
 

 

 (1392 - انياحمد)جهت گيري استراتژيک  پرسشنامه استاندارد

 

 6سوال در  28ساخته شد و داراي  1392توسط احمديان در سال جهت گيري استراتژيک  پرسشنامه استاندارد

شده  ی( طراحخيلی کم تا خيلی زياد) کرتيل يا نهيپنج گز فياساس طسواالت پرسشنامه بر  مولفه می باشد.

 باشد. یدرصد م 70به دست امده باالي  کرتيل فياست. ط

 پرسشنامه ریمتغ مفهومی فیتعر

بوسيله يک بنگاه بمنظور  جهت گيري استراتژيک اقدامات و جهت هاي انجام شده جهت گیري استراتژیک:

اتخاذرفتارهاي مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم تعريف شده است. جهت گيري استراتژيک جهت و اهدافی 

که مديريت عالی يک بنگاه تمايل دارد پيگيري نمايد. آن توانايی يک بنگاه براي تمرکز روي جهت گيري استراتژيک 

گاتينگنيون  1990)نارور و اساالتر،گی متناسب  استراتژيک را تعيين می مايدومزيت رقابتی براي ايجاد يک  هماهن

 . و ژويرب به نقل از احمديان(

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

 5فعاالنه  -سوال5نگرانهندهيآ -سوال4 تدافعی –سوال6 یليتحل -سوال  4ابعادشامل متهورانه  يها برا تميتمام آ

=  5تا    ارمخالفي=بس1از ) کرتيل يا نهيگز 5 اسيسوالبراساس مق 29سوال درمجموع 5 يريپذ سکيسوال و ر

 شده است.  ي( دسته بند ارموافقيبس

 

 مولفه هاي پرسشنامه و پرسشنامه:

 سواالت مولفه هاي پرسشنامه

 4تا  1 تهاجمی

 10تا  5 تحلیل گري

 14تا  11 دفاعی 

 18تا  15 اینده نگري

 23تا  19 فعاالنه

 28تا  24 ریسک پذیري

 

 



 

 

 پاسخگوي گرامی

ضمن سپاس از همکاري شما دراين پژوهش، پرسشنامه اي که تقديم می گردد به منظور جمع آوري اطالعات 

اميد است با همکاري و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل . براي کار يک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر  گردد. لذا از شما تقاضا می شود با

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازي به ذکر نام نيست. قبالً از 

 همکاري صميمانه شما تشکر می نمايم.

 ت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيداطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دق

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 اختياري( براي اطالع از نتايج تحقيق) ايميل
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 بعد تهاجمی  

      صرف نظرکردن از سود آوري بمنظور دستيابی به سهم بازار 1

           کاهش قيمت بمنظور افزايش سهم بازار 2

           قيمت گذاري پايين ترازقيمت بازار 3

      سهم بازاربه قيمت کاهش سودونقدينگیجستجوي موقعيت  4

 بعد تحلیل گري
  

           تاکيد برهماهنگی موثرميان سطوح وظيفه اي 5

           سيستم هاي اطالعاتی، پشتيبانی الزم رابراي تصميم گيري فراهم می کنند.  6



 

 

           وقتی که با تصميم عمده اي مواجه می شويم معموالً سعی می کنيم بوسيله تحليل عمل نماييم.  7

           استفاده از روش هاي برنامه ريزي 8

      بهره گيري ازنتايج سيستم هاي اطالعاتی و کنترلی مديريت 9

      عالیبرنامه ريزي نيروي انسانی و ارزيابی عملکرد مديران  10

 بعد دفاعی
  

           اصالحات اساسی در راستاي فن اوري توليد 11

           استفاده از سيستم هاي کنترل هزينه بمنظور کنترل هزينه ها 12

           استفاده از روش هاي مديريت توليد 13

           تاکيد برکيفيت  بااستفاده ازدوايرکيفيت 14

 اینده نگري
  

           معيارمابراي تخصيص منابع معموالً منافع کوتاه مدت مارانشان می دهد.  15

           تاکيد برتحقيقات بنيادي براي فراهم نمودن نقطه اتصال رقابت در اينده   16

           پيش بينی و برآورد شاخص هاي کليدي عمليات 17

           پيگيري مداوم روند کلی و اساسی بنگاه 18

 فعاالنه

           بطور دائم در جستجوي فرصتهاي جديد براي عمليات شرکت هستيم 19

           معموالً جزء اولين اشخاص براي معرفی برندها يا توليدات جديد در بازارهستيم 20

           به طوردائم در صدد کسب و کاري که بصورت بالقوه قابل حصول است.  21

           رقبامعموالً با استفاده از امکاناتشان سعی می نمايند جلوتر از ما اقدام نمايند.  22

      فعاليت ها در مراحل بعدي دورفعاليت بطورراهبردي حذف می گردند.  23

 ریسک پذیري

           بطورکلی مشخصه فعاليت هاي ماداراي ريسک بااليی است 24

           وقتی که تصميمات بزرگ اتخاذ می نمائيم قصد داريم تا اندازه اي نظر محافظه کاري داشته باشيم.  25

