
 

 

 پرسشنامه استراتژی رقابتی پورتر

 توضیحات ابزاری

سشنامه ضر حاوي پر ستراتژي سه درباره سواالتي حا شد مي (هزينه در رهبري و تمركز تمايز،)پورتر رقابتي ا . با

ستراتژي بين رابطه پيشين مشابه تحقيقات سوال و در 27شامل  پرسشنامه اين  در سازماني ساختار و رقابتي ا

ستراتژي تدوين و و رفاه ملت هاي بانك ستفاده مورد تبريز سازي تراكتور صنعتي آالت ماشين شركت رقابتي ا  ا

 .باشد مي روايي داراي و گرفته قرار

. باشششد مي (هزينه در رهبري و تمركز تمايز،)پورتر  رقابتي اسششتراتژي سششه درباره سششواالتي حاوي پرسشششششنامه

 رهبري استراتژي رابطه در سوال 7 و استراتژي تمركز با رابطه در سوال 4 تمايز، استراتژي با در رابطه سوال16

 است. شده ها طراحي هزينه در

 

 جدول تناظر گویه ها به تفکیک ابعاد پرسشنامه

 شماره گویه های مربوط ابعاد

 7-6-5-4-3-2-1 استرتژی رهبری در هزینه

 11-10-9-8 استراتژی تمرکز

 27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12 تمایز استراتژی

 

 پایایی و روایی

 است و روايي آن را تاييد كرده اند. شده گزارش. /77 پرسشنامه توسط دكتر ايمان خوان و همکاران اين پايايي

ست و همکاران ) ستفاده از ده نفر  (1392همچنين وظيفه دو با توجه به مباني نظري و مقاالت علمي مرتبط و ا

ساتيد و كارشناسان پتروشيمي نظرخواهي و تعداد ده عدد پرسشنامه در مطالعه مقدماتي توزيع شد. از آنجا  از ا

ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از ابعاد باالتر از  شنامه  7/0كه  س ست آمد،  744/0و براي كل پر پايايي به د

 پرسشنامه تأييد شد.

 



 

 

 گذاری نمره شیوه

 نمره گذاري مي شود. 5تا  1از « بسيار كم تا بسيار زياد»باشد و از  مي اي درجه 5 ليکرت پرسشنامه اين طيف 

 زیاد بسیار زیاد بیطرف کم بسیارکم

1 2 3 4 5 

 

 تمایز استراتژی متغیر های زیرگروه

 شکل و طرح در وتمايز عملکرد در تمايز ها، ويژگي در تمايز:محصول در تمايز -1

 تعمير در تمايز و مشاوره و آموزش در تمايز درتحويل، تمايز سفارش، سهولت در تمايز: خدمات در تمايز -2

 و نگهداري

 پذيري اعتماد در تمايز و شايستگي و صالحيت در تمايز جوابگويي، در تمايز: پرسنلي تمايز -3

 هاي كانال عملکرد در تمايز و بودن تخصششصششي در تمايز پوششش ، در تمايز:  توزيع كانال مبناي بر تمايز -4

 توزيع

 ها مشوق ارائه در تمايز و تبليغات در تجاري،تمايز نام در تمايز: ذهني تصوير مبناي بر تمايز -5

 

 شامل تمرکز استراتژی متغیر های زیرگروه

  ويژه اي درمنطقه تبليغات هزينه اي  افز و ويژه اي درمنطقه فروشندگان تعداد افزاي : بازار در رسوخ .1

 مشتريان از خاصي گروه براي جديد جغرافيايي مناطق به جديد محصوالت يا خدمات ارائه: بازار توسعه .2

 

 

 شامل درهزینه رهبری استراتژی متغیر های زیرگروه

 توليد هاي هزينه كاه  .1



 

 

 اوليه مواد تهيه هاي هزينه كاه  .2

 دستمزد هزينه كاه  .3

 نقل و حمل هزينه كاه  .4

 ضايعات هزينه كاه  .5

 نگهداري هزينه كاه  .6

 توليد ظرفيت افزاي  ها هزينه بر گسترده و دقيق نظارت .7
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