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Abstract
The purpose of this research is to design an optimal
model of human resource flexibility in Social
Security Organization by fuzzy inference method.
The present study was carried out in a composite
(qualitative - quantitative) study. Accordingly, in
the first part of the research, a Meta - synthesis
Sandelowski and Barros (2007) methodology for
human resource flexibility has been used. In this
way, after identifying the categories, concepts and
codes of the human resource brand, the initial
conceptual model of the research was formed. In
the second part of the research, in order to provide a
desirable combination, the components of the
model were optimized in such a way that the
human resources flexibility could be optimized.
The mathematical modeling (fuzzy expert system)
was used. The statistical population of the research
is in the mathematical modeling stage consisting of
academic experts and managers of social security
organization of 20 people. The results of the first
part of the research show that the initial conceptual
model of the research using the Far - Tabib method
consists of six main dimensions, eight components
and 21 codes (indexes). The results of the research
show that if the employees of Social Security
Organization, 11. 1 percent to the dimension of
functional flexibility, 12. 3 percent to the dimension
of communicational flexibility, 34. 6 percent to the
dimension of Skillful flexibility, 31. 5 percent to the
dimension of Behavioral flexibility, 3. 8 percent to
dimension of Cognitive flexibility, 6. 4 percent to
the dimension of moralist flexibility then their
human resource flexibility is optimized by 60. 9%.
Keywords: flexibility, Human Resources
flexibility, Optimal Combination, Fuzzy Inference
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چکیده
 هدف این پژوهش ط اح مدل بهینه انعطافپذی ی مناابع:هدف
.انسان در سازمان تأمین اجتماع به روش استنتاج فازی ما باشاد
 کمّ ) انجامشاده- پژوهش حاض بهصورت پژوهش ت کیب (کیی
 ب این اسااس در بخاش اول تحقیا باهمنظاور ارایاه: روش.است
 از روش پژوهش کییا، مدل جامع از انعطافپذی ی منابع انسان
.) اسااتیادهشااده اساات2007( ف ات کیااب سااااندلوسک و باروسااو
 میااهیم و، بادین ت تیاب کاه بعاد از شناساای مقاوالت:یافتهها
 مادل میهاوم اولیاه تحقیا، کدهای انعطافپذی ی منابع انساان
 در بخش دوم پژوهش بهمنظور ارایاه ت کیاب مطلاو.شک گ فت
مثلیههای مدل بهگونهای که بتوان انعطافپاذی ی مناابع انساان را
)بهینه نماود از روش مادلساازی ریاضا (سیساتم خبا ه فاازی
 جامعه آماری پژوهش در م حله مدلسازی ریاض.استیاده گ دید
متشک از خب گان دانشیاه و مدی ان سازمان تأمین اجتماع به
-  نتایج بخش اول تحقی نشاان ما: نتیجه. نی م باشد20 تعداد
،دهد که مدل میهوم اولیه تحقی باا اساتیاده از روش ف ات کیاب
. کد (شااخص) ما باشاد21  مثلیه و8 ، متشک از شش بعد اصل
همچنین نتایج بخش دوم تحقی نشان م دهد کاه اگا کارکناان
- درصد به بعد انعطافپذی ی وظییاه11/1 سازمان تأمین اجتماع ؛
 درصد به بعاد34/6 ،  درصد به بعد انعطافپذی ی ارتباط12/3 ،ای
، درصد به بعد انعطافپاذی ی رفتااری31/5 ، انعطافپذی ی مهارت
 درصاد باه بعاد6/4  درصد به بعد انعطاافپاذی ی شاناخت و3/8
انعطافپذی ی اخالق توجه و تم کز نمایناد آنیااه انعطاافپاذی ی
. درصد بهینه م شود60/9 منابع انسان آنها به میزان
، ت کیب بهیناه،  انعطافپذی ی منابع انسان، انعطافپذی ی:کلید واژهها
استنتاج فازی

