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 چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگ با انعطاف پذیری کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل بود. روش 

کارکنان  شامل کلیه تحقیق، این در آماری همبستگی که به روش میدانی انجام شده است. جامعه-تحقیق توصیفی

نفر می باشد.  571به تعداد  5931تامین اجتماعی استان اردبیل، که براساس مرکز آمار و اطالعات آن اداره در سال 

تعیین گردیدند. ابزار اندازه گیری  نفر 561خوشه ای با استفاده از جدول –نمونه گیری به صورت تصادفی ساده ای 

( که 5112و پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی)مارتین و همکاران،( 5112)آنگ و همکاران،هوش فرهنگپرسشنامه 

 روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید مدیریت تائید و پایایی آنها نیز به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب

بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل از آمار  1723انسانی و انعطاف پذیری منابع  1776برای پرسشنامه هوش فرهنگی 

توصیفی شامل فراوانی، درصد، انحراف معیار و از آمار استنباطی شامل کلموگراف اسمرنف برای تشخیص نرمال بودن 

توزیع آماری و چون توزیع آماری نرمال بودن از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 

افته های تحقیق نشان دادند که بین هوش فرهنگ با انعطاف پذیری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ی

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر هوش فرهنگ کارکنان اداره تامین اجتماعی استان اردبیل در سطح باالیی باشد 

 ن اداره در مسئولیت های خود باشند.می توان شاهد انعطاف پذیری بیشتری از کارکنان ای

 

 هوش فرهنگ، انعطاف پذیری، تامین اجتماعی، اردبیل  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1
 دارای آن عناصر فرهنگ و که آنجا رفتارها. از به شکل دهی برای طریقی است و جهان درک برای است مسیری فرهنگ

هستیم)لندران  متفاوتی رفتارهای دلیل شاهد همین به است، دیدنی بسیار مسیرهای از جهان پر و بسیار اعتقادات و ش ها ارز

 کاری های محیط با نزدیکی ارتباط بسیار که است هوش از جدیدی دامنه فرهنگی (. هوش5927اصفهانی و رحیمی نژاد، 

 الگوهای رفتاری به چگونه و می کنند فکر چگونه دهند دیگران تشخیص تا می دهد اجازه افراد به دارد. هوش فرهنگی متنوع

می دهد  فرهنگی مدیریت تنوع قدرت افراد به و داده کاهش را بین فرهنگی ارتباطی موانع نتیجه در دهند، می پاسخ

 های محیط از های محدوده گسترد در را فردی بین تعامالت و کارکنان سازمان، مدیر، اثربخشی فرهنگی هوش همچنین

(. مفهوم انعطاف پذیری توجه محققان زیادی را در دهه گذشته 5921می دهد)فیاضی و جان نثاری احمدی، افزایش اجتماعی

( انعطاف پذیری را به عنوان توانایی شرکت در پاسخ به تقاضاهای متنوع از محیط 5331به خود جلب کرده است. سانچر)

طاف پذیری شرکت قادر می کند تا با الزامات متنوع و در رقابتی پویایش تعریف می کند از منظر قابلیت سازمانی حیاتی، انع

حال تغییر محیط بیرونی اش سازگار شود و به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر برسد و آن را حفظ کند. انعطاف پذیری منابع 
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، مهارت ها و انسانی یکی از مهمترین جنبه های انعطاف پذیری سازمانی است و بر سازگاری خصوصیات کارکنان)نظیر دانش

رفتارها( با شرایط محیطی در حال تغییر متمرکز شده است. بعضی حرفه های امروزی به ماهیت عناصر و کمک بالقوه به 

عملکرد شرکت پی برده اند. برای مثال سه بعد متمایز انعطاف پذیری منابع انسانی شناسایی شده اند عبارتند از : انعطاف 

(. لذا با 5931ف پذیری رفتاری کارکنان و انعطاف پذیری کارکردی منابع انسانی)نجفی کلیانی، پذیری مهارتی کارکنان، انعطا

