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 The main purpose of this research is investigation of human resource flexibility effect on 

organizational innovation with the mediating role of adaptability culture in the Iranian 

blood transfusion organization. The hypotheses of the research examine effect of staff skill 

flexibility, staff behavior flexibility, and the flexibility of human resources activities on 

adaptability culture as well as the effect of adaptability culture on service innovation and 

process innovation. The type of the research, in terms of purpose is practical and descriptive 

in term of usage. The statistical population of this research is 242 people of managers and 

employees of Tehran Blood Transfusion Organization and its statistical sample is based on 

Cochran formula. For this purpose, 242 questionnaires were distributed among the sample 

members that were selected by simple random method from among the statistical 
population. The data gathering tool of present research is the questionnaire that its 

reliability was evaluated and validated by calculation of Cronbach's alpha, compilation 

(duplication) and composite reliability. The validity of the research tool has been confirmed 

by nominal, content, and convergent validity methods. Structural equations modeling 

method and smart PLS software were used to analyze the information. The results of present 

study show the effect of staff skill flexibility and staff behavior flexibility on adaptability 

culture as well as the effect of adaptability culture on service innovation and process 

innovation. The results also show the mediating role of adaptability culture in the 

relationship between the staff skills flexibility and the staff behavior flexibility with service 

innovation and process innovation. 
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 مورد) ذیریپ انطباق فرهنگ میانجی نقش با سازمانی نوآوری بر انسانی منابع پذیری انعطاف تاثیر بررسی
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 مقدمه

ها ولتد امروزکه  ییمساله ها نیتر دهیچیو پ نیاز مهمتر یکی
اشاره  یاست.مفهوم نوآور یمساله نوآور با آن روبرو هستند،

خالق در درون شرکت  یها دهیا دیو مف زیآم تیموفق یبه اجرا
 یریبه کارگ یلزوما به معنا ینوآور (.Rizla،2014دارد )

 یها وهیتمرکز بر ش شتریبلکه ب ست،یها ن یفناور نیدتریجد
خالقانه در درون سازمان  یراه حل ها افتنیتفکر و 

به عنوان  دیبا یامروزه نوآور (.1394و همکاران ، یمانیاست)ا
بخش بودن رقابت در  انیهر سازمان به علت پا یبرا یالزام

در نظر گرفته  یتکنولوژ عیو بهبود سر یساز یبازار،جهان
،توان  یامروز یایدر دن. (Kalken et al ،2014شود)

 یقاو ب تیموفق ی،عنصر اصل راتییو اداره کردن تغ یسازگار
ها خود، مستلزم توجه  ییتوانا نیهر سازمان است و کسب ا

 موفق هستند که، ییافراد است. سازمان ها یسازمان به نوآور
 یم لیحرکت آنان را تشک کانی، نوک پ یو نوآور تیخالق

محرک توسعه  ی(. نوآور1392و همکاران ، زگاریهدهد)پر
و  یرقابت در سطوح مل در یاتیاست و نقش ح یاقتصاد
 (.Hogan and Cote ،2014کند ) یم یباز یسازمان
مرتبط به هم در  یها تیفعال یعبارت است از نوساز ینوآور
دنبال آن از شود،به  یکه با کشف خالق آغاز م یا رهیزنج
 یم یساز یتجار تیو در نها ابدی یمتوسعه  ینیکارآفر قیطر

ها  دهیشامل عالقه به ا ینوآور. (1394و همکاران، یمانیشود)ا
خالق است که ممکن است  یندهایو فرآ دیجد اتی، تجرب

 یتکنولوژ ای دیمحصول، خدمات جد جادیآن توسعه و ا جهینت
و شهباز  ی؛داور1393، یمقدم و حجاز ینینو باشد)حس یها

که  دیجد یها دهیا یبه عنوان اجرا یآورنو (.1392، یمراد
 Kalken et alشده است ) فیکنند،تعر یارزش م جادیا
 دیجد تیریمد یها وهیاشاره به ش یسازمان ینوآور. (2014،

 سازمان دیجد یها یو استراتژ دیجد یابید،بازاری،سازمان جد
 Horus Oliver and Semper Ripollها دارد. )

ابل ها به اشکال ق دهیا لیمستلزم تبد یسازمان ینوآور (.2015،
 یازمانعملکرد س شبردیپ یبرا دهیا نیاست و ا یاستفاده سازمان

(. 1393و همکاران ، یخعلی)بابا ش ردیگ یمورد استفاده قرار م
دانست که اختراعات با  یندیتوان فرآ یرا م یسازمان ینوآور

 راتییتغ ایها،خدمات  ندیاستفاده از آن به محصوالت ،فرآ

 یم لیقابل عرضه در بازار تبد ایارزش افزوده  یدارا یانسازم
پور و همکاران  یمانی،ا1392و همکاران ، یشوند)اصفهان