 ای ان،  دانشیاه آزاد اسالم واحد بنا،  دانشجوی دکت ی مدی یت دولت.1
na.bohlooli@gmail.com  ای ان،  دکت ای مدی یت دولت دانشیاه آزاد اسالم واحد بنا: نویسنده مسلول.2
 ای ان،  دکت ای مدی یت دولت دانشیاه آزاد اسالم واحد بنا.3
 ای ان،  دکت ای علوم ت بیت گ وه ب نامه ریزی علوم ت بیت دانشیاه آزاد اسالم واحد بنا.4
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مقدمه
سازمانها ام وزه در محیط پویا و با درجه باالی عدم اطمینان فعالیت ما کنناد بنااب این با ای
مواجهه با محیط و استیاده مناسب و بهینه از منابع خود مجبور به ایجاد انعطافپذی ی در مناابع
انسان خودشان هستند .منظور از انعطافپذی ی منابع انسان  ،توانای کارکناان در انجاام طیاف
گست دهای از فعالیتها است که باعاث ما شاود کارکناان باا درک شا ایط ساازمان در تماام
موقعیتها واکنش مناسب از خودشان نشاان دهناد (علیازاده .)1391 ،بنااب این عادم اطمیناان
محیط سازمانهای ام وزی را با چالش جدی مواجه ک ده است .بهت ین راه پاسخیوی باه ایان
عاادم اطمینااان محیطا انعطااافپااذی ی اساات .یکا از جنبااههااای انعطااافپااذی ی سااازمان ،
انعطافپذی ی منابع انسان است ،که شام رویههای متیاوت م شود (نجی کلیاان  .)1390 ،در
واقع در سالهای اخی انعطافپذی ی به عنوان یک منبع رقابت بیشت ین توجه محققان و مدی ان
را به خود جلب ک ده است .دالی زیادی ب ای آن وجود دارد ،ربات محیط رقاابت در ساالهاای
 1960و  1970با محیط متالطم ام وزی جاییزین شده است (یزدانپنان .)1392 ،در ایان میاان
نی وهای مح ک و مهم در پشت این تحوالت ،جهان شدن فعالیتهای اقتصادی و سا عت رشاد
فنآوری اطالعات است .پویای بازار به شا کتهاا فشاار آورده اسات باهمنظاور مقابلاه و بهباود
موقعیت رقابت خود ،تم کز خود را از مسای اقتصادی و منابع مبتنا با سا مایه باه انعطااف-
پذی ی و منابع مبتن ب دانش تغیی دهند .ب طب نظ «الئو» انعطافپذی ی مهمتا ین فااکتور
در رسیدن به مزیت رقابت شده است .باق ماندن در صحنه رقابت با انعطافپاذی ی ایجااد ما -
شود ول نباید در مقاب آن ،به هوری و کیییت کاهش یابد .میهوم انعطافپذی ی ،توجه محققاان
زیادی را به خاود جلاب کا ده اسات .تع یف انعطافپذی ی از نظ یههای «ف انوگ ا» و نظ یههای
مبتن ب منابع نشأتگ فته اسات کاه توانای سازمان ب ای نشان دادن واکنش صحیح و ماثر به
تغیی ات محیطکسب وکاار و همچناین توانای پیشبین تأری این تغیی ات ب اهداف سازمان در
ب دارد (اسیندری .)10 ،1397 ،سانچز ( )1995انعطاافپاذی ی را تواناای شا کت در پاساخ باه
تقاضاهای متنوع از محیط رقابت پویایش تع یف م کند .از منظ قابلیتهاای حیاات  ،انعطااف-
پذی ی ش کت را قادر م نماید تا با الزامات متنوع و در حال تغیی محیط بی ون اش سازگار شود
و به عملک د باالت ب ساد و آن را حیا کناد (نوگاا و لاوی  .)2008 ،1انعطافپذی ی را به عنوان
شاخص ارتبا دهنده بین سیستم و محیط خارج اش ب ای جذ عدم قطعیت ،درجااه پویااای
2
سیستم و همچنین باه عنوان توانای تغیی و سازگاری م توان در نظا گ فت (تاون و تونچیاا ،
 .)2005در جهان ام وز تغیی  ،س یع اسات موفقیت و انطباق آمیز ،یک بخش مهم از موفقیات
1. Ngoa & Loi
2. Toni And Tonchia
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در عص حاض است (انیلهارد و سیمونس .)2002 ،1س عت بسیار زیاد تحول محایط و بازارهاای
رقابت  ،فشار مضاعی را به سازمانها ب ای انطباق بسیار س یع بوجود آورده اسات و تغییا ات در
سطوح باال را منج شده است چالش سازمانها ب ای ایجاد ساختارهای منعطاف و ایجااد قابلیات
انعطافپذی ی در دنیای متغی فعل  ،بیش از گذشته است .سازمانها باید به اندازه کاف انعطاف-
پذی باشند تا هم تهدیدات غی قاب پیشبین و هام ف صاتهاای موجاود در آیناده ناامطملن و
محیط ب ربات را مدی یت کنند .انعطافپذی ی ب ای متناسب شدن با محیط پا تالطام کساب و
کار در جهت حی مزیت رقابت  ،یک از چالشهای اساس ف ا روی مدی ان ام وز است (هاتوم و
پتییاااااااا و .)2006 ،2یک از مباحث مط ح شده در مورد انعطافپذی ی سازمان  ،نقش آن در
موفقیت سازمانها است .در دو دههگذشته ،انعطافپذی ی بهطور روز افزون به عنوان یک قابلیت
سازمان تأکید شده است ،ش کتها را قادر سازد تا مزیت رقابت را بدست آورده وآن را نیه دارند
و باعث بهت شدن عملک د در محیط کسب و کار رقابت و پویاای اما وز شاوند (زَناگ.)2005 ،3
سازمانها در جنبههای زیادی به انعطافپذی ی و تواناای ساازگاری باا عادم اطمیناان محیطا
نیازمندند .به ویژه در جنبههای نی وی انسان  ،این توانای سازگاری از اشکال مختلی که عموماا
به عنوان انعطافپذی ی نی وی انسان تع یف شدهاند ،بدست م آید .در محیط ناامطملن ،داشاتن
انعطافپذی ی منابع انسان از ط ی ایجاد مزیت رقابت پایدار در بلندمدت ،با ای ساازمان ارزش
آف ین است (کِتار و سِت .)2010 ،4انعطافپذی ی مناابع انساان  ،یکا از چالشهای مهم است
که مدی یت منابع انسان در ساالهاای اخیا باا آن مواجه اسات ،چا ا کااه وجااود تغییاا ات
زیااد در بازارهاای جهاان مساتلزم دساتیاب باه فنآوری های جدید و تم کز ب ارتقای کیییت
محصوالت ما باشاد کاه تحقا ایاان مااوارد معلول انعطافپذی ی منابع انسان است (اع اب و
داناشپا ور .)1386 ،انعطافپذیری5؛ توانای سازگار بودن افکار و رفتاار باا تغییا ات محایط و
موقعیتها به حسا م آید .اف اد انعطافپذی  ،ن مخو هستند و وقتا موقعیاتهاای شاییتآور
ظهور م یابند ،قادر هستند .شواهد نشان م دهد کاه انعطاافپاذی ی مناابع انساان ارا پویاای
محیط ب عملک د سازمان را تعدی م کند و در نهایت منج به عملک د ب تا در ساازمان ما -
شود(کِتار و سِت )2010 ،6انعطافپذی ی منابع انسان بهعنوان ابزاری ب ای ارتقای عملک د تولیاد
شناخته شده است زی ا چندین مزیت راهب دی ف اهم م کناد .اساتیاده از نیا وی انساان چناد
1. Englehardt & Simmons
2. Hatum & Pettigrew
3. Zhang
4. Ketar & Sett
5. Flexibility
6. Ketar & Sett
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وظییهای به سازمان اجازه م دهد تا به س عت به تقاضااهای پایشبینا نشاده و نامتعاادل کاه
ممکن است در بخشها به وجود آید پاسخ دهد .چنین انعطافپذی ی به سازمانها کمک م کناد
تا زمان گ دش تولید و موجودی کار در ج یان را کاهش و خدمات مشت ی را ارتقا دهد ،در حال
که استیاده کارآ از منابع انسان و تجهیزات را ف اهم م کنند( ف یزر وهاولب  .)2010 ،1انعطاف-
پذی ی منابع انسان به کارف مایان امکان ص فه جوی در کار را م دهد ،همچنین استعداد باالقوه
بهبودکیییت زندگ کاری با کاهش یکنواخت کار و کار تکا اری را دارد .انعطاافپاذی ی نیا وی
انسان ممکن است به رضایت بیشت و معن دار کار کمک ما کناد (کیلیها و رایلا .)2003 ،2
انعطافپذی ی نی وی انسان سازمان را ب ای پاسخیوی به تغیی ات آت توانا م ساازد همچناین،
به کارکنان توانای ایجاد تغیی ات الزم را در خود بهمنظور هماهنی باا تغییا ات صاورت گ فتاه
دررویههای کاری م دهد (اتکینسون)1984 ،3
رایت و اسن ( )1998انعطافپذی ی منابع انساان را بااه ایان صااورت تع یاف نماودهاناد
«میزان به همندی منابع انسان سازمانها از مهارتها و الیوهاااااای رفتااااااری الزم ب ای اتخاذ
بهت ین تصمیمات در محیط رقابت و هم چنین بهاااا هگیاااا ی سااااازمانهااااا از مناسبت ین
کارک دهای مدی یت منابع انساان با ای مادی یت بهیناه ایان مناابع» (رایت و اسان .)1998 ،4
دیدگاه مبتن ب منابع ،چارچو معتب ی در رشته منابع انسان است .این دیدگاه اسااس نظا ی
جالب در خصو پیش فت دانش انعطافپذی ی منابع انسان ف اهم م کناد .از جنباهی نظا ی
این دیدگاه ،تع یف انعطافپذی ی منابع انسان جهت گی ی درون دارد ،زی ا انعطافپذی ی منابع
انسان به وسعت مهارتها و قابلیتهای رفتاری کارکنان ب م گ دد که ش کت باا انتخاا هاای
مختلف ف اهم م کند تا جاییزینهای راهب دی مختلف را دنبال کنند .چنین کارکنان  ،از ط یا
فعالیتهای منابع انسان مناسب ب انییخته م شوند و منبع مزیت رقابت را تشاکی ما دهناد.
مزیت رقابت در دراز مدت ب عملک د سازمان ار م گذارد و منج به افزایش سودآوری و بها ه-
وری م شود (بلت ان ،روکا  -پو  ،اسک یگ وبولیوساار .)2008 ،5عام اساس ب ای افزایش توان
رقاباتپاذی ی ،ناوآوری و کساب مزیاات رقااابت توسااط سازمانها ،منابع انسان م باشد .این
منبع باا دارا باودن ویژگا هااای نظیاا ارزش آف یناا  ،کمیاب و دشواری تقلید ،زمینه بهبود
قابلیتها اای سا اازمانها اا را فا ا اهم ما ا آورد .دسا اتیاب سازمانها به اهداف متعال نیازمند
مهارتها و رفتارهای بهینه نی وی انسان و کارک دهاااااای کارآمد مدی یت منابع انسان م باشد
1. Fraser & Hvolby
2. Kelliher & Riley
3. Atkinson
4. Wright& Snell
5. Beltran Et Al
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که تحق این ش و مساتلزم انعطاافپاذی ی مناابع انسان ما باشااد (باتاچاریاا و گیبساون،1
 .)2005از ط ف عدم اطمینان محیط  ،سازمانهای خدمات و بیمهای را با چالش جدی مواجاه
ک ده است .بهت ین راه پاسخیوی به این عدم اطمینان محیطا انعطاافپاذی ی اسات .یکا از
جنبههای انعطافپذی ی سازمان تأمین اجتماع  ،انعطافپذی ی منابع انسان این ساازمان اسات،
که شام رویههای متیاوت م شود .انعطافپذی ی منابع انسان به ط ق مختلاف با ای ساازمان
تأمین اجتماع ارزشآف ین م کند؛ که این ارزش هام بعاد کییا و هام بعاد کما عملکا د
سازمان را در ب م گی د .نتایج مطالعات و تحقیقات مختلف نشان ما دهاد کاه انعطاافپاذی ی
منابع انسان ارا مثبات و معنااداری با خلا ارزش در ساازمانهاای خادمات و بیماهای دارد
(سیدنقوی ،حقیق کیاش و نجی کلیاان  .)1391 ،بنااب این در صانایع خادمات و باه خصاو
سازمان تأمین اجتماع  ،مهارت کارکنان و توانای کسب مهارتهاای جدیاد و افازایش انعطااف-
پذی ی منابع انسان  ،نقش بسیار مهم در بهباود عملکا د و خلا ارزش با ای ساازمان تاأمین
اجتماع اییا م کند.
ب اساس مطالب مط ح شده ،بزرگت ین دغدغه سازمانها در عص حاض  ،جدا از مسالله بقاا و
سودآوری ،نیهداری منابع انسان منعطف در سازمانها است .وجود منابع انساان غی منعطاف در
سازمان تأمین اجتماع موجب خواهد شد که از سای سازمانهای بیمهگ عقب مانده و به عناوان
پیشرو سازمانهای خدمات و بیمهای عم نکند (سیدنقوی و همکاران .)1391 ،صااحبنظا ان
منابع انسان معتقد هستند که بقا و پایداری سازمانهاا در گا و ف آینادهای شناساای  ،جاذ و
نیهداری منابع انسان با انعطافپذی ی باال است که بدنه شایستی های اصل سازمان را تشاکی
م دهند ،به ب ت ین ردهها م رسند ،از همکاران خود پیش م گی ند و بهطور همزمان باه عناوان
انییزهای ب ای همکاران خود عم م کنند .نظ به اینکه پاژوهشهاا بیاانی شناساای عواما و
ط اح مدل مناسب ب ای انعطافپذی ی منابع انسان است .در این خصو مطالعات و تحقیقات
چندی در س اس دنیا تا به ام وز ط اح و پیادهسازی شده است .اما تاکنون پژوهشا در زمیناه
ط اح مدل انعطافپذی ی منابع انسان متناسب ب ای سازمانهای خدمات دولت و عماوم در
ای ان انجام نی فته است .ب ای مثال در تحقی اع ابا و داناشپا ور ( )1386باا عناوان «الیاوی
انعطافپذی ی در مدی یت منابع انسان » بیشت به هماهنی بین واحدها و ساختارسازمان اشااره
ک ده است .در حال که در تحقی حاض نظ محق بیشت انعطافپذی ی منابع انسان اسات ناه
انعطافپذی ی ساختار سازمان  .همچناین در تحقیا سایدنقوی و همکااران ( )1391باا عناوان
«انعطافپذی ی منابع انسان و عملک د سازمان در صنعت بیمه» و با استیاده از چاارچو نظا ی
1. Bhattacharya & Gibson Doty
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مشخص و بدون در نظ گ فتن مثلیههای م بو به بخش صنعت بیمه انجام داده اسات .علیازاده
( )1391تحقیق با عنوان «رابطه بین انعطافپذی ی منابع انسان و عملک د سازمان » انجام داده
است .این تحقی در تالش ب ای ب رسا رابطاه میاان انعطاافپاذی ی مناابع انساان و عملکا د
سااازمان اساات .نتااایج حاااک از ایاان اساات کااه از میااان ابعاااد انعطااافپااذی ی منااابع انسااان ،
انعطافپذی ی مهارت تأری بیشت ی ب عملک د شعب و انعطافپذی ی رفتااری تاأری بیشات ی با
کسب رضایت مشت یان م گذارد .نجیا کلیاان ( )1390تحقیقا تحات عناوان «ارتباا باین
انعطافپذی ی منابع انسان وخل ارزش در سازمان» صورت گ فته است .نتایج حاصا از تجزیاه
تحلی نشان م دهد که در بین ابعاد انعطافپذی ی منابع انسان  ،انعطافپذی ی مهارت با ض یب
استاندارد %44بیشت ین ار و انعطافپذی ی رفتاری با ض یب استاندارد %22/5کمتا ین ارا را با
خل ارزش در سازمان دارد.
همچنین در تحقیقات انجام شده در خصو موضوع تحقی  ،خال های وجود دارد که بطاور
مثال به چند مورد اشاره م گ دد؛ تحقی اگینیسکار تورک و داریوش تاورک ( )2015باا عناوان
«رفتار نوآورانه در مح کار :نقش انعطافپذی ی منابع انسان  ،انعطاافپاذی ی فا دی و سا مایه
روان » در لهستان را انجام دادهاند که در این تحقی ص فا با استیاده پ ساشناماه اساتاندارد باه
انعطافپذی ی ف دی کارکنان و نقش آن در رفتار نوآورانه در محیط کاار اشااره کا ده اسات کاه
مدل جامع ب ای انعطافپذی ی منابع انسان ارایه نشده است .همچنین در تحقی گیتا ایتا یش
و رابیندر ( )2014با عنوان «انعطااف پاذی ی مناابع انساان و ارا بخشا ساازمان » و تحقیا
نجولوی ( )2008با عنوان «ب رس ارتبا بین انعطافپذی ی منابع انساان  ،ف هناگ ساازمان و
عملک د سازمان مدی ان منابع انسان » که در واقع یک تحقی در ساطح مبتادی کاه صا فا باه
دنبال کشف ارتبا بین متغی انعطافپذی ی منابع انسان با ساای متغی هاا (از قبیا ؛ ار بخشا
سازمان  ،ف هنگ سازمان و عملکا د ساازمان ) ما باشاد .بلتا ان ماارتین و همکااران ()2008
تحقیق با عنوان «انعطافپذی ی منابع انسان به عنوان متغی میانج باین نظاامهاای کااری باا
عملک د ب ت » در نمونهای از  226ش کت اسپانیای به این نتیجه رسید کاه نظاامهاای کااری باا
عملک د باال از ط ی تأری ب انعطافپذی ی منابع انسان ب عملک د تاأری ما گذارناد .باتاچاریاا،
گیبسون وهارولد ( )2005در مطالعه خود با عنوان «ب رس تأری انعطافپذی ی مهارت کارکنان،
انعطافپذی ی رفتاری کارکنان و و شیوههای منابع انسان ب عملکا د شا کت» نشاان داناد کاه
انعطافپذی ی مهارت و رفتاری و شیوههای منابع انسان نشان دهنده زی مجموعههاای انعطااف-
پذی ی منابع انسان م باشند.
با م وری ب مطالعات انجام گ فته در رابطه با موضوع ،متوجه م شویم که اکث پاژوهشهاای
انجام شده ،جنبه نظ ی داشته و بیشت به ارایه تعاریف و ابعاد انعطافپذی ی مناابع انساان و یاا
38

