
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا
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طراحی شده است   2006پرسشنامه  استاندارد اثربخشی فرآیند ایجاد استراتژی توسط نوران و همکاران در سال 

بعد می باشد. 3سوال در  23ودارای  

 

کم 
ی 

یل
خ

 

ط  کم
وس

مت
 

اد 
زی

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

 سواالت 

ف 
دی

ر
 

 تفکر استراتژیک 

کنید، بلکه همچنین توسعه آگاهی، نه تنها از صنعتی که در آن فعالیت می     
 در مورد رقباء.

1 

 2 ها و تهدیدات(نقد کردن خود )در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت     
 3 ها جهت استفاده از آنها. آگاهی از قوت ها و فرصت     
 4 های مسائل کلیدی. آگاهی از حوزه     
 5 تصمیم گیری از طریق فرآیندهای اثربخش و انطباقی.     
 6 حفظ و درک فرآیندها و رویه های سازمانی در حال تغییر.      
 7 درک اولویت های استراتژیک مدیریت عالی.     
 8 یادگیری از تجربه.      
 9 اعتماد به موفق تر بودن سازمان به عنوان یک نتیجه.      

=== === === === === ========================================================== === 
 21 انطباق با تکنولوژی جهت کمک کردن به تغییر استرتژیک.     



 22 های استراتژیک جهت بهینه کردن عملکرد سازمان. مبادله گزینه     
 23 مدیریت تغییر اثربخش جهت اجتناب از همپوشانی و توسعه متضاد.     

 

 

 مولفه های پرسشنامه : 

 سواالت  مولفه های پرسشنامه 

 9تا  1 تفکر استراتژیک 

 13تا  10 ریزی استراتژیک برنامه 

 23تا  14 جامعیت

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 طیف لیکرت نمره گذاری شده استبر اساس 

 خیلی زیاد زیاد  متوسط  کم خیلی کم  گزینه 

 5 4 3 2 1 امتیاز
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