
 

 

 (2007مو و همکارانش )پرسشنامه توسعه محصول جدید 

 

طراحی و اعتباریابی شده است، این  (2007مو و همکارانش در )توسط  توسعه حصول جدیدپرسشنامه 

 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، 21پرسشنامه شامل 

ف
دی

ر
 

 

 توسعه محصول جدید: بخش اول

کم
ی 

یل
خ

 

ط کم
وس

مت
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

      در شرکت شما چقدر است؟ثبات مدیریت محصول  1

      برای شرکت شما چقدر است؟ (محلی)گی رقابت در بازارهای داخلی پیچیدهمیزان  2

ریزی شده در پروژه انجام کارهای برنامه)ریزی مناسب برای انجام پروژه محصول برنامهمیزان  3

 در شرکت شما چقدر است؟ (محصول
     

      در شرکت شما چقدر است؟ بینی صحیح تقاضای بازارپیشمیزان  4

      چقدر است؟ گذاری واقعی و مناسب محصول شرکت شما در بازارقیمت 5

      در شرکت شما چقدر است؟ های توزیع مناسب و کافیکانالمیزان  6

اعم )های مختلف شرکت در راستای توسعه محصول جدید همکاری و هماهنگی بین بخش 7

 در شرکت شما چقدر است؟ ...(از بازاریابی، مهندسی، تولید، تحقیق و توسعه و
     

      در شرکت شما چقدر است؟ شفاف بودن اهداف پروژه محصولمیزان  8

      در شرکت شما چقدر است؟تعهد رهبری و پرسنل در توسعه محصول جدید  9

      در شرکت شما چقدر است؟ تفکر استراتژیک مدیریت عالی 10



 

 

 

 

را مورد سنجش قرار  عامل تکونولوژیک، عامل بازاریابی، عامل مدیریتی، عامل تجاری سازیبعد  چهارپرسشنامه 

 ( اعتباریابی شده است.1394)رضاییمی دهد، این پرسشنامه توسط 

      در شرکت شما چقدر است؟ شناسایی بازار مناسب برای ارایه محصول 11

      در شرکت شما چقدر است؟ در بازاربینی درست از رفتار رقبا پیش 12

در شرکت شما چقدر  مشتریان در بازارهای هدف شرکت /کنندگانتنوع نیازهای مصرف 13

 است؟
     

      در شرکت شما چقدر است؟ ها و مراکز تحقیقاتیههمکاری مناسب با دانشگا 14

      در شرکت شما چقدر است؟ توجه مناسب و کافی شرکت به مقوله تحقیق و توسعه 15

تواند از ها میاین ایده)های کاربردی که بتواند منجر به ایجاد محصول جدید شود ایده 16

 در شرکت شما چقدر است؟ (اقتباس شود...  کارمندان شرکت و مشتریان، رقبا،
     

      در شرکت شما چقدر است؟ دهی پروژها جهت توسعه محصول جدیداولویت 17

      در شرکت شما چقدر است؟ تجربه مدیر پروژه و مدیریت مناسب وی 18

      در شرکت شما چقدر است؟ های مشتریاندرک نیازها و خواسته 19

      در شرکت شما چقدر است؟ تبلیغات مناسب پیرامون محصوالت جدید ارایه شده به بازار 20

      در شرکت شما چقدر است؟ جدیدهای توجه مستمر به تکنولوژیمیزان  21

آلفای  شماره سوال مورد بررسی متغیر تعداد سوال متغیر مورد بررسی متغیر

 کرونباخ

توسعه 

محصول 

 جدید

 2-1 2 . عامل تکنولوژیک1

 

88/0 

 6-5-4-3 4 . عامل بازاریابی2

-14-13-12-11-10-9-8-7  10 . عامل مدیریتی3

15-16 

 21-20-19-18-17 5 سازی. عامل تجاری4



 

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه  شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی کم، کم، تا لیکرت میای طیف مورد ا شد ) با

 ای، زیاد و خیلی زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.اندازه

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کمخیلی کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردبه دو طریق 

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

نرم 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 کنید.

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

امی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف وارد کردن اطالعات تم مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

هر مولفه را  پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeکمپیوت)

compute  کنید تا مولفهx .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.

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

 غیر( بگیرید.گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) مت

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

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

21 63 105 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 42تا  21بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 84تا  42ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 84در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه برآورد پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی  ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله درونی ابزار اندازهضریب آلفای کرونباخ ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس کل را باید واریانس نمرهآلفای کرونباخ ابتدا 

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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 جدول تفكیک متغیرها و سواالت تحقیق

 
 

 

 

 

 

 هاپرسشنامه برآورد روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشووواره دارد که وسووویله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394)رضاییدر مطالعه 

 فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ،
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