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Review
The aim of this study was to investigate the effect of
strategic human resource management on the quality of
customer service with the mediating role of customer
relationship management in Ardabil Social Security
Organization. This research is a correlational description
in terms of practical purpose and in terms of data
collection. The statistical population of the study consists
of 800 social security employees of Ardabil city (medical
records, treatment management, Sabalan hospital) that
the sample size was selected based on Cochran's formula
257 people. Data collection was available using nonrandom sampling method. To collect information,
standard questionnaires of strategic human resource
management of Chang and Hong (2005), quality of
customer service Andalibi (1396) and customer
relationship management of Sin et al. (2005) were used.
Structural equation modeling using Amos software has
been used to analyze the research hypotheses. Findings
show that the variable of customer relationship
management has a mediating role in the impact of
strategic human resource management on the quality of
customer service.
Keywords: Human resources, strategic human resource
management, quality of customer service, customer
relationship management
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چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان باا نشاش میاانجی مادیریت
ارتباط با مشتری در سازمان تأمین اجتماعی شهر اردبیل انجام گرفته است .این پژوهش از نظار هادف کااربردی و از نظار نوا ه
گردآوری دادهها ت صیفی از ن ع همبستگی است .جامعه آماری توشیق را  800نفر از کارکنان تاأمین اجتمااعی شهرساتان اردبیال
(اسناد پزشکی  ،مدیریت درمان  ،بیمارستان سبالن) تشکیل می دهند که حجم نم نه بر اساس فرم ل ک کران  257نفار انتااا
شد .گردآوری اطالعات با استفاده از روش نم نهگیری غیر تصادفی در دسترس ب ده است .برای جمع آوری اطالعات از پرسشانامه
های استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ(  ،)2005کیفیات خادمات مشاتریان عناد یبی ( )1396و مادیریت
ارتباط با مشتری سین و همکاران ( )2005استفاده گردیده است .برای تجزیه و تولیال فرضایه هاای توشیاق از مادل معااد ت
ساختاری با استفاده از نرم¬افزار آم س استفاده شده است .یافته های توشیق نشان می دهد که متغیر مدیریت ارتباط با مشتری در
تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان نشش میانجی دارد.
کلمات کلیدی :منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،کیفیت خدمات مشتریان ،مدیریت ارتباط با مشتری
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مقدمه :
دی ید ماکارو ( )1378بیان می دارد که رفاه اجتماعی بیشتر به یک وضعیت چندجانبه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی معط ف است
و حفظ شأن انسانها و مسئ یتپذیری جامعه در قبال آن و ارتشای ت انمندی کلیت جامعه در عرصههای فردی و جمعی از اهداف
اساسی آن است .قبل از هر چیز باید تاکید داشت که رفاه اجتماعی ،سازمانی عظیم ،گ ناگ ن و پیچیده است .در اینجا برداشت از مفه م
سازمان ،فراتر از یک شکل و ساختار تشکیالتی است و به جمیع مناسبات اجتماعی -اقتصادی و نیز ساخت قدرت و مفاهیمی همچ ن
دم کراسی و جامعه مدنی اطالق میش د .یکی از پایههای اندیشهای در زمینه رفاه اجتماعی به نظریه اخالقی دو ت هگل باز میگردد
که بر مبنای آن ،وظیفه اخالقی دو ت ،حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عم می به کارکردهای جامعه در جهت حفظ منافع یکایک افراد
جامعه است و عدا ت نیز در این زمینه نشش بسزایی بر عهده دارد ،و زمانی که عدا ت ،بعد اجتماعی به خ د میگیرد ،احساس امنیت و
رفاه در افراد جامعه رو به پایداری میرود.
با گسترش باشهای خدماتی ،موششان و مدیریت شرکتها در تالش هستند تا بهترین شی هها را در ح زههای س دمند
سازمانها ،یعنی مدیریت ت ید و منابع انسانی به کار گیرند .به این معنا که چرا خدمات بوث داغی برای تاصص در حرفه های علمی
است (نجم 1و همکاران.)2020 ،
با سرعت گرفتن روند تغییرات در دانش و فناوری ،بنگاهها و سازمان ها پیچیدهتر می ش ند و همپای این تو ت ،مدیریت
سازمان ها نیز رو به پیچیدگی بیشتر می گذارد .امروزه اداره سازمانها یا روشها و شی ههای سنتی امکانپذیر نیست :چرا که مدیریت بر
انسانها که سرمایههای اصلی سازمانها را تشکیل میدهند ،کار آسانی نیست و رهبران سازمانها ،به ویژه مسئ ن منابع انسانی ،باید
دانش و مهارت زم را برای این امر مهم کسب کنند و به ط ر مؤثر آنها را به کار گیرند .توشیق و تفوصهای ص رت گرفته ح ل
