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 چکیده

 عملکژبد بژب معنژی  رشبژب  تحلیژ  اربذژرار  شژف  پژووش  حارژب بژا
شژفه اسژتب بژا مژبور ادبیژای تح یژق  شییت سازمانی انجام طبیق از سازمانی

عنژژیاع عیامژژ  لفژژر شییژژت سژژازمانی بژژرؤم 98معنژژی  و لفژژر رشبژژب  ؤم 22
عملکژژبد سژژازمانی شناسژژایی و  ژژار ی  مفهژژیمی تح یژژق طباحژژی  بژژب مژژؤرب
نفژژب از  222آمژژار   ةمطالعژژر پیمای ژژی و بژژا ر ژژین بژژر نمینژژفب از طبیژژق شژژ

 شژژب،ی، مین ا تمژژاعی اسژژتاع آیربایجژژاعأسژژازماع تژژکارشناسژژاع  مژژفیباع و
آور  شژفب  ژار ی  مفهژیمی بژا  مژ نیاز بژا ابژرار پبس ژنامر شا  میردداده

سژژاز  معژژادای سژژا تار  تجببژژی و روم مژژف  شژژا آور  داده مژژ 
  ذیژبشژا  انژفازهنهایی تح یق ارائژر شژفب ببرسژی مژف اعتبارسنجی و مف  

شژا  رشبژب  معنژی  لفژرؤکژر م و تحلی  م ژادیب بارشژا  عژاملی ن ژاع داد
ببرسژی مژف  شمچنژین، باشژنفب ریب بب عملکبد سژازمانی مژیأدارا  بی تبین ت

شژژا  مسژژیب ن ژژاع داد کژژر بژژین مت یبشژژا  سژژا تار  پژژووش  و تحلیژژ 
 عملکژژبد رشبژژب  معنژژی  بژژا شییژژت سژژازمانی و نیژژر رشبژژب  معنژژی  بژژا

ریبذژژرار بژژب أعیامژژ  ت زمژژاعشمداردب نتژژایت تحلیژژ  ید شمبسژژت ی ،ژژی  و ژژ
شژا  لفژرؤسازمانی با روم معژادای سژا تار  نیژر ن ژاع داد کژر م عملکبد

  ریب بژژب عملکژژبد سژژازمانی اسژژتب نتژژایتأرشبژژب  معنژژی  دارا  بی ژژتبین تژژ
ن ژاع  2R نیژیتعرژبی   بیم ژادمسژیبشا و نیژر رژبای   مببیط بژر تحلیژ  

درصژف ت ییژبای مببژیط بژر مت یژب عملکژبد  3/71  نیمع داد کر مت یب رشبب 
طژیر کنژفب شمچنژین، رشبژب  معنژی  بژرطیر مست یم تبیین مژیسازمانی را بر

درصژف  31شییژت سژازمانی بژر میژراع واسطر مت یژب میژانجی مست یم و برغیب
 ذراردبریب میأبب مت یب عملکبد سازمانی ت
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Abstract 
The present study aims to analysis of the effect of spiritual 

leadership on organizational performance through 

organizational identity. By reviewing the research literature, 

26 components of spiritual leadership and 18 components of 

organizational identity were identified as factors affecting 

organizational performance and then was designed the 

conceptual framework of the research. Through survey and 

referring to the statistical sample of 265 managers and experts 

of the Social Security Organization of East Azerbaijan 

province, the required data were collected using a 

questionnaire. The conceptual framework was presented and 

validation by collecting empirical data and structural equation 

modeling. Investigating the models of measurement and 

analysis of factor loads showed that the components of 

spiritual leadership had the most impact on organizational 

performance. Also, studying structural model of research and 

path analysis revealed that there is a strong correlation 

between spiritual leadership variables with organizational 

identity and spiritual leadership. The simultaneous analysis of 

factors influencing organizational performance by structural 

equation method showed that the components of "spiritual 

leadership" had the greatest impact on organizational 

performance. The results of the analysis of path coefficients 

and the values of the coefficient of determination of R2 

showed that the "spiritual leadership" variable directly 

explained 79.3% of the changes related to the variable 

"organizational performance". Also, "spiritual leadership" 

indirectly affects the variable "organizational performance" 

by means of an intermediate variable "organizational identity" 

of 34 percent. 
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 ببب و عملکبد  معنی  ارتباط رشبب  یتحل عباسی اسفنجانی و ببزذب ولیلی:          89

 مقدمه
 شا  امبوز ، پییایی، پیچیفذی، ابهام و ویوذی سازماع

ا  کر دائماً از محیط اطبا   ید تأریب ذینرذبیر  است برسنت
 انفب ناپریب پریبفترعنیاع ربورتی ا تنا و ت ییب را بر پریبنفمی
شایی کر بب اوران نامطمئن، پیچیفه و پییا، یکی از راهمنظیر غلبربر

 رو  پی  سازمانی مطلی  ببا  ب ا و پی بفت سازماع در عملکبد

 و است )روس تیانمنف انسانی مناب  داشتن دارد، ،بار مفیباع
 راشببد  مناب  کارکناع، کر وا،عیتی است (ب این2192 شمکاراع،

فناور ،  بب ال  کارکناع شا تیانایی و شامهاریشستنف و  سازماع
و  )آ،ا انپیر نیست ت لیف ر،یباع ،اب تیسط فباینفشا، و محصی 
 نیر معنی  (ب در این میاع، رشبب 2192 ،شمکاراع

 کارکناع بیده و طبیق از سازماع ببا  ارزم  لق دنبا بر 
دشف  افرای  کارکناع در را  ال،یت و نیآور  ظبفیت تیانفمی 

کر  شفع هانی(ب از طبفی، در عصب 9312 )غفار  و رستم نیا،
،ابت  هانی میا ر شستنف، نیاز بر ت ییبای شا با محیط رسازماع

شیدب نیبوشا  ر،ابتی  هانی، شفی احساس میبنیاد  و نیآور  بر
شا سا  ادامر شا  امبوز  را مجبیر کبده است کر بعف از دهسازماع
شا  کار   فیف  را شا  کار  رابت  ید، رومشا و رویّربا روم

 با رشبب  کر ب از آنجا(9،2113)ذجس  و شمکاراع در پی  ب یبنف

دع کبو نیر عام  بسیار مهمی ببا  فباشم  دارد سبوکارت ییب  ایجاد
بر مریت  بییاتیسعة نیآور  ببا  دستشبایط و بستب مناسبی ببا  

 ببا  شاسازماع اکثب لرا، استب ر،ابتی پایفار و بهبید عملکبد سازمانی

 معطی  سازمانی باعرشب بر را  ید تی ر نیفتنف، ع   ،افلر از اینکر

 بنیاد  ت ییبای ایجاد در  اصی  ساری و شجاعت با و کبده

 (ب9319)رست ار و شمکاراع، کننفتالم می سازمانیدروع
شایی کر عنیاع یکی از رویکبدر، رشبب  معنی  بمیاع این درباز 
طیر  ف  در مبانی نظب  شا  پایانی ،بع بیستم میالد  بردر دشر

( و در ،ال  2119، 2)اسکی  و بی اپ مطبح شفه رشبب  و مفیبیت
 ببا   فیف پارادایم یك پبم سکی  عنیاعبر معنی  رشبب  تئیر 

 فه است )فبا  و شمکاراع،ش ارائر رشبب  عم و  تح یق تئیر ،
 افباد،نیر نظب بسیار  از آع  تی ر،اب  مناف  بر سب و  (2112

 تح ی ای امّا، بده استکب  بر  ید  ل را  یام  و شاعاسازم شا،هوذب

 مطالعای شفه در ذم بررگ ،طعر یك کر انفداده ن اع شفه انجام

 شییت (ب2118 ،3)اآلرکیربی است سازمانی معنی ، شییت رشبب 

، سازمانی رویفادشا  در زیببنایی ا سازهعنیاع رسازمانی شم ب
ا تماعی در  شا تالم و ذبوشی اعما  از بسیار  پنهاع محبك
 بر مفیبیت شا ش پوو در را ا فراینفه و تی ر است شاماعساز

                                                                      
1. Geijsel & et al. )2003( 

2. Schol & Bishop )2001( 

3. Al Arkoubi )2008( 

 بر تی ر بارو، ازاین (ب9313است )عباسی اسفنجانی،  ید  ل  کبده

انفاز و اشفا  و نیر تعیین   م در معنی  رشبب  مهم ن  
 استباتویك ابرار یك سازمانی شییت اینکر یابی سازمانی وشییت

 امبوز  شا سازماع استب ازشاانف  م و  اشفا بر رسیفع ببا 

 رشبب  ن   ببا  فبای امبوز، ر،ابتی دنیا  در  ید ب ا  ببا 

)رست ار و  فشین ،ائ  بسرایی اشمیت سازمانی یابیشییت در معنی 
 (ب9319شمکاراع، 

و  عملکبد، رفتار سازمانی بب شییت عمفه تأریب رغمالبتر، علی
تعیین  درشم  معنی  رشبب  ن  و نیر  شاسازماع  اشفا تح ق

 کر نفارد و ید  فیف  پووش  شیچ ،سازمانی یابیتیشیاشفا  و 

با شییت سازمانی  معنی  عملکبد سازمانی را بباساس پیینف رشبب 
شمین  استب بر نیاز بی تب  بر تح ی اتی زمینر تحلی  نمایف و در این

حارب با شف  ارت ا   پووش  میرین، اشمیت بر تی ر با دلی ،
سازمانی در  معنی  و شییت کبد سازمانی در  ار ی  رشبب عمل

 مین ا تماعی استاع آیربایجاع شب،ی انجام ذبفتر استبأسازماع ت
تبین عنیاع یکی از بررگمین ا تماعی برأسازماع تاز آنجا کر 

 میلییع نفب از  معیت ک یر و 12ا ، با پیش  شا  بیمرسازماع
، درمانی،  امریبلمبوشا  ذستبده شرار نفب پبسن  با ، 23 بی  از
مهم و کلیف  در سا تار ا،تصاد  و ا تماعی  بیتأر ،ذرار سبمایر

از اشمیت فباوانی بب یردار نیر ک یر دارا بیده و عملکبد این سازماع 
ا  اصلی پووش  این ؤس(ب بنابباین، 9317؛ ایبنا، 9313)ابب ، است

تیاع ازمانی میاست کر آیا از طبیق رشبب  معنی  و شییت س
مین ا تماعی استاع أشا   فماتی ماننف سازماع تعملکبد سازماع

 آیربایجاع شب،ی را بهبید دادب
 

 پژوهش هایپيشينه

 رهبری معنوی
 صیریر ب شاآع کر نحی بر زیبدستاع بب نفیی شنب یعنی  رشبب 

 در را ا شفه تعیین پی  از شا فعالیت رغبت رو  از و داوطلبانر

 ب ب، تاریخ طی  در نیر معنییتب دشنف انجام معینی اشفا    ار ی

 آع بر ا دریچر از کس شب و یافترتجلی مختلفی شا شک  بر

یا  ذفتر سخن آع پیبامیع در آع، از ابعاد  یا عفبُ ببتکیر با و ن بیستر
 ،بی  از مفاشیمی، معمیاً(ب 9371،ببزنینی) استده کب تعبیف

 ،شامثا  و مصادیق یکب با دارنف، تعلق ماد غیب امیر بر کر معنییت
 ةفب مفهیم معنییت در محیط کار در دششینمی داده تیریحتعبیف و 

مهم در سازماع تبفی  یافتر است و بسیار  بب  ةا یب بر یك پفیف
  رعنیاع وکار امبوز معنییت بایف براین اعت اد شستنف کر در کس 

