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-1گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،قطــب علمــی آموزشــی مدیریــت ســامت ایــران ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی
پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز -2گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
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و اطــاع رســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،تلفــن041-333251376 :
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چکیده

مقدمــه :تفکــر اســتراتژیک ،رویکــردی راهبــردی در ســازمان اســت و بهمعنــای اســتفاده از چارچوبهــای ذهنــی متفــاوت بــرای
بررســی ،تحلیــل و در نهایــت تصمیمگیــری در موقعیتهــای اســتراتژیک ســازمان میباشــد .مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی
وضعیــت تفکــر اســتراتژیک در مدیــران حــوزه آمــوزش و پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و عوامــل موثــر بــر آن انجــام شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت .جامعــه پژوهــش شــامل تمامــی مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه آمــوزش و
پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز( 79نفــر) بــود .ابــزار مــورد اســتفاده ،پرسشــنامه اســتاندارد تفکــر اســتراتژیک بــا ابعــاد تصــور
آینــده و تمرکــز بــر آن ،فرصتجویــی هوشــمندانه بــا دیــدگاه سیســتمی ،درک موقعیــت بــر مبنــای یادگیــری و مفاهیــم شــناختی،
تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی (خالقیــت و الگوهــای ذهنــی متنــوع) و قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی بــود .بــرای
تجزیهوتحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSنســخه  23و آزمونهــای شــاپیرو-ویلک T ،مســتقل ،من-ویتنــی ،آنالیــز واریانــس یــک
طرفــه و کروســکال-والیس اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه تفکــر اســتراتژیک در اکثــر مدیــران ارشــد و میانــی حوزههــای آمــوزش ( )%88/2و پژوهــش()%89/5
ضعیــف اســت .بیشتریــن نمــره در عناصــر تفکــر اســتراتژیک در حــوزه آمــوزش مربــوط بــه تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن(28/9از
 )32و در حــوزه پژوهــش مربــوط بــه تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی (28/8از )36بــود .همچنیــن ،بیــن وضعیــت تفکــر
اســتراتژیک و متغیــر زمینـهای ســابقهکاری ،ارتبــاط معنـیداری مشــاهده شــد()P=0/03

نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده ،الزم اســت بــرای بهبــود وضعیــت تفکــر اســتراتژیک ،اقدامــات جــدی در
زمینههــای آمــوزش و مهــارت آمــوزی مدیــران دانشــگاه و انتخــاب ایــن مهــارت بــه عنــوان معیــار گزینــش و ارزشیابــی صــورت
پذیــرد.
گلواژگان :تفکر استراتژیک -مدیران ارشد -مدیران میانی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه

امــروزه در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه ناپایــدار ،متغیــر،
پویــا و مخاطرهآمیــز اســت ( .)1بــا توجــه بــه چنیــن دنیایــی،
ســازمانها بهطــور مســتمر در حــال تغییــر و تحــول میباشــند
کــه دانــش مدیریــت ،بیــش از هــر چیــز دیگــری بــرای ایــن
تغییــر و تحــول اهمیــت قائــل اســت(2و)3؛ در عیــن حــال،
يكــي از برجســتهترين ويژگيهــاي كشــورهاي توســعهيافته
و در حــال توســعه ،توجــه بــه دانــش مديريــت بهعنــوان يكــي
از عوامــل مهــم توســعه و رشــد اقتصــادي و اجتماعــي اســت
( .)4اگــر ســازمانها بــا ایــن شــرایط همــراه نشــوند ،محکــوم

