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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. 

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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تأثیرات ترومای سازمانی بر مهارت های کارکنان در يک بیمارستان خصوصی در ايران

*  نويسنده مسئول: پیرحسین کولیوند
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. بیمارستان

2. بهره وری
3. عوارض جانبی

و  سازمانی  رفتار  عرصه های  در  تئوری ها  جدیدترین  از  یکی  شاید  سازمانی  ترومای  تئوری  مقدمه: 
مدیریت باشد که با هدف اثرات جانبی روحی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان 
بررسی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترومای سازمانی بر مهارت های کارکنان مشغول به کار 
 PLS در بیمارستان خاتم االنبیاء، تهران، ایران بود. مواد و روش ها: پرسشنامه های ترومای سازمانی و
استفاده شد. اثرات این تروما بر مهارت های مختلف کارکنان بیمارستان بررسی شد. یافته ها: داده های 
ما نشان داد یک همبستگی معنی داری بین ترومای سازمانی و مهارت های کارکنان در درجه های مختلف 
وجود دارد. نتیجه گیری: ترومای سازمانی می تواند مهارت های کارکنان در محل کار را کاهش دهد. اگر 

این تروما برای یک دورۀ طوالنی طول بکشد، می تواند روی بهره وری سازمان تأثیر بگذارد.
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ــه   صــورت گســترده اتفــاق افتــاده باشــند در نهایــت منجــر ب
ــۀ  ــۀ روحــی گروهــی )G.T(1 می گــردد، و همچنیــن ضرب ضرب
روحــی گروهــی نیــز می توانــد توســط گروه هــای دیگــر 
ــن   ــرار داده و بدی ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــده و آن ه شناسایی ش
وســیله ضربــۀ روحــی بــه بخش هــای چندگانــه ای از ســازمان 

ــرد )2(. ــکل گی ــازمانی ش ــی س ــۀ روح ــیده و ضرب رس
ضربه روحی در سطح سازمانی

مشــابه افــراد، ســازمان ها نیــز می تواننــد از ترومــا رنــج 
ــه  ــی گفت ــث قبل ــرح آن در مباح ــه ش ــه ک ــد همان گون ببرن
ــورت  ــه  ص ــد ب ــازمانی می توان ــی س ــۀ روح ــت، ضرب ــده اس ش
مســتقیم و غیرمســتقیم و یــا یکبــاره و تدریجــی اتفــاق بیفتــد 
ــران،  ــی از مدی ــاس یک ــل اخت ــه دلی ــه ب ــازمانی ک )3(. س
ــار  ــن اســت دچ ــاده اســت، ممک ــا افت ــر زبان ه ــر س ــش ب نام
کاهــش اعتمــاد مشــتریان و از دســت دادن جایــگاه خــود در 
ــۀ روحــی قابل ماحظــه ای  ــن رهگــذر ضرب ــازار شــود و از ای ب

ــد )2(. ــت نمای را دریاف
ضربه روحی در سطح جامعه

جامعــۀ مــا جامعــه ای ســازمانی اســت. ضربــات روحــی 
ســازمانی به راحتــی می توانــد بــه جامعــه منتقــل شــود 
و جامعــه را متأثــر ســازد. مثــًا اســتفاده از روغــن پالــم 
ــرکت و  ــد ش ــا چن ــک ی ــط ی ــی توس ــواد خوراک ــی م در برخ
ــی در   ــۀ کودک ــۀ چان ــه بخی ــوط ب ــۀ مرب ــا حادث ــازمان و ی س
بیمارســتان خمینی شــهر اصفهــان، کل جامعــه را درگیــر 
خــود نمــود. ســازمان ها به عنــوان شــبکه ای از نهادهــای 
ــد ســاختارهای اجتماعــی در  ــای نقــش می کنن اجتماعــی ایف
ــاوه  ــا ع ــع می شــوند. دولت ه ــر واق ــا مؤث خط مشــی گذاری ه
ــام و  ــع ع ــازمان ها، مناف ــته های س ــا و خواس ــن نیازه ــر تأمی ب

ذی نفع هــا را نیــز مدنظــر قــرار می دهنــد )2(.

