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 دهد، پیش و پس می برد، وهایی است که حیات سازمانی یک مجموعه را شکل میمدیریت منابع انسانی مجموعه فعالیت مقدمه:

ایه در جایی که مهمترین سرم. از آنشودبر عوامل پیرامونی و تاثیرپذیری از آن، موفقیت یا شکست سازمان را موجب میبا اثرگذاری 
تواند نقش مهمی در ایجاد تعهد در سازمان و افزایش عملکرد هر سازمانی سرمایه انسانی است، از این روی مدیریت منابع انسانی می

 سازمانی نماید.

از شاخه میدانی  همبستگی -ها از نوع توصیفی آوری دادهف کاربردی و از نظر روش جمعدبر اساس ه پژوهشاین  روش پژوهش:

گیری با نمونهدهند. حجم نمونه کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان، تشکیل میحاضر را  یباشد. جامعه آماری مطالعهمی
 4سوال تخصصی و  01تعداد ها از پرسشنامه استفاده شد که سواالت آن به گردآوری دادهجهت نفر برآورد گردید.  011در دسترس 

شناختی بوده که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار سوال جمعیت
 گرفت. 

، SPSSو  SMART PLSافزارهایسازی معادالت ساختاری و نرممدل بر اساس نتایج حاصله از از رویکرد ها و نتایج:یافته

مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. تعهد عاطفی بر عملکرد 
یع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان سازمانی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. مدیریت منا

سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان 
ازمانی رد سکند. فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکگری میسازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را میانجی

 کند.کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل می
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 مقدمه -1

ها شاهد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی زیادی در محیط هـستند. رقابـت فزاینده جهانی، توسعه روزه سازمانام
ت های جمعیـت شناختی نیروی انسانی و مشتریان در قلب تغییـراو تغییرات در ویژگی اطالعاتو گسترش تکنولوژی 

نی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و در چنـین شـرایطی مدیران فرصت چندا(. 0931)همتی نژاد،  قـرار دارنـد
باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط داخلی و خارجی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را 
بـه عهده کارکنان بگذارنـد. عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای اصلی موفقیت سازمانهاست و این 

ش مدیران در جهت شناسایی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد کارکنان و نیز اقدام در جهت پیاده التمهم جزء از طریق 
سازی آنها میسر نخواهد شد. عوامل بسیاری بر عملکرد کارکنان اثر گذارند که از جمله میتوان به تعهد سازمانی 

لیدی در روابط بین افراد و سازمانها ره کرد. تعهد سالزمانی در مدیریت و متلون نظری علوم رفتاری عاملی کااش
ملی می دانند که وابستگی فرد را به سازمان تقویت می امطرح است و بسیاری از نظریه پردازان تعهد سازمانی را ع

اما تند. شناس هسها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفهرقابتی در سازمان ازایـن رو، مهمترین منبـع مزیـت. کند
 های برتری یک سازماناز شاخص کیی گردد.ها استفاده نمیاغلب در سازمانها ی آناستعدادها بالقوهمتأسفانه از 

به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد میباشد. وجود چنین نیروی متعهد وجه سازمان را در اجتماع مهم 
ها بر اساس وجدان کاری و انچه افراد در سازمانچن .کندجلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می

وری تعهد، وظایفشان را به بهترین وجه انجام دهند، این امر منجر به افزایش کارایی، اثربخشی و درنهایت بهره
ر بر افت کمّی و کیفی عملکرد، باعث تأثی عالوهشود. از سوی دیگر وجود کارکنان فاقد تعهد و وفاداری سازمانی می

پذیرد که هر سازمانی فرهنگ خود را می (.0411)جاللی و همکاران،  شودارکرد سایر کارکنان سازمان نیز میبر ک
کند، ت آن با محیط خارجی است. آنچه فرهنگ یک سازمان را منحصر به فرد میالشامل اهداف، ارزش ها و تعام

اساس آن بنا شده است. با پرورش فرهنگ سازمانی  احساسات، باورها، استانداردها، آداب و رسوم و قوانینی است که بر
 (.0933)کرامتیان و شاهقلیان،  شوندمثبت و قوی، کارکنان متعهدتر و مسئولیت پذیرتر می