ن تبکی  و انسجام بین رشبب  در نظب ذبفتر شیدب ای اینفك
تیانف بر یك عام  عمفه در رشبب  و معنییت در سازماع می

سازمانی تبفی  شیدب  ةیابی بر سطیح بااتب میف یت و تیسعدست
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بب شا  رشبب  مبتنیرشبب  معنی  غایت ایماع، ا الق و رویکبد
دشف کر شا است؛ بر بیاع دی ب، رشبب  معنی  زمانی رخ میارزم

شا  معنی  شماننف صفا،ت، می،عیت رشبب مظهب ارزمفبد در 
، ،ابلیت اعتماد و تحسین شفه باشف )صالحی صف،یانی و ذیییراست

 بر کر شستنف تأریبذرار  افباد ،معنی  رشبباع(ب 9311شمکاراع، 

 انجام کر کارشایی و بیننفمی دی باع کرشستنف  ،ادر شاییشییه ت ییب

 یك بر رسیفع منظیربر دی باع اعما  و شان بم بب شادشنفب آعمی

 است ذبوه ک  نف بر نهایترد ذرارنفیم تأریب کر م تبك شف 

 م ارکت ببا  دان  با کارکنانی معنی  رشبب (ب 9،2191)کبوسمن

 بکنفمی فباشم مهم شا ذیب تصمیم ببا  ،فری با و سازماع در
 دوستیننی بر ع ق دریافت  هت کارکناع ببا  ا زمینر ،شمچنین

 طبیق از درونی ان یرم ببا  مبنایی  ید نیبربر کر کنفمی ایجاد

 (ب2191، )فبا  و شمکاراع است سازماع انفاز  م در ایماع/ امیف
علّی  ةرشبب  معنی  یك نظبی فرای. لوئیز معنوی رهبری ةنظري

منظیر ایجاد سازمانی یادذیبنفه و ببا  تحی  سازمانی است کر بر
 رشبب  کر است معت ف ،فبا  درونی ارائر شفه استبدارا  محبك 

 از بهبید ایجاد و سازمانی ت ییب ببا  پارادایمی عنیاعرب معنی 

 مستفاد مالی عملکبد شا شا ص سایب و مختلف عملکبد شا  نبر

 معنی  رشبب  عفبُ(، شفت 2113) فبا  نظبیر طبقب شیدمی

/ امیف( 3ی؛ دوستنین بر ع ق (2 ؛سازمانی انفاز  م (9: نفاعباری
 تعهف( 2؛ عضییت( 2؛ کار در دار یمعن( 1بر تح ق شف ؛  ایماع

 و بهبید مستمبب ور بهبه( 7و  سازمانی
 ادبیای در مهم میرین یك عنیاعبر 9181 ةدش ب ازانفاز  م (9

  هانی، شفیف ر،ابت دلی بر رشبباع ،زیباب است شفه شنا تر  رشبب

 کر شاییاستباتو  و تکنیلیژ  ةتیسع شا  ب ر شفعتبهکیتا

 تی ر بر ملرم بشستنف شفع منسیخ حا  در سبعتبر ر،ابت واسطربر

 واحفشا  م صف انفاز  مب باشنفیم شاسازماع آینفه بر بی تب
 و دشفمی معنا کارشا بر کنفمی منعکس را شاآع شا آرماع و سازماع
 بر آینفه از تصییب  بر فازان  مب کنفمی ت ییق را ایماع و امیف

  نین  لق ببا  افباد تالم  بایی از روشن تفسیب  شمباه

 (ب2199 )فبا  و شمکاراع، دارد اشاره آینفشا 

 متباد  نیکیکار  با اغل  کر است واژشا  بدوستیننی بر ع ق (2

 و ت کب  یب یاشی، وفادار ، نظیب شاییارزم طبیق از و است
 ع ق  ،معنی رشبب  درب دشیمی نمایاع  باعدی و  ید از ،فردانی

 و بهبوز  شماشن ی، تمامیت، حس از ستا عباری دوستینین بر
 و  ید از ،فردانی و دلیاپسی مبا،بت، و تی ر واسطربر  یشبختی
 دوستینین یا نینشم بر ع ق(ب 9319 )رست ار و شمکاراع، دی باع

 ا ال،ی نظب از فکبت شا روم و مفبورای شا،ارزم از ا مجمیعر

                                                                      
1. Crossman )2010( 

 بر و شفه ذراشتر اشتباك بر ذبوه اعضا  وسیلربر کر است درست

 (ب2199 )فبا  و شمکاراع، شیدمی  داده آمیزم  فیف اعضا 

 آرزوی  کر است  یرشایی بر ی ین و اطمیناع ایماع،امیف/ ایماعب  (3

 ایماع، ،درح ی تب شینفنمی دیفه کر رشایی ی بر اعتماد و داریم را

 و ید ببشانی آع اربای ببا  کر است  یر  بر راسخ باور و اعت اد

)فبا  و  است نکبده رابت را و یدم ماد  و فیریکی شیاشف و نفارد
 تح ق داریم انتظار کر است  یر  بر شیق نیر امیف (ب2199شمکاراع،

 از امیف و ایماع دارا  افبادب بخ فمی ح ی ت امیف بر ایماعب یابف

 بر رسیفع نحیه و شستنف حبکت حا  در آع سمت بر کر م صف 

 کر دارنف دوست اشفاف اع بر رسیفع ببا  و دارنف روشنی بین  آع

(ب 9319)رست ار و شمکاراع، شینف میا ر نامالیمای و شاسختی با
 کر است اعت اد این من أ ایماع و امیف کر ذفت تیاعمی، کلی طیربر

 یافت  یاشف تح ق میف یت با سازماع مأمیریت و اشفا  انفاز،  م
 (ب2199)فبا  و شمکاراع،

 ا تماعی و فبشن ی سا تارشا  درببذیبنفه ضییتعضییتب ع (1

 است ،فردانی و درك حس یكمب شستی ورغیطر آع در ما کر است

 ا تماعی تعام  طبیق از رتباطایا و مت اب  روابط از زیاد  حف تا کر

 (2199، با  و شمکاراع)ف ذیبدمی ن أی شاذبوه در عضییت و

  طیر اینکر یا متعالی تجببر بر دارد اشاره دار یمعندار ب یمعن (2

 معنا طبیق بفین و کنیم ایجاد دی باع بر فمت  طبیق از تفاوی یك

 از کاردانی و شایست ی تنها نر مبدمب شیدمی ایجاد زنفذی در شف  و

 یا معنا ر،کا کر حس این بلکر کننف،می  ستجی را کارشاع طبیق

، )رست ار و شمکاراع کننفمی  ستجی نیر را دارد ا تماعی ارزم
 (ب9319
 کر است روانی حالت یك و ن بم یكسازمانیب  تعهف (2
 سازماع یك در فعالیت ادامر  هت الرام و نیاز تمای ، ةدشنفن اع 

 شمچنین و سازماع اشفا  و شاارزم بر وفادار  ،بنابباینب است

 سازمانی تعهف را سازماع در مانفع بر وابست ی و تعلق احساس

 بر عضییت و دار یمعن حس با افباد، سازمانی تعهف درب نامنفمی

 در  یاشنفمی و ماننفمی وفادار سازماع بر و  یرده پیینف یکفی ب

 ع ق و شاارزم ببمبتنی شاییفبشنگ کر بماننف با،ی شاییسازماع

 (ب2113)فبا ،دارنف  دوستینین بر

 شفه تعبیب شیشمنفانر کار بر ور هبهمستمبب ب بهبید و ور بهبه( 7

 شیشمنفانر سازماع است کافی کر است آع بیان ب تعبیف اینب است

 بهبید روم بهتبین این بببد، سید بهینر ذینر بر مناب  از و کنف عم 

 و رسیمنمی انتها بر ور بهبه در یعنی مستمب بهبیدب است ور بهبه
 تیاعمی ور بهبه افرای  ببا  را  فیف شا راه شمی ر یآور ن با

 (ب9319، )رست ار و شمکاراع یافت
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 هويت سازمانی
شییت سازمانی در م ایسر با بسیار  از مت یبشا  سازمانی تا اوا ب  
عنیاع یك مفهیم مست    نفاع تی ر ن فه بیدب رب 9181 ةدش

 ةاولی شا ی باع پایرسلرنیك، دورکیم و د مارکس، وبب، اذب ر
 ا یب شا در سا  تنها امّا، بنهادنف بنا سازمانی ارتباطای در را شییت

ب (2111، 9شیلتر و )شچ بر بار ن ستر است شییت سازمانی مفهیم
ا  عنیاع وسیلررشا، این مفهیم بتب شفع سازماعپیچیفه میازایبر

کبده  کلیف  در  هت میف یت سازمانی اشمیت روزافرونی پیفا
شا از آع بب نتایت و پیامفشا  سازماع تأریب( و نیر 2192، 2)اپیتبوپکی

 طیر روزافروع میرد تی ر ،بار ذبفتر استرسی  مح  اع و مفیباع ب
 و سازمانی رفتار بب شییت سازمانی، ابتفا (ب2191، 3)کیپب و تا ب

 سطیح ذراردب درمی تأریب اشفا  سازمانی تح ق و کارکبد بب سپس

 پییستر و متمایر  صیصیت مبکر  سازمانی، شییت اذب زمانی،سا

 و بخ ف بهبید را سازماع و عملکبد ارببخ ی تیانفمی آن اه باشف،
 استفاده سازمانی ذیب تصمیم ببا  دار مکانیرم ،ال  یك عنیاعبر

 کنفمی کمك اشفاف  بر رسیفع در سازماع بر شیدب این عیام 
 سازمانی شییت از زیاد  (ب تعاریف8919، 1شمکاراع و )استیمپبی

 این در مختلف شا دیفذاه دشنفهن اع شبکفاماست کر  شفه ارائر

 استب زمینر
 سازمانی ةدرزمین شییت تعیین ( از واژه9129) 2فیتر بار نخستین

 تی ر میرد ان یرم اساس پایر و عنیاعبر شییت را و کبده استفاده

عنیاع بر را سازمانی شییت عیین( ت9171) 2شا  و شمکاراع دادب ،بار
و  یکپار ر فبد اشفا  و سازماع اشفا  آع وسیلربر کر فباینف »

 دیفذاه، پریبم این کننفب کانیعمی تعبیف «شینفمی متجانس

 استب فبد طب  از سازماع شا ارزم و اشفا 
 تعیین از ا در ر»عنیاع بر را سازمانی ( شییت9179) 7لی

 بر و  کنفب رویکبدمی تعبیف «ازماعس با شخص فبد  شییت

 حس ویوذی ( اولین9دارد:  تأکیف بعف اصلی سر بب سازمانی شییت

 کسانی یا کارکناع احساسای با م تبك از اشفا  کر است تعلّ ی
( 2 کننف،می تأمین را شاعفبد  نیازشا  کر وظایف اع شیدمیمنتت 
 اشاره شاییو رفتار شان بم بر کر است وفادار  ویوذی دومین

 در سازماع از یا کننفپ تیبانی می سازمانی اشفا  از کر کنفمی

 شا ویوذی سیم، بعف (3کننفب درنهایت، می دفان شا ار ی م اب 

                                                                      
1. Hatch & Shultz 

2. Epitropaki 

3. Cooper & Thatcher 

4. Stimpert, Gustafson & Sarason 

5. Foote (1951) 

6. Hall & et al. (1970) 

7. Lee (1971) 

 دی باع و فبد بین م تبك شباشت یك عنیاعبر کر است م تبکی

 بشیدمی ببده کار بر دروع سازماع
سازمانی را  تشیی اصلی ( سر ال ی 9188) 8وتن و ذادفب 