بــه فنــا و نابودیانــد .مدیرانــی کــه در محیطهــای پویــا بــا
طوفانــی از تغیــرات فعالیــت میکننــد ،بایــد بتواننــد عــاوه بــر
ایفــای نقشهــای اجرایــی و تولیــدی ،بــا بهرهگیــری از قــدرت
تشــخیص ،نــوآوری و اســتراتژی مناســب بقــای ســازمان خــود
را تضمیــن کننــد ،کــه ایــن اســتراتژی بــه گفتــه مینتزبــرگ،
شــامل فعالیتهــای برنامهریــزی ،اجــرا ،الگــو ،موقعیــت و
چشــمانداز میباشــد (2و .)3امــروزه بــه دليــل پيچيدگیهایــی
کــه در دنيــا وجــود دارد ،یکــی از بيشتریــن نيازهــا در حيطــه
مدیریــت ،برنامهریــزی و نــگاه اســتراتژیک اســت و در حــوزهی
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مدیریــت اســتراتژیک ،اندیشــه و تفکــر منابــع انســانی بهعنــوان
تفکــر اســتراتژیک شــناخته شــده کــه ایــن نــوع تفکــر در
کليــهی ســطوح ســازمانی الزم و حياتــی اســت (5و .)6تفکــر
اســتراتژیک یــک رویکــرد راهبــردی در ســازمان اســت کــه بــه
معنــای اســتفاده از چارچوبهــای ذهنــی متفــاوت ،کــه هنــوز
بســیاری از آنهــا ناشــناخته هســتند ،بــرای بررســی ،تحلیــل و
در نهایــت تصمیمگیــری در موقعیتهــای اســتراتژیک ســازمان
میباشــد (2و .)7یکــی از مهمتريــن ويژگيهــاي تفكــر
اســتراتژيك ،نگــرش كلــي نگــر آن بــه فضاي كسـبوكار اســت
و بهجــاي اينكــه سيســتم كســبوكار را در قالــب الگوهــاي
تحليلــي ســاده شــده خالصــه كنــد ،تصويــري كلــي از آن در
ذهــن ايجــاد ميكنــد ( .)8تفكــر اســتراتژيك ،فرآينــدی مــداوم
اســت كــه هــدف آن رفــع ابهــام و معنــا بخشــيدن بــه يــك
محيــط پيچيــده میباشــد .ايــن فرآينــد ،شــامل تجزيهوتحليــل
موقعيــت و همچنيــن تركيــب خالقانــه نتايــج تحليــل در قالــب
يــك برنامــه اســتراتژيك موفقيتآميــز اســت( .)9بــا توجــه بــه
اهمیــت برنامهریــزي اســتراتژیک بــراي موفقیــت ســازمانها در
بلندمــدت و رابط ـهي میــان تفکــر اســتراتژیک بــا برنامهریــزي
اســتراتژیک ،ایــن ایــدهي اولیــه وجــود دارد کــه مدیــران موفــق
(مدیرانــی کــه موجــب موفقیــت ســازمانهاي خــود شــدهاند)
داراي تفکــر اســتراتژیک هســتند ( ،)10کــه همیــن عامــل
باعــث ایجــاد تعهــد و انگیــزه در ســازمان و ذینفعــان و ترغیــب
کارکنــان بــه یافتــن راهکارهــای خالقانــه میشــود (11،12، 9و
 .)13عناصــر و الگوهــای متعــددی طــی دهههــای اخیــر توســط
صاحبنظــران و پژوهشگــران بــرای تفکــر اســتراتژیک
1
مطــرح شــده ( )7کــه کاربردیتریــن آنهــا ،مــدل جیــن لیــدکا
و مــدل گلدمــن 2اســت .مــدل جیــن لیــدکا بــر مبنــای نظریــات
مینتزبــرگ ارائــه شــده؛ مدلــی کــه در آن تفکــر اســتراتژیک،
درواقــع روشــی خــاص بــرای اندیشــیدن بــوده و شــامل پنــج
عنصــر نگــرش سیســتمی ،تمرکــز بــر هــدف و هدفگرایــی،
فرصتطلبــی هوشــمندانه ،تفکــر بهموقــع و فرضیهمــداری
میباشــد (14،7،8و  .)5مــدل گلدمــن ،مــدل مفهومــی تفکــر
اســتراتژیک بــوده شــامل چهــار عنصــر تفکــر سیســتمی،
آیندهنگــری ،تفکــر مفهومــی و فرصتطلبــی هوشــمندانه
میباشــد ( .)2مطالعــات مختلفــی در داخــل و خــارج کشــور
پیرامــون تفکــر اســتراتژیک روی مدیــران دانشــگاهها صــورت
پذیرفتــه اســت (2و .)15نتایــج مطالعــات متعــدد نشــان داده
کــه قابليــت تفكــر اســتراتژيك يــك مديــر ،بــا پنــج مولف ـهی
تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن ،فرصتجویــی هوشــمندانه بــا
دیــدگاه سیســتمی ،درک موقعیــت بــر مبنــای یادگیــری و مفاهیم
شــناختی ،تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی ،خالقیــت و
الگوهــای ذهنــی متنــوع و قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای
ســازمانی بهعنــوان متغیرهــای مشــاهدهپذیر ،قابــل اندازهگيــري
هســتند .منظــور از عنصــر تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن ،خلــق

