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چكيده
پژوهش حاضر به شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
استان کرمان می پردازد.روش تحقیق بر اساس هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و توسعهای بوده و از حیث جمع آوری داده ها از دسته پژوهشهای
توصیفی_همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش ،کارکنان شاغل سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان به تعداد  208نفر و روش نمونهگیری
تصادفی_طبقه ای متناسب با حجم جامعه و حجم نمونه  132نفر بوده است .ابزارسنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و برای
روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده و برای برآورد ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ،پایایی سازه و پایای مرکب استفاده شده که نمرات مناسب اخذ
نموده اند .به منظور آزمون سواالت پژوهش و انجام تحلیل های آماری و ارایه مدل از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی(با استفاده از معادالت
ساختاری ( ))SEMو نرم افزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش در مدل ارایه شده نشان داد که معنویت محیط کار بصورت
مستقیم با بیشترین اثر و از طریق مدیریت ارتباط با مشتری بصورت غیر مستقیم در سازمان بیمه تامین اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و
معنی داری دارند.
واژههای اصلی :معنویت محیط کار ،مدیریت ارتباط با مشتری،کیفیت زندگی کاری ،سازمان بیمه تامین اجتماعی
 -1مقدمه

جهان ما ناپایدار،پیچیده و اضطراب آور است.رویکردهای علمی ،که بر
اساس آن ،همه چیز را می توان دقیقاً اندازه گیری و پیش بینی کرد،
دیگر نمی تواند این پیچیدگی ها را توضیح دهد .علم می تواند تنها به ما
در درک بخشی از تصویر کمک کند و نمی تواند تضمین کند که آنچه ما
می بینیم درست است]. [34در طول دو دهه گذشته چالش ها و پویایی
محیط کار در نتیجه جهانی شدن ،رقابت و تکنولوژی ،دیدگاه سازمان ها
در خصوص سیاست ها و رویه های مربوط به کارمندانشان را تغییر داده
است .همچنین ،افزایش عوامل محیطی ،ادراکات و انتظارات کارکنان را
در مورد چگونگی تشکیل یک سازمان خوب تغییر داده است] .[38،18از
اینرو ،در سرتاسر جهان ،دیده شده است که سازمان ها شروع به اتخاذ
سیاست هایی می کنند که ممکن است تغییراتی در محیط کسب و کار
و نیز تقاضای کارکنان آنها رخ دهد .به عبارت دیگر ،شرایط کاری قرن

بیست و یکم نیازمند سازمان هایی است که اهمیت عمده ای برای منابع
انسانی مانند توجه بیشتر به آرمان کارکنان ،فرصت هایی برای کشف
پتانسیل و حداکثر استفاده از ظرفیت های آنها دارد] .[20عالوه بر این،
آنها نیاز به ایجاد راهکارهای مثبت در محیط کار دارند که فراتر از محیط
سازمانی گسترش می یابد و ممکن است بر زندگی غیر کاری کارکنان
تاثیر بگذارد .کارکنانی که احساس سالمتی جسمی و روحی می کنند
قادر به انجام هر دو اهداف فردی و سازمانی هستند] .[24در این
خصوص می توان از کارکنان و وضعیت روحی آنهای نگرش ها و
رفتارهای مثبتی که به طور مستقیم با شرایط کاری مرتبط است انتظار
داشت .در جامعه امروز بهبود شرایط کار تبدیل به یکی از مهمترین
عوامل برای سازمان ها و کارکنان آن شده است ،چرا که این کار نقش
حیاتی در زندگی انسان ها ایفا می کند ] .[22،37در نتیجه ،این شرایط
که برای سازماندهی و مدیریت به طور موثر توسط سازمان ها مورد نیاز
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کیفیت زندگی کاری عبارت است از بهداشت فیزیکی و روانی خود در
محیط کار [.]9به طور کلی این مفهوم با مجموعه ای از اهداف ،شرایط و
عملیات سازمانی در ارتباط است که به کارکنان سازمان امکان می دهند
عمالً زندگی ایمنی داشته باشند ،راضی باشند و فرصتهای بهتری برای
رشد و توسعه خود به عنوان انسانهای جداگانه داشته باشند [ .]15با این
اوصاف ذکر این نکته حایز اهمیت است که بهبود کیفیت زندگی کاری از
مهمترین اهداف سازمان و کارکنان در آمده است[ . ]16رابینز کیفیت
زندگی کاری را فرآیندی می داند که در روند اجرای آن ،کارکنان و
اعضای سازمان می توانند در تصمیم گیری های مربوط طراحی مشاغل
که تشکیل دهنده بخشی از زندگی کاری آنان است ،مشارکت فعال
داشته باشند[ .]9پرداختچی به نقل از مورهد و گریفین کیفیت زندگی
کاری را چنین تعریف می کند :میزانی که کارکنان می توانند مهمترین
نیازهای خود را از طریق تجربیاتشان در سازمان و محیط کارشان ارضا
کنند[.]4