نشش متاصصان و مدیران منابع انسانی در ایجاد و حفظ عملکرد مثیت سازمان ،م ض ع بسیاری از مطا عات سازمانی طی دو دهه
گذشته ب ده است .مدیریت منابع انسانی یا عملکرد سازمانی ارتباط شدیدی دارد (حیدری و همکاران .)1393 ،موششان دریافتهاند که
مدیران منایع انسانی میت انند نشش های مدیریتی سازمان های سنتی را نیز برعهده گرفته و آن را به دارایی راهبردی برای سازمان
تبدیل کنند(.مک دافی.)1995 ،2
با گذشت زمان ،نگرش ها نسبت به افراد فعال در سازمان و مفاهیمی که برای ت صیف این افراد استفاده میش د ،تغییر کرده
است .در اصل ،سازمان ها افرادی که به عن ان نیروی کار مشغ ل ب دند را با تمرکز بر ت انایی انسان برای انجام وظایف خاص در نظر
میگرفتند .با ت جه به پیشرفتهای علمی و فن آوریهای جدید ،ماهیت کار تغییرکرده است :کارگران نیاز به سطح با تری از آم زش،
مهارتها و ت اناییهای متفاوت دارند .تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیمگیریها افزایش یافته است .در دهه  1980میالدی یک
مفه م جدید برای مدیریت منابع انسانی در ایا ت متوده آمریکا با اتااذ اص ل مدیریت کیفیت از ژاپن معرفی شد که کارکنان سازمان
به عن ان منابعی مهم با ترکیب رویکرد مدیریت علمی ،روابط انسانی و اص ل مدیریت استراتژیک به رسمیت شناخته شد .مدیریت منابع
انسانی به عن ان یک روش استراتژیک و منسجم برای مدیریت با ارزشترین داراییهای سازمان تعریف شده است .افراد (یا استعداد
انسان) که در آنجا مشغ ل به کار هستند به ص رت فردی و جمعی به دستیابی اهداف سازمان کمک میکنند .در این بین تامین
اجتماعی به عن ان یکی از مهمترین و حساسترین سازمانها بیش از هر جای دیگری نیازمند مدیریت و آم زش پرسنل خ د میباشد و
منابع انسانی مهمترین و با ارزشترین دارایی برای سازمانهای خدماتی و سالمت همچ ن سازمان تامین اجتماعی میباشد.
بارین و همکاران (  3)2008هدف مدیریت ارتباط با مشتری را فرصت خرید دوباره مشتری به کمک بهب د فرایناد ارتبااط باا او و
فرا هم کردن پیشنهاد درست از طریق قیمت و موص ل و با استفاده از کانال ارتباطی درست و در زمان مناسب افزایش دهد .برنامه های
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مدیریت ارتباط با مشتری بر شناسایی بهترین مشتری و نگهداری آن و تش یق مشاتری باه اساتفاده بیشاتر از موصا ت و خادمات
شرکت تمرکز دارد .همچنین تمایل به کیفیت خدمات نشش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای ،بانکی و  ...ایفا مای نمایاد
چرا که کیفیت خدمات برای بشا و س دآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود .در حشیشت امروزه رضایت مشتری و کیفیت خادمات
به عن ان مسائل حیاتی در ا غلب صنایع خدماتی به شمار می روند .به ویژه در رابطه با خدمات ما ی کاه باه طا ر کلای متماایز ساازی
خدمات در آن مشکل است ،حائز اهمیت بیشتری می باشد(استاف رد ، 1998،1ص . )426با ت جه به م ض ع در توشیق حاضر باه دنباال
پاسخ به این س ال هستیم که میزان تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نشش میانجی مدیریت ارتبااط
با مشتری در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل چشدر است؟
ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
منابع انسانی باش حیاتی هر سازمان است .در هر شرکت ،مدیریت منابع انسانی دارای یک باش جداگانه است که وظایف
متعددی برای انجام دارد .نشش اصلی باش منابع ا نسانی رسیدگی به کارکنان شرکت است .مسئ یت جذ کارکنان مستعد برای رفاه
شرکت و رفع نیاز های شرکت را دارد .انتشال کارکنان از یک باش به باش دیگر نیز وظیفه تیم منابع انسانی است .عالوه بر این،
فعا یت های آم زشی برای کارمندان نیز ت سط باش منابع انسانی اداره می ش ند .بنابراین ،در عملیات شرکت مرکزی است .آم زش
بهتر کارکنان تأثیر مثبتی بر کار آنها دار د که نشش مثبتی در افزایش عملکرد دارد .بنابراین ،آم زش اهمیت حیاتی در دقت عملیاتی دارد
(وی یتانپ م و جرمسیتی پارست .)2022 ،2از دیدگاه سازمانی ،منابع انسانی شامل افراد یک سازمان ،کارکنان آن و پتانسیلهای انسانی
م ج د در کسب و کار میش د (پرایس .)2007 ،3مدیریت منابع انسانی به عن ان یک روش استراتژیک و منسجم برای مدیریت با
ارزشترین داراییهای سازمان تعریف شده است .افراد (یا استعداد انسان) که در آنجا مشغ ل به کار هستند به ص رت فردی و جمعی به
دستیابی اهداف سازمان کمک میکنند (آرمسترانگ.)2009 ،4
شی ه های منابع انسانی باید برای نظارت ،اندازه گیری و مداخله در ساخت ،شاصی سازی ،انتشار و استفاده از دانش کارکنان
استفاده ش د .یعنی سازمان باید از مدیریت منابع انسانی برای افزایش دانش ،مهارت ،تجربه و خالقیت تمامی کارکنان خ د استفاده کند
(آنت نی  5و همکاران .)2015 ،به عشیده دوچینزو رابینز 6برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند
که برای نیل به اهداف خ د به چه تعداد کارمند ،با چه تاصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد (کاخکی و قلی