1391.) 
نوآوری یکی از عوامل کلیدی موفقیت بلند مدت سازمان ها در 

پویا است. نوآوری به سازمان کمک می کند تا با محیط های 
با  خود را با تالطمات و چالشهای محیطی روبرو شده و

پیچیدگی های فزاینده محیط رقابتی امروزی سازگار گرداند. 
ی الش هاچ بدین ترتیب سازمانهای نوآور می توانند با پاسخ به 

به طور موثری به تغییرات محیط داخلی و خارجی  پیش رو
 نوآوری(. 1391کس العمل نشان دهند )حسینی و ساالر،ع

 و بازارها گسترش برای را راه تواندمی که است مهمی عامل
 بیشتر سود آوردن دست به و جدید هایفرصت از مندیبهره

 فعالیتی نوآوری همچنین (.Chen et al ، 2015) نماید هموار
 قرار رتأثی تحت را سازمان یک بقای تنها نه که است کلیدی

 وسیعی اقتصادی و اجتماعی تغییرات باعث بلکه دهد،می
  (.Santos et al ، 2014) گرددمی
 

اهمیت نوآوری در سازمانها موجب شده است تا اندیشمندان و 
پژوهشگران به دنبال راهکارهایی جهت ارتقاء سطح نوآوری 
سازمانی باشند. و از آنجا که الزمه ارائه چنین راهکارهایی 
شناسایی عوامل موثر بر نوآوری می باشد، هر یک از محققین 
با نگاه از منظری متفاوت، عواملی را بیان کرده اند که می تواند 

 بر نوآوری سازمانی موثر باشد.
با مطالعه آثار پژوهشگران حوزه نوآوری می بینیم که برخی از 
آنها از مقوله انعطاف پذیری نیروی انسانی به عنوان عاملی 

(. Do et al  ،2016موثر بر نوآوری سازمانی یاد کرده اند)
 طیمح در ریبه ضرورت انکارناپذ یمنابع انسان یریپذ انعطاف

که به سازمان  است شده لیتبد یامروز یاینامطمئن و پو
 یرا م یطیمح عیسر راتییواکنش مناسب در برابر تغ تیقابل

 یروین یریپذ انعطاف .(1391و همکاران،  یدنقویس)دهد
 سازمان موجب می شود تااست که  تیاز قابل ینوعی انسان

 اق باانطبو  یسازگار محیطی و راتییبه تغ ییپاسخگو یبرا
آماده شود. که این امر موجب می شود تا بستر  ایپو یها طیمح

،  Do et alالزم برای نوآوری در سازمان فراهم گردد)
2016.) 
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ه بفرهنگ انطباق پذیری از سوی دیگر می توان به مقوله 
عنوان عامل موثر دیگری که میتواند نوآوری سازمانی را تحت 

(. Valencia et al ،2010تاثیر قرار دهد اشاره نمود)
 یپذیر فرهنگ انطباق پذیری از طریق انعطافی با هاسازمان

و پاسخگویی می توانند به سرعت نسبت به نیازهای محیط 
ا سازمان ها ر این نوع فرهنگ ؛ کهبیرونی واکنش نشان دهند

قادر می سازد تا فعاالنه به محیط بیرونی پاسخ داده و در نتیجه 
 (.1390و همکاران،  سنجقی)نوآوری سازمانی را تسهیل نماید

 ،طیدر مح ندهیفزا راتییسازمان ها و تغ نیب دیرقابت شد
ه ب یابیمستمر در راستای دست سازمان ها را وادار به نوآوری

 یاساس عامل(.  Hughes et al  ،2005) دینمایاهدافشان م
 یقابتر تینوآوری و کسب مز ری،یتوان رقابت پذ شیبرای افزا

ودن منبع با دارا ب نی. اباشدیم یها، منابع انسان سازمان توسط
 د،یو دشواری تقل یابیکم ،ینیارزش آفر رینظ ییها یژگیو

آورد.  یسازما نها فراهم م تهاییبهبود قابل برای را نهیزم
های مهارتها و رفتار ازمندین یبه اهداف متعال سازمانهای ابیدست
 ینسانمنابع ا تیریمد کارآمد و کارکردهای یانسان رویین نهیبه
 نابعم رییشروط مستلزم انعطاف پذ نیباشد که تحقق ا یم
 پذیری (. انعطافBhattacharya et al  ،2005باشد ) یم

نابع م تیریاست که مد یاز چالشهای مهم یکی ،یانسانمنابع 
است، چرا که وجود  مواجه با آن ریهای اخلدر سا  یانسان

