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بررسي آگاهي و نگرش مدیران مراکز آموزشي -درماني دانشگاه علوم
پزشکي تبریز در زمینه برنامه ریزی استراتژیک
3

معصومه قلي زاده ،1عبداهلل صالحي ،2محمد فاروق خسروی ،2صالح الدین اسدی ،2فرشید هادیون

 1دکتری تخصصی مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتی و درمانی،نويسنده مسئول ،دانشكده مديريت و اطالع رسانی،
دانشگاه علوم پزشكی تبريزmgholizadem@gmail.com.
2دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه آموزشی مديريت واطالع رسانی دانشكده مديريت و اطالع رسانی، ،دانشگاه علوم
پزشكی تبريز.
 3کارشناس مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
نويسنده مسئول ،معصومه قلی زاده
چکیده
با توجه به پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط شديداً در حال تغییر ،ضرورت بهرهگیری از برنامه ريزی استراتژيک ضروری بنظر میرسد .پژوهش حاضر به
منظور تعیین آگاهی و نگرش مديران مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشكی تبريز در زمینه برنامهريزی استراتژيک درسال  13۹۰انجام پذيرفت.
اين مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی-تحلیلی است .جامعه پژوهشی شامل  3۹نفر از ٥٧نفر مديران ارشد و میانی بیمارستانها؛ شامل رئیس
بیمارستان ،مدير بیمارستان ،رئیس امور اداری ،مدير امور مالی ،معاون اداری -مالی و مدير پرستاری بود که به روش سرشماری انتخاب شده
بودند .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ی روا و پايا جمعآوری و برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSSو آزمون های آماری آنالیز
واريانس ،همبستگی پیرسون ،آزمون  Tمستقل و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتايج نشان داد که میزان آگاهی مديران از نحوه تدوين برنامه استراتژيک
در حد خوبی بوده و نگرش آنها نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک مثبت می باشد .بین آگاهی و نگرش مديران و همچنین بین آگاهی و سوابق
آموزش ضمن خدمت مديران در زمینه مديريت و برنامهريزی استراتژيک رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .مديران تحصیل کرده در رشته های مديريتی
در مقايسه با مديران تحصیل کرده در ساير رشتهها ،نیز مديران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در مقايسه با مديران دارای مدرک تحصیلی لیسانس
اغلب آگاهی بیشتری از نحوه تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک دارند .با توجه به نتايج بدست آمده می توان گفت که میزان آگاهی مديران از نحوه تدوين و
کاربرد برنامه استراتژيک درحد متوسط بوده که با توجه به نگرش مثبت مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک و درک اهمیت اين نوع برنامه
توسط آنان ،زمینه الزم برای ارتقاء آگاهی مديران در اين زمینه فراهم میباشد .آموزش ضمن خدمت درزمینه مديريت و برنامهريزی استراتژيک،
نقش بسزايی در افزايش آگاهی مديران در اين زمینه داشته است .با توجه به اينكه مديران تحصیل کرده در رشته های مديريتی ،اغلب آگاهی بیشتری در
زمینه تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک داشتند اين امر بیانگراهمیت بكارگیری افراد متخصص در منصبهای مديريتی و تدوين برنامه استراتژيک می باشد.
