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Abstract
Due to hospitals functions, they are very
vulnerable
to
organizational
traumas. In
organizations with such traumas, disappointment
and sorrow atmosphere rules. In addition, the
managers and staff lose their occupational
motivations and organizational concentration to
fulfill the customer needs will be substantially
decreased. If the organizational trauma would not
be eliminated, the organization would be
corrupted. The aim of this study is to determine
the effective factors in making organizational
trauma at the organization bodies' point of view
and to make solutions to diminish it. The current
study is a descriptive study and has five theories
with a questionnaire. SPSS (version 22) and PLS
(version 3) software has been used to analyze the
data. The results showed that the main
organizational trauma makers in Khatamal Anbia
Hospital are the environment and goals.
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چکیده
پژوهش حاضر به طراحی و تبییی می ا ارز هیا ایازما ی مبت یی بیر
 رو ا جام ایی پیژوهش بیهصیور.آموزهها هجالبالغه پرداخته اات
، و در قسیمت اوا، در بخیش کیفیی.  کمی) میباش-رو آمیخته (کیفی
،،ااتخراج دادهها و مؤلفهها با رو تحلیی ممیمون مییباشی ؛ و ایس
جهت ااخت شبکه ممیامی و می ا پیژوهش از مصیاحبه بیا خبرایان و
 رو کیار در هیجالبالغیه چ یی بیود کیه.پراش امه ااتفاده ش ه اات
، محقق با جستوجو مممونهایی که معرف ارز ها ایازما ی بود ی
 از مصاحبه و یز ارائه ک ها، پ، در ادامه. ک داتیافت924 در ابت ا به
 ک دیگر یز توای خبرایان01 ،ااتخراجش ه به خبراان حوزه و دا شگاه
 ک ها ااتخراجش ه به رو تحلی مممون در قالب،ً هایتا. پیش هاد ش
 ممیامی ایازمانده ی ة تقسییمب ی4  ممامی پاییه و39 ،ک ها باز
 تایج ای تقسیمب ی در قالیب پرایش امیههیایی خی مت،، اس. ش
خبراان ارائه ش و ظر آنها در ای خصوص دریافت ش و توای آزمیون
 بعی از جمی آور ظیرا،ً هایتیا.  بررای شیSPSS  درBinomial
 حاص کار بهصور م ا ارز ها اازما ی مبت ی بر آموزهها،خبراان
، فره گیی- مؤلفیه ارز هیا اخالقیی4 هجالبالغه ارائه ش ؛ که شیام
. و ارز ها ب یادی اات،  ارز ها حرفها، بی شی-ارز ها دا شی
واژههای کلیدی
، ایازمانهیا آاییبزده، ارکیان ایازمان،تروما اازما ی
. بیماراتان خاتماال بیاء،عوام محیطی

 پیر حسین کولیوند:* نويسنده مسئول

111

کولیوند و سرلک :عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در بیمارستانهای خصوصی ...

مقدمه
اازمانها هما افراد میتوا دچار تروما یا ضربا روحی و
جسمی بشو (هورم و ویوان .)2113،1تروما اازما ی
بیا گر تجربه جمعی کارک ان از ضربا و شوکها وارده به
اازمان اات که بهموجب آن ااختارها محافظتی و دفاعی
یک اازمان درهمشکسته میشود و اازمان بهطور موقت یا
دائم دچار آایبپذیر و اامی ش ه و ص ما قاب توجهی
دریافت میک (ویوان و هورم  .)2119 ،ماهیت کار یک
اازمان ،بهطور مستقیم بر فره گ آن اازمان تأثیر میاذارد،
بهطور که ،اازمانهایی که به افراد ،خا وادهها یا تشک ها
دچار تروما،خ متراا ی میک  ،مستع ابتال به تروما و
تب ی ش ن به ایستمها مبتال به تروما هست (هورم و
ویوان .)2113 ،ازآ جاییکه بیتوجهی به تروما اازما ی
موجب ورود ص ما ج به اازمان ش ه و میتوا برا
اازمان زیانبار باش  ،لذا ش ااایی عوام ایجادک ه تروما
اازما ی و راهکارها کاهش آن ه ف مقاله حاضر را تشکی
میده .
براااس یک وع طبقهب  ،اازمانها از م ظر ابتال به
ضربا روحی به دوداته آایبزا و غیرآایبزا تقسیم میشو
(ارلک و همکاران .)1934 ،اازمانها آایبزا به
اازمانهایی اطالق میشود که کارک ان و م یران آنها به
دلی ماهیت خاص فعالیت اازمان ،در معرض آایبها
مختلف روحی و جسمی قرار دار  .اازمانهایی چون
بیماراتانها ،درما گاهها و اتاقها اورژا  ،ازجمله
اازمانها آایبزا محسوب میشو  .کارک ان ای اازمانها
هرروزه صح هها درد اکی را مشاه ه موده و حتی در معرض
حمال فیزیکی از او بیمارا ی که به دلی فشار بیمار و یا
امی ک ترا خود را ازداتدادها  ،قرار میایر (همان
م ب ).
از آ جاییکه فراوا ی و تکرار روی ادها دشوار در
اازمانها آایبزا به میزان زیاد باالات ،رهبران و پیروان
تمای به داشت آموز ها تخصصی دار تا ب ا چگو ه
و همچ ی یازم
تحت شرای دشوار فعالیت ک
داتورالعم هایی هست تا مطمئ ارد که حقوق آنها حفظ
ش ه اات .در چ ی اازمانهایی فرد کارم  ،با ته ی ها
خاصی مواجه اات که دیگران ای روی اد را میبی ولی ای
روی اد ،از طرف آنها بهع وان یک عام ته ی ک ه اداره
میشود .عالوهبر ای در ارتباط پزشک با بیمار بای متذکر ش

