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  چكیده

را  مایهکوشش انسانی، زمان، کیفیت و سربا ایجاد محیط کار منظم، منضبط و تمیز تواند مینظام آراستگی سازی پیاده 
این هدف توجه قرار داده و اجرا نمایند. برای اتخاذ چهره آراستگی باید عوامل مختلفی را مورد  هاسازمانمدیریت نماید. 

 آمیخته اکتشافی متوالی ،روش پژوهش. سازی سازمان آراسته استارائه مدل فرآیندیِ پیاده ها وشناسایی مولفه پژوهش
 مشاهده ای، مصاحبه وشامل مطالعات کتابخانه های این مدل از سازمان با استفاده از ابزار کیفیمولفه)کیفی و کمی( است. 

خش در ب د.شترسیم مدل پژوهش  بر اساس آن، و شدند بندیسطح تفسیری –روش مدلسازی ساختاری با  شناسایی و
های روایی همگرا، پایایی با شاخص گیریاندازه مدل و نرم افزار پی ال اس حداقل مربعات جزئی روشکمی با استفاده از 

این تایج ن گیزر و نیکویی برازش تایید شد.-های ضریب تعیین، استونساختاری با شاخص مدلترکیبی و روایی واگرا و 
 ءتقویت زیرساخت سازمانی، حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی، ارتقاتوانند از طریق می هاسازماندهد پژوهش نشان می

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، و چیدمان صحیح در محیط، به ساختار سازمانی، سیستم مدیریت محیطی، تفکیک
نسانی اییرات سازمانی، مشارکت مستمر کارکنان، توانمندسازی نیروی استانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط، مدیریت تغ

ایت رض بهبود عملکرد کارکنان و سازمان و موجب و کنند سازیمدل سازمان آراسته را پیادهسازی نظام فایو اس پیاده و
  .شوند مشتریان
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  مقدمه .1

قش ن اى در دستگاه آفرینش جاى خاصى داشته واستوار است و هر پدیده و آراستگی هستى بر پایه نظمعالم 
کار  یک محیطنیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از این قاعده مستثنی نیستند.  هاسازماندار است. اى را عهدهویژه

ار و افتخار به ک ا بهبود و حس مالکیت،که اخالق کارکنان ر ،فراهم کننده یک محیط موثر و ایمن استآراسته 
 5سازی نظام آراستگی تکنیک فایو اسپیاده هایتکنیک یکی از .82 دهدها را در آنها ارتقاء میمالکیت مسئولیت

زارها فایو اس یکی از بهترین اب شناسیروش. شودن با این تکنیک شناخته میاست و آراستگی سازمانی در ایرا
 دهدی بهبود در محیط کاری ارائه میهافعالیتجهت ایجاد  یتغییر در نگرش کارکنان است و روشبرای ایجاد 

58 . آن و  سازیسعی در پیادهی مختلف هاسازمان اند.و ابزار معرفی و تبیین کرده  را  اس پنجاکثر تحقیقات
های موثر بر سازی آراستگی در سازمان مستلزم شناسایی مولفهحال آنکه پیاده. اندداشتهمند شدن از منافع آن بهره

 اناهدافش در تحقق هابه سازمانتواند نمی شیوۀ پنج اس این فرآیند و شناخت روابط میان آنهاست و توجه صرف به 
اجرائی موظفند به منظور های دستگاه ( قانون مدیریت خدمات کشوری9۰)اساس ماده  . برکمک کنددر این زمینه 

های از تشریفات زائد و هزینه یها و فضاهای اداری و جلوگیربرداری مناسب از ساختمانجویی و بهرهصرفه
گیری کارهضوابط و استانداردهای باساس  رب ،و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سالمت شغلی کارمندان یضرورغیر

تواند نقش مهمی در سازی مدل فرآیندی سازمان آراسته میپیاده .نمایندفضاها، تجهیزات و ملزومات اداری اقدام 
کند که د میقابلیت را ایجا ای است که اینمنافع نظام آراستگی به گونهتحقق مفاد ماده قانونی مذکور داشته باشد. 

 توجهبا ود. ش بیینتسازمان تعریف و و تحقیق حوزه مدیریت  پیشینۀسازمان آراسته به عنوان یک چهره نوظهور در 
ه، بررسی جامعی صورت نگرفت سازمان آراستهسازی فرآیندی پیاده به این نکته که تاکنون در زمینه ارائه مدل

 این مدل از سازمان است. در این پژوهش به دنبال طراحی  محقق
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

اف از اهد ،وری و بهداشت است. این تکنیکبهرهبرای بهبود عملکرد سازمانی، ابزاری موثر  شیوۀ پنج اس
از پنج واژه  اس پنجفلسفه  .91کند حمایت میوری بهرهسازمان برای دستیابی به بهبود مستمر در عملکرد و 

بندی، نظم و د، که جایگزینی برای واژگان طبقهگیرنشات می ژاپنی سیری، سیتون، سیسو، سیکتسو و شیتسوک
ی هافعالیتکند، بیان می (2۰۰2) 2آنچنان که هولوگ .۰2 دن و نگهداری استکرترتیب، تمیز کردن، استاندارد 

ارد شود. و کشورهای دیگر نیز و هاسازمانتواند به ه کشور ژاپن نیست و این تکنیک میمحدود ب اس پنجناب نظیر 
ر کند، اما اصول مسلمی دپاکیزگی و نظم در یک شرکت کمک میهای اگرچه فرهنگ ژاپنی به استقرار چارچوب

سر جهان استقرار یابد. ی مختلف در سرتاهاشرکتتواند در ی مدیریت ژاپنی وجود دارد، که میهافعالیتماورای 
بایست یک فرهنگ سازمانی ایجاد کنند که دارای این اصول باشد تا یک مسیر برای بهبود مستمر رهبران می