 ناوریف به یابیمستلزم دست یدر بازارهای جهان ادیز راتییتغ
د که باش یمحصوالت م تیفیو تمرکز بر ارتقای ک دیهای جد
 .است یمنابع انسان رییمعلول انعطاف پذ موارد نیتحقق ا

به مطالعه  یادیزمان ز یبرا یجز در چند مطالعه، موضوع نوآور
 ،یپرداخت. به تازگ یم دیتول ندیو توسعه فرآ دیمحصول جد

انتقاد  یمفهوم در فناور نیا یمحققان نسبت به کاربرد انحصار
به وجود آورد که نظرها را به  یانتقاد، جرقه ا نیکرده اند. ا

 یسازمان ینوآور ژهیو هب ینوآور رفناورانهیغ یهاشکل یسو
 یاقتصاد یتوسعه و همکار یهاسوق داد.سازمان تیریو مد

 ینوآور یبرا کپارچهیچارچوب واحد و  کیاروپا و آمار اروپا، 
 یرا اجرا یها، نوآورسازمان نی(. ا2005کرده اند )مادجار ،  انیب
کسب وکار شرکت،  یها وهیدر ش یسازمان دیروش جد کی

 شیکنند که پ یم فیتعر یا روابط خارجیکار سازمان و  طیمح
 لیدل نیدر شرکت استفاده نشده است که البته به هم نیاز ا

 زین تیریمد یاز سو یراهبرد یریگ میتصم کیبه آن  زین
 شود.یاطالق م

سازمان انتقال خون ایران به عنوان سازمانی خدمت رسان در 
مت کشور عمده فعالیت های خود را در جهت تهیه الحوزه س

؛ کافی (سماییالسلولی و پ)و تامین خون و فرآوردهای خون 
ود و بهب سالمتسالم, با کیفیت عالی برای حفظ و ارتقای 

کیفیت زندگی بیماران در کشور و حفظ برتری منطقه مدیترانه 
 فشرقی ترسیم نموده است. این سازمان به منظور نیل به اهدا

 خود با رعایت استانداردهای ملی و جهانی، و با تکیه بر اندوخته
های علمی و تجارب ارزشمند علمی کارکنان؛ برنامه های 
راهبردی خود را تدوین می نماید؛ تا ضمن تعالی سطح کمی و 

مندی از دانش نوین طب انتقال  کیفی تجارب علمی و بهره
ه نوع دوستی و با اتکای ب و نوآوری و آوری روز خون و فن

خیرخواهی اهداکنندگان از طریق جلب مشارکت، جذب، 
آموزش و تکریم آنان فرآورده های خون را به موقع تامین و 
توزیع نماید و به این خدمات خود برای رفع نیاز بیماران به 

لذا با توجه به  (.1396)پورفتح اله،عنوان فضیلتی الهی مینگرد
وهمچنین  هاتوسعه سازماندر رشد و اهمیت موضوع نوآوری 

نقش مهمی که مدیران منابع انسانی با ایجاد جو مطلوب، 
شناسایی و رفع موانع، تشویق و ایجاد انگیزه و حرکت به سمت 

ه و با عنایت ب ایجاد فرهنگ مناسب می توانند داشته باشند
 وانعطاف پذیری نیروی انسانی نقش تاثیر گذار دو متغیر 

بر نوآوری سازمانی و همچنین با توجه فرهنگ انطباق پذیری 
به جایگاه سازمان انتقال خون ایران در توسعه سالمت جامعه 
این تحقیق در راستای شناسایی چگونگی ارتقا نوآوری سازمانی 

یری انعطاف پذدر مجموعه سازمان انتقال خون، به بررسی تاثیر 
ور ط به طور مستقیم و نیز به نیروی انسانی بر نوآوری سازمانی

 فرهنگ انطباق پذیری گریمیانجی غیر مستقیم و از طریق
پرداخته است و به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی برمی آییم 

بر نوآوری چه تاثیری انعطاف پذیری نیروی انسانی که "
 رد از طریق نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری سازمانی

 "دارد؟ سازمان انتقال خون ایران
و  ینوآور ،انعطاف پذیری منابع انسانی  تیبا توجه به اهم

نحوة  رردیسه متغ نیکه ا یو نقش علمفرهنگ انعطاف پذیری 
تحقیق قصد  نیارائة خدمات سازمان و تحقق اهداف آن دارد، ا
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نوآوری ر بانعطاف پذیری منابع انسانی  ریتأث یتا به بررسدارد 
ر دبپردازد؛ فرهنگ انطباق پذیری   یانجیسازمان با نقش م

 یکی یوآورن انعطاف پذیری منابع انسانی بر ریتأث میواقع، پارادا
 یدر بررس یسع قیتحق نیاست که ا یتیریمدچالشهای از 

لة راستا مسئ نیدارد. در ا رهایمتغ نیا نیارتباط ب یچگونگ
وی انعطاف پذیری نیر ریتأثنحوه شناخت  ق،یتحقاین  یاصل

