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چکیده
مقدمه :بیمارستان مهمترین نهاد در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است که نیازمند نیروی انسانی ماهر ،تجهیزات الزم و تسهیالت
مناسب میباشد ،لذا توجه به راهکارهای جدید و هوشمندانه و به کارگیری حداکثر استفاده از توانااییهاای فکاری افاراد و ساازمان جهات
افزایش چابکی بیمارستانها ضروری به نظر میرسد .در واقع هدف از انجام این پاووهش بررسای رابطاه باین هاوش ساازمانی و چاابکی
سازمانی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد بود.
روش بررسی :پووهش حاضر مطالعهای توصیفی  -تحلیلی بود که به صورت مقطعی انجام شاد 072 .نفار از کاادر درماانی و اداری باا
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی با تخصیص متناسب وارد مطالعه گردیدند .در این مطالعه از پرسشنامههای هوش سازمانی آلبرخت و
چابکی سازمانی استفاده شد .روش تحلیل با استفاده از معادالت ساختاری و با نرم افزار  Rمحاسبه شد.
یافتهها :نتایج به دست آمده حاکی از این بود که هوش سازمانی بر چابکی سازمانی با ضریب مسیر  2/507تأثیر میگذارد .میاانگین نماره
هوش سازمانی بیمارستانهای مورد بررسی 0/04±2/22 ،و میانگین نمره چابکی سازمانی بیمارستانها  0/04±2/07بود .متغیر سن نیز بار
هر دو متغیر هوش سازمانی با ضریب مسیر  2/240و چابکی سازمانی با ضریب مسیر  2/55تأثیر گذار بود.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای مطالعه نشان داد که میتوان با افزایش هوشمندی سازمان ،زمینههای ساازمان چابار را فاراهم کارد و
سازمان را با سرعت بیشتری به اهدافش رساند.
واژگان کلیدی :هوش سازمانی ،چابکی سازمانی ،بیمارستانهای آموزشی ،کارکنان اداری ،کارکنان درمانی
ارجاع :کیانی محمد مهدی ،بهرامی محمدامین ،منتظرالفرج راضیه ،فالح زاده حسین ،محمدزاده مرتضی .بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد .مجله پژوهشهای سالمت محور 5931؛ .501-551 :)2(2

 .5دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .9استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .1دانشجوی دکتری ،گروه آمار زیستی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :یزد ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ،دانشکده بهداشت ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.
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 .4استاد ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

مقدمه

تغیی ارام عهم ای و فاانآوری ناگزیرنااد کااه از انااوا

پیشرفت و توسعه تکنولوژی در سالهای اخیر نه تنها

تواناییهای خود از جمهاه توانااییهاای ذهنای بهاره

باعث تغییر شکل محیط رقاابتی ساازما شاده بهکاه

کافی گرفته ،آماادگی خاود بارای واکانش ساریع باه

آ ها را با تهدیادها و فرصاتهاای جدیادی مواجاه

تغییاارام محیطاای تقویاات نمااوده ،نقااات قااوم و

ساخته است .مادیریت توساعه و تحاول در ساازما

فرصتهای خود را شناخته و باا تکیاه بار آ هاا بار

های بهداشتی -درمانی از ارکاا رشاد و تعاالی ایان

ضعفها و تهدیدهای پایش روی خاود لهباه نمایناد

سازما ها به شمار میآید و هر گونه نقص و ایارادی،

( .)3لااذا سااازما هااا بایااد باایش از پاایش شاارایط

پیامدهای جبرا ناپذیری برای سازما ایجااد مایکناد

هوشمندی و متعاقباً چابک شاد را فاراهم کنناد .در

( .)1اکثر پژوهشگرا پیشبینی میکنند که محیط کاار

حقیقت سازما هوشمند میتواند موج

چابکی هار

سازما ها در آینده نیاز باه صاورم مساتمر و ساریع

چه بیشتر سازما شود.

استراتژیهای گوناگونی از جمهاه مهندسای مجادد را

مدیریت میباشد Albrecht .موفقیت یک ساازما را

مایکردناد اماا

مشروت به داشتن انسا هوشمند ،تیمهای هوشامند و

امروزه به دلیل گستردگی و شدم تغییارام و چاالش

سازما های هوشامند مایداناد ( .)4هاوش ساازمانی

هااای پایشروی سااازما هااا ،ایان روشهااای ساانتی

عبارم است از اساتعداد و ظرفیات یاک ساازما در

پاسخگو نیستند و لذا این وضاعیت بحرانای موجا

جهتدهی به توانااییهاای ذهنای و اساتفاده از ایان

اصالحام عمدهای در چشمانداز راهبردی سازما هاا،

توانااییهاا در جهات رساید باه رساالت سااازمانی.

