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بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی با نقش تعدیل گر اشتیاق شغلی

تاریخ پذیرش7331/4/37 :

مقدمه :درک پرستاران از مســــئولیت اجتــــماعی خود بیمارستان را در مقابل تحوالت پویای محیطی مصون می دارد .زیرا بخشی از این
مسئولیت پذیری ناشی از پاسخگویی به موقع به مسائل محیط است و از آن تحت عنوان چابکی سازمانی یاد می شود .در صورت چابک نبودن سازمان،
مسائلی به وجود می آید که در حوزه رفتار سازمانی ،تحت عنوان فرسودگی شغلی یاد می شوند .پادزهر مبارزه با فرسودگی شغلی ،ایجاد اشتیاق شغلی در
میان کارکنان است که آنان را به فعالیت برای دستیـــــابی به اهداف سازمانی سوق می دهد .از این رو ،هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین
مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی با نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایالم می باشد.
مواد و روش ها :جامعه تحقیق کلیه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایالم به تعداد  033نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان
تعداد  961نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسش نامه استاندار است و فرضیه های تحقیق از طریق
نرمافزار  Smart-PLSنسخه  2آزمون شدند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان می دهد ضریب معناداری میان مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی برابر با  52/053است که از سطح
اطمینان  9/16بیشتر است .بر این اساس ،فرضیه نخست تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی تایید می شود.
هم چنین ،اشتیاق شغلی با ضریب معناداری  7/232که از سطح اطمینان  9/16بیشتر است رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی را
تعدیل می کند.
بحث و نتیجه گیری :امروزه صرف ارائه خدمات حتی با کیفیت مطلوب نمی تواند رضایت ذی نفعان بیمارستان را تحقق بخشد؛ زیرا با افزایش
آگاهی مردم به وظایف چندگانه بیمارستان ها در حوزه های اجتماعی ،مسئولیت پذیری در قبال جامعه از کمترین خواسته ها به شمار می آید .چون
تحقق متقابل اهداف سازمانی و جامعه ،نتیجه آگاهی و عمل در چارچوب مسئولیت اجتماعی است .این مهم در گُروِ چابکی سازمان ها برای پاسخگویی
به انتظارت در حال رشد ذی نفعان و ایجاد زمینه های اشتیاق شغلی برای پیشبرد فرد در چارچوب اهداف پیش بینی شده است.
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مقدمه
سازمان ها ،نهـــادهایی هستند که فلسفه وجودی
آن ها تامین نیاز جامعه و عامه مردم می باشند .همان
طور که مردم برای رفع نیازهایشان به سازمان نیاز
دارند؛ سازمان ها نیز برای حفظ ،بقاء و ادامه فعالیت به
جامعه و مردم نیازمندند .در واقع ،سازمان ها جزیی از
جامعه می باشند که از آن تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر
می گذارند .بنا بر این ،سازمان ها باید اهداف خود را به
گونه ای شکل دهند که نتایج آن تاثیرات مضری برای
جامعه در بر نداشته باشد و همه افراد جامعه از اثرات
مثبت آن ،منتفع شوند .این امر باعث گردیده که در
دنیای امروز ،افراد و سازمان ها به انجام مسئولیت
اجتماعی سوق یابند( .)9این موضوع در بیمارستان ها
به خصوص در میان پرسنل پرستاری اهمیت بیشتری
دارد .زیرا پرستاران به عنوان بزرگ ترین منبع انسانی
بیمارستان ،نقش به سزایی در ارتقای سالمت جامعه
دارند( .)2بنا بر این ،می توان گفت مسئولیت پذیری
یک اصل مهم در ارائه مراقبت های پرستاری محسوب
می شود( .)0مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران از یک
