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crisis management
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other three accident-prone provinces throughout the country)
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Abstract

Human resource is the most important tool for the organizational agility and the most valuable asset in any 
organization. Since the environmental condition influenced by many factors is constantly changing and 

evolving, some of these transformations appear suddenly and turn to the crisis and therefore, the management 
within the organization must be prepared to manage the formed crisis by using the human resources agility. 
The purpose of this study is to evaluate the effects of the human resources agility on improving the crisis 
management of blood transfusion organization. In this study, referring to the scientific literature and research, 
Theoretical and scientific background was carefully studied, and the main components and variables were 
identified, and the questionnaire was prepared and after approval of its content and formal validity, the ques-
tionnaire was conducted on all samples. In this study, the human resources agility includes the components of 
competence and intelligence, employee empowerment, participation in decision-making, knowledge sharing 
through technology and processes integration and crisis management includes elements of risk taking, pre-
vention and reducing destructive effect, forecasting and early preparation, responsiveness and recovery. The 
research population consists of managers and experts in Isfahan Blood Transfusion Center and three accident-
prone provinces with at least 10 years of experience that is 161 people. In this study, the simple random sam-
pling method is used. The SPSS and AMOS software are used to analyze data and test the research hypotheses. 
Based on the obtained results, all components of human-resource agility have a significant and positive impact 
on improving crisis management.
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چکیده
که شرایط محیطی  منابع انسانی مهم ترین ابزار چابک سازی سازمان است و باارزش ترین دارایی هر سازمان محسوب می شود. از آنجا 
گهانی ظاهر شده و حالت بحران به خود می گیرد و بنابراین مدیریت سازمان  به طور دائم در حال تغییر و تحول است، برخی از این تحوالت نا
باید آمادگی مدیریت بحران های به وجود آمده را با استفاده از چابک سازی منابع انسانی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر 
کتب علمی و تحقیقاتی ،  با مراجعه به  ابتدا  این پژوهش  انتقال خون است. در  بر بهبود مدیریت بحران در سازمان  انسانی  چابکی منابع 
کل نمونه اجرا شده است. در  مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهشی شناسایی و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن، پرسشنامه بر روی 
ک گذاری  این پژوهش چابکی منابع انسانی شامل مؤلفه های شایستگی و هوشمندی، توانمندسازی کارکنان، مشارکت در تصمیم گیری، اشترا
کاهش اثر  دانش از طریق تکنولوژی و انسجام و یکپارچه سازی فرایندها و مدیریت بحران شامل مؤلفه های تحلیل خطرپذیری، پیشگیری و 
کارشناسان سازمان  مخرب، آمادگی، پیش بینی و آمادگی اولیه، پاسخ گویی و بازیابی است. جامعه ی آماری این پژوهش 161 نفر از مدیران و 
کار هستند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی  کشور با حداقل 10 سال سابقه ی  انتقال خون در اصفهان و نیز 3 استان حادثه خیز 
ساده استفاده شده است و به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده 

