
 

 عملکرد استراتژیکپرسشنامه استاندارد 

 ییکارامولفه ) 2در  سوال  18شد و پرسشنامه ساخته 96نوبخت در سال  توسط  یکعملکرد استراتژپرسشنامه استاندارد 

و با استفاده از طیف لیکرت)خیلی کم تا خیلی (یکعملکرد استراتژ یشاخص ها یاثربخش، یکعملکرد استراتژ یشاخص ها

   باشد. 88/0گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده زیاد( نمره

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 شاخص ( نتیجه گیری کردند که2012، سانتوس، لوسیانتی و بورن )استراتژیک  عملکردی های شاخصدر بررسی ادبیات 

تغییرات رفتاری و بهبود قابلیت های سازمانی و عملکرد را می تواند منافع سازمانی، مانند استراتژیک  عملکردی های

استراتژیک  عملکردی های شاخص طراحی که کنند می استدالل ( ۲۰۱۰میچلی و مانزونی ) مشابه طور به. تضمین کند

 کهی است سیستماستراتژیک  عملکردی های شاخص شود. سازمانی عملکرد می تواند باعث بهبود قابلیت های سازمانی و

نسبت به دستیابی به  شرکت موفقیت میزان بتوانند تا کنند می ترکیب را عملیاتی و استراتژیک مالی، تجاری،  های مؤلفه

اشاره استراتژیک  عملکردی های شاخص رویکرد دو به( 2003) همکاران و (.  ایتنر۱۹۹۹اهدافش را بررسی کند. )گیت، 

 های شاخص این است که دهنده نشان دوم و مالی غیر و مالی متنوع های مجموعه از استفاده ها آن از اول که می کنند

 عملکردی های شاخص این، بر عالوهداشته باشند.  مطابقت محرک های ارزش یا و استراتژی بااستراتژیک  عملکردی

 کارآیی( ۲۰۰۲. )لباس و ایوسک، دارد اثربخشی و کارایی گیری اندازه به نیاز که ،باشند بعدی چند می توانند استراتژیک

 مواجه بلندمدت سازمانی اهداف به دستیابی با اثربخشی و منابع حداقل با مدت کوتاه نسبتا نتایجی به دستیابی با

 های شاخص و عملیاتی شاخص های بین که است مهم است معتقد( 2013) همکاران و میچل( ۲۰۰۲.)بوین، است

شاخص های عملیاتی بدست نمی آید بلکه از طریق  طریق از استراتژیک تناسب و باشد داشته استراتژیک تفاوت عملکردی

 .دارد نیاز درازمدت انداز چشم یک به و می آید استراتژیک بدست عملکردی های شاخص

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سنجیده می شود. 18تا  1به وسیله گویه های یک عملکرد استراتژ یرمتغ

 پرسشنامه :مولفه های .

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-5 (1396نوبخت)  یکعملکرد استراتژ یشاخص ها ییکارا

 6-10 (1396نوبخت) یکعملکرد استراتژ یشاخص ها یاثربخش

 پاسخگوی گرامی



کار يک تحقيق  ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای

، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما. دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 زی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيا

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 باالترکارشناسی و   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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 یکعملکرد استراتژ یشاخص ها ییکارا

      احساس تعهد به یکدیگر دارندبخش فروش و بخش بازاریابی  1



      بخش فروش و بازاریابی ارتباطات خود را به عنوان یک دوست می بینند 2

      بخش فروش درک خوبی از خواسته های مشتریان دارد  3

      اهداف بازاریابی و فروش با هم سازگار است 4

      بازاریابی و فروش بر روی اولویت هر بخش با هم توافق دارند  5

 یکعملکرد استراتژ یشاخص ها یاثربخش

      بازاریابی و فروش با یکدگیر همکاری می کنند  6

      ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور واضح بحث می شود  7

      ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور جزئی و مکتوب نوشته می شود  8

      ارتباط بین فروش و بازاریابی رویه استاندارد و مشخصی دارد  9

      فروش وبازاریابی یک رویه استانداردی را جهت تعامل با یکدیگر به کار می برند  10

 

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

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

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 کنید .مرحله اول. وارد کر

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

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

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

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

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

 بگیرید.

 

 

 

 



 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی قوی قوی تاحدی خیلی ضعیف ضعیف گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10داشته 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

18 54 76 

 ضعیف می باشد. جامعهدر این  یکعملکرد استراتژباشد،  میزان 54تا 18در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

در سطح متوسطی  جامعهدر این  یکعملکرد استراتژاشد،  میزان 76تا  54در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 می باشد.

 بسیار خوب می باشد. جامعهدر این  یکعملکرد استراتژ،  میزان باشد76در صورتی که نمرات باالی -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی  یکاستراتژ تصمیم گیری و یکعملکرد استراتژبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1396نوبخت)در پژوهش 

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

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

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



شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./88 یکعملکرد استراتژپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

  یکعملکرد استراتژ یشاخص ها ییکارا
10 

7/0 
84/0 

 یکعملکرد استراتژ یشاخص ها یاثربخش
8 

7/0 
922/0 

 7/0 18 پرسشنامهکل 
88/0 

 

 

 منبع: 

بر عملکرد شرکت )مطالعه  یکاستراتژ یریگ یمو تصم یکعملکرد استراتژ یشاخص ها یرتاث یبررس (1396)زهرا، نوبخت

ایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت پ( یاستان خراسان رضو یواقع در پارک علم و فناور یاندانش بن ی: شرکت هایمورد

 دانشگاه ازادبازاریابی ، 

 
 

 

 

 


