
 

 

 2004رد بازاریابی آموزشی باکر و هولت پرسشنامه استاندا
 

 گویه 13این مقیاس دارای . ساخته شده است 2004در سال  باکر و هولتتوسط  ،بازاریابی آموزشیپرسشنامه 

 5تا  1و هر ماده دارای ارزشی بین  (خیلی زیادتا  خیلی کم) ایدرجه پنجبا یک مقیاس لیکرت  می باشد که

 سنجد. را می بازاریابی آموزشیپیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات( با سؤاالتی مانند: )است. 

 

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

هدایت نیازهای آموزشی  مجموعه کوشش های است که به منظور پیش بینی، تعیین و:  بازاریابی آموزشی 

کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می 

 پذیرید.

 

 عملیاتی متغیر پرسشنامه تعریف 

بی بازاریاگویه ای  13به سواالت  گانپاسخ دهندهاست که  نمره ای بازاریابی آموزشی ازدر این پژوهش منظور 

 دهند.می آموزشی

 

 ولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:م

 پرسشنامه تک عاملی است.
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لطفا میزان موافقیت خود را در راستای سواالت مطرح شده اعالم 
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      پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات 1

      ازهای آموزشی کارکنان بخش فروشتعیین و شناسایی نی 2

      هدایت نیازهای آموزشی کارکنان به سمت و سوی اهداف شرکت 3

      طراحی برنامه هایی جهت رفع نیاز های آموزشی کارکنان 4

      ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش های متناسب با بخش فروش 5

      یری آموزش های جدید در بین کارکنانایجاد و تقویت باور به فراگ 6

      شناسایی مخاطبان و مشتریان بالقوه آموزش در سازمان 7

      طراحی مدلی برای رفتار و نحوه انجام وظایف با توجه به اهداف سازمان 8



 

 

      استفاده از روش های نوین جهت آموزش کارکنان 9

شاوره ای به مدیرا بخ 10 سازمان جهت رفع چالش ارائه خدمات م ش های مختلف 

 ها

     

اهمیت دادن مدیران  به یادگیری و آموزش دانش و مهارت های جدید توسططط  11

 کارکنان بخش فروش جهت بازاریابی بهتر

     

      برگزاری دوره های پبشرفته بازاریابی برای کارکنان بخش فروش 12

مورد نیاز کارکنان بخش فروش  نیاز سطططنجی و توجه به دانش و مهارت های 13

 توسط مدیران سازمان

     

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس معه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها را بین جابه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 ه به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحل 

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1آن  و سواالت  Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute  مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور 

آنالیز  هر ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

رد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندا

 بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه یاس درجهمق

 کمخیلی کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 



 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

پرسشنامه داشته  10داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 یین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پا

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

13 5/32 65 

 

  خواهد بود. 65و حداکثر  13عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن   13امتیازات خود را از 

 در حد پایینی می باشد. بازاریابی آموزشی:  میزان   21تا  13نمره بین  

 در حد متوسطی می باشد. بازاریابی آموزشی : میزان 43تا   21نمره بین 

 در حد باالیی می باشد. بازاریابی آموزشی: میزان    43نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده 

ی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می اعتبار یا روای

تأیید  این حوزه متخصصاناساتید و  روایی پرسشنامه توسط( 1392، حسنی) ش(. در پژوه1390کنیم) سرمد و همکاران،

 شده است.

 

 جمع آوری داده  پایایی ابزار 

ایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پ

ش پژوهدر  . (1392اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

 به  دست آمده است.  70/0باالی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ   (1392، حسنی)

 

 

 



 

 

 جدول نمرات آلفای کرونباخ  مربوط به  مولفه ها و ابعاد بازاریابی آموزشی

  

 گویه بازاریابی آموزشی
 مقدار الفا

 0.924 پیش بینی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش خدمات 1

 0.919 تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بخش فروش 2

 0.914 آموزشی کارکنان به سمت و سوی اهداف شرکت هدایت نیازهای 3

 0.919 طراحی برنامه هایی جهت رفع نیاز های آموزشی کارکنان 4

 0.920 ترغیب افراد و اعضاء سازمان به پذیرش آموزش های متناسب با بخش فروش 5

 0.919 ایجاد و تقویت باور به فراگیری آموزش های جدید در بین کارکنان 6

 0.919 یی مخاطبان و مشتریان بالقوه آموزش در سازمانشناسا 7

 0.914 طراحی مدلی برای رفتار و نحوه انجام وظایف با توجه به اهداف سازمان 8

 0.915 استفاده از روش های نوین جهت آموزش کارکنان 9

 0.924 ارائه خدمات مشاوره ای به مدیرا بخش های مختلف سازمان جهت رفع چالش ها 10

اهمیت دادن مدیران  به یادگیری و آموزش دانش و مهارت های جدید توسط کارکنان  11

 بخش فروش جهت بازاریابی بهتر

0.917 

 0.917 برگزاری دوره های پبشرفته بازاریابی برای کارکنان بخش فروش 12

نیاز سنجی و توجه به دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان بخش فروش توسط مدیران  13

 ازمانس

0.918 

 0.92 آلفای کل 
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