
    مدیریت ارتقای سالمت  

        

دوره پنجم شماره 3 )پیاپی 19( خرداد و تیر 1395 شماره استاندارد بین المللی: 2251-8614

ی از
ژوهش

ی پ
علم

به 
ی رت

دارا
     

     
     

     
  

     
     

ر   
شو

ی ک
شک

 پز
علوم

ت 
ريا

ن نش
سیو

کمی
     

     
     

  
   انجمن علمی پرستاری ايران

ارزيابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیرفعال و در حال ورزش شهر تبريز .............................................................................. 1
كريم آزالی علمداری، سمیه آذريان، بهروز قربانزاده، فرهاد خوشنويس 

شناسايی و دسته  بندی مفاهیم و مؤلفه  های سرمايه فکری در سازمان ........................................................................................ 15
محمد احمدی، نیکتا حاتمی زاده، محمدعلی حسینی

بررسی عملکرد بالینی پرستاران بخش های ويژه بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهرقزوين: براساس الگوی سینرژی ...... 28
فاطمه خوينی ها، محمدرضا شیخی، مصطفی شوكتی احمد آباد، اصغر محمد پوراصل

فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران ................................................................ 37
آرام غنیون، علیرضا سلوكدار

همبستگي تفکر راهبردي و کیفیت خدمات بهداشتی و درماني ............................................................................................... 45
سجاد شکوهیار، حسن كاوياني، حسین فتح آبادي، شاهپور ظفري، جواد روحي، رضا هداوند احمدي

ارزيابی وضعیت سبك زندگی سالمندان شهر تهران .................................................................................................................. 51
محمود موحدی، فريال خمسه، عباس عبادی، زهرا حاجی امینی، علی نويديان 

همبستگی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان ...60
محمد پوررنجبر، محمدرسول خدادادی، بهروز قربانزاده، معصومه اعلمی كشکی

شهر                                 پزشکی  علوم  دانشگاه  منتخب  های  بیمارستان  در  کار  محل  خشونت  به  نسبت  پرستاران  عملکرد  و  نگرش  دانش،  بررسی 
اصفهان  ................................................................................................................................................................................ 69  

زهرا معینی، مسعود فالحی خشکناب، محمدعلی حسینی اصغر دالوندی



به نام خداوند جان و خرد
مجله مدیریت ارتقای سالمت

فصلنامه علمي-پژوهشي انجمن علمي پرستاري ايران
دوره پنجم-شماره 3 )پیاپی 19( - خرداد و تیر 1395

• صاحب امتیاز: انجمن علمي پرستاري ايران
• مدير مسؤول: دكتر محمدعلی حسینی

• سردبیر: دكتر فريده يغمايی
• معاون سردبیر: امین اجلی

• شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 8067/90 مورخ 1390/4/4
• شماره بین المللی نشريه چاپی: ISSN: 2251-8614 مورخ 1390/12/10 

• شماره بین المللی نشريه الکترونیکی: e-ISSN: 2251-9947 مورخ 1391/3/8

رتبه علمی-پژوهشی مورخ 1391/2/16شماره رتبه علمی-پژوهشی کمیسیون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی100/318

اعضای هیأت تحريريه )به ترتیب حروف الفبا(:

- دكتر طاهره اشک تراب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی       - دكتر سادات سیدباقر مداح، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  
 - دكتر اردشیر افراسیابی فر، استاديار دانشگاه علوم پزشکی ياسوج                      - دكتر نعیمه سید فاطمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دكتر فاطمه الحاني، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس         - دكتر مسعود فالحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
- دكتر عنايت اله بخشی، استاديار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي    - دكتر لیال قلی زاده، استاديار دانشگاه فناوری سیدنی، استرالیا

- دكتر مهرنوش پازارگادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی        - دكتر مسعود كريملو، دانشیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
- دكتر حمید پیروی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران       - دكتر سید حبیب اله كواری، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- دكتر محمدعلی چراغی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران       - دكتر سعاد محفوظ پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دكتر محمدعلی حسینی، دانشیار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي      - دكتر علی محمد پور، دانشیار دانشگاه علوم  پزشکی گناباد

- دكتر سیده فاطمه حقدوست اسکويی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران      - دكتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
- دكتر حمیدرضا خانکه، دانشیار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي      - دكتر ندا مهرداد، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي تهران
- دكتر ناهید رژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شاهد       - دكتر رضا نگارنده، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

