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 اطالعات جمعیت شناختی 
 اطالعات مربوط به پاسخ دهنده 

 پست )سمت( سازمانی: 
 ............. سایر مدیر تولید مدیر مالی  مدیر بازرگانی مدیر اجرایی  مدیرعامل

 جنسیت:
        مرد  زن

 وضعیت تاهل:
        متاهل  مجرد
 سن:

     سال 55باالی  46-55  36-45 25-35  18-24
 میزان تحصیالت:

    دکتری فوق لیسانس لیسانس  فوق دیپلم دیپلم  زیر دیپلم
 سابقه کار)خدمت(:

      سال 25باالی  سال 25-16 سال 15-5 سال 5 از کمتر
 اطالعات مربوط به شرکت 

 مالکیت شرکت:
  ی )با مشارکت سرمایه گذار خارجی(خصوص خصوصی نیمه دولتی  دولتی

 سابقه فعالیت شرکت:
   سال 35باالی  سال 35-26  سال 25 -16 سال 15-5  سال 5کمتر از 

 تعداد کارکنان:
  کارکن 99تا  50بین  کارکن 49تا  10بین  کارکن 10کمتر از 
      کارکن100بیشتر از 

 1397کل ارزش فروش محصوالت در سال 
 میلیارد تومان  10تا  یکبین  تومان میلیارد یککمتر از 

 میلیارد تومان 20بیش از  میلیارد تومان 20تا  10بین 
   

 
 

 لطفا در داخل مستطیل چیزی ننویسید

 پاسخ دهنده گرامی
 با سالم و احترام،

بر  نیتام رهیزنج یتاب آور ریتاث» پیرامون میعل شیسواالت پژوه وینتد یپرسشنامه در راستا اینبه اطالع می رساند 

« و کابل( میوزه صنعت سدر ح یرانیا یدیتول یشرکتها براساس یطالعه موردشرکت )م یرقابت تیمز و عملکرد
را در اجرای این تحقیق یاری خواهد نمود. بدیهی است این پرسشنامه بدون نام  ماهای دقیق و با تامل شما، تهیه شده است، لذا پاسخ

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هشی تحقیق حاضرتنها در راستای اهداف پژوداده های گردآوری شده به صورت تجمعی و بوده و 
 به هیچ وجه تاثیری در ارزیابی شرکت نخواهد داشت.

 با تشکر فراوان

 در دا
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 سواالت پرسشنامه 

 سکیر تیریفرهنگ مد
 کند. یفاده ماست ،سکیر تیریمد در زمینهدانش خود  یبه اشتراک گذاربرای کارمندان  ی جهت ترغیبقیتشو یشرکت از ابزار ها -1

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 .می گیرددر نظر  دیپرسنل جدی آموزش های سر فصلموضوع مهم در  کیرا به عنوان  سکیر تیریمدمقوله شرکت  -2

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 .آموزش می دهدبه کارمندان خود  ،گرفته شود نظر در الزم است و ریسک حادثه بروز صورت در که یموارد ارتباط باشرکت در  -3

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 شود. یمحسوب م همه کارمندانصلی ا تیاولو، نیتام رهیزنجب عملکرد مناس اطمینان از -4

 کامال موافقم موافقم  ندارمنظری  مخالفم کامال مخالفم
 .وجود دارددر شرکت ما به طور معمول  سکیر به بودن نسبت شیاروو ه یآگاه -5

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 .به یک اندازه مهم هستند یو عملکرد شغل سکیر تیریشرکت معتقد است که مد -6

 کامال موافقم موافقم  ظری ندارمن مخالفم کامال مخالفم

 یچابک
 است. سریع کسب و کار، طیدر مح ها دیفرصت ها و تهد شرکت نسبت به عکس العمل های -7

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 بازار واکنش نشان دهد. راتییتواند به سرعت به تغ یشرکت م -8

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم فممخال کامال مخالفم
 .داده است افزایش خدماتی خود را تیظرف ،خود سرویس دهی و همچنین حفظ توانایی بازار راتییبه تغ عیسر گویی پاسخ برایشرکت  -9

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 نماید.ارائه  انیه مشترب ،سفارشیویژه و تواند خدمات  یشرکت م -10

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 .را می دهد ویژه انیبه مشتر خاص تسهیالتارائه  اجازهخود  رانیمد بهشرکت  -11

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
آنها  واکنش ییو توانا یچابک ،تامین کنندگان و شرکای استراتژیک در زنجیره تامین انتخاب برایمهم شرکت  یها اریاز مع یکی -12

 است.
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 انطباق می دهد.خود را با تقاضا  ، میزان تولیدبازار راتییبه تغ عیسر گوییپاسخ غالبا جهتشرکت  -13*
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم فممخال کامال مخالفم

 هستند. فهیوظ و تیمسئول ،کار نیچند نجامکارمندان شرکت قادر به ا -14
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 یساز کپارچهی

 کند. یه ماطالعات استفاد یبه اشتراک گذار برای( ERP)مانند  یاطالعات یها ستمیشرکت از س -15
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
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 شود. یمختلف در شرکت به اشتراک گذاشته م یدپارتمان ها های عملکرد واطالعات  -16
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

