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ABSTRACT
Introduction: Organizational trauma theory is perhaps one of the newest theories in
organizational behavior and management fields, which is aimed to investigate the psychological
and physical side effects of organizational trauma for individual and group in an organization.
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The aim of this study was to investigate the effects of organizational trauma on the skills
of employees working in Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran.

Materials and

Methods: PLS and organizational trauma questionnaires were used. The effects of this
trauma on different skills of hospital staffs were investigated. Results: Our data revealed a
significant correlation between organizational trauma and staff skills in different dimensions.

Conclusions: Organizational trauma can reduce employee skills in workplace. If this
trauma lasts for a long period, it can affect organizational productivity.
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مقدمه :تئوری ترومای سازمانی شاید یکی از جدیدترین تئوریها در عرصههای رفتار سازمانی و
مدیریت باشد که با هدف اثرات جانبی روحی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان
بررسی میشود .هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترومای سازمانی بر مهارتهای کارکنان مشغول به کار
در بیمارستان خاتماالنبیاء ،تهران ،ایران بود .مواد و روشها :پرسشنامههای ترومای سازمانی و PLS
استفاده شد .اثرات این تروما بر مهارتهای مختلف کارکنان بیمارستان بررسی شد .یافتهها :دادههای
ما نشان داد یک همبستگی معنیداری بین ترومای سازمانی و مهارتهای کارکنان در درجههای مختلف
وجود دارد .نتیجهگیری :ترومای سازمانی میتواند مهارتهای کارکنان در محل کار را کاهش دهد .اگر
این تروما برای یک دورۀ طوالنی طول بکشد ،میتواند روی بهرهوری سازمان تأثیر بگذارد.

مقــاله پـــــژوهشي
مقدمه
امــروزه یکــی از مباحــث جدیــد مطــرح در حــوزۀ ســازمان
و مدیریــت ،نظریــۀ ترومــای ســازمانی یــا ضربــات روحــی
ســازمانی اســت .ایــن نظریــه بــه طــور ســاده بیــان میکنــد:
همانطــور کــه در زندگــی روزمــره ضربههــا و آســیبهای
مختلفــی بــه روح و جســم افــراد وارد میشــود ،ســازمانها
نیــز بهعنــوان موجوداتــی زنــده ،در معــرض آســیبها و
ضربههــای مختلفــی قــرار دارنــد.
ضربــۀ روحــی پدیــدهای اســت کــه امــروزه بــه طــور گســترده
در ســازمانها اتفــاق میافتــد و ایــن در حالــی اســت کــه
بهخوبــی درک و فهــم نشــده اســت .بــر اســاس مطالعــۀ ســرلک
و همــکاران ایــن پدیــده میتوانــد در چهــار ســطح مختلــف،
یعنــی در ســطح فــردی ،گروهــی ،ســازمانی و جامعــه نمــود
پیــدا کنــد و در صــورت عــدم کنتــرل و مدیریــت الزم ،آثــار و
پیامدهــای مخربــی از خــود بــه جــا بگــذارد ( .)1در جــدول 1
عالیــم و نشــانههای ضربــۀ روحــی در ســطوح مختلــف نشــان
دادهش��ده استــ .در ادامــه توضیحــات مختصــری در رابطــه بــا
تأثیــر ضربــات روحــی بــر هــر ســطح از تحلیــل ارائــه میشــود.
ضربۀ روحی در سطح فردی

ضربۀ روحی در سطح گروهی
اگرچــه تجربــۀ ضربــۀ روحــی در ســطح شــخصی رخ میدهــد،
ولــی اگــر تجربــۀ آن بــا شــدت زیــادی باشــد و اگــر بــه

