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 تحلیل رابطه جو اخالقی با عوامل موثر درترومای انسانی
 

 امیرحسین محمدداودی،دکتر  زین العابدین امینی سابق، دکتر  *ناهید گلچی، دکترمسعود قربان حسینی

 ن ،ایرا واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه،  ، دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت

 (2/6/98رش: ، تاریخ پذی1/4/98تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

 حـایی ا  ن  اسـک یـ شکستهاي مـالی و انســانی رر اامهـ    بررسی
االــ   بــا  .(1) اسـک نایامیهـا   نـــا االــ  این ک واـ  مشتر

(. 2)ویـار رارر اسـتاندارهاي مربـوط بـ  ررسک و غلط بور  رفتارها سر
ی اسـک ب  عنوا  بخشی ا  شخصیک سا ما  موید الگوهای  1او اال قی

ی  رفتار یارینا  را هدایک و الصوصیات اال قی هر سـا ما  را نشـا  
  اـو حرفـ    2بهدي او اال قی شامل او مراقبتـی  5مدل  (.  3می رهد)
  (.4)اسک   6  او ابزاري5 او مستـل4  او مـرراتی 3گرایی 

رراو مراقبتی یارینا  ب  رفاه ررو  و بیرو  سا ما  تواـ  مـی یننـد. 
 رر (.5اي یاري نیم  مختار یا گروه هاي یاري مشاریتی )مانند گروه ه

حرف  گرایی یارینا  بر اساس رستور ات سیستمهاي الارای ماننـد  او
 رند   مثل ــــــیتاب مـدس یا مـررات حرف  اي اهانی تصمیم می گی

 
 
 

 
پزشکا  و وی ي حرف  اي . رر او مـرراتی هر یس ی  بیشتر و بهتـر 

تبهیک یند فرري اال قی تر محسوب می شور  مانند   ا  قوانین سا مانی
سا مانهاي برویراتیک .رراو مستـل افرار بر طبق اعتــارات اال قـی و 

ماننـد افـرار حرفـ  اي    اصول پذیرفت  شده شخصی   اقدام مـی یننـد
نیم  رسمی ی  ال قیک و نونوري رر ننهـا مهـم   7سا مانهایی با ساالتار

ر رنبال سور شخصـی الـور هسـتند   یمتـر (. رراو ابزاري افرا6اسک )
(. 7گفتگو می ینند . سکوت سا مانی و فریبکاري  سا ما  را فرا گرفت  )

رر برالی مطالهات اوحرف  گرایی باالترین سطح و اوابزاري پایین ترین 
  (.8سطح اال قی بشمار می نیند)

 سـا مانهــا  یـاراییمنابع انسانی ا  مهمترین عوامل مـورر بـر    عملکرر
 (. 9اسک)
 
 

 چکیده
انسانی نظام بانکی باشد و نبور ن  مزمینه:