم  

 2۸۸ )پانل(ییروش تابلو  

 2۸۸ روش اثرات ثابت   

 2۸۸ یروش اثرات تصادف   

 یدر مقابل روش داده ها ییتابلو یاستفاده از روش داده ها یصنحوه تشخ  

 یعیتجم

2۱۰ 

 2۱۷ یوش اثرات تصادفاستفاده از روش اثرات  ثابت در مقابل ر یصنحوه تشخ  

 2۱۷ یقهر تحق یمناسب برا یآمار یانتخاب آزمون ها

 2۱۵ (یخته)آم یبیترک یقطرح تحق-۵

 2۱2 سوالت فصل دوم

 2۱۱ ها ینتمر



 

 

 ۵۰۵ یسیمقاله نو یها یوهبا ش ییآشنا  -فصل سوم

 ۵۰۳ مقدمه

 ۵۰۳   یمقاالت اطالع رسان-۷

 ۵۷۳ یجیترو- یمقاالت علم-2

 ۵۷۱ یپژوهش یعلممقاالت -۵

 ۵22 سوالت فصل سوم

 ۵22 ها ینتمر

 ۵2۱ منابع و ماخذ 
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