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ابعاد آ
اسکندر شیرازی

1

چکیده
یکی از پدیدههای مهمی که امروزه نیروی ان اااانی را تهدید میکند ضاااربههای روحی و روانی اسااات .ولود
مدلی من اادم که بتواند ضااربات روحی نیروی ان ااانی را مدیریت کند از موضااوعات مهم و قابل بحث در حوزه منابع
ان انی است .بر همین اسا پژوهب حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانی حافظ کارکنا از ضربات روحی با
در نظر گرفتن نقب میاندی فضااای سااالم اداری اندار شااده اساات .لهت تحقق این هدف ،تعداد  114نفر از خبرگا
دان شگاهی و اداری بعنوا نمونه آماری با ا ستفاده از تکنیک دلفی برای به الما ر سید در خ یوص طراحی و تبیین
مدل انتواب شدهاند .روش تحقیق مطالعه حاضر بر ح ب هدف کاربردی و بر اسا

شیوه گردآوری دادهها توصیفی

از نو پیمایش ای و همب ااتگی بوده و اطالعات مورد نیاز با اسااتفاده از ابزار پرسااشاانامه که به روش دلفی و در سااه دور
موتلف لمعآوری شده است و با استفاده از نررافزار لیزرل مورد تدزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصله نشا
میدهد تمامی مؤلفههای ابعاد ساااازمانی ،فردی و محیطی بر نحوه مدیریت ضاااربات روحی کارکنا ت ثیرگذار بوده
اساات و از بین آ ها ابعاد سااازمانی بیشااترین ت ثیر و ابعاد فردی کمترین ت ثیر را داشااتند .همچنین در خیااوص ابعاد
سااازمانی اسااتراتژی و اهداف ،در بوب ابعاد فردی اح ااا عدالت و در بوب ابعاد محیطی م اائولیتهای التماعی
بعنوا مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر سازما اداره کننده ضربه روحی سازمانی انتواب شدند.
واژههای کلیدی :ابعاد سازما  ،ضربه روحی ،ضربه روحی سازمانی ،سازما اداره کننده ضربه روحی ،سالمت
سازمانی.

 .1استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیار نور .تهرا  ،ایرا .
تاریخ دریافت مقاله45/8/20 :؛ تاریخ پذیرش مقاله45/12/24 :

Eskender.shirazi@gmail.com
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مقدمه
در کنار فعالیتهای اقت یادی و التماعی محض در محیط کار سازما های امروزی،
تغییرات بنیادینی در حال شکلگیری است و دستیابی به سالمتی ل م و روا در ب تر یک
محیط سااالم و عاری از تنب و بیعدالتی یکی از موضااوعات اساااسای در این زمینه خواهد
بود (ویلیار خا  .)365 ،2003 ،داشتن نیروی ان انی کارآمد و دارای روحیه شاد از مهمترین
سرمایههای یک سازما مح وب می شود .فراهم آورد زمینههای الزر برای شادابی بی شتر
و به کارگیری راهکارهایی برای ممانعت از فشاااارهای روحی و روانی برای ساااازما ها از
اهمیت مضاعفی برخوردار است .ضربه روحی سازمانی پدیدهای است که بر توانایی افراد و
سااازما ت ثرگذار بوده و در نتیده باعث از دساات رفتن اسااتعدادها و تحلیل انرژی میشااود
(هورمن و ویوا 2005 ،؛ مادها ناز و همکارا .)2011 ،
در قر بی ت و یکم سازما ها با تغییرات محیطی سریع و چندبعدی مواله ه تند و
مدبورند به منظور افزایب کارایی ،اثربوشااای ،تداور بقا و موفق یت ،چهره های لد ید و
متنوعی از خود به نمایب بگذارند .موفقیت سااازما ها در محیط لهانی شااده و در عیاار
اینترنت ،در گرو حرکت به سمت چهرههای لدید و تدوین و الرای ا ستراتژیهای لدید
به منظور د ستیابی به اهداف چندگانه و متغیر ا ست ( سرلک .)1340 ،امروزه در ع یری که
آ را ع یر دانب مینامند سازما های دان شی با چهرهها و القاب لدیدی هر روز در حال
گ ترش بوده و هر سازمانی در م یر رشد و تکامل خود و بر مبنای اهداف و استراتژیهای
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خود میتوا ند در هر دوره ای چهره های متنوعی به خود بگیرد (د فت1381 ،؛ اح مدی و
شیرازی.)1344 ،
سازما هایی که دچار ضربه روحی شدهاند معموالً حالت رکودی داشته ،ورشک ت
شده و تکنولوژی منا سب ندارند ،عملکرد آ ها کاهب یافته و حالت نزولی دارند (فوربس
و همکارا  .)2011 ،ضربه روحی سازمانی پدیدهای ا ست که امروزه در سازمانها افزایب
یافته و این در حالی ا ست که این مفهور تاکنو به خوبی درک ن شده ا ست .ضربه روحی
سازمانی حادثهای است که ن بت به توانایی سازما اثرگذار بوده و در نتیده باعث از دست
رفتن ا ستعدادهای سازمانی می شود ( هادل تو  .)2001 ،ضربه روحی سازمانی یک فرایند
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ذهنی و درونی است (داتو و همکارا  .)2004 ،اندمن ضربه روحی امریکا  ،این مفهور را
بعنوا زخمی تبیین میکند که بوساایله یک نیروی فیزیکی یا روانی ایداد شااده و منتهی به
دردهای شدید اح ا سی می شود (بازولی و همکارا  .)1448 ،اندمن روان شنا سی امریکا
بینظمی مربوط به اساااتر

را فراضاااربه روحی مینامد که بعنوا تدربهای ورای تدارب

ان ااا معمول اساات (سااویتزر .)2001 ،عدر توله به آینده سااازمانی و کارکنا در مراحل
تغییر یا ایداد شرایطی که کارکنا در آ اح ا

راحتی نمیکنند ممکن ا ست صدمات

لبرا ناپذیری به سااازما و کارکنا وارد کند که رفع و درما آ به راحتی ممکن نی اات
(رضائیا .)1383 ،
ضربه روحی سازمانی پدیدهای ا ست که ن بت به توانایی افراد و سازما ت ثیرگذار
بوده و در نتیده باعث از دساات رفتن اسااتعدادها و تحلیل انرژی میشااود (هورمن و ویوا ،
 .)2005ضربه روحی سازمانی دارای اثرات لبرا ناپذیری برای کارکنا و سازما ها است
و در نتی ده آ  ،اساااتر

و اضاااطراب ،غمناک بود  ،بیقراری ،عدر اعتماد به همکارا و

سازما و ...را برای کارکنا به ارمغا میآورد که در صورت عدر رسیدگی سریع به آ ،
ممکن اسااات ساااازما را تا مرحله مرا ساااازمانی پیب ببرد (تهرانی .)2002 ،به نقل از
دکالرک و هم کارا  ،طی تحقیقی که توساااط مورال و هم کارانب ( )1444در آمری کا
صورت گرفته است ،عواملی مانند کاهب عملکرد مالی ،ورشک تگی سازمانی ،تغییر ،افول
یا رکود از لمله عوامل ایداد کننده ضاااربههای روحی در ساااازما ها شاااناساااایی ه اااتند

