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چکیده
امروزه نيروی انسانی بهعنوان عنصر راهبردی و اساسیترین عامل برای افزایش اثربخشی و
کارایی سازمان محسوب میشود .انعطافپذیری یکی از مهمترین ابزارها برای بقای شرکتها در
محيط آشفته و غيرقابلپيشبينی امروز تصور میشود .انعطافپذیری بهعنوان قابليت پویای سازمان
به واکنش فعال به محيط رقابتی درحالتغيير در نظر گرفته شده است که ممکن است مزیت رقابتی
پایدار برای سازمان بهوجود آورد .در این پژوهش تأثير انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی
بررسی شده است .روش پژوهش ،توصيفی از نوع پيمایشی بوده و دادهها از طرین پرسشنامه
گردآوری شده است .جامعۀ آماری تحقين را شرکتهای توليدی استان خوزستان تشکيل می-
دهند .نمونۀ آماری این پژوهش ،شامل  100شرکت توليدی بزرگ استان خوزستان بوده است و
برای تحليل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی ()PLS
استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت
رقابتی تأثير دارد و از ميان ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی ،انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی بر
مزیت رقابتی تأثير نمیگذارد.
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مقدمه
امروزه سازمانهـا در محـيط بـا وقـایع تـازه و غيرقابـلپـيشبينـی در اثـر چنـدین عامـل نظيـر
پيشرفتهای فناورانه یا جهانیشدن بازارها فعاليت میکنند .این رویدادها مدیران را مجبور میکنـد
تا تغيير الگویی در ادارۀ سازمانهایشان ایجاد کنند و اصـول جدیـد بـرای اداره شـرکتهـا در ایـن
محيطها که چارچوبهای زمانی برای تصميمات راهبردی کوتاهتر هستند ،بهوجود آورند (بلتـران
و دیگران .)2007 ،برای برآوردن نيازهای درحالتغيير مشتریان ،سازمانها نيازمندند تا محصـوالت
و خدمات جدید و با استاندارد باال را به روشی سریع و انعطافپذیر توليد و ارائه دهند .ساختارهای
سنتی تيلوریسم که در گذشته بهطورمؤثر استفاده میشـد در محـيط پویـا و رقـابتی کنـونی مناسـب
نيستند .دانشمندان زیادی در زمينههای مختلف از سراسر جهان برای پاسخ به این فشار فزاینده گرد
هم آمدند .اساس موفقيت این دانشمندان نياز بـه انعطـافپـذیری اسـت .انعطـافپـذیری ،رویکـرد
اساسی به مدیریت عدم اطمينان محيطی اسـت .انعطـافپـذیری سـازمانی بـهعنـوان قابليـت پویـای
شرکت به واکنش فعال به محيط رقابتی درحالتغيير تصور شده است که ممکن است مزیت رقابتی
پایدار برای شرکت بهوجود آورد (کتر و ست .)2010،نيـروی کـار انعطـافپـذیر بـهعنـوان عامـل
حياتی موفقيت برای مقابله با برخی عدم انعطافپذیریهای سازمانی و تضمين رقابـت سـازمانی در
محيطهای چالش برانگيز ظاهر میشود (بلتران.)2003،
سازمانها در جنبههای زیادی به انعطافپذیری و توانایی سازگاری با عـدم اطمينـان محيطـی
نيازمندند .بهویژه در جنبههای نيروی انسانی ،این توانایی سـازگاری از اشـکال مختلفـی کـه عمومـاً
بهعنوان انعطافپذیری نيروی انسانی تعریف شدهاند ،بهدست میآید .در محـيط نـامطمئن ،داشـتن
انعطــافپــذیری منــابع انســانی از طریــن ایجــاد مزیــت رقــابتی پایــدار در بلندمــدت ،بــرای ســازمان
ارزشآفرین است (کتر و ست.)2010 ،
این تغييرات محيطی ،اثر بسيار مؤثر و غيرقابلانکاری بر عملکـرد سـازمان دارنـد .بسـياری از
سازمانها که سالهـا سـودآور و موفـن بـودهانـد ،بـا تغييـر مختصـات محيطـی و عـدم همراهـی بـا
پویاییهای محيط نتوانسـتهانـد عملکـرد مناسـبی داشـته باشـند و بـا ورشکسـتگی و مـرگ روبـهرو
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شدهاند .شرکتهای توليدی در کشور ما نيز ،عمر بسيار پـایينی دارنـد و بسـياری از آنهـا بـه علـت
ناتوانی در پاسخگویی به نيازها و فرصتهای محيطی از توليد باز مـیماننـد و نمـیتواننـد عملکـرد
قابلقبولی از خود ارائه کنند و در مقابل رقبای خود مغلوب میشـوند و بـهتـدریج از چرخـۀ توليـد
کشور حذف میشوند.
این تغيير در شرایط رقابتی ،در سالهای اخير ،منجر به تغيير پارادایم در الگوهای کسبوکـار
و پژوهشهای مدیریت راهبردی شد .یکی از مشهورترین و برجستهترین نظریـههـای راهبـردی در
این عصر ،دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان است.
دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان ،کانون توجه راهبردی سازمانهـا را از محـيط خـارج بـه منـابع
درون سازمان تغيير داده است .دیدگاه مبتنی بر منابع به تشریح این موضوع میپـردازد کـه چگونـه
باید منابع یک سـازمان ترکيـب و بـه کـار گرفتـه شـوند تـا بـه مزیـت رقـابتی پایـدار دسـت یافـت
(کالينز.)2007،1
یکی از چالشهای مهمی کـه امـروزه شـرکت هـا بـا آن مواجـه هسـتند ،ایجـاد جاذبـه بـرای
کارکنان و حفو آنها در شرکت است که این امر مسـتلزم توجـه بـه نيازهـا ،ارزشهـا ،انتظـارات و
آرزوهای گوناگون کارکنان است .البته به نظر میرسد مهمترین و بزرگتـرین چـالش شـرکتهـا،
پاسخگویی به مجموعۀ این چالشها بهطورکلی و باتوجهبه نوع زندگی کارکنان باشد که ایـن امـر
شرکتها را مجبور به تدوین سياستها و خطمشیهایی میکند کـه از ایـن طریـن بتواننـد بـه ایـن
تغييرات پاسخ دهند (رحيمی و دیگران.)1734،
بهرغم شدت چالش فو  ،بررسیها نشان می دهـد کـه تنهـا تعـداد انـدکی از کارفرمایـان بـه
اندازۀ کافی به نوسانات محيطی ،افزایش توانایی شرکت برای پاسـخگویی بـه نوسـانات محيطـی و
همچنين جبران کسری نيروی کار در آینده توجه دارند و بهدنبال بـهکـارگيری روشهـای مناسـب
انعطافپذیری در شرکت خود میباشند.
سرمایۀ فکری ،بسيار با ارزشتر از داراییهای فيزیکی یا مالی اسـت .سـرمایۀ فکـری عبـارت
1. Collins
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است از :جمع داراییهای اشخاص در شرکت کـه حاشـيه رقـابتی ایجـاد مـینماینـد .منـابع انسـانی
بهعنوان جزئی از سرمایۀ فکری است که میتواند ایجاد ارزش کند (کالرسا .)2010،1بنابراین ،اگر
منابع انسانی از مهارتهای مناسب و توانایی الزم برای انجـام مشـاغل مختلـف ،متناسـب بـا محـيط
درحالتغيير برخوردار باشند ،به مزیت رقابتی در سازمان تبدیل مـیشـوند .اگـر موفقيـت رقـابتی از
طرین منابع انسانی بهدست آید ،مهارتهای حاصل از این افراد حياتی و مهم است .هدف این مقاله
بررسی رابطه بين ابعاد انعطافپذیری و مزیت رقابتی است.