های نظری و تجربی در ارتباط بین ســیاســت الگرفته، مشخص شد که هنوز هم خ های صورتبه بررسی توجهبا 
ش وه، مشــــابـه این پژوهالعو عملکرد سازمان وجود دارد. بـه تعهد عاطفی، فرهنگ سلسله مراتبی منابع انسانی،

کوچک و متوســط آن انجام نشــده اســت؛ بنابراین، اهمیت نظری پژوهش حاضر  هایسازمان ۀ در ایران و دربـار
عهد تمنابع انســانی، عملکرد سازمان و  مدیریتهای عات مربوط به ســیاســتالدانش و اطعه توان در توسرا می

توانند ازنتایج حاصل از این کوچک و متو سط می هایسازمانبراین، مدیران و کارکنان  وهالصه کرد. عالخ عاطفی
تر شوند و زایی هرچه بیشپژوهش ا ستفاده کنند تا با اعمال سیاستهای منابع انسانی صحیح و کارآمد موجب ا شتغال

یا آ رو، هدف ا صلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است:اقتصادی کمک کنند؛ ازاین عهس به ر شد و تو
تعدیلگر  گر تعهد عاطفی و نقشمدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان با در نظر گرفتن نقش میانجی

 فرهنگ سلسله مراتبی تاثیر دارد؟
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  ادبیات پژوهش  -2

 انسانی کارامدمدیریت منابع 
ش قن ها،همیت عامل انسانی در سازمان. اهای امروزی استمدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین واحدهای سازمان

ها و سطوح مختلف، آن را به عامل ریزی و اجرا و نظارت بر امور سازمانی در عرصهفرد آن در طرحمنحصربه
 ی استهای منابع انسانن از وظایف اساسی مدیریت و سیستماستراتژیک تبدیل کرده که شناسایی و توجه به آ

رویکردی استراتژیک و از طریق تدوین و تعریف مجدد  خاذدر این راستا مدیریت منابع انسانی با ات (.0101، 0)واردرلیز
اپیرا و )ش بایست نقش خود را در فرایند مدیریت استراتژیک جستجو کندها و وظایف جدید میراهبردها، سیاست

ت منابع گرایی مدیریایها راجع به حرفهبر رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی، دیدگاه وهالع. (0104، 0سمچ
ها نشان بررسی (.0411)اسدی و همکاران،  اندهپیچیده، تغییر یافت الانسانی در گذر زمان، از نسبتاً ابتدایی به کام

ی است سازمان های مدیریت منابع انسانی، محرک اصلی برای عملکرد فردی واستسی ثرکارگیری مؤدهد که بهمی
های مدیریت منابع انسـانی، سـیاسـتهایی هســتند که هدفشــان راهنمایی یاسـت(. س0102، 9)لو و همکاران

 ریت منابع انسانی. مهمترین اقدامات مدیاهداف مرتبط با منابع انســانی ســازمان اســت مدیران در دســتیابی به 
(. 0411باشد )دهقان و همکاران، شامل جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات می

هستند که هدفشان راهنمایی مدیران در دستیابی به اهداف مرتبط با منابع  هاییفعالیت، کارامد مدیریت منابع انسانی
سیاستهای مدیریت منابع انسانی، ( 0101) 2به عقیده آرمسترانگ و تیلور(. 0103، 4)بنارریانسانی سازمان است 

 .کنندعنوان یک نقطه مرجع ایفای نقش میگیری بهدهد و در هنگام تصمیمها و انتظارات سازمان را شکل میارزش

 تعهد عاطفی
های گذشته مورد عالقه بسیاری از محققان تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی که در طول سال

سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته های رشته
فهوم تا گرش چندبعدی به این مترین این تغییر در قلمرو مربوط به ندستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده

های متعددی از تعهد سازمانی ظهور کرده سازیبه عقیده محققان هر چند مفهوم .بعدی به آن بوده است نگرش یک
 کهای ادراهزینه کنند: تعلق عاطفی، التزام ومی ساست، اما در واقع هر یک از آنها یکی از این سه موضوع را منعک

 (.0101، 1)سیمون و اندرو گردداز آن یاد می وین تعهد عاطفی ، تعهد مستمر وتعهد هنجاری شده که به ترتیب با عنا
ای گونههکنند؛ بتعهد سازمانی، این است که تعهد را یک حلقه عاطفی به سازمان تلقی می هاما رایجترین رویکرد ب

