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مقدمه :توانايي س��ازمانها در پاسخ س��ريع به تغييرات محيط و واكنش به خواستههاي مش��تريان در شرايط رقابتي امروز ،از
مهمترین امتيازات به شمار مي آيد .اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين چابكي اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی

تهران ،استراتژي چابكي و تأثير آنها بر نيروي كار چابك انجام گرفت.

روش پژوهش :اين پژوهش توصيفي در ماههاي آذر ،دي و بهمن  1389انجام ش��د .تس��ت اعتبار پرسشنامه ،از طریق  20نفر از
خبرگان و ابزار گردآوري دادههاي پژوهش پرسش��نامه با طيف  7گزینهای ليكرت بود .پايايي آزمون از روش همس��اني دروني
با اس��تفاده از آلفاي كرون باخ تأييد ش��د ( .)a=0.841كليه پزشكان ،پرستاران و پرس��نل بخش اورژانس بيمارستانهاي باليني

دانش��گاه علوم پزش��کی تهران ( )N=104در اين پژوهش ش��ركت نمودند .و به منظور تحلیل دادهها از مدل معادالت س��اختاري

استفاده گرديد.

يافتهه�ا :تحلي��ل عاملي تأييدي نش��ان داد كه بين متغير مكنون اس��تراتژي چابكي و چابكي كار رابط��ه معني داري وجود ندارد

( )T-Value = -0.29ول��ي رابطه بين اس��تراتژي چابكي و چابكي نيروي كار رابطه معن��ي داري با ( ،) T-Value=1.98و رابطه
بين چابكي نيروي كار و چابكي كار با ( )T-Value=1.96تأييد گرديد .برخي از ش��اخصهاي ماهيت س��ازمان و همچنين برخي
مؤلفههاي پيچيدگي شغل در متغير استراتژي چابكي با ( )T-Value<1.96حذف گرديد.

نتيجهگيري :رابطه اساس��ي بين مديريت استراتژيكي با تأكيد بر چابكي كار و چابكي نيروي كار ،وجود دارد .همچنين چابكي كه

با آموزشهاي مديريتي به همراه باشد تأثير بسزايي بر مشخصههاي كار و عملكرد چابك كاركنان خواهد داشت .چابكي كار نيز
به عنوان يك متغير مكنون تأثير بسزايي بر چابكي نيروي كار دارد.