- دكتر فرخنده شريف، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز       - دكتر كیان نوروزی تبريزی، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
- دكتر حیدرعلی عابدی، استاد دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان-خوراسگان      - دكتر علیرضانیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

- دكتر عباس عبادي، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل                     - دكتر مجیده هروی كريموی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شاهد
- دكتر عباس عباس زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی      - دكتر فريده يغمايی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

• ويراستار انگلیسي: دكتر فريده يغمايي، پگاه يغمايی )دانشجوی دكترای دانشگاه كانادا(
• ويراستار فارسي: دكتر فريده يغمايي

• حروفچیني و صفحه آرايي: اكرم پورولی
• طراح جلد: اكرم پورولی

• ناشر: انجمن علمي پرستاري ايران
• نشاني: تهران میدان توحید- دانشکده پرستاري و مامايي تهران

•کدپستي: 1419733171 صندوق پستي: 14195/398 تلفن و نمابر: 66592535 

E-mail: info@jhpm.ir , Website: http://jhpm.ir

اين مجله در SID, Magiran, Iran Medex, ISC, Google Scholar نمايه می شود.



همبستگي تفکر راهبردي و کيفيت خدمات بهداشتی و درماني 

سجاد شکوهیار1، *حسن كاوياني2، حسین فتح آبادي3، شاهپور ظفري4، جواد روحي5، رضا هداوند احمدي6 

1- استاديار، گروه مديريت و فناوري اطالعات، دانشکده دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ايران.
2- دانشجوي دكتراي مديريت، گروه مديريت دولتي  دانشکده اقتصاد و مديريت،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران )نويسنده مسئول(

   Hassan.Kavyani@Srbiau.ac.ir :پست الکترونیکی
3- دانشجوي دكتراي مديريت، گروه مديريت صنعتي، دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايران.

4- كارشناس ارشد حسابداري، گروه حسابداري، دانشکده حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، تهران، ايران.
5- دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطالعات، گروه فناوري اطالعات دانشکده مديريت دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ايران.

6- دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت، گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، تهران، ايران.

نشريه مديريت ارتقای سالمت، دوره 5 شماره 3 خرداد و تیر 1395، 45-50

چکيده
نیازمند برنامه ريزي و شناخت فرصت ها و تهديدات محیطي  مقدمه: بهبود كیفیت خدمات درماني بیمارستان ها و مراكز درماني 
مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف تعیین همبستگي تفکر راهبردي و كیفیت خدمات بهداشتی و درماني در يکي از بیمارستانهاي خصوصي شهر 

كرج )تخت جمشید( در سال 1394 انجام شد. 
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبستگي مي باشد. تعداد 92 نفر از كاركنان بیمارستان  تخت جمشید كرج در 
سال 1394 كه بر اساس اطالعات جدول مورگان به روش طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطالعات "مقیاس سركوال" 
)Servqual Scale( و "پرسشنامه تفکر راهبردي" )Strategic Thinking Questionnaire( مي باشد. در مطالعه حاضر پايايي 

هر دو ابزار با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ تائید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 19 تحلیل گرديده اند.
يافته ها: بین تفکر راهبردي و كیفیت خدمات همبستگي مستقیم و معناداري وجود دارد )r=0/546(. هم چنین تفکر راهبردي و كیفیت 

خدمات در بیمارستان هدف بیش از متوسط ارزيابي مي گردد.
نتیجه گیري: با افزايش تفکر راهبردی میزان كیفیت خدمات افزايش می يابد. لذا پیشنهاد می گردد كه مديران از تفکر راهبردی 

بیمارستانها و مراكز درمانی استفاده نمايند.

