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تاريخ پذيرش97/11/25 :

چکیده
سازمانها امروزه در محیطی پويا و با درجه باالی عدم اطمینان فعالیت میکنندد بندابرايب بدرای
مواجهه با محیط و استفاده مناسب و بهینه از منابع خود مجبور به ايجداد اععطدا پدذيری در مندابع
اعساعی خودشان هستند .از ايب رو هد

ايب پژوهش طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای

سازمان تأمیب اجتماعی میباشد .پژوهش حاضر بهصورت پژوهش ترکیبی (کیفی -کمّی) اعجامشده
است .بر ايب اساس در بخش اول تحقیق به منظور ارايه مدلی جامع از اععطا پذيری منابع اعسداعی
از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفادهشده است .بديب ترتیدب کده بعدد از شناسدايی مقدوالت
مفاهیم و کدهای اععطا پذيری منابع اعساعی الگدوی اولیده تحقیدق شدگر ترفدت .در بخدش دوم
پژوهش بهمنظور آزمايش مدل در سازمان مورد مطالعه (سازمان تدأمیب اجتمداعی) از روش تحلیدر
عاملی تأيیدی (معادالت ساختاری-لیزرل) استفاده ترديد .جامعه آماری پدژوهش در مرحلده کیفدی
(فراترکیب) متشگر از مجموعهای از مقاالت اعگلیسی و فارسدی مدرتبط در حدوزه اععطدا پدذيری
منابع اعساعی که به تعداد  218میباشد .حجدم عموعده پدز از غربدالتدری و بدازبینی بده  60مقالده
میباشد .همچنیب جامعه آماری در مرحله کمی (پیمايشدی) تمدامی کارکندان واحددهای بیمدهای و
درمان سازمان تأمیب اجتماعی کر کشور میباشدد .بدرای محاسدبه حجدم عموعده آمداری از فرمدول
کوکران شده است .عتايج تحقیق عشان میدهد که ابعاد مؤلفهها و شاخصهای اسدتخراجی از روش
فراترکیب (مدل تحقیق) مورد تائید جامعه هد

قرار ترفت.

کلیدواژهها :منابع اعساعی اععطا پذيری اععطا پذيری منابع اعساعی سازمان تأمیب اجتماعی
 .1داعشجوی دکتری مديريت دولتی واحد بناب داعشگاه آزاد اسالمی بناب ايران
 .2عويسنده مسئول :تروه مديريت واحد بناب داعشگاه آزاد اسالمی بناب ايران(راياعامه )na.bohlooli@gmail.com :
 .3تروه مديريت واحد بناب داعشگاه آزاد اسالمی بناب ايران
 .4تروه برعامهريزی علوم تربیتی واحد بناب داعشگاه آزاد اسالمی بناب ايران

در عصر حاضر عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است.
بهتريب راه پاسختويی به ايب عدم اطمینان محیطی اععطا پذيری است .يگی از جنبههای اععطا -
پذيری سازماعی اععطا پذيری منابع اعساعی است که شامر رويههای متفاوتی میشود (عجفی-
کلیاعی  .)1390در واقع در سالهای اخیر اععطا پذيری به عنوان يک منبع رقابتی بیشتريب توجه
محققان و مديران را به خود جلب کرده است .دالير زيادی برای آن وجود دارد ثبات محیط
رقابتی در سالهای  1960و  1970با محیط متالطم امروزی جايگزيب شده است (يزدانپنان
 .)4 :1392در ايب میان عیروهای محرک و مهم در پشت ايب تحوالت جهاعی شدن فعالیتهای
اقتصادی و سرعت رشد فناوری اطالعات است .پويايی بازار به شرکتها فشار آورده است به
منظور مقابله و بهبود موقعیت رقابتی خود تمرکز خود را از مساير اقتصادی و منابع مبتنی بر
سرمايه به اععطا پذيری و منابع مبتنی بر داعش تغییر دهند .بر طبق عظر «الئو» اععطا پذيری
مهمتريب فاکتور در رسیدن به مزيت رقابتی شده است .باقی ماعدن در صحنه رقابت با اععطا -
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مقدمه

پذيری ايجاد میشود ولی عبايد در مقابر آن بهرهوری و کیفیت کاهش يابد .مفهوم اععطا پذيری
توجه محققان زيادی را به خود جلب کرده است .تعريﻒ اععطا پذيری از عظريههای «فراعوترا» و
عظريههای مبتنی بر منابع عشأتترفته اسدت کده تواعايی سازمان برای عشان دادن واکنش صحیﺢ
و مؤثر به تغییرات محیط کسبوکدار و همچندیب تواعايی پیشبینی تأثیر ايب تغییرات بر اهدا
سازمان در بردارد .ساعچز ( )1995اععطا پذيری را تواعايی شرکت در پاسخ به تقاضاهای متنوع از
محیط رقابتی پويايش تعريﻒ میکند .از منظر قابلیتهای حیاتی اععطا پذيری شرکت را قادر
میعمايد تا با الزامات متنوع و در حال تغییر محیط بیروعی خود سازتار شود و به عملگرد باالتر
برسد و آن را حفظ کند (عوتا و لويی .)1654 :2008 1اععطا پذيری را به عنوان شاخص ارتباط
دهنده بیب سیستم و محیط خارجی خود برای جذب عدم قطعیت درجه پويايی سیستم و همچنیب
به عنوان تواعايی تغییر و سازتاری میتوان در عظرترفت (توعی و توعچیا .)526 :2005 2از طرفی
عدم اطمینان محیطی سازمانهای خدماتی و بیمهای را با چالش جدی مواجه کرده است .بهتريب
راه پاسخگويی به ايب عدم اطمینان محیطی اععطا پذيری است .يگی از جنبههای اععطا پذيری
سازمان تأمیب اجتماعی اععطا پذيری منابع اعساعی ايب سازمان است که شامر رويههای متفاوتی

1. Ngoa & Loi

2. Toni and Tonchia
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میشود .اععطا پذيری منابع اعساعی به طرق مختلﻒ برای سازمان تأمیب اجتماعی ارزشآفرينی
میکن د؛ که ايب ارزش هم بعد کیفی و هم بعد کمی عملگرد سازمان را در بر میتیرد .عتايج
مطالعات و تحقیقات مختلﻒ عشان میدهد که اععطا پذيری منابع اعساعی اثر مثبت و معناداری بر
خلق ارزش در سازمانهای خدماتی و بیمهای دارد (سیدعقوی و همگاران  .)1391بنابرايب در
سازمان های خدماتی و به خصوص سازمان تأمیب اجتماعی مهارت کارکنان و تواعايی کسب
مهارتهای جديد و افزايش اععطا پذيری منابع اعساعی عقش بسیار مهمی در بهبود عملگرد و
خلق ارزش برای سازمان تأمیب اجتماعی ايفا میکند.
با مروری بر مطالعات اعجام ترفته در رابطه با موضوع مشخص میتدردد کده اکثدر پدژوهشهدای
اعجام شده جنبه عظری داشته و بیشتر به ارايه تعاريﻒ و ابعاد اععطا پذيری منابع اعساعی و يا تأثیر
متغیر اععطا پذيری منابع اعساعی روی يک متغیر ديگر و همچنیب ديدتاههای مختلﻒ آن پرداختده
است .به عبارتی ديگر محققان بیشتر در ايب رابطه به عظريهپدردازی مشدغول شددهاعدد تدا ارزيدابی
عظريههای موجود و ارتباط آن با عملگرد منابع اعساعی سازمان برای مثال در تحقیقات (عظریپور و
رحیمی ( )1394عباسی و همگاران ( )1392عباسی و همگاران  )1391و  .....بیشتر بده جنبده-
های عظری متمرکز شدهاعد.
با ايب تفاسیر ضرورت آن احساس میشود تا تحقیقی به اعجام برسد کده بتواعدد چدالشهدای
موجود در تحقیقات قبلی را تا حد امگان مرتفع سازد و آن زمیندههدايی کده در رابطده بدا موضدوع
اععطا پذيری منابع اعساعی دست به فراموشی تذاشته شده يا کمتدر بددان پرداختده شدده اسدت را
شامر شود .هر چند که وجود چالشهای عظری در رابطه با موضوع ايب تحقیق را عمیتدوان اعگدار
کرد ولی در ارتباط با پاسختويی به چالشهای تجربی تحقیق حاضر با توجده بده اهددافی کده بده
دعبال تحقق آن است میتواعد با شناسايی عوامر موثر بر اععطا پذيری منابع اعساعی و همچندیب بدا
معرفی عوامر فردی و سازماعی متناسب با سازمان تأمیب اجتماعی کشور ايران شگا

بیب عظريه و

عمر که در تحقیقات قبلی وجود داشته و در سازمان تأمیب اجتماعی کشور ايران عیز مشاهد مدی-
شود را پر عمايد .امید است اجرای ايب تحقیق ترهتشای مساير زيدادی از قبیدر (کداهش اعگیدزش
شغلی کارکنان عدم تعهدد سدازماعی کارکندان پدايیب بدودن رضدايت کارکندان افدزايش شدگايات
سازماعی پايیب بودن عملگرد سازماعی و  )...باشد که سازمانهای عمومی ما را احاطه کرده است.
بديهی است بدون در اختیار داشتب منابع اعساعی کارآمد سازمان قادر به ايجاد تحول توسعه و
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تعالی تحقق الگوی راهبردی و عیر به اهدا

تعییب شده عخواهد بود .راه تحقق ايب امر توسعه

سازمانها آينده خود را عیازمند تحقق ايب مهم میداعند و مديران برجسته سازمان تأمیب اجتماعی
عیز ضرورت ايب تغییر رويگرد را دريافتهاعد و از طرفی اععطا پذيری منابع اعساعی در سالهای
اخیر به يک موضوع مهم در مديريت منابع اعساعی تبدير شده است؛ اما هنوز تحقیقات داعشگاهی
جامعی بر روی آن صورت عگرفته است .بنابرايب در پژوهش حاضر سعی شده است ديدتاههای
مرتبط با ايب موضوع را جمعآوری کرده و تبییب شود .پز از تبییب مفاهیم و با استفاده از روش
فراترکیب به شناسايی عوامر و شاخصهای تسهیرکننده در ايجاد اععطا پذيری منابع اعساعی
پرداخته شده است .در عهايت محقق بنا دارد مدلی جامع اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان
تأمیب اجتماعی و با در عظر ترفتب فرهنگ ايراعی– اسالمی متناسب با سازمانهای عمومی و دولتی
طراحی عمايد .بطور کلی در تحقیق حاضر محقق سعی خواهد کرد با در عظر ترفتب ساختار بخش
عمومی و ارزشهای ايراعی–اسالمی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی متناسب و بومیسازی شده با
ارزشها و فرهنگ جامعه ايراعی – اسالمی در سازمان تأمیب اجتماعی ارايه دهد .برايب اساس
هد
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مديريت و راهبری سازمان و ايجاد ساختار کارآمدی برای سازمان منابع اعساعی است .از آعجايی که

اصلی ايب پژوهش طراحی مدل جامع اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب

اجتماعی

میباشد.