مرور ادبیات و توسعۀ فرضیهها
مزيت رقابتي
طی سالهای اخير ،مزیـت رقـابتی در کـانون بحـ

راهبردهـای کسـبوکـار قـرار گرفتـه و

بح های زیادی دربارۀ آن مطرح شده است .اگرچه مزیت رقابتی سن

بنای مفهومی در مدیریت

راهبردی است ،بااینوجود ،تعریف دقيقی از مزیت رقابتی و ساختار عملياتی آن موجود نمیباشـد.
تحقيقات نشان داده است که مدیران مزیت رقابتی را تنها با منابع خود تعيين نکننـد ،بلکـه عملکـرد
برتر را نيز مدنظر قرار دهند (هاگينز 2و دیگران.)2017 ،
مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقيم با ارزشهای موردنظر مشتری دارد به نحوی که در یـک
طيف مقایسهای هرچه ارزشهای عرضهشده یک سازمان به ارزشهای موردنظر مشتری نزدیکتـر
یا با آن منطبنتر باشد ،میتوان گفت که سازمان ،نسبت به رقيبهای خود در یـک یـا چنـد معيـار
رقابتی دارای برتری و مزیت است (مهری و حسينی .)1777 ،بـهعبـارتی ،مزیـت رقـابتی ،عامـل یـا
ترکيبی از عواملی است که در یک محـيط رقـابتی سـازمان را از سـایر سـازمانهـا بسـيار موفـنتـر
میکند و رقبا نمیتوانند بهراحتی از آن تقليد کنند (بارنی .)120-33 :1333،بنابراین برای دسـتيابی
به مزیت رقابتی ،یک سازمان هم باید به موقعيت خـارجی خـود توجـه کنـد و هـم توانمنـدیهـای

1. Claretha
2. Huggins
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داخلی را مورد توجه قرار دهد (اپلبوم .)2000،1سازمان باید به فکر یافتن مزیـتهـای رقـابتی خـود
باشد .ایجاد و حفو پایداری مزیت رقابتی ،مستلزم شایستگیهایی است که با تکيه بـر قابليـتهـای
سازمان ،برای مشتریان ارزش ایجاد میکند .منـابع شـرکت شـامل انـواع دارایـیهـا ،توانمنـدیهـا،
فرایندهای سازمانی ،اطالعات ،دانش و غيره است که شرکت آنها را طـوری نظـارت مـیکنـد کـه
راهبردهای ارزشآفرین را توسعه داده و اجـرا نمایـد .ایـن منـابع را در سـه دسـتهبنـدی محسـوس،
نامحسوس و توانمندیهای سازمانی میتوان مالحظـه کـرد (اپلبـوم .)2000،قابليـتهـای شـرکت،
ترکيبی است از مهارتها ،دانش و رفتارهایی که در سرتاسر زمان وجود دارد و در افراد ،نظـامهـا،
فرایندها و ساختارها منعکس میشود .بهبيانیدیگر ،مهارتهایی که شرکت برای تبدیل دادههـا بـه
ستادهها به کار میگيرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکيب منابع محسوس و نامحسوس برای
بهدستآوردن اهداف موردنظر مانند :خدمت به مشتری ،توانمندیهـای توسـعۀ محصـوالت برتـر،
نوآوربودن خدمات و کاالها استفاده کند .شایستگیها بهعنوان ترکيب کاملی از داراییها ،منـابع و
فرایندهاست که به شرکت اجازه میدهد به نيازهای مشتری پاسخ دهـد .آن دسـته از شایسـتگیهـا
دارای ارزش راهبردی میباشد که بتواند برای مشتریان ارزش آفرینی کند .همـانگونـه کـه عنـوان
شد ،هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکيه بر منابع و قابليتهـایی کـه در اختيـار دارد،
رقابتپذیری و دستيابی به موقعيتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار مبتنی بر مشتریمداری است.
کليد این مسئله یعنی دستيابی به رقابتپذیری ،پایداری مزیتهای رقابتی بر اساس اصل شـناخت و
درک نيازهای مشتری و تمرکز بر مشتری و همچنين بهبود فراینـدها از دیـد مشـتری اسـت .مزیـت
رقــابتی پایــدار بــه آن دســته از مزیـتهــای رقــابتی اطــال مــیشــود کــه بــهواســطه بهــرهگيــری از
شایستگیهای سازمان ،برای مشتریان ارزشمند بوده ،بهراحتی توسط رقبا قابل تقليد و کپیبـرداری
نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابتپذیری را به ارمغان آورد (آقاخانی و دیگران.)1730،