توجه به نقش حساس کارکنان تامین اجتماعی در بهبود کارایی و اثربخشی این سازمان و همچنین افراد و مردم بقیه سازمان 

ملکرد شغلی مناسب از یک سو موجب بی کفایتی کارمند و ها و بازنشستگان و قشر کم درآمد جامعه، با توجه به اینکه عدم ع

از سوی دیگر موجب کاهش بازده کمی و کیفی کار می شود و همچنین با گسترش مفاهیم هوش فرهنگ در جوامع پیشرفته 

ش امروزی و اهمیت و تاثیر آن بر انعطاف پذیری کارکنان محقق درصدد است تا به دنبال این پرسش باشد که آیا بین هو

فرهنگ با انعطاف پذیری منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه وجود دارد؟ داشتن مهارت، تخصص، 

دانش، هوش فرهنگ و هوش اخالقی و برقراری ارتباط مناسب با مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو ضرورت 

عطاف پذیری باال برای رویارویی با مسایل فوق آشکار می شود بررسی مطالعات فراهم نمودن بستر توسعه منابع انسانی با ان

پیشین نشان می دهد که مطالعاتی تاکنون درباره انعطاف پذیری کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل انجام نشده است 

ان تامین اجتماعی استان اردبیل الزم بنابراین مطالعه رابطه هوش فرهنگ و هوش اخالقی با انعطاف پذیری منابع انسانی کارکن

وضروری به نظر می رسد از این رو با توجه به ماهیت سازمان تامین اجتماعی در خدمات رسانی به مردم انعطاف پذیری باالی 

منابع انسانی و داشتن هوش فرهنگ و هوش اخالقی الزم در سازمان برای کارکنان این اداره الزم و ضروری است لذا پژوهش 

اضر به دنبال بررسی رابطه بین هوش فرهنگ و هوش اخالقی با انعطاف پذیری منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی استان ح

اردبیل است تا با ارایه نتایج این تحقیق هم مسئوالن و هم کارکنان برای باال بردن هوش فرهنگ، هوش اخالقی و انعطاف 

ی اقشار مردم خصوصا اقشار بازنشسته کشور که عمری برای پیشرفت و توسعه پذیری، در دادن خدمات بیشتر و مناسب برا

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف 5932نظرپوری و رحیمی اقدم) کشور زحمت کشیدند تالش کنند.

 73ازمانی با ضریب تشخیص پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان پرداختند و نتایج تحقیق نشان داد که هوش س

درصد، تبیین کننده قوی انعطاف پذیری منابع انسانی است. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد همه ابعاد 

( در 5932اسماعیلی و رحیمی اقدم) متغیر هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری با انعطاف پذیری منابع انسانی دارند.

سی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری به این نتیجه رسیدند که تحقیقی با عنوان برر

درصد، تبیین کننده قوی انعطاف منابع انسانی است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون  25سرمایه فکری با ضریب تشخیص 

ا انعطاف منابع انسانی دارند. بنابراین مدیرت اثربخش نشان داد که همه ابعاد متغیر سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری ب

در پژوهش خود به بررسی، توسعه و سنجش  9(5151سرمایه فکری، به بهبود انعطاف منابع انسانی منجر می شود. ون دریل)

زمانی کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختار حیاتی، در سطح سازمانی پرداخت و به این نتیجه رسید که هوش فرهنگی سا

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که هوش 5152)2رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمان دارد. گلمن

 فرهنگی و اخالقی سازه ای مناسب برای موفقیت شغلی و کاری و به طور کلی موفقیت در زندگی است.

 روش شناسی .2
صورت پیمایشی انجام شده است باشد که بههمبستگی می این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی،

 چون روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته، بررسی شده است. بنابراین، نوع پژوهش از جهت هدف، کاربردی است. جامعه

اره در سال کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل، که براساس مرکز آمار و اطالعات آن اد شامل کلیه تحقیق، این در آماری

نفر انتخاب سپس پرسشنامه ها به صورت  561نفر می باشد. نمونه گیری براساس جدول مورگان  571به تعداد  5931
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های متعددی بهره گرفته می شود که  برای گرد آوری اطالعات ازابزارها و روشتصادفی ساده در بین آنها پخش شدند. 