پ ر )1386 ،هدف برنامهریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تشاضا با یک روش ساختاریافته است ،این امر با یک تص یر
روشن و با حرکت سریع بات جه ب ه آینااده آغاز می گردد و مشص د آن است که زمینه های عملی را به عن ان یک نتیجه ،تجزیه و
تولیل و تعیین کرد .در برنامهریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارتهای م رد نیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که
ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعا یتهای تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم .این درك خ بی از استراتژی و برنامه های
تجاری جزئی ت ر را دربرمی گیرد .بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست م ج دی نیروی انسانی جاری و
نیازهای آنان که چشدر باید تغییر کند را در نظر داشته باشیم .این م ض ع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و
Stafford- 1
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ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد .برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و
ت سعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف ،سیاستها ازطریق بسیج ،ت سعه و نگهداری منابع انسانی (حسین پ ر و همکاران،
 )1390برنامه ریزی منابع انسانی با مفاهیم مویط و عملیات سازمان در ارتباط ب ده و شامل ع امل داخلی وخارجی می ش د .ع امل
خارجی همچ ن فشارهای اقتصادی ،تغییرات تکن ژی ،ق انین و مشررات ،وضعیت سیاسی ،بازار نیروی کار و آم زش ،ع امل داخلی
شامل اهداف و مشاصد سازمان ،فرهنگ ،ساختار ،منابع انسانی و ذینفعان می گردد.
برنامهریزی منابع انسانی ویژگی های ممتاز و مشاصه ذیل را داراست:
 - 1آگاهی :مفروضات روشن و آشکار را در مبوث منابع انسانی به وج د آورد؛
 - 2تولیلی :بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است؛
 - 3هدف گرایی :ابزاری برای تصمیم گیری سازمانی درجهت نیل به اهداف منابع انسانی ب یژه مشاصد سازمانی است؛
 - 4چشم انداز به آینده :مسائل منابع انسانی را پیش بینی و آینده نگری می کند؛
 - 5اجتماعی یا جمع گرایی :بر گروهها ت جه دارد نه به افراد؛
 - 6کمی :به افراد و اعضای سازمان ت جه می کند (حسینی و همکاران)1391 ،
مفه م مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،بر نشش مهم مدیریت منابع انسانی است ار است که بر ماهیت استراتژیک منابع انسانی و
بر یکپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان تأکید میکند .ش ر 1مدیریت استراتژیک منابع انسانی را چنین ت صیف
کرده است« :تمامی فعا یتهای مؤثر بر رفتار افراد در برانگیاتن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک سازمان» .رایت 2و مک
ماهان 3نیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی را ا گ ی تاصیص برنامهریزی شده منابع انسانی و انجام فعا یتهای م رد نظر برای
کمک به سازمان در رسیدن به اهدافش میدانند .مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،روشی است برای تصمیمگیری درباره مشاصد و
طرح های سازمان که به مسائلی ،مانند :اشتغال ،کارمندیابی ،آم زش ،پاداش و مدیریت عملکرد کارکنان مرب ط میش ند .در واقع
مدیریت استراتژیک منابع انسانی به ط ر کلی به روابط میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک سازمان میپردازد (ممیشی،
.)1392
وجه تمایز اصلی میان مفاهیم سنتی مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،از دیدگاه گست 4میزان یکپارچگی
مدیریت منابع انسانی با فرایندهای تصمیم گیری استراتژیک سازمان به منظ ر مشابله با تغییرات مویطی است (آرمسترانگ.)2009 ،
هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،ایجاد دیدگاه کالنی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی کارکنان را فراهم آورد.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی م جب بهره مندی سازمان از کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیزه در تالش برای رسیدن به مزیت رقابتی
پایدار میش د .هدف آن ،ایجاد حس هدفمندی و جهتدار ب دن در مویطهای اغلب پرتالطم امروزی است تا بدین وسیله نیازهای
تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از راه طراحی و اجرای برنامهها و سیاستهای منسجم و عملی منابع انسانی
تأمین ش د .دای و ه در 5بر این باورند که مدیریت استراتژیک منابع انسانی باید چارچ بی واحد ،گسترده ،اقتضایی ،و یکپارچه ایجاد
کند (آرمسترانگ.)2013 ،
عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی عبارتند از:
 - 1فرایند استراتژیک؛
 - 2فرایند برنامهریزی منابع انسانی؛
Shuller 1
Write 2
Mc Mahan 3
Gest 4
Day And Holder 5
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 - 3برنامه ها؛
ا گ ی برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی مفه می برای انسجام برنامهریزی منابع انسانی و برنامهریزی استراتژیک م سسه
است .این ا گ با هدف و مفه م کاربردی که بیانگر استشالل سازمانی است طراحی و در سط ح متفاوت ساختارهای سازمانی می ت اند
