
 

 

 (2000وود ) المللی بین بازارهای ارزیابی پرسشنامه

 

 بعد می باشد. 6سوال در  59طراحی شد و دارای  2000وود و همکاران در سال  المللی بین بازارهای ارزیابی پرسشنامه

میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری جهت صادرات به یک بازار خارجی را مورد بررسی قرار می  زیرپرسشنامه 

 می توان حجم صادرات را افزایش داد.، دهد. با توجه به این عوامل و برنامه ریزی برای مواجه اثربخش با آن ها

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 به داخل از یا و كشور داخل در چه دیگر جای به جایی از كاال فرستادن و ارسال یا كاال انتقال معنای به لغت در صادرات

 .است موردنظر كشور گمركی قلمرو از كاال صادراتخروج از منظور مجموعه این در كه كشور، خارج

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 ارزیابی پرسشنامةگویه ای 59كاركنان به سواالت  ای است كهنمره المللی بین بازارهای ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می المللی بین بازارهای

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

سیاست بعد  6تا 1 

داخلی های سیاست  21تا  7 

اقتصادی بعد  32تا  22 

فرهنگ بعد  39تا  33 

زیرساختار بعد  49تا  40 

حقوقی بعد  59تا  50 

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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



 

 

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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سیاست بعد  

      قدرت سیاسی رهبری در كشور خارجی   1

      میزان آزادی مخالفت سیاسی در كشور خارجی  2

      میزان ناآرامی نیروی كار محلی و توانایی دولت خارجی در مدیریت ناآرامی های نیروی كار در آینده  3

      میزان بی ثباتی سیاسی در كشور خارجی   4

      میزان برقراری روابط دیپلملتیک با كشور خارجی   5

      میزان وجود محدودیت ها در تجارت باز و آزاد با كشور خارجی به واسطه وجود اختالف نظر سیاسی   6

داخلی های سیاست  

      میزان اعمال مشوق های حمایت كننده بخش خصوصی توسط دولت خارجی   7

      توانایی دولت خارجی در تقویت سیاست های دیپلماتیک خود در حوزه تجارت   8

      اندازه واقعی بخش خصوصی در ارتباط با بخش دولتی در كشور خارجی 9

      توانایی بالقوه خریداران خارجی در پرداخت بهای كاال   10

      میانگین فروش ساالنه كاالها و خدمات در كشور خارجی   11

      نرخ رشد آینده بازار خارجی كه كاالها و خدمات در آنجا فروخته خواهند شد.  12



 

 

      فرصت موازنه كردن نوسانات موجود در تقاضای بازار داخلی هنگام ورود به بازار خارجی.   13

      پشتیبانی و خدمات فنی مورد نیاز برای كاالی شما در كشور خارجی  14

      ویژگی های كاال به واسطه وجود تفاوت در سلیقه و ترجیحات خریداران خارجینیاز به تغییر  15

      میزان بازاریابی تبلیغات مورد نیاز جهت تضمین فروش كاال در بازار كشور خارجی  16

      اعتبار و تامین مالی خریداران در كشور خارجی   17

      وجود كاالهای رقابتی در بازار كشورخارجی 18

      سهم بازار رقبا و نرخ رشد در بازار خارجی  19

      مزایا و نقاط ضعف رقبا در بازار خارجی   20

      سطح قیمت كاالی رقابتی در مقایسه با قیمت شما دربازار خارجی 21

اقتصادی بعد  

       تولید ناخالص ملی و درآمد در كشور خارجی 22

      سطوح آموزش و استخدام در كشور خارجی  23

      سال گذشته  5نرخ تورم كشور خارجی در   24

      میزان تعادل تجاری كشور خارجی )مازاد در مقابل كسری(  25

      برخورداری كشور خارجی از منابع طبیعی و میزان توسعه آنها  26

میزان استفاده از روشهای مدرن و كارآمد در تولید كاالها و خدمات در كشور خارجی )سطح مهارت   27
 نسبی نیروی كار(

     

      وجود تنوع در تولید كاالها و خدمات در كشور خارجی در مقابل كاالها و خدمات وارداتی  28

