انعطافپذیریشرایطکاریواعتمادکارکنان:تحلیلیازنقشمیانجی

مثبتگرا

رفتارسازمانی
تاریخ پذیرش0931/08/5 :

تاریخ دریافت0931/01/82 :
0

جمشید صالحی صدقیانی  ،سیده ساناز صدفی موسوی

8

از صفحه  85تا 48
چكیده
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزایندهای با محیطهای پویا و متغیر مواجه شدهاند که این امر به علت
ایجاد تغییرات ساختاری در ساختار اجتماعی جوامع ،روابط اقتصادی و اشکال سازمانی ،موجب روابط آزاد
و غیر قابل نظارت میان افراد شده است و نیاز به اعتماد را به عنوان عاملی بنیادی برای ایجاد پیوندهای
جدید میان افراد و عملکرد داوطلبانه در سازمان آشکار ساخته است .در پژوهش حاضر ،رابطه بین
انعطافپذیریکاری و اعتماد کارکنان با تحلیلی بر نقش میانجی رفتار سازمانی مثبتگرا بررسی شده است.
این پژوهش بر روی نمونهای  800نفری از مدیران و کارکنان اداره کل راه و شهر سازی استان گیالن انجام
شد .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است .به
منظور ارزیابی روایی و تایید مدل و پایایی تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ استفاده شده و
برای آزمون فرضیات تحقیق نیز از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتهها نشان داد بین همه
ابعاد انعطافپذیری شرایطکاری و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .وجود رابطه مثبت و
معنادار بین ابعاد انعطافپذیری شرایطکاری و رفتار سازمانی مثبتگرا نیز تأیید میشود .همچنین رابطه
مثبت و معناداری بین رفتار سازمانی مثبتگرا و اعتماد کارکنان وجود دارد.
کلیدواژهها  :انعطافپذیری ،انعطافپذیری شرایطکاری ،اعتماد کارکنان ،رفتار سازمانی مثبتگرا.
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مقدمه
محیط امروزی ،نسبت به قبل پویاتر شده و باعث شده است سازمانها در پی یافتن
پاسخ هایی برای این پویایی باشند تا موفقیت و عملکرد باالتر را برای خود رقم بزنند
(ایسنهاردت و دیگران .)8101 ،0عواملی نظیر افزایش هزینهها ،ناآرامیهای ناشی از
تغییرات و اهداف سازمانی متعارض مؤید آن هستند که سازمانها بدون ساختارهای
منعطف و ایجاد قابلیتهای انعطافپذیری ،موفقیت و حیات خود را به خطر میاندازند
(مایرهوفر .)0331 ،8در این راستا سازمانها باید از سطحی از انعطافپذیری 9برخوردار
باشند و مدیران را قادر سازد تا تهدیدات و فرصتهای غیر قابل پیشبینی را پیشبینی
و سازمانها را به بهترین شکل مدیریت کنند (دایر .)0332،4به کارگیری این الگوها
باعث ورود افرادی با اندیشههای جدید میشود و سازمان را در به کارگماری کارکنان
ماهر ،توانا و به سازمان کمک میکند توانایی خود را برای متناسب نگه داشتن نیروی
کار خود حفظ کند (دوالن شولر.)0915،
انعطافپذیری سازمانی با توجه به "منابع سازمان" و "تواناییهای مدیریتی" به
سازمان اجازه می دهد در جهت تغییرات محیطی ،خود را با محیط منطبق کند (حاجی
پور و مرادی .)0923،البته باید توجه کرد که توانایی سازمان در استفاده از الگوهای
انعطاف پذیری به شدت تحت تاثیر کارکنان در استفاده از این الگوها است (آنل و
ویلسون .)8111،5استفاده از سرمایههاى مالى ،فیزیکى و انسانى در سازمان بدون
سرمایههاى اجتماعى و شبکه روابط متقابل بین اعضاى سازمان که توام با اعتماد و
دوستى در جهت حفظ ارزشها و هنجارهاى سازمانى باشد ،امکان پذیر نیست (مارتین
و دیگران)8118 ،6؛ این امر موجب میشود تعامالت میان مدیران و کارکنان افزایش
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یابد و نیاز به برقراری اعتماد به عنوان ضمانتی برای حفظ روابط با یکدیگر ضروری شود.
در این راستا توجه به مفهوم رفتارسازمانی مثبت 0و سرمایه روانشناختی که با تکیه بر
متغیرهای روانشناختی مثبت به ارتقا ارزش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در
سازمان منجر میشود ،ضروری است (لوثانز و آولیو .)8111 ،8از این رو ،پژوهش حاضر
نیز همین هدف را پی می گیرد و در نظر دارد تا رابطه بین انعطافپذیری شرایط کاری
و اعتماد کارکنان 9را با تحلیلی بر نقش میانجی رفتار سازمانی مثبتگرا ،از دیدگاه
کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن بررسی کند.
مبانی نظری
انعطاف پذیری شرایط کاری :انعطاف پذیری شرایط کاری یکی از متغیرهای اساسی