است ،تحت عنوان کیفیت زندگی کاری مشخص می شود .کیفیت
زندگی کاری تبدیل به یک چتر برای سختی فعالیت هایی است که
توسط افراد و شرایط کاری تمایز می یابد ] .[29مشکالت اقتصادی،
زیست محیطی و اجتماعی که دنیای مدرن را برانگیخته است منجر به
خودخواهی انسان و از دست دادن محبت و بشریت می شود که این
مشکالت موجب احیای جستجوی صلح و یکپارچگی در نوع بشر شده
است،کشفی که در واقع یک سفر به سوی معنویت است] .[25فرض شده
است که محل کار عرصه ای است که در آن می توان معنویت را
بیابید] .[21،40معنویت معموال به عنوان یک عنصر اصلی ،اعتقادی،
احساسی ،ارزش یا نگرشی که بر رفتار فرد تاثیر می گذارد مشاهده می
شود] .[41معنویت در محل کار به برخی از فعالیت های انسانی مانند
شفقت ،شادی در محل کار ،توسعه فردی ،معنی دار بودن ،اعتماد ،تعهد
شغلی ،سالمت کارکنان و صداقت اشاره می کند] .[43در واقع معنویت
سبب می گردد که افراد به اهمیت نقش های درون سازمان و روابط
اجتماعی پی ببرند به طوری که این موضوع می تواند رضایت شغلی را
افزایش دهد] .[28در واقع معنویت محیط کار به دنبال ایجاد کار بامعنی
و با ارزش در سازمان است[.]32بنابراین امروزه بیشتر کارفرمایان به
معنویت در محیط کار به عنوان شیوه ای برای افزایش وفاداری و روحیه
کارکنان نگاه می کنند].[28جنبه ممتاز معنویت اینست که همه چیز را
در اختیار شما قرار می دهد و تجربه ،تعلق متقابل ،عالقمندی و عزت
نفس را در واحد کار و سازمان به اشتراک می گذارید] .[30همچنین
آنچه که امروزه برای سازمان ها ارزش می آفریند ایجاد ارتباط مستمر با
مشتری است و سازمان های موفق تنها سازمان هایی هستند که قادر
هستند مشتریان دایمی برای خود ایجاد کنند.در حقیقت هر اندازه یک
سازمان بتواند ارتباط موثرتری با مشتریان خود برقرار نماید،می تواند
فرصت های بیشتری برای کسب مزیت رقابتی در بازار های رو به رشد
کنونی برای خود فراهم نماید .سازمان ها با برقراری رابطه ای بلندمدت
با مشتریان می توانند به نیازها و ملزومات آن ها پاسخ دهند و
رضایتشان را تأمین کنند [ .]12محیط های کسب و کار هر ساله تغییر
می کند و شیوه های تجارت بازاریابی شاهد تمایل روزافزون به تمرکز
روی مشتری و نیازهای اوست] [23،27تمرکز بر روی محصول و راه حل
های ارائه شده به حاشیه رانده شده و به همین دلیل است که دانش
مشتری مداری ،تمرکز بر مشتری و نیازهای آنها ،امکانات مالی و
پتانسیل های آنها بسیار مهم است] .[49در سال های اخیر ،از نظر نرم
افزاری و ضرورت های رابطه سودآور  ،تمرکز بیشتری روی سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری مشاهده شده است.یافته های مطالعات مختلف
 ،نیاز به مدیریت ارتباط با مشتری را برای ماندگاری دراز مدت تجارت
توجیه کرده است] .[46مطالعات قبلی عموماً بین پیاده سازی سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت ها رابطه مثبتی یافته
است].[19

 -2-2مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون
مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان مختلف ارایه شده
است ،به دلیل اینکه در این تحقیق برای سنجش کیفیت زندگی کاری
از الگوی والتون استفاده می شود ،در این جا مولفه های الگوی والتون
توضیح داده می شود.
 پرداخت منصفانه و کافی  :مبلغی که کارمندان در مقابل کار فکری یاجسمی یا هر دو ،متناسب با معیارهای اجتماعی ،حجم کار و مشاغل
مشابه اخذ می کند .پرداخت مناسب و منصفانه ،با توجه به انگیزه ،جذب
و حفظ کارکنان ،به یک جزء اساسی کیفیت زندگی کاری اشاره دارد.
پرداخت عادالنه برای جذب کارکنان جدید اهمیت داشته و منجر به
رضایت از وضع موجود و جلوگیری از خروج کارکنان از سازمان می شود.
 محیط کار ایمن و بهداشتی  :به محیط کار کارکنان اشاره دارد کهشامل وضعیت مناسب برای سالمت جسمی و روانی آنها می شود .به
عبارت دیگر ،این شرایط باید مانند ساعات کار محدود ،محیط بی صدا و
بی خطر ،ایمنی و تجهیزات کافی را شامل شود.
 تامین فرصت رشد و امنیت مداوم  :یکی از عوامل مهم که برای حفظکیفیت زندگی کاری طبقه بندی شده امنیت شغلی ،رشد شخصی،
پیشرفت حرفه ای می باشد،که اگر سازمانها این شرایط را فراهم کنند،
رضایت شغلی و سازمانی کارکنان را به همراه خواهد داشت ] .[36با رشد
و توسعه ظرفیت ها و توانایی ها،کارکنان می توانند رضایت دورنی را
تجربه کنند و زمانی که تشویق می شوند رضایت و دلگرمی را برای آنها
به همراه خواهد داشت.
 وابستگی اجتماعی زندگی کاری  :این مولفه مربوط به کارکنان ومتعلق به سازمان می باشد .به عنوان مثال اگر کارکنان آزادی ،اعتماد به
روابط و رعایت رفتار اخالقی توسط سازمان را درک کنند و سازمان در
این خصوص متعهد باشد،کارکنان از زندگی کاری خود راضی خواهند
شد .سازمانها نباید در پی سودآوری و بهره وری خود باشند بلکه آنها در
برابر جامعه و تمامی افراد آن و نهادهای دیگر اجتماعی مسیولیت دارند و
باید بر قوانین حاکم بر اجتماع ،ارزش ها و فرهنگ جامعه احترام گذارند

 -2ادبیات پژوهش

 -1-2کیفیت زندگی کاری
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گروه بندی و حس هدف مشترک ظاهر می شود و تعامل میان کارکنان
و همکاران را مورد توجه قرار می دهد .حس اجتماعی بودن بدین معنی
است که کارکنان را تشویق کند که برای رفاه جامعه گرد هم آیند.
 تطابق ارزش ها در سطح سازمانی  :تطابق یا سازگاری با ارزش هایسازمان به معنی تالش برای پیدا کردن یک حس مشترک بین ارزش
های فردی و ارزش هایی است که توسط سازمان حمایت می شود.
شناخت ارزش های خود و همسویی با ارزش های سازمان به کارمند
کمک می کند تا اقدام درست را در هر شرایطی تعیین کند] .[31آگاهی
از فلسفه ها و ایدیولوژی های یک فرد ،باعث می شود به بهترین شکل
ممکن با دیگران ارتباط برقرار کند و شناخت بهتری نسبت به جهان
کسب نماید تا بتواند فرصت هایی را که پیش رو دارد مورد توجه قرار
داده و پیشرفت نماید].[33

