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 از طريق   ارشد ستادي در بين مديرانسيستميسنجش تفكر 

  هران تدانشگاه علوم پزشكي مدل گلدمن در 
  

   3، دكتر حسين درگاهي2، دكتر لطفعلي بختياري1دكتر محمدتقي اميني
  5، الهام حق شناس4، محمد جانبزرگي4هاجر معمايي، 1دكتر اوژن كريمي

  
  چكيده

 در محيط متغير و  روزافزون و پيشرفتي سازمانيبقاحفظ بسيار مهمي را در تفكر استراتژيك نقش  :زمينه و هدف
چارچوب مفهومي حل مسايل هاي تفكر استراتژيك است كه  تفكر سيستمي يكي از مولفه. كند ايفا ميپوياي امروزي 

ها  را به حل آندهد و از طريق نگرش سيستمي و همچنين تمركز بر مشكالت در حين اج موجود در سازمان را تشكيل مي
 هدف اصلي اين تحقيق، تعيين ميزان پايبندي مديران ارشد ستادي دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به تفكر .پردازد مي

  .باشد سيستمي براساس مدل فردريك گلدمن مي
 بر روي تعداد 1391پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه به صورت مقطعي در سال :روش بررسي

ها  ابزار گردآوري داده.  نفر از مديران ارشد ستادي دانشگاه علوم پزشكي تهران بعنوان نمونه پژوهش انجام شد100
روايي و پايائي پرسشنامه .  نفر پرسشنامه مزبور را تكميل و عودت دادند97تعداد . پرسشنامه استاندارد تفكر سيستمي بود

 تك نمونه و فريدمن انجام T و با كمك آزمون SPSSها از نرم افزار  ليل دادهجهت ثبت و تح. قبل از توزيع به تأييد رسيد
  .شد

هاي بدست آمده مشخص كرد وضعيت عامل تفكر سيستمي در ميان اكثريت مديران ستادي دانشگاه در حد  يافته : ها يافته
  .مطلوب قرار دارد

 علوم پزشكي تهران درحد مطلوب به تفكر در اين تحقيق مشخص شد مديران ارشد ستادي دانشگاه :گيري نتيجه
ارتقاء بيشتر و تقويت اين نوع تفكر در بين مديران ستادي دانشگاه بويژه در ارتباط با ديدگاه كل . سيستمي پاي بند هستند

  .شود نگر و چند پاياني پيشنهاد مي
  م پزشكي تهرانانشگاه علو، مديران دتفكر سيستمي مدل تفكر استراتژيك گلدمن، :هاي كليدي واژه
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 دانشيار، گروه مديريت، دانشكده مديريت، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه پيام نور، تهران، 1
  ايران

 استاديار، گروه مديريت، دانشكده مديريت، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه پيام نور، تهران، 2
  ايران

 استاد، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشكده پيراپزشكي، عضو مركز 3
  تحقيقات مديريت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران

كارشناس ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت، اقتصاد و حسابداري، دانشگاه پيام نور،   4
  تهران، ايران

خدمات بهداشتي درماني، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  كارشناس مديريت 5
 تهران، تهران، ايران

  مقدمه
چيز،  دانش مديريت در طليعه قرن جديد بيش از هر

. براي تغيير و تحول مستمر، اهميت قائل است
سازماني كه خود را با امواج تغيير همراه نسازد، 

هاي  امروزه با وجود چالش ).1(محكوم به فناست
هاي   فراينداجرايفراوان در فضاي كسب و كار، 

ها  مديريت استراتژيك بيش از گذشته براي سازمان
ضروري است و بدون انجام آن براي بسياري از 

 : نويسنده مسئول * 

  ؛ هاجر معمايي 
دانشكده مديريت ، اقتصاد و حسابداري دانشگاه 

  پيام نور تهران 
Email :   
H-moamaei@razi.tums.ac.ir



  
 

   همكاران  محمد تقي اميني و 

1392 مرداد و شهريور 3  شماره7دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

از اين . ها حتي ادامه بقا هم ميسر نخواهد بود سازمان
هاي مختلف تفكر استراتژيك در   روش استفاده از ،رو

هاي مشاوره مديريتي  شركتها،  كانون توجه سازمان
  . )2(ها قرار گرفته است و دانشگاه

، تفكر استراتژيك يك فرايند Mintzbergاز ديدگاه 
سنتز ذهني است كه از طريق خالقيت و شهود، نماي 