انطباق  فرهنگ یانجیم ریسازمان با نقش متغنوآوری بر انسانی 
نوآوری در پژوهش حاضر، ارتقای  روپذیری است از این 

قرار  یبررس مورد یمنابع انسان رییاز منظر انعطاف پذ یسازمان
 .ردیگ یم

 

 چارچوب نظری تحقیق

ع انعطاف پذیری مناب "تاثیر  یاین تحقیق که با هدف بررس
 فرهنگ "با نقش میانجی  "سازمانی ینوآور "بر  "انسانی

 نوآوری تئوری براساسو  پذیرد یصورت م "انطباق پذیری
 اسخپ هنگام سازگاری درجه بررسی به سازمانی بنا شده است و

 عنصر. میپردازد آوری فن یا و محصوالت جدید، های ایده به
 منابع پذیری انعطاف نوآورانه سازمان ایجاد برای دیگر مهم

وثر م طور به تواند می انسانی منابع های شیوه. است انسانی
 بازار ایتقاض در تغییرات به پاسخگو برای استخدام افرادی که 

 رهنگف نهایت، در. هستند بکار گرفته شوند سازگار و هستند
 اییتوان و نیازهای بازار با انطباق برای آن توانایی و سازمانی
 محل یک ایجاد به منجر کارمندان خود توسعه برای سازمان

 (.Moliterno  ،2011کار نوآورانه می شود)
نیروی  یریپذانعطافتمرکز این پژوهش بر تببین ارتباط میان 

د. در می باش نوآوری سازمانیو  فرهنگ انطباق پذیری، انسانی
باق انط زانیم یبررس یبرا یسازمان ینوآور هینظراین راستا 

 دیدج یتکنولوژ ایمحصوالت  ،ها دهیپاسخ به ا هنگام پذیری
 یاز عوامل مهم برا گرید یکگرفته است. یمورد استفاده قرار 

 .نیروی انسانی است یرینوآور انعطاف پذ یسازمان ها جادیا
در  ،یانمنابع انس تیریمد تیانعطاف پذیری نیروی انسانی ظرف

سازمان برای انطباق اثربخش و به موقع با  ییارتقای توانا
درون  ای طیمح هیکه از ناحاست  یو متنوع ریالزامات متغ

                                                             
1-  Bernie 
2-  Wang and Ahmed 

انعطاف . (1392و همکاران،  ی)عباس شوند یم لیسازمان تحم
 یمهارت ها یریانعطاف پذشامل پذیری نیروی انسانی 

 تیعالپذیری ف انعطافو پذیری رفتارکارکنان  انعطاف، کارکنان
 انعطاف. (Do et al ،2016) ی می باشدمنابع انسان یها
 ییبر سرعت و سهولت کسب مهارت و توانا یمهارت یریپذ
انعطاف پذیری رفتارکارکنان . کارکنان داللت دارد دیجد یها

 طیدر شرا یرفتار یاز نقش ها ینشان دادن تنوع ییتوانا
منظور از انعطاف  (.1391و همکاران، یدنقویمتفاوت است. )س

و  عیاقدامات موثر و سر ،ی نیزمنابع انسانفعالیت های  رییپذ
و  دهانیدر سازگار کردن و اجرای فرآ یبخش منابع انسان داریپا

. (Do et al ،2016) باشدیم یمنابع انسان دیساختار جد
نجر متواند به طور مؤثر  یم یمنابع انسان تیریمد فعالیت های

 یها یازندر  راتییبه تغ قادر باشند کهشود  یاستخدام افراد به
آن  ییو توانا یفرهنگ سازمان ت،یدر نها باشند.گو بازار پاسخ

 یراسازمان ب ییتواناهمچنین بازار و  یها نیازانطباق با  یبرا
 یمحل کار نوآورانه م کی جادیتوسعه کارکنان خود منجر به ا

 . شود
 یریذانعطاف پ ،بر منابع یمبتن دگاهیبا توجه به د، (1991)1برنی

 یبرا داریپا یرقابت تیمنبع مز کیتواند  یم یمنابع انسان
 رد یگذار هیاست که سرما لیدل نیبه ا نیسازمان ها باشد.ا

شود.  دیتوسط رقبا تقل یتواند به راحت ینم یانسان هیسرما
ا ببه سهولت قابل جایگزینی  یگذار هینوع سرما نیا نیهمچن

 .ستنی گرید یها نیگزیجا ای یکیتکنولوژ یها شرفتیپ
 یتالش ها منجر به تواند یم یمنابع انسان یریانعطاف پذ

 گردد. یزشیانگ یرفتارها قیداوطلبانه کارکنان از طر
 دنیفرآ کی یکه نوآور نیبا توجه به ا(، 2007) 2وانگ و احمد