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،10شماره  / 36پاییز 1397

ط اح مدل بهینه انعطافپذی ی منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع به روش استنتاج فازی

تأری متغی انعطافپذی ی منابع انسان روی یک متغی دیی و همچنین دیدگاههاای مختلاف آن
پ داخته است .به عبارت دیی محققان بیشت در این رابطه به تلوریپ دازی مشغول شادهاناد تاا
ارزیاب تلوریهای موجود و ارتبا آن با عملک د منابع انسان سازمان با ای مثاال در تحقیقاات
(نظ یپور و رحیم ( ،)1394 ،عباس  ،باباشاه  ،افخم اردکان و ف اهاان و همکااران،)1392 ،
و ..........بیشت به جنبههای نظ ی متم کز شدهاند.
با این تیاسی ض ورت آن احساس م شود تا تحقیق به انجام ب سد کاه بتواناد چاالشهاای
موجود در تحقیقات قبل را تا حد امکان م تیع سازد و آن زمینههای کاه در رابطاه باا موضاوع
انعطافپذی ی منابع انسان دست به ف اموش گذاشته شده یا کمت بدان پ داخته شاده اسات را
شام شود .ه چند که وجود چالشهای نظ ی در رابطه با موضوع این تحقی را نم توان انکاار
ک د ول در ارتبا با پاسخگوی به چالشهای تج ب  ،تحقی حاض با توجه باه اهاداف کاه باه
دنبال تحق آن است م تواند با شناسای عوام مور ب انعطافپذی ی منابع انسان و همچناین
با مع ف عوام ف دی و سازمان متناسب با سازمان تأمین اجتماع کشاور ایا ان ،شاکاف باین
تلوری و عم که در تحقیقات قبل وجود داشته و در سازمان تأمین اجتماع کشاور ایا ان نیاز
مشاهده م شود را پ نماید .امید است اج ای این تحقیا گا هگشاای مساای زیاادی از قبیا
(کاهش انییزش شغل کارکنان ،عدم تعهد ساازمان کارکناان ،پاایین باودن رضاایت کارکناان،
افزایش شکایات سازمان  ،پایین بودن عملک د سازمان و ).........باشد که سازمانهای عموم ما را
احاطه ک ده است (اسیندری.)11 ،1397 ،
بدیه است بدون در اختیار داشتن منابع انسان کارآمد ،سازمان قادر به ایجاد تحول ،توسعه
و تعال  ،تحق الیوی است اتژیک و نی به اهداف تعیین شده نخواهاد باود .راه تحقا ایان اما ،
توسعه مدی یت و راهب ی سازمان و ایجاد ساختار کارآمدی ب ای سازمان مناابع انساان اسات .از
آنجای که سازمانها ،آینده خود را نیازمند تحق این مهم م دانند و مادی ان ب جساته ساازمان
تأمین اجتماع نیز ض ورت این تغیی رویک د را دریافتاهاناد ،و از ط فا انعطاافپاذی ی مناابع
انسان در سالهای اخی به یک موضوع مهم در مدی یت منابع انسان تبدی شده است؛ اما هنوز
تحقیقات دانشیاه جامع ب روی آن صورت نی فته است .بناب این در پژوهش حاض سع شده
است دیدگاههای م تبط با این موضوع را جمعآوری ک ده و تبیین شود .پس از تبیاین میااهیم و
با استیاده از روش ف ات کیب به شناسای عوام و شاخصهای تسهی کنناده در ایجااد انعطااف-
پذی ی منابع انسان پ داخته شده است .در نهایت محق بنا دارد مدلی برای انعطاافپاذیری
منابع انسانی در سازمان تأمین اجتمااعی و باا در نظا گا فتن ف هناگ ای انا – اساالم
متناسب با سازمانهای عموم و دولت ط اح نماید.
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بطور کل در تحقی حاض محق سع خواهد ک د با در نظ گ فتن ساختار بخش عموم و
ف هنگ ای ان – اساالم  ،مدل انعطافپذیری منابع انسانی متناسب و بومیسازی شده باا
ارزشها و فرهنگ جامعه ایرانی – اسالمی در سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهاد .با ایان
اساس ،هدف اصل پژوهش حاض ط اح مدل بهینه انعطاافپاذی ی مناابع انساان در ساازمان
تأمین اجتماع م باشد .ب ای دستیاب به این هدف ،سثالهای اصل پژوهش به ش ح زی مط ح
م گ دد:
 .1مثلیههای انعطافپذی ی منابع انسان در سازمانهای عموم کدام هستند؟
 .2چه ت کیب از مثلیههای اشاره شده انعطافپذی ی منابع انسان را بهینه م کند؟
روش تحقیق
پژوهش حاض در دو م حله پایهریزی شده است :در م حله اول محق در تالش است با استیاده
از روش ف ات کیب به استخ اج مقوالت (ابعاد) ،میاهیم (مثلیهها) ،و کدها (شاخصهای) انعطااف-
پذی ی منابع انسان را از ط ی م ور سیستماتیک ادبیات استخ اج ک ده و مدل پیشنهادی خاود
را ارایه دهد.
روش ف ات کیب از اناواع مختلاف راهب دهاای کییا تحقیا ما باشاد .ف ات کیاب رویکا د
سیستماتیک ب ای محققان ف اهم م سازد تا تحقیقات را ت کیب و تمها و استعارههاای پنهاان را
شناسای کند و از این ط ی دانش موجود را توسعه دهد و دیدی جاامع و گسات ده ایجااد کناد
(سیو و لونگ .)2005 ،1از آنجا که میهوم انعطافپذی ی منابع انسان میهوم چندبعدی و گست ده
است ،روش ف ات کیب به عنوان روش مناسب ب ای به دست آوردن تلییق جامع از مدلهای ارایه
شده در این حوزه ،ب پایه تیسی و ت جمه آنها م باشد .بناب این ،روش ف ات کیب تصوی بزرگت ی
را از پدیده مورد مطالعه ارائه م دهد و تعمیمپذی ی بیشت ی را در مطالعاات مبتنا با مادرک
ف اهم م سازد (جام پور .)1393 ،بناب این با توجه به اینکه هادف اصال ایان تحقیا ط احا
مدل جامع م باشد که ابعاد مختلف انعطافپذی ی منابع انساان در آن نی یساته شاود ،از ایان
روش تحقی استیاده شده است .هدف از این ف آیند آن است که نقا ضعف مدلهای مختلف باا
نقا قوت سای مدلها پوشش دادهشده و کاست ها نیز در مدل جدید ت میم م شود و مدل که
با ش ایط و مقتضیات سازمان تأمین اجتماع متناسب و سازگار باشد ،ط اح م گا دد .در ایان
پژوهش بهمنظور تحق ایان هادف ،از روش هیات م حلاهای سندلوساک و باروساو)2007( 2

1. Siav & Long
2. Sandelowski & Barros
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استیاده شده است .روش سندلوسک و باروسو با ارایه روش ف ات کیب خود دانشافزای به سزای
در یکپارچهک دن یافتههای تحقیقات کیی ایجاد نمودند و بهطور موفقیتآمیزی ف ایناد یاافتن،
انتخا  ،ارزیاب و ت کیب نتایج تحقیقات اولیه را ارائه دادهاند (جام پور .)1393 ،گامهای هیات
م حلهای سندلوسک و باروسو در شک ( )1نشان داده شده است (محمدی.)1391 ،
تنظیم سثال تحقی
ب رس متون به صورت نظاممند
جستجو و انتخا مقاالت مناسب
استخ اج اطالعات مقاله
تجزیه و تحلی و ت کیب یافتههای کیی
کنت ل کیییت
ارایه یافتهها
شکل  :1فرآیند هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و بارسو ()Sandelowski & Barros, 2007

م حله دوم؛ در ارتبا با مدلسازی ریاض م باشد .محق بهمنظور ارایه ت کیاب مطلاوب از
ابعادی که بتواند انعطافپذی ی منابع انسان را در سازمان تأمین اجتماع بهیناه نمایاد از روش
سیستم خب ه فازی استیاده شده است .مدلسازی ریاض (سیستم خب ه فازی) خود شام  3گام
زی م باشد:
گام اول .تدوین الیوریتم مدلسازی با استیاده از سیستم خب ه فازی
گام دوم .اج ای م اح ششگانه الیوریتم تدوین شده
گام سوم .ارایه ت کیب مطلو ابعاد اصل انعطافپذی ی منابع انسان
در این م حله ب ای ارایه ت کیب مطلو ابعاد ششگانه انعطافپذی ی منابع انساان از روش
سیستم خب ه فازی استیادهشده است .بهنحویکه ابتدا الیاوریتم مادلساازی در شاش م حلاه
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تنظیم گ دید سپس با استیاده از ن مافزار متلب 1م اح باال به اجا ا گذاشاته شاد و در نهایات
ت کیب مطلو مثلیههای مدل انعطافپذی ی منابع انسان ارایه گ دید.
در حالت کل تحقیقات علم ب اساس هدف به سه دسته؛ بنیادی ،کارب دی و عمل تقسایم
م شوند (حاف نیا .)1376 ،از آنجای که این پژوهش به ط احا و سااخت مادل جدیاد با ای
انعطافپذی ی منابع انسان م پ دازد و ش ایط انعطافپاذی ی را با ای کارکناان ساازمان تاأمین
اجتماع ارایه م کند ب حسب هدف ،در م حله اول ،یک پژوهش بنیادی و در م حله دوم (ارایه
ت کیب بهینه) یک پژوهش کارب ی محسو م شود.
پژوهش حاض ب حسب ماهیت و روش با توجه به اینکه محقا وضاعیت موجاود را مطالعاه
م کند پژوهش توصیی یا غی آزمایش بوده و با عنایت به اینکه محقا باه دنباال مادلساازی
انعطافپذی ی منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع م باشد ،لذا روش تحقی از نوع اکتشاف
م باشد .از ط ف با توجه به اینکه دادههای مورد نیاز این تحقی با اساتیاده از پ ساشناماه باه
دست آمده است ،یک ب رس پیمایش محسو م شود.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناص و اف ادی که در یک مقیاس جغ افیای مشخص (جهان
یا منطقهای) دارای یک یا چند صیت مشت ک باشند (حاف نیا .)1395 ،جامعه آماری پژوهش در
روش ف ات کیب مجموعهای از مقاالت و مطالعات م تبط در حوزه انعطافپذی ی منابع انساان و
میاهیم م بوطه م باشد که تعداد منابع انیلیس  113و منابع فارس  105کاه در مجماوع 218
منبع فارس و انیلیس م باشد .همچنین جامعه آماری پژوهش در م حله مادلساازی ریاضا
متشک از خب گان دانشیاه و مدی ان سازمان تأمین اجتماع به تعداد  20نیا ما باشاد .در
م حله نظ سنج از خب گان ،ب ای انتخا نمونه از روش نمونهگی ی قضاوت استیادهشده است.
ابزارهای مورد استفاده
در این پژوهش ب ای جمعآوری اطالعات از روش کتابخاناهای ،میادان و همچناین از اسات اتژی
تحلی محتوا به ش ح زی استیادهشده است:
 .1روش کتابخانهای :استیاده از کتا ها و مقاالت فارس و انیلیس و و سایتها و پورتالهای
اطالعات اینت نت