           پروژه هاي جديد بصورت جزء به جزء و مرحله به مرحله مورد بررسی و تصويب قرار می گيرد 26

           استتمايل به حمايت ازطرحهايی که انتظار بازده اش مورد اطمينان  27

      معموالًسعی می شودفعاليتهابدقت بررسی و بطور صحيح انجام گيرد.  28

 

 به دو طريق می توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. هاي پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 

 



 

 

 تحلیل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تکميل پرسشنامهترتيب که ابتدا پرسشنامهبه اين 

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

 تعريف کنيد و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنيد.

 ار را براي شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح می دهيمچگونگی ک 

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنيد که شما بايد بر اساس طيف ليکرت عمل 

 کنيد .

کنيد. ( computeپس از وارد کردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپيوت) .مرحله دوم

ايجاد  x کنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما بايد سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد کنيد و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد 

کنيد تا اين بار متغير اصلی تحقيق به وجود بيايد که به طور مثال متغير مديريت دانش يا ...  computeرا با هم 

 است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرينه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 يريد.آناليز  هر آزمونی که می خواهيد براي اين پرسشنامه) متغير( بگ

مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانيد آزمون همبستگی را با يک  

 متغير ديگر  بگيريد.

 

 نمره گذاري پرسشنامه:

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاري شده است

 کامال موافقم موافقم نطري ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتياز

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

هاي به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

 10کنيد.توجه داشته باشيد ميزان امتياز هاي زير براي يک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنيد 10باشيد بايد امتياز هاي زير را ضربدر پرسشنامه داشته 



 

 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

  * حد پايين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه =  

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پايين نمره

29 72.5 145 

 

 145و حداکثر               29حداقل امتياز ممکن عبارت فوق با يکديگر جمع نماييد.  29 امتيازات خود را از 

   خواهد بود.

  در حد پايينی می باشد.جهت گيري استراتژيک  زانيم: 48تا   29نمره بين 

  در حد متوسطی می باشد.جهت گيري استراتژيک  زانيم: 96تا  48نمره بين 

  د.در حد بااليی می باشجهت گيري استراتژيک  زانيم: 96نمره باالتر از 

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار يا روايی با اين مسئله سر و کار دارد که يک ابزار اندازه گيري تا چه حد چيزي را اندازه می گيرد که ما  

 يیپرسشنامه از روا يیروا نييتع ي( برا1392) احمديان در پژوهش(. 1390فکر می کنيم) سرمد و همکاران،

قرار  تيرينظران سازمان و مداز صاحب يتعداد اريصورت که پرسشنامه، در اخت ني. بده استمحتوا استفاده شد

از موارد  ياو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره ديگرد شنهاديجهت اصالح پ يموارد جهيگرفته است در نت

 مورد استفاده قرار گرفت. يینها شنامهپرس

 

 پایایی ابزارهاي جمع آوري داده ها

قابليت اعتماد يا پايايی يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه می گيرد يعنی  

(. 1390اينکه ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

بر اساس روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه با استفاده پايايی مولفه هاي پرسشنامه ( 1392) احمديان در پژوهش

به دست آمده و با اصالحات الزم پرسشنامه نهايی طراحی شد و در نهايت بر روي گروه نمونه آماري  SPSSافزار از نرم

 اصلی به اجرا گذاشته شد.

 



 

 

 درصد متغیر

 1/79 متهورانه گیري جهت

 81 تحلیلي گیري جهت

 2/73 تدافعي گیري جهت

 5/77 نگر آينده گیري جهت

 6/76 فعاالنه گیري جهت

 83 پذيري ريسک گیري جهت

 3/79 استراتژيک گیري جهت

 

محاسبه گردد، پايايی پرسشنامه مطلوب ارزيابی  7/0الزم به ذکر است چنانچه ضريب آلفاي کرونباخ بيش از 

 .شودیم

 

 :منابع

 .روش تحقیق در علوم رفتاري( 1390سرمد، زهره؛ حجازي، الهه و عباس بازرگان )

صادرکنندگان استان  یبرعملکرد صادرات کیاستراتژ يریجهت گ ریتاث(. 1392)اسماعيل  احمديان،

 .واحد رشتآزاد اسالمی.  ارشد. دانشگاه ینامه کارشناس اني. پاالنیگ

 

 