مقدمه
ــازمان  ــوزۀ س ــرح در ح ــد مط ــث جدی ــی از مباح ــروزه یک ام
ــی  ــات روح ــا ضرب ــازمانی ی ــای س ــۀ تروم ــت، نظری و مدیری
ــه طــور ســاده بیــان می کنــد:  ســازمانی اســت. ایــن نظریــه ب
همانطــور کــه در زندگــی روزمــره ضربه هــا و آســیب های 
ــازمان ها  ــود، س ــراد وارد می ش ــم اف ــه روح و جس ــی ب مختلف
نیــز به عنــوان موجوداتــی زنــده، در معــرض آســیب ها و 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــای مختلف ضربه ه
ضربــۀ روحــی پدیــده ای اســت کــه امــروزه بــه طــور گســترده 
در ســازمان ها اتفــاق می افتــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
به خوبــی درک و فهــم نشــده اســت. بــر اســاس مطالعــۀ ســرلک 
ــف،  ــطح مختل ــار س ــد در چه ــده می توان ــن پدی ــکاران ای و هم
ــود  ــه نم ــازمانی و جامع ــی، س ــردی، گروه ــطح ف ــی در س یعن
پیــدا کنــد و در صــورت عــدم کنتــرل و مدیریــت الزم، آثــار و 
پیامدهــای مخربــی از خــود بــه جــا بگــذارد )1(. در جــدول 1 
ــۀ روحــی در ســطوح مختلــف نشــان  عایــم و نشــانه های ضرب
داده  شــده اســت. در ادامــه توضیحــات مختصــری در رابطــه بــا 
تأثیــر ضربــات روحــی بــر هــر ســطح از تحلیــل ارائــه می شــود.

ضربۀ روحی در سطح فردی
ــی  ــرض حوادث ــود در مع ــخصی خ ــی ش ــراد در زندگ ــۀ اف هم
چــون از دســت دادن عزیــزان، ابتــاء بــه بیماری هــای ســخت 
و نظایــر آن قــرار دارنــد. از دســت دادن وابســتگی های مطلــق 
و یــا حتــی خیالــی ماننــد اعتمــاد، امنیــت و یــا پرهیــزگاری و 
تقــوا می توانــد باعــث ایجــاد ضربــۀ روحــی در فــرد شــود )2(.

ضربۀ روحی در سطح گروهی

اگرچــه تجربــۀ ضربــۀ روحــی در ســطح شــخصی رخ می دهــد، 
ــه  ــر ب ــد و اگ ــادی باش ــدت زی ــا ش ــۀ آن ب ــر تجرب ــی اگ ول

1 Group trauma

جدول 1- عایم و نشانه های ضربۀ روحی در سطوح مختلف )1(.
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نشــان می دهــد 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 
ــش  ــان کاه ــرد کارکن ــد، عملک ــم باش ــی ک ــا خیل ــاد و ی زی

.)8( می یابــد 
شــواهد معتبــری مبنــی بــر اینکــه آســیب های روانــی می توانــد 
ــود  ــد، وج ــا باش ــس از تروم ــی پ ــاالت استرس ــۀ اخت در نتیج
ــته تشــخیص داده  ــۀ گذش ــن در دو ده ــر ای ــاوه ب دارد )7(. ع
ــس، پرســتاران و  ــر اعضــای پلی ــرادی نظی ــه اف  شــده اســت ک
ــی،  ــیب های روان ــوادث آس ــد از ح ــا بع ــل ی ــه قب ــکان ک پزش
ــی آســیب های  ــانند. خودشــان را قربان ــم می رس ــه ه حضــور ب

ــد. ــی می کنن روان
انواع مهارت های مديران

آنچــه در ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن هســتیم، بررســی اثــرات 
فــردی ضربــات روحــی بــر روی مهارت هــا و نیازهــای کارکنــان 
اســت. بــر مبنــای تقســیم بندی هرمــن و ویویــان، مهارت هــای 
ــانی  ــی و انس ــی، ادراک ــتۀ فن ــه دس ــه س ــازمان ب ــراد در س اف

ــوند )9(. ــیم می ش تقس
ــش، روش و  ــردن دان ــه کارب ــی ب ــی توانای ــی یعن ــارت فن مه
ــه،  ــرای اجــرای وظایــف خــاص کــه از راه تجرب وســایل الزم ب
ــانی  ــارت انس ــت. مه ــده اس ــت آم ــه دس ــم ب ــوزش و تعلی آم
ــام  ــه انضم ــردم ب ــه  وســیلۀ م ــی داوری در کار، ب ــی توانای یعن
ــه کار گرفتــن شــیوه های رهبــری  آگاهــی از فــن تشــویق و ب
مؤثــر و مهــارت ادراکــی یعنــی توانایــی درک مشــکات کلــی 
ســازمان و اینکــه هــر کاری مناســب چــه بخشــی از ســازمان 
ــر  ــه ب ــد ک ــازه می ده ــخص اج ــه ش ــن دانشــی ب اســت. چنی
اســاس هدف هــای ســازمان عمــل کنــد نــه بــر پایــۀ هدف هــا 
و احتیاجــات گــروه مربــوط بــه خویــش. بــه مــوازات پیشــرفت 
ــت،  ــاالی مدیری ــای ب ــه مقام ه ــتی ب ــطح سرپرس ــرد از س ف
ــارت  ــه عب ــرد )9(. ب ــرق خواهــد ک ــا ف ــب مهارت ه ــوع ترکی ن
ــورد  ــی م ــای خاص ــت، مهارت ه ــطح مدیری ــه س ــر در س دیگ
ــق  ــن تحقی ــوق، در ای ــارت ف ــه مه ــر س ــاوه ب ــاز اســت. ع نی