1. Vivian & Hormann

که طوا دوره آن ،به علت ازدیاد بیمار ،بهطور رماا سبتاً کم
اات .یک دکتر ت ها چ دقیقه صرف یک بیمار میک و به
خاطر وقت اذاشت کم ،ممک اات از طرف بیمار مورد اتهام
یا حمله فیزیکی قرار ایرد ،همه ای ها دشوار کار در یک
اازمان آایبزا را شان میده که تا چه ا ازها در معرض
ضربه روحی اشی از کار قرار دار (همان م ب ).
با توجه به موارد یادش ه ،ای اؤاا که ارکان اازمان
(افراد ،اه اف ،ااختار ،ف اور و محی ) چه قشی در ایجاد
تروما اازما ی در بیماراتانها خصوصی ایفا میک ،
مسئله اصلی تحقیق حاضر را تشکی میده .
مبانی نظری
از آ جائی که در تحقیق حاضر  ،عوام ایجادک ه تروما
اازما ی از م ظر ارکان اازمان موردبررای قرارارفته اات.
ب ابرای  ،در بخش ادبیا تحقیق ،دو مفهوم ارکان اازمان و
تروما اازما ی موردبررای قرار میایرد:
الف) مفهوم ارکان سازمان
در ییک تعریف مختصر و مفی از اازمان میتوان ع وان مود،
اازمان تشکلی اات ا سا ی ،ااختاریافته ،برخوردار از ف اور ،
ه فم و محصور در محی (ارلک و همکاران .)1934 ،بر
مب ا ای تعریف که اازاار با م ا لوز لغویت اات
(ااکا  ،)1904،همه اازمانها ح اق دار  3رک مهم
میباش  .در شک شماره یک ارکان اازمانها شان دادهش ه
اات:

شکل  .1م ا ارکان اازمان (ارلک و همکاران.)1934 ،
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در ای جا در رابطه با هرک ام از ارکان اازمان تعریف
مختصر ارائه میشود (ارلک:)1934،
افراد :افراد اازما ی بیا گر کسا ی هست که در برابر
دریافتها مختلف  ،اازمان را یار میده و به آن متعه
هست .
اهداف :اه اف بیا گر تایج و مقاص مطلوب و مورد ا تظار یک
اازمان اات.
ساختار :چارچوبی اات که به رفتار و رواب افراد و واح ها
کار در اازمان ظم میده و ای رواب را قاب پیشبی ی
میاازد.
فناوری :ف اور مفهومی اات عام و شام ماشی آال ،
تجهیزا  ،مهار ا سا ی و شیوه تب ی دادهها (مواد اولیه و
م اب ) به اتادهها (کاالها و خ ما ) میاردد .امروزه به دلی
قش و اهمیتی که ف اور اطالعا در ا جام کارها اازما ی
پی اکرده اات .ای واژه مترادف واِژه ف اور بهکار میرود.
ب) مفاهیم کلیدی ترومای سازمانی
تعریف ترومای سازمانی

پا و وان و شا ا 1هورم در ااا  2113با مب ا قرار دادن
تعریف هووارد ااتی  ،)1331( 2تروما اازما ی را ای چ ی
تعریف مود :
"پ ی ها اات که در صور وقوع ،شوک قاب مالحظها
به همه افراد و اروهها اازما ی و حتی به خا واده کارک ان
وارد موده و ااختارها دفاعی و محافظتی اازمان را در هم
میشک و احساس اامی  ،یاس و دلسرد ش ی بر
اازمان حاکم می مای ".
در تعریفی دیگر ،تروما اازما ی بیا گر آن داته از
ضربا و شوکها وارده به اازمان اات که معموال به دلی
اوء کارکرد یک یا چ رک از ارکان اازمان ظیر افراد،
اه اف ،ااختار ،ف اور و یا محی به وجود میآی .
بهع وانمثاا ه گامیکه م یران و کارک ان اازمان (رک افراد)
به دلی اوء عملکرد خود ،موجبا ب امی اازمان را فراهم
موده و چهره اازمان در ذه جامعه و ذی فعان را تخریب
میک  ،ای امر باعث میشود جو اازمان از حالت عاد
خارجش ه و اازمان و کارک ان آن فشارها روحی -روا ی و

