
Journal of Health Administration 

 

 

Fall 2020, Vol 23, Issue 3 

75 

 
 

The relationship between electronic human resource 
management, human resource flexibility, and creating a 

competitive advantage in hospital services 
 

 

Elaheh Ebrahimi 1 , Amir Ghafourian Shagerdi 2* , Saied Aibaghi Isfahani 3 , Mohammad Sajjad 

Ghafourian Shagerdi 4  
 
1Phd Student, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran. 
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Imam Reza international University, Mashhad, Iran. 
3 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahroud University of Technology, Shahroud, 

Iran 
4 M.A. Business Management- Strategic Management, Faculty of Management and Accounting, Department of Management, 

Imam Reza International University, Mashhad, Iran. 

 

  

ARTICLE INFO ABSTRACT 

  
Corresponding Author:  
Amir Ghafourian Shagerdi 
e-mail addresses:  
ghafourian@imamreza.ac.ir  

Introduction: Considering that competitive advantage is the basis of strategic 

management, the purpose of this study is to determine the relationship between 

electronic human resource management, competitive advantage, and human 

resource flexibility. 

Methods: The present applied and descriptive research was done in the 2020. 

The statistical population of this research was the employees of the Isfahan 

government hospitals. Using Cochran formula, 341 people were taken as the 

final sample. The data collection tool in this study was a standard questionnaire 

whose validity and reliability had been confirmed in previous studies. The data 

were then analyzed by SPSS and LISREL software. 

Results: The results of the tests showed that electronic human resource 

management with 0/76 impact factor had a positive and significant effect on 

the competitive advantage, and the one with 0/66 impact factor had a positive 

and significant effect on flexibility of human resources. Also, human resource 

flexibility with 0/35 impact factor had a positive and significant impact on 

competitive advantage. 

Conclusion: Considering the mediating role of the human resources 

flexibility in the relationship between electronic human resources with 

competitive advantage, we need to invest in the electronic system related 

sectors to improve strategic decision-making procedures in the field of 

appropriate investment in human resources and increased competitive 

advantage. 
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دف است؛ لذا ه یراهبرد تیریدر مد یمفهوم یسنگ بنا یرقابت تیمز کهنیبه ابا توجه مقدمه: 

منابع  یریپذو انعطاف یرقابت تیمز ک،یالکترون یمنابع انسان تیریارتباط مد نییپژوهش حاضر، تع

 است. یانسان

 99بوده که در سال  یفیروش، توص ثیو از ح یپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد: هاروش

بود  شهر اصفهان یدولت یهامارستانیب یپژوهش حاضر، کارکنان ستاد یشده است. جامعه آمارانجام

پژوهش انتخاب شدند. ابزار  ییعنوان نمونه نهانفر به 143که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

ها پس شده بود. داده دیتائ یعات قبلآن در مطال ییایو پا یینامه بود که رواها، پرسشداده یگردآور

 شد. لیتحل LISRELو  SPSSافزار در نرم یآوراز جمع

 بی)با ضر یرقابت تیبا مز کیالکترون یمنابع انسان تیریپژوهش حاضر نشان داد که مد جینتا ها:یافته

دارد.  ی( ارتباط مثبت و معنادار77/0ارتباط  بی)با ضر یمنابع انسان یریپذ( و انعطاف67/0ارتباط 

( ارتباط مثبت و 13/0ارتباط  بی)با ضر یرقابت تیبا مز زین یمنابع انسان یریپذانعطاف ن،یهمچن

 را نشان داد. یمعنادار

 یمنابع انسان نیدر رابطه ب یمنابع انسان یریپذانعطاف یانجینقش م دیبا توجه به تائ: گیرییجهنت

به  یکیالکترون یهاستمیمرتبط با س یهادر بخش یگذارهیبا مزیت رقابتی، باید با سرما کیالکترون

 شیجه افزایمناسب در منابع انسانی و درنت یگذارهیراهبردی در زمینه سرما یریگمیتصم یهاهیبهبود رو

 توجه کرد. یرقابت تیمز

 