1. Matlab
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 .2روش میدانی :در این تحقی  ،ب ای نظ سنج از خب گان در رابطه با اجزای مدل توسعهیافته
از م حله ف ات کیب و همچنین مدلسازی ریاض از پ سشنامه استیاده شده است.
 .3تحلیل محتوا :در این پژوهش از ط ی تحلی محتوا ،آرار و مطالعات گ وه از صاحبنظ ان
حوزه علوم رفتاری و مدی یت منابع انسان مورد تحلی و ب رس ق ارگ فته ،سپس با تعیاین
خطو اصل اندیشه آنها و تلیی و دستهبندی آرار آنان ،تع یف و گ وهبندی جدیدی ب ای
مثلیههای انعطافپذی ی منابع انسان شده است.
ب ای سنجش روای پ سشنامه فازی از روای صوری استیادهشده است .باهنحاویکاه قاوانین
پ سشنامه تنظیمشده (قوانین اگ  -آنیاه) به خب گان دانشایاه و ساازمان ارایاه و در چنادین
م حله به بحث و نظ گذاشته شد.
یافتههای تحقیق
در این قسمت بعد از گ دآوری دادهها ،محقا بایاد دادههاای جماعآوریشاده را باا اساتیاده از
روشهای مناسب تحلی کند .هادف تحلیا دادههاا ،اساتیاده از دادههاا با ای پاساخ دادن باه
سثالهای پژوهش است .ب این اساس در تحقی حاض  ،محق باا اساتیاده از روش ف ات کیاب و
بعد از استخ اج کدها ،میاهیم و مقولههای م بو به «انعطافپذی ی منابع انسان » بهمنظور ارایه
ت کیب مطلو مثلیههای انعطافپذی ی منابع انسان از مدلسازی ریاض و روش سیستم خبا ه
فازی با استیاده از ن م افزار متلب فازی 1به ه گ فتهشده است.
الف .نتاایج تحلیالهاای حاصال از روش فراترکیاب :در پاژوهش حاضا باهمنظاور
تجزیهوتحلی دادههای استخ اج از ادبیات تحقی از روش هیت م حلهای سندلوسک و باروسو
به ش ح زی استیادهشده است:
گام اول :تنظیم سؤال تحقیق
گام اول انجام ف ات کیب ،تنظیم سثال پژوهش است که شام م اح زی م باشد:
 .1چهچیزی :ب ای تنظیم سثال پژوهش ،اولین گام تم کز با «چاه چیازی »2در یاک مطالعاه
است .هدف این پژوهش شناسای  ،مقولهبندی و گ وهبندی ابعاد و مثلیههای انعطاافپاذی ی
منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع است؛ بناب این باید به پ سشهای زی پاسخ دهیم:

1. Matlab Fuzzy
2. What
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 .2چه کسی :1بیانی جامعه مورد مطالعه است .جامعه آماری این پژوهش شام هماه پاژوهش-
2

های در دست س در حوزه انعطافپذی ی منابع انسان است که از مح پاییاههای اطالعات
تأمین شده است .در این پژوهش پاییاههای داده ،مجالت ،کنی انسها و موتورهای جستجوی
مختلف (جهت دانلود مقاالت انیلیس و فارس ) مورد ب رس ق ارگ فته است.
 .3چه وقت :3این سثال چارچو زمان منابع یافتهشاده از م احاه قبا را مشاخص ما کناد.
مقاالت انیلیس مطالعه شده در این پژوهش بین سالهای  2000تا  ،2017و مقاالت فارس
از سالهای  1385تا  1396انجام شدهاند .در این پاژوهش مقااالت انیلیسا قبا از ساال
 2000چندان مورد توجه ق ار نی فته است .دلی اصل این ب توجه این است که عباارت
«انعطافپذی ی منابع انسان » در ادبیات موضوع نسبتا جدید است و با توجه به استیاده از
پاییاههای اطالعات باال ،ب ای واژه «انعطافپذی ی منابع انسان » نتیجهای ب ای مقاالت قب
از سال  2000وجود ندارد.
 .4چگونگی :4منظور روش است که ب ای انجام مطالعه منابع یافت شده مورد استیاده ق ار م -
گی د .در ف ات کیب متن پژوهشهای قبل داده (دادههای رانویه( محسو م شوند .بنااب این
در این پژوهش ،از روش «تحلی محتوا» تحلی دادههاای کاه باهصاورت رانویاه ما باشاد،
استیادهشده است .محق با در نظا گا فتن معیارهاای  ،مقااالت مناساب کاه وارد ف آیناد
ف ات کیب و مقاالت که از ف آیند خارج م شوند شناسای و مشخص م کند.
گام دوم :بررسی متون به صورت نظاممند
در گام دوم انجام ف ات کیب ،پاییاههای داده و موتورهای جستوجوی مختلی مورد جستوجاو
ق ار گ فتند و کلیدواژههای متعددی ب ای جستوجوی مقاالت ب ای انجاام ف ات کیاب اساتیاده
شدند .کلیدواژههاای اصال با ای جسات وجاوی مقااالت عباارت بودناد از« :انعطاافپاذی ی»،
«انعطافپذی ی منابع انسان » و «انعطافپذی ی کارکنان».
در این م حله ،ابتدا کلیدواژههای اصل (به صورت انیلیسا و فارسا ) ما تبط باا موضاوع
بهمنظور جستجوی نظاممند مقاالت منتش شده در مجالت مختلف انتخا شدند .در این گاام و
قب از ش وع جستجو در اینت نت ،محق معیارهای را با ای پاذی ش و عادم پاذی ش مقااالت

1. Who
2. Science Direct, Emerald, Taylor & Francis, IEEE, Springer
3. When
4. How
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مشخص نمود تا از ورود مقاالت نام بو به م اح بعدی که باعث اتالف وقت و همچنین انباشته
شدن دادههای ب اعتبار م شود ،جلوگی ی نماید.
گام سوم :جستجو و انتخاب مقاالت مناسب
گام سوم ،جست وجو و انتخا مقاالت مناسب است .در ابتدای ف آیند جستجو محق مشاخص
م کند آیا مقاالت یافت شده متناسب با سثال تحقی م باشد یا خی ؟ بهمنظور رسیدن به ایان
هدف ،معیارهای را ب ای پذی ش و عدم پذی ش در نظ گ فتاهشاده و با اسااس آن مجموعاه
مطالعات منتخب چندین بار مورد بازبین ق ار گ فتند .
ب این اساس ،در ه بازبین تعادادی از مقااالت رد شادند و در نتیجاه در ف آیناد ف ات کیاب ماورد
ب رس ق ار نی فتند .ف آیند بازبین به این صورت انجام گ فت که محقا پارامت هاای مختلیا را مانناد؛
عنوان ،چکیده ،محتوا ،جزئیات مقاله (نام نویسنده ،سال و ).........را در نظ گ فته و رویهای به شا ح زیا را
دنبال نمود؛ ابتدا عنوان مقاالت م ور گ دید و مقاالت که با سثال و هدف تحقی تناسب نداشتند حاذف
گ دید .در م حله بعد ،چکیده مقاالت که از م حله قب باق مانده بود را ب رس نماوده و در ایان م حلاه
نیاز مقاالت نام بو حذف شدند (در حین انجام این ف آیند تعداد مقاالت کااهش ما یاباد) .پاس از آن
مقاالت ب اساس محتوا و به عبارت ک متن مقاله مورد مطالعه ق ار گ فت و مقاالت نیز در ایان م حلاه
رد شدند .در انتها مقاالت باق مانده دوباره با دقت ب رسا شاده و آنهاای کاه فاقاد ناام نویسانده و یاا
جزئیات م بو به مقاله است کنار گذاشته شدند .در نهایت تعداد مقاالت باق مانده وارد گام بعادی روش
ف ات کیب م شوند .معیارهای پذی ش و یا عدم پذی ش مقاالت مطاب با جدول شاماره ( )1تعیاین شاده
است.
جدول  :1معیارهای پذیرش و عدمپذیرش مقاالت در گام سوم
معیارها

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

عنوان مقاالت

عناوین م تبط با موضوع مطالعه

عناوین غی م تبط با موضوع مطالعه

کیییت محتوای چکیده

چکیدههای م تبط با موضوع مطالعه

چکیدههای غی م تبط با موضوع مطالعه

کیییت محتوای متن

محتوای م تبط با موضوع مطالعه

محتوای غی م تبط با موضوع مطالعه

کیییت روش شناخت مطالعه

ب رس ب اساس ابزار حیات گلین
نم ات باالت از %75

ب رس ب اساس ابزار حیات گلین نم ات
پایینت از %75

در شک ( )2چیونی انتخا مقاالت مناسب و نتایج حاصا از آن نشاان داده شاده اسات.
پس از جست وجوی گست ده ،حدود  218عنوان پژوهش در زمینه موضوع ماورد مطالعاه اولیاه
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ق ار گ فتند .از نظ عنوان و چکیده  81و از نظ محتوا  77مقاله غ باال شادند و در نهایات 60
پژوهش ب ای انجام ف ات کیب به دست آمدند.