صــورت گســترده اتفــاق افتــاده باشــند در نهایــت منجــر بــه
ضربــۀ روحــی گروهــی ( 1)G.Tمیگــردد ،و همچنیــن ضربــۀ
روحــی گروهــی نیــز میتوانــد توســط گروههــای دیگــر
شناساییشــده و آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و بدیــن
وســیله ضربــۀ روحــی بــه بخشهــای چندگان ـهای از ســازمان
رســیده و ضربــۀ روحــی ســازمانی شــکل گیــرد (.)2
ضربه روحی در سطح سازمانی
مشــابه افــراد ،ســازمانها نیــز میتواننــد از ترومــا رنــج
ببرنــد همانگونــه کــه شــرح آن در مباحــث قبلــی گفتــه
شــده اســت ،ضربــۀ روحــی ســازمانی میتوانــد بــهصــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم و یــا یکبــاره و تدریجــی اتفــاق بیفتــد
( .)3ســازمانی کــه بــه دلیــل اختــاس یکــی از مدیــران،
نامــش بــر ســر زبانهــا افتــاده اســت ،ممکــن اســت دچــار
کاهــش اعتمــاد مشــتریان و از دســت دادن جایــگاه خــود در
بــازار شــود و از ایــن رهگــذر ضربــۀ روحــی قابلمالحظــهای
را دریافــت نمایــد (.)2
ضربه روحی در سطح جامعه

جامعــۀ مــا جامعــهای ســازمانی اســت .ضربــات روحــی
ســازمانی بهراحتــی میتوانــد بــه جامعــه منتقــل شــود
و جامعــه را متأثــر ســازد .مثــ ً
ا اســتفاده از روغــن پالــم
در برخــی مــواد خوراکــی توســط یــک یــا چنــد شــرکت و
ســازمان و یــا حادثــۀ مربــوط بــه بخیــۀ چانــۀ کودکــی در
بیمارســتان خمینیشــهر اصفهــان ،کل جامعــه را درگیــر
خــود نمــود .ســازمانها بهعنــوان شــبکهای از نهادهــای
اجتماعــی ایفــای نقــش میکننــد ســاختارهای اجتماعــی در
خطمشــی گذاریهــا مؤثــر واقــع میشــوند .دولتهــا عــاوه
بــر تأمیــن نیازهــا و خواســتههای ســازمانها ،منافــع عــام و
ذینفعهــا را نیــز مدنظــر قــرار میدهنــد (.)2

جدول  -1عالیم و نشانههای ضربۀ روحی در سطوح مختلف (.)1
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همــۀ افــراد در زندگــی شــخصی خــود در معــرض حوادثــی
چــون از دســت دادن عزیــزان ،ابتــاء بــه بیماریهــای ســخت
و نظایــر آن قــرار دارنــد .از دســت دادن وابســتگیهای مطلــق
و یــا حتــی خیالــی ماننــد اعتمــاد ،امنیــت و یــا پرهیــزگاری و
تقــوا میتوانــد باعــث ایجــاد ضربــۀ روحــی در فــرد شــود (.)2
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پیامدهای ضربۀ روحی سازمانی
ســازمانهایی کــه دچــار ضربــۀ روحــی شــدهاند معمــوالً
حاالتــی چــون رکــود ،ورشکســتگی ،کاهــش منابــع مالــی،
عــدم بهرهمنــدی از فنــاوری روز و نظایــر آن را تجربــه میکننــد.
طبــق نظریــۀ چهرههــای ســازمانی ( ،)4یکــی از چهرههایــی
کــه ســازمانها در محیطهــای متالطــم و متخاصــم امــروزی
بهمنظــور تــداوم بقــاء بایــد از خــود بــه نمایــش بگذارنــد،
چهــرۀ ادارهکننــدۀ ضربــات روحــی ســازمانی اســت .ســازمانها
بهعنــوان موجوداتــی کــه بــه دنبــال بقــاء هســتند بایــد از
توانمنــدی الزم در خصــوص مدیریــت ضربــات وارده بــه پیکــرۀ
خــود برخــوردار باشــند تــا بتواننــد در محیطهــای پرآشــوب
کنونــی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد (.)5

نشــان میدهــد کــه افــراد بــرای اینکــه عملکــرد مناســبی در
ســازمان داشــته باشــند ،بــه حــد مطلوبــی از اســترس و فشــار
روانــی نیــاز دارنــد .اگــر میــزان فشــار روانــی و اســترس خیلــی
زیــاد و یــا خیلــی کــم باشــد ،عملکــرد کارکنــان کاهــش
مییابــد (.)8
شــواهد معتبــری مبنــی بــر اینکــه آســیبهای روانــی میتوانــد
در نتیجــۀ اختــاالت استرســی پــس از ترومــا باشــد ،وجــود
دارد ( .)7عــاوه بــر ایــن در دو دهــۀ گذشــته تشــخیص داده
شــده اســت کــه افــرادی نظیــر اعضــای پلیــس ،پرســتاران و
پزشــکان کــه قبــل یــا بعــد از حــوادث آســیبهای روانــی،
حضــور بــه هــم میرســانند .خودشــان را قربانــی آســیبهای
روانــی میکننــد.

