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 چکیده

کنند و برای تطابق خود با تغییرات محیطی و افزایش سرعت پاسخگویی به ها در محیطی مملو از تغییر فعالیت میبیمارستان

ا مورد توجه قرار دهند. هدف از پژوهش کنندگان، نیاز است تا پارادایم چابکی ربیماران و در نهایت ارتقای سطح رضایت مراجعه

ها( در ها و قابلیتهای چابکی )توانمندسازها، محرکارتقای سطح چابکی سازمان، با شناسایی و تبیین ارتباط بین مولفه

پیمایشی در نظر گرفته شد. جامعه آماری  –بیمارستان حضرت سیدالشهدا)ع( شهرستان یزد بود که استراتژی توصیفی 

نفر به  54نفر از کادر پزشکی و پرسنل بیمارستان بود که با توجه به رابطه تعیین حجم نمونه، تعداد  06شکل از پژوهش مت

محاسبه شد که  91SPSSافزار عنوان نمونه تعیین شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان تایید و پایایی نیز از نرم

ز شناسایی عوامل سه گانه چابکی با استفاده از روش دلفی فازی، به منظور تبیین را نشان داد.پس ا628.4مقدار الفای کرونباخ 

ها نشان داد، بیمارستان مورد بررسی در دو یافته ارتباط بین این عوامل از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.

های خود که هرچه بهتر بتواند با ی به قابلیتی توانمندسازها و محرک ها دارای عوامل بسیار قوی هستند ولی توجه زیادمولفه

دهی هرچه بهتر به های الزم را در راستای خدمتتوان گفت، بیمارستان مورد بررسی، توانمندیها مقابله کند، ندارد. میمحرک

تن تدابیری های محیطی تا حد امکان با در نظر داشگویی به محرککنندگان خود داراست و الزم است تا برای پاسخمراجعه

ها تقویت های سازمانی و انسانی را برای پاسخ به محرکهای آموزشی و آموزش ضمن خدمت و ... قابلیتنظیر برگزاری دوره

 نماید. 

 

 سازی معادالت ساختاری، بیمارستان حضرت سیدالشهدا شهرستان یزدچابکی سازمان، مدل کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های تولیدی و خدماتی امروزی که در محیطی پویا در حال فعالیت هستند، وظیفه ن داشت که سازمانتوان اذعابه طور کلی می

ی خدمات منطبق با بسیار سنگینی را در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان در جهت ایجاد رویکرد کیفیت مداری و ارائه

ها که به سبب رفتار انسانی ها و محیط پویای آنالیت سازماننیازهای جامعه بر عهده دارند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت فع

ها و تغییرات در نیازهای مشتریان و همواره با عدم اطمینان همراه است، توانایی سازمان نسبت به دریافت سریع نیازمندی

 (کندان سازمان ایفا میای را در افزایش رضایت مشتریپذیری سازمانی نقش عمدهپاسخگویی سریع در راستای قابلیت انعطاف

(Aghaei and Aghaei,2014. ها و مراکز درمانی نقش بسیار مهمی را در ی خدمت، بیمارستاندهندههای ارائهدر میان سازمان

کنند، زیرا عالوه بر انجام رسالت خود مبنی بر حفظ سالمت و مراقبت از حیات جامعه، بروز سالمت جامعه ایفا می یارتقا

تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. بنابراین، توجه به کیفیت خدمات در این ها میطا از سوی آنکوچکترین خ

 -ی خدمات بهداشتیدر مراکز ارائه دهنده (.Mirfakhraldin et al,2010)ها از حساسیت باالیی برخوردار استگونه سازمان

شود که احتمال ولی از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع تعریف میدرمانی، کیفیت خدمت، به عنوان سطح قابل قب

ها در محیطی بیمارستان (.Ghamari et al,2008)ای روز مطابقت داردنتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و با دانش حرفه

های ی راهبردهای مناسب، پیچیدگیعهکنند و همواره در تالش هستند تا با توسمملو از پیچیدگی و دگرگونی فعالیت می

محیطی را به بهترین شکل مدیریت کرده، کارایی فرآیندهای سازمان را ارتقاء دهند و از این طریق بهبود کیفیت خدمات 