است. بر اساس نتایج به دست آمده همه ی مؤلفه های چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنادار دارد.
کلیدی: مدیریت بحران، چابکی منابع انسانی، سازمان انتقال خون واژه های 
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مقدمه
ــد به  ــای ــی بـــا تــغــیــیــرات جـــدیـــد، ســـازمـــان هـــا ب ــ ــاروی ــ ــرای روی ــ ب
از  بهره گیری  دنــبــال  بــه  و  اندیشیده  محیط  بــا  ســازگــاری  از  فــراتــر 
افزایش  )الگوواره ها(  پارادایم ها  از  یکی  باشند.  بالقوه  فرصت های 
کیفیت و چابکی سازمانی است. در ابعاد  انعطاف پذیری، سرعت، 
اطالعات  فناوری  عملیاتی،  محوری  فرایندهای  سازمانی،  چابکی 
ح می گردد. منابع انسانی مهم ترین  کارکنان )منابع انسانی( مطر و 
ارزش ترین دارایی هر سازمان  با  و  ابزار چابک سازی سازمان است 
انتقال  برای  ]1[. به طوری که سازمان ها  کشور محسوب می شود  و 
به  عمدتًا  باید  خود  محصوالت  بــرای  جدید  و  ناآشنا  فناوری های 
پنج  مستلزم  انسانی  منابع  چابکی   .]2[ کنند  تکیه  خود  کارکنان 
کارکنان، مشارکت، شایستگی و هوشمندی،  مؤلفه ی توانمندسازی 
ک گذاری دانش از طریق تکنولوژی و یکپارچه سازی فرایندها  اشترا
عوامل  تأثیر  تحت  اجتماعی  و  محیطی  شرایط  که  آنجا  از  و  است 
این  از  برخی  ــت،  اس تحول  و  تغییر  حــال  در  ــم  دائ بــه طــور  زیـــادی 
گهانی و اتفاقی ظاهر شده و حالت بحران به خود می گیرد  تحوالت نا
و مدیریت سازمان باید آمادگی مدیریت بحران های به وجود آمده 
تا آسیب ها  انسانی داشته باشد  از چابک سازی منابع  با استفاده  را 
غیرکارآمدی  و  فروپاشی  از  را  سازمان ها  بتوان  و  رسیده  حداقل  به 
بزرگی  اخیر بخش  در سال های  بنابراین   .]3[ نگاه داشت  مصون 
زمینه ی مدیریت بحران در سازمان ها  و تحقیقات در  از مطالعات 
پاچانت2،  میتروف1،  همچون  محققانی  اســت.  یافته  اختصاص 
گادک9،  ال روبــرت8،  ویک7،  کالیرو5،پرو6،  پیرسین4،  شیواستاوا3، 
پرداخته اند  زمینه  این  در  پژوهش  به  که  هستند  افــرادی  جمله  از 
انتقال  ســازمــان هــای  چــالــش هــای  از  یکی  بــحــران  مدیریت   .]4[
عملیاتی  مرحله ی  شش  شامل  بحران  مدیریت  دنیاست.  خــون 
مخرب،  پیامدهای  کاهش  خطرپذیری،  تحلیل  بررسی  ترتیب  به 
آمادگی، پیش بینی و آمادگی اولیه، پاسخ گویی و بازیابی است ]5[. 
کلیدی و ایجاد راهبرد های  برای مدیریت بهتر بحران تعیین افراد 
جامع در برنامه ریزی بحران و استفاده از امکانات تمام بخش های 
درگیر در بحران برای مقابله دارای اهمیت است. مدیریت بحران، 
بحران  بــرای  برنامه ریزی  جنبه های  تمامی  که  اســت  اصطالحی 
را  بحران  از  بعد  و  قبل  فعالیت های  بر  مشتمل  بحران  با  مرتبط  و 
به مدیریت هر دو جانبه ی  این اصطالح  بر می گیرد. همچنین  در 
مخاطرات و پیامدهای بحران نیز می پردازد ]6[. مدیریت بحران 
که به وسیله ی مشاهده ی نظام مند بحرا ن ها  کاربردی  علمی است 
از  که  اســت  ابــزاری  یافتن  جستجوی  در  آن هــا  تحلیل  و  تجزیه  و 
کرد و یا در صورت بروز  طریق آن بتوان از بروز بحران ها پیشگیری 
و  سریع  امدادرسانی  الزم،  آمادگی  آن،  آثار  کاهش  خصوص  در  آن 

بهبود اوضاع اقدام نمود ]7[.
کار  و  کسب  محیط  در  سازمان ها  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
امروز پویایی، غیر قابل پیش بینی بودن و خصمانه بودن محیط 
الگوها،  که  اســت  شــده  موجب  بحرانی  وضعیت  ایــن   .]8[ اســت 
را  کارآیی خود  گذشته  کار  و  کسب  اولویت های  و  مدل های سنتی 
از دست بدهند.  برای رویارویی با چالش های سازمانی و محیطی 

این شرایط محیطی  به  پاسخ گویی  راه هــای  از  در حال حاضر یکی 
مهندسی  بــرای  جدیدی  پــارادایــم  چابکی،  واقــع  در  اســت.  چابکی 
ع  موضو پیشینه ی  در   .]9[ است  رقابتی  بنگاه های  و  سازمان ها 
انعطاف پذیری،  قبیل  از  متفاوتی  اصطالحات  و  مفاهیم  چابکی، 
گرچه برخی محققان  پاسخ گویی و قابلیت انطباق بیان شده است. ا
تمایز بارزی میان این مفاهیم و اصطالحات قایل شده اند، اما برخی 
دیگر از محققان این اصطالحات را مترادف یکدیگر می شمارند. در 
حقیقت تمامی مفاهیم مرتبط با چابکی سازمان بر توانایی سازمان 
در انطباق فرایندها، استراتژی ها، محصوالت، منابع و ... به منظور 
روشنی  به  این  دارد.  اشاره  تغییرات محیطی جدید  به  پاسخ گویی 
که مورد پذیرش همگان باشد از  که تعریف جامعی  مشخص می کند 
چابکی سازمان وجود ندارد ]10[. فقدان چابکی می تواند منجر به 