سو موجب ارائه خدمات پرستاری جامع تر و از سوی
دیگر تاثیر مثبت بر نگرش بیماران می شود( .)3یکی از
پیش شرط اساسی برای دستیابی به این مهم ،چابک
بودن سازمان به منظــور پاسخـــگویی به نیازهای
ذی نفعان است( .)5یک سازمان چابک ،فرآیندهای
سازمان و افراد را با فناوری پیشرفته ترکیب می کند تا
نیازها و انتظارات مشتری را در مدت زمان نسبتاً کوتاه
برآورده کند( .)6به دلیل فعالیت بیمارستان ها در محیط
پرچالش و مواجهه مستمر با تغییرات محیطی چابکی
سازمانی ضرورتی غیرقابل انکار و عامل تمایز به شمار
می رود( .)7چابــــکی بیمارستان ،می تواند منجر به
کاهش هزینه های تولید و افزایش سهم بازار ،تامین
بهتر نیازهای بیماران ،معرفی خدمات جدید و افزایش
رقابت پذیری شود( .)8در صــــورت چابـــک نبودن
بیمارستان مسائلی نظیر کاهش انعطاف پذیری ،کیفیت
خدمات ،سرعت ارائه خدمات و دور ماندن از رقبا و عدم
سازگاری با محیط متغیر پیش بینی شده است()1؛ که
می تواند اثرات خود را بر منابع انسانی شاغل در این
حوزه به شکل غیبت و ترک شغل ،تاخیرهای متوالی،
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شکایات مختلف روان شناختی ،کاهش کیفیت مراقبت
از بیماران و تعارضات بین فردی با همکاران نمایان
سازد()93؛ عـــالیمی که در حوزه رفتار ســــازمانی،
فرسودگی شغلی شناخته می شوند( .)99فرسودگی
شغلی متشکل از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به
تصور منفی از خود ،نگرش منفی نسبت به حرفه و
احساس عدم ارتباط با مددجو هنگام ارائه مراقبت ها
است و فرد را به سوی انواع بیماری های جسمی و
روحی سوق دهد( .)92حجم دقیق فرسودگی شغلی
مشخص نیست( .)90اما تعداد زیادی از مطالعات بیانگر
نرخ باالی فرسودگی شغلی در بین پرستاران است(.)93
که موجب شده دست کم  57کشور دنیا بحران کمبود
نیروهای پرستاری به دلیل تبعات حاصل از فرسودگی را
گزارش کنند( .)95از آن جا که پادزهر مبارزه با
فرسودگی در مـــحیـــط های کاری ،اشتیاق شغلی
است( .)96ضروری است ساختار محیط کار پرستاران به
نحوی طراحی شود که به افزایش اشتیاق شغلی
پرستاران منجر شود( .)97اشتیاق شغلی حالت ذهنی
مثبت کارکنان نسبت به حرفه ای است که انتخاب
کرده اند( .)98که با پیامدهای مثبتی چون عملکرد
شغلی ،تقویت رفتارهای مدنی-سازمانی و خشنودی
شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی
باالیی دارد( .)91از این رو ،با توجه به مطالب مطروحه
محققان با علم به اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمانی پرستــــاران در تحقـــق اهـــداف متعالی
بیمارستان ها و نقش چابکی بیمارستان در تحقق این
امر سعی دارند رابطه این دو متغیر را با در نظر گرفتن
نقش متغیر تعدیل گر اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار
دهند .با نگاهی دقیق تر ضرورت اجرای این تحقیق از
دو جنبه حائز اهیمت است:
 .9خالء علمی :در ایران مطالعه ای انجام نشده
است که بتوان ترکیب سه متغیر مسئولیت پذیری
اجتماعی ،چابکی سازمانی و اشتیاق شغلی را در آن
مشاهده کرد .هم چنین در محیط پژوهشی ،یعنی
بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایالم چنین تحقیقی
انجام نشده است؛ بنا بر این در زمینه مورد بررسی خالء
وجود دارد و پژوهش حاضر سعی دارد این خالء را
برطرف کند.
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 .2کاربردی بودن :دولت هایی که در زمینه سرعت،
انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتر سرمـــایه گذاری
می کنند به احتمال قوی به اهدافشان خواهند رسید.
زیرا عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فناوری با