 انعطافاز تنوع دارد  ییبه درجه باال ازینامشخص است، ن
 نیرفتار کارکنان ا یریمهارت کارکنان و انعطاف پذ یریپذ
 یبرا نیرسانند، بنابرا یمباالیی و تنوع را به سطح  رییتغ

نعطاف ابنابراین می توان گفت که:  است. دیمف یسازمان ینوآور
 .رابطه مثبت دارد یسازمان یبا نوآور یمنابع انسان یریپذ

در مطالعه خود در مورد فرهنگ  (،2014) 3چاتمن و همکاران
ست ا یفرهنگ سازگار، هنجار کید که نکن یمبیان  یسازمان

3-  Chatman et al 
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 یریپذ سکیر ی وریارتقاء انعطاف پذ یسازمان را برا ازیکه ن
حتماال ا یمنابع انسان یریرو، انعطاف پذ نیاز ا کند. یم تامین

 طیحم کیبه  ییپاسخگو ناشی لز یفرهنگ سازگار کیبه 
 یانمنابع انس یریهمانطور که انعطاف پذ؛ شود یمربوط م ایپو

 یبرا یکارکنان برا ازیمورد ن یشامل مهارت ها و رفتارها
(.  2005)بوتاچاریا و همکاران،است  ایپو طیمح کیانطباق با 

 یانمنابع انس یریانعطاف پذبر این اساس می توان گفت که: 
 .رابطه مثبت دارد فرهنگ سازگاربا 
که  یدهد که فرهنگ سازمان ینشان م، (2004 ) 1و نگو لوا

د در دار یسازمان یبر نوآور یمثبت ریاست تاث ریانعطاف پذ
 یراب ییباال تیظرف ریانعطاف پذ یفرهنگ سازمان قت،یحق
 .دارد یخارج طیدر پاسخ به شرا یدرون رییتغ

 کی ،رییبه تغ ییو پاسخگو یریبا انعطاف پذ .(2007) 2دافت
واکنش نشان  یخارج طیتواند به سرعت به مح یسازمان م

 همچنین کند یکمک م یسازمان یبه نوآور این امر دهد که

مثبت  ریتاث یریانعطاف پذ یباال یبا درجه ها یفرهنگ سازمان
، ستا تیو اساس خالق هیدانش، که پا جادیا یبر رو یشتریب

اف مانی انعطفرهنگ سازدارد. بر این اساس می توان گفت که: 
 .رابطه مثبت دارد یسازمان یبا نوآور پذیر

)  ه توسطمدل مفهومی این تحقیق برگرفته از مدل ارائه شد
قابل  1( می باشد که در شکل شماره 2016، 3دو و همکاران

انعطاف پذیری نیروی  مشاهده می باشد. در این مدل ابعاد
 انعطاف، کارکنان یمهارت ها یریانعطاف پذشامل انسانی 

ع مناب یها تیپذیری فعال انعطافو پذیری رفتارکارکنان 
ه ب انطباق پذیریفرهنگ ی، به عنوان متغیر مستقل؛ انسان

نوآوری شامل  نوآوری سازمانیعنوان متغیر میانجی و ابعاد 
به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش می  ندینوآوری فراو  خدمات
 نمایند. 

 

 مدل مفهومی تحقیق  .1شکل 

 
 Do et al ،2016منبع: 

 تحقیق فرضیات

1H پذیری نیروی انسانی تاثیر مثبت بر فرهنگ : انعطاف
 انطباق پذیری سازمان دارد.

                                                             
1- Leva and  Nego 
2-  Daft 

1-1H:  انعطاف پذیری مهارت های کارکنان تاثیر مثبت بر
 فرهنگ انطباق پذیری سازمان دارد.

3-  Do et al 

 نوآوری سازمانی

نیروی انسانی یریپذانعطاف  

مهارت کارکنان یریانعطاف پذ  

کارکنان رفتار یریانعطاف پذ  

منابع  فعالیتهای یریانعطاف پذ

یانسان  

فرهنگ انطباق 

 پذیری

 نوآوری

 خدمات

فرایند نوآوری  
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2-1H انعطاف پذیری رفتار کارکنان تاثیر مثبت بر فرهنگ :
 انطباق پذیری سازمان دارد.

3-1H ر منابع انسانی تاثیر مثبت ب: انعطاف پذیری فعالیتهای
 فرهنگ انطباق پذیری سازمان دارد.

 

2H فرهنگ انطباق پذیری سازمان تاثیر مثبت بر نوآوری :
 سازمانی دارد.

1-2H فرهنگ انطباق پذیری سازمان تاثیر مثبت بر نوآوری :
 خدمات دارد. 