، همچنین. برداز عضویت در آن لذت می گیرد، در سازمان مشارکت کرده وکه فرد متعهد هویت خود را از سازمان می
بت و ترین تأثیر را بر متغیرهایی چون غیشهای عاطفی است که بیاند که این ویژگیبسیاری از محققین نشان داده

. د استهای تعهجابجایی دارد؛ بنابراین تعهد عاطفی، سودمندترین شکل تعهد به سازمان و ستجه اصلی در مطالعه

                                                           
1. Vardarlıer 
2. Shapira and Tsemach 
3. Lu & et al 

4. Bonareri 
5. Armstrong & Taylor 
6. Simon & Andrew 
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سازمان است و چون شغل و سازمان را دوست دارد، عضویت  کننده نگرش مثبت فرد بهعاطفی بیانبنابراین، تعهد 
از منظری، تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی و  (.0411)حیدری و همکاران،  کندخود را در سازمان حفظ می

 (.0101بهمنی و همکاران، ) عالقه ی قوی به سازمان و تعیین هویت با آن و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی
پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارز شها و اهداف سازمان است. کارکنان در سازمان  تعهد عاطفی بیانگر

دلیل این وابستگی این است که آن را جای مناسبی برای ارزشها و . بمانند« می خواهند »می مانند چرا که آنها 
الحیت در کار خود میکنند. آلن و مایر معتقدند که یک فرد زمانی در خود شخصیت خود میدانند و یا احساس ص

وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را از اهداف خود دانسته و متقاعد شود که 
 (.0931)کاظمی و همکاران،  سازمان را باید در راه رسیدن به اهدافش یاری کند

 بیفرهنگ سلسله مرات
مراتبی داشته باشد به دنبال حفظ ثبات و کنترل است ( سازمانی که فرهنگ سلسله0100) 7به اعتقاد کامرون و کوئین

دهی و و تمرکز درونی دارد. محیط کاری در این فرهنگ معموالً رسمی و ساختاریافته است. مدیران در سازمان
هزینه  موقع و باها است تا محصوالت بهوان بودن فعالیتهماهنگی توانایی زیادی دارند. هدف چنین سازمانی حفظ ر

دونالد ای مکهکنند. رستورانهای استاندارد، کنترل را حفظ میها و سیاستکم تولید شوند. مدیران با استفاده از رویه
ی و گرایشات داخلاین ساختار بر سازگاری فرهنگ بر  . هایی از این نوع فرهنگ هستندهای دولتی، نمونهو سازمان

کنترل تاکید دارد. آن معموال شرایط کار رسمی و منظمی را ایجاد میکند و بر این اساس تمایل به کنترل کارکنان 
این نوع فرهنگ، که فرهنگ سلسله مراتبی نیز نامیده میشود، بر نظم، یکنواختی، کارآیی، قوانین و مقررات  .دارد

ی که محصول محیط و کنترل جهتگیری است، رقابت، دستیابی به هدف، تمرکز دارد. در نهایت، فرهنگ اثربخش
 (. 0100)کامرون و کوئین،  تولید، اثربخشی، اقدامات سودمند را افزایش میدهد و سازمآنهای سودآور را تولید میکند

 عملکرد کارکنان
ی و فردی است و برای بقاء و تداوم کردن نیازهای اجتماعباشند که هدف آنها برآوردههایی اجتماعی میسازمانها نظام

عبارتی، تحول فرهنگی، ارتقای روابط انسانی و رفتاری در این امر نیازمند اعضای کارآمد ازلحاظ فرهنگی هستند. به
، (سازمان فعالیت نهبدون توجه به نوع، اندازه و زمی)های مهم رهبران سازمانها یک مجموعه است. امروز، از مسؤولیت

کرد شغلی است. عملکرد هر سازمان تابع عملکرد کارکنان و مدیران، فرصتها، منابع و امکانات و همچنین افزایش عمل
ترین نکته زدیدگاه اجتماعی، جالبا (.0933)بهروزی و نفری،  متأثر از نظامهای محیطی و سازمانهای دیگر است

وری سازمان را زیرا، عملکرد خوب، بهره .دهند خوبی انجامبرای سازمانها داشتن کارکنانی است که کارهایشان را به

