
 

 

 مولفه های چابکی زنجیره تامینپرسشنامه استاندارد 
 

 فناوری، سرعت،  پذیری انعطاف؛ پاسخگوییمولفه ) 9 سوال در 28دارای  چابکی زنجیره تامینپرسشنامه استاندارد 

( فناوری در تغییر، مشتری های نیاز در تغییر،  رقابت مالکهای در تغییر، سازی مجازی، کارکنان مهارتهای توسعه، اطالعات

( نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به خیلی زیادتا  خیلی کمو با استفاده از طیف لیکرت) می باشد.

 می باشد. 80/0دست امده

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه : 

العمل آنی به تغییرات، درک و پیش بینی تغییرات بازار، تالش سازمان در  پاسخگویی: گویه های آن عبارتند از: عکس

 راستای برطرف کردن نیاز مشتری، کیفیت باال در طول عمر محصوالت.

انعطاف پذیری: گویه های آن عبارتند از: انعطاف پذیری در محصول )مدل و حجم(، انعطاف پذیری در وضعیت و عملکرد 

 ر قیمت، انعطاف پذیری در توزیع، انعطاف پذیری در تبلیغات.کارکنان، انعطاف پذیری د

سرعت: گویه های آن عبارتند از: سرعت در معرفی محصول به بازار، تحویل به موقع محصوالت، سرعت در انطباق با 

 تغییرات، سرعت در یادگیری ارائه خدمات.

وین فناوری اطالعات، استفاده از تکنولوژی مناسب، فناوری اطالعات: گویه های آن عبارتند از: به کارگیری شیوه های ن

 توسعه امکانات و تسهیالت.

توسعه مهارت کارکنان: گویه های آن عبارتند از: جذب نیروی انسانی شایسته، توسعه شرایط محیط آموزش کارکنان، 

 ان.سیستم پاداش دهی جهت ایجاد تعهد و انگیزه، آگاهی کارکنان از سطح فناوری موجود در سازم

مجازی سازی: گویه های آن عبارتند از: همکاری با واحدهای خارج از سازمان )برون سپاری(، استفاده از سیستم سازمانی 

 بدون مرز، ایجاد سازمان شبکه ای جهت ارتباطات درونی و بیرونی.

 ب( محرک های چابکی:

آوری، افزایش فشار به واسطه هزینه، پاسخگویی تغییرات در مالک های رقابت: گویه های آن عبارتند از: افزایش ضریب نو

 رقبا به تغییرات، کاهش دوره معرفی محصوالت جدید به بازار.

تغییر در نیازهای های مشتری: گویه های آن عبارتند از: تقاضای محصوالت و خدمات شخصی و سفارشی، تحویل سریع و 

 گهانی در کمیت و مشخصات سفارش.به موقع محصول به بازار، افزایش انتظارات کیفی، تغییر نا

 تغییر در فناوری: گویه های آن عبارتند از: معرفی فناوری های جدید با کارایی بیشتر، سریعتر و به صرفه تر تولیدی.



 

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

پرسشنامه گویه ای 28کارکنان به سواالت  ای است کهنمرهچابکی زنجیره تامین پرسشنامه در این پژوهش منظور از  

 .دهند میچابکی زنجیره تامین 

 

 مولفه های پرسشنامه :
 

 سواالت متغيرها

 1-3 پاسخگویی

 4-9 انعطاف پذیری

 10-12 سرعت

 13-14 فناوری اطالعات

 15-18 توسعه مهارت کارکنان

 19-22 مجازی سازی

 23-24 تغییرات در مالک های رقابت

 25-26 تغییر در نیازهای های مشتری

 27-28 تغییر در فناوری

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

 

 



 

 

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6 

 مرد  زن جنسیت

 نتایج تحقیق) اختیاری(برای اطالع از  ایمیل
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 پاسخگویی

      توانایی کارکنان در عکس العمل آنی به حل مسائل و مشکالت پیش آمده در سازمان تا چه حد است؟  1