سرعت هر چه تمام تر بر دولت ها و تصمیمات آن ها
تاثیر گذاشـــته و شهروندان به خدمات سریع تر و
تخصصی تر نیاز پیدا می کنند .در نتیجه این امر باید
خط مشی های سریع تر از گذشته تهیه ،تدوین و اجرا
کنند که مسلماً چابکی می تواند به سازمان ها و
موسسات به انجام این رسالت و کسب اهداف سازمانی
کمک کند .هر چه مسئولیت پذیری اجتماعی پرسنل
پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایالم بیشتر
باشد سرعت تولید منافع ،فراهم کردن مشاغل و ایجاد
محصوالت مورد نیاز مشتری نیز بیشتر شده و با
افزایش مسئــــولیت پذیری اجـــتماعی مــــیزان
انعطاف پذیری و همکاری متقابل کارکنان نیز زیادتر
شده که باعث افزایش مسئولیت ،کارایی و فرهنگ
تغییر و تحول سازمانی در میان کارکنان شده و از موانع
تحول سازمانی کاسته می شود .در واقع کارکنان
مشتاق ،احساس قدرتمندی و ارتباط موثر با کارشان
دارند .آن ها هم چنین خود را برای بـــــرآوردن
مسئولیت های شغلی توانمند و دلبـــــسته به شغل
می بینند .عالوه بر این ،آن ها در کارشان به دنبال
چالش های جدید می گـــردند و هنگامی که احساس
می کنند کارشان برای مدت زیادی چالـــش انگیز
نمی باشد ،آن را تغییر می دهند.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
جمع آوری داده ها ،توصیفی-همبستگی می باشد که
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به طور خاص مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری
است .جامعه آماری آن شامل کلیه پرسنل پرستاری
بیمارستان امام خمینی شهر ایالم به تــعداد  033نفر
می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد  961نفر
به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.
به دلیل احتمال عدم بازگشت برخی از پرسش نامه ها،
تعداد  983پرسش نامه توزیع شد که از این تعداد953 ،
پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت .به منظور سنجش
متغیرهای تحقیق از پرسش نامه های استاندارد موجود
استفاده شد .از این رو ،برای ارزیابی متغیر مسئولیت
اجتماعی سازمانی از پرسش نامه کارول( ،)9119چابکی
سازمانی شریفی و ژانگ( )2333و اشتیاق شغلی ساالنوا
و شوفلی( )2339استفاده شد .برای دستیابی به روایی
(قابلیت اعتبار) از روایی محتوا و سازه ،استفاده شده
اســــت .از نـــظر روایی محتوا با توجه به این که
پرسش نامه های استفاده شده در این پژوهش ،در
پژوهش های خارج از کشور از روایی برخوردار بوده اند،
به منظور اطمینان از بومی سازی ،پرسش نامه ها در
اختیار خبرگان و استادان حوزه مورد پژوهش قرار
گرفتند و پس از تایید نهایی خبرگان و استادان استفاده
شدند .به منظور ارزیابی روایی سازه ها از روش آلفای
کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده()AVE
استفاده شده است که میزان پایایــــی(آلفای کرونباخ)
مسئولیت اجتماعی( ،)3/82چابکی سازمانی( )3/89و
اشتیاق شغلی( )3/83است .هم چنین ،میانگین واریانس
استخراج شده در خروجی جدول گزارش شده است.
برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی از روش معادالت
ساختاری مبتنی بر رویکـــرد حداقل مربعات جزئی و
نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است.
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یافته های پژوهش
توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب متغیرهای
جمعیت شناختی انجام گرفت .در این بخش 953
شرکت کننده در نمونه به تفکیک ویژگی های جمعیت
شناختی بررسی شدند .یافته های تحقیق نشان دادند،
بیشترین تعداد مشارکت کنندگان را مـــردان تشکیل
می دهند .از نظر سنی کارکنان بین  09تا  33سال ،از