واژههای کلیدی
آگاهی ،نگرش ،مدير ،برنامه استراتژيک
مقدمه
پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط شديداً در حال تغییر و تالطم باعث گرديده است تا ديگر برنامه ريزی به شكل سنتی قادر به حل مشكالت مديران
سازمان نشود ( )Tabibi, SJ.et al 2003و رهبران سازمان بايد با نگاه به آينده و پیش بینی تغییرات ،استراتژی الزم برای پويايی ،انعطاف پذيری و حرکت
موفقیت آمیز سازمان را تدوين کرده( )Asefzadeh, S. et al 2007و برای مقابله با تالطم حاصل از اين تغییرات تالش کنند .بدون برنامه ريزی
استراتژيک تغییرات محیط جهت گیری سازمان را تغییر می دهد و سازمان همواره در تنش و درحال واکنش نسبت به فشارها و تغییرات محیطی خواهد
بود( .)John, E. 2006بیمارستانها نیز که يكی ازنهادهای مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند ،همچون يک واحد صنعتی متشكل از عوامل تولید
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مانند سرمايه ،نیروی انسانی ،فن آوری و مديريت هستند و با استفاده از امكانات و تسهیالت ويژه خود در جهت تولید محصوالتی به نام حفظ ،بازگشت و
ارتقای سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه و نیز انجام تحقیقات پزشكی و آموزش نیروی ماهر مورد نیاز بخش بهداشت و درمان ،نقش اساسی ايفا می
نمايند (.)CM, Francis. 2008
پژوهش مشابهی تحت عنوان "آگاهی و نگرش مديران دانشگاه علوم پزشكی ايران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک" در سال  13۸2صورت گرفته
است که بر اساس نتايج اين تحقیق میزان آگاهی مديران مورد مطالعه از نحوه تدوين برنامه استراتژيک نسبتاً قابل قبول و نگرش آن ها نسبت به تدوين و
کاربرد برنامه استراتژيک مطلوب بوده است .ولی به طور کلی زمینه برای به کارگیری برنامه استراتژيک در اين دانشگاه در حد بااليی فراهم نبوده است
(.)Abedini, Z 2004مطالعه ای تحت موضوع «بررسی علل شكست برنامه ريزی های استراتژيک» که اطالعات مربوط به استراتژی شكست خورده شرکت
های بزرگی همچون زيراکس ،پوالرويد ،کی مارت ،مارکونی ،ايسر و موتوروال را گردآوری کرده است ،يكی از عوامل اصلی شكست برنامه ريزی استراتژيک را
نگرش نادرست مديران نسبت به اين برنامه ريزی می داند .همچنین اين پژوهش فقدان مديران شايسته و آگاه را از عوامل مهم عدم موفقیت برنامه ريزی
استراتژيک معرفی می کند ( .)Aliahmadi, A et al 2002مطالعه ديگری تحت عنوان «ارزيابی تطبیقی پروژه های مديريت استراتژيک در سازمان های
ايرانی» صورت گرفته نشان می دهد که هرچه متخصصان شامل مديران میانی و مشاوران نسبت به مفاهیم تخصصی و شیوه های به کارگیری ابزارهای
مديريتی وقوف بیشتری داشته باشند ،حضور ايشان اثربخش تر است .نیز اين مطالعه در مورد نحوه نگرش مديران بیان می کند که عدم اختصاص وقت کافی
به برنامه ريزی استراتژيک ازسوی مديران می تواند ناشی از عدم درک صحیح آن ها از لزوم برنامه ريزی استراتژيک باشد (.)Akbari, H. et al 2001
برنامه ريزی استراتژيک چهارچوبی برای بهبود و بازسازی برنامه ها ،همكاری ها ،مديريت ،ارتباط داخلی بین کارکنان ،کنترل فعالیتها و ارزشیابی پیشرفت
سازمان ارائه می دهد( .)Tabibi, SJ et al 2003صرف نظر از اندازه سازمان ،برنامه ريزی استراتژيک شالوده ای را فراهم می سازد که فعالیتهای سازمانی
را به يكديگر مرتبط ساخته و نظم و ترتیب می بخشد( .)John, E 2006نیز برنامه ريزی استراتژيک مرزهای سازمان را انعطاف پذيرمی سازد و يک فرهنگ
سازمانی سازگار با تغییر ايجاد می کند( .)Tabibi, Sj. Et al 2005باتوجه به اهمیت برنامه ريزی استراتژيک و فوايد ذکر شده اين نوع برنامه ريزی و نیز
باتوجه به ضرورت بهره گیری از برنامه ريزی استراتژيک و لزوم بررسی امكان به کارگیری آن در بیمارستان ،پژوهش حاضر به منظور منظور بررسی آگاهی ونگرش
مديران مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشكی تبريز در زمینه برنامه ريزی استراتژيک درسال  13۹۰انجام پذيرفت.
مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مقطعی  -توصیفی  -تحلیلی بوده که در سال 13۹۰در میان مديران مراکزآموزشی  -درمانی دانشگاه علوم پزشكی تبريز با هدف بررسی
آگاهی و نگرش مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک انجام گرفته است .جامعه پژوهشی اين مطالعه شامل برخی از مديران بیمارستان ها شامل
رئیس بیمارستان ،مدير بیمارستان ،رئیس امور اداری ،مدير امور مالی  ،معاون اداری -مالی و مدير پرستاری می باشد که به روش سرشماری انتخاب شده
اند.اين جامعه پژوهشی شامل  ٥٧نفر بود که 3۹نفر از آنان حاضر به همكاری شدند .به منظور تعیین آگاهی و نگرش مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه
استراتژيكپرسش نامه ای که بدين منظور تهیه شده بود ،بین مديران بیمارستان های آموزشی  -درمانی توزيع و سپس به جمع آوری و تجزيه و تحلیل
اطالعات پرداخته شد .برای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده گرديد .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ای که از دو بخش تشكیل
يافته است جمع آوری شده است :بخش اول :اين بخش شامل اطالعات دموگرافیک و  1۰عدد سؤال در زمینه آگاهی مديران از نحوه تدوين و کاربرد برنامه
استراتژيک می باشد .سؤاالت به شكل چهارگزينه ای بوده و برای هر سؤال  1نمره در نظر گرفته شده است .کسب حداقل  ٪٦٦نمره سؤاالت مربوط به آگاهی
به آگاهی خوب ،کسب  33الی ٪ ٦٦نمره سؤاالت به عنوان آگاهی متوسط و کسب کمتر از  ٪ 33نمره سؤاالت به عنوان آگاهی ضعیف تلقی می گردد .بخش
دوم :اين بخش شامل  1۰عدد سؤال در زمینه نگرش مديران نسبت به تدوين و کاربردبرنامه استراتژيک می باشد .در اين سؤاالت میزان نگرش موافق مديران
به صورت گزينه « بسیار زياد » تا « بسیار کم » طبقه بندی شده است .به ترتیب برای گزينه « بسیار زياد » نمره  ٥و برای گزينه « بسیار کم » نمره  1در
نظر گرفته شده است .کسب حداقل  ٪٦٦نمره سؤاالت مربوط به نگرش به عنوان نگرش مثبت ،کسب  33الی ٪ ٦٦نمره سؤاالت به عنوان نگرش متوسط و
کسب کمتر از  ٪ 33نمره سؤاالتبه عنوان نگرش منفی تلقی می گردد .پايايی و روايی اين پرسش نامه در پژوهش ديگری تحت عنوان «آگاهی ونگرش مديران
دانشگاه علوم پزشكی ايران نسبت به تدوين وکاربرد برنامه استراتژيک» که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفته است ،تأيیدشده است.ئبرای تجزيه و تحلیل
داده ها از آزمون های آماری آنالیز واريانس ،همبستگی پیرسون ،آزمون  Tمستقل و آزمون تعقیبی توکی استفاده گرديد.
یافته ها
اين مطالعه باهدف تعیین آگاهی ونگرش مديران مراکز آموزشی -درمانی در زمینه برنامه ريزی استراتژيک وتعیین عوامل مؤثر درآگاهی ونگرش مديران صورت
گرفته است ،پس از تجزيه و تحلیل داده ها ،اطالعات زير بدست آمد.
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اطالعات توصیفي
2۰نفر از مديران معادل  ٪٥1/3دارای مدرک تحصیلی لیسانس 1٤ ،نفر از مديران معادل  ٪3٥/۹دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و  ٥نفر باقی مانده
معادل  ٪12/۸دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند.