با  (.Tolf Sara et al,2015)درمانی، افزایش سطح سالمت و ایمنی بیماران و نیز جلب رضایت مشتریان خود را محقق سازند 

های متالطم و تقاضای متغیر مشتریان توان مفهوم مدیریتی در رابطه با پاسخگویی به محیطبه این مهم، چابکی را میتوجه 

برداری و در واقع چابکی نه تنها در رابطه با پاسخگویی به مشتری است بلکه با بهره (.Gong  and Janssen,2012)بیان کرد

و به عنوان پارادایم تجاری قرن بیست و یکم و راهبرد (. Jafarnejad et al, 2010)کسب مزیت از تغییرات نیز مرتبط است 

نظران، مدیران و مشاوران فعال .بسیاری از صاحب(.Yaghoobi et al,2011)باشدآمیز و برنده در دوران کنونی مطرح میموفقیت

ها و ی عطفی در سیر تکامل مدلابکی، نقطهی خدمت، بر این باورند که ظهور پارادایم چی تولید محصول و ارائهدر عرصه

های اخیر، توجه پژوهشگران بیشتر به سمت چابکی و سازمان چابک گرایش های تولیدی و خدماتی بوده است و در سالنظام

ل نیازهای متغیر مشتری و چابکی در تعریف ساده پاسخگویی در قبا (.Vázquez-Bustelo and Avella,2006) داشته است

سازمان چابک قادر است خود را با تغییرات ناگهانی و دور از  (.Swafford et al, 2006)چیره شدن بر شرایط متالطم بازار است 

چابکی سبب کسب  (.Ganguly and Nilchiani,2009)انتظار محیط تطبیق داده و افزایش کارایی را به همراه داشته باشد 

سازی اقدامات چابک، سازمان به سرعت در حال حرکت بوده و ی پیادهشود و به واسطهتوسط سازمان می مزیت رقابتی

به طور کلی مفهوم چابکی از سه مولفه تشکیل   (.Swafford et al, 2006)شود فرآیندهای آن به طور مداوم به روز رسانی می

ی آغازین چابکی شناخته شده و رسیدن به که به عنوان نقطهها، آن دسته از عواملی شده است که عبارت است از محرک

شوند و ها میهای الزم برای مقابله با محرکها، عواملی که سبب کسب توانمندیکنند. قابلیتچابکی را تحریک می

به بیان دیگر، (. Molavi et al,2012)های چابکی را در سازمان به همراه دارند توانمندسازها، عواملی که توسعه و بهبود قابلیت

هایی نظیر پاسخگویی، کنند و الزم است تا قابلیتها عواملی هستند که با تغییر محیط پیرامون خود تغییر میمحرک
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های فردی، نواوری و های چابکی نیز همان قابلیتها پاسخ دهند. قابلیتپذیری و سرعت به تغییرات محرکشایستگی، انعطاف

گاناسکاران  (.Wendler Roy,2013)سازند ها را فراهم مین است که توانمندسازها امکان دسترسی به آنفناوری در بستر سازما

ی آن، سازمان قادر باشد محصوالت خود را به داند که به واسطهی خود، شرط بقای سازمان را اجرای تدابیری میدر مطالعه

ریزی و طراحی محصول را به نحوی مطلوب دنبال فرآیندهای برنامه طور کارا توسعه داده، تسهیالت تولیدی را به روز کرده و

سازی اقدامات چابک در گیری از پارادایم چابکی قابل دستیابی خواهد بود. وی معتقد است که پیادهکند که این اهداف با بهره

کترونیک، واحدهای اقتصادی گیری سریع شراکت، تجارت الباشد که شکلای از توانمندسازها میسازمان نیازمند مجموعه

تیسنگ  (.Gunasekaran,1998)باشد ی این عوامل میمجازی، مهندسی همزمان و سیستم اطالعات یکپارچه محصول از جمله

های چابکی را برآورده کرده و این دو مولفه به کنند که توانمندسازها باید قابلیتهای چابکی بیان میو لی در رابطه با مولفه

هایی نظیر ماتریس ها را به صورت اثربخش مدیریت کنند. بنابراین الزم است تا با استفاده از روشارچه، محرکصورت یکپ