حذف مقاله به دلی عنوان
N=35

حذف مقاالت به دلی چکیده
N=46
حذف مقاالت به دلی محتوا
N=77

تعداد ک منابع یافت شده
N=218
ک مقاالت پس از غ بال اول
N=183
ک مقاالت پس از غ بال دوم
N=137
ک مقاالت نهای
N=60

شکل  :2نتایج جستجو و چگونگی انتخاب مقاالت مناسب

بهمحض اینکه مقاالت جهت تناسب خودشان با پارامت هاای مطالعاه ب رسا شاد ،در قادم
بعدی باید کیییت روششناخت مطالعات ارزیاب گ دد .هدف از این گام حذف مقاالت است که
محق به یافتههای ارایهشده اعتمادی نداشته باشد ،بناب این ممکن اسات مقالاهای کاه بایاد در
تلیی وجود داشته باشد را رد کند.
اقدامات مبتن ب مدرک در رشتههای مختلی چون علوم اجتماع  ،کسابوکاار ،مادی یت،
آموزش و به میزان گست ده در تحقیقات پزشک و سالمت مورد استیاده ق ار م گی د .بهمنظاور
تعیین اینکه آیا مدرک که یافت م شود دقی  ،م تبط و معتب م باشد محق باید بهطور خا
مطالعه را مورد ارزیاب ق ار دهد .ارزیاب های حیات عدم اطمینان را کاهش م دهند و باه فا د
کمک م کنند تا ب مسائ مهم متم کز گ دد (گلین)2006 ،1
ارزیاب حیات  ،یک عنص کلیدی در م ور نظاممند م باشد که به ارزیاب شاام تحقیقاات
م پ دازد تا بهت ین مقاالت را در یک موضوع خا مشخص کند (کارو و شایپارد .)2011 ،2در
این تحقی ب ای ارزیاب کیییت روششناخت مطالعات از ابزاری که توسط گلاین ( )2006ارائاه
گ دیده استیادهشده است .اگ چه چکلیساتهاای مختلیا با ای ارزیااب ما ور نظااممناد در
1. Glynn
2. Crowe & Sheppard
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ف ات کیب وجود دارد ،ابزار گلین ( )2006ب ای ارزیاب هم مطالعات کیی و هم مطالعاات کما
مورداستیاده زیادی ق ار م گی د (کاتاالنو .)2013 ،1در پیوست تحقی به تشا یح کاما م احا
ارزیاب حیات گلین پ داختهشده است.
گام چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
در س تاس ف ات کیب ،بهطور پیوسته مقاالت منتخب و نهاای شاده ،باهمنظاور دساتیااب باه
یافتههای درون مطالعات ،چندین بار بازخوان شدند .در تحقی حاض  ،اطالعات مقاالت به ایان
صورت دستهبندیشده است :در ستون اول م جع م بو به ه مقاله ربت م شود :شام (نام و
نام خانوادگ نویسنده ،سال را که مقاله منتش شده اسات) .در ساتون دوم ابعااد و مثلیاههاای
انعطافپذی ی منابعانسان و همچنین اجزا و عوام ارتقا یا نقض انعطافپذی ی منابعانسان که
ه مقاله به آنها اشارهک ده است .در ستون سوم جدول نیاز اطالعاات روش شاناخت مطالعاه
موردنظ ارائهشده است.
گام پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در طول تجزیه وتحلی  ،موضوعات یا تمهای جستجو گ دیدند که در میان مطالعاات موجاود در
ف ات کیب پدیدار شده بودند .سندلوسک و باروساو ( )2007باه ایان ماورد باهعناوان «ب رسا
موضوع » اشاره م کند .در پژوهش حاض  ،ابتدا تمام مثلیههاای اساتخ اجشاده از مطالعاات را
بهعنوان کد در نظ م گی یم سپس با در نظ گ فتن میهوم ه یک از این کدها ،آنها را در یک
میهوم مشابه دستهبندی م کنیم .بهاینت تیب میاهیم (تامهاای) تحقیا را شاک ما گیا د و
میاهیم م تبط نیز در یک طبقه کل ت به نام مقوالت دسته بندی م شوند.
گام ششم :حفظ کنترل کیفیت
شاید مهمت از ارزیاب مطالعات ب ای در ب داشاتن معیارهاای شامول و ما تبط باودن ،ارزیااب
مطالعات با ای در ب داشاتن معیارهاای کیییتا ما باشاد .در روش ف ات کیاب و در ایان گاام،
رویههای زی را ب ای حی کیییت مطالعات انتخاب در نظ گ فتهشدهاند:
 .1در س تاس تحقی  ،محق تالش م کند تا با ف اهم ک دن توضیحات و توصیف روشن و واضح
ب ای گزینههای موجود در تحقی گامهای اتخاذشده را ب دارد.

1. Catalano
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 .2در زمان مناسب ،محق رویک دها و نی شهای مساتق را جهات تلییا مطالعاات اصال در
تحقی کیی استیاده م کند.
 .3در زمان مناسب ،محق از ب نامههای مستق و مح ز مانند ابزار حیات ارزیاب گلین ()2006
جهت ارزیاب کیییت مطالعات اصل تحقی کیی استیاده م کند.
 .4محق ه دو است اتژی جستجوی الکت ونیک و دست را به کار م ب د تا مقااالت م بوطاه را
پیدا کند.
 .5محق  ،روشهای کنت ل کیییت استیادهشده در مطالعات تحقی کیی اصل را به کار م ب د.
 .6در ارزیاب کیییت مطالعات تحقی اصل  ،محق از ابزار ارزیاب تحقی کیی گلاین ()2006
ب ای ارزیاب مطالعات استیاده م کند که شام سثالهاای اسات کاه کماک ما کناد تاا
ب رس ها معقول به نظ ب سد.
گام هفتم :ارایه یافتهها
در این م حله ،یافتههای حاص از گامهای قب ارایه م شوند .بناب این ب اساس اجا ای م احا
هیتگانه روش ف ات کیب ،الیوی تج ب و اولیه انعطافپذی ی منابع انسان از ادبیات و پیشاینه
تحقی استخ اجشده است .مطاب جدول ( )2ارایه م شود.
جدول  :2الگوی اولیه انعطافپذیری منابع انسانی

مقوله

مفاهیم

کدها

منبع

(شاخصها)
چ خش شغل ،

بِلت ان و همکاران ( ،)2008اسماعیل و رحیم اقدم (،)1394

غن سازی شغل

اع اب و داناشپا ور ( ،)1386طبیبا و همکااران (،)1394
سیدنقوی و همکااران ( ،)1391باتاچاریاا ( ،)2005رحیما و

انعطافپذی ی
وظییهای

رویک د
ب نامهریزی
شده

امیاا ی ( ،)1396رحیماا و همکاااران ( ،)1395طبیباا و
همکاران ( ،)1394عباس و همکااران ( ،)1392نظا یپاور و
رحیم اقدم ( ،)1394رضای و شی ی ( ،)1393سجادینسب
( ،)1390نجی کلیاان ( ،)1390علیازاده ( ،)1391محمادی
( ،)1391کوشا ( ،)1395س کهک و همای ( ،)1395لکیهیا
و ریل ( ،)2003ف ناندز  -پا ز و همکااران ( ،)2014والاوردا و
همکاران ()2000
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مقوله

کدها

مفاهیم

رویک د حذف

منبع

(شاخصها)
انعطافپذی ی کاما در
گ وههای وظییهای،
توسااااعه محاااادود در

شاای ی ( ،)1393سااجادینسااب ( ،)1390نجی ا کلیااان

م زهای وظییهای

( ،)1390علیااازاده ( ،)1391محمااادی ( ،)1391کوشاااا

م زها

ف ناناادز  -پاا ز و همکاااران ( ،)2014والااوردا و همکاااران
( ،)2000نظاا یپااور و رحیماا اقاادم ( ،)1394رضااای و

( ،)1395بِلت ان و همکاران ( ،)2008اع ابا و داناشپا ور
( ،)1386طبیبااا و همکااااران ( ،)1394سااایدنقوی و
همکاران ( ،)1391باتاچاریا ( ،)2005اسماعیل و رحیما -
اقدم ()1393

انعطافپذی ی
ارتباط

مهارتهای

مهارت کالما  ،مهاارت

پورزارع و رحیما ( ،)1395رحیما و همکااران (،)1395

غی کالم

بارتونجا ( ،)2005اساماعیل و رحیما اقادم (،)1394
ف اس و هولب ( ،)2010ف ناندز  -پ ز و همکااران (،)2014

ارتباط

اسکافوتو و همکاران ()2017

انعطافپذی ی
مهارت

مهارت
کارکنان

تالش دایما کارکناان
بااا ای باااهروز کااا دن
مهارتهاا و توانمنادی-
هایشان
یاااادگی ی رویاااههاااا و
ف آیندهای مع فا شاده
در شغ در مدت زماان
کوتاه
پااایشبینا ا الزاماااات
مهارت آینده مورد نیااز
کارکنان
یادگی ی سا یع وظاایف
خا

که قادر باه انجاام

آن نیستند

والاااوردا و همکااااران ( ،)2000وِی و همکااااران (،)2015
ف ناندز  -پ ز و همکاران ( ،)2014لکیهیا و ریلا (،)2003
ف اساا و هااولب ( ،)2010باتاچاریااا و همکاااران (،)2005
رایت و اسن ( ،)1998میچ و شایهان ( ،)2005نجولاوی
( ،)2008بلت ان مارتین و همکاران ( ،)2008گیتاا ایتا یش
و رابیناادر ( ،)2014اگینیسااکار تااورک و داریااوش تااورک
( ،)2015کوشاااا ( ،)1395محمااادی ( ،)1391علیااازاده
( ،)1391نجی کلیان ( ،)1390رضای و شای ی (،)1393
نظ یپور و رحیم اقدم ( ،)1394اسماعیل و رحیم اقادم
( ،)1394شاهمحمدیمه ج دی و ب دباار ( ،)1395عباسا
و همکاران ( ،)1392طبیب و همکااران ( ،)1394رحیما
و همکاران ( ،)1395سیدنقوی و همکااران ( ،)1391رایات
و اسن ( ،)1998نجی کلیان ()1390
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مقوله

انعطافپذی ی
رفتاری

مفاهیم

رفتار کارکنان

کدها
(شاخصها)
تااالش ارادی کارکنااان
بااا ای یاااافتن علااا
مشکالت
پیشنهاد بیشت تغییا ات
واحد توسط کارکنان
اقاادام مااثر کارکنااان
تحت ش ایط نامطملن و
مبهم

منبع
بِلتاا ان و همکاااران ( ،)2008اسااماعیل و رحیماا اقاادم
( ،)1394رایاات و اساان ( ،)1998نجی ا کلیااان (،)1390
طبیبا ا و همکااااران ( ،)1394سااایدنقوی و همکااااران
( ،)1391رحیماا و امیاا ی ( ،)1396والااوردا و همکاااران
( ،)2000وِی و همکاران ( ،)2015ف ناندز  -پ ز و همکااران
( ،)2014لکیهی و ریل ( ،)2003ف اس و هاولب (،)2010
باتاچاریااا و همکاااران ( ،)2005رایاات و اساان (،)1998
میچ و شیهان ( ،)2005نجولوی ( ،)2008بلت ان ماارتین

اقااادام ماااثر در با ا وز

و همکاااران ( ،)2008گیتااا ایتاا یش و رابیناادر (،)2014

مشاااکالت و نداشاااتن

اگینیسااکار تااورک و داریااوش تااورک ( ،)2015کوشااا

اطالعات کام

( ،)1395محمدی ( ،)1391علیزاده ( ،)1391نجی کلیاان
( ،)1390رضای و شی ی ( ،)1393نظا یپاور و رحیما -
اقدم ( ،)1394شااهمحمادیمه جا دی و ب دباار (،)1395
عباس و همکاران ( ،)1392رحیم و همکاران ()1395

می به درک موقعیات-
هااای سااخت بااهعنااوان

تق زاده و ف ماان ( ،)1392سا کهک و هماای (،)1395
گیتا ایت یش و رابیندر ( ،)2014میچ و شیهان ()2005