1. Appelbaum
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انعطافپذيري منابع انساني
مفهوم انعطاف پذیری توجه محققـان زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .سـانچز ()1337
انعطافپذیری را توانایی شرکت در پاسخ به تقاضـاهای متنـوع از محـيط رقـابتی پویـایش تعریـف
میکند .از منظر قابليتهای حياتی ،انعطافپذیری ،شرکت را قادر مینماید تا بـا الزامـات متنـوع و
در حال تغيير محيط بيرونیاش سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر برسد و آن را حفو
کند (انجيوا و لوآی .)1222-1274 :2007 ،1تعریف انعطافپذیری ،ریشه در نظریههای فرانوگرا و
نظریههای مبتنی بر منابع دارد که شامل توانایی شرکت برای نشاندادن واکـنش صـحيح و مـؤثر بـه
تغييرات محيط کسبوکار و همچنين توانایی پيشبينی تأثير این تغييرات بر اهـداف شـرکت اسـت
(اسماعيلی ،رحيمی اقدم .)1734 :رویکردهای گوناگونی برای دستيابی به اهـداف وجـود دارد کـه
از جمله میتوان به الگوهای انعطافپذیری اشاره کرد.
نيــروی کــار انعطــافپــذیر بــهعنــوان عامــل حيــاتی موفقيــت بــرای مقابلــه بــا برخــی عــدم
انعطافپذیریهای سازمانی و تضمين رقابت سازمانی در محيطهای چالش برانگيز ظاهر مـیشـود.
(بلتران و دیگران .)2007 ،بهعنوان م ال سانچز 2تأیيد میکند که منابع انسانی انعطافپذیر میتوانـد
جایگزین معتبری در فعاليتهای توليدی باشد کـه نظـام توليـد تخصصـی انعطـافپـذیر را تشـکيل
میدهند(سانچز.)722 :2004 ،
بهرسميتشناختن اهميت انعطافپذیری کارکنـان بـرای سـازمانهـای مـدرن منجـر بـه بدنـه
تحقيقاتی بر انعطـافپـذیری نيـروی کـار و انعطـافپـذیری منـابع انسـانی مـیشـود .بـهطـورکلی،
انعطافپذیری منابع انسانی به امکان تغيير کيفيـت و کميـت کارکنـان باتوجـهبـه تغييـرات محيطـی
اشاره دارد (پيرو 7و همکاران.)47-22 :2002 ،
انعطاف منابع انسانی ،مجموعه فعاليتهایی است کـه سـازمان بـرای تغييـر در منـابع انسـانی و
فراینــدهای مربــوط بــه مــدیریت منــابع انســانی انجــام مــیدهــد (باباشــاهی ،احمــدزاده ،شــریعت و
1. Ngoa& Loi
2. Sanchez
3. Peiro
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اردکانی .)1737:انعطافپذیری نيروی انسانی دامنۀ گسـتردهای از طـرحهـای سـازمانی و مـدلهـا/
نظریههای مدیریت نظير :نظریۀ سيستم فنی -اجتمـاعی ،خـودسـاماندهی ،توليـد انـدک و مـدیریت
توليد بهموقع را در بر میگيرد .انعطافپذیری نيروی انسانی بهعنوان ابزاری بـرای ارتقـای عملکـرد
توليد شناخته شده است؛ زیرا چندین مزیـت راهبـردی فـراهم مـیکنـد .اسـتفاده از نيـروی انسـانی
چندوظيفهای به شرکت اجازه میدهد تا به سـرعت بـه تقاضـاهای پـيشبينـینشـده و نامتعـادل کـه
ممکن است در بخشها به وجود آید ،پاسخ دهد .چنين انعطافپذیری به شرکتها کمک میکند
تا زمان گردش توليد و موجودی کـار در جریـان را کـاهش و خـدمات مشـتری را ارتقـا دهـد ،در
حالیکه استفاده کارا از نيـروی انسـانی و تجهيـزات را فـراهم مـیکننـد (فریسـر ،هيـولبی:2010 ،1
.)34-34

انعطافپذيري از ديدگاه مبتني بر منابع
دیدگاه مبتنی بر منابع( 2)RBVچارچوب معتبری در رشـتۀ منـابع انسـانی اسـت .ایـن دیـدگاه
اساس نظری جالبی در خصوص پيشرفت دانش انعطافپذیری منابع انسانی فراهم میکنـد .از جنبـۀ
نظری این دیدگاه ،تعریف انعطافپذیری منابع انسانی ،جهـتگيـری درونـی دارد؛ زیـرا انعطـاف-
پذیری منابع انسانی به وسعت مهارتها و قابليتهای رفتاری کارکنان بر میگـردد کـه شـرکتی بـا
انتخابهای مختلـف فـراهم مـیکنـد تـا جـایگزینهـای راهبـردی مختلـف را دنبـال کننـد .چنـين
کارکنانی ،از طرین فعاليتهای منابع انسانی مناسـب برانگيختـه مـیشـوند و منبـع مزیـت رقـابتی را
تشکيل میدهند .مزیت رقابتی در درازمدت بر عملکرد سازمان اثر میگـذارد و منجـر بـه افـزایش
سودآوری و بهرهوری میشود (بلتران ،7روکی ،اسکرایجی ،بو)1044-1003 :2007،

