
 

 

 پرسشنامه تفکر استراتژیک

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص  کیتفکر استراتژجهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

اين اطالعات زمان ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان ذکر است 

کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار 

 شود.خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 

 واالت عموميس

الت اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوا
 پاسخ دهید

20-25 سن   30-26   35-31 به باال 35    

 میزان تحصیالت
دیپلم و 
 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

 سابقه خدمت
سال و  5

 کمتر
 

تا  6

سال10  
سال15تا 11  سال 15بیشتر از     

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      نقش واحد تحت مديريت در خلق ارزش  اهميت 1

      اهميت نقش عوامل داخلي )کارآيي، سيستمهاي مالي و...( درتحقق ارزشهاي سازمان 2

      اهميت نقش عوامل دروني )سياستهاي کلي سازمان( درتحقق ارزش هاي سازمان 3

      ميزان شناخت از فرصتها و تهديدهاي محيط 4

      اهميت واحد تحت مديريت به عنوان جزيي از کل سازمان 5



 

 

      اهميت نظر مراجعين )درون سازماني و برون سازماني ( درتصميم گيري ها 6

      سازمان ميزان قرار داشتن واحد سازماني تحت مديريت در مسير اصلي 7

      مشکالت تبادل نظر با ساير واحدهاي سازمان براي رفع موانع وميزان  8

      سازمان ميزان استفاده از امکانات فيزيکي در جهت تحقق اهداف 9

      ميزان برخورد با مانع در مسير دستيابي به آرمانها 10

      سازمان ميزان استفاده از توان تکنولوژيکي در جهت تحقق اهداف 11

      سازمان ميزان استفاده از توان منابع انساني در جهت تحقق اهداف 12

      ميزان وضوح اهداف و آرمانها 13

      مافوق ميزان سپردن مشکالت واحد سازماني تحت مديريت به مدير 14

      هاي زماني محدود گير ي در فرصت ميزان بکارگيري خالقيت، در حين تصميم 15

      سازي خالقانه در محيط کار امکان فرضيهميزان  16 

      وجود شرايط مناسب محيط کار براي آزمون فرضيه هاي خالقانه 17

      مشتريان ميزان ضرورت توجه به ايجاد ارزشهاي فرصت آفرين براي 18

      کشف فرصت هاي نوظهور ميزان نگرش مثبت به تغييرات به عنوان وسيلهاي براي 19

      ميزان قابل رؤيت بودن بکارگيري ايدههاي کارکنان در واحد سازماني تحت مديريت 20

      ميزان تاثير تغييرات محيط بر فعاليتهاي واحد سازماني تحت مديريت 21

      محيطي در جلسات عمومي هاي ميزان بحث و بررسي در خصوص تهديدها و فرصت 22

      کارکنان در سازمانميزان استقبال از ايدههاي  23

 گيري در حوزه ميزان مطالعه و توجه به عملکرد سازمانهاي همسو براي تصميم 24

 مديريت 

     

      هاي گذشته براي تدوين اهداف مندي از فرصت ميزان بهره 25

      خلق ارزش ميزان بهرهمندي از ارتباط بين گذشته، حال و آينده براي 26

      عملکرد گذشته به ارتباط بين نقاط قوت فعلي سازمان با ميزان اعتقاد 27

      عملکرد گذشته ميزان اعتقاد به ارتباط بين نقاط ضعف فعلي سازمان با 28

 

 مولفه های پرسشنامه :

 بُعد مورد سنجش تعداد سؤال شماره سؤال

 تفکر سیستمی                             6 6تا  1

 عزم استراتژیک                             8 14تا  7

 پیشروی بر اساس رویکرد علمی             3 17تا  15

 فرصت طلبی هوشمندانه     7  24تا  18

 تفکر در زمان                                        4                  28تا  25       
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 کارشناسان تاييد شدروايي محتوايي:  از ديدگاه 
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 بر حسب ابعاد آن تفکر استراتژیک نحوه توزیع سؤاالت پرسشنامه
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 نيکنفرانس ب نيپنجم ک،يتفکر استراتژ يو الگوها کي، تفکر استراتژ۱۳۸۹, ابوالحسن، يانيکالسنگمنبع: 
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