1. Hormann & Vivian
2. Stein
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زیانها ماد -مع و قاب توجهی را تجربه مای (ارلک و
همکاران.)1934،
مشخصات سازمانهای تروما زده
اازمانهایی که دچار تروما ش ها  ،معموالً ویژایها
مشترکی را از خود به مایش میاذار  .در ج وا شماره یک
برخی از مشخصا و ویژایها ای وع اازمانها شان
دادهش ه اات.
در اازمانهایی که دچار تروما ش ها  ،افراد بهصور
جمعی ،احساس یاس و اامی میک  .آ ها دور ما روش ی
برا خود میبی و ای امر موجب افسردای و از دات رفت
و
ا رژ و ا گیزهها کار آ ان میاردد (احم
شیراز .)1939،
جدول  .1مشخصا اازمانها و ایستمها تروما زده
(م ب  :و وان و هورم )2113 ،
مشخصه

شرح

بسییته ش ی ن مییرز به محیی بیه ع یوان دشیم ییا ییرو
مییابی اییازمان و متخاصم گاه می شیود .در ایی صیور ،
بییازخور و یییا اطالعییا بیرو ییی ا ی کی
محی
موردپذیر قرار میایرد.
تمرکییز بییر رواب ی
درو ی

بییهم ظییور برقییرار ام یییت و حمایییت از
کارک ان ،بر رواب داخلی (درونایازما ی)
تأکی میشود و به بیرو یها با دی شک و
ظ گاه میشود.

شیییوع ااییترس و ااترس و اضیطراب بیه ایرعت اعمیا
اضیییییییطراب در اازمان را فرامیایرد
اازمان
کیییاهش هوییییت هویییتاییازما ی کییمر ییگ و دچییار زواا
میشود
اازما ی
وجود افسردای  ،افراد دچار افسردای ش ه و روابی آنهیا
ترس و عصبا یت توأم با ترس و پرخاشگر اات.

در کارک ان
حاکم ش ن روحیه افییراد ،روحیییه و خییو بی ییی خییود را
ازدات داده و در اازمان ا گیزه و ا یرژ
یاس و اامی
الزم برا ا جام کارها به چشم میخورد
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روش تحقیق
الف) روش تحقیق
ه ایت هر فرای تحقیق در هریک از شاخهها علوم جهت
رای ن به یکسر تایج و یافتهها پژوهشی جهت کاربست در
ز ای بشر اات .به واق یافتهها برو اد فرای تحقیق هست و
موجودیت تحقیق را توجیه و اثبا میک  .یافتهها هر پژوهش
شام یکسر توضیحا درباره وضعیت موجود و برخی اات باطها
براااس تفاو ها و رابطهها اات .لذا در ای فص با توجه به
دادهها اردآور ش ه ،به بررای اؤاال تحقیق پرداخته ،درص د
داتیابی به اه اف تحقیق هستیم .در هایت یز ،ازآ جاکه هر
تحقیق ،میتوا به یافتههایی دات یاب که جزء اه اف آن بوده
ولی میتوا محقق یا اایر پژوهشگران را برا تحقیقا آتی و یا
دالی احتمالی بروز وقای و پ ی هها یار ک  .به بررای دیگر

یافتهها تحقیق میپردازیم .در تجزیه و تحلی پراش امه از
مباحث اات باطی و توصیفی آمار ااتفادهش ه اات .آمارهها
توصیفی شام ج اوا فراوا ی و میا گی هست و در اطح
اات باطی یز از تحلی عاملی اکتشافی به رو تجزیه مؤلفهها
اصلی و م ا معادال ااختار شام تحلی عاملی تائی و
تحلی مسیر ااتفاده ش ه اات .رمافزارها موردااتفاده جهت
تجزیهوتحلی دادهها بسته رمافزار  SPSSسخه  22و بسته
رمافزار  PLSسخه  9میباش .
ب) مدل مفهومی تحقیق
با مب ا قراردادن ارکان پ جاا ة اازمان ،در ای تحقیق به د باا
ای هستیم تا مشخص ک یم اوء کارکرد هریک از ارکان تا چه
ح میتوا موجب ایجاد ضربا روحی در اازمان شود.

شکل .2م ا مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق
با مب ا قراردادن رواب م رج در م ا مفهومی تحقیق ،پ ج
فرضیه به شرح زیر پیش هاد میاردد:
فرضیه اول :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم ریشه
در عوام ا سا ی دارد.