 ۸نفرازمديران معادل  ٪2۰/٥دارای سابقه مديريتی  1الی  ٥سال 12 ،نفر از مديران معادل  ٪3۰/۸دارای سابقه مديريتی  ٦الی  1۰سال و  1۹نفرباقی مانده
معادل  ٪٤۸/٧دارای سابقه مديريتی بیش از  1۰سال هستند.
 13نفر از مديران معادل  ٪33/3در زمینه رشته های مديريتی و  2٦نفراز آنها معادل ٪٦٦/٧در زمینه ساير رشته ها تحصیل کرده اند.
تعداد مديران آموزش نديده در زمینه مديريت معادل  1نفر ( ،)٪2/٦تعداد مديران با سابقه آموزشی  1الی  ٥دوره معادل  1۹نفر ( ،)٪٤۸/٧تعداد مديران با
سابقه آموزشی  ٦الی  1۰دوره معادل  ۸نفر ( )٪2۰/٥وتعداد مديران با بیش از  1۰دوره معادل  11نفر ( )٪2۸/2می باشد .تعداد مديران آموزش نديده در
زمینه برنامه ريزی استراتژيک معادل  1۰نفر ( ،)٪2٥/٦تعداد مديران با  1دوره سابقه آموزشی معادل  ۹نفر ( ،)٪23/1تعداد مديران با  2دوره سابقه آموزشی
معادل  13نفر ( ،)٪33/3تعداد مديران با  3دوره سابقه آموزشی معادل  3نفر( ،)٪٧/٧تعداد مديران با  ٤دوره سابقه آموزشی معادل  3نفر ( )٪٧/٧وتعداد
مديران با  ٥دوره سابقه آموزشی معادل  1نفر ( )٪2/٦می باشد.
تحلیل داده ها
میانگین امتیاز آگاهی مديران از حداکثر امتیاز  ،1۰۰برابر  ٥۸/۹٧می باشد که درحد متوسط بوده ومیانگین امتیاز نگرش مديران نیز از حداکثر امتیاز ،1۰۰
برابر  ۸٥/۸٥می باشد که نشان دهنده نگرش مثبت ومطلوب آنان است .بین آگاهی و نگرش مديران رابطه مستقیم و بسیار معنی داری وجود دارد .بدين معنی
که مديران باسطح آگاهی باال ،اغلب نگرش موافقتری (= )0.594Pearson Correlationنسبت به برنامه ريزی استراتژيک دارند < P-value
(0.001جدول شماره .)1میانگین امتیاز آگاهی مديران باسابقه مديريتی  1الی  ٥سال برابر  ٥3/٧٥و درحدمتوسط ،میانگین امتیاز آگاهی مديران باسابقه
مديريتی  ٦الی  1۰سال برابر  ٥٤/1٧و درحدمتوسط و میانگین امتیاز آگاهی مديران با بیش از  1۰سال سابقه مديريتی برابر  ٦٤/21ودر حد خوبی می باشد.