 (3تفسیب  و  (2ذبا؛  ( کارکبد9نف از: اعباری کر کبدنف تعبیف
 کارکناع ع ایف کارکبدذبا، بباساس ب ال ی مفرعپست

  شستنف،  ر کننف،می کر   ینر فکب شیدمی ساز مفهیم 
 عینی نمید  سازمانی شییت این ال ی در و باشنف  ر  یاشنفمی

 استب بباساس کار دست و شفهم ا شمین دلی ، ،اب  بر استب

کسانی   ر ما»سؤا   تیریح دنبا بر تفسیب ، مح  اع ال ی 
 و است شفه ذبفتر نظب در «باشیم؟  یاشیممی»یا  «شستیم

شا  ا تماعی ذبوه و شیدمی تیصیف ا تماعی ا عنیاع پفیفهبر 
، 1و  تیپف  شینف ) ییا شم با مفهیم این پیبامیع کننفمی سعی
 در زودذرر تفکب بازتا  عنیاع، شییت برمفرعپست ال ی  در( 9119
 بر ال ی این در و است شفه شستیم، مطبح کسانی  ر اینکر میرد

 استب شفه تأکیف آع دائم سا ت شییت و تجفیف ناپایفار 
ساز  سازه شییت سازمانی انفی منفانی ماننف در عملیاتی

( آع را 9111) 92ع(، داتیع و شمکارا9183) 99(،  نی9171) 91پا ن
ویوذی م ابهت؛ بر معنا   -9: انفذبفتربا سر عنصب اساسی در نظب 

اعضا  سازماع کر  از طبیقشا  م تبك ادراك شفه ویوذی
ب دی کنف مناف  و اشفا  م تبکی با بباساس آع فبد احساس می

شا  م ابر با سازماع اعضا  سازماع دارد و  ید را با ویوذی
ویوذی عضییت؛ بر معنا   -2کنفب تیصیف میام کننفهاستخفام

احساس انسجام با سازماع کر بباساس آع فبد نسبت بر سازماع 
احساس تعلق کبده و از عضییت در آع احساس غبور و افتخار 

ویوذی وفادار ؛ بر معنا   -3(ب 2199، 93)میزیر و شمکاراع کنفمی
 شا یم  طسازماع کر بباساس آع فبد از اشفا  و حمایت از 

شا از  ید اشتیاق ن اع سازماع دفان کبده و نسبت بر تح ق آع
ا  از تح ی ای انجام شفه در صیص (ب  الصر9171)پا ن، دشفمی

 فه استبششییت سازمانی در  فو  ذرارم 

                                                                      
8. Godfrey (1988) 

9. Gioia & Chittipeddi (1991) 

10. Patchen (1970) 

11. Chenny (1983) 

12. Dutton & et al. (1994) 

13. Mozes & et al. (2011) 



 010              9318 ، بهار2شماره  7دوره ، شا  دولتیمفیبیت سازماعپووش ی  -فصلنامر علمی

 سازمانی و عملکبد شییت ةدربار تح ی ای  الصر .0جدول 

 نتیجه مطالعه محقق

 2197اکسا  و ذبونهاك، 
مست یم  طیربر تنهانر سازمانی شییتکر  دشفمیو نتایت ن اع  ببرسیبا ن   میانجی شهبی  عملکبد بب شاشبکت شییت تأریب
 بدشفمیبهبید  را سازمانی عملکبد شهبی، طبیق از و غیبمست یمطیر ر؛ بلکر بشف  یاشفمنجب  بهتب عملکبد بر

 2193پاپسکی و بیلی،
 و فبد  سطح در ارتباط مت اب  آع ،عینی شا ویوذی تبیین مبانی و نیر و سازماع در ییتش مفهیم بهتب درك شف مطالعر با 

 انجام ذبفتر استب سازمانی عملکبد در شییت تأریب نیر

 2192اپیتبوپکی، 
ا کبده عنیاع وسیلر کلیف  در  هت میف یت سازمانی اشمیت روزافرونی پیف، مفهیم شییت برشاسازماعتب شفع پیچیفه میازایبر

استب کارکناع زمانی کر نسبت بر سازماع  ید احساس شییت کننف از تعلق بر آع احساس غبور کبده،  ید را  رئی از آع 
 سبنیشت سازماع  یاشنف دانستب درذبودانستر و سبنیشت  ید را 

 2192ان ی و شمکاراع، 
تعهف سازمانی، شمکار ، رفتارشا  شهبونف  شییت سازمانی شم با مت یبشا  سطح فبد  ماننف ررایت ش لی، م ارکت و 

 سازمانی و شم مت یبشا   معی نظیب فبشنگ و رشبب  مبتبط استب

 عفب  نیا و شمکاراع، 
9312 

سازمانی،  تفاوتیبیمت یبشا  رشبب  معنی ،   تبتی سازمانی بر یابیشییتاز بین پی اینفشا   دشفمین اع  شایافتر
 شستنفب  ، ررایت ش لی و رشبب  اصی  دارا  انفازه ارب زیادساز ، ا تماعیسازمانیفبشنگ

 9312میغلی و شمکاراع، 
 و سازماع رو  انسانی، مناب  عیام  دستر سر درانجام و نتایت سازمانی  یابیشییت بب اربذرار عیام  شف  شناساییبا  پووش 
 استبشفه  صر ال سازشییت فبشنگ

 9311نیابی، 
 رویفادشا  در زیببنایی ا سازهعنیاع راست و ب   ا تماعیشاتالم و ذبوشی اعما  از بسیار  پنهاع ازمانی محبكس شییت

 استب سازمانی تبفی  شفه رفتارشا  از بسیار  عام  نهفتر بر سازمانی

 2192میزیر و شمکاراع، 
تصیر  شاسازماعو  شاذبوهعضی  از  عنیاعبر ید را  انفای م بایزکر با آناع شباشت دارنف؛  کننفمیرا  ستجی  شاییسازماعافباد 

 یا معبفی نماینفب

 بشینفمی و متجانس یکپار ر فبد و سازماع اشفا  آع وسیلررب فباینف  کر عنیاعبر سازمانی شییت 9171شا  و شمکاراع، 

 9179لی، 
 تأکیف بعف تعلّق، وفادار  و شباشت سر ع تعبیف و ببسازما با شخص فبد  شییت تعیین از ا در ر عنیاعبر سازمانی شییت

 داردب

 دبکب معبفی سازمانی شییت و ا تماعی مطالعای حیزه بر را ا تماعی شییت تئیر  9181مائ ،  و اشفیرث

؛ 9183؛  نی، 9171پا ن،
 9111داتیع و شمکاراع، 

هت؛  ( ویوذی عضییت؛ ج( ویوذی وفادار  در در عملیاتی ساز  سازه شییت سازمانی سر عنصب اساسی الف( ویوذی م اب
 بذیبنفمینظب 

 دادب ،بار مفیبیت رشتر دروع را سازمانی شییت و داده بسط را ا تماعی شییت تئیر  مبحث 9111شمکاراع،  و داتن
 کبدنفب ساز مفهیمعنیاع یك میرین مست   رشییت سازمانی را ب 2112ریکتا، 

 2192ان ی و شمکاراع، 
ارکناع نسبت بر سازماع احساس شییت بی تب  داشتر باشنف،  ید را نسبت بر تح ق اشفا  سازمانی بی تب مسئی  شب ر ک

 دانستر و تالم و م ارکت بی تب  در ،با  آع  یاشنف داشتب

 

 شا  مببیط بر شییت سازمانی ن اع نتایت حاص  از پووش 
زماع و کر این مت یب، وسیلر کلیف  ببا  میف یت سادشف می

شا انفاز سازماعابرار  استباتویك ببا  رسیفع بر اشفا  و   م
ب شییت سازمانی از طبیق ارت ا  سطح بین ، ن بم و رفتار است

ریبذرار بیده أکارکناع بب تصمیمای عملیاتی و استباتویك مفیباع ت
ب شییت سازمانی کنفمیو ا با  ا،فامای استباتویك را تسهی  

شا  ذبوشی و بك پنهاع بسیار  از فعالیتبب اینکر محعالوه
شا   معی ببا  رسیفع بر اشفا  م تبك است در تالم

 استبرب ؤیکپار  ی و تلفیق اشفا  فبد  و سازمانی نیر م

 

 عملکرد سازمانی
رود؛  با عملکبد یکی از مفاشیم بنیادین در مفیبیت بر شمار می
 بر بیبدذکر بسیار  از وظایف مفیبیت بباساس آع شک  می

تیاع در آیینر عملکبدشاع م اشفه شا را میمی،عیت سازماع عبارتی

عملکبد ارببخ ، حصی  نتایت (ب 9388 کبد )ابرر  و شمکاراع،
یابی بر نتایت  اص از پی  تعیین شفه ببا  ش    اص یا دست

شا، طیر  کر با سیاستمف( از طبیق ا،فاماتی است برآنظیب در)
صفب  و ) سازمانی مطابق باشف شا و ورعیت محیطروم

پیچیفه است کر شایف  ا پفیفهعملکبد سازمانی، ( 9311شمکاراع،
شا  معطی  بر تبین تعبیب ببا  آع را بتیاع، مجمیعر فعالیتساده
شا  کر از دریچر یابی سازماع دانستب متناس  با عملکبددست

ذیبد، اشفا  نیر از مختلف میرد ببرسی و مطالعر ،بار می
تیاع عملکبد را تیانایی سامانر کنفب میشا  مختلفی ببوز میدریچر

 یابی بر نتایت مبتبط با اشفا  سنج  دانستسنج  در دست
شفت م یاس ببا  ارزیابی  کمدست ب(2192، روس و شمکاراع)

عملکبد شب سازماع و ید دارد کر الراماً از یکفی ب متمایر نیستب 
-ارببخ ی، کارایی، سیدآور ، بهبهشا عباری است از: این م یاس

سازمانی  عملکبد بور ، کیفیت زنفذی ش لی و نیآور  و کیفیت
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و اشفا  مببیط بر  دشف کر یك سازماع   ینر بر رسالتن اع می
عملکبد سازمانی دالت بب شبون از یك ورعیت  برسف ید می

معین و رسیفع بر یك شف  د،یق دارد کر این ممکن است شام  
ن طر شف  از ،بی  سهم بازار، حجم فبوم، ان یرم   نفین

)نیکی و کارکناع، ررایت م تب ، سطح کیفیت و غیبه باشف 
شفی از بر درذرشتر(ب عملکبد سازمانی 9312 آباد ،مبوتی شبیف

 نفو هی )مالی و تفریت بر مفهیمی شف و برمنظب مالی درك می
 بمی رایت استسازمانی مفهی غیبمالی( تبفی  شفه استب عملکبد

نفارد کر شمر پریبفتر دلی  کثبی تعاریف، تعبیفی و ید امّا، بر
را  وکارکس (ب عملکبد 9311، و شمکاراع )عریرپیر لینف  باشنف
شا  عملیاتی شا  مالی، شا صتیاع با استفاده از شا صمی

شا  (ب شا ص2191)سایناذی،  ذیب  کبد)غیبمالی( یا شبدو انفازه
استفاده در صنای   فماتی را در ،ال  سر ذبوه  عملکبد میرد

شا  عملیاتی )مث  ررایت م تب  و شناسایی کبده است: شا ص
شا  عملیاتی و مالی )سید و کیفیت  فماتی ادراك شفه(، شا ص

