
 

 

 (۲۰۱۶ یمنزو ب یکسز) استراتژی بازاریابی بر اساس مدلپرسشنامه استاندارد 

 

شد و  ساخته 96منظمی در سال  توسط  ۲۰۱۶،  یمنزو ب یکسز بر اساس مدل یابیبازار یپرسشنامه استاندارد استراتژ

و (یابیبازار یاستراتژ، اطالعاتصحت ، یساز یرسم، یفرد یانرقابت م، یفرد یاناعتماد ممولفه ) 5در سوال  20پرسشنامه

با استفاده از طیف لیکرت)خیلی کم تا خیلی زیاد( نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست 

  باشد. 785/0امده

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

و  یتاحساس امن یجاداست و با ا یدر روابط مثبت انسان یعنصر ضرور یک یفرد یاناعتماد م :یفرد یاناعتماد م

 (۲۰۰۱ ین،و فر یککند. )در یم یجادا یهمکار یطمح یک ی،دلبستگ

 ی،کنند. )مالتز و کوهل یدرک م یبرا به عنوان رق یکدیگر یابیکه بخش فروش و بازار یزانیبه م :یفرد یانم رقابت

۱۹۹۶) 

هنجارها، در  یااستاندارد  یاتیعمل یاده از روش هابا استف یابیفروش و بازار ینکه تعامالت ب یدرجه ا :یساز رسمی

 (۱۹۸۷کنند. )دشتپند و زالتمن،  یمتقابل کار م یهمکار

 یدپارتمان از سازمان فراهم م یک یشود که برا یگفته م یاطالعات یصحت اطالعات به درجه درست اطالعات: صحت

 (۱۹۸۱گردد. )اندرسون و همکاران، 

های رهبری، لجستیک و عملیات از مدیریت نظامی سرچشمه گرفته است که همانند واژه ایاستراتژی واژه استراتژی:

رود)فاولر، ای که به آن وسیله، نیروهای نظامی به هدفشان دست یابند، به کار میاست و در این حوزه برای تشریح شیوه

و به مفهوم یک نقش)یک فرمانده « اتگوساستر»(. از نظر معناشناسی استراتژی ریشه یونانی دارد و ابتدا به صورت 1996

رفت. پس از آن به معنای هنر یک فرمانده نظامی تعبیر شد که به مهارتهای در نقش فرماندهی یک ارتش( به کار می

سال پیش از میالد به معنای مهارت مدیریت)اداره، رهبری و  450رفتاری و رواشناختی فرمانده اشاره داشت. در حدود 

کارگیری نیروها برای غلبه بر مقاومت و پیش از میالد( به مهارت به 330رفت. این واژه در زمان اسکندر) قدرت( به کار

 (.1999مخالفت و ایجاد یک نظام یکپارچه دولت جهانی اشاره داشت)مینزبرگ و همکاران، 



 

 

 ۲۰۱۶،  یمنزو ب یکسزمدل مفهومی 

 
 

 (۲۰۱۶ ،: کسزی و بیمنزمدل مفهومی تحقیق )منبع ۱-۱شکل 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سنجیده می شود. 20تا 1به وسیله گویه های یابی بازار یاستراتژ یرمتغ

 مولفه های پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-3 (۲۰۱۶،  یمنزو ب یبر اساس مدل)کسز یفرد یاناعتماد م

 4-6 (۲۰۱۶،  یمنزو ب یبر اساس مدل)کسز یفرد یانرقابت م

 7-10 (۲۰۱۶،  یمنزو ب یبر اساس مدل)کسز یساز یرسم

 11-14 (۲۰۱۶،  یمنزو ب یبر اساس مدل)کسز صحت اطالعات

 15-20 (۲۰۱۶،  یمنزو ب یبر اساس مدل)کسز استراتژی بازاریابی

 

 

 



 

 

