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 چکیده

را بر  راتیتأث نیشتریب امروزبه  مختلف از گذشته تا یهااز بحران یاختالالت ناش

 شیبر اثر افزا ریاخ یهاکه در سال یاز موضوعات یکیعملکرد سازمان داشته است. 

 ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س یهااز بحران یناش یسازمان یندهایاختالل در فرا

 یسازمان یآورنظران را به خود جلب کرده مقوله تابصاحب هتوج یو انسان یعیطب

بر روی عملکرد سازمان با نقش  یآوربررسی تأثیر تاب این تحقیق با هدفاست. 

گیالن داشتی و درمانی استانگری مدیریت عملکرد ریسک و خرید در مراکز بهمیانجی

 بود. جامعه آماری تحقیق کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی استان گیالن اجرایی شد

. در نظر گرفته شدنفر از میان افراد حاضر در این جامعه  330که نمونه آماری شامل 

گیری از های پژوهش بـا بهرههای آماری و بررسی فرضیهجهت تجزیه و تحلیل داده

یابی معـادالت ساختاری با استفاده از مدل  AMOS24و  SPSS24افزار آماری منر

درصد  95انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش در سطح اطمینان 

 ،مدیریت عملکرد عملیاتی ریسک ،بر روی عملکرد سازمان یآورنشان داد که تاب

مثبت و معناداری دارد. مدیریت مدیریت عملکرد ریسک شهرت تأثیر  و عملکرد خرید
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مدیریت عملکرد ریسک شهرت در ارتباط با  و عملکرد خرید ،عملکرد عملیاتی ریسک

 بر روی عملکرد سازمان نقش میانجیگری دارد.  یآورتاب ریتأث
 

 .عملکرد تیریعملکرد سازمان، مد سک،یر ،یآورتابکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 مقدمه 
ه های مختلف از زیست بوم شناسی و مهندسی ایمنی تاب آوری در زمینه ها و رشت

گرفته تا متالورژی و روانشناسی فردی و صنعتی، زنجیره تأمین، مدیریت استراتژیک و 

تاب آوری را  (1973)1مورد استفاده قرار گرفته است. هولینگ بسیاری دیگر

می کند.  معیاراستقامت سیستم ها و توانایی آنها درجذب تغییرات و اختالالت تعریف

(، دوام آوردن 2008، 2توانایی سیستم در پاسخ و بازیابی در برابر فجایع)کاتر و همکاران

 ،3)ماالک و تطبیق یافتن با اختالالت در حالیکه عملکرد همچنان ادامه داشته باشد

(، توانایی جذب آشوب و ساماندهی دوباره، به گونه ای که عملکرد سیستم پایدار 1998

توانایی حفظ عناصری که برای نوسازی یا سازماندهی  (،2016 ،4و همکاران )راکا بماند

 مجدد موردنیاز است، وقتی که اختاللی، ساختار کارکردی سیستم را تغییر می دهد

 (، قدرت ریکاوری سریع سیستم بعد ازآشوب های جدی2002 ،5)والکر و همکاران

 بر یک شوک و التیام اثرات آنتوانایی مقاومت در براو  (2016 ،6و همکاران )اندرو

برخی از سایر تعاریف ارائه شده برای این مفهوم هستند. ران  (،2015 ،7)آنگئون و باتس

واکنش و  شناسایی می کنند: آمادگی، عناصر تاب آوری را اینگونه (2011) 8و همکاران
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 (2012) 1بازیابی توسط کوینو کاهش  پاسخ، ابعاد آمادگی، انطباق و بازیابی یا تعدیل.

نیز ارائه  (2005) 2بازیابی توسط دالزیل آمادگی، پاسخ و کاهش، ارائه شده است. ابعاد

برخی از اصول حیاتی ایجاد تاب آوری را  (2014) 3شده است. مرکز تاب آوری استکهلم

مدیریت بازخورها،  ،مدیریت ارتباط ،4اینگونه معرفی می کند: حفظ تنوع و افزونگی

 (2006) 5مشارکت. لوتانز و همکاران ی، تشویق یادگیری و توسعهترویج تفکر سیستم

روابط اجتماعی، پذیرش  مؤثر قدرت، سازمان های تاب آور را با ابعادی چون ساختارهای

ارتباطات معرفی می کنند. آزوسا و  تمایز و نگرش مثبت نسبت به تغییر، واقعیت،

ر تیمی در شرایط دشوار، کا تعهد سازمانی، آموزش و تمرین (2013) 6هیرویوکی

مؤثر درساخت تاب آوری  شفافیت وظیفه، اشتراک اطالعات و بازخور دوطرفه را عوامل

تاب آوری سازمانی شناسایی  نیزمعیارهایی را برای (1998) 7سازمانی می دانند. ماالک

منابع. دسترس پذیری و  دسترسی به و درایت می کند: جستجوی هدفمند پاسخ،

است. گیبسون و  نیز اشاره شده (2011) 8و همکاران بع توسط ژائونزدیکی به منا

مدیریت شده، در مدل های مختلفی که برای تاب آوری سازمانی ارائه  (2010) 9تارانت

ریسک، مدیریت بحران، مدیریت اضطرار )مدل کارکردهای یکپارچه تاب آوری(، 

زیرساخت، منابع،  یکپارچگی، رهبری، چابکی، ارتباطات )مدل تاب آوری نسبی(،

)توانایی تشخیص  10فناوری، دانش و اطالعات )مدل تاب آوری ترکیبی(، تیزبینی

اولویت(، تحمل ابهام )توانایی تصمیم گیری و اقدام در زمان عدم قطعیت(، خالقیت و 

)مدل تاب آوری جناغی(، قابلیت های رهبری و  و یادگیری چابکی، تحمل فشار

زیرساخت، انعطاف پذیری و مقاومت )مدل مثلثی تاب آوری( و  کارکنان، دانش، فرآیند

توانایی های پایش، پیش بینی،  (2011) 11و همکاران برخی از این موارد هستند. ژوهان

 (2015) 12تریسی مقاومت و واکنش را برای تاب آوری سازمانی ضروری می دانند.
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آگاهی،  بع انسانی،آوری سازمانی را این گونه شناسایی می کند: منا های تاب شاخص

فرهنگ و اطالعات و  رهبری و زیرساخت عملیاتی، سرمایه اجتماعی، منابع فیزیکی،

 شناسایی می کند: برای تاب آوری سازمانی چهار بعد (2010) 1استفنسن ارتباطات.