كليد واژهها :استراتژي چابكي ،چابكي نيروي كار ،بیمارستان ،اورژانس

1.1دانش��جوي دكتري مديريت بازرگاني،دانش��گاه آزاد اس�لامي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران ،نويس��نده مس��ئول ( )shadi.adibi@hotmail.com
 2.2استاديار گروه مديريت بازرگاني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
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مقدمه
يكي از مهمترين فاكتورهاي بقاء و پيش��رفت ش��ركتها
در محي��ط پوياي امروزي ،چابكي آنها ميباش��د .ويژگي
اساس��ي اين محيط تغيير و عدم اطمينان اس��ت .در چنين
محيطي عملكرد شركتها چگونه بايد باشد تا ضمن حفظ
موقعي��ت خود در محيط ،حد اكث��ر منفعت را از تغييرات
كس��ب نموده و پيش��رفت كنند .علم مدیریت نیز بنابر این
اصل ،تحوالتی را ش��اهد بودهاست .مدیریت اعم از آنکه
در بخش دولتی باش��د یا خصوصی ،مسئولیت بکارگیری
صحی��ح و مناس��ب عوامل تولید را در جهت اهداف س��ه
گانه س��ازمان ،کارکنان و دولت بعه��ده دارد .به این دلیل،
ایفای نقش مدیریت در این عصر ،بس��یار پیچیده و دشوار
اس��ت ]۱[.همچنی��ن از آنجا که تغییر ،یک��ی از بزرگترین
خصوصیات سازمانها و موسسات در حوزه رقابتی امروز
اس��ت ،]۲[.تغییرات تکنولوژیکی یا هر نوع تغییر دیگری،
تغییرات مدیریتی را نیز طلب مینماید ]3[.نظام س�لامت
از این قاعده مستثنی نبوده و بدون تغییر ،مدیریت این نظام
قادر نیست که سازمان را مطابق با آنچه اهداف سیاستهای
سالمتی ایجاب میکند تغییر داده و متحول سازد ]۳[.نظام
سالمت و بیمارستان نیزجزوي از سازمان غیرانتفاعی اما با
س��ازوکارهای اقتصادی به شمار مي آيد ،براین اساس باید
توجه کنیم که اگر به بیمارستان با نگرش یک سازمان نگاه
کنیم ،آن زمان نگاهمان نس��بت ب��ه بیمار نیز تغییر میکند.
در این ش��رایط بیمار به مش��تری تغییر پیدا كرده و آنگاه به
دس��ت آوردن رضایتش بیش از گذش��ته مورد توجه قرار
میگیرد ،همچنين با توجه به رقابتی بودن فضای پیرامون،
مشتریان میتوانند مراکز خدماتی دیگری را انتخاب نمایند
بنابراین اين س��ازمان برای بقاء و اس��تمرار خود ناگزیر به
تغییر و انطباق با شرایط موجود ،پذیرفتن فضای رقابتی و
بهره گیری از سازوکارهای اقتصادی است]۴[.
از س��ال  ۱۹۹۱اصطالح چابکی برای اولین بار به کار
گرفته شد .چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش
س��ریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی اس��ت .همانند
تولید کنندگان ،س��ایر س��ازمانها و موسسات ناچارند که
برای رقابت در قرن بیس��ت و یکم به دنبال چابکی باش��ند
چرا که س��ازمانهای مدرن با فشار فزایندهای جهت یافتن
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راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه
هس��تندو چابکی ،توانایی سازمان برای عرضه محصوالت
و خدم��ات ب��ا کیفیت باال را ارتق��اء داده و در نتیجه عامل
مهمی برای اثربخشی سازمان میشود ]5[.یــک ســازمان
چــابک فرآیندهای سازمانی و افراد را با فناوری پیشرفته
ترکیب میکند تا نیازهای مشتری را برای ارائه محصوالت
و خدمات با کیفیت ودر کوتاه مدت برآورده کند .چابکی
توانایی س��ازمان در تهی��ه محصوالت و خدمات با کیفیت
خوب را افزایش میدهد و بنابراین برای افزایش توان رقابت
س��ازمان مهم است ]6[.چابکی پارادایمی برای فعالیت در
صحنه تج��ارت امروز(ارائه محصوالت ی��ا خدمات) كه
برداش��تهای ذهنی جدیدی را پیرامون تولید ،مش��تری،
فروش ،خرید ،شکلهای مختلف روابط تجاری ،ارزیابی
عملکرد کارکنان و ش��رکتها فراهم میسازد ]7[.چابكي