اصطــاح ضربــۀ روحــی ســازمانی از حــوزۀ پزشــکی اقتبــاس
و بــه دنیــای ســازمانها وارد شــده اســت .بــه طــور کلــی بــه
هــر نــوع ضربــه ،جراحــت ،شــوک ،آســیب و حادثــۀ وارد شــده
بــر بــدن در علــم پزشــکی ،ضربــۀ روحــی یــا ترومــا 2گفتــه
میشــود؛ مشــروط بــه اینکــه از خــارج بــه بــدن وارد شــده
باشــد و عامــل درونــی ،علــت ایجــاد آســیب نباشــد ( .)6پــس
از یــک حادثــه یــا ضربههــای مکــرر ،مــردم ممکــن اســت بــا
روشهــای مختلــف واکنــش نشــان دهنــد .طیــف گســتردهای از
واکنشهــای جســمی و روحــی کــه واکنــش عــادی بــه حــوادث
غیرطبیعــی باشــند در تصویــر  1لیســت شــده اســت (.)7

آنچــه در ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن هســتیم ،بررســی اثــرات
فــردی ضربــات روحــی بــر روی مهارتهــا و نیازهــای کارکنــان
اســت .بــر مبنــای تقســیمبندی هرمــن و ویویــان ،مهارتهــای
افــراد در ســازمان بــه ســه دســتۀ فنــی ،ادراکــی و انســانی
تقســیم میشــوند (.)9

رابطۀ میان فشار روانی و عملکرد
فشــار روانــی وضعیــت پویایــی اســت کــه در آن انســان بــا یــک
فرصــت ،محدودیــت و یــا تقاضایــی روبـهرو اســت کــه بــا آنچــه
بــدان اشــتیاق دارد و نتیجــۀ آن برایــش مهــم و در عیــن حــال
نامطمئــن اســت ،مرتبــط میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،فشــار
روانــی عبــارت اســت از پاســخی انطباقــی کــه تحــت تأثیــر
ویژگیهــای فــردی یــا فرایندهــای روانشــناختی شــکل
میگیــرد بدیــن معنــی کــه نتیجــۀ یــک عمــل ،وضعیــت
یــا رخــداد خارجــی اســت کــه تقاضاهــای ویــژۀ جســمانی یــا
روانشــناختی را در انســان تحمیــل میکنــد ( .)8مطالعــات

مهــارت فنــی یعنــی توانایــی بــه کاربــردن دانــش ،روش و
وســایل الزم بــرای اجــرای وظایــف خــاص کــه از راه تجربــه،
آمــوزش و تعلیــم بــه دســت آمــده اســت .مهــارت انســانی
یعنــی توانایــی داوری در کار ،بــهوســیلۀ مــردم بــه انضمــام
آگاهــی از فــن تشــویق و بــه کار گرفتــن شــیوههای رهبــری
مؤثــر و مهــارت ادراکــی یعنــی توانایــی درک مشــکالت کلــی
ســازمان و اینکــه هــر کاری مناســب چــه بخشــی از ســازمان
اســت .چنیــن دانشــی بــه شــخص اجــازه میدهــد کــه بــر
اســاس هدفهــای ســازمان عمــل کنــد نــه بــر پایــۀ هدفهــا
و احتیاجــات گــروه مربــوط بــه خویــش .بــه مــوازات پیشــرفت
فــرد از ســطح سرپرســتی بــه مقامهــای بــاالی مدیریــت،
نــوع ترکیــب مهارتهــا فــرق خواهــد کــرد ( .)9بــه عبــارت
دیگــر در ســه ســطح مدیریــت ،مهارتهــای خاصــی مــورد
نیــاز اســت .عــاوه بــر ســه مهــارت فــوق ،در ایــن تحقیــق
مهارتهــای تأمیــن نیــاز نیــز اضافــهشــده اســت.