ــت. ــده اس ــه  ش ــز اضاف ــاز نی ــن نی ــای تأمی مهارت ه

پیامدهای ضربۀ روحی سازمانی
ســازمان هایی کــه دچــار ضربــۀ روحــی شــده اند معمــوالً 
ــی،  ــع مال ــش مناب ــتگی، کاه ــود، ورشکس ــون رک ــی چ حاالت
عــدم بهره منــدی از فنــاوری روز و نظایــر آن را تجربــه می کننــد. 
ــی  ــی از چهره های ــازمانی )4(، یک ــای س ــۀ چهره ه ــق نظری طب
ــروزی  ــم ام ــم و متخاص ــای متاط ــازمان ها در محیط ه ــه س ک
ــد،  ــش بگذارن ــه نمای ــود ب ــد از خ ــاء بای ــداوم بق ــور ت به منظ
چهــرۀ اداره کننــدۀ ضربــات روحــی ســازمانی اســت. ســازمان ها 
ــد از  ــتند بای ــاء هس ــال بق ــه دنب ــه ب ــی ک ــوان موجودات به عن
توانمنــدی الزم در خصــوص مدیریــت ضربــات وارده بــه پیکــرۀ 
ــوب  ــای پرآش ــد در محیط ه ــا بتوانن ــند ت ــوردار باش ــود برخ خ

ــه حیــات خــود ادامــه دهنــد )5(. کنونــی ب
تعريف ضربۀ روحی

ــاس  ــوزۀ پزشــکی اقتب ــازمانی از ح ــۀ روحــی س اصطــاح ضرب
ــه  ــی ب ــه طــور کل ــای ســازمان ها وارد شــده اســت. ب ــه دنی و ب
هــر نــوع ضربــه، جراحــت، شــوک، آســیب و حادثــۀ وارد شــده 
ــه  ــا2 گفت ــا تروم ــی ی ــۀ روح ــکی، ضرب ــم پزش ــدن در عل ــر ب ب
ــده  ــدن وارد ش ــه ب ــارج ب ــه از خ ــه اینک ــروط ب ــود؛ مش می ش
باشــد و عامــل درونــی، علــت ایجــاد آســیب نباشــد )6(. پــس 
ــا  ــا ضربه هــای مکــرر، مــردم ممکــن اســت ب ــه ی از یــک حادث
روش هــای مختلــف واکنــش نشــان دهنــد. طیــف گســترده ای از 
واکنش هــای جســمی و روحــی کــه واکنــش عــادی بــه حــوادث 

ــر 1 لیســت شــده اســت )7(. غیرطبیعــی باشــند در تصوی
رابطۀ میان فشار روانی و عملكرد

فشــار روانــی وضعیــت پویایــی اســت کــه در آن انســان بــا یــک 
فرصــت، محدودیــت و یــا تقاضایــی روبــه رو اســت کــه بــا آنچــه 
بــدان اشــتیاق دارد و نتیجــۀ آن برایــش مهــم و در عیــن حــال 
نامطمئــن اســت، مرتبــط می باشــد. بــه عبــارت دیگــر، فشــار 
ــر  ــه تحــت تأثی ــی ک ــارت اســت از پاســخی انطباق ــی عب روان
ویژگی هــای فــردی یــا فرایندهــای روان شــناختی شــکل 
ــت  ــل، وضعی ــک عم ــۀ ی ــه نتیج ــی ک ــن  معن ــرد بدی می گی
یــا رخــداد خارجــی اســت کــه تقاضاهــای ویــژۀ جســمانی یــا 
ــات  ــد )8(. مطالع ــل می کن ــان تحمی ــناختی را در انس روان ش

2 Trauma

تصوير 1- نشانه های عاطفی -روحی و فیزیکی تروما )5(.
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ــا  ــاز، از پرسشــنامه ای ب ــورد نی ــات م جهــت جمــع آوری اطاع
ــای  ــواع مهارت ه ــون ان ــواردی چ ــه م ــتاندارد ک ــؤال اس 40 س
فنــی، انســانی، ادراکــی و تأمیــن نیازهــای کارکنــان و ضربــات 
ــد، اســتفاده شــده اســت.  ــرار می ده ــورد ســؤال ق روحــی را م
ــتان  ــف بیمارس ــای مختل ــح بخش ه ــیفت صب ــتان ش سرپرس
فــوق تخصصــی خاتم االنبیــاء کــه تعــداد آن هــا 86 نفــر 
اســت، جامعــۀ آمــاری تحقیــق حاضــر را تشــکیل می دهــد. بــر 
اســاس جــدول مــورگان، نمونــه ای بــه حجــم 71 نفــر بــه روش 
ــن حجــم از  ــرای ای ــدی شــده ب ــی طبقه بن ــری تصادف نمونه گی