نتيجه ادغام هوش��ياري به تغييرات به معناي به رس��ميت
ش��ناختن فرصت و چالشها اع��م از داخلي و خارجي با
اس��تفاده از توانايي اس��تفاده از منابع در پاسخ به تغييرات
بالق��وه و بالفعل به موقع ،انعطاف پذير و ارزان مي باش��د.
[ ]7تمایل مدیران به داشتن سازمانی پویا و انعطاف پذیراز
یکسو و از سوی دیگر دگرگونیهای بازار ،باال بودن کیفیت
تولی��دات و خدمات و وجود نوآوری ،س��اختار خش��ک
و نات��وان در ن��وآوری و بی توجه به نیاز و خواس��تههای
مش��تریان در ش��رايط ناهماهنگ و ناس��ازگار اس��ت]8[.
رویک��رد چابک��ی ک��ه در کمتر از یک ده��ه مطرح و
توس��عه یافته ،پاسخی آگاهانه و جامع به نیازهای متغیر در
بازارهای رقابتی و کس��ب موفقی��ت از فرصتهایی که به
دس��ت میآید ،میباشد ،به طور طبیعی سازمانها خواهان
اثر بخشی خود هستند که این موضوع وابسته به تشخیص
محی��ط و همچنی��ن درک و احساس��ات تغییرات حاصله
در محیط و تعدیله��ای ضروری در مکانیزمهای نظارت
و بازخوردهای عملیاتی اس��ت .تولید سفارش��ی به جای
تولید انبوه یکی از پاسخهای طبیعی  -تدریجی سازمانها
است و شرکتهای تولیدی و خدماتی به رویکرد چابکی
روی آوردهان��د ]9[.چابکی دارای دو بخش اصلی اس��ت
 )1پاس��خ به تغییرات (پیش بینی نشده و غیر منتظره) و )2
بهره برداری از تغییرات و س��ود جس��تن از آنها به عنوان
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فرصت ]10[.امروزه در اغلب كش��ورها ،بهداشت جامعه
و چگونگي ارايه مراقبتهاي بهداشتي يك مسئله اساسي
به ش��مار مي رود .بيمارس��تان مهمترين نهاد در زمينه ارايه
خدمات بهداش��تي و درماني مي باش��د كه نيازمند نيروي
انس��اني ماهر ،تجهيزات ضروري و تس��هيالت مناس��ب
مي باشد .اورژانس و بخش فوريتهاي پزشكي كه وظيفه
ام��داد رس��اني و درمان س��ريع كليه بيماران اورژانس��ي،
مصدومان س��وانح را بر عهده دارد ،يكي از اركان ضروري
و اجتناب ناپذير بيمارس��تانها به حس��اب مي آيد.در اين
ميان قسمت اورژانس بيمارستانها در هر زمان با تغييرات
پيش بيني نش��ده اي مواجه است و نجات جان انسانها از
مهمترين وضايف آنها به شمار میآید ،بنابراين بيمارستان
چابک میتواند باعث کاهش هزینههای تولیدی و افزایش
س��هم بازار ،ارضای نیاز بيماران ،آماده سازی برای معرفی
خدم��ات جدی��د ،ارزیاب��ی و تخمین فعالیته��ای فاقد
ارزش اف��زوده و افزایش رقابت بيمارس��تان ش��ود .از این
رو بيمارس��تان چابک به یک اس��تراتژی موفقیت آمیز در
بازارهای رقابتی با پاسخ به تغییرات سریع نیازهای بيماران
تبدیل شدهاست]2[.
یک س��ازمان ضرورتا دارای مجموعهای از ظرفیتها
برای پاس��خگویی به تغییرات در محیط است .بيمارستان
چابك بیشتر در مورد تغییر و عدم اطمینان و غیر قابل پیش
بینی بودن محیط نگران است و سعی در نشان دادن واکنش
صحیح در این ش��رایط دارد .از این رو سازمان چابک نیاز
ب��ه ظرفیتهای موجود بالقوه و تطابق برای مواجهه با این
تغییرات و ع��دم اطمینانها در محیط دارد .این ظرفیتها
ش��امل  ۴عنصر اصلی هستند )۱ ]11[.قدرت پاسخگویی
(واکنش) :توانایی شناس��ایی تغییرات وپاسخگویی سریع
به آنها جهت برطرف س��ازی آنه��ا )۲ .رقابت :توانایی
دس��تیابی مؤثر و کارا به اهداف و رس��التهای س��ازمان.
 )۳انعطاف پذی��ری /ق��درت پذیرش :توانای��ی پردازش
فرآینده��ای مختل��ف و دس��تیابی به اه��داف گوناگون با
امکانات یکسان )۴ .سرعت /چابکی/تیزی :توانایی انجام
فعالیتها در کوتاه ترین زمان ممکن .با اس��تفاده از این ۴
اصل یک متدلوژی برای ترکیب آنها به یک سیستم مرتبط
و یکپارچ��ه ایجاد شدهاس��ت و همچنین از آنها به عنوان