مبانی نظری و تجربی تحقیق
در محیط عامطمئب داشتب اععطا پذيری منابع اعساعی از طريق ايجاد مزيت رقابتی پايدار در
بلندمدت برای سازمان ارزش آفريب است (کِتار و سِت .)12 :2010 1اععطا پذيری منابع اعساعی
يگی از چالشهای مهمی است که مديريت منابع اعساعی در سدالهدای اخیدر بدا آن مواجه اسدت
چدرا کده وجدود تغییدرات زيداد در بازارهدای جهداعی مسدتلزم دسدتیابی بده فناوریهای جديد و
تمرکز بر ارتقای کیفیت محصوالت مدیباشدد کده تحقدق ايدب مدوارد معلول اععطا پذيری منابع
اعساعی است (اعرابی و داعدشپدرور  .)24 :1386انعطافپذیری2؛ تواعايی سازتار بودن افگار و
رفتار با تغییرات محیط و موقعیتها به حساب میآيد .افراد اععطا پذير عرمخو هستند و وقتی
موقعیتهای شگفتآور ظهور میيابند قادر هستند .شواهد عشان میدهد که اععطا پذيری منابع
اعساعی اثر پويای محیطی بر عملگرد سازمان را تعدير میکند و در عهايت منجر به عملگرد برتر در

1. Ketar & Sett

2. Flexibility
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سازمان میشود (کِتار و سِت .)13 :2010 1اععطا پذيری منابع اعساعی به عنوان ابزاری برای
ارتقای عملگرد تولید شناخته شده است زيرا چنديب مزيت راهبردی فراهم میکند .استفاده از
عیروی اعساعی چند وظیفهای به سازمان اجازه میدهد تا به سرعت به تقاضاهای پیشبینی عشده و
عامتعادل که ممگب است در بخشها به وجود آيد پاسخ دهد .چنیب اععطا پذيری به سازمانها
کمک میکند تا زمان تردش تولید و موجودی کار در جريان را کاهش و خدمات مشتری را ارتقا
دهد در حالی که استفاده کارآ از منابع اعساعی و تجهیزات را فراهم میکنند (فراسِر و

هاولبی2

 .)81 : 2010اععطا پذيری منابع اعساعی به کارفرمايان امگان صرفه جويی در کار را میدهد
همچنیب استعداد بالقوه بهبودکیفیت زعدتی کاری با کاهش يگنواختی کار و کار تگراری را دارد.
اععطا پذيری عیروی اعساعی ممگب است به رضايت بیشتر و معنی دار کار کمک میکند (کِلیهر و
ريلی .)2003 3اععطا پذيری عیروی اعساعی سازمان را برای پاسخگويی به تغییرات آتی تواعا
میسازد همچنیب به کارکنان تواعايی ايجاد تغییرات الزم را در خود به منظور هماهنگی با تغییرات
صورت ترفته دررويههای کاری میدهد (اَتگیسون.)1994 4
رايت و اسنر ( )1998اععطا پذيری منابع اعسداعی را بده ايب صدورت تعريﻒ عمودهاعد «میزان
بهرهمندی منابع اعساعی سازمانها از مهارتها و الگوهدای رفتداری الزم برای اتخاذ بهتريب
تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنیب بهدرهتیدری سدازمانهدا از مناسب تريب کارکردهای
مديريت منابع اعسداعی بدرای مدديريت بهینده ايدب مندابع» (رايت و اسنر .)761 :1998 5ديدتاه
مبتنی بر منابع چارچوب معتبری در رشته منابع اعساعی است .ايب ديدتاه اساس عظری جالبی در
خصوص پیشرفت داعش اععطا پذيری منابع اعساعی فراهم میکند .از جنبهی عظری ايب ديدتاه
تعريﻒ اععطا پذيری منابع اعساعی جهت تیری دروعی دارد زيرا اععطا پذيری منابع اعساعی به
وسعت مهارتها و قابلیت های رفتاری کارکنان بر میتردد که شرکتی با اعتخاب های مختلﻒ
فراهم میکند تا جايگزيبهای راهبردی مختلﻒ را دعبال کنند .چنیب کارکناعی از طريق فعالیتهای
منابع اعساعی مناسب براعگیخته میشوعد و منبع مزيت رقابتی را تشگیر میدهند .مزيت رقابتی در
دراز مدت بر عملگرد سازمان اثر میتذارد و منجر به افزايش سودآوری و بهرهوری می شود

1. Ketar & Sett
2. Fraser & Hvolby
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3. Kelliher & Riley
4. Atkinson
5. Wright & Snell

کسدب مزيدت رقدابتی توسدط سازمانها منابع اعساعی میباشد .ايب منبع بدا دارا بدودن ويژتدی-
هدايی عظیدر ارزش آفريندی کمیابی و دشواری تقلید زمینه بهبود قابلیتهدای سدازمانهدا را
فدراهم مدیآورد .دسدتیابی سازمانها به اهدا

متعالی عیازمند مهارتها و رفتارهای بهینه عیروی

اعساعی و کارکردهدای کارآمد مديريت منابع اعساعی میباشد که تحقق ايب شروط مسدتلزم
اععطدا پدذيری مندابع اعساعی مدیباشدد (بَهاتچاری و تیبسون دوتی.)622 :2005 2
بر اساس مطالب مطرح شده بزرتتريب دغدغه سازمانهدا در عصدر حاضدر جددا از مسدئله بقدا و
سودآوری عگهداری منابع اعساعی منعطﻒ در سازمانها است .وجود مندابع اعسداعی غیرمنعطدﻒ در
سازمان تأمیب اجتماعی موجب خواهد شد که از ساير سازمانهای بیمهتر عقب ماعده و بده عندوان
پیشرو سازمانهای خدماتی و بیمهای عمر عگند (سدیدعقوی و همگداران  .)1391صداحبعظدران
منابع اعساعی معتقد هستند که بقا و پايدداری سدازمانهدا در تدرو فرآينددهای شناسدايی جدذب و
عگهداری منابع اعساعی با اععطا پذيری باال است که بدعه شايستگیهای اصلی سدازمان را تشدگیر

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

(بِلتران و همگاران .)1010 :2008 1عامر اساسی برای افزايش توان رقابدتپدذيری عدوآوری و

میدهند به برتريب ردهها میرسند از همگاران خود پیشی میتیرعد و به طور همزمدان بده عندوان
اعگیزهای برای همگاران خود عمر میکنند .عظر بده اينگده پدژوهشهدا بیداعگر شناسدايی عوامدر و
طراحی مدل مناسب برای اععطا پذيری منابع اعساعی است .در ايب خصوص مطالعات و تحقیقات
چندی در سراسر دعیا تا به امروز طراحی و پیادهسازی شده است .امدا تداکنون پژوهشدی در زمینده
طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی متناسب برای سازمانهای خددماتی دولتدی و عمدومی در
ايران اعجام عگرفته است .برای مثال در تحقیدق اعرابدی و داعدشپدرور ( )1386بدا عندوان «الگدوی
اععطا پذيری در مديريت منابع اعساعی» بیشتر به هماهنگی بیب واحددها و ساختارسدازماعی اشداره
کرده است .در حالی که در تحقیق حاضر عظر محقق بیشتر اععطا پذيری مندابع اعسداعی اسدت عده
اععطا پذيری سداختار سدازماعی .همچندیب در تحقیدق سدیدعقوی و همگداران ( )1391بدا عندوان
«اععطا پذيری منابع اعساعی و عملگرد سازمان در صنعت بیمه» و با استفاده از چدارچوب عظدری
مشخص و بدون در عظر ترفتب مؤلفههای مربوط به بخش صنعت بیمه اعجام داده است .همچندیب
در تحقیقات اعجام شده در خصوص موضوع تحقیق خالءهايی وجود دارد که بطور مثال بده چندد
مورد اشاره میتردد؛ تحقیق اتینیسگار تورک و داريوش تورک ( )2015با عنوان «رفتار عوآوراعه در
محر کار :عقش اععطا پذيری منابع اعساعی اععطا پذيری فردی و سدرمايه رواعدی» در لهسدتان را
1. Beltran et al
2. Bhattacharya & Gibson Doty
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اعجام دادهاعد که در ايب تحقیق صرفاً با استفاده پرسدشعامده اسدتاعدارد بده اععطدا پدذيری فدردی
کارکنان و عقش آن در رفتار عوآوراعه در محیط کار اشاره کرده است که مدلی جامع برای اععطدا -
پذيری منابع اعساعی ارايه عشده است .همچنیب در تحقیق تیتا ايتريش و رابینددر ( )2014بدا عندوان
«اععطا

پذيری منابع اعساعی و اثر بخشی سازماعی» و تحقیق عجولويی ( )2008با عندوان «بررسدی

ارتباط بیب اععطا پذيری منابع اعساعی فرهنگ سازماعی و عملگرد سازماعی مديران مندابع اعسداعی»
که در واقع يک تحقیق در سطﺢ مبتدی که صرفاً به دعبال کشﻒ ارتباط بیب متغیدر اععطدا پدذيری
منابع اعساعی با ساير متغیرها (از قبیر؛ اثربخشی سازماعی فرهندگ سدازماعی و عملگدرد سدازماعی)
میباشد.
روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر در دو مرحله پايهريزی شده است :در مرحله اول محقق در تالش است بدا اسدتفاده
از روش فراترکیب به استخراج کدها (شاخصها) مفاهیم (مؤلفهها) و مقدوالت (ابعداد) اععطدا -
پذيری منابع اعساعی را از طريق مرور سیستماتیک ادبیات استخراج کرده و مدل پیشدنهادی خدود را
ارايه دهد .روش فراترکیب از اعواع مختلﻒ راهبردهای کیفی تحقیق میباشدد .فراترکیدب رويگدرد
سیستماتیگی برای محققان فراهم میسازد تا تحقیقات را ترکیب و تمهدا و اسدتعارههدای پنهدان را
شناسايی کند و از ايب طريق داعش موجود را توسعه دهد و ديدی جامع و تسترده ايجاد کند (سیو
و

لوعگ1

 . )2005از آعجا که مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی مفهوم چندبعدی و تسترده است