ــد. جامعــه انتخــاب گردی

در تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه از مباحــث اســتنباطی و 
ــی  ــای توصیف ــت. آماره ه ــده اس ــتفاده  ش ــاری اس ــی آم توصیف
شــامل جــداول فراوانــی و میانگیــن می باشــد و در ســطح 
ــۀ  ــه روش تجزی اســتنباطی نیــز از تحلیــل عاملــی اکتشــافی ب
شــامل  ســاختاری  معــادالت  مــدل  و  اصلــی  مؤلفه هــای 
تحلیــل عاملــی تائیــدی و تحلیــل مســیر اســتفاده  شــده اســت. 
ــه و تحلیــل داده هــا  نرم افزارهــای مــورد اســتفاده جهــت تجزی
 PLS ــزاری ــتۀ نرم اف ــخۀ 22 و بس ــزاری SPSS نس ــتۀ نرم اف بس

نســخۀ 3 می باشــند.
ج- بررسی روايی ابزار

در روش شناســی مــدل معــادالت ســاختاری، ابتــدا بــه ســاکن 
ــا  ــه ت ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــی ســازه3، م ــا روای الزم اســت ت
ــرای اندازه گیــری  مشــخص شــود نشــانگرهای انتخــاب  شــده ب
ــت الزم برخــوردار هســتند.  ــورد نظــر خــود از دق ســازه های م
یعنــی آیــا ســؤاالت بــرای اندازه گیــری متغیرهــا درســت انتخاب 
شــده اند یــا خیــر؟ بــرای ایــن منظــور از تحلیــل عاملــی 
تائیــدی )CFA(4، اســتفاده می شــود. بــه ایــن صــورت کــه بــار 
ــی دار  ــدار t معن ــا ســازۀ خــود دارای مق ــر نشــانگر ب ــی ه عامل
ــن  ــن صــورت ای در ســطوح 0/05 و 0/01 درصــد باشــد. در ای
ــت  ــا صف ــازه ی ــری آن س ــرای اندازه گی ــت الزم ب نشــانگر از دق
مکنــون برخــوردار اســت. در جــدول 2 مقادیــر بــار عاملــی برای  

نشــانگرهای هــر ســازه آورده شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج جــدول فــوق مشــخص می شــود کــه 
ــه دلیــل معنــی داری در ســطح یــک  نشــانگرهای هــر ســازه ب
درصــد از اهمیــت الزم بــرای اندازه گیــری برخــوردار هســتند و 
لــذا روایــی ســازه که بــرای بررســی دقــت و اهمیت نشــانگرهای 
ــان  ــد نش ــام ش ــازه ها، انج ــری س ــرای اندازه گی ــده ب انتخاب ش
می دهــد کــه نشــانگرها، ســاختارهای عاملــی مناســبی را جهــت 
ــم  ــق فراه ــدل تحقی ــه در م ــورد مطالع ــاد م ــری ابع اندازه گی
تشــکیل ســاختار  در  کم اهمیــت  نشــانگرهای  می آوردنــد. 
عاملــی بــرای افزایــش دقــت از تحلیــل کنــار گذاشــته شــدند.

ــی  ــز از شــاخص پایای ــی نی ــه جهــت بررســی پایای ــن ب همچنی
ترکیبی اســتفاده شــد. در روش شناســی مدل معادالت ســاختاری 
از ضریــب پایایــی ترکیبــی اســتفاده می شــود کــه مقادیــر باالتــر 
از 0/6 بــرای هــر ســازه نشــان از پایایــی مناســب آن دارد )12(.

تأثیر ضربات روحی بر مهارت های کارکنان
معمــوالً افــرادی کــه در معــرض رویدادهــا یــا بیماری های ســخت 
قــرار می گیرنــد و یــا به دلیــل حــوادث مختلف، دچــار مصدومیت 
و معلولیــت می شــوند، حــاالت روحی پرفشــاری را تجربــه خواهند 
کــرد کــه ممکن اســت نگاه آن هــا به زندگــی را تغییر دهــد )10(.