  10/04/99 :مقاله وصول

  31/07/99 :ییصالح نهاا

 13/07/99 :نهایی رشیپذ

 22/09/99 :آنالینانتشار
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 کای تلقی می گردد که یرقابتی حوزه تدر عصر حاضر مزی

ی باالتر از رقبای خود تآن موقعی قاز طری تواندسازمان می

 رقابتی در مرکز تمزی ر،های اخیخلق کند. در واقع طی سال

ی ادهای زیی رقابتی قرارگرفته و بحثهابحث استراتژی

 فتعری نیترجشده است. رایرقابتی مطرح تدرباره مزی

استراتژی رقابت و در چارچوب خلق  اتر ادبیرقابتی د تمزی

 نهاز هزی شارزش، هر آنچه را که موجب شود درآمد بی

 انی و همکاران بید[ سعی3می گردد. ] انبی ابد،ی شافزای

برای  یدعامل کلی کعنوان یرقابتی به تکه مزی کنندمی

ی هاه[ لذا سرمای2. ]شودثروت سازمانی محسوب می شافزای

دانشی  هایبلکه سرم ستی نیکیزمالی و فی هسرمای سازمان، تنها

ی رقابت تمزی کعصر داشتن ی نتر است؛ و در ایافراد مهم

 وکارها نقشی اساسیو افول کسب تدر موفقی تواندمهم می

 نا ایها بی از سازماناربسی ،داشته باشد. در بازارهای رقابتی

 ای عامل ،رقابتی تیزم ،موضوع سروکار دارند. به عبارتی

ازمان را س ،محیط رقابتی کترکیبی از عواملی است که در ی

 انندتوو رقبا نمی کندتر میها بسیار موفقسازمان راز سای

رقابتی می  ت[؛ در واقع مزی1. ]ندراحتی از آن تقلید نمایبه

 نامی ن،  در ایدسازمان ها را آشکار نمای نتواند شکاف بی

ی پیشرفته اهآوریی از فنرگیبا بهره کیکترونمنابع انسانی ال

 تی بسیار، منجر به توسعه مزیهاتو به همراه داشتن مطلوبی

ان عنوبه کی انسانی الکترونیروو نی گرددرقابتی می

رقابتی و کارآمدی و اثربخشی  تعامل مزی نتریبرجسته

وط به ی مربندهامنابع انسانی و فرآی تیرمدی ،ی انسانیرونی

در  یداتتمهی جادبا ای ستیباشده و سازمانها می لمدادآن ق

ه که در سازمان خود کوشا بود کارتقاء منابع انسانی الکترونی

[؛ 4توسعه و بهبود بخشند. ] زرقابتی خود را نی تمزی تدرنهای

 پیشرفت در رغمامروزه علی ماما آنچنان که مشاهده می کنی

های الشت ان،توسعه نیروی انسانی در بخش بهداشت و درم

در  ننظران بسیار کند بوده است؛ ایاندیشمندان و صاحب

صتی برای فر کمنابع انسانی الکترونی تیرحالی است که مدی

اهش ک قوری متخصصان منابع انسانی از طریبهره شافزای

ها بر و متمرکز کردن آن نو کارهای روتی فی از وظایاربسی

ازه را اج نای تیریمدشغل بوده و  به  کروی ابعاد استراتژی

 یهارساختنوآوری و توسعه در زی کعنوان یکه به دهدمی

 تیبه مز دجدی دهپدی کمنابع انسانی در ی تیراساسی مدی

[ درواقع، 3. ]ابندخود دست ی ترقابتی در حوزه فعالی

م در با توجه به اقدامات الز کمنابع انسانی الکترونی تیرمدی

 تمزی منجر به بهبود تواندمی ترتیفارائه خدمات باکی نهزمی

و مراکز خدمات درمانی شود؛  هامارستانبی نرقابتی در بی

همراه با  کتوسعه و بهبود منابع انسانی الکترونی نبنابرای

شود؛ یها منجر ممدیریتی بخردانه به شکوفایی و رونق سازمان

ع مناب تیرو تخصیص اعتبارات الزم در جهت توسعه مدی

یفیت تواند به ارتقا کمی هامارستانر بید کینانسانی الکترو

 تمزی شخدمات بیمارستان و افزایش رضایت مردم و افزای

سودآوری منتهی شود.  شرقابتی بیمارستان در جهت افزای

نمود که به علت سرعت  انگونه بی ن[؛ لذا می توان ای7]