کلید واژه ها: تفکر راهبردي، كیفیت خدمات بهداشتی و درماني، الگوي سركوال، الگوی لیدكا. 
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مقدمه 
در عصر اخیر بخش خدمات با سرعت بسیار زيادي گسترش 
به 70  نزديک  موجود  آمارهاي  اساس  بر  به  طوري كه  است   يافته 
درصد از نیروي كار در بخش خدمات مشغول به كار مي باشند )1(. 
يکي از مهم ترين بخش هاي خدمات بخش خدمات درماني و سالمت 
است كه در میان انواع مختلف خدمات جايگاه ويژه اي دارد چرا كه 
اين بخش با قشر وسیعي از جامعه ارتباط دارد و مهم تر اينکه وظیفه 
و رسالت خطیر سالمت و مراقبت از حیات جامعه بر عهده اين بخش 
مي باشد. علیرغم تأثیر فراوان اين بخش بر اقتصاد و كیفیت زندگي 
مردم، شیوه ارائه خدمت در بخش درماني و سالمت به  نوعي است كه 
در موارد زيادي نارضايتي افراد جامعه را به دنبال دارد. بنابراين، به نظر 
مي رسد كه با مطرح كردن اصول كیفیت مي توان شیوه ارائه خدمت را 
بهبود بخشید و رضايت بیماران را تأمین كرد )2(. ارزيابي، مديريت و 
بهبود كیفیت خدمات بیمارستان ها و مراكز درماني به عنوان موضوعي 
راهبردي و تأثیرگذار بر رشد و بالندگي جامعه و نیز رونق اقتصادي 
برخوردار  ويژه اي  اهمیت  از  اقتصاد  ونیز  درمان  فعاالن حوزه  براي 
و  انتظارات  محتواي  زمینه  در  كافي  اطالعات  آوردن  فراهم  است. 
ادراكات كیفي مراجعه كنندگان و نیز كاركنان مراكز درماني مي تواند 
و  سودهي  افزايش  و  مراجعه كنندگان  و  بیماران  رضايت  جلب  به 
سهم بازار )3( منجر گردد. اين فرآيند می تواند مؤسسات بهداشتي 
و درماني را در شناسايي ابعاد مؤثر بر مزيت رقابتي سازمان از ديدگاه 
مراجعه كنندگان، تعیین اثربخشي راهبردهاي سازماني ونیز شناسايي 

نقاط انحراف به  منظور خلق ارزش و ايجاد نوآوري ياري نمايد. 
براي  ها  مقیاس  ترين  شاخص  از  يکي  سركوال"  "مقیاس 
اندازه گیري انتظارات و ادراكات مشتريان بوده و يک روش تشخیصي 
براي معرفي نقاط قوت و ضعف كیفیت خدمات سازمان مي باشد 
)4( كه توسط Parasuraman & Zeithaml همکاران ارائه 
گرديده است اين مقیاس شامل به 5 بعد راهبردي ملموسات، پايايي، 
پاسخگويي، اطمینان بخشي )تضمین( ، همدلي و دسترسي مي باشد 

 .)5(
با توجه به فعالیت مراكز بهداشتي و درماني در محیط بسیار 
و  اجتماعي  فرهنگي،  اقتصادي،  عوامل  از  منبعث  پیچیده  و  متغیر 
نیازمند  بازار، اين سازمان ها  افزايش سهم  ارائه خدمات مطلوب و 
پیش بیني تغیرات محیطي و تدوين راهبردهاي جامع و اثربخش به 
منظور استفاده بهینه از منابع و فرصت ها، دستیابي به جايگاه برتر و 
پاسخگويي در نظام سالمت مي باشد )6،7( كه از اين مهم در ادبیات 
حوزه مديريت راهبردي تحت عنوان تفکر راهبردي ياد مي گردد )8(.

ناتواني  دلیل  به  و   90 دهه  اوايل  از  راهبردي  تفکر  مفهوم 
رويکردهاي كالسیک برنامه ريزي راهبردي در پیش بیني و خلق آينده 
 Heracleous در حوزه ادبیات مديريت ارائه گرديد )9(. از ديدگاه
كه  نو  و  ابتکاري  راهُبردهاي  خلق  از  است  عبارت  راهبردي  تفکر 
آينده  چشم انداز  و  كرده  بازنويسي  را  رقابتي  بازي  قواعد  مي تواند 
حال  از  متفاوت  قابل توجهي  طور  به   كه  نمايد  ترسیم  را  بالقوه اي 
و  را يک بصیرت  راهبردي  تفکر  نیز  است )10(. غفاريان و كیاني 
انسان تشخیص دهد  تا  اند كه كمک مي كند  نموده  درک معرفي 
كدام  يک از عوامل در دستیابي به موفقیت مؤثر است و كدام يک 
نیست )11(. Liedtka  از 5 عامل ديدگاه سیستمي )تداعي مفهوم 
يکپارچه اي از كسب و كار و درک روابط اجزاي آن(، عزم استراتژيک 
)تمركز منابع و عزم استوار براي دستیابي به اهداف و آرمان سازمان(، 
فرصت جويي هوشمندانه )هوشیاري نسبت به محیط(، تفکر در زمان 
)تفکر به موقع با توجه به گذشته، حال و آينده( و پیشروي با فرضیه 
اركان تفکر  )فرضیه سازي خالقانه و آزمون فرضیه ها( به  عنوان 