ادبیات تجربي
در مطالعات مختلف ،خصوصيات و ویژگیهای نيروی کار بهعنوان یک عامل تأثيرگـذار بـر
1. Fraser & Hvolby
2. Resource-based view
3. Beltran et. al.
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رقابتپذیری در قالب انعطافپذیری نيروی کـار بررسـی شـده اسـت .بـهطـوریکـه نتـایج مطالعـه
چاهاد 1در برزیل نشان میدهد ،در واکنش به فشارهـای رقـابتی ،اشـکال غيـرسـنتی اشـتغال ،رشـد
یافتهاند و تمایل به انعطافپذیری تعدادی نيروی کار به استفاده بيشتر از قراردادهای نيرویکـار بـه
صورت غيراستاندارد منجر شده است؛ به این معنـی کـه بـر اسـاس نتـایج در کمپـانیهـای برزیلـی
کاهش هزینههای نيروی کار بهدليل استفاده کمپانیها از قراردادهـای غيراسـتاندارد نيـروی کـار و
افزایش انعطافپذیری تعدادی دیگر بوده است (چاهاد.)2004،
ميچـــی و شـــيهان ( 2)2007در مطالعـــهای بـــا عنـــوان «اســـتراتژی تجـــاری ،منـــابع انســـانی،
انعطافپذیری نيروی کار و مزیت رقابتی» به بررسی اثر انعطافپذیری بر مزیت رقـابتی پرداختنـد.
نتایج نشان میدهد که در بنگاههایی که کيفيت و نوآوری را هدف قرار دادهاند ،استفاده از نيـروی
کار بهصورت بيرونی (نيروی کاری که انعطافپذیری نهادی باالیی دارند) با بهرهوری نيـرویکـار
و رشد فروش رابطۀ منفی دارد ولی این ارتباط برای بنگاههایی کـه هدفشـان کـاهش هزینـه بـوده،
م بت است.
اگينيسکا تورک و داریوش تورک «رفتار نوآورانه در محل کار :نقش انعطـافپـذیری منـابع
انســانی ،انعطــافپــذری فــردی و ســرمایه روانــی» در لهســتان را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
تجزیهوتحليلها نشان داد که انعطافپذیری منابع انسانی و انعطافپذیری فردی ،پيشبـين ضـعيفی
برای سنجش رفتارهای نوآورانه هستند .بااینحال ،در یک موقعيت ،زمانی که سرمایۀ روانی نقـش
ميانجی را ایفا کند ،این متغيرها رفتـار نوآورانـه را بـا تـأثير بيشـتری انـدازه مـیگيرنـد (تـروک 7و
دیگران.)2017 ،
کارمن دومينگوئز و مارتين سانتانا ،پژوهشی با عنـوان «مـدیریت منـابع انسـانی و عملکـرد در
صنعت هتل :نقش تعهد و رضایت مدیران و سرپرستان» انجام دادند .نتایج بـهدسـتآمـده نشـان داد
که اقدامات منابع انسانی تعهدمحور دارای اثر م بت و معنیداری بر تعهـد و رضـایت هـر دو گـروه
1. Chahad
2. Michie, Sheehan
3. Turek
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دارد .تعهد و رضایت مدیران به بهبود عملکرد سازمانی منجر نمیشود؛ بااینحال ،تعهـد و رضـایت
سرپرستان منجر به نتایج اقتصادی بهتری میشود (مارتين سانتانا.)2012،1
درمجموع مطالعات تجربی نشان میدهد که تنوع محصول و صرفهجوییهای ناشی از مقياس
توليد ،ساختار بازار و انعطافپذیری نيرویکار بهعنوان مهمتـرین عوامـل خـاص صـنعتی مـؤثر بـر
رقابتپذیری بوده است.
در ایران طی پژوهشی ميرعلی سيد نقوی و همکـاران ( )1731دریافتنـد کـه در شـرکتهـای
بيمه ،داشتن منابع انسانی انعطافپذیر منجر به کسب مزیت رقابتی پایدار میشود ،زیرا مهارتهـا و
شایستگیهای منابع انسانی در ارائه خدمت مناسب با نياز مشتری مؤثر بوده و بهسختی قابل تقليـد و
کپیبرداری هستند( سيد نقوی و همکاران .)1731 ،بنابراین:
فرضیۀ اصلي :انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تأثير م بت و معنیداری دارد.
مطالعات نظری اخير بر راهبرد کسبوکار نشان میدهد که مزیت رقـابتی مـیتوانـد از منـابع
انسانی سازمان نشئت بگيـرد .منـابع سـازمانی کـه قابليـت ایجـاد مزیـت رقـابتی دارنـد ،عبارتنـد از:
فناوری؛ منابع مالی؛ منابع فيزیکی؛ منابع انسانی؛ منابع سازمانی و منـابع ارتبـاطی .منـابع مـالی ،منـابع
فيزیکی و فناوری بهراحتی و با سرمایهگذاری توسط رقبـا قابـل تقليـد هسـتند ولـی منـابع انسـانی و
سازمانی قابليتهایی هستند که در طی زمان و آهسته شکل میگيرند و تقليد آنها توسط رقبا بسـيار
مشکل و نيازمند سرمایهگذاری فراوان و گذشت زمان است (رسولی و دیگران.)1732،
انعطــافپــذیری درونــی از طریــن ایجــاد انعطــافپــذیری در نيــروی انســانی بــرای مشــارکت
کارکنان در کار گروهی اثربخش ،اثر م بـت مضـاعفی بـرای سـازمان فـراهم مـینمایـد (فریسـر و
هيولبی .)2010،پيامد فرعی انعطافپذیری درونی برای کارفرماها و کارکنان نيز مورد بررسی قـرار
گرفته است .استفاده از انعطافپـذیری وظيفـهای معمـوالً بـا بهبـود کـارایی مـرتبط اسـت (کليهـر

2

و ریلی .)37-117 :2007،بخش عمدهای از مدیریت منابع انسانی -مطالعات مربوط به نظریۀ سرمایۀ
انســانی -معتقــد اســت کــه کارکنــان بــا پایگــاه دانــش وســيع بــه مزیــت رقــابتی کمــک مــیکننـد.
1. Martín-Santana
2. Kelliher
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«مزیت سرمایۀ انسانی» بـهعنـوان عامـل کليـدی موفقيـت در سـازمانهـای امـروزی در نظـر گرفتـه
میشوند (بوکسل ،273-271 :1333،1هيت 2و دیگـران ،17-27 :2001،بوکسـل و پورسـل:2000،7
.)177-207
جورج اندرز و ویليام آریل به بررسی تأثير مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد در اولویـتهـای
رقابتی در شرکتهای متوسط و بزرگ در کلمبيا پرداختند .نتایج نشان داد کـه ارتبـاط معنـیداری
ميان مدیریت منابع انسانی و عملکرد در اولویتهای رقابتی وجود دارد .باتوجهبه عوامل مربوط بـه
کارکنان ،دریافتند هنگامی که شرکتها ویژگیهای شخصی افـراد (انگيـزههـا ،اهـداف شخصـی،
تواناییها و )...را در تصميمگيری راهبردی عمليات دخالت میدهند ،عملکرد بهتری را میتوان در
اولویتهای رقابتی مشاهده کرد .همچنين ،ه نگـامی کـه بـه سـطح بـاالتری از رضـایت و عملکـرد

شغلی میرسند ،عملکرد در اولویتهای رقابتی بهبود مییابد (ریوارز و دیگران.)2012 ،4
فرضیۀ فرعي ( :)5انعطافپذیری منابع انسانی درونـی تـأثير م بـت و معنـیداری بـر مزیـت
رقابتی دارد.
انعطافپذیری رفتاری همچنين بهعنوان منبع مزیت رقابتی پایدار مورد توجـه قـرار مـیگيـرد
(الدو و ویلســون .)233-323 :1334 ،7بــرای م ــال کارکنــان انعطــافپــذیر مــیتواننــد بــه کــاهش
هزینههای توليد و ارائه خدمات از طرین توسعۀ فرایند جدید نوآوری که مراحل پرهزینـه را از بـين
میبرد یا به کاهش ورودیها ،کمک کنند (یوندت و اسنل .)2004 ،2بعضی مطالعـات تجربـی اثـر
کارمندان مبتکر بر عملکرد شغلی (کرنت)772-773 :1337 ،؛ رضایت شغلی (سيبرت 3و دیگـران،
 ،)412-423 :1333بهــرهوری و تعهــد (کرکمنــو و روزن )77-34 :1333،7را نشــان مــیدهــد کــه
همگی منجر به نتایج سـازمانی بهتـر مـیشـود .همچنـين انعطـافپـذیری رفتـاری تحمـل کارکنـان
1. Boxall
2. Hitt
3. Purcell
4. Rivares & et. Al.
5. Lado & Vilson
6. Youndt. & Snell
7. Seibert
8. Rosen & Kirkman
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برای رفتارهای غيرتکراری را باال میبـرد و سـازگاری بـا موقعيـتهـای جدیـد را آسـان مـیکنـد.
انعطافپذیری رفتاری به کارکنان کمک میکند تا با موقعيتهای جدید بهراحتی سازگار شوند و
در مقابل تغييراتی که برای سازمان اجتنابناپذیرند ،مقاومت کمتری از خود نشان دهند (سيدنقوی
و دیگران .)1731،پس میتوان فرض کرد:
فرضیۀ فرعي ( :)6انعطافپذیری منابع انسانی رفتاری بر مزیت رقابتی اثر م بت دارد.
چندین دليل تأثير انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی بر مزیت رقابتی را توجيه میکند (لينـا