رکنان ه طبق آن کاک است ترکیبی ۀ شود. عملکرد، یک سازدرنتیجه، به افزایش اقتصاد ملی منجر می .بردمی البا
شوند. بنابراین، عملکرد شغلی یک مالک چندگانه و گسترده است که در ای از رفتارها مشخص میموفق در مجموعه

واضح  (.0933زاده، د )حسیناند برای بیان آن مورد استفاده قرار میگیرندقت تعریف شدهرفتارهایی که بهآن مجموع 
های صورت گرفته در یک سازمان در عملکرد سازمانی منعکس می شود و بهبود عملکرد، شالاست که مجموعه ت

سازمانها با استفاده از ابزارها و  از جمله مهمترین اهداف هر سازمانی محسوب می شود. به همین خاطر، اغلب
سازوکارهای گوناگون؛ سعی در بهبود عملکرد خود دارند. به طورکلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که 

                                                           
7. Cameron & Quinn 
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میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهد. در سازمان های انتفاعی، مفهوم عملکرد 
وری و درآمد اشاره دارد درحالی که در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی؛ عمدتاً به رضایت عمدتاً به مفاهیمی نظیر سودآ

های سازمانی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین شاخص (.0100)کو،  مراجعین و کیفیت خدمات ارائه شده اشاره دارد
ست. به طور کلی، عملکرد های مدیران و کارکنان، معطوف به بهبود آن شده اشالمحسوب می شود که تمام ت

سازمانی به نتایجی اشاره دارد که سازمان با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در جهت نیل به اهداف به آنها 
 رضایت و بهره وری (ب (اعم از سودآوری و میزان فروش)نتایج مالی  (رسد و شامل سه فاکتور اصلی است: الفمی

 (. 0107، 1( )روکا پوئیگ و همکارانت ارائه شدهالخدمات و محصواز )رضایت مشتریان  (کارکنان و ج
 

   مدل و روش پژوهش  -3

 
 (2222) 9. مدل تحقیق: برگرفته از مدل پژوهش آلگوداه و همکاران1شکل 

 نظر از و .است کاربردی پژوهشی بگیرد؛ قرار مختلف هایسازمان استفاده مورد تواندمی آن نتایج که دلیل این به
 مندانکار شامل پژوهش آماری جامعه. باشدمی پیمایشی توصیفی و کمی پژوهشی ها،داده ماهیت و گردآوری شیوه

 011 پژوهش، این در نیاز مورد نمونه تعداد. باشدمی 0410 بهار زمانی بازه در اصفهان شهر اجتماعی تامین سازمان
 که تاس پرسشنامه هاداده گردآوری اصلی ابزار. اندشده انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به که باشدمی نفر

 آلگودا پژوهش از پرسشنامه این. میباشد پژوهش متغیرهای با مرتبط توصیفی سؤال 01 و عمومی سوال چهار شامل
 ری،صو روایی. میسنجد را پژوهش هایمؤلفه لیکرت طیف وسیله به که است شده اقتباس( 0100) همکاران و و

 .است گرفته قرار متخصصان تأیید مورد پژوهش پرسشنامه درونی و محتوایی
 
 
 
 

                                                           
8. Roca-Puig 
9. Alqudaha et al 
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 پژوهش هاییافته 
 حلیلت مورد بخش این در که هاییویژگی. شودمی تشریح آماری نمونه شناختی جمعیت هایویژگی بخش این در

( 29) زن جنسیت با کنندگان شرکت.. تاهل وضعیت و تحصیالت میزان سن، جنسیت،: از اندعبارت گیرندمی قرار
 درصد،( 01) سال 91-01 بین  سن با کنندگان شرکت. هستند درصد( 47) مرد جنسیت با کنندگان شرکت و درصد

 مورد افراد درصد( 9) سال 21 باالی سن با افراد و درصد( 04) سال 21-40 بین درصد،( 42) سال 41-90 بین

 میزان با افراد است، درصد( 0) پژوهش در کمتر و دیپلم فوق تحصیالت میزان با افراد. دهند¬می پوشش را بررسی
( 41) متاهل افراد. هستند درصد( 03) دکتری و درصد( 91) لیسانس فوق و درصد( 43) لیسانس تحصیلی تحصیالت