راهبردي ياد مي نمايد )12(.
در دهه هاي اخیر به علت افزايش  پیچیدگي و نوسانات شديد 
محیطي و نیز شدت رقابت در حوزه بهداشت و درمان ضرورت بهبود 
مستمر كیفیت خدمات براساس شناخت فرصت ها و تهديدات بیش 
از پیش مطرح گرديده است. موضوع سنجش كیفیت خدمات به علت 
سهولت درک، فراواني الگو هاي كاربردي و نیز بازخورد سريع و آني 
نتايج در بهبود فرآيندها و خدمات در سالیان اخیر بصورت گسترده 
اي در مطالعات داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفته است لیکن 
و  ها  حوزه  در  فراوان  گذاري  تاثیر  علیرغم  راهبردي  تفکر  مبحث 
و  قوي  حاكمیتي  نقش  چون  اي  عديده  داليل  به  مختلف  صنايع 
غالب دولت، حضور كمرنگ بخش خصوصي، تاكید بر بازخورد فوري، 

مطالعات بسیار اندک در حوزه بهداشت ودرمان مغفول مانده است.
لذا با توجه به نقش و اهمیت ويژه تفکر راهبردي در بیمارستانها 
تفکر  تعیین همبستگي  با هدف  پژوهش  اين  درماني،  و موسسات 
راهبردي با كیفیت خدمات بهداشتی و درماني در يکي از بیمارستان 

هاي خصوصي شهر كرج )تخت جمشید( سال1394 انجام شد.

مواد و روش ها
جامعه  مي باشد.  همبستگي  نوع  از  توصیفي  حاضر  پژوهش 
از بیمارستان  آماري شامل تعداد 155 نفر كاركنان شاغل در يکي 
هاي خصوصي شهر كرج )تخت جمشید( است كه تعداد نمونه بر 
اساس اطالعات جدول مورگان 108 نفر تعیین گرديد كه به  صورت 
طبقه اي )رده شغلي پاسخگويان( و بصورت طبقه اي تصادفي انتخاب  
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شدند كه پس از توزيع پرسشنامه ها در خرداد ماه سال 1394 تعداد 
92 پرسش نامه بصورت تکمیل و برگشت داده شد. ابزار گرد آوري 
 Strategic Thinking( راهبردي"  تفکر  "پرسشنامه  ها  داده 
Questionnaire( شامل 29 سئوال در 6 بعد و "مقیاس سركوال" 
)Servqual Scale( شامل 20 سئوال و در 5 بعد به منظور بررسي 
وضعیت كیفیت خدمات درماني بوده است. در هر دو مقیاس از طیف 
5 گزينه اي لیکرت استفاده گرديد. كه حداكثر نمره آن 5 )بسیار زياد( 
و حداقل نمره 1 )خیلي كم( منظور گرديده است. "پرسشنامه تفکر 
راهبردی" براساس نظريات خبرگان و صاحبنظران  و پايايي 0/89در 
سركوال"  "مقیاس  روايي  و   )13( همکاران  و  منوريان  مطالعات 
و  شکوهیار  مطالعات  در  صاحبنظران  و  خبرگان  نظريات  براساس 
كاويانی  )14( و پايايي 0/87 مورد تايید قرار گرفته است.  در مطالعه 
حاضر پايايي هر دو ابزار با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 0/83 
براي كیفیت خدمات و 0/86 براي تفکر راهبردي مورد تائید مجدد 
قرار گرفت. در اين پژوهش به  منظور تجزيه  و تحلیل به روش آمار 
توصیفي از آزمون هاي t يک  طرفه و همبستگي پیرسون و با استفاده 

از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 19 انجام شد.