ه تند .همچنین ،سازما هایی که دچار ضربه روحی می شوند در حو ضچهای سمّی برای
ب کارگیری کارک نا و محیط آلوده داخلی و خارلی گرف تار میشاااو ند و فرار مغز ها و
محکومیت وفاداری تمار سازما را فرا گرفته و سرمایه فکری را از بین میبرد و در نهایت
سااازما را به مرحله مرا سااازمانی میرساااند (تایو سااویتزر2001 ،؛ احمدی و همکارا ،
.)1344
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(دکالرک و سا سول .)2001 ،مواردی که باعث ضربه روحی در سازما ها می شود اغلب
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پایین بود انگیزه نیروی کار در بوب دولتی ،کاهب نارضاااایتی و افزایب ساااطح
نگهداشت نوبگا و ف اد اداری از لمله دالئل ضمنی طرح تحول نظار اداری است که در
سااال  1386برای الرا به سااازما های دولتی کشااور ابالش شااد .سااالمت روانی کارکنا و
ساااازما و ایداد محیط اداری بانشااااط از لمله الزاماتی اسااات که تاکنو به طرق موتلف
پیگیری شااده و برای تحقق آ تالشهای زیادی صااورت گرفته ولی نتایج قابل تولهی به
دسااات ن یامده اسااات .صااااحبنظرا معتقدند که ناکارآمدی نظار اداری و بیانگیزگی
کارمندا دولتی سبب شده است آ ها تنها با هدف پر کرد ساعات موظفی خود در محل
کار حاضر شوند (وی ه.)1341 ،
اهمیت تحقق سالمت سازمانی تا حدی ا ست که میتواند به یک نماد بارز سازمانی
تبدیل شده و بعنوا چهره سازما مطرح شود .ایده اصلی مقاله این است که هما طور که
یک فرد میتواند چهره های متنوعی از خود به نمایب بگذارد ساااازما ها نیز بعنوا یک
مولود زنده و دارای حیات تکاملی ویژه خود میتوانند چهرههای لدید و متنوعی به خود
بگیرند که دا شتن چهره سالم و اداره کننده عواملی که سالمتی ل می و روحی سازما و
کارکنا را به خطر میاندازند ،یکی از بهترین چهرههای سازمانی در آینده پیب رو خواهد
بود .اما سااوال اصاالی این اساات که ویژگیهای چنین سااازمانی چگونه باید باشااندد در این
راستا سواالت فرعی زیر قابل طرح است:
ابعاد ساااازمانی در ساااازما اداره کننده ضاااربات روحی در بوب دولتی چگونه باید

دور /شماره /2پاییز و زم تا 1345

دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

باشندد
 -2ابعاد فردی در ساااازما اداره کننده ضاااربات روحی در بوب دولتی چگونه باید
باشندد
 -3ابعاد محیطی در سااازما اداره کننده ضااربات روحی در بوب دولتی چگونه باید
باشندد
ضربه روحی حادثهای است که بر توانایی سازما ت ثیرگذار بوده و در نتیده باعث از
دست داد استعدادهای سازمانی می شود ( هادل تو  .)2001 ،ضربه روحی سازمانی یک
فرایند ذهنی و درونی اسااات (داتو و همکارا  .)2004 ،اندمن ضاااربه روحی امریکا این
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مفهور را بعنوا زخمی تبیین میکند که بوساایله یک نیروی فیزیکی یا روانی ایداد شااده و
منتهی به دردهای شدید اح ا سی می شود (بازولی و همکارا  .)1448 ،اندمن روان شنا سی
امریکا بینظمی مربوط به اساااتر

را فراضاااربه روحی مینامد که بعنوا تدربهای ورای

تدارب ان ا معمول است (سویتزر.)2001 ،
ضربه روحی سازمانی مانع اصلی در برابر عملکرد کارکنا بوده که ناشی از اح ا
خطر از ولود یک پدیده فیزیکی یا اضطراب روانی ناشی از این اح ا

است .صاحبنظرا

ضاااربه روحی ساااازمانی را اغلب نتیده تغییر در ساااازما ها میدانند .ایداد هر تغییری که
کارکنا ن اابت به آ آمادگی الزر را نداشااته و در نتیده آ دلب ااتگیها و هر آنچه با آ
خو گرفتهاند را از د ست میدهند .ضربه روحی سازمانی نه تنها به ک انی که م تقیماً در
حوادث مشااارکت دارند آس ایب وارد میکند بلکه به افرادی که به طور غیرم ااتقیم درگیر
ه تند مثل شاهدا و بازماندگا نیز اثر میگذارد .در ادبیات سازمانی ،از ک انی که ضربه
روحی را تدربه کردهاند بعنوا قربانیا یاد میشااود .تدارب مربوط به ضااربه روحی با هر
حادثهای ممکن اساات تشاادید شااود .تدارب لدید با زندیرهای از تدارب نامحدود که به
گذشااته بازمیگردد ترکیب شااده و گروه تروما را ایداد میکند که در این حالت ،تدربه
لاری با اح اسات اخیر و تهدیدات گذشته ترکیب شده و سی تم روانی فرد را تحت ت ثیر
قرار میدهد که اگر مورد توله قرار نگیرد بر سایر افراد نیز ت ثیرگذار بوده و اح ا سات و
عواطف سازما را سمّی خواهد کرد (دکالرک و ساسول.)2001 ،

مدلهای متفاوتی برای طراحی سازما ولود دارد .در مدلهای لدید معموالً سازما را از
سااه بعد سااازمانی ،فردی و محیطی بررسای میکنند .در بعد سااازمانی به نحوه ساااخت ابعاد
ساختاری ،محتوایی ،رهبری و ارتباطات ،در بعد فردی به برر سی خ یو صیات و رفتارهای
فردی و در بعد محیطی به بررسی محیط داخلی و خارلی و اخالقیات پرداخته میشود.
سازما هایی که دچار ضربه روحی شدهاند معموالً حالت رکود دا شته ،ور شک ت
شااادهاند ،تکنولوژی مناساااب ندارند و عملکرد آ ها کاهب یافته و حالت نزولی دارند
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ابعاد سازمانی حاکی از ویژگیهای خاص سازما بوده و سازما را به گونهای تشریح
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(فوربس و همکارا  .)2011 ،کارکنا در طول زما فرهنگ ساااازمانی را فرا گرفته و با
محیط آ خو میگیرند و هرگونه تغییر ناگهانی که باعث تغییر در عادات شاااود ،مندر به
ایداد ضاااربه روحی ساااازمانی میشاااود .در محیط کاری ساااازما های امروزی در کنار
فعالیتهای اقتیااادی و التماعی ،تغییرات بنیادینی در حال شااکلگیری اساات و دسااتیابی به
سالمتی ل م و روا در ب تر محیطی سالم و عاری از تنب و بیعدالتی ،یکی از موضوعات
ا سا سی در این زمینه خواهد بود (دکالرک و سا سول .)2001 ،سازما اداره کننده ضربه
روحی ،در پی تدابیری اساات که اثرات عوامل مورب و ضااربه روحی را بر کارکنا خنثی
کند و ابعاد سااازمانی را طوری طرحریزی کند که کارکنا در آ اح ااا

راحتی کرده و

عوامل ایداد کننده ضااربه روحی را از بین ببرد .چنین سااازمانی برای ایداد فضااای سااالم
اداری که در آ تنب و فشار عیبی به حداقل خود میرسد برنامه هایی را طراحی کرده و
الرا میک ند .همچنین بر نا مه هایی برای در ما و بهبود روح و روا کارک نانی که د چار
ضربات روحی میشوند را در دستور کار خود دارد.