Trauma
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تعریف ضربۀ روحی

انواع مهارتهای مدیران

مقــاله پـــــژوهشي
تأثیر ضربات روحی بر مهارتهای کارکنان
معمــوالً افــرادی کــه در معــرض رویدادهــا یــا بیماریهای ســخت
قــرار میگیرنــد و یــا به دلیــل حــوادث مختلف ،دچــار مصدومیت
و معلولیــت میشــوند ،حــاالت روحی پرفشــاری را تجربــه خواهند
کــرد کــه ممکن اســت نگاه آنهــا به زندگــی را تغییر دهــد (.)10
بهعنــوان مثــال نگهبــان ورودی یــا پرســتار بخــش اورژانــس
یــک بیمارســتان کــه همیشــه بــا افــراد صدمــه دیــده و حــوادث
دلخــراش روبــهرو اســت یــا کارمنــدی کــه بــا مــرگ اتفاقــی
دوســت خــود و یــا همــکارش مواجــه میشــود و یــا فــردی کــه
چندیــن ســال در یــک ســازمان کارکــرده اســت و بــا محیــط و
فضــای ارتباطــی و همــکاران خــود انــس گرفتــه اســت و اکنــون
مجبــور ميباشــد بــه خاطــر کوچکســازی ،ســازمان خــود را
تــرک کنــد و یــا کارکنانــی کــه بــه دلیــل ســوء اســتفادۀ مالــی و
اخالقــی مدیــران خــود در معــرض ســوءظن جامعــه قرارگرفتهاند
شــرایط پراســترس و پرفشــاری را تجربــه مینماینــد .ایــن قبیــل
مثالهــا بیانگــر پدیــدۀ جدیــدی اســت کــه اخیــرا ً تحــت عنــوان
ضربــۀ روحــی ســازمانی در عرصــۀ ســازمان و مدیریــت مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)11مطالعــات نشــان میدهــد
کارکنانــی کــه دچــار ضربــات روحــی میشــوند ،بــه دلیــل از
دســت دادن آرامــش فکــری و روحــی میتواننــد دچــار کاهــش
مهارتهــای انســانی ،ادارکــی و فنــی شــوند (.)2
بخــش مــواد و روشهــای تحقیــق شــامل قســمتهای متمایــز
زیــر میباشــد:
الف -هدف و فرضیات تحقیق
هــدف تحقیــق حاضــر ،بررســی اثــرات ضربــات روحــی بــر روی
مهارتهــا و تأمیــن نیازهــای کارکنــان بیمارســتان خاتماالنبیــاء
اســت .بــرای مشــخص نمــودن تأثیــر ضربــۀ روحــی بــر
روی مهارتهــا و تأمیــن نیازهــای کارکنــان بیمارســتان
خاتماالنبیــاء ،فرضیــات زیــر تدویــن شــده اســت:
فرضیــۀ اصلــی :ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارتهــای
کارکنــان تأثیــر میگــذارد.
فرضیــۀ فرعــی  :1ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارتهــای
فنــی کارکنــان تأثیــر میگــذارد.
فرضیــۀ فرعــی  :2ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارتهــای
انســانی کارکنــان تأثیــر میگــذارد.

فرضیــۀ فرعــی  :4ضربــات روحــی ســازمانی بــر تأمیــن
نیازهــای کارکنــان تأثیــر میگــذارد.
ب -روش تحقیق و ابزار تحقیق
تحقیــق حاضــر از نــوع پیمایشــی اســت .در ایــن تحقیــق،

در تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه از مباحــث اســتنباطی و
توصیفــی آمــاری اســتفادهشــده اســت .آمارههــای توصیفــی
شــامل جــداول فراوانــی و میانگیــن میباشــد و در ســطح
اســتنباطی نیــز از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــه روش تجزیــۀ
مؤلفههــای اصلــی و مــدل معــادالت ســاختاری شــامل
تحلیــل عاملــی تائیــدی و تحلیــل مســیر اســتفادهشــده اســت.
نرمافزارهــای مــورد اســتفاده جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا
بســتۀ نرمافــزاری  SPSSنســخۀ  22و بســتۀ نرمافــزاری PLS
نســخۀ  3میباشــند.
ج -بررسی روایی ابزار
در روششناســی مــدل معــادالت ســاختاری ،ابتــدا بــه ســاکن
الزم اســت تــا روایــی ســازه ،3مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه تــا
ب شــده بــرای اندازهگیــری
مشــخص شــود نشــانگرهای انتخــا 
ســازههای مــورد نظــر خــود از دقــت الزم برخــوردار هســتند.
یعنــی آیــا ســؤاالت بــرای اندازهگیــری متغیرهــا درســت انتخاب
شــدهاند یــا خیــر؟ بــرای ایــن منظــور از تحلیــل عاملــی
تائیــدی ( ،4)CFAاســتفاده میشــود .بــه ایــن صــورت کــه بــار
عاملــی هــر نشــانگر بــا ســازۀ خــود دارای مقــدار  tمعنــیدار
در ســطوح  0/05و  0/01درصــد باشــد .در ایــن صــورت ایــن
نشــانگر از دقــت الزم بــرای اندازهگیــری آن ســازه یــا صفــت
مکنــون برخــوردار اســت .در جــدول  2مقادیــر بــار عاملــی برای
نشــانگرهای هــر ســازه آورده شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج جــدول فــوق مشــخص میشــود کــه
نشــانگرهای هــر ســازه بــه دلیــل معن ـیداری در ســطح یــک
درصــد از اهمیــت الزم بــرای اندازهگیــری برخــوردار هســتند و
لــذا روایــی ســازه که بــرای بررســی دقــت و اهمیت نشــانگرهای
انتخابشــده بــرای اندازهگیــری ســازهها ،انجــام شــد نشــان
میدهــد کــه نشــانگرها ،ســاختارهای عاملــی مناســبی را جهــت
اندازهگیــری ابعــاد مــورد مطالعــه در مــدل تحقیــق فراهــم
میآوردنــد .نشــانگرهای کماهمیــت در تشــکیل ســاختار
عاملــی بــرای افزایــش دقــت از تحلیــل کنــار گذاشــته شــدند.
همچنیــن بــه جهــت بررســی پایایــی نیــز از شــاخص پایایــی
ترکیبی اســتفاده شــد .در روششناســی مدل معادالت ســاختاری
از ضریــب پایایــی ترکیبــی اســتفاده میشــود کــه مقادیــر باالتــر
از  0/6بــرای هــر ســازه نشــان از پایایــی مناســب آن دارد (.)12
Construct validity
Confirmatory factor analysis
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فرضیــۀ فرعــی  :3ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارتهــای
ادراکــی کارکنــان تأثیــر میگــذارد.

جهــت جمــعآوری اطالعــات مــورد نیــاز ،از پرسشــنامهای بــا
 40ســؤال اســتاندارد کــه مــواردی چــون انــواع مهارتهــای
فنــی ،انســانی ،ادراکــی و تأمیــن نیازهــای کارکنــان و ضربــات
روحــی را مــورد ســؤال قــرار میدهــد ،اســتفاده شــده اســت.
سرپرســتان شــیفت صبــح بخشهــای مختلــف بیمارســتان
فــوق تخصصــی خاتماالنبیــاء کــه تعــداد آنهــا  86نفــر
اســت ،جامعــۀ آمــاری تحقیــق حاضــر را تشــکیل میدهــد .بــر
اســاس جــدول مــورگان ،نمونـهای بــه حجــم  71نفــر بــه روش
نمونهگیــری تصادفــی طبقهبنــدی شــده بــرای ایــن حجــم از
جامعــه انتخــاب گردیــد.
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جدول  -2مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری.
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مقــاله پـــــژوهشي
مقــدار پایایــی ســازههای مــورد مطالعــه قابــلقبــول اســت.
در ایــن مرحلــه و بــا توجــه بــه اتمــام فــاز پاالیــش متغیــر و
اطمینــان از دقــت شــاخصها در اندازهگیــری مفاهیــم و
متغیرهــای مرتبــط میتــوان بــه آزمــون فرضیــات تحقیــق
پرداخــت .بــه عبــارت دیگــر کارایــی مــدل اندازهگیــری تحقیــق
تأمیــن شــده اســت.
د -آزمون فرضیات
در قالــب مــدل معــادالت ســاختاری فرضیــات مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد کــه نتیجــۀ آن در ادامــه آمــده اســت .بــا در نظــر
گرفتــن نتایــج بررســی روابــط بیــن ســازۀ مســتقل و وابســته
بــا اســتفاده از ضریــب مربوطــه میتــوان بــه بررســی معنـیدار
اثــرات بیــن ســازههای تحقیــق پرداخــت.
بهمنظــور بررســی معن ـیداری ضریــب مســیر یــا همــان بتــا از
روش از ســرگیری  Bootstrappingاســتفاده شــد کــه بــرای ایــن
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منظــور از ســرگیری در دو حالــت  100و  300نمونــه اســتفاده
شــد کــه نتایــج نشــان میدهــد در هــر دو حالــت معنــیدار
بــودن یــا بیمعنــی بــودن پارامتــر تغییــری ایجــاد نشــده و
نتایــج از اعتبــار محکمــی برخــوردار هســتند .لــذا میتــوان در
قالــب مــدل رگرســیونی فرضیــات تحقیــق را آزمــون نمــود.
یافتهها
الف -ضربات روحی سازمانی بر مهارتهای ادراکی
کارکنان تأثیر میگذارد
بــر اســاس مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب مســیر اثــر
ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت ادراکــی معــادل -0/255
تخمیــن زده شــده اســت .ســطح معن ـیداری مقــدار  tبــرای
ایــن پارامتــر معنــیدار اســت زیــرا کــه بزرگتــر از 1/96
اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای رد فــرض صفــر وجــود دارد و
بــا توجــه بــه معن ـیداری ایــن ضریــب میتــوان بیــان نمــود