یافته ها
از 108 نفر نمونه انتخابي 92 نفر پرسشنامه را به  طور كامل 
تکمیل نموده اند كه از اين تعداد 31/6 درصد مرد و 68/4 درصد زن 
بوده اند. 21 درصد از واحدهاي پژوهش مجرد و 75 درصد متأهل 
بوده اند. از نظر رده شغلي 12 درصد پاسخگويان پزشک، 57 درصد 
پرستار، 18 درصد اداري و 13 درصد در ساير مشاغل مشغول به انجام 
 وظیفه بودند. هم چنین 57 درصد از پاسخگويان در رده سني 22 تا 29 
سال، 23 درصد 30 تا 37 سال، 13 درصد 38 تا 45 سال و 7 درصد 

بیش از 46 سال قرار داشتند.
تفکر  و  خدمات  كیفیت  فعلي  سطح  سنجش  با  رابطه  در 
راهبردي با توجه به استفاده از طیف 5 رتبه اي لیکرت در پرسشنامه 
داده ها با سطح متوسط )عدد 3( به  عنوان حداقل سطح موردقبول 
تفکر  نتايج  براساس  كه  اند  گرديده  مقايسه   t آزمون  از  استفاده  با 
راهبردي با میانگین 3/5 و كیفیت خدمات درماني با میانگین 3/99 

بیش از مقدار متوسط ارزيابي مي گردد )جدول 1(.

جدول 1: نتايج حاصل از آزمون مقايسه میانگین

Rانحراف معیارمیانگینمتغیرtP-value

1
2

تفکر راهبردي
كیفیت خدمات

3/5
3/99

0/47
0/36

5/71
9/07

0/000
0/000

به  منظور بررسي همبستگي تفکر راهبردي و ابعاد آن با كیفیت خدمات درماني ،در اين پژوهش از آزمون همبستگي پیرسون استفاده گرديده 
است كه نتايج حاكي از آن است كه بین تفکر راهبردي و ابعاد آن با كیفیت خدمات درماني در سازمان هدف همبستگي مستقیم و معناداري در 

سطح P> 0/01 وجود دارد )جدول 2(.
جدول 2: نتايج آزمون همبستگي

پیشروي با تفکر در زمانفرصت جويي هوشمندانهتمركز بر هدفنگرش سیستميتفکر راهبرديآمارهمتغیر
فرضیه

كیفیت خدمات
0/5460/5340/5720/3790/4270/377ضريب همبستگي

p-value0/0000/0000/0000/0090/0030/01

بحث
خدمات  كیفیت  به  توجه  درماني  و  بهداشتي  موسسات  در 
درماني و تفکر راهبردي در جلب رضايت مشتريان و مراجعه كنندگان 
و كسب مزيت رقابتي پايدار مي تواند موثر باشد. براساس يافته هاي 
پژوهش تفکر راهبردي بیمارستان هدف با میانگین 3/5 در بیش از 
حد متوسط ارزيابي مي گردد كه اين مهم ضمن همسويي با نتايج 

مطالعات معمايي و همکاران در دانشگاه علوم پزشکي تهران )7(؛ و 
احمدي در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران )15( برخالف 
نتايج پژوهش طیبي و همکاران در بیمارستان هاي دانشگاه علوم 
پزشکي ايران مي باشد )6(. كیفیت خدمات درماني سازمان هدف 
نیز با میانگین 3/99 بیش از میانگین ارزيابي گرديده است .كه اين 
فر در خصوص كیفیت  نتايج مطالعات عجم و صديقی  با  موضوع 
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خدمات درماني يک بیمارستان صحرايي )16(، شکوهیار و كاوياني 
و    Min و   )14( تهران  نظامي شهر  هاي  بیمارستان  از  يکي  در 
همکاران در بیمارستانهاي منتخب 9 شهر در كشور چین )17( مشابه 
می باشد. همچنین اين نتايج با يافته های عامريون در بیمارستان هاي 
نظامي منتخب شهر تهران )Hussein & AlBorie ،)18 در 
و   Mohamad  ،)19( سعودي  عربستان  كشور  بیمارستان هاي 
همکاران در بیمارستان هاي كشور مالزي )20(، حکمت پو و همکاران 
در بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اراک )21( 
علوم  دانشگاه  بیمارستان هاي  در  اسماعیلی  امیر  و  مقدم  نکويي  و 
بیمارستانهاي  در  همکاران  و   Martins و   )22( كرمان  پزشکي 

دولتي پرتقال )23( هم راستا نمی باشد. 
افزايش  با  كه  است  آن  بیانگر  حاضر  مطالعه  هاي  يافته 
بیمارستان  خدمات  كیفیت  شاخص هاي  راهبردي  تفکر  ظرفیتهاي 
هدف بهبود مي يابند. همچنین نتايج نشانگر آن است كه در كلیه ابعاد 
تفکر راهبردي با كیفیت خدمات همبستگي معناداري وجود دارد كه 
اين موضوع در پژوهش هاي حوزه كیفیت خدمات درماني و مديريت 

راهبردي تاكنون مغفول مانده است.