ظرفیته��ای رقابتی اس��تراتژیک نیز نام برده شدهاس��ت.
بنابراین اگر یک س��ازمان میخواهد چابک باشد ،باید این
 ۴اصل را در نظر داش��ته باش��د .دستیابی به چابکی نیاز به
واکنش نشان دادن در بعد استراتژیها ،تکنولوژیها ،افراد
و فرآیندها اس��ت .بدین ترتیب ،تمام حوزههای س��ازمان
نیاز به داش��تن حامیان چابک��ی ،يا نيروي كار چابك برای
پاسخگویی مؤثر به تغییرات محیط دارند .در گذشته برای
کمک به مدیران در دس��تیابی به چابکی سازمان ،مطالعات
زیادی برای شناسایی وس��ایل چابکی که مدیران سازمان
میتوانند آنها را بر طبق اس��تراتژی س��ازمان ،فرآیندها و
سیس��تمهای اطالعاتی انتخاب کنند ،انجام شد و  ۴عنصر
جزئی در چابکی شناسایی شد :تحویل ارزش به مشتریان؛
آمادگ��ی در مواجهه برای تغییر؛ ارزش گذاری برای دانش
و مهارت انس��انی؛ ایجاد همکاران مجازی [ ]12از طرفی،
توس��ل به قدرت مهارت و خالقیت ذینفعان س��ازمانی و
اس��تفاده درس��ت و به موقع از فناوریها موجب افزایش
انعطاف پذیری و میزان پاس��خگویی س��ازمان میشود .در
این حالت اس��ت که سازمان میتواند با ایجاد ارتباط مؤثر
ب��ا تأمین کنندگان ،به موق��ع محصوالت و خدمات و یا به
عبارتی نیازها و خواس��تههای مشتریان را پاسخ گفته و به
چابکی تولیدی دس��ت یابد .حال اگر س��ازمان ،سه مؤلفه
هزین��ه ،س��رعت و کیفیت را مدنظر ق��رار داده و در بهبود
وضعیت این سه مؤلفه در سراسر سازمان بکوشد ،به چابکی
سازمانی دس��ت خواهد یافت .بنابراین ،میتوان گفت که
چابکی سازمانی بر پایه سه مؤلفه کیفیت ،سرعت ،و هزینه
سنجیده میشود و سازمانها میبایست برای نیل به چابکی
س��ازمانی این سه مقوله را به سطح عالی برسانند ]5[.برای
رقب��ای چابک ،تغییر و عدم اطمینان منبع احیای فرصتها
از روشه��ای موفق دائمی اس��ت .بنابرای��ن رویارویی با
تغییرات بدون سابقه قبلی ،چابکی متکی به ابتکار ،مهارت،
دانش انس��انی ،و دسترس��ی افراد به اطالعات اس��ت]5[.
همچنین از آنجا که بزرگترین دارایی یک س��ازمان نیروی
انسانی است ،داشتن نیروی کار چابک در محیط اورژانس
بیمارس��تان از مهمتری��ن مزیتهای آن به ش��مار می آید.
همچنين ،مراقبتهای بهداش��تی به طور فزایندهای به
س��مت پیچیدگی و گستردگی میرود .مطالعه سولبرگ و
نظام سالمت 1389؛ )1,2( 2
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هم��کاران درباره فاکتورهای حیاتی حمایت کننده اجرای
تغیی��رات نش��ان داد که ترکی��ب فاکتورهای س��ازمانی و
حرف��های حیاتی اس��ت .در این مطالعه آمدهاس��ت"توجه
کنی��د که از فاکتورهای متفاوت و گوناگون اس��تفاده کنید
و از چندین اس��تراتژی بهره بگیرید" .اس��تراتژیهایی که
فعالیتها و اقدام��ات متفاوت را ترکیب میکند ،همراه با
موانع خاص برای تغییر بوده ،ولی معموال موفق تر از یک
مداخله به تنهایی است]13[.
مهارته��ای نی��روی کار چابک را میت��وان به هوش،
به معنی پاس��خ به تغییرات در نیازهای مش��تریان و پاسخ
به تغییرات وضعیت بازار ،شایس��تگی به معنای س��رعت
توس��عه مهارتها و شایس��تگیهای جدید ،س��رعت به
دست آوردن مهارتهای مناسب با تغییرات کسب و کار،
س��رعت مهارت مدیریت نوآور وسرعت به دست آوردن
مهارتهای نرم اف��زاری و تکنولوژی اطالعات همچنین
هم��کاری ب��ه معنای رابطه هماهنگی ب��ا انجام عملیات و
س��هولت انتقال در پروژهها و فرهنگ به معنی توانا سازی
کارکن��ان به منظ��ور تصمیم گی��ری و سیس��تم اطالعاتی
پش��تیبانی از زی��ر س��اختهای تکنول��وژی اطالعات به
منظ��ور توجیح سیس��تمهای اطالعاتی ،برش��مرد ]14[.با
مطالعه تجربي مدل نش��ان داده شد كه تئوري پرداختن به
مديريت نيروي كار و چابكي نيروي كار ،ش��اخص درگير
كردن كاركنان كه ش��امل به اش��تراك گذاشتن اطالعات،
آموزش،پاداش ،تقسيم قدرت بين كاركنان ،تأثير مثبتي بر
رضايت و عملكرد كاركنان دارد]15[.
اس��تراتژي چابكي بر مبن��اي چارچوب پژوهشهاي
انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه اين استراتژي به عنوان يك
معلول از علتهاي محص��ول مرتبط با چابكي ،همكاري
مرتبط با چابكي ،سازمان مرتبط با چابكي و افراد و دانش
مرتبط با چابكي است]16[.
در اي��ن پژوه��ش ،چابكي نيروي كار ب��ه عنوان يك
عملك��رد و رفتار چابك در محيط كار به ش��مار مي آيد .و
كاركنان را ب��ا موقعيتهاي غير قابل پيش بيني و غافلگير
كننده مواجه مي سازد.
هدف كلي پژوهش ارزيابي ارتباط استراتژي چابكي،
بيمارس��تان چابك و چابكي پرس��نل بيمارس��تان است و