جدول  -3ضرایب بررسی پایایی سازههای تحقیق.
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کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه طــور مســتقیم و بــر اســاس
نتایــج مــدل بــر مهــارت ادراکــی اثــر معنــیداری بــه لحــاظ
آمــاری دارد .بــا توجــه بــه ضریــب معنـیدار و منفــی ایــن رابطه
میتــوان گفــت ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت ادراکــی
نقــش بازدارنــده داشــته و بــا افزایــش ضربــات روحــی ســازمانی
از مهــارت ادراکــی کارکنــان بهشــدت کاســته میشــود.
ب -ضربات روحی سازمانی بر مهارتهای انسانی کارکنان
تأثیر میگذارد
بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب
مســیر اثــر ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت انســانی
معــادل  -0/112تخمیــن زده شــده اســت .ســطح معنـیداری
ش شــده اســت
مقــدار  tبــرای ایــن پارامتــر معنــیدار گــزار 
زیــرا کــه بزرگتــر از  1/96اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای
رد فــرض صفــر وجــود دارد و بــا توجــه بــه معن ـیداری ایــن
ضریــب میتــوان بیــان نمــود کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه
طــور مســتقیم و بــر اســاس نتایــج مــدل بــر مهــارت انســانی
اثــر معنـیداری بــه لحــاظ آمــاری دارد .بــا توجــه بــه ضریــب
منفــی و معنــیدار ایــن رابطــه میتــوان گفــت ضربــات
روحــی ســازمان بــر مهــارت انســانی نقــش معنـیداری داشــته
و وجــود ضربــات روحــی ســازمانی عاملــی بازدارنــده بــرای
توســعه مهارتهــای انســانی نیــز بــه شــمار میآیــد.

بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب
مســیر اثــر ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت تأمیــن نیازهای
کارکنــان معــادل  -0/162تخمیــن زدهشــده اســت .ســطح
ش شــده
معنـیداری مقــدار  tبــرای ایــن پارامتــر معنـیدار گزار 
جدول  -4اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیات کلی تحقیق.
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بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب
مســیر اثــر ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت فنــی معــادل
 -0/212تخمیــن زدهشــده اســت .ســطح معن ـیداری مقــدار
 tبــرای ایــن پارامتــر معن ـیدار گزارششــده اســت زیــرا کــه
بزرگتــر از  1/96اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای رد فــرض
صفــر وجــود دارد و بــا توجــه بــه معنــیداری ایــن ضریــب
میتــوان بیــان نمــود کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه طــور
مســتقیم و بــر اســاس نتایــج مــدل بــر مهــارت فنــی اثــر
معنــیداری بــه لحــاظ آمــاری دارد .بــا توجــه بــه ضریــب
منفــی و معنـیدار ایــن رابطــه میتــوان گفــت ضربــات روحــی
ســازمان بــر مهــارت فنــی نقــش معنـیداری داشــته و وجــود
ضربــات روحــی ســازمانی عاملــی بازدارنــده بــرای توســعۀ
مهارتهــای فنــی نیــز بــه شــمار میآیــد.
مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش مــدل اندازهگیــری و
ســاختاری میشــود و بــا تأییــد بــرازش آن میتــوان نتایــج بــه
دســت آمــده از تحلیــل مــدل را معتبــر دانســت .در مدلســازی
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ج -ضربات روحی سازمانی بر تأمین نیازهای کارکنان
تأثیر میگذارد