ضررهای حقیقی قابل توجه و از دست رفتن فرصت ها شود ]11[.
کنش راهبردی  کارکنان برای وا چابکی نیروی انسانی توانایی 
نسبت به نبود اطمینان است. سازمان ها برای انتقال فناوری های 
کارکنان خود  به  باید عمدتًا  برای محصوالت خود،  و جدید  ناآشنا 
ممکن  انسانی،  نیروی  محوریت  با  سازمان  یک  در  نمایند.  تکیه 
مصون  خطر  قبول  از  و  شــود  فــراهــم  آیــنــده  در  فرصت هایی  اســت 
بماند، بنابراین منجر به بهبود عملکرد در بلندمدت تحت شرایط 
نیروی  چابکی  مــورد  در  منابع  شد.  خواهد  اطمینان  عدم  و  تغییر 
این  بــه  مفهومی  سطح  در  بیشتر  و  هستند  ــدک  ان بسیار  انسانی 
و  کسب  اقدامات  از  مجموعه ای  بدون   .]2[ پرداخته اند  ع  موضو
کار متداول و یا مدل های مرجع سازمانی، ابهامات بسیار زیادی در 
کسب چابکی در عمل وجود دارد. به ویژه شناخت  مورد چگونگی 
انسانی،  نیروی  چابکی  مدل های  ارجحیت  مــورد  در  کمی  نسبتًا 
الگوریتم های چابک محور پاداش ها و هزینه های مربوط به چابکی 
عملکردی  معیارهای  مرتبط ترین  نسبت  همان  به  انسانی  نیروی 
گوناسکاران )1999(  برای چابکی نیروی انسانی وجود دارد. از نظر 
یک  در  چابکی  انسانی  چهره ی  به  اشــاره  انسانی  نیروی  چابکی 
تغییر  بــرای  توانایی  انسانی  نیروی  چابکی  اســاس  دارد.  سازمان 
نیروی  آمـــوزش  آن  متعاقب  و  انسانی  نــیــروی  ظرفیت  و  قابلیت 
مثال  بــرای  مهارت هاست.  و  دانــش  بر  کامل  تسلط  بــرای  انسانی 
کار باید به طور  ویک10 )1979( می گوید مهارت های آینده ی نیروی 
مستمر با بررسی پویایی محیط پیش بینی شود. پراهالد و هامل11 بر 
کارکنان قبل از تغییرات  این باورند که سرمایه گذاری در مهارت های 
با  ماهر،  افــراد  و   ]12[ است  ضــروری  انسانی  نیروی  چابکی  بــرای 
چابک  سازمانی  ایجاد  بــرای  را  مساعی  تشریک  دارای  و  انگیزه 
می سازند،  نشان  خاطر  همکارانش  و  یوسف  می دانند.  ــروری  ض
که عنوان شایستگی را در سازمان با خود دارند، نهایتًا به  کارکنانی 
که در تولیدات تبلور می یابد، اتکا می شود ]12[. دانش جمعی آن ها 
طول  در  که  است  مهمی  موضوعات  از  یکی  بحران  مدیریت 
کارورزان حوزه ی عمل  کید بیشتری مورد توجه  سال های اخیر با تأ
کار  کسب و  گرفته است. بحران ها بخشی از فضای  و اندیشه قرار 
می کند  تهدید  را  سازمان  که  بحران هایی  تمامی  حذف  و  هستند 
تا  می سازد  قــادر  را  سازمان  بحران  مدیریت   .]13[ است  ناممکن 
پاره ای از بحران ها را از میان بردارد، برخی دیگر را به نحوی مؤثر 
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بحران های  از  سریع  و  کامل  یادگیری  بــرای  الزم  ابــزار  و  کند  اداره 
اصطالحی  بحران،  مدیریت   .]14[ بگیرد  اختیار  در  را  شــده  واقــع 
با  مرتبط  و  بحران  بــرای  برنامه ریزی  جنبه های  تمامی  که  است 
بحران مشتمل بر فعالیت های قبل و بعد از بحران را در بر می گیرد. 
و  مخاطرات  دوجانبه ی  هر  مدیریت  به  اصطالح  ایــن  همچنین 
]6[. مدیریت بحران علمی است  نیز می پردازد  پیامدهای بحران 
که به وسیله ی مشاهده ی نظام مند بحران ها و تجزیه و  کاربردی 
که از طریق آن بتوان  تحلیل آن ها در جستجوی یافتن ابزاری است 
از بروز بحران ها پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص 
اوضاع  بهبودی  و  سریع  امدادرسانی  الزم،  آمادگی  آن،  آثار  کاهش 
اقدام نمود ]7[. یکی از ملزومات اصلی در زمینه ی مدیریت بحران 