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ارزيابي ارتباط بين شاخصهای محصول چابك ،همكاري
چابك ،سازمان چابك ،افراد و دانش چابك با متغير مكنون
اس��تراتژي چابك��ي همچني��ن ارتباط بين ش��اخصهاي
درخواس��ت شغل ،كنترل شغل ،تنوع مهارتها ،پيچيدگي
شغل ،عدم اطمينان شغل با متغير مكنون سازمان از اهداف
ويژه پژوهش است.
روش پژوهش:
پژوه��ش از نوع مطالعات كاربردي به ش��يوه توصيفي در
ماهه��اي آذر ،دي و بهم��ن  1389انج��ام گردي��د .ابتدا به
منظور انجام تس��ت اعتبارپرسش��نامه 20نفر از خبرگان و
صاحبنظران انتخاب شدند كه شامل  15نفر از افراد داراي
تحصيالت ليسانس و باالتر در زمينه مديريت بيمارستاني
و  5نفر از اس��اتيد دانشگاهي صاحبنظر در زمينه پژوهش
ب��ود .ابزار گردآوري دادههاي پژوهش پرسش��نامه بود که
ب��ه روش مصاحب��ه حضوري تکمیل ش��د ،جامعه آماري
پژوهش شامل  49پزشك و  20مدير پرستاراني35 ،پرستار
و 10مدير اداري مش��غول ب��ه كار در محيط پژوهش بود.
روش نمون��ه گي��ري تصادفي س��اده و مؤلفههاي مكنون
پژوهش ش��امل اس��تراتژي چابكي ،چابكي كار و چابكي
ني��روي كار ومتغيرهاي مش��اهده گر(آش��کار) هر يك به
ترتيب هر مؤلفه ش��امل خدمت ،همكاري و سازمان براي
مؤلفه اس��تراتژي چابكي ،مه��ارت ،پيچيدگي كار و عدم
اطمين��ان در كار ب��راي مؤلفه چابك��ي كار و پيش فعالي و
جهندگي براي مؤلفه چابكي نيروي كار در نظر گرفته شد
كه با استفاده از نظر خبرگان و با استفاده از مقياس ليكرت
 7گزین��های نس��بت به امتياز دهي از كام�لأ موافقم( ،)7تا
كامأل مخالفم( )1براي هر يك از ش��اخصها اقدام ش��د.
با اس��تفاده از نظر خب��رگان به  95درصد موافقت در مورد
حذف برخي از ش��اخصهاي س��نجش متغيرهاي پنهان
ش��امل حذف س��ازههاي مربوط به درخواس��ت كار(Job
 )Demandو كنت��رل كار( )Job Controlاز متغي��ر چابكي
كار و حذف سازه سازگاري از متغير پنهان چابكي نيروي
كار و همچنين حذف  2س��ازه از شاخص خدمت مربوط
به شاخص خدمت مربوط به متغير پنهان استراتژي چابكي
انج��ام پذيرف��ت .پس از ح��ذف موارد ف��وق و موافقت
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پژوهش��گر با داليل آن كه در مصاحبه حضوري ذكر شد،
پرسش��نامه تصحيح شده دوباره مورد آزمون و نظر سنجي
خبرگان و صاحبنظران قرار گرفت .پرسشنامه اين پژوهش
در دو بخش اطالعات دموگرافيك ش��امل جنسيت ،سن،
ميزان تحصيالت ،س��ابقه كار در بيمارستان ،ميزان آشنايي
با مفهوم چابكي و ميزان شركت در كالسهاي مديريتي و
بخش دوم شامل سؤاالت اصلي به منظور آزمون فرضيات
پژوه��ش به تعداد  38س��ئوال بود .توزي��ع و جمع آوري
دادهه��ا در مقطع زماني  28آذرم��اه  1389تا  30بهمن ماه
 1389به مدت  88روز انجام ش��د .پايايي آزمون از روش
همس��اني دروني با استفاده از آلفاي كرون باخ يكبار براي
كليه متغيرها ( )a=0.841و سه بار براي متغيرهاي مکنون
اس��تراتژي چابكي( ،)a=0.886چابكي كار()a=0.796
و چابك��ي نيروي كار( )a=0.832انج��ام و تأييد گرديد.
همچنين به منظور تأييد اعتبار عاملي سازههاي و اينكه آيا
ش��اخصها ( ،)Observerمفاهيم را مي سنجند ،از تحليل
عامل��ي تأییدی به ازای هر متغیر مکنون و ش��اخصهای
آن اس��تفاده گرديد .به این مفهوم که آیا ش��اخصهای هر
متغیر مکنون درون زا و برون توانس��تهاند متغیر مکنون را
به خوب��ی تبیین میکنندیا خیر .اعتب��ار عاملي صورتي از
س��ازه اس��ت كه از طريق تحليل عاملي به دس��ت مي آيد.
تحلي��ل عاملي يك فن آماري اس��ت كه در علوم انس��اني
كاربرد فراوان دارد ]9[.با ااستفاده از تحليل عاملي مي توان
مش��خص نمود كه آيا پرسشنامه شاخصهاي مورد نظر را
اندازه گيري مي كن��د يا خير .در نهايت و به منظور آزمون
فرضي��ات پژوهش و وجود رابطه بين متغيرهاي مكنون از
مدل معادالت ساختاري( )SEMاستفاده گرديد .مدل یابی
معادالت ساختاری ،یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از
خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر مدل کلی
خطی ( )General Linear Modelاس��ت که به پژوهش��گر
امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرس��یون را مورد
آزمون قرار مي دهد .كه در آن برخي از شاخصهاي برازش
مدل مناس��ب به تفكيك هر سازه در روش مدل معادالت
ساختاري شامل ()RMSEA<0.05, GFI>0.9, AGFI>0.9
و همچنين ش��اخص با ( )t-value>1.96تعريف مي گردد.
هدف تحلیل مدل س��ازی معادله س��اختاری این است که