2-2H فرهنگ انطباق پذیری سازمان تاثیر مثبت بر نوآوری :
 فرایندها دارد.   

3H فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف پذیری :
 نیروی سازمانی و نوآوری سازمانی دارد.

1-3H فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف :
 پذیری مهارت کارکنان و نوآوری خدمات دارد.

2-3Hنطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف : فرهنگ ا
 پذیری رفتار کارکنان و نوآوری خدمات دارد.

3-3H فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف :
 پذیری فعالیتهای منابع انسانی و نوآوری خدمات دارد.

4-3H فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف :
 دارد. پذیری مهارت کارکنان و نوآوری فرایندها

5-3Hپذیری پذیری نقش میانجی بین انعطاف: فرهنگ انطباق
 رفتار کارکنان و نوآوری فرایندها دارد.

6-3H فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف :
 دارد. ندهایو نوآوری فرا یمنابع انسان یتهایپذیری فعال

 

 پژوهشروش 

روش،  تیاز نظر ماه ی؛پژوهش از نظر هدف، کاربرد نیا
یم یمقطع ق،یو از نظر زمان انجام تحق یشیمایپ -یفیتوص
پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان  نیا ی. جامعه آمارباشد

 یکه دارا هستند سازمان انتقال خون شاغل در استان تهران
 5 یبه باال و سابقه خدمت باال یکارشناس یلیمدرک تحص

ازمان انسانی س . که طبق استعالم از اداره منابعباشند یسال م
می باشد. نفر 611انتقال خون تعداد افراد با خصوصیات  بالغ بر 

در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 
ان )مدیر یبا توجه به آنکه حجم جامعه آماراستفاده شده است. 

حجم  باشد، ینفر م 611و کارشناسان سازمان انتقال خون( 
در آید.  ینفر بدست م 236 بر فرمول کوکران ینمونه مبتن

ها از پرسشنامه بخش میدانی این تحقیق جهت گردآوری داده
که گویه های مربوط به هر یک از  استفاده شده است.

جهت ارائه گردیده است. 1متغیرهای تحقیق در جدول شماره 
روش نمونه گیری در دسترس استفاده انتخاب اعضای نمونه از 

جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و این تحقیق  درشده است. 
اندازه گیری آن، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای 
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و برای سنجش روایی 

 ی. برامیااستفاده نمودهو روایی صوری ابزار، از روایی همگرا 
ش میدانی و رو یاگردآوری اطالعات نیز از روش کتابخانه

در این تحقیق از تکنیک مدل  نیاستفاده شده است. همچن
( و نرم PLS) یمعادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئ

برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شده  Smart PLSافزار 
 است.

 گویه های مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق .1جدول 

 منبع تعداد سواالت متغیرها

 (2005)بوتاچاریا و همکاران، سوال 3 انعطاف پذیری مهارت کارکنان

 (2016دو و همکاران ) سوال 3 انعطاف پذیری رفتار کارکنان

 (2005)بوتاچاریا و همکاران، سوال 3 انعطاف پذیری فعالیتهای منابع انسانی

 (2004لئو و انجو ) سوال 3 فرهنگ سازگاری

 (2006پراجوگو و احمد ) سوال 3 نوآوری خدمات

 (2006پراجوگو و احمد ) سوال 4 نوآوری فرایند
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 پژوهشیافته های 

سازی معادالت ساختاری به منظور تعیین معناداری در مدل
که  صورتیاستفاده می شود. در   tروابط از ضرایب معناداری

بیشتر شود، نشان از صحت رابطه ی  96/1مقدار این اعداد از 

 2شماره  شکل است. %95بین سازه ها در سطح اطمینان 
مربوط به هر یک از مسیرها را در مدل  tضرایب معناداری 

 مفهومی نشان می دهد.

 

 tضرایب معناداری .2شکل 
 ضرایب استاندارد شده مسیرها-

 بین متغیر مستقل و وابسته نشان دهنده ضرایب استاندارد شده
ضرایب  3شماره  باشد. شکلشدت و جهت تاثیرات می

 استاندارد شده هر یک از مسیرها را نشان می دهد.
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 ضرایب استاندارد شده مسیر. 3 شکل

رابطه میان متغیرهای تحقیق براساس  ،2شماره  جدول
 دهد.فرضیات تحقیق را ارایه می

 

 های ساختاری های تحقیق بر اساس نتایج مدل نتیجه فرضیه .2ل جدو

 نتیجه ضرایب مسیر ضرایب معناداری فرضیات

انعطاف پذیری مهارت های کارکنان تاثیر مثبت بر فرهنگ انطباق پذیری 
 دارد.سازمان 

 تایید 465/0 205/24

انعطاف پذیری رفتار کارکنان تاثیر مثبت بر فرهنگ انطباق پذیری سازمان 
 دارد.