بین میزان آگاهی مديران از مفاهیم برنامه ريزی استراتژيک وسابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد P-value = 0.142.میانگین امتیاز نگرش
مديران با سابقه مديريتی  1الی  ٥سال برابر  ، ۸٦میانگین امتیاز نگرش مديران با سابقه مديريتی  ٦الی  1۰سال برابر  ۸3/۸3و میانگین امتیاز نگرش مديران
با بیش از 1۰سال سابقه مديريتی برابر  ۸٧/۰٥می باشد .نگرش هر سه دسته مثبت و درحد مطلوبی است .بین نگرش مديران نسبت به برنامه ريزی
استراتژيک و سابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد .P-value = 0.512میانگین امتیاز آگاهی مديران آموزش نديده در زمینه مديريت برابر  3۰و
در حد ضعیف ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با سابقه آموزشی  1الی  ٥دوره برابر  ٥3/1٦و در حد متوسط ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با سابقه آموزشی ٦
الی  1۰دوره برابر  ٦1/2٥و در حد خوب و میانگین امتیاز آگاهی مديران با بیش از  1۰دوره سابقه آموزشی برابر  ٧۰و در حد خوبی است .بین آگاهی و سوابق
آموزشی مديران در زمینه مديريت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد ) ( Pearson Correlation = 0.470بدين معنی که مديران با سوابق آموزشی
بیشتر ،اغلب آگاهی بیشتری از مفاهیم برنامه ريزی استراتژيک دارند P-value = 0.003.میانگین امتیاز آگاهی مديران آموزش نديده در زمینه برنامه ريزی
استراتژيک برابر  33و در حد ضعیف ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با  1دوره آموزشی برابر  ٦1/11و درحد خوب ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با  2دوره
آموزشی برابر  ٧۰و درحدخوب ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با  3دوره آموزشی برابر  ٦٦/٦٧و در حدخوب ،میانگین امتیاز آگاهی مديران با  ٤دوره آموزشی
برابر  ۸۰و در حد خوب و میانگین امتیاز آگاهی مديران با  ٥دوره آموزشی برابر  ٧۰و در حد خوبی است .بین آگاهی وسوابق آموزشی مديران در زمینه برنامه
ريزی استراتژيک رابطه مستقیم و بسیار معنی داری وجود دارد) .(Pearson Correlation = 0.689بدين معنی که مديران با سوابق آموزشی بیشتر ،اغلب
آگاهی بیشتری از مفاهیم برنامه ريزی استراتژيک دارند P-value < 0.001.میانگین امتیاز نگرش مديران آموزش نديده در زمینه مديريت برابر  ،۸٤میانگین
امتیاز نگرش مديران با سابقه آموزشی  1الی  ٥دوره برابر  ،۸٦/11میانگین امتیاز نگرش مديران با سابقه آموزشی  ٦الی  1۰دوره برابر  ۸٥و میانگین امتیاز
نگرش مديران با بیش از  1۰دوره سابقه آموزشی برابر  ۸٦/1۸می باشد .نگرش هر چهار دسته مثبت و در حد مطلوبی است .بین نگرش و سوابق آموزشی
مديران در زمینه مديريت رابطه معنی داری وجود ندارد P-value = 0.624 .میانگین امتیاز نگرش مديران آموزش نديده در زمینه برنامه ريزی استراتژيک
برابر  ،٧۸/٤میانگین امتیاز نگرش مديران با  1دوره آموزشی برابر  ،۸۹/33میانگین امتیاز نگرش مديران با  2دوره آموزشی برابر  ،۸۹/23میانگین امتیاز
نگرش مديران با  3دوره آموزشی برابر  ،۸٤/٦٧میانگین امتیاز نگرش مديران با  ٤دوره آموزشی برابر  ۸٧/33و میانگین امتیاز نگرش مديران با  ٥دوره
آموزشی برابر  ۸٤می باشد .نگرش هر شش دسته مثبت و درحد مطلوبی است .بین نگرش و سوابق آموزشی مديران در زمینه برنامه ريزی استراتژيک رابطه
معنی داری وجودندارد P-value = 0.056.میانگین امتیاز آگاهی مديران تحصیل کرده در زمینه مديريت برابر  ٧۰/٧٧و در حد خوبی می باشد .در حالی که
میانگین امتیاز آگاهی مديران تحصیل کرده در ساير رشته ها برابر  ٥3/۰۸و در حد متوسط می باشد .بین میزان آگاهی و رشته تحصیلی مديران ارتباط معنی
داری وجود دارد .بدين معنی که مديران تحصیل کرده در رشته های مديريتی در مقايسه با مديران تحصیل کرده در ساير رشته ها ،اغلب آگاهی بیشتری از
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مفاهیم برنامه ريزی استراتژيک دارند ( P-value = 0.007جدول شماره .)۸میانگین امتیاز نگرش مديران تحصیل کرده در زمینه مديريت برابر  ۸٦/1٥و
میانگین امتیاز نگرش مديران تحصیلكرده در ساير رشته ها برابر  ۸٥/٦۹می باشد .نگرش هر دو دسته مثبت و در حد مطلوبی است .بین نگرش و رشته
تحصیلی مديران رابطه معنی داری وجود ندارد(P-value = 0.861جدول شماره  .)۹میانگین امتیاز آگاهی مديران دارای مدرک تحصیلی لیسانس برابر
 ٥۰/٥و در حد متوسط ،میانگین امتیاز آگاهی مديران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس برابر ٦۹/2۹و در حد خوب و میانگین امتیاز آگاهی مديران دارای
مدرک تحصیلی دکتری برابر  ٦٤ودرحد خوبی می باشد .بین میزان آگاهی و میزان تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجود دارد .با توجه به نتايج آزمون
تعقیبی توکی اين رابطه معنی دار بین مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مشاهده شده است .بدين معنی که مديران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس
در مقايسه با مديراندارای مدرکتحصیلیلیسانس،اغلبآگاهی بیشتری ازمفاهیمبرنامهريزی استراتژيكدارندP-value= 0.016.