فرضیه دوم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم ریشه
در اه اف بیماراتان دارد.
فرضیه سوم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم
ریشه در ااختار اازما ی بیماراتان دارد.
فرضیه چهارم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم
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ریشه در ف اور موردااتفاده در ای بیماراتان دارد.
فرضیه پنجم  :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم
ریشه در محی فعالیت ای بیماراتان دارد.
جامعه آماری و حجم نمونه
ارپراتان شیفت صبح و عصر بخشها مختلف بیماراتان
فوق تخصصی خاتماال بیاء که تع اد آ ها  131فر اات ،جامعه
آمار تحقیق حاضر را تشکی میده  .براااس ج وا
موراان ،مو ها به حجم  111فر برا ای حجم از جامعه
تعیی اردی .
بررسی روایی ابزار
در ای تحقیق از پراش امه ااتا ارد و تع ی ش ه ارکان
اازمان و ا جش تروما ااتفاده به عم آم  ،باای وجود،
دررو ش اای م ا معادال ااختار  ،ابت ابهااک الزم
اات تا روایی اازه موردمطالعه قرارارفته تا مشخص شود
شا گرها ا تخابش ه برا ا ازهایر اازهها مورد ظر
خود از دقت الزم برخوردار هست  .یع ی آیا اؤاال برا
ا ازهایر متغیر آ درات ا تخابش ها یا خیر؟ برا ای
م ظور از تحلی عاملی تائی ( ،) CFAااتفاده میشود .به
ای شک که بار عاملی هر شا گر با اازه خود دارا مق ار t
مع یدار در اطوح  1/13و  1/11درص باش  .در ای صور
ای شا گر از دقت الزم برا ا ازهایر آ ن اازه یا صفت
مک ون برخوردار اات ( ا الی و بر ستری  .)1334،در ج وا
شماره دو مقادیر بار عاملی برا شا گرها هر اازه آورده
ش ه اات.
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براااس تایج ج وا شماره  2مشخص میشود که
شا گرها هر اازه به دلی مع یدار در اطح یک درص
از اهمیت الزم برا ا ازهایر برخوردار هست و لذا روایی
اازه که برا بررای دقت و اهمیت شا گرها ا تخابش ه
برا ا ازهایر اازهها ،ا جام ش شان میده که
شا گرها ،ااختارها عاملی م اابی را جهت ا ازهایر
ابعاد مورد مطالعه در م ا تحقیق فراهم میآورد .
شا گرها کماهمیت در تشکی ااختار عاملی برا افزایش
دقت از تحلی ک ار اذاشته ش .
همچ ی به جهت بررای پایایی یز از شاخص پایایی
ترکیبی ااتفاده ش  .در رو ش اای م ا معادال ااختار از
ضریب پایایی ترکیبی ااتفاده میشود که مقادیر باالتر از 1/6
برا هر اازه شان از پایایی م ااب آن دارد ( ا الی و
بر ستری .)1334،
مق ار پایایی اازهها موردمطالعه قاب قبوا اات .در ای
مرحله و با توجه به اتمام فاز پاالیش متغیر و اطمی ان از دقت
شاخصها در ا ازهایر مفاهیم و متغیرها مرتب میتوان به
آزمون فرضیا تحقیق پرداخت .بهعبار دیگر کارایی م ا
ا ازهایر تحقیق تأمی ش ه اات.
آزمون فرضیات
فرضیا تحقیق در قالب م ا معادال ااختار موردبررای
قرار ارفت که تیجه آن در شک  9ادامه آم ه اات .با در ظر
ارفت تایج بررای رواب بی اازه مستق و وابسته با ااتفاده
از ضریب مربوطه میتوان به بررای مع یدار اثرا بی
اازهها تحقیق پرداخت.

جدول  .2مقادیر بار عاملی برا شا گرها هر اازه در قالب م ا ا ازهایر
سازه

افراد

گویه
از دات دادن عزیزان
ابتال به بیمار ها اخت
بیمار صعبالعالج بستگان و زدیکان
ازدواج
طالق
تغییر م زا و مح ز ای
بچهدار ش ن
مقروض ش ن