اي از كسب و كار را در ذهن ايجاد  يكپارچه
در حقيقت به توانايي مديران براي ديدن و  )3(كند مي

ي محيط و حضور اثربخش آينده و شناخت پوياي
سازمان براي كسب موفقيت مستمر در طي زمان 

   ).4(داللت دارد
، از )Goldman(تفكر استراتژيك، طبق مدل گلدمن

طلبي  هاي تفكر سيستمي، تفكر مفهومي، فرصت مولفه
 تفكر). 2(نگري تشكيل شده است  هوشمندانه و آينده

 مسئله حل براي منحصربفرد رويكرد يك سيستمي،
 از بخشي بعنوان مشخص مسائل آن به در كه ستا

   ).5(شود مي نگريسته كلي هاي سيستم
 براي مفهومي چارچوب سيستمي تفكر ديگر، بعبارت

 مشكالت بر تمركز طريق از كه باشد مي لمسائ حل
 اين در مسائل حل. افتاد خواهد اتفاق اجرا حين در

 درك افزايش جهت الگويي يافتن طريق از روش
 نتايج. شود مي حاصل مسئله به توجه و نيسازما
 سيستم ايجاد نحوه به سيستمي تفكر از آمده بدست
 بين موجود روابط از سيستمي تفكر زيرا دارد، بستگي
 تفكر. )6(شود مي ايجاد سيستم مختلف هاي قسمت

هاي متعددي است كه از آن  ويژگي شامل سيستمي
 سيستم، اجزاي بين متقابل وابستگي جمله مي توان به

 ها، ستاده به ها داده هدف، تبديل نگري، جستجوي كل
بازخور، همپاياني، چندپاياني و  آنتروپي منفي،

 ناظمي و جعفريان). 5)(1شكل ( اشاره كردافزايي هم
 از بايد الگويي استراتژيك متفكر اعتقاد دارند يك

  ه ـداشت نـذه در اـانته تا ابتدا ارزش را از خلق سيستم

  .)2(باشد 
دهد فقدان تفكر استراتژيك  مطالعات اخير نشان مي

ها  بعنوان يك كمبود اصلي در عملكرد سازمان
كند و اين نوع تفكر بطور فعال بر  خودنمايي مي
 تفكر). 7(ها تصريح دارد به سازمانسودرساني 
 مرسوم و روابط و سازمان به جديد نگاهي استراتژيك

 تغييرات و محيط اثرات دهد و را ارائه مي آن بر حاكم
 و ماشيني و سنتي روش بجاي و گيرد مي جدي را آن

 كشف طريق از سازمانها، اداره در بوروكراتيك
 نوين ساختارهاي كمك با رقيب بي و پنهان فرصتهاي

به عهده  را سازمان اداره محور تخصص و ابتكاري و
 استراتژيك تفكر ديدگاه با كه سازمانهايي. گيرد مي
 مهم را خارجي مشتري رضايت هم شوند، مي اداره
 داخلي مشتريان بعنوان كاركنان رضايت هم و دانند مي

 هر برابر در سازمانها اين .گيرند سازمان را در نظر مي
  . )6(دارند را الزم آمادگي غيرمنتظره تغيير
 و خدماتي سازمان يك بعنوان ها دانشگاه ميان اين در

 استراتژيك رتفك به ديگر سازمانهاي از بيش آموزشي
 را آموزشي هاي سازمان نوع تفكر، اين .دارند نياز

به خوبي  دانشجويان روز به تربيت در تا دهد مي ياري
   ).8و9(عمل كنند

  اني ـهداشتي درمـات بـدمـ خ، ارائهامع امروزيودر ج
پيشگيري و درمان  جهت حفظ سالمتي افراد جامعه و

دانشگاه  .استها  بسيار مورد توجه قرار گرفته  بيماري
ي از نظام بخش به عنوان  نيزعلوم پزشكي تهران
درماني در  ي خدمات بهداشتي  سالمت ملّي، در دايره

هاي علوم پزشكي به جمعيت تحت  كنار ساير دانشگاه
 مأموريت. دهد خدمات الزم را ارائه ميپوشش خود 

دانشگاه ارائه خدمات آموزشي در اين اصلي 
 منظور تأمين نيازهاي  بهسالمتي علوم  محدوده
در اين . المت استسارائه خدمات همراه با جامعه، 