روش فراترکیب به عنوان روش مناسب برای به دست آوردن تلفیقی جامع از مدلهای ارايده شدده
در ايب حوزه برپايه تفسیر و ترجمه آنها میباشد .بنابرايب روش فراترکیب تصوير بزرتتری را از
پديده مورد مطالعه ارائه میدهد و تعمیمپذيری بیشتری را در مطالعدات مبتندی بدر مددرک فدراهم
چص2صمیسازد (جامیپور  .)1393بنابرايب با توجه به اينگه هد

اصدلی ايدب تحقیدق طراحدی

مدلی جامع میباشد که ابعاد مختلﻒ اععطا پذيری منابع اعساعی در آن عگريسته شود از ايب روش
تحقیق استفاده شده است .هد

از ايب فرآيند آن است که عقاط ضعﻒ مدلهای مختلﻒ بدا عقداط

قوت ساير مدلها پوشش دادهشده و کاستیها عیز در مدل جديد تدرمیم مدیشدود و مددلی کده بدا
شرايط و مقتضیات سازمان تأمیب اجتماعی متناسب و سدازتار باشدد طراحدی مدیتدردد .در ايدب
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1 .Siav & Long

استفاده شده است .روش سندلوسگی و باروسو با ارايه روش فراترکیب خود داعشافزايی به سزايی
در يگپارچهکردن يافته های تحقیقات کیفی ايجاد عمودعد و بهطدور موفقیدتآمیدزی فرآيندد يدافتب
اعتخاب ارزيابی و ترکیب عتايج تحقیقات اولیه را ارائه دادهاعد (جامیپور  .)1393تامهدای هفدت
مرحلهای سندلوسگی و باروسو در شگر ( )1عشان داده شده است (محمدی .)1391
تنظیم سؤال تحقیق
بررسی متون به صورت عظاممند
جستجو و اعتخاب مقاالت مناسب
استخراج اطالعات مقاله
تجزيه و تحلیر و ترکیب يافتههای
کنترلکیفی
کیفیت

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

پژوهش به منظور تحقق ايدب هدد

از روش هفدت مرحلدهای سندلوسدگی و باروسدو)2007( 1

ارايه يافتهها
شکل ( )1فرآیند هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و بارسو (سندلوسکی  ،بارسو)2007،

مرحله دوم؛ مدل مقدماتی تحقیق با استفاده از روش پیمايشی و با در عظر تدرفتب شدرايط سدازمان
تأمیب اجتماعی به منظور متناسبسازی 2و بومیسازی 3مورد عظرسنجی قرار میتیرد و در عهايدت
در ايب مرحله الگوی تأيید شده از عظرسنجی جامعه هد

مورد آزمون قرار میتیرد.

در حالت کلی تحقیقات علمی تحقیقات علمی را بر اساس ماهیت و روش مدیتدوان بده  5تدروه؛
تحقیقات تاريخی توصیفی همبستگی تجربی و علی تقسدیمبنددی کدرد (حدافظعیدا .)40 :1376
پژوهش حاضر بر حسب ماهیت و روش با توجه به اينگه محقق قصد دستگاری دادههدا را عداشدته
و هیچتوعه دخر و تصرفی در دادهها و متغیرها ايجاد عمیکند و وضعیت موجود را مطالعه میکندد
پژوهش توصیفی يا غیرآزمايشی بوده و با عنايت به اينگه محقق به دعبال مدلسازی اععطا پدذيری
1. Sandelowski & Barros
2. Customization
3. Localization

205

فصلنامه علمی مطالعات بیبرشتهای داعش راهبردی شماره  37زمستان 1398

منابع اعساعی در سازمان تأمیب اجتماعی میباشد لذا روش تحقیق از عوع اکتشافی اسدت .از طرفدی
با توجه به اينگه دادههای مورد عیاز ايب تحقیق با استفاده از پرسشعامه به دست آمدده اسدت يدک
بررسی پیمايشی محسوب میشود.
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری عبارت است از کلیده عناصدر و افدرادی کده در يدک مقیداس
جغرافیايی مشخص (جهاعی يا منطقه ای) دارای يک يا چند صفت مشترک باشند (حافظعیدا :1395
 .)119جامعه آماری ايب پژوهش از جامعه آماری روش فراترکیب و جامعه آمداری روش پیمدايش
مستقر از هم استفاده شد .در مرحله استخراج اجزای مدل اععطا پذيری منابع اعساعی با اسدتفاده از
روش فراترکیب جامعه آماری مجموعهای از مقاالت و مطالعات مدرتبط در حدوزه اععطدا پدذيری
منابع اعساعی و مفاهیم مربوطه میباشد .در ايب مرحله برای اعتخاب عموعه مقاالتی معتبر و مرتبط بدا
اهدا

تحقیق فرآيند بازبینی اعجام میتیرد که محقق پارامترهای مختلفی را ماعند عندوان چگیدده

محتوا کیفیت متدولوژی تحقیق در عظر میتیرد .عتیجهای غربالتری و بازبینی اعتخاب  60و عموعده
معتبر مقاله از بیب  218مقاله بهدستآمده است .جدول ( )1عشداندهندده جامعده و عموعده آمداری
تحقیق در مرحله فراترکیب است.
جدول ( )1جامعه آماري تحقيق در مرحله فراترکيب
تعداد جامعه

تعداد نمونه

نوع منابع

113

30

منابع فارسی

105

30

مجموع منابع یافت شده

218

60

منابع انگلیسی

جامعه آماری در مرحله پیمايشی پژوهشگر سعی ترديد واحدهای بیمهای و درمان سازمان تدأمیب
اجتماعی کر کشور را به عنوان جامعه هد

برای آزمون مدل اعتخاب ترديد .تعدداد کدر کارکندان

سازمان تأمیب اجتماعی به تعداد  68869عفر است .در ايدب پدژوهش بدرای محاسدبه حجدم عموعده
آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد عموعه برابر با 382عفر مشخص ترديد.
روایی 1و پایایی 2ابزارهای اندازهگیری:
الﻒ .روايی و پايايی روش فراترکیب :در ايب تحقیق محقق بهمنظور تعییب روايی روش فراترکیب
از ابزار ارزيابی حیاتی تلیب 3استفاده عموده است .ايب ابزار به محقق کمک میکند تا دقت اعتبار و
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1. Validity

2. Reliability
3. Glynn Critical appraisal tool

بهصورت کامر میخواعد تا از محتوای آنها آتاهی عمیقی پیداکرده سپز با استفاده از مجموعده
سؤاالتی که در يک چکلیست طراحیشده است به ارزيابی آنها میپردازد .عتايج بهدستآمدده از
اعدازهتیری ابزار ارزيابی حیاتی تلیب عشان دهنده روايی باالی مقاالت میباشدد .بدهمنظدور تعیدیب
پايايی روش فراترکیب از روش پايايی ارزيابها استفادهشده است بدديبصدورت کده عدالوه بدر
محقق که اقدام به کدتذاری اولیه عموده است محققی ديگدر عیدز همدان متندی را کده خدود محقدق
کدتذاری کرده است را بدون اطالع از کدهای او و جداتاعه کدتدذاری مدیعمايدد درصدورتیکده
کدهای ايب دو محقق به هم عزديک باشد عشاندهنده توافق باال بیب ايب دو کدتذاری میباشد کده
بیانکننده پايايی است .برای محاسبه پايايی ارزيابها تعداد شش مقاله در اختیدار محقدق ديگدری
قرار ترفت .محقق از درون مقاالت اعتخابشده  18کد را استخراج عموده بود و کدتذار ديگدر 15
کد را از درون ايب مقاالت استخراج کرد .جدول شماره  2عشاندهنده کدهای استخراجی توسط دو
کدتذار میباشد .در ايب جدول عدد يک عشاندهنده توافق بیب دو کدتذار و عدد صفر عشاندهنده

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

اهمیت مطالعات کیفی و هم مطالعات کمی را مشخص کند .برای ايب منظدور محقدق مقالدههدا را

عدم توافق بیب ايب دو محقق میباشد.
ضرايب توافق دو کدتذاری يا پايايی ارزياب از طريق فرمدول زيدر محاسدبه مدیتدردد (سدلگايند
.)248 :1385
تعداد توافق

= پایایی ارزیابها

تعداد توافق امکانپذیر
جدول ( )2کدهاي استخراجی توسط دو کدگذار
کدهای

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

کدگذار 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

کدگذار 2

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

استخراجی
کدگذار

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میتردد بیب دو کدتذار  15بار توافق و سه بار عددم توافدق
صورت پذيرفته است .بندابرايب زمداعی کده اعدداد را در فرمدول قدرار مدیدهدیم ضدريب پايدايی
ارزيابهای بهدستآمده  0/83معادل میشود .با توجه به اينگه ضدريب پايدايی ارزيدابهدا از 0/6

بیشتر است؛ بنابرايب می توان ادعا عمود کده ابدزار مدورد اسدتفاده بدرای اسدتخراج کددها از پايدايی
قابرتوجهی 1برخوردار بوده است.
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ب .روايی و پايايی روش پیمايشی :در روش پیمايش (کمی) از روايی سدازه و محتدوايی اسدتفاده
شده است .روايی سازه بیاعگر آن است که ابزار اعدازهتیری تا چه حد يک سازه يدا خصیصدهای را
که مبنای عظری دارد میسنجد .در ايب پژوهش بدرای اعددازهتیدری روايدی سدازه از روش تحلیدر
عاملی تأيیدی استفاده شده است .همچنیب برای بررسی روايی محتوايی جهت ارزيدابی کفايدت و
دقت مؤلفهها در مدل معرفیشده در تحقیق ابتدا مرور ادبیات استفاده شدد و سدپز اصدالحات و
جرح و تعديالت بر اساس میزان فراواعی و در عهايت توسط عموعه آماری متخصصان امدر صدورت
ترفته است .پرسشنامه جهت روايی در اختیار چند تب از اساتید داعشگاه و مديران سدازمان تدأمیب
اجتماعی آتاه به موضوع تحقیق قرار ترفت .خبرتان حاضر در تعییب روايدی محتدوای پرسشدنامه
خبرتاعی بودعد که در آزمون خبرتی مدل مفهومی شرکت داشتند پز از اخذ عظدرات خبرتدان و
اصالحات اعجامشده پرسشنامه عهايی با  36تويه مبتنی بر طیﻒ لیگدرت طراحدی ترديدد .در ايدب
تحقیق به منظور تعییب پايايی آزمون از روش آلفای کروعبدا اسدتفاده مدیتدردد .ايدب روش بدرای
هماهنگی دروعی ابزار اعدازهتیری که خصیصههای مختلﻒ را اعدازهتیری میکند به کدار مدیرود.
اتر آلفای بهدستآمده بزرگتر از  0/7باشد بیاعگر اعتبار باالی سؤالهای پرسشنامه اسدت و ابدزار
اعدازهتیری دارای پايايی است .جدول ( )3پايايی محاسدبه شدده بدرای مقدوالت (ابعداد) و مفداهیم
(مؤلفهها) پرسشنامه اععطا پذيری منابع اعساعی را عشان میدهد .همچنیب مقدار پايايی محاسبهشده
با استفاده از عرمافزار  SPSSبرای کر پرسشنامه مقدار  0/914میباشد .در عتیجه پرسشنامه تحقیدق
از پايايی الزم برخوردار است.
جدول ( )3پایایی مقوالت و مفاهيم پرسشنامه انعطافپذیري منابع انسانی
مقدار آلفای کروعبا
مفاهیم
مقدار آلفای کروعبا
مقوله
اععطا پذيری وظیفهای
اععطا
اععطا
اععطا
اععطا
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0/755