و کار و بازبینی مدلهاای سانتی و

 Matsudaکااه از نظریااهپااردازا هااوش سااازمانی

حتی مدلهای نسبتاً معاصار شاده اسات .باه عباارم

میباشد در مقالهای با عنوا «اهمیت هاوش ساازمانی

دیگر ،رویکردهای گذشته قابهیت و تواناایی خاود را

به عنوا یک فرآیند و فارآورده» ،هاوش ساازمانی را

برای مقابهه با چالشهای ساازمانی و محایط بیرونای

ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشاینی مایداناد .از

معاصر از دست دادهاند و بهتر است باا رویکاردهاا و

نظاار وی هااوش سااازمانی دارای دو جاازء مایباشااد

دیادگاههااای نااوینی بااا آ هااا مقابهااه شااود .بنااابراین

هوش سازمانی به عنوا یک فرآیند و هوش سازمانی

سازما ها برای انطباا خاود باا تغییارام پایشرو و

به عنوا یک محصول ( Wilensky .)5و Smelser

حفظ عمهکرد خود ،باید مفروضاام و رویکاردهاای

نیز هوش سازمانی را فرآیند مساألهیاابی ،جماعآوری

قدیمی خود را کنار گذاشاته و باا ایجااد اصاولی کاه

دادهها ،تفسیر و پردازش آ ها در فرآیند تصمیمگیری

انعطافپذیری و انطباا ماداوب باا تغییارام محیطای

میداند .هوش سازمانی میتواند با استخراج تجربیام

جدید را مورد تأکید قرار میدهناد ،عمهکارد خاود را

گذشته و با پردازش و تجزیاه و تحهیال آ هاا باعاث

در پاسخ به تغییرام محیطای انتخاا

اولویتهای کس

ارتقاء و در ساط مطهاو

حفاظ نمایناد .در چناین

بهبودی شرایط سازما شود ( .)6ذبیحای و همکاارا

شرایطی ،بیمارستا ها نیز مانند ساایر ساازما هاا ،باه

در مطالعه خود در بیمارستا های آموزشی مشاهد باه

دلیل فعالیت در محیط پرچالش و مواجهه مساتمر باا

نقش مثبت هوش سازمانی پی بردند و به ایان نتیجاه
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تغییر خواهد کرد ( .)2در دهههای گذشته سازما هاا،

هوش سازمانی مفهومی جدید در حاوزه ساازما و

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

دست یافتند که اتخاذ تدابیری جهات تادوین برناماه

سازما بیمارستا میتواند منجر به کاهش هزینههاای

راهبردی پویا در بیمارستا هاا و برگازاری دورههاای

تولیدی و افزایش ساهم باازار ،تاأمین بهتار نیازهاای

آموزشی هوش سازمانی به منظور آگاهسازی کارکناا

بیمااارا  ،معرفای خاادمام جدیاد و افاازایش رقاباات

منجر به خدمام مؤثر شود (.)7

پذیری شود .امروزه بیمارستا چابک به یاک مفهاوب

در سال  1991اصطالح چابکی سازمانی برای اولاین

پرطرفدار در نظاابهاای ساالمت و بازارهاای رقاابتی

بار به کاار گرفتاه شاد .اصاهیتارین نیاروی محرکاه

خدمام بیمارستانی تبدیل شاده اسات ( .)12مادیرا

چابکی ،تغییر است .چابکی به عناوا تواناایی ساریع

سالمت کنونی بیش از گذشته سعی در بهبود چاابکی

یک سازما  ،محصوالم و خدمام با کیفیت را ارتقاء

سازما های خود دارند Grol .و همکارا معتقدند که

داده و در نتیجه عامل مهمی بارای اثربخشای ساازما

باارای چابااک شااد سااازما هااای سااالمت بای اد از

میباشد ( .)8در حال حاضر ،به دلیل تغییرام سریع و

چارچو های متفااوم کاه اساتراتژی ،فعالیاتهاا و

گسترده جها پیرامو سازما ها ،چابکی سازما یاک

مایکنناد اساتفاده شاود

انتخا

سازمانی به شامار نمایرود ،بهکاه ضارورتی

اقدامام گوناگو را ترکیا

( .)13یار محمدیا و همکاارا دریافتناد کاه ساط

لیرقابل انکار و عامل تمایز سازما های موفق و کاارا

چاااابکی بیمارساااتا هاااای خصوصااای بااااالتر از

از سازما های لیر کارا شمرده میشود زیارا ساازما

بیمارستا های دولتی و سط چابکی بیمارساتا هاای

هااای چابااکتاار همااواره در پاسااخگویی بااه مح ایط

دولتی کمی بااالتر از حاد متوساط باود کاه چاابکی

خارجی موفقتر میباشند (.)9

سااازمانی در بیمارسااتا هااای دولت ای ( 113/ 7کم ای

میکند تاا نیازهاا و انتظاارام

( 113/9کمی باالتر از متوسط) باه دسات آماد (.)14

مشتری را در مدم زما نسابتاً کوتااه بارآورده کناد.