استفاده  ی و انگیزشیقیتشو یها زمیمکاناز  در سازمان، یساز کپارچهیرش گست شرکت جهت ترغیب کارمندان به همکاری در راستای -17
 .می کند

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 گذارد. یبه اشتراک م خودمهم  انیمشتر ایکنندگان  نیبا تام را خودمربوط به عملکرد شرکت به صورت موثر اطالعات  -18

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم مکامال مخالف
 لکرد شرکت شده است.عم یریانعطاف پذ موجب افزایش ، نیتام رهیدست زنج نییباالدست و پا یشرکت با اعضا یساز کپارچهی -19

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
انجام داده  فرصت هاها و  سکیر یبه اشتراک گذار جهت نیتام رهیزنج انینندگان و مشترک نیاز تام یرا با برخی شرکت توافقات -20

 .است
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 یالعاتاط یپلتفرم ها یا ادغام کنندگان نیتام / یاو انیمشتر های سمت عملیاتفعالیت های خود با  یساز کپارچهی نسبت بهشرکت  -21
 .اقدامات موثری صورت داده است خود با اعضای زنجیره تامین

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
 .دینما ، اجرادیخدمات جد یطراح برایرا  انینوآورانه مشتر یها دهیتواند ا یشرکت م -22

 افقمکامال مو موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 *نیتام رهی)مجدد( زنج یمهندس
 یدر نظر م کیاستراتژ یشرکا ایکنندگان  نیانتخاب تام ندیمهم در فرآ یارهایاز مع یکیرا به عنوان  سکیر تیریمد قابلیتشرکت  -23
 .ردیگ

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
مقابله با  یآنها برا بلکهشوند؛  ی( تلف نمزاتیکار و تجه یروی)مانند ن مازاداز منابع  یرند که برخباو نیشرکت بر ا یسطح باال رانیمد -24

 روند. یبه کار م یحوادث ناگهان
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 .استقبال در شرکت تدوین شده  سکیر تیریمد یها  یاستراتژ یا تیمامور ی هیانیب -25
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 .، در شرکت وجود داردنیتام رهیزنج سکیر تیریجهت مواجهه با مسائل مرتبط با مد ییگروه ها ایدپارتمان ها  -26
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 لحاظ کرده است. فردی (KPI) عملکرد کلیدیهای  شاخص درقبال را  سکیر تیریعملکرد مد تمیشرکت آ -27
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 .داده است اختصاص نیتام رهیزنج یها سکیمواجهه با حوادث مرتبط با ر برای ی رامازادشرکت منابع  -28
 کامال موافقم قممواف  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 مزیت رقابتی
 ان خود شناخت کاملی دارد.شرکت از مشتری -29

 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم
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 دارد. از نظر کیفیت، اعتبار باالییشرکت  -30
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 ایز محصوالت ما با محصوالت رقبا را به طور واضح می شناسند.وجه تممشتریان ما  -31
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 .مان بسیار وفادارند مشتریان ما به محصوالت -32
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 .دارد یمدت یو طوالن میبط مستقروا انیاز مشتر کیبا هر  شرکت ما -33
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 محصوالت شرکت با کیفیت و کمیت مناسب، در زمان مقرر، تحویل داده می شود.  -34
 کامال موافقم موافقم  نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم

 و عملکرد شرکت سکیر تیریعملکرد مد
را با عبارات  یمند تیدر شرکت شما است. لطفا نظرخود در مورد سطح رضا یعملکرد یاز شاخص ها ییمرتبط با جنبه ها ریز یها تمیآ
 (.یکامال راض 5تا  یکامال ناراض 1) دیکن انیب ریز

 سکیر تیریعملکرد مد
 .گذشتهسال با سه  سهیدر مقا یطیمحی و فرصت ها داتیمواجهه با تهددرشرکت  ییتوانا -35

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .با سه سال گذشته سهیشرکت در مقا سکیر تیریمد ییتوانا -36

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .با سه سال گذشته سهیدر مقا سکیر تیریمد برایشرکت  مازادمنابع میزان  -37

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی ناراضیکامال 
 .با سه سال گذشته سهیشرکت در مقا یسطح چابک -38

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .با سه سال گذشته سهیدر مقا نیتام رهیزنج دست نییباالدست و پااعضای  باشرکت  یساز کپارچهیسطح  -39

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی ی ناراضکامال

 عملکرد شرکت
 .یاصل یبا رقبا سهیشرکت در مقا انیمشتر یسطح وفادار -40

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .یاصل یبا رقبا سهیشرکت در مقا انیمشتر یمند تیسطح رضا -41

 کامال راضی راضی  ندارم نظری ناراضی کامال ناراضی
 .یاصل یبا رقبا سهیشرکت در مقا سازمانی تیهو -42

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .یاصل یبا رقبا سهیشرکت در مقا دهی سیسطح سرو -43

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
 .یاصل یبا رقبا سهیدر مقاشرکت  عملیاتیعملکرد  -44