سطح باالی میزان آمادگی و توانمندی نیروی انسانی است ]15[.
سازمان  اصلی  سرمایه ی  که  انسانی،  منابع  چابکی  به  توجه 
در  صحیح  تصمیمات  در  را  مــدیــر  مــی تــوانــد  مــی شــود،  محسوب 
یک  در  چابک  انسانی  منابع  رساند.  یــاری  سازمانی  بحران های 
و  می کنند  جلوگیری  بــحــران هــا  از  بــســیــاری  بـــروز  از  اواًل  ســازمــان 
را  مدیر  و  کنند  مقابله  بحران ها  ــروز  ب هنگام  در  می توانند  ثانیًا 
لزوم  بنابراین  رسانند،  یــاری  به موقع  و  صحیح  تصمیم گیری  در 
که در پیشگیری و  چابک سازی منابع انسانی ازجمله مسائلی است 

مدیریت بحران نقش مؤثر دارد ]16[.
کار روشن و مشخص  کسب و  کنونی  که در دنیای  تنها چیزی 
عدم  به ویژه  اطمینان  عدم  برای  باید  مدیران  که  است  این  است 
آمــاده  شــده انــد،  فعالیت ها  از  جدایی ناپذیر  جزئی  که  قطعیت ها، 
می توانند  کــه  هستند  ــواری  گ ــا ن رویـــدادهـــای  بــحــران هــا،  بــاشــنــد. 
و  خودشیفتگی  بحرانی  مواقع  در  شوند.  سازمان ها  افــول  موجب 
رضایتمندی از خود، نمی تواند مدیران را در تصمیم گیری اثربخش 
که  مدیرانی  ساخت.  خواهد  آشفته  را  آن هــا  تنها  بلکه  کند،  یــاری 
آن  برای  برنامه ریزی  و هیچ  کوتاهی می کنند  بحران  در شناسایی 
گرفتاری های شدیدی خواهند شد.  ندارند، در هنگام بحران دچار 
مدیریت بحران مؤثر، نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است 
از  خوب  درک  یک  و  مدیریتی  حساسیت  و  هوشیاری  بر  مبتنی  که 

اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است.
هدف این پژوهش تحلیل تأثیر چابکی منابع انسانی بر بهبود 
تأثیر مؤلفه های  که  انتقال خون است  مدیریت بحران در سازمان 
چابکی منابع انسانی شامل شایستگی و هوشمندی، توانمندسازی 
و  تکنولوژی  طریق  از  دانــش  ک گــذاری  اشــتــرا مشارکت،  کارکنان، 
سازمان  در  بحران  مدیریت  بهبود  بر  را  فرایندها  یکپارچه سازی 

انتقال خون مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. 

روش تحقیق و ابزارها

ــاربـــردی و  کـ ــش  ــژوه ــش از لــحــاظ هـــدف نــوعــی پ ــژوه ایـــن پ
خصوصیات  لحاظ  از  و  کمی  داده هــا  ماهیت  لحاظ  از  و  توسعه ای 
روش  در  اســـت.  همبستگی  ع  نـــو از  تــوصــیــفــی،  تحقیق  ع  مــوضــو
اسناد  و  کتب  و  منابع علمی  از  استفاده  توصیفی همبستگی ضمن 
در تحقیق  و مشارکت کنندگان  افراد  به  و مدارک موجود، مستقیمًا 
این  در  مــی گــردد.  جــمــع آوری  الزم  داده هـــای  و  اطالعات  و  مراجعه 

کتب علمی و تحقیقاتی، مبانی نظری  پژوهش ابتدا با مراجعه به 
گرفته و سپس مؤلفه ها  و پیشینه ی علمی دقیقًا مورد مطالعه قرار 
محترم  استادان  نظر  با  و  شناسایی  پژوهشی  اصلی  متغیرهای  و 
و  صوری  روایــی  تأیید  از  پس  و  تهیه  پرسشنامه ها  مشاور  و  راهنما 
این  است.  شده  اجرا  نمونه  کل  روی  بر  پرسشنامه  آن،  محتوایی 
کارشناسان است. جامعه ی آماری این  ح بر اساس نظرسنجی از  طر
کارشناسان سازمان انتقال  پژوهش، 161 نفر از مدیران، مسئوالن و 
حداقل  که  هستند  کشور  حادثه خیز  استان   3 و  اصفهان  در  خون 
نمونه گیری  روش  از  پژوهش  این  در  دارنــد.  کار  سابقه ی  10ســال 
گردآوری  برای  این تحقیق  استفاده شده است. در  تصادفی ساده 
در  است.  شده  استفاده  کتابخانه ای  و  میدانی  روش  از  اطالعات، 
روش میدانی برای جمع آوری اطالعات، از پرسشنامه استفاده شده 
مقاالت  و  کتب  از  استفاده  بر  عالوه  کتابخانه ای،  روش  در  است. 
جدید ترین  تا  است  شده  استفاده  نیز  رایانه ای  جستجوی  از  التین 
پژوهش  ایــن  در  شــود.  جــمــع آوری  تحقیق،  زمینه ی  در  اطالعات 
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های پژوهش از 