به کار رود .اهداف و مشاصد ا گ به شرح زیر است:
 مشارکت در بهب د کلی عملکرد سازمانی؛ نمایش اهمیت نشش منابع انسانی .نشش فعال در ت سعه منابع انسانی م ردی است که از بهب د مستمر سازمانها حمایت می کند؛ ایجاد ارتباط روشن بین فعا یتهای اصلی تجاری و منابع انسانی؛ طراحی ابزار برنامهریزی که حمایتها و تسهیالت زم برای ت سعهمنابع انسانی به وج د آورد (ن روززاده و علیپ ر .)1394 ،
در واقع ،مطا عات متعدد نشان داده اند که برخی از شی ه های منابع انسانی ،چه به ص رت فردی و چه به عن ان یک سیستم ،می
ت اند به ط ر مستشیم و مثبت بر نتایج فردی و جمعی شرکت تأثیر بگذارد .بنابراین ،مطا عات تجربی تالشهای قابلت جهی را برای
پی ند دادن مجم عهای از شی ههای منابع انسانی به نتایج کسبوکار ،چه از طریق سیستمهای کاری با کارایی با انجام دادهاند
(آنت نی  1و همکاران.)2015 ،
کیفیت خدمات مشتریان
در شرکت های خدماتی ،مشتری مداری و ن آوری خدمات ،ویژگی های مهم استراتژیک برای تضمین ثروت و رشد پایدار برای
عملکرد ما ی هستند .با تمرکز بر ابزار مشتری ،شرکت ها باید دانش و درك دقیشی از نیازها ،انتظارات و خ استه های مشتری داشته
باشند .برای ارضای این خ استه ها و انتظارات ،موص ت و/یا خدمات جدید باید با دقت طراحی ش ند .مشتری مداری شامل معرفی
چیزی جدید یا متفاوت در پاسخ به شرایط بازار است و می ت اند به عن ان یک مورك مهم برای ن آوری تلشی ش د (اسالم و ژی،2
.)2022
بهب د کیفیت خدمات منجر به جذ مشتریان جدید شده و همچنین سازمان را قادر می سازد تا مشتریانش را حفظ نماید (زیتمان
و بیت .)252 ،1996 ،3همچنین کیفیت خدمات می ت اند به یک سازمان جهت متمایز کردن خ د از دیگر سازمان ها و دستیابی به
مزیت رقابتی پایدار کمک کند .کیفیت با ی خدمات به عن ان عامل اساسی در س دآوری بلند مدت نه تنها برای شرکت های خدماتی
بلکه برای سازمانهای ت یدی نیز به شمار می رود .حتی در برخی از صنایع ت یدی کیفیت خدمات دارای اهمیت بیشتری نسبت به
کیفیت موص ل به شمار می رود .ارائه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت به مشتریان
با ش ه می گردد .دیگر اثر مستشیم کیفیت خدمات ،افزایش ت انایی سازمان جهت ارائه خدمات بص رتی کارا و اثرباش به مشتریان می
باشد .با افزایش کارایی و اثر باشی در ارائه خدمات س دآوری سازمان افزایش خ اهد یافت(چنگ و چن.)247 ،1998 ،4
کیفیت یک پدیده تک بعدی نیست بلکه پدیده ای چند بعدی است .بنابراین رسیدن به کیفیت خدمات با کیفیت ،بدون شناسایی
جنبه های مهم کیفیت ممکن نمی باشد .یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات بایستی به ط ر ایده ال م ارد زیر را موشق می سازد:
 .1تشایص نتایج کیفیت
 .2کشف مشکالت کیفیت
 .3مشاص نم دن علل مشکل مشاهده شده در زمینه کیفیت
et al Antonio1
Islam, M & Zhe2
Bit.& Zeithaml 3
Chen J, Zhaohui Z And Hong4
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 .4ارائه راهکارهای علمی ممکن(درخشان و حسن زاده .)1386 ،
سازمان های خدماتی در برخ رد با مش ه کیفیت خدمات ممکن است یکی از دو شی ه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را اتااذ
نمایند.
ا ف -واکنشی یا انفعا ی:
در حا ت انفعا ی به کیفیت بعن ان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی ش د .در کنترل و برنامه ریزی واکنشی
کیفیت ،تاکید اصلی بر حداقل سازی ناراحتی مشتریان تا جلب رضایت مشتریان است .در این رویکرد فعا یت های برنامه ریزی و کنترل
کیفیت بر ع ال بهداشتی تا کید دارند .ع امل بهداشتی (برای مثال تمیزی میزها ) برای جلب رضایت مشتریان کافی نیستند ،چرا که
برآورده ساختن این نیازها ،مشتریان را خشن د نا اهد ساخت ،در حا ی که فشدان آنها بص رت طبیعی نارضایتی مشتریان را در پی
خ اهد داشت.
 استراتژیک یا فعا نه :در نگرش ا ستراتژیک یا فعا نه ،از کیفیت بعن ان تمایر استفاده می ش د .کیفیت در قلب استراتژی سازمان جهت رسیدن به مزیت
رقابتی جای دارد .در اینجا ،معم کیفیت یکی از مورکهای جل برنده او یه کسب و کار به شمار می رود و تص یر ذهنی شرکت در
ح ل و ح ش کیفیت ایجاد می ش د .در این نگرش تاکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت به عن ان منبعی برای
برتری و تمایز خدمات سازمان از خدمات رقبا نگریسته می ش د( .سید ج ادین˛ ،1390ص.)44
برای سنجش کیفیت خدمات برای سازمان های ماتلف عم می و خص صی مدل های ماتلفی با ت جه به رویکردهای ماتلف
ارائه شده است.
جدول شماره  :1نظریه های مربوط به کیفیت خدمات ( نعمتی و همکاران)1392 ،
ابعاد
مدل
کیفیت فنی ستاده
مدل گرونروز
کیفیت عملیاتی م اجه خدمت
تص یر ذهنی شرکت
دسترسی
مدل جانس ن
زیبایی شناسی
آد و خدمت گذاری
م ج د ب دن
ت جه
پاکیزگی/آراستگی
راحتی
تعهد
ارتباطات
صالحیت و شایستگی
اد و ت اضع
انعطاف پذیری
دوستی
قابلیت عملکردی
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مدل مشیاس کیفیت