 .هستند درصد(20) مجردین و  درصد

 روایی همگرا

شود. حداقل مقدار قابل قبول برای این استفاده می 01جهت بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده
 است.  2/1مقدار برابر با 

 . نتایج بررسی روایی همگرا0جدول 

 AVE ساختار

 110/1 مدیریت منابع انسانی

 799/1 تعهد عاطفی

 742/1 فرهنگ سلسله مراتبی

 191/1 عملکرد سازمانی

 
بر اساس اطالعات به دست آمده، کلیه مقادیر به دست آمده برای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از حداقل 

 توان روایی همگرا را مورد تایید قرار داد. بوده و در نتیجه می 2/1

 بررسی روایی واگرا
پنهان آن  پذیرهای متغیرتراق مشاهدهروایی تشخیصی یا واگرا توانایی یک مدل اندازه گیری انعکاسی را در میزان اف

 00الکر -های سنجش این روایی آزمون فورنلسنجد. یکی از روشمدل با سایر مشاهده پذیرهای موجود در مدل می
است و طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده 

نتایج  01-4ته باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر روایی تشخیصی باالیی دارد. جدول پذیرهای خودش داش
 دهد.بدست آمده برای متغیرهای این پژوهش را نشان می

 شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا واگرا .2جدول 

 4 9 0 0 متغیر ردیف

    120/1 مدیریت منابع انسانی 0

   141/1 910/1 عاطفیتعهد  0

  109/1 401/1 003/1 فرهنگ سلسله مراتبی 9

 741/1 031/1 900/1 111/1 عملکرد سازمانی 4

                                                           
10 .Average variance extracted 
11 .Fornell & Larcker  
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باشند یعنی مقادیر قطر اصلی )ریشه دوم متوسط واریانس ها کامال ً از هم جدا میدهد که سازهجدول فوق نشان می
استخراج شده( برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر 

وایی ر حالت نذا در ایلباشد د میون خوط به سطر و ستومرب تر از مقادیرشبی (AVE جذر)مقدار در قطر اصلی است و 
 . گرددتایید می الرکر -رنلوواگرا در سطح عامل به کمک ماتریس ف

 هابررسی پایایی سازه
شود. حداقل مقدار قابل استفاده می 09و پایایی ترکیبی  00ها از دو شاخص آلفای کرونباخجهت بررسی پایایی سازه

 است.  7/1اخص ذکر شده برابر با قبول برای هر دو ش
 ها. نتایج بررسی پایایی سازه3جدول

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ ساختار

 740/1 399/1 مدیریت منابع انسانی

 731/1 121/1 تعهد عاطفی

 174/1 711/1 فرهنگ سلسله مراتبی

 703/1 700/1 عملکرد سازمانی

 
ها، مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و پایایی بر اساس اطالعات به دست آمده از خروجی نرم افزار، در کلیه شاخص

 ها را مورد تایید قرار داد. توان پایایی سازهبوده و در نتیجه می 7/1ترکیبی باالتر از حداقل 

 برازش مدل ساختاری
در آزمون الگوی ساختاری دو بخش بررسی معناداری ضرایب مسیر و بررسی ضرایب مسیر مورد نظر است. در بخش 

استفاده می شود. حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص برابر با  tبررسی معناداری ضرایب مسیر از نتایج آزمون 

باشد، می توان گفت که ضریب مسیر  0931تر از در مسیرهای مورد بررسی باال tاست. در حقیقت اگر مقدار  0931
معنی دار می باشد. در صورت معنی دار بودن ضریب مسیر، بررسی مقدار و شدت ضریب مسیر که در حقیقت عددی 

 + است مد نظر می باشد. 0تا  -0بین 

 بررسی ضرایب مسیر
باشد، ارتباط از نوع  1تا  -0ین در بخش بررسی ضرایب مسیر سه بازه مطرح می شود. اگر مقدار ضریب مسیر ب

+ باشد ارتباط مثبت و مستقیم است. نتایج این بخش در 0تا  1باشد، ارتباط از نوع مستقل و اگر بین  1معکوس؛ اگر 
 ( نشان داده شده است. 0-4نمودار )

                                                           
12. Cronbach’s alpha 
13. Composite reliability 
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 نتایج بررسی ضرایب مسیر .2شکل 

 
ی توان ادعا کرد که تمامی متغیرهابر اساس نتایج به دست آمده، کلیه ضرایب مسیرمثبت و مستقیم بوده و می

 مستقل بر متغیر وابسته نهایی مدل پژوهشی تاثیر مثبت دارند.  

