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با توجه به مزیت رقابتی شرکت شما لطف نموده و گزینه 

 مورد نظر را مشخص فرمائید.

 دهد.سازمان ما قیمتهای رقابتی ارائه می .1     

 پائین یا پائین تر از رقبای خود هستیم.ما قادر به ارائه قیمتهای  .2     

 ما قادر به رقابت بر اساس کیفیت هستیم. .3     

 ما قادر به ارائه محصوالتی هستیم که بسیار قابل اعتمادند. .4     

 دهیم که بسیار بادوام هستند.ما محصوالتی را ارائه می .5     

ارائه ما محصوالتی با کیفیت بسیار باال به مشتریانمان  .6     

 نمائیم.می

ما نوعی از محصوالتی که مورد نیاز است را در زمان بموقع  .7     

 نمائیم.ارائه می

 نمائیم.ما سفارش مشتریانمان را در زمان بموقع ارائه می .8     

 آوریم.ما تحویل بموقع قابل اعتمادی را فراهم می .9     

 نمائیم.میما محصوالت سفارشی برای مشتریانمان ارائه  .10     

ما برای برآورده کردن نیازهای مشتریانمان محصوالتمان را  .11     

 دهیم.تغییر می

ما واکنش مناسبی را برای برآوردن تقاضای مشتریان برای  .12     

 نمائیم.ویژگی های جدید ارائه می

 نمائیم.نسبت به رقبا ما محصوالتمان را به بازار سریعتر ارائه می .13     

 معرفی محصوالت جدید به بازار اولین هستیم. ما در .14     

زمان ارائه محصوالتمان به بازار پائین تر از زمان متوسط در  .15     

 صنعت است.

 دهیم.ما توسعه سریع محصوالتمان را انجام می .16     



 

 

 :پرسشنامه یمعرف

چه حد یک سازمان یا گروه قادر به ایجاد یک موقعیت دفاعی در دهد که تا مزیت رقابتی نشان می

دهد یک گروه یا سازمان خود را مقابل رقبای خود است که آن شامل قابلیتهائی است که اجازه می

(. مزیت 2006از رقبای خود متمایز کند و نتیجه تصمیمات مهم مدیریتی است )لی و همکاران، 

ازمانهای فعال در عرصه صنعت باید به آن توجه کنند. با توجه به رقابتی مسئله ای است که تمام س

ساختار رقابتی در صنایع مختلف، شرکتها باید در پی آن باشند که با تقویت موضع رقابتی ، به 

شود بپردازند. اما طراحی استراتژی هائی که باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی پایدار برایشان می

تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، پس سازمانها باید با تفکر و  کسب مزیت رقابتی بصورت

(. طبق نظر لی و همکاران 1393های علمی در این راستا حرکت کنند )علوی، طراحی چارچوب

. نوآوری در محصول 4.قابلیتهای تحویل 3.کیفیت 2. قیمت یا هزینه 1( ابعاد مزیت رقابتی 2006)

 باشد.. زمان ارائه به بازار می5

 

توان از پرسشنامه مزیت رقابتی که توسط لی و همکارانش به منظور بررسی مزیت رقابتی سازمان می

گویه بسته پاسخ بر  16( طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 2006)

قابلیت های  باشد. پرسشنامه پنج بعد قیمت یا هزینه، کیفیت،اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می

دهد که شماره گویه های تحول، نوآوری در محصول و زمان ارائه به بازار را مورد سنجش قرار می

 مربوط به این ابعاد به قرار زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره سئواالت ابعاد

 2تا  1سواالت  قیمت یا هزینه

 6تا  3سواالت  کیفیت

 9تا  7سواالت  قابلیتهای تحویل

 12تا  10سواالت  نوآوری در محصول

 16تا  13سواالت  زمان ارائه به بازار



 

 

 ینمره گذار وهیش
 

باشد )شامل: خیلی کم، ای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

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

 

 سوالهای پرسشنامهبندی مقیاس درجه

 

 

 

 های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.نمره

 

 

 

 

 

 باشد.باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف می 16تا  1در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می 48تا  16در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.باشد، میزان متغیر بسیار خوب می 48در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پایایی و روایی

( از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد 2006روایی پرسشنامه در پژوهش لی و همکاران )

 استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393تایید قرار گرفت. در مطالعه علوی )

 مورد در آنها از و است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما

 پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح سؤاالت، بودن مربوط

 در نظر مورد اصالحات و شد نظرخواهی دهد،می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی

( برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 2006. لی و همکاران )گردید اعمال پرسشنامه

 کمخیلی کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

16 48 80 



 

 

( پایایی پرسشنامه 1393گزارش کرد. در مطالعه علوی ) 95/0استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 

 محاسبه شد. 87/0نفری پایایی پرسشنامه  30بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 
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