
 

 

 (2000)لی  بازاریابی شولینگ استراتژی توسعه پرسشنامه

 

سوال می باشدو  5طراحی شد و دارای  2000در سال  و همکاران  بازاریابی توسط  شولینگ استراتژی توسعه پرسشنامه

 ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی می باشد.هدف 

 

پرسشنامه : تعریف مفهومی متغییر  

 در را شما بازاریابی اهداف یهمه اجرایی مسیر که ستاستراتژی یک ،Marketing Strategy یا بازاریابی استراتژی

 تدوین مخاطبان، دادن قرار هدف بهتر با تان،بازاریابی بودجه بازدهی بردن باال هدف با فهم، قابل کلی برنامه یک قالب

  .شودمی

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 
 استراتژی توسعه پرسشنامةگویه ای 5کارکنان به سواالت  ای است کهنمرهبازاریابی  استراتژی توسعهدر این پژوهش منظور 

 .دهند میبازاریابی 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

 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

 باالبه  35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر
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 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      تفکر استراتژیک برای توسعه استراتژی بازاریابی خوب ضروری است. 1

      طیف گسترده ای از اطالعات جهت توسعه استراتژی بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. 2

      شهود و قضاوت، دو عامل مهم در توسعه استراتژی بازاریابی می باشند. 3

      برای توسعه استراتژی بازاریابی مفید هستند.رویکردهای تحلیلی سیستماتیک  4

      باشد.توسعه استراتژی بازاریابی نیازمند برخورد و رویارویی با میزان زیادی عدم اطمینان و ابهام می  5

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  میزان نمره به دست آمدهتحلیل بر اساس 

 



 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

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

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

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

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

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

 ی خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.آزمونی که م

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

زیادخیلی  زیاد تاحدی کم خیلی کم 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 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 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  پرسشنامه

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

6 11 16 

 

 باشد،  میزان حل تعارض در این جامعه ضعیف می باشد. 11تا 6در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان حل تعارض در سطح متوسطی می باشد. 16تا  11در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد،  میزان حل تعارض بسیار خوب می باشد.16در صورتی که نمرات باالی -

 

 

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نیز آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 پایایی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل
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