ــس  ــش اورژان ــتار بخ ــا پرس ــان ورودی ی ــال نگهب ــوان مث به عن
یــک بیمارســتان کــه همیشــه بــا افــراد صدمــه دیــده و حــوادث 
ــی  ــرگ اتفاق ــا م ــه ب ــدی ک ــا کارمن ــت ی ــه رو اس ــراش روب دلخ
دوســت خــود و یــا همــکارش مواجــه می شــود 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 
ــود را  ــازمان خ ــازی، س ــر کوچک س ــه خاط ــد ب ــور مي باش مجب
تــرک کنــد و یــا کارکنانــی کــه بــه دلیــل ســوء اســتفادۀ مالــی و 
اخاقــی مدیــران خــود در معــرض ســوءظن جامعــه قرارگرفته اند 
شــرایط پراســترس و پرفشــاری را تجربــه می نماینــد. ایــن قبیــل 
مثال هــا بیانگــر پدیــدۀ جدیــدی اســت کــه اخیــراً تحــت عنــوان 
ــورد  ــت م ــازمان و مدیری ــۀ س ــازمانی در عرص ــی س ــۀ روح ضرب
ــد  ــان می ده ــات نش ــت )11(. مطالع ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
ــل از  ــه دلی ــوند، ب ــی می ش ــات روح ــار ضرب ــه دچ ــی ک کارکنان
دســت دادن آرامــش فکــری و روحــی می تواننــد دچــار کاهــش 

ــوند )2(. ــی ش ــی و فن ــانی، ادارک ــای انس مهارت ه
مواد و روش ها

بخــش مــواد و روش هــای تحقیــق شــامل قســمت های متمایــز 
ــد: ــر می باش زی

الف- هدف و فرضیات تحقیق
هــدف تحقیــق حاضــر، بررســی اثــرات ضربــات روحــی بــر روی 
مهارت هــا و تأمیــن نیازهــای کارکنــان بیمارســتان خاتم االنبیــاء 
 اســت. بــرای مشــخص نمــودن تأثیــر ضربــۀ روحــی بــر 
بیمارســتان  کارکنــان  نیازهــای  تأمیــن  و  مهارت هــا  روی 

ــت: ــده اس ــن ش ــر تدوی ــات زی ــاء، فرضی خاتم االنبی
ــای  ــر مهارت ه ــازمانی ب ــات روحــی س ــی: ضرب ــۀ اصل فرضی

ــذارد. ــر می گ ــان تأثی کارکن
فرضیــۀ فرعــی 1: ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارت هــای 

فنــی کارکنــان تأثیــر می گــذارد.
فرضیــۀ فرعــی 2: ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارت هــای 

انســانی کارکنــان تأثیــر می گــذارد.
فرضیــۀ فرعــی 3: ضربــات روحــی ســازمانی بــر مهارت هــای 

ادراکــی کارکنــان تأثیــر می گــذارد.
ــن  ــر تأمی ــازمانی ب ــی س ــات روح ــی 4: ضرب ــۀ فرع فرضی

نیازهــای کارکنــان تأثیــر می گــذارد.
ب- روش تحقیق و ابزار تحقیق

ــق،  ــن تحقی ــت. در ای ــی اس ــوع پیمایش ــر از ن ــق حاض تحقی
3 Construct validity
4 Confirmatory factor analysis

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

4.
1.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.1.45
https://shefayekhatam.ir/article-1-923-fa.html


50

مقــاله پـــــژوهشي

5151 5050

دوره چهارم، شماره اول، زمستان 1394

جدول 2- مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازه گیری.
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منظــور از ســرگیری در دو حالــت 100 و 300 نمونــه اســتفاده 
ــی دار  ــت معن ــر دو حال ــد در ه ــان می ده ــج نش ــه نتای ــد ک ش
ــده و  ــاد نش ــری ایج ــر تغیی ــودن پارامت ــی ب ــا بی معن ــودن ی ب
نتایــج از اعتبــار محکمــی برخــوردار هســتند. لــذا می تــوان در 

قالــب مــدل رگرســیونی فرضیــات تحقیــق را آزمــون نمــود.
يافته ها

ادراکی  مهارت های  بر  سازمانی  روحی  ضربات  الف- 
کارکنان تأثیر می گذارد

ــر  ــب مســیر اث ــرآورد شــده ضری ــق ب ــدل تحقی ــر اســاس م ب
ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت ادراکــی معــادل 0/255- 
ــرای  ــدار t ب تخمیــن زده  شــده اســت. ســطح معنــی داری مق
ــر از 1/96  ــه بزرگ ت ــرا ک ــت زی ــی دار اس ــر معن ــن پارامت ای
ــرای رد فــرض صفــر وجــود دارد و  ــذا دلیــل کافــی ب اســت ل
ــه معنــی داری ایــن ضریــب می تــوان بیــان نمــود ــا توجــه ب ب

ــت.  ــول اس ــل  قب ــه قاب ــورد مطالع ــازه های م ــی س ــدار پایای مق
ــر و  ــش متغی ــاز پاالی ــه اتمــام ف ــا توجــه ب ــه و ب ــن مرحل در ای
اندازه گیــری مفاهیــم و  از دقــت شــاخص ها در  اطمینــان 
ــق  ــات تحقی ــون فرضی ــه آزم ــوان ب ــط می ت ــای مرتب متغیره
پرداخــت. بــه عبــارت دیگــر کارایــی مــدل اندازه گیــری تحقیــق 