پیشینه پژوهب
سااازما ها همیشااه در حال آزمو و خطا ه ااتند .برخی با هم ادغار میشااوند ،برخی
تغییر را می پذیرند و برخی در مقابل آ مقاومت میکنند .هر روز حوادث لد یدی اتفاق
میافتد و در این راسااتا تدربه یک شااک اات میتواند ضااربات روحی لبرا ناپذیری را به
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کارکنا وارد کند (رضااائیا  .)1383 ،فردی خطر لدی بر روی زندگی یا سااالمت ل اام
خود تدربه میکند که دیگرا آ را تدربه نکردهاند و در صاااورت تدربه آ دچار تنب
می شوند .نگهبا ورودی یک بیمار ستا یا پر ستار و پز شک همی شه با افراد صدمه دیده و
حوادث دلوراش و مرا م شتریا سازمانی خود روبرو می شوند .کارمندی را ت یور کنید
که با مرا ات فاقی دوسااات یا هم کار خود موا له میشاااود یا مدبور اسااات به خاطر
کوچکساااازی ،ساااازما خود را که چندین ساااال در آ کار کرده و با محیط و فضاااای
ارتباطی و همکارا خود انس گرفته اسااات ترک کند یا ساااازما هایی را تیاااور کنید که
مدیرا یا کارکنا آ به خاطر ساااوءاساااتفادههای مالی و اخالقی مورد حتک حرمت قرار
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میگیرند .همه اینها مثالهای بارزی از بروز پدیدهای مهم و لدی در سازما هاست که به
تازگی مورد توله قرار گرفته است .پدیدهای که آ را ضربه روحی سازمانی مینامیم .این
پدیده ،واقعیتی اساات که همه سااازما ها با آ دساات به گریبا ه ااتند (خا  .)2003 ،مدل
ضربه روحی سازمانی در شکل شماره  1ارائه شده ا ست و همچنا که در آ ن شا داده
شاااده ،در اثر ضاااربه روحی ،وفاداری کارکنا به ساااازما کاهب یافته و متویااایاااا و
کارکنا حرفهای که به سااارمایه فکری ساااازما معروفند از ساااازما رفته و محیط داخلی
آشفته و سمّی می شود .در این مدل نحوه به کارگیری افراد در سازما به حوضچهای سمّی
ت شبیه شده ا ست که در آ از منابع ان انی ا ستفاده منا سب و صحیح نمی شود و این موارد
سازما را ب وی نابودی پیب میبرد ( سویتزر .)2001 ،سازما ها در مقابله با ضربه روحی
رفتارهای متنوعی از خود نشا میدهند .بهتر است که در مقابله با چنین پدیدهای در مرحله
اول واقعیت مولود در ساااازما را قبول کرده و به لای انکار واقعیت یا فرار از آ  ،تدابیر
صااحیحی اندیشایده و در پی حل آ باشایم .سااازما اداره کننده ضااربه روحی بعنوا یک
چهره لدید مطرح شده در عیر سازما های دانشی ،با هدف حفاظت از کارکنا در مقابل
ضاربات روحی و ایداد محیط ساالم اداری در پی رفع مشاکالت مذکور بوده و برنامههایی
برای للوگیری از بروز ضاااربااه روحی یااا درمااا آ ارائااه میکنااد.افزایب روزافزو
پیچیدگیهای محیطی و سااازمانی و تنو نیازهای محیطی و فشااارهای ناشاای از تقاضاااهای
چندگانه ،توأر با افزایب م ئولیتها و ف شارهای کاری بر روی سازما ها وکارکنا ا ست.

به نیازهای متنو و گاهاً مت ضاد و دلوواه آنا پا سخ دهند (ر ضائیا  .)1384 ،در این را ستا
ابعاد سازمانی اگر به در ستی طراحی ن شوند سبب آزار کارکنا بوده و محیط کاری برای
کارکنا آ سازما آزاردهنده می شود و در طول زما به بروز ضربه روحی مندر خواهد
شد .در لامعه ما تمثیلی ولود دارد که از سازما های دولتی به مثابه باتالقی یاد میشود که
در طول زما کارکنا در آ فرو میروند و از پویایی و نشااااط کافی برخوردار نی اااتند و
همانند فردی که در باتالق گیر کرده باشد در محیط کاری خود دست و پا میزنند و بر این
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اسااا  ،کارکنا در طول زما تواناییهای درونی خود را از دساات داده و در بلندمدت به
فردی خ ته و ناامید تبدیل میشوند.

شکل  .1مدل ضربه روحی سازمانی (سویتزر)2001 ،

گفتنی است که ضربۀ روحی سازمانی ،یک موضو تازه مطرح شده در محافل علمی
دنیا بوده و از لحاظ نظری به مرحلۀ غنا نرسااایده اسااات .لذا در حوزۀ موضاااو پژوهب و
طراحی چنین سااازمانی ،مطالعات رساامی صااورت نپذیرفته اساات .بر این اسااا  ،به طور
خالصه به برخی از مطالعات در حوزۀ ضربۀ روحی سازمانی اشاره میشود.
دکالرک و ساااسااول ( ،)2001در مطالعات خود به بحث در زمینه ضااربه روحی در
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سااطح فردی پرداخته و عوامل ایداد کننده ضااربه روحی را در سااطح فردی بیا کردهاند.
آ ها در کار خود با بررسی چندین سازما و واحد تداری ،الگویی چهار مرحلهای را برای
درما ضربۀ روحی ارائه داده و بروز ضربۀ روحی را ناشی از اح اسات افراد تلقی کرده و
در چارچوب یک برنامۀ بهبود آ را بررسی کردهاند.
ویلیار آخا ( )2003ماهیت ضاااربۀ روحی در ساااطح فردی را در یک بیمارساااتا به
بحث گذاشته است .وی در مطالعات خود با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و میاحبه
با کارکنا و مدیرا  ،از ساااه اصااال گذار ناگهانی ،شاااناخت و احیا و نقب رهبری برای
للوگیری از بروز ضربۀ روحی نار برده است.
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بازولی و همکارا در ساااال  1448به ضاااربۀ روحی در ساااطح التماعی پرداخته و
شااابکههای التماعی ایداد کننده ضاااربۀ روحی را با دیدگاه توساااعۀ سااااختاری در لامعۀ
آمریکا به بحث گذاشتهاند .ایداد شبکههای بهداشت ذهنی ،تیویب قانو طراحی و توسعۀ
سی تمهای مراقبتی از موضوعات اصلی مورد بحث در این مقالهاند.
هورمن و ویوا ( )2005ضااربۀ روحی را در سااطح سااازمانی بررساای کردند .آ ها
زندگی سااازمانی را همانند یک زندگی فردی قلمداد کرده و با اسااتفاده از مفاهیم فرهنگ
سااازمانی ،هویت ،لامعهپذیری و لها بینی فرد ،سااعی در ب ااط و گ ااترش مفهور ضااربۀ
روحی سازمانی دا شته و ضربۀ روحی فردی ،گروهی و سازمانی را معرفی و عوامل ایداد
کننده ،م یر پیشرفت و نشانههای سازمانی آ را تشریح کردهاند.
والیانگا