ذبیحی و همکارا در مطالعه خود تحت عنوا تعیاین

چابکی توانایی سازما در تهیه محصوالم و خدمام

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستا

با کیفیت باال را افازایش داده و لاذا در افازایش تاوا

های دانشاگاه عهاوب پزشاکی مشاهد باه ایان نتیجاه

رقابتی سازما تأثیرگذار اسات ( .)11میازا چاابکی

رسیدند که بین هوش ساازمانی و چاابکی بیمارساتا

سازما از طریق پاایش  4مؤلفاه قادرم پاساخگویی

های مورد مطالعه یک رابطه معنیدار و مستقیم آماری

(واکنش) ،توانایی رقابتی ،انعطاافپاذیری یاا قادرم

وجود دارد به این معنی که هار چاه میاانگین هاوش

پذیرش و سرعت یا تیزی قابل شناسایی اسات (.)11

سازمانی بیشتر باشد ،چابکی بیمارستا هاا نیاز بیشاتر

بیمارستا ها یکی از مهمترین اجزای شابکه بهداشات

میشاود ( .)7جدیادی و همکاارا در مطالعاه خاود

و درما میباشند .بیمارساتا هاا مانناد ساازما هاای

تحت عنوا بررسی رابطه ساختار سازمانی باا هاوش

دیگر ،محایطهاای متغیار و پرچالشای را در پیراماو

سازمانی در بیمارستا هاای آموزشای دانشاگاه عهاوب

خود تجربه مینمایناد .چاابکی بیشاتر بیمارساتا هاا

پزشکی اراک به این نتیجه رسیدند که میانگین هاوش

میتواند منجر به عمهکرد بهتر آ ها شود .مطالعاام و

سازمانی در بیمارستا های آموزشی  2/8میباشاد کاه

تجربیام موجود نشا میدهناد کاه تقویات چاابکی

نزدیک به متوسط بود (.)15

فناوری پیشرفته ترکی
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یک سازما چابک ،فرآیندهای سازما و افراد را باا

باااالتر از متوسااط) و در بیمارسااتا هااای خصوص ای

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

با توجاه باه شادم تغییارام پیراماو ساازما هاای

محمدمهدی کیانی و همکاران

درمانی و  12نفر کادر اداری) بود.

مراقباات سااالمت و ضاارورم توانمناادی ای ان گونااه

تعداد نمونه مورد نیاز با توجه به توا آزمو ،1/8

سازما ها برای پاسخ سریع به تغییرام و نیز به دلیال

سط

معنیداری  1/15و اندازه اثر  1/1و تعداد

اهمیت دو مفهاوب هاوش و چاابکی ساازمانی بارای

متغیرهای پنها ( 2متغیر هوش سازمانی و چابکی

مدیرا و افراد تصمیمگیرنده ،اطاال از میازا هاوش

سازمانی) و متغیرهای آشکار ( 11متغیر شامل چشم

سازمانی و چابکی بیمارستا ها و همچنین ارتبات بین

انداز (بینش) استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،میل به

آ ها الزامی است تا آ ها را در شناخت نقات ضاعف

تغییر ،روحیه ،همسویی و توافق ،گسترش دانش،

و قوم خود در این زمینه آگااه ساازد ،لاذا پاژوهش

فشار عمهکرد ،پاسخگویی (واکنش) ،توانایی رقابتی،

حاضر به بررسای رابطاه هاوش ساازمانی و چاابکی

انعطافپذیری یا قدرم پذیرش و سرعت) با استفاده

سازمانی در بیمارستا های آموزشی یزد پرداخت.

از نربافزار statistics calculator version
نسخه  371 ،3نفر محاسبه شد .با استفاده از مفاهیم

روش بررسی

این پژوهش از نو

نظری و بررسی متو  ،مدل مفهومی اولیه (مدل

صورم مقطعی انجاب شد .معیار ورود به مطالعه ،دارا

چابکی سازمانی طراحی شد و این گونه فرض شد

بود حداقل یک سال سابقه کار در بیمارستا بود.

که هوش سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر میگذارد.

جامعه آماری شامل  1247نفر از کادر درمانی (پرسنل

در این پژوهش هوش سازمانی و چابکی سازمانی،

پزشکی و پرستاری) و اداری  4بیمارستا منتخ

متغیر پنها بودند که با تحهیل عامهی توسط میانگین

آموزشی شهر یزد بود .روش نمونهگیری به صورم

سؤاالم پرسشنامه در هر بعد برآورد شدند .از آنجایی

طبقهای و وز دهی شده و

که متغیر سن روی هر دو متغیر هوش سازمانی و

با حجم کادر درمانی و اداری شالل در

چابکی سازمانی تأثیر معناداری داشت و میتواند اثر

بیمارستا های آموزشی شهر یزد بود .حجم نمونه

مخدودشکنندگی در رابطه با دو متغیر هوش

بیمارستا الف (عمومی) 118 ،نفر ( 91نفر کادر

سازمانی و چابکی سازمانی ایجاد کند ،وارد مدل شد

درمانی و  17نفر کادر اداری) ،بیمارستا

تا اثر متغیر هوش بر روی چابکی سازمانی ،تصحی

(عمومی)  113نفر ( 96نفر کادر درمانی و  17نفر

یا تعادیل شود .شکل  1مطابق با مادل پیشانهادی

کادر اداری) ،بیمارستا ج (سوان سوختگی)  37نفر

میباشد.