نتيجه گيري نهایي 
يافته هاي مطالعه حاضر مويد آن است كه با افزايش تفکر 

راهبردی میزان كیفیت خدمات افزايش می يابد. 
محدوديت هايي از قبیل عدم وجود مطالعات مناسب و مشابه 
در رابطه با تفکر راهبردي در حوزه بهداشت و درمان، عدم همکاري و 
همیاري برخي از كاركنان بیمارستان هدف و روند اداري كند در اين 

مطالعه وجود داشته است.
و  فرصتها  شناسايي  و  راهبردی  تفکر  گردد  مي  پیشنهاد 
تهديدات محیطي به صورت منظم مورد توجه مسئوولین بیمارستانها 
موسسات                            اين  مسئوالن  و  مديران  گیرد.  قرار  درماني  مراكز  و 
مي توانند با برگزاري كالس هاي آموزشي ونیز دعوت از متخصصان 
قابلیت   تقويت  به  راهبردي  به موضوع مديريت  آشنا  و كارشناسان 
شناسايي مسئله و آينده نگري در موسسات تحت مديريت خود كمک 

بنمايند. 

تشکر و قدرداني
شماره  به  مصوب  پژوهشي  طرح  قالب  در  مقاله  اين 
صورت  كرج  جمشید  تخت  خصوصي  بیمارستان   94/1651-3
پذيرفته است. از مديريت و كاركنان بیمارستان تخت جمشید كرج 
اند  داشته  مطلوبي  مشاركت  پژوهش  اين  اجراي  راستاي  در  كه 

سپاسگزاري مي شود.

References
1- Mirfakhraddiny H, Farid D, Tahari Mehrjardi MH, Zareei Mahmod abadi M. [Identification and 

ranking of factors affecting quality improvement of health and treatment services using multiple attribute 
decision making (MADM): A case study]. Journal of Health Administration. 2011; 13 (43): 51-63 (Persian).

2- Moghbel B, Mohammadi A. [A Study of the quality of service presented in health care centers of 
Fars province]. Journal of Social Science and Humanities of   Shiraz University.  2003; NO 38; 54 - 62 
(Persian).

3- Kitapci O, Ceylan A, İbrahim. The impact of service quality dimensions on patient satisfaction, 
repurchase intentions and word-of-mouth communication in the public healthcare industry. Procedia 
Social and Behavioral Sciences. 2014; (48): 161 - 169.

4- Parasuraman A, Zeithaml B. A conceptual model service quality its implications for future research. 
Journal of Marketing. 1985; 49, 41-50.

5- Parasuraman A, Zeithaml B. Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perception of 
service quality. Journal of Retailing. 1998; 64(1) 65-79.

6- Tabibi J, Raeissi A. Nasiripour M. [Strategic management implementation in hospitals affiliated to 
Iran University of Medical Sciences]. The Journal of Qazvin University of Medical. Science. 2003; 27: 
p54-60 (Persian).

7- Moammai SH, Amini MT, Dargahi M , Mashayekh B, Janbozorgi A. [Strategic thinking measurement 



سجاد شکوهیار و همکارانهمبستگي تفکر راهبردي و كیفیت خدمات ...

دوره 5 شماره 3 خرداد و تیر 1395مديريت ارتقای سالمت 49

among staff managers of Tehran University of Medical Science]. Journal of Health Administration. 2013; 
16(53): 73- 84 (Persian).

8- Warren –Steptoe G, Howat D, Hume I. Strategic thinking and decision making: literature review. 
Journal of Strategy and Management. 2011; 4(3): 238-250. 

9- Bouhali R, Yousra M, Hind L, Linda F. Leader roles for innovation: Strategic thinking and planning. 
Procedia Social and Behavioral Sciences. 2015; 181(11): 72 - 78.

10- Heracleous L. Strategic thinking or strategic planning. Long Range Planning.1998; 31 (3): 481 - 
487. 

11- Ghafaryan V, Kiani Gh. [5 Command for Strategic Thinking]. Fara Publication 2010 (Persian).
12- Liedtka J. Strategic Thinking: Can it be Taught, Long Range Planning. 1998; 31 (1): 120 - 129. 
13- Monavvarian A, Aghazade H, Shahamat M. [Measuring the strategic thinking of the managers of 

Tehran's Municipality]. Journal of Business Management. 2012; 4(12): 129-146 (Persian).
14- Shokohyar S, Kavyani H. [The survey of Relationship between organizational intelligence 

components with quality health services at military hospital in Tehran in 2014]. Journal of Police Medicine. 
In press (Persian).