مدل سرک ال

یکپارچگی
قابلیت
پاساگ یی
امنیت
تبلیغات دهان به دهان
نیازهای شاص
تجربه گذشته
ع امل موس س
قابل اعتماد
پاساگ یی
اطمینان خاطر
همد ی

هر چه یک سازمان کیفیت بهتری را به مشتریان ارائه دهد ،وفاداری مشتری بهتری را تجربه خ اهند کرد (سعد 1و همکاران،
.)2022
مدیریت ارتباط با مشتری
مطا عات ماتلف اشاره می کنند که هزینه جذ مشتری جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان م ج د است ،بنابراین زم است
شرکت ها اطمینان حاصل کنند که مشتریان آنها هستند .از موص ت یا خدمات ارائه شده راضی است .رضایت مشتری به عن ان یک
پیش بینی کننده مفید برای عملکرد ما ی شرکت و منبع حیاتی رفتار دهان به دهان و وفاداری شناخته شده است .بنابراین ،برای اینکه
سازمانها به مزیت رقابتی دست یابند و سهم بازار خ د را افزایش دهند ،باید بر رضایت مشتریان تمرکز کنند (نجم 2و همکاران)2020 ،
اصطالح مدیریت ارتباط با مشتری با مفه م امروزی آن از دهه  1990پدید آمد و در قا ب یک راهبرد کسب و کار به منظ ر
انتاا و مدیریت ارزشمندترین ارتباطات با مشتریان تدوین شد .پپتر دراکر در سال 1973ادعا کرد که تنها هدف یک کسب و کار ،خلق
مشتری است .اما زمانیکه داوکین و ریچارد در سال  1990گزارش کردند که  5درصد افزایش در نرخ نگهداری مشتری می ت اند
افزایشی به میزان  25درصد تا  95درصد در ارزش فعلی خا ص مشتری در میان حیطه گسترده ای از کسب و کارها ایجاد
نماید،نگهداری مشتری به میزان زیادی م رد ت جه قرار گرفت .به همین جهت عالقه به مدیریت ارتباط با مشتری از دهه  1990شروع
به رشد کرد(دعائی و دباغ.)2 : 1390،
امروزه مشتری در مباد ت تجاری از جایگاه ویژه ای برخ ردار است و مدیریت ارتباط با مشتری هسته اصلی دنیای تجارت و
م فشیت در فضای رقابت را به خ د اختصاص داده است .سازمانها به ط ر گسترده ای تشایص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی
شان هستند و به روابط مشتریان به عن ان عامل ت سعه همه جانبه و مباد تی س دمند و متشابل و نیز فرصتهایی که نیازبه مدیریت
دارد می نگرند (عباسی و ترکمنی.)1389 :

Saad Et Al1
Najam Et Al2
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مدیریت ارتباط با مشتری ترکیبی از شی هها ،استراتژیها و فناوریهایی است که شرکتها برای مدیریت و تجزیه و تولیل
تعامالت و دادههای مشتری در ط ل چرخه حیات مشتری استفاده میکنند .هدف بهب د روابط خدمات مشتری و کمک به حفظ مشتری
و رشد فروش است .سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری دادههای مشتری را در کانالها یا نشاط تماس ماتلف بین مشتری و شرکت
جمعآوری میکنند که میت اند شامل و سایت شرکت ،تلفن ،چت زنده ،پست مستشیم ،م اد بازاریابی و شبکههای اجتماعی باشد.
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری همچنین میت انند اطالعات دقیشی در م رد اطالعات شاصی مشتریان ،تاریاچه خرید،
او یتهای خرید و نگرانیهای مشتریان به کارکنان مشتری ارائه دهند (چایی.)2022 ،1
متاصصان و نظریه پردازان هر کدام تعاریف ماتلفی از مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می دهند که می ت ان آنها را در  4گروه
کلی (بعن ان استراتژی ،فناوری ،فرآیند و سیستم اطالعات) طبشه بندی کرد(تامپس ن 2)2004،که در ذیل به چند م رد اشاره می ش د:
مدیریت ارتباط با مشتری واژه ای برای مجم عه متدو ژیها ،فرآیندها ،نرم افزار و سیستم هایی است که به م سسات و شرکتها
در مدیریت م ثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریان کمک می کند (برنت.3)2001،
مدیریت ارتباط با مشتری به عن ان فرآیند ،متشکل از نظارت بر مشتری ،مدیریت و ارزشیابی داده ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از
اطالعات استاراج شده در تعامالت با آنان است (هیمپ و اس اتمن.4)2002،
مدیریت ارتباط با مشتری یک رویکرد سازمانی است جهت درك و تاثیر گذاری بر رفتار مشتری تا ب سیله برقراری ارتباطات
معنادار ،اکتسا مشتری ،نگهداری مشتری ،وفاداری مشتری و س دمندی مشتری بهب د یابد (س یفت .5)2002 ،مدیریت ارتباط با
مشتری از دیدگاه حیدری و اخ ان ( 1386و  )1388دارای سه بعد به شرح ذیل می باشد:
 .1بعد جذ  ،حفظ و گسترش روابط با مشتری :این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:
مش قهای سازمان برای مشتریان فعلی ،تعامل با مشتریان از دست رفته سازمان ،ارتباط و تعامل دو س یه با مشتریان ،ارتباط
بلند مدت با مشتریان و شناسایی مشتریان.
 .2بعد زیر ساختاری :این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است :حمایت مدیران ارشد از فعا یتها و
ارتباط با مشتریان ،سیستم تعریف شده برای فعا یتهای ارتباط با مشتری.
 .3بعد مشتری گرایی :این شاخص با معیارهای زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است :به خاطر سپردن اسامی همه
مشتریان از س ی کارکنان ،اهمیت دادن به مشکالت مشتریان.
چارچوب نظری و مدل مفهومی
در توشیق حاضر با ت جه به متغیرهای توشیق در مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس نظریه چانگ و هانگ (  ) 2005با 6
م فه ،آم زش وت سعه نیروی انسانی ،استادام با دقت ،ارتباط م ثر با کارکنان ،ت سعه مدیریت ،برنامه های کاری منعطف و فرصت
های شغلی برابر می باشد .متغیر کیفیت خدمات ارتباط با مشتری عند یبی ( )1396با سه بعد؛ کیفیت خدمات ،رضایتمندی مشتریان،
ارزش مشتری و همچنین متغیرمدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران( )2005با چهار بعد ؛ تمرکز بر مشتری کلیدی ،مدیریت
ارتباط با مشتری سازمان ،مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری تکن ژی مو ر م رد استفاده قرار گرفته است که نم دار شماره
یک بر اساس ارتباط متغیرها مدل مفه می توشیق آورده شده است.

