
 

 

 پرسشنامه مزیت رقابتی

هدف: ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی )مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت 

 متجانس، مزیت مرکب(

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 اطالعات شما روی نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيری به سواالت پاسخ دهيد

20-25 سن   30-26   35-31 به باال 35    

و باالتر کارشناسی  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم و پاينتر ميزان تحصيالت  

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

سال10تا  6  سال15تا 11   سال 15بيشتر از     

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتايج تحقيق) اختياری( ايميل
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      مکان استقرار شعبه بانک / سازمان 1

      برای مشتريان وجود محيطی دلپسند و خوشايند 2

      آراستگی و مرتب بودن ظاهر 3

      شهرت و اعتبار شعبه بانک / سازمان 4

      استمرار در برخورد مناسب مسئولين و کارکنان شعبه با مشتری 5

      تداوم در ارائه خدمات با کمترين هزينه 6

      تداوم در ارائه خدمات نوين و همگام با تکنولوژی 7

      ايجاد خالقيت در ارائه خدمات موجود 8

      ارائه خدمات با سرعت باال 9

      ارائه خدمات جديد با بهره گيری از فرصت های محيط  10

استفاده از روش های متفاوت بازاريابی برای جذب مشتری )مثال تماس  11

 تلفنی(

     

      ها قادر به ارائه آن نيستند.ارائه خدمتی که ساير شعبات بانکی / سازمان  12

      برخورد متفاوت کارکنان شعبه با مشتريان 13

      ارائه با کيفيت ترين خدمات با کمترين هزينه 14

      ارائه خدمات غيرحضوری با سرعت و اطمينان باال 15

      محل استقرار منحصر به فرد شعبه 16

 –ارائه خدماتی متنوع که پاسخگوی نيازهای مشتری است )خدمات ارزی  17

 ضمانت نامه و ....( –گشايش اعتبار اسنادی 

     



 

 

 روش نمره گذاری و تفسیر

سوال بوده و هدف اصلی آن ارزيابی ميزان گرايش بانک يا سازمان مورد نظر به محيط رقابتی است. طيف  17اين پرسشنامه دارای 

 آن از نوع ليکرت بوده که امتياز مربوط به هر گزينه در جدول زير ارائه گرديده است:پاسخگويی 

 

  گزینه

 بسیار زیاد
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 بسیار زیاد

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 پرسشنامه فوق دارای پنج بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زير ارائه گرديده است:

 

 سواالت مربوطه بعد

 1-4 مشهود مزیت

 5-7 مزیت پایدار

 8-10 مزیت پویا

 11-13 مزیت متجانس

 14-17 مزیت مرکب

 

برای بدست آوردن امتياز مربوط به هر بعد، مجموع امتيازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نماييد. برای بدست آوردن 

 کنيد. امتياز کلی پرسشنامه، مجموع امتيازات همه سواالت را با هم جمع

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

17 56 85 

 

  خواهد بود. 85و حداکثر  17عبارت فوق با يکديگر جمع نماييد. حداقل امتياز ممکن  17امتيازات خود را از 

 : مزيت رقابتی، ضعيف است.  34تا  17نمره بين  

 :  مزيت رقابتی، متوسط است. 56تا  34نمره بين 

 : مزيت رقابتی، قوی است .  56نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی

پرسشنامه توسط چند تن از اساتيد دانشگاهی مورد تاييد  سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روايی پايان نامه جهت اين در

 قرار گرفت.

 ضريب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گيریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت يا پرسشنامه همچنين پايائی

 مقدار چه هر و گيردمی قرار کامل پايائی معنای +( به1يک ) مثبت تا پايداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد

عملکرد آلفای کرونباخ برای پرسشنامه . شودمی بيشتر پرسشنامه اعتماد قابليت باشد نزديکتر يک مثبت عدد به آمده بدست

 می باشد.  78/0برابر با بازاریابی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بازاریابی عملکرد مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه

 آلفای کرونباخ بعد

 844/0 مزیت مشهود

 874/0 مزیت پایدار

 848/0 مزیت پویا

 821/0 مزیت متجانس

 845/0 مزیت مرکب

 957/0 کل

 

 : منبع

استان کردستان )مطالعه  رابطه ميان عملکرد بازاريابی و مزيت رقابتی در باک های تجاری (، بررسی1390حسينی، سهيال، )

 سنندج(، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. موردی: بانک های شهرستان

 