حجم فبوشی، سید و کیفیت  فمای، سید و ررایت م تب ( و 
  مالی(ب شاشا  مالی، ،یمت سهام و حاشیرعملکبد مالی )مث  نبخ

یف أکبا این حا ، بسیار  از مح  اع بب سنج  عملکبد عملیاتی ت
 (ب9313دارنف )تیمیر  و شمکاراع،

ریب دارنف، ولی با أشب نف عیام  متعفد  بب عملکبد سازماع ت
تی ر بر ن   مهم رشبب  در سازماع، در تح یق حارب رشبب  

مح ق معنی  و شییت سازمانی میرد ببرسی ،بار  یاشف ذبفتب 
دنبا  مطالعر و ببرسی این میرین است کر   ینر رشبب  رب

شا   فماتی تیانف بب عملکبد سازماعمعنی  و شییت سازمانی می
ذرار تأریبمین ا تماعی استاع آیربایجاع شب،ی أماننف سازماع ت

 باشفب
 

 ی و عملکبدرشبب  معنی ، شییت سازمان دا لی و  ار ی مببیط بر  شاپووش   بنف م  .1جدول 

 نتایت مح ق عنیاع تح یق

رشبب  معنی  در محیط سازمانی: یك 
 شکا  پووش ی در ک یرشا   نی  آسیا

 (2197مباشب و شمکاراع، )
 شا سازماعپووش  با شف  تبویت، تیسعر و اعتبارسنجی نظبیر رشبب  معنی  در 

بیتی در ،بع ال ی   فیف مفی عنیاعبر را آعمختلف ک یرشا   نی  آسیا انجام و 
 بانفکبدهحارب معبفی 

ببرسی تأریب رشبب  معنی  بب عملکبد 
 واحفشا  سازمانی

 (2199، )فبا  و شمکاراع
، ر استی سا تار  انجام ذبفتاکر با استفاده از ال یساز  معاد در این پووش 
کر رشبب  معنی  و ابعاد آع بب عملکبد سازمانی تأریب مثبت و  هنتایت ن اع داد

 بدار  داردمعنا

 (2199فبا  و شمکاراع ) رشبب  معنی  بب عملکبد تأریب
بین رشبب  معنی  و تعهف سازمانی و  هار شا ص عملکبد رابطر مثبت و معنادار  

 و ید داردب

رشبب  معنی  اسالمی بب عملکبد  تأریب
 سازمانی

 (9312عطافب و شمکاراع )
 تأریبالمی بب عملکبد سازمانی نتایت تح یق حاکی از آع است کر رشبب  معنی  اس

 مثبت و معنادار  داردب

یابی ببرسی ن   رشبب  معنی  در شییت
 سازمانی

 باشنفبذرار میتأریبکلیر ابعاد رشبب  معنی  بب شییت سازمانی  (9319رست ار و شمکاراع )

رشبب  معنی  بب ررایت  تأریبببرسی 
 ش لی کارکناع بانکی

صالحی صف،یانی و 
 (9311)شمکاراع 

رشبب   شا مؤلفردار بیده و یرابطر رشبب  معنی  و ررایت ش لی کارکناع معن
 دار  دارنفبیمثبت و معن ةمعنی  با ررایت ش لی کارکناع رابط

رشبب  در  تأریبارتباط بین معنییت و 
 سالمت فبد 

 استباك و شمکاراع
(2112) 

مثبت و  ةمت فبد  رابطدشف کر بین معنییت، رشبب  و سالنتایت تح یق ن اع می
 معنادار  و ید داردب

رشبب  معنی  و پیامفشا   تأریبتحلی  
 کارذیب برآع بب عملکبد سازمانی با 

شا  کاری امتیاز  متیازع در بن اه
 کی ك و متیسط

نصب اصفهانی و شمکاراع 
(9311) 

طر دشف کر بین رشبب  معنی  و عملکبد سازمانی رابمیشا  تح یق ن اع یافتر
 مثبت و معنادار  و ید داردب

شییت سازمانی بب عملکبد و  تأریبببرسی 
 شاتح ق اشفا  سازماع

 (9313عباسی اسفنجانی )

کلیف  ببا  میف یت سازماع و ابرار  استباتویك ببا   شییت سازمانی وسیلر
ب شییت سازمانی از طبیق ارت ا  سطح استشا انفاز سازماعرسیفع بر اشفا  و   م

ذرار بیده و تأریب ور ن ، ن بم و رفتار کارکناع بب عملکبد و افرای  بهبهبی
 نمایفبا با  ا،فامای استباتویك را تسهی  می

 
دشف کر ارتبژاط بژین رشبژب  شا  ،بلی ن اع میمبور پووش 

 تژأریبمعنی  با عملکبد سازمانی ببرسی شفه اسژتب شمچنژین، 
رد مطالعر ،ژبار ذبفتژر رشبب  معنی  بب شییت سازمانی نیر می

نیر ریب شییت سازمانی با عملکبد أاستب م ابر شمین، ارتباط و ت
ن ژ   رغژمع بیده استب در صژیرتی کژر علژیامیرد تی ر مح  

ریب مسژژت یم و أیژژابی سژژازمانی و تژژرشبژژب  معنژژی  در شییژژت
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ی پووش ژ شا بب عملکژبد سژازمانی،غیبمست یم شبیك از این سازه
مطالعژر  میرد زماعشمطیر رر مت یب مرکیر بیافت ن ف کر در آع س

  ،بار ذبفتژر باشژفب بنژابباین، و ژر تمژایر ایژن پژووش ، تبکیژ 
شا  مهم رشبب  معنی ، شییژت سژازمانی و عملکژبد بژر سازه

منظژیر شک   فیف و ارائر آع در یك  ژار ی  و ،الژ  نژی بژر
 زمژاعشممی ژید در ادبیژای و نیژر تجریژر و تحلیژ    ألتکمی  
ریب مهم و کلیژف  در أیبشا  فیق در یك سازماع بررگ با تمت 

معژادای ساز  سا تار ا،تصاد  و ا تماعی ک یر با روم مف 
 استب افرارشا  مببیطر بیدهسا تار  و آ بین نس  نبم

 

 مدل مفهومی پژوهش
 مف  و پی ینر تح یق با محیریت شف  پووش ، ادبیای مبور با

معنی  و شییت سژازمانی بژب  ال ی  اربذرار  رشبب  مفهیمی
مین ا تمژاعی اسژتاع آیربایجژاع شژب،ی در أعملکبد سازماع ت

 فه استبش،ال  شک  زیب طباحی و ارائر 
 

 
 
 

 

 مف  مفهیمی پووش  .0شکل 

 

 پژوهش شناسیوشر
و از لحژا  ماشیژت و  کژارببد پووش  حارب از نظب شف ، 

 ةروم از نین تح ی ژای تیصژیفی و پیمای ژی اسژتب  امعژ
آمار  تح یق حارب شژام  مژفیباع و کارشناسژاع سژازماع 

 شاآعمین ا تماعی استاع آیربایجاع شب،ی است کر تعفاد أت

ب بژا تی ژر بژر اسژتنفژب  821حژفود  12دوم سژا   ةدر نیم
بژژیدع آمژژار  و نیژژر م ژژخص ةمحژژفود بژژیدع انژژفازه  امعژژ

 ةذیب ، با اسژتفاده از  ژفو  میرذژاع، نمینژ ار ی  نمینر
-ذیب  طب ژرنفب تعیین و با روم نمینر 222 انفازهبرآمار  

از فه اسژتب شا  تعفاد نمینر از شع  مختلف استاع انتخا  
سژاز  آنجا کر شف  تح یژق طباحژی مژف  بژا روم مژف 

مببژیط بژر روم  مالحظژایمعادای سا تار  بیده اسژت، 
مرکیر نیر در انتخا  حجم نمینر مژیرد تی ژر ،ژبار ذبفژتب 

ز کفایژت حجژم نمینژر در اسژتفاده از روم ببا  اطمینژاع ا
شژفه حجژم نمینژر ساز  معادای سا تار ، پی ژنهاد مف 

 ببابب تعفاد پارامتبشا  مکنژیع در مژف  باشژف 3تا  2حفا،  
 3(ب تعفاد مت یبشا  مکنیع در پووش  حارب 9312، علی )

 مت یژژژب رشبژژژب  معنژژژی ، شییژژژت سژژژازمانی و عملکژژژبد 
ده از تحلی  عاملی در بژبازم ب شمچنین، بر  هت استفااست
ذیب  پژووش  و اطمینژاع از تناسژ  حجژم شا  انفازهمف 

و آزمژیع بارتلژت  (KMO)از شژا ص کژایرر مژایبز نمینژر 
اسژت؛  9تژا  1بژین  رکیرم م فار شا ص ةاستفاده شفب دامن

شا داده استتب نردیك 9کر شب ر این م فار بر عفد طیر بر
شژیدب حژفا،  م ژفار فاد میببا  تحلی  عاملی مناس  ،لمژ

شفه استب آزمیع بارتلت  تیصیر 2/1،اب  ببا  این شا ص 
شژا نیر یك روم دی ب بژبا  ت ژخیص مناسژ  بژیدع داده

درصژف باشژف تحلیژ   2از  تبکی ژكآزمژیع  sigب اذب است
 عاملی ببا  شناسایی سا تار یا مژف  عژاملی مناسژ  اسژت

از محاسژژبر نتژژایت حاصژژ  (ب 9387منی، فعژژا  ،یژژیمی،ؤ)مژژ
 ارائر شفه استب 3ببدار  در  فو  شا  کفایت نمینرآزمیع

 

 

 ببدار نمینر کفایت از آزمیع حاص  نتایت .1 جدول

شا ص  مت یب
KMO 

 آزمیع بارتلت

 دار یعفد معن در ر آزاد  مبب  کا  ت بیبی

 111/1 979 227/3822 887/1 عملکبد سازماع

 111/1 322 281/3283 819/1 رشبب  معنی 

 111/1 923 732/2189 822/1 شییت سازماع

 111/1 9123 722/97889 771/1 ک 

 
ببا   KMO م ادیبکر از آنجا  ،دست آمفهربباساس نتایت ب

دار  آزمیع یبیده و سطح معن 2/1تمامی مت یبشا باا  
شا  بیدع دادهتیاع از مناس لرا، می باست 12/1بارتلت زیب 

 دی بدب کب  تحلی  عاملی اطمیناع حاص  نظب ببا میرد
دشنفذاع از نظب سن، تحصیالی آمار  و پاسخ ةم خصای نمین

 شیدبن اع داده می 1و ساب ر کار  در  فو  

 

 

            

             

               

 



 ببب و عملکبد  معنی  ارتباط رشبب  یتحل عباسی اسفنجانی و ببزذب ولیلی:          011

 آمار  ةنمین شنا تی معیت شا ویوذی .1جدول 

 سن
 21باا   21-11 11-31 31کمتب از 

11 (31%) 912 (11%) 21 (1/21%) 92 (7/2%) 

 تحصیالی
 ارشف و بااتب کارشناسی کاردانی دیپلم

91 (2/7%) 39 (7/99%) 931 (2/22%) 72 (7/28%) 

 کار سا  ةساب 
 31-21 21-91 91-2 2کمتب از 

82 (1/31%) 32 (2/93%) 13(9/32%) 21 (1/21%) 

 

 اطالعات گردآوری هایروش و ابزارها
 نری یپو  اییادب  ،نظب یمبان در بخ اطالعای این پووش  

 مطالعر کت  و م اای قیو از طب  ااز مناب  کتابخانر پووش 
   میردنیاز ببا شاداده آور  و نیری  م و  ار  یدا ل

