
 سبز بازاریابی آمخیته استاندارد  پرسشنامه

بعد طراحی شده است و هدف ان ارزیابی امیخته های  4سوال و در  23سبز دارای  بازاریابی آمخیته استاندارد  پرسشنامه

 بازاریابی سبز در سازمان می باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 محیط نگهداری و حفظ با را هاکننده مصرف نگرانی که است تجاری فرایند یک سبز بازاریابی مفهوم بازاریابی سبز:

 محیطی زیست موضوعات به بود محیطی زیست موقعیت براساس اساساا و قبلا  که سبز بازاریابی. گیردمی نظر در طبیعی

 اجتماعی – اقتصادی و محیطی موقعیت در اصلی تمرکز و یابدمی تغییر بازاریابی هایتلش در پایدارتر موضوعات به بود

 .شودمی تعیین کننده مصرف بودن سبز درباره بازار هایبخش از بخشی عنوان به سبز بازار حال، این با. است

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 آمخیته پرسشنامة گویه ای 23ای است که کارکنان به سواالت نمره سبز بازاریابی آمخیتهدر این پژوهش منظور از  

 .دهندمیسبز  بازاریابی

 :مولفه های پرسشنامه 

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-7 محصول سبز

 8-15 ترفیع سبز

 16-18 توزیع سبز

 19-23 قیمت سبز

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 اطلعات 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 تحصیلت

 پاینتر

 باالترکارشناسی و   لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 



 مرد  زن جنسیت

 برای اطلع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 محصول سبز

      . استفاده از مواد اولیه طبیعی1

      بازیافت. تولید محصوالت قابل 2

      . تولید محصوالتی که خوردنشان خطری ندارد.3

      ضرر هستند.. تولید محصوالتی که برای سلمتی بی4

      . تمرکز بر تولید محصوالت برخواسته از نیاز واقعی5

      های خوراکی و طبیعی. استفاده از رنگ6

      شیمیائیهای . استفاده از عطرهای طبیعی بجای اسانس7

 ترفیع سبز

      های محیط زیستی به عنوان یک تبلیغ. استفاده از برچسب8

      های تمایز محصول براساس سبز بودن آنها. استراتژی9

      . صرف هزینه در رابطه با معرفی اهمیت محصول سبز10

      . استفاده از شهرت سازمان به سبز بودن به عنوان برند سازمان11

      دار محیط زیست. ارائه تصویری از سازمان به عنوان یک سازمان دوست12

      . تمرکز بیشتر بر فروش شخصی برای معرفی محصوالت سبز13

      . استفاده از ابزارهای روابط عمومی جهت معرفی محصوالت سبز14



      های تشویقی برای استفاده از محصوالت سبز. استفاده از محرک15

 توزیع سبز

      بندیهای قابل بازیافت. استفاده از بسته16

      های کوچکتر. استفاده از بسته17

      . تمرکز بیشتر بر بازارهای محلی18

 قیمت سبز

      گذاری کمتر. کاهش حاشیه سود با قیمت19

      . تمرکز بر سودآوری بلندمدت مدت ناشی از رضایت مشتری20

      هاکنندگان سبز جهت پوشش هزینهتوسعه روابط با تامین. 21

      کننده محصوالت سبز. توسعه روابط با مشتریان مصرف22

      های دولتی برای حمایت محصوالت سبز. استفاده از تعرفه23

 

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

A. پرسشنامههای تحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 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

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

 سپس شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

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

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

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

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



آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجودمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

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

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

 دیگر  بگیرید.

 اری پرسشنامه:نمره گذ 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد 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.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

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

28 54 84 

در این جامعه ضعیف می سبز  بازاریابی آمخیتهباشد،  میزان 54تا  28در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 در سطح متوسطی می باشد.سبز  بازاریابی آمخیتهباشد،  میزان  84تا  54در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد.سبز  بازاریابی آمخیتهباشد،  میزان 84در 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

 منبع:

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 1391 ،نشر ویرایش ،ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی



نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایانمحصوالت سبز یابیدر بازار یارتباط با مشتر تیرینقش مد یبررسقلی، نازنین امام

 گیلن

 