نمونهگیری تصادفی
متناس

( 31نفر کادر درمانی و  6نفر کادر اداری) و
بیمارستا د (تخصصی قه )  112نفر ( 111نفر کادر

50۳
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توصیفی-تحهیهی بود که به

پیشنهادی) از رابطه عهّی دو متغیر هوش سازمانی و

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

الزب به ذکر است که در مدل مفهومی فاو الاذکرe ،

در تخمین متغیر آشاکار توساط متغیار پنهاا وجاود

به معنای خطای اندازه گیری است یعنی خطایی که

دارد.
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شکل  :1مدل مفهومی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با وارد کردن متغیر سن به دلیل حذف اثر مخدوش کنندگی آن

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

در ایاان پااژوهش باارای جمااعآوری دادههااا از دو

صفر به عنوا بااالتر از متوساط و کمتار از صافر باه

پرسشاانامه اسااتاندارد اسااتفاده شااد پرسشاانامه اول،

عنوا پایینتر از متوسط در نظر گرفته شد.

پرسشنامه هوش ساازمانی  Albrechtباود کاه دارای

باارای آنااالیز آماااری از نااربافاازار  Rو پکاایج

 49سؤال بود و دارای  7مؤلفاه آشاکار شاامل بیانش

 semPlot ،lavaanو Semtoolsبه منظور بارازش

استراتژیک ( 7سؤال) ،سرنوشت مشاترک ( 7ساؤال)،

مدل و محاسبه شاخصهای نیکویی بارازش اساتفاده

میل به تغییر ( 7سؤال) ،جرأم و شهامت ( 7ساؤال)،

شااد .از نااربافاازار آماااری  SPSSنسااخه  18باارای

اتحاد و توافق ( 7سؤال) ،کااربرد داناش ( 7ساؤال) و

محاسبه آمارههای توصیفی استفاده شد.

فشااار عمهکاارد ( 7ساؤال) مایباشااد .امتیااازدهی بااه
سؤاالم با استفاده از معیار لیکرم پنجتایی بود کاه از

یافتهها

کاامالً مخااالف ( ،)1مخااالف ( ،)2نظااری ناادارب (،)3

 78/6درصااد ( 291نفاار) از کااادر درمااانی و اداری

موافق ( )4و کامالً موافاق ( )5صاورم گرفات (.)16

بیمارستا های مورد بررسی را زنا و  21/4درصاد (

پایایی این پرسشنامه طبق مطالعاه حساینی  1/788باه

 79نفر) آ ها را مردا تشکیل دادند .تحصایالم 1/9

دست آمد و روایی آ نیز در این مطالعه ماورد تاییاد

درصد ( 7نفر) آنا دیپهم 4/3 ،درصد ( 16نفار) فاو

بوده است ( .)17پرسشنامه دوب ،پرسشانامه اساتاندارد

دیپهم 76/5 ،درصد (283نفر) لیساان  13/8 ،درصاد

باود

و  3/5درصاد (13نفار) دکتارا

چابکی سازمانی بر اساس نظریه شریفی و ژانا

( 51نفر) فو لیسان

کاااه دارای  16ساااؤال و دارای  4مؤلفاااه آشاااکار

بودند .از نظر میازا ساابقه کااری  22/7درصاد (84

پاسخگویی( 3سؤال) ،توانایی رقابتی یا شایساتگی (7

نفر) کارکنا دارای سابقه کاری کمتر از  5سال21/6 ،

سؤال) ،انعطافپذیری یا قدرم پذیرش ( 3ساؤال) و

درصد ( 81نفر) دارای سابقه کاری بین  5تا  11سال ،

سرعت ( 3سؤال) بود و نحوه امتیازدهی باه ساؤاالم

 32/4درصد (121نفر) دارای سابقه باین  11تاا  15و

این پرسشنامه نظیر پرسشنامه باال باود ( .)14پایاایی و

 14/3درصد ( 53نفر) دارای سابقه  15تاا  21ساال و

روایی آ طبق مطالعه نیکپور و سالجقه مورد تأییاد

 8/9درصااد ( 33نفاار) دارای سااابقه باااالی  21سااال

است (.)18

بودند .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعاه میاانگین

الزب به ذکر است که میانگین نمره هوش سازمانی و
چابکی سازمانی با عدد صفر مقایسه شد و از آنجاایی

شهر یزد  2/29±1/66و میانگین نمره چابکی سازما
 1/71 ±1/37بود.