ــن شــده اســت. تأمی
د- آزمون فرضیات

ــورد بررســی  ــات م ــادالت ســاختاری فرضی ــدل مع ــب م در قال
قــرار گرفتنــد کــه نتیجــۀ آن در ادامــه آمــده اســت. بــا در نظــر 
ــط بیــن ســازۀ مســتقل و وابســته  ــج بررســی رواب گرفتــن نتای
بــا اســتفاده از ضریــب مربوطــه می تــوان بــه بررســی معنــی دار 

ــق پرداخــت. ــن ســازه های تحقی ــرات بی اث

به منظــور بررســی معنــی داری ضریــب مســیر یــا همــان بتــا از 
روش از ســرگیری Bootstrapping اســتفاده شــد کــه بــرای ایــن 

جدول 3- ضرایب بررسی پایایی سازه های تحقیق.

تصوير 2- مدل مسیر اثر متغیرهای تحقیق.
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اســت زیــرا کــه بزرگ تــر از 1/96 اســت لــذا دلیــل کافــی بــرای 
ــن  ــی داری ای ــه معن ــا توجــه ب ــر وجــود دارد و ب ــرض صف رد ف
ضریــب می تــوان بیــان نمــود کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه 
ــر مهــارت تأمیــن  ــج مــدل ب ــر اســاس نتای طــور مســتقیم و ب
نیازهــای کارکنــان اثــر معنــی داری بــه لحــاظ آمــاری دارد. بــا 
ــوان  ــه می ت ــن رابط ــی دار ای ــی و معن ــب منف ــه ضری ــه ب توج
ــای  ــن نیازه ــارت تأمی ــر مه ــات روحــی ســازمان ب ــت ضرب گف
ــات روحــی  ــی داری داشــته و وجــود ضرب ــان نقــش معن کارکن
ــرای توســعۀ مهارت هــای تأمیــن  ــده ب ســازمانی عاملــی بازدارن

ــد. ــه شــمار می آی ــز ب ــان نی ــای کارکن نیازه
کارکنان  فنی  مهارت های  بر  سازمانی  روحی  ضربات  د- 

تأثیر می گذارد
بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب 
مســیر اثــر ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت فنــی معــادل 
ــدار  ــی داری مق ــن زده شــده اســت. ســطح معن 0/212- تخمی
ــرا کــه  ــن پارامتــر معنــی دار گزارش شــده اســت زی ــرای ای t ب
ــرض  ــرای رد ف ــی ب ــل کاف ــذا دلی ــت ل ــر از 1/96 اس بزرگ ت
ــب  ــن ضری ــی داری ای ــه معن ــه ب ــا توج ــود دارد و ب ــر وج صف
ــه طــور  ــات روحــی ســازمان ب می تــوان بیــان نمــود کــه ضرب
ــر  ــی اث ــارت فن ــر مه ــدل ب ــج م ــاس نتای ــر اس ــتقیم و ب مس
ــب  ــه ضری ــه ب ــا توج ــاری دارد. ب ــاظ آم ــه لح ــی داری ب معن
منفــی و معنــی دار ایــن رابطــه می تــوان گفــت ضربــات روحــی 
ســازمان بــر مهــارت فنــی نقــش معنــی داری داشــته و وجــود 
ــعۀ  ــرای توس ــده ب ــی بازدارن ــازمانی عامل ــی س ــات روح ضرب

ــد. ــمار می آی ــه ش ــز ب ــی نی ــای فن مهارت ه

مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش مــدل اندازه گیــری و 
ســاختاری می شــود و بــا تأییــد بــرازش آن می تــوان نتایــج بــه 
دســت آمــده از تحلیــل مــدل را معتبــر دانســت. در مدل ســازی 

کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه طــور مســتقیم و بــر اســاس 
ــه لحــاظ  ــی داری ب ــر معن ــی اث ــارت ادراک ــر مه ــدل ب ــج م نتای
آمــاری دارد. بــا توجــه بــه ضریــب معنــی دار و منفــی ایــن رابطه 
ــر مهــارت ادراکــی  ــات روحــی ســازمان ب ــوان گفــت ضرب می ت
نقــش بازدارنــده داشــته و بــا افزایــش ضربــات روحــی ســازمانی 

ــود. ــته می ش ــدت کاس ــان به ش ــی کارکن ــارت ادراک از مه
ب- ضربات روحی سازمانی بر مهارت های انسانی کارکنان 