اســت زیــرا کــه بزرگتــر از  1/96اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای
رد فــرض صفــر وجــود دارد و بــا توجــه بــه معنــیداری ایــن
ضریــب میتــوان بیــان نمــود کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه
طــور مســتقیم و بــر اســاس نتایــج مــدل بــر مهــارت تأمیــن
نیازهــای کارکنــان اثــر معن ـیداری بــه لحــاظ آمــاری دارد .بــا
توجــه بــه ضریــب منفــی و معنــیدار ایــن رابطــه میتــوان
گفــت ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت تأمیــن نیازهــای
کارکنــان نقــش معن ـیداری داشــته و وجــود ضربــات روحــی
ســازمانی عاملــی بازدارنــده بــرای توســعۀ مهارتهــای تأمیــن
نیازهــای کارکنــان نیــز بــه شــمار میآیــد.

مقــاله پـــــژوهشي
معــادالت ســاختاری بــه روش حداقــل مربعــات جزئــی شــاخص
 GOFکاملتریــن شــاخص بــرای بررســی کارایــی مــدل اســت.
ایــن معیــار از طریــق فرمــول زیــر محاســبه میشــود:

بــرای محاســبۀ آن کافــی اســت مقادیــر اشــتراک واریانــس را از
خروجــی نرمافــزار بــه دســت آورده کــه بــرای مــدل تحقیــق
ایــن شــاخص برابــر  0/195بــه دســت آمــد.
بــه پیشــنهاد تننهــاوس اگــر این مقــدار برابــر یــا بزرگتــر از 0/36
باشــد بــرازش بســیار خــوب ،اگــر بیــن  0/25تــا  0/1باشــد بــرازش
متوســط و اگــر کمتــر مســاوی  0/1باشــد بــرازش ضعیفــی دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه بــرای مــدل حاضــر مقــدار بــه دســت آمــده
بــه مقــدار  0/20رســیده اســت لــذا بــر اســاس معیــار تننهــاوس
ایــن مــدل دارای بــرازش متوســط اســت .ســایر شــاخصهای
محاســبه شــده بــرای مــدل تحقیــق در جــدول زیــر آمــده اســت.
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شــاخص  5APCنشــان میدهــد کــه روابــط میــان متغیرهــا در
ی شــده اســت و باالتریــن تــوان
ایــن مــدل بهخوبــی شناســای 
بــرای آزمــون فرضیــات اســتفاد ه شــده ،زیــرا کــه انــدازۀ آن
معن ـیدار اســت .ســایر نســبتهای مــورد اشــاره در جــدول 5
در دامنــۀ مــورد قبــول قــرار دارنــد و ایــن بــدان معنــی اســت
ل قبــول و قابــل
کــه مــدل تحقیــق حاضــر دارای نتایــج قابــ 
تکــراری اســت (.)13
در نهایــت فرضیــۀ کلــی تحقیــق بیــان مـیدارد که بیــن ضربات
روحــی ســازمانی و کاهــش مهارتهــا رابطــۀ معنـیداری وجــود
دارد .بــه ایــن منظــور مــدل کلــی نیــز مــورد تحلیــل قــرار
گرفــت کــه بــه شــرح زیــر اســت:
شــاخص  SRMRبرابــر  0/058اســت و نظــر بــه کمتــر بــودن
آن از مقــدار بحرانــی  0/1نشــان از برازندگــی بســیار خــوب
مــدل و کنتــرل خطــای اندازهگیــری دارد .ایــن نتیجــه بــه
ایــن معنــی اســت کــه نتایــج مــدل قابــلاتــکاء اســت.
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بــر اســاس مــدل فــوق ضریــب مســیر اثــر ضربــات روحــی
ســازمان بــر مهارتهــای کارکنــان معــادل  -0/474تخمیــن
زد ه شــده اســت .ســطح معنـیداری مقــدار  tبــرای ایــن پارامتــر
معنــیدار گــزارششــده اســت زیــرا کــه بزرگتــر از 1/96
اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای رد فــرض صفــر وجــود دارد و
بــا توجــه بــه معنــیداری ایــن ضریــب میتــوان بیــان نمــود
کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه طــور مســتقیم و بــر اســاس
نتایــج مــدل بــر مهارتهــای کارکنــان بــه طــور کلــی نیــز
اثــر معن ـیداری بــه لحــاظ آمــاری دارد .بــا توجــه بــه ضریــب
منفــی و معنـیدار ایــن رابطــه میتــوان گفــت ضربــات روحــی
ســازمان بــر مهارتهــای کارکنــان نقــش معنـیداری داشــته و
وجــود ضربــات روحــی ســازمانی عاملــی بازدارنــده برای توســعۀ
مهارتهــای کارکنــان محســوب میگــردد.
نتیجــه بررســی ایــن مــدل نشــان میدهــد تــا  27/5درصــد
تغییــرات متغیــر مهارتهــای کارکنــان را میتــوان بــا اســتفاده
از ضربــات روحــی ســازمانی کنتــرل نمــود.

