
 

 

 استراتژیک تفکر پرسشنامه استاندارد

 

سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می گویه تشکیل شده است که به منظور  40پرسشنامه تفکر استراتژیک از 

 مولفه دارد. 5باشد.این پرسشنامه نقطه ای می  5رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 

 تعریف مفهومی:

 

ندارد  وجود استراتژیک تفکر برای پذیری همه و تعریف مشخص ، حوزه این پژوهشگران از بسیاری نظر اساس بر

 ( و2009و مشبکی و خزاعی،  2010؛ فیض، 2001؛ بن 2005التون،  و ؛ توکلی2011همکاران،  و )منوریان

 شناخت شاید کنند؛ بنابراین می تعریف و دهند می قرار توجه مورد خاص بعدی از را آن نظران صاحب یک از هر

 (.2003باشد )غفاریان و علی احمدی،  کم ثمر کاری تعریف با عمیق، مفاهیم و گوناگون ابعاد دلیل به آن

 و شده تعیین نتایج با ای مطلوب آینده خلق برای عملی رویایی و آینده نظر مورد نتایج تصویر استراتژیک تفکر

 (.41-40؛ 2003شود )کافمن و همکاران،  می ارزش افزایش موجب که است یافتنی دست

 استراتژی شناسایی برای ( و فرایندی1989است )همل و پراهالد، « معماری استراتژیک»قابلیت  استراتژیک تفکر

 (. تفکر5: 2005شوند )آبراهام،  منجر مشتری برای خلق ارزش به که است کاری و کسب های مدل یا و بقا های

های  موقعیت گیری تصمیم نهایت در و تحلیل و بررسی برای مختلف ذهنی های از چارچوب استفاده استراتژیک

 های بحران و ها ها فرایند فرایند از برتر بتوانند اجرایی ارشد مدیران ( تا23: 2005است )استیسی،  استراتژیک

 ی شیوه که استراتژیک مسائل حل برای است است راهی استراتژیک (. تفکر2: 1995شوند )گرت،  ظاهر روزانه

 افزایش امکان و شود درك بهتر رخدادها، تا کند می ترکیب واگرا و تفکر خلّاق فرایندهای با را ا همگر و منطقی

 (.338: 2005و بن،  42: 1998همکاران،  و گردد )مینتزبرگ فراهم بقای سازمانی و کارایی



 

 

 سیستم که این جای به و کار است و کسب فضای به آن نگر کلی نگرش استراتژیک تفکر های ویژگی ترین مهم از

 می ایجاد ذهن در کار و کسب از کلی تصویری کند، شده خالصه ساده تحلیلی الگوهای قالب در را کار و کسب

برای  ارزش خلق نظام از کامل ذهنی الگوی را ( آن1998و لیدکا )« تفکر سیستمی»( این را 1990کند. سنگه )

 نامند. می مشتری برای

 سازمان مطلوب سوی و شدن سمت مشخص باعث که است انداز چشم خلق استراتژیک، تفکر کارکرد ترین اصلی

 می انگیزه هم و یکپارچه را سازمان مشترك، آرمان صورت یک به و بخشد می جهت را سازمان حرکت شود، می

خلق  برای خالقیت و شهود کارگیری به و ترکیب بر استراتژیک تفکر است ( معتقد108: 1994مینتزبرگ ) کند.

 تمایزگرا را سازمان تفکر استراتژیک، از حاصل رفتار سوی دیگر دارد. از تأکید« بنگاه برای یکپارچه اندازی چشم»

 (.2002)گریتس، کند  خارج می آن های ارزش مجموعه از را دیگران از روی دنباله و

نماید.  می بازی را مهمی بسیار نقش امروزی پویای و متغیر محیط در پیشرفت و بقا استمرار در استراتژیک تفکر

)معمایی و همکاران،   نمایند خلق را جدید های فرصت تا کند می کمک مدیران به که است ابزاری استراتژیک تفکر

1392.) 