تأثیر می گذارد
بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب 
ــانی  ــارت انس ــر مه ــازمان ب ــی س ــات روح ــر ضرب ــیر اث مس
معــادل 0/112- تخمیــن زده  شــده اســت. ســطح معنــی داری 
ــزارش  شــده اســت  ــی دار گ ــر معن ــن پارامت ــرای ای ــدار t ب مق
ــرای  ــی ب ــل کاف ــذا دلی ــت ل ــر از 1/96 اس ــه بزرگ ت ــرا ک زی
ــه معنــی داری ایــن  ــا توجــه ب رد فــرض صفــر وجــود دارد و ب
ضریــب می تــوان بیــان نمــود کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه 
طــور مســتقیم و بــر اســاس نتایــج مــدل بــر مهــارت انســانی 
اثــر معنــی داری بــه لحــاظ آمــاری دارد. بــا توجــه بــه ضریــب 
منفــی و معنــی دار ایــن رابطــه می تــوان گفــت ضربــات 
روحــی ســازمان بــر مهــارت انســانی نقــش معنــی داری داشــته 
ــرای  ــده ب ــی بازدارن ــازمانی عامل ــی س ــات روح ــود ضرب و وج

ــد. ــمار می آی ــه ش ــز ب ــانی نی ــای انس ــعه مهارت ه توس

کارکنان  نیازهای  تأمین  بر  سازمانی  روحی  ضربات  ج- 
تأثیر می گذارد

بــر اســاس جــدول فــوق و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب 
مســیر اثــر ضربــات روحــی ســازمان بــر مهــارت تأمیــن نیازهای 
ــطح  ــت. س ــده اس ــن زده  ش ــادل 0/162- تخمی ــان مع کارکن
معنــی داری مقــدار t بــرای ایــن پارامتــر معنــی دار گزارش  شــده 

جدول 4- اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیات کلی تحقیق.

.PLS جدول 5- شاخص های برازش مدل مسیری تحقیق به روش
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5 نشــان می دهــد کــه روابــط میــان متغیرهــا در 
 APC شــاخص

ــوان  ــن ت ــی شناســایی  شــده اســت و باالتری ــن مــدل به خوب ای
ــدازۀ آن  ــه ان ــرا ک ــده، زی ــتفاده  ش ــات اس ــون فرضی ــرای آزم ب
معنــی دار اســت. ســایر نســبت های مــورد اشــاره در جــدول 5 
در دامنــۀ مــورد قبــول قــرار دارنــد و ایــن بــدان معنــی اســت 
ــل  ــول و قاب ــل  قب ــج قاب ــر دارای نتای ــق حاض ــدل تحقی ــه م ک

ــراری اســت )13(. تک

در نهایــت فرضیــۀ کلــی تحقیــق بیــان مــی دارد که بیــن ضربات 
روحــی ســازمانی و کاهــش مهارت هــا رابطــۀ معنــی داری وجــود 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــز م ــی نی ــدل کل ــور م ــن منظ ــه ای دارد. ب

گرفــت کــه بــه شــرح زیــر اســت:
شــاخص SRMR برابــر 0/058 اســت و نظــر بــه کم تــر بــودن 
ــوب  ــیار خ ــی بس ــان از برازندگ ــی 0/1 نش ــدار بحران آن از مق
ــه  ــه ب ــن نتیج ــری دارد. ای ــای اندازه گی ــرل خط ــدل و کنت م

ــکاء اســت. ــل  ات ایــن معنــی اســت کــه نتایــج مــدل قاب

معــادالت ســاختاری بــه روش حداقــل مربعــات جزئــی شــاخص 
GOF کامل تریــن شــاخص بــرای بررســی کارایــی مــدل اســت. 

ــر محاســبه می شــود: ایــن معیــار از طریــق فرمــول زی

بــرای محاســبۀ آن کافــی اســت مقادیــر اشــتراک واریانــس را از 
ــق  ــدل تحقی ــرای م ــه ب ــه دســت آورده ک ــزار ب خروجــی نرم اف

ایــن شــاخص برابــر 0/195 بــه دســت آمــد.
بــه پیشــنهاد تننهــاوس اگــر این مقــدار برابــر یــا بزرگ تــر از 0/36 
باشــد بــرازش بســیار خــوب، اگــر بیــن 0/25 تــا 0/1 باشــد بــرازش 
متوســط و اگــر کمتــر مســاوی 0/1 باشــد بــرازش ضعیفــی دارد. 
بــا توجــه بــه اینکــه بــرای مــدل حاضــر مقــدار بــه دســت آمــده 
بــه مقــدار 0/20 رســیده اســت لــذا بــر اســاس معیــار تننهــاوس 
ــاخص های  ــایر ش ــت. س ــط اس ــرازش متوس ــدل دارای ب ــن م ای
محاســبه شــده بــرای مــدل تحقیــق در جــدول زیــر آمــده اســت.

تصوير 3- مدل تأثیر ضربات روحی سازمان بر مهارت های کارکنان.

جدول 6- اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیه کلی.