Chai1
. Tompson 2
. Burnett 3
. Hampe & Swatman 4
. Swift 5
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مدیریت ارتباط
با مشتری

کیفیت خدمات
مشتریان
نمودار شماره  :1مدل مفهومی تحقیق

مدیریت
استراتژیک منابع
انسانی

(رخشانی و همکاران)1400 ،
بات جه به مدل مفه می ف ق فرضیه های زیر برای تجزیه و تولیل این توشیق ارایه می گردند:
 .1مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر دارد.
 .2مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان تاثیر دارد.
 .3مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت خدمات مشتریان تاثیر دارد.
 .4مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان نشش میانجی دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ چراکه به دنبال تعیین نشش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت
استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان است .با ت جه به استفاده از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادها ،توشیق حاضر از
ن ع کمی میباشد .از نظر نو ه گردآوری دادهها توشیق حاضر ت صیفی از ن ع همبستگی است.
جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق
جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان تامین اجتماعی شهرستان اردبیل (اسناد پزشکی  ،مدیریت درمان  ،بیمارستان
سبالن) در سال  1401میباشد که تعداد آنها  800نفر میباشد .بر اساس فرم ل حجم نم نه ک کران  257نفر بهعن ان نم نه آماری در
نظرگرفته شدند.
روش نمونهگیری و ابزارگردآوری
روش نم نهگیری در پژوهش حاضر ،روش نم نهگیری غیر تصادفی در دسترس ب ده است .در این پژوهش برای گردآوری دادههای
م ردنیاز توشیق از ابزار پرسشنامه استفادهشده است .ترکیب س ا ت پرسشنامه به ترتیب زیر میباشد:

متغیرهای م ردبررسی

جدول شماره  : 2ترکیب سؤاالت پرسشنامه
جمع س ا ت
شماره س ا ت در
پرسشنامه
پرسشنامه

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل)

کدمقالهHRC-2206-1053 :

مدیریت استراتژیک منابع
انسانی
کیفیت خدمات مشتریان

چانگ و هانگ ( ) 2005

 1تا 14

14

عند یبی ()1396

 15تا 32

18

مدیریت ارتباط با مشتری

سین و همکاران ()2005

 47تا 50

18

در این توشیق به منظ ر تعیین پایایی آزم ن از روش آ فای کرونباخ استفاده گردیده است .بدین منظ ر یک نم نه او یه شامل 30
پرسشنامه پیش آزم ن گردید و سپس با استفاده از دادههای به دست آمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری  SPSSمیزان
ضریب اعتماد با روش آ فای کرونباخ مواسبه شد که عدد به دست آمده برای هر ابزار به شرح زیر میباشد .این اعداد نشان دهندة آن
است که پرسشنامههای م رد استفاده ،از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی زم برخ ردار میباشد.
جدول  :3ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق
ضریب پایایی
متغیرهای م رد بررسی
0/89
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
0/86
کیفیت خدمات مشتریان
0/88
مدیریت ارتباط با مشتری
روش تجزیه و تحلیل
در این توشیق ،برای تجزیهوتولیل دادههای به دست آمده از نم نهها هم از روش های آمار ت صیفی و هم از روش های آمار
استنباطی استفاده شده است .در باش ت صیفی از درصد و درصد تجمعی و در باش استنباطی از تولیل مدل معاد ت ساختاری
استفاده گردیده است.
یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج حاصلشده از آمار ت صیفی پژوهش ،بیشترین فراوانی معادل  63درصد مرب ط به گروه زنان و کمترین فراوانی
معادل  37درصد مرب ط به گروه مردان  ،بیشترین فراوانی معادل  38درصد مرب ط به گروه سنی  30تا  40سال و کمترین فراوانی
معادل  13درصد مرب ط به گروه سنی با تر از  50سال ،بر اساس نتایج حاصلشده  ،بیشترین فراوانی معادل  36درصد مرب ط به گروه
توصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل  5درصد مرب ط به گروه توصیالتی دکتری و با تر از آن میباشد؛ به ط ر کلی60 ،
درصد از کارکنان دارای مدرك توصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد که به ن ع خ د حائز اهمیت است و بیشترین فراوانی
معادل  27درصد مرب ط به کارکنان با سابشه کاری  16تا  20سال و کمترین فراوانی معادل  8درصد مرب ط به کارکنان با سابشه کاری
پایینتر از  5سال میباشد .همانط ر که ذکر شد هدف توشیق حاضر ،تعیین نشش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت
استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان می باشد ،برای نیل به این هدف از مدل معاد ت ساختاری استفاده شده است که
خروجی نهایی مدل با استفاده از نرمافزار آم س می باشد.
ارزیابی کفایت مدل برای تحلیل مسیری
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برای برازش ا گ ی مفه می به داده ها از تولیل مسیری 1استفاده شد .برای برازش مدل از روش درستنمایی ماکسیمم استفاده و
ماتریس واریانس ک اریانس دادهها به عن ان اطالعات ورودی وارد مدل شد.
پس از برازش مدل ابتدا نیاز است بررسی ش د آیا مدل م رد بررسی کفایت زم برای بررسی روابط یعنی معنیداری ضرایب را
دارد یا خیر .برای این منظ ر ،از شاخصهای برازش استفاده شده است .شاخصهای م رد نظر با مشادیر قابل قب ل برای این که مدل
م رد نظر ت سط آنها تایید ش د در جدول زیر ارائه شده است (تنسلی و برون.)2000 ،
جدول  -4شاخصهای برازش مورد نیاز
ان اع شاخص
آمارهی کای دو ( ب ن)1989،
شاخص نیک یی برازش ( ( )GFIتاناکاو ه با)1984 ،
شاخص نیک یی برازش تعدیل شده (( )AGFIتاناکاو ه با)1984 ،
شاخص مرکزیت (( )CIمک دو ند)1989 ،
جذر میانگین مربعی خطای تشریب ()RMSEA
شاخص مشایسه ای برازش ( ( )CFIگافین) 1993 ،
شاخص نرم شده برازش ( ( )NFIبنتلر وبافت)1980 ،
شاخص تاکر  -یس ( ( ) TLI orNNFIتاکر یس) 1973 ،
شاخص افزایشی برازش (ب ن)1989 ،