عالمت در مدل

بار عاملی

t

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

حذف
حذف

حذف
حذف

0.690
حذف

6.631
حذف

0.642
0.605
حذف

6.650
7.113
حذف

0.713

8.823
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سازه

ااختار و
اازما ی

اه اف

ف اور

گویه

عالمت در مدل

بار عاملی

t

ورشکست ش ن
هتک حرمت
از دات دادن اعتبار و اعتماد اطرافیان
اعتیاد
راوایی ببار آوردن اخالقی،مالی و...
اعتیاد
تغییر م یران ارش
شایعا
باز شستگی
اخراج
اشتباها و خطاها کار
بیتجربگی و اشت مهار کار الزم
غیبت غیرموجه همکاران
جابجایی درون واح
ارتقا شغلی
ت زا مقام
افزایش تع اد بخشها و دوایر اازما ی
افزایش وظایف و مسئولیتها اازما ی
شایستهااالر ضعیف در اازمان
کمبود ظرفیت خ متراا ی
فما کار ام ااب
پارکی گ اکافی
تغییر اه اف بخش و اازمان
افزایش ظار اازما ی
افزایش ارزشیابیها مستمر و غیرمستمر اازما ی ظیر
اعتباربخشی
روش بودن ا تظارا مافوقی اازما ی
روش بودن اه اف اازما ی
شکست اازمان در رای ن به اه اف مورد ظر
اشت بر امه برا تحقق اه اف
بهروز بودن بر امهها

b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
b19
b20
b21
b22
b23
b24
b25
b26
b27
b28
b29
b30
b31
b32

0.720
0.779
0.815
0.817
0.756
0.650
0.650
0.601
0.779
0.815
حذف
حذف
حذف
حذف
حذف

7.702
17.672
19.362
16.338
8.705
6.132
11.349
6.007
17.672
19.362
حذف
حذف
حذف
حذف
حذف

0.739
0.609
0.712
0.682
0.728
0.731
حذف

10.437
5.509
8.472
7.895
15.326
11.544
حذف

0.714
0.592

11.099
4.738

b33

0.598

4.847

b34
b35
b36
b37
b38

0.756
0.775
0.811
0.812
0.760

9.882
11.574
19.499
21.603
14.238

خری ف اور ها ج ی بیماراتا ی

b39

0.586

4.662

کمبود دارو و تجهیزا الزم

b40

0.678

7.692

تغییر در شیوه ا جام کارها

b41

0.615

4.955

ع م ااتفاده بهی ه از برخی داتگاهها

b42

0.751

6.636

b43

0.802

20.902

ازکارافتادن تجهیزا

b44

0.867

23.364

مشکال واح ف اور اطالعا

b45

0.773

16.496

اشت تخصص الزم برا کار با ف اور ها ج ی
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سازه

محی

ضربا روحی
اازما ی (تروما
اازما ی

گویه
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عالمت در مدل

بار عاملی

t

حوادث طبیعی(ای ،زلزله و)...
افزایش رقابت

b46

0.555

5.858

b47

0.671

6.625

از دات دادن اعتماد مشتر

b48

0.778

16.552

بخش امهها الزامآور دولتی

b49

0.793

16.188

ع م براشت هزی هها مالی از طرف بیمهها

b50

0.779

20.088

ایستم اعتباربخشی

b51

0.744

12.723

فشار اشی از م اابتها مختلف

b52

0.707

10.827

بازدی ها غیرم تظره مقاما و مسئولی

b53

0.765

13.020

آایب وارده به بر اازمان

b54

0.837

21.994

آایب وارده به روحیه و ا گیزه کارک ان

b55

0.800

16.808

آایب وارده به عوای مالی و درآم ها اازمان

b56

0.878

36.601

آایب وارده به اهم بازار و از دات دادن مشتریان

b57

0.912

43.045

آایب وارده به هویت اازمان و کارک ان

b58

0.893

27.761

آایب وارده به وفادار مشتریان و کارک ان

b59

0.900

31.337

آایب وارده به ارمایه اجتماعی اازمان(از دات دادن
رواب خوب با ذ فعان)

b60

0.889

25.686

آایب وارده به خالقیت و وآور اازمان

b61

0.879

38.630

ورشکستگی اازمان

b62

0.740

12.104

ت زا رتبه و درجه اازمان

b63

0.615

5.882

جدول  .3ضرایب بررای پایایی اازهها تحقیق
پایایی ترکیبی ()CR

آلفای کرونباخ

افراد

0.925

0.916

اه اف

0.901

0.878

تروما اازما ی

0.959

0.952

ااختار و اازما ی

0.853

0.796

ف اور

0.887

0.854

محی

0.899

0.871

سازه مورد مطالعه
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شکل  .3م ا مسیر اثر متغیرها تحقیق

بیمع یبودن پارامتر تغییر ایجاد ش ه و تایج از اعتبار
محکمی برخوردار هست  .لذا میتوان در قالب م ا رارایو ی
فرضیا تحقیق را آزمون مود.