و منش تاب  4ظرفیت انطباقی ،3های اساسی مدیریت آسیب پذیری ،2آگاهی وضعیتی

آمادگی و توانایی برنامه ریزی، جذب و  ی و چشم انداز شبکه(.)تعهد به تاب آور 5آوری

موفقیت آمیز نیز ویژگی های اشاره شده توسط  پیشامدهای ناسازگار و انطباق بازیابی از

تاب آوری  نیز ابعاد (2016) 7همکاران و کارولین است. (2017) 6سنسوینی و فنگ

منابع داخلی، رهبری، استراتژی  مشارکت استراتژیک، هدف، سازمانی را آگاهی وضعیتی،

های برنامه ریزی، مشارکت وحدت کارکنان، نوآوری و خالقیت، تصمیم گیری، شکستن 

 9و همکاران برنارد .و برنامه های آزمایش فشار عنوان می کنند 8سیلوهای ذهنی

تخصص های افراد، منابع مالی و فنی، یادگیری  کیفیت، مهارت ها و نیز تعداد، (2016)

عملکرد سازمانی همواره تأثیر قابل توجهی بر . مطرح می کنند تجربه را سب دانش وک و

اندازه گیری دقیق این  اقدامات شرکت ها گذاشته است. در نتیجه، روش ها و ابزار

بعنوان یک اهمیت برای سازمان های امروزی  جهت بهبود فرآیند کسب و کار، عملکرد

مدیریت عملکرد یک رویکرد استراتژیک و  (.0520 ،10)فوالن و برون می رود به شمار

یکپارچه برای موفقیت دراز مدت فعالیت شرکت با بهبود عملکرد سازمان، تیم ها و افراد 

است. در جستجوی موفقیت، مدیریت عملکرد با استفاده از انواع مدل ها، تکنیک ها و 

که موجب مزیت  روش ها یا با برخی از سیستم های دیگر، بهبودی را فراهم می کند

شرایط در مراکز درمانی، بسیار  (.2015، 11همکاران و )برزولینو رقابتی قوی می شود

رقابتی و با سرعت در حال رشد است. ساختار این مراکز و منابع خاص آن در عملکردی 

از  ،سازمان ها متفاوت است. مراکز درمانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی
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ن یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر یک سو به عنوا

تکامل  مراکز درمانی توسعه یافته و در واقع، فعّالیت سایر نهادها را پشتیبانی می کند.

یافته یک مزیت برای توسعه اقتصادی است؛ زیرا سرمایه ها را برای توسعه زیرساخت 

باالی  عملکرد (.2013، 1و همکاران اقتصاد فراهم می کند )اوسکار آکوتی های هر

بنابراین،  سازمانی یکی ازمهمترین اجزای مدیران به عنوان هدف نهایی سازمان است.

سازمان ها سعی می کنند از روش های منحصر به فرد برای ارتقای عملکرد سازمانی 

مان ها ساز (.2018، 2همکاران و )ناویمی پور استفاده کنند و خود را از رقبا جدا سازند

یعنی شاخص های عملکرد کلیدی، به عنوان واحدهای  معیارهای اندازه گیری داخلی، از

اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاری سازمانی در سیستم های اندازه 

گیری عملکرد برای ارزیابی عملکرد، که به طور مستقیم بر شیوه ارزیابی سطح دستیابی 

بررسی برنامه های استراتژیک تاثیر می گذارد، بسیار مهم است. به اهداف عملکرد و 

کارایی،  مانند اثربخشی، محققان عمدتا عملکرد سازمانی را با استفاده ازعناصر عملکرد

و  )اوییمومی بهره وری، عملکرد را ارزیابی می کنند کیفیت نوآوری و کیفیت، سودآوری،

که توانایی و قابلیت سازمان های یک جامعه تحقیقات نشان داده اند  .(2018، 3همکاران

درمدیریت بحران ها و چالش ها، تأثیر قابل توجهی برتوانایی آن جامعه در مواجهه با 

بحران ها و کیفیت بازیابی از چالش ها دارد. سازمان ها با خدمات ضروری که در زمان 

به شرایط عادی  های بحران ارائه می کنند، نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه

بینی  ایفا می کنند. از این رو تاب آوری سازمانی به معنای ظرفیت سازمان در پیش

بحران، کاهش اثرات و مقاومت در برابر آسیب های آن، پاسخ و واکنش مناسب و نهایتاً 

سازگاری برای  بنابراین انعطاف پذیری و اهمیت دارد.ر شرایط بحرانی بسیا بازیابی از

کارها به یک ضرورت مهم در محیط سریعاً متغیر امروزی تبدیل شده و  همه کسب و

کارها شدیداً احساس می شود  نیاز به ایجاد نگرشی قوی نسبت به آن برای همه کسب و

(. سازمان های تاب آور سازمان هایی هستند که به دلیل 1397)امیری و همکاران، 

می توانند  ،ه در خود ایجاد می نمایندآمادگی و برنامه ریزی و انعطاف پذیری باالیی ک

همه سازمان ها باید یکی ازاهداف مهم  بحران ها را با هزینه های کم پشت سر بگذارند.

برابر تهدیدات و تغییرات محیطی در نظر بگیرند و  و استراتژیک شان را تاب آوری در
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نان از حصول اطمی تاب آوری و نظر قرار دهند. دستیابی به این هدف مهم را مد

و مدیریت ریسک  شفافیت زنجیره های تأمین، از وظایف اصلی عملکردهای خرید

. بسیاری از رسوایی های مربوط به تاب آوری، (2019 ،1)ژئو و همکاران شرکت ها است

 ، رسوایی گوشت اسب در اروپا درسال2008مانند رسوایی پودر شیر در چین در سال 

پایگاه های  ، از2016صنعت پوشاک درانگلستان  و رسوایی مدرن برده داری در 2013

عرضه و زنجیره تأمین شرکت ها پدید آمده اند. این رسوایی ها باعث شده است تا 

مشکالت جدی و توجه منفی مردم برای شرکت های خریدار، از جمله خرده فروشان یا 

ه های تجاری خودشان ب کننده هایی که محصوالت خود را تحت بر چسب نام تولید

ها تالش زیادی برای مقابله با مسائل تاب  فروش می رسانند، شود. علیرغم اینکه سازمان

آوری انجام می دهند، این مثال ها نشان می دهد که هنوز خطر بسیار زیادی وجود 

)جیاناکیس و  دارد که شکست ها و بروزحوادث مربوط به پایداری در آینده رخ دهد

مدیریت و تضمین پایداری زنجیره های تأمین نیازمند  رو،از این  (.2016 ،2پاپادوپولوس

های مدیریت ریسک قوی از طریق خرید حرفه ای ها و فرآیندهای خرید در  مهارت

 4همکاران و کواک و (2016) 3چنین هالیکا و لینتوکانگاس هم می باشد.ها  شرکت

داری ناشی کاهش خطرات پای مدیریت ریسک نقش مهمی در داشته اند. ( اظهار2018)

از زنجیره تأمین دارد و مدیریت این ریسک ها برای سازمان های بسیاری به طور 

امروزه مشخص  (.2020 ،5باسط و محمدل)عبدا فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است

شده است که عملکرد مدیریت ریسک مربوط به پایداری و تاب آوری یک شرکت تحت 

(، که نه 2016 ،6کت است )جیاناکیس و پاپادوپولوستأثیر شیوه های خرید پایدار شر

تنها به منظور تأمین پایداری و تاب آوری در به حداقل رساندن ریسک های ناشی از 

بلکه هدف از این کار جلوگیری از آسیب های  ، پایداری و تاب آوری خدمت می کنند

مدیریت تأمین،  بسیاری ازشیوه های خرید پایدار و عملیاتی یا شهرت است. اقتصادی،

نه فقط برای ریسک های  کلی است، درعین حال مکانیسم های کاهش ریسک به طور

های مربوط  (. تحقیقات قبلی ارتباط روشن بین ریسک2014 ،7)بسکه و همکاران پایدار
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)لینتوکانگاس و  مدیریت عرضه پایدار نشان داده است شرکت و و تصویر به برند

خرید پایدار برای محافظت از اعتبار شرکت مورد نیاز  (. شیوه های2016 ،1همکاران

 شهرت ممکن است باعث کاهش ارزش سهام شود است زیرا آسیب های جدی دراعتبار

عملیاتی  شیوه های خرید پایدارهم چنین برای اهداف عملکرد (.2011 ،2)النگه و لی

 نابراین، سازمانب سازمان مانند کیفیت، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری ضروری است.