چشــماندازی بــا تصــور آینــدهی آرمانــی بــا در نظــر گرفتــن
اهــداف بــاارزش تمامــی کارکنــان و ارزیابــی داخلــی و خارجــی،
بــدون توجــه بــه موانــع بیرونــی و جهــت دادن تمامــی اهــداف
بــه سمتوســوی آینــده آرمانــی و چشــمانداز ســازمان
میباشــد .عنصــر دیگــر ،یعنــی فرصتجویــی هوشــمندانه،
یکــی از قابلیتهــای اصلــی تفکــر اســتراتژیک اســت؛ یعنــی
قابلیــت دیــدن سیســتمها بهطــور کلــی بــا درک ویژگیهــا،
نیروهــا ،الگوهــا و روابــط متقابــل آنهــا ،کــه تشــخیص صحیــح
فرصتهــا و عوامــل مزیتبخــش رقابتــی را منجــر میگــردد.
درک موقعیــت بــر مبنــای یادگیــری و مفاهیــم شــناختی ،بــه
نوعــی یادگیــری از زمــان را تداعــی میکنــد؛ یعنــی برقــراری
ارتبــاط ذهنــی میــان موقعیــت فعلــی و تصویــر تداعیشــده از
موقعیــت مشــابه پیشــین و بهکارگیــری تجربیــات قبلــی در
قالــب الگــو .در عنصــر تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی،
خالقیــت و الگوهــای ذهنــی متنــوع ،محقــق بــه دنبال آن اســت
کــه در چــه زمانــی بایــد قوانیــن همیشــگی را نقــض کــرده،
بــا کمــک خالقیــت از شــیوههای جدیــد و ترکیــب الگوهــا
و اســتراتژیهای گوناگــون اســتفاده کنــد و نهایتــا ،منظــور از
عنصــر قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی ایــن اســت کــه
بــرای رشــد تفکــر اســتراتژیک و خــاق در ســازمان بایــد زمــان،
مــکان ،فضــای مناســب و ســاختارهای ارگانیکــی مناســبی را
در ســازمان بهوجــود آورد و فرهنــگ مناســبی را در ســازمان
پایهگــذاری کــرد(.)16
ســازمانهای آموزشــی بــه ســبب مســئولیتهای اجتماعــی که
برعهــده دارنــد ،محصــول نهایــی شــان نیــز بــا ســایر ســازمانها
و موسســات اقتصــادی ،صنعتــی و فنــی کامــا متفــاوت اســت؛
زیــرا در ایــن سیســتم ،ورودی انســان اســت ،فرآینــدی کــه صورت
میگیــرد روی انســان اســت و ســرانجام خروجــی آن نیــز انســان
میباشــد؛ بههمیــن خاطــر ،تنهــا ســازمانی اســت کــه صددرصــد
انســانی اســت و بــه همیــن جهــت از اهمیــت و حساســیت بســیار
باالیــی برخــوردار بــوده ،بیــش از هــر ســازمان اجتماعــی دیگــری
بایــد مــورد توجــه قرارگیــرد .آنچــه سالهاســت نبــود آن در
حــوزهی برنامهریــزی و مدیریــت احســاس میشــود ،فقــدان
برنامهریزیهــای دقیــق ،شــفاف و قابلارزیابــی و اندازهگیــری
بــرای آینــده اســت؛ بنابرایــن ،بحــث تفکــر اســتراتژیک در مدیران
ارشــد و میانــی دانشــگاهها از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
مدیــران ارشــد در باالتریــن نقطــه ســازمان و یــا نزدیــک بــه آن
قــرار دارنــد .ایــن افــراد مســئول تصمیمگیــری در مــورد افــراد،
جهتگیریهــای ســازمانی و نیــز اجــرای سیاس ـتهایی هســتند
کــه بــر همــه اعضــای ســازمان تاثیــر میگــذارد .مدیــران میانــی
بهطــور مســتقیم بــه مدیریــت رده بــاال گــزارش میدهنــد،
کارشــان مدیریــت بــر سرپرســتان بــوده ،نقــش حلقــه واســط
را میــان مدیریــت عالــی و مدیــران عملیاتــی ایفــا میکننــد.
وجــود مهــارت تفکــر اســتراتژیک در مدیــران دانشــگاهی،
بهدلیــل اهمیــت خــاص مســائل آموزشــی و پژوهشــی ،تاثیــرات
درازمــدت و همهجانبــه دانشــگاه در امــورات جامعــه انســانی و
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مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی بــوده ،بهصــورت
مقطعــی روی مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه آمــوزش و پژوهــش
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انجــام گرفــت .جمعیــت هــدف
مطالعــه ،کلیــه مدیــران ارشــد و میانــی حوزههــای آموزشــی
و پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــود و نمونههــا
بــه روش سرشــماری انتخــاب شــدند .در کل 79 ،مدیــر عالــی
و میانــی در مطالعــه حاضــر شــرکت کردنــد کــه بــه ترتیــب
حــوزه آمــوزش شــامل  17نفــر مدیــر عالــی و  23نفــر مدیــر
میانــی و حــوزه پژوهــش شــامل  3نفــر مدیــر عالــی و 34
نفــر مدیــر میانــی بودنــد .منظــور از مدیــران ارشــد در ایــن
پژوهــش ،معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ،قائــم مقــام
معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ،مدیــر امــور آموزشــی
و تحصیــات تکمیلــی ،مدیــر پژوهــش دانشــگاه ،مدیــر روابــط
بینالملــل دانشــگاه ،مدیــر و معــاون مرکــز مطالعــات و توســعه
آمــوزش ،مدیــر مرکــز آمــوزش مــداوم پزشــکی ،مدیــر مرکــز
اســتعدادهای درخشــان و روســای دانشــکدههای دانشــگاه اســت؛
منظــور از مدیــران میانــی ،معاونیــن دانشــکدههای دانشــگاه و
روســای مراکــز تحقیقاتــی اســت.
ابــزار مــورد اســتفاده در مطالعــه حاضــر ،پرسشــنامه
اســتاندارد تفکــر اســتراتژیک بــود کــه توســط حســینی
و همــکاران  3اســتفاده شــده و دارای  40گویــه اســت کــه
تفکــر اســتراتژیک را در پنــج حــوزهی تصــور آینــده و تمرکــز
بــر آن ،فرصتجویــی هوشــمندانه بــا دیــدگاه سیســتمی،
درک موقعیــت بــر مبنــای یادگیــری و مفاهیــم شــناختی،
تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی (خالقیــت و الگوهــای
ذهنــی متنــوع) و قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی
میســنجد .روایــی ایــن پرسشــنامه از دو جنبــه محتــوا و
ســازه قبــا تاییــد گردیــده و پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده از
ضریــب آلفــای کرانبــاخ ،بــا مقــدار آلفــای  0/72بــه بــاال در
هــر کــدام از عناصــر تفکــر اســتراتژیک ،تاییــد شــده اســت
مطالعــه ارائــه ی مدلــی بــرای ســنجش تفکــر اســتراتژیک مدیــران صنعــت کاشــی و ســرامیک بــا
رویکــرد مــدل ســازی معــادالت ســاختاری