نظر تحصیالت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و
از نظر سابقه خدمت کارکنان باالی  5تا  93سال،
بیشترین فراوانی را داشته اند.
قبل از آزمون فرضیه های تحقیق الزم است سطح
هر یک از متغیرهای تحقیق ارزیابی شود .به این منظور
میانگین و انحراف معیار و وضعیت کلی مولفه ها
محاسبه شد .با توجه به مقیاس سنجش که بین 9-5
قرار دارد و میانگین آن که عدد  0می باشد و نیز
ماکزیمم و مینیمم ،در تمامی موارد مشخص گردید که
میانگین مکتسبه متغیرهای مورد مطالعه از عدد 0
بیشتر و معنادار است .میانگین مسئولیت اجتماعی،
چابکی سازمانی و اشتیاق شغلی به ترتیب ،0/233
 0/20 ،0/920و انحراف معیار مسئولیت اجتماعی،
چابکی سازمانی ،اشتیاق شغلی به ترتیب ،3/805
 3/530 ،3/509و ماکزیمم مسئولیت اجتماعی ،چابکی
سازمانی ،اشتیاق شغلی به ترتیب 3/90 ،3/95 ،3/31
مینیمم مسئولیت اجتماعی ،چابکی سازمانی ،اشتیاق
شغلی به ترتیب  2/31 ،2/33 ،9/32و در نهایت جمع
کل مسئولیت اجتماعی ،چابکی سازمانی ،اشتیاق شغلی
هر کدام  953به دست آمد.
در ادامه به دلیل وجود متغیر تعدیل گر برای پاسخ
به فرضیه ها از مدل سازی معادالت ساختاری()SEM
به روش کمترین توان دوم جزئی( )PLSو نرم افزار
 Smart-PLSاستفاده شده است .در این پژوهش ابتدا
روایی سازه ها را بررسی می کنیم .روایی سازه از طریق
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دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا در نرم افزار
اسمارت پی ال اس برای بررسی دقیق تر ابزار به کار
گرفته شده است .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار
( AVEمیانگین واریانس استخراج شده) استفاده شد.
با کمک میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد
که تمامی سازه ها مورد مطالعه دارای میانگین واریانس
استخراج شده باالتر از  3/53هستند که شرط الزم
برای مطلوبیت و مورد قبول واقع شدن را دارند .هم
چنین در خصوص پایایـــی ترکیبــــی( ،)CRتمامی
سازه های مورد مطالعه مقادیر بیشتر از  3/73می باشند
که مورد قبول است .هم چنیـــن ضــــریب آلفای
کرونباخ( )CAهمه متغیرها ضریب باالتر از  3/73را به
خود اختصاص داده که عدد مطلوب و مورد قبول است.
برای آزمودن فرضیه های تحـــقیــــق از بخش
ساختاری روش مدل سازی استــــفاده شده و مدل
پژوهش در دو حالت یکی بدون متغیر تعدیل گر و
دیگری با وجود متغیر تعدیل گر اجرا شده است .به
منظور تایید یا رد فرضیه ها ،از تخمین و ضریب
معناداری استفاده شده است .برای معناداری یک
ضریب ،عدد معناداری باید کوچک تر از  -9/16یا
بزرگ تر از  9/16باشد .منظور از ضریب مسیر مقادیر
همبستگی دوتایی است و هر چه این ضریب بیشتر
باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر وابسته
است .با توجه به نمودار شماره  ،9اثر مسئولیت پذیری
اجتماعی پرستاران بر چابکی سازمانی معنادار است .زیرا
ضریب  tبرابر با  52/053که از  9/16بیشتر است و
نمودار شماره  2اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد
به منظور بررسی شدت رابطه میان دو متغیر عدد
 3/771را نشان می دهد از این رو ،فرضیه اول مبنی بر
این که مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران بر
چــــابکی سازمانی تاثـــیر معناداری و مثبتی دارد،
تایید می شود.
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با توجه به نمودار شماره  ،0در فرضیه دوم متغیر
اشتیاق شغلی به مدل اضافه شد تا مشخص شود آیا
این متغیر به طور جداگانه رابطه میان مسئولیت پذیری
اجتماعی پرستاران و چابکی سازمانی را تعدیل میکند
یا خیر؟ همان طور که مشخص است در خصوص