15- Ahmadi SH. [Measurement of strategic thinking in treatment department of TUMS by Strategic 
Model of Hamel G. in 2011]. Thesis MBA, Tehran PNU, Management University. 2011 (Persian).

16- Ajam M, Sadeghifar J. [Assessing Quality of Healthcare Service by the SERVQUAL Model: A 
case study of a Field Hospital].  Journal of Military Medicine. 2014; 15 (4): 273-279 (Persian).

17- Min L, Douglas B, Cheng Y. Evaluating patients' perception of service quality at hospitals in nine 
Chinese cities by use of the Servqual Scale. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015; vol;; 6: 
497-504.

18- Ameryoun A. [Assessment the gap between patients’ expectations and the services provided to 
them in selected hospitals of Tehran in 2012]. Journal of Police Medicine. 2013; 2 (1): 1-10 (Persian).

19- Hussein M, AlBorie S. Patients’ satisfaction of service quality in Saudi hospitals a SERVQUAL 
analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2013; 26 (1) 20-30

20- Mohamad  M, Dilla L, Suryani CH, Siti  N. Patient satisfaction with access to Malaysia Clinic. 
Procedia Social and Behavioral Sciences. 2013; vol; 9 (10): 395 - 402.

21- Hekmatpo D, Sorani M, Farazi A, Fallahi Z, Lashgarara B. [A survey on the quality of medical 
services in teaching hospitals of Arak University of Medical Sciences with SERVQUL Model in Arak, 
2010]. Arak Medical University Journal (AMUJ). 2012; 15(66): 1-9 (Persian).

22- Nekoei-Moghadam M, Amiresmaili MR. Hospital services quality assessment. International 
Journal of Health Care Quality Assurance. 2011; 24 (1): 57-66. 

23- Martin L, José C, Tânia R. Assessing Obstetrics Perceived Service Quality at a Public Hospital. 
Procedia Social and Behavioral Sciences.2015; vol; 181 (11): 414 - 42.



سجاد شکوهیار و همکارانهمبستگي تفکر راهبردي و كیفیت خدمات ...

دوره 5 شماره 3 خرداد و تیر 1395مديريت ارتقای سالمت 50

The correlation between the strategic thinking and quality of health services

Shokohyar S1, *Kavyani H2, Fath Abadi H3, Zafari SH4, Rohi MJ5, Hadavand Ahmadi R6 

1- Assistant Professor, Department of IT Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti 
University, Tehran, Iran.
2- PhD Candidate of  Management, Department of  Public  Management, Faculty of  Economic and  Management, 
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding author)
Email: Hassan.Kavyani@Srbiau.ac.ir 
3- PhD Candidate of  Management, Department of Industrial Management, Faculty of  Management and 
Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4- MSc in Accounting, Department of  Accounting, , Faculty of Accounting, Science and Research Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran.
5- MSc students of Information Technology Management, Department of IT Management, Faculty of Management, 
Western branch, Payame Noor University, Tehran, Iran.
6- MSc Students of  Management, Department of  Public  Management, Faculty of    Management, Islamic Azad 
University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

Abstract
Introduction: Improving the quality of medical services in hospitals and health centers 

requires planning and understanding of environmental opportunities and threats. The aim 
of the present study was to determine the correlation between the strategic thinking and the 
quality of health services.

Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 92 staff members of 
Takht Jamshid hospital in 1394 were chosen based on the Morgan table with Stratified - 
random method. Data were collected through “Servqual Scale" and “Strategic Thinking 
Questionnaire". The reliability of the questionnaires were confirmed using Cranach's alpha 
coefficient. Data was analyzed using SPSS/19. 

 Findings: The results showed a significant positive correlation between the strategic 
thinking and the quality of health services (r=0.546). In addition, the strategic thinking and 
the quality of services in the target hospital was more than the medium.  

 Conclusion: It is believed that increase in the strategic thinking will enhance the quality 
of services. Therefore, it is suggested that managers of hospitals and medical centers uses 
strategic thinking.

Keywords: Strategic thinking, Quality of Healthcare, Servqual Model, Liedtka Model.
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