 بررسی معنی داری ضرایب مسیر
ب جهت بررسی معنی دار ضرایعالوه بر بررسی ضرایب مسیر، معنی داری ضرایب مسیر نیز حائز اهمیت می باشد. 

استفاده می گردد. نتایج این  Bootstrappingو با استفاده از تکنیک  (t-value)مسیر از خروجی  آماره تی 
 ( نشان داده شده است.0-4بخش در نمودار )
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 . نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر3شکل 

-Oneبه صورت  Bootstrapping، تکنیک داردر این پژوهش به علت توسعه فرضیات پژوهش به صورت جهت

tail  باشد و نشان دهنده معنادارای فرضیات است. به مورد قبول می 14/0انجام گرفته و مقادیر آماره تی باالتر از
شود که آن فرضیات در سطوح نتیجه گیری می 27/0و  31/0، 14/0این ترتیب برای فرضیات با مقادیر آماره تی 

  گردند. باشند و تایید میدرصد معنادار می 33و  32، 31

 14(2Rیار ضریب تعیین )مع
زا ا بر متغیر درونزان از تاثیر متغیر برونشباشد که نمی نییعضریب ت ،برای بررسی برازش مدل ساختاری معیار دیگر

ر گذارد و متغیر اثر میگزا متغیری است که بر یک متغیر دیر از متغیر برونومنظ(. 0932)داوری و رضازاده،  دارد
به عنوان مقادیر مالک  17/1و  99/1، 03/1سه مقدار  .دوشمی نر تبییگسط متغیر دیودرونزا متغیری است که ت

 .02(0331شود )چین، برای ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته می
 . ضرایب تعیین4جدول 

 نتیجه  2Rمقدار  متغیر

 متوسط 902/1  تعهد عاطفی

 ضعیف 001/1 فرهنگ سلسله مراتبی

 قوی 490/1 عملکرد سازمانی

 

                                                           
14. R Squares 

15. Chin 
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در پژوهش حاضر مقدار ضریب تعیین برای متغیر تعهد عاطفی؛ متوسط، برای متغیر فرهنگ سلسله مراتبی ضعیف و 
 باشد.برای متغیر عملکرد سازمانی در حد قوی می

 2Qمعیار 

( 0372) 07( و گیزر0374) 01نوسط استوکند تخص میشها را مها و عاملکنندگی مدلبینیان پیشویار که تعم نیا
، یفعبینی ضپیش تان قدرورا به عن 92/1و  02/1، 10/1( مقادیر 0113) ارانکرفی شده است و هنسلر و همعم

 .انددهورفی نمعی متغیرهای برونزا موو قمتوسط 
 2Q. معیار 5جدول

 نتیجه  2Qمقدار  متغیر

 قوی 031/1 تعهد عاطفی

 متوسط 00/1 فرهنگ سلسله مراتبی

 قوی 90/1 عملکرد سازمانی

در پژوهش حاضر شاخص فوق برای متغیرهای تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی در حد قوی و برای متغیر فرهنگ 
 باشد.سلسله مراتبی در حد متوسط می

 ررسی برازش مدل کلیب
 شده باقیمانده استاندارد تاعمرب نیگمیانو ریشه دوم  03، دو شاخص نیکویی برازش01کلی مدل برازش بررسی برای

د وبرای برازش مدل انتقاداتی وج GOF دن شاخصوص مناسب بوه در خصکجه به اینوا ت. بمعرفی گردیده است01
و از ( 0932)هیر و همکاران،  کنندنهاد نمیشسنجه را پی نو محققان استفاده از ای( 0109، 00)هنسلر و سارستد دارد

اضر مقدار شاخص ح قذا در تحقیلد وشنمی گزارش SmartPLS افزارطرفی مقدار ای شاخص در خروجی نرم
 .گرددده و ارائه نمیشر محاسبه نومذب

 (SRMR)  شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
 ش ان از برازشن نآده و مقدار هر چه کمتر ویاری بسیار مفید برای بررسی برازش کلی مدل بعم SRMR اخصش