کاهش ریسک  های شهرت و عملیاتی ناشی  ها برای تضمین پایداری خریدهای خود و

 ،3)ممزیک و لوزینی از زنجیره تأمین نیاز به ایجاد شیوه ها، فرایندها و رویه ها دارند

زیادی از مطالعات انجام شده در زمینه تاب آوری در سازمان،  با وجود تعداد (.2018

شیوه های خرید پایدار را بر عملکرد کلی مدیریت ریسک  ات معدودی تاثیرتنها تحقیق

تحقیقات نشان می دهد که تاب . (2018 ،4)گودا و سارانگا سازمان بررسی کرده اند

که با سرمایه  این مهم است که مدیران بدانند خرید می شود. عملکرد آوری باعث بهبود

ن به احتمال زیاد در خرید و مدیریت عرضه مدیریت پایداری در خرید، سازما گذاری در

چنین نشان می دهد که تاب  تحقیقات هم به طور کلی عملکرد بهتری خواهد داشت.

این  عملکرد مدیریت ریسک شهرت و عملیاتی شرکت ها را بهبود می بخشد. آوری،

نشان می دهد که تاب آوری در مدیریت ریسک به طور کلی، تنها در رابطه با موضوعات 

برای مراکز بهداشتی و بنا براین  (.2019 ،5)علی و همکاران پایداری، قابل توجه نیست

 اثرتاب آوری بر روی مدیریت عملکرد ریسک درمانی این مسئله مطرح است که چگونه 

 به همراه خواهد داشت وروی عملکرد سازمان می گذارد و این فرآیند چه تاثیراتی بر

نقش بسیار مهم تاثیر تاب آوری بر  توجه به جایگاه و با نقش خرید در این میان چیست.

بررسی این  روی عملکرد سازمان با نقش میانجی گری مدیریت عملکرد ریسک و خرید،

مسئله گاهی نزد متخصصین امر دربهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی، مورد توجه 

ایداری بر انواع فقدان تحقیقات در مورد چگونگی تأثیر شیوه های پ قرار نمی گیرد.

این مطالعه با  مختلف خطرات در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد.

شهرت تأثیر می گذارد،  اثبات این نکته که تاب آوری بر مدیریت ریسک عملیاتی و

ریسک  های چنین نشان می دهد که  هم کمک می کند تا این کمبود را برطرف سازد،
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م در دسترس بودن یا کیفیت محصوالت یا ریسک شهرت مربوط عملیاتی مربوطه، به عد

 به نام تجاری و تصویر، با تاب آوری در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب، این پژوهش به

 تیریمد یگر یانجیعملکرد سازمان با نقش م یبر رو یتاب آور ریتأث یبررس دنبال

 است.گیالن در مراکز بهداشتی و درمانی استان  دیو خر سکیعملکرد ر

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 عملکرد سازمانی 

عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت ها، وظایف سازمانی و نتایج انجام آنها 

اطالق می شود. در تعریفی دیگر، عملکرد سازمانی شامل دستیابی به اهداف سازمانی و 

)میلر و  که سازمان به عهده دارد اجتماعی یا فراتر رفتن از آنها و انجام مسئولیت هایی

در واقع، عملکرد سازمانی به توانایی یک سازمان برای دستیابی به  (.2011 ،1استونس

اهداف تعیین شده جهت حفظ سود، داشتن مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار و حفظ 

 ردبقای طوالنی مدت، مبتنی بر استفاده از استراتژی های سازمانی قابل اجرا اشاره دا

به طور سنتی در بخش دولتی، عملکرد سازمانی بر ارائه  (.2019 و همکاران، 2)اویمومی

 خدمت متمرکز است و از طریق کارآمدی و اثربخشی سازمانی سنجیده می شود

عملکرد سازمانی، شاخصی معرفی می شود که نحوه  (.2015 و همکاران، 3)رسچکا

ند. عملکرد را می توان بر اساس تحقق تحقق اهداف یک سازمان را اندازه گیری می ک

اهداف، کارایی یا اثربخشی هزینه ها، اکتساب منابع کمیاب، انطباق پذیری با محیط، 

رضایت سهام داران و ذینفعان و فرآیندهای داخلی همانند یادگیری سازمانی، روحیه 

 (. 2008 و همکاران، 4)فیشر کارکنان و فرهنگ سازمانی تعریف و ارزیابی کرد

 تاب آوری

تاب آوری به ویژگی کشسان یا انعطاف پذیر یک ماده اشاره دارد. ریشه آن از علم 

فیزیک گرفته شده و به معنی جهیدن به عقب است. در واقع سازمان های تاب آور 

تاب آوری تغییر فرایندهایی است که شایستگی  (.2014 ،5)لدسما قادرند به عقب بجهند

را بازیابی می کند و به همان اندازه ساختارها را رشد داده و  را ارتقاء می دهد، کارایی
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در کل  شناخت شیوه هایی که این فرایندها را تشویق می کند را امکان پذیر می سازد.

دو دیدگاه مختلف درباره مفهوم تاب آوری سازمانی وجود دارد. در شرایط غیرمنتظره، 

وان توانایی بازگشت مجدد به جای اول استرس زا یا نامطلوب، تاب آوری سازمانی به عن

دیدگاه دوم، تاب آوری سازمانی را فراتر از ترمیم در نظر می  در نظر گرفته می شود.

گیرد و آن را شامل توسعه قابلیت های جدید و توانایی ایجاد فرصت های جدید و 

 (. 2011 و همکاران، 1)لینگنیک هال حرکت همگام با آن تعریف می کند

 یسکمدیریت ر

ها از اتفاقات غیرقابل پیش  مدیریت ریسک سنتی ثابت نموده که برای نجات سازمان

ها  فجایع ساخت بشر و رکود زا( کافی نیست. امروزه سازمان  بینی )مثل فجایع طبیعی،

برای خلق سود و ارزش در شرایط نامطمئن محیط تجاری باید ریسک های بیشتر و 

(. مئول بروک معتقد است در کسب و کار، مدیریت 2007بیشتری را بپذیرند )آچاریا، 

ریسک بنگاه، سیاست کلی مدیریت ریسک های ایجاد شده توسط عوامل خلق کننده 

ارزش است و معتقد است مدیریت ریسک بنگاه به تعیین، شناسایی و ارزیابی مجموع 

ی مدیریت می پردازد و شامل استراتژ ،ریسک های که بر ارزش سازمان تأثیر می گذارند

به نقل از حسینی و  2006 ،2این ریسک ها در عرصه سازمان می باشد )کلندرو

جایی که اجرای یک برنامه مؤثر نیازمند تعیین چارچوبی است  از آن (.1392همکاران، 

که در آن کلیه اجزای برنامه مطرح شده باشد، در این بخش ابتدا چارچوب عملیاتی 

رکت های فعال در صنایع غذایی مطرح و سپس اجزاء نمودن مدیریت ریسک بنگاه در ش

هایی هستند که سازمان را در  آن به تفصیل شرح داده می شود، این اجزاء اصول و گام

موسسه تاورز پرین یک چارچوب کلی از  اداره کردن ریسک های بنگاه یاری می رسانند.