درک نکات  فایو اسچالش اصلی اجرای . 58ثبات باشند  کند، آنها باید در مورد این اصول شفاف و با ایجاد
ها این است: پشت تمام موفقیت فایو اس( شعار 5۰۰1) 9هیرانوبراساس دیدگاه  .15کلیدی و ابزارهای آن است 

 یهافعالیتنقطه شروع در ایجاد  یو اسفاقرار دارد. اجرای  فایو اسهای های شرکت )کارخانه( مولفهو شکست
 روشی است که برای بهبود و استمرار کیفیت محیط کاری در اس پنجبهبود در جهت بقای شرکت است. سیستم 

 هایی که نیازمند فضای کمتر، کوششاند بخشتوگیرد. این چنین سازمانی مییک سازمان مورد استفاده قرار می
در تولید محصوالت با حداقل خطاها هستند را مدیریت کند و یک محیط کار بسیار  انسانی، زمان، کیفیت و سرمایه

  .22 منظم، منضبط و تمیز ایجاد نماید
                                                      

1  Seiri, Siton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (5S) 
2  Holweg 
3  Hirano 
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)انضباط نفس( منجر به ایجاد فلسفه  9)نظم( و بودیسم 2پاکیزگی ذهن(، کنفوسیوس) 5اصول ژاپنی شینتوئیسم
)مذهب ژاپنی(، راه بودا و هنرهای رزمی )کندو، جودو و کاراته(  ۱شد. این اصول به صورت مستمر به شینتو اس پنج

های تشکیل در فرهنگ ژاپنی هر کدام از واژه شود.و بدن از طریق نظم ارجاع داده میبه منظور آموزش ذهن 
 تدسه ب :سیسو، اقرار دادن منظم چیزه سیتون:، هدف رسیدن هاشتیاق ب :سیری: دهنده فایو اس معنای زیر دارند

ایجاد و نگهداشت خود  شیتسوک: و تسلط بر خویشتن :وسسیکت، رزش از طرف همکاران و روساا آوردن احترام و
  .58 مقرراتی

 کارکنان نسبت به آموزش مدیران اهتمام بیشترهایی نظیر مولفه دهدبررسی پیشینه پژوهش در ایران نشان می
99 ،هاسازمانتعالی  جهت سازی فایو اس درپیاده 5 ،،کارگیری نظم و ترتیببه سازماندهی مناسب لوازم ،

 تضرور، 22 به منظور تحقق آراستگی درست عادتو ایجاد استانداردسازی محیط ، سازی محیطیپاکیزه
 ، 21 پذیری با آراستگی محیط کارمسئولیتوجود رابطه بین ، 9۱ پس از استقرار آن نگهداری سیستم فایو اس

وجود ، 2۱ های پیچیدهسیستم و حرکت به سمت آراستگی ناشی از اجرای سیستم منافع اقتصادیدستیابی به 
ن کرد، ضرورت فراهم 9۰ و بهداشت روانی و عدم استرس شغلی فایو اسرابطه مثبت و معنادار بین متغیر 

انگیـزش،  آمـوزش،لحاظ  و 29 های مختلف شرکتدر قسمت هداف آنانظام فایو اس برای عملی شدن مقدمات 
 اند.آراستگی سازمانی مورد توجه قرار گرفته در 9 عوامل مؤثر بـر فایو اسبه عنوان  مشارکت و فرهنگ سازمانی

 ،95 محتوای سازمانی مشتمل بر اندازه، اتحادیه و سن شرکت هایی نظیرمولفه های خارجیدر پژوهش
های های کاری البته نه در جنبهگروهمشارکت کارکنان و ، 9۲ ارزیابی، کار گروهی، آموزش و رهبری اثربخش
ارتباطات  ،8 سطح تکنولوژی تولیدی شرکت ،5۰ مدت و استراتژیک، بلکه در منافع بلندفایو اسعملیاتی اجرای 

درک  ،تعهد و مشارکت ،اطالعاتتسهیم  د،بازخور ،مسئولیت ،ها و تیمنقش ،92و  51، 2۰ ،55 و آموزش
گیری و انگیزش های تصمیممهارت، انعطاف ،خالقیت ،به موفقیت میل ،52 فایو اس و رهنمودهای فایو اس

 وج ایجاد، حمایت و تعهد قوی از طرف مدیریت عالی، با اهداف سازمانی فایو اسیکپارچگی برنامه  ،25 شغلی
ویکرد رو اتخاذ محیط اعتماد و ارتباطات باز ، ایجاد های حل مسئلهفایو اس با روش ت، ارتباط بینیادگیری مثب

های نظافت و مدیریت ملیاتی، سازماندهی ابزار، برنامههای عتغییر در رویهایجاد  ،5۲ تغییرات جزئیو  کایزنی
  اند.گرفتهدر آراستگی سازمانی مورد توجه قرار  2 و بهبود عملکرد کارکنان 52 اسفایو مواد با رویداد 

بدون  هاانسازمتقلید شده و  شیوۀ پنج اسدر قالب  آراستگی سازمانی صرفاًدهد، بررسی تحقیقات نشان می
ین پژوهش در اباشند. تایج آن میسازی و استفاده از نموثر بر آن به دنبال پیاده سازمانی هایدر نظر گرفتن مولفه

دل معنوان  بازمان زمان و طراحی و تبیین مدل جدیدی از ساهای آراستگی ساژوهشگر به بررسی کلیه جنبهپ
 . پردازدمیسازمان آراسته سازی فرآیندی پیاده

 

 پژوهش شناسیروش .3

کیفی  ابزار با استفاده ازدر بخش نخست ی( است. آمیخته اکتشافی متوالی )کیفی و کمّ پژوهشاین  روش
ازمان سسازی فرآیندی پیادهمدل  یهاشاخص، نیمه ساختاریافته و مصاحبه ، مشاهدهیامطالعات کتابخانهشامل 
یر یک . در این روش با تحلیل تاثشودتفسیری ترسیم می -لسازی ساختاری شناسایی و بر اساس روش مدآراسته 