نتایج

تعــداد کل افــراد شــرکتکننده در مطالعــه  79نفــر بــود کــه
 42نفــر از حــوزه آمــوزش و  37نفــر از حــوزه پژوهــش بودنــد؛
همچنیــن 20 ،نفــر از مدیــران عالــی و  59نفــر نیــز از مدیــران
میانــی بودنــد .بیشتریــن تعــداد افــراد شــرکتکننده در ایــن
مطالعــه از حــوزه آمــوزش معــادل  27نفــر( )%52/9و بیشتریــن
تعــداد افــراد شــرکتکننده از نظــر رده ،مدیــران میانــی بــه
تعــداد  38نفــر (بــا فراوانــی  )%74/5بــود؛ نــرخ پاســخگویی
 %64/5بــود .جــدول  1نشــاندهنده اطالعــات دموگرافیــک
شــرکتکنندگان در پژوهــش را نشــان میدهــد .بیشتریــن
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صــرف هزینههــای گــزاف در ایــن حــوزه ،از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت و از آنجایــی کــه تفکــر اســتراتژیک پیامــدی
موثــر و مســتقیم در سیاســتگذاری و برنامهریــزی آمــوزش
دانشــگاه اســت ،بــرای پیشبینــی ،پیشگیــری و چارهجویــی
مســایل آموزشــی و پژوهشــی ،نیــاز بــه آشــنایی مدیــران و
برنامهریــزان آمــوزش بــا ادبیــات تفکــر اســتراتژیک بیــش از
پیــش احســاس میگــردد( .)16-18بــا توجــه بــه اهمیــت وجــود
تفکــر اســتراتژیک در مدیــران حوزههــای مختلــف دانشــگاهها
و مراکــز آمــوزش عالــی و عــدم انجــام مطالعــهای مشــابه در
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی
تفکــر اســتراتژیک در معاونتهــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تبریــز و عوامــل موثــر بــر آن انجــام گرفــت.

( .)13ســواالت و امتیازهــای حوزههــای مختلــف پرســشنامه
عبارتســت از :تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن (گویــه  1تــا 8
و حداکثــر  32نمــره) ،فرصتجویــی هوشــمندانه بــا دیــدگاه
سیســتمی ( 9تــا  15و حداکثــر  28نمــره) ،درک موقعیــت بــر
مبنــای یادگیــری و مفاهیــم شــناختی ( 16تــا  19و حداکثــر
 16نمــره) ،تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی ،خالقیــت
و الگوهــای ذهنــی متنــوع ( 20تــا  28و حداکثــر  36نمــره) و
قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی( 29تــا  40و حداکثــر
 48نمــره) .گویههــای پرســشنامه مذکــور بهصــورت
طیــف لیکــرت  4نقطــهای شــامل «هرگــز»« ،بهنــدرت»،
«بعضــی مواقــع» و «تقریبــا همیشــه» امتیازدهــی میشــود و
بهاســتثنای گویههــای ،33 ،30 ،24 ،23 ،20 ،16 ،13 ،11 ،7
 38 ،37 ،36 ،35و  ،40کــه بهصــورت معکــوس نمرهگــذاری
شــدهاند ،بقیــه گویههــا بــه ترتیــب دارای امتیــازات 1،2،3
و 4میباشــد .در تحلیــل (تفســیر) پرســشنامه ،اگــر مجمــوع
امتیــازات یــک آزمودنــی در گویههــای پرســشنامه بیــن
 130-160بــود ،آن آزمودنــی دارای تفکــر اســتراتژیک قــوی
و مطلــوب ،اگــر امتیــازات در محــدوده  100-130بــود ،دارای
تفکــر اســتراتژیک متوســط و اگــر امتیــازات در محــدوده
 70-100بــود ،آزمودنــی دارای تفکــر اســتراتژیک ضعیــف
میباشــد و نهایتــا ،اگــر مجمــوع امتیــازات یــک آزمودنــی در
گویههــای پرســشنامه زیــر  70بــود ،آزمودنــی دارای تفکــر
اســتراتژیک بســیار ضعیــف بــوده ،نیــاز جــدی بــه تقویــت
تفکــر اســتراتژیک دارد.
دادههــا وارد نرمافــزار  spssنســخه  23شــده و بــرای
تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی و آزمونهــای شــاپیرو-
ویلــک t،4مســتقل ،من-ویتنــی ،آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و
کروســکال-والیس اســتفاده شــد .بــرای بررســی نرمــال بــودن
دادههــا ،از آزمــون شــاپیرو-ویلک و بــرای تحلیــل متغيرهايــي
كــه توزيــع نرمــال دارنــد از آزمونهــای پارامتریــک اســتفاده
شــد؛ متغيرهــاي مربــوط بــه زیرســاختها و عناصــر تفکــر
اســتراتژیک ،همچــون تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن و درک
موقعیــت بــر مبنــای یادگیــری ،غیرنرمــال بــوده و بــرای تحلیــل
آنهــا از آزمونهــای غیرپارامتریــک اســتفاده شــد.
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شــرکتکنندگان مــرد ،از نظــر ســنی مربــوط بــه گــروه 41-50
ســال ،از نظــر ســابقه شــغلی متعلــق بــه گــروه  10-20ســال ،از
لحــاظ ســابقه مدیریــت مربــوط بــه گــروه زیــر  15ســال ،از نظــر
رشــته تحصیلــی مربــوط بــه گــروه علــوم غیرمدیریتــی ،دارای

تحصیــات  PhDو پایینتــر ،از نظــر نــوع اســتخدام رســمی ،از
نظــر درجــه علمــی اســتاد و از نظــر ســاعت گذارنــده شــده در
خصــوص برنامهریــزی اســتراتژیک مربــوط بــه گــروه زیــر 20
ســاعت بودنــد.