داده است. براساس این پیاده سازی مدیریت ریسک مالی و عملیاتی در سطح بنگاه ارائه 

مدل پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه از سه گام اساسی تشکیل شده است؛ توسعه 

ها و ارزیابی عملکرد )حسینی و همکاران، بهترین استراتژی ها، اجرایی استراتژی

1393.) 

  ینظر یمبان
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بر خدمات فراهم شده توسط سازمان ها متکی  ،که تاب آور باشند جوامع برای این

ها را به برنامه ریزی، پاسخ و بازیابی برای موقعیت های اضطراری و بحران  هستند، تا آن

، که فراهم کننده خدماتی مانند آب، گاز، برق، حمل 1ها قادر سازند. سازمان های حیاتی

و نقل، آموزش و سالمت هستند، همواره بسیار مهم انگاشته شده اند. این بدان دلیل 

 سازمان هایی هستند که جوامع را قادر به عملکرد می سازند است که این ها همان

سازمان ها بخشی از جامعه هستند و بسیاری از عملیات روزانه  (.2010 )استفنسن،

مهم تر اینکه سازمان ها در طول دوره های  (.2014 ،2)زاچ ها است جوامع بر دوش آن

 ،3)براندزدان و دالیزله ندپاسخ و بازیابی در پی یک فاجعه، بسیار حیاتی و مهم هست

در نتیجه به منظور اطمینان از بقای سازمان ها و کم کردن اختالل ناشی از  (.2005

 ،4)زاچ یک فاجعه در جریان جاری اجتماعی، تاب آور بودن برای سازمان ها حیاتی است

عالوه بر ارتباطی که بین جوامع تاب آور و سازمان های تاب آور وجود دارد،  (.2014

بین تاب آور بودن سازمان ها و مزیت رقابتی آنها نیز رابطه وجود دارد. سازمان های تاب 

آور در زمان هایی که کسب و کار در شرایط عادی قرار دارد، قدرت رقابتی بیشتری 

نیز ویژگی های مشترکی را بین تاب  (2010) 6ورگو و سویل (.2010 ،5)استفنسن دارند

ان می کنند؛ مانند چابکی، آگاهی محیطی، رهبری قوی، عنو 7برتری رقابتی و آوری

غیره. تاب آوری سازمانی به دنبال شناسایی مشخصاتی است که به سازمان ها  کیفیت و

 10)سویل به رغم تجربه اختالل یا تنش را می دهد 9و حتی رشد و رونق 8اجازه بقا

ری را فرایندی تاب آو (2000) 11همکاران و در این خصوص پاتن .(2008 وهمکاران،

 تاب آوری مهارتی مناسب است برای پشت سر وسیله برای رشد عنوان می کنند. بدین

زندگی حتی وقتی که شرایط نامطلوب و سخت وجود دارد، مثل  گذاشتن مشکالت

کند  ارتجاع را دور مشکالت بسته که به فرد کمک می اینکه شخص یک طناب قابل
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ها بنگرد )یزدانی،  ها به چشم انسان به آن بکشد و ها را به عقب وقتی اوضاع بد شد آن

تاب آوری به طور معنی  هسال گذشته، مطالعه دربار 20(. با این وجود در طول 1391

می شود و به  این موضوع احساسه داری افزایش یافته است و نیاز به پژوهش دربار

 عتی جامعه ماکه پیچیدگی صن طور . همان1 :چندین دلیل باید سرعت بیشتری بگیرد

افزایش می یابد، تعداد افراد در معرض آسیب و تعداد آسیب ها و مشکالتی که افراد با 

. فهم عوامل خطرزا و حمایتی و چگونگی 2افزایش می یابد.  نیز می شوند آن روبه رو

. این موضوع با 3مالحظات بالینی مناسب منجر شود.  ها ممکن است به عملکرد آن

  (.1391ان ارتباط تنگاتنگی دارد )شفیع زاده، سالمت روان کارکن

 پیشینه تجربی

عملکرد  "پایداری"( به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها 2020ساردانا و همکاران )

و عملکرد شرکت در اقتصاد نوظهور پرداختند. در این مقاله ما به دنبال تأثیر شیوه های 

ماعی شرکت  بر عملکرد شرکت در پایداری محیط زیست و تأمین کننده مسئولیت اجت

چنین اثر تعدیل کننده یک فاکتور مهم  صنعت تولیدی در هند هستند. آن ها هم

را بررسی کردند که احتماالً روی شیوه پایداری یک شرکت  -قابلیت کارخانه  -داخلی 

تأثیر می گذارد. با استفاده از ابزار پیمایشی گروه تحقیق جهانی تولید ، داده ها از 

شرکت های تولید کننده در هند جمع آوری و سپس یک مدل سازی معادالت 

ساختاری برای رسیدن به یافته ها انجام شد. از اعتبار و روایی دقیق مقیاس اطمینان 

حاصل شد. اندازه شرکت ها، نوع صنعت و درصد صادرات به عنوان متغیرهای کنترل 

ا براساس اقدامات مالی و بازاریابی برای مطالعه در نظر گرفته شد و عملکرد شرکت ه

ارزیابی شد. این مطالعه نشان داد که پایداری محیط زیست تأثیر مستقیمی بر عملکرد 

شرکت دارد ، در حالی که تأثیر پایداری تأمین کننده بر عملکرد شرکت با عملکرد گیاه 

عملی است  تعدیل شده است. توجیه این یافته ها مبتنی بر بستر نهادی و نگرانی های

که به منطق بازار مربوط می شود و گزینه های استراتژیک شرکت ها را شکل می دهد. 

در  CSRبنابراین ، این مقاله با ارائه این نظریه به پایان می رسد که نظریه های غالب 

کشورهای توسعه یافته غربی، مانند مسئولیت اجتماعی به سهم سیاسی و فعالیت 

در  CSRاست به عنوان لنزهای نظری برای درک اقدامات سیاسی شرکت ها، ممکن 

یک اقتصاد نوظهور مناسب نباشد. گزینه های جایگزین برای این موارد را می توان با 
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ارائه داد، که ممکن است بینش عمیق تری  CSRدیدگاه های نهادی و راهبردی برای 

 در زمینه اقتصاد نوظهور ارائه دهد.

ر شیوه های مدیریت استراتژیک و خطرات عملیاتی بر ( تأثی2020) سینق و هونگ

عملکرد شرکت: یک تحقیق تجربی را بررسی کردند. به طور فزاینده، ایجاد و ارائه ارزش 

از طریق شبکه های زنجیره تامین پیچیده خطرات اساسی را دربر می گیرد. با این حال، 

است. این تحقیق توسعه استراتژی در شرایط ریسک مشاغل به خوبی درک نشده 

متقابل به بررسی چگونگی توسعه شرکتها تحت شرایط ریسک زنجیره تأمین رویه های 

مدیریت ریسک مؤثر می پردازد. با استفاده از بررسی ادبیات و تحقیقات پیمایشی از 

مدیران شرکت های جهانی؛ما یک مدل تحقیق ارائه می دهیم، و روابط فرضی را به 

کنیم. نتایج نشان می دهد که در شرایط عدم اطمینان،  صورت تجربی آزمایش می

تصمیم گیری مدیریت تا زمانی که اشکال قابل مشاهده خطرات ایجاد نشود، محتاط 

بوده و مکانیزم های پاسخ گویی محتاطانه ایجاد می شوند. این مطالعه نقش تعیین 

آنها در توسعه شیوه کننده شیوه های اکتشاف و بهره برداری از زنجیره تأثیر و تأثیر 

 های مدیریت ریسک شبکه را مشخص می کند و منجر به نتایج مالی رقابتی می شود.