میانگین امتیاز نگرش مديران دارای مدرک تحصیلی لیسانس برابر  ،۸3/۸میانگین امتیاز نگرش مديران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس برابر ۸۸/٤3و
میانگین امتیاز نگرش مديران دارای مدرک تحصیلی دکتری برابر  ۸٦/۸می باشد .نگرش هر سه دسته مثبت و درحد مطلوبی است .بین میزان نگرش و میزان
تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجود نداردP-value = 0.214.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس نتايج پژوهش میانگین میزان آگاهی مديران در حد متوسط می باشد و دارای ن گرشی مثبت و مطلوب نسبت به برنامه ريزی استراتژيک می باشند
هم چنین بین آگاهی و نگرش مديران رابطه مستقیم و بسیارمعنی داری وجود داشت ) P-value < 0.001(.در مطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی
تحت عنوان «آگاهی و نگرش مديران دانشگاه علوم پزشكی ايران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک» در سال  13۸2انجام گرفت ،نشان داده شد که
بین آگاهی و نگرش مديران رابطه مستقیم و بسیار معنی داری وجود دارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .هم چنین بین میزان آگاهی مديران از نحوه
تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک و سابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجودنداشت (P-value = 0.142).در مطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی
انجام گرفت ،نشان داده شد که بین میزان آگاهی مديران از نحوه تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک و سابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد که با
نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .بین نگرش مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک و سابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجود نداشتP-.
) )value = 0.512درمطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین نگرش مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک
و سابقه مديريتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .همچنین نتايج پژوهش نشان می دهد که بین آگاهی و سوابق
آموزشی مديران در زمینه مديريت و برنامه ريزی استراتژيک رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .بدين معنی که مديران با سوابق آموزشی بیشتر در زمینه
مديريت و به خصوص در زمینه برنامه ريزی استراتژيک ،اغلب آگاهی بیشتری نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک دارندP- ( P-value = 0.003).