جدول  . 1اطالعات دموگرافیک مدیران شرکتکننده در پژوهش

فراواني

مرد
زن

45
6

سن

زیر  40سال
 41-50سال
 50سال به باال

8
19
13

20
47/5
32/5

سابقه کار

زیر 10سال
 10-20سال
 20سال به باال

9
17
15

22
41/5
36/5

سابقه مدیریت

زیر  15سال
 15سال به باال

26
8

76/5
23/5

رشته تحصیلی

علوم مدیریتی
علوم غیر مدیریتی

6
45

11.8
88.2

سطح تحصیالت

 PhDو پایین تر
دکتری تخصصی و فوق تخصصی بالینی

45
6

88/2
11/8

رسمی
پیمانی

45
6

88/2
11/8

مربی
استادیار
دانشیار
استاد
هیچکدام

6
9
13
14
9

11/8
17/6
25/5
27/5
17/6

زیر 20ساعت
 20-50ساعت
باالی  50ساعت

18
12
13

41/9
27/9
30/2

جنسیت

نوع استخدام

درجه علمی

ساعات گذرانده شده در خصوص برنامه
ریزی استراتژیک

تعــداد مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه آمــوزش دانشــگاه
شــرکتکننده در ایــن مطالعــه  27نفــر بــود کــه میانگیــن
نمــره تفکــر اســتراتژیک حــوزه ی آمــوزش  88/2بــا انحــراف
معیــار  ،8/2کمتریــن نمــره  68و بیشتریــن نمــره  102بــود
کــه نشــاندهندهی ایــن اســت کــه اکثــر مدیــران ارشــد و
میانــی حــوزه آمــوزش دارای تفکراســتراتژیک ضعیــف بودنــد.
تفکــر اســتراتژیک از لحــاط نمــره بــه چهــار دســته تقســیم
میشــود  :قــوی و مطلــوب (نمــره  ،)130-160متوســط

88/2
11/8

(نمــره  ،)100-130ضعیــف (نمــره  )70-100و بســیار ضعیــف
(نمــره زیــر )70کــه اکثــر افــراد شــرکتکننده از حــوزه
آمــوزش ( )%88/9دارای تفکــر اســتراتژیک ضعیــف بودنــد کــه
 %37مربــوط بــه مدیــران ارشــد و  %51/9مربــوط بــه مدیــران
میانــی اســت.
جــدول  2نشــان میدهــد کــه بیشتریــن نمــره میانگیــن
در عناصــر تفکــر اســتراتژیک در حــوزه آمــوزش مربــوط تصــور
آینــده و تمرکــز بــر آن اســت.

جدول. 2میانگین و انحراف معیار نمره عناصر تفکر استراتژیک در حوزه آموزش

میانگین نمره

انحراف معیار

عناصر تفکر استراتژیک
تصور آینده و تمرکز بر آن(نمره )0-32

28/9

3/3

فرصتجویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی(نمره )0-28

26/4

2/1

درک موقعیت بر مبنای یادگیری(نمره )0-16

24/3

1/2

تصمیمگیری بر مبنای فرضیه سازی(نمره )0-36

28

2/8

قابلیت ایجاد زیرساختهای سازمانی(نمره )0-48

24/5

3/4
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تعــداد مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه پژوهــش دانشــگاه
شــرکتکننده در ایــن مطالعــه  24نفــر بــود کــه میانگیــن نمــره
تفکــر اســتراتژیک  89/5بــا انحــراف معیــار  ،9/9کمتریــن
نمــره  63و بیشتریــن نمــره  112بــود .نتایــج حاکــی از آن
اســت کــه اکثــر مدیــران شــرکتکننده در مطالعــه دارای تفکــر

اســتراتژیک ضعیــف بودنــد کــه  %8/3مربــوط بــه مدیــران ارشــد
و  % 83/3مربــوط بــه مدیــران میانــی بــود.
بیشتریــن نمــره نســبت بــه نمــره کلــی در عناصــر تفکــر
اســتراتژیک در حــوزه پژوهــش مربــوط بــه تصمیمگیــری بــر
مبنــای فرضیهســازی بــود.
میانگین نمره

انحراف معیار

عناصر تفکر استراتژیک
تصور آینده و تمرکز بر آن(نمره )0-32

28/5

3/3

فرصتجویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی(نمره )0-28

26/2

4/8

درک موقعیت بر مبنای یادگیری(نمره )0-16

24/3

1/5

تصمیمگیری بر مبنای فرضیه سازی(نمره )0-36

28/8

2/7

قابلیت ایجاد زیرساختهای سازمانی(نمره )0-48

25/5

3/7

بــرای بررســی ارتبــاط میــان وضعیــت تفکــر اســتراتژیک بــا
متغیرهــای زمینــهای بــرای متغيرهــاي نرمــال و دو گروهــی
از آزمــون  tمســتقل ،ســه گروهــی يــا بيشــتر از تحليــل
واریانــس یــک طرفــه و در صــورت معنــيداري ،بــراي
مقايســه گروههــا از آزمــون تعقيبــي توکــی اســتفاده شــد.
بــرای متغيرهــاي غیرنرمــال و دو گروهــي از آزمــون مــن-
ویتنــی و ســه گروهــی يــا بيشتــر از آزمــون کروســکال-
والیــس اســتفاده شــد .میــان وضعیــت تفکــر اســتراتژیک و
عناصــر آن بــا گروههــای مختلــف متغیرهــای زمینــهای دو