معین کند مدل نظری تا چه حد توس��ط دادههای نمونهای
حمایت میش��ود .اگر دادههای نمونه مدل نظری را تأیید
ک��رد ،آنگاه میتوان مدلهای نظری پیچیده تری را فرض
کرد و اگر دادههای نمونهای مؤید مدل نظری نبودند ،آنگاه
میت��وان مدل پایه را اصالح و مجددا ً آن را آزمون کرد .در
نتیجه مدل س��ازی معادله ساختاری ،مدلهای نظری را با
استفاده از روش علمی آزمون فرضیه میآزماید.
ابزار تحلیل دادهها در این پژوهش ،اس .پي .اس .اس
و لیزرل میباشد.
يافتهها:
از  104نمونه مورد بررس��ی 25 ،نفر (24درصد) را زنان و
 78نفر (75درصد) را مردان 32 ،نفر(30درصد) سن  20تا
 55 ،30نفر(53درصد) س��ن  31تا  13 ،41نفر(12درصد)
س��ن  42تا  52و  3نف��ر (3درصد) دارای س��ن باالی 53
سال ،همچنین تعداد  51نفر(50درصد) دارای تحصیالت
لیس��انس 34 ،نف��ر (32درص��د) پزش��ک عموم��ی و 13
نفر(12درصد) پزش��ک متخصص و دارای بیشترین سابقه
کار  2تا  5س��ال با فراوانی 45( 47درصد) و  5تا  10س��ال
ب��ا فراوانی 31( 33درصد) ،همچنین  39نفر(37درصد) با
مفهوم چابکی آش��نایی خیلی زیاد و زیاد 9 ،نفر(8درصد)
نظ��ری نداش��ته و  11نف��ر (10درص��د) آش��نایی کم و 6
نفر آش��نایی خیلی ک��م و در نهایت  45نف��ر (43درصد)
در کالسه��ای مدیریت��ی ش��رکت و با مفاهی��م مدیریت
آش��نایی خیلی زی��اد 39 ،نفر(37درصد) آش��نایی زیاد9 ،
نفر(8درصد) نظری نداش��تند 7 ،نفر(6درصد) آشنایی کم
و  4نفر(3درصد) آشنایی خیلی کم را گزارش کردند.
نتای��ج تحلی��ل عامل��ی تأییدی ب��ه منظور ش��ناخت
ش��اخصهای هر متغیر مکنون درون زا و برون زا و تبیین
ش��اخصهای مناس��ب نش��ان داد که در متغی��ر مکنون و
برون زای اس��تراتژی چابکی ش��اخصهای  1و  2مربوط
به محصول با مقدار ( )t-value<1.96از شاخصها حذف
گردی��د .متغیر مکن��ون درون زای چابک��ی کار به منظور
ش��ناخت شاخصهای مناسب نش��ان داد که شاخص 15
مربوط به مهارت با مقدار( )t-value<1.96از ش��اخصها
حذف گردید .و نهایت��أ نتیجه تحلیل عاملی تأییدی متغیر
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رابطه استراتژی چابکی ،سازمان چابک و نیروی کار...