 تایید 561/0 087/10

انعطاف پذیری فعالیتهای منابع انسانی تاثیر مثبت بر فرهنگ انطباق پذیری 
 سازمان دارد.

 رد 063/0 931/0

 تایید 762/0 410/35 نوآوری خدمات دارد. فرهنگ انطباق پذیری سازمان تاثیر مثبت بر

 تایید 776/0 365/42 فرهنگ انطباق پذیری سازمان تاثیر مثبت بر نوآوری فرایندها دارد.
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از این آزمون برای سنجش معناداری تاثیر : 1آزمون سوبل
میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر استفاده می 

آزمون برای کسب نتایج دقیق و معتبر نیاز به داده شود. این 
از طریق  z-valueدر آزمون سوبل یک مقدار  های زیاد دارد.

فرمول زیر محاسبه می شود و در صورتی که مقدار بدست آمده 
معنادار بودن تاثیر  %95بیشتر باشد در سطح اطمینان  96/1از 

 میانجی یک متغیر تایید می شود.

 

 که در آن داریم:
aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی : 
bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته : 

as خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و :
 میانجی

bs میانجی و : خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر
 وابسته

 قابل مشاهده است.  3شماره  نتایج این آزمون در جدول

 نتیجه آزمون سوبل .3جدول 

 نتیجه آزمون z-value فرضیات

 تایید 966/19 فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف پذیری مهارت کارکنان و نوآوری خدمات دارد.

 تایید 694/9 میانجی بین انعطاف پذیری رفتار کارکنان و نوآوری خدمات دارد.فرهنگ انطباق پذیری نقش 

فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف پذیری فعالیتهای منابع انسانی و نوآوری خدمات 
 دارد

 رد 933/0

 تایید 999/20 فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف پذیری مهارت کارکنان و نوآوری فرایندها دارد.

 تایید 806/9 پذیری رفتار کارکنان و نوآوری فرایندها دارد.پذیری نقش میانجی بین انعطاففرهنگ انطباق

فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی بین انعطاف پذیری فعالیتهای منابع انسانی و نوآوری فرایندها 
 دارد.

 رد 934/0

 نتیجه گیری

 ایه مهارت پذیری انعطافبر اساس نتایج می توان گفت که 
چنین هم .دارد تاثیر سازمان پذیری انطباق فرهنگ بر کارکنان

برای ضریب مسیر نشان دهنده  465/0حصول مقدار مثبت 
 های مهارت پذیری انعطاف و متوسطتاثیرگذاری مثبت 

ایج نت می باشد. سازمان پذیری انطباق فرهنگ بر کارکنان
 و بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه دو

را  کارکنان های مهارت پذیری انعطاف ( که2016همکاران )
ه موثر دانسته اند همراستا بود سازمان پذیری انطباق فرهنگ بر

( که 1392همکاران ) و اما با نتایج حاصل از مطالعه عباسی
 ذیریپ طباقان فرهنگ و مهارتی پذیری انعطاف معتقدند بین

بر اساس نتایج می معناداری وجود ندارد، مغایرت دارد.  رابطه

                                                             
1 . sobel test 

 نطباقا فرهنگ بر کارکنان رفتار پذیری انعطافتوان گفت که 
 561/0همچنین حصول مقدار مثبت  .دارد تاثیر سازمان پذیری

 سطو متو برای ضریب مسیر نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت
 ازمانس پذیری انطباق فرهنگ بر کارکنان رفتار پذیری انعطاف

نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از . می باشد
 کارکنان رفتار پذیری انعطاف ( که2016همکاران ) و مطالعه دو

 موثر دانسته اند و همچنین سازمان پذیری انطباق را بر فرهنگ
 فانعطا ابعاد نیبکه 1392با نتایج تحقیقی عباسی و همکاران،

بت رابطه مث رییپذ با فرهنگ انطباق کارکنانرفتار رییپذ
بر اساس نتایج می توان همراستا می باشد.  معناداری وجود دارد

 رهنگف بر انسانی منابع فعالیتهای پذیری انعطافگفت که 
ایج نتایج این فرضیه با نت .ندارد تاثیر سازمان پذیری انطباق

 پذیری نعطافکه بیان می کنند ا 2016تحقیق دو و همکاران،

       =z-value 
√(b2×sa

2)+(a2×sb
2)+(sa

2×sb
2) 

a×b 
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موثر  ازمانس پذیری انطباق فرهنگ بر انسانی منابع فعالیتهای
 نگفرهبر اساس نتایج می توان گفت که است، مغایرت دارد. 