      و تلویزیون( رادیو، مصرف سرانه كاالها در كشور خارجی )مانند: ماشین  29

      مصرف سرانه غذا در كشور خارجی   30

      مصرف سرانه انرژی در كشور خارجی )مانند: نفت و گاز(  31

      مصرف سرانه كاالهای صنعتی در كشور خارجی )مانند: فوالد و سیمان(  32

فرهنگ بعد  

      قومی و نژادی در كشور خارجی.، تعداد گروه بندی های فرهنگی مانند: گروه های مذهبی 33

      میزان هماهنگی بین گروه های فرهنگی در كشور خارجی   34

      تفاوت در رسوم و سبک زندگی گروه های مختلف در كشور خارجی   35

      میزان انطباق روش زندگی با كشور خارجی  36

      میزان انطباق سبک مدیریت و اقدامات سازمانی با كشور خارجی  37

اندازه و نمادهای كاالها و به كار بردن آنها در ، شوووکلها، ترجیحات كشوووور خارجی در زمینه رنگها  38
 تبلیغات 

     

      تفاوت بین نگرش های كشور شما با یک كشور خارجی در زمینه كاالی تولید شده توسط شما 39

زیرساختار بعد  

      خطوط كشتیرانی و ...(، هزینه ها و كارائی حمل و نقل به كشور خارجی )هواپیما  40

      راه آهن و ....(، اتوبان، هزینه ها و كارائی حمل و نقل در داخل كشور خارجی )جاده ها  41



 

 

      هزینه ها و كارائی انبارداری در كشور خارجی   42

      میزان توسعه سیستم های خرده فروشی و كل فروشی در كشور خارجی  43

      تلگراف و ....(، تلکس، تلفن، هزینه و كارائی ارتباطات با كشور خارجی )ایمیل  44

      موسسات تبلیغاتی و ....( ، هزینه و كارائی ارتباطات در داخل كشور خارجی )رسانه های تجاری  45

      كارائی نمایشگاه های صنعتی و تجاری در كشور خارجیهزینه و  46

      هزینه خرید زمین در كشور خارجی   47

      ویژگی های آب و هوائی در كشور خارجی   48

      طوفان و ....(، احتمال بالقوه بالیای طبیعی )مانند: زلزله  49

 

      شما. یبر كاالها یكشور خارج قیاعمال شده از طر یگمرك یها و تعرفه ها اتیمال 50

       یتوسط كشور خارج یاتیمال یها یبخشودگ  51

       یموانع تجارت در كشور خارج 52

 یمنیكاال و ا یمربوط به بسته بند ی)مانند استانداردها یدر كشور خارج یاجبار یاستانداردها  53

 (یطیمح

     

       یدولت خارج یاعمال شده از سو یها هیواردات و سهم یها هیرو از،یمستندات مورد ن  54

      در تجارت  یمشاركت دولت خارج تیو ماه زانیم 55

دولت  قیمسافرت از طر نهیاعمال شده در زم یخارج یتهای)محدود یدر كشور خارج زایبه و ازین 56

 (یخارج

     

      گذارد.  یم ریكنندگان تاث عیكه بر روابط با توز یدولت خارج نیقوان  57

       یدر كشور خارج غاتیكننده و محدود كننده تبل میتنظ نیقوان  58

      ی( در كشور خارجتیرا یحفاظت از حق تجارت )كپ  59

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

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 كه ابتدا پرسشنامه

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

 شروع به وارد كردن داده ها 

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

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل كنید .مرحله اول. وارد كر



 

 

( كنید. مثال اگر computeپس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپیوت) .مرحله دوم

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

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید را با هم 

compute .كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه 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 سوم. حاال شما هم مولفهمرحله 

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

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 گزینه  
 مهم بسیار مهم

 تاحدودی
 مهم

 بی اهمیت کم اهمیت

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 كنید.

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

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1پرسشنامه*  تعداد سواالت
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

95 210 350 

 باشد،  میزان حل تعارض در این جامعه ضعیف می باشد. 210تا 95در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان حل تعارض در سطح متوسطی می باشد. 350تا  210در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین -

 باشد،  میزان حل تعارض بسیار خوب می باشد.350در صورتی كه نمرات باالی  -

 

 :پرسشنامه پایایی و روایی



 

 

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

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

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل

 منبع:

 1391 ،نشر ویرایش ،آزمونهای روان شناختی. پژوهشنامه مدیریت

Van R.Wood, Kim R.Robertson, “Evaluating international markets”, International Marketing 
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