و  09، طبق دیدگاه هو12/1( مقدار 0331) 00( و نقطه برش آن طبق دیدگاه بایرن0107)هنسلر،  دهدبهتر مدل می
 دهد.نشان از برازش قابل قبول می 01/1( مقدار کمتر از 0101و بر اساس نظر رینگل ) 11/1(، مقدار 0333) 04بنتلر

 
 
 

                                                           
16. Stone 
17. Geisse 
18. Model Fit 
19. Goodness of Fit (GOF) 
20. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR 
21. Sarsted 
22. Byrne 
23. Hu 
24. Bentler 
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 (SRMR)شاخص   .6جدول 

 نتیجه میزان شاخص

(SRMR) 113/1 قابل قبول 

 

 های پژوهش بررسی فرضیه
های پژوهش پرداخته گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، به بررسی فرضیههای اندازهپس از بررسی برازش مدل 

 باشد. 1912و سطح معناداری کمتر از  0931شود. شرط پذیرش فرضیه این است که قدر مطلق آماره تی، بیشتر از می
 . خالصه نتایج فرضیه های پژوهش7جدول 

نتیجه آزمون  ضریب مسیر tآماره  فرضیه
 فرضیه

مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی 
 شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد. 

 تایید 913/1 110/7

تعهد عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر 
 اصفهان تاثیر معنادار دارد.

 تایید 409/1 023/3

مدیریت منایع انسانی بر عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی 
 شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد.

 تایید 911/1 021/9

ضریب مسیر  tآماره  فرضیه
 )غیر مستقیم(

نتیجه آزمون 
 فرضیه

ارمندان کتعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی 
 کند.گری میسازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را میانجی

 تایید 103/1 124/01

فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد سازمانی کارمندان 
 کند.سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل می

 عدم تایید -193/1 23/0

 

 نتیجه گیری   -4

کارکنانی  ها بهوکار، سازمانآفرینـیِ سیسـتم پویـای رقـابتی کسبروزافـزون سـهم کارکنـان در ارزشبا افـزایش 
 نابعم از یکی ایه انسانی،سرمها حائز اهمیت است که توجه به این نکته در تمامی سازمان دارند.با عملکرد باال نیاز 

ریت منابع انســـانی رویکرد راهبردی و منســجمی اســت ســـازمانها در اختیار دارند و مدی که ست ا مهمی بسیار
 .عهده دارد ررا ب (یعنی کارکنان) های ســـازمانبااَرزشترین دارایی یفه مدیریتکه وظ

گری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجیهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 
. نتایج ستا فرهنگ سلسله مراتبی در کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تعهد عاطفی و نقش تعدیلگر

مدیریت منایع انسانی بر تعهد عاطفی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر این پژوهش نشان داد 
( 0109ژوهش مائو و همکاران )و لذا فرضیه اول این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. این نتیجه با نتایج پ معنادار دارد
تعهد عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارمندان باشد. طبق نتایج حاصله همراستا می (0113) یوو و چاتورود و پژوهش 
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یرد. این گ. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار میسازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان تاثیر معنادار دارد
طبق نتایج باشد. ( همراستا می0411( و مخصوصی و همکاران )0930پور )رمزگویان و حسن شپژوهنتایج با نتایج 

تعهد عاطفی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر حاصله 
 پژوهشیج د. این نتایج با نتاگیربنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تایید قرار نمیکند. گری میاصفهان را میانجی

باشد. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سلسله مراتبی رابطه بین تعهد عاطفی و ( همراستا می0117مایر و همکاران )
 کند، بنابراین فرضیه چهارم پژوهشعملکرد سازمانی کارمندان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان را تعدیل نمی

 باشد. ( همراستا نمی0110نتایج پژوهش با پژوهش گودمن و همکاران ) گیرد.مورد تایید قرار نمی
 دانتعهد عاطفی کارمنتواند مدیریت منابع انســانی ســازمانها می مدیریتدهد های این پژوهش نشــان مییافته

دنبال داشــته به نهایت عملکرد آنها را ارتقا دهد و نتایج ســودبخشــی را برای ســازمانها این ســازمانها و در
 .باشــد
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