متغیرهای پنها (هوش و چابکی سازمانی) بر حس
بارهای عامهی محاسبه میشود ،لذا لزومی ندارد که با
میانگین ابعااد مرباوت باه خاود یکساا باشاد (.)19
بنابرین میانگین صفر به عنوا متوسط ،میانگین بااالی
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که مقادیر متغیر پنها به جای میانگین حساابی ابعااد

نمره هوش سازمانی بیمارستا های منتخا

آموزشای

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کادر درمانی و اداری مورد مطالعه
فراوانی

درصد

آماره توصیفی
مرد

13

25/4

زن

235

1۳/1

شاخص جمعیت شناختی
جنسیت

دیپلم

1

5/3

فوق دیپلم

51

4/9

لیسانس

2۳9

11/1

فوق لیسانس

15

59/۳

دکترا

59

9/1

کمتر از 1

۳4

22/1

50-1

۳0

25/1

51-50

520

92/4

20-51

19

54/9

باالتر از 20

99

۳/3

تحصیالت

سابقه کار

رسته پرسنلی

اداری

12

54/5

درمانی

95۳

۳1/3

این موارد داشت .همچنین در

وضعیت مؤلفههای آشکار هوش سازمانی حاکی از آ

نشا از وضعیت خو

بود که میل به تغییر با میانگین  3/68و گسترش دانش

مورد چابکی سازما  ،مؤلفه شایستگی باا نماره 3/67

با میانگین  3/45نسبت به سایر مؤلفاههاا از بااالترین

نسبت به سایر مؤلفهها از وضعیت بهتاری برخاوردار

میانگین نمرام برخاوردار بودناد .همچناین میاانگین

بود و مؤلفه پاسخگویی با نمره  2/78پایینترین نماره

نماارام چشاامانااداز اسااتراتژیک  ،3/16سرنوشاات

نسبت به ساایر مؤلفاههاا را باه خاود اختصااا داد

مشااترک  ،3/3روحیااه (جاارأم و شااهامت) ،3/33

(جدول .)2

همسویی و توافق  3/27و فشار عمهکرد  3/34بود که
جدول  :2وضعیت ابعاد هوش و چابکی سازمانی کادر درمانی و اداری مورد مطالعه
آماره توصیفی

انحراف معیار ±میانگین

متغیرهای مورد بررسی
ابعاد هوش سازمانی

چشمانداز استراتژیک

9/51±0/11

سرنوشت مشترک

9/9±0/19

روحیه (جرأت و شهامت)

9/99±0/19

همسویی و توافق

0/19±9/21

گسترش دانش

9/41±0/13

فشار عملکرد

9/94±0/12

پاسخگویی

2/1۳±0/1۳

شایستگی

9/11±0/11

انعطافپذیری

9/11±0/13

سرعت

9/14±0/1

ابعاد چابکی سازمانی
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میل به تغییر

9/1۳±0/19

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

آمار مربوت به آزمو مدل مفهومی پژوهش در جدول
 3ارائه شده است .نتایج ارائه شده در این جدول

مفهومی پیشنهادی را تأیید مینمایند و به عبارتی
دیگر مدل پیشنهادی مناس

بود.

نشا داد که دادههای تجربی جمعآوری شده ،مدل
جدول  :3نتایج شاخصهای نیکویی برازش برای مدل معادالت ساختاری رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی
نام شاخص

عالمت اختصاری

مقدار به دست آمده

مقدار قابل قبول و استاندارد

2

0/0۳5

بیشتر از  1درصد

GFI

0/312

بیشتر از  30درصد

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

*AGFI

0/313

بیشتر از  30درصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/02۳

کمتر از  1درصد

0/519

کمتر از 9

سطح تحت پوشش کای اسکور
شاخص نیکویی برازش

2/df

نسبت کای اسکور به درجه آزادی

*AGFI=Adjusted Goodness of Fit; GFI=Goodness of Fit

و مقایسه مقادیر به

در اندازهگیری هوش سازمانی داشتند .در میا مؤلفه

با توجه به شاخصهای فو

دست آمده با مقادیر استاندارد ،استنبات شد که مدل

1/828

پیشنهادی برازنده و مناس

بود .همچنین مشخص

های چابکی سازمانی ،شایستگی با ضری
بیشترین تأثیر و پاسخگویی با ضری

 ،1/573کمترین

شد که بارهای عامهی متغیر پنهانی هوش سازمانی بر

تأثیر را در اندازهگیری چابکی سازمانی دارا بودند.

روی متغیرهای آشکار خود نظیر چشمانداز

متغیر سن نیز بر روی عامل پنها هوش و چابکی

استراتژیک ،سرنوشت مشترک ،روحیه ،میل به تغییر،

تأثیر معناداری داشت ،بنابراین اضافه کرد سن به

اتحاد و توافق ،کاربرد و گسترش دانش ،فشار

عنوا

متغیر مخدوش کننده توجیه آماری داشت

عمهکرد و بارهای عامهی متغیر پنها چابکی سازمانی

(جدول  .)3هما گونه که در جدول  4مشاهده می

بر روی متغیرهای آشکار خود نظیر پاسخگویی،

استاندارد،

واکنش ،انعطافپذیری ،سرعت ،معنادار بود .در میا
این مؤلفهها ،فشار عمهکرد با ضری
تأثیر و کاربرد دانش با ضری