نرم افزارهای SPSS, AMOS استفاده شده است.
کولموگوروف - اسمیرنوف  در این پژوهش با استفاده از آزمون 
داده هــای  نمایی(  و  پواسون  یکنواخت،  )نرمال،  توزیع  می توان 
این  از  حاضر  پژوهش  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  کّمی  متغیر  یک 
شده  استفاده  پرسشنامه  سؤاالت  بودن  نرمال  بررسی  برای  آزمون 
است تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمون های آماری 
معادالت  در  درست نمایی  کثر  حدا روش  از  همچنین  و  پارامتریک 

ساختاری استفاده نمود. نتایج این آزمون در جدول 1 آمده است.
داده های پژوهش دارای توزیع نرمال است.    

داده های پژوهش دارای توزیع نرمال نیست.   

از 0/05 است،  اینکه سطح معناداری آزمون باالتر  با توجه به 
می توان  و  شده  پذیرفته  پرسشنامه  ســؤاالت  بــودن  نرمال  ادعــای 
معادالت  مدل سازی  در   ML روش  از  و  پارامتریک  آزمــون هــای  از 

کرد. ساختاری استفاده 
همچنین برای تأیید روایی ابزارهای پژوهش از روش تحلیل 
سازه  روایی  نتایج  زیر  جداول  است.  شده  استفاده  تأییدی  عاملی 
مشخص  برای  می دهد.  نشان  را  ابزارها  تأییدی  عاملی  تحلیل  و 
کردن اینکه شاخص ها تا چه اندازه برای الگو های اندازه گیری قابل 
مورد  گانه  جدا اندازه گیری  الگو های  تمام  باید  ابتدا  هستند  قبول 
گیرد. در جدول 2 می توان نتایج تحلیل عاملی تأییدی  تحلیل قرار 

کرد. را مشاهده 

:1H

:H

:1H

:H

کولموگوروف - اسمیرنوف در نمونه جدول 1: نتایج آزمون 

سازهها
تعداد 
میانگیندادهها

انحراف 
معیار

سطح 
معناداری 

)sig(

نتیجهی 
آزمون

چابکی 
منابع 
انسانی

1614/160/640/11H0 تأیید

مدیریت 
تأیید 1614/190/590/20H0بحران
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به  توجه  با  نمود  مشاهده  می توان   2 جدول  در  که  همان طور 
می توان  اســت،   0/5 از  بــزرگ تــر  گویه ها  همه ی  عاملی  بــار  اینکه 

گویه ها به خوبی داده ها را می سنجند. که  گرفت  نتیجه 

تئوری و محاسبات

الگو برای تبیین پدیده ی مورد پژوهش  از تدوین نظری  پس 
و اندازه گیری متغیرهای پنهان تعریف شده، الزم است تا به بحث 
تا  پرداخت،  الگو  جزئی  و  کلی  شاخص های  تحلیل  و  الگو  بــرآورد 
ع حمایت کننده ی  که آیا داده های تجربی در مجمو مشخص شود 
در  متعدد  اجزای  وجود  خیر.  یا  هستند  شده  تدوین  نظری  الگوی 
الگوی تدوین شده، پژوهشگران را به این قسمت سوق داد که قبل 
گام اول مورد برآورد و آزمون  از آنکه الگوهای تدوین شده در همان 
و  برآورد  الگوها  در  اندازه گیری حاضر  الگو های  ابتدا  در  گیرند،  قرار 
گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای  آزمون شوند. می توان 
اندازه گیری  که  تفسیر می شود  بامعناتر  و  پنهان هنگامی منطقی تر 
باشند.  قبول  قابل  علمی  معیارهای  به  توجه  با  پنهان  سازه های 
الگو های  از  یک  هر  برای  ضعیف  کلی  بــرازش  شاخص های  وجود 
اندازه گیری به  الگوی  آن  که ورود  به معنای آن است  اندازه گیری 
روابط  تحلیل  در  را  پژوهشگر  می تواند  ساختاری  معادله ی  الگوی 
عبارتی  به  کند؛  مواجه  اشتباه  با  پنهان  متغیرهای  بین  ساختاری 
ارزیابی   SEM آمــاری  تحلیل  و  تجزیه  در  مرحله  مهم ترین  دیگر 