یچیدگی وسیله بر پهای سیستم بررسی و بدینهای دیگر، ترتیب و جهت روابط پیچیده میان سازهسازه بر سازه
 شامل مصاحبه جلسه طرح ،هامصاحبه کیفیت اعتبار به منظور افزایش. ۲ شودبه میها غلبط بین سازهروا

                                                      
1 . Shintoism 
2 . Confucianism 
3 . Buddhism 
4 . Shinto 
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 برای بهتری آمادگی تا دش تبیین ایشان برای خوبی به مصاحبه در ابتدای پژوهش اهداف و موضوع از ایخالصه

 کیفیت تا است شده دقت سؤاالت شدن مطرح نحوه در نیز مصاحبه در هنگام همچنین کنند. پیدا سؤاالت به پاسخ

 .ستا شدههای زیر استفاده برای افزایش پایایی پژوهش در بخش کیفی از روش نشود. کم مصاحبه مرحله اعتبار و
 ؛های همگرافرآیندهای ساخت یافته از مصاحبه استفاده از (5

 ؛هاسازماندهی فرآیندهای ساخت یافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده (2
 .2های مصاحبه زیابی و اجرای برنامههای راهنما برای اراستفاده از کمیته (9

 یوۀ پنج اسشسازی زمینه پیاده دارای زمینه علمی مرتبط و سابقه فعالیت در کنندگاندر بخش کیفی مشارکت
 یبرا .۱ کندیم دایادامه پ یبه اشباع نظر دنیرس تا یفیک لیمصاحبه در تحل ندیآفر یطور کله. بدنباشیم

دهای برای تعیین نمونه از قی. 2۲ شده است پیشنهادو هدفمند  یراحتمالیغ یهاروش در بخش کیفی، یریگنمونه
 .استفاده شد 5مندرج در جدول 

 
 5۱. تعیین نمونه پژوهش 5 جدول

 حائز شرط کنندگانمشارکت شرط نماد شاخص خبرگی

 α≥ 32  5۰سال یا  5۰باالی  α کنندگانمشارکتمیزان تجربه 

 41 (β ≥تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد β میزان و مرتبط بودن تحصیالت

α ینهای کنندگانمشارکتانتخاب  ∩ β  42 سال و مدرک تحصیالت تکمیلی 5۰تجربه باالی 

 
 تکنیکر د متغیرهابین روابط  ،کلیبه طور . استفاده شدحداقل مربعات جزئی رویکرد برای اعتبارسنجی مدل از 

را  شکارآ متغیرهایپنهان با  روابط بین متغیرهای( بیرونی) گیریاندازه مدل: دو دسته است جزئیحداقل مربعات 
برای بررسی  .۲ کندیکدیگر را بررسی میپنهان با  بین متغیرهایروابط ( درونیساختاری )مدل . دهدنشان می

استفاده شده است، که آماره تی را به دست  5سازیروش خودگردانهای مشاهده شده از معناداری همبستگی
 های مشاهده شده معنادار است.باشد، همبستگی ۰۲/5اگر مقدار آماره تی بزرگتر از  %1دهد. در سطح خطای می

 ۲5 اقرار گرفته و کفایت تعداد و محتوای سواالت بکنندگان مشارکتپرسشنامه اولیه به منظور ارزیابی در اختیار 
است؛ لذا  بیشتر 1/5 ها ازامتیاز تأثیر تمامی گویهشد دهندگان مشخص عطف به نگاه تمامی پاسخ .تایید شد گویه

 (α) تحقیق برای سنجش پایایی از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ در این. دشروایی صوری کمی پرسشنامه تأیید 
و  9، روایی واگرا2روایی همگرا هایگیری با استفاده از شاخصدر بخش اندازه در نهایت برازش مدل استفاده شد.

و  (𝑄2) ۲گیزر-استون، ( 2R) 1ضریب تعیین هایشاخصاز  با استفاده و در بخش ساختاری( CR) ۱پایایی ترکیبی
 دولتیسازمان سازی به عنوان یک سازمان خصوصی در بخش کمی پژوهش کارکنان آزمون شد. 2نیکویی برازش

حجم نمونه ند. مشخص شدنفر  ۱1۰با تعداد  پژوهشجامعه  است شرکت خصوصی  کهو شرکت مهندسی آریانیر 
 تعیین شد. 2۰2مطابق رابطه کوکران براساس حداکثر نسبت برآورد احتیاطی، 

دو  رنوان جامعه نمونه، امکان اخذ نظرات دعهبخش دولتی و بخش خصوصی بدلیل استفاده از کارکنان در دو 
 است. و غیردولتی ی دولتیهاشرکتو  هاسازمانبخش مذکور و قابلیت تسری نتایج پژوهش به کلیه 

                                                      
5 Bootstrap 
2 Convergent Validity 
9 Discriminant Validity 
۱ Composite Reliability (CR) 
1 Coefficient of Determination 
۲  Stone and Geisser  
2 Goodness of Fit (GOF) 
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 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده .4

 مفاهیم و عوامل اکتشافی الف( 

های هو مشاهد تحقیقپیشینه ، ضمن بررسی سازمان آراستهسازی فرآیندیِ پیادهمدل  یطراحدر راستای 
در این مرحله با غربالگری . شدندتکرار ها و این مصاحبهانجام  قهیدق ۲۰تا  ۱1 نیب ییهامصاحبه نفر 59با  ،میدانی

 د.شاحصاء  2سازمان آراسته به شرح جدول سازی فرآیندیِ پیادهمدل  های، شاخصمفاهیمن کرده و یکپارچ
 

 سازی سازمان آراسته. عوامل اکتشافی مدل فرآیندیِ پیاده2جدول 

 هیاول میمفاه مقوله های اصلی هیاول میمفاه مقوله های اصلی

 مشارکت مستمر کارکنان
(D01) 