پذيری ارتباطی
پذيری مهارتی
پذيری رفتاری
پذيری شناختی

0/756
0/7
0/732
0/778

اععطا پذيری اخالقی

0/825

عتايج شغلی

0/796

عتايج سازماعی

0/808

رويگرد برعامهريزی شده
رويگرد حذ مرزها
مهارتهای ارتباطی
مهارت کارکنان
رفتار کارکنان
ادراک کنترلپذيری و توجیه رفتار
هوش اخالقی
ارزشها و باورهای اخالقی
رضايت شغلی
عملگرد باال
بهرهوری باال
بهبود کیفیت خدمات
اعتماد و رضايت اربابرجوع

0/701
0/708
0/777
0/795
0/786
0/857
0/802
0/811
0/788
0/719
0/811
0/798
0/765

0/750

یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها

در ايب قسمت بعد از تردآوری دادههدا محقدق بايدد دادههدای جمدعآوریشدده را بدا اسدتفاده از
روشهای مناسب تحلیر کند .هد

تحلیر دادهها استفاده از دادهها برای پاسخ دادن به سؤالهدای

پژوهش است .بر ايب اساس در تحقیدق حاضدر محقدق بدا اسدتفاده از روش فراترکیدب و بعدد از
استخراج کدها مفاهیم و مقولههای مربوط به «اععطا پذيری منابع اعساعی» بدهمنظدور تأيیدد مددل
پیشنهادی در سازمان تأمیب اجتماعی از تحلیر عاملی تأيیدی با استفاده از عدرم افدزار لیدزرل 1بهدره
ترفتهشده است.
الف .نتایج تحلیلهای حاصل از روش فراترکیب:

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

ارزشهای ايراعی-
اسالمی

0/749

ويژتیهای کارکنان جامعه ايراعی
ارزشهدددا و فرهندددگ حددداکم در
سازمانهای دولتی ايران

0/730

در پژوهش حاضر بهمنظور تجزيهوتحلیر دادههای اسدتخراجی از ادبیدات تحقیدق از روش هفدت
مرحلهای سندلوسگی و باروسو به شرح زير استفادهشده است:
گام اول :تنظیم سؤال تحقیق
تام اول اعجام فراترکیب تنظیم سؤال پژوهش است که شامر مراحر زير میباشد:
 .1چهچیزی :برای تنظیم سؤال پژوهش اولیب تام تمرکز بر «چده چیدزی »2در يدک مطالعده اسدت.
هد ايب پژوهش شناسايی مقولهبندی و تروهبندی ابعاد و مؤلفههای اععطا پذيری مندابع اعسداعی
در سازمان تأمیب اجتماعی است؛

بنابرايب بايد به پرسشهای زير پاسخ دهیم:

 .2چه کسی :3بیاعگر جامعه مورد مطالعه است .جامعه آماری ايب پژوهش شامر همه پژوهشهدای
در دسترس در حوزه اععطا پذيری منابع اعساعی است که از محر پايگاههای اطالعاتی 4تأمیب شده
است .در ايب پژوهش پايگاههای داده مجالت کنفراعزها و موتورهای جستجوی مختلﻒ (جهت
داعلود مقاالت اعگلیسی و فارسی) مورد بررسی قرارترفته است.
 .3چه وقت :5ايب سؤال چارچوب زماعی منابع يافتهشده از مراحه قبر را مشخص میکند .مقداالت
1. Lisrel
2. What
3. Who
4. Science Direct, Emerald, Taylor & Francis, IEEE, Springer
5. When
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اعگلیسی مطالعه شده در ايب پژوهش بیب سالهای  2000تا  2017و مقداالت فارسدی از سدالهدای
 1385تا  1396اعجام شدهاعد .در ايب پژوهش مقاالت اعگلیسی قبر از سال  2000چندان مورد توجه
قرار عگرفته است .دلیر اصلی ايب بیتوجهی ايب است که عبارت «اععطا پدذيری مندابع اعسداعی» در
ادبیات موضوعی عسبتاً جديد است و با توجه بده اسدتفاده از پايگداههدای اطالعداتی بداال بدرای واژه
«اععطا پذيری منابع اعساعی» عتیجهای برای مقاالت قبر از سال  2000وجود عدارد.
 .4چگونگی :1منظور روشی است که برای اعجام مطالعه منابع يافت شده مورد اسدتفاده قدرار مدی-
تیرد .در فراترکیب متب پژوهشهای قبلی داده (دادههای ثاعويه( محسوب میشوعد .بنابرايب در ايدب
پژوهش از روش «تحلیر محتوا» تحلیر دادههايی که بهصورت ثاعويه میباشد استفادهشدده اسدت.
محقق با در عظر ترفتب معیارهايی مقاالت مناسب که وارد فرآيند فراترکیب و مقاالتی که از فرآيند
خارج میشوعد شناسايی و مشخص میکند.
گام دوم :بررسی متون به صورت نظاممند
در تام دوم اعجام فراترکیب پايگاههای داده و موتورهای جستوجوی مختلفدی مدورد جسدتوجدو
قرار ترفتند و کلیدواژههای متعددی برای جستوجوی مقاالت برای اعجام فراترکیب استفاده شددعد.
کلیدواژههای اصلی برای جست وجوی مقاالت عبارت بودعد از« :اععطا پذيری» «اععطدا پدذيری
منابع اعساعی» و «اععطا پذيری کارکنان».
در ايب مرحله ابتدا کلیدواژههای اصلی (به صورت اعگلیسی و فارسی) مرتبط با موضوع بهمنظدور
جستجوی عظاممند مقاالت منتشرشده در مجالت مختلﻒ اعتخداب شددعد .در ايدب تدام و قبدر از
شروع جستجو در اينترعت محقق معیارهايی را برای پذيرش و عدم پذيرش مقاالت مشخص عمود
تا از ورود مقاالت عامربوط به مراحر بعدی که باعث اتال

وقت و همچنیب اعباشته شدن دادههای

بیاعتبار میشود جلوتیری عمايد.
گام سوم :جستجو و انتخاب مقاالت مناسب
تام سوم جست وجو و اعتخاب مقاالت مناسب است .در ابتدای فرآيند جستجو محقدق مشدخص
میکند آيا مقاالت يافت شده متناسب با سؤال تحقیق میباشد يا خیر؟ بدهمنظدور رسدیدن بده ايدب
هد

معیارهايی را برای پذيرش و عدم پذيرش در عظدر ترفتدهشدده و بدر اسداس آن مجموعده

مطالعات منتخب چنديب بار مورد بازبینی قرار ترفتند.
210
1. How

بررسی قرار عگرفتند .فرآيند بازبینی به ايب صورت اعجام ترفت که محقق پارامترهدای مختلفدی را
ماعند؛ عنوان چگیده محتوا جزئیات مقاله (عام عويسنده سال و  )...را در عظر ترفته و رويهای بده
شرح زير را دعبال عمود؛ ابتدا عنوان مقاالت مرور ترديد و مقاالتی که بدا سدؤال و هدد
تناسبی عداشتند حذ

تحقیدق

ترديد .در مرحله بعد چگیده مقاالتی که از مرحله قبر بداقیماعدده بدود را

بررسی عموده و در ايب مرحله عیاز مقاالت عامربوط حذ

شدعد (در حیب اعجام ايب فرآيند تعدداد

مقاالت کاهش میيابد) .پز از آن مقاالت بر اساس محتوا و به عبارتی کر متب مقاله مورد مطالعه
قرار ترفت و مقاالتی عیز در ايب مرحله رد شدعد .در اعتهدا مقداالت بداقیماعدده دوبداره بدا دقدت
بررسیشده و آنهايی که فاقد عام عويسنده و يا جزئیات مربوط به مقاله است کنار تذاشته شددعد.
در عهايت تعداد مقاالت باقیماعده وارد تام بعدی روش فراترکیب میشوعد .معیارهای پذيرش و يا
عدم پذيرش مقاالت مطابق با جدول شماره ( )4تعییب شده است.
جدول ( )4معیارهای پذیرش و عدمپذیرش مقاالت در گام سوم
معیارها

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

عنوان مقاالت

عناويب مرتبط با موضوع مطالعه

عناويب غیرمرتبط با موضوع مطالعه

کیفیت محتوای چکیده

چگیدههای مرتبط با موضوع مطالعه

چگیدههای غیرمرتبط با موضوع مطالعه

کیفیت محتوای متن

محتوای مرتبط با موضوع مطالعه

محتوای غیرمرتبط با موضوع مطالعه

کیفیت روش شناختی مطالعه

بررسی بر اساس ابزار حیاتی تلیب

بررسی بر اساس ابزار حیاتی تلیب عمرات

عمرات باالتر از %75

پايیبتر از %75

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

بر ايب اساس در هر بازبینی تعدادی از مقاالت رد شدعد و در عتیجده در فرآيندد فراترکیدب مدورد

در شگر ( )2چگوعگی اعتخاب مقاالت مناسب و عتايج حاصر از آن عشدان داده شدده اسدت .پدز از
جست وجوی تسترده حدود  218عنوان پژوهش در زمینه موضوع مورد مطالعه اولیه قرار ترفتند .از
عظر عنوان و چگیده  81و از عظر محتوا  77مقاله غربال شدعد و در عهايدت  60پدژوهش بدرای اعجدام
فراترکیب

به دست آمدعد.
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تعداد کل منابع یافت شده
N=218

حذف مقاله به دلیل عنوان
N=35

کل مقاالت پس از غربال اول
N=183

حذف مقاالت به دلیل چکیده
N=46

کل مقاالت پس از غربال دوم
N=137

حذف مقاالت به دلیل محتوا
N=77

کل مقاالت نهایی
N=60
شکل ( )2نتایج جستجو و چگونگی انتخاب مقاالت مناسب

به محض اينگه مقاالت جهت تناسب خودشان با پارامترهای مطالعه بررسی شد در قدم بعدی بايد
کیفیت روششناختی مطالعات ارزيابی تردد .هد