گروهــی ارتبــاط معنــیداری وجــود نداشــت(جدول  .)4تفکــر
اســتراتژیک مدیــران بــا تغیــر در ســابقه شــغلی تغیــر کــرده،
مهــارت تفکــر اســتراتژیک آنهــا در ســطح مختلــف ایــن
متغیرهــا یکســان نبــوده و درواقــع دارای رابطــه معکــوس
بــود .بــا افزایــش ســابقه شــغلی ،مهــارت تفکــر اســتراتژیک در
مدیــران کاهــش پیــدا کــرد (جــدول  .)5آزمونهــای تعقیبــی
توکــی نشــان داد میــزان تفکــر در افــراد بــا ســابقه شــغلی زیــر
 10ســال متفــاوت از ســایر گروههــای دارای ســوابق کاری
بــاال اســت (جــدول.)6

جدول  .4بررسی ارتباط میان وضعیت تفکر استراتژیک مدیران با متغیرهای زمینهای(دو گروهی)

میانگین

انحراف
معیار

زن

85/2

12/5

مرد

89/4

8/5

 PhDو پایینتر

89/4

8/5

دکترای تخصصی و فوق تخصصی بالینی

85/2

12/1

آموزش

88/2

8/3

پژوهش

89/5

9/9

89

7/7

علوم غیر مدیریتی

94/8

11/4

پیمانی

94/8

11/4

رسمی

88/1

8/5

زیر  15سال

88/0

10/5

 15سال به باال

93/3

6/8

مدیر عالی

88/8

6/7

مدیر میانی

88/9

9/8

متغیر
جنسیت
مقطع تحصیلی
گروه مدیریتی
رشته تحصیلی
نوع استخدام
سابقه مدیریت
نوع مدیریت

علوم مدیریتی

فاصله اطمینان %95

P-value

تفاوت
میانگین

کمترین

بیشترین

-4/2

-12/1

3/7

0/2

4/2

-3/7

12/1

0/2

-1/3

-6/4

3/8

0/6

-0/2

-8/1

7/8

0/9

6/7

-0/9

14/5

0/08

5/3

12/9

2/4

0/1

-0/1

-6/0

5/8

0/9
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جدول  .5بررسی ارتباط میان وضعیت تفکر استراتژیک مدیران با متغیرهای زمینهای(سه گروهی و باالتر)

متغیر :سن
میان گروهی

182/8

2

91/4

1/1

0/3

درون گروهی

3008/3

37

81/3

کل

3193/1

39

متغیر :درجه علمی
میان گروهی

278/9

4

69/7

درون گروهی

3783/2

46

82/2

کل

4062/0

50

متغیر :ساعات گذراندهشده در خصوص
برنامهریزی استراتژیک
میان گروهی

116/1

2

58/1

درون گروهی

3386/1

39

83/9

کل

3193/1

41

متغیر :سابقه شغلی
میان گروهی

581/3

2

290/7

درون گروهی

2929/5

37

79/2

کل

3510/8

39

0/5

0/8

0/5

0/6

0/03

3/7

جدول  .6بررسی ارتباط میان وضعیت تفکر استراتژیک مدیران با زیرگروههای سابقه شغلی

زیرگروههای سابقه شغلی
زیر  10سال
 11تا  20سال
 21سال به باال

اختالف میانگین

فاصله اطمینان %95

P-value

کم ترین

بیشترین

 11تا  20سال

9/1

1/7

16/5

0/01

 21سال به باال

9/1

1/4

16/8

0/02

زیر  10سال

-9/1

-16/5

1/6

0/01

 21سال به باال

0/02

-6/5

6/5

0/9

زیر  10سال

-9/1

-16/8

-1/4

0/02

11تا  20سال

-0/02

-6/5

6/5

0/9

بحث

نتایــج نشــان داد کــه تفکــر اســتراتژیک در هــر دو
حــوزه آمــوزش و پژوهــش در حــد پاییــن و ضعیفــی اســت
و همچنیــن نتایــج مشــخص کــرد کــه بیشتریــن نمــره
در عناصــر تفکــر اســتراتژیک در حــوزه آمــوزش مربــوط بــه
تصــور آینــده و تمرکــز بــر آن و در حــوزه پژوهــش مربــوط بــه
تصمیمگیــری بــر مبنــای فرضیهســازی اســت .در مطالعــه
شــکاری و همــکاران کــه روی صنایــع غذایــی شــهر مشــهد
بــه کمــک مــدل گلدمــن انجــام شــد ،نتایــج نشــان داد کــه
وضعیــت اجــرای تفکــر اســتراتژیک در مدیــران ایــن صنعــت در
وضعیــت نامطلوبــی بــوده ،عنصــر فرصــت طلبــی هوشــمندانه
در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد( .)19نتایــج ایــن مطالعــه بــا

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

نتایــج مطالعــه حاضــر از نظــر پاییــن بــودن مهــارت تفکــر
اســتراتژیک مدیــران ســازگار میباشــد .موســوی و همــکاران در
پژوهشــی روی انجمــن گردشگــری ورزشــي کشــور بــه ایــن
نتیجــه دســتیافتند کــه نگــرش سيســتمی مدیــران انجمــن
گردشگــری ورزشــی در باالتریــن میــزان اســت ( .)5پیــری و
همــکاران در مطالعـهای در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــه
ایــن نتیجــه دســتیافتند کــه وضعیــت بهکارگیــری تفکــر
اســتراتژیک در ایــن دانشــگاه در ســطح متوســطی قــرار داشــته،
عنصــر تفکــر در زمــان در بیشتریــن میــزان اســت( .)20ایــن
درحالــی اســت کــه در مطالعــه ولــی زاده پاشــا ،نتایــج نشــان
داد کــه وضعیــت تفکــر اســتراتژیک در مدیــران ســتادی بانــک
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مجموع مربعات