بحث و نتیجهگیری

الــف -بــر اســاس مدلهــای تحقیــق مشــخص شــد کــه
بیشــترین ســطح تأثیرگــذاری ضربــات روحــی ســازمانی بــه
ترتیــب بــر مهارتهــای ادراکــی ،فنــی ،تأمیــن نیــاز و مهــارت
انســانی اســت .یعنــی بیشــترین تأثیــر بــر مهــارت ادراکی اســت
و کمتریــن تأثیــر بــر مهــارت انســانی اســت .لیکــن ایــن اثــرات

ب -یافتــۀ دوم نشــان میدهــد کــه در ســازمان مــورد مطالعــه
ضربــات روحــی ســازمانی دارای میانگینــی بیشــتر از ســایر
متغیرهــای مــدل بــوده و ایــن نشــان میدهــد ضربــات روحــی
ســازمانی شــکلگرفته و یــا در حــال شــکلگیری اســت .بــر
اســاس دو یافتــۀ فــوق پیشــنهاد میشــود:
 -1بــا تشــکیل کار گروهــی وضعیــت ضربــات روحــی
ســازمانی و ریشــههای آن بررســی شــوند.
 -2بــا توجــه بــه آســیبپذیری فعلــی مهارتهــای
ادراکــی (بــر اســاس نتایــج مــدل) و اینکــه هنــوز
خوشــبختانه میانگیــن آن زیــاد افــت نکــرده اســت،
کارگاههــای آموزشــی بهبــود مهارتهــای ادراکــی
کارکنــان برگــزار شــود .اســتفاده از نظــرات خبــرگان در
توســعۀ ایــن مهارتهــا توصیــه میشــود.
 -3در خصــوص اینکــه مهــارت تأمیــن نیازهــای اساســی
دارای میانگینــی بســیار پاییــن اســت در صــورت تــداوم
ضربــات روحــی ســازمانی بهشــدت افــت خواهــد نمــود و
در آینــدۀ نزدیــک ثمــرات منفــی آن دیــده خواهــد شــد
و لــذا بــرای توســعۀ آنهــا نــه بــه ایــن دلیــل کــه تأثیــر
زیــادی از ضربــات روحــی میپذیــرد بلکــه بــه دلیــل
میانگیــن نگرانکننــدۀ آن مــورد توجــه برنامهریــزان
بیمارســتان قــرار گیــرد.
 -4فضــای بهتــری بــرای انتقــاد ســازندۀ کارکنان فراهــم آید.
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بــه طــور کلــی نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه ضربــات
روحــی ســازمانی موجــب کاهــش مهارتهــای کارکنــان شــده
و امــکان تأمیــن نیازهــای کارکنــان را کاهــش میدهــد ،بــا
ایــن وجــود نتایــج تحقیــق را بــه طــور خالصــه در دو بخــش
میتــوان دســتهبندی نمــود:

تمامــاً منفــی بــوده و ســبب کاهــش مهارتهــای کارکنــان
خواهــد شــد .بــه طــور خالصــه ایــن بدیــن معنــی اســت کــه
وجــود و تــداوم ضربــات روحــی ســازمانی بیشــترین تــوان بالقوۀ
منفــی را بــر مهارتهــای ادراکــی دارد.
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