ها بر چابکی ی تاثیرگذاری آنهای چابکی و نحوهی بین مولفهگسترش عملکرد کیفی، ارتباط بین فرآیندهای سازمان، رابطه

یعقوبی و همکارانش بر این باورند که بهترین راه بقا و موفقیت (.Tseng et al,2011)سازمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

ی خود به شناخت ها در مطالعهسازمان در دنیای متالطم کنونی، تمرکز مدیران بر موضوع چابکی سازمانی است. از این رو آن

داختند و پس از انجام تجزیه و تحلیل آماری ی خدمات پردهندههای ارائهعوامل ساختاری توانمندساز چابکی در یکی از سازمان

ها، عواملی نظیر تشکیل سازمان دانش محور، یکپارچگی و هماهنگی سازمان، قابلیت نوسازی، کار تیمی و مهندسی داده

ترین توانمندسازهای های عملیاتی و تشکیل سازمان مجازی به عنوان مهمهمزمان، ساختار سازمانی، بهبود مستمر و شراکت

های چابکی، باقری کراچی و همکارانش نشان دادند که با توجه به اهمیت مولفه (.Yaghoobi et al,2011)ابکی معرفی شدند چ

های تکنولوژیکی، تغییر مداوم در انتظارها و ترجیحات مشتریان و جامعه، عوامل جمعیت شناختی، اقتصاد، تغییرات و دگرگونی

ی خدمت هستند. همچنین های ارائه دهندهاز جمله عوامل محرک چابکی در سازمان دانش و نیاز به نیروی کار با کیفیت

پذیری، هوشمندی و تسلط بر تغییر، نوآوری، ارائه راه حل به مشتریان، دانش بنیان و یادگیرنده به عنوان سرعت و انعطاف

عات و نوآوری و شراکت به عنوان های چابکی و عواملی نظیر نیروی کار چابک، ساختار، فرهنگ، فناوری اطالقابلیت

 (.(Bagheri Kerachi et al,2014توانمندسازهای چابکی شناخته شدند

ها در ارتقاء سالمت جامعه ی خدمات بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستاندهنده های ارائهبنابراین با عنایت به نقش مهم سازمان

ها به تغییرات محیطی و نیازهای مشتریان، هدف از پژوهش حاضر و حساسیت توانایی پاسخگویی سریع این گونه سازمان

شناسایی و تبیین ارتباط بین مولفه های اصلی چابکی  در بیمارستان حضرت سیدالشهداء )ع( یزد با استفاده از تکنیک 

مارستان ها را شناسایی سازی بیمدلسازی معادالت ساختاری می باشد با استفاده از نتایج این تحقیق می توان راهکارهای چابک

 نمود و در راستای ارتقای سطح چابکی سازمان تالش کرد.

 روش تحقیق

ها، در یک ها و محرکها، قابلیتهای اصلی چابکی از قبیل توانمندسازهدف از انجام این پژوهش تبیین ارتباط بین مولفه

پیمایشی است. بیمارستان حضرت  -، توصیفیسازمان خدماتی مثل بیمارستان است و استراتژیِ که در پیش گرفته شد

پزشک فوق تخصص، پزشک متخصص، پزشک عمومی و  06سیدالشهداء )ع( یزد به عنوان جامعه آماری  پژوهش حاضر دارای 
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( 9ی )مدیران مالی و مدیر عامل است که الزم بود جهت توزیع پرسشنامه در این جامعه حجم نمونه محاسبه گردد. طبق رابطه

 نفر تعیین شد: 54ونه حجم نم

 

 n=            n    :1رابطه 

 

 

 

 شود:این تحقیق به طور کلی در سه گام زیر خالصه می

 

 

 : مراحل کلی تحقیق1 شکل

های سه گانه چابکی با توجه به نظر یارهای مرتبط با مولفهآوری داده، معبرای طراحی و تدوین پرسشنامه به عنوان ابزار گرد

ی چابکی سازمان، استخراج شد. درگام بعد الزم بود تا خبرگان دانشگاهی و بیمارستانی و نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه

مندی از مذکور با بهرهارائه خدمت تعدیل شود؛ که تعدیل معیارهای  معیارهای استخراج شده با درنظرداشتن ویژگی فرایند