تعادل زندگی کار و مورد توجه نسلهای جوان است (سو و دیگران .)8101 ،4تعریف
انعطافپذیری در نظریه های پستمدرن و مبتنی بر منابع ریشه دارد که شامل توانایی
سازمان برای نشان دادن واکنش صحیح و مؤثر به تغییرات محیط و هم چنین توانایی
پیشبینی تاثیر این تغییرات بر اهداف سازمان است (وردو جوور و دیگران.)8114 ،5
رویکردهای گوناگونی برای دستیابی به این اهداف وجود دارد که از جمله آنها میتوان
به الگوهای انعطاف پذیری اشاره کرد (روییز سانتوز و دیگران .)8119 ،6انعطافپذیری
نیرویکار ،توانایی و قابلیت تعدیل و سازگاری با تهدیدها و فرصتها است (بیرکینشاو و
هاگ استورم .)8111،1انعطافپذیری نیرویکار به معنی سازماندهی دوباره فرآیند کار
در عکسالعمل به تحوالت اقتصادی است (اربابیان و میرزایی .)0923،هر چه طیف
کاربردهای انتخابی یک منبع ،بیشتر و زمان و هزینه جایگزین کردن یک منبع با دیگری
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کمتر باشد ،انعطافپذیری منابع بیشتر خواهد بود (سانتچز .)0335 ،0در پژوهش حاضر،
مدل انعطاف پذیری تاسلمن به دلیل برخورداری این مدل از وضوح بیشتر در
طبقه بندی ،به عنوان چارچوب نظری انتخاب شد .این مدل دارای  4طبقه است و
الگوهای انعطافپذیری بر اساس این مدل به شرح زیر است:
انعطافپذیری وظیفهای :6انعطافپذیری وظیفهای به معنی همهکاره بودن کارکنان
است .به عبارت دیگر این الگو به معنی تطبیقپذیری کارکنان و توانایی آنان برای انجام
وظایف گوناگون و جابه جایی در مشاغل مختلف به منظور پاسخگویی به تغییرات شدید
محیطی است (ریلی و الکوود.)0331،9
انعطافپذیری عددی :4این الگو به توانایی مدیریت در گسترش و تنوع در تعداد
نیرویکار استخدامشده در سازمان اشاره می کند .این الگو میتواند از طریق
سیاست های استخدام و اخراج ،به منظور هماهنگ کردن حجم نیرویکار در مقابل
تغییر در تقاضا تحقق یابد .انواع استخدام مانند کارکنان موقت و مشاوران آزاد و
همچنین استفاده از بنگاههای کاریابی و برونسپاری کارهای سازمان از طریق
قراردادهای فرعی میتواند انعطافپذیری عددی را افزایش دهد.
انعطافپذیری موقت :5الگوی انعطاف پذیری موقت شامل تغییر در تعداد و زمان
کاری کارکنان است که با سیاستهایی نظیر اضافه کاری ،هفته کاری فشرده ،کارهای
شراکتی و قراردادهای ساعتی سالیانه ایجاد می شود.
انعطافپذیری مالی :2انعطاف پذیری مالی این امکان را به وجود میآورد که دستمزد
نیروی کار ،شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار را منعکس کند .در واقع ،قوانین موجود در
جامعه ،سطح دستمزد رانباید تعیین کند و تنها شرایط عرضه و تقاضا در تعیین دستمزد
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نیرویکار نقش داشته باشد .این الگو میتواند از طریق تنوع و تمایز در پرداخت حاصل
گردد .از جمله این الگوها میتوان به مشارکت در سود ،سیستم متغیر پرداخت و
برنامههای متنوع پرداخت مالی اشاره نمود(توسلمن.)0336،0
رفتار سازمانی مثبتگرا :لوثانز ( )8101با ترکیب دو عامل حالتهای روانشناختی
مثبتگرا و سازمانهای مثبتگرا رویکرد جدیدی به نام رفتارسازمانی مثبتگرا در
مدیریت منابع انسانی مطرح کرد .لوتانز رفتار سازمانی مثبتگرا را به عنوان "مطالعه و
کاربرد توانمندیهای مثبت روانشناختی و نقاط قوت منابع انسانی که قابل توسعه و
اندازهگیری باشند و بتوان برای بهبود عملکرد کارکنان ،آنها را به صورت اثر بخش
مدیریت کرد" تعریف می کند .در واقع ،هدف اصلی رفتار سازمانی مثبتگرا توجه بیشتر
به توانمندیها و قوتهای نیروی انسانی و ایجاد تعادل بین جنبههای مثبت و منفی در
سازمان است به گونهای که بتوان نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را اصالح کرد
(حسن زاده .)0923،ظرفیتهای روانشناختی خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری ،خوش
بینی چهار متغیر رفتارسازمانی مثبت است (آوی ،پاترا و وست .)8116 ،8این چهار عامل
همافزایی بیشتری دارند (لوتانز 8112،به نقل از منفرد و خوراکیان.)0939 ،
خودکارآمدی :خودکارآمدی به معنای باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی به
موفقیت در انجام وظیفه محول شده از طریق ایجاد انگیزه و شناخت الزم در خود و
انجام اقدامات ضروری برای انجام آن است (باندورا .)0331 ،9خودکارآمدی به عقیده
