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      كنيد. تا چه حدي در اجرا از تصميمات حمايت مي 1

      قابل درك است.تصميمات اتخاذشده تا چه حدي براي شما  2

      تصميمات استراتژيك تا چه حدي از كيفيت الزم برخوردار است.  3

      تصميمات تا چه حدي جنبه آموزشي دارد.  4

تا چه حدي تمايل داريد، بيشتتتتر از آ مه ملتتتدوريت داريد، براي  5

 موفقيت سازمان تالش كنيد. 

     

      تا چه حدي  لبت به اهداف سازمان وفا داريد.  6

ما براي ت ق   7 مه ب ور ملموز از شتتت چه ميزان بيشتتتتر از آ  به 

 رود، تالش خواهيد كرد. تصميمات ا تظار مي

     

      دا يد.تا چه حدي  ياز به كنترز بيرو ي را ارزامي مي 8

شغلي  9 صميم گيريها را در ارتقاء ا گيزش  شاركت در ت تا چه حدي م

 دا يد. مؤثر مي

     

شغلي  10 ضايت  صميم گيريها را در ارتقاء ر شاركن در ت تا چه حدي م

 دا يد.مؤثر مي

     

هاي ديگر ترجي   11 تا چه حد كار در ستتتازمان خود را به ستتتازما 

 دهيد.مي

     

      سر وشت سازمان خود حلاس هلتيد.تا چه حدي  لبت به  12

      شود.  تا چه حدي در سازمان به امنيت شغليتان بهاء داده مي 13

تا چه حدي كاركنان توا ايي مشاركت در تصميم گيريهاي سازمان را  14

 دار د.

     

نان تفوي  تا چه حدي مي 15 به كارك يار تصتتتميم گيري را  توان اخت

  مود.

     



 

 

ستراتژيك، موجب تا  16 صميم گيري ا شاركت كاركنان در ت چه حدي م

 شود.رشد، شكوفايي و استلدادهاي آ ها مي

     

      شود.تا چه حدي در سازمان به احلاسات كاركنان توجه مي 17

صميم  18 شده از طرف كاركنان براي ت شنهادات ارائه  تا چه حدي به پي

 شو د.گيري، در سازمان ارزش قائل مي

     

تا چه حدي پيشتتتنهاد دادن به مقامات باالي ستتتازمان را براي حل  19

 دا يد.  ملائل، براي خود وظيفه مي

     

      تا چه حدي كار هما ند تفري  و سرگرمي است. 20

يت در تصتتتميم  21 به  وآوري و خالق هاي مربوط  تا چه حدي توا ائي

 گيري در تمام س وح سازمان پراكنده شده است.

     

تا چه حدي بايلتتتتي بشتتتر را مهبور به فلاريت  مود تا بتوان به  22

 هدفهاي سازمان رسيد.

     

اي اطالعات كافي  داشته باشيد تا چه در صورتي كه، در مورد ملدله 23

حدي تمايل داريد در تصتتميم گيري مربوط به آن مشتتاركت داشتتته 

 باشيد.

     

اگر  ظر شتتما را قبوز براي حل ملتتقره قبوز  مي كنند، براي ت ت  24

تاثير قراردادن ديگران تا چه حدي به  ظر و ديدگاه خودتان اصتتترار 

 ورزيد.  مي

     

قدام  25 خاب و ا تان را ا ت به ذهن بادر  حل مت حدي اورين راه  چه  تا 

 كنيد.مي

     

لات گروهي، اگر ايده اي به ذهنتان  26 سد كه فكر ميدر جل كنيد در بر

شما  لتقيم  ست م سرپر شد، اما مخارف  ظرات  لاره موثر با حل م

باشتتد، هبه شتترطي كه منظورتان فق  حل ملتتاره باشتتدح تا چه حد 

 شود.تمايل به بيان آن در شما ايهاد مي

     

كه در م ي  استتت و براي موفقيت « فرصتتت هايي»تا چه حدي به  27

 كنيد.دهيد متوجه ميميشركت آ را مفيد تشخيص 

     

      كنيد.م ي ي توجه مي« تهديدات»تا چه حدي به  28



 

 

 معرفی ابزار

( طراحی و 1378)دوستارتوسط  تصمیم گیری استراتژیکپرسشنامه : تصمیم گیری استراتژیکپرسشنامه 

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،  28اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 

جهت دهی تصمیمات، تعهد سازمانی، شکل گیری فرهنگ مشارکت، بلوغ سازمانی افراد و پرسشنامه پنج بعد 

 ( اعتباریابی شده است.1392)طاهریرا مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط  تحمل مخاطره

 سؤاالت مربوطه اتژيك مديرانگيري استرابلاد تصميم

 4تا1 جهت دهي تصميمات

 12تا5 تعهد سازماني

 17تا13 شكل گيري فرهنگ مشارکت

 22تا18 بلوغ سازماني افراد

 28تا  23 تحمل مخاطره

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه شنامه بر ا س ستفاده در پر سیار کم، کم، ای لیکرت میطیف مورد ا شامل: ب شد ) تا با

 ای، زیاد و بسیار زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.اندازه

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 بسیار كم كم ایتا اندازه زیاد بسیار زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 استفاده کردبه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه 

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده



 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس نرم افزار اس پی اس اس کنید. 

 اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

د که شما باید بر اساس طیف وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنی مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  Xکنید. مثال اگر مولفه اول ( computeکمپیوت)

compute  کنید تا مولفهx .ایجاد شود 

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

اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت کنید تا این بار متغیر  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

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

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

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

 حد باالی نمرات متوسط نمراتحد  حد پایین نمره

28 84 140 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 56تا  28بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -



 

 

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 112تا  56ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 112در صورتی که نمرات باالی  -

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

ست. این روش برای  ستفاده گردیده ا سبه هماهنگی درونی ابزار اندازهضریب آلفای کرونباخ ا گیری از جمله محا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس کل را کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره آلفای

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

نفری پایایی  30( پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 1392)طاهریدر مطالعه 

 محاسبه شد 86/0پرسشنامه 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشووواره دارد که وسووویله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید 

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 



 

 

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1392)طاهریدر مطالعه 

 فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ،

 

 تعاریف نظری

همواره به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت)محجوب و همکاران، تصمیم گیری استراتژیک: تصمیم گیری 

(. تصمیمات استراتژیک تصمیماتی هستند که از سوی مدیران عالی اتخاذ می شوند و نیازمند جذب منابع 1396

مادی زیاد و پیش نگری و آینده نگری هستند و بر پیشرفت و موفقیت سازمان در بلند مدت تاثیر می گذارند 

(. یکی از فعالیت های اصلی مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری با 1392انی کرمانی و همکاران، )ایر

تشخیص مسایل ، تعیین جانشین های حل مسایل ،  انتخاب از بین آن ها و اجرای راه حل انتخاب شده سروکار 

ممکن و جانشین های دیگر است. دارد. یک تصمیم ، انتخاب یک راه حل یا اقدام از بین مجموعه ای از اقدامات 

نا اطمینانی معموالً تصمیمات را مشکل می کند. و اطمینان نسبت به انتخاب یک جانشین یا اقدامی که منجر به 

 .دارد بستگی گیری تصمیم فرآیند به کار و کسب های فعالیت همه بهترین بازده شود را کاهش می دهد. مدیریت

 توسط که است هایی فعالیت نتیجه یا و فرآیند یک  ه عنوان نمود که تصمیمدر تعریف تصمیم می توان این گون

افزایش حجم و تغییر کیفی نیازهای  شود. می اتخاذ بالقوه یا و موجود مشکل یک با مواجهه در ها گروه یا و افراد

جهانی شدن اقتصاد مشتریان ، پیچیدگی روز افزون فن آوری ، شدید شدن رقابت در سطوح ملی و بین المللی و 

که به عنوان ویژگی های بارز محیط صنعتی جاری شناخته می شوند موجب گردیده اند که مدیران عالی در اداره 

شرکت های تحت سرپرستی خود با چالش های عمده ای مواجه گردند. در چنین شرایطی مدیران روز آمد و 

مدیریت خود و کسب فرصت های محیطی ، سمت  کارآفرین برای تضمین بقا و پیشرفت سازمان یا شرکت تحت

و سوی تالش ها و تصمیمات خود را از سطح عملیاتی به راهبردی ارتقا می دهند و سعی می کنند تا ضمن توجه 

به شرایط متغیر جاری ، عملکرد بلند مدت سازمان یا شرکت خود را از طریق تصمیم گیری راهبردی اثر بخش 

مدیریت راهبردی کارآترین و موثرترین علمی است که می تواند به مدیران عالی در تضمین نمایند. امروزه علم 

تصمیم گیری برای دستیابی به اهداف راهبردی شرکت و برآوردن انتظارات عالقه مندان به آن شرکت کمک کند 

 (.1398)همایون، 

 تعاریف عملیاتی

( 1378تژیک ساخته شده توسط دوستار )بر اساس پرسشنامه تصمیم گیری استرا: تصمیم گیری استراتژیک

 سنجیده می شود.



 

 

 :منابع

 گیری تصمیم مبانی و اصول (،1392علوی) صادق سید و زینلی سینا فاطمه، کرمانی، ایرانی .1

 حماسه و( خاورمیانه تحوالت بر رویکردی با) سیاسی حماسه المللی بین کنفرانس اولین ،استراتژیک

 رودهن. واحد اسالمی آزاد دانشگاه رودهن، ،(حسابداری و مدیریت بر رویکردی با) اقتصادی

نقش مشاركت كاركنان در تصمیم گیری استراتریک در شركت ایران (، 1378دوستار، محمد) .2

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.خودرو

 .های تحقیق در علوم رفتاریروش( 1387سرمد، زهره،  بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) .3

(، بررسی عوامل موثر بر تصمیم 1396محجوب، حسن، نادری، ابولقاسم، خزاری، کمال و انتظاری، یعقوب ) .4

 .81-111(: 2)8، فصلنامه آموزش عالی ایرانگیری های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران، 

و  یسازمان یان ا یاز د تیریمد یحسابدار یها وهیش یریپذ ریتاث(، 1398همایون، محمد) .5

، پایان بر وب یمبتن تیریكننده مد لیبر نقش تعد دیبا تاك تیریمد کیاستراتژ یریگ میتصم

 نامه دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج.

 

 

 

 

 

 