Df

میانگین مربعات

F

p-value
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بهویــژه در زیرســاختهایی چــون درک موقعیــت بــر مبنــای
یادگیــری ،فرصتجویــی هوشــمندانه بــا دیــدگاه سیســتمی
و قابلیــت ایجــاد زیرســاختهای ســازمانی ،مثــل فرهنــگ
ســازمانی ،مانــع پاســخدهی و نشــان دادن واکنــش مناســب
در قبــال تحــوالت بیرونــی دانشــگاه ،چــه در گزینــش نیــروی
انســانی (هیــات علمــی و مســئولین آموزشــی) و چــه در توســعه
گروههــا و رشــتههای جدیــد علــوم پزشــکی ،میشــود .در
همیــن راســتا ،روشهــا و متدهــای آموزشــی مــورد اســتفاده
نیــز بــرای انتقــال مفاهیــم علمــی مــورد نظــر بــه دانشــجویان از
مطلوبیــت کافــی برخــوردار نمیگردنــد .در حــوزه پژوهــش ،بــا
توجــه بــه نقش بســیار ویــژه پژوهــش و تحقیــق در توســعه علوم
جدیــد و حــل مشــکالت جــاری سیســتم بهداشــتی-درمانی ،در
صــورت نبــود تفکــر اســتراتژیک در ســطوح بــاالی مدیریــت،
اولویتهــای پژوهشــی کــه مبنــای پژوهشهــای دانشــگاهی
اســت ،مبتنــی بــر موضوعــات روز دنیــا و نیازهــای بهداشــتی
جامعــه نبــوده ،بودجــه علمــی کشــور صــرف پژوهشهــای
تاریــخ مصــرف گذشــته و حتــی تکــراری میشــود .در یــک
جملــه ،بیتوجهــی بــه تفکــر اســتراتژیک موجــب ناتوانــی
ســازمان در تطبیــق و پاس ـخگویی بــه محیــط متالطــم بیرونــی
و مــرگ تدریجــی ســازمان اســت.

