
 (2006کاتلر) بازاریابی های فعالیت اثربخشی پرسشنامه

 

بعد می  5سوال در  15طراحی شد. و دارای  2006کاتلر و همکاران در سال  بازاریابی های فعالیت اثربخشی پرسشنامه

 باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 تولید، طریق از هاسازمان و هاگروه افراد، آن، وسیله به که شودمی تعریف اجتماعی-مدیریتی فرآیندی عنوان به بازاریابی

.کنندمی اقدام خود هایخواسته و نیازها تأمین به یکدیگر، با( خدمات و) کاال مبادله و عرضه  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  15کارکنان به سواالت  ای است کهنمرهکاتلر  بازاریابی های فعالیت اثربخشیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند میکاتلر  بازاریابی های فعالیت اثربخشی

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 3تا  1 فلسفه مشتری

 7تا  4 یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی

 9تا  8 جمع آوری اطالعات کافی در زمینه بازاریابی

گرایش استراتژیکوجود   12تا  10 

 15تا 13 کارائی عملیاتی

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 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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 فلسفه مشتری

شخیص ، مدیریت 1 سته های بازارهای مختلف را ت شرکت جهت خدمت به نیازها و خوا اهمیت طراحی 
 می دهد. 

     

      مختلف بازاریابی برای حوزه های مختلف بازار را توسعه می دهد.پیشنهادات و برنامه های ، مدیریت  2

یک نگرش سیستمی کل نگر به موضوع بازاریابی دارد )عرضه ، مدیریت در برنامه ریزی کسب و کارش 3
 مشتری و محیط(. ، رقباء، شبکه ها، کنندگان

     

 یکپارچگی و کنترل وظایف اصلی بازاریابی

      انسجام و کنترل سطح باالیی از وظایف اصلی بازاریابی وجود دارد.   4

      د. کنمیتوزیع فیزیکی و مالی کار ، خرید، تولید، مدیریت بازاریابی به خوبی با مدیریت تحقیقات 5

      فرآیند تولید کاالی جدید به خوبی سازماندهی شده است. ، در شرکت ما 6

      . کنیممیما به طور منظم تحقیقات بازاریابی را انجام می دهیم و اثرات خرید مشتریان را مطالعه   7

 جمع آوری اطالعات کافی در زمینه بازاریابی

قلمروهای ، مدیریت معموالً در زمینه پتانسییییل های فروش و سیییودآوری حوزه های مختلف بازار 8
 . باشدمیشبکه ها و ... از دانش کافی برخوردار ، کاالها، مشتری

     

      . شودمیجهت سنجش اثربخشی هزینه های مختلف بازاریابی تالش   9

 وجود گرایش استراتژیک

را توسعه  شودمییک برنامه ساالنه بازاریابی و یک برنامه بلند مدت دقیق که ساالنه به روز ، مدیریت  10
 می دهد. 

     

      . باشدمیمنطقی و مبتنی بر داده ها ، نوآورانه، روشن، کیفیت استراتژی موجود بازاریابی 11

د و برنامه های اقتضائی را توسعه می کنمیبه طور رسمی مهم ترین اقتضائات را مشخص ، مدیریت  12
 دهد. 

     

 کارائی عملیاتی

      . شودمیتفکر بازاریابی در راس هرم به سطوح پایینی ابالغ و اجراء   13



      مدیریت با منابع بازاریابی یک کار اثربخش انجام می دهد.   14

      مدیریت از ظرفیت خوبی جهت عکس العمل سریع و اثربخش نسبت به توسعه برخوردار است.   15

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

A. های پرسشنامهتحلیل 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

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 کنید .مرحله اول. وارد کر

( کنید. مثال اگر 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   Xمولفه 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 

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 که 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

 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 قضاوت  های به دست آمده را 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 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

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

30 60 90 

 .باشدمی: نشان دهنده اثربخشی باالی فعالیت های بازاریابی انجام شده در سازمان 60 -90امتیاز  -
 .باشدمی: نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی تا حدودی اثربخش 30 -60امتیاز  -
 .باشدمی: نشان دهنده اثربخشی پایین فعالیت های بازاریابی انجام شده در سازمان 30امتیاز زیر  -

 

 :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 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

Philip Kotler, Kenvin Lane Keller, “Marketing Management”, Prentice- Hall of India, 2006. 

 
 