 هيئت علمي و حدود  عضو2020دانشگاه بيش از 
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 متخصص تربيت 2000دانشجو و بيش از  19000
 بدين ترتيب در زمينه آموزش كهشده وجود دارد 

 را بعهده دانشجو و درمان بيماران نقش كليدي
 ).10(دارد

دانشگاه علوم پزشكي  علمي برتر گاهجاي به توجه با
ارتقا سطح علمي آن و  هم چنين و ايران تهران در

رتبه بندي جهاني در طي ده سال اخير و معرفي 
هاي علمي برتر، اين شرايط فراهم شد تا مولفه  چهره

تفكر سيستمي در ميان مديران ستادي اين دانشگاه 
 بر مورد بررسي قرار گيرد و بعنوان هدف اين پژوهش

  .اساس مدل گلدمن تعيين شود

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   مدل مفهومي تفكر سيستمي گلدمن:1شكل
  

  روش بررسي
تحليلي است كه تحقيق پيشرو، يك تحقيق توصيفي 

براي  . انجام شد1391به صورت مقطعي در سال 
 دانشگاه علوم  ارشدميزان پايبندي مديرانسنجش 

تفكر رسشنامه  از پسيستمي پزشكي تهران به تفكر
پايايي اين . استراتژيك مدل گلدمن استفاده شد

پرسشنامه با استفاده از روش آزمون ـ آزمون مجدد 
 بدست 83/0انجام شد و ضريب آلفا كرونباخ برابر 

آمد و روايي آن نيز به تأييد متخصصين و صاحب 
  .نظران رشته مديريت رسيد

بخش اطالعات . اين پرسشنامه شامل دو بخش بود
 كه در رابطه با سن، سابقه خدمت و ميزان دموگرافيك

  تحصيالت مديران تدوين شد و بخش دوم نيز حاوي 

  
  سواالت تخصصي در رابطه با تفكر سيستمي براساس 

  .  سئوال طراحي گرديد8مدل گلدمن با تعداد 
 مديران ارشد دانشگاه اين پژوهش راجامعه آماري 
  اي ـاه، روسـنشگتهران شامل معاونين داعلوم پزشكي 

ها و بيمارستان تشكيل  مراكز تحقيقاتي، دانشكده
.  نفر بود120  در مجموع تعداد اين مديران.دادند مي

كمك  جهت تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران
  . گرفته شد

 نفر بدست 92طبق اين فرمول، حجم نمونه به تعداد 
 100دهي بهتر از حجم نمونه   جهت تعميمآمد، اما

 پس از توزيع. د استفاده گرديي در اين پژوهشنفر
به نفر  97  بصورت تصادفي، تعدادها پرسشنامه

 نگري كل

 ارتباط محيطي

 وابستگي اجزاء مبهم

 پاياني، همپايانيچند 

 سلسله مراتب سازماني

  تفكر 
 سيستمي
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پاسخ دادند كه در نتيجه ضريب پاسخ ها  پرسشنامه
 SPSSاز طريق نرم افزار  .تعيين شد% 97دهي برابر 

ها پرداخته شد و  ها و تحليل آن  به ثبت داده16نسخه 
مار توصيفي استفاده از جدول توزيع فراواني بعنوان آ

مولفه در اين  ميزان كاربرد تعيينهمچنين براي . گرديد
 و اي  تك نمونهt هاي بين مديران دانشگاه از آزمون

  .به عمل آمد  الزم استفادهفريدمن

  

  ها  يافته
 در ميان مديران ارشد ستادي دانشگاه هاي دموگرافيك   فراواني داده:1جدول

 

  معيار سنجش  شاخص
  سن  كل آزمودني  54-63  44-54  34-44  24-34

16  36  34  11  97  
  تحصيالت  كل آزمودني  يتخصصدكتري    عموميدكتري  كارشناس ارشد  كارشناس

11  22  38  26  97  
  سابقه خدمت  كل آزمودني  11-24  7-11  3-7  0-3

31  37  15  14  97  
  

 ميانگين سن مديران ارشد 1با توجه به جدول 
 افراد در رتبه بندي سني  سال و حداكثر43دانشگاه 

بيشترين مدرك تحصيلي در .  سال قرار داشتند34-44
بيشترين دامنه سابقه . بين مديران دكتري تخصصي بود

 32ـ44 سال مربوط به طيف سني 3ـ7خدمت با 
 درصد مديران مذكر 75هم چنين . مديران قرار داشت

  . درصد مؤنث بودند25و 

  