جدول  :1شاخصهای برازش محاسبه شده متغیرهای مکنون
AGFI

GFI

CFI

RMSEA

X2\df

نام متغیر مکنون

0.1

0.998

0.965

0.02

1.08

استراتژی چابکی

0.97

0.93

0.99

0.06

2.03

چابکی کار

0.1

0.92

0.95

0.07

2.09

چابکی نیروی کار

جدول  :2مقايسه وجود رابطه به ازاي هر يك متغيرهاي مكنون پژوهش با استفاده از تحليل مسير
رابطه متغیرهای مکنون

Standard Solution

T-Value

نتیجه آزمون

استراتژي چابكي و چابكي نيروي كار

0.13

1.98

وجود رابطه معني دار

چابكي كار و چابكي نيروي كار

0.09

1.96

وجود رابطه معني دار

استراتژي چابكي و چابكي كار

-0.03

1.26

عدم وجود رابطه معني دار

جدول  :3شاخصهای برازش مدل رابطه استراتژی چابکی ،سازمان چابک و نیروی کار چابک
AGFI

GFI

CFI

RMSEA

X2\df

0.99

0.92

0.91

0.08

2.01

چابکی نیروی کار نش��ان داد که ش��اخصهای  26و  35با
مق��دار کمتر از  1.96از تحلی��ل عاملی حذف گردد .نتایج
به دس��ت آمده پس از حذف ش��اخصهای فوق با نش��ان
دادن ش��اخصهای ب��رازش مدل در جدول  1نش��ان داده
شدهاست.
پ��س از انجام تحلیل عامل��ی تأییدی به ازای هر متغیر
مکنون و ش��ناخت شاخصهای مناس��ب به منظور تبیین
آنه��ا 3،تحلیل مس��یر ( )Path Analysisمج��زا به منظور
تعیی��ن رابطه به ازاي هر يك از متغیره��ای پنهان با متغير
ديگر پژوهش انجام شد.
نتايج تحليل مسير دو متغير مكنون استراتژي چابكي و
چابكي كار نشان داد كه بين اين دو متغير رابطه معني داري
وجود ندارد و با وجود فرضيه مبني بر وجود رابطه ،متغير
اس��تراتژي چابكي فقط  0.03متغير چابك��ي كار را تبيين
مي كرد و مقدار ( )t-value=1.26به دس��ت آمد .همچنين،
بي��ن متغير مكنون اس��تراتژي چابكي و چابكي نيروي كار
رابطه مثبت و معني داري گزارش ش��د به طوري كه متغير
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اس��تراتژي چابكي  0.13متغير چابكي نيروي كار را تبيين
ك��رده و مقدار ( )t-value=1.98به دس��ت آمد كه مبني بر
وجود رابطه و تأييد فرضيه مي باش��د.متغير مكنون چابكي
كار و چابكي نيروي كار رابطه معني دار با ()t-value=1.96
نش��ان داد و همچنين تبيين مقدار متغير چابكي نيروي كار
ب��ه ازاي متغير چابكي كار ب��ه ميزان  0.09گزارش گرديد.
(جدول )2
م��دل نهايي پژوهش نيز عدم وج��ود رابطه بين متغير
مكنون اس��تراتژي چابكي و چابك��ي كار تأييد نمود و در
آن اين رابطه در نظر گرفته نش��د .م��دل نهايي پژوهش با
رابطه متغير مكنون استراتژي چابكي و چابكي نيروي كار
و رابطه چابكي كار و چابكي نيروي كار در نظر گرفته شد
و روابط بين آنها با ( )t-value>1.96تأييد گرديد همچنين
با توجه به شاخصهاي برازش در وضعيت برازش خوب
گزارش ش��د .جدول  3و نمودار ( 1مدل اس��تخراج شده
از لی��زرل) وضعيت متغيرهاي مكنون و معيارهاي برازش
مدل را به خوبي نشان مي دهند.
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نمودار  :1مدل استخراج شده از لیزرل
بحث و نتیجه گیری:
نتاي��ج بررس��ي نش��ان داد كه رابطه اساس��ي بي��ن مديريت
استراتژيكي با تأكيد بر چابكي كار و چابكي نيروي كار وجود
دارد .چابكي كه با آموزشهاي مديريتي به همراه باش��د تأثير
بسزايي بر مشخصههاي كار و عملكرد چابك كاركنان خواهد
داشت .چابكي كار نيز به عنوان متغيری مكنون تأثير بسزايي بر
چابكي نيروي كار دارد .مطالعات اخير در رابطه با عوامل مؤثر
بر چابكي نيروي كار نش��ان ميدهد كه سازگاري و مطابقت
كاركن��ان با تكنولوژي و اطالعات بر چابكي نيروي كار تأثير
مثبت دارد ]17[.در مطالعه ديگري كه تأثير مشاركت كاركنان
در تصميمات مديريتي را بر چابكي نيروي كار بررسي كرده
بود بيان ش��د كه دخالت كاركنان در تصميمگيري بر داش��تن
نيروي كار چابك تأثير مثبتي دارد ]18[.بنابراين ميتوان نتيجه
گرفت كه غنيسازي و توسعه شغلي و همچنين خودمختاري
در تصميمگيري براي كاركنان چابكي را به ثمر خواهد آورد .در
پژوهش حاضر خصوصيات شغل و ساختار سازماني و وجود
تكنولوژي در يك طرف و از س��وي ديگر تمايالت شخصي
و اخالقي كاركنان مانند رضايت شغلي و ميزان غيبت در كار
ميتواند رابطه مؤثر بين استراتژي چابكي و چابكي نيروي كار
را قدرتمندتر سازد.