و همکارانب در سااال  2004به اثرات شااک اات در نوآوری و خالقیت و

ضاااربۀ روحی ناشااای از آ پرداختند و با بررسااای و مطالعۀ میدانی دو گروه در شااارکت
مایکروسافت ،غلبه بر ضربۀ روحی ناشی از شک ت در نوآوری و همچنین عدر پذیرش آ
را ب ایار بحرانی خواندند و یادگیری مربوط به نوآوری را بعنوا راهکار درمانی آ معرفی
کردند .آ ها نقب رهبرا  ،مشتریا و فناوری که فرد در آ فعالیت میکند را ب یار اساسی
توصیف کردهاند.
تایو سااویتزر در سااال  2001آثار و نتایج ضااربۀ روحی سااازمانی را بررساای کرده و
الگویی را ارائه داده که ولود ضاااربۀ روحی باکاهب وفاداری و نقیاااا ذهنی میتواند

را تنها راهکار برای درما آ معرفی میکند.

روششناسی پژوهب
این پژوهب از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش اندار آ  ،در طبقۀ پژوهبهای
توصاایفی -پیمایشاای قرار دارد .هدف کلی مقاله ،طراحی و تبیین عوامل اثرگذار سااازما
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سااازما را به مرحلۀ مرا سااازمانی هدایت کند .او در مقالۀ خود برای درما و للوگیری
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اداره کننده ضاااربات روحی بوده و برای اندار آ  ،با اساااتفاده از روش دلفی در ساااه دور
مدزا ،ابعاد سازما اداره کننده ضربات روحی به شرحی که آمده ،ارائه شده است.
برای اندار روش دلفی ،ابتدا شرایط و تعداد پانل توییی تعریف شده و سپس برای
انتواب خبرگا شرکت کننده در پانل ،شرایط خبرگی تعریف شده است .شرایط خبرگی
تعریف شااده در این پژوهب ،در شااکل  2آمده اساات .پس از تعریف شاارایط خبرگی باید
رشتههای مرتبط با موضو و حدم مشارکت هر رشته انتواب میشدند که رشتههای مرتبط
با موضو و سهم هر رشته در شکل  2آمده است.
پس از تعیین شرایط خبرگی و ر شتههای مرتبط با مو ضو و کاوش در سازما های
دولتی ا ستا آذربایدا شرقی ،افرادی که دارای یکی از سه شرط خبرگی در ر شتههای
مرتبط باشند شناسایی و برای مشارکت در پانل توییی دعوت شدند.
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شکل  .2تعریف شرایط خبرگی برای انتواب اعضای پانل توییی
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در نهایت ،از مدمو مشاااارکتکنندگا در ساااازما های دولتی اساااتا آذربایدا
شرقی 35 ،نفر انتواب و گروه اول پانل با عنوا گروه اداری تشکیل شده است .بقیۀ اعضای
پانل توییی با عنوا گروه علمی ،از بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی
واب اااته به وزارت علور ،تحقیقات و فناوری انتواب شااادند که پس از ارساااال دعوتنامه و
پذیرش مشارکت ،گروه علمی پانل توییی با  14نفر عضو تشکیل شده است.

را در قالب پرسشنامهای با عنوا پرسشنامۀ «طراحی و تبیین ابعاد محیطی سازما اداره کنندۀ
ضاااربات روحی» با اساااتفاده از طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلی کم تا خیلی زیاد تهیه
کرده و با عنوا پرساااشااانامۀ دور اول دلفی در اخت یار نمونۀ آماری مرک ّب از  114نفر از
خبرگا و نوبگا ر شتههای مرتبط با مو ضو گذا شته شد .برای تهیۀ این پر س شنامه ،ابتدا
الگوهای متغیّر -مؤلفه -شااااخصهای به دسااات آمده از مبانی نظری را که با اساااتفاده از
تئوریهای در د ستر

که در لدول  2ارائه شدهاند لمعبندی و در اختیار پانل تو ی یی
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شکل  :3رشتههای مرتبط و مولود در پانل توییی و تعداد آ ها
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قرار دادیم و پس از اخذ نظر اعضاااای پانل در خیاااوص آ ها و مشااااوره و میااااحبه در
خیوص انتواب بهترین شاخص سندب ،در نهایت پس از ت یید ،آ ها را به پرسشنامه دور
اول دلفی وارد کردیم .پروتکل میاحبه شامل سواالت زیر بوده است:
-1هر یک از مؤلفههای پیشاانهاد شااده زیر را تا چه اندازه برای طراحی سااازما اداره
کننده ضربات روحی ضروری میدانیدد
-2برای سندب هر یک از مؤلفهها از بین شاخصهای مولود در مبانی نظری ،کدار
شاخصها را مناسب میدانیدد
پس از نهایی شااد پرسااشاانامه دور اول روایی و پایایی آ محاساابه شااد .پایایی ابزار
ساااندب در دور اول برابر با  0/845و در دور دور برابر با  0/801بوده و روایی ساااازه با
اساااتفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد ساااندب قرار گرفت که نتایج آ طی لدول  5در
بوب نتایج تحقیق به تفکیک مؤلفهها ارائه شده است .هدف محقق از توزیع پرسشنامه دور
اول ،انتواب مؤلفههای ت ثیرگذار بر ساااازما اداره کننده ضاااربات روحی ساااازمانی و در
نهایت ،تدوین الگوی مفهومی پژوهب ا ست .پس از به د ست آورد مؤلفههای اثرگذار بر
ساااازما اداره کننده ضاااربات روحی ،که از نتایج دور اول دلفی به دسااات آمد و اندار
م یاحبههای الزر با اع ضای پانل ،الگوی اولیه به صورت شکل  4تنظیم شد .گفتنی ا ست
که در طراحی این الگو از روش طراحی الگوی کیوی و کامپنهود ا ستفاده شده که در آ ،
ابتدا برای هر متغیّر ،مفاهیمی شناسایی و سپس برای هر مفهور ،شاخصها را شناسایی کرده
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و در نهایت ،به آزمو مؤلفهها و شاخصها میپردازیم(کیوی و کامپنهود.)1385 ،
برای سندب الگو ،مؤلفههای ت یید شده در دور اول را به همراه شاخصهای آ  ،در
قالب پر س شنامهای که پر س شنامۀ دور دور دلفی نار دا شت انتقال داده شد .در این مرحله،
محقق به دنبال رتبهبندی شاخصهای هر مؤلفه بوده و از پا سخدهندگا خوا سته شده بود
که شااااخصهای مطرح شاااده در هر مؤلفه را با درج اعداد  ... ،1 ،2 ،3رتبهبندی کنند .در
پا یا این مرحله ،مهمترین و ت ثیرگذارترین شااااخص های هر مؤلفه در یک اداره کنندۀ
ضربات روحی ،با ا ستفاده از نررافزار لیزرل و به کمک طراحی معادالت ساختاری ،تدزیه
و تحلیل شااد و در نهایت ،در دور س اور دلفی محقق به دنبال رتبهبندی مؤلفههای ت ثیرگذار
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بر سااازما مذکور و کشااف روابط بین متغیّرها بود که نتایج هر مرحله به تفکیک در ادامه
ارائه خواهد شد.