راسخ شخص درباره تواناییهای خودش برای بسیج انگیزش ،منابع شناختی و دورههای
فعالیت مورد نیاز برای اجرای موفق یک وظیفه خاص در یک زمینه مفروض است
(لوثانز .)8112،این فرد هنگام رویارویی با مشکالت و موانع ،استقامت دارند
(لوثانز.)0930،
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امیدواری :امید به عنوان حالت انگیزشی مثبت مبتنی بر یک احساس تعامل ناشی از
موفقیت عاملیت (انرژی معطوف به هدف) و مسیر (برنامه ریزی برای دستیابی به هدف)
است .عاملیت یا پایش درونی به معنای عزمی راسخ برای اجرای اهدافی که خود ایجاد
میکند و مسیر دستیابی به اهداف به معنای برنامهریزی مناسب و اقتضایی برای رسیدن
به اهداف و غلبه بر موانعی که رسیدن به اهداف را دشوار میکند ،است (اسنیدر،0
.)8118
خوش بینی :سبک اسنادی است که فرد حوادث مثبت را به علل شخصی ،دائمی و
فراگیر و حوادث منفی را به موقعیتهای خاص ،موقتی و خارجی نسبت میدهد .در
حالی که بدبینها حوادث مثبت را به عوامل خارجی و موقعیتهای خاص و زودگذر
نسبت میدهند و حوادث منفی را به عوامل پایدار و فراگیر .افراد خوش بین با داشتن
انتظارات مثبت رفتارهایی را برمیانگیزانند تا به اهداف آیندهشان برسند ولی افراد
بدبین با عدم اعتماد به نفس و انتظارات منفی خود در رسیدن به اهداف آیندهشان عقب
نشینی میکنند (سلیگمن .)8118 ،8در نتیجه این سبکهای بیانی و اسنادی متفاوت،
به اتخاذ رفتارهای انعطافپذیر در برخورد با مشکالت منجر می شود (خلیفه )0939،و با
طیفی از پیامدهای مثبت همچون سالمت روانی و جسمانی ،بهزیستی ،انعطافپذیری ،و
عملکرد فرد در ارتباط است (چمرز و دیگران.)8111،9
تابآوری :تابآوری به معنی داشتن تالش بیشتر در دستیابی به موفقیت به هنگام
احاطه شدن توسط مشکالت و سختیها و یا حتی رویدادهای مثبت ،پیشرفتها و
مسئولیتهای بیشتر است (لوثانز .)8118 ،افراد تابآور افرادی هستند که واقعیتها را
قبول میکنند و به اعتقادات و ارزشهایشان پایبند هستند و ساز و کارهای انطباقی
مؤثری دارند تا به طور منعطف به موقعیتهای غیر منتظره پاسخ گویند (لوثانز و
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دیگران .)8111 ،روانشناسان مثبتگرا معتقدند که تابآوری در میان مردم عادی قابل
یادگیری و اندازهگیری است (لوثانز.)8112،
اعتماد کارکنان :اعتماد یکی ازموضوعات مهمی است که به صورت گسترده در
تحقیقات از جنبه های مختلفی نظیر شناختی ،عاطفی و سازمانی بررسی شده است
(لیانگ و دیگران8102 ،0؛ توریگنی و دیگران )8101 ،8و احساس اعتماد کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین انتظاری است مبنی بر اینکه کارکنان دیگر به خود
اجازه نمیدهند در زمانی که دیگران آسیب پذیر هستند ،ضرری به آنان وارد کنند
(نادی و مشفقی .)0922 ،تحقیقات مدیریتی در زمینه اعتماد از اواسط دهه  0321آغاز
شده است و توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت با کار مورمان ،دشپانده و
زالتمن ،)0339(9مورگان و هانت )0334(4و مک آلیستر ،)0335(5افزایش یافت (دایر،
 .)0332اعتماد ،به وابستگی به راستی ،توانایی یا ویژگی یک شخص یا چیز دیگری
اشاره می کند .به عبارت دیگر ،بدین معنی است که اعتمادکننده مایل است حتی زمانی
که نتایج آن فوراً قابل مشاهده نباشد ،به تصمیم اعتمادشونده متکی باشد (کینی و
چوبینه .)0332 ،در تعریف اعتماد سازمانی عنوان میشود که ادراک فردی مثبتی است
که افراد درباره محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند و بر پایه نقشها ،ارتباطات،
تجارب و وابستگیهای سازمانی شکل میگیرد (شوکلی زالباک و دیگران.)8111 ،
اعتماد ،اطمینانی است که فرد به دیگری دارد و وی به شیوهای قابل پیشبینی ،اخالقی
و عادالنه عمل میکند (نیهان .)8111 ،6اعتماد بین شخصی یعنی میزانی که یک فرد بر
مبنای کلمات ،اقدامات و تصمیمات دیگری به نیت و عمل او اطمینان دارد (مک
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لیستر .)0335 ،0اعتماد ،داشتن انتظارمثبت است که دیگران چه با کلمات ،چه در
اعمال و چه در تصمیمات فرصت طلبانه عمل نمیکنند (روبینز و جاج .)8101 ،8به طور
خالصه اعتماد به معنی اعتقاداتی است که افراد در مورد رفتار آینده گروه مقابل دارند
9