 افزایش درک آراستگی-
 پاسخگویی و وفاداری-
 ثبات قدم استمرار و -
 پذیری و ایثارمسئولیت-

حمایت و پشتیبانی 
 مدیریت عالی

(D02) 

 حمایت آشکار-
 تعامل مدیریت -
 رهبری عملیاتی-

 گریمربی-

 سازمان آراسته
(D03) 

 لحاظ آراستگی در سیستم-
 هابا ارزش بیترک -

 لحاظ در اهداف -
 یآراستگ هیانیداشتن ب-

 بنچ مارکینگ -

ارتقاء ساختار 
 سازمانی

(D04) 

 هامراتبی برنامهکنترل سلسله-
 ایجاد ارتباط بین واحدها-
 تفویض اختیار به کارکنان-

به کارگیری فناوری 
 ارتباطاتاطالعات و 

(D05) 

 توجه به خرابی تجهیزات-
 مدیریت نقص تجهیزات-
 برنامه نگهداری پیشگیرانه-

افزاری جهت های نرماستفاده از برنامه-
 پیشبرد آراستگی

سیستم مدیریت 
 محیطی

(D06) 

 رعایت استانداردهای محیطی-
 کنترل آلودگی صنعتی-

 کاهش استفاده از مواد شیمیایی-

ح صحیتفکیک و چیدمان 
 در محیط

(D07) 

 تفکیک کاالها-
 بندی کاالاولویت-

 گذاری رنگیبرچسب-
 نگهداری تعیین محل-

استانداردسازی و 
استقرار پاکیزگی 

 محیط
(D08) 

 حذف مواد آلوده -
 پاکسازی همه سطوح-
 فرد مسئول پاکیزگی -
 ایمنی تعریف استاندارد-
 وضع قوانین آراستگی -

 تدوین چک لیست-
 گذاریتابلوهای اعالن و برچسبنصب -

 نواحی کاری

 تقویت زیرساخت سازمانی
(D09) 

 ایجاد عادت آراستگی-
های خودگردان و محل ساماندهی تیم-

 محور
 پاداش به عملکرد گروهی-

 ارائه مشاوره و رهنمودهای الزم-

توانمندسازی 
 کارکنان

(D10) 

 های آموزشیبرگزاری کالس-
 آموزش مستمر-

 فرهنگ نظام فایواس سازیپیاده-

 فایو اسسازی نظام پیاده
(D11) 

 فایو اسهای تهیه دستورالعمل-
 ممیزیهای چک لیستتهیه -

 انجام ارزیابی-

مدیریت تغییرات 
 سازمانی

(D12) 

 اندازه و سن سازمان-
 عدم آموزش کافی-

 فقدان حمایت الزم مدیران سازمان-
 وجود ابعاد رقابتی-

 و بهبود عملکرد کارکنان
 سازمان

(D13) 

 وریافزایش بهره-
 ساده سازی-

 افزایش عمر تجهیزات-
 محیطیکاهش اثرات بد زیست-

 حفظ سالمتی-

جلب رضایت 
 مشتریان

(D14) 

 ارائه خدمات مناسب به مشتریان-
 ایجاد محیط جذاب برای مشتریان-

 ایجاد حس مثبت در مشتریان-
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 هیاول میمفاه مقوله های اصلی هیاول میمفاه مقوله های اصلی
 اصول ارگونومی -
 کاهش خستگی-

 ای کارکنانارتقاء دانش و توسعه حرفه-

 

 . است 9مدل سازمان آراسته به شرح جدول های احصاء شده ارکان با توجه به مولفه
 

 . ارکان سازمان آراسته9جدول 

 توصیف رکن

 ساختار
 یتبمراکنترل سلسله گری،سازی رهبری عملیاتی، مربیحمایت آشکار مدیریت، افزایش تعامل مدیریت، پیاده

، اندازه و سن سازمانتوجه به  ،اریاخت ضیتفو ،یکار یهامیت جادیواحدها و ا نیارتباط ب جادیا ،یآراستگ یهابرنامه
 ی.وجود ابعاد رقابتو  فایو اساجرای نظام جهت  یآموزش وجود ساختار

 اهداف

 یهاتیلودر او یقرار گرفتن آراستگ ،یآراستگ یبرنامه جهت اجرا نیتدو ت،یریمد ستمیدر س یقرار گرفتن آراستگ
 شیازمان، افزاس یو سودمند ییکارا ،یوربهره شیافزا نگ،یبنچ مارک یسازادهیپ ،یآراستگ هیانیداشتن ب ک،یاستراتژ

آن،  یهایو کاهش خراب زاتیطول عمر تجه شیکار، افزا طیو انضباط مح یزگیپاک ،یسازکار، ساده طیدر مح یمنیا
 ،یاز کار، توجه به اصول ارگونوم یکارکنان و کاهش حوادث ناش یحفظ سالمت ،یطیمح ستیکاهش اثرات مخرب ز

 .کارکنان یاتمرکز بر کار، ارتقاء دانش و توسعه حرفه شیو افزا یکارکنان، کاهش خستگ ردبهبود عملک

 کارکنان

 ،ارکنانک ثاریو ا یریپذتیبه سازمان، استمرار و  ثبات قدم، مسئول یو وفادار ییپاسخگو ،یدرک آراستگ شیافزا
جهت ارتقاء دانش کارکنان، آموزش مستمر در کلیه سطوح جهت توجیه اهداف و  یآموزش یهاکالس یبرگزار

در  یعادت آراستگ جادیدر سازمان، ا فایو اسفرهنگ نظام  یسازادهیپ ،فایو اساستانداردها و عملکرد در نظام 
 .الزم یارائه مشاوره و رهنمودها ،ی، پاداش به عملکرد گروهمحورخودگردان و محل یهامیت یکارکنان، سامانده