غییر از یک سو، و ت دفزاینده تغییرات فن آورانه در عصر جدی

ای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از ماهیت تقاض

به شدت به دنبال کسب مزیت  دسوی دیگر، سازمان ها بای

های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز 

مشتریان باشند. در این خصوص، به نظر می رسد که حرکت 

به سوی ایجاد سازمان هایی که از سرعت و انعطاف پذیری 

پاسخ محیط متغیر، ناپایدار و پیش بینی ناپذیر  در ییباال

ه در جنب ژهبرخوردارند راه حلی جدید و حیاتی است؛ به وی

توانایی سازگاری از اشکال مختلفی  نای ،ی انسانیروهای نی

شده  فی انسانی تعریروی نیرکه عموماً به عنوان انعطاف پذی

 نعطافنامطمئن، داشتن ا ط. در محیداند، به دست می آی

در  اردرقابتی پای تمزی جادای قی منابع انسانی از طریرپذی

 [ 6است. ] نبلندمدت، برای سازمان ارزش آفری

های واحد  تفعالی کمنابع انسانی الکترونی تیرمدی ستمدر سی

انجام  هفمنابع انسانی خود را به سهولت بازطراحی نموده و وظی

قبالً توسط کارمندان واحد منابع  کهی از کارهایی را اربسی

ی محول کهای الکترونی ستمگرفته به سی انسانی انجام می

ز ی اکموسوی داوودی و فرتاش معتقدند ی د. سیدینمامی

ر سازمان د کمنابع انسانی الکترونی تیراستقرار مدی جنتای

 مقدمه
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[ 1آنان است. ] اقاشتی شکارکنان و افزای زهانگی شافزای

نامطمئن، داشتن  طدر محی دافتنپژوهشگران دری

 داری پایرقابت تمزی جادای قی منابع انسانی از طریرپذیانعطاف

 ن؛[؛ بنابرای9است. ] نآفریدر بلندمدت، برای سازمان ارزش

 اردگذرقابتی در درازمدت بر عملکرد سازمان اثر می تمزی

ته نک نبر ای ن. همچنیگرددسودآوری می شو منجر به افزای

رائه ی منابع انسانی در اهایستگیاها و ششده که مهارت دتاکی

ل تقلید سختی قابخدمت مناسب با نیاز مشتری مؤثر بوده و به

اف ، داشتن منابع انسانی انعطنی هستند بنابرایبردارو کپی

[؛ 30می شود. ] داررقابتی پای تمنجر به کسب مزی رپذی

در  انرمدی فی سطح وظایدگیچبا گسترش و پی نبنابرای

اهش یی جهت کهاستمسی جادای ،انسانی بعمنا تیرمبحث مدی

سطح تبادل اطالعات اثربخش ضروری  شو افزای هانههزی

 ررقابتی به عنوان ضرورت اجتناب ناپذی تاست. کسب مزی

مهم در بخش بهداشت و  نسازمانها محسوب می گردد. ای

ی افراد متبر سال ربه علت تاثی عصنای گربا دی سهدرمان در مقای

اقتصادی  طای برخوردار است. در شرای ندهفزای تاز اهمی

، منابع و های سالمت نههزی هبر پای دحاضرکه تفکر منطقی بای

 تضروری است که سازمان به مزی رد،ی آن قرار گیندهافرآی

ی مناسبی ی و اجتماعطتا بتواند عملکرد محی ابدرقابتی دست ی

 هسو درمان در مقای شتمهم در بخش بهدا نداشته باشد؛ که ای

به ارائه  زابر سالمتی افراد و نی ربه علت تاثی عصنای گربا دی

 دهیچیپ مار،ی بیازهاو کافی مطابق با نی قخدمات سالمت دقی

 تتر است. در بخش مراقبت های بهداشتی موضوع مزی

 فهیوظ رابرجسته ای برخوردار است، زی گاهرقابتی از جای

 نجامعه برعهده ای اتحی ازسالمت و مراقبت  حفظ رخطی

 بخش می باشد.