در این پژوهب ابتدا برای ت یید روابط بین متغییرها و برر سی ماندگاری شاخصها در
مدل با اسااتفاده از معادالت ساااختاری و آزمو کولمولوف-اساامیرنوف ،برازش متغییرها
مورد تدزیه و تحلیل قرار گرفته اسااات و ساااپس با اساااتفاده از  Binomial testمتغییرهای
پژوهب مورد آزمو قرار گرفته و در ادامه با اساااتفاده از ضاااریب هماهنگی فریدمن کلیه
مؤلفهها و متغییرهای ت یید شاااده در مدل ،رتبهبندی شاااده و در نهایت مدل نهایی خرولی
لیزرل در دو حالت استاندارد و معنیداری مورد بررسی قرار گرفته است.
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یافتههای پژوهب

دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

شکل  .4الگوی مفهومی پژوهب
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ه مانطور که پیبتر توضااایح داده شااااد ،محقق در دور اول دلفی به دن بال تعیین
مؤلفههای اثرگذار بر سازما اداره کننده ضربه روحی از طریق بررسی ماندگاری مؤلفههای
پی شنهادی بوده ا ست .در این پژوهب برای سندب ماندگاری مؤلفهها و متغییرها در مدل و
ت یید روابط مندرج در مدل مفهومی از طرحریزی معادالت ساختاری استفاده شده است که
نتایج آ در لدول شماره  1ارائه شده است.
لدول-1نتایج معادالت ساختاری متغییرهای مدل و تایید متغییرها در دور اول دلفی
متغییر

Chisquare

Agfi Gfi rmsea p-value df
0/79

0/73

تایید مدل

0/72

تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

0/502

ابعاد سازمانی

22533/32

55

0/0000

ابعاد فردی

30/23

7

0/533

0/75 0/00527

ابعاد محیطی

3393/53

30

0/0000

0/507

0/73

0/72

فضای سالم اداری

5/52

3

0/0953

0/053

0/75

0/73

نتیجه

لدول شااماره  1نتایج ت یید روابط متغییرها با اسااتفاده از معادالت ساااختاری را نشااا
میدهد طبق نتایج بدسااات آمده ،مدل اندازهگیری هر چهار متغییر در ساااازما اداره کننده
ضربه روحی ،مدل مناسبی است زیرا مقدار کای دو به  DFکوچکتر از  3بوده و مقدار GFI
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و  AGFIباالی  40درصاااد اسااات .بنابراین تمامی روابط مورد ت یید بوده و در مدل باقی
میمانند.
برای سااندب سااطح معناداری متغییرها و مؤلفههای اسااتفاده شااده در مدل ،از آزمو
 binomial testا ستفاده شده ا ست که نتایج آ در لدول شماره  2ارائه شده ا ست .برای
تائید مفاهیم استفاده شده برای هر متغییر میتوا فرضیهای را بیورت ذیل ارائه کرد:
 :H0مفاهیم مورد نظر از متغیرهای مدل نی ت.
 :H1مفاهیم مورد نظر از متغیرهای مدل است.
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لدول .2تحلیل معناداری ابعاد سازما اداره کننده ضربه روحی
Point
Probability

Exact
Sig. (2)tailed

Test
Prop.

Observed
Prop.

N

Category

0/000

0/000

0/50

2/00

59

<= 2

2/00

52

0/023

0/025

0/50

0/35

25

<= 2

0/93

22

>2

2/00

92

0/023

0/025

0/50

0/35

21

<= 2

0/93

35

>2

2/00

55

0/023

0/025

0/50

0/35

25

<= 2

0/93

25

>2

2/00

57

Group
1
Total
Group
1
Group
2
Total
Group
1
Group
2
Total
Group
1
Group
2
Total

Avamel
Sazmani

Avamel
Fardi

Avamel
Mohiti

Fzaye
Salem

با توله به لدول باال سااطح معنیداری همه شاااخصها کوچکتر از میزا خطا 0/05
ا ست ،بنابراین فرض صفر برای تمار شاخصها رد شده و فرض مقابل ت یید می شود .پس
میتوا نتیده گرفت که در سطح اطمینا  45درصد تمامی شاخصهای ذکر شده در مدل

در این بوب با ا ستفاده از آزمو فریدمن ،میانگین یا ضریب هماهنگی فریدمن برای
تمامی مؤلفه ها محاساابه شااده و سااپس بر اسااا

میانگین بدساات آمده کلیه مؤلفههای هر

متغییر رتبه بندی شده اند نتایج این آزمو طی لدول  3آورده شده است که در ستو آخر
لدول با درج اعدادی از... ،3 ،2 ،1رتبه هر مؤلفه بر اساااا

اهمیت آ در ساااازما اداره

کننده ضربه روحی سازمانی مشوص شده است الزر به توضیح است که ضریب هماهنگی
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رتبه بندی مؤلفههای سازما اداره کننده ضربه روحی

دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

از برازش مناسبی برخوردار بوده و در مدل باقی میمانند.
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کندال نیز برای هر بوب به صورت لداگانه محا سبه شده ا ست که در آ هر چه ضریب
ارائه شده باالتر از  /05باشد نشا از توافق مطلوب بین پاسخ دهندگا دارد.
رتبه بندی مؤلفههای ابعاد سازمانی

برای سااندب ابعاد سااازمانی از متغییرهای مندرج در لدول شااماره  3اسااتفاده شااده
اساات که ضااریب هماهنگی فریدمن و رتبه آنها در لدول ذیل آورده شااده اساات الزر به
توضیح است که در این بوب هر چه ضریب هماهنگی مؤلفه ها پائینتر باشد نشا از اهمیت
آ مؤلفه ن بت به سایر مؤلفه ها میباشد.
لدول -3رتبه بندی مؤلفههای ابعاد سازمانی بر اسا
متغییر