نمودار شماره  .3مدل فرضیه فرعی در حالت معناداری

اجتماعی و چابکی سازمانی را نشان می دهد .همان
طور که مالحضه می شود شدت اثر متغیر اشتیاق شغلی
در رابطه بین دو متغیر مذکور عدد  3/323است.

هم چنین ،نمودار شماره  3اجرای مدل در حالت
تخمین استاندارد به منظور بررسی شدت اثرگذاری
متغیر اشتیاق شغلی در رابطه میان مسئولیت پذیــــری

نمودار شماره  .4مدل فرضیه فرعی در حالت معناداری
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اشتیاق شغلی ،مقدار آماره  tاین متغیر برابر 7/232
است ،این عـــدد باالتر از عــــدد  9/16است که
نشان دهنده موثر بودن متغیر اشتیاق شغلی در رابطه
میان دو متغیر مطروحه است .بنا بر این ،تعدیل گری
متغیر اشتیاق شغلی تایید می شود.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.4.58

نمودار شماره  .2مدل فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد

بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی با  -...فاطمه مرشدی و همکاران

سطح معناداری
˂3/39
˂3/39

نتیجه
تایید شد
تایید شد

در رابطه مذکور ،مقدار ضریب تعیین را یک بار
بدون دخالت متغیر تعدیل گر و بار دیگر با وجود متغیر
تعدیل گر به دست آورده و مقادیر به دست آمده را در
رابطه باال جایگذار کرده و شدت اثر متغیر تعدیل گر را
به دست می آوریم .مقادیر  3/95 ،3/32و  3/05به
ترتیب اثرات ضعیف ،متوسط و قوی را نشان می دهند.
نتیجه نشان داد ضریب تعیین قبل از ورود متغیر
تعدیل گر ،برابر  3/129بوده که با ورود متغیر تعدیل گر
این مقدار به  3/133افزایش یافته است .یعنی متغیر
تعدیل گر توانسته است میزان رابطه را به مقدار 3/39
تعدیل کند .بنا بر این ،مقدار  3/39به دست آمده نشان
می دهد اثر متغیر تعدیلگر در رابطه بین متغیر مستقل
و وابسته قوی است.
بحث و نتیجه گیری
هدف کـــلی تحقیق ،بررســــی رابطه بــــین
مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی با توجه به
نقش تعدیل گر اشتیاق شغلی در میان پرسنل پرستاری
بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایالم می باشد .با توجه
به ادبیات تحقیق و مدل مفـــهومی آن ،دو فرضیه
طراحی شد و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج ،نشان داد
که بین مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و چابکی
سازمانی ،رابطه مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد
(فرضیه  .)9این یافته با نتایج ( )23و ( )29که معتقدند
مسئولیت پذیری اجتماعی ،قابلیت چابکی سازمان را
افزایش می دهد ،هم خوانی دارد و این چنین استنباط
می کنند پاسخگویی به انتظارت جامعه ،با وجود
ساختاری منعطف با سرعت و دقت بیشتری صــورت

می گیرد و این امر ضمن برآوردن نیازهای آنان،
رضایت شغلی دســــت اندرکاران اجرایی را به ارمغان
می آورد .در تبیین این یافته می توان چنین استنباط
کرد چابک شدن سازمان با شعار میسر نیست بلکه با
تغییر نگرش مدیران نسبت به محیط درونی و بیرونی
سازمان و فضای رقابتی حاکم بر صنایع خدماتی میسر
می شود .اگر مدیران بیمارستان پی به اهمیت چابکی
سازمانی ببرند؛ قادر خواهند بود برخوردی صحیح ،سریع
و موثری با تغییرات داشته باشند و از فرصت های بالقوه
پدید آمده به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و در
جهت بهبود و پیشرفت سازمان خود و تامین نیازهای
آینده سازمان حرکت کنند .با این درک ،مدیران
بیمارستان سعی می کنند برنامه های تغییر سازمانی را
تدوین و به مرحله اجرا بگذارند و در این میان نقش
پررنگی را برای پرستاران قائل هستند ،زیرا آنـــــان
اصلی ترین پاسخ گو به نیازها و انتظارات جامعه
محسوب می شوند .هر گونه اقدام مسئوالنه این قشر
در جهت رفع نیازها و خواسته های ذی نفعان،
بیمارســــتان را در نـــگاه جامعه ،سازمانی با سطح
مسئولیت پذیری اجتماعی باال تعریف می کند .وجود
چنین نیروهای مسئولیت پذیر ،به مدیران در جهت
پیاده سازی صحیح برنامه های تغییر به منظور چابک
شدن سازمانی اطمینان خاطر می دهند .زیرا افرادی که
در قبال جامعه ،خود را مسئول می دانند و از هیچ
کوششی برای رفع مشکالت آنان فروگذاری نمی کنند،
قطعاً در قبال برنامه ای که فرجامش توانا شدن سازمان
در پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده و غیر منتظره با
06
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خالصه نتایج به دست آمده در جدول شماره  9گزارش
شده است .در ادامه ،پس از پی بردن به این مطلب که
متغیر تعدیل گر می تواند رابطه بین دو متغیر مستقل و
وابسته را تعدیل کند ،تعیین شــــدت اثر متـــغیر

