
 

 

 پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش
 

سوال در یک  7ساخته شد و پرسشنامه 97توسط ساداتی در سال یدفروش از خر یعاتترفپرسشنامه استاندارد 

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

 باشد. 821/0به دست امده

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 ترفیعات فروش 

ترفیعات فروش ابزار کلیدی بازاریابی برای تأثیرگذاری روی ارزش ویژة برند در برنامه های ارتباطی به شمار می 

اما انواع مختلف ابزارهای ترفیعاتی )ترفیعات مادی و غیرمادی(  (، 2011رود )والتفلورنس، گوئیزانی و مرونکا، 

(. 1998ممکن است تأثیرات متفاوتی روی فروش، سود و ارزش ویژة برند داشته باشند )سرینیواسان و اندرسون، 

اطالع رسانی و  یا یوهفروش شامل هر ش یعاتترف یافروش  یشبرد(اظهار داشته که پ 1995فنگ لو و همکاران)  

( 2009ین،خدمت است. )فنگ و مارت یامحصول، کاال  یابیبازار یختهدر آم یانمشتر یادآوریو به  یمتقاعدساز

به امتحان  یلتما ینفروش و سود شده و همچن یشفروش منجر به افز ا یشبرد( هم معتقدند پ 2009اوهو و وان)  

 یزراستا فروش را ن ینشده و در ا یدخر یشمنجر به افز ا یجهداده شده را گسترش داده و در نت یعترف ینام تجار

با افراد،گروه  یرمستقیمغ یا یممستق طارتبا یفروش عبارتست از برقرار یشبرد(. پ2009می کند)اوهو و وان،  یتتقو

 ینیمحصوالت و خدمات بنگاه )رضوانی و خداد حس یدآنها به خر یبسازمان ها به منظوراطالع رسانی و ترغ یاها 

 یانمشتر یقهمچون تشو یتوان به موارد یفروش م یشبردپ یاهداف شرکت ها برا ین(. از جمله مهمتر1387, 

و توسعه  یدجد یانو جذب مشتر یفعل یانسهم فروش، حفظ مشتر یشافزا الت،به استفاده از خدمات و محصو

 (.2005 یتر،اشاره کرد )ها یکپارچه یابیارتباطات بازار

 ییر پرسشنامه تعریف عملیاتی متغ

با پاسخدهی پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش در  7تا 1با استفاده از گویه های ترفیعات فروش میزان سنجش 

 افراد سنجیده می شود.

 مولفه های پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-7 (1397سادات) ترفیعات فروش



 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

کر است که اطالعات پرسشنامه فقط در شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذ

 جهت اهداف تحقيق استفاده 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  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
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 ترفیعات فروش

 یا یرهمن به فروشگاه زنج یبو ترغ یقانواع کاال موجب تشو یمناسب برا یمتیق یها یفدادن تخف 1

 .شود یم یپرمیها

     

از فروشگاه   یدخر یبباعث ترغ یپرمی،ها یا یرهفروشگاه زنج یانمشتر یژهو یدخر یفتخف یازهایامت دادن 2

 .شود یم یپرمیها یا یرهزنج

     

      .شده است  یپرمیها یا یرهمن به فروشگاه زنج یبو ترغ یقموجب تشو یینپا قیمت 3

      یا یرهمن به فروشگاه زنج یبو ترغ یقموجب تشو یلوکس و تجمل یو ارائه کاالها توزیع 4



 

 

      .شود یم هایپرمی 5

      .باشد یجذاب م یپرمیها یا یرهدر فروشگاه زنج یدخر یقیتشو یشنهاداتاز پ استفاده 6

      یبو ترغ یقموجب تشو یپول یرغ یمشوق ها یاز اجزا یکیکاال به عنوان  یقرعه کش برگزاری 7

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  دست آمدهتحلیل بر اساس میزان نمره به 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

افزار اس 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 

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

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

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeرا با هم 

 است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است



 

 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1واالت پرسشنامه* تعداد س

 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

7 21 28 

 

در این جامعه ضعیف  ترفیعات فروشباشد،  میزان تاثیر  21تا 7در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

در این جامعه در سطح ترفیعات فروش اشد،  میزان تاثیر 28تا  21در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 در این جامعه بسیار خوب می باشد. ترفیعات فروشباشد،  میزان تاثیر  28در صورتی که نمرات باالی -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و رضایت مشتری  ترفیعات فروش(بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1397در پژوهش سادات)

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

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

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



 

 

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./821 پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروشآلفای کرونباخ برای 

 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 821/0 7/0 7 ترفیعات فروش

 

 منبع: 
 یمشتر یتمندیارائه خدمت بر رضا یاتو عمل یاجتماع یرسانه ها یرتأث یبررس(1397ساداتی،سید محمد قیوم)

یپرمی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی ، ها یا یرهفروش در فروشگاه زنج یعاتگر ترف یلبا نقش تعد

 دانشگاه آزاد نیشابور
 

 

 

 

 