روش دلفی فازی انجام شد. روش دلفی فازی به عنوان یک روش کارای تحقیقاتی هنگامی که فقط یک میزان محدود داده در 

مورد موضوع موجود است، کاربرد دارد. هدف اصلی این تکنیک کمک و ساختاردهی به فرایند ارتباطات گروهی است. تکنیک 

گیری در طی بینی و کمک به تصمیمب دانش گروهی است که فرآیندی دارای ساختار، برای پیشهای کسدلفی یکی از روش

این تکنیک بر مبنای حدس،  (.Markmann et al,2013)آوری اطالعات و در نهایت اجماع گروهی استهای پیمایشی، جمعراند

برای  RANDتوسط کمپانی  9146لین بار در سال قضاوت و الهام افراد مطرح شد اما به تدریج شکل علمی به خود گرفت و او

های غیرنظامی نیز ی دفاعی ارتش طراحی و توسعه یافت و پس از آن در زمینهبررسی علمی نظرات کارشناسان در پروژه

 به عنوان یک روش مهم علمی شناخته شد و اکنون برای طیف 9106ی ی دههاستفاده شد. به طور کلی دلفی از نیمه

به طور  (.Dalkey,1968)شود ها استفاده میها و رشتهای از زمینهای از سواالت آینده محور و پیچیده، در طیف گستردهگسترده
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مند در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع و یا رسیدن کلی دلفی رویکرد یا روشی نظام

ی اصلی آن زمانی باشد. استفادهدهنده میای با حفظ گمنامی پاسخهای پرسشنامهبه اجماع گروهی از طریق یک سری از راند

است که نیاز به قضاوت متخصصان و نظرات گروه وسیع، توافق گروهی دستیابی به نتایج، وجود مشکل پیچیده و در دسترس 

ا توجه به نتایج حاصل از روش دلفی ب(.Chang,et al,2011)نبودن متخصصین باتجربه و متخصص از نظر جغرافیای حاکم باشد

 های چابکی به شرح زیر می باشد:سواالت پرسشنامه طراحی و تدوین شد. معیارهای سه گانه مولفه

 
 ها و معیارهای مورد استقاده در پژوهش: مولفه1 جدول

 توانمندسازها

با استفاده از امکانات مربوط به های مستقل که مجموعه ای از شبکه های موقت از شرکت

های کسب و کار را به اشتراک گذاشته فناوری اطالعات، شایستگی ها، زیرساختارها و فرایند

 گیرد.و این کار با هدف ارضای نیازهای مشتریان صورت می

 بنگاه مجازی

 

برای  به میزان استفاده از وسایل الکترونیک در کسب و کار اشاره دارد. فناوری اینترنت

های مشتری و کسب رضایت او، با روش های دستیابی به چابکی سازمانی و رفع خواست

های مشتری کمک کرده و اثر های مشتری تا پشتیبانی بهتر سفارشمتفاوت، از نظارت بر نیاز

 اطالعات و افراد را اهرمی می کند.

 تجارت الکترونیک

های اطالعاتی سازی در بانکذخیره عمل های موفقیت آمیز و به مستندسازیِ فرایند

واردان، های شبیه سازی برای اموزش تازهگیری از سیستمبیمارستان و همچنین میزان بهره

 اشاره شده است.

سازی و شبیه تندمس

 سازی

های آموزشی در آشنایی پرسنل و پرستاران و پزشکان با تکنولوژی جدید به استفاده از برنامه

 مان اشاره دارد.های جدید درو شیوه
 توانمندسازی

این افراد عالوه بر دانش، مهارت و لیاقت انجام کار انعطاف پذیری زیادی در انجام وظایف 

 دیگران )هنگام بروز مشکالت برای دیگر افراد( را دارا هستند.

افراد منعطف و 

 چندمهارته

اری و روشی که ای از اهداف کتیم شامل اعضایی است که به یک هدف مشترک و مجموعه

برای دستیابی به آنها تعیین شده است، متعهد هستند و خودشان را به طور متقابل مسئول 

دانند. کارهای تیمی که یکی از توانمندسازهای چابکی است که در راستای اهداف می

 های چابک مفید است.سازمان

 کار تیمی

، به بیماران در مراکز اورژانسرسانی به مواردی نظیر جلوگیری از اتالف زمان در خدمت

رسانی در میان های آموزشی و فرهنگی در راستای بهبود  فرهنگ خدمتبرگزاری برنامه

تقلیل زمان خدمت 

 رسانی
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 پرسنل و تقلیل  زمان دسترسیِ دارویِ بیمارانِ خاص.