موقعیاااتهاااای قابا ا
انعطافپذی ی
شناخت

ادراک
کنت لپذی ی
و توجیه رفتار

کنتاا ل ،توانااای درک
چندین توجیه جاییزین
ب ای رویدادهای زنادگ
کاااری ،توانااای ایجاااد
چندین راهح جاییزین
باا ای موقعیاااتهاااای
سخت

هوش اخالق
انعطافپذی ی
اخالق

اسیندری ( ،)1390لینک و کی ()2005

بخشش،
مسلولیتپذی ی

ارزشها و

خودآگاه  ،پایبندی باه

باورهای

اخالق ح فهای

مورگان ( ،)2011هافستد ( ،)1980ریچارد ()1997

اخالق
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ب .نتایج تحلیلهای حاصل از روش استنتاج فازی :همچنین در این پژوهش باهمنظاور
محاسبه ارزش عددی انعطافپذی ی منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع  ،با مبناای تلاوری
مجموعه فازی عم شده است .بناب این با توجه به اینکه پژوهش حاض قصد دارد باا مادل کما
مبتن ب مجموعههای فازی مقدار و میزان عددی انعطافپذی ی منابع انسان را موردب رس ق ار
دهد ،لذا به ش ح زی اقدام شده است:
 دانش م بو به تعیین ورودیها و خ وج های سیساتم و هامچناین قاوانین اساتنتاج ازادبیات تحقی  ،مدل میهوم پژوهش و از ط ی مطالعه کتابخانهای بهدستآمده است.
 روشهای تجزیهوتحلی با توجه به م سوم بودن ،کاارآی و ساه باودن در باهکاارگی ی،انتخا شدند .بناب این ب ای فازیسازی از شبیهسازی و تابع مثلث  ،ب ای میانیین فاازی از روش
ماکزیمم  -مینیمم ب ای استنتاج فازی روش ممدان باه کاار گ فتاهشاده اسات .تماام عملیاات
ریاض توسط ن مافزار متلب انجامشده است.
بناب این با توجه به اینکه پژوهش حاض قصد دارد با مدل کم مبتن ب مجموعههای فاازی
شک بهینه ت کیب میان ابعاد انعطافپاذی ی مناابع انساان را موردب رسا قا ار دهاد در ابتادا
الیوریتم مدلسازی بهصورت شک ( )1الیوریتم مدلسازی تدوین م گ دد.
 .1الگوریتم مدلسازی :باا توجاه باه اینکاه میااهیم ط احا سیساتمهاای خبا ه ،الیاوریتم
مدلسازی بهصورت الیوریتم مدلسازی تدوین گ دید .در واقع الیوریتم مدلساازی از شاش
م حله اصل تشک شده است .دانش م باو باه تعیاین ورودی و خ وجا هاای سیساتم و
همچنین قوانین استنتاج از ادبیات تحقی از ط ی مطالعه کتابخاناهای و نظا ات  15نیا از
اف اد خب ه در دست س به دست آمد .این خب گان شام  10نی از اساتید دانشیاه کاه دارای
مدرک دکت ای مدی یت بوده و همچنین پنجتن از مدی انارشد کاه ساابقه پسات معاونات و
مدی یت در سازمان تأمین اجتماع را داشتند ،م باشد.
بناب این ب ای فازیسازی از تابع مثلث  ،ب ای میانیین فازی از روش مااکزیمم  -مینیماوم 1و
ب ای استنتاج فازی روش ممدان  2بهکار گ فتهشده است .تمام عملیات ریاضا توساط نا مافازار
متلب انجامشده است .همانطوری که در الیوریتم شک ( )1مشاهده م شود پس از تست مادل
در صورت که خطای مدل در حد قاب قبول باشد ،ف آیند مدلسازی به اتماام ما رساد در غیا
این صورت م بایست م اح قبل مورد بازبین ق ارگ فته ،اصالحات الزم را انجام گی د .در ادامه

1. Min. Max
2. Mamdani
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بهمنظور محاسبه ت کیب مطلو ابعاد مادل انعطاافپاذی ی مناابع انساان  ،ه کادام از م احا
مدلسازی توضیح داده م شود.
مرحله اول :طراحی سیستم فازی
 .1تعیین ورودیها و خروجیها :در ابتدا ط اح سیستم فاازی ،ورودیهاا و خ وجا تعیاین
م گ دند .بناب این ب اساس مدل ط اح شده در این پژوهش ،ابعاد ششگانه مادل انعطااف-
پذی ی منابع انسان شام ابعاد (انعطافپذی ی وظییهای ،ارتباط  ،مهارت  ،رفتاری ،شناخت
و اخالق ) بهعنوان ورودیهای سیستم و میهوم «انعطاافپاذی ی مناابع انساان » باهعناوان
خ وج تعیین گ دید و شبیهسازی شاد .باا وارد کا دن ضا ایب معاادالت سااختاری ارزش
انعطافپذی ی منابع انسان محاسبه گ دید .شک ( )1مدل پژوهش را در قالب موتور استنتاج
و همچنین شک ( )3سیستم فازی ط اح شده الیوی انعطافپاذی ی مناابع انساان توساط
ن مافزار متلب به نمایش م گذارد.

انعطافپذی ی وظییهای
انعطافپذی ی ارتباط
انعطافپذی ی مهارت
انعطافپذی ی منابع

موتور استنتاج

انسان

انعطافپذی ی رفتاری

انعطافپذی ی شناخت
انعطافپذی ی اخالق

شکل  :3موتور استنتاج
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شکل  :4طراحی سیستم فازی الگوی انعطافپذیری منابع انسانی توسط نرمافزار متلب

همانطوری که در شک ( )4نشان دادهشده است ،سیستم فازی طوری ط اح شده است باه
هنیام ب خورد با «و» مقدار مینیمم 1و به هنیام ب خاورد باا «یاا» مقادار مااکزیمم 2را محاسابه
م نماید .همچنین در قسمت استلزام 3که تصمیمگی ی در ارتبا با میزان صحت قوانین را معین
معین م کند از روش مینیمم و در قسامت تجمیاع 4کاه چیاونی جماعبنادی خ وجا هاا را
مشخص م کند از روش ماکزیمم استیادهشده است .در این سیستم بهمنظور فازیزادی  5مقادی
فازی از روش میانیین وزنها با م کز رق به ه گ فتهشده است.
مرحله دوم :فازی سازی متغیرها
در این م حله متغی های کالم فازیسازی م شوند .ب ای فاازیساازی متغی هاا از تاابع مثلثا
استیادهشده است .ف مول ( )1و شک ( )5مشخصات این تابع را نشان م دهند .در این پاژوهش،
اعداد فازی مثلث م بو به ه متغی کالم با نماد ) (α m βنشان داده م شود .م حلاه فاازی
سازی از دوگام تشکی شده است:

1. And Method= Min
2. Or Method = Max
3. Implication
4. Aggregation
5. Defuzzation
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ف مول  :1ضابطه تابع مثلث
شکل  :5اعداد مثلثی

گام اول :فازی سازی متغیرهای ورودی :پس از مشخص شدن تابع عضویت ،با ای فاازی-
سازی ورودیها ابتدا ه یک از آنها با استیاده از متغی های کالم اف ازبندی شادند .اف ازبنادی
ورودیها و خ وج ها ،با توجه به ادبیات تحقی و با رویک دی که در الیوریتم مادلساازیشاده،
انجامگ فته است .در این پژوهش ه یک از متغی های ورودی با استیاده از عدد مثلثا فاازی باه
سه متغی کالم اف ازبندی شده و به مجموعه فازی تبدی شدند .جدول ( )3فاازیساازی اعاداد
متغی های ورودی ،متغی های کالم و اعداد فازی معادل آنها را نشان م دهد و همچنین شاک
( )6اعداد فازی را نشان م دهد.
جدول  :3فازیسازی اعداد متغیرهای ورودی
انعطافپذیری

انعطافپذیری

انعطافپذیری

انعطافپذیری

انعطافپذیری

انعطافپذیری

وظیفهای

ارتباطی

مهارتی

رفتاری

شناختی

اخالقی

متغی
عدد فازی
کالم

متغی
عدد فازی
کالم

()L
کم

()L
کم

()- 40،0،40

()- 40،0،40

متغی
متغی
عدد فازی
عدد فازی
کالم
کالم
(-) 40،0،40

متغی
عدد فازی
کالم

متغی
عدد فازی
کالم

()L
()L
()L
()- 40،0،40
()- 40،0،40
کم
کم
کم

()L
کم

()- 40،0،40

()M
()M
()M
()M
()M
()M
()10،50،90
()10،50،90
()10،50،90
()10،50،90
()10،50،90
()10،50،90
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

()H
()60،100،140
زیاد
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()60،100،140

()H
()H
()H
()h
()H
()60،100،140
()60،100،140
()60،100،140
()60،100،140
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
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شکل  :6ترسیم اعداد فازی مربوط به متغیر ورودی انعطافپذیری وظیفهای

گام دوم :فازیسازی متغیرهای خروجی :در این تحقی متغی خ وجا  ،باه پانج متغیا
کالم اف ازبندی شده است .جدول ( )4متغی های کالم و اعداد فازی متغیا خ وجا را نشاان
م دهد .همچنین شک ( )6اعداد فازی را نمایش م دهد.
جدول  :4متغیرهای کالمی و اعداد فازی متغیر خروجی
انعطافپذیری منابع انسانی
عدد فازی

متغیر کالمی

()17/5 ،0 ،17/5

( )VLخیل کم

()7/5 ،25 ،42/5

( )Lکم

()32/5 ،50 ،67/5

( )Mمتوسط

()57/5 ،75 ،92/5

( )Hزیاد

()82/5 ،100 ،117/5

()VHخیل زیاد
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شکل  :7ترسیم اعداد فازی مربوط به متغیر خروجی

در این پژوهش مطاب با جدول ( )4و شک ( )7ه یک از متغی های خ وجا باا اساتیاده از
عدد مثلث فازی به سه متغی کالم اف ازبندی شده و به مجموعه فازی تبدی شدند .جدول ()5
فازیسازی اعداد متغی های خ وجا  ،متغی هاای کالما و اعاداد فاازی معاادل آنهاا را نشاان
م دهد و همچنین شک ( )7اعداد فازی را نشان م دهد.
مرحله سوم :تدوین قوانین استنتاج
همانطور که اشاره گ دید سیستم فازی ط احا شاده ساه متغیا ورودی دارد .ه کادام از ایان
متغی هاااا باااه ساااه مجموعاااه فاااازی اف ازبنااادی شااادهاناااد .بنااااب این در حالااات ایااادهآل
( )3×3×3×3×3×3=729قانون نیاز است .در این پژوهش با استیاده از نظ ات اف اد خب ه مبن با
اهمیت ه یک از قوانین و همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده در قسمت معادالت سااختاری
ب ای ه یک از شاخصها ،مثلیهها و همچناین ابعااد مادل تحقیا  ،تعاداد  729قاانون در ایان
قسمت تنظیم گ دید ،که این قواعد تحت عنوان پاییاه قواعد فازی در جدول ( )5آماده اسات .در
این م حله ابتدا قوانین اولیه با توجه به ادبیات موضوع تدوین گ دیاد .ساپس تناقضاات و نکاات
مبهم موجود با اف اد خب ه در میان گذارده شده ،اصالحات الزم انجام گ فت.
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ط اح مدل بهینه انعطافپذی ی منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع به روش استنتاج فازی
جدول  :5برخی از قوانین استنتاج
انعطاف-