[.]10
 فضای کلی زندگی  :به عنوان یکی از اجزای حیاتی کیفیت زندگیکاری شناخته شده است که با زمان آزاد کارمند مرتبط است.در شرایط
کاری امروز کارکنان از زندگی خود راضی خواهند شد که بین کار و
زندگی خود تعادل ایجاد کنند،تعادل کار و زندگی خانوادگی برای
پیشرفت حرفه ای و فعالیت های اوقات فراغت نیز مهم است].[36
 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان  :یکپارچگی و انسجاماجتماعی به ایجاد فضای کاری به نحوی که کارکنان احساس تعلق به
سازمان را داشته باشند ،اشاره می کند .وقتی کارکنان وابستگی عاطفی و
روانی به سازمان داشته باشند ،هویت خود را با سازمان تعیین می کنند،
در امور سازمان شرکت کرده ،در تصمیم گیری های آن خود را درگیر
می سازند و در عضویت در آن لذت می برند.
 قانون گرایی در سازمان  :قانون گرایی به حق و حقوق کارکنان اشارهدارد و این که چگونه آنها را در سازمان محافظت می کند .با این حال،
این حقوق را می توان به عنوان یک حریم خصوصی فردی ،قوانین کار و
رفتار نابرابر توزیع پاداش و مزایا و داشتن آزادی بیان برای مسائل
سازمانی طبقه بندی کرد.
 توسعه قابلیت های انسانی  :استفاده و توسعه ظرفیت های انسانیبدین معنی است که سازمان ها تمایل دارند محیط کاری جهت کارکنان
فراهم نمایند که فرصت های یادگیری و استقالل به آنها می دهد که این
شرایط باعث رضایت شغلی کارکنان و کاهش استرس و افزایش عملکرد
شغلی می گردد.

 -4-2مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMیک فلسفه است که می تواند به
استراتژی کسب و کار تبدیل شود تا یک رابطه قوی با مشتریان برای
دستیابی به وفاداری و در نهایت سودآوری باالتر کسب کند .مدیریت
ارتباط با مشتری به عنوان یک مفهوم ،هماهنگ سازی استراتژی های
کسب و کار و اهداف را با بررسی نیازها و درخواست های مشتریان نشان
می دهد] .[47مشتریان در مرکز توجه و کانون همه رویدادها و فعالیت
های تجاری هستند .بدون استفاده از فناوری های ارتباطات اطالعاتی
مناسب ،نمیتوان تجزیه و تحلیل بازار و مشتریان را با کیفیت پیاده
سازی کرد ،بدین معنا که تغییرات قابل توجهی در دستیابی به بازاریابی،
تهیه استراتژی ها و توسعه موسسات وجود دارد .مدیریت ارتباط با
مشتری نشان دهنده هماهنگی استراتژی کسب و کار و ساختار سازمانی
و فرهنگ سازمانی است ،که اطالعات مربوط به مشتریان را برای
دستیابی به مزایا و سود کسب و کار به دست می آورد .مدیریت ارتباط
با مشتری یک استراتژی است که فرایند جذب ،حفظ و ایجاد مشارکت
با بخش های انتخاب شده مصرف کنندگان به منظور ایجاد ارزش برتر
برای مشتری و سازمان فراهم آورده و بر اساس یک پایگاه داده خاص و
نرم افزار مناسب ،فرآیندهای مرتبط با روابط مشتری در زمینه های
مختلف ،بازاریابی ،توزیع ،خدمات مشتری ،تحقیق و توسعه بهینه سازی
و ادغام می کند ].[42

 -3-2معنویت محیط کار
معنویت یک مفهوم چند بعدی است که در مراحل اولیه رشد و توسعه
قرار دارد و تعریف مشترک و واحدی برای آن وجود ندارد با توجه به
پیچیدگی ساختار معنویت محیط کار تعریف دقیق که مورد تایید و
رضایت همگان باشد بسیار بعید است .هیچ تعریفی واحدی در مورد
تعاریف معنویت در محل کار وجود ندارد ،اما یک موضوع مشترک وجود
دارد که همه آنها را با توافق بر این واقعیت پیوند می دهد که معنویت
یک مساله چند بعدی است که به دنبال چیزی معنی دار و هدفمند در
زندگی می باشد] .[26،48فازی بودن،ابهام و پیچیدگی ساختار باعث می
شود که معنویت موضوع دقیقی برای پژوهش و بررسی باشد.
مدل معنویت در کار ارایه شده توسط میلیمن،ژاپلسکیو و فرگوسن:
میلیمن و همکارانش معنویت را با سه بعد مفهوم سازی نمودند که
عبارتند از:
 کار با معنی در سطح فردی :کار معنی دار ،یک طراحی شغلی را ارایهمی دهد که مشخصات حرفه ای ارزشمند و قابل توجهی را به خود
اختصاص می دهد.کار معنی داری بدین معنی است که شخص کامال به
کار جذب شده و با از دادن احساسش نسبت به خود با کار یکی شده
است .این بدین معنی است که ارتباط عمیق بین زندگی درونی و بیرونی
ایجاد می گردد و کارکنان با اشتیاق تالش می کنند از نقاط قوت و
مهارت خود برای انجام موثر کار اقدام نمایند.
 -حس اجتماعی بودن در سطح گروهی :این حس در قالب روحیه تیمی،

 5-2مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری شامل مولفه های زیر می باشد:
 جذب ،حفظ ،گسترش روابط با مشتری :در این حالت سازمان مشوقهایی برای مشتریان فعلی جهت جذب مشتریان بالقوه و تعامل با
مشتریان از دست رفته فراهم می کند
 عامل زیرساختاری :مدیران ارشد از فعالیتهای ارتباط با مشتریحمایت میکنند؛ و مدیریت ارتباط با مشتری را برقرار می کنند
 مشتری گرایی :توجه به مشتری در اولویت تمام امور قرار می گیرد[.]7
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موردی بیمارستان های شاهرود)نشان داد معنویت در محیط کار می
تواند منجر به اقدامات منابع انسانی شود .