بهم ظور بررای مع یدار ضریب مسیر یا همان بتا از
رو ازارایر  Bootstrappingااتفاده ش که برا ای
م ظور ازارایر در دو حالت  111و  911مو ه ااتفاده ش
که تایج شان میده در هر دو حالت مع یدار بودن یا

جدول  .1اثر خطی اثرا متغیرها تحقیق برا آزمون فرضیا کلی تحقیق
اثر خطی مورد مطالعه

Beta

P.level

t

f2

قماو اثر

افراد ← ضربا روحی اازمان

1/121

1/191

1/31

1/122

ضعیف

اه اف ← ضربا روحی اازمان

1/901

1/114

2/33

1/111

متوا

ااختار ← ضربا روحی اازمان

-1/121

1/131

1/91

1/119

ضعیف

ف اور ← ضربا روحی اازمان

-1/121

1/999

1/309

1/114

ضعیف

محی ← ضربا روحی اازمان

1/313

1/111

3/12

1/211

قو

R2

1/623

R2adj

1/611
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با توجه به وضعیت ای متغیرها میتوان به آزمون فرضیا
تحقیق مبادر مود.
فرضیه اول :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم ریشه در عوام ا سا ی دارد.
براااس ج وا فوق و م ا تحقیق برآورد ش ه ضریب
مسیر اثر عوام ا سا ی بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم معادا  1/121تخمی زده ش ه اات .اطح مع یدار
مق ار  tبرا ای پارامتر مع یدار یست زیرا که کوچکتر از
 1/36اات لذا دلی کافی برا رد فرض صفر وجود ارد و با
توجه به ع م مع یدار ای ضریب میتوان بیان مود که
عوام ا سا ی بهطور مستقیم و براااس تایج م ا بر ضربا
روحی اازما ی در بیماراتان خاتم اثر مع یدار به لحاظ
ارد .با توجه به ضریب بیمع ی ای رابطه میتوان
آمار
افت عوام ا سا ی بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
اشته و عوام ا سا ی اثرا قاب
خاتم قش مع یدار
مالحظها بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم در
حاا حاضر در رااتا کم یا زیادش ن آن ار  .پراک ش
ظرا در ای ارتباط که در تصویر زیر یز قاب اات باط اات
اواهی بر ای م عاات.
فرضیه دوم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم ریشه در اه اف بیماراتان دارد.
براااس ج وا فوق و م ا تحقیق برآورد ش ه ضریب
مسیر اثر اه اف بیماراتان بر ضربا روحی اازما ی در
بیماراتان خاتم معادا  1/901تخمی زده ش ه اات .اطح
مع یدار مق ار  tبرا ای پارامتر مع یدار ازار ش ه اات
زیرا که بزرگتر از  1/36اات لذا دلی کافی برا رد فرض
صفر وجود دارد و با توجه به مع یدار ای ضریب میتوان
بیان مود که اه اف بیماراتان بهطور مستقیم و براااس تایج
م ا بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم اثر
مع یدار به لحاظ آمار دارد .با توجه به ضریب مثبت و
مع یدار ای رابطه میتوان افت اه اف بیماراتان بر ضربا
روحی اازما ی در بیماراتان خاتم قش مع یدار داشته و
اه اف بیماراتان اثرا قاب مالحظها بر ضربا روحی
اازما ی در بیماراتان خاتم دارد .مق ار ا ازه اثر متوا اات
و معادا  1/111ازار ش ه اات و چون بی  1/11و 1/93
اات طبق اص کوه میتوان افت ای اثر متوا رو به
قو بوده و تیجه آن قاب اتکا اات .پراک ش ضرایب بی
 1/23تا  1/93خود اواهی بر ای م عاات که با حالتی
تکرارپذیر و قاب اتکا به لحاظ آمار تا ح قاب توجهی اه اف
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میتوا تروما اازما ی را تحریک ک  .در مو ه مورد مطالعه
به علت مثبت بودن ضرایب میتوان بیان مود اه اف تا ح
تش ی ک ه تروما اازما ی اات.
فرضیه سوم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم ریشه در ااختار اازما ی بیماراتان دارد.
براااس ج وا فوق و م ا تحقیق برآورد ش ه ضریب
مسیر اثر ااختار اازما ی بیماراتان بر ضربا روحی اازما ی
در بیماراتان خاتم معادا  -1/121تخمی زده ش ه اات.
اطح مع یدار مق ار  tبرا ای پارامتر مع یدار ازار
ش ه اات زیرا که کوچکتر از  1/36اات لذا دلی کافی برا
رد فرض صفر وجود ارد و با توجه به ع م مع یدار ای
ضریب میتوان بیان مود که ااختار اازما ی بیماراتان بهطور
مستقیم و براااس تایج م ا بر ضربا روحی اازما ی در
بیماراتان خاتم اثر مع یدار به لحاظ آمار ارد .با توجه به
ضریب بیمع ی ای رابطه میتوان افت ااختار اازما ی
بیماراتان بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم قش
اشته و ااختار اازما ی بیماراتان اثرا قاب
مع یدار
مالحظها بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم ارد.
پراک ش ظرا در ای ارتباط که در تصویر زیر یز قاب
اات باط اات اواهی بر ای م عاات .لذا از لحاظ آمار
ااختار مورد ااتفاده اازمان در حاا حاضر بر رو تروما اثر
ارد .لیک با ع ایت به ای که مشاه اتی در
قاب تفسیر
امت چپ و قسمت م فیها دی ه میشود میتوان بیان داشت
اازمان در جهتی حرکت میک که ااختار آن در جهت
کاهش تروما خیز برداشته اات .لیک ه وز اثرا آن دی ه
میشود.
فرضیه چهارم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم ریشه در ف اور مورد ااتفاده در ای بیماراتان دارد.
براااس ج وا فوق و م ا تحقیق برآورد ش ه ضریب
مسیر اثر ف اور مورد ااتفاده در بیماراتان بر ضربا روحی
اازما ی در بیماراتان خاتم معادا  - 1/121تخمی زده ش ه
اات .اطح مع یدار مق ار  tبرا ای پارامتر مع یدار
ازار ش ه اات زیرا که کوچکتر از  1/36اات لذا دلی
کافی برا رد فرض صفر وجود ارد و با توجه به ع م
مع یدار ای ضریب میتوان بیان مود که ف اور مورد
ااتفاده در بیماراتان بهطور مستقیم و براااس تایج م ا بر
ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم اثر مع یدار به
ارد .با توجه به ضریب بیمع ی ای رابطه
لحاظ آمار
میتوان افت ف اور مورد ااتفاده در بیماراتان بر ضربا
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اشته و
روحی اازما ی در بیماراتان خاتم قش مع یدار
ف اور مورد ااتفاده در بیماراتان اثرا قاب مالحظها بر
ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم ارد .پراک ای
مودار ضرایب برا بررای مع یدار شان از پخش بودن
ضرایب در مو ه مورد مطالعه و رای ن به یکراه ح واح
دارد .لذا میتوان به لحاظ آمار افت ف اور مورد ااتفاده
اازمان درحااحاضر بر رو تروما اثر قاب توجهی دارد.
لیک با ع ایت به ای که مشاه اتی در امت چپ و قسمت
م فیها دی ه میشود میتوان بیان داشت اازمان در جهتی
حرکت میک که ف اور آن درجهت کاهش تروما خیز
برداشته اات .لیک ه وز اثرا آن دی ه میشود.
فرضیه پنجم :ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
خاتم ریشه در محی فعالیت ای بیماراتان دارد.
براااس ج وا فوق و م ا تحقیق برآورد ش ه ضریب
مسیر اثر محی فعالیت بیماراتان بر ضربا روحی اازما ی
در بیماراتان خاتم معادا  1/313تخمی زده ش ه اات.
اطح مع یدار مق ار  tبرا ای پارامتر مع یدار ازار
ش ه اات زیرا که بزرگتر از  1/36اات لذا دلی کافی برا
رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به مع یدار ای ضریب
میتوان بیان مود که محی فعالیت بیماراتان بهطور
مستقیم و براااس تایج م ا بر ضربا روحی اازما ی در
بیماراتان خاتم اثر مع یدار به لحاظ آمار دارد .با توجه
به ضریب مثبت و مع یدار ای رابطه میتوان افت محی
فعالیت بیماراتان بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان
جدول  .5شاخصها براز
معیار

