پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز)
پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي جهت بررسي مزیت رقابتی تهيه شده است .لذا با تخصيص زمان
ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد .شايان ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه
ت لقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت .پيشاپيش از
همکاري صميمانه شما سپاسگزاري ميشود.

سواالت عمومی
اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد
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کيفيت

 .2به کنترل کيفيت توليد در سازمان من بها داده ميشود.
 .3براي انجام امور از پرسنل آموزش ديده استفاده مي شود.
 .4سازمان  ،به دنبال عملکرد قابل اطمينان مي باشد.

نوآوري

 .5سازمان ،در تعيين ميزان توليد با توجه به شرايط محيطي و بازار عمل مي کند.
 .6سازمان  ،در نوع توليدات خود منعطف بوده و به دنبال محصوالت متنوع است.
 .7نوآوري در فرايند توليد همواره مد نظر مديران مي باشد.
 .8نوآوري در توليدات و خدمات همواره مد نظر مديران مي باشد.
پاسخگويي به مشتري

 .9به منظور بررسي رضايت ،مکررا از مصرف کننده نهايي نظرخواهي مي شود.
 .10سازمان ،فعاليت ها و اقدامات زيادي براي جلب رضايت مشتريان نسبت به رقبا
انجام مي دهد.
 .11ارتباطات منظم با مشتريان براي پي بردن به محصوالتي که در آينده نياز خواهند
داشت ،صورت مي گيرد.
 .12تحقيقات بازاريابي مداوم  ،در رابطه با نيازهاي مشتريان صورت مي گيرد

کارايي

 .13عملکرد مالي سازمان مطلوب مي باشد.
 .14سازمان با صرف منابع کمتري نسبت به رقبا به اهدافش مي رسد.
 .15عملکرد به موقع کارگران براي سازمان فوق العاده مهم است.
 .16فعاليت ها از نظر هزينه از کارايي الزم برخوردار مي باشند و اتالف منابع وجود
ندارد.

راهنمای سواالت (به جای کارایی در برخی مراجع هزینه هم آمده است)
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خيلي زياد

 .1عملکرد کيفيت در سازمان  ،رضايت بخش است.
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اگر پرسشنامه از ديدگاه کارمندان تکميل شود:

خيلي زياد

پاسخگويي

 .2پرسنل شرکت در انجام درخواستهاي شما چقدر از تخصص برخوردارند؟
 .3سهولت دسترسي به کانالهاي ارتباطي شرکت را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
 .4کيفيت و اطالع رساني به شما چگونه است؟
 .5روند اداري انجام امور کار چه ميزان رضايت بخش است؟

کيفيت

 .6قابليت اطمينان خدمات (محصوالت) ارائه شده توسط اين شرکت چگونه است؟
 .7مزيت خدمات (محصوالت) ارائه شده توسط اين شرکت نسبت به رقبا چقدر
است؟
 .8چ قدر خدمات (محصوالت) ارائه شده توسط اين شرکت با نياز شما منطبق
است؟
 .9چه ميزان حاضريد هزينه باالتري را براي دريافت خدمات (محصوالت) از اين
شرکت بپردازيد؟
نوآوري

 .10چقدر خدمات (محصوالت) اين شرکت متمايز و منحصر به فرد است؟
 .11اين شرکت همواره ايدههاي جديدي براي خدمات (محصوالتش) دارد؟
 .12تنوع در خدمات (محصوالت) اين شرکت چقدر است؟
 .13ميزان دريافت ايدهها و پيشنهادات مشتريان چگونه است؟
کارايي

 .14استفاده از خدمات (محصوالت) اين شرکت باعث صرفهجويي در زمان مي شود؟
 .15استفاده از خدمات (محصوالت) اين شرکت باعث صرفهجويي در هزينه مي
شود؟
 .16خدمات دريافت شده از اين شرکت ارزش هزينه کردن دارد.

رهنمای سواالت (به جای کارایی در برخی مراجع هزینه هم آمده است)
ابعاد
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پاسخگویی به مشتریان
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کیفیت
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نوآوری

سواالت  10تا 13

کارایی

سواالت  14تا 16

متوسط

زياد

 .1نحوه برخورد و ارتباط کارکنان شرکت چقدر مناسب است؟

کم

گويه ها

خيلي کم

اگر پرسشنامه از ديدگاه مشتريان تکميل شود:
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