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لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر 

 مشخص کنید.
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      به آراستگی ظاهری کارکنان خود توجه می کنم . 1

      به نیازهای روانی کارکنان خود توجه می نمایم . 2

      همواره کارکنان خود را به پیشتاز بودن در عرضه خدمات جدید هدایت و راهنمایی می کنم.  3

همواره پیگیرهستم تا کارکنان سفارشات مشتری را مطابق با نیاز وی ، به موقع و مطمئن   4

 عرضه نمایند 

     

      کارکنان خود را طوری تربیت می کنم که مسئولیت پذیر باشند .  5

      به کارکنان خود ، مسئولیت و اختیار می دهم زیرا به توانایی آنها اعتماد دارم.  6

      به تقاضای خدمات جدید کارکنان و مشتریانمان به خوبی پاسخ می دهم .  7

      فضایی را برای نوآوری خدمات توسط کارکنان در شعبه خود ایجاد کرده ام .  8

نیازهای کارکنان و مشتریان را همواره مورد توجه قرار داده و در تالش هستم رضایتمندی   9

 آنان را فراهم سازم.

     

      روح کارکنان خود را در جهت حس نوع دوستی و همدلی می پرورانم . 10

      به صحیح و دقیق انجام دادن کارها توسط کارکنان خود ایمان دارم .  11

کارکنان خود را برای پاسخگویی هرچه بهتر به مشتریان آموزش داده و اختیاراتی را به آن   12

 ها تفویض می نمایم.

     

      کارکنان خود را در معرفی خدمات و ویژگی های جدید توانمند کرده ام.  13

همیشه کارکنان خود را از آخرین اخبار علمی و پژوهشی مربوط به شغل خود مطلع می   14

 کنم .

     

دانش و مهارت و توانایی کارکنانمان را جهت القاء حس اعتماد و اعتقاد به مشتریان تقویت  15

 .می کنم 

     

      در ارائه خدمات ، کارکنان خود را برای جستجو به روش های جدیدی سوق می دهم .  16

      برنامه هایی را جهت ارتقاء آگاهی در زمینه شغل کارکنان خود اجرا می کنم .   17

      ازکارکنان خود می خواهم در توسعه خدمات سریع تر از رقبا باشد .  18

      متعهد بودن در قبال خدمات ارائه شده به مشتریان را به کارکنان  آموزش می دهم .  19

برای گذراندن اوقات فراغت کارکنان خود برنامه های تفریحی مثل مسافرت در نظر می   20

 گیرم.

     

      از کارکنان خود تحول آفرینی در فرآیند ارائه خدمات را انتظار دارم .  21



 

 

 

 شیوه نمره گذاری

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد 

 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 وارد ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهاین ترتیب که ابتدا پرسشنامهبه 

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 

وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف  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  5سوال  در جلوی

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

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

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

 دانش یا ... است.

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

 گرینه  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.

 

      کارکنان خود را در ارائه خدمات وعده داده شده توانمند می کنم . 22



 

 

 

 

 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.

 

 برای نمونه: یک پرسشنامه ده سوالی بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت به شرح زیر است.

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

10 30 50 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 10تا  1بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 30تا  10ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 30در صورتی که نمرات باالی  -

 

 ابزارمعرفی 

( طراحی شده 2012پرسشنامه کسب مزیت رقابتی بر اساس الگوی سینگ)  پرسشنامه کسب مزیت رقابتی:

سوال بسته  22است.  این پرسشنامه شامل چهار بعد کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی می باشد. که شامل  

 پاسخ می باشد. در جدول  زیر  توزیع گویه های این پرسشنامه ارائه شده اند. –

یرقابت تیی کسب مزتوزیع سواالت پرس نامه  

 شماره سوال ها کسب مزیت رقابتی

 5الی  1 کیفیت

 10الی  6 کارایی

 16الی  11 نوآوری

 22الی  17 پاسخگویی

 



 

 

ساس طیف  شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میپنج گزینهطیف مورد ا شد ) با

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

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 
 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز 

 
 

 گیریابزارهای اندازهتعیین پایایی و روایی 

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

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

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

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

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

امه یا زیرآزمون و واریانس کل را های هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونآلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.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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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس کل آزمون 



 

 

این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره 

  به دست آمد. 92/0( که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 1393کرد به پژوهش عبادی)

 

 یرقابت تیهای پرسشنامه کسب مزضرایب پایایی زیرمقیاس

 ابعاد ضریب پایایی

 کیفیت 783/0

 کارایی 729/0

 نوآوری 863/0

 پاسخگویی 711/0

 

 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

اندازه کند دقیقاً همان چیز را 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

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

شن گ ضوع رو سب آنها با مو شنامهگیرد تا میزان ارتباط و تنا س صوری و محتوایی هر یک از پر های ردد. روایی 

 شود:پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می

 کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای

 این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده

 اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد

 تعاریف نظری



 

 

موقعیت بهتر نسبت به مزیت رقابتی به عواملی اطالق می شود که شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی: 

رقبا در بازار مورد استفاده قرار می دهند. مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی 

سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلیدکنند. به عبارت دیگر 

نمندی هایی است که همواره شرکت / سازمان را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا شامل مجموعه عوامل یا توا

 (.1393قادر می سازد)عبادی، 

 تعاریف عملیاتی

ستاندراد  مزیت رقابتی: شنامه ا س سخ به پر ساس نمراتی که نمونه آماری در پا میزان نیزیت رقابتی بر ا

ستاندارد  ساس مدل ا سوال های  (2012سینگ)مزیت رقابتی بر ا شتمل بر ابعاد کیفیت) شنامه(،  5تا  1م س پر

تا  17پرسشنامه( و پاسخگویی)سوال های  16تا  11پرسشنامه(، نوآوری)سوال های  10تا  6کارایی)سوال های 

 کسب خواهند کرد سنجیده می شود.پرسشنامه(  22
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