خاتم قش مع یدار داشته و محی فعالیت بیماراتان اثرا
قاب مالحظه ا بر ضربا روحی اازما ی در بیماراتان خاتم
دارد .مق ار ا ازه اثر بسیار بزرگ اات و معادا  1/23ازار
ش ه اات و چون زدیک  1/93اات طبق اص کوه
می توان افت ای اثر تا ح قو بوده و تیجه آن قاب اتکا
اات .توزی آمار اثرا یز شان میده پراک ای
بیشتری تمرکز را رو مق ار  1/6دارد که با تیجه
بهداتآم ه همخوا ی دارد.
در م اااز معادال ااختار به رو ح اق مربعا جزئی
شاخص  GOFکام تری شاخص برا بررای کارایی م ا
اات .ای معیار از طریق فرموا زیر محاابه میشود:
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅 2

= 𝐹𝑂

برا محاابه آن کافی اات مقادیر اشتراک واریا  ،را
از خروجی رمافزار بهدات آورده که برا م ا تحقیق ای
شاخص برابر  1/411به دات آم  .به پیش هاد ت هاوس اار ای
مق ار برابر یا بزرگتر از  1/96باش براز بسیار خوب ،اار بی
 1/23تا  1/1باش براز متوا و اار کمتر مساو  1/1باش
براز ضعیفی دارد .با توجه به ای که برا م ا حاضر مق ار
بهداتآم ه از  1/96بزرگتر اس براااس معیار ت هاوس ای
م ا دارا براز قو اات .دیگر شاخصها محاابه ش ه
برا م ا تحقیق در ج وا زیر آم ه اات.
م ا مسیر تحقیق به رو