5 Average path coefficient
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ــان  ــای کارکن ــش مهارت ه ــبب کاه ــوده و س ــی ب ــاً منف تمام
خواهــد شــد. بــه طــور خاصــه ایــن بدیــن معنــی اســت کــه 
وجــود و تــداوم ضربــات روحــی ســازمانی بیشــترین تــوان بالقوۀ 

ــی دارد. ــای ادراک ــر مهارت ه ــی را ب منف
ب- یافتــۀ دوم نشــان می دهــد کــه در ســازمان مــورد مطالعــه 
ــایر  ــتر از س ــی بیش ــازمانی دارای میانگین ــی س ــات روح ضرب
متغیرهــای مــدل بــوده و ایــن نشــان می دهــد ضربــات روحــی 
ــر  ــت. ب ــکل گیری اس ــال ش ــا در ح ــکل گرفته و ی ــازمانی ش س

ــود: ــوق پیشــنهاد می ش ــۀ ف اســاس دو یافت
1- بــا تشــکیل کار گروهــی وضعیــت ضربــات روحــی 

بررســی شــوند. آن  ریشــه های  و  ســازمانی 
مهارت هــای  فعلــی  آســیب پذیری  بــه  توجــه  بــا   -2
هنــوز  اینکــه  و  مــدل(  نتایــج  اســاس  )بــر  ادراکــی 
افــت نکــرده اســت،  خوشــبختانه میانگیــن آن زیــاد 
ادراکــی  مهارت هــای  بهبــود  آموزشــی  کارگاههــای 
ــرگان در  ــرات خب ــتفاده از نظ ــود. اس ــزار ش ــان برگ کارکن

می شــود. توصیــه  مهارت هــا  ایــن  توســعۀ 
3- در خصــوص اینکــه مهــارت تأمیــن نیازهــای اساســی 
ــداوم  ــورت ت ــت در ص ــن اس ــیار پایی ــی بس دارای میانگین
ــت خواهــد نمــود و  ــات روحــی ســازمانی به شــدت اف ضرب
ــد شــد  ــده خواه ــی آن دی ــرات منف ــک ثم ــدۀ نزدی در آین
ــه ایــن دلیــل کــه تأثیــر  ــه ب ــرای توســعۀ آن هــا ن ــذا ب و ل
زیــادی از ضربــات روحــی می پذیــرد بلکــه بــه دلیــل 
برنامه ریــزان  توجــه  مــورد  آن  نگران کننــدۀ  میانگیــن 

ــرد. ــرار گی ــتان ق بیمارس
4- فضــای بهتــری بــرای انتقــاد ســازندۀ کارکنان فراهــم آید.

ــی  ــات روح ــر ضرب ــیر اث ــب مس ــوق ضری ــدل ف ــاس م ــر اس ب
ــن  ــادل 0/474- تخمی ــان مع ــای کارکن ــر مهارت ه ــازمان ب س
زده  شــده اســت. ســطح معنــی داری مقــدار t بــرای ایــن پارامتــر 
ــر از 1/96  ــه بزرگ ت ــرا ک ــت زی ــده اس ــزارش  ش ــی دار گ معن
ــود دارد و  ــر وج ــرض صف ــرای رد ف ــی ب ــل کاف ــذا دلی ــت ل اس
ــان نمــود  ــوان بی ــب می ت ــن ضری ــی داری ای ــه معن ــا توجــه ب ب
کــه ضربــات روحــی ســازمان بــه طــور مســتقیم و بــر اســاس 
ــز  ــی نی ــور کل ــه ط ــان ب ــای کارکن ــر مهارت ه ــدل ب ــج م نتای
ــا توجــه بــه ضریــب  اثــر معنــی داری بــه لحــاظ آمــاری دارد. ب
منفــی و معنــی دار ایــن رابطــه می تــوان گفــت ضربــات روحــی 
ســازمان بــر مهارت هــای کارکنــان نقــش معنــی داری داشــته و 
وجــود ضربــات روحــی ســازمانی عاملــی بازدارنــده برای توســعۀ 

ــردد. ــوب می گ ــان محس ــای کارکن مهارت ه
ــد  ــا 27/5 درص ــد ت ــان می ده ــدل نش ــن م ــی ای ــه بررس نتیج
تغییــرات متغیــر مهارت هــای کارکنــان را می تــوان بــا اســتفاده 

از ضربــات روحــی ســازمانی کنتــرل نمــود.
بحث و نتیجه گیری

ــات  ــه ضرب ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــی نتای ــور کل ــه ط ب
روحــی ســازمانی موجــب کاهــش مهارت هــای کارکنــان شــده 
ــا  ــد، ب ــش می ده ــان را کاه ــای کارکن ــن نیازه ــکان تأمی و ام
ــه طــور خاصــه در دو بخــش  ــج تحقیــق را ب ــن وجــود نتای ای

می تــوان دســته بندی نمــود:
الــف- بــر اســاس مدل هــای تحقیــق مشــخص شــد کــه 
ــه  ــازمانی ب ــی س ــات روح ــذاری ضرب ــطح تأثیرگ ــترین س بیش
ترتیــب بــر مهارت هــای 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 
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