هایی تها و عدم قطعیها با عدم اطمینانهای خدماتی مانند دیگر سازمانبسیاری از سازمان

رو خواهد بود؛ بنابراین باید بتواند در بهکنندگان  رورسانی خود به مراجعهدر فرایند خدمت

 های صحیح، درست و مناسب از خود نشان دهدگیریبرابر این عوامل، به موقع تصمیم

 مدیریت تغییر و ریسک

 هامحرک

های مالی های بخش دولتی با محدودیتها به خصوص بیمارستانبسیاری از بیمارستان

کند که رو میبهها، بیمارستان را با منابع مالِی ناکافی رورو هستند؛ این محدودیتبهزیادی رو

 شود.باعث فشارهای مالی بر روی بیمارستان می

 های مالیمحدودیت

سازمان خدماتی مانند بیمارستان به دالیل مختلفی اعم از کننده به یک انتظارات مراجعه

ها به خصوص کند؛ بیمارستاناقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در طول زمان تغییر می

 های بخش دولتی باید به طور پیوسته خود را با تغییرات وفق دهندبیمارستان

تغییر انتظارات 

 کنندگانمراجعه

رو هستند که بهها، با رقبای جدید و جدی روی نظیر بیمارستانهای خدماتامروزه، سازمان

کنندگان( آن شود در نظرات، سالیق، ترجیحات و انتظارات مشتریان) مراجعهباعث می

 سازمان خدماتی تغییراتی حاصل شود.

 رقابت

یک سازمان خدماتی مانند بیمارستان که در سالمت و بهداشت افراد جامعه نقش موثری 

 باشد.هایی سریع در فناوری تجهیزات پزشکی و لوازم درمانی رو به ور میبا پیشرفتدارد 
 تغییر در فناوری

 هاقابلیت

ی مطلوب است تا سازمان خدماتی نظیر بیمارستان برای آگاهی از دانش روز دنیا در حوزه

های ا شرکتبهداشت و درمان و نیز کسب اطالعات الزم برای رویارویی با تغییرات محیطی، ب

 دانش بنیان همکاری نماید.

های استفاده از سازمان

 بنیاندانش

های گوناگون و دائما در حال بیمارستان باید به روشی قابل انعطاف و سیال در پاسخ به نیاز

کنندگان خود، گام بردارد و جهت دستیابی به این امر، الزم است تا در تخصیص تغییر مراجعه

 های مختلف بیمارستان، دقت کافی به عمل آورد.خشاعتبارات خود به ب

 پذیری و سرعتانعطاف

های کامپیوتری با به یک سازمان خدماتی با استفاده از فضای فناوری اطالعات و شبکه

-تواند پاسخگویی به مراجعهگذاری تجارب و اطالعات به دست آمده از گذشته میاشتراک

 ممکن کوتاه نماید.کنندگان بیمارستان خود را تا سرحد 

 ITایجاد فضای 
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های مطرح شده فوق، الزم است تا با استفاده از اطالعات بیمارستان برای دستیابی به قابلیت

ای از شهر واقع گردد که نیروهای در منطقه GISهای مکانیابی و به دست آمده از روش

 ی بپردازند. ترین زمان ممکن به خدمت رسانامدادی آمبوالنس بتوانند در کوتاه

 

 موقعیت مکانی

 

الزم به ذکر است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش تن از خبرگان دانشگاهی و بیمارستانی تایید شد، همچنین برای 

 628.4محاسبه شد که مقدار این ضریب معادل  91نسخه  spssافزار تعیین پایایی پرسشنامه ضریب الفای کرونباخ تحت نرم

 بر پایایی باالی پرسشنامه دارد.  بود که داللت

 هایافته

عوامل موثر بر روی چابکی یک سازمان خدماتی مانند بیمارستان که با استفاده از تکنیک فن دلفی استخراج شدند به کمک 