 -3پیشینه پژوهش

باقری مجد،میالنی و فالح فرامرزی ( )1396در مقاله خود با عنوان
بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در
محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی به این نتایج دست
یافته اند که معنویت در محیط کار بهصورت مستقیم وغیرمستقیم با
نقش واسطهای کیفیت زندگی کاری بر بهرهوری کارکنان اثرگذار است و
همچنین کیفیت زندگی کاری نیز بر بهرهوری کارکنان تاثیر قابلتوجهی
دارد[.]2
باقری و احمدی ( )1396در مطالعه ای تحت عنوان بکارگیری روش
های هوشمند در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردی برمدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری ( )ECRMنشان دادند کـه برمدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری بـا امکـان گسترش جغرافیای جذب
مشتری در توسعه کسب و کار و نیز رسیدگی به نیازهای مشتریان کمک
شایانی می کنـد بـه شـرط آنکه اصول و قواعد استفاده از آن رعایت
شود [.]3
تیرگر وهاشمی نژاد ( )1395در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین
کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی و استرس کارکنان بانک صادرات
شعب شهر کرمان نشان داده اند که بین کیفیت زندگی کاری و مولفه
های آن و رضایت شغلی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد[.]5
محمودی ( )1395در تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیت زندگی کاری
با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
عنوان کرده اند که بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با هر یک از
منظرهای عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مولفه
های پرداخت منصفانه و کافی،محیط کار ایمن و بهداشتی،تامین فرصت
رشد امنیت مداوم،قانون گرایی در سازمان،وابستگی اجتماعی زندگی
کاری،فضای کلی زندگی،یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه ی
قابلیت های انسانی رابطه ی پیش بینی کننده و معنی داری با منظرهای
عملکرد سازمانی دارند [.]17
اسماعیل پور و سعادت علیزاده ( )1394در تحقیقی که تحت عنوان
بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه
مشتریان صنعت بیمه ایران انجام داده اند به این یافته ها رسیده اند که
مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد کیفیت رابطه
داشته است .این بدان معناست هنگامی که مشتریان درک بهتری از
اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشند دیدگاه مثبت تری
نسبت به کیفیت رابطه با شرکت خواهند داشت ،بنابراین رضایت ،اعتماد
و تعهد آنان به شرکت افزایش می یابد[.]1
سلیمی وهمراهی ( )1394درپژوهشی تحت عنوان مدل سازی معادالت
ساختاری اثر معنویت محیط کاربر رفتار شهر وندی در دانشگاه علوم
پزشکی شیراز نشان داد تمامی مولفه های معنویت محیط کار باعث
بهبود رفتار شهروندی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می شود
[.]8
عامریان ()1393در پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه بین معنویت
در کار مدیران ونظام مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کارکنان(مطالعه

اسمیت رجپان و همکاران ( )2017در تحقیقی با "عنوان بررسی تاثیر
معنویت در محیط کار و تغییرات شغلی"عنوان کرده اند معنویت در
محیط کار برای موفقیت هر سازمان بسیار ضروری است و به کارکنان
کمک می کند که ارتباط خود را با سیستم کاری خود بهبود بخشیده
وحس و معنی در کار و زندگی خود پیدا کنند.این موضوع به آنها کمک
می کند که در کار خود انگیزه داشته و آنها در این کار باقی بمانند.
سازمان ها باید به تقویت معنویت محیط کاری توجه کنند که به
کارکنان کمک خواهد کرد که در کارشان ابقا شوند].[44
میلندا جانسون ( )2017در پایان نامه دکتری خود با عنوان"تاثیر
معنویت محیط کار بر استرس کارکنان تحصیالت تکمیلی" با بررسی
ابعاد معنویت در محل کار  -زندگی درونی ،کار معنی دار و جامعه و
تاثیر بر استرس کار در کارکنان دانشگاه نشان داده است که معنویت در
محیط کار باعث کاهش استرس کار در محیط شده و رابطه معنی داری
بین این دو وجود دارد].[35
جین النگ لیانگ  ،شیانگ پنگ الن ،جی ژائو سی ،بله تانگ وو هو
( )2017در تحقیقی با عنوان"رابطه بین معنویت محیط کار و کیفیت
زندگی رفاهی و روانشناختی خوب" که به بررسی وضعیت زندگی رفاهی
و کیفیت زندگی کاری و معنویت محیط کار معلمان می پردازند به این
نتیجه رسیده اند که معنویت در محیط کار باعث می گردد تا احساس
آنها نسبت به زندگی و محیط بهتر باشد و روابط این افراد با دیگران
صمیمی تر بوده و احساس تعلق سازمانی و مشارکت در کارهای گروهی
و کمک به سایر کارکنان داشته و زندگی اجتماعی موفق و مثبت تری
داشته باشند] .[39پرفسور شنمگاساندارام و خانم سرلیخا ( )2017در
تحقیق خود در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه،عنوان نموده
اند برای دستیابی به سی.آر.ام موفق ،یک شرکت باید درک کند که چه
چیزی و چرا برای مشتریان مفید است تا آنها را برای مدت طوالنی حفظ
کنند.مشتریان تنها به ارزیابی نیازهایشان اهمیت می دهند و میزان
موفقیت سی.آر.ام بستگی به کیفیت سی.آر.ام دارد].[45
 -4سواالت پژوهش

ابعاد ارایه شده جهت معنویت توسط اندیشمندان و پژوهشگران متفاوت
می باشد،از آنجایی که میلیمن و همکارانش( )2003سه بعد برای
سنجش معنویت در محیط کار مطرح کرده اند که متناظر با سه سطح
فردی ،گروهی ،و سازمانی می باشد و عبارتنداز :کار با معنی در سطح
فردی ،حس اجتماعی در سطح گروهی ،و تطابق با ارزش های سازمان
در سطح سازمانی ،در این تحقیق از آنها استفاده شده است  .مدیریت
ارتباط با مشتری شامل مؤلفههای جذب ،حفظ ،گسترش روابط با
مشتری ،زیر ساختاری ،مشتریگرایی میسنجد زیر می باشد که از
تحقیق رضاپور( )1389استخراج شده است و کیفیت زندگی کاری با
مولفه های ارایه شده توسط والتون مورد بررسی قرار گرفته است که در
شکل ذیل بصورت مدل مفهومی ارایه شده اند:
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معنویت محیط کار