 تعریف عملیاتی :

ماده ای   40ای است که فرد به سواالت نمرهنمره استاندارد تفکر استراتژیک  در این پژوهش منظور از  

 دهد .پرسشنامه می

 : مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 8تا  1 تصور آینده و تمرکز بر آن

 15تا  9 فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی

 19تا  16 موقعیت برمبنای یادگیری و مفاهیم شناختیدرک 

تصمیم گیری برمبنای فرضیه سازی، خالقیت و الگوهای 

 ذهنی متنوع

 28تا  20



 

 

 40تا  29 قابلیت ایجاد زیرساخت های سازمانی

 

 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

 سواالت عمومی:

 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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 آنتصور آینده و تمرکز بر   
بدون اینکه تحت تأثیر عقاید دیگران قرار گیرم به راحتی اهمیت وقایع و امور مربوط به سازمان و  1

 زندگی را درك می کنم.

          

           به دور از ریسک به راحتی تصمیم گیری نموده و آن را عملی می کنم. 2

      دادن ترجیح می دهم.برای انجام دادن کارها راهنمایی کردن را بر دستور  3

      خالقیت و نوآوری را از زیردستان امری طبیعی می دانم. 4



 

 

هدف های سازمان را مقصد نهایی ندانسته بلکه از آن ها به عنوان راهنمای رسیدن به آینده های دور  5

 استفاده می کنم.

     

چیز جدیدی تولید کنم احساس رضایت می از این که افکار و عوامل گوناگون را با همدیگر ترکیب و  6

 کنم.

     

      سعی من در عدم دخالت روابط شخصی و جزیی در قضاوت هایم بی نتیجه می ماند. 7

      مدل سازی و تئوری پردازی را به راحتی انجام می دهم. 8

 فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی
           آوری تا کمی از انها را مورد استفاده قرار دهم. برای تصمیم گیری، اطالعات زیادی جمع 9

           ایجاد هدف مشترك را برای پویایی زندگی شخصی بسیار کارساز می دانم. 10

           برای پیش بینی آینده از حدس علمی استفاده ولی موفقیت چندانی حاصل نمی شود. 11

           آینده را با واقع نگری پیش بینی نمایم. برای من مهم است که چشم اندازهای 12

           معتقدم آینده های دور را می توان براساس روال گذشته دقیقاً پیش بینی نمود. 13

           به وجود آوردن آینده برای من مهمتر از پیش بینی آن است. 14

      دانم. آرمان گرایی را برای خود و سازمان امر سازنده ای می 15

 درک موقعیت برمبنای یادگیری و مفاهیم شناختی

      معتقدم برای موفقیت سازمان منطق را باید بر احساس ترجیح داد. 16

اگر قرار باشد در سازمانی کار کنم که رسالت های آن مشخص نباشد تن به کار در آن سازمان نمی  17

 دهم.

     

      صحبتی ترجیح می دهم.خوب گوش دادن را قبل از هر  18

      برای عشق، وفاداری، عاطفه و انگیزه کارکنان وزنی بیشتر از عوامل مادی قائلم. 19

 تصمیم گیری برمبنای فرضیه سازی، خالقیت و الگوهای ذهنی متنوع
      تحمل نظرات مخالف دیگران برایم آزاردهنده است. 20

مشغول مسایل خاصی شود نه تنها خسته نمی شوم بلکه احساس رضایت از این که مدت طوالنی ذهنم  21

 می کنم.

     

      از این که نقاط کور و مبهم مسأله را برای دیگران روشن کنم احساس لذت می کنم. 22

از این که سنت ها و روال های موجود سازمان کنار گذاشته و روال های جدید جایگزین آن ها شود  23

 شوم.نگران می 

     

به نظرات و افکار جدیدی که از سوی دیگران ارایه می شود هر چند منطقی و جدید باشد بدون دلیل  24

 تعصب نشان داده و با آن مخالفت می کنم.