انعطاف -انعطاف -انعطاف -انعطاف-

انعطاف-

انعطاف-

پذیری

پذیری

پذیری

پذیری

وظیفهای ارتباطی مهارتی

رفتاری

شناختی

اخالقی

1

کم

کم

کم

کم

کم

کم

خیل کم

2

کم

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

خیل کم

3

کم

کم

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

4

کم

متوسط

کم

متوسط

متوسط

متوسط

کم

ردیف

()IF
اگر

پذیری

پذیری

( )THENپذیری
آنگاه

منابع
انسانی

5

کم

متوسط

متوسط

کم

کم

کم

کم

6

کم

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

7

کم

زیاد

کم

کم

کم

کم

کم

8

کم

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

9

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

10

متوسط

کم

کم

کم

کم

کم

کم

مرحله چهارم :فازیزدایی
ارزش خ وج های که در م حله قب به دست م آید ،به شک فازی هستند .ب ای سادهت کا دن
تجزیهوتحلی  ،اعداد فازی م بایست به اعداد معمول تبدی شوند .بهعبارتدیی در ایان م حلاه
ارزش خ وج ها غی فازی م باشند .همانطور که اشاره گ دید یکا از روشهاای م ساوم با ای
فازی زدای روش میانیین م اکز است.
مرحله پنجم :محاسبه ترکیب مطلوب ورودیها
در این م حله بهمنظور محاسبه ت کیب مطلو ابعاد انعطاافپاذی ی مناابع انساان  ،از اطالعاات
پ سشنامهای که ب گ فته از قوانین موتور استنتاج بوده (ط ف مقدم ها قاانون) و روایا آن نیاز
مورد تأیید خب گان ق ارگ فته بود ،استیادهشده است .پ سشنامه اشارهشاده در اختیاار 20نیا از
اساتید دانشیاه و مدی ان سازمان تأمین اجتماع ق ار گ فت و از آنها خواسته شاد تاا در ماورد
میزان اهمیت و تأری گذاری ابعاد ششگانه ب انعطافپذی ی منابع انسان اظهارنظ نمایند.
در این بخش با توجه به تعداد پاسخیویان ،ب ای ها ساثال میاانیین اعاداد فاازی محاسابه
گ دید .سپس متناسب با متغی کالم م بو به آن ،بهعنوان خ وج (ط ف مثخ ه قانون) در
پاییاه قوانین وارد گ دید .بعد از تجزیهوتحلی دادههای بهدساتآماده توساط سیساتم اساتنتاج
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فازی ،ت کیب مطلو ابعاد که بتواند انعطافپذی ی منابع انسان را بیشاینه یاا بهیناه نمایاد ،باه
دست آمد .نتایج بهدستآمده در قالب جدول ( )6و شک ( )8نمایش دادهشده است.
جدول  :6ترکیب مطلوب ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی
ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی

درصد

انعطافپذی ی وظییهای

11/1

انعطافپذی ی ارتباط

12/3

انعطافپذی ی مهارت

34/6

انعطافپذی ی رفتاری

31/5

انعطافپذی ی شناخت

3/8

انعطافپذی ی اخالق

6/4

انعطافپذی ی
وظییهای11.1 ,
انعطافپذی ی
ارتباط 12.3 ,

اولویت

انعطافپذی ی
اخالق 6.4 ,
انعطافپذی ی
شناخت 3.9 ,

انعطافپذی ی
رفتاری31.5 ,
انعطافپذی ی
مهارت 34.6 ,
شکل  :8ترکیب مطلوب ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی

بدینت تیب که با در نظ گ فتن مقادی تأری گذاری ه یک از ابعاد در میهوم انعطافپذی ی مناابع
انسان  ،قوانین پاییاه دادهها تنظیم گ دید و میزان ط ف مثر آن پیشبین گ دید .در ایان قسامت باا
استیاده از ت کیب ورودیها ،خ وج بهینه به دسات ما آیاد .باهعباارت دییا زماان کاه دادههاای
بهدستآمده ب ای ت کیب ابعاد انعطافپذی ی منابع انسان بهعناوان ورودی باه سیساتم مع فا شاود،
موتور استنتاج فازی میزان خ وج را محاسبه م نماید .متناسب باا مادلساازی انجاامشاده بهتا ین
ت کیب ،ت کیب است که انعطافپذی ی منابع انسان را به حداکث الزم افزایش دهد.
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مرحله ششم :اعتبار سنجی مدل
ه مدل که ط اح م شود ،به علت اینکه تماام جنباههاای دنیاای واقعا را در خاود نادارد ،دارای
خطای است .این خطا اگ در محدوده قاب قبول باشد ،مدل از اعتباار نساب ب خاوردار اسات در غیا
اینصورت مدل ط اح شده باید اصالح گ دد .در ایان م حلاه نسابت باه اعتباار سانج ورودیهاا -
خ وج ها و قوانین م بو به موتور استنتاج و همچنین تست دقت مدل اقدام گ دیده است.
 .1اعتبار سنجی ورودیها  -خروجیها و قوانین مربوط به موتور استنتاج :در این قسامت
وقت ورودیها و خ وج فازی شدند و در قالب قوانین استنتاج نتایج بهصورت تاأری ورودی
ب روی خ وج مشخص گ دید ،ب ای اطمیناان بیشات از صاحت قاوانین و نتاایج کلا کاه
بهنوع ت کیب ورودی و خ وج را نشان م داد ،نتایج بهدستآمده به  15تن از اف اد خبا ه
در دست س داده شد ،سپس با ب گزاری جلسات با اف اد خب ه از آنهاا خواساته شاد نظا ات
خود را در مورد نتایج بهدستآمده ارایه نمایند ،با توجاه باه حساسایت اما در ماواردی کاه
اختالفنظ در مورد قوانین وجود داشت بحث و ب رس ها انجامشده و تا وقت این گام تکا ار
م گ دید که یا نسبت به تعدی موارد اقدام شود و یا اجماع در مورد نتایج به دست م آمد.
 .2اعتبار سنجی مدل :ب ای آزمون مدل از روش تحلی رفتار خ وج ها استیاده گ دید .در این
روش اندازه سه متغی ورودی ،رابت در نظ گ فتهشده ،سپس اندازه سه متغی دییا افازایش
یا کاهش داده م شود .به ازای افازایش و کااهش در ورودیهاا ،انادازه ها خ وجا توساط
سیستم خبا ه محاسابه ما گا دد .رفتاار باهدساتآماده ماورد تجزیاهوتحلیا ق ارگ فتاه،
درصورت که رفتار خ وج ها باه ازای دو ورودی رابات و دو ورودی متغیا  ،ب اسااس ادبیاات
تحقی یا نظ ات اف اد خب ه مورد تأیید ق ار گی د ،اعتبار سیستم خب ه تأیید م شود در غیا
این صورت سیستم خب ه باید اصالح گ دد .ب ای ه دسته از ورودی (دو به دو) این کار انجام
گ فت .خ وج های معادل ه ت کیب با استیاده از ن مافزار متلب محاسابه شاد .خ وجا هاا
عالوه ب محق توسط اف اد خب ه نیز با ادبیات تحقی مقایسه شده ،مورد تجزیهوتحلی قا ار
گ فتند .تحلی های حاص صحت خ وج هاا را تأییاد کا د .شاک هاای ( )9الا ( )12ایان
رفتارها را نشان م دهد.

59

غالم ضا اسیندری ،نادر بهلول  ،غالم ضا رحیم  ،سید عبداله حجت

شکل  :9ترکیب بعد انعطافپذیری شناختی و انعطافپذیری ارتباطی با انعطافپذیری منابع انسانی

شکل  :10ترکیب بعد انعطافپذیری اخالقی و انعطافپذیری مهارتی با انعطافپذیر منابع انسانی

در شک ( )9رفتار متغی خ وج یعن انعطافپذی ی مناابع انساان نسابت باه پارامت هاای
انعطافپذی ی شناخت و انعطافپذی ی ارتباط نشان دادهشده است .بعد انعطافپذی ی ارتباط
نسبت به بعد انعطافپذی ی شناخت تأری بسیار قوی ب انعطافپذی ی منابع انساان دارد .وقتا
منحن انعطافپذی ی ارتباط به بیش از  50م رسد تأری آن ب انعطاافپاذی ی مناابع انساان
قاب توجه است .همچنین مطاب با شاک ( )10باااعد انعطاافپاذی ی مهاارت نسابت باه بعاد
انعطافپذی ی اخالق تأری بسیار قوی ب انعطافپذی ی منابع انسان دارد .وقت منحن انعطاف-
پذی ی مهارت به نقطه  50در دو جهات ما رساد تاأری آن با انعطاافپاذی ی مناابع انساان
قاب توجه است.
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شکل  :11ترکیب بعد انعطافپذیری وظیفهای و انعطافپذیری اخالقی با انعطافپذیری منابع انسانی

شکل  :12ترکیب بعد انعطافپذیری وظیفهای و انعطافپذیری رفتاری با انعطافپذیری منابع انسانی