برای جمع آوری اطالعات استفاده شده  ها پرسشنامه ی، مقاالت، پایان نامه ها و تاینترنکتابخانه ای و درتحقیق حاضر ازمنابع 

. 5مولفه های  2گویه در  51( که شامل 5112برای سنجش هوش فرهنگ از پرسشنامه هوش فرهنگ آنگ و همکاران). است

. 9(، 51تا سواالت  6شناختی)از سواالت . هوش دانش یا 5(، 1تا سواالت  5مولفه هوش راهبردی یا فراشناختی)از سواالت 

جهت سنجش  ( می باشد.51تا سواالت  56. هوش رفتاری)از سواالت 2( و 51تا سواالت  55هوش انگیزشی) از سواالت 

( استفاده شد 5112گویه ای انعطاف پذیری منابع انسانی بلترن مارتین و همکاران) 55انعطاف پذیری کارکنان از پرسشنامه 

. مولفه انعطاف 5(، 9تا سواالت  5. مولفه انعطاف پذیری وظیفه ای)از سواالت 5مولفه های  9گویه در  55رسشنامه از که این پ

( تشکیل شده است. 55تا سواالت  2. مولفه انعطاف پذیری رفتاری)از سواالت 9( و 7تا سواالت  2پذیری مهارتی)از سواالت 

روایی محتوایی شد. ارزشی لیکرت از کامال مخالفم تا کامال موافقم می با 1طیف  شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه در

به ترتیب برای پرسشنامه به وسیله اساتید مدیریت تائید و سپس پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ  ها و صوری این پرسشنامه

آمد. در این پژوهش از آلفای کرونباخ برای بدست  1723و برای پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی  1776هوش فرهنگی 

تعیین پایایی پرسشنامه و از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، در بخش آمار توصیفی 

داف توصیفی با استفاده از جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس به تجزیه و تحلیل داده های جمیعت شناختی و اه

شد. و در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن داده های آماری استفاده شد. 

می  1711چون داده های بدست آمده در آزمون کلموگرا اسمیرنف نشان داد که توزیع داده نرمال هستند یعنی بزرگتر از 

 Spss19ها از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار  باشند بنابراین تجزیه و تحلیل فرضیه

 استفاده شد.

 یافته ها .3
 91کمتر از درصد  372 و حداقل نمونه شامل سال 21 -11بین سن  درصد 2972حداکثر سن نمونه مورد مطالعه شامل 

درصد باالترین نمونه آماری و دیپلم و  1272یعنی  32از میان افراد نمونه فوق دیپلم و لیسانس با فراوانی  .سن داشتندسال 

سال با فراوانی  1درصد پائین ترین نمونه آماری سطح تحصیالت هستند. در این تحقیق زیر  171یعنی   2زیر دیپلم با فراوانی 

درصد بیشترین سابقه خدمت را دارند. در این  2176یعنی  79با فراوانی  سال 51درصد کمترین و بیشتر از  5771یعنی  52

درصد هستند. با توجه به نتایج  5176یعنی  99درصد و جنسیت زن با فراوانی  7372یعنی  557تحقیق جنسیت مرد با فراوانی 

آزمون های همبستگی پارامتریک  ( بنابراین از1711بودند)بزرگتر از  لنرما ریماآ جامعه یعزتوآزمون کلموگراف اسمیرنف 

 انتو می رو ینا است. از 1711هر دو متغیر بزرگتر از مقدار   در داری معنی سطحپیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. 