امتیاز مطل
0.05>P
>0.9
<0.9
>0.9
< 0.08
>0.9
>0.9
>0.9
>0.9

پس از تایید برازش مدل نظری بر اساس دادهها ،حال در قا ب این مدل میت ان روابط تعریف شده را از واظ معنیداری و
ارزیابی فرضیههای پژوهشی ،م رد بررسی قرار داد .برای برازش مدل نظری به دادهها ،از نرمافزار  Amos 22استفاده شد.
جدول  -5نمای مدل استاندارد با ضرایب استاندارد با نقش مبانجی مدیریت ارتباط با مشتری
گروهبندی
برازش قابل قب ل
مدل
اختصار
نام شاخص
شاخصها
0/925
شاخص برازش ت کر -یس
NNFI>٪90
TLI
0/907
شاخص برازش هنجار شده
NFI>٪90
شاخصهای
NFI
برازش تطبیشی
0/902
شاخص برازش تطبیشی
CFI>٪90
CFI
0/943
شاخص برازش افزایشی
IFI>٪90
IFI
با تر از  50درصد
0/711
شاخص برازش مشتصد هنجار شده
PNFI
شاخصهای
با تر از  50درصد
0/761
شاخص برازش تطبیشی مشتصد
PCFI
برازش مشتصد
کمتر از  8درصد
0/058
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA

Path Analysis

1
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همچنان که از جدول حاصل از اجرای نرم افزار  Amosپیداست ،شاخصها دارای برازش مناسب هستند همچنین ،ریشه میانگین
مربعات خطای برآورد ( ،)RMSEAنیز  0/058به دست آمده است ،که کمتر از  0/08می باشد بنابراین برازش مدل ،مناسب ارزیابی
می ش د .همچنین سایر شاخص های برازش مدل همانط ر که در جدول ف ق نشان داده شده و با مشایسه آنها با حد قابل قب ل وضعیت
مناسبی را نشان میدهند.
ضرایب استاندارد تولیل مسیری برای مدل مفه می توشیق در نم دار زیر ارائه شده است:

نمودار  -2ضرایب استاندارد تحلیل مسیری

ضرایب غیراستاندارد تولیل مسیری در نم دار زیر ارائه شده است:
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نمودار  -3دیاگرام مسیری با ضرایب غیر استاندارد
بررسی معنیداری ضرایب تولیل مسیری در مدل مفه می بدون نشش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در جدول زیر ارائه شده
است:
جدول  -6معنیداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی بدون نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری
تاثیر
مدیریت استراتژیک منابع انسانی <---
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری  <---کیفیت

ضریب
رگرسی نی

.S.E

نسبت بورانی
()C.R

PVALUE

نتیجه

0.758

0.171

4.433

***

تایید

-

-

-

-

-
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خدمات مشتریان
مدیریت استراتژیک منابع انسانی <---
کیفیت خدمات مشتریان
*** معنی داری در سطح کمتر از 0/001

0.905

0.195

4.636

تایید

***

بر اساس نتایج جدول ف ق ،ضرایب تولیل مسیری برای تمامی متغیرها در حا ت بدون میانجی گری معنیدار ب دند (.)P<0.01
بررسی معنیداری ضرایب تولیل مسیری در مدل مفه می با نشش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در جدول زیر ارائه شده
است:
جدول  -7معنیداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری
تاثیر
مدیریت استراتژیک منابع انسانی <---
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری  <---کیفیت
خدمات مشتریان
مدیریت استراتژیک منابع انسانی <---
کیفیت خدمات مشتریان
*** معنی داری در سطح کمتر از 0/001