از ايب تام حذ

مقاالتی است کده محقدق بده

يافتههای ارايهشده اعتمادی عداشته باشد بنابرايب ممگب است مقالهای کده بايدد در تلفیدق وجدود
داشته باشد را رد کند.
اقدامات مبتنی بر مدرک در رشتههای مختلفی چون علوم اجتماعی کسبوکار مديريت آمدوزش
و به میزان تسترده در تحقیقات پزشگی و سالمت مورد استفاده قرار میتیرد .بهمنظور تعییب اينگه
آيا مدرکی که يافت میشود دقیق مرتبط و معتبر میباشد محقق بايد بهطور خاص مطالعه را مورد
ارزيابی قرار دهد .ارزيابیهای حیاتی عدم اطمینان را کاهش میدهند و به فرد کمک میکنند تا بدر
مسائر مهم متمرکز تردد (تلیب)2006 1
ارزيابی حیاتی يک عنصر کلیدی در مرور عظاممندد مدیباشدد کده بده ارزيدابی شدامر تحقیقدات
میپردازد تا بهتريب مقاالت را در يک موضوع خاص مشخص کند (کدارو و شدیپارد .)2011 2در
ايب تحقیق برای ارزيابی کیفیت روششناختی مطالعات از ابزاری کده توسدط تلدیب ( )2006ارائده
ترديده استفادهشده است .اترچه چکلیستهای مختلفی برای ارزيابی مرور عظاممند در فراترکیدب
وجود دارد ابزار تلیب ( )2006برای ارزيابی هم مطالعات کیفی و هم مطالعات کمی مورداسدتفاده
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1. Glynn
2. Crowe & Sheppard

تلیب پرداختهشده است.
گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
در سرتاسر فراترکیب بهطور پیوسته مقاالت منتخب و عهايی شده بهمنظور دستيابی به يافتههدای
درون مطالعات چنديب بار بازخواعی شدعد .در تحقیق حاضر اطالعات مقاالت بده ايدب صدورت
دستهبندیشده است :در ستون اول مرجع مربوط به هر مقالده ثبدت مدیشدود :شدامر (عدام و عدام
خاعوادتی عويسنده سالی را که مقاله منتشرشده است) .در ستون دوم ابعاد و مؤلفههدای اععطدا -
پذيری منابعاعساعی و همچنیب اجزاء و عوامر ارتقاء يا عقض اععطا پدذيری مندابعاعسداعی کده هدر
مقاله به آنها اشارهکرده است .در ستون سوم جدول عیز اطالعات روش شناختی مطالعه مدوردعظر
ارائهشده است.
گام پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در طول تجزيه وتحلیر موضوعات يا تمهايی جستجو ترديدعد که در میدان مطالعدات موجدود در

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

زيادی قرار میتیرد (کاتاالعو .)2013 1در پیوست تحقیق به تشريﺢ کامر مراحدر ارزيدابی حیداتی

فراترکیب پديدار شده بودعد .سندلوسدگی و باروسدو ( )2007بده ايدب مدورد بدهعندوان «بررسدی
موضوعی» اشاره میکند .در پژوهش حاضر ابتدا تمام مؤلفدههدای اسدتخراجشدده از مطالعدات را
بهعنوان کد در عظر میتیريم سپز با در عظر ترفتب مفهوم هر يک از ايب کدها آنهدا را در يدک
مفهوم مشابه دستهبندی میکنیم .بهايبترتیب مفاهیم (تمهای) تحقیق را شدگر مدیتیدرد و مفداهیم
مرتبط عیز در يک طبقه کلیتر به عام مقوالت دسته بندی میشوعد.
گام ششم :حفظ کنترل کیفیت
شايد مهمتر از ارزيابی مطالعدات بدرای در برداشدتب معیارهدای شدمول و مدرتبط بدودن ارزيدابی
مطالعات برای در برداشتب معیارهای کیفیتی میباشد .در روش فراترکیب و در ايب تام رويههدای
زير را برای حفظ کیفیت مطالعات اعتخابی در عظر ترفتهشدهاعد:
 .1در سرتاسر تحقیق محقق تالش میکند تا با فراهم کردن توضیحات و توصیﻒ روشب و واضﺢ
برای تزينههای موجود در تحقیق تامهای اتخاذشده را بردارد.
 .2در زمان مناسب محقق رويگردها و عگرشهای مستقر را جهت تلفیق مطالعات اصلی در تحقیق
کیفی استفاده میکند.
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 .3در زمان مناسب محقق از برعامههای مستقر و محرز ماعند ابزار حیداتی ارزيدابی تلدیب ()2006
جهت ارزيابی کیفیت مطالعات اصلی تحقیق کیفی استفاده میکند.
 .4محقق هر دو استراتژی جستجوی الگتروعیک و دستی را به کار میبرد تا مقاالت مربوطه را پیدا
کند.
 .5محقق روشهای کنترل کیفیت استفادهشده در مطالعات تحقیق کیفی اصلی را به کار میبرد.
 .6در ارزيابی کیفیت مطالعات تحقیق اصلی محقق از ابزار ارزيابی تحقیدق کیفدی تلدیب ()2006
برای ارزيابی مطالعات استفاده میکند که شامر سؤالهايی است که کمک مدیکندد تدا بررسدیهدا
معقول به عظر برسد.
گام هفتم :ارایه یافتهها
در ايب مرحله يافتههای حاصر از تامهای قبر ارايه میشوعد .بنابرايب بر اسداس اجدرای مراحدر
هفتتاعه روش فراترکیب الگوی تجربی و اولیه اععطا پذيری منابع اعساعی از ادبیدات و پیشدینه
تحقیق استخراجشده است .مطابق جدول ( )5ارايه میشود.
جدول ( )5الگوی اولیه انعطافپذیری منابع انسانی با استفاده از روش فراترکیب
مقوله

مفاهیم

کدها (شاخصها)

رويگرد برعامهريزی

چرخش شغلی غنیسازی

شده

شغلی

منبع
بِلتددران و همگدداران ( )2008اسددماعیلی و رحیمددیاقدددم ()1394
اعرابی و داعشپرور ( )1386طبیبی و همگاران ( )1394سیدعقوی
و همگاران ( )1391باتاچاريا ( )2005رحیمی و امیدری ()1396
رحیمی و همگاران ( )1395طبیبی و همگاران ( )1394عباسی و

انعطافپذیری وظیفهای

همگاران ( )1392عظریپور و رحیمدیاقددم ( )1394رضدايی و
شددیری ( )1393سددجادیعسددب ( )1390عجفددیکلیدداعی ()1390
علیددزاده ( )1391محمدددی ( )1391کوشددا ( )1395سددرکهگی و
همايی ( )1395لگیهیر و ريلی ( )2003فرعاعدز -پرز و همگداران
( )2014والوردا و همگاران ()2000
فرعاعدز -پدرز و همگداران ( )2014والدوردا و همگداران ()2000

اععطا پذيری کامر در تروه -عظددریپددور و رحیمددیاقدددم ( )1394رضددايی و شددیری ()1393

رويگرد حذ
مرزها
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های وظیفهای

سجادیعسدب ( )1390عجفدیکلیداعی ( )1390علیدزاده ()1391

توسعه محدود در مرزهای

محمدددی ( )1391کوشددا ( )1395بِلتددران و همگدداران ()2008

وظیفهای

اعرابددی و داعددشپددرور ( )1386طبیبددی و همگدداران ()1394
سیدعقوی و همگداران ( )1391باتاچاريدا ( )2005اسدماعیلی و

ارتباطی

انعطافپذیری

پورزارع و رحیمی ( )1395رحیمی و همگاران ( )1395بارتون-

مهارتهای ارتباطی

مهارت کالمی مهارت

جی ( )2005اسماعیلی و رحیمیاقددم ( )1394فراسدر و هدولبی

غیرکالمی

( )2010فرعاعدز -پرز و همگاران ( )2014اسگافوتو و همگداران
()2017

تالش دايمی کارکنان برای به-
روز کردن مهارتها و

انعطافپذیری مهارتی

تواعمندیهايشان

والوردا و همگداران ( )2000وِی و همگداران ( )2015فرعاعددز-
پرز و همگاران ( )2014لگیهیر و ريلی ( )2003فراسدر و هدولبی
( )2010باتاچاريدا و همگداران ( )2005رايدت و اسددنر ()1998
میچددی و شددیهان ( )2005عجولددويی ( )2008بلتددران مددارتیب و

يادتیری رويهها و فرآيندهای همگدداران ( )2008تیتددا ايتددريش و رابیندددر ( )2014اتینیسددگار

مهارت کارکنان

معرفیشده در شغر در مدت

تددورک و داريددوش تددورک ( )2015کوشددا ( )1395محمدددی

زمان کوتاه

( )1391علیزاده ( )1391عجفیکلیاعی ( )1390رضايی و شدیری

پیشبینی الزامات مهارتی آينده ( )1393عظریپور و رحیمیاقدم ( )1394اسماعیلی و رحیمدی-
اقدم ( )1394شاهمحمدیمهرجردی و بردبدار ( )1395عباسدی و
مورد عیاز کارکنان

يادتیری سريع وظايﻒ خاص
که قادر به اعجام آن عیستند

همگاران ( )1392طبیبی و همگاران ( )1394رحیمی و همگاران
( )1395سیدعقوی و همگداران ( )1391رايدت و اسدنر ()1998
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رحیمیاقدم ()1393

عجفیکلیاعی ()1390
بِلتران و همگداران ( )2008اسدماعیلی و رحیمدیاقددم ()1394
رايت و اسنر ( )1998عجفیکلیاعی ( )1390طبیبدی و همگداران

انعطافپذیری رفتاری

تالش ارادی کارکنان برای

( )1394سدددیدعقوی و همگددداران ( )1391رحیمدددی و امیدددری

يافتب علر مشگالت

( )1396والددوردا و همگدداران ( )2000وِی و همگدداران ()2015

پیشنهاد بیشتر تغییرات واحد
رفتار کارکنان

توسط کارکنان
اقدام مؤثر کارکنان تحت

فرعاعدز -پرز و همگاران ( )2014لگیهیر و ريلی ( )2003فراسر و
هددولبی ( )2010باتاچاريددا و همگدداران ( )2005رايددت و اسددنر
( )1998میچی و شیهان ( )2005عجولويی ( )2008بلتران مارتیب
و همگاران ( )2008تیتا ايتدريش و رابینددر ( )2014اتینیسدگار