برازش الگو به داده ها است. پیش از انجام هرگونه روابط علی میان 
گردد. قبل از انجام  سازه ها، الزم است برازش الگو به داده ها تأیید 

کار به آزمون نرمال بودن جامعه ی آماری می پردازیم. این 

فرضیه ی اصلی پژوهش

سازمان  در  بحران  مدیریت  بهبود  بر  انسانی  منابع  چابکی   
انتقال خون تأثیر مثبت و معنادار دارد.

که  کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه،  شاخص های 
در  بحران  مدیریت  بهبود  بر  انسانی  منابع  چابکی  تأثیر  بررسی  به 

سازمان انتقال خون می پردازد، در جدول 3 آمده است. 
ــا تــوجــه به  کــه در جـــدول 3 مــشــاهــده مــی شــود ب هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 4 ارائه شده است.
ــون فــرضــیــه در جـــدول 4  ــ ــاداری آزم ــعــن ــه ســطــح م ــا تــوجــه ب ب
کوچک تر  علت  به   فرضیه  اســت،  شــده  داده  نشان  که  همان طور 
بودن سطح معناداری از 0/05 مورد تأیید واقع شده است. بنابراین 
بر اساس نتایج به دست آمده میزان تأثیر چابکی منابع انسانی بر 

بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون 0/92 است.

جدول 2: نتایج تحلیل عاملی تأییدی

کرونباخآمارهی tبار عاملیگویهسازه آلفای 

0/8334/8360/928شایستگی و هوشمندیچابکی منابع انسانی
کارکنان 0/8870/656توانمندسازی 

0/6573/960مشارکت
ک گذاری دانش از طریق تکنولوژی 0/7831/777اشترا

0/8528/475انسجام و یکپارچه سازی فرایندها
0/9168/2350/968تحلیل خطرپذیریمدیریت بحران

کاهش اثر مخرب 0/8842/581پیشگیری و 
0/7985/098آمادگی

0/9495/201پیش بینی و آمادگی اولیه
0/8396/059پاسخ گویی

0/7349/890بازیابی

تصویر 1: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی اصلی
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آزمون فرضیات فرعی
بهبود 	  بر  کارکنان  هوشمندی  و  شایستگی   :1 فرعی  فرضیه ی 

تأثیر مثبت و معنادار  انتقال خون  مدیریت بحران در سازمان 
دارد.

که  کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه،  شاخص های 
بر بهبود مدیریت  کارکنان  تأثیر شایستگی و هوشمندی  بررسی  به 
بحران در سازمان انتقال خون می پردازد، در جدول 5 آمده است. 

همچنین مدل معادالت ساختاری مربوط در تصویر 2 آمده است. 
ــا تــوجــه به  ــه در جـــدول 5 مــشــاهــده مــی شــود ب ک هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 6 ارائه شده است. 
با توجه به سطح معناداری آزمون فرضیه در جدول 6 همان طور 
بودن سطح  کوچک تر  دلیل  به  فرضیه  داده شده است،  نشان  که 
اساس  بر  بنابراین  است.  شده  واقع  تأیید  مورد   0/05 از  معناداری 
کارکنان بر  نتایج به دست آمده میزان تأثیر شایستگی و هوشمندی 

بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون 0/75 است.

مدیریت 	  بهبود  بر  کارکنان  توانمندسازی   :2 فرعی  فرضیه ی 
بحران در سازمان انتقال خون تأثیر مثبت و معنادار دارد.

فرضیه،  به  مربوط  مــدل  بــرازش  از  حاصل  کلی  شاخص های 
کارکنان بر بهبود مدیریت بحران  که به بررسی تأثیر توانمندسازی 
مدل  همچنین   ،7 جــدول  در  مــی پــردازد،  خون  انتقال  سازمان  در 

معادالت ساختاری مربوط در تصویر 3 آمده است. 
کــه در جـــدول 7 مــشــاهــده مــی شــود، بــا تــوجــه به  هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 8 ارائه شده است. 
ــون فــرضــیــه در جـــدول 8  ــ ــاداری آزم ــه ســطــح مــعــن ــا تــوجــه ب ب
که نشان داده شده است فرضیه به علت کوچک تر بودن  همان طور 
بر  بنابراین  است.  شده  واقع  تأیید  مورد   0/05 از  معناداری  سطح 
بر  کارکنان  توانمندسازی  تأثیر  میزان  آمده  دست  به  نتایج  اساس 

بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون 0/81 است. 
کارکنان بر بهبود مدیریت بحران 	  فرضیه ی فرعی 3: مشارکت 

در سازمان انتقال خون تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 3: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/070/970/020/970/910/960/712/01
بین 1 و 3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

جدول 4: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی اصلی(

نتیجه
P مقدار بحرانی

ضریب رگرسیونی
فرضیه

0/05> 1/96<

تأیید 0/00 16 0/92 تأثیر چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 5: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/070/980/020/980/930/970/691/89
بین 1 و 3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

تصویر 2: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی فرعی 1

جدول 6: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی فرعی 1(

نتیجه P مقدار بحرانی
ضریب رگرسیونی فرضیه

0/05> 1/96<

تأیید 0/00 9/07 0/75 کارکنان بر بهبود مدیریت بحران تأثیر شایستگی و هوشمندی 
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فرضیه،  به  مربوط  مــدل  بــرازش  از  حاصل  کلی  شاخص های 
در  بحران  مدیریت  بهبود  بر  کارکنان  مشارکت  تأثیر  بررسی  به  که 
سازمان انتقال خون می پردازد، در جدول 9 آمده است. همچنین 

مدل معادالت ساختاری مربوط در تصویر 4 آمده است. 
ــا تــوجــه به  ــه در جـــدول 9 مــشــاهــده مــی شــود ب ک هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 10 ارائه شده است. 
 ،10 جـــدول  در  فرضیه  ــون  آزمـ مــعــنــاداری  بــه سطح  تــوجــه  بــا 
کوچک تر  علت  به  فرضیه  اســت،  شــده  داده  نشان  که  همان طور 
بودن سطح معناداری از 0/05 مورد تأیید واقع شده است. بنابراین 

کارکنان بر بهبود  بر اساس نتایج به دست آمده میزان تأثیر مشارکت 
مدیریت بحران در سازمان انتقال خون 0/78 است.

تکنولوژی 	  طریق  از  دانش  ک گذاری  اشترا  :4 فرعی  فرضیه ی 
بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون تأثیر مثبت و 

معنادار دارد.
که  کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه،  شاخص های 
بهبود  بر  تکنولوژی  طریق  از  دانش  ک گذاری  اشترا تأثیر  بررسی  به 
 11 جدول  در  می پردازد،  خون  انتقال  سازمان  در  بحران  مدیریت 
آمده است. همچنین مدل معادالت ساختاری مربوط در تصویر 5 

آمده است. 

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 7: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/070/950/020/960/900/950/772/02

بین 1 و 3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 9: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/060/970/060/970/910/960/781/63

بین 1 و3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

تصویر 3: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی فرعی 2

جدول 8: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی فرعی 2(

نتیجه
P مقدار بحرانی

ضریب رگرسیونی فرضیه 
0/05> 1/96<

تأیید 0/00 11/52 0/81 کارکنان بر بهبود مدیریت بحران تأثیر توانمندسازی 
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کــه در جـــدول 11 مــشــاهــده مــی شــود، بــا تــوجــه به  هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 12 ارائه شده است. 
در جـــدول 12،  ــون فرضیه  آزمـ مــعــنــاداری  بــه سطح  تــوجــه  بــا 
کوچک تر  علت  به  فرضیه  اســت،  شــده  داده  نشان  که  همان طور 

بودن سطح معناداری از 0/05 مورد تأیید واقع شده است. بنابراین 
از  ک گذاری دانش  بر اساس نتایج به دست آمده میزان تأثیر اشترا
طریق تکنولوژی بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال خون 

0/74 است.
فرضیه ی فرعی 5: انسجام و یکپارچه سازی فرایندها بر بهبود 	 

تأثیر مثبت و معنادار  انتقال خون  مدیریت بحران در سازمان 

جدول 10: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی فرعی 3(

نتیجه P مقدار بحرانی
ضریب رگرسیونی فرضیه 

0/05> 1/96<

تأیید 0/00 9/41 0/78 کارکنان بر بهبود مدیریت بحران تأثیر مشارکت 

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 11: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/070/960/020/960/910/950/732/33

بین 1 و3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

تصویر 4: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی فرعی 3

تصویر 5: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی فرعی 4

جدول 12: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی فرعی 4(

نتیجه P مقدار بحرانی
ضریب رگرسیونی فرضیه 

0/05> 1/96<

تأیید 0/00 8/35 0/74 گذاری دانش از طریق تکنولوژی بر بهبود مدیریت بحران ک  تأثیر اشترا
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دارد.
که  کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه،  شاخص های 
به بررسی تأثیر انسجام و یکپارچه سازی فرایندها بر بهبود مدیریت 
بحران در سازمان انتقال خون می پردازد، در جدول 13، همچنین 

