
 

 

 یابیبازار یتوسعه استراتژارزیابی 

 

 :تعریف مفهومی استراتژی

 یمفهوم استراتژ ف،یاز تعار یاریمتفاوت است، اما جوهرة بس گریبه پژوهشگر د پژوهشگر کیاز  یمفهوم استراتژ فیتعر

هماهنگ  یطیمح راتییبه اهداف بلندمدت سازمان که منابع سازمان را با تغ دنیرس یدر راستا یطرح شده است: انیب نیچن

 (. 1393)لشکری و همکاران،  سازدیم

 

 پاسخگوی گرامی

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم می باشد.  یابیبازار یتوسعه استراتژاین پژوهش به دنبال ارزیابی 

وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر  حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قباًل از همکاری 

 صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

 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

 و باالتر کارشناسی  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل



 

 

 

 

 ردیف گویه خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

 1 تفکر استراتژیک برای توسعه استراتژی بازاریابی خوب ضروری است.          

طیف گشترده ای از  اطالعات جهت توسعه استراتژی بازاریابی مورد           

 استفاده قرار می گیرد.
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 3 شهود و قضاوت، دو عامل مهم در استراتژی بازاریابی می باشد.          

رویکرد های تحلیلی سیستماتیک برای توسعه استراتژی بازاریابی مفید           

 هستند.
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استراتژی بازاریابی نیازمند برخورد و رویارویی با میزان زیادی توسعه           

 عدم اطمینان و ابهام می اشد.
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 مقیاس پرسشنامه 

 باشد. ( می5؛ بسیار زیاد؛ 4 زیاد ؛3، متوسط؛ 2، کم؛ 1، بسیار کماین پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )
 

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم گزینه انتخابی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس پرسشنامه 

 : ابتدا باید اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه )بر اساس طیف لیکرت( وارد نرم افزار شود.1گام 

است  6تا  1و سواالت  آن  A ( شود. مثال اگر مولفه اول computeبه هر مولفه باید کمپیوت ): سواالت مربوط 2گام 

 computeایجاد شود. جهت بدست آوردن متغیر اصلی نیز بر اساس  A شود تا مولفه compute، 6تا  1باید سواالت 

 تمامی مولفه ها اقدام می شود.

 دست آمده می توان آزمون های مختلف )توصیفی و استنباطی( را اجرا کرد.: در این مرحله با توجه به مولفه های ب3گام 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 



 

 

های به دست آمده از سواالت را جمع کرد و سپس بر روش های مختلفی برای ارزیابی متغیرها وجود دارد. می توان نمره

به عنوان  5به عنوان حد وسط و نمره  3به عنوان کمترین نمره، نمره  1اساس جدول زیر تحلیل کرد. بدیهی است نمره 

اس بیشترین نمره در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن میانگین نظرات نتیجه نهایی بدست می اید. بنابراین بر اس

 جدول زیر می توان در مورد وضعیت مربوط به متغیر مورد نظر قضاوت کرد. 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

 * )تعداد سواالت(5 * )تعداد سواالت(3 * )تعداد سواالت(1

 

 

 :روایی و پایایی

پایایی پرسش نامه بر همچنین یی پرسش نامه بر اساس نظر استادان و صاحب نظران تأیید گردیده است. محتوا ییروا

 بدست آمد.  0.91 برابر محاسبه و  Cronbach's alphaنفر از کارشناسان و به روش 30اساس نظر 
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