 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش3شکل 

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط مدیریت منابع  لذا

الکترونیک ، انعطاف پذیری منابع انسانی و خلق مزیت رقابتی 

در خدمات بیمارستانی است. مدل مفهومی پژوهش حاضر در 

 شکل یک آورده شده است. 

 
های پژوهش کاربردی؛ گیریجهت ازلحاظپژوهش حاضر 

های استراتژی ازلحاظ هدف پژوهش، توصیفی؛ ازلحاظ

روش  ازلحاظی و علماهیت،  ازلحاظپژوهش، پیمایشی؛ 

ی بوده است. همچنین، در این انامهپرسش، گردآوری داده

آوری ای و میدانی برای جمعکتابخانه پژوهش از روش

کارکنان  . جامعه آماری پژوهش،دردیگ استفادهاطالعات 

 یبیبه تعداد تقر شهر اصفهان یدولت هاییمارستانب یستاد

 یتصادف یریگاز روش نمونه مطالعه، نی. در ابودنفر  2000

 محدود بودن جامعه تیماه لی. به دلدیاستفاده گرد یاخوشه

حجم نمونه  نییتع یاز فرمول کوکران جامعه محدود برا

داقل ح کهییازآنجا، در همین راستا و ه استدردیگ استفاده

نفر محاسبه  122توسط فرمول کوکران،  یحجم نمونه آمار

اما با توجه به احتمال پاسخ گذاران مشارکت  است دهیگرد

ده شاز حداقل حجم نمونه محاسبه شتریدرصد ب 10 کنندگان،

 یجامعه آمار یاعضا انینامه در مپرسش 440 تعداد یعنی

 یوها طبق الگنامهپرسش عینحوه توزه است. دردیگ عیتوز

ه بود گون نیبد یاز جامعه آمار یاخوشه یتصادف یریگنمونه

 کی عنوانشهر اصفهان به یدولت مارستانیب 22که هرکدام از 

نامه پرسش 20 یصورت تصادفخوشه در نظر گرفته شد و به

 انیم از .دیگرد عیتوز مارستانیهر ب یکارکنان ستاد انیم

نامه برگشت داده پرسش 144تعداد  یعیتوز یهانامهپرسش

عات ها فاقد اطالنامهمورد از پرسش سه نکهیشد و با توجه به ا

 ،شدهلینامه تکمپرسش 143و  دیکامل بود، حذف گرد

نامه پرسش از مزیت رقابتی متغیرسنجش  یبراگردید.  لیتحل

 یبرا ؛ همچنین،[33]شد ستفاده ا مقیمی و رمضاناستاندارد 

ی منابع ریذپانعطافمنابع انسانی الکترونیک و  متغیرسنجش 

تیراس ریس و ف استاندارد یهانامهپرسش انسانی به ترتیب از

  [31و  32] گردید.استفاده  و همکاران و آیباغی اصفهانی

 هاروش

مدیریت منابع 

الکترونیک انسانی  
 مزیت رقابتی

انعطاف پذیری  

 منابع انسانی
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 ییبا استفاده از شاخص نسبت روا زینامه حاضر نپرسش ییروا

زنظر ا محتوایی روایی ارزیابی برای .شد دهیسنج ییمحتوا

 ابزار محتوای هماهنگی میزان مورد در متخصصان

 منظور این برای. شد استفاده هدف پژوهش، و یریگاندازه

 یفیک بررسی درشد.  گرفته نظر در کمی و کیفی روش دو

 وردبازخ تا کرد درخواست متخصصان از محتوا، پژوهشگر

 موارد آنبر اساس  که دهند ارائه ابزار با ارتباط در را الزم

 رینتیحصح و ینترمهم اینکه از اطمینان برای شد واصالح 

 نسبت شاخص از استشده ( انتخابمولف ضرورت) محتوا

 بر اساسنیز  نامهپرسش [34] استفاده گردید.  ییمحتوا ییروا

، هاهدادی آورجمعبعد از  ای لیکرت بود کهینهگزمدل پنج 

یرهای متغآلفای کرونباخ برای  SPSSافزار نرمیله وسبه

 9/0دید. میزان پایایی پرسش نامه تقریبا پژوهش محاسبه گر

حاصل شده است. بنا براین پرسش نامه از پایایی خوب و قابل 

 قبولی برخوردار بوده است. 

