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      ها از آن بی خبرند بیابیم.نیازهای افزودة مشتریان را که آن ما دائما در تالشیم تا 1

      دهیم.ما راه حل هایی برای نیازهای غیر واضح مشتریان در خدمات جدیدمان قرار می 2

      کنیم.ما چگونگی استفاده مشتریان ازخدماتمان را پیش بینی می 3

      پردازیم.نوآوری میحتی با ریسک کنار گذاشته شدن خدمات به  4

      کنیم.ما رضایت مشتری را مرتب و منظم اندازه گیری می 5

      گذارند.های رقبا دارند به اشتراک میکارمندان سازمان اطالعاتی را که در بارة فعالیت 6

      دهیم.کنند پاسخ میما به سرعت به اقدامات رقابتی که تهدیدمان می 7

      کنیم.مان را ارزیابی میضعف و قوت رقبای اصلیما نقاط  8

در جایی که فرصتی برای دست یابی به سود رقابتی داشته باشیم مشتریانمان را مورد  9

 دهیم.هدف قرار می

     

      کنند.مشتریان ما مرتب اطالعاتی دربارة فعالیتهای رقبا جمع آوری می 10

      کنیم.میما اهداف رقبا را شناسایی  11

      کنیم.مان را پیگیری میما عملکرد رقبای اصلی 12

      شناسیممان را میهای شکست یا موفقیت رقبای اصلیما حوزه 13

      کند.مدیریت ارشد بطور منظم درباره نقاط ظعف و قوت رقبا بحث می 14

      کنیم؟را شناسایی می کنیم تا استراتژی پیاده شده توسط رقبایمانما تالش می 15

      تقویت کارایی اجرایی بانک اولویت اول است. 16

      ها داریم.ما نگرانی زیادی بر سر اجرای تقلیل هزینه 17

      ما دائما بدنبال تقویت فرایندهای اجرایی به منظور کاهش هزینه هستیم. 18

      مهم استراتژی ما هستند. دستیابی به اقتصادهای مقیاسی و گسترده عناصر 19

      ما دائما برکارایی فرایندهای کلیدی اجرایی نظارت داریم. 20



 

 

      شوند.نواوری هایی که بر پایه نتایج تحقیق باشند خیلی زود مورد قبول واقع می  21

      مدیریت بطور فعالی بدنبال ایدهای نوآورانه است.  22

      شودنوآوری مشتاقانه توسط مدیریت برنامه/پروژه مورد قبول واقع می  23

       های خالقانه خود آزادند.کارمندان در ابراز ایده 24

 

  جهت گیری استراتژیک:

های بازاریابی و ایجاد استراتژی شرکت تاثیر جهت گیری استراتژیک قواعد و راهنمایی هستند که بر فعالیت

ی جهات استراتژیکی بکار رفته توسط یک شرکت برای ایجاد رفتارهای ها منعکس کنندهآن گذارند.می

ی یک شرکت مبنی بر چگونگی به راه شوند، هستند. در فلسفهمناسبی که منحصر به عملکرد برتر می

شوند در این تحفیق شامل جهت گیری ها و باورهای عمیق یافت میانداختن یک تجارت از راه ارزش

 (.2012و همکاران،  )تئودوسیو ، جهت گیری رقیب، هزینه گرایی و جهت گیری نوآوری استشتریم

  جهت گیری مشتری :

ها و همینطور درک و کاهش ضررهای مفهوم مشتری گرایی شامل درک نیازهای مشتری وارضای آن

(به 1998هامبورگ ) باشد. مفهوم نزدیک به توصیف دیگر محققان از جهت گیری مشتری راانگاشتی وی می

با ابعادی از قبیل صداقت در ارائه اطالعات به مشتریان و انعطاف پذیری در معامله ,شکل نزدیکی به مشتری 

 ها چگونه باید با مشتریان خود تعامل داشته باشند.دارد تا نشان دهد که شرکتها بیان میبا آن

 : جهت گیری رقیب

ها وراهبردهای رقبای عمده محوری به معنای درک مداوم قابلیت رقیب۱۹۹۰اسلیتردرسال و ناروربراساس

 واستفاده ازآن دانش)دانش شناخت کندبالقوه وفعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان راتامین می

  .رقبا(درراستای ایجادارزش برترمشتری است

 جهت گیری هزینه:

برای تامین رضایتمندی مشتریان، همراه با کنترل  سازمانعبارتست از مجموعه اقداماتی که  گرایی هزینه 

 (. 1393)بزرگی، دهدهای سازمان انجام میو کاهش مستمر هزینه

 



 

 

 جهت گیری نوآوری:

که در آن از طریق ساختار شکنی در بازار موجود و با معرفی محصوالت و یا خدمات  استنوآوری فرایندی  

شود و در نتیجه های جدید میکت منابع به سمت شرکتشود که باعث حرجدید ثروت و ارزش ایجاد می

های کلیدی برای شروع یک دهد . عالوه بر این نوآوری از جمله انگیزههای جدید را میاجازة رشد شرکت

 (.2012پیرال، کسب و کار است )

توسط به منظور ارزیابی جهت گیری استراتژیک سازمان می توان از پرسشنامه جهت گیری استراتژیک که 

گویه  24( طراحی و اعتباریابی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 2012تئودوسیو و همکاران )

باشد، پرسشنامه چهار بعد جهت گیری مشترک، جهت بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می

شماره سواالت مربوط  دهد.گیری رقیب، جهت گیری داخلی و جهت گیری نوآورانه را مورد سنجش قرار می

 به ابعاد این پرسشنامه به قرار جدول زیر است:

 شماره سواالت متغیر

1-5 جهت گیری مشتری  

5-15 جهت گیری رقیب  

16-20 جهت گیری داخلی / هزینه  

21-24 جهت گیری نوآوری  

 

 ینمره گذار وهیش

باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال میای لیکرت طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 .مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است

 بندی سوالهای پرسشنامهمقیاس درجه

ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی  کامال مخالفم مخالفم 

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

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

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

24 72 120 

 

 

باشد، میزان متغیر در این جامعه ضعیف  48تا  24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.می

 باشد.باشد، میزان متغیر در سطح متوسطی می 96تا  72در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.باشد، میزان متغیر بسیار خوب می 96باالی در صورتی که نمرات  -

 

 :روایي و پایایی

 تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست ( برای1393در مطالعه بزرگی )

 سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و. است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از

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

آلفای کرونباخ  .مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهدمی قرار سنجش مورد را آنها و است

 ( به قرار جدول زیر بدست آمده است:1393پرسشنامه در پژوهش بزرگی )

 

 آلفای کرونباخ متغیر

.874 مشتریجهت گیری   

.818 جهت گیری رقیب  

.807 جهت گیری داخلی / هزینه  

.824 جهت گیری نوآوری  
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