 . همچنیندارد خدمات تاثیر نوآوری بر سازمان پذیری انطباق
برای ضریب مسیر نشان دهنده  762/0حصول مقدار مثبت 

 رب سازمان پذیری انطباق فرهنگتاثیرگذاری مثبت و قوی 
نتایج بدست آمده در این بخش با  می باشد. خدمات نوآوری

 فرهنگ ( که2016همکاران ) و نتایج حاصل از مطالعه دو
موثر دانسته اند و  خدمات را بر نوآوری سازمان پذیری انطباق

( که 1390همکاران ) و نیز با نتایج حاصل از مطالعه سنجقی
تاثیرگذار  سازمانی نوآوریبر  پذیری انطباق معتقدند فرهنگ

بر اساس نتایج می توان گفت که است، همراستا می باشد. 
. اردد تاثیر ندهایفرا نوآوری بر سازمان پذیری انطباق فرهنگ

برای ضریب مسیر نشان  766/0همچنین حصول مقدار مثبت 
 ازمانس پذیری انطباق فرهنگدهنده تاثیرگذاری مثبت و قوی 

. نتایج بدست آمده در این بخش می باشد ندهایفرا نوآوری بر
 فرهنگ ( که2016همکاران ) و با نتایج حاصل از مطالعه دو

د و موثر دانسته ان فرایندها را بر نوآوری سازمان پذیری انطباق
( که 1390همکاران ) و نیز با نتایج حاصل از مطالعه سنجقی

تاثیرگذار  سازمانی نوآوریبر  پذیری انطباق معتقدند فرهنگ
 باقانط فرهنگ یگریانجیم فرضیهاست، همراستا می باشد. 

 و کارکنان مهارت پذیری انعطاف بین میانجی نقش پذیری
نتایج بدست آمده در این بخش  خدمات تایید می شود. نوآوری

معتقدند  ( که2016همکاران ) و با نتایج حاصل از مطالعه دو
 مهارت پذیری انعطاف در رابطه بین پذیری انطباق فرهنگ
ق با نتایج تحقیمیانجی دارد و  نقش خدمات نوآوری و کارکنان

فرهنگ انطباق پذیری نقش میانجی  1390سنجقی و همکاران،
بین انعطاف پذیری و نوآوری خدمات دارد، مطابقت دارد. 

 بین یمیانج نقش پذیری انطباق فرهنگ یگریانجیم فرضیه
. خدمات تایید می شود نوآوری و کارکنانرفتار  پذیری انعطاف

 و نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه دو
نمامیان و فیض اللهی، و با نتایج تحقیق ( 2016همکاران )

 نعطافا در رابطه بین پذیری انطباق معتقدند فرهنگ که 1394
میانجی دارد،  نقش خدمات نوآوری و کارکنان رفتار پذیری

 ذیریپ انطباق فرهنگ یگریانجیم فرضیههمراستا می باشد. 
 و سانیان منابع فعالیتهای پذیری انعطاف بین میانجی نقش

نتایج بدست آمده در این بخش با خدمات رد می شود.  نوآوری
معتقدند  ( که2016همکاران ) و نتایج حاصل از مطالعه دو

 یتهایفعال پذیری انعطاف در رابطه بین پذیری انطباق فرهنگ
میانجی دارد، مغایرت دارد.  نقش خدمات نوآوری انسانی و منابع

 بین یمیانج نقش پذیری انطباق فرهنگ یگریانجیم فرضیه
 تایید می فرایندها نوآوری و کارکنان مهارت پذیری انعطاف
نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه شود. 

ر د پذیری انطباق معتقدند فرهنگ ( که2016)همکاران  و دو
 هافرایند نوآوری و کارکنان مهارت پذیری انعطاف رابطه بین

 یگریانجیم فرضیهمیانجی دارد، همراستا می باشد.  نقش
رفتار  پذیری انعطاف بین میانجی نقش پذیری انطباق فرهنگ
مده نتایج بدست آ تایید می شود. . فرایندها نوآوری و کارکنان

( 2016همکاران ) و در این بخش با نتایج حاصل از مطالعه دو
معتقدند  که 2017،وهمکارانش ایگارس_آبدابا نتایج تحقیق و 

 اررفت پذیری انعطاف در رابطه بین پذیری انطباق فرهنگ
میانجی دارد، همراستا می  نقش فرایندها نوآوری و کارکنان

 میانجی نقش پذیری انطباق فرهنگ یگریانجیم فرضیهباشد. 
 رایندهاف نوآوری انسانی و منابع فعالیتهای پذیری انعطاف بین

نتایج بدست آمده در این بخش با نتایج حاصل از رد می شود. 
 انطباق معتقدند فرهنگ ( که2016همکاران ) و مطالعه دو

 نسانی وا منابع فعالیتهای پذیری انعطاف در رابطه بین پذیری
 میانجی دارد، مغایرت دارد. نقش فرایندها نوآوری
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