تعدیل کننده ضروری است .در واقع بعد از معنادار شدن
مقدار آماره تی در سطح اطمینان مدنظر محقق ،باید
میزان و قدرت تعدیل کنندگی این متغیر را به کمک
رابطه زیر محاسبه شود.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.4.58

جدول شماره  .1خالصه نتایج فرضیه های تحقیق
آماره تی
ضریب مسیر
متغیرها
52/053
3/771
مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران ← چابکی سازمانی
7/232
3/323
اشتیاق شغلی * مسئولیت پذیری اجتماعی ← چابکی سازمانی
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روش های مناسب است از مــــسئولیت شانه خالی
نمی کنند ،بنا بر این ،مدیران می توانند با طیب خاطر
برنامه های تغییر سازمانی را مفهوم پردازی و در نهایت
اجرایی نمایند.
نتیجه دیگری که از این تحقق به دست آمد ،این
است که اشتیاق شغلی رابطه بین مسئولیت پذیری
اجتماعی پرستاران و چابکی سازمانی را تعدیل می کند
(فرضیه  )2این یافته تاکنون در قالب مطالعات تجربی
حاصل نـــشده اســــت .در واقع ،این احتماالً اولین
مطالعه ای است که به بررسی روابط مذکور پرداخته و
نوآوری این پژوهــش به شمار می رود .بـــــرای
نتیجه گیری درباره این فرضیه می توان از دو بعد به
این قضیه نگریست؛ بعد درون سازمانی و برون
سازمانی .از بعد درون سازمانی پرستار به علت اشتیاقی
که به شغل خود و در کل به سازمان دارد تـــــالش
می کند برای انجام بهتر وظایف خود با همکاران و
مدیران سازمان خود تعامل بیشتری داشته باشند .در
این تعامل فرد روش های جدیدی برای انجام وظایف
خود یاد می گیرد و از طرف دیگر به دلیل اشتیاقی که
به شغل خود دارد در تعامل با دیگران نــــظرات و
نگرانی های خود را نسبت به مســـائل سازمانی ابراز
می کند .این اظهار نظرات درباره مســـائل سازمانی
می تواند عالوه بر کاهش پدیده های منفی رفتار
سازمانی به مدیران برای آگاهی از نقاط استراتژیکی که
در مسیر چابک سازی سازمان از دید آنان به دور مانده
یاری رساند .در واقع فردی که جذب کارش شده و خود
و تواناییش را وقف کار خود می کند همیشه نسبت به
مسائل سازمان حساس بوده و دغدغه حل آن را دارد.
این دغدغه و احساس مسئولیـــت ها ،وی را ترغیب
می کند نسبت به دیگران حس همدلی و همراهی
داشته باشد و در قبال آنان احساس مسئولیت کند .در
ادامه ،اگر این موضوع را از بعد برون سازمانی بنگریم
پرستاری که برای انجام وظایف شغل خود اشتیاق دارد
در یک بیمارستانی که در مسیر چابکی قدم نهاده و
خود را سامان بخشیده ،روحیه پیش برندگی دارد .همین
عامل موجب پذیرش مسئولیت هایی از طرف وی در
سازمان می شود که پاسخگوی نیاز جامعه است .یعنی
مسئولیت های که به بهبود وضعیت اجتماعی جامعه
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کمک شایانی می کند .این حس مسئولیت پذیری،
همان کلید دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده
مدیران برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های چابکی
سازمانی است.
با توجــه به نتایج کســــب شده و اهمیت
مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران که رابطه مثبت و
معناداری با چابکی سازمانی دارد و هم چنین نقش
تعدیل گری اشتیاق شغلی در رابطه با متغیرهای مذکور،
پیشنهاداتی به شرح ذیل به مدیران بیمارستان امام
خمینی(ره) شهر ایالم ارائه می گردد:
از آن جا که درک و شناخت مسئولیت پذیری
اجتماعی پرستاران و تحقیق و کسب دانش در این
زمینه توسط آنان از اهمیت باالیی برخوردار است ،بدین
جهت از پرستاران انتظار می رود در ارائه خدمات به
جامعه دقت و تالش کافی را به کار بگیرند .تا این که
در این زمینه خدمات به موقع و مناسبی ارائه دهند .باید
دانست که پرستاران دل بسته به شغل می توانند
مسئولیت های بیشتری را برعهده بگیرند و بر چابکی
سازمانی تاثیر به سزایی بگذارند بنا بر این از مدیران
بیمارستان ها انتظار می رود که دوره های انگیزشی-
تفریحی مرتبط با شغل در میان پرستاران برگزار کنند.
لذا این کار باعث افزایش عالقه فـــرد به شغـــلش
می شود و این برنامه ها در چابکی سازمانی بی تاثیر
نیست .هم چنین الزم است مدیران سازمان سالمت از
جمله بیمارستان محیطی را فراهم کنند تا پرستاران
بتوانند در آن با وجود کمبودها و بحران های فراوان
نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی خود در قبال
بیماران و جامعه احساس تعهد کنند و با انجام این کار
حس رضایت ناشی از اشتیاق شغلی را در خود تقویت
کنند و پرستاران باید نسبت به بیماران ،جامعه،
مشکالت و کمبودهای هر کدام از آنان آگاه باشند تا
بتوانند در خدمت رسانی سریع و به موقع موفقیت الزم
را در این زمینه کسب نمایند .با توجه به این که اکثر
مدیران جامعه از مسئولیت پذیــری اجتمــــاعی و
زمینه های آن آگاهی الزم و کافی ندارند ،الزم است
که از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت،
سخنرانی های متفاوت ،کنفرانس ها ،سمینارها ،مدیران
و پرستاران بخش های مختلف جامعه را با مسئولیت
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 فاطمه مرشدی و همکاران-... بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و چابکی سازمانی با