      تالش سازمان در راستای بر طرف کردن خواسته های مشتریان تا چه حد است؟  2

      تالش کارکنان در اجرای سریع دستور مدیران تا چه حد است؟  3

 انعطاف پذیری

      تا چه حد در عملکرد کارکنان سازمان انعطاف وجود دارد؟  4

      تا چه حد در عملکرد مدیران سازمان انعطاف وجود دارد؟5 5

      تا چه حد در روشهای انجام عملیات انعطاف وجود دارد؟  6

      انعطاف در قیمت)به هنگام مناقصات( تا چه حد وجود دارد؟ 7

      جهت پاسخ به تغییرات مورد نظر مشتریان تا چه حد در سازمان انعطاف وجود دارد؟  8

      در انتخاب تامین کنندگان تا چه حد در سازمان انعطاف وجود دارد؟  9

 سرعت

      سرعت در اتمام به موقع پروژه تا چه حد است؟  10

      سرعت در انطباق با تغییرات صنعت ساخت و ساز، در سازمان تا چه حد است؟ 11



 

 

      سرعت در آموزش نیروها ی سازمان تا چه حد است؟  12

 فناوری اطالعات

      در سازمان تا چه حد است؟ به کارگیری شیوه های نوین فناوری اطالعات)نرم افزارهای جدید( 13

      تجهیز و توسعه امکانات و تسهیالت فناوری اطالعات)سخت افزار( در سازمان تا چه حد است؟  14

 توسعه مهارت کارکنان

      جذب و به کارگیری نیروی کار متخصص در سازمان تا چه حد است؟  15

      توسعه توانمندیها و مهارتهای کارکنان از طریق آموزش و بروزرسانی کارکنان تا چه حد است؟  16

      سیستم پاداش دهی جهت ایجاد تعهد و انگیزه  در کارکنان تا چه است؟ 17

آگاهی کارکنان از مسائل موجود در سازمان و محیط)نقاط قوت و ضعف، موارد تهدید و فرصت( تا   18

 چه حد است؟

     

 مجازی سازی

      توسعه جریان گردش اطالعات و یکپارچه سازی ارتباطات در سازمان تا چه حد است؟1 19

      تا چه حد است؟توسعه همکاری ها با واحدهای خارج ار سازمان)برون سپاری( 2 20

      شیوه ساختار سازمانی بدون مرز تا چه حد در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؟  21

سازمان شبکه ای جهت تسهیل ارتباطات درونی و بیرونی تا چه حد در سازمان مورد استفاده قرار می   22

 گیرد؟

     

 تغييرات در مالک های رقابت

      خالقیت و نوآوری در روشهای اجرایی تا چه حد مورد استفاده قرار می گیرد؟  23

      حضور رقبا در بازار صنعت ساخت و ساز تا چه حد رو به افزایش است؟  24

 تغيير در نيازهای های مشتری

      انتظارات کیفی مشتریان تا چه حد رو به افزایش است؟ 25

      تغییرات ناگهانی در کمیت و مشخصات پروژه توسط مشتریان تا چه حد است؟  26

 تغيير در فناوری

ظهور فناوری های جدید)روشهای جدید عملیاتی( در صنعت ساخت وساز تا چه حد رو به افزایش   27

 است؟

     

      استفاده از تجهیزات کارگاهی جدید تا چه حد رو به افزایش است؟   28

 

 

 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 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

 خيلی زیاد زیاد متوسط کم خيلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10داشته 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 حد متوسط نمرات حد پایین نمره

28 84 112 

 
 در این جامعه ضعیف می باشد.چابکی زنجیره تامین باشد،   84تا 28در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 در سطح متوسطی می باشد.چابکی زنجیره تامین باشد،   112تا  84در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد.چابکی زنجیره تامین باشد،  112در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.یکسانی به دست می گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایجاندازه

همبستگی مثبت و  قیمت تمام شده محصولو  تامین زنجیره چابکیخرده مقیاس های پرسشنامه بین پژوهش  این در

 منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./80چابکی زنجیره تامین پرسشنامه 

 
 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول متغیرها

89/0 7/0 پاسخگویی  

پذیری انعطاف  7/0 80/0  

84/0 7/0 سرعت  

اطالعات فناوری  7/0 90/0  

کارکنان مهارت توسعه  7/0 85/0  

سازی مجازی  7/0 7/0  

رقابت های مالک در تغییرات  7/0 74/0  

مشتری های نیازهای در تغییر  7/0 73/0  

فناوری در تغییر  7/0 75/0  

80/0 کل پرسشنامه  

 



 

 

 منبع: 

پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت  محصول شده تمام قیمت کاهش بر تامین زنجیره چابکی های مولفه تاثیر

 تهران مرکزدانشگاه ازاد بازاریابی ،

 

 

 

 

 