(لی .)8114 ،

اعتماد سازمانی برای جامعهپذیری موفق ،همکاری ،کارگروهی مؤثر و کمکهای
بلند مدت برای حداقل کردن خطرات و کاهش هزینههای عملیاتی مهم است (لمسا و
پوستیت .)8116،4به عالوه ،اعتماد سازمانی ،مشارکت در تصمیمگیری را افزایش
میدهد و محیط کاری مولدی را ایجاد میکند (اسمیث .)8115 ،5وجود جو اعتماد
موجب تقسیم اطالعات ،تعهد به تصمیمات ،رفتار شهروندی سازمانی ،بهبود روحیه
کارکنان و افزایش نوآوری میشود .از این رو ،اندیشمندان مدیریت اعتماد را عامل
مهمی در همکاری و تعارض ،سبکهای رهبری ،پیش فرضهای مدیریت نسبت به
کارکنان ،تغییر و بالندگی سازمانی ،مشارکت ،ارتباطات و قراردادهای اجتماعی میدانند
(الوانی و دانایی فرد .)0921،باتلر و کانترل( )0324صداقت ،صالحیت ،ثبات ،وفاداری و
صراحت را به عنوان عناصر اساسی اعتماد میشناسند (دیتز و هارتوگ .)8116 ،6مایر و
دیگران ( )0335معتقدند عوامل مؤثر بر میزان اعتمادی که اعتمادکننده به
اعتمادشونده دارد به توانایی ،خیراندیشی و صداقت اعتمادشونده وابسته است .الونن و
دیگران( ،1)8112اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بینشخصی و غیرشخصی تفکیک
کردند .ابعاد اعتماد شخصی عبارتند از :اعتماد افقی (اعتماد بین کارکنان) و اعتماد
عمودی (اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان) .در تحقیق حاضر از میان شاخصهاى
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شناسایى و آزمون شده ،شاخصهاى عمومى استخراج و سپس هر کدام از این شاخص
ها به هفت بعد اصلى سازمان اختصاص داده شده است .این ابعاد شامل توجه ،انصاف،
گشودگى ،ثبات ،تفویض اختیار ،شایستگى و مشارکت است (الوانی،عصار و
عابدینی.)0931،
مدل مفهومی
مدل مفهومی تحقیق که از پیشینه تحقیق استخراج شده است و نحوه روابط میان
متغیرها را پیشنهاد می کند ،در شکل  0به نمایش گذارده شده است.
انعطاف پذیری کاری