1

و ون بورن )777-777 :1333،سه دليل برای این ارتباط وجود دارد:
در مرحلۀ اول این نویسندگان استدالل میکنند که اقـدامات مشـترک در سـازمان ،کارکنـان
معقول و منطقی برای بهتعوینانداختن منافع فردی به نفع منافع گروهـی و اهـداف سـازمانی فـراهم
میکنند .دوماً سرمایۀ اجتماعی ممکن است یک سازوکار برای مدیریت اقـدامات جمعـی تشـکيل
دهد که نياز به قراردادهای رسمی و سازوکارهای نظارتی که اقدامات کارکنان را کنترل مـیکنـد،
را کاهش میدهد.
درنهایت ،سطح باالتری از انعطافپذیری رابطـهای منـابع انسـانی ،توسـعۀ سـرمایۀ فکـری در
سازمان را ترویج میدهد .در این زمينه ،همکاری بين نيروی کار بهعنـوان یـک وسـيله نقليـه بـرای
انتشار اطالعات نمایان میشود که از سازوکارهای رسمی مؤثرتر است.
انتقال دانش از طرین اقدامات مشترک به سازمانها اجازه میدهد بـه همـاهنگی مهـارتهـای
توليدی متنوع و جریانهای چندگانۀ فناوری و همچنين به نفوذ دانش از یک بخش بـه بخـشهـای
دیگر سازمان کمک کند .دانش به روابط بين کارکنان گره خورده است و منجر به فرایند نوآوری
و حل بهتر مسائل میشود ،بنابراین؛
فرضیۀ فرعي ( :)9انعطافپذیری منابع انسانی رابطهای اثر م بتی بر مزیت رقابتی دارد.
بنابراین ،باتوجهبه مطالعه تحقيقات پيشين در زمينۀ انعطافپذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی
مدل مفهومی ذیل ارائه شده است.

1. Leana
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شکل  .5مدل مفهومي تحقیق

روششناسي پژوهش
تحقين حاضر از حي

هدف یک تحقين کاربردی و از حي

نحوۀ گردآوری دادهها از نـوع

تحقيقات توصيفی -همبستگی است و از شاخۀ مطالعات ميدانی به شـمار مـیآیـد ،همچنـين روش
انجام تحقين بهصورت پيمایشی از طرین پرسشنامه است .از مهمترین ویژگیها و مزایای این روش
قابليت تعميم نتایج بهدستآمده است (سرمد ،بازرگان و حجازی.)1773 ،
جامعۀ آماری پژوهش ،شـرکت هـای توليـدی اسـتان خوزسـتان اسـت .از ميـان شـرکتهـای
توليدی 100 ،شرکت توليدی بزرگ (کارکنان باالی  70کارمند) شناسایی شدند و بهعنـوان نمونـۀ
آماری تحقين انتخاب شدند .بدین معنا که پرسشنامههای تهيهشده بين هر  100شرکت توزیع شد و
در این ميان تعداد  133پرسشنامه توسط شرکتها بهصورت تکميلشده برگشـت داده شـده اسـت.
پرسشنامۀ پژوهش شامل دو بخش عمده است :بخش اول شامل سؤالهـای عمـومی اسـت .در ایـن
سؤاالت سعی شده است که اطالعات کلی و جمعيتشناختی دربارۀ پاسخدهندگان مانند :جنسيت،
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سن ،سطح تحصيالت ،سابقۀ کاری و سمت مدیران گردآوری شود .بخش دوم شـامل سـؤالهـای
اختصاصی است .این بخش ،شامل  27سؤال است که از پاسخدهندگان خواسته شده اسـت تـا نظـر
خود را از کامالً مخالف تا کامالً موافن در پاسخنامهای که بهصورت طيف ليکرت پنجگانـه تنظـيم
شده است ،مشخو نمایند.
برای برازش و آزمودن فرضيهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،از روش حـداقل
مربعات جزئی و نسخۀ سوم نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شد .این روش بهتـرین ابـزار بـرای
تحليل تحقيقاتی است که روابط بين متغيرها پيچيده ،حجم نمونه اندک و توزیـع دادههـا غيرنرمـال
باشد(تننهاوس .)373-342 :2004،ازآنجاکه اثر تعاملی دو متغير با توزیع نرمال در اک ر مواقع دچار
چولگی میشود ،بهتر است از روش پی ال اس برای بررسی تحليل اثر تعاملی استفاده شـود کـه بـه
توزیع نرمال حساسيت نداشته باشد (داوری و رضازاده .)1732 ،ازآنجاکه دادهها غيرنرمـال هسـتند،
از نرمافزار پی ال اس استفاده شده است .درادامه ابتدا دادههای توصيفی تجزیـهوتحليـل مـیشـود و
بررسی برازش مدل در سه بخش برازش مدلهای اندازهگيـری ،بـرازش مـدل سـاختاری و بـرازش
مدل کلی انجام شده است.

يافتههاي توصیفي
دادههــای جمعيــتشــناختی جمــعآوریشــده بــهوســيلۀ پرسشــنامه ،نشــان داد کــه بيشــترین
پاسخدهندگان را مردان با  37/2درصد از شرکتکنندگان تشکيل دادند .بيشترین شرکتکنندگان
با گروه سنی  40-71سال را تشکيل میدادند و بيشترین پاسخدهندگان را مدیران عملياتی با سطح
تحصيالت ليسانس که سابقۀ کاری  17-11سال را داشتند ،تشکيل دادند.