عوامل

اهمیت آنها در سازما اداره کننده ضربات روحی

ضریب هماهنگی فریدمن رتبهبندی عوامل بر اساس اهمیت

ابعاد سازمانی
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ساختار فیزیکی

3/03

3

نوع ساختار

7/22

22

اندازه سازمان

3/52

3

روشهای انجام کار

7/03

20

سلسله مراتب اهداف

3/35

2

استراتژی

2/35

2

برنامه ریزی

1/19

7

روش تصمیم گیری

9/07

9

روش انتصاب مدیران

1/52

1

رهبری

7/53

23

سیستمهای مدیریتی

5/25

5

ارتباطات

22/29

22

فرهنگ سازمانی

9/09

5

الزر به تو ضیح ا ست که ضریب هماهنگی کندال محا سبه شده برای ابعاد سازمانی
 Kendall’s Wa = 0/522است که نشا از توافق ب یار مطلوب بین پاسخ دهندگا دارد.
رتبه بندی مؤلفههای ابعاد فردی

برای سندب ابعاد فردی از مؤلفههای مندرج در لدول شماره  4ا ستفاده شده ا ست
که ضریب هماهنگی فریدمن و رتبه آ ها در لدول مذکور ارائه شده است .الزر به توضیح
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است که ضریب هماهنگی کندال محاسبه شده برای ابعاد فردی Kendall’s Wa = 0/308

بوده که نشا از توافق ب یار مطلوب بین پاسخ دهندگا دارد.
لدول -4رتبه بندی مؤلفههای ابعاد فردی بر اسا
متغییر

اهمیت آ ها در سازما اداره کننده ضربات روحی

ابعاد فردی

عوامل

ضریب هماهنگی فریدمن

رتبه بندی عوامل بر اساس اهمیت

روابط کارکنان

3/22

2

انتظار پس از رویداد

3/91

5

ویژگی کارکنان

2/55

2

نگرش کارکنان

3/29

3

احساسات و عواطف

2/53

3

احساس عدالت

3/22

2

رتبه بندی مؤلفههای ابعاد محیطی

برای سندب ابعاد محیطی ،از مؤلفههای مندرج در لدول شماره  5استفاده شده است
که ضریب هماهنگی فریدمن و رتبه آ ها در لدول مذکور ارائه شده است .الزر به توضیح
اساات که ضااریب هماهنگی کندال محاساابه شااده برای ابعاد محیطی Kendall’s = 0/424

 Waاست که نشا از توافق ب یار مطلوب بین پاسخ دهندگا دارد.
لدول  -5رتبه بندی مؤلفههای ابعاد محیطی بر اسا
متغییر

عوامل

اهمیت آ ها در سازما اداره کننده ضربات روحی

ابعاد محیطی

محیط سیاسی -قانونی

5/07

5

محیط فیزیکی

5/52

9

محیط فناوری

3/33

3

محیط اقتصادی

2/09

2

محیط اجتماعی

3/19

5

مسولیت اجتماعی

3/55

2

اخالقیات

3/15

3
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محیط فرهنگی

5/93

1

دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

ضریب هماهنگی فریدمن

رتبه بندی عوامل بر اساس اهمیت
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رتبه بندی شاخصهای متغییر فضای سالم اداری

برای سندب ابعاد فضای سالم اداری ،از مؤلفههای مندرج در لدول شماره  6استفاده
شااده اساات که ضااریب هماهنگی فریدمن و رتبه آ ها در لدول مذکور ارائه شااده اساات.
الزر به تو ضیح ا ست که ضریب هماهنگی کندال محا سبه شده برای متغییر ف ضای سالم
اداری  Kendall’s Wa = 0/154ا ست که ن شا از توافق ب یار مطلوب بین پا سخ دهندگا
دارد.
لدول -6رتبه بندی شاخصهای ابعاد فضای سالم بر اسا
متغییر

اهمیت آ ها در سازما اداره کننده ضربات روحی
رتبه بندی عوامل بر اساس

عوامل

ضریب هماهنگی فریدمن

سالمت جسم

3/19

3

ابعاد فضای

سالمت روان

3/15

3

بدون ضربه

فضای با نشاط

روحی

اداری

3/55

2

2/09

2

شفقت

اهمیت

نتیدهگیری و پیشنهادها
همانطور که در مدل مفهومی و بوبهای قبلی مشاااهده شااد ،برای طراحی سااازما
اداره کننده ضااربات روحی از ابعاد سااازمانی ،فردی و محیطی با نقب متغییر میاندی ایداد
فضای سالم اداری استفاده شده است که در بوبهای قبلی تمامی مؤلفههای استفاده شده
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دوفیلنامه مدیریت مهندسی و رایانب نرر/سال

برای هر بعد رتبهبندی شااده و برازش و ماندگاری آ ها مورد بررساای قرار گرفت .در این
بوب با ارائه مدل نهایی پژوهب به بحث و بررسی نتایج پرداخته میشود.
یافته های پژوهب از آزمو ضااار یب هماهنگی فر یدمن در خیاااوص رتبه ب ندی
متغییرهای اصاالی تحقیق نشااا میدهد که در سااازما اداره کننده ضااربه روحی سااازمانی،
ابعاد ساااازمانی با میانگین فریدمن  ،1/34مهمترین بعد ساااازما مذکور بوده و ساااپس ابعاد
محیطی با میانگین فریدمن  ،1/41ابعاد فردی با میانگین فریدمن  ،2/10ابعاد فضاااای ساااالم
اداری با میانگین فریدمن  2/46به ترتیب اهمیت رتبه بندی شدند

بررسی نقب تعدیلگر فضای سالم اداری در سازما اداره کننده ضربات روحی در سازما های دولتی و رتبهبندی ابعاد
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در این پژوهب با روش مدل ازی معادالت ساختاری ،با کمک نررافزار LISREL

رابطه علی بین متغیرهای تحقیق مورد آزمو قرار گرفته شد و در شکل  5خرولی آزمو
رابطه علی بین متغییرها با استفاده از لیزرل در حالت استاندارد ارائه شده است.
همانطور که در لدول شماره  1مشاهده میشود ،اوالً با توله به معنیدار بود ارزش
 ،tاعتبار و برازندگی منا سب مدل ت یید می شود ،چرا که مقدار کای دو به  dfکوچکتر از
 3و  rmseaو  rmrکوچکتر از  0/05اسااات .الزر به توضااایح اسااات که هر چه rmsea

کوچکتر از  0/05با شد ن شا از برازش بهتر مدل بوده و شاخصهای برازش شده از مدل
تحلیل عاملی پشااتیبانی میکنند .در مورد  rmrهر چه به صاافر نزدیکتر باشااد مدل برازش
بهتری خوا هد داشااات و از آندا که در مدل های نهایی  rmseaو  rmrکوچکتر از0/05
ه تند ،نشا از ت یید مدل بوده فلذا تمامی روابط ت یید میشوند.
یافته های پژوهب از آزمو رابطه علّی بین متغییرها با اساااتفاده از لیزرل در حالت
ا ستاندارد و ضریب همب تگی بین متغییرها ن شا میدهد که ابعاد سازمانی دارای بی شترین
ضااریب همب ااتگی و ابعاد فردی دارای کمترین ضااریب همب ااتگی با فضااای س االم اداری
ه اااتند و ابعاد محیطی نیز ما بین این دو بعد قرار دارد .در بوب ابعاد ساااازمانی ،مؤلفه
ارتباطات دارای بی شترین ضریب همب تگی و مؤلفه ساختار سازما دارای کمترین ضریب
همی ااتگی با متغییر ایداد فضااای سااالم اداری اساات .در بعد فردی ،مؤلفه انتظارات پس از
رویداد دارای بیشااترین ضااریب همب ااتگی و روابط کارکنا و اح ااا

عدالت توار با هم

ضریب همب تگی با متغییر ایداد فضای سالم اداری ه تند.