ضریب
رگرسی نی

.S.E

نسبت بورانی
()C.R

PVALUE

نتیجه

0.736

0.155

4.744

***

تایید

0.351

0.083

4.218

***

تایید

0.593

0.137

4.325

***

تایید

بر اساس نتایج جدول ف ق ،ضرایب تولیل مسیری برای تمامی متغیرها معنیدار ب دند (.)P<0.01
نتیجه گیری و پیشنهادات
برای سنجش نشش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری از مراحل پیشنهادی بارون و کنی )1986( 1به روش رگرسی ن سلسله
مراتبی هم زمان «تولیل مسیر» در  Amosاستفاده گردید .مراحل اجرای این روش بدین قرار ب د که در مرتبه اول ضریب رگرسی ن،
مدیریت استراتژیک منابع انسانی روی کیفیت خدمات مشتریان و در مرتبه دوم رگرسی ن ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی روی
مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات مشتریان به ص رت هم زمان مواسبه شد .برای بررسی اثر غیر مستشیم مدیریت استراتژیک
منابع انسانی بر مدیریت ارتباط با مشتری  ،اختالف ضریب رگرسی ن مدیریت استراتژیک منابع انسانی از مرحله اول به مرحله دوم
بررسی شد .بر پایه پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر میانجی به معاد ه ،اثر متغیر برونزاد یا مستشل از گام اول به گام دوم
کاهش پیدا کند واسطهگری احراز میش د با ت جه به نتایج به دست آمده از نم دار های 2و  3در هنگامی که مدیریت ارتباط با مشتری
نشش میانجی دارد و هنگامی که بدون نشش میانجی می باشد طبق نظر بارون و کنی در جدول  7مشاهده گردید که در مرحله اول
آزم ن بارون و کنی ضریب رگرسی نی مدیریت استراتژیک منابع انسانی روی کیفیت خدمات مشتریان  0/758می باشد و ضریب
رگرسی نی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت ارتباط با مشتری نیز برابر  0/736می باشد هنگامی که در مرحله دوم هنگامی
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که از مسیر مدیریت ارتباط با مشتری به سمت کیفیت خدمات مشتریان فلشی ترسیم گردید طبق نتایج به دست آمده در جدول  6این
ضریب مسیر ( )0/171معنیدار ب د و ضریب رگرسی نی مدیریت استراتژیک منابع انسانی روی کیفیت خدمات مشتریان از  0/905به
 0/593تنزیل پیدا کرد ،بنابراین بر اساس پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر میانجی (مدیریت ارتباط با مشتری) به معاد ه ،اثر
متغیر برونزاد یا مستشل از گام اول به گام دوم کاهش پیدا کند میانجی گری احراز میش د که در نتیجه میت ان ادعا نم د متغیر
مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان نشش میانجی دارد.
نتایج توشیشات عزت نژاد ( )1398نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات شرکت گلرنگ پاش تاثیر
مثبت و معناداری دارند .همچنین نظام جذ  ،تامین و تعدیل نیروی انسانی کارکنان شرکت گلرنگ برکیفیت خدمات تاثیردارد .نظام
حفظ و نگهداری نیروی انسانی کارکنان شرکت گلرنگ بر کیفیت خدمات تاثیر دارد .نظام آم زش و بهسازی نیروی انسانی کارکنان
شرکت گلرنگ بر کیفیت خدمات تاثیر دارد .نظام به کارگیری م ثر منابع انسانی نیروی انسانی کارکنان شرکت گلرنگ بر کیفیت
خدمات تاثیر دارد .همچنین و ی زاده ( )1398عن ان کرده که مدیران سازمان ها باید به منظ ر بهره گیری هرچه بیشتر از نیروی انسانی
ع امل انگیزشی م ثر در توریک آنان را به درستی شناسایی کرده و با ایجاد رضایت شغلی تالش نمایند که هرچه بیشتر این ت ان را در
مسیر اهداف سازمان قرار دهند .همچنین زمانی ( )1398بیان کرده که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد ما ی پردیس های
دانشگاهی تاثیر گذار است و با به کارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در پردیس های دانشگاهی ،کیفیت خدمات و عملکرد ما ی
نیزافزایش می یابد .همچنین هابت ر )2016( 1در مطا عه ای بیان کرده گسترش دانش در م رد نشش شی ههای مدیریت منابع انسانی در
افزایش کیفیت خدمات و نگرش و رفتار کار کارکنان (یعنی رضایت شغلی) در زمینه باش مهمانن ازی در زمینه غیرغربی کمک
میکند .همچنین ادبیات را با ارائه ش اهد تجربی در م رد نشش رضایت شغلی به عن ان یک میانجی در رابطه بین شی ه های مدیریت
منابع انسانی و کیفیت خدمات گسترش می دهد .نتایج این توشیق با نتایج توشیشات مشابه ف ق از بعد اثرگذاری مدیریت استراتژیک
منابع انسانی بعن ان متغیر مستشل بر متغیر وابسته همس می باشد.
با ت جه به نتایج بدست آمده در بهب د کیفیت خدمات مشتریان پیشنهاد می ش د:
 .1از آنجایی که ارتباط مؤثر با کارکنان را شاید بت ان گفت خ د یک سرمایه گذاری برای سازمان باشد ،رهبر یا مدیری که رفتار
مار داشته باشد نه تنها نمی ت اند کارهای خ د را سازماندهی کند بلکه در ارتباط برقرار کردن با کارمندان دچار مشکل
می ش د بنابراین پیشنهاد می ش د در سازمان هایی مانند تامین اجتماعی با ت جه به حساس ب دن ساختار سازمانی مدیران رد
با رفتار خ د را با کارمندان در او یت قرار دهند زیرا چرخه فعا یت این سازمان بدست کارمندان ت انمند و با اراده می
چرخد.
 .2نیروی انسانی با تجربه و ت انمند می ت اند سازمان را در بورانی ترین شرایط نجات دهد و به عن ان مهمترین سرمایه،
سازمان را برای رسیدن به اهدافش حمایت کند؛ بنابراین پیشنهاد می ش د در زمان استادام نیروی انسانی افرادی با
ت انمندی با استادام ش ند.
 .3جذ و استادام انسانی ت انمند به مهارت های ارتباطی با بیشترین میزان تعهد ،وفاداری و احساس تعلق نسبت به سازمان
تامین اجتماعی و ثبات شغلی آنان.
 .4ت انمند سازی و ت سعه مهارت های منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی برای رشد ق ه خالقیت و ن آوری آن ها.
 .5مدیران ،سازمان را جهت رسیدن به اهداف خ د هدایت می کنند و در ایجاد چشم انداز و مأم ریت سازمان نشش مهمی دارد.
آنها تفکر استراتژیک سازمان هستند بنابراین پیشنهاد می ش دکه از مدیرانی با تجربه و کاریزما استفاده ش د.
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 .6برنامه ریزی کاری منعطف را شاید بت ان گفت به ط ر علمی ایجاد چرخش شغلی در سازمان نام دارد ایجاد مویط کاری
یکن اخت بعد از مدتی باعث می ش دکه کارمندان دچار افسردگی شغلی و د زدگی شغلی ش ند در نتیجه کارایی سازمان پایین
می آید بنابراین پیشنهاد می ش د مدیران رده با برنامه کاری منعطف را برای کارکنان در نظر بگیرند.
 .7نهادینه سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی به همراه رهبری اخالقی در سازمان تامین اجتماعی.
 .8افزایش کیفیت فرایند ها و خروجی های سازمان تامین اجتماعی و ایجاد ارتبااط م ثر با مشتریان.
 .9به کارگیری سیاست های استراتژیک منابع انسانی درهمه فعا یت های سازمان تامین اجتماعی.
 .10ایجاد نظام ارزیابی عملکرد چند وجهی برای سنجش بهب د بهره وری و عملکرد و بازگشت سرمایه.
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