 فناوری

 یهاحلم نییتع ،یرضروریغ یو حذف کاالها یرنگ یگذارکاال، برچسب یبندتیاولو ،کاالها کیو تفک یبندطبقه
، اسفایو های ارزیابی و ممیزی چک لیست هی، تهفایو اس ییاجرا یهادستورالعمل هیته ی،نگهدار یخاص برا

 نقص تیریمد زات،یتوجه به عدم کارکرد مناسب تجه، فایو اسافزایش اثربخشی نظام  جهتای های دورهارزیابی
 ی.آراستگ شبردیجهت پ ینرم افزار یهااستفاده از برنامه رانه،یشگیپ یبرنامه نگهدار زات،یتجه

 محیط

 یتانداردهااس فیتعر ،یزگین فرد مسئول پاککرد نییتع ،یهمه سطوح سازمان یکردن و حذف مواد آلوده، پاکساز زیتم
استاندارد،  ییاجرا هیو رو یکنترل یهافرم ست،یچک ل نیتدو ،یآراستگ نیو وضع قوان یانضباط کار یقراربر ،یمنیا

کاهش  و یصنعت یکنترل آلودگ ،یطیمح یاستانداردها تیرعا ،یکار ینواح یاعالن و برچسب گذار ینصب تابلوها
 جادیا و انیمشتر یجذاب برا طیمح جادیا ان،یبه مشتر ریارائه خدمات مناسب و بدون تاخیی، ایمیواد شاز م ادهاستف

 .انیحس مثبت در مشتر
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 ساختاری-مدلسازی تفسیریب( 

جه به ساختاری اجرا و نتی-کنندگان مراحل مدلسازی تفسیریهای اصلی و نظرات مشارکتبا استفاده از مقوله
 .دست آمدبه  ۱شرح جدول 

  
 ها و تعیین سطحها و خروجیمجموعه ورودی .۱ جدول

 سطح اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری 

01D 14,D13,D12,D11,D10,D03,D01D 12,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D 12,D01D چهارم 

02D 
,D11,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D03,D02,D01D

14,D13,D12 09,D04,D02D 
,D04,D02D

09 
 هفتم

03D 03D 
,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D03,D02,D01D

12,D11,D10 03D اول 

04D 
,D11,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D03,D02,D01D

14,D13,D12 09,D04,D02D 
,D04,D02D

09 
 هفتم

05D 14,D13,D12,D11,D10,D05,D03,D01D 09,D06,D05,D04,D02D 05D پنجم 

06D 14,D13,D12,D11,D10,D08,D07,D06,D05,D03,D01D 09,D06,D04,D02D 06D ششم 

07D 14,D13,D12,D11,D10,D07,D03,D01D 09,D07,D06,D04,D02D 07D پنجم 

08D 14,D13,D12,D11,D10,D08,D03,D01D 09,D08,D06,D04,D02D 08D پنجم 

09D 
,D11,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D03,D02,D01D

14,D13,D12 09,D04,D02D 
,D04,D02D

09 
 هفتم

10D 14,D13,D11,D10,D03D 
,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D

12 10D سوم 

11D 14,D13,D11,D03D 
,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D

12,D11 11D دوم 

12D 14,D13,D12,D11,D10,D03,D01D 12,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D 12,D01D چهارم 

13D 13D 
,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D

13,D12,D11 13D اول 

14D 14D 
,D10,D09,D08,D07,D06,D05,D04,D02,D01D

14,D12,D11 14D اول 

 
به دست  5شکل  مطابق سازمان آراسته سازیمدل فرآیندی پیاده ،با توجه به سطوح متغیرهای شناسائی شده

  آمد.
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 سازمان آراسته سازیمدل فرآیندی پیاده. 5 شکل                       

 

 اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئیج( 

خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار . (بیرونی)گیری اندازهمدل 
 1/۰در تمامی موارد از  (2های شکل )مقادیر روی پیکان دهد که مقدار بارعاملینشان می 5اسمارت پی ال اس

ها با رها نقش مهمی در تبیین هر یک از عوامل دارند. خروجی معناداری روابط متغیبزرگتر است، بنابراین گویه
بیشتر است. بنابراین بارهای عاملی مشاهده  ۰۲/5آماره تی در تمامی موارد از  دهد،مینشان  سازیخودگردانروش 

 شده از نظر آماری معنادار هستند.

های روایی همگرا، پایایی ترکیبی و روایی واگرا آزمون گیری با استفاده از شاخصدر بخش اندازه برازش مدل
دهد چقدر متغیرهای یک سازه با همدیگر همراستا هستند. روایی همگرا با محاسبه نشان می روایی همگراشد. 

                                                      
1 . Smart PLS 

 اطالعات یفناور یریکارگبه
 و ارتباطات

 سازمان آراسته

 مشارکت مستمر کارکنان

ارتقاء ساختار 
 یسازمان

و  یاستانداردساز
 یزگیاستقرار پاک

 بهبود عملکرد کارکنان و سازمان

 رساختیز تیتقو
 یسازمان

 نظام فایو اس یسازادهیپ

 یسازمان  راتییتغ  تیریمد

 انیمشتر تیجلب رضا

 یبانیو پشت تیحما
 یعال تیریمد

 یطیمح تیریمد ستمیس

 کارکنان یتوانمندساز

 دمانیو چ کیتفک
 طیدر مح حیصح
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باالتر  AVE اریمع( معتقدند اگر 5۰85)  5شود. فورنل و الرکربررسی می (AVE) شده استخراج انسیوار نیانگیم
بهتر و  اریمع یساختار یهادلدر م (CR)پایایی ترکیبی  است. همگرا ییرواگیری دارای باشد مدل اندازه 1/۰از 

 ریروابط ز دیبا (CR)و پایایی ترکیبی همگرا  ییروا یبرا .۰ رودیکرونباخ به شمار م یلفاآنسبت به  یمعتبرتر
 قرار باشد:بر

  .CR>0.7; CR>AVE; AVE>0.5 59 : 5 رابطه
، بنابراین است 1/۰تمامی متغیرها بزرگتر از  (AVE)مقدار  1جدول  به شرحبر اساس مقادیر محاسبه شده 

بزرگتر است،  2/۰است و در تمامی موارد از آستانه  (AVE)نیز بزرگتر از  (CR)روایی همگرا وجود دارد. مقدار 
بنابراین پایایی مورد تأیید  بوده، 2/۰بنابراین شرط سوم نیز برقرار است. آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 

 است.
 