( به بررسی تأثیر شیوه های پایداری بر عملکرد مدیریت 2019و همکاران ) هالیکاس

ریسک و خرید پرداختند. شرکت ها برای اطمینان از پایداری و شفاف بودن زنجیره 

های خرید و مدیریت ویژه دارند. با این حال ، شیوه های  روشهای تأمین نیاز به 

پایداری نه تنها در خدمت تضمین پایداری نیست بلکه به شرکت ها نیز کمک می کند 

تا از آسیب ها و خطرات اقتصادی و شهرت خودداری کنند. این مقاله با استفاده از داده 

شده است ، تأثیر شیوه های شرکت فنالندی جمع آوری  111های بررسی کمی که از 

خرید پایدار بر عملکرد مدیریت ریسک و عملکرد خرید را بررسی می کند. روابط 

مستقیم و غیرمستقیم بین مفاهیم با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی بررسی می 

شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از شیوه های خرید پایدار باعث بهبود عملکرد 

ل می شود. شرکت هایی که در مدیریت پایداری در خرید خود سرمایه خرید مشاغ

گذاری می کنند، به احتمال زیاد عملکرد بهتری در مدیریت خرید و مدیریت خود 

دارند. هم چنین مشخص شد که شیوه های خرید پایدار عملکرد مدیریت ریسک شهرت 

یداری در مدیریت ریسک و عملیاتی را بهبود می بخشد، که نشان می دهد شیوه های پا

 به طور کلی، نه فقط در رابطه با پایداری قابل توجه است.
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 یسازمان یتاب آور یامدهایعوامل مؤثر و پ قی( به تحق1398کوثر و همکاران )

مختلف از گذشته تا به حال  یو خارج یداخل یاز بحران ها یپرداختند. اختالالت ناش

 یکه در سال ها یاز موضوعات یکیداشته است.  را بر عملکرد سازمان راتیتأث نیشتریب

 ،یاسیمختلف س یاز بحران ها یناش یسازمان یندهایاختالل در فرا شیبر اثر افزا ریاخ

توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده مقوله  یو انسان یعیطب ،یاجتماع ،یاقتصاد

است که  یو سنجش مدل تاب آور میپژوهش ترس نیاست. هدف ا یسازمان یتاب آور

دهد.  یسازمان نشان م کیحاصل از آن را در  یامدهایو پ یعوامل مؤثر بر تاب آور

صورت است که  نیپژوهش به ا وهیاست و ش یهمبستگ -یفیپژوهش حاضر از نوع توص

مشخص  قیتحق یها هیفرض ،یسازمان یتاب آور یمدل ها یو بررس اتیابتدا با مرور ادب

برازش  ر،یمس لیس مدل با استفاده از روش تحلشود، سپ یم میو مدل ترس دهیگرد

نفر  1400پژوهش را  نیا یشوند. جامعه آمار یمها در قالب مدل آزمون  هیشده و فرض

دهند که طبق فرمول  یم لیتشک یفرهنگ راثیو کارشناسان سازمان م رانیاز مد

آن  انیم یو پرسش نامه به طور تصادف دیگرد نیینفر به عنوان نمونه تع 302کوکران 

 یشده از برازش خوب میدهد که مدل ترس ینشان م قیتحق جیشد. نتا عیها توز

از رابطه مثبت و معنادار عوامل مؤثر بر  یحاک قیتحق اتیفرض دییاست و تأ برخوردار

 .است یسازمان یحاصل از آن با تاب آور یامدهایو پ یتاب آور

 یرا بررس یسازمان یآور تاب یبرا یمدل ی( مقاله طراح1397و همکاران ) یریام

 تیریجامعه در مد کی یسازمان ها تیو قابل یینشان داده اند که توانا قاتیکردند. تحق

آن جامعه در مواجهه با بحران ها و  ییبر توانا یقابل توجه ریبحران ها و چالش ها، تأث

ران بح یکه در زمان ها ی. سازمان ها با خدمات ضروردارداز چالش ها  یابیباز تیفیک

 یم فایا یعاد طیدر سرعت بازگشت جامعه به شرا یمهم اریکنند، نقش بس یارائه م

بحران،  ینیب شیسازمان در پ تیظرف یبه معنا یسازمان یرو تاب آور نیکنند. از ا

 یابیباز تاًیو نها اسبآن، پاسخ و واکنش من یها بیکاهش اثرات و مقاومت در برابر آس

شده است. در  یسازمان قاتیموضوع مهم در تحق کیبه  لیدتب راًیاخ ،یبحران طیاز شرا

و  یسازمان یشاخص ها و ابعاد تاب آور ییکوشد، با شناسا یمقاله م نیراستا، ا نیا

کمک کند. روش  یبه تاب آور یابیآن، به سازمان ها در دست یبرا یمدل یطراح تاًینها

 کیستماتیاز نوع مرور س یفیمدل، ک یطراح یپژوهش برا نیق مورد استفاده در ایتحق

 یبرا تاًینها ،یدییتأ یعامل لیشده پس از تحل یو مصاحبه با خبرگان است. مدل طراح
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سه سازمان فعال در صنعت چرم کشور مورد استفاده قرار گرفته است.  یتاب آور یابیارز

 یدر شاخص تاب آور یمورد بررس یسازمان ها سبنامنا تیاز وضع یحاصل حاک جینتا

سازمان ها دارد.  نیآن در ا یارتقا یبرا قیو دق یجد یزیبه برنامه ر ازیو ن یسازمان

در سازمان ها، نقاط قوت و  یتاب آور تیوضع یابیمدل ارائه شده قادر است پس از ارز

کمک به تاب  یابر یکاربرد ییها شنهادیو پ ییشاخص را شناسا نیضعف آن ها در ا

 آن( ارائه کند. یبهبود و ارتقا ایآور شدن آنها )و 

 پژوهش هاهیفرض 

و  یمراکز بهداشت ژهیبه و ،یو درمان یپژوهش کمک به مراکز بهداشت نیا یهدف کل

عملکرد سازمان با نقش  یبر رو یتاب آور ریتاث یبررس یبرا النیاستان گ یدرمان

 یرقابت تیدر سازمان جهت کسب مز دیو خر سکیعملکرد ر تیریمد یگر یانجیم

بر این اساس جهت دستیابی به هدف  باشد. یبهتر م یوبهره ور یکارائ به یابیودست

 مذکور فرضیات تحقیق بصورت زیر طراحی شدند:

 .دارد یمعنادار ریعملکرد سازمان تأث یبر رو یتاب آور -1

 .دارد یمعنادار ریتأث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد یبر رو یتاب آور -2