-

مدیریت ارتباط با مشتری

 .1کار با معنا

 .1جذب،حفظ،گسترش

 .2حس با ارزش بودن

-

روابط با مشتری

 .3تطابق با ارزش های

 .2زیرساختاری

سازمان

-

 .3مشتری گرایی

شناخت وتوصیف رابطه معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط
با مشتری در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان
شناخت وتوصیف رابطه معنویت محیط کار و کیفیت زندگی
کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان
شناخت وتوصیف رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت
زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان

 -5روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نوع هدف جز پژوهشهای کاربردی و توسعهای است .در
تحقیق حاضر گردآوری دادههای موردنیاز ادبیات و پیشینه پژوهش از
روش کتابخانهای و مراجعه به اسناد و مدارک صورت گرفته و بر اساس
نحوه گردآوری دادهها ،این تحقیق از دسته پژوهشهای
توصیفی_همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،کارکنان شاغل در
سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان به تعداد  208نفر می باشد.
روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونهگیری
تصادفی-طبقه ای متناسب با حجم جامعه است .با در نظر گرفتن
احتماالت مربوط به غیرقابل استفاده بودن تعدادی از پرسشنامههای
تکمیلشده ،درمجموع  140پرسشنامه در محدوده موردنظر به صورت
اتفاقی و در ساعتهای مختلف روز توزیع شد که درنهایت 132
پرسشنامه مبنای تحلیلهای آماری قرار گرفت .نرخ بازگشت
پرسشنامهها  94درصد بود و  6درصد پرسشنامهها برگشت داده
نشدهاند.بهمنظور گردآوری اطالعات در این تحقیق از سه نوع پرسشنامه
استفادهشده است.
 پرسشنامه معنویت در محیط کار میلمن و همکاران ( .)2003برایسنجش معنویت در محیط کار با استفاده و اقتباس از پرسشنامه
استاندارد میلمن و همکاران ،استفادهشده است که این پرسشنامه شامل
 20سوال و بر روی طیف لیکرتی  5درجه هست و معنویت محیط کاری
را در مولفههای معنادار بودن کار ،احساس همبستگی ،همسویی
باارزشهای سازمان میسنجد.
 پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری که از تحقیق خانم فاطمه رضاپور ( )1389استخراجشده است که این پرسشنامه شامل  14سوال و بر
روی طیف لیکرتی  5درجه است و مدیریت ارتباط با مشتری را در
مولفههای جذب ،حفظ ،گسترش روابط با مشتری ،زیر ساختاری،
مشتریگرایی میسنجد.
 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری با مولفههای ارایهشده توسط والتون،این پرسشنامه شامل  27گویه است که در آن برای سنجش کیفیت
زندگی کاری از هشت مولفه مدل والتون استفاده میشود.
در این پژوهش ،برای برآورد ضریب پایایی ،از روش ثبات درونی
استفادهشده است .پایایی درونی پرسشنامه معنویت محیط کار ،مدیریت
ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری با استفاده از آلفای کرونباخ
محاسبهشده و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ باالتر از ()0/7
قرارگرفته است پایایی درونی تمامی بُعدها مورد تأیید قرار گرفت .مقدار
این آمارهها نشان میدهد که پرسشنامهها از پایایی باالیی برخوردارند.

کیفیت زندگی کاری

-1
 .2 -2محیط کار ایمن و بهداشتی
 .3 -3تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
 .4 -4وابستگی اجتماعی زندگی کاری
 .5 -5فضای کلی زندگی
 .6 -6یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
 .7 -7قانون گرایی در سازمان
 .8 -8توسعه قابلیت های انسانی
 .1پرداخت منصفانه

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

سواالت تحقیق:
 - 1وضعیت معنویت محیط کار در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان
کرمان چگونه است؟
 -2وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
استان کرمان چگونه است؟
 -3وضعیت کیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی استان
کرمان چگونه است؟
 -4آیا بین معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان
بیمه تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟
 -5آیا بین معنویت محیط کار و کیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه
تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟
 -6آیا بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری در سازمان
بیمه تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟

اهداف تحقیق:
-

شناخت و توصیف معنویت محیط کار در سازمان بیمه تامین
اجتماعی استان کرمان
شناخت و توصیف مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان بیمه
تامین اجتماعی استان کرمان
شناخت و توصیف کیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه
تامین اجتماعی استان کرمان
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شاخص

 -6یافته های پژوهش

در این قسمت با استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به
بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و رابطه معنویت محیط کار و مدیریت
ارتباط با مشتری باکیفیت زندگی کاری پرداختهشده است که نتایج آن
در ادامه آمده است.
طریق متعددی برای برآورد نیکویی برازش الگو با داده های مشاهدهشده
وجود دارد که در این پژوهش برای ارزیابی نیکویی برازش الگو از
معیارهای ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( ،)RMSEAکای
اسکویر بهنجار شده ( ،)CMIN/DFشاخص نیکویی برازش (،)GFI
شاخص نیکویی برازش اصالحشده ( ،)AGFIشاخص برازش تطبیقی
( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخص تاکر -لوییس ()TLI
و شاخص برازش افزایشی ( )IFIاستفادهشده است .پژوهشگران برای
شاخص ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب ( )RMSEAمقدار پایین
تر از  0/08را نشاندهنده برازش مناسب الگو می دانند[ .]13همچنین
پژوهشگران مقدار کای اسکویر بهنجار شده ( )CMIN/DFمناسب را
کمتر از  5قابل قبول می دانند[ .]13نمرات شاخص نیکویی برازش
( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالحشده ( ،)AGFIشاخص برازش
تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخص تاکر-
لوییس ( )TLIو شاخص برازش افزایشی ( )IFIنیز بین صفر تا یک است
که هر چه به یک نزدیک تر باشد نشاندهنده برازش مناسب الگو است
که البته نمرات باالی  0/9مناسب ترین برازش الگو را دارد[ .]6یکی
دیگر از پیشفرضهای معادالت ساختاری این است که مقیاس اندازه
گیری فاصله ای باشد[ .]14در این پژوهش تمامی متغیرهایی که وارد
مدل شدند تا به بررسی اثرات آن ها پرداخته شود ،دارای مقیاس اندازه
گیری فاصله ای هستند.
خروجی نرم افزار ،نشاندهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش
است ،بهطوریکه مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEAبرابر با ( )0/058است ،مقدار کای اسکویر بهنجار شده
( )CMIN/DFبرابر با ( )2/744است و مقدار شاخص نیکویی برازش
( )GFIبرابر با ( )0/878است .سایر شاخصهای برازش الگوی پیشنهادی
پژوهش در جدول  1آمده است.

شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)(RMSEA

برابر یا کوچکتر از
0/08

شاخص تاکر -لوئیس )(TLI

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/913

شاخص برازش افزایشی )(IFI

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/937

جدول( :)2ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در مدل
تحلیل مسیر اصلی
فرضیه
معنویت ← مدیریت ارتباط با مشتری
محیط کار
معنویت ←کیفیت زندگی کاری
محیط کار
مدیریت ←کیفیت زندگی کاری
ارتباط با مشتری

ضریب

0/643
0/739

**7/758

0/141

*1/874

شاخص نیکویی برازش )(GFI

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/809

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/936

فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه

رابطه
افزایشی
افزایشی
افزایشی

** مقادیر بزرگتر از  1/96معنادار در سطح  ،0/05مقادیر بزرگتر از  1/64معنادار در
سطح 0/1

نتایج جدول  3نشان می دهد که معنویت محیط کار عالوه بر تأثیر
مستقیم ،بهطور غیرمستقیم و از طریق مدیریت ارتباط با مشتری نیز بر
کیفیت زندگی کاری تأثیر می گذارد .میزان تأثیر مستقیم برابر با
( )0/739و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق رضایت شغلی برابر با
( )0/111است.
همچنین بر اساس محاسبات انجامشده مقدار معنیداری از روش بوت
استرپ برای بررسی نقش میانجی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری برابر
( )0/001به دست آمد که بر این اساس ،اثر میانجی گری مدیریت
ارتباط با مشتری بر رابطه بین معنویت محیط کار و کیفیت زندگی
کاری تأیید میگردد.
جدول( :)3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی

0/058

برابر یا بزرگتر از 0/9

تأیید

نوع

*

معنویت ← مدیریت ارتباط با مشتری

0/878

نتیجه

**6/566

گزارششده

کای اسکوئر بهنجار شده )(CMIN/DF

 tمقدار

مسیر

فرضیه

برابر یا کوچکتر از 3

)(AGFI
شاخص برازش تطبیقی )(CFI

شاخص برازش هنجار شده )(NFI

برابر یا بزرگتر از 0/9

0/904

مقدار

2/744

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

حد قابلقبول

گزارششده

نتایج ارایهشده در جدول  2نشان دهنده اثر مثبت و معنادار معنویت
محیط کاربر مدیریت ارتباط با مشتری ( )0/643و کیفیت زندگی کاری
( )0/739و همچنین اثر مثبت و معنادار مدیریت ارتباط با مشتری بر
کیفیت زندگی کاری ( )0/141در سازمان تأمین اجتماعی است.

جدول ( :)1شاخصهای برازش الگوی پیشنهادی پژوهش
حد قابلقبول

مقدار

محیط کار
معنویت محیط ←کیفیت زندگی کاری
کار
مدیریت ارتباط ←کیفیت زندگی کاری
با مشتری
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اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

0/643

-

اثر کل
0/643

0/739

0/111

0/850

0/141

-

0/141

مجله مدیریت توسعه و تحول 79-89 )1399( 43

مطلوب قرارگرفته است (-p >0/05مقدار) .به عبارتی ،با توجه به
میانگین بهدستآمده برای این متغیر میتوان گفت که وضعیت کیفیت
زندگی کاری در جامعه موردمطالعه باالتر از سطح متوسط موردسنجش
است.

سؤال اول :بررسی وضعیت معنویت محیط کار در جامعه موردمطالعه
 : H0معنویت محیط کار در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب قرار
ندارد (.)µ≥3
 : H1معنویت محیط کار در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب قرار
دارد (.)µ<3
با توجه به نتایج حاصل از جدول  4میتوان گفت در جامعه موردمطالعه
متغیر معنویت محیط کار در سازمان بیمه تامین اجتماعی در سطح
مطلوب قرارگرفته است (-p >0/05مقدار) .به عبارتی ،با توجه به
میانگین بهدستآمده برای این متغیر میتوان گفت که وضعیت معنویت
محیط کار در جامعه موردمطالعه باالتر از سطح متوسط موردسنجش
است.

جدول ( :)6وضعیت کیفیت زندگی کاری در جامعه موردمطالعه

سازمان

میانگین

تأمین اجتماعی

3/42

انحراف

میانگین نظری = 3/00

معیار

آماره t

0/74

6/53

0/001

تحلیل مسیر اصلی

سازمان
تأمین اجتماعی

3/42

ضریب

فرضیه

 tمقدار

مسیر

معنویت ← مدیریت ارتباط با مشتری
محیط کار

**6/566

0/643

نتیجه
تأیید
فرضیه

نوع
رابطه
افزایشی

*

** مقادیر بزرگتر از  1/96معنادار در سطح  ،0/05مقادیر بزرگتر از  1/64معنادار در
سطح 0/1

سؤال پنجم :آیا بین معنویـت محـیط کـار و کیفیـت زنـدگی کـاری در
سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری ارائهشده در جدول  8نشان دهنده
اثر مثبت و معنادار معنویت محیط کاربر کیفیت زندگی کاری ()0/739
در سازمان تأمین اجتماعی است.
جدول( :)8ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در مدل

جدول( :)5وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری در جامعه موردمطالعه
میانگین

4/22

0/001

جدول ( :)7ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در مدل

سؤال دوم :بررسی وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری در جامعه
موردمطالعه
 : H0مدیریت ارتباط با مشتری در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب
قرار ندارد (.)µ≥3
 : H1مدیریت ارتباط با مشتری در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب
قرار دارد (.)µ<3
با توجه به نتایج حاصل از جدول  5میتوان گفت در جامعه موردمطالعه
متغیر مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان بیمه تامین اجتماعی در
سطح مطلوب قرارگرفته است (-p >0/05مقدار) .به عبارتی ،با توجه به
میانگین بهدستآمده برای این متغیر میتوان گفت که وضعیت مدیریت
ارتباط با مشتری در جامعه موردمطالعه باالتر از سطح متوسط
موردسنجش است.