 یسازاز مدل هایهآزمون فرضهمچنین، در ادامه و برای 

در  روش نی. قدرت ادیاستفاده گرد یمعادالت ساختار

 آن در علوم مختلف از عیباعث کاربرد وس هاهیتوسعه نظر

مرسوم در  یهاشده است. مدل یمنابع انسان تیریجمله، مد

درواقع متشکل از دو بخش  یمعادالت ساختار یسازمدل

 نییو تب حیتوض یچگونگی که ریگاندازهمدل  هستند.

ا ر آشکار )سؤاالت( مربوطه یرهایپنهان توسط متغ یرهایمتغ

چگونه  دهدیکه نشان م یو مدل ساختار می نماید یبررس

از  یکید. انقرارگرفته گریکدیبا  وندیپنهان در پ یرهایمتغ

 یسازپژوهشگران از مدل ادیاستفاده ز لیدال ینترمهم

در قالب  هایآزمودن تئور تیقابل ،یختارمعادالت سا

 یلحاظ نمودن خطا گرید لی. دلاست رهایمتغ انیمعادالت م

زه اجا پژوهشگرکه به  روش است نیتوسط ا یریگاندازه

 یخود را با احتساب خطا یهاداده لیتا تحل دهدیم

ی آورها پس از جمعداده یتگزارش دهد. درنها یریگاندازه

 [33]شد.  لیتحل LISRELو  SPSSافزار از نرم با استفاده

 

نفر نمونه آماری در  143نتایج تحلیل توصیفی از مجموع 

 است. جدول یک آورده شده

 های جمعیت شناختی نمونه پژوهشیژگیو: 3جدول 

 درصد تعداد  متغیر

 

 جنس

 1/63 91 مرد

 6/21 214 زن

 

 

 سن )سال(

23-10 37 4/37 

13-40 309 0/12 

43-30 94 7/26 

33-70 12 0/24 

 

 تحصیالت

 2/1 21 دیپلم و زیر دیپلم

 3/33 31 کاردانی

 4/40 311 کارشناسی

 9/13 322 کارشناسی ارشد و باالتر

 

سابقه کاری 

 )سال(

3-3 34 9/33 

7-30 79 1/20 

30-33 327 9/17 

 9/27 92 سال 33باالتر از 
 

ی بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر هاروشیکی از 

 اسمیرنوف است. نتایج این –استفاده از آزمون کولموگروف 

دهد سطح معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر یمآزمون نشان 

 SPSS افزارنرمکرد  خاطرنشاناست. همچنین، باید  03/0از 
خیص را نرمال تش نامهپرسشطبق قضیه حد مرکزی نتایج این 

شد. ید ائتداده است؛ لذا فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها 

برای محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی، از نظرات 

 موردنظرناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون کارش

تا  دشخواسته  هاآنو با توضیح اهداف آزمون از  شداستفاده 

 »ی لیکرت بخشسههریک از سؤاالت را بر اساس طیف 

» و « مفید است ولی ضروری نیست» ، «ضروری است

طبقه بندی کنند. در شکل های دو و سه به « ضرورتی ندارد

معادالت ساختاری فرضیات پژوهش در ی سازمدلترتیب 

است.  شدهدادهداری نشان یمعنحالت ضرایب استاندارد و 

خارج از بازه  t چنانچه در حالت ضرایب معناداری، آماره

 هایافته شود.یمید تائقرار داشته باشد فرضیه  -97/3+ و 97/3
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 دو در جدولی امشاهدهعالئم اختصاری متغیرهای مکنون و 

 است. شدهارائه

 راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل: 2لجدو

 

حالت  در اتیفرض یریگمدل اندازهدر شکل دو که مربوط به 

است، میزان روابط بین سازه و بعد و همچنین، بعد  استاندارد

که ضریب رابطه یدرصورتو شاخص نشان داده شده است. 