  ا به تفكر سيستميه فراواني پاسخ آزمودني: 2جدول
 

مع
ج

  

لفم
مخا

الً  
كام

  

لفم
مخا

لفم  
مخا

ي 
حد

تا
  

وت
 تفا

بي
فقم  
موا

ي 
حد

تا
  

فقم
موا

فقم  
موا

مالً 
كا

يف  
رد

  

  گويه هاي تفكر سيستمي

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

 10 10 36 34 46 45 4 4 2 2 2 2 0 0 100 97 من ميدانم چه موقع، بايد چه كاري را انجام بدهم 1

 18 17 39 38 31 30 8 8 1 1 3 3 0 0 100 97 همكاران و زيردستان من سبك رهبري من راميدانند 2

 36 35 45 44 17 16 2 2 0 0 0 0 0 0 100 97 من در مورد نحوه تفكر خويش آگاهم 3

 23 23 43 41 33 32 1 1 0 0 0 0 0 0 100 97 من مي توانم تفكرات خودم را جهت دهي كنم 4

 21 20 39 38 28 27 6 6 3 3 3 3 0 0 100 97 احساسات من مبتني بر تجربيات قبلي من است 5

 6 6 15 14 39 38 21 20 2 2 12 12 5 5 100 97 تصميمات من بر كل سازمان اثر خواهد گذاشت 6

 5 5 17 16 41 40 8 8 14 13 11 11 4 4 100 97 با استفاده از يك راه به اهداف زيادي ميتوانم برسم 7

 9 8 30 29 48 47 4 4 4 4 4 4 1 1 100 97 رابطه سازمان با محيط براي من روشن است 8

191



  
  

  .. …سنجش تفكر سيستمي در بين مديران ارشد ستادي از طريق مدل گلدمن 

   1392 مرداد و شهريور 3 شماره 7دوره) پياورد سالمت(زشكي تهران مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پ

ها به تفكر   بيانگر فراواني پاسخ آزمودني2جدول 
ود ـش ه ميـه مالحظـه كـونـانگـهم. باشد سيستمي مي

ه ـاكثريت مديران ارشد دانشگاه در پاسخ به پرسشنام

 غلـي در شـكر سيستمـكه با تفمربوطه عنوان كردند 
  .خود موافق، تا حدودي موافق و كامالً موافق هستند

  
 ارشد دانشگاه علوم پزشكي تهران در بين مديران سيستميبررسي وضعيت كاربرد تفكر : 3جدول 

  

  
 براي متغير P-valueميزان ، 3با توجه به جدول 

 كوچك بدليل كه باشد مي  ≥001/0 "سيستمي تفكر"
 توان مي ،)05/0(آزمون داري معني سطح از بودن تر
مره اين نگين نميا كه گرفت نتيجه% 95 احتمال با

 .برابر نيست) 4يعني نمره (ن بحرانيمتغير با ميانگي
 مثبت است، لذا نمره ميانگين متغير tچون ميزان آماره 
 مشخص شد كه بنابراين. باشد  مي4فوق بزرگتر از 

در دانشگاه  ارشد مديران بين در سيستمي تفكر عامل
ارتباط بين وضعيت .  مطلوب قرار داردوضعيت

 در دموگرافيك مديران و وضعيت تفكر استراتژيك
ميان آنها نيز مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد 
ارتباط معني داري بين جنسيت و تفكر استراتژيك 

 .P  >001/0 وجود دارد
  

  بحث
ايجاد و توسعه تفكر استراتژيك يكي از بيشترين 
نيازها در حيطه مديريت است و اين نوع تفكر در كليه 

و طح مديريت ارشد الزم سطوح سازماني بويژه در س
مدل تفكر استراتژيك بيان كننده ). 8و9(حياتي است

فرآيند يادگيري بصورت پويا، تعاملي و تجربي است 

و دربرگيرنده عوامل فردي، تجربيات كاري و عوامل 
سازماني است كه با كمك و مشاركت دانش و عمل به 

  ورت ـر بصكـي تفـران توانايـشود تا مدي آن باعث مي
  ).7(داستراتژيك را بدست آورن

  ديران ـر روي مـدر پژوهش خود كه ب) 2008(آبده گاه
هاي صنعتي كشور انجام داد، گزارش  يكي از كارخانه

ژيك كرد كه مديران اين واحد صنعتي از تفكر استرات
 كه با نتايج ،)9(كنند در حد مطلوب استفاده مي