يافتههاي استنباطي
در روش حداقل مربعات جزیی ،قبل از آزمودن فرضـيههـا ،الزم اسـت تـا بـرازش مـدلهـای
اندازهگيری ،مدل ساختاری و مدل کلـی پـژوهش را مـورد بررسـی قـرار داد (داوری و رضـازاده،
.)1732
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برای بررسی برازش مدل اندازه گيری از سـه معيـار پایـایی ،روایـی همگـرا و روایـی افتراقـی
استفاده شد و برای سنجش پایایی مدل ،از پایایی ترکيبی و آلفای کرونباخ استفاده شد .بـاتوجـهبـه
معيار متوسط واریانس استخراج شده1که باالتر از  0/7میباشد (داوری و رضـازاده .)1732 ،روایـی
همگرای مدل و مناسببودن برازش مدلهای اندازهگيری تأیيد میشود .پایـایی ترکيبـی و ضـریب
آلفای کرونباخ (معيار سنجش پایایی) در مورد همۀ متغيرها باالتر از  0/3بود (جـدول  ،)1درنتيجـه
نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معيار ،برازش مناسب مدل را تأیيـد مـیکنـد .در جـدول (،)7
برای اندازهگيری روایی افتراقی از معيار فورنل -الرکر استفاده شد.
این معيار ادعا میکند که یک متغير باید در مقایسه بـا معـرفهـای سـایر متغيرهـای مکنـون،
پراکندگی بيشتری را در بين معرفهـای خـودش داشـته باشـد .از نظـر آمـاری ،متوسـط واریـانس
اخراجشده هر متغير مکنون باید بيشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن متغيـر بـا سـایر متغيرهـای
مکنــون باشــد .حــال بــه بررســی معيــار فورنــل  -الرکــر در نمونـۀ مــورد بررســی در ایــن پــژوهش
میپردازیم.
همانطور که مشاهده میشود مقدار متوسط واریانس اخراجشده برای سازههـا بيشـتر از تـوان
دوم همبستگی آن سازه با سایر سـازه هـای انعکاسـی موجـود در مـدل اسـت .بنـابراین بـهطـورکلی
مدلهای اندازهگيری انعکاسی ،از روایی افتراقی خوبی برخوردار است.
جدول  .5روايي همگرا و پايايي ابزار اندازهگیري
متغیر

آلفاي کرونباخ

پايايي مرکب

AVE

مزیت رقابتی

0/773

0/303

0/771

انعطافپذیری منابع انسانی

0/777

0/77

0/22

انعطافپذیری درونی منابع انسانی

0/372

0/743

0/274

انعطافپذیری رفتاری منابع انسانی

0/300

0/714

0/273

انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی

0/370

0/777

0/232

1. AVE
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جدول  .6ماتريس مقايسه  AVEو توان دوم همبستگي سازهها
متغیر

مزيت رقابتي

مزیت رقابتی

AVE=0/32

انعطاف پذیری منابع
انسانی
انعطاف پذیری درونی
منابع انسانی
انعطاف پذیری رفتاری
منابع انسانی
انعطاف پذیری رابطهای
منابع انسانی

انعطافپذيري
منابع انساني

انعطافپذيري

انعطافپذيري

انعطافپذيري

دروني منابع

رفتاري منابع

رابطهاي

انساني

انساني

منابع انساني

0/737

AVE=0/71

0/27

…

AVE=0/70

0/477

…

0/134

0/203

0/131

…

AVE=0/77
AVE=0/72

0/437

همانگونه که از جدول ( )7برگرفته از روش فورنل و الکر ( ،)1371مشـخو اسـت ،مقـدار
جذر  AVEمتغيرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههـای موجـود در قطـر اصـلی مـاتریس
قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی ميان آنها که در خانههای زیرین و چپ قطـر اصـلی ترتيـب داده
شدهاند ،بيشتر است .ازاینرو میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازههـا در مـدل ،تعامـل
بيشتری با شاخوهای خود دارند تا با سازههای دیگر .بهبياندیگـر ،روایـی واگـرای مـدل در حـد
مناسبی است.
مرحلۀ بعد بررسی بـرازش مـدل سـاختاری پـژوهش اسـت .مـدل سـاختاری ،بخشـی از مـدل
مفهومی کلی پژوهش است که در آن چگونگی پيوند متغيرهای پنهان بـا یکـدیگر تبيـين مـیشـود
(داوری و رضــازاده .)1732 ،بــرای بررســی بــرازش مــدل ســاختاری ،از ضــرایب  R2و معيــار Q2

استفاده شد .مقادیر  R2و  Q2برای سازههای مدل در جدول ( )7آمده است.
جدول  .9مقادير  R2و  Q2سازههاي مدل
انعطافپذيري منابع انساني

مزيت رقابتي

R2

...

0/732

Q2

...

0/273
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نکته ضروری در اینجا این است که مقدار  R2برای سازههای وابسـته محاسـبه مـیشـود و در
مورد سازههای مستقل مقدار این معيار صفر است و هرچه این مقدار برای سـازههـای وابسـتۀ یـک
مدل بيشتر باشد ،نشان از برازش ساختاری بهتر مـدل اسـت (جـدول  .)2سـه مقـدار  ،0/77 ،0/13و
 0/23بهعنوان مـالک بـرای مقـادیر ضـعيف ،متوسـط و قـوی  R2معرفـی شـده اسـت (جـدول )7
(داوری و رضازاده .)1732 ،از جدول ( ،)4چنين بر میآید که مقـادیر  R2بـرای مزیـت رقـابتی در
سطح متوسط قرار دارد.

برازش مدل کلي
از شاخو  Q2میتوان برای ارزیابی برازش مدل اندازهگيری و مدل معـادالت سـاختاری در
تحليلهای  plsاستفاده کرد .این شاخو خود به دو قسمت شاخو اشـتراک و شـاخو افزونگـی
تقسيم میشود .م بتبودن به ترتيب نشاندهندۀ کيفيت مطلوب مدل اندازهگيری و کيفيت مطلـوب
معادالت ساختاری است .م بتبـودن شـاخو نيکـویی بـرازش  GOFبـرازش کلـی مـدل را نشـان
میدهد .جدول ( )4شاخوهای بـرازش مـدل را نشـان مـیدهـد .بـاتوجـهبـه م بـتبـودن شـاخو
اشتراک و شاخو افزونگی و سه مقدار  0/01و  0/27و  0/72که بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوسـط
و قوی برای  GOFمعرفی شده است ( داوری و رضازاده )1732 ،و حصول مقدار  0/4برای ،GOF
مدل از برازش نسبتاًقوی و مناسبی برخوردار است .شاخوهای بـرازش مـدل در جـدول ( )4ارائـه
شده است .شاخو نيکوی برازش ( )GOFهـر دو مـدل انـدازهگيـری و سـاختاری را مـدنظر قـرار
میدهد و بهعنوان معياری برای پيشبينی عملکرد کلی مدل به کار میرود و با فرمول زیر محاسـبه
میشود.
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جدول  .4برازش مدل کلي پژوهش
R2

Communality

مزیت رقابتی

0/732

0/273

انعطافپذیری منابع انسانی

....