 بنا بر این باید تالش شود این.مختلفی بیان شده است
.قابلیت ها در بیمارستان ارتقاء داده شود

.اجتماعی شان و اثرات مثبت آن بر سازمان آشنا ساخت
برای ایجاد و ارتقای سطح چابکی سازمانی مدل های
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Abstract
Introduction: The nurses' perception of
their social responsibilities protects the
hospital against environmental dynamic
changes since a part of this responsibility is
related
to
timely
responses
to
environmental issues called organizational
agility. In case of no organization agility,
some issues are emerged known as burnout
in the field of organizational behavior. The
creation of job enthusiasm among the
employees is the antidote to occupational
burnout which leads them to achieve
organizational goals. The purpose of this
study was to investigate the correlation
between
social
responsibility
and
organizational agility with a moderating
role of job enthusiasm among nurses
working at Imam Khomeini Hospital, Ilam,
Iran.

more than a 1.96 confidence level.
Therefore, the first hypothesis of the
research was confirmed (i.e., there is a
relationship between social responsibility
and organizational agility). Moreover, job
enthusiasm with a significant coefficient of
7.242 (more than a confidence level of
1.96) moderated the relationship between
social responsibility and organizational
agility.
Discussion & Conclusions: Nowadays, the
provision of good service cannot fulfill the
satisfaction of the hospital stakeholders
since by increasing the awareness of the
people about the multiple tasks of hospitals
in the social domains, responsibility
towards the community is considered to be
the least preference. Moreover, the mutual
realization of organizational and social
goals is the result of awareness and practice
within
the
framework
of
social
responsibility. Therefore, this critical issue
depends on the agility of organizations to
meet the growing expectations of
stakeholders and create the groundwork for
job aspirations to drive the individuals to
achieve the identified organizational goals.

Materials & Methods: The study population
includes nurses working at Imam Khomeini
Hospital, Ilam, Iran. Out of 300 nurses, 169
cases were selected using Morgan table and
simple random sampling. The data were
collected using a standard questionnaire and
the research hypotheses were tested using
Smart-PLS software (Version 2).
Findings: The results showed a significant
relationship between social responsibility
and organizational agility (52.354) which is

Keywords: Job enthusiasm, Organizational
agility, Social responsibility
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