اعتماد کارکنان

رفتار سازمانی مثبت گرا

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش
فرضیههای تحقیق
 -3انعطافپذیری شرایطکاری از طریق افزایش رفتار سازمانی مثبتگرا منجر به افزایش
سطح اعتماد کارکنان در سازمان می شود.
 -8بین انعطافپذیری شرایط کاری و رفتار سازمانی مثبتگرا رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
 -9بین رفتار سازمانی مثبتگرا و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 -4بین انعطافپذیری شرایط کاری و اعتماد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی قرار میگیرد و از لحاظ هدف کاربردی است.
روش تحقیق در پژوهش حاضر ،از لحاظ روش جمع آوری دادهها از نوع پیمایشی است.
جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن به تعداد
 461نفر است .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 800 ،نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدهاند .برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد.
گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه صورت گرفت .پرسشنامه در دو بخش ویژگیهای
جمعیت شناختی و سواالت اصلی است .انعطاف پذیری شرایط کاری با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته دانش پرور ( ،)0925رفتار سازمانی مثبت گرا با پرسشنامه
استاندارد لوثانز و دیگران ( )8111و اعتماد کارکنان با پرسشنامه محقق ساخته الوانی،
عصار و عابدینی ( )0931و طیف 5تایی لیکرت ارزیابی شد که از نظر روایی محتوا و
پایایی آلفای کرونباخ تایید شدند .همچنین به منظور ارزیابی روایی سازه متغیرهای
تحقیق ،از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است که نتایج آن در بخش یافتهها مطرح
شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از ضریب همبستگی ،تحلیل عاملی تاییدی و
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها
تحلیل جمعیتشناختی پرسشنامه گردآوری شده حاکی از آن است که حدود  %99افراد
کمتر از  5سال سابقه کاری دارند %80 ،بین  6تا  01سال %09 ،بین  00تا  05سال،
 %09بین  06تا  81سال و  %89افراد باالی  81سال سابقه کار دارند .به لحاظ
تحصیالت %81 ،اعضای نمونه افراد با تحصیالت فوق لیسانس بوده اند و  %68اعضای
نمونه را افراد با تحصیالت لیسانس تشکیل داده اند که باالترین درصد و فراوانی را در
بین ردههای تحصیلی داشته اند %06 .افراد نمونه نیز مدرک فوق دیپلم و  %5دیپلم و
پایینتر داشته اند.
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جدول  .0شاخص روایی همگرا ،پایایی و توصیفی
متغیرهای پنهان

AVE

اعتماد کارکنان

1/392 1/552 1/345 1/538

انعطاف پذیری کاری

1/61

رفتار سازمانی مثبتگرا 1/665

CR

R2

آلفای کرونباخ میانگین پاسخها

GOF

8/23

1 1/319

1/229

8/556

1/586 1/349

1/396

8/130

1/651

تمام مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از مقدار  1/1بزرگتر شدهاند و نشان از
پایایی باالی پرسشنامه است .روایی همگرا در تحقیق حاضر نیز استفاده شده است .با
کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازههای مورد
مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  1/5هستند .مقدار شاخص برازش
برابر  1/651شده است و از مقدار  1/4بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل
دارد .بارهای عاملی مربوط به سازههای تحقیق همگی در سطح خطای  5درصد ،تمامی
بارهای عاملی در سطح اطمینان  % 35معنادار شدهاند.
در ادامه هرکدام از فرضیهها بررسی خواهند شد .نتایج به دست آمده از ضریب
مسیر ،آماره  tو سطح معناداری نشان می دهد تمام فرضیه های تحقیق حاضر تایید
شده و ضریب بتا نشان دهنده تاثیر متغیرها بر هم است .بر این اساس ،اثر غیرمستقیم
انعطافپذیری شرایط کاری بر اعتماد کارکنان به واسطه نقش میانجی رفتارسازمانی
مثبتگرا برابر 1/855؛ اثر مستقیم انعطافپذیری شرایطکاری بر رفتارسازمانی مثبتگرا
برابر 1/185؛ اثر مستقیم انعطاف پذیری شرایط کاری بر اعتماد کارکنان برابر 1/958؛ و
اثر مستقیم رفتار سازمانی مثبت گرا بر اعتماد کارکنان برابر  1/458است.
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جدول  .9نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیهها
فرضیات تحقیق