) value < 0.001درمطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین آگاهی و سوابق آموزشی مديران در زمینه مديريت و برنامه
ريزی استراتژيک رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .نتايج پژوهشی ديگر که تحت عنوان «عوامل مؤثر بر آگاهی و
عملكرد مديران در زمینه برنامه ريزی استراتژيک » در سال 2۰۰٥توسط توماس ريد انجام گرفته است نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معنی داری بین
سوابق آموزشی در زمینه برنامه ريزی استراتژيک و آگاهی مديران در اين زمینه وجود دارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .بین نگرش و سوابق آموزشی
مديران در زمینه مديريت و برنامه ريزی استراتژيک رابطه معنی داری وجود نداشت) ) P-value = 0.624, P-value = 0.056درمطالعه ای که توسط
خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین نگرش و سوابق آموزشی مديران در زمینه مديريت وبرنامه ريزی استراتژيک رابطه معنی داری وجود
ندارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .نتايج پژوهشی ديگر که تحت عنوان «تأثیر آموزش رسمی در زمینه برنامه ريزی استراتژيک بر نگرش و عملكرد
مديران داروخانه » در سال  2۰۰٧توسط دکتر دونالد هريسون انجام گرفته است نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معنی داری بین سوابق آموزشی در زمینه
برنامه ريزی استراتژيک و نگرش مديران در اين زمینه وجود دارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی ندارد.بین میزان آگاهی و رشته تحصیلی مديران ارتباط
معنی داری وجود دارد .بدين معنی که مديران تحصیل کرده در رشته های مديريتی در مقايسه با مديران تحصیل کرده در ساير رشته ها ،اغلب آگاهی بیشتری
از نحوه تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک دارند( .) P-value = 0.007در مطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین آگاهی
و رشته تحصیلی مديران ارتباط معنی داری وجود ندارد که با نتايج اين مطالعه مطابقت ندارد .بین نگرش و رشته تحصیلی مديران رابطه معنی داری وجود
ندارد ) P-value = 0.861).در مطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین نگرش و رشته تحصیلی مديران ارتباط معنی
داری وجود نداردکه با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد .بین میزان آگاهی و میزان تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجوددارد .با توجه به نتايج آزمون تعقیبی
توکی اين رابطه معنی دار بین مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مشاهده شده است .بدين معنی که مديران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در
مقايسه با مديران دارای مدرک تحصیلی لیسانس ،اغلب آگاهی بیشتری از نحوه تدوين وکاربرد برنامه استراتژيک دارند ) P-value= 0.016).در مطالعه ای که
توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شد که بین میزان آگاهی و میزان تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجود دارد که با نتايج اين مطالعه
مطابقت دارد .هم چنین پژوهشی ديگر که تحت عنوان «سنجش آگاهی مديران در خصوص مديريت استراتژيک در سازمانهای دولتی» درسال 2۰۰۸توسط
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دکتر ويلیام لیكان انجام گرفته است نشان می دهد که ارتباط مستقیم و معنی داری بین میزان تحصیالت مديران وآگاهی آنان در زمینه تدوين برنامه
استراتژيک وجود دارد که با نتايج اين مطالعه همخوانی دارد .بین نگرش و میزان تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجود ندارد)P-value = 0.214) .
درمطالعه ای که توسط خانم زهرا عابدينی انجام گرفت ،نشان داده شدکه بین نگرش و میزان تحصیالت مديران رابطه معنی داری وجودندارد که بانتايج اين
مطالعه مطابقت دارد .اين مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش مديران مراکز آموزشی درمانی شهر تبريز و بررسی نقش عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش
مديران از قبیل رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت ،سابقه مديريتی و سوابق آموزشی انجام گرفت .با توجه به يافته های مطالعه ،میزان آگاهی مديران از نحوه
تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک درحد متوسط بوده که با توجه به نگرش مطلوب مديران نسبت به تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک و درک اهمیت اين نوع
برنامه توسط آنان زمینه الزم برای ارتقاء آگاهی مديران در اين زمینه فراهم می باشد .نیز با توجه به نتايج تحقیق ،آموزش ضمن خدمت در زمینه مديريت و
به خصوص آموزش در زمینه برنامه ريزی استراتژيک ،نقش بسزايی در افزايش آگاهی مديران در اين زمینه داشته است .همچنین مديران تحصیل کرده در
رشته های مديريتی ،اغلب آگاهی بیشتری در زمینه تدوين و کاربرد برنامه استراتژيک دارند که اين امر بیانگر اهمیت به کارگیری افراد متخصص در منصبهای
مديريتی و تدوين برنامه استراتژيک می باشد.
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جدول شماره  -۹بررسی ارتباط بین نگرش و رشته تحصیلی مديران
P-value = 0.861 t = 0.176
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