 از قدرت موردنظرتوان گفت سؤاالت باشد، می 1/0باالتر از 

ل ج حاصکه از نتای طورهمانتبیین خوبی برخوردار است. 

های در شکل دو مشخص است تمامی شاخص شدهدادهنشان 

 برای کلیه سؤاالت مربوط به متغیرهای مدل شدهگرفتهدر نظر 

 استاندارد تخمین . مدلاست 1/0ی باالی بار عاملدارای 

 ستگیهمب ضرایب داشتن با که گردیده است ارائه جهتینبد

-می همفرا را ابعاد بین و هاشاخص بین مقایسه امکان دوتایی

بر اساس  تواننمی ضرایب، این معناداری باب در اما سازد؛

 از ایدب بلکه گیری کرد،تصمیم هاآن کوچکی یا بزرگی

 تفادهاس مسیر ضرایب این معناداری تعیین جهت تی شاخص

مشخص  که شد ارائه دلیل این به معناداری اعداد مدل. نمود

 عنادارم شاخص و بعد بین رابطه و بعد و سازه بین شود رابطه

که در  T-value همان یا معناداری اعداد مدل خیر؟ یا است

 یک هر بودن معنادار است میزان شدهدادهشکل سه نمایش 

 ازتر بزرگ آن مقدار چنانچه و می دهد نشان را پارامترها از

 ؛بوده اند معنادار مدل پارامترهای باشد، 97/3 عدد مطلق قدر

تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معنادار  بنابراین،

.بوده اند

 
 استاندارد حالت فرضیات در یریگاندازهمدل  :2شکل 

 شاخص متغیر
عالمت 

 اختصاری

 مزیت رقابتی

(CA) 

 D1 مزیت مشهود

 D2 مزیت پایدار

 D3 مزیت پویا

 D4 متجانس تیمز

 D5 مزیت مرکب

منابع  تیریمد

 یانسان

 کیالکترون

(EHRM) 

 D6 و مداخله کارکنان یریدرگ

 D7 سهولت استفاده

 D8 درک سودمندی

 D9 تیفیک

 یریپذانعطاف

 یمنابع انسان

(HRF) 

 D10 یافهیوظ یریپذانعطاف

 D11 یمهارت یریپذانعطاف

 D12 یرفتار یریپذانعطاف
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 یداریمعن فرضیات حالت یریگاندازه مدل :1شکل 

 