 
 خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی. 2شکل 

 
گزارش شده است )قطر اصلی(، از  ۲که برای هر سازه به شرح جدول  (AVE)بر اساس محاسبات جذر 

در  های مدل بیشتر است، که این موضوع بیانگر روایی واگرای قابل قبول برای مدلهمبستگی آن با سایر سازه
 گیری است.بخش اندازه

                                                      
1 . Fornell and Larcker 
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 میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ .1 جدول

 AVE CR α اصلیهای سازه

 222/۰ 288/۰ 111/۰ مشارکت مستمر کارکنان

 ۲81/۰ 8۰5/۰ 1۰۲/۰ حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی

 2۲2/۰ 89۰/۰ 151/۰ سازمان آراسته

 2۱8/۰ 228/۰ ۲۱۰/۰ ارتقاء ساختار سازمانی

 2۱2/۰ 2۲۱/۰ 129/۰ کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتبه

 2۲۲/۰ 82۰/۰ ۲۰1/۰ سیستم مدیریت محیطی

 85۰/۰ 821/۰ ۲9۲/۰ تفکیک و چیدمان صحیح در محیط

 88۱/۰ ۰5۰/۰ 1۰5/۰ استانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط

 2۱۰/۰ 8۱2/۰ 129/۰ تقویت زیرساخت سازمانی

 888/۰ ۰95/۰ 85۰/۰ توانمندسازی کارکنان

 222/۰ 8۲1/۰ ۲82/۰ فایو اسسازی نظام پیاده

 222/۰ 8۰۰/۰ 1۰۱/۰ تغییرات سازمانیمدیریت 

 885/۰ ۰۰1/۰ 1۱۲/۰ بهبود عملکرد کارکنان و سازمان

 28۰/۰ 82۲/۰ 2۰۱/۰ جلب رضایت مشتریان

 
 روایی واگراماتریس سنجش  .۲ جدول

5۰ ۰ 8 2 ۲ 1 ۱ 9 2 5 های پژوهشسازه
 55
 52
 59
 5۱
 

 (5ارتقاء ساختار سازمانی )

8۰1
/۰

 

             

استانداردسازی و استقرار 
252 (2پاکیزگی محیط )

/۰
 

2۲۰
/۰

 

            

بهبود عملکرد کارکنان و 
۲9۰ (9سازمان )

/۰
 

2۰2
/۰

 

29۰
/۰

 

           

کارگیری فناوری اطالعات به
1۱۰ (۱ارتباطات ) و

/۰
 

9۱۱
/۰

 

18۲
/۰

 

229
/۰

 

          

تفکیک و چیدمان صحیح در 
 (1محیط )

918
/۰

 

5۱2
/۰

 

528
/۰

 

9۰2
/۰

 

2۰8
/۰

 

         

۱2۰ (۲تقویت زیرساخت سازمانی )
/۰

 

952
/۰

 

9۰5
/۰

 

۲25
/۰

 

۲58
/۰

 

212
/۰

 

        

 (2توانمندسازی کارکنان )

12۰
/۰

 

222
/۰

 

۲5۰
/۰

 

۱89
/۰

 

22۲
/۰

 

921
/۰

 

۰۰1
/۰

 

       

 (8جلب رضایت مشتریان )

۱۰5
/۰

 

9۱1
/۰

 

۱2۱
/۰

 

۱5۰
/۰

 

5۲8
/۰

 

929
/۰

 

۱9۱
/۰

 

89۰
/۰

 

      

پشتیبانی مدیریت حمایت و 
 (۰عالی )

9۰۰
/۰

 

9۰5
/۰

 

211
/۰

 

25۱
/۰

 

582
/۰

 

2۲8
/۰

 

925
/۰

 

519
/۰

 

255
/۰

 

     



 591  / رضا نجاری و همکاران سازمان آراسته یسازادهیپ یِندیفرآمدل 

 

9۰۰ (5۰سازمان آراسته )
/۰

 

928
/۰

 

521
/۰

 

529
/۰

 

282
/۰

 

98۰
/۰

 

9۰9
/۰

 

2۲2
/۰

 

5۲1
/۰

 

258
/۰

 

    

952 (55سیستم مدیریت محیطی )
/۰

 

92۰
/۰

 

25۰
/۰

 

22۱
/۰

 

99۰
/۰

 

929
/۰

 

21۰
/۰

 

9۰۱
/۰

 

98۲
/۰

 

5۲۲
/۰

 

228
/۰

 

   

مدیریت تغییرات سازمانی 
(52) 

292
/۰

 

28۱
/۰

 

9۰۱
/۰

 

52۲
/۰

 

51۱
/۰

 

2۰1
/۰

 

952
/۰

 

92۲
/۰

 

۱59
/۰

 

92۲
/۰

 

211
/۰

 

25۰
/۰

 

  

مشارکت مستمر کارکنان 
(59) 

2۰۱
/۰

 

258
/۰

 

۱58
/۰

 

2۱۰
/۰

 

958
/۰

 

999
/۰

 

219
/۰

 

925
/۰

 

92۰
/۰

 

52۱
/۰

 

91۰
/۰

 

981
/۰

 

2۱1
/۰

 

 

فایو اس سازی نظام پیاده
(5۱) 

2۱9
/۰

 

5۰1
/۰

 

95۲
/۰

 

5۲۰
/۰

 

2۰۰
/۰

 

298
/۰

 

۱۰2
/۰

 