مدل معادالت ساختاری مربوط در تصویر 6 آمده است. 
کــه در جـــدول 13 مــشــاهــده مــی شــود بــا تــوجــه به  هــمــان طــور 
شاخص های برازش و نواحی پذیرش آن ها مدل از برازش مناسبی 
برخوردار است. ضریب رگرسیونی های مرتبط با این فرضیه و مقادیر 

شاخص های جزئی در جدول 14 ارائه شده است. 
ــون فرضیه در جـــدول 14،  آزمـ مــعــنــاداری  بــه سطح  تــوجــه  بــا 
کوچک تر  علت  به  فرضیه  اســت،  شــده  داده  نشان  که  همان طور 
بودن سطح معناداری از 0/05 مورد تأیید واقع شده است. بنابراین 
بر اساس نتایج به دست آمده میزان تأثیر انسجام و یکپارچه سازی 
فرایندهای منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران در سازمان انتقال 

خون 0/92 است.

بحث و نتایج
بر  انسانی  منابع  تأثیر چابکی  بررسی  این تحقیق در خصوص 
و  اصفهان  استان  خون  انتقال  سازمان  در  بحران  مدیریت  بهبود 
در  پذیرفت.  در سال 1393 صورت  استان حادثه خیز منتخب  سه 
شناسایی  پژوهشی  اصلی  متغیرهای  و  مؤلفه ها  ابتدا  پژوهش  این 
اختیار  در  و  گردید  تهیه  آن ها پرسشنامه ای  اساس  بر  و سپس  شد 
گرفته  اســاس مطالعات صــورت  بر  قــرار داده شد.  آمــاری  جامعه ی 
و  شایستگی  عنوان  با  شاخص   5 انسانی  منابع  چابکی  رأی  برای 
تصمیم گیری،  در  مشارکت  کارکنان،  توانمندسازی  هوشمندی، 
ک گذاری دانش از طریق تکنولوژی و انسجام و یکپارچه سازی  اشترا
تحلیل  عنوان  تحت  شاخص   6 بحران  مدیریت  برای  و  فرایندها 
پیش بینی  آمادگی،  مخرب،  اثر  کاهش  و  پیشگیری  خطرپذیری، 
بر اساس  گرفته شد.  بازیابی در نظر  و  پاسخ گویی  اولیه،  آمادگی  و 
نتایج به دست آمده چابکی منابع انسانی بر بهبود مدیریت بحران 
این  میزان  و  دارد  معنادار  و  مثبت  تأثیر  خــون  انتقال  سازمان  در 
پژوهش  فرعی  فرضیات  همه ی  همچنین  اســت.  درصــد   92 تأثیر 
تأثیر  میزان  آمــده  دست  به  نتایج  اســاس  بر  شد.  واقــع  تأیید  مــورد 
کارکنان  کارکنان 75 درصد، توانمندسازی  شایستگی و هوشمندی 

کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری فرضیه جدول 13: شاخص های 
RMSEACFIRMRIFIGFITLIPCFICMIN/DF

0/070/940/020/940/900/930/791/83

بین 1 و3>0/5>0/90>0/90>0/90<0/08>0/90<0/08

جدول 14: ضریب رگرسیونی )نتیجه ی آزمون فرضیه ی فرعی 5 (

نتیجه P مقدار بحرانی
ضریب رگرسیونی فرضیه 

0/05> 1/96<

تأیید 0/00 7/39 0/92 تأثیر انسجام و یکپارچهسازی فرایندهای منابع انسانی بر بهبود 
مدیریت بحران

تصویر 6: مدل معادالت ساختاری برای تناسب مدل و آزمون فرضیه ی فرعی 5
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از  دانش  ک گذاری  اشترا درصــد،   78 کارکنان  مشارکت  درصــد،   81
طریق تکنولوژی 74 درصد و انسجام و یکپارچه سازی فرایندهای 
آمــده  دســت  بــه  نتایج  اســاس  بــر  اســت.  درصــد   92 انسانی  منابع 
بهبود  موجب  انسانی  منابع  چابک سازی  که  مــی گــردد  مشخص 
ع بحران  مدیریت بحران می شود، یعنی هرچه سازمان قبل از وقو
بحران  ع  وقــو هنگام  در  کند  تالش  انسانی  منابع  چابک سازی  در 

می تواند بهتر به مدیریت بحران پدید آمده بپردازد.
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