کاربرد درتصمیمگیریهای مرتبط با
سیاستگذاری در نظام سالمت

وجــود مهــارت تفکــر اســتراتژیک در مدیــران دانشــگاهی،
بهدلیــل اهمیــت خــاص مســایل آموزشــی و پژوهشــی ،تاثیــرات
درازمــدت و همــه جانبــه دانشــگاه در امــورات جامعــه انســانی و
صــرف هزینههــای گــزاف در ایــن حــوزه از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت و از آنجایــی کــه تفکــر اســتراتژیک پیامــدی
موثــر و مســتقیم در سیاســتگذاری و برنامهریــزی آمــوزش
دانشــگاه دارد ،بــرای پیشبینــی ،پیشگیــری و چارهجویــی
مســایل آموزشــی و پژوهشــی نیــاز بــه آشــنایی مدیــران و
برنامهریــزان آموزشــی بــا ادبیــات تفکــر اســتراتژیک بیــش از
پیــش احســاس میگــردد .لــذا ،مخاطــب عمــده ایــن مقالــه،
وزارتخانههــای علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و هــر نهــاد درگیــر در آمــوزش عالــی کشــور
اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه متــون بررسیشــده در ایــن حــوزه،
بــر اکتســابی بــودن و قابــل آمــوزش بــودن ایــن شــیوه از تفکــر
بــه مدیــران ارشــد ســازمانها تاکیــد دارنــد ،برگــزاری دورههــای
آموزشــی مهارتآمــوزی تفکــر اســتراتژیک و زیرســاختهای
آن بــرای مدیــران ارشــد و میانــی ،تقویــت فرهنــگ بهرهمنــدی
از مزایــای تفکــر اســتراتژیک در ســازمان ،تجدیــد نظــر در شــرح
وظایــف و مســئولیتهای مدیــران ارشــد و میانــی دانشــگاه،
خصوصــا مدیــران ارشــد(تا تعــدد مســئولیتهای آنهــا مانــع از
پرداختــن بــه امــور مهمــی چــون تفکــر اســتراتژیک و برنامهریزی
اســتراتژیک نگــردد و بتواننــد بــر دورنمــای اســتراتژیک ســازمان
متمرکــز گردند)پیشــنهاد میگــردد.
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ســپه مناســب و قابلقبــول اســت ( .)21در مطالعــه معمایــی و
همــکاران ،نتایــج مشــخص کــرد کــه مدیران ســتادی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران در حــد خوبــی پایبنــد بــه تفکــر
اســتراتژیک بــوده ،عنصــر فرصتطلبــی هوشــمندانه در میــان
مدیــران ارشــد کاربــرد داشــته و در حــد متوســط اســت(.)2
خزایــی و همــکاران در پژوهشــی روی شــرکت آب منطق ـهای
اســتان مازنــدران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وضعیــت تفکــر
اســتراتژیک مدیــران ایــن شــرکت در حــد مطلــوب اســت ()22
و همچنیــن در مطالعــه کاظمــی و همــکاران مشــخص شــد
کــه میــزان دانــش و اطالعــات برنامهريــزي اســتراتژيك
مديــران گروههــاي آموزشــي دانشــگاههاي آزاد اســامي
منطقــه  10در حــد بســيار بااليــي اســت ( .)16نتیجــه اکثــر
مطالعــات انجــام شــده پیرامــون تفکــر اســتراتژیک مدیــران بــا
نتایــج مطالعــه حاضــر ناســازگار اســت کــه دلیــل آن میتوانــد
بــه متفــاوت بــودن محیطهــای پژوهشــی مرتبــط باشــد .در
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ،اکثــر مدیــران ارشــد و میانــی
شــرکتکننده در مطالعــه دارای تفکــر اســتراتژیک ضعیــف
بودنــد کــه ایــن امــر میتوانــد ناشــی از عــدم توجــه مســئولین
دانشــگاهی بــه ایــن مهــارت بــه عنــوان معیــار گزینــش و
انتصــاب مدیــران ارشــد و میانــی و همچنیــن عــدم توجــه بــه
ایــن معیــار در ارزشیابــی عملکــرد مدیــران باشــد؛ چراکــه در
صــورت توجــه مســئولین رده بــاالی ســازمان بــه ایــن مهــارت
در ارزشیابیهــا و انتخــاب مدیــران ،مدیــران ارشــد و میانــی
تــاش میکننــد ســطح ایــن مهــارت را بــرای باقیمانــدن در
پســت ســازمانی فعلــی ارتقــا دهنــد.
پژوهشهــای اندکــی بــه بررســی رابطــه میــان تفکــر
اســتراتژیک و متغیرهــای زمینــهای در ایــران پرداختهانــد؛
بهعنــوان مثــال ،موســوی و همــکاران بــه ایــن نتیجــه
دس ـتیافتند کــه ارتبــاط معن ـاداری ميــان متغيرهــای زمين ـهای
مطالعــه بــا متغيــر ســابقه کار وجــود دارد و بــا افزایــش ســابقه
کار ،تفکــر اســتراتژیک در اغلــب مــوارد افزایــش یافتــه اســت
( .)5همچنیــن ،نتایــج مطالعــه کاظمــی و همــکاران نشــان داد
کــه در ميــزان برخــورداري از دانــش و آگاهــي برنامهريــزي
اســتراتژيك تفــاوت معنــیداری مديــران گروههــاي آموزشــي
منطقــه  10بــه تفکیــک مــدرك تحصيلــي و دانشــکدهها وجــود
دارد ( .)16احتمــاال مدیــران ارشــد و میانــی دانشــگاه در بــدو
انتصــاب از مهــارت تفکــر اســتراتژیک نســبتا خوبــی برخوردارنــد،
امــا بــا افزایــش ســابقه کاری ،تعــدد وظایــف و مســئولیتهای
خواستهشــده ،ایــن مهــارت تضعیفشــده ،روزمرگــی بــر آن
مســتولی میشــود.
درواقــع ،مهــارت پاییــن تفکــر راهبــردی مدیــران حــوزه
آمــوزش و پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز باعــث
شــده کــه تصمیمــات و برنامهریزیهــای صحیــح آموزشــی و
پژوهشــی در دانشــگاه تحــت شــعاع قــرار گیــرد ،مشــغله فکــری
مدیــران و مســئولین ایــن ســطوح ســازمانی دچــار روزمرگــی
و فعالیتهــای روزانــه شــود .ســطح پاییــن تفکــر اســتراتژیک،
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مقالــه الزم میداننــد از همــکاری کلیــه مدیــران ارشــد و
میانــی حــوزه آمــوزش و پــرورش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
.شــرکتکننده در ایــن پژوهــش تشــکر و قدردانــی نماینــد
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ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی کمیتــه تحقیقــات
دانشــجویی تبریــز بــا عنــوان «بررســی وضعیــت تفکــر
اســتراتژیک در مدیــران ارشــد و میانــی حــوزه آمــوزش و
 بــا کــد،»95 پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال
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Abstract
Background:Strategic thinking is an approach in the organization that refers to using different mental

frameworks to examine, analyze, and ultimately decide on the strategic situation of the organization. The aim
of the study was to determine the status of strategic thinking in education and research managers of Tabriz
University of Medical Sciences, as well as its related factors, in 2016.

Methods:This is a descriptive - analytical study. The study population comprised all senior and middle

managers in the fields of education and research of Tabriz University of Medical Sciences (n = 79). The
employed instrument was a standard strategic thinking questionnaire, with the dimensions of future imagination
and focusing on it, intelligent opportunism with systematic perspective, understanding the situation based on
learning and cognitive concepts, decision-making based on hypothesis driving (creativity and diverse subjective
patterns), and the ability to create organizational infrastructures. Data entered in the SPSS software version 23
and the Shapiro-Wilk test, Independent t-test, Mann-Whitney test, one-way ANOVA test, and Kruskal-Wallis
test were used for data analysis.

Results:The results showed that most of the senior and middle managers in the fields of education (88.2%)

and research (89.5%) had poor strategic thinking. The highest score of the dimensions of strategic thinking was
related to the “future imagination and focusing on it” for education managers (28.9 out of 32) and “decisionmaking based on hypothesis driving” for research managers (28.8 out of 36). It was also observed that there
was a significant relationship between the status of strategic thinking and work experience as a demographic
variable (P = 0.03).

Conclusions:Based on the results, it is necessary to take serious measures to improve the status of strategic
thinking by providing university managers with training the relevant skills and paying attention to the skills as
a criterion for managers’ selection and evaluation processes.
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