
 

 

 پورتر های استراتژیپرسشنامه استاندارد 
 

سوال در  36طراحی شده است و دارای 2008توسط هاپکینز در سال  پورتر های استراتژی استاندارد پرسشنامه

 بعد طراحی شده است 5

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 سیستم در تغییرات آن طی و افتد می اتفاق مختلفی های مجموعه و ها محیط در که است فرایندی کارآفرینی

 باعث این که دهد می دهند،رخ می نشان واکنش اقتصادی فرصتهای به که افرادی نوآوریهای طریق از اقتصادی

(.1992، هارلی)شد خواهد اجتماعی و فردی ارزش ایجاد  

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  36کارکنان به سواالت  ای است کهنمرهپورتر های استراتژیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می پورتر های استراتژی

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-7 خریداران

 8-15 کنندگان عرضه

 15-17 جایگزین کاالهای

 28-18 (بالقوه) واردها تازه

 36تا  29 رقباء

 

 



 

 

 

 

 پاسخگوی گرامی

عات برای کار يک  دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالضمن 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

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

 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

 

 

 

 



 

 

 سواالت:

 

 سواالت

ی کم
 خیل

 کم

ط
 متوس

 زیاد

ی زیاد
 خیل

      خریداران

شوند؟با کاهش پراکندگی، خریداران متمرکزتر می -1       
خریداران بیشتر به سمت یکپارچگی رو به عقب پیش می روند؟ -2       
رشد آگاهی خریداران درباره تکنولوژی و هزینه های آن چگونه  -3

 خواهد شد؟
     

شود؟آیا نیازهای خریداران به کاالها بیشتر می -4       
کنند؟آیا شبکه های جدید توزیع ظهور پیدا می -5       
باشد؟آیا ابزارهای جدید هماهنگی با مشتریان در حال ظهور می -6       
آیا احتمال تغییر در ذائقه مشتریان وجود دارد؟ -7       
شوند؟آیا خریداران ناسازگارتر می -8       

      عرضه کنندگان
شوند یا پراکنده تر؟کنندگان متمرکز تر میآیا عرضه  -1       
آیا عرضه کنندگان بیشتر به سمت یکپارچگی روبه عقب پیش می  -2

 روند ؟
     

آیا عرضه کنندگان دربارۀ تکنولوژی و هزینه های آن آگاه تر  -3
شوند؟می  

     

آیا شبکه های جدید توزیع در حال ظهور می باشند؟ -4       
ابزارهای جدید هماهنگی با عرضه کنندگان در حال ظهور می آیا  -5

 باشند؟
     

شوند؟آیا عرضه کنندگان ناسازگارتر می -6       
شود؟آیا کاالهای عرضه کنندگان تفکیک شده تر می -7       

      کاالهای جایگزین
آیا کاالهای جایگزین در حال ظهور می باشند؟ -1       
عملکرد قیمت کاالهای جانشین در حال بهبود یا رکود آیا رابطه  -2

باشد؟می  
     

     آیا روش های جدید تولید به استفاده از کاالهای جانشین توجه  -3



 

 

کند؟می  
      تازه واردها )بالقوه(

آیا اقتصاد به مقیاس در حال افزایش است؟ -1       
باشد؟میبا کاهش یکپارچگی، بازار در حال تفکیک شدن  -2       
باشد؟آیا فروش و سود آینده برای خارجی ها جذّاب می -3       
آیا قوانین دولتی بیشتری در آینده وجود خواهد داشت؟ -4       
آیا رقباء در آینده متمرکزتر خواهند شد؟ -5       
آیا رقباء علیه تازه واردها اقدام خواهند کرد؟ -6       
تکنولوژیکی، ورود به صنعت را پرهزینه تر  آیا توسعه های جدید -7

 خواهد ساخت؟
     

آیا تجربه و یادگیری رقباء، ورود به بازار را دشوارتر خواهد ساخت؟ -8       
آیا غلبه بر وفاداری خریداران به رقباء موجود، دشوارتر خواهد شد؟ -9       
وجود دارد؟آیا احتمال خروج هر یک از رقباء موجود در آینده  -10       

      رقباء
آیا رقباء یکی خواهند شد؟ -1       
آیا برخی شرکت ها خارج خواهند شد؟ -2       
نرخ رشد راقبت چگونه خواهد بود؟ -3       
آیا ترکیب هزینه های ثابت و متغیر تغییر خواهد کرد؟ -4       
آیا تازه واردهائی وجود خواهند داشت؟ -5       
بازار تفکیک خواهد شد؟آیا  -6       
آیا توسعه های تکنولوژیکی جدیدی رخ خواهد داد؟ -7       
آیا بر رقباء موجود غلبه خواهد شد؟ -8       

 

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

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 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 

 شروع به وارد کردن داده ها تعریف کنید و سپس 

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

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

 کنید .

( computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

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

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

مثال 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 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت 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

38 84 140 

 
در این  پورتر رقابت گانه پنج نیروهایباشد،  میزان  84تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 جامعه ضعیف می باشد.

در سطح  پورتر رقابت گانه پنج نیروهایباشد،  میزان  140تا  84در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد. پورتر رقابت گانه پنج نیروهایباشد،  میزان 140در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه: روایی و پایایی

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

 نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 :منابع

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

 .کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختیساعتچی؛ محمود. 

 پذیریرقابت بررسی برای مدلی(. 1389. )عادل افخمی، ،.عباس ابراهیمی، ،.علی جمالی، ،.سعید خدامرادی،

 60 شماره بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه پورتر، رقابتی نیوی پنج مدل از استفاده با صنایع

 

 