 طبیق از ی وفانیروم ممف  تح یق نیر با  ببازم اعتبارسنجی و

شا  فب دادهشذبدآور   پبس نامر ابرار از با استفاده پیمای 
معنی ، از طبیق پبس نامر استانفارد  مببیط بر مت یب رشبب 

میردنیاز شا  ( و داده2112رشبب  معنی  فبا  و شمکاراع )
 ةببا  سنج  مت یب شییت سازمانی با استفاده از پبس نام

ذیب  ( و نیر ببا  انفازه9182استانفارد شییت سازمانی  نی )
مت یب عملکبد سازماع از سر مت یب عملکبد  ررایت کارکناع، 

یت م تبیاع و ارببخ ی سازماع با طیف لیکبی پنت ررا
 پبس نامر منظیر اطمیناع از پایاییا  استفاده شفب برذرینر
 ،SPSS افرارنبم از استفاده با ابرار، بیدع استانفاردرغم علی

 2در  فو   فبش ببا  پبس نامر محاسبر کبونباخ ربی  آلفا 
ای  آلفا  کبونباخ مببیط بر شبیك از ابعاد رب اایؤتعفاد س

 شیدبن اع داده می

 

 بشایمت  ییایپا  کبونباخ محاسبر شفه ببا  آلفا  یربا .5جدول 

 آلفا  کبونباخ سؤا تعفاد  سا شماره  سؤاایابعاد 

 82/1 22 22-9 رشبب  معنی 

 81/1 98 11-27 شییت سازمانی

 89/1 91 23-12 عملکبد سازماع

 82/1 23 سؤاایمجمین 

 
ابعاد و ببا  شبیك از  کبونباخ آلفا  م فار بر تی ر با

 نیر پبس نامر پایایی ،7/1باا  شا  پبس نامر یعنی ذییر
 شفب تأییف

 

 آزمون مدل مفهومی پژوهش
شا پووش ، از ال یریتم تحلی  مف  مفهیمی مف  آزمیع ببا 

ابتفا، با استفاده شفه استب  Smart-PLS-SEMبا روم 
ذیب  از طبیق معیارشا  پایایی و شا  انفازهانجام ببازم مف 

شا اطمیناع حاص  کبده روایی از صحت روابط می ید در مف 
و سپس ببازم مف  سا تار  و روابط می ید بین مت یبشا  

پایانی، ببازم کلی مف  انجام شف  ةمکنیع ببرسی و در مبحل
 (ب9312 )داور  و ررازاده،

 

 گیریاندازههای برازش مدل
شام  ببرسی پایایی و روایی  یب ذانفازه  شامف زم ببا
و  یب ذانفازهد،ت شا  پووش  استب پایایی آزمیع برسازه

یعنی اذب یك آزمیع  نف بار در میرد  ربای آع مببیط استب
یك پاسخ ی ا با شید، نمبه آع در شمر میارد یکساع استب 

 سؤاایی شا اشاره دارد، یعنشمچنین، پایایی بر شمسانی ذییر
مطابق ال یریتم  آزمیع تا  ر انفازه با یکفی ب شمبست ی دارنفب

سر  یب ذانفازهشا  تحلی  مف ، ببا  ببرسی ببازم مف 
معیار پایایی، روایی شم با و روایی واذبا استفاده و نتایت زیب 

 حاص  شفب

ذیب  از شا  انفازهببا  ببرسی پایایی مف  الف( پايايی:

بارشا  عاملی، آلفا  کبونباخ و پایایی  معیارشا  ربای 
 تبکیبی استفاده شفه استب
شا بر م فار پایایی شبیك از ذییر سنج  بارشا  عاملیب

بارشا  عاملی شبیك از مت یبشا  م اشفه شفه اشاره داردب 
)مت یبشا   ذیب انفازه شا شا ص اینکر کبدعببا  م خص
 پنهاع یبشا مت  سنج  ببا  انفازه  ر تا م اشفه شفه(

شیدب در شستنف، از ربای  بارشا  عاملی استفاده می ،بی ،اب 
 2/1ییف ، م ادیب بارشا  عاملی بااتب از أعاملی ت شا ی تحل
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دار  ،ی  و شمبست ی زیاد بین مت یبشا  ن ان ب سطح معنی
م اشفه شفه و عام  بیده و نیر بیان ب آع است کر سازه  ی  

ییف  و أحاص  از تحلی  عاملی ت نتایت تعبیف شفه استب
دشف کر ن اع می 2ببرسی ربای  بارشا  عاملی در  فو  

بیده و شمبست ی  7/1اای، دارا  بار عاملی بااتب از ؤشمر س
یت شا  و مت یبشا  رشبب  معنی ، شی،ی  بین شا ص

 سازمانی و عملکبد و ید داردب

 

 ذیب  رشبب  معنی هانفاز   / مف عاملی سؤاای مت یب مست ربای  بارشا  .6 جدول
 بار عاملی ذییر مت یب

رشبب  
 معنی 
 

 سازماع انفاز  متعهف مفیب سازماع بر  -
 درك مفیب از  ای اه آینفه شبکت -

 م تبکی از اشفا  سازماع شفه انفاز  ممفیب باعث ایجاد  -

 انفاز سازماع تیسط مفیبکبدع   مروشن و شفا  -

 ایماع بر سازماع سب  برل ی انتخا  اشفا   ا -
  هت میف یت سازماع ن اع دشیم کار  شبکمك مفیب بر اینکر ایماع  ید را با انجام دادع  -
 ایماع بر سازماع  اطب برمفیب سازماع  ازحفبی تالم  -
 یابی شستنفاشفا  ،اب  دست -
 بب یرد مهبباع با کارکناع رنجیر -
 صادق و بفوع غبور بیدع مفیب -
 جاعت مفیب در اینکر پا  کارکناع و کارشای اع بایستفش -
 اشتباشات اع  اطب برتنبیر نکبدع کارکناع  -
 دار شفع انجام کارشاریب مفیب سازماع در معنیأت -
 کبدع کارشاریب مفیب در مفیف تل یأت -
 کبدع مفیب در زنفذیتفاوی ایجاد -
 درك ن بانی کارکناع تیسط مفیب -
 ع از کارکناع،فردانی سازما -
 تی ر مفیب سازماع بر کارکناع -
 ارزشمنف بیدع -
 کبدععضی  از یك  انیاده حس -
  یشحالی از ذررانفع و،ت در سازماع -
 یك محیط کار   ی  عنیاعبرصحبت از کارتاع با دوستاع،  -
 م کالی  ید عنیاعبرم کالی سازماع  -
 کبدع و،ت در سازماععفم تلف -
 بی تبین تالم ببا  انجام وظیفر -
 کارکناعاولییت باا  کیفیت کار ببا   -

818/1 
721/1 

782/1 

811/1 

821/1 
727/1 
771/1 
722/1 
722/1 
712/1 

789/1 

728/1 

721/1 

732/1 

722/1 
721/1 
723/1 

722/1 
717/1 
732/1 
798/1 
711/1 
812/1 
713/1 
717/1 
721/1 

شییت 
 سازماع
 

 کارمنف سازماع بیدع سب براحساس سببلنف   -
 من عضی  از سازماع شستم -

  اطب انتخا  این سازماعرمسبور بیدع ب -
 کارمنف این سازماع بیدع آ بتا  -
 سازماع ببا  کارکنان  اشمیت ،ائ  است -
 ذبفتن شییت از سازماع -
 کارکبدع ببا  سازماع حتی در صیری نیاز نفاشتن بر پی  -
 زماعبیدع سبنیشت سامهم -
 سازماع  ی  -
 عنیاع م کالی  یدذبفتن م کالی سازماع بر -
 حف کبدع ببا  سازماعابباز ررایت از تالم بی -
 ناراحتی از انت اد نسبت بر سازماع -
 وفادار  بر سازماع -
 بیدع سبنیشت سازماعمهم -

721/1 
792/1 
787/1 
721/1 
727/1 
721/1 
787/1 
792/1 
711/1 
789/1 
723/1 
723/1 
718/1 
719/1 
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 اشفا  یکساع کارکناع -
 داشتن اشتباکای زیاد با شمکاراع -

 شا  کارکناع و سازماعبیدع ارزمشبیر -
 عنیاع  انیادهرسازماع ب -

812/1 

732/1 
711/1 
729/1 

عملکبد 
 سازماع

 

 اعتماد بر  فمای سازماع -
 ررایت از م خصای فیریکی سازماع -
  فمای ببوز سازماع -
 کم شکایای تعفاد -
 رفتار  ی  کارکناع با م تبیاع -
 ارائر  فمای ویوه بر م تبیاع -
 نسبت کم  ابجایی کارکناع -
 وفادار  کارکناع بر سازماع -
 کارکناع شاتعفاد زیاد پی نهاد -
 آزاد  عم  کارکناع -
 محیط فیریکی و روانی مناس  سازماع -
 کارکناع شا  ش لی با تحصیالی و تخصصمتناس  بیدع پست -
 امنیت ش لی -
 ررایت کارکناع از ح یق، مرایا -
 ور  کارکناعکارایی و بهبه -
 انجام کار زماعمفیکم بیدع  -
 استفاده مناس  از مناب  سازماع -
 ذبای  بر کیفیت باا در سازماع -
 در سازماع بااسبعترشف با  -

772/1 
791/1 

711/1 
723/1 
718/1 
798/1 
722/1 
728/1 
791/1 
711/1 
781/1 
781/1 
718/1 
711/1 
713/1 
782/1 
712/1 
717/1 
783/1 

 
اعفاد منفرج در ستیع ربای  بارشا  عاملی  فو  فیق 

اای با سطح شمبست ی باا ؤکر شمر س دشفن اع می
 بکنفمیذیب   یبی مت یبشا  م اشفه شفه را انفازهبر

 معیار کالسیك ببا  سنج  پایایی و :آلفا  کبونباخ
شا صی ببا  ارزیابی پایفار  درونی )سازذار  درونی( 

شیدب پایفار  درونی ن ان ب میراع شمبست ی می محسی 
شا  مببیط بر آع استب در میرد بین یك سازه و شا ص
 2/1اای انفك، م فار ربی  آلفا  ؤمت یبشا  با تعفاد س

ن ان ب پایایی  7/1عنیاع سب حف ربی  معبفی و بااتب از رب
(ب در مف  پووش  9312 )داور  و ررازاده، ،بی  استاب ،

، رشبب  معنی  19/1حارب، م فار آلفا ببا  سازه عملکبد 
 (ب7 فو  ) فشمحاسبر  12/1و شییت سازمانی  19/1

بب شا عالوهببا  تعیین پایایی شبیك از سازه :پایایی تبکیبی
بکیبی تب پایایی تمعیار سنتی آلفا  کبونباخ از معیار مفرع

کننفب ببتب  این معیار نسبت بر ربی  آلفا  استفاده می
شا نر بر صیری مطلق کبونباخ در این است کر پایایی سازه
شای اع با یکفی ب محاسبر بلکر با تی ر بر شمبست ی سازه

ر دب معمیاً، ببا  سنج  بهتب پایایی شب دو معیار بشیمی
ایی تبکیبی ببا  شیدب در صیرتی کر م فار پایکار ببده می

ن اع از پایفار  درونی مناس   است 7/1شب سازه باا  
عفم  2/1ذیب  دارد و م فار کمتب از شا  انفازهببا  مف 

)شماع منب (ب م ادیب پایایی  دشفو ید پایایی را ن اع می
 دست آمفرب 8/1شا  تح یق بااتب از تبکیبی ببا  سازه