PLS

مقدار محاسبه شده

سطح عنیداری

حدود مطلوب

متوا شاخص مسیر APC

1/263

1/111

<1/13

شاخص SRMR

1/110

---

<= 1/1

شاخص  APCشان می ده که رواب مییان متغیرهیا در
ای م ا به خوبی ش ااایی ش ه اات و باالتری توان بیرا
آزمون فرضیا ااتفاده ش ه ،زییرا کیه ا ی ازه آن مع یی دار
اات ( وییت و هیا کوک .)2111 ،شیاخص  SRMRمیورد
اشاره در ج وا  4در دام ه موردقبوا قرار دارد و ای بی ان
مع ا اات که م ا تحقیق حاضر دارا تایج قابی قبیوا و

قاب تکرار اات.
رتبهبندی متغیرها به کمک آزمون فریدمن
(رتبهب ) از آزمون فری م ااتفاده ش  .تایج ای آزمون (که
براااس میا گی رتبها ا جام ش ه اات) در ج وا شماره 6
شان داده ش ه اات.

فصل امة علمی -پژوهشی م یریت اازمانها دولتی ،دورة  ،9شماره  ،4زمستان 1934
جدول .1تایج آزمون فری م در مورد رتبهب
متغیرها
افراد
اه اف
تروما اازما ی
ااختار و اازما ی
ف اور
محی

میانگین
رتبهای
4/11
9/63
4/93
2/39
2/16
9/13

با توجه به ای که اطح مع یدار ای آزمون زیر 1/13
اات لذا فرض صفر مب ی بر یکسان بودن میا گی مؤلفهها رد
میشود و لذا میتوان با ااتفاده از میا گی آ ها را رتبهب
مود .بر ای اااس مشخص میشود که میا گی متغیر تروما
اازما ی در ص ر قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
یافته اصلی تحقیق شان میده که میا گی ضربه روحی
اازما ی از ظر پااخگویان در ص ر میا گی تمام متغیرها
مورد مطالعه اات و لذا مشهود اات که اازمان در آاتا ه
ضربهپذیر از ای احیه قرار دارد .در بررای و آایبش اای
اه یافته کلی تحقیق میتوان اات باط مود:
الف) تیجه اوا شان میده که دو متغیر محی و
اه اف بیشتری تأثیر را در تش ی ای موضوع داشتها و لذا به
ظر میرا اازمان در وهله اوا بای در مورد بررای محیطی
منابع
ااکا  ،ریچارد ( .)1904اازمانها :ایستمها عقالیی،
طبیعی و باز ،ترجمه حس میرزایی اهر جا ی و فلورا
الطا ی تیرا ی ،تهران :ا تشارا دا شک ه م یریت دا شگاه
تهران.
احم  ،فری ون و شیراز  ،ااک ر ( .)1939طراحی و تبیی
ابعاد محیطی اازمان ادارهک ه ضربا روحی در بخش

رتبه
2
9
1
3
6
4

متغیرها تحقیق
کای
اسکویر

62/90

Sig.

1/111

و اه اف خود بازبی ی اااای داشته باش .
ب) دو متغیر ااختار و ف اور که ذاتاً اثرکاه ة بر تروما
اازما ی از خود شان داد در اازمان چ ان مورد توجه ج قرار
گرفتها و بای اازمان برا کاهش تروما خود در اام.
اوا برا تواعه آ ها و بازاشت به آ چه کارک ان در
اذشته به آ ها افتخار میکرد فکر ج ک .
ج) متغیر افراد هرچ جهتایر خاصی را در تواعه یا
تمعیف تروما از خود شان میده لیک با توجه به اثر مثبت
و ضعیف آن درصورتیکه در بل م مورد بررای قرار گیرد
با توجه به باال بودن میا گی آن در مو ه مورد مطالعه ظرفیت
تب ی ش ن به یک ته ی برا تواعه تروما را دارد.
د) با توجه به ای که زدیک به  69درص تروما اازما ی
با اق اما فوق قاب پیشیگیر و درمان اات به ظر میرا
م ا اازما ی ارائه ش ه برا م یریت ان در پ ج بع افراد،
اه اف ،محی  ،ف اور  ،ااختار م لی م ااب باش .

دولتی ،فصل امه م یریت اازمانها

دولتی ،ااا اوم،

شماره .11
ارلک ،محم علی؛ شیراز  ،ااک ر وکولیو  ،پیرحسی
( )1934م یریت ضربا روحی اازما ی ،تهران :شر
میرماه.
ارلک ،محم علی و کولیو  ،پیرحسی ( )1934م یریت
ضربا روحی اازما ی از م ظر ااالم ،تهران :شر میرماه.
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