 ی برازندگی مدل مفهومی پژوهشهاشاخص: 1جدول 

 NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA X2/df هاشاخص

 34/2 063/0 16/0 90/0 92/0 93/0 92/0 مقادیر

 1 < 01/0 < 1/0> 9/0> 9/0> 9/0> 9/0> قبولقابلمیزان 

ییدی بر اساس تأهمچنین، مدل حاضر در تحلیل عاملی 

ی برازش ارزیابی شد و نتیجه حاصل در هاشاخصترین مهم

 معادالت مدل ارزیابی جهت آورده شده است. سهجدول 

 هایشاخص که دارد وجود مختلفی هایشاخص ساختاری

 حال رد پیوسته هاشاخص این شوند کهمی نامیده برازندگی

 بهینه آزمون درباره هنوز اما باشند،می تکامل و توسعه مقایسه،

 پژوهش در که هاییشاخص. ندارد وجود همگانی توافق نیز

 که بینس اسکوئر کای: از اندعبارت است، شدهحاضر استفاده

 مدل آزادی درجه بر اسکوئر کای مقدار ساده تقسیم از

 این برای قبولقابل مقدار که (χ2/df) شود می محاسبه

( RMSEA))شاخص . است سه کمتر از مقادیر شاخص

Root Mean Square Error of Approximation) که 

. بوده اند 01/0 از کمتر مقدار دارای قبولقابل هایمدل

( AGFI))شده شاخص نیکویی برازش تعدیل همچنین،

Adjusted Goodness Fit Index) مقدار محاسبه شد که 

عالوه  .باشد 1/0 از تربزرگ باید شاخص این برای قبولقابل

 Goodness Fit( GFI))بر آن، شاخص نیکویی برازش 

Index)،  شاخص برازش تطبیقی((CFI )Comparison 

Fit Index)  شاخص برازش هنجار نشده ،((NNFI )NON 

Normalized Fit Index)   و درنهایت شاخص برازش

محاسبه   (Normalized Fit Index( NFI)) هنجار شده

 از تربزرگ باید هاشاخص این برای قبولقابل مقدار شد که

وجود ارتباط مثبت  تحلیل های آماری نشان دهنده.باشد 9/0

بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و مزیت رقابتی  و معنادار
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 13/2T-valueبود، بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید شد )

(. آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و =

معنادار بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و انعطاف پذیری 

وم (. فرضیه س= 03/3T-value)منابع انسانی وجود دارد

پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین انعطاف 

(. = 91/3T-valueپذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی بود )

وجود ارتباط معنادار و مثبت بین منابع انسانی الکترونیک و 

مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری منابع 

 (.= T-value 03/3 و 3/ 91) انسانی )فرضیه چهارم( تایید شد

آورده  چهارهای پژوهش در جدول یهفرضیت نتایج درنها

.شده است

 

 هاهیفرضجهت آزمون  t: نتایج ضرایب ارتباط و آماره 4جدول 

t ضریب ارتباط مسیرها فرضیه آماره   نتیجه 

 کیالکترون یمنابع انسان تیریمد اول

 یرقابت تیمز    
 ید شدتائ 13/2 67/0

 کیالکترون یمنابع انسان تیریمد دوم

 یمنابع انسان یریپذانعطاف        
 ید شدتائ 03/3 77/0

 یمنابع انسانی ریانعطاف پذ سوم

 یرقابت تیمز           
 ید شدتائ 91/3 13/0

 

 چهارم
 کیالکترون یمنابع انسان تیریمد

 ی        منابع انسان یریپذانعطاف 

 ی رقابت تیمز        

77/0 

× 

13/0 

21/0 = 

03/3 

 و

91/3 

 ید شدتائ

 

 

 شد پذیرفته سه شکل در t آماره میزان به توجه با اول هیفرض

 کیالکترون یمنابع انسان تیریاصول مد ، بنابراین، اعمال

. این ابدی شیسازمان افزا نیا یرقابت تیتا مز گرددیسبب م

و همکاران،  یقیهمچون تصد ییهاهمسو با پژوهش جینتا

 نیا یدتائبنابراین، با  [36و 37] .است خانجانیو  ابراهیمی

منابع  تیریمد کهازآنجاییگردد یمیشنهاد پبه مدیران  هیفرض

و  رییغشدن ت نهی، نهادایحرفهدر توسعه  کیالکترون یانسان

، هاقابلیت و یستگیشا شیافزا تعهد، شینوآوری، افزا

دارد  مؤثرینقش  انسجام وتوافق  شیافزا ،هاهزینه یاثربخش

ه ک یتا زمان و گردد یتوسعه انسان جادیموجب ا تواندمیو 

امه خود اد یسنت هایروشهنوز به حفظ  یانمنابع انس بخش

در آن  نیادیبن یو تحول تغییر انتظار توانمی سختیبهدهد، 

 به کیترونکال یمنابع انسان تیریمد توسعهبا  ؛ پس بایدداشت

کمک  یتوسعه انسان هاییتقابلبهبود  و یستگیشا شیافزا

 نمود یسازیبومرا  کیالکترون یمنابع انسان تیریمد کرد و

 اده نمود.استف قیدق یزیربرنامه ندآیفر کیکار از  نیو برای ا

پذیرفته  در شکل سه tنیز، با توجه به میزان آماره دوم  هیفرض

 کیونالکتر یمنابع انسان تیریمداصول  بنابراین اعمال؛ شد

 یبهبود در آن به یمنابع انسان یریپذتا انعطاف گرددیسبب م

عارف  و یجانیهمسو با پژوهش فارس جینتا نیا که دینما لیم

ر منظوبه هایییمشاتخاذ خطمدیران باید با  [31نژاد است. ]