 (ب7) فو  
 

 لی کیفیت مف معیارشا  ک .7جدول 

 مت یبشا  مکنیع

میان ین واریانس 

 استخبا ی

 (AVE بااتب از )1/1 

پایایی تبکیبی 

 7/1بااتب از 

آلفا  کبونباخ 

 7/1بااتب از 

ربی  

 (R2) تعیین
 م ادیب اشتباکی

Communality>0 
 نتیجر

 ،بی ،اب  22/1 - 19/1 12/1 22/1 رشبب  معنی 

 ،بی ،اب  27/1 217/1 12/1 13/1 27/1 شییت سازماع

 ،بی ،اب  79/1 281/1 11/1 12/1 79/1 سازماع عملکبد



 017              9318 ، بهار2شماره  7دوره ، شا  دولتیمفیبیت سازماعپووش ی  -فصلنامر علمی

پژس از ببرسژی معیژار پایژایی، دومژین معیژار  ب( روايی همگرا:

ذیب  روایی شم ژبا اسژتب داور  و ررژازاده شا  انفازهببازم مف 
را بژبا   9(AVE(، معیار میان ین واریانس استخباج شفه )89:9312)

انژف کژژر از طبیژق آع میژژراع شم ژبا معبفژژی کبدهسژنج  روایژژی 
شیدب این شا(  ید ببرسی میشمبست ی شب سازه با سؤاای )شا ص

دشنفة میان ین واریانس بر اشتباك ذراشتر شفه بژین شژب معیار ن اع
بر باا کافی دانسژتر  1/1شا   ید است و م فار آع، سازه با شا ص
رشژا  عژاملی و رژبای  پس از حصی  نتژایت م ژادیب با شفه استب

شا   بو ژی از طبیق تحلی  AVEآلفا  کبونباخ، پایایی تبکیبی و 
 شبکژفامافرار و از آنجا کر م ادیب شبیك از معیارشا  مرکیر ببا  نبم

نصژژا  و آسژژتانر تعبیژژف شژژفه از مت یبشژژا  مکنژژیع بی ژژتب از حف
ا  ورعیت پایایی و روایی شم ب بیدع مناس تیاع ب لرا، میباشنفمی
 ذیب  پووش  را تأییف کبدبشا  انفازهمف 

شا  سژژیمین معیژژار سژژنج  بژژبازم مژژف  ج( روايییی واگییرا:

، روایی واذباست کر با روم فیرن  PLSشا  ذیب  در تحلی انفازه
در این روم، میراع رابطژة یژك سژازه بژا  ارکب ببرسی شفه استب

ب تشاسژژسازهشای  در م ایسژژر رابطژژر آع سژژازه بژژا سژژایب شژژا ص
یك مف  حاکی از آع است کر  ،بی ،اب طیر  کر روایی واذبا  بر

شا   ژید دارد تژا بژا یك سازه در مف  تعام  بی تب  بژا شژا ص
وسیلر یژك مژاتبیس صژیری دی بب ببرسی این میرین بر شا سازه
شا بین سازه شا  آع حاو  م ادیب ربی  شمبست یذیبد کر  انرمی

 ر شب سازه استبمببیط ب AVEو  رر م ادیب 

 

 ارکب فیرن  واذبا  روایی ماتبیس سنج  .9جدول 

 عملکبد سازماع
شییژژژژژت 
 سازماع

رشبژژژژب  
 معنی 

 شاسازه

 رشبب  معنی  811/1 - -

 شییت سازماع 711/1 871/1 -

 عملکبد سازماع 821/1 771/1 821/1

بر شب  مببیط AVE مطابق ماتبیس باا، از آنجا کر م فار  رر
شژا  یبشا  مکنیع( در پووش  حارژب کژر در  انژرسازه )مت 

انف، از م فار شمبست ی می ید در ،طب اصلی ماتبیس ،بار ذبفتر
شا  زیبین و  پ ،طب اصلی ،بار دارنژف، شا کر در  انرمیاع آع

اظهژار داشژت کژر در پژووش   تژیاعمیرو، ازاین ببی تب است
د دارنژف شا   یمف  تعام  بی تب  با شا ص شا سازهحارب، 
دی ب، روایی واذبا  مژف  در حژف عباریبر ،دی ب شا سازهتا با 

 مناسبی استب

 

                                                                      
1. Average Variance Extracted (AVE) 

 برازش مدل ساختاری
، پس از ببازم PLSشا در روم مطابق با ال یریتم تحلی  داده

، بژبازم مژف  سژا تار  پژووش  مژیرد ذیب انفازهشا  مف 
بژین ذیب  کژر روابژط شا  انفازهب در مف ذیبدمیببرسی ،بار 

در ببرسژی  بمت یب مکنیع با مت یبشا  آشکار میرد تی ژر اسژت
مف  سا تار  نیر روابط بین مت یبشا  مکنیع با شمفی ب میرد 

ذیبدب بژبا  ایژن منظژیر از معیارشژا  تجریر و تحلی  ،بار می

ریب و معیژژار أ، انژژفازه تژژ ایژژ R Squares رژژبای  تعیژژین
 استفاده شفه استب افرون ی

کژبدع بخژ  معیار  است کر ببا  متصژ  ريب تعیین.ض

ر ساز  معادای سا تار  بژذیب  و بخ  سا تار  مف هانفاز
زا بب یژك ریب  دارد کر یك مت یب ببوعأرود و ن اع از تکار می

 9تژا  1بژین  ذراردب م ژفار رژبی  تعیژینزا میمت یب دروع
 مژف  ن ژاع داده شژفه شژا م ادیب آع در دا   دایژبهاست و 
شژا  هشیدب شب ژر م ژفار رژبی  تعیژین مببژیط بژر سژازمی
زا  یك مف  بی تب باشژف، ن ژاع از بژبازم بهتژب مژف  دروع
زا در تبیژین بیان ب  ی  بیدع مت یبشا  ببوع ،عبارتی بر باست

شژا  زا استب م فار ربی  تعیین تنهژا بژبا  سژازهمت یب دروع
شژا  سژبر شژفه و در مژیرد سژازهزا  )وابستر( مف  محادروع
، (9312) داور  و ررژازادهزا م فار این معیار صفب اسژتب ببوع

عنیاع مالکژی بژبا  رژعیف، ررا ب 27/1و  33/1، 91/1سر م فار 

م ژفار آع را ن ژاع از  و زیژاد بژیدع معبفژی متیسط و ،ژی 
 و 7دانفب م ادیب رژبی  تعیژین در  ژفو  ببازم بهتب مف  می

 .،اب  م اشفه است 2شک  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 نییتع  یربا. 1شکل 
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بژژبا   و بژژا تی ژژر بژژر اینکژژر م ژژادیب  2مطژژابق شژژک  
از م ژفار  217/1 یسازمانو شییت  281/1شا  عملکبد سازه

بیدع بی ژتب اسژت، مناسژ  33/1متیسط ایژن معیژار یعنژی 
 بذیبدببازم مف  سا تار  میرد تأییف ،بارمی

زا انفازه تأریب بر ببرسی ارب یك مت یژب بژبوع ثیر.أاندازه ت

دی ب، عباریزا داردب بژربژب رژبی  تعیژین یژك مت یژب دروع
زا در م فار رژبی  سهم مت یب ببوع ةکننفانفازه ارب م خص
زا اسژتب بباسژاس یژك اصژ  ،ژبارداد ، تعیین مت یب دروع
 زا ت یژب بژبوع،بی  ببا  انفازه ارب یژك محفا،  م فار ،اب 

نیژر بژر تبتیژ  متیسژط و  32/1و  92/1استب م ادیب  12/1
انفازه ارژب بژبا   شیدب نتایت حاص  از محاسبر،ی  تل ی می

ذینژر کژر شمژاع آمژفه اسژتب 1مت یبشا  تح یق در  فو  
زا بژب بژبوع مت یبشژا  شیدب انژفازه ارژب تمژامیم اشفه می

 بی  استب،زا بااتب از حف ،اب مت یبشا  دروع
 

 پووش  مت یبشا تأریب  انفازه .8 جدول

 مت یب
عملکبد 
 سازماع

شییت 
 سازماع

رشبب  
 معنی 

 عملکبد سازماع
 شییت سازماع
 رشبب  معنی 

- 
21/1 
23/1 

21/1 
- 
31/1 

23/1 
31/1 

- 

 

یژك معیژار کلژی کیفیژت مژف   افرون ی معیار افزونگی.

 کیفیژژژژژت میژژژژژراع كععدةم ژژژژژخصسژژژژژا تار  و 
 مت یبشژا  بژبا  معیژار ایژنب اسژت مف  کننفذیبینیپی 
 تژژژیاع ببرسژژژی آع از شژژژف  و رودیمژژژ کژژژار زا بژژژردروع
 زادروع مت یژب یژك بژبا  مف  مسیبشا  کننفذیبینیپی 

 از حاصژ  نتایت 91  فو  درب (2193 و شمکاراع، است )شیب
 ژفو   دوم سژتیعب اسژت شفه ارائر افرون ی معیار محاسبر
 ستیع و م اشفای مجرور مجمین بر مببیط ،(SSO) مرکیر
 بینژیی پ طژا   مجژرور مجمژین بر مببیط ،(SSEسیم )
 افرون ی معیار م ادیب نیر  هارم ستیعب است مت یب شب ببا 

(2Qرا ) حژفا،  ،بارداد  اص  بباساس یكب دشفیم ن اع 
 و 27/1 م ادیب است و 12/1  افرون ی ببا  ،بی ،اب  م فار
 شمچنژاعب شژیدمی تل ژی ،ی  و متیسط تبتی  بر نیر 33/1
 بژبا  افرون ژی معیژار شژید،می م ژاشفه زیژب  فو  در کر

 مژف  لژرا، اسژتب بژااتب ،بی ،ابژ  م فار حفا،  از مت یبشا
 مت یبشژا  بژبا  کننژفذی  ژیبیبینژیپی  تیاع از تح یق
 باست بب یردار زادروع

 

 

 افرون ی معیار ةمحاسب از حاص  نتایت .01جدول 

 SSO SSE بمت ی
(SSE/SSO-1) 

 =2Q 
 279/1 881/1219 2311 شییت سازمانی

 332/1 177/1111 2221 عملکبد سازماع

 - 111/1911 1911 رشبب  معنی 

 

 برازش مدل کلی
 بژژبا  ببرسژژی بژژبازم مژژف  کلژژی کژژر شژژب دو بخژژ  مژژف  

کنژژف، از معیژژار نیکژژییی ذیب  و سژژا تار  را کنتژژب  میانژژفازه
 ده و بر تبتی  زیب محاسبر شف:( استفاGoFببازم )

GoF=   

با عنایت بر رابطة فژیق، ابتژفا میژان ین م ژادیب اشژتباکی 

( مت یبشژژا  پنهژژاع رشبژژب  معنژژی ، )
شییت سازمانی و عملکبد محاسبر شفب م ادیب مژرکیر بباسژاس 

ب 79/1 و 27/1، 22/1بژر تبتیژ  بباببنژف بژا  7اطالعای  فو  
 233/1جر میان ین م ادیب اشتباکی ببابب است با: درنتی

( نیر بایف م ژادیب ببا  محاسبر میان ین ربی  تعیین )
زا  مف  یعنی شییژت و مت یبشا  پنهاع دروع یتمامبرمببیط 

( مفنظب ،بار ذبفتر و م ادیب میان ین 7 فو  عملکبد سازمانی )
مببژیط بژر مت یبشژا   شا محاسبر شفب م ادیب ربی  تعیینآع

ب بنژژابباین، 281/1و  217/1انژژف از: بژژر تبتیژژ  عباری مژژرکیر

 228/1( عباری است از: میان ین این م ادیب )