این پژوهش از معدود مطالعاتي است كه تأثير ساختار
سازمان را بر جنبههاي كار و نيروي كار مي سنجد .در اين
مطالعه دورنماي جامعي از تحليل س��طوح باالي سازمان،
طراحي كار و عملكرد كاركنان بيمارس��تان مورد بررس��ي
قرار داده ش��د ]19[.بيان داش��تند كه طراحي مؤثر سازمان
و سيس��تم كاري نيازمند توجه به بافت س��ازماني است و
توس��عه سازمان مناس��ب كه س�لامت و امنيت را توسعه
مي دهد نيازمند سنجش فاكتورهاي مهم سازماني است.
مدل مفهومي پژوه��ش چارچوبي را براي پيش بيني و
ارائه فاكتورهاي اساسي مديريت با اشاره به رويكرد چابكي
ب��ر عملكرد كاركنان بيان داش��ت .همچنين نتايج پژوهش
نش��ان داد كه اگر م��دل اخير در س��ازماني مانند اورژانس
بيمارس��تان كه مديريت چابكي مرتبط با استراتژي سازمان
در مسير مثبت با خود مختاري شغل ،عدم اطمينان در شغل
و همكاري كاركنان وجود دارد پياده س��ازي ش��ود كاركنان
تمايل بيشتري به چابكي و انعطاف پذيري خواهند داشت.
همچنين مدل مفهومي متناس��ب با جنبههايي از نيروي كار
چابك بر مبناي نيازهاي كاركنان چابك يا ناب با سازمانشان
طراحي شدهاست.
نتايج به دست آمده از پژوهش نشان ميدهد ادعاي[]20
مبني بر خودمختاري و قدرت نيروي كار در تصميمگيري و
چابكي مؤثر است .همچنين مشخص شد عامل خودكنترلي
در ش��غل و خودمخت��اري به عنوان عوام��ل مهم و مؤثر در
ش��غل به شمار ميآيند .نتايج نشان داد تركيب خواستههاي
شغل ،عدم اطمينان در شغل تأثير مثبتي در چابكي نيروي كار
دارد .پيش��نهاد ميشود كه درصد باالی عنصر عدم اطمينان
ميتواند خواستههاي شغلي و ناسازگاري با شغل را باال برده
و پاس��خگويي چابك را به همراه خواهد داشت و همچنین
همكاري كاركنان در فعاليتها و تصميم گيريهاي مديريتي
چابك��ي نيروي كار را افزاي��ش داده و تمركز بر مديريت و
توس��عه همكاري در داخل و خارج از س��ازمان با بيماران
باعث باال بردن چابكي ميش��ود و برعكس پش��تيبانيهاي
دولت تأثير منفي ومخرب بر سازمان چابك خواهد داشت.
بنابراين با توجه به نتايج اين مطالعه س��ازگاري و پيش
فعالي رفتار میتواند تأثير مشخصي بر تصميم گيري خود
مختار و پيچيدگي شغل داشته باشد.
نظام سالمت 1389؛ )1,2( 2
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