
 

 

 جين ليدكا کیتفکر استراتژپرسشنامه استاندارد 

 

گلدمن و کاسی تفکر استراتژیک را به صورت یک تفکر ادراکی، سیستم محور، هدایت کننده و : تفکر استراتژیک

سوی اکتشافات جدید و استراتژیهای آرمانی هدایت می کند  یک تفکر فرصت طلبانه که افراد و سازمان را به

  (.1390) به نقل از بشبربنائم، تعریف می کنند

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

ستراتژیک می  شنامه تفکر ا س سخ دهندگان به پر ست که پا ستراتژیک نمره ای ا در این تحقیق منظور از تفکر ا

 دهند

. 

 : پرسشنامهمولفه های پرسشنامه و 

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 5تا  1 چشم انداز سیستمی

 8تا  6 تمرکز بر قصد

 17تا  9 فرصت طلبی هوشمند

 22تا  18 تفکر در زمان

 24تا  23 تفکر فرضیه محور

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 ده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفا

 



 

 

 

 

 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

 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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 چشم انداز سیستمی   
           به حساب می آورم. ،عنوان سیستمی که بانک من جزئی از آن می باشدمحیط و صنعت را به  1

           روابط موجود بین اتفاقات و پدیده هایی که اتفاق می افتد را درک می نمایم. 2

      شناخت کامل  دارم. دبه فرایندهای تغییر که منجر به تولید خدمات می گرد 3

      .بانک با ارزشهای فردی من تطابق داشته و پایه واساس کارهایم می باشند ارزشها وعقاید موجود در 4

      و مطابقت دارد. ستاهدافی که برای خود ترسیم کرده ام با اهداف کلی بانک در یک راستا 5

 تمرکز بر قصد 
      من خود را مسئول هدایت و رهبری بانک به سوی اهداف تعیین شده سازمانی می دانم. 6

پی بردن به مسائل جدید  روشهای جدید انجام کار، به صورت مستمر درتکاپوی ایجاد ایده های نو، 7
 در جهت پیش برد اهداف بانک می باشم.

     

رسیدن به هدفهایی فراتر از اهدافی که بانک در حد توان خود ترسیم کرده است را یک سرنوشت  8
 برای بانک می دانم.و شایسته متعالی 

     

 فرصت طلبی هوشمند

           تعبیر و تفسیر نمایم. تغییر و تحوالت محیط داخلی و خارجی بانک را می توانم دریافت، 9

 من توان شناسایی موضوعات و مسائلی که برای بانک مهم و استراتژیک 10
 می باشد را دارم. 

          

تعداد متغیرهای زیاد ، جهت تعبیر و تفسیر و ارزیابی تجربه کافی در برخورد با محیطهای مبهم با  11
 وقایع غیر منتظره در پیش رو  را دارم.

          

           و سایر رقبا از دیدن آنها عاجزند پی ببرم.وجود دارد فرصتهایی که در محیط به می توانم  12

هوشیار بوده و به حرکات و بانکداری نسبت به آخرین تغییرات و وقایع روی داده در صنعت  13
 استراتژیهای رقبای خود توجه دارم.

          



 

 

           واقف می باشم.کامالً به نقاط قوت بانک جهت استفاده از فرصتهای محیطی،  14

      دچار مشکل و ضعف می باشد آگاهی دارم. کهاز واحدها و بخشهای مختلف بانک   15

      .اولویت بندی نمایمو  استراتژیک بانک را می توانم شناساییمباحث و موضوعات  16

      و راه حلهای جدید را در مواجهه با تغییرات شرایط محیطی می توانم ارائه دهم. روشها 17

 تفکر در زمان
بانکها را در حل مسائل مشابه جاری بانک  توانایی بکارگیری راه حلهای گذشته بانک خود و دیگر 18

 خود را دارم.

     

 مرتبطهنگام حادث شدن مساله ای ، آن را با مسائل گذشته و حال و آینده  19
 .می دانم 

     

که بطور مشابه تکرار می شوند را شناسایی کرده و در ذهن می  ، آن الگوهاییبانکی وقایع از میان 20
 سپارم.

     

      استفاده می کنم. من از وقایع گذشته برای پیش بینی مسائل آینده 21

      من از دانش روز برای یافتن مدلهای مناسب جهت تصمیم گیری استفاده می نمایم. 22

 تفکر فرضیه محور

 می نمایم. من برای مسائل واقع شده در صنعت بانکداری فرضیات متعددی را طرح 23
     

      می نمایمن را آزمون آ قبل از بکارگیری هریک از فرضیات، اثربخشی 24

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س 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 کنید.

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

وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. 

 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 

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

 است.



 

 

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 10کنید.توجه 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 

 پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایین نمرات 

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

24 60 120 

 

  خواهد بود.120و حداکثر  24عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 24امتیازات خود را از 

 در حد پایینی می باشد. تفکر استراتژیک: میزان 40تا 24نمره بین  

 در حد متوسطی می باشد. انیمشتر تفکر استراتژیک: میزان 82تا 41نمره بین 

 در حد باالیی می باشد. کیتفکر استراتژ: میزان 82نمره باالتر از 

 

 



 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئئئله سئئر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی (. 1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

که سؤاالت مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه رشته مدیریت و روانشناسی قرار گرفت تا در رابطه با این

گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم 

 (.1390)بشیربنائم، در سؤاالت به وجود آمد

 

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

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

در (.1390اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

 با آلفای کرونباخ  مورد محاسبه قرار گرفت.  کیتفکر استراتژپایایی پرسشنامه  (1390بشیربنائم )پژوهش 

 

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان)

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت (. 1390بشیربنائم، یاسر)

 دانشگاه آزاد اسالمی واد بناب، پایان نامه کارشناسی ارشد.رقابتی )منبع محور( در بانک تجارت، 
 
 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 867/0 تفکر استراتژیک