دور /شماره /2پاییز و زم تا 1345

مؤلفه محیط فناوری دارای بیشااترین ضااریب همب ااتگی و مؤلفه اخالقیات دارای کمترین
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دارای کمترین ضریب همب تگی با متغییر ایداد فضای سالم اداری ه تند .در بعد محیطی،
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شکل .5خرولی آزمو رابطه علی بین متغییرها با استفاده از لیزرل در حالت استاندارد
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لدول  -1نتایج الرای مدل ساختاری میا متغیرهای مدل مفهومی تحقیق
ابعاد

کای دو

Df

rmsea rmr

میزان اثر
(حالت استاندارد)

عدد معنیداری (ارزش تی) نتیجه

عوامل سازمانی 0/0273 0/003 331 223/1

0/95

9/35

تأیید مدل

عوامل فردی 0/0273 0/003 331 223/1

0/55

2/27

تأیید مدل

عوامل محیطی 0/0273 0/003 331 223/1

0/90

2/05

تأیید مدل

0/0273 0/003 331 223/1

0/95

5/20

تأیید مدل

فضای سالم
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یافته های پژوهب از خرولی آزمو رابطه علی میا متغیر های تحقیق با اساااتفاده از
نررافزار لیزرل در حالت معنیداری نشا میدهد که متغییر ابعاد سازمانی دارای باالترین تی
ولیو محاسبه شده و ابعاد محیطی دارای کمترین تی محاسبه شده با متغییر فضای سالم اداری
ه تند و متغییر ابعاد فردی ما بین این دو قرار گرفته ا ست .در بین مؤلفههای ابعاد سازمانی،
مؤلفه روش انتیاااب مدیرا دارای باالترین ارزش تی و مؤلفه برنامهریزی و اهداف دارای
کمترین ارزش تی با متغییر فضااای سااالم اداری ه ااتند .در میا مؤلفههای مطرح شااده در
بوب ابعاد فردی ،مؤلفه روابط کارکنا دارای باالترین ارزش تی محاسااابه شاااده و مؤلفه
ویژگی کارکنا دارای کمترین ارزش تی با متغییر فضااای سااالم اداری ه ااتند و در بوب
ابعاد محیطی مؤلفه محیط فرهنگی ،محیط سااایاسااای-قانونی و اخالقیات به طور مشاااترک
دارای باالترین ارزش تی و مؤلفه م ئولیت التماعی دارای کمترین ارزش تی محاسبه شده
با فضای سالم اداری ه تند.
یافتههای پژوهب از رتبهبندی مؤلفههای ساااازما اداره کننده ضاااربه روحی به طور
یکدا نشاااا میدهد که در ساااازما فوق به ترتیب م ااائولیت التماعی ،اخالقیات ،محیط
اقتیااادی ،اح ااا

عدالت ،س ای ااتمهای مدیریتی ،روش تیاامیمگیری ،ابعاد ساااختاری،

روابط کارکنا  ،روش انت یاب مدیرا  ،ابعاد محتوایی ،محیط فناوری ،نو ساختار ،ف ضای
ساااالم اداری ،رهبری ،اح ااااساااات و عواطف ،محیط التماعی ،ویژگی کارکنا  ،محیط
ساایاساای-قانونی ،نگرش کارکنا  ،انتظار پس از رویداد ،ارتباطات ،محیط فیزیکی ،محیط

سید مهدی وی ه در تحقیقی با عنوا طراحی و تبیین سازما معنویتگرا در آموزش
عالی کشاااور و با روش دلفی و لمعآوری نظر خبرگا صاااورت پذیرفته اسااات و مانند
پژوهب حا ضر سازما معنویتگرا را با سه متغیر ابعاد سازمانی ،فردی و محیطی برر سی
کرده است که به ترتیب عوامل سازمانی ،عوامل فردی  ،عوامل محیطی و فضای معنوی در
مدل ساااازما معنویتگرا رتبهبندی شااادهاند در حالی که در این پژوهب به ترتیب عوامل
سااازمانی ،عوامل محیطی ،عوامل فردی و ایداد فضااای سااالم اداری دارای اهمیت بوده و
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فرهنگی از اهم یت برخوردار بوده و توله به موارد فوق ساااازما ها را در اداره و کاهب
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میتوا نتیده گرفت که در ساااازما اداره کننده ضاااربه روحی ،عوامل محیطی ن ااابت به
سازما معنویتگرا دارای اهمیت بی شتر و عوامل فردی دارای اهمیت کمتری بوده و سایر
عوامل از اهمیت یک انی برخوردار ه تند.
حم یده شااا کاری طی تحقیقی با عنوا طراحی و تبیین ساااااز ما فضااای لتگرا در
ساااازما های دولتی که به روش دلفی اندار داده اسااات و مانند پژوهب حاضااار ساااازما
ف ضیلتگرا را با سه متغیر ابعاد سازمانی ،فردی و محیطی برر سی کرده ا ست در نتایج خود
ب یا کرد که به ترت یب عوامل محیطی ،عوا مل فردی و عوامل ساااازمانی در مدل ساااازما
فضیلتگرا رتبهبندی شدهاند در حالی که در این پژوهب به ترتیب عوامل سازمانی ،عوامل
محیطی ،عوامل فردی و ایداد فضای سالم اداری دارای اهمیت بوده و میتوا نتیده گرفت
که در سازما اداره کننده ضربه روحی ،عوامل سازمانی ن بت به سازما فضیلتگرا دارای
اهمیت بی شتر و عوامل فردی و محیطی دارای اهمیت کمتری است و سایر عوامل از اهمیت
یک انی برخوردار ه تند.
تایو سویتزر در نتایج پژوهب خود دو متغیر حادثه تروماتیک سازمانی و استودار را
با هم ترکیب کرده و مدلی را برای ضربه روحی سازمانی ارائه داده و استودار نیروی لدید
و رشااد ساارمایه هوش سااازما را تنها راهکار اداره ضااربه روحی سااازمانی میداند .وی
همچنین ب یا میک ند که اگر اسااات ودار در اولو یت قرار نگیرد ساااااز ما ها احت ماالً در
تالشهای خود برای دوری از بحرا با شک ت مواله خواهند شد که در نهایت سازما را
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به مرا خود نزدیک خواهد کرد در حالی که پژوهب حاضاار اداره ضااربات روحی را از
ابعاد لدید و گ تردهای و با یک رویکرد لدید مورد بحث و بررسی قرار داده است.
بر ا سا