اثرات مستقیم
بتا

اثر کل

اثر غیر مستقیم
بتا

T

0-0

88/108 1/185

-

-

1/585 88/108 1/185

8-0

1/458

5/392

-

-

5/392

9-0

1/958

4/439

T

بتا

R2

1/458

T

02/099 1/613 9/233 1/855

1/552

وضعیت
تأیید
تأیید
تأیید

شکل .8مدل مفهومیدر حالت تخمین ضرایب استاندارد
بحث و نتیجه گیری
در سازمانهای امروزی مفهوم جدیدی از انسان براساس افزایش دانشهای پیچیده و
نیازهای متغیر مطرح شده است که به تواناییها و مهارتهای شغلی متنوع و گوناگونی
نیاز دارند و پیش فرض های پیشین نسبت به نیروی انسانی به عنوان افرادی ساده،
معصوم و با عقاید خشک و غیرقابل انعطاف کنار گذاشته شده است .انعطافپذیری به
قابلیت سازمان برای اقدام در خصوص خواستههای متفاوت محیطی اشاره می کند .از
این رو ،هدف این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف پذیری شرایط کاری بر اعتماد کارکنان با
در نر گرفتن نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گراست.
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با توجه به نتایج فرضیه های تحقیق و وجود رابطه بین انعطافپذیری کاری موجود در
سازمان با سطح رفتارسازمانی مثبتگرای کارکنان ،مدیران برای به کارگیری آثار مفید
رفتار سازمانی مثبتگرا ،باید با انجام برخی فعالیتها ،ضمن تعدیل در ساختارهای
موجود (افزایش آثار ساختار ارگانیگی و انعطاف پذیر) ،زمینه بروز رفتار سازمانی مثبت
گرا را از روشهای زیر فراهم آورند :استفاده از ابزارهای تسهیلکننده از قبیل ارتباطات
سازمانی و ایجاد انعطاف در رویههای سازمان (چرخش شغلی ،توسعه شغلی،کارشراکتی،
دورکاری ،زمان کار انعطاف پذیر و ،)...افزایش برون سپاری کارهای غیر ضروری و به تبع
افزایش تمرکز کارکنان بر وظایف مهم و اساسی ،استفاده از تفویض اختیار در محدوده
کاری افراد و تمرکززدایی در ساختار سازمانی ،مشارکت کارکنان در تصمیمها و
برنامهریزیهای سازمانی.
استفاده از کارکنانی که توانایی پذیرش این مسئله را دارا باشند ،به کارگیری انعطاف
پذیری مالی را تسهیل می کند .همچنین با توجه به اینکه اداره کل راه و شهر سازی
استان گیالن خدمات متنوعی میدهد ،پیشنهاد میشود کارکنان در فاصلههای زمانی
کوتاه مدت در واحدهای مختلف انجام وظیفه کنند .این امر به انعطاف پذیری وظیفهای
منجر میشود .در این حالت مدیران میتوانند در ابتدا با محول کردن کارهای آسان و
سپس دشوار کردن تدریجی آن یا تقسیم کارهای بزرگ و مهارتهای پیچیده به
مجموعهای از فعالیتهای قابل انجام که نتیجه آن قابل مشاهده باشد ،از تسلط کامل
کارکنان بر تمامی پیچیدگیهای کاری خود اطمینان داشته باشند .مدیران با محول
کردن وظایف چالش برانگیز به کارکنان حس خودباوری و اعتماد به نفس را در آنان
پرورش میدهند.
با در نظر گرفتن نتایج به دستآمده مبنی بر وجود رابطه قوی و مستقیم میان رفتار
سازمانی مثبت گرا و اعتماد کارکنان ،در راستای افزایش اعتماد کارکنان در اداره کل راه
و شهرسازی استان گیالن و توسعه و تقویت سرمایه های انسانی و دستیابی به چشم
انداز ،مأموریت و ارزشهای محوری اداره کل راه وشهرسازی استان گیالن ،به مدیریت

02

سال سیزدهم ،شماره  ،05زمستان 7931

این سازمان پیشنهاد میشود از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ،ظرفیتهای
روانشناختی مثبت کارکنان نظیر خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی را در
آنها تقویت کند .همچنین با حرکت از ساختارهای اداری به سمت ساختارهای
منعطفتر و افزایش استقالل کارکنان میزان پایش کارکنان بر کارشان را افزایش دهند و
از این طریق به افزایش اعتماد کارکنان به سازمان و مدیران کمک کنند.
منابع
-

-

-

-

-
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