 .دارد یمعنادار ریتأث دیعملکرد خر یبر رو یتاب آور -3

 .دارد یمعنادار ریشهرت تأث سکیعملکرد ر تیریمد یبر رو یتاب آور -4

عملکرد  یبر رو یتاب آور ریدر ارتباط با تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد -5

 .دارد یگر یانجیسازمان نقش م

عملکرد سازمان نقش  یبر رو یتاب آور ریدر ارتباط با تاث دیعملکرد خر -6

 .دارد یگر یانجیم

عملکرد  یبر رو یتاب آور ریشهرت در ارتباط با تاث سکیعملکرد ر تیریمد -7

 دارد. یگر یانجیسازمان نقش م

 مدل مفهومی پژوهش

و   ستنیاورچ (،2010)و تارانت  بسونیگ از اقتباس به و پژوهش نظری مبانی اساس بر

 1 شکل مطابق پژوهش مفهومی مدل( 2016)مس  و همکاران  ( و2016)همکاران 

 :گردید راحیط
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 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 پژوهش یشناسروش
پژوهش ازنظر  نیا نیباشد. هم چن یم یازنوع کاربرد ق،یبراساس هدف تحق قیتحق نیا

  یفیتوص یقی(، تحققتحقی طرح) هاداده یگردآور نحوه برحسب هاپژوهش یدسته بند

ها به  یژگیو نیا میس تعمنمونه و سپ یها یژگیو فیرود که به توص یبه شمار م

 نیارتباط ب یبه بررس یجار قیکه در تحق نیا هپرداخته است. با توجه ب یجامعه آمار

باشد. در  یم ینوع همبستگ از ق،یتحق نیا نیشود، بنابرا یپرداخته م قیتحق یرهایمتغ

 یانجیعملکرد سازمان با نقش م یبر رو یتاب آور ریتأث یاین تحقیق به دنبال بررس

. است النیاستان گ یو درمان یدر مراکز بهداشت دیو خر سکیعملکرد ر تیریمد یگر

 شود.در این فصل به تشریح شیوه عمل و روش کاری برای نیل به این هدف پرداخته می

 یجامعه و نمونه آمار
باشند که  یم النیاستان گ یو درمان یکارکنان مراکز بهداشت قیتحق نیا یآمار جامعه

در دسترس و با استفاده از فرمول  یتصادف یریگ نمونه قیفر از طرن 2200حدودا 

 نانیاطم یدر نظر گرفته شده که برا  327جوامع محدود نمونه تعداد  یکوکران برا

پرسشنامه بصورت کامل  330 انیم نیکه از ا دیدگر عیپرسشنامه توز 340حدود  شتریب



 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

  آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابهمایش ملی و اولین همایش بین سومین 318 |

در دسترس در  یریگ نمونه نوع .دیداستفاده گر یپاسخ داده شد و به عنوان نمونه آمار

 ی است.احتمال ریو غ یقضاوت یها یریدسته نمونه گ

 پژوهش داده ها یابزار جمع آور
برای هر پرسش تعدادی گزینه . پرسشنامه است قیتحق نیداده ها در ا یابزار جمع آور

خاب و پاسخ انتخاب شده که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ انت

. هریک از پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده است که در عین منطقی بودن برای آن دینما

شده  یطراح یسوال از پاسخ مربوط به دیگر سواالت مجزاست. لذا پرسشنامه به گونه ا

از کامالً موافقم تا  یا نهیگز 5 کرتیل فیط یها را بر مبنا نهیکه پاسخ دهندگان، گز

داده ها به کار  یکه به منظور ابزار جمع آور یپرسشنامه ا .شدتنظیم کامالً مخالفم 

و شامل دو بخش  گردید عیپاسخ دهندگان توز نیب یبه صورت حضور رفته بود

و  تیپاسخ دهنده و شامل سن، جنس یباشد، بخش اوّل آن مربوط به مشخصات فردیم

شده  رحیق مطتحق یاست. در بخش دوّم، سؤاالت مرتبط با متغیرها التیتحص زانیم

نرم افزار  قیپرسشنامه از طر ییایپا نییبه منظور تعبود. سوال  34است که شامل 

SPSS با توجه به این که حداقل ضریب پایایی دیکرونباخ محاسبه گرد یآلفا بیضر .

باشد، مالحظه می گردد که ضرایب آلفای  یم 70/0برای پرسشنامه های پژوهشی

توان  یم نیبنابرااز این مقدار باالتر است.  رهایمتغ یمتما یکرونباخ به دست آمده برا

 بیضر جینتا 1مطلوب بوده است. جدول  قیو اعتبار پرسشنامه تحق ییایادعا نمود که پا

 دهد. یکرونباخ را نشان م یآلفا

 پرسشنامه ییایپا (: نتایج1)جدول 

 آلفای کرونباخ شاخص ردیف

835٫0 تاب آوری 1  

اتی ریسکمدیریت عملکرد عملی 2  778٫0  

705٫0 مدیریت عملکرد ریسک شهرت 3  

845٫0 عملکرد خرید 4  

702٫0 عملکرد سازمان 5  
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 پژوهش یها افتهی
آمار  یبه دست آمده از نمونه از روش ها یداده ها لیو تحل هیتجز یبرا قیتحق نیدر ا

با استفاده از استفاده شده است. در واقع ابتدا  یآمار استنباط یاز روش ها زیو ن یفیتوص

شده و سپس  فیتوص ،یآمار یدر قالب جداول و شاخص ها ری، هر متغSPSSنرم افزار

از نمونه به  جینتا میتعم یها و در کل برا هیآزمون فرض ها،داده  لیو تحل هیجهت تجز

 Amos24نرم افزار  لهیبه وس یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل  یجامعه آمار

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. 2 جدول استفاده شده است.

 ی پژوهشرهایمتغ یفیآمار توص (:2)جدول 

 متغیر
میانگی

 ن

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار
 تعداد

374٫3 تاب آوری  538٫0  142٫0  00٫2  75٫1  83٫4  330 

مدیریت عملکرد 

 عملیاتی ریسک
231٫3  593٫0  351٫0-  298٫0  43٫1  29٫4  330 

مدیریت عملکرد 

 ریسک شهرت
272٫3  492٫0  248٫0  473٫0  71٫1  57٫4  330 

260٫3 عملکرد خرید  385٫0  035٫0  226٫0  12٫2  47٫4  330 

524٫3 عملکرد سازمان  567٫0  609٫0-  436٫0  60٫1  00٫5  330 

 ریه متغ( مربوط ب3٫524)نیانگیم نیشتریشود که ب ی( مشاهده م2با توجه به جدول )

 یاتیعملکرد عمل تیریمد ری( مربوط به متغ3٫231) نیانگیم نیعملکرد سازمان و کمتر

و  -2در بازه  رهایمتغ هیکل یدگیو کش یجدول چولگ جیباشد. بر اساس نتا یم سکیر

 دیبا هاهیاز آزمون فرض شیپ نرمال هستند. عیتوز یفوق دارا یرهای+ قرار دارد لذا متغ2
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به دست آورد تا بتوان بعد  نانیاطم قیتحق یرهایسنجش متغ یهاالگواز اعتبار و دقت 

 شودیبرازش استفاده م یهامنظور از شاخص نیکرد. بد یرا بررس یاز آن روابط ساختار

 است. نشان داده شده  3ها در جدول شمارة شاخص نیکه ا

 گیری  های برازش برای مدل اندازهاخصش(: 3جدول )

