
 

 

 رقابت پذیری کاالپرسشنامه استاندارد 
 

 5سوال در  38ساخته شده است و دارای  1396کاال توسط محقق در سال  پذیری رقابت استاندارد پرسشنامه

( می باشد.و بر  یرقابت یهوشمندی،  سازمان هیسرمای، و نوآور تیخالق توان، در بازار  تیموقع،  یمنابع ورودبعد)

 918/0اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت)خیلی کم تا خیلی زیاد(ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 

 می باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

جهانی است و به عقیده موسسه مفهوم رقابت پذیری، توانایی کشورها در فروش محصوالتشان در بازارهای 

های خود برای رسیدن به ها از تواناییپذیری ملی نشان می دهد که چگونه ملت، رقابت المللی توسعه مدیریتبین

 .کنندرفاه اقتصادی استفاده می

تباع پذیری کشورها را منعکس کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اسطح رقابت مجتمع اقتصاد جهانی

به این سو به بررسی عوامل متعدد موثر بر  1979پذیری مجمع جهانی اقتصاد از سال گزارش رقابت داند.خود می

توان کشورها در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلند مدت پرداخته است. طی این سالها، هدف این مجمع ارائه 

پذیری و تشویق اران برای شناسایی موانع افزایش رقابتهای اقتصادی و سیاست گذمعیارهایی به مدیران بنگاه

 های الزم برای رفع این موانع بوده است.سیاستمداران برای اتخاذ استراتژی

ها و عواملی که سطح ای از نهادها، سیاستپذیری عبارت است از مجموعهاز نظر مجمع جهانی اقتصاد قدرت رقابت

وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی هکنند. سطح بهروری را تعیین میبهره

توانند از درآمدهای باالتری نیز تواند به آن دست یابد. به دیگر سخن، اقتصادهای رقابت پذیرتر مییک کشور می

 برخوردار شوند.

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پذیری رقابت گویه ای پرسشنامة38ای است که کارکنان به سواالت نمره پذیری در این پژوهش منظور رقابت

 دهند.می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت  مولفه های پرسشنامه

 7تا   1 یمنابع ورود

 14تا  8 در بازار تیموقع

 22تا  15 یو نوآور تیخالق توان

 30تا  23 یسازمان هیسرما

 38تا  31 یرقابت یهوشمند



 

 

 گرامیپاسخگوی 

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر  گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از 

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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یمنابع ورود  

      المللی چه میزان است؟های بینسطح گواهینامه 1



 

 

      سطح تخصص کارکنان چه میزان است؟ 2

      سطح مهارت کارکنان در چه حدی است؟ 3

      ها در چه حدی است؟سطح بکارگیری دارایی  4

      است؟ها چه میزان سطح مدیریت هزینه 5

      میزان تسهیالت بانکی چه میزان است؟  6

      سطح فرآیندهای مدیریتی چه میزان است؟  7

در بازار تیموقع  

      سهم بازار چه میزان است؟ 8

      شده چه میزان است؟کاهش قیمت تمام 9

      نوآوری در محصول چه میزان است؟ 10

      میزان است؟کسب اطالعات از بازار چه  11

      کنندگان چه میزان است؟رابطه با تامین 12

      درک تغییر ساختار رقبا چه میزان است؟ 13

      محصوالت جایگزین جدید چه میزان است؟ 14

یو نوآور تیخالق توان  

      سطح ورود رقبای جدید به بازار چه میزان است؟  15

      است؟پذیری چه میزان سطح انعطاف 16

      سطح مهارت و تخصص تجار چه میزان است؟ 17

      سطح تجارت الکترونیک چه میزان است؟ 18

      سطح تجهیزات چه میزان است؟ 19

      اطالعات چه میزان است؟فناوری بکارگیری سطح فرهنگ  20

      سطح فناوری اطالعات دیجیتالی چه میزان است؟  21

      سطح توسعه محصول جدید چه میزان است؟  22

یسازمان هیسرما  

      درصورت نوبودن چه میزان است؟کارکنانازسویشدهمطرحهایاجرای ایده 23

      های نو در سازمان  چه میزان است؟ایده طرح حمایت از 24

      اشتراک دانش موجود در سازمان میان افراد  چه میزان است؟ 25

      اطالعات موجود  چه میزان است؟ به سهولت دسترسی 26

      کارها  چه میزان است؟ انجام بودن زمانپایین و مناسب 27

      عدم استفاده از دیوانساالری سنتی  چه میزان است؟ 28

      ساختار سازمانی مناسب چه میزان است؟ 29

      میزان است؟مندی از فرهنگ سازمانی حامی چه بهره 30

یرقابت یهوشمند  

      های روز بررسی بازار به چه میزان است؟استفاده از تکنیک 31

      خدمات با ارزش افزوده  به چه میزان است؟ 32

      کاهش دوره زمانی توسعه محصول از ایده تا بازار  به چه میزان است؟ 33

      مشتریان به چه میزان است؟های گذاری بر روی خواستهسرمایه 34

      بازخورد از مشتریان به چه میزان است؟ 35



 

 

      اطمینان از تداوم رابطه با مشتری به چه میزان است؟ 36

      ریزی استراتژیک به چه میزان است؟انجام برنامه 37

      کارکنان هوشمند و خالق به چه میزان است؟ 38

 

 از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان 

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 ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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 

 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 مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته 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

45 114 190 

 

 کاال قوی می باشد. پذیری باشد،  میزان رقابت 119تا 114در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 کاال خوب می باشد. پذیری باشد،  میزان رقابت114تا  45در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 کاال ضعیف می باشد. پذیری باشد،  میزان رقابت45نمرات زیر در صورتی که  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

 دهد.میگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست ابزار اندازه

 پذیری رقابت داخلی افزایش بر مؤثر ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه عوامل1396در پژوهش زاهد طلبان)

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

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

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



 

 

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 می باشد. 918/0 رقابت پذیری کاالآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 

 
 CRپایایی ترکیبی  آافای کرونباخ متغیرها

۸۶۸/۰ منابع ورودی  ۸۷۹/۰  

۹۲۵/۰ موقعیت در بازار  ۹۳۱/۰  

۹۱۷/۰ توان خالقیت و نوآوری  ۹۳۰/۰  

۹۳۹/۰ سرمایه سازمانی  ۹۳۲/۰  

۹۴۳/۰ هوشمندی رقابتی  ۹۵۱/۰  

پذیری رقابت  18۹/۰  ۵0۹/۰  

 

 

 

 : منابع

 

،پایان نامه کارشناسی کاالهای  پذیری رقابت داخلی افزایش بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی (1396مهاجری)

 ارشد.دانشگاه ازاد نیشابور

 

 