GoF=  = o.65 
ب با تی ر بژر سژر 22/1ببابب است با  GoFدرنتیجر م فار معیار 

متیسژط و عنیاع م ژادیب رژعیف، بر 32/1و  22/1، 19/1م فار 
، ن ژاع از بژبازم کلژی 22/1، حاص  شژفع GoF،ی  ببا  

 ،ی  مف  داردب
 

 هاآزمون فرضيه
، پژژس از PLSشژژا در روم مطژژابق بژژا ال ژژیریتم تحلیژژ  داده

ذیب ، سا تار  و مف  کلژی، بژا شا  انفازهببرسی ببازم مف 
( مببژیط بژر شبیژك از t)م ژادیب  Zدار  ببرسی ربای  معنی
بای  اسژتانفارد شژفه بژار عژاملی مببژیط بژر مسیبشا و نیر رژ
ذیبنژفب در شا  تح یژق مژیرد آزمژیع ،ژبار میمسیبشا فبرژیر

دار  شبیك از مسژیبشا بژی  از صیرتی کر م فار ربی  معنی
درصژف مسژیب مببیطژر  12است در سطح اطمینژاع  12/9عفد 
 شیدبییف میأمبتبط با آع ت ةدار و فبریمعنی
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 مسیبشا تحلی  از حاص  نتایت .00جدول 

 نتیجه دارییسطح معن مقدار بحرانی ضريب مسیر مسیر فرضیه

 تأییف 1119/1 121/2 121/1 عملکبد سازماع -رشبب  معنی   0

 تأییف 1119/1 728/31 812/1 شییت سازماع -رشبب  معنی   1

 تأییف 1119/1 222/2 122/1 عملکبد سازماع -شییت سازماع 1

 
 92مت یبشا در  فو   ک ارب و  یبشا مت میمست بیاربای غ
 ییبشایدر آع دستر از مس میبمست یغ اربفه استب شمحاسبر 
و ید  یانجیم بی نف مت  ای كیکر  بدیذی،بار م یمیرد ببرس

 میبمست یو غ میبر مجمین اربای مست  ریارب ک  ن بداشتر باشف
ز سازد تا ایامکاع را فباشم م نیارب ک  ا یشیدب ببرسذفتر می

 شفب آذاه بیمس كیدر  بشایمت   اربذرار ةنحی
 

 میمست غیب  بشایمس  یحاص  از تحل تینتا .01جدول 

 دار یسطح معن ارب ک  ارب غیبمست یم ارب مست یم مت یب وابستر مت یب میانجی مت یب مست  

 111/1 711/1 311/1 121/1 عملکبد سازماع شییت سازماع رشبب  معنی 

 
و اعفاد وا،  بب رو   2زمیع شفه در شک  مف  مفهیمی آ

ربی  مسیب ارتباط بین مت یبشا  مکنیع را ن اع  طیط، 
+ استب از آنجا 9و  -9دشفب م فار این ربی  عفد  بین می

و  تببررگکر م فار ربی  مسیب ببا  تمامی مت یبشا از صفب 
تیاع نتیجر ذبفت کر بین بر عفد یك نردیك است، می

مطالعر شمبست ی ،ی  و ید داردب شمچنین، با  مت یبشا  میرد
ربای  شبیك از مسیبشا دارا   tتی ر بر اینکر م فار بحبانی 

( 12/9 <728/31)، (12/9 <121/7)است  12/9م فار بااتب از 
کمتب استب  12/1و نیر م فار معنادار  از  ؛(12/9 <222/2و )

ه بینی شفدرصف مسیبشا  پی  12لرا، در سطح اطمیناع 
 <--شییت سازمانی، رشبب  معنی  <--رشبب  معنی 

عملکبد سازمانی  <--عملکبد سازمانی، شییت سازمانی
پووش  میرد تأییف ،بار  شا یرفبر تیاعیمدار بیده و معنی
 بیم ادنیر  و 99م ادیب مببیط بر ربی  مسیبشا در  فو  دادب 
R2   رشبب  معنی »دشف کر مت یب ن اع می 7در  فو »
را « عملکبد سازمانی»درصف ت ییبای مببیط بر مت یب  3/71
 812/1کنفب از سی  دی ب، دو ربی  طیر مست یم تبیین میبر
طیر بر« رشبب  معنی »دشنف کر مت یب نیر ن اع می 122/1و 

بر « شییت سازمانی»غیبمست یم و از طبیق مت یب میانجی 
ذراردب ب میتأری« عملکبد سازمانی»درصف بب مت یب  31میراع 

ارب ک  )مجمین آرار مست یم و غیبمست یم و با واسطر( رشبب  
 بر دست آمفب 711/1معنی  بب عملکبد سازمانی عفد 

 

 گیریبحث و نتیجه
در راستا  ارت ا و بهبید عملکبد سازماع تأمین ا تماعی از 

شا  علمی، پووش  حارب با شف  شا و مف طبیق  ار ی 

بب اربذرار  رشبب  معنی  و شییت نیطباحی مف  تحلیلی مبت
سازمانی بب عملکبد سازماع تأمین ا تماعی انجام ذبفتب از 

شا  ارائر شا  اصلی تمامی مف آنجا کر رشبب  یکی از مؤلفر
شفه در حیزة عملکبد سازمانی بیده و از طبفی رشبب  معنی  

 طیرینشمعنیاع یکی از رویکبدشا   فیف طبح شفه و بر
عنیاع یك سازه زیببنایی در رویفادشا  مانی شم برشییت ساز

شا  ذبوشی و ا تماعی در سازمانی و محبك پنهاع فعالیت
سازماع و یك ،طعر بررگ ذم شفه در مطالعای رشبب  بیاع 
شفه استب لرا، رشبب  معنی  و شییت سازمانی و تحلی  روابط 
آع و اربذرار  بب عملکبد سازماع مبنا  طباحی مف  

 اد  ،بار ذبفتبپی نه
مؤلفر رشبب   22با مبور ادبیای، سیابق و پی ینر تح یق 

عنیاع عیام  مؤرب بب مؤلفر شییت سازمانی بر 98معنی  و 
 یبهدومت  ةعملکبد سازمانی شناسایی و با طبح سر عنیاع فبری

سر مت یبه  ار ی  مفهیمی پووش  طباحی  ةو یك فبری
شا  تجببی آور  داده ار ی  مفهیمی پی نهاد  با  م  شفب

ساز  معادای سا تار  اعتبارسنجی و مف  و روم مف 
شا در مطابق با ال یریتم تحلی  دادهنهایی تح یق ارائر شفب 

ذیب ، سا تار  و شا  انفازه، پس از ببازم مف PLSروم 
دار  مف  کلی، با ببرسی م ادیب ربی  مسیب و ربای  معنی

Z  م ادیب(tمببیط بر شبی )  ك از مسیبشا و نیر ربای
شا  تح یق استانفارد شفه بار عاملی مببیط بر مسیبشا فبریر

 آزمیع و میرد تأییف ،بار ذبفتب
ذیب  پووش  و تحلی  م ادیب شا  انفازهببرسی مف 

شا  رشبب  معنی ، بارشا  عاملی ن اع داد کر در بین مؤلفر
؛ تعهف 82/1ا سب  ایماع بر سازماع بانتخا  اشفا   ال ی بر



 ببب و عملکبد  معنی  ارتباط رشبب  یتحل عباسی اسفنجانی و ببزذب ولیلی:      001

 

؛ تصیر م کالی 818/1انفاز سازماع با مفیب سازماع بر   م
؛ روشن و شفا  812/1عنیاع م کالی  ید با سازماع بر
کبدع ؛ عفم تلف81/1 بیمفانفاز سازماع تیسط کبدع   م

انفاز م تبکی از اشفا  و ایجاد   م 71/1و،ت در سازماع 
ین ربای  عاملی از بر تبتی  با بی تب 78/1سازماع شفه با 

تبین عیام  مؤرب رشبب  معنی  بب عملکبد سازمانی مهم
 شستنفب
شا  مببیط بر شییت شمچنین، ببرسی و تحلی  مؤلفر 

سازمانی ن اع داد کر اشفا  یکساع کارکناع با م فار بار 
؛ 711/1شا  کارکناع با بیدع ارزم؛ شبیر812/1عاملی 

بیدع سبنیشت مهم و 718/1وفادار  بر سازماع بر م فار 
تیاننف بر تبتی  با بی تبین ربای  عاملی می 719/1سازماع با 

 بب عملکبد سازمانی تأریبذرار باشنفب
شمچنین، ببرسی مف  سا تار  پووش  و ارتباط بین 

شا  مسیب ن اع داد کر م فار مت یبشا  پنهاع از طبیق تحلی 
و بر عفد  بتبررگربی  مسیب ببا  تمامی مت یبشا از صفب 

تیاع نتیجر ذبفت کر بین مت یبشا  یك نردیك استب لرا، می
ب ارتباط رشبب  معنی  میرد مطالعر شمبست ی ،ی  و ید دارد

با شییت سازمانی و نیر رابطة رشبب  معنی  با عملکبد، بر 
تبتی  بی تب از ارتباط شییت سازمانی با عملکبد استب نتایت 

با روم « عملکبد سازمانی»ار بب عیام  تأریبذر زماعشمتحلی  
« رشبب  معنی »شا  معادای سا تار  ن اع داد کر مؤلفر

دارا  بی تبین تأریب بب عملکبد سازمانی استب نتایت مببیط بر 
ن اع داد  2Rربی  تعیین  بیم ادتحلی  ربای  مسیبشا و نیر 

درصف ت ییبای مببیط بر  3/71« رشبب  معنی »کر مت یب 
کنفب طیر مست یم تبیین میرا بر« بد سازمانیعملک»مت یب 

واسطر طیر غیبمست یم و بربر« رشبب  معنی »شمچنین، 
درصف بب مت یب  31بر میراع « شییت سازمانی»مت یب میانجی 

 ذراردبتأریب می« عملکبد سازمانی»
دشف کر رشبب  معنی  بب می ن اع این پووش  شا یافتر

اردب این نتایت با نتایت عملکبد سازماع تأریب مثبت د
( مبنی بب تأریب مثبت کلیة 2199شا  فبا  و شمکاراع )پووش 

استب مطابق  راستاشمابعاد رشبب  معنی  بب شییت سازمانی 
(، ارتباط مثبت و 9319نتیجر مطالعر رست ار و شمکاراع )

دار بین رشبب  معنی  با شییت سازمانی شم بر تأییف معنی
شا  پووش  میغلی و شمکاراع ا یافتررسیفب این نتایت ب

دست ( شمخیانی دارد کر در یك سازماع  فماتی بر9312)
عنیاع یکی از رآمفه استب شمچنین، رشبب  معنی  ب

پی اینفشا  شییت سازمانی با انفازه تأریب زیاد در م ایسر با 
نیا و شمکاراع سایب مت یبشا  سازمانی کر در پووش   عفب 

شفه بید، در پووش  حارب نیر بب آع صحر ( انتخا  9312)
ذراشتر شفب ببرسی تأریب شییت سازمانی بب عملکبد سازماع نیر 
تأییف شفب این نتایت مؤیف نتایت مطالعای اکسا  و ذبونهاك 

 ( و نیابی2192(، ان ی و شمکاراع )2192(، اپیتبوپکی )2197)

انجی عنیاع مت یب مین   واسط شییت سازمانی بر( استب 9311)
 در رابطة بین رشبب  معنی  با عملکبد سازماع نیر تأییف شفب