SEM  مبتنی بر حداقل مربعات جزیی به وسیله نرم افزارSMART-PLS  آن آزمون شد. مقادیر  3نسخهT-VALUE 

قرار گیرد که در این مرحله از تکنیک بوت  -9210و کمتر از  9210مسیرها باید در فاصله استاندارد آن یعنی باالیبرای تمامی 

حذف و بقیه سواالت تایید  36،91،91،1،0،4استفاده شد و سواالت  SMART-PLS( نرم افزار  Bootsttrapingاستراپ)

ثر بر چابکی را مورد بررسی قرار می دهد؛ مقادیر و مدل نهایی در شدند و گواه آن است که بقیه سواالت به خوبی عوامل مو

 اورده شده است. .شکل 

 
 : مدل پژوهش2شکل 

 

ی قدرت و قوت رابطه بین دو شود. اندازه ضریب مسیر نشان دهنده، ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است مشاهده می3در شکل 

دهد. یک میزان مشخصی از تأثیر در مدل را نشان می 629ند که ضریب مسیر بزرگتر از متغیر نهفته است. برخی محققین بر این باور

های متغیر مکنون و اعداد روی فلش 2Rزا بیانگر اعداد روی مسیرها نشان دهنده ضریب مسیر، اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درون
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باشد که چه مقدار از متغیر وابسته توسط متغیر ده این مطلب می( نیز نشان دهن2Rبیانگر بارهای عاملی است. مقدار ضریب تعیین )

 آید.ضعیف به حساب می 62916معمولی و نزدیک به   6233مطلوب، نزدیک به  6201مقادیر نزدیک به   2Rشود. برایمستقل تبیین می

 
 : ضرایب مسیر3شکل 

 

وز با تعداد بیشماری بیماران)مشتری ( رو به رو است، برای مدیریت جهت تغییر در سازمان خدماتی مثل بیمارستان که هر ر

ها و پارادایم های سنتی پاسخگوی مشتریان نیست. بنابراین این سازمان خدماتی )بیمارستان (به پیروی از از اصول دیگر روش

با کمترین زمان معطلی چابکی نیاز دارد. چابکی برای سازمان خدماتی نوید بخش این پیام خواهد بود که بتواند بیماران راضی 

در طی پذیرش و فرایند اداری سازمان )بیمارستان (در طول مدت درمان خود، رو به رو شود. همانطور که قبال بیان شد هدف 

بیمارستان ها و محرک بر روی یک سازمان خدماتی مثل این پژوهش بررسی سه مولفه اصلی چابکی یعنی توانمندسازها، قابلیت

 وهش عبارتنداز:بود که نتایج پژ
 : نتایج اماری پژوهش2جدول 

 جهت رابطه فرضیه ردیف
ضریب 

 مسیر

نتیجه 

 آزمون

 تایید 62106 مستقیم میزان تاثیر مولفه توانمندسازها بر مولفه محرکها 1

 رد 62344 مستقیم هامیزان تاثیر مولفه توانمندسازها بر مولفه قابلیت 2

3 
ی مولفه ها بر رومیزان تاثیر مولفه محرک

 هاقابلیت

 تایید 62458 مستقیم
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 گیریبحث ونتیجه

های نظران چابکی سازمان را توانایی سازمان برای پاسخگویی سریع، منعطف و نوآورانه به چالشبسیاری از صاحب

های ( کشف فرصت9کنند. همچنین چابکی سازمان به عنوان توانایی سازمان برای محیط پیرامون خود، قلمداد می

ها و روابط بین فرآیندها برای تصاحب ( آگاهی از دانش موجود در سازمان، دارایی.دید برای کسب مزیت رقابتی ج

شود. چابکی به عنوان پارادایم پذیری در برابر تغییرات ناگهانی در شرایط کسب و کار تعریف می( تطابق3ها و فرصت

به تنها گزینه بقا برای سازمانهای امروزی مورد توجه عموم کار در هزاره سوم به مثاوانکارناپذیر و غالب کسب

سازمانهای تولیدی و به خصوص خدماتی قرار گرفته است، در پژوهشی با منظور نمودن چابکی به عنوان متغیر 

های چند سطحی رگرسیون، مولفه های توجیه کننده چابکی تبیین و سپس با استفاده از وابسته به کمک تحلیل