 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی
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 .یاصل یبا رقبا سهیحجم فروش شرکت در مقا -45
 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی

 .یاصل یبا رقبا سهیسهم شرکت از بازار در مقامیزان  -46
 کامال راضی راضی  رمظری ندان ناراضی کامال ناراضی

 .یاصل یبا رقبا سهیدر مقا اتیاز مال شیسود خالص شرکت پمیزان  -47
 کامال راضی راضی  نظری ندارم ناراضی کامال ناراضی

 ریسک زنجیره تامین
 (.بسیار موثر 5تا  ریتاث یب 1 ) از دیکن یابیرا ارز ریسه سال اخ یبر شرکت خود در ط نیتام رهیزنج سکیعوامل ر یمنف ریلطفا درجه تاث

 محیطی سکیر
 در کشور. از رکود ینا مطلوب ناش تیمسائل حاصل از وضع -1

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
ه استراتژیک و واردات مواد اولیو  قراردادی مشکالت و تحریم های اقتصادی توسط ایاالت متحده در ثبات یب یاسیس یها طیمح تاثیر -2

 تکنولوژی.
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم اثیربی ت

 بانکی.  و تحریم های اقتصادی توسط ایاالت متحده در مشکالت تبادالت ثبات یب یاسیس یها طیمح تاثیر -3
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 (.یآب و هوا و سونام دیشد راتییتغ ل،ی)مانند زلزله، س یعیطب یایبال -4
 بسیار موثر موثر منظری ندار تاثیر کم بی تاثیر

 دستمزد، حقوق ورودی، قوانین واردات و صادرات حداقل تعیین ها، قیمت کنترل)و مقررات  نیاز قوان یناش یاسیس طیدر مح راتییتغ -5
).... 

 یار موثربس موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
مانند بوروکراسی اداری و طوالنی بودن فرایند واردات و  نیتام رهیزنج ی مناسبو اجرا نییجهت تب یموانع حاصل از مقررات دولت -6

 .صادرات
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 ریسک ناحیه تقاضا
 شالقی(. و فضای بازار نهایی )اثر انیشترم یدر تقاضا یناگهان ایقابل انتظار  ریغ راتییتغ -7

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 .محور تیکم ایاز حد  شیب ای زینا چ )تقاضا(دیسفارشات خر -8

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 ریسک ناحیه تامین
 عدم دریافت به موقع مواد اولیه. تحویل مواد اولیه و یان بندمشکالت زم -9

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم تاثیر بی
 خام. مواد اولیه یانا مطلوب  تیفیک -10

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
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 کننده. تأمین تولید ظرفیت حدودیتم -11
 موثر بسیار موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 کننده یا چند تامین کننده خاص(. تأمین یک به تأمین مواد اولیه ) وابستگی بازار در چندجانبه انحصار یا انحصار شرایط -12
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 مینیوم( به جهت نوسانات ارز و ...مواد اولیه باالخص قیمت هادی ها )مس و آلو متیقابل توجه ق نوسانات ای عیسر شیافزا -13
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 افزایش هزینه های حمل و نقل )به جهت افزایش قیمت نفت(. -14
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 .نقل و حمل های کانال یخراب ای حد و ... ( از بیش مانند ترافیک) اختالل -15
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 ک ناحیه تولید و توزیعسری
 ی.انرژ یسوخت و حامل ها متیق شیافزا -16

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 سفارش و ... . تحویل و گذاری سفارش در اشتباه والت مرجوعی به جهتمحص -17

 بسیار موثر موثر نظری ندارم کم تاثیر اثیربی ت
 مشتریان در بازه زمانی تعریف شده. عدم وصول مطالبات مالی از -18

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 مشتریان ) ریسک تاخیر(. به نهایی محصول تحویل در تأخیر -19

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 نا توانی در برآورده سازی تقاضای بازار به دلیل ضعف در پیش بینی تغییرات بازار یا صنعت. -20

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 تولید. برنامه نیافتن تحقق -21

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 (.یمشکالت نرم افزار ای یا انهیرا یها روسیشرکت )مانند و یارتباطات و یاطالعات یها ستمیس از یاختالالت ناش -22

 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر
 (.زاتیتجه ریتعم ایبودن  یمی)مانند قدی از مسائل فن یناش آالت ماشین و تجهیزات افتادگی ازکار -23

 بسیار موثر موثر ظری ندارمن تاثیر کم بی تاثیر
 اشتراک به در توانایی نا که موجب مسائلی چون یخارج یارتباطات و اطالعاتی یها سیستم یا ضعف در شبکه مؤثر گستردگی عدم -24

 و ... می شود. کنندگان تأمین با اطالعات گذاری
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 واحد تولیدی.انبار  در ت و مواد اولیهمحصوال آسیب -25
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر

 (.یو حوادث صنعت قطعی گاز، برق) مانند  ایمنطقه زیر ساخت  یاز خراب یخسارات ناش اخط تولید ی توقفات -26
 بسیار موثر موثر نظری ندارم تاثیر کم بی تاثیر