نيز ) 2010(اگرچه جعفري. هش ما هم سويي داردپژو
يگر واحد صنعتي كشور از نظر اعالم كرد مديران د

هاي تفكر استراتژيك  هبكارگيري بسياري از مؤلف
 كه با نتايج پژوهش حاضر ،)11(ضعيف هستند

نيز حاكي از آن ) 2010(مطالعه رضايي. منافات دارد
است كه مديران شركت زرسيم در شهرك صنعتي 

ژيك در حد هاي تفكر استرات ساوه از نظر انجام مؤلفه
در ) 2011(احمدي). 12(قرار دارندخوب و عالي 

پژوهش خود كه بر روي مديران ستادي معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام داد مشخص 

هاي تفكر  كرد كه اين مديران از نظر بكارگيري مؤلفه
  ر ـه سـي بـوبـاً مطلـت نسبتـعيك در وضـژيـراتـاست

  4=ميزان آزمون
حدود دامنه در سطح 

  %95اطمينان 
 عامل

t  درجه آزادي  P-value اختالف ميانگين 

  باال  ايينپ
 4411/1 1999/1 32/1  ≥001/0 96 732/21 يستميتفكر س
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  .ي داردكه با نتايج پژوهش حاضر هم خوان) 8(برند مي
در آخرين پژوهش خود فراواني آن ) 2012(گلدمن

تواند  هاي رهبري سازماني كه مي دسته از فعاليت
ها تقويت كند،  فرهنگ تفكر استراتژيك را در سازمان

 مدير 400هاي انجام شده با تعداد  در بحث. ارائه كرد
هاي مراقبت سالمت در كشور امريكا  اجرايي سازمان

ز مديران اجرايي كه از مشخص شد آن دسته ا
هاي  كردند، برنامه هاي رهبري بيشتر استفاده مي فعاليت

درازمدت، سرمايه گذاري در توسعه منابع انساني و 
يادگيري شغلي در حيطه مسئوليت خود را به منظور 
دستيابي به توان مندي در تفكر استراتژيك، در 

جه گلدمن به اين نتي. سرلوحه كار خود قرار داده بودند
 استراتژيك رسيد كه فرهنگ سازماني بر روي تفكر

  ). 13(مديران تأثيرگذار است
اعالم كردند تجربيات خاص ) 2010(گلدمن و كيسي

مندي  تواند به توسعه توان شغلي و فرهنگ سازماني مي
لذا . مديران در بكارگيري تفكر استراتژيك كمك كند

 رهبران بعنوان سازنده فرهنگ سازماني به رابطه
حداكثري بين فرهنگ سازماني و فرآيند يادگيري و 

  ).14(كنند جراي تفكر استراتژيك كمك ميا
گزارش كردند تعداد هشت ) 2009(گلدمن و همكاران

ها، فرآيندها و ارتباطات  تجربه شغلي شامل پروژه
توانند به ايجاد تفكر استراتژيك در مديران  سازماني مي
هاي   توانستند ويژگيها عالوه بر اين، آن. كمك كنند

خاص مربوط به هر يك از تجربيات شغلي را 
ها داللت بر اين دارند  اين نوع ويژگي. مشخص كنند

كه عامل زمان به صورت قابل توجهي جهت توسعه 
مندي تفكر بصورت استراتژيك در ميان نقش  توان
توانند چندين استراتژي را به منظور  مديران مي. دارند

ود در بكارگيري تفكر استراتژيك به ارتقا توانايي خ
توان به پيوستگي  اجرا درآورند كه از آن جمله مي

هاي  هاي توسعه و ويژگي تجربيات شخصي به برنامه

). 15(هاي آموزشي نام برد ارتقا برنامهخاص شغلي و 
نيز اعتقاد دارد ده تجربه تخصصي ) 2006(گلدمن

مديران تواند به توسعه تفكر استراتژيك در ميان  مي
هاي مراقبت سالمت كمك كند،  ارشد اجرايي سازمان

هاي يادگيري كه مديران بايد  مانند انواع دانش و روش
  ).16(وندها بهره مند ش از آن
  كر ـت و تفـن جنسيـاط بيـر، ارتبـاضـعه حـطالـدر م

با نتايج استراتژيك بصورت معني دار بدست آمد كه 
 در آن مشخص كه) 2009(مطالعه گلدمن و همكاران