شرايط عامطمئب و مبهم

تددورک و داريددوش تددورک ( )2015کوشددا ( )1395محمدددی

عداشتب اطالعات کامر

( )1393عظریپور و رحیمیاقدم ( )1394شاهمحمدیمهرجدردی

اقدام مؤثر در بروز مشگالت و ( )1391علیزاده ( )1391عجفیکلیاعی ( )1390رضايی و شدیری
و بردبار ( )1395عباسی و همگاران ( )1392رحیمی و همگاران
()1395

اععطا پذيری شناختی

میر به درک موقعیتهای
ادراک کنترلپذيری
و توجیه رفتار

سخت به عنوان موقعیتهای
قابر کنترل تواعايی درک

تقددیزاده و فرمدداعی ( )1392سددرکهگی و همددايی ( )1395تیتددا
ايتريش و رابیندر ( )2014میچی و شیهان ()2005

چنديب توجیه جايگزيب برای
رويدادهای زعدتی کاری
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جايگزيب برای موقعیتهای
سخت

اععطا پذيری

هوش اخالقی

بخشش مسئولیتپذيری

ارزشها و باورهای خودآتاهی پايبندی به اخالق
حرفهای

اخالقی

اسگندری ( )1390لینک و کیر ()2005
مورتان ( )2011هافستد ( )1980ريچارد ()1997
سواتی (  )2013وزيرپناه ( )1391عیسی خاعی(( )1392فداعی و

رضايت شغلی

رضايت از شغر خود عالقه و
لذت بردن از شغر خود

همگاران ( )1391شدهبا ( )1393رحیمدی و همگداران )1391
(هاعگ و همگاران ( )2016تر پرور و عادری ( )1389ساعدريا
( )2011بگر و دمدورتی ( )2014اسدوارعاالدا و پراسداعا )2012
(حاجلو )1392

نتایج شغلی

اخالقی
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تواعايی ايجاد چنديب راهحر

(سددوآتی ( )2013اسددتفاعی و قاسددتومو ( )2015ابددوالعالئی
( )1394آرمستراعگ ( )201 2011کی هو و رايت ( )2013راعا

رعايت اعضباط و مقررات
عملگرد باال

اداری مواظبت از وساير کار
و صرفهجويی در مصر

آنها

و همگدداران ( )2013سدداعدرايا ( )2011بگددر ( )2011تددالو
( )2015عیسی خاعی ( )1392فاعی و همگاران ( )1391مهتدا و
مهتا ( )2013بگر و دمورتی ( )2014قجری ( )1394هاشدمی
( )1395هددداکنب و روت ( )2010بگدددر و دمدددورتی )2008
(عصیری ولیک بنی و همگاران ( )1393هويدت ( )2014شدهبا
( )1393راسر )2008
(سواتی ( )2013ساعدريا و همگداران ( )2011هويدت )2015

توجدده بددهاعدددازه تیددری کددار و
بهرهوری باال

زمددانسددنجی ارايدده خدددمات
بیعقص

(صددادقی پددور و صددادقی پددور ( )1394عیسددی خدداعی )1392
(رحیمددی و همگدداران ( )1391اسددتفاعی و قاسددتومو )2015
(آرمستراعگ ( )2011ساکز ( )2006تالو

( )2013سعیدی

و عظددری ( )1386عیلسددون ( )2007بگددر و اوارلمددان )2010
(هويت ( )2014شگرزاده )1381

نتایج سازمانی

بهبود کیفیت
خدمات

توجه به بهبود کیفیت خددمات (ايرانزاده و بابائی هروی ( )1392سوآتی ( )2013سیاستهای
در سازمان وجود دواير کیفیت کلی عظدام اداری ابالغدی مقدام معظدم رهبدری فدرورديب )1389
(تاسگی ( )2002ساعدريا )2011
خدمات در سازمان
(سیاستهای کلی عظام اداری ابالغی مقام معظم رهبری فدرورديب

عحددددوه پاسددددخگويی بدددده
اعتماد و رضايت

ارباب رجوع عحدوه ارتبداط بدا

اربابرجوع

اربددابرجددوع میددزان اعتمدداد
اربابرجوع به سازمان
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( )1389عصیری ولیک بنی و همگاران ( )1393سدواتی )2013
(ساعدريا و همگاران ( )2011هويت ( )2015وزيرپنداه )1391
(زينگددر ( )2016پیتنگددر ( )2015مبینددی ( )1394حضددرتی
( )1392کورتددر ( )2016شددگرزاده ( )1381مددارکوس )2010
(تیبددوعز ( )2006الددوداری و همگدداران ( )1394ايزعبرتددر و
همگاران )2002

اسالمی

ارزشهای ایرانی-

جامعه ايراعی

تأکید بر عقالعیت دينی

ارزشها و فرهنگ
حاکم در سازمان-

فرهنگ کار و کارآرفرينی

های دولتی ايران

فرهنگ مشارکت جويی

قاعون اساسی و سیاست کلی عظام اداری کشور

ب .تحلیل عاملی تأییدی:
در تحلیر عاملی تأيیدی پژوهشگر مطالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پیش تعییب شده دعبال
میکند و درصدد است تا از صحت و سقم ساختار عاملی مجموعهای از متغیرهای مشاهده شده را
مورد آزمون قرار دهد  .مهمتريب هد

تحلیر عاملی تأيیدی تعییب میزان توان مددل عامدر از قبدر

تعريﻒشده با مجموعهای از دادههای مشاهدهشده است .به عبارتی تحلیر عاملی تأيیددی درصددد
تعییب ايب مسئله است که آيا تعداد عامرها و بارهای متغیرهايی که روی ايب عامرها اعددازهتیدری
شدهاعد با آعچه بر اساس تئوری و مدل عظری اعتظار میرفدت اعطبداق دارد .در بررسدی هرکددام از
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ويژتیهای کارکنان

حاکمیت ارزشهای دينی

قاعون اساسی و سیاست کلی عظام اداری کشور

مدلها سؤال اساسی ايب است که آيا ايب مدلهای اعدازهتیری مناسب هستند يدا خیدر؟ کده بدرای
پاسخ به ايب پرسش بهطور معمول دو رويگرد جهت بررسی مددلهدای اعددازهتیدری وجدود دارد.

رويگرد اول به بررسی روايی و پايايی متغیرها میپردازد که شامر روايی همگرا 1و پايايی

ترکیبی2

يا (پايايی سازه) میباشد و رويگرد دوم عیز بررسی شاخصهای برازش 3مدل میباشد.
تحلیل عاملی مرتبه اول:
شگرهای ( )3و ( )4مدل اعدازه تیری اععطا پذيری را در حالدت تخمدیب اسدتاعدارد و ضدرايب
معناداری (آزمون  )tمرتبه اول عشان میدهد .توضیﺢ اينگه بارهای عاملی مددل در حالدت تخمدیب
استاعدارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و يا شاخص ها را در توضدیﺢ و تبیدیب واريداعز عمدرات
متغیر يا عامر اصلی عشان میدهد .همچنیب در حالت ضرايب معنیداری مقادير بدست آمده بايدد
بزرتتر از  1/96يا کوچگتر از  -1/96باشد تا عشان دهنده معنادار بودن روابط باشد .مبنای تأيید يدا
رد شدن فرضیات (معناداری روابط ) بررسی مدل در حالدت ضدرايب معنداداری اسدت .در سدطﺢ
خطای  0/05و آزمون دوطرفه (پیش فرض عرمال) مقدادير بحراعدی مدی باشدند .چناعچده ضدرايب
معناداری بیشتر از  1/96و يا کوچگتر از  -1/96باشند فرض صفر رد و فدرض يدک يعندی وجدود
1

.Convergent Validity
.Convergent Relibility
3
.Goodnees of Fit Index
2
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ارتباط معناداری تائید می شود .تمامی روابط موجود در مدل ها (فلشهای يگطرفده) يدک معادلده
رترسیون ساده میباشند که معناداری آعها بايستی مورد بررسی قرار تیرد .بنابرايب براساس مطالدب
ذکر شده و اطالعات بدست آمده از شگر های ارائه شده در ادامده بده تجزيده و تحلیدر آعهدا مدی
پردازيم.

شکل ( )3مدل اندازه گیری انعطافپذیری در

شکل ( )4مدل اندازه گيري انعطافپذیري در حالت

حالت تخمین استاندارد مرتبه اول

ضرایب معناداري مرتبه اول

با توجه به شگر ( )4چون اعداد معناداری بدست آمده از آزمون  tبرای تمامی مسدیرهای اععطدا
پذيری بیشتر از  1/96بدست آمد پز ايب تويه ها مفاهیم را به خوبی سنجش میکنند.
الف .رویکرد اول تحلیل عاملی :در ايب رويگرد به بررسی روايی همگرا و پايايی سازه مدل می-
پردازيم .براساس اطالعات بدست آمده از جدول ( )6میتوان عتیجه ترفت که:
جدول ( )6نتایج بدست آمده از تحليل آماري انعطاف پذیري رویکرد اول
مقوله

مفاهيم

انعطافپذیري

رویکرد برنامه-
ریزی شده

وظيفهاي

رویکرد حذف
مرزها

انعطافپذیري

مهارتهای
ارتباطی

انعطافپذیري

مهارت کارکنان

ارتباطی
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کدها (شاخصها)

بار
عاملی

چرخش شغلی

0/92

غنیسازی شغلی

0/96

انعطافپذیری کامل در گروههای وظیفهای

0/82

توسعه محدود در مرزهای وظیفهای

0/74

مهارت کالمی

0/87

مهارت غیرکالمی

0/84

بهروز کردن مهارتها و توانمندیهایشان

0/80

یادگیری رویهها و فرآیندهای معرفیشدده

0/82

AVE

0/576

CR

0/752

0/652

0/801

0/682

0/832

مهارتی

انعطافپذیري
رفتاري

انعطافپذیري
شناختی

انعطافپذیري
اخالقی

رفتار کارکنان

ادراک کنترل-
پذیری و توجیه
رفتار

هوا اخالقی
ارزاها و
باورهای اخالقی

پیشبینی الزامات مهارتی آینده مورد نیاز کارکنان

0/77

یادگیری سریع وظایف خاص

0/92

تددالا ارادی کارکنددان بددرای یددافت علددل
مشکالت

0/93

پیشددنهاد بیشددتر تغییددرات واحددد توس د
کارکنان

0/78

اقدام مؤثر کارکنان تحدت شدرای ندامطمو و
مبهم

0/79

اقدام مؤثر در بروز مشکالت و نداشت اطالعات کامل

0/80

درک موقعیتهای سخت به عنوان موقعیتهای قابل
کنترل

0/43

درک چندی توجیه جایگزی برای رویدادهای
زندگی کاری

0/98

توانایی ایجاد چندی راهحدل جدایگزی بدرای
موقعیتهای سخت

0/79

بخشش

0/77

مسوولیتپذیری

0/76

خودآگاهی

0/89

پایبندی به اخالق حرفهای

0/76

روایی همگرا :با توجه به اينگه مقدار بار های عاملی تمامی کدهای مفاهیم اععطا

0/593

0/652

0/635

0/762

0/831

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

در شغل

0/800

پدذيری از 0/4

بیشتر است .و همچنیب میزان میاعگیب وارياعز های استخراجی هر مفهوم عیدز بزرتتدر از  0/5مدی
باشد .بنابرايب می توان چنیب عتیجه ترفت که شاخص هدای ارائده شدده بخدوبی مفداهیم اععطدا
پذيری را سنجیده و مدل دارای روايی همگرا است.
پایایی سازه :با توجه به اينگه مقدار  CRبرای شاخص های دو تاعه مقوله اععطا