۱۰2
/۰

 

925
/۰

 

5۰۱
/۰

 

289
/۰

 

۱۰2
/۰

 

99۰
/۰

 

82۲
/۰

 

 

 (درونی) ساختاریمدل 

ل ی با تکنیک حداقاساس ساختار علّ های پژوهش برفرضیه صورترابطه متغیرهای مورد بررسی در مدل به 
درصد  ۰1متغیرها و آماره تی در سطح اطمینان مربعات جزئی آزمون شده است. خالصه نتایج بار عاملی استاندارد 

 ارائه شده است. 9و شکل  2 ها در جدولضیهو نتایج آزمون فر
 

 های پژوهش. نتایج آزمون فرضیه2جدول 

 نتیجه تیآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید ۰۱9/2 2۲2/۰ سیستم مدیریت محیطی تقویت زیرساخت سازمانی

 تایید 2۱9/2 298/۰ سیستم مدیریت محیطی پشتیبانی مدیریت عالیحمایت و 

 تایید 25۲/9 9۰۰/۰ سیستم مدیریت محیطی ارتقاء ساختار سازمانی

 تایید 819/۱ ۱9۱/۰ تفکیک و چیدمان صحیح در محیط سیستم مدیریت محیطی

 تایید ۰21/5 ۲۰1/۰ کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتبه سیستم مدیریت محیطی

 تایید ۱1۰/2 12۲/۰ استانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط سیستم مدیریت محیطی

 رد ۰2۰/5 518/۰ مدیریت تغییرات سازمانی تفکیک و چیدمان صحیح در محیط

کارگیری فناوری اطالعات و به
 ارتباطات

 تایید 128/2 299/۰ مدیریت تغییرات سازمانی

پاکیزگی استانداردسازی و استقرار 
 محیط

 تایید ۰2۱/2 289/۰ مدیریت تغییرات سازمانی

 تایید ۱2۲/2 2۰۰/۰ مشارکت مستمر کارکنان تفکیک و چیدمان صحیح در محیط

کارگیری فناوری اطالعات و به
 ارتباطات

 تایید ۲۰۰/2 259/۰ مشارکت مستمر کارکنان

استانداردسازی و استقرار پاکیزگی 
 محیط

 رد ۱۱۰/۰ ۰88/۰ کارکنانمشارکت مستمر 

 تایید 82۲/9 ۱۱2/۰ توانمندسازی کارکنان مدیریت تغییرات سازمانی

 رد 52۰/۰ ۰52/۰ توانمندسازی کارکنان مشارکت مستمر کارکنان

 تایید 1۰9/۲ 19۰/۰ سازی نظام فایو اسپیاده توانمندسازی کارکنان

 تایید ۰8۰/5 ۲12/۰ سازمانبهبود عملکرد کارکنان و  سازی نظام فایو اسپیاده

 تایید 2۱5/1 ۱29/۰ جلب رضایت مشتریان سازی نظام فایو اسپیاده

 تایید 25۱/1 ۱91/۰ سازمان آراسته سازی نظام فایو اسپیاده
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گیزر و نیکویی برازش استفاده شده است. -های ضریب تعیین، استونبرای برازش مدل ساختاری از شاخص
را مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش  ۲2/۰و  99/۰، 5۰/۰( سه مقدار 5۰۰8) 5چین

های درونزای به سازه (𝑅2)بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است. ضریب تعیین 
ت، بنابراین برازش مدل درصد گزارش شده اس 5۰مثبت و اکثراً باالی  (8 )جدولدست آمده برای مدل پژوهش 

. این شاخص معیاری سازدیمدل را مشخص م ینیبشیقدرت پ 𝑄2یا شاخص  زریگ-استون اریمعمطلوب است. 
د گیزر مثبت باش-برای ارزیابی روایی متقاطع در مدل حداقل مربعات جزیی است. چنانچه مقدار شاخص استون

درونزا،  یهامورد سازه مدل در ینیبشیو همکاران درباره شدت قدرت پ 2. هنسلربینی مورد تایید استیی پیشروا
که  یورتاند. در صهکرد نییتع یمتوسط و قو ف،یضع ینیب شیقدرت پ بیترت را به 91/۰و  51/۰،  ۰2/۰سه مقدار 

 گرید یهاسازه نیروابط ب کهکمتر از صفر شود، نشانگر آن است  ایسازه درونزا صفر و  کی مورد در 𝑄2مقدار 
 .5۰ نشده است نییتب یخوبمدل و آن سازه درونزا به

 

 
 

 استراپینگ(معناداری روابط متغیرها با روش حداقل مربعات جزئی )بوت .9شکل 

 

                                                      
1 . Chin 
2 . Henseler  
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شود. با استفاده استفاده می 5بالیندفولدینگ افزار اسمارت پی ال اس از تکنیکدر نرم 𝑄2برای محاسبه مقدار 
برای روایی . 9و روایی متقاطع اشتراکی 2آید: روایی متقاطع افزونگیدست میه شاخص روایی باز این تکنیک دو 

های متقاطع افزونگی و اشتراکی، اعداد مثبت نشان دهنده کیفیت مناسب مدل هستند. این مقادیر برای تمامی سازه
 91/۰یا بزرگتر از  91/۰تا  51/۰ه بدست آمده است. همچنین مقادیر متغیرها عموماً در باز (8 )جدولپژوهش مثبت 

همترین م شود.برآورد می یقو تامتوسط  های پژوهش بصورتسازه ینیبشیقدرت پبدست آمده است. بنابراین 
( 2۰۰۰و همکاران ) ۱وتزلساست.  نیکویی برازشجزیی شاخص  مربعات شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل

اند که در این تحقیق با معرفی کرده GOFرا مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  9۲/۰و  21/۰، ۰5/۰سه مقدار 
  به دست آمد که نشانگر برازش مناسب مدل است. 9۰8/۰، مقدار 2۲8/۰ضریب تعیین 