های شاخص

 برازندگی

 الگو

CIMIN 

df 
GFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوی 

 اصلی
231٫3  921٫0  978٫0  961٫0  911٫0  925٫0  012٫0  

سطح قابل 

 قبول
5تا  1  

بیشتر 

9٫0از   

بیشتر از 

9٫0  

بیشتر 

9٫0از   

بیشتر 

9٫0از   

بیشتر از 

9٫0  

تر از کوچک

05٫0  

لــوب در محدوده هاشـــود تمامی شـــاخصکه از جدول فوق دیده میطورهمـان ی مط

گــرددر برازش به داده تحلیل عاملی تاییدیمناسبت مدل  قرار دارند. بنابراین وری آهای 

صــلی  .شودشده تأیید می ضــیات ا مــون فر در این قسمت مدل ساختاری تحقیق جهت آز

 به نمایش درآمده است. 2مدل در شکل  این. یابد برازش می

 

 پژوهش ساختاری مدل (:2) شکل 
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 تحقیق، اطالعات ساختاری تحلیل از آمده بدست ضـرایب و مدل این نتایج به وجهت با

 در نیز یکدیگر( با مکنون متغیرهای روابط )شـــامل یساختار ریمس لتحلی نتـایج

 گردد: می ارائه 4 جدول

 تحلیل مسیر نتایج 4جدول 

 مسیر

ضریب 

استاندارد 

 شده

انحراف 

 معیار
آماره 

t 
p-value 

←تاب آوری  عملکرد سازمان   454٫0  278٫0  812٫3  001٫0  

←تاب آوری  مدیریت عملکرد عملیاتی  

 ریسک
782٫0  125٫0  928٫4  001٫0  

←تاب آوری  عملکرد خرید   199٫0  033٫0  727٫3  001٫0  

←تاب آوری  مدیریت عملکرد ریسک  

 شهرت
651٫0  064٫0  343٫5  001٫0  

←تاب آوری  مدیریت عملکرد عملیاتی  

 ریسک
782٫0  125٫0  928٫4  001٫0  

←مدیریت عملکرد عملیاتی ریسک    

 عملکرد سازمان
321٫0  237٫0  016٫4  001٫0  

←تاب آوری  عملکرد خرید    199٫0  033٫0  727٫3  001٫0  

←عملکرد خرید  عملکرد سازمان    171٫0  134٫0  828٫4  001٫0  

←تاب آوری  مدیریت عملکرد ریسک    

 شهرت
651٫0  064٫0  343٫5  001٫0  

یت عملکرد ریسک شهرت مدیر ←   

 عملکرد سازمان
314٫0  276٫0  047٫5  001٫0  
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بر عملکرد سازمان برابر با  یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جیبر اساس نتا اول: هیفرض

اساس  نیصدم است بر ا 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫454

عنوان کرد  توانیم نیدارد. بنابرا ینادارمثبت و مع ریبر عملکرد سازمان تاث یتاب آور

 یبر رو یتاب آور نکهیبر ا یاول پژوهش مبن هیفرض ددرص 95 نانیدر سطح اطم

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یمعنادار ریعملکرد سازمان تأث

عملکرد  تیریبر مد یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جیبر اساس نتا دوم: هیفرض

 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫782برابر با  سکیر یاتیعمل

مثبت و  ریتاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریبر مد یاساس تاب آور نیصدم است بر ا

دوم  هیدرصد فرض 95 نانیعنوان کرد در سطح اطم توانیم نیدارد. بنابرا یمعنادار

 ریتأث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد یبر رو یتاب آور نکهیبر ا یپژوهش مبن

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یمعنادار

برابر با  دیبر عملکرد خر یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جی: بر اساس نتاسوم هیفرض

اساس  نیصدم است بر ا 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫199

عنوان کرد در  توانیم نیدارد. بنابرا یمثبت و معنادار ریتاث دیبر عملکرد خر یتاب آور

عملکرد  یبر رو یتاب آور نکهیبر ا یسوم پژوهش مبن هیضدرصد فر 95 نانیسطح اطم

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یمعنادار ریتأث دیخر

عملکرد  تیریبر مد یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جیبر اساس نتا :چهارم هیفرض

 5( کمتر از 0٫001مده )به دست آ یو سطح معنادار 0٫651شهرت برابر با  سکیر

مثبت و  ریشهرت تاث سکیعملکرد ر تیریبر مد یاساس تاب آور نیصدم است بر ا

چهارم  هیدرصد فرض 95 نانیسطح اطم درعنوان کرد  توانیم نیدارد. بنابرا یمعنادار

 یمعنادار ریشهرت تأث سکیعملکرد ر تیریمد یبر رو یتاب آور نکهیبر ا یپژوهش مبن

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ

عملکرد  تیریبر مد یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جی: بر اساس نتاپنجم هیفرض

 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫782برابر با  سکیر یاتیعمل

مثبت و  ریتاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریبر مد یاساس تاب آور نیصدم است بر ا

بر عملکرد  سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد ریتأث زانیم نیدارد. هم چن یمعنادار

صدم است  5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫321سازمان برابر با 

مثبت و  ریبر عملکرد سازمان تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریاساس مد نیبر ا



 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

  آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابهمایش ملی و اولین همایش بین سومین 323 |

ان آزمون سوبل هم قیاز طر میمستق ریغ tدارد. در خصوص سنجش مقدار  یمعنادار

محاسبه شده  3٫123 میمستق ریغ tکه در جدول نشان داده شده است مقدار  یطور

گرفت  جهیتوان نت ی+ است، م1٫96و  -1٫96مقدار خارج از باز  نیا نکهیکه با توجه به ا

عملکرد سازمان  یبر رو یتاب آور ریدر ارتباط با تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد

درصد  95 نانیتوان عنوان کرد در سطح اطمیم نیرامثبت دارد.  بناب یانجینقش م

 ریدر ارتباط با تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد نکهیبر ا یپنجم پژوهش مبن هیفرض

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یگریانجیعملکرد سازمان نقش م یبر رو یتاب آور

برابر  دیربر عملکرد خ یتاب آور ریتأث زانی( م4جدول ) جیبر اساس نتا ششم: هیفرض

اساس  نیصدم است بر ا 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫199با 

عملکرد  ریتأث زانیم نیدارد. هم چن یمثبت و معنادار ریتاث دیبر عملکرد خر یتاب آور

( 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫171با  ابربر عملکرد سازمان بر دیخر

مثبت و  ریبر عملکرد سازمان تاث دیاساس عملکرد خر نیاصدم است بر  5کمتر از 

آزمون سوبل همان  قیاز طر میمستق ریغ tدارد. در خصوص سنجش مقدار  یمعنادار

محاسبه شده  3٫030 میمستق ریغ tکه در جدول نشان داده شده است مقدار  یطور

گرفت  جهیتوان نت ی+ است، م1٫96و  -1٫96مقدار خارج از باز  نیا نکهیکه با توجه به ا

عملکرد سازمان  یبر رو یتاب آور ریدر ارتباط با تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد

درصد  95 نانیعنوان کرد در سطح اطم توانیم نیمثبت دارد.  بنابرا یانجینقش م

 یبر رو یتاب آور ریدر ارتباط با تاث دیعملکرد خر نکهیا رب یششم پژوهش مبن هیفرض

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یگریانجینقش معملکرد سازمان 

عملکرد  تیریبر مد یتاب آور ریتأث زانی( م12-4جدول ) جیبر اساس نتا هفتم: هیفرض

 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫651شهرت برابر با  سکیر

مثبت و  ریشهرت تاث سکیعملکرد ر تیریبر مد یاساس تاب آور نیصدم است بر ا

شهرت بر عملکرد سازمان  سکیعملکرد ر تیریمد ریتأث زانیم نیدارد. هم چن یدارمعنا

 نیصدم است بر ا 5( کمتر از 0٫001به دست آمده ) یو سطح معنادار 0٫314برابر با 

دارد.  یمثبت و معنادار ریشهرت بر عملکرد سازمان تاث سکیعملکرد ر تیریاساس مد

که در  یآزمون سوبل همان طور قیطراز  میمستق ریغ tدر خصوص سنجش مقدار 

محاسبه شده که با توجه به  3٫733 میمستق ریغ tداده شده است مقدار  نشانجدول 

 تیریگرفت مد جهیتوان نت ی+ است، م1٫96و  -1٫96مقدار خارج از باز  نیا نکهیا
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عملکرد سازمان نقش  یبر رو یتاب آور ریشهرت در ارتباط با تاث سکیعملکرد ر

 هیدرصد فرض 95 نانیعنوان کرد در سطح اطم توانیم نیثبت دارد.  بنابرام یانجیم

تاب  ریشهرت در ارتباط با تاث سکیعملکرد ر تیریمد نکهیبر ا یهفتم پژوهش مبن

 .گرددیم رفتهیدارد، پذ یگریانجیعملکرد سازمان نقش م یبر رو یآور

 گیرینتیجه

نشان داد تاب  یساختار لیتحل ده ازبا استفاشده  یاطالعات جمع آور لیو تحل هیتجز

 جیمطابق با نتا جهینت نیا دارد. یمثبت و معنادار ریعملکرد سازمان تأث یبر رو یآور

و همکاران  کاسی( و هال2010و تارانت ) بسنی(،  گ1398کوثر و همکاران  ) قیتحق

مثبت و  ریتأث سکیر یاتیعملکرد عمل تیریمد یبر رو ی( است. تاب آور2019)

 ( است.2019و همکاران ) کاسیهال  قیتحق جیمطابق با نتا جهینت نیدارد. ا یادارمعن

 جیمطابق با نتا جهینت نی. ادارد یمثبت و معنادار ریتأث دیعملکرد خر یبر رو یتاب آور

 سکیعملکرد ر تیریمد یبر رو یتاب آور ( است.2019و همکاران ) کاسیهال  قیتحق

و  کاسیهال  قیتحق جیمطابق با نتا جهینت نیا رد.دا یمثبت و معنادار ریشهرت تأث

بر  یتاب آور ریدر ارتباط با تاث سکیر یاتیعملکرد عمل تیری( است. مد2019همکاران )

 کاسیهال  قیتحق جیمطابق با نتا جهینت نیا دارد. یگریانجیعملکرد سازمان نقش م یرو

عملکرد  یبر رو یاب آورت ریدر ارتباط با تاث دی( است. عملکرد خر2019و همکاران )

و همکاران  کاسیهال  قیتحق جیمطابق با نتا جهینت نیا دارد. یگریانجیسازمان نقش م

 یبر رو یتاب آور ریشهرت در ارتباط با تاث سکیعملکرد ر تیری( است.  مد2019)

و  کاسیهال  قیتحق جیمطابق با نتا جهینت نیا دارد. یگریانجیعملکرد سازمان نقش م

استان  یو درمان یمراکز بهداشت رانیبه مد نتایج اساس بر ( است.2019همکاران )

مانند  یتاب آور یمولفه ها یبر رو قیدق یزیبا برنامه ر گرددیم شنهادیپ النیگ

خود را در  یاضطرار، عملکرد سازمان تیریبحران و مد تیریمد سک،یر تیریمد

 شنهادیپ النیاستان گ یانو درم یمراکز بهداشت رانیبه مد دهند. شیبلندمدت افزا

 انیدر م یریادگیو   ینوآور ت،یخالق ت،یالو صیتشخ ییتوانا شیبا افزا گرددیم

 تحت اداره خود ارتقا دهند. یرا در واحدها سکیر یاتیعملکرد عمل تیریکارکنان، مد

 یساز نهیبا به گرددیم شنهادیپ النیاستان گ یو درمان یمراکز بهداشت رانیبه مد

 شیافزا یالزم را برا نهیخود را ارتقا داده تا زم یآور بها، تا متیدر مقابل ق ها نهیهز

 یو درمان یمراکز بهداشت رانیبه مد شهرت به وجود آورند. سکیعملکرد ر تیریمد
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در دوره  سکیعملکرد ر تیریعوامل مد یبا رتبه بند گرددیم شنهادیپ النیاستان گ

عملکرد  یبر رو یمثبت تاب آور ریتاث ازین مختلف و استفاده از اطالعات مورد یها

 یتاب آور ریتأث یآت قاتیدر تحق گرددیم شنهادیپ به محققان  دهند. شیسازمان را افزا

 یکارکنان مورد بررس یروانشناخت یها یژگیو یانجیعملکرد سازمان با نقش م یبر رو

عملکرد  یبر رو یورتاب آ ریتأث یموضوع بررس گرددیم شنهادیپ به محققان  .ردیقرار گ

کشور  یدر صنعت بانک دیو خر سکیعملکرد ر تیریمد یگر یانجیسازمان با نقش م

 .ردیقرار گ یمورد بررس

 منابع

(. طراحی 1397مقصود، الفت، لعیا؛ فیضی، کامران و صالحی ابرقویی، محمدعلی. ) ،امیری -1

 .65-35(، 44)11، وری. مدیریت بهرهآوری سازمانیمدلی برای تاب

(،  رابطه تاب آوری با پنج عامل بزرگ شخصیت، دانش و پژوهش 1391فیع زاده، رقیه. )ش -2

 .102-95، صص 49، پیاپی 3در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شمارة 
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Investigating the Effect of Resilience on 

Organizational Performance with the 

Mediating Role of Risk and Purchasing 

Performance Management 

 
Abstract 

Disorders caused by various crises from the past to the present have 

had the greatest impact on the performance of the organization. One of 

the issues that has attracted the attention of experts in recent years due 

to the increase in disruption of organizational processes due to various 

political, economic, social, natural and human crises is the issue of 

organizational resilience. This study was conducted to investigate the 

effect of resilience on organizational performance with the mediating 

role of risk performance management and purchasing in health centers 

in Guilan province. The statistical population of the study was the 

staff of health centers in Guilan province that the statistical sample 

included 330 people among the people present in this community. In 

order to analyze the statistical data and test the research hypotheses 

using SPSS24 and AMOS24 statistical software, structural equation 

modeling was performed. Data analysis in this study at 95% 

confidence level showed that auditing has a positive and significant 

effect on organizational performance, risk operational performance 

management, purchasing performance and risk performance 

management reputation. Risk operational performance management, 

purchasing performance and risk performance management have a 

mediating role in relation to the impact of auditing on the performance 

of the organization. 

 

Keywords: Organizational Performance, Performance Management, 

Resilience, Risk. 