     

      از این که صبر کنم تا مشکالت زندگی و سازمان به سراغم بیاید عصبانی و ناراحت می شوم. 25

      بدون تفکر اتخاذ کنم احساس گناه می کنم.اگر تصمیمی را  26

آرزو دارم آینده های دور زندگی شخصی و سازمان برایم روشن شود یا خودم آن را روشن نموده و به  27

 تصویر کشم.

     

      برای من مهم است که در حوزه وسیع تری نسبت به زمان حال فعالیت کنم. 28

 سازمانیقابلیت ایجاد زیرساخت های 



 

 

قبل از تصمیم گیری به عاقبت کار فکر کرده و تا تصویر روشنی از آن مشخص نکنم دست به عمل  29

 نمی زنم.

     

فکر کردن در مورد امور و پدیده ای که در عالم واقع وجود ندارد برای من خسته کننده و آزاردهنده  30

 است.

     

      بسیار الزم و ضروری می دانم.رقابت با دیگران را برای کسب برتری  31

      از این که روزانه برای بهتر شدن عملکرد خود و سازمانم فکر نکنم بسیار عصبانی و ناراحت می شوم. 32

      حفظ وضع موجود را برای سازمان بسیار مفید و موجب صرفه جویی می دانم. 33

شخصی و سازمانی دسترسی پیدا کنم بسیار خوشحال از این که هر روز به افق های جدیدی در زندگی  34

 می شوم.

     

      از دخالت تحوالت جامعه در برنامه ریزی های مربوط به سازمان عاجزم. 35

      از این که بخواهم مطالب مهم و غیر مهم کتاب و یا مسایل سازمان را اولویت بندی کنم عاجزم. 36

سازمان طراحی و تدوین نمایم و پس از آن، توجیهات منطقی لزوم وقتی استراتژی خاصی را برای  37

تغییر آن را بیان کند چون زحمت زیادی برای آن تحمل کرده ام به سختی زیر بار تغییر استراتژی 

 می روم.

     

      توجه به آینده و آینده نگری را موجب از دست دادن مواهب زمان حال برای خود و سازمان می دانم. 38

      برای من مهم است که تفکر و اندیشه دیگران را حتماً در کارم مورد استفاده قرار دهم. 39

      تفکر روی مسایل مختلف را بر تفکر روی مسأله خاصی ترجیح می دهم. 40

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  بر اسا س میزان نمره به دست آمدهتحلیل 
 

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

 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 

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

 کنید .

( کنید. computeوارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) پس از .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.



 

 

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

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است
 

 همیشه اکثر اوقات گاهی اوقات ندرت به هرگز 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 بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 10صورتی که به طور مثال شما  کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

40 100 160 

 

 خواهد بود. 160و حداکثر  40عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  40را از  امتیازات خود

 در حد پایینی می باشد. تفکر استراتژیک: میزان 100تا 40نمره بین  

 در حد متوسطی می باشد. انیمشتر تفکر استراتژیک: میزان 160تا 100نمره بین 



 

 

 در حد باالیی می باشد. کیاستراتژتفکر : میزان 160نمره 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 

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

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

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

 (.1391)حسینی، در سؤاالت به وجود آمد

 

 بزارهای جمع آوری داده هاپایایی ا 

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

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:

 

(. ارائه ی مدلی برای سنجش تفکر 1391حسینی، سیدیعقوب؛ بهجتی اردکانی، باباك؛ رحمانی، سحر. ) .1

استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری. پژوهشنامه 

 .1391، نیمه ی اول 7پژوهشی، سال چهارم، شماره ی  –مدیریت اجرایی علمی 

 

(. 1392هاجر؛ امینی، محمدتقی؛ درگاهی، حسین؛ مشایخ، محمدرضا؛ جانبزرگی، محمد. )معمایی،  .2

سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. 

 (.53) 16: 1392مدیریت سالمت، 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 867/0 تفکر استراتژیک