0/420

GOF

0/42

پس از برازش مدلهای اندازهگيری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،محقن اجازه مییابد کـه بـه
بررسی و آزمون فرضيههای تحقين خـود پرداختـه و بـه یافتـههـای پـژوهش دسـت یابـد (داوری و
رضــازاده .)1732 ،ایــن کــار در دو بخــش بررســی ضــرایب معنـیداری ( )tو ضــرایب مســير (،)B
صورت میگيرد .وقتی مقدار  tآماری برای آزمون یـک فرضـيه در سـطح  0/07بـاالتر از حـداقل
 1/32باشد ،فرضيه تأیيد میشود .ضریب مسير نيز نشاندهندۀ اثر مستقيم یک سازه بـر سـازه دیگـر
است .هر اندازه این ضریب مسير باالتر باشد ،تأثير پيشبينیکنندۀ متغير پنهان نسبت به متغير وابسـته
بيشتر خواهد بود .نتایج هر یک از فرضيهها در قالب دو مدل موجود در جدول  ،7ارائه شده است.
این جدول مبين دو مدل (شکل  2و  ،)7است .مدل  ،2فرضيۀ اصلی و مدل  7فرضيههـای فرعـی را
نشان میدهد.

شکل  .6عدد معنيداري فرضیۀ اصلي
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شکل  .9عدد معنيداري فرضیههاي فرعي

جدول  .1نتايج آزمون فرضیهها
ضريب

فرضیههاي فرعي

مسیر

فرضيۀ

انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تأثير م بت

اصلی

و معنیداری دارد.

1
2
2

انعطافپذیری درونی منابع انسانی بر مزیت رقابتی
تأثير م بت و معنیداری دارد.
انعطافپذیری رفتاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی
تأثير م بت و معنیدار دارد.
انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی بر مزیت رقابتی
تأثير م بت و معنیداری دارد.
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t-value

تأيید يا
رد فرضیه

13/007

0/270

تأیيد

0/727

4/707

تأیيد

0/272

3/777

تأیيد

0/147

1/712

رد
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هنگامیکه مقادیر  ،Tدر بـازۀ بيشـتر از  1/32باشـد ،بيـانگر معنـیداربـودن پـارامتر مربوطـه و
متعاقباً تأیيد فرضيههای پژوهش است (وینزی .)43-72 :2010،باتوجهبه مقـدار ضـریب معنـیداری
بهدستآمده برای مسيرهای بين متغيرها ،یک فرضيۀ مدل ،تأیيد و یک فرضيه ،رد میشـود .مقـدار
ضریب معنیداری فرضيۀ اول پژوهش  13/234به دست آمده است و نشان مـیدهـد کـه اقـدامات
مدیریت منابع انسانی تعهدمحور بر انعطافپذیری منابع انسانی تأثير م بت و معنیداری دارد .مقـدار
ضریب معنیداری برای فرضيۀ دوم  0/337و پـایينتـر از  /32اسـت کـه ایـن مطلـب حـاکی از رد
فرضيه دارد و نشان میدهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهـد محـور بـر مزیـت رقـابتی تـأثير
مستقيم و معنیداری ندارد .مقدار ضریب معنیداری فرضيۀ سـوم پـژوهش  2/377بـه دسـت آمـده
است و نشان میدهد که انعطافپذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی تأثير م بت و معنـیداری دارد.
مقدار ضریب معنیداری برای فرضيۀ چهارم  ،0/740و پایينتـر از  1/32مـیباشـد کـه ایـن مطلـب
حاکی از رد فرضيه دارد و نشان میدهد که پویـاییهـای محـيط رابطـه بـين انعطـافپـذیری منـابع
انسانی و مزیت رقابتی را در شرکتهای توليدی استان خوزستان تعدیل نمیکنـد .بـهعبـارتیدیگـر
در سطح اطمينان  37درصد نمیتوان کرد که متغير پویایی محيطی ،رابطۀ بين انعطافپذیری منـابع
انسانی و مزیت رقابتی را تعدیل میکند .ازاینرو فرضيه مطرحشده ،رد میشود.

نتیجهگیري
انعطافپذیری منابع انسانی یکی از مهمترین جنبههـای انعطـافپـذیری سـازمانی اسـت و بـر
سازگاری خصوصيات کارکنان نظير دانش ،مهارتها و رفتارها بـا شـرایط محيطـی در حـال تغييـر
متمرکز شده است .بعضی حرفههای امروزی به ماهيت ،عناصر و کمک بالقوه به عملکرد و مزیـت
رقابتی شرکت پی بردهانـد (نقـوی و نجفـی ..) 1730،هـدف کلـی مقالـه بررسـی ارتبـاط بـين ابعـاد
انعطافپذیری و مزیت رقابتی است .نتایج تحليلها نشان داد کـه انعطـافپـذیری منـابع انسـانی بـر
مزیت رقابتی تأثير م بت و معنیداری دارد .ميچی و شيهان( )2007در مطالعهای با عنوان "استراتژی
تجاری ،منابع انسانی ،انعطافپذیری نيروی کار و مزیت رقابتی" به بررسی اثـر انعطـافپـذیری بـر
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مزیت رقابتی پرداختند .نتایج نشان میدهد که در بنگاههایی که کيفيـت و نـوآوری را هـدف قـرار
دادهاند ،استفاده از نيروی کار به صورت بيرونی (نيروی کاری کـه انعطـافپـذیری نهـادی بـاالیی
دارند) با بهرهوری نيروی کار و رشد فروش رابطه منفی دارد ولی این ارتباط برای بنگـاههـایی کـه
هدفشان کاهش هزینه بوده ،م بت است .مطالعات بسياری تأثير م بت قابلذکر انعطافپذیری منـابع
انسانی را بر مزیت رقابتی مورد تأیيد قرار دادهاند .نظریۀ سرمایۀ انسانی نشان میدهـد کـه کارکنـان
ارزش اقتصــادی دارنــد و در حفــو مزیبــت رقــابتی ســازمان نقــش اصــلی ایفــا مــیکننــد .برخــی از
پژوهشگران بر این عقيدهاند که انعطافپذیری باالی منابع انسانی منجر به افزایش رضایت و انگيزۀ
کارکنان شده ،بهرهوری را ارتقا میدهد و همچنين ميزان ترک خدمت را کاهش میدهد؛ بنابراین
نتایج با یافتههای یوندت ( )2004و باتاچاریا ( )2007و بلتران مارتين ( )2007همسو است .باتوجهبه
نتایج ،پيشنهاد میشود که کارکنان ،در صورت بروز مشکل حتی در مواردی که اطالعـات کـاملی
درباره مشکل نداشته باشند ،بهطورمؤثر اقدام کنند و کارکنان شرکت بـرای حـل مشـکل خـود ،از
دانش کليۀ بخشهای سازمان استفاده کنند .همچنين فضایی فراهم شود تا کارکنان بهراحتی بتوانند
پيشنهادهای کاربردی برای تغيير و تحول در شرکت بيان کنند.
یافتۀ دیگر تحقين حاکی از آن است که انعطافپذیری درونی منابع انسانی بـر مزیـت رقـابتی
مؤثر است .تجزیهوتحليل ،اثر م بت انعطافپذیری درونی منابع انسانی بر مزیت رقابتی را نشان داد.
در مطالعات قبلی؛ کردری و دیگران ( )1337روزنبلت و اینبال ( ،)1333ول وردا و دیگران (2000
)؛ اسنل و یوندت .)2004( 1این نتایج را بررسی میکند که کارکنـان چندوظيفـهای بـرای افـزایش
اثربخشی سازمانی مشارکت میکند .پيشنهاد میشود که شرایطی فراهم شود کـه کارکنـان بتواننـد
در زمانی کوتاه از شغل فعلی به شغل جدید با مسئوليت مشابه جابهجا شوند .همچنين کارکنان بایـد
مهارتهای متعددی داشته باشند تا در وظایف متناظر با شغلهای دیگر به کار برند.
نتایج نشان داد که انعطافپذیری رفتاری منابع انسانی بر مزیت رقابتی مؤثر است و باتوجـهبـه
اینکه مقدار ضریب مسير م بت است ،تأثير م بتـی بـر مزیـت رقـابتی دارد .انعطـافپـذیری رفتـاری
1. Snell &Youndt.
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همچنين بهعنوان منبع مزیت رقـابتی پایـدار مـورد توجـه قـرار مـیگيـرد (الدو و ویلسـون.)1334 ،
برایم ال کارکنان انعطافپذیر میتوانند به کاهش هزینههای توليد و ارائه خدمات از طرین توسعه
فرایند جدید نوآوری که مراحل پرهزینه را از بين میبرد و یا بـه کـاهش ورودیهـا کمـک کننـد
(یونــدت و اســنل .)2004 ،بعضــی مطالعــات تجربــی اثــر کارمنــدان مبتکــر بــر عملکــرد شــغلی
(کرنت)1337،؛ رضایت شغلی (سيبرت 1و دیگران ،)412-423 :1333 ،بهرهوری و تعهد (کرکمن
و روزن )77-34 :1333،2را نشان میدهد که همگی منجر به نتایج سازمانی بهتر میشود .این نتـایج
با یافتههای سيد نقوی ( )1731که تأثير انعطافپذیری مهارتی و رفتاری بر عملکرد را بررسی کرده

