
 

 

 (1394گلشاهی) استراتژی های بازاریابیپرسشنامه 
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ی یکسان
بازاریاب

      شرکت محصوالت و خدمات مشابه و یکسان برای بازارهای مختلف ارائه می دهد. 1 

ان در ارائه محصتتوالت و خدمات شتترکت اه یت تفاوت نیازها و اطالعات مشتتتری 2
 ندارد.

     

شتترکت ت ایب به ارائه محصتتوالت و خدمات با  ی ت و کیفیت مشتتابه برای ت ا   3
 مشتریان دارد. 

     

ی
ی تفکیک

بازاریاب
 

شرکت از طرح های بازاریابی متناسب با اوضاع فرهنگی و اجت اعی، جغرافیایی هر  4
 شود. ه مییک از مشتریان استفاد

     

      در شرکت برای هر یک از بخش های بازار برنامه بازاریابی جداگانه ای وجود دارد. 5

سب با نیاز  6 شبرد فروش متنا شتریان خود برنامه های پی سازمان برای هر نوع از م
 های او طراحی کرده است. 

     

ی  
ی ت رک 

بتتازاریتتاب
ی
ت رک 

 

      منحصر به فردی ارائه می شود. در شرکت محصوالت و خدمات 7

صوالت  8 صوالت، در تولید مح ست با ارائه تعداد محدودی از مح شرکت درتالش ا
 خاصی متخصص شود.  

     

      شرکت بخشهای خاص و محدودی از بازار را هدف خود  رار می دهد.   9

 

 

 معرفی ابزار

( طراحی و 1394) گلشاهیتوسط  استراتژی های بازاریابیمه پرسشنا: استراتژی های بازاریابیپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،  9اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامب 

 گلشاهیاین پرسشنامه توسط پرسشنامه سه استراتژی یکسان، تفکیکی و ت رک ی را مورد سنجش  رار می دهد، 

 اعتباریابی شده است.فرایند تحقیق در طول ( 1394)

 

 



 

 

 شیوه نمره گذاری

 باشد )شامب: کامالً موافقم تا کامالای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گ ینه

 مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 

 یكرتای لبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کامال موافقم موافقم ایتا اندازه مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 به دو طریق می توان از  تحلیب این پرسشنامه استفاده کرد

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

  تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

ها داده  ها را وارد ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تک یب پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

نر  اف ار اس پی اس اس کنید. البته  بب از وارد کردن داده ها ش ا باید پرسشنامه را در نر  اف ار اس پی اس 

 اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

وارد کردن اطالعات ت امی سواالت پرسشنامه ) د ت کنید که ش ا باید بر اساس طیف  مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است ش ا باید در پرسشنامه  5لیکرت ع ب کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5سوال  در جلوی

پس از وارد کردن داده های ه ه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است ش ا باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeک پیوت)

compute  کنید تا مولفهx .ایجاد شود 



 

 

ه ه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت ش ا باید ه ه مولفه ها  که ایجاد به ه ین ترتیب 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

م متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از ها را به وجود آورده اید و هحاال ش ا هم مولفه مرحله سوم.

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

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون ه بستگی را با 

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره پرسشنامه تحلیل بر اساس میزان 

های به دست آمده را  ج ع کرده و سپس بر اساس جدول زیر  ضاوت بر اساس این روش از تحلیب ش ا ن ره

 کنید.

 

 حد باالی ن رات حد متوسط ن رات حد پایین ن ره

9 27 45 

 

 باشد،  می ان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 18تا  9در صورتی که ن رات پرسشنامه بین  -

 باشد،  می ان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 36تا  18صورتی که ن رات پرسشنامه بین  در -

 باشد،  می ان متغیر  بسیار خوب می باشد. 36در صورتی که ن رات باالی  -

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هاپرسشنامه برآورد پایایی

ها از د دارد. در این تحقیق برای مشخص ن ودن پایایی پرسشنامهبرای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجو

سبه ه اهنگی درونی اب ار اندازه ضریب آلفای کرونباخ ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از ج له ا

سشنامه سخ هر رود. در اینگونه اب ارکنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر ، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و ه کاران )سوال می



 

 

های هر زیرمج وعه ستتتواالت پرستتتشتتتنامه یا زیرآزمون و واریانس کب را آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس ن ره

 (.169)ص « ضریب آلفا را بدست آوردمحاسبه ن ود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار 