شد مديران زن ارتباطات سازماني كمتري دارند، در 
حاليكه مديران مذكر داراي چالشگري بيشتري در 

د كه اين امر كه نباش مقايسه با مديران مؤنث مي
تواند به عنوان يك تجربه شغلي به مديران مذكر  مي

در توسعه تفكر استراتژيك كمك كند، هم خواني 
  .دارد

اين مطالعه مي توان به روش انجام هاي  از محدوديت
اين مطالعه بصورت خودارزيابي توسط مديران ارشد 

اگرچه . در زمينه بكارگيري تفكر استراتژيك اشاره كرد
درجه بندي مديران نيز با روش خودارزيابي انجام 

رسد اين نوع مطالعه بايد در سطح  لذا، بنظر مي. شد
ي كشور هاي علوم پزشك كشور و در كليه دانشگاه

هاي مطالعه موردي نيز  هم چنين روش. انجام شود
تواند به فراهم سازي بينش و بصيرت بيشتري در  مي

  .خصوص تفكر استراتژيك منجر شود
  

  گيري نتيجه
با توجه به نتايج بدست آمده از اين پرژهش مشخص 
شد در مجموع، مديران ارشد ستادي دانشگاه علوم 

كر سيستمي بعنوان پزشكي تهران درحد مطلوب به تف
اما به نظر . اي از تفكر استراتژيك پايبند هستند مولفه
رسد اين مديران در دو مؤلفه كل نگري و  مي

  ويتـه تقـها نياز ب چندپاياني در مقايسه با ساير مؤلفه
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  .  بيشتري دارند
اگرچه دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي نه سال در 

  است و هم اكنونرتبه اول علمي كشوري قرار داشته 
 SIRدر طبقه رتبه بندي جهان  394 آسيا و 62در رتبه 

تر و  قرار دارد، اما شايسته است تا مديران منسجم
تر بر اساس نقشه علمي دانشگاه تالش كنند  هماهنگ

تا بتوانند جايگاه دانشگاه را در سطح جهان بيشتر ارتقا 
هم چنين اين مديران نياز دارند تا توجه بيشتري . دهند

 چندپايان داشته باشند و با هاي نسبت به قبل به مؤلفه
تر نسبت به گذشته،  تصميم گيري و استراتژي دقيق

  .كارايي و اثربخشي سازمان خود را ارتقا دهند
  رانـ در ايسيستميبا توجه به مهم بودن موضوع تفكر 

  كي از ـوان يـه آن بعنـ بي سياست گذارانـبي توجهو 

 هنوز امكان تحقيق در ،مهمترين مسايل مديريتي
 و  كارآييبا سيستميارتباط بين تفكر وص خص

 با سيستمي تفكر ، و بينها اثربخشي سازمان
  عدي ـات بـ در تحقيقانـرضايتمندي كاركنان و مشتري

  .وجود دارد
  

  تشكر و قدرداني
سنجش « تحت عنوانطرح پژوهشياين مقاله حاصل 

تفكر استراتژيك در بين مديران دانشگاه علوم پزشكي 
ي درماني تهران از طريق مدل و خدمات بهداشت

 17999كد  با 1391در سال  »1391 گلدمن در سال
باشد كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي تهران  مي

  .اجرا شده است
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Abstract 

 
Background and Aim: Strategic thinking plays a very important role in 
guarding organizational survival and increasing development in today's dynamic 
and changing environment. One of the elements of strategic thinking is systemic 
thinking, which forms the conceptual framework to solve issues in an organization. 
This study aims to determine the ability of Tehran University of Medical Sciences 
(TUMS) senior managers to stick to systemic thinking based on Friedrik 
Goldman’s model.  
Materials and Methods: This is a cross-sectional, descriptive- analytic study 
conducted on a sample of 100 TUMS senior managers in 2012. The data collection 
instrument was a standard questionnaire on systemic thinking, the response rate of 
which turned out to be 97%. The reliability and validity of the questionnaire were 
confirmed prior to its distribution. SPSS software was used for data analysis. To 
this end, single sample t-test and Friedman statistical methods were also applied.  
Results: The findings revealed that the ability of systemic thinking was optimal 
among most TUMS senior managers. 
Conclusion: Enhancing and strengthening systemic thinking among TUMS 
senior managers are suggested, especially regarding omniscient and multi-end 
approach. 
Key words: Systemic Thinking, Strategic Thinking, Senior Managers, Tehran 
University of Medical Sciences (TUMS) 
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