شا  هت نی  سازماع، دشفن اع می نتایت پووش  حارب 
یابی سازمانی رشبباع معنی  و شییتبر اشفا   ید نیازمنف 

کر در سازماع  دشفمی را امکاع رشبب  معنی  اینشستنفب 
و عملکبد  بفترشا و ع ایف کارکناع میرد تی ر ،بار ذارزم

از آنجا کر  بصیری پریبد سازماع با انسجام و باز یرد سبی 
انفاز و اشفا  از مت یبشا  شا  مببیط بر ابعاد   ممؤلفر

و  رشبب  معنی  دارا  بی تبین تأریب بب عملکبد سازمانی است
 از بسیار  عنیاع محبك پنهاعبر سازمانی شییتاز طبفی، 

 ابرار یكو  شاسازماع تماعی در شا  اتالم و ذبوشی اعما 

 و  اشفا بر رسیفع ببا ا  کلیف  ك و وسیلراستباتوی
 مهمب لرا، تی ر بر ن   شا استو میف یت سازماع انفازشا  م

 در ا  زیببناییعنیاع سازهبریابی شییت در معنی  رشبب 

یابی بر اشفا  و ت ییت و بهبید ببا  دست رویفادشا  سازمانی
 ازمانی اشمیت بسرایی داردبس عملکبد
استخفام کارکناع، در کنار مفیباع و نیر  انتخا  شن ام بر

افباد را از لحا  معنی  و شمفلی، و معیارشا،  سایب مالحظای
 و،بار داده  میردسنج ، ایماع بر کار، صفا،ت دوستینین

 مناس  اطالعای مفیبیت با ارائر بکنفسپس ببا   ر  ا،فام 
م ارکت  ع یفه و شنیفع نظبای آناع، ابباز صتر کارکناع، فبب

یابی می   شییت را تأمین و دادع کارکناع ررایتمنف 
این  بهبید سازمانی شید تا میف یت سازماع بی تب شیدب البتر

افباد  شمر کر است درازمفی و مستمب نیازمنف تعهف  شاحیزه
باشنفب بباساس ببشاع  لف،  آع داربایف عهفه در سازماع

ن    در کارکناع، سازمانی شییت رای  احساساف
و  سازماع بر شاآعبفذمانی  و بفبینی کاش  در ا کننفهتعیین
 با یك یابی کارکناعدی ب، شییتعباریداردب بر ارشف آع مفیباع

 منفی بر شمکاراع، و باورشا  بفبینانر شیدمی سب  سازماع،

  یدنماییببا   کمتب  مجا  شا  سازماع،سیاست و مفیباع

 احتبام حس غبور و کر کنف تالم بایف کننفب مفیباع پیفا

و هر و تصییب مطلی   از غبور یابفب حس کارکناع افرای 
در سازماع ن ئت  افباد  ای اه از احتبام و سازماع است

تضعیف و هر  از طبیق تیانفشییت نیر می بحباع .ذیبدمی

 دبشی سازماع باعث کاش  عملکبد
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حارب پاسخی ببا  م ک  وا،عی بسیار  از نتایت تح یق 
 هت  مفیباع راشنما  و راش  ا تیانفشاست و میسازماع
شا استب البتر پووش  حارب در یك عملکبد سازماع ت ییت

سازماع دولتی و  فماتی انجام شفه و تعمیم نتایت آع بر سایب 
شا اعم از تیلیف  و  صیصی بایف با احتیاط صیری سازماع
 ر بر میرین رشبب  معنی  و شییت سازمانی ذیبدب تی

 بر مفیباع فباشم سا تر و ببا را  ازم آذاشی و بین  تیانفمی

 اشفا  بر یابیشا در دستشا  عملکبد  سازماعشا ص بهبید

کنفب بباساس مبانی تفکب سیستمی و اص  شمپایانی، کمك می
  شا  متعفدببا  میف یت و رسیفع بر اشفا  سازمانی شییه

تیاع فهبست و ید دارد و نیر مطابق نظبیة ا،تضایی، نمی
کاملی از عیاملی ارائر کبد کر متضمن میف یت در شب شبایطی 

 ذاشیتکیرعنیاع یك  ار ی ، مبنا و پووش  بر استب امّا، این
 تبویت و تیسعة ببا  راشنمایی و شفایت مطالعای بعف   هت

 آع کمك کارببد معنی  و شییت سازمانی و نظبیای رشبب 
 معنی  و شییت سازمانی رشبب  تیسعة این، ببعالوهب کنفمی
 روزرسانیبرامکاع  معتبب، و مناس  پارادایم یك عنیاعبر

 مف  یك عنیاعشا بردر سازماع فکب مفیباع و طبز ن بم
 ویکمبیست ،بع ببا  پبطبففار و نفیی با مفیبیتی  فیف
 سازدبرا فباشم می فبدبرمنحصب

 

 منابع

مین أارزیابی کارایی شع  سازماع ت»(ب 9313) امیبغالمابب ، 
 پووش ی-علمی ةب فصلنام«عا تماعی استاع اصفها

 ب83-11، (22)8 بهار،، ساز  ا،تصاد مف  
،ببانی، حسنب  و ابرر ، مهف ؛ رنجببیاع، بهبام؛ فتحی، سعیف

ریب یازاریابی دا لی بب بازارذبایی و عملکبد أت»(ب 9388)
 ةشمار ،انفاز مفیبیت  مب «دار سازمانی در صنعت شت 

 ب12-27 ،39

 کف  بب(ب  ببذرار   مهیر  اسالمیب 9317ایبناب )
 ب2/2/17(، 2217921) 82181223

 رمر و انساع پایا  نیاز معنییت؛ (ب9371) یمحمفعل ،ببزنینی

 امیبالمؤمنین، مکت  در انسانی، معنییت  یام  مانفذار 

مبکر  :تهباع بم اای و شاسخنبانی شا،مصاحبر مجمیعر
 ریف یول نماینفذی ةحیز اسالمی، علیم پووش  و آمیزم

 نبحسی امام دان  اه در
 و تیمیر ، شاد ؛ عبا یاع ،اسمی، ررا؛ اکببیانی، سعیف

 ةپووش ی دربار»(ب 9313طاشب انچی تببیر ، ارغیاع )
شا  ر،ابتی بب سازمانی و راشببد سا تار تأریب  ذیب هت

مفیبیت  ةمفیبیت دولتی دان کف ةن بیب «عملکبد سازماع
 ب222-271 ،(1)2، دان  اه تهباع

نفی  مهف  و لطیفی  لیسر، سلیمر  عفب  نیا، سعیف؛  یبا
فباتحلی  پیامفشا و  ةا  درزمینمطالعر»(ب 9312)

فصلنامر مطالعای رفتار ب «یابی سازمانیپی اینفشا  شییت
 ب9-22، (1)2 ،سازمانی
ساز  معادای مف (ب 9312ررازاده، آرم ) و داور ، علی

سازماع انت ارای  هاد تهباع: ب pls افرارنبمسا تار  با 
 دان  اشیب

حیفر ،  و رست ار، عباسعلی؛  ان لی، محمید؛ حیفر ، فائره
یابی ببرسی ن   رشبب  معنی  در شییت»(ب 9319حامف )
 ب31-23ب (92)2 ،شا  مفیبیت عمیمیپووش ب «سازمانی
ببرسی و میراع (ب 9311) اردشیب ،اعبشی و علیبرا ،شیبوانی
عملکبد شع  تأمین ا تماعی بب مفیبیت کیفیت  ةرابط

 ام  بباساس مف  ذاروین )مطالعر میرد  کلیر شع  
همین مجمیعر م اای ن، (عی استاع اصفهاعتأمین ا تما
، ذبوه پووش ی صنعتی آریانا، المللی مفیبیتکنفبانس بین

 تهباعب
زاده، صف،یانی،  م یف؛ ا یاع  بازیاع، مبیم؛ بهبامصالحی

(ب 9311مهبابی، آرزو ) و زاده، کاظممهف ؛ محسن
ریب ابعاد رشبب  معنی  بب ررایت ش لی أببرسی ت»

 ،22 ةشمار ر،کاومفیبیت کس  ةفصلنامب «کارکناع بانکی
 ب31-91

آیباغی اصفهانی، سعیف  و ریایی، محمفصادق؛ نبذسیاع، عباس
ن   رشبب  معنی  در تیانمنفساز  کارکناع »(ب 9387)

 ب27-82 (،9)9 ،مفیبیت دولتی ب«دان  اه تهباع
ت سازمانی شیی تأریب (ب ببرسی9313عباسی اسفنجانی، حسین )

م اای  ةمجمیعشاب بب عملکبد و تح ق اشفا  سازماع
 ،شا  فبامیم شفهالمللی انساع و شییتبانس بینکنف
 ب191-193

نواد، علی پیباعو  عریرپیر لینف ، عبفالصمف؛ طهماسبی، ررا
ذب  سبمایر فکب  بب رابطر ببرسی ن   تعفی »(ب 9311)

 ،ا تماعی ةمفیبیت سبمای ب« ابکی و عملکبد سازماع
 ب392-219 (،2)2

امیب ، بفالرب  و یعطافب، علی؛ امیب ، زین ؛ کاظمی، عل
-ریب رشبب  معنی  اسالمی بب عملکبد أت»(ب 9312)
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 ببب و عملکبد  معنی  ارتباط رشبب  یتحل عباسی اسفنجانی و ببزذب ولیلی:      001

 

ب «سازمانی )میرد مطالعر: شبکت ذاز استاع لبستاع(
 ب231-291، (9)29 ،شا  مفیبیت اسالمیپووش 

 در سا تار  معادای یابیمف »(ب 9312علی ، میسی )

 روم سالمت: معبفی علیم آمیزم با مبتبط شا پووش 

 پرشکی، علیم در آمیزم ایبانی لةمجب «عآ کارببد و
 ب231-291(، 2)93

 اربذرار  ال ی »(ب 9312نیا، یحیی )غفار ، رحماع و رستم

 عملکبد بب معنییت ببان یرم مبتنی و معنی  رشبب 

 ،اسالمی مفیبیت پووش ی علمی ةفصلنامب «سازمانی

 ب971-913 (،9)22
لطفی  بحسین وامی ،امیب انی ؛طاشبه ،فیضی ؛علیبرا ،میغلی
طباحی و تبیین مف  » (ب9312) مصطفی ،باد آ  ال
ب «(طالعر میرد  دان  اه پیام نیر)م یابی سازمانیشییت

 ب998-931 (،2)2 ،شا  دولتیمفیبیت سازماع

مار  آ شا تحلی (ب 9387، منصیر و فعا  ،ییمی، علی )مؤمنی
 بانت ارای کتا  نیتهباع:  بSPSSبا استفاده از 

امانی و  پی ،  یادهانی، علی؛ سبحانی، محمف؛  رائینصباصف
ریب رشبب  معنی  و أتحلی  ت»(ب 9311بنی، مجتبی )

کارذیب  کاری رپیامفشا  آع بب عملکبد سازمانی با ب
شا  کی ك و متیسط شهب امتیاز  متیازع در بن اه

 ب222-217 (،9)93ی، مفیبیت فبشن ی سازمان ب«اصفهاع
ریب أت»(ب 9312آباد ، علی )شبیفمبوتی  و نیکی، حسین

شا  عملکبد سازمانی مفیبیت ارتباط با م تب  بب  نبر
ة فصلنامب «ستاره م هف( 2تا  3شا  )میرد مطالعر: شت 

 ب18-27 (،31)92ب مطالعای مفیبیت ذبدش ب 
یابی معادای سا تار  با کارببد مف (ب 9319شیمن، حیفرعلی )
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