 محاسبه شده است. SPSSاف ار های از طریق فرمول زیر به وسیله نر ضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کب آزمون 

 

 (1394)گلشاهیپرسشنامه در پژوهش مقادیر آلفای کرونباخ  

 میزان آلفا  متغیر ردیف

 832/0 یکسان بازریابی استراتژی 1

 872/0 تفکیکی بازریابی استراتژی 2

 891/0 مت رک  بازریابی استراتژی 3

 921/0 کب پرسشنامه 4
 

 

 هاپرسشنامه برآورد روایی

کند د یقاً ه ان چی  را اندازه گیری چی ی را که ادعا میروایی به این مفهو  اشتتتاره دارد که وستتتیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناستتب با آن باشتتد و از مه ترین آن روایی صتتوری و محتوایی استتت و برای اینکه پرستتشتتنامه

بانی تئوریک د یقاً مورد مطالعه و بررسی  رار حدا ب دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا می ان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

شاهیدر مطالعه  ست برای( 1394)گل شنامه روایی آوردن بد س ستاد نظرات از پر  از تن چندین و راهن ا ا

 بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط ردمو در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم  ابب و

 .  مورد تایید  رار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد می  رار



 

 

 تعاریف نظری

 ارزش ایجاد چگونه ما مدت بلند در اینکه با طهراب در است ها گ ینش از یکپارچه مج وعه یک :بازاریابی استراتژی

 (.2009، و ه کاران بش اریم)برتون مغتنم را آن کنیم و

در این استراتژی اگر سازمان یک نوع محصول یا خدمتی را به بازار عرضه کند و کوشش ن اید  :بازاریابی یكسان

  (.1390داور ونوس، ابراهی ی عبدالح ید، )روستا اح د،  با یک برنامه بازاریابی ه ه خریداران را جذب کند

در این استراتژی سازمان م کن است در هر خرده بازار برای عرضه چند محصول از برنامه :   بازاریابی تفكیكی

 بازار، چند خرده در می گیرد تص یم سازمان استراتژی، این از استفاده های بازاریابی مختلف استفاده ن اید. با

 . (1390)روستا اح د، داور ونوس، ابراهی ی عبدالح ید،  باشد داشته فعالیت بازار یک زارهایخرده با ه ه یا

در این استراتژی ت ا  فعالیت خود را روی یک یا چند بخش از بازاری ب رگ و پرمنفعت  :بازاریابی تمرکزی

 بازاری از ب رگی سهم ب رگ، بازاری از کوچکی سهم تاکید بر جای به که صورت مت رک  می ن اید. بدین

 . (1390)روستا اح د، داور ونوس، ابراهی ی عبدالح ید، دهند.   رارمی خود فعالیت حوزه را کوچک

 

 

 تعاریف عملیاتی

 استراتژی بازاریابی یکسان

 عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد. 3برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با  

 والت و خدمات مشابه و یکسان برای بازارهای مختلف ارائه می دهد.شرکت محص -1

 تفاوت نیازها و اطالعات مشتریان در ارائه محصوالت و خدمات شرکت اه یت ندارد. -2

 شرکت ت ایب به ارائه محصوالت و خدمات با  ی ت و کیفیت مشابه برای ت ا  مشتریان دارد. -3

 استراتژی بازاریابی تفکیکی

 عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد. 3ندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با برای ا 

شرکت از طرح های بازاریابی متناسب با اوضاع فرهنگی و اجت اعی، جغرافیایی هر یک از مشتریان استفاده  -1

 شود.می

 ای وجود دارد. در شرکت برای هر یک از بخش های بازار برنامه بازاریابی جداگانه -2

 سازمان برای هر نوع از مشتریان خود برنامه های پیشبرد فروش متناسب با نیاز های او طراحی کرده است. -3



 

 

 استراتژی بازاریابی ت رک ی

 عنصر برای ارزیابی استفاده خواهد شد. 3برای اندازه گیری این ویژگی مقیاس پنج فاصله ای لیکرت با  

 مات منحصر به فردی ارائه می شود.در شرکت محصوالت و خد -1

 شرکت درتالش است با ارائه تعداد محدودی از محصوالت، در تولید محصوالت خاصی متخصص شود.   -2

 شرکت بخشهای خاص و محدودی از بازار را هدف خود  رار می دهد.   -3
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