در شک ( )11رفتار متغی خ وج یعنا انعطاافپاذی ی مناابع انساان نسابت باه پارامت هاای
انعطافپذی ی وظییهای و انعطافپذی ی اخالق نشان دادهشده اسات .بعاد انعطاافپاذی ی وظییاهای
نسبت به بعد انعطافپذی ی اخالق تأری بسیار قوی ب انعطافپذی ی منابع انسان دارد .وقت منحنا
انعطافپذی ی وظییهای به بیش از  50م رسد تأری آن ب انعطافپذی ی منابع انسان قاب توجه اسات.
همچنین مطاب با شک ( )12بعد انعطافپذی ی رفتاری نسبت به بعد انعطافپاذی ی وظییاهای تاأری
قوی ب انعطافپذی ی منابع انسان دارد .وقت منحن به بیش از  50ما رساد تاأری آن با انعطااف-
پذی ی منابع انسان قاب توجه است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مسلله پژوهش و همچنین م وری ب ادبیاات و پیشاینه تحقیا  ،ضا ورت ط احا
مدل بهینه انعطافپذی ی منابع انساان با ای ساازمان تاأمین اجتمااع احسااس گ دیاد .محقا در
گامهای اول ابتدای تحقی و با توجه به مطالعات اولیه خود در زمینه موضوع پاژوهش ،باه ایان نکتاه
رسید که محققان گذشته اجماع قاب توجه در خصو تع یف ،انواع و ابعاد مختلاف انعطاافپاذی ی
منابع انسان ندارند .ب رس ها نشان م داد که از دید ب خ از صاحبنظ ان ،دلی اصل تحقا نیاافتن
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چنین اجماع  ،عدم توجه مناسب به ماهیت چند وجه انعطافپاذی ی مناابع انساان باود .انعطااف-
پذی ی منابع انسان  ،یک میهوم نسبتا جدید و گسات ده در زمیناهی مادی یت مناابع انساان و رفتاار
سازمان است .در توجه انعطافپذی ی منابع انسان در دل تحقیقات رشاتهی رفتاار ساازمان و مناابع
انسان یافت م شود .با توجه به گست دگ تحقیقات در خصو انعطافپذی ی مناابع انساان هام در
حوزه رفتار و هم منابع انسان  ،احتمال ط اح مدل جامع که بتواند قابلیت استیاده در سازمان تاأمین
اجتماع را داشته باشد ضعیف جلوه م داد .بناب این اتخاذ روشهای ت کیب که ما توانسات حاصا
تحقیقات گذشته را بهصورت نظاممند دربیاورد و به پژوهشی ان در دسات یاافتن باه الیوهاای مانظم
یاری رساند ،ض وری به نظ رسید .ب این اساس رویک د نسبتا جدید ف ات کیب ،هنوز باهطاور گسات ده
در این حوزه استیادهنشده و م توانست ابزار ارزشمندی ب ای تسهی در رویه ساخت تلاوری از ط یا
ت کیب نظاممند باشد ،ب ای ط اح و ارایه مدل میهوم پژوهش انتخا گ دید.
بهمنظور ارایه الیوی میهوم پژوهش ،محق ب ای شناسای ابعاد ،مثلیهها و شاخصهای انعطااف-
پذی ی منابع انسان در سازمان تأمین اجتماع  ،با استیاده از روش هیت م حله ف ات کیب سندلوساک
و باروسو ( ،)2007اقدام به استخ اج مقوالت (ابعاد) ،میاهیم (مثلیهها) و کدها (شاخصهاا) از ادبیاات و
پیشینه پژوهش نمود .سپس بهمنظور ارزیاب روایا روش ف ات کیاب و پایاای آن باه ت تیاب از ابازار
ارزیاب حیات گلین و روش پایای ارزیا ها استیاده گ دید .نتایج این ارزیاب ها نشااندهناده روایا و
پایای باال و قاب قبول ب ای مدل ط اح شده بود.
در ادامه بهمنظور ارایه ت کیب مطلوب از ابعاد ششگانه مدل که بتواند انعطافپذی ی منابع انساان
را در سازمان تأمین اجتماع بهینه نماید از مدل ریاض (سیساتم خبا ه فاازی) اساتیاده گ دیاد .با
اساس نتایج حاص از سیستم خب ه فازی ت کیب مطلو ابعاد مدل انعطاافپاذی ی مناابع انساان باه
ش ح زی به دست آمد.
انعطافپذی ی وظییهای
 11/1درصد

انعطافپذی ی
اخالق
 6/4درصد

انعطافپذی ی ارتباط
 12/3درصد

انعطافپذی ی منابع انسان
 60/9درصد

انعطافپذی ی شناخت
 3/8درصد

انعطافپذی ی
مهارت
 34/6درصد

انعطافپذی ی رفتاری
 31/5درصد

شکل  :13میزان بهینه شده مدل نعطافپذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی
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از نتایج بهدستآمده از تحلی سیستم فازی ،م توان نتیجه گ فت که مدی ان جهت حاداکث
ک دن میزان انعطافپذی ی منابعانسان خود م بایست از ت کیب متیاوت از ابعاد مادل اساتیاده
نمایند .در این پژوهش ،با عم فازیسازی تالش گ دید کاه متغی هاای ورودی (انعطاافپاذی ی
وظییهای ،انعطافپذی ی ارتباط  ،انعطافپذی ی مهارت  ،انعطافپذی ی رفتااری ،انعطاافپاذی ی
شناخت و انعطافپذی ی اخالق ) و متغی خ وج انعطافپذی ی منابع انسان و در نهایت نتیجه
مدل ریاض  ،ت کیب مطلو ابعاد مدل انعطافپذی ی منابع انسان به دست آمد .بادین منظاور و
ب ای بهینهسازی انعطافپذی ی منابع انسان  ،اگ کارکنان سازمان تأمین اجتماع ؛  11/1درصاد
به بعد انعطافپذی ی وظییهای 12/3 ،درصد به بعد انعطافپذی ی ارتباط  34/6 ،درصد باه بعاد
انعطافپذی ی مهارت  31/5 ،درصد به بعد انعطافپذی ی رفتااری 3/8 ،درصاد باه بعاد انعطااف-
پذی ی شناخت و  6/4درصد به بعد انعطافپذی ی اخالق توجه و تم کز نمایناد آنیااه انعطااف-
پذی ی منابع انسان آنها به میزان  60/9درصد بهینه م شود .با عم فازیسازی تاالش گ دیاد
که متغی های ورودی انعطافپذی ی وظییهای ،انعطافپذی ی ارتبااط  ،انعطاافپاذی ی مهاارت ،
انعطافپذی ی رفتاری ،انعطافپذی ی شناخت و انعطافپذی ی اخالق ) و متغی خ وج انعطاف-
پذی ی منابع انسان و در نهایت نتیجه مدل ریاض  ،ت کیب مطلاو ابعااد مادل انعطاافپاذی ی
منابع انسان به دست آمد .اساس تلوریک این مدل ریاض  ،ب اساس مدل به کار رفته در تحقی
بنا شده است.
نتایج یافتههای این پژوهش باا پاژوهشهاای رایات و اسان ( ،)1998باتاچاریاا و همکااران
( ،)2005ف اساا و هااولب ( ،)2010لکیهیاا و ریلاا ( ،)2003ف اناناادز و همکاااران (،)2014
اسماعیل و رحیم اقدم ( ،)1394نجی کلیان ( ،)1390سیدنقوی و همکاران ( ،)1391اع اب و
دانشپ ور ( )1386همسو م باشد .که م توان گیاات با توجاه باه تحقیقاات محادودی کاه در
زمینه انعطافپذی ی منابع انسان صورت گ فته است از اینرو نتایج این پژوهااش ما تواناد باه
پژوهشهای دیی در این زمینه کمک کند و زمینه الزم ب ای پژوهشهای آت م باشد.
با توجه به نتایج حاص از این تحقی  ،سازمان تأمین اجتماع با ای روناد ح کات خاود در
حوزه انعطافپذی ی منابع انسان توصیه ما گا دد تاا روشهاا و رویاههاای زیا را در خصاو
انعطافپذی ی منابع انسان مدنظ ق ار دهند:
 .1تدوین خطمشیها و رویهها :خطماش ها و رویاههاا بایاد جااهتدهناده انعااطافپاذی ی
وظیایهای ،انعاطافپاذی ی ارتبااط  ،انعااطافپاذی ی اخااالق  ،انعطاافپاذی ی رفااتاری،
انعطافپذی ی شناخت  ،انعطافپذی ی مهارت باشد که منطب با اصول انعطافپذی ی مناابع
انسان است .سیاستگذاران سازمان تأمین اجتماع خطمش ها و رویههای کارگزین  ،شا ح
وظایف ،حقوق و مزایا ،ش ایط بازنشستی  ،محیط کاری ،پاداشها و آموزشها و.........بایاد باه
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گونهای تدوین کنند که از مطابقت آنها با مقولههای انعطافپذی ی مناابع انساان اطمیناان
حاص شود.
 .2برنامهریزی آموزشی و تربیتی :در صورت که کارکنان سازمان تأمین اجتماع از ب خا از
ب نامههای انعطافپذی ی منابع انسان و کارک د آن و نقش خود در چنین ب نامههای آگااه
نداشته باشند ،ب نامههای انعطافپذی ی منابع انسان با فایاده خواهاد باود .از ایانرو تماام
کارکنان باید از خطمش ها و رویهها آگاه بوده و کامال منطب با آنها رفتار نمایناد .مطابقات
کام فعالیتهای کارکنان با خطمش ها و رویههای انعطاافپاذی ی مناابع انساان  ،مساتلزم
ط اح آموزشهای متنوع و گسات ده در ایان خصاو با ای کارکناان در ساازمان تاأمین
اجتماع م باشد.
 .3اجرایی کردن شاخصهای مدل انعطافپذیری منابع انسانی :اج ای ک دن شاخصهاای
مدل انعطافپذی ی منابع انسان  ،همچون ساای مادلهاای دییا نیازمناد حمایات و تعهاد
مدی یتارشد سازمان تأمین اجتماع است .ب ای اینکه مدی انارشد تعهد و حمایات خاود را
نسبت به مدل انعطافپذی ی منابع انسان و جاریسازی آن نشان دهند ،ضا وری اسات کاه
این فعالیت در سیستم و ساختار سازمان تاأمین اجتمااع نهادیناه گا دد و باهعناوان یاک
فعالیت جاری و حیات مدی یت قلمداد شود.
 .4تدوین و استقرار ساختار سازمانی مطلوب :به منظور جااری ساازی شااخصهاای مادل
انعطافپذی ی منابع انسان  ،سازمان تأمین اجتماع باید ساختار سازمان مطلو و مناساب
را ایجاد نمایند .ب ای این منظور ساازمان تاأمین اجتمااع بایاد از یاک ساو داناش ارزیااب
عملک د انعطافپذی ی منابع انسان را در سازمان گسات ش دهاد و از ساوی دییا  ،بهباود و
تغیی را در سازمان مدی یت نماید .بدین منظور به جهت این که حمایات مادی یت ارشاد در
تمام فعالیتها نمود پیدا کند ،ض وری است تدوین و استق ار چنین ساختاری مستقیما زی
نظ مدی ک سازمان در ه استان ق ار گ فته و توسط ایشان هدایت شود.
محدودیتهای تحقیق
 .1در این پژوهش که به ط اح مدل بهیناه انعطاافپاذی ی مناابع انساان در ساازمان تاأمین
اجتماع به روش استنتاج فازی پ داختاه شاده ،محقا ما توانسات الیاوی یادشاده را در
سازمانهای دولت و عموم بزر ت  ،به خصو در سطح سای وزارتخاناههاا ،ماورد ارزیااب
ق ار دهد که به دلی گست ده بودن موضوع امکان ارزیاب آن مقدور نی دید .اما باا توجاه باه
اینکه محق نتوانست مدل نهای خاود را در ساطح وزارتخاناه تسات نماییاد؛ اماا در ساطح
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سازمان تأمین اجتماع ک کشور اقدام به تست مدل نمود .که این ام بخش از محدودیت-
های پژوهش در ف آیند پیادهسازی مدل محسو م شود.
 .2عدم استیاده از سای تکنیکهای روش ف ات کیب بهمنظور ط اح بهینه انعطافپاذی ی مناابع
انسان و محدود شدن به تکنیک سندولوسک و بارسو.
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صص .77 - 67
جام پور .مونا .1393 .ط اح مدل بلوغ مدی یت دانش همراستا با است اتژیهای کسبوکار با استیاده از
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