پذيری بیشتر از

 0/7است .بنابرايب می توان چنیب عتیجه ترفت که میان شاخص های مدل سازتاری دروعی وجدود
داشته و مدل دارای پايايی سازه است.
ب .رویکرد دوم تحلیل عاملی :مقدار

محاسدبه شدده از طريدق عدرم افدزار

و درجه آزادی

لیزرل به ترتیب برابر با  521/60و  174می باشد .عتايج تخمدیب (قسدمت زيدريب شدگر) در مددل
اععطا

پذيری حاکی از مناسب بودن عسبی شاخص ها دارد.
جدول ( )7مشخصه هاي نکویی برازش انعطافپذیري منابع انسانی
برآورد

مشخصه
2

نسبت مجذور خی به درجه آزادی ()X /df

2/99

برازا قابل قبول
کمتراز3
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جذر برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

0/060

کمتراز0/08

شاخص برازا هنجار شده()NFI

0/92

بیشتراز0/90

شاخص برازا تطبیقی ()CFI

0/94

بیشتراز0/90

شاخص برازا فزاینده()IFI

0/94

بیشتراز0/90

شاخص برازا نسبی()RFI

0/89

بیشتراز0/90

شاخص برازا مقتصد هنجارشده()PNFI

0/71

بیشتراز0/50

تحلیل عاملی مرتبه دوم:
بعد از بیان مدل و جمع آوری دادهها تخمیب مدل با مجموعهای از روابدط شدناختهشدده بدیب
متغیرهای اعدازه تیری شده شروع میشود .مدل هدای مسدیر بده عندوان توسدعه منطقدی مددلهدای
رترسیوعی چندتاعه میباشد .در خروجی عمودار معناداری کلیه ضرايب و پارامترهدای مددل مدورد
آزمون قرار میتیرد .برای معنادار بودن يک ضريب اعداد معناداری بايدد از  1.96بدزرگتدر يدا از
 -1.96کوچکتر

باشد.

شکل ( )5مدل ضرایب معناداری تحقیق

شکل ( )6مدل ضرایب استاندارد تحقیق

با توجه به شگر ( )6چون اعداد معناداری بدست آمده از آزمون  tبرای تمدامی مسدیرهای بدیب
اععطا
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پذيری و مفاهیم آن بزرتتر از  1/196میباشد .بنابرايب در سطﺢ خطای  0 /05رابطده بدیب

مولفهها و اععطا پذيری معنیدار بوده و ايب مولفهها بخوبی اععطا

پذيری را اعددازه تیدری مدی

عمايند .بطور کلی با توجه به عتايج بدست آمده از عمودارها و جداول مربوطده و همچندیب مقدادير

تائید قرار ترفت.با توجه به شگر ( )4مقدار بارهای عاملی به دست آمده برای مددل اعددازهتیدری
اععطا پذيری منابع اعساعی در حالت تخمیب استاعدارد میتوان عتیجه ترفت کده مقولده اععطدا -
پذيری مهارتی (با بار عاملی  )1/02تبییب کننده بهتدری عسدبت بده سداير مقدوالت اععطدا پدذيری
رفتاری ارتباطی وظیفهای اخالقی و شناختی (به ترتیب با بار عامدر  0/73 0/89 0/98 1/00و
 )0/57برای اععطا پذيری منابع اعساعی میباشد .که در جدول ( )8مقوالت اععطدا پدذيری مندابع
اعساعی در سازمان تأمیب اجتماعی را بر اساس بار عاملی آنها رتبهبندی شده است.
جدول ( )8رتبهبندي مقوالت انعطافپذیري منابع انسانی در سازمان تأمين اجتماعی
متغير

انعطافپذیري منابع انسانی

مقولهها
انعطافپذیری مهارتی
انعطافپذیری رفتاری
انعطافپذیری ارتباطی
انعطافپذیری وظیفهای
انعطافپذیری اخالقی
انعطافپذیری شناختی

بار عاملی
1/02
1/00
0/98
0/89
0/73
0/57

بيشترین تأثيرگذاري
رتبه اول
رتبه دوم
رتبه سوم
رتبه چهارم
رتبه پنجم
رتبه ششم

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

بدست آمده برای بارهای عاملی و ضرايب معنی داری ارتباط بیب تويهها – مولفهها  -ابعداد مدورد

تحلیل عاملی تأییدی برای مدل انعطاف پذیری منابع انسانی
باتوجه به اينگه تحلیر عاملی تأيیدی مرتبة اول در مولفههای مختلﻒ عشان داد کده بخدش اعددازه-
تیری مدل از برازش الزم برخوردار میباشد لذا درايب قسمت با استفاده از تحلیدر عداملی مرتبدة
دوم به بررسی برازش بخش ساختاری مدل مفهومی پژوهش و يا به عبارتی؛ به بررسی معندیداری
مدل اصلی پرداخته شدهاست.
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شکل ( )7مدل ضرایب معناداری تحقیق

شکل ( )8مدل ضرایب استاندارد تحقیق

با توجه به شگر ( )7و ( )8چون اعداد معناداری بدست آمده از آزمون  tبرای تمامی مسیرهای بیب
اععطا

پذيری منابع اعساعی و مفاهیم آن بزرتتر از  1/96میباشد.

نتیجهگیری و بحث
با توجه به اهمیت مسئله پژوهش و همچنیب مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ضرورت طراحی
مدل بهینه اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی احساس ترديد .محقق در
تامهای اول ابتدايی تحقیق و با توجه به مطالعات اولیه خود در زمینه موضوع پژوهش به ايب عگته
رسید که محققان تذشته اجماع قابرتوجهی در خصوص تعريﻒ اعواع و ابعاد مختلﻒ اععطا -
پذيری منابع اعساعی عدارعد .بررسیها عشان میداد که از ديد برخی از صاحبعظران دلیر اصلی
تحقق عیافتب چنیب اجماعی عدم توجه مناسب به ماهیت چندوجهی اععطا پذيری منابع اعساعی
بود .اععطا پذيری منابع اعساعی يک مفهوم عسبتاً جديد و تسترده در زمینهی مديريت منابع
اعساعی و رفتار سازماعی است .در توجه اععطا پذيری منابع اعساعی در دل تحقیقات رشتهی رفتار
سازماعی و منابع اعساعی يافت میشود .با توجه به تستردتی تحقیقات در خصوص اععطا پذيری
منابع اعساعی هم در حوزه رفتار و هم منابع اعساعی احتمال طراحی مدلی جامع که بتواعد قابلیت
استفاده در سازمان تأمیب اجتماعی را داشته باشد ضعیﻒ جلوه میداد .بنابرايب اتخاذ روشهای
ترکیبی که میتواعست حاصر تحقیقات تذشته را بهصورت عظاممند دربیآورد و به پژوهشگران در
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دست يافتب به الگوهای منظم ياری رساعد ضروری به عظر رسید .بر ايب اساس رويگرد عسبتاً
جديد فراترکیب هنوز بهطور تسترده در ايب حوزه استفادهعشده و میتواعست ابزار ارزشمندی

مفهومی پژوهش اعتخاب ترديد.
همانطور که در يافتههای تحقیق اشاره ترديد بهمنظور آزمون و تأيید الگوی طراحیشده در جامعه
مورد مطالعه از تحلیر عاملی تأيیدی استفاده ترديده است .با توجه به عتايج بهدستآمده از تحلیر
آماری ايب بخش میتوان چنیب عتیجهتیری کرد که مدل طراحیشده مورد تأيید قرارترفته است .در
ادامه با توجه به عتايج بهدستآمده از تحلیر عاملی تأيیدی به عتیجهتیری درباره اجزای مدل
میپردازيم:
 .1عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری وظیفهای :مقوله اععطا پذيری وظیفهای متشگر
از دو مؤلفه؛  .1رويگرد برعامهريزی شده (با شاخصهای؛ چرخش شغلی غنیسازی شغلی) و .2
رويگرد حذ

مرزها (با شاخصهای؛ اععطا پذيری کامر در تروههای وظیفهای توسعه محدود

در مرزهای وظیفهای) بود که با در عظر ترفتب مقادير بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار
استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی شاخصهای ذکر شده در ايب مقوله