نتایج به د ست آمده از تحقیق فوق ،پی شنهادات کاربردی زیر برای ا ستفاده

در سازما های دولتی ارائه میشود:
در بررسااای ابعاد ساااازمانی مشاااوص شاااد که سااای اااتمهای مدیریتی و روشهای
تیاامیمگیری مدیرا دو مؤلفه اساااس ای ابعاد سااازمانی ه ااتند که کارکنا توله وافری به
آ ها دارند .برای کاهب ضااربه روحی پیشاانهاد میشااود م اائوال و مدیرا سااازما های
دولتی از سی تمهای مدیریتی م شارکتی و روشهای ت یمیمگیری عقالیی بهرهمند شوند

بررسی نقب تعدیلگر فضای سالم اداری در سازما اداره کننده ضربات روحی در سازما های دولتی و رتبهبندی ابعاد
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چرا که این امر هم در ای داد ساااازمانی ارگان یک و هم در مشاااارکت کارکنا در امور
سازمانی ت ثیرات مثبتی خواهد داشت.
 ارتباطات و رهبری بعنوا دو مؤلفه مطرح در این پژوهب و دو متغیر اسااااسااای درسااازما های امروزی باید به گونهای باشااند که کاهنده ضااربات روحی کارکنا بوده و در
ایداد سازمانی سالم ایفای نقب کنند .ارتباطات باید بر مبنای همدلی و درک دیگرا بوده
و از طریق ت ثیر و نفوذ بر دیگرا باشاااد .در حوزه ارتباطات برای کاهب ضاااربات روحی
حتی االمکا با ید از روش های ارتباطی خشاااک و رسااامی دوری کرده و از ارتباطات
غیرر سمی و دو ستانه ا ستفاده کرد .دیدگاه کارکنا در سازما اداره کننده ضربات روحی
به رهبر بعنوا یک فرد خدمتگذار سازما بوده و مدیرا و م ئولین سازما ها باید سبک
رهبری خدمتگذار را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 در برر سی ابعاد فردی سازما اداره کننده ضربه روحی م شوص شد که دو مؤلفهاح اااا

عدالت و روابط کارکنا از اهم یت وافری برخوردار بوده و کارکنا به آ ها

اهمیت زیادی میدهند .در این را ستا پی شنهاد می شود مدیرا و م ئوال مربوطه در توزیع
امکانات و توییص منابع ،عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و با اعمال خود سعی کند
تا اح ا

برابری را در کارکنا ایداد کنند و روابط خود را با کارکنا طوری تنظیم کنند

که عالوه بر روابط محترمانه ،اح ااا

برخورداری از رابطهای دوسااتانه در کارکنا ایداد

شااود .ولود روابط دوسااتانه و مبتنی بر احترار بعنوا یک شاااخص مهم در ایداد سااازما

 در بررسی ابعاد محیطی سازما اداره کننده ضربه روحی سازمانی مشوص شد کهمؤلفههای م اائولیت التماعی و اخالقیات در سااازما ها دارای اهمیت وافری بوده و توله
بیشتری را ن بت به سایر مؤلفههای محیطی میطلبد .در این راستا پیشنهاد میشود سازما ها
اخالقمداری و م ئولیتهای اخالقی را سرلوحه خود قرار داده و کارکنا را در این م یر
هدایت کنند .سازما ها باید در مقابل آ سیبهای روحی و ل می کارکنا م ئولیتپذیر
بوده و در صورت بروز ضربات روحی ،انتظارات کارکنا را برآورده سازند .این امر باعث
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اداره کننده ضربه روحی ،باید هم در روابط کارکنا با یکدیگر و هم در روابط کارکنا با
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می شود که کارکنا به سازما خود بعنوا یک منبع و پایگاه حمایتی نگری ته و در موارد
لزور به آ اعتماد کنند.
 داشااتن سااازمانی ارگانیک با تیمهای کاری و اسااتفاده از ساااختارهای ماتری ای وگروههای کاری خودگردا  ،ر سمیت کم ،پیچیدگی متو سط تا زیاد ،عدر تمرکز در حوزه
ابعاد ساااختاری سااازما و ترویج فرهنگ موفقیت ،اندازه متوسااط تا بزرا ،اتواذ اهداف
راهبردی و اساتراتژیهای ساطح ساازما و برنامهریزی برای عملکرد بهتر در ساازما اداره
کننده ضربات روحی از اهمیت زیادی برخوردار است .از این رو پی شنهاد می شود م ئوال
و مدیرا سااازما ها در طراحی ابعاد ساااختاری و محتوایی سااازما ها موارد فوق را مدنظر
قرار داده و سعی کنند در انتیاب مدیرا از سی تم انتیاب بر مبنای شای تگی و از درو
سازما بهرهمند شوند.
برخی تحقیقات نشااا میدهد که مشاااغل پزشااکی و پرسااتاری در امریکا و مشاااغل
پلی ی در کانادا ار لمله م شاغلی ه تند که در معرض ضربه روحی قرار دارند .از این رو،
برنامههای خاصااای برای دارندگا این مشااااغل ولود دارد .بر این اساااا  ،در مرحله اول
شااناسااایی عوامل ایداد کننده ضااربه روحی در هر سااازما و اندار مطالعات عمیقتری در
خیاااوص نو و میزا آ برای هر ساااازما بطور مدزا و در مرحله دور بررسااای مدموعه
م شاغل ک شور و شنا سایی شغلهایی که هر چه بی شتر در معرض ضربه روحی قرار دارند و
همچنین طراحی و تبیین مدل اداره کننده ضربه روحی در سازما های بوب خ یو صی و
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خدماتی دارای اهمیت زیادی بوده و بعنوا پیشنهادی برای پژوهشگرا آتی مطرح است.
در خ یوص محدودیتهای تحقیق میتوا اظهار دا شت که نو بود مو ضو و عدر
اندار پژوهبهای مرتبط در این زمینه مهمترین محدودیت پژوهشااگر بوده اساات فلذا فقر
تئوریکی مولود در این حوزه و عدر اندار پژوهب های مرتبط باعث شاااد که محقق در
تدوین ادبیات تحقیق و انتواب مؤلفه طرح شااده در مدل مفهومی با محدودیتهایی مواله
باشاااد .فرهنگ پژوهب در لامعه ما و لمعآوری داده ها در مراحل موتلف دلفی دومین
محدودیت اساااساای پژوهشااگر در این تحقیق بود ب اایاری از اعضااا هیئت علمی مطرح و
صاحبنظر حا ضر به همکاری نبودند و همچنین قوانین و مقررات سوتگیرانه مولود در

بررسی نقب تعدیلگر فضای سالم اداری در سازما اداره کننده ضربات روحی در سازما های دولتی و رتبهبندی ابعاد
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سااازما های دولتی و نیاز به اخذ مدوزهای الزر برای اندار پژوهب در سااازما های دولتی
ما را در انتواب پانل تویاایاای اداری با محدودیتهایی مواله ساااخت .همچنین تکرار
سواالت در مراحل موتلف دلفی باعث خ تگی و نارضایتی اعضای پانل می شد و این امر،
کار را د شوار کرده بود .بر این ا سا

حفظ اع ضای پانل یکی دیگر از محدودیتهایی بود

که محقق با آ روبرو بود.
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