 پاسخگوی گرامی

منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به 

، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما. دانشگاهی تنظيم شده است

حقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف ت

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  دیپلمفوق  

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 یفرد یاناعتماد م

      بازاریابی احساس تعهد به یکدیگر دارندبخش فروش و بخش  1

      بخش فروش و بازاریابی ارتباطات خود را به عنوان یک دوست می بینند 2

      بخش فروش درک خوبی از خواسته های مشتریان دارد  3

 یفرد یانرقابت م

      اهداف بازاریابی و فروش با هم سازگار است 4

      بازاریابی و فروش بر روی اولویت هر بخش با هم توافق دارند  5



 

 

      بازاریابی و فروش با یکدگیر همکاری می کنند  6

 یساز یرسم

      ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور واضح بحث می شود  7

      ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور جزئی و مکتوب نوشته می شود  8

      ارتباط بین فروش و بازاریابی رویه استاندارد و مشخصی دارد  9

      فروش وبازاریابی یک رویه استانداردی را جهت تعامل با یکدیگر به کار می برند  10

 صحت اطالعات

      شود یم خاص اقدامات به منجر که دهد یم ارائه یابیبازار یبرا را یاطالعات فروش  11

 یم بهبود را ها پروژه ای دیجد محصوالت یاجرا که کند یم فراهم یابیبازار یبرا را یاطالعات فروش 12

 بخشد

     

      بخشد یم بهبود را یور بهره که کند یم فراهم یابیبازار یبرا را یاطالعات فروش  13

      بخشد یم بهبود را بازار ییایپو درک که کند یم فراهم یابیبازار یبرا را یاطالعات فروش  14

 

      وظایف ارتباطی )تعریف فعالیت های ارتباطات( در این سازمان به چه اندازه است؟  15

      وظایف تحقیقات بازار )تحلیل پتانسیل بازار( در این سازمان به چه اندازه است؟ 16

      وظایف خدمات )تعریف خدمات محصول محور( در این سازمان به چه اندازه است؟  17

      وظایف استراتژیک )تعریف استراتژی بازاریابی( در این سازمان به چه اندازه است؟ 18

      )طراحی و معرفی محصوالت جدید( در این سازمان به چه اندازه است؟ محصول با مرتبط فیوظا 19

      )تعریف نحوه قیمت گذاری( در این سازمان به چه اندازه است؟ متیق با مرتبط فیوظا  20

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهکه ابتدا پرسشنامهبه این ترتیب 

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 

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

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

اگر ( کنید. مثال 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  1و سواالت  آن   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 ق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقی 



 

 

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

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

ی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیف

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 یلی زیادخ زیاد یتا حدود کم کم یلیخ گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت اساس این روش از تحلیل شما نمرهبر 

 کنید.

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

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ن نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایی

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

20 60 80 

 

 ضعیف می باشد. جامعهدر این  یابیبازار یاستراتژباشد،  میزان 60تا 20در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

در سطح متوسطی  جامعهدر این  یابیبازار یاستراتژاشد،  میزان 80تا  60پرسشنامه بین در صورتی که نمرات -

 می باشد.

 بسیار خوب می باشد. جامعهدر این  یابیبازار یاستراتژ،  میزان باشد80در صورتی که نمرات باالی -



 

 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی  یدتوسعه محصوالت جد و یابیبازار یاستراتژبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1396)نظمیمدر پژوهش 

  روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد. مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./785 یابیبازار یاستراتژپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 88/0 7/0 3 یفرد یاناعتماد م

 84/0 7/0 3 یفرد یانم رقابت

 79/0 7/0 4 یساز رسمی

 70/0 7/0 4 اطالعات صحت

 73/0 7/0 6 یابیبازار استراتژی

 785/0 7/0 20 کل پرسشنامه

 

 

 : منابع

) مطالعه  یدو توسعه محصوالت جد یانبر مشارکت مشتر یابیارتقاء فروش بازار یرتاث یبررس (1396، محمد)منظمی

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه ازادبولر(: شرکت یمورد