انحراف

تأمین اجتماعی

3/25

0/67

آماره t

سؤال چهارم :آیا بین معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری در
سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری ارائهشده در جدول  7نشان دهنده
اثر مثبت و معنادار معنویت محیط کاربر مدیریت ارتباط با مشتری
( )0/643در سازمان تأمین اجتماعی است.

جدول ( :)4وضعیت معنویت محیط کار در جامعه موردمطالعه

-pمقدار

سازمان

میانگین

انحراف معیار

میانگین نظری = 3/00
-pمقدار

تحلیل مسیر اصلی

میانگین نظری = 3/00

معیار

آماره t

-pمقدار

0/62

7/88

0/001

فرضیه
معنویت ←کیفیت زندگی کاری

سؤال سوم :بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری در جامعه موردمطالعه
 :H0کیفیت زندگی کاری در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب قرار
ندارد (.)µ≥3
 : H1کیفیت زندگی کاری در جامعه موردمطالعه در وضع مطلوب قرار
دارد (.)µ<3
با توجه به نتایج حاصل از جدول  6میتوان گفت در جامعه موردمطالعه
متغیر کیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی در سطح

محیط کار

ضریب
مسیر
0/739

 tمقدار

**7/758

نتیجه
تأیید
فرضیه

نوع
رابطه
افزایشی

** مقادیر بزرگتر از  1/96معنادار در سطح  * ،0/05مقادیر بزرگتر از  1/64معنادار در
سطح 0/1

سؤال ششم :آیا بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری در
سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد؟
نتایج مدلسازی معادالت ساختاری ارائه شده در جدول  9نشان دهنده

85

حجت شاهرخی و همکاران /شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری

اثر مثبت و معنادار مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت زندگی کاری
( )0/141در سازمان تأمین اجتماعی است.

 -7نتیجه گیری

در جهان امروز ،توانایی ،قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری ،بستگی به
استفاده بهینه از منابع ،امکانات و نیروی انسانی آن کشور دارد ،به
طوریکه هر چه نیروی کار شایسته تر و کارآمدتر باشد پیشرفت آن
کشور در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود که
پژوهش انجام شده نشان می دهد با توجه به ارزش های حاکم بر
سازمان بیمه تامین اجتماعی،کیفیت زندگی کاری متاثر از معنویت و
مدیریت ارتباط با مشتری که سطح باالیی از تعهد متقابل بین افراد و
سازمان بوجود می آورد و بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد
مشاغل و محیط های کاری چالشی تر ،راضی کننده تر و موثرتر برای
افراد در کلیه سطوح سازمانی فراهم می کند و به عنوان یک فرآیند
موجب تحقق اهداف از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد
سازمان فراهم می نماید و در زندگی خصوصی افراد نیز تاثیر مثبت دارد
می تواند سازمان بیمه را در پیاده سازی ارزش های حاکم که شامل
ارزش های قانون مندی  ،پاسخگویی ،دانش مداری ،دانایی محوری
،مشتری مداری،عدالت محوری،شایسته ساالری ،مسیولیت پذیری ،راز
داری ،خالقیت ،جلب اعتماد ذینفعان ،توسعه سرمایه انسانی حمایت
نماید و کمک کند تا اهداف خود را به ویژه فن آوری اطالعات و
استاندارد سازی فرآیندها،حداکثر نمودن میزان رضایت مندی بیمه
شدگان و پاسخگویی ،با فرآیندهای هوشمند،ارایه خدمات کیفی و
بهنگام به ذینفعان،افزایش کارایی و ارتقای بهره وری،بهبود کیفیت
عملکرد کارکنان،بهبود فرایند حفظ ونگهداشت نیروی انسانی،به نحو
احسن پیاده سازی نمایند.
در این پژوهش که شناخت و توصیف الگوی مطلوب معنویت محیط کار
و مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی :
سازمان بیمه تامین اجتماعی استان کرمان) انجام شد نتایج حاصل نشان
داد که معنویت محیط کار بر مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی
کاری به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق مدیریت ارتباط با
مشتری بر کیفیت زندگی کاری در سازمان بیمه تامین اجتماعی تاثیر
مثبت و معنی داری دارد.در مدل ارایه شده بیشترین اثر مستقیم بر
کیفیت زندگی کاری توسط متغیر معنویت محیط کار بصورت یکسان
عنوان شده است که تاثیر غیر مستقیم آن با میانجی بودن متغیر
مدیریت ارتباط با مشتری نشان داده شده است.
در این پژوهش بیشترین تاثیر مولفه های متغییر مدیریت ارتباط با
مشتری بر متغییر کیفیت زندگی کاری با باالترین نمره مربوط به مولفه
جذب ،حفظ و گسترش ارتباط با مشتری و سپس بصورت یکسان مربوط
به تاثیر مشتری گرایی و زیر ساختاری می باشد
مولفه های متغییر کیفیت زندگی کاری به ترتیب،توسعه قابلیت های
انسانی،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،پرداخت منصفانه  ،قانون
گرایی  ،محیط کار و ایمن ،وابستگی اجتماعی زندگی کاری،فضای کلی
زندگی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی بیشترین تاثیر مستقیم را از
متغییر معنویت محیط کار داشته اند و مولفه های متغییر معنویت به
ترتیب،حس با ارزش بودن  ،کار با معنا و تطابق با ارزش های سازمان،

جدول( :)9ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در مدل تحلیل
مسیر اصلی
ضریب

فرضیه

مسیر

مدیریت ←کیفیت زندگی کاری
ارتباط با مشتری

0/141

 tمقدار

*1/874

نتیجه
تأیید
فرضیه

نوع رابطه

افزایشی

** مقادیر بزرگتر از  1/96معنادار در سطح  * ،0/05مقادیر بزرگتر از  1/64معنادار در سطح 0/1

با عنایت به مطالب گفته شده و نتایج حاصل از معادالت ساختاری مدل
پیشنهادی ذیل در شکل  2جهت معنویت محیط کار،مدیریت ارتباط با
مشتری و کیفیت زندگی کاری ارایه شده که با درصد فراوانی  96مورد
تایید خبرگان قرار گرفت.