با راهبردهای  یمنابع انسان تیریمد ندهایآیفر یهماهنگ

و  یرپذانعطاف یاز ساختارهای سازمان یریپذانعطاف

 مندو آموزش کارکنان به نحو مؤثر بهره یمنابع انسان هاییهرو

 ایصادقانه یبازخوردها گرددمی شنهادیپ، نیهمچنگردند؛ 

 بیو در جهت رفع معاشده ارائهاز نحوه عملکرد افراد به آنان 

 ادهد نیو دلسوزانه از طرف مسئول یکاربرد هایراهنمایی

به  در کار یفیعالوه بر ارتقاء ک ریمس نیشود تا فرد در ا

سوم  هیرضدر فخویش بیشتر بپردازد. یروح تیگسترش ظرف

 تیمز و یمنابع انسان یریپذبین دو متغیر انعطاف tآماره  ،زین

 بحث
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لذا فرضیه پذیرفته  بود؛( -97/3 و 97/3خارج از بازه ) یرقابت

اصول  اعمال دهدینشان ماین موضوع  شود کهیم

 یقابتر تیتا مز گرددیسبب م یمنابع انسان یریپذانعطاف

 یباغیآ همچون ییهاهمسو با پژوهشنیز  جینتا نی. ابهبود یابد

 [39و 31است. ] یمیزارع پور و رح زیو ن و همکاران یاصفهان

نان فراهم شود تا کارک ییفضا شودیپیشنهاد م بنابراین، ؛

و تحول  ریتغی یبرا یکاربرد یبتوانند پیشنهادها یراحتبه

ه فراهم شود ک یطیشراو نیز  بیان کنند منابع انسانی را

با  دیل جدبه شغ یکوتاه از شغل فعل یکارکنان بتوانند درزمان

 دیکارکنان با ،همچنینگردند. جا مسئولیت مشابه جابه

متناظر با  فیداشته باشند تا در وظا یمتعدد هایمهارت

 هایشاخه گمارده شوند و نیزبه کار  گرید هایشغل

 یاضاف اثربخش یمعیارها عنوانبه یمنابع انسان پذیریانعطاف

 .به کار رودعملکرد  یابیارز یندهاآیدر فرشده استفاده

ابع من تیریمد یگذار ارتباط ادد چهارم نشان هیفرض آزمون 

 بیا ضرب یمنابع انسان یریپذانعطاف با کیالکترون یانسان

مثبت و  درصد 9/99 نانی(، در سطح اطم03/3) یمعنادار

 یانمنابع انس یریپذانعطاف یارتباط گذارلذا، معنادار است. 

 نانی(، در سطح اطم91/3) یمعنادار بیبا ضر یرقابت تیبر مز

مسو با ه نیز جینتا نیا کهباشد یمعنادارم مثبت و درصد 9/99

 رانیمددر این راستا [ 36] .است خانجانیو  ابراهیمیپژوهش 

ابزار  یریکارگبهبا  ندیحاصل نما نانیاطم توانندیم

در  کیالکترون یمنابع انسان تیریمد یبرا کیالکترون

به  ندتوانید منداشته باش ازید و ننکه بخواه یسازمان، هرزمان

ا بحران ب ثیح نیاز ا و باشند داشته یکارآمد دسترس روهایین

 روبرو نشوند.

 
نندگان کبه مشارکت :ی اخالقیهادستورالعملرعایت 

افراد  تیپژوهش و هو یهااطمینان خاطر داده شد که داده

، . همچنینردیگیقرار نم گرانیمحرمانه بوده و در اختیار د

 کنندگان مجاز بودند در هر مرحله با اختیار خودشرکت

 مطالعه را ترک کنند.

 یسازمان چیه یپژوهش حاضر از سو :یمال تیحما

 قرار نگرفته است. تیموردحما

 یاظهار داشتند که تضاد منافع سندگانینو منافع: تضاد

 وجود ندارد. 

 یاز کارکنان ستاد لهیوسنیبد :یو قدردان تشکر

به  یتشکر و قدردان تیشهر اصفهان نها یدولت یهامارستانیب

 .دیآیعمل م
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