هستند بنابراین از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل فرضیه  لنرما ریماآ جامعه یعزتو که گفت

 استفاده شد.ها 
 و مولفه های آن انعطاف پذیری منابع انسانیبا  هوش فرهنگی. ماتریس همبستگی رابطه 1جدول 

 
 کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل انعطاف پذیری

 نتیجه آزمون تعداد سطح معناداری همبستگی ضریب

 1Hو تائید   0H رد 561 17111 17692 هوش فرهنگی

 
 وظیفه ای کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل انعطاف پذیری

 نتیجه آزمون تعداد سطح معناداری همبستگی ضریب

 1Hو تائید   0H رد 561 17111 17971 هوش فرهنگی



 
 کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل انعطاف پذیری مهارتی

 نتیجه آزمون تعداد سطح معناداری همبستگی ضریب

 1Hو تائید   0H رد 561 17111 17279 هوش فرهنگی

 
 کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل انعطاف پذیری رفتاری

 نتیجه آزمون تعداد سطح معناداری همبستگی ضریب

 1Hو تائید   0H رد 561 17111 17212 هوش فرهنگی

 

برای بررسی ارتباط بین متغیر هوش فرهنگی با انعطاف پذیری منابع انسانی و مولفه های آن شامل انعطاف پذیری 

کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. وظیفه ای، مهارتی و رفتاری 

آورده شده است. بررسی ضرایب همبستگی با روش پیرسون  5شماره نتایج به دست آمده از بررسی فرضیه پژوهش در جدول 

متغیر هوش فرهنگی با انعطاف پذیری منابع انسانی و مولفه های آن شامل انعطاف ی رابطه مثبت و معنادار بین نشان دهنده

فر مبنی بر مستقل بودن کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل است. بنابراین فرضیه صپذیری وظیفه ای، مهارتی و رفتاری 

متغیر هوش فرهنگی با انعطاف پذیری منابع گردد و نتیجه می گیریم که بین ( تایید میH1متغیرها رد و فرضیه تحقیق)

کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه مثبت انسانی و مولفه های آن شامل انعطاف پذیری وظیفه ای، مهارتی و رفتاری 

 دارد.و معناداری وجود 

 بحث و نتیجه گیری .4
نتیجه نشان داد که بین هوش فرهنگ با انعطاف پذیری منابع انسانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه مثبت 

معناداری وجود دارد. در تبین یافته فوق می توان گفت که با توجه به گسترش محیط های کاری متنوع و گسترده، آگاهی از 

اف پذیری منابع انسانی از اهمیت خاصی در محیط کاری به شمار می آید و هر سازمانی دارای کارکنان هوش فرهنگی و انعط

با هوش فرهنگی و انعطاف پذیری مختلفی هستند و در آینده، سازمان ها به لحاظ فرهنگی، انعطاف پذیری، سنی، جنسی و 

وجه به تفاوت های فردی و فرهنگی کارکنان، آنان را به مرور به توانایی با تنوع زیادی از نیروی انسانی روبه رو می شوند عدم ت

نیروی کار ناراضی و در نهایت به منبع تعارض در سازمان تبدیل می کند در مقابل به کارگیری قابلیت های هوش فرهنگی و 

 انعطاف پذیری با ظرفیت باال موجب افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر کارکنان می شود.

داد که بین هوش فرهنگ با انعطاف پذیری وظیفه ای کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه مثبت  نتیجه نشان

معناداری وجود دارد. در تبین یافته فوق می توان گفت که داشتن هوش فرهنگی و انعطاف پذیری باال برای آن دسته از بخش 

ن و بازنسشتگان می باشد، مفید و موثر است همچنین دارا بودن های خدماتی که هدف سازمان، ارائه انوتع خدمات به مشتریا

کارکنانی که توانایی انجام وظایف گوناگون را دارا می باشند به سازمان کمک می کند تا افزایش رضایتمندی مشتریان از 

اشتن هوش فرهنگی و کارکنان به سرعت باال رفته و نسبت به سازمان های رقبا از عملکرد بهتری برخوردار شوند همچنین د

انعطاف پذیری وظایف باال کارکنان، توانای نقل و انتقال کارکنان در سرتاسر سازمان را آسان می نماید که این یک مزیت مفید 

 و با ارزش برای سازمان هایی هستند که چنین نیروی انسانی دارند.

ارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه نتیجه فرضیه نشان داد که بین هوش فرهنگ با انعطاف پذیری مهارتی ک

مثبت معناداری وجود دارد. در تبین یافته فوق می توان گفت که توسعه و گسترش هوش فرهنگی و همچنین افزایش انباشته 

هبود ای از مهارت ها، باعث ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در نیروی کار می شود و در نتیجه منجر به کاهش هزینه نیروی کار و ب

کارایی و بهره وری سازمان می گردد به عالوه، همزمان با این که افراد در سطوح پایین سازمان دارای مهارت های متنوع می 

گردند، این امر می تواندمنجر به کاهش نیاز به نظارت بر کارکنان یا کاهش هزینه های غیرمستقیم کارکنان گردد. از سوی 



پذیری مهارتی همراه با هوش فرهنگی باال، باعث افزایش جنبه های انسانی در کار شود، دیگر احتمال می رود که انعطاف 

امنیت شغلی بیشتری را برای کارکنان فراهم نماید و جذابیت شغل و امکان برخورداری بیشتر از مشاغل گونانگون را به دنبال 

 داشته باشد.

ی رفتاری کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه نتیجه فرضیه نشان داد که بین هوش فرهنگ با انعطاف پذیر

مثبت معناداری وجود دارد. در تبین یافته فوق می توان گفت که کارکنان می توانند از دانش و کنترل فرایندهای فکری 

ورند و نسبت مرتبط با هوش فرهنگی خود استفاده نموده و زیربنایی برای دریافت و رمزگشایی رفتار خود و دیگران به دست آ

به تفاوت ها و تشابهات فرهنگی خود و دیرگران آگاهی پیدا کنند و می توانند در موقعیت های مختلف با توجه به فرهنگ و 

رفتارهای خود با دیگران به صورت اثربخشی رفتار نمایند همچنین با مدنظر قرار دادن هوش فرهنگی خود در رفتارها و 

دم ارزش و موقعیت سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر باالتر برده و شرایطی را فراهم برخوردهای خود با دیگران و مر

 بیاورند تا افراد و مردم عادی بتوانند تعامل بیشتری را با سازمان و و همچنین با یکدیگر داشته باشند.

 پیشنهادات .5
فرهنگی مناسب سازمان و کمک به پیشنهاد می شود که مدیران سازمان تامین اجتماعی با طراحی مدل هوش  .5

ترویج آن در سازمان و فرهنگ سازی مناسب، زمینه بروز انعطاف پذیری منابع انسانی را در سازمان تامین اجتماعی 

 فراهم نمایند.

پیشنهاد می شود که با توجه به اینکه کارکنان با افزایش و توسعه انعطاف پذیری وظیفه ای توانایی نقش های  .5

زش آفرینی را در حوزه های مختلف فراهم می آورد مدیران سازمان تامین اجتماعی تالش خود را در متفاوت و ار

جهت بهبود هوش فرهنگی کارکنان انجام داده که این کار باعث یادگیری الگوهای جدید و ارائه وظیفه های صحیح 

 و قبول وظایف محوله از سوی سازمان می شود. 

ازمان تامین اجتماعی زمینه های الزم برای کسب نتایج مطلوب از توسعه انعطاف پیشنهاد می شود که مدیران س .9

 پذیری مهارتی کارکنان و بهره برداری از فرصت های جدید فراهم بیاورند.

پیشنهاد می شود که با توجه به اینکه هوش فرهنگی کارکنان زمینه بروز رفتارهای کارکنان در آینده در سازمان را  .2

دوره های ضمن خدمت را برای انطباق پذیری این هوش با رفتارهای سازنده و مورد قبول سازمان تشکیل می دهد 

 قرار دهند.
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