شکل( :)2الگوی مطلوب پژوهش

جدول  10ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در
مدل تحلیل مسیر اصلی را نشان میدهد.
جدول ( :)10ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در
مدل تحلیل مسیر اصلی
فرضیه
← مدیریت ارتباط با مشتری
معنویت محیط کار
معنویت ←کیفیت زندگی کاری
محیط کار
مدیریت ←کیفیت زندگی کاری
ارتباط با مشتری

ضریب
مسیر

 tمقدار

0/643

**6/566

0/739

**7/758

0/141

*1/874

نتیجه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه
تأیید
فرضیه

نوع
رابطه
افزایشی
افزایشی

افزایشی

** مقادیر بزرگتر از  1/96معنادار در سطح  * ،0/05مقادیر بزرگتر از  1/64معنادار در سطح 0/1
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 نظر سنجی از کارکنان درباره ارزش های سازمان از طریق دادن آزادیدر بیان آراء و عقاید ،برگزاری جلساتی با حضور کارکنان در سازمان و
تشویق آنان به بحث و گفت و گو درباره ارزش های سازمان.
 به وجود آوردن و تقویت یک حس عمیق معنا و مقصود در کار.از طرفی با توجه به نتایج و تحلیل های حاصل شده و با عنایت به چشم
انداز هایی که برای اهداف کالن خود در نظر گرفته است جهت مدیریت
ارتباط با مشتری بایست به دو مولفه زیرساختاری و مشتری گرایی توجه
بیشتری نشان دهد که پیشنهاد های ذیل ارایه می گردد:
 به کار گیری فناوری های جدید و یکپارچگی تکنولوژیکی بینسیستمها ،استفاده از ابزارهای تحلیلی ،استفاده از ابزارهای مشارکتی،
مدیریت اطالعات ،مدیریت تماسهای مشتری.
 توسعه و بهبود فرآیند های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق مهندسی مجدد فرآیند ها.
 تدارک کالس های مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از صاحبنظران و اساتید دانشگاه  ،در زمینه مفهوم و اهمیت مدیریت ارتباط با
مشتری تا به مدیران درباره ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز بر
مدیریت منابع انسانی جهت تقویت تفکر سیستمی آگاهی بیشتری داده
شود و کارکنان سازمان در زمینه تعامل و تماس با مشتریان دوره های
تخصصی و کاربردی را آموزش ببینند تا بتوانند به طور مؤثر با مشتریان
ارتباط برقرار کرده و ضمناً توانایی استفاده از فناوری های جدید را دارا
باشند.
 جمع آوری اطالعات بازخورهای غیرمعامالتی مشتری شامل شکایات،پیشنهادات ،ادعاها و غیره و درج آن در سوابق جهت تقویت تعامل با
مشتری.
 تقویت فرهنگ مشتری محوری در سازمان و تقویت فرهنگ سازمانتطابقپذیر و پاسخگو.

بیشترین تاثیر مستقیم را بر مولفه های کیفیت زندگی کاری داشته اند.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات باقری مجد،میالنی و فالح فرامرزی
( )1396اسماعیل پور و سعادت علیزاده ( )1394سلیمی وهمراهی
( )1394پژوهش اسمیت رجپان و همکاران ( )2017جین النگ لیانگ،
شیانگ پنگ الن ،جی ژائو سی ،بله تانگ وو هو ( )2017همراستا می
باشد.

 -1-7پیشنهاد ها
منابع انسانی مهمترین بخش هرسازمان محسوب می گردد وسازمانها
درصدد هستند برای بهره وری هر چه بیشترسازمان ،از منابع انسانی
خود بهترین استفاده را بنمایند.برنامه های کیفیت زندگی کاری شامل
هر گونه بهبود درفرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان
در سازمان می شود لذا ،نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری،سرمایه گذاری
بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی
مورد توجه قرار می دهد.
از آنجایی که قانون گرای در سازمان تامین اجتماعی کمترین نمره را در
بین مولفه های کیفیت زندگی کاری اخذ نموده است لذا موارد ذیل در
این خصوص پیشنهاد می گردد:
 ضوابط قانونی هرچه بیشتر رعایت شود،به این معنی که اگر در سازمانضوابط قانونی حاکم باشد ،رفتار افراد برطبق عالیق فردی کاهش می
یابد ،دیگر کسی نمی تواند بنا به نظر شخصی تصمیم گیری نماید و
کارها نهادینه می شود و افراد نیز بدون واهمه از انتقام های بعدی حرف
های خود را می زنند و سلطه قانونی به جای سلطه انسانی نافذ خواهد
بود.
 زمینه ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان ایجاد شود تا بتوانند بدونترس از عکس العمل منفی مدیران ارشد،انتقادات و پیشنهادات سازنده
خود را در راه اعتالی سازمان بردارند.
 برقرار نمودن آرامش نسبی در محیط کار کارکنان و توجه ویژه بهمسایل ایمنی و بهداشتی در محیط کار.
همچنین با توجه به نتایج و تحلیل های بیان شده پیشنهادهایی جهت
افزایش معنویت در محیط کار در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی
ارایه می شود:
 همسو قرار دادن اهداف کارکنان با اهداف سازمان از طریق تبیینواضح رسالت و چشم انداز سازمان برای کارکنان ،برگزاری جلسات دوره
ایی برای ایجاد همسویی بین اهداف سازمان با کارکنان ،ارائه اطالعات
برای تصمیمات گرفته شده.
 به وجود آوردن جوی مناسب در سازمان به طوری که کارکنانخودشان را عضوی از سازمان و واحد کاری احساس کنند .از طریق
منصفانه کردن وظایف محوله به افراد ،دادن آزادی به افراد در بیان آراء و
عقایدشان  ،صادقانه رفتار کردن مدیران و سرپرستان با کارکنان.
 توجه و تاکید بر سالمت و شرایط زندگی کارکنان از طریق زمانبندیکار و حجم کاری  ،طوری که کارکنان فرصت کافی برای حضور در کنار
خانواده و استراحت را داشته باشند.
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