بندی شدند که نتایج نشان داد که سیس فازی در مسیر مدیریت کیفیت فراگیر خدمات کتابخانه ای رتبهتکنیک تاپ

ای و تفویض رسانی اطالعات کارکنان کتابخانهوضع هدف های کمی و شفاف توسط مدیریت و پایبندی به آنها، به روز

 Znjirchi and Hatami)ی هستند. اختیار مناسب به آنها به ترتیب مهمترین مولفه های تاثیرگذار چابک

Nasab,2010.)  در پژوهشی دیگر به شناسایی عوامل توانمندسازهای چابکی در صنایع الکترونیک با استفاده از روش

گیری قضاوتی و زنجیره ای سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود دلفی خبرگان و با نمونه

عد و رویه های سازمانی، هماهنگی، ساختار و مهندسی شغلی به عنوان توانمندسازهای چابکی و در نهایت اختیار، قوا

بازار امروز با فشارهای شدید رقابتی و همچنین سطح باالی  (.Khosravi et al,2011)نیروی انسانی معرفی شدند 

تامین خود به منظور ارائه در زنجیرهها نیاز به سطحی از چابکی تالطم و عدم قطعیت رو به رو است؛ بنابراین سازمان

کاالیی با ارزش باالتر، مدیریت ریسک اختالالت و اطمینان از ارائه خدمات بی وقفه به مشتریان 

ها و تاپسیس های  تحلیل پوششی دادهگیری از تکنیکدر پژوهشی با بهره  (.Braunscheidel,suresh,2009)است

های چابکی بر اساس نیاز محیطی سازمان با هدف کمک به مدیران جهت لیتبندی قابفازی، رویکردی جهت اولویت

بندی آنها ارائه گردید های چابکی مورد نیاز سازمان و روشی جهت ارزیابی و رتبهانتخاب قابلیت

(Ismailian,Molavi,2010.)  اما در پژوهش حاضر، هدف تبیین مولفه های اصلی چابکی بر روی بیمارستان بوده

با درنظرگرفتن این معیار که هر میزان که پاسخگویی طوالنی و دارای صرف زمان زیادی به مشتری ارائه است؛ 

-خدمت شود، نارضایتی مشتری را در پی خواهد داشت. بنابراین یک سازمان خدماتی مانند بیمارستان که مراجعه

ای اصلی چابکی بپردازد. باتوجه به آزمون دهد باید به تبیین مولفه هکنندگان و بیماران، مشتریانش را تشکیل می

انجام گرفته مولفه توانمندسازها بیشترین ضریب مسیر را  SMART-PLSافزار ای که با استفاده از نرمفرضیه

است مربوط به داشتن  628.1( که مقدار آن  2Rداراست؛ و از بین عوامل توانمندسازها بیشترین ضریب تعیین)

 باشد. کنندگان خود میدهی هرچه بهتر به مراجعههنگی مناسب در راستای خدمتهای آموزشی و فربرنامه

است مربوط به چگونگی آگاهی اقشار عموم جامعه در زمینه های مختلف 62130بعد از آن بیشترین ضریب تعیین که 

قات پزشکان با بندی مالدهی به بیماران، زماناز جمله پزشکان فوق تخصص، متخصص، عمومی و... ، چگونگی نمره

رسانی می باشد. بعد از مولفه بیماران حوزه تخصصی خود و در نهایت داشتن وب سایت جامعی جهت اطالع

است و بیشترین ضریب تعیین این مولفه  62458ها می باشد که مقدار ضریب مسیر آن ی محرکها، مولفهتوانمندساز

دهد بیمارستان مورد نظر در رسنل خود است که نشان میمربوط به چگونگی انتخاب و گزینش پزشک، پرستار و پ

. با توجه به حساسیت حوزه بهداشت و درمان کشور، برای تحقیقات  این زمینه دارای برنامه های مناسبی می باشد.

های سه شود تا از مفهوم چابکی در حوزه مدیریت ریسک استفاده شده و میزان تاثیر هریک از مولفهآتی پیشنهاد می

 گانه چابکی بر کاهش ریسک موجود در حوزه خدمات مورد سنجش قرار گیرد.
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