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

برای تسهیر در رويه ساخت تئوری از طريق ترکیب عظاممند باشد برای طراحی و ارايه مدل

(تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا پذيری وظیفهای برای مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی
(تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره شده در مدل تأثیر دارعد.
 .2عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری ارتباطی :مقوله اععطا پذيری ارتباطی متشگر از
مؤلفه؛  .1مهارتهای ارتباطی (با شاخصهای؛ مهارت کالمی مهارت غیرکالمی) بود که با در عظر
ترفتب مقادير بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه
ترفت که تمامی شاخصهای ذکر شده در اي ب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا -
پذيری ارتباطی برای مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و
تمامی عوامر اشاره شده در مدل تأثیر دارعد.
 .3عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری مهارتی :مقوله اععطا پذيری مهارتی متشگر از
يک مؤلفه؛  .1مهارت کارکنان (با شاخصهای؛ بهروز کردن مهارتها و تواعمندیهايشان يادتیری
رويهها و فرآيندهای معرفیشده در شغر پیشبینی الزامات مهارتی آينده مورد عیاز کارکنان
يادتیری سريع وظايﻒ خاص) بود که با در عظر ترفتب مقادير بار عاملی بهدستآمده و همچنیب
مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی شاخصهای ذکر شده در ايب مقوله
(تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا پذيری مهارتی برای مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی
(تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره شده در مدل تأثیر دارعد.
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 .4عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری رفتاری :مقوله اععطا پذيری رفتاری متشگر از
يک مؤلفه؛  .1رفتار کارکنان (با شاخصهای؛ تالش ارادی کارکنان برای يافتب علر مشگالت
پیشنهاد بیشتر تغییرات واحد توسط کارکنان اقدام مؤثر کارکنان تحت شرايط عامطمئب و مبهم
اقدام مؤثر در بروز مشگالت و عداشتب اطالعات کامر) بود که با در عظر ترفتب مقادير بار عاملی
بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی شاخصهای
ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا پذيری رفتاری برای مفهوم
اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره شده در
مدل تأثیر دارعد.
 .5عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری شناختی :مقوله اععطا پذيری شناختی متشگر از
يک مؤلفه؛  .1ادراک کنترلپذيری و توجیه رفتار (با شاخصهای؛ درک موقعیتهای سخت به
عنوان موقعیت های قابر کنترل درک چنديب توجیه جايگزيب برای رويدادهای زعدتی کاری
تواعايی ايجاد چنديب راهحر جايگزيب برای موقعیتهای سخت) بود که با در عظر ترفتب مقادير
بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی
شاخصهای ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا پذيری شناختی برای
مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره
شده در مدل تأثیر دارعد.
 .6عتايج تحلیر عاملی برای مقوله اععطا پذيری اخالقی :مقوله اععطا پذيری اخالقی متشگر از
دو مؤلفه؛  .1هوش اخالقی (با شاخصهای؛ بخشش و مسئولیتپذيری) و  .2ارزشها و باورهای
اخالقی (با شاخصهای؛ خودآتاهی پايبندی به اخالق حرفهای) بود که با در عظر ترفتب مقادير
بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی
شاخصهای ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد اععطا پذيری شناختی برای
مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره
شده در مدل تأثیر دارعد.
 . 7عتايج تحلیر عاملی برای مقوله عتايج شغلی :مقوله عتايج شغلی متشگر از دو مؤلفه؛  .1رضايت
شغلی (با شاخصهای؛ رضايت از شغر خود عالقه و لذت بردن از شغر خود) و  .2عملگرد باال
(با شاخصهای؛ رعايت اعضباط و مقررات اداری مواظبت از وساير کار و صرفهجويی در مصر
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آنها) بود که با در عظر ترفتب مقادير بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از

و بعد عتايج شغلی برای مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و
تمامی عوامر اشاره شده در مدل تأثیر دارعد.
 . 8عتايج تحلیر عاملی برای مقوله عتايج سازماعی :مقوله عتايج سازماعی متشگر از سه مؤلفه؛ .1
بهرهوری باال (با شاخصهای؛ توجه بهاعدازه تیری کار و زمانسنجی ارايه خدمات بیعقص) .2
بهبود کیفیت خدمات (با شاخصهای؛ توجه به بهبود کیفیت خدمات در سازمان وجود دواير
کیفیت خدمات در سازمان) و  .3اعتماد و رضايت اربابرجوع (با شاخصهای؛ عحوه پاسخگويی
به اربابرجوع عحوه ارتباط با اربابرجوع میزان اعتماد اربابرجوع به سازمان) بود که با در عظر
ترفتب مقادير بار عاملی بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه
ترفت که تمامی شاخص های ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد عتايج
سازماعی برای مفهوم اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی
عوامر اشاره شده در مدل تأثیر دارعد.

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

 )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی شاخصهای ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول)

 .9عتايج تحلیر عاملی برای مقوله ارزشهای ايراعی -اسالمی :مقوله ارزشهای ايراعی -اسالمی
متشگر از دو مؤلفه؛  .1ويژتیهای کارکنان جامعه ايراعی (با شاخصهای؛ حاکمیت ارزشهای
دينی تأکید بر عقالعیت دينی)  .2ارزشهای حاکم در سازمانهای دولتی ايران (با شاخصهای؛
فرهنگ کار و کارآفرينی فرهنگ مشارکتجويی) بود که با در عظر ترفتب مقادير بار عاملی
بهدستآمده و همچنیب مقدار استاعدارد (باالتر از  )0/4میتوان عتیجه ترفت که تمامی شاخصهای
ذکر شده در ايب مقوله (تحلیر عاملی مرتبه اول) و بعد ارزشهای ايراعی -اسالمی برای مفهوم
اععطا پذيری منابع اعساعی (تحلیر عاملی مرتبه دوم) معنادار شده و تمامی عوامر اشاره شده در
مدل تأثیر دارعد.
در عتیجهتیری کلی از ايب بخش ابعاد و مؤلفهها و عتايج مدل عهايی اععطا پذيری منابع اعساعی در
سازمان تأمیب اجتماعی ايران در شگر ( )7با ضريب اطمینان  95درصد دارای وابستگی و اعسدجام
مطلوبی میباشد .براساس عتايج بهدستآمده میتدوان تفدت کده تمدامی ابعداد؛  .1اععطدا پدذيری
وظیفهای  .2اععطا پذيری ارتبداطی  .3اععطدا پدذيری مهدارتی  .4اععطدا پدذيری رفتداری .5
اععطا پذيری شناختی  .6اععطا پذيری اخالقی  .7عتايج شغلی  .8عتدايج سدازماعی و  .9ارزش-
های ايراعی-اسالمی بررسی شده وزن معناداری را ايجاد کردهاعدد و در سدطﺢ اطمیندان  95درصدد
تواعستهاعد بارعاملی معناداری داشته باشند .همانطور که در شگر ( )7مالحظه میشود مدل عهايی
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اععطا پذيری منابع اعساعی در سازمان تأمیب اجتماعی ايران ارايهشده است.
مؤلفههای انعطافپذیری کارکنان

نتایج شغلی

نتایج سازمانی

انعطافپذیری
منابع انسانی

نتایج سازمانی:

انعطافپذیری وظیفهای
انعطافپذیری ارتباطی

بهرهوری باال

انعطافپذیری مهارتی

بهبود کیفیت خدمات

انعطافپذیری رفتاری

ارزشهای ایرانی-اسالمی

انعطافپذیری شناختی

ویژگیهای کارکنان ایرانی

انعطافپذیری اخالقی

ارزشهای حاکم در سازمانهای
دولتی ایران

اعتماد و رضایت اربابرجوع
نتایج شغلی:
رضایت شغلی
عملکرد باال

بازخورد
شکل ( )7مدل نهایی انعطافپذیري منابع انسانی در سازمان تأمين اجتماعی

عتايج يافتههای ايب پژوهش با پژوهشهای رايت و اسدنر ( )1998باتاچاريدا و همگداران ()2005
فراسددر و هددولبی ( )2010لگیهیددر و ريلددی ( )2003فراعاعدددز و همگدداران ( )2014اسددماعیلی و
رحیمیاقدم ( )1394عجفیکلیاعی ( )1390سیدعقوی و همگداران ( )1391اعرابدی و داعدشپدرور
( )1386همسو میباشد .که میتوان تفت با توجه به تحقیقات محددودی کده در زمینده اععطدا -
پذيری منابع اعساعی صورت ترفته است از ايبرو عتايج ايب پژوهش میتواعد به پژوهشهای ديگدر
در ايب زمینه کمک کند و زمینه الزم برای پژوهشهای آتی میباشد .با توجده بده عتدايج حاصدر از
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ايب تحقیق سازمان تأمیب اجتماعی برای روعد حرکت خود در حوزه اععطا پذيری مندابع اعسداعی

دهند:
 .1تدويب خطمشیها و رويهها :خطمشیها و رويهها بايد جهتدهنده اععطا پذيری وظیفهای
اععطا پذيری ارتباطی اععطا پذيری اخالقی اععطا پذيری رفتاری اععطا پذيری شناختی
اععطا پذيری مهارتی باشد که منطبق با اصول اععطا پذيری منابع اعساعی است .سیاستتذاران
سازمان تأمیب اجتماعی خطمشیها و رويههای کارتزينی شرح وظايﻒ حقوق و مزايا شرايط
بازعشستگی محیط کاری پاداشها و آموزشها و  ...بايد به توعهای تدويب کنند که از مطابقت
آنها با مقولههای اععطا پذيری منابع اعساعی اطمینان حاصر شود.
 .2برعامهريزی آموزشی و تربیتی :در صورتی که کارکنان سازمان تأمیب اجتماعی از برخی از
برعامههای اععطا پذيری منابع اعساعی و کارکرد آن و عقش خود در چنیب برعامههايی آتاهی عداشته
باشند برعامههای اععطا پذيری منابع اعساعی بیفايده خواهد بود .از ايبرو تمام کارکنان بايد از
خطمشیها و رويهها آتاه بوده و کامالً منطبق با آنها رفتار عمايند .مطابقت کامر فعالیتهای

مقاله پژوهشی :طراحی مدل اععطا پذيری منابع اعساعی برای سازمان تأمیب اجتماعی

توصیه میتردد تا روشها و رويههای زير را در خصوص اععطا پذيری منابع اعساعی مدعظر قدرار

کارکنان با خطمشیها و رويههای اععطا پذيری منابع اعساعی مستلزم طراحی آموزشهای متنوع و
تسترده در ايب خصوص برای کارکنان در سازمان تأمیب اجتماعی میباشد.
 .3اجرايی کردن شاخصهای مدل اععطا پذيری منابع اعساعی :اجرايی کردن شاخصهای مدل
اععطا پذيری منابع اعساعی همچون ساير مدلهای ديگر عیازمند حمايت و تعهد مديريتارشد
سازمان تأمیب اجتماعی است .برای ايبکه مديرانارشد تعهد و حمايت خود را عسبت به مدل
اععطا پذيری منابع اعساعی و جاریسازی آن عشان دهند ضروری است که ايب فعالیت در سیستم
و ساختار سازمان تأمیب اجتماعی عهادينه تردد و به عنوان يک فعالیت جاری و حیاتی مديريت
قلمداد شود.
 .4تدويب و استقرار ساختار سازماعی مطلوب :به منظور جاری سازی شاخصهای مدل اععطا -
پذيری منابع اعساعی سازمان تأمیب اجتماعی بايد ساختار سازماعی مطلوب و مناسبی را ايجاد
عمايند .برای ايب منظور سازمان تأمیب اجتماعی بايد از يک سو داعش ارزيابی عملگرد اععطا -
پذيری منابع اعساعی را در سازمان تسترش دهد و از سوی ديگر بهبود و تغییر را در سازمان
مديريت عمايد .بديب منظور به جهت ايب که حمايت مديريت ارشد در تمامی فعالیتها عمود پیدا
کند ضروری است تدويب و استقرار چنیب ساختاری مستقیماً زير عظر مدير کر سازمان در هر
استان قرار ترفته و توسط ايشان هدايت شود.
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