است ،مطابقت دارد .بنابراین در شرکتهای توليدی ،انعطافپـذیری رفتـاری بـه کارکنـان کمـک
میکند تا با موقعيتهای جدید بـه راحتـی سـازگار شـوند و در مقابـل تغييراتـی کـه بـرای سـازمان
اجتنابناپذیرند ،مقاومت کمتری از خود نشان دهند .همچنين انعطـافپـذیری رفتـاری خالقيـت و
نوآوری کارکنان را افزایش میدهد که منجر به افزایش نـوآوری و عملکـرد نوآورانـه در سـازمان
میشود .بنابراین پيشنهاد میشود کارکنان ،ایدههایشان را با سایر افراد سازمان مبادله کنند و از ایـن
طرین بتوانند نسبت به سایر سازمانها مزیت ایجاد کنند.
فرضيۀ فرعی سوم نشان داد که انعطافپذیری رابطهای منـابع انسـانی بـر مزیـت رقـابتی مـؤثر
نيست و چون ضریب مسير منفی است ،بر مزیت رقابتی تأثير منفی میگذارد .حمایت تجربی بـرای
عدم رابطه معنیدار بين انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی و مزیت رقابتی یافت نشـد .توضـيحاتی
برای این ارتباط وجود دارد .بهعبارتدیگر بهرغم منافعی که سطوح باالی سـرمایۀ انسـانی (تعامـل
بين عضای سازمان) برای سازمان فراهم میکنند؛ م ل انتقال دانش ،افزایش توانـایی حـل مسـئله یـا
کــاهش کنتــرل رســمی بــين کارکنــان (ناهاپيــت و قوشــال1337،؛ یونــدت و اســنل،)2004 ،
انعطافپذیری رابطهای منابع انسانی مجموعه هزینههایی را در برمیگيرد که ممکن اسـت عملکـرد
سازمانی را تضعيف کند .طبـن تحقيقـات توسـط لينـا و ون بـورن ( ،)1333همکـاری بـين اعضـای
سازمان ممکن است هزینههایی را در برداشته باشد .برایم ـال ،سـرمایۀ انسـانی مسـتلزم هزینـههـای
1. Seibert
2. Kirkman & Rosen
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نگهداری است ،بنابراین هزینههای نگهداری ممکن است نمایان شود (م ـل هزینـههـای مربـوط بـه
حفو مداوم رابطهها و هنجارها م ل جامعهپذیری اعضای سازمان) .بهعالوه تمرکز بر جمع بيشتر از
افراد ممکن است انگيزه افراد برای نـوآوری را کـاهش دهـد (لينـا1و ون بـورن.)777-777 :1333،
بنابراین یافتههای قبلی نتيجه بهدستآمده را پشتيبانی میکند .با بررسی فرضيهها پيشـنهاد مـیشـود،
شاخوهای انعطافپـذیری منـابع انسـانی بـهعنـوان معيارهـای اثـربخش اضـافی مـورد اسـتفاده در
فرایندهای ارزیابی عملکرد مورد اسـتفاده قـرار گيـرد .انـدازهگيـری مفهـوم انعطـافپـذیری منـابع
انسانی ،اطالعات ارزشمندی برای شرکتها ارائه میدهـد و درنتيجـه بـهراحتـی قـادر بـه شناسـایی
مکانی هستند که به بهبود انعطافپذیری منابع انسانی نياز است.
درنهایت برای تحقيقات آینده پيشنهاد میشود که روابـط متقابـل بـين ابعـاد انعطـافپـذیری
منابع انسانی نيز مورد بررسی قرار گيرد .با درنظرگرفتن جامعه بزرگتر ،تخمين مدل کاملتری که
روابط بين متغيرها را در نظر بگيـرد را امکـانپـذیر مـیسـازد و جامعـۀ آمـاری پـژوهش عـالوه بـر
مدیران ،نظرات کارمندان را نيز باید مورد بررسی قرار دهد .همچنين پيشنهاد میشود ایـن پـژوهش
در جامعه بزرگتر انجام شود .این پژوهش بين شرکتهـای توليـدی بـزرگ ،متوسـط و کوچـک
اجرا و نتایج آن مقایسه شود .درپایان پيشنهاد میشـود کـه مـدل پـژوهش حاضـر در شـرکتهـای
خدماتی مورد سنجش قرار گيرد.

1. Leana & Vabborn
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