 
 افزونگی اشتراکی و مقادیر ضریب تعیین، روایی متقاطع  .8جدول 

 روایی متقاطع افزونگی روایی متقاطع اشتراکی ضریب تعیین های اصلیسازه

 5۲۲/۰ 9۰2/۰ 222/۰ مشارکت مستمر کارکنان

 552/۰ 219/۰ ۰/۰ حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی

 52۲/۰ 2۲2/۰ 58۰/۰ سازمان آراسته

 2۲۰/۰ 9۰۲/۰ ۰/۰ ارتقاء ساختار سازمانی

 59۱/۰ 22۰/۰ 9۲۲/۰ ارتباطاتکارگیری فناوری اطالعات و به

 25۲/۰ 912/۰ 91۰/۰ سیستم مدیریت محیطی

 2۱2/۰ 989/۰ 588/۰ تفکیک و چیدمان صحیح در محیط

 2۰2/۰ 998/۰ 22۲/۰ استانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط

 58۱/۰ 92۰/۰ ۰/۰ تقویت زیرساخت سازمانی

 ۱9۰/۰ 1۲۲/۰ 2۰1/۰ توانمندسازی کارکنان

 2۰9/۰ ۱2۰/۰ 285/۰ فایو اسسازی نظام پیاده

 551/۰ 215/۰ 21۰/۰ مدیریت تغییرات سازمانی

 512/۰ 2۰9/۰ ۱95/۰ بهبود عملکرد کارکنان و سازمان

 951/۰ ۱15/۰ 22۱/۰ جلب رضایت مشتریان

 

 و پیشنهادهاگیری نتیجه .5

 5۱های اصلی )مفهوم( و مقوله ۲5اولیه )مفاهیم ساختار یافته های نیمهمصاحبه، مشاهده و  در این پژوهش
با و رسیم تمدل  تفسیری –روش مدلسازی ساختاری  با ؛شناسایی سازی سازمان آراستهمدل فرآیندی پیادهمقوله( 
 ت.مورد تایید قرار گرف (درونی)ساختاری  و( بیرونی)گیری اندازه هایمدل حداقل مربعات جزئی رویکرداز  استفاده

اند آن ی دولتی و خصوصی سعی کردههاسازمان، دارد بسیاریمنافع بسیار با توجه به اینکه آراستگی سازمانی 
را به کار برند، لیکن عدم توجه کافی به فلسفه آراستگی و انطباق آن با ارکان سازمانی موجب شده است، آراستگی 

دم عینه و زمان موفقیتی در این زمینه حاصل نشود. رغم صرف هزجاری نشود و علی هاسازمانآنچنان که باید در 
ن پژوهش در ایسازی آراستگی در ادبیات پژوهش نیز مشهود است. توجه به تغییرات در ارکان سازمانی در زمان پیاده

سازمان آراسته  سازیهای مدل فرآیندی پیادهسعی شد این شکاف تحقیقی از میان برداشته شود و با شناسایی مولفه

                                                      
1 . Blindfolding 
2 . Cross-validated Redundancy 
3 . Cross-validated Communality 
4. Tezless 
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تاکید بر ارکان سازمان و ایجاد یک ارتباط منطقی میان آنها این مدل از سازمان به عنوان یک چهره نوظهور  با
اتی یا خدمخصوصی،  ،دولتیسازی سازمان آراسته قابلیت اجرا در هر نوع سازمان معرفی شود. مدل فرآیندی پیاده

 سازمان تقویت زیرساخت سازمانی، حمایت و پشتیبانی براساس نتایج بدست آمده در این نوع مدل ازتولیدی را دارد. 
مدیریت عالی و ارتقا ساختار سازمانی به عنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر سیستم مدیریت محیطی تاثیر 

کارگیری فناوری اطالعات و و چیدمان صحیح در محیط، به مستقیم دارند. سیستم مدیریت محیطی نیز بر تفکیک
رات سازمانی توان مدیریت تغییگذارد و به این ترتیب میاستانداردسازی و استقرار پاکیزگی محیط اثر می ارتباطات و

نیز  انجامند. در نهایتو مشارکت مستمر کارکنان را تسهیل کرد. این عوامل به توانمندسازی نیروی انسانی می
جلب رضایت مشتریان و خلق سازمان آراسته  سازی نظام فایو اس موجب بهبود عملکرد کارکنان و سازمان،پیاده
 شود.می

ت الزم در ارکان تغییرا ،سازی آراستگی سازمانیپیاده شود برای دستیابی به نتایج ملموس و پایدارپیشنهاد می
های یمها، ایجاد تنامهل کنترل سلسه مراتبی، ابالغ شیوهسازمان به وجود آید. این تغییرات در بعد ساختار شام

 رد های آنو مولفه یآراستگقرار گرفتن  در بعد اهداف شامل ؛ی، تفویض اختیار و حمایت آشکار مدیریتکار
درک  شیافزا؛ در بعد کارکنان شامل مشارکت مستمر، آراستگی هیانیبسازمان و داشتن  کیاستراتژ یهاتیاولو

فرهنگ رار استق و در کلیه سطوح آموزش مستمری، ریپذ تیمسئول و ، ثبات قدمیو وفادار ییپاسخگو ،یآراستگ
قص ن تیریمدمستمر، به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و های ارزیابی آراستگی؛ در بعد فناوری شامل

 ی،منیا یاستانداردها فیتعر سازی و استقرار پاکیزگی محیط،و در آخر در بعد محیط شامل استاندارد زاتیتجه
مند های تحقیق شامل فقدان مباحث نظاممحدودیت رضایت مشتریان است. ی و جلبطیمح یاستانداردها تیرعا

سشنامه و تکمیل پر کنندگانمشارکتدسترسی به عدم سهولت در ادبیات پژوهش، در زمینه ارکان سازمان آراسته 
 توسط نمونه آماری بوده است.
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