 1/921بیشترین

شود با توجه به خروجی مدل و ضرای
هوش سازمانی با ضری

عامهی  1/537روی چابکی

سازمانی تأثیر مستقیم داشت (.)P>1/111

 ،1/881کمترین اثر را

جدول  :4ضرایب استاندارد و رابطه رگرسیونی بین متغیرهای پنهان هوش سازمانی و چابکی سازمانی با متغیرهای آشکار
(سازههای پنهان ،متغیرهای آشکار و رابطه آنها

پارامتر ها

ردیف

با یکدیگر )
0/300

0/05

۳1/51

>0/005

سرنوشت مشترک

0/۳۳9

0/052

14/21

>0/005

روحیه

0/۳35

0/055

13/11

>0/005

هوش

0/۳32

0/055

۳0/22

>0/005

1

هوش

اتحاد وتوافق

0/352

0/003

31/01

>0/005

1

هوش

کاربرد دانش

0/۳۳5

0/052

12/11

>0/005

1

هوش

فشار عملکرد

0/325

0/003

501/5

>0/005

0/191

0/099

51/99

0/029

0/۳2۳

0/054

11/20

>0/005

5
2
9
4

هوش
هوش
هوش
هوش

۳

چابکی

3

چابکی

552

چشم انداز اتژیک

پاسخگویی
شایستگی
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متغیرها

برآورد استاندارد شده

خطای استاندارد

آماره آزمون ()Z

P-value

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

جدول  :4ضرایب استاندارد و رابطه رگرسیونی بین متغیرهای پنهان هوش سازمانی و چابکی سازمانی با متغیرهای آشکار(ادامه)
0/024

2۳/۳1

>0/005

0/12

0/029

95/15

>0/005

52

همبستگی سن با هوش سازمانی

0/139

0/021

2۳/5۳

>0/005

59

همبتگی هوش سازمانی با چابکی سازمانی

0/191

0/099

51/95

>0/005

54

اثر مستقیم سن روی چابکی

0/11

0/094

51/22

>0/005

51

اثر غیر مستقیم سن روی چابکی

0/912

0/021

59/33

>0/005

51

اثر کلی سن روی چابکی

0/322

0/055

۳2/51

>0/005

50

چابکی

55

سرعت

انعطاف پذیری
چابکی

0/105

بحث و نتیجهگیری

در بین ابعاد هوش سازمانی ،بُعد میل به تغییار و بُعاد

( .)21به نظر میرسد دلیل همخوانی نتیجه این مطالعه

گسترش دانش نسبت به ساایر مؤلفاههاا از وضاعیت

با مطالعاه حاضار ،باه آموزشای باود بیمارساتا هاا

بهتری برخوردار بودند و نمره سایر مؤلفههای هاوش

برگردد که در هر دو مطالعه ،بیمارستا های آموزشای

نیز از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار بودند .وضاعیت

شده است .در مطالعه حریاری و طاارمی کاه

خااو

ایاان متغیرهااا نشااا دهنااده ایاان اساات کااه

انتخا

تحت عنوا سانجش هاوش ساازمانی در پژوهشاگاه

هوشمند را فراهم کردهاند .در میا ابعاد متغیار پنهاا

 3/2و باالتر از متوسط به دست آمد ( ،)22که با نتیجه

چابکی سازمانی ،مؤلفاه شایساتگی نسابت باه ساایر

مطالعااه حاضاار همخااوانی دارد Lefter .و همکااارا

مؤلفهها از وضعیت مطهو تری برخاوردار باود .بااال

مطالعهای تحت عنوا هوش سازمانی در شرکتهاای

بود امتیااز مؤلفاه شایساتگی ،نشاا دهناده داشاتن

رومانیااایی انجاااب دادنااد و دریافتنااد کااه  13درصااد

دیاادگاه اسااتراتژیک ،تکنولااوژی مناساا  ،کیفیاات

کارکنا شرکتهای بزرگ و متوسط با مفهاوب هاوش

خدمام ،اثر بخشی هزینه و معرفی محصوالم جدید

سازمانی آشنا هستند و کارکنا شارکتهاای کوچاک

و مدیریت تغییر بود .عدب شناخت تغییارام و پاساخ

این مفهوب را نمیشناسند ( .)23با این وجاود ،تحهیال

شد کاه قادرم پاساخگویی در

دادهها نشا داد هوش سازمانی باالتر از متوسط است

بیمارستا های آموزشی شهر یازد کمای پاایین باشاد

و از این لحاظ با نتیجه مطالعه حاضر همخاوانی دارد

( .)2/78میانگین نماره متغیار پنهاا هاوش ساازمانی

همچنین متغیر چابکی ساازما در مطالعاه حاضار باا

آموزشای شاهر یازد باا ،2/29

نمره  1/71دارای امتیازی بااالتر از حاد متوساط باود

بیشتر از متوسط بود .حاجی عهیا در مطالعه خود که

یارمحمدیا و همکارا دریافتناد کاه ساط چاابکی

در ادارام دولتی انجاب داد باه ایان نتیجاه رساید کاه

بیمارستا هاای خصوصای بااالتر از بیمارساتا هاای

سط هوش ادارام دولتی کمتر از متوسط است و باا

دولتی و سط چاابکی بیمارساتا هاای دولتای کمای

نتیجه مطالعه حاضر همخوانی ندارد ( .)21جدیادی و

باالتر از حد متوسط بود ( .)14به نظر میرساد عهات

همکارا به این نتیجاه رسایدند کاه میاانگین هاوش

همخوانی مطالعه حاضر با ایان مطالعاه ،انجااب شاد

سازمانی در بیمارساتا هاای آموزشای  2/8و در حاد

مطالعه در مکا های مشابه بوده است که هر دو محیط

متوسط میباشد که با مطالعاه حاضار همخاوانی دارد

بیمارستا است و نیازمند واکنش ساریع باه نیازهاای

سریع به آ ها موج

بیمارستا های منتخ
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بیمارستا های آموزشی شهر یزد زمیناههاای ساازما

عهوب و فناوری انجاب شاد ،میاانگین هاوش ساازمانی

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

متفاوم بیمارا است و ماهیت کار بیمارستا به گونه

مفهومی پیشنهادی را در بیمارستا های منتخ  ،تأییاد

ای است کاه نیااز باه چاابکی بااالیی دارد .همچناین

کرد .تأیید این مدل مفهومی به معنی تأیید رابطه مثبت

بااازنگری مسااتمر و تغییاارام سااریع در فرآیناادها و

بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی بود .به عباارم

ساختار راهبردی و تصامیمگیاری ساریع بارای حال

دیگر ،نتایج پژوهش نشا داد که هوش ساازمانی باه

مشکالم در بیمارستا ها به خوبی رعایت شده است.

طور مثبت بر چابکی سازما اثر میگذارد با توجه باه

مؤلفه پنها هوش ساازمانی روی مؤلفاههاای آشاکار

خروجی مدل مشخص شاد کاه هاوش ساازمانی باا

نظیاار چشاامانااداز اسااتراتژیک ،سرنوشاات مشااترک،

ضاری

مسایر  1/537بار چاابکی ساازمانی اثار مای

روحیااه ،میاال بااه تغییاار ،اتحاااد و توافااق ،کاااربرد و

گذارد .مطالعام پورکیانی و حجینی پور ،عباسپور و

گسترش دانش ،فشار عمهکرد ،تأثیر میگذارد.

همکارا  ،ذبیحی و همکارا به رابطه مثبت و معناادار

در میا این مؤلفههاا ،هاوش ساازمانی باا ضاری

بین ابعاد هوش ساازمانی و چاابکی ساازمانی اشااره

 1/921بیشترین تأثیر را بر روی بُعاد فشاار عمهکارد

نمودند ( )7،25،26که با مطالعه حاضر همخوانی دارد.

 1/881روی کااربرد

به گونهای که اگر هاوش ساازمانی را افازایش دهایم

دانش دارد که این نشا دهنده این است ابعااد هاوش

چابکی سازمانی افزایش مییابد و یااد آور ایان نکتاه

سازمانی به خوبی این متغیر را بیا میکناد .کاه ایان

است در صورتی که مدیرا کارکنا را در مسایل مهم

نتایج با مطالعه حسینی و چهی ساریل همخاوانی دارد

سهیم کنند ،میل به تغییر را افزایش دهند ،به روحیاه و

( .)17به نظر میرسد فشار عمهکرد باعث میشود کاه

کیفیت زندگی کارکنا اهمیت دهناد ،افاراد را در باه

نیاز سازما را به هوشمند شد بایش از ساایر ابعااد

کارگیری دانش و تبادل اطالعام مهم مشارکت دهناد

هوش سازمانی احساس شود.

و اختیار و مسئولیت را به پایینتارین ساط ساازما

دارد و کمترین تأثیر را با ضری

همچنین متغیر پنها چاابکی ساازمانی روی مؤلفاه
های آشکار چابکی سازمانی تأثیر میگاذارد .چاابکی
سااازمانی بااا ضااری

 1/828بیشااترین ت اأثیر را روی

شایستگی دارد و کمترین تاأثیر را باا ضاری

1/573

تفویض کنند سازمانی چابکتر شده و باا تغییارام و
چالشها بهتر مقابهه میکند.
با توجه به اهمیت خدمام ارائه شده در بیمارساتا
ها ،ارائه خدمام مناس

و باا کیفیات کاه از سارعت

چابکی سازمانی به خوبی این متغیر را بیا میکند کاه

میباشد .از این رو آشنایی مدیرا بهداشات و درماا

با مطالعه بهرامی و همکارا همخوانی دارد ( .)24باه

از هوش سازمانی و چابکی ساازمانی و عوامال تاأثیر

نظر میرسد که داشتن شایستگی باال میتواند بیشتر از

گذار بر آ ها امری ضروری مایباشاد و در صاورم

سایر ابعااد چاابکی ساازمانی موجا

افازایش تاوا

وجود ضعف در آ ها به اهداف و رساالت خاود کاه

رقابت و سرعت سازما شود و نیاز سازما به چابک

ارتقای سالمت جامعه اسات ،دسات نخواهناد یافات

شد را بیش از ساایر ابعااد چاابکی ساازمانی مهازب

( .)27سازما های بهداشتی و درمانی به دلیل این کاه

میکند.

در زمینه مراقبت از بیمارا وظیفه مهمای را دارناد از

تجزیااه و تحهیاال دادههااای جمااعآوری شااده ،ماادل

جایگاه با اهمیتی در جامعه برخوردارناد ( .)28نتاایج
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روی پاسخگویی دارد که نشا دهنده این است ابعااد

الزب برخوردار است ،جزء اولویتهای هر بیمارساتا

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

محمدمهدی کیانی و همکاران

یک تحقیق که توسط جعفرنژاد و شهایی انجااب شاد،

بر اساس نتایج پژوهش میتوا به مدیرا بیمارستا

نشا داد که مؤسسام دولتی چابک در بهارهوری 53

های آموزشی شهر یزد پیشنهاد کرد که در اعمال

درصاااد ،در رضاااایت کارکناااا  38درصاااد و در

چابک سازی سازما برای ایجاد سازمانی چابک به

رضایتمندی مشتریا یا مصرفکنندگا  3درصد رشد

هوش سازمانی به عنوا عامهی راهگشا نگاه کنند و

و افزایش داشتهاناد ( )29کاه باه نظار مایرساد اگار

سبک مدیریت خود را به گونهای انتخا

کنند که در

بخواهیم به سازمانی پویا و بزرگ تبادیل شاویم بایاد

کنار استفاده از تکنولوژی هوشمند از کارکنا

زمینههای هوشمندی و چابکی را فراهم کنیم.

هوشمند و با تحصیالم عالی استفاده کنند تا به

اجرای راهبردهای مناس

به منظور افزایش ظرفیات

اهداف و رسالت سازمانی خود رسیده و با داشتن یک

سازما برای جهتدهی به تواناییهای ذهنی کارکناا

سازما چابک نیازهای بیمارا را نیز برطرف کنند.

میتواند توانایی واکنش سریع سازما به مسائل را نیز

همچنین باید در آموزش ضمن خدمت کارکنا نیز

بهبود دهد که آ نیز در دنیای متغیر کنونی الزمه بقااء

به تشویق کارکنا در زمینه کارهای تیمی و مشارکتی،

و پویایی سازمانی است و میتوا باا در نظار گارفتن

آشنایی با تکنولوژی جدید و نحوه استفاده از آ به

آموزش ضمن خدمت کارکناا در زمیناه آشانایی باا

صورم کارا پرداخته شود.

مفاهیم ارزشمندی همچو هوش سازمانی ،زمینههاای
ارتقاء و چابکی سازما را فراهم کرد.

سپاسگزاری

ایاان پااژوهش ماننااد هاار پااژوهش دیگاار دارای

این مقاله حاصل بخشی از پایا نامه دوره کارشناسی

محاادودیتهااایی م ایباشااد ،از جمهااه عاادب کنتاارل

ارشد مدیریت خدمام بهداشتی و درمانی دانشگاه

متغیرهایی مانند سط تحصیالم و جنسایت ،انگیازه

عهوب پزشکی و خدمام بهداشتی و درمانی شهید

ها و عالیق کارکنا کاه باه صاورم مساتقیم و لیار

صدوقی یزد میباشد که با شماره  221134توسط

مستقیم بر هوش سازمانی و چابکی تأثیر میگذارند و

دانشگاه عهوب پزشکی شهید صدوقی یزد مورد

میتوانند اثر مخدوش کنندگی بر یافتهها داشته باشند.

حمایت مالی قرار گرفته است .نویسندگا  ،از
مشارکت کنندگا در پژوهش به دلیل همکاری آ ها
در انجاب پژوهش ،صمیمانه قدردانی مینمایند.
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Abstract
Introduction: Hospitals are the most important organizations in the field of healthcare
services that require skilled personnel, necessary equipment, and suitable facilities; therefore,
special attention to new and intelligent methods and also maximum use of intellectual abilities
of individuals and organizations to increase hospitals agility seem to be necessary. The aim of
this study was to examine the relationship between organizational intelligence and
organizational agility in teaching hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences.
Methods: In this analytical cross-sectional study, a total of 370 administrative and medical
staff were included using stratified-random sampling. The required data were collected using
Albrecht organizational intelligence questionnaire and organizational agility questionnaire.
Results: The results showed that organizational intelligence had effect on organizational
agility (path coefficient=0.537). Mean scores of organizational intelligence and organizational
agility of the hospitals were 2.29±0.66 and 2.29±0.37, respectively. Age had effect on both
organizational intelligence (path coefficient=0.693) and organizational agility (path
coefficient= 0.55).
Conclusion: The findings showed that increasing the organizational intelligence of the
organization provides the context for having an agile organization and the organization will
reach its organizational goals faster.
Keywords: Organizational Intelligence, Organizational Agility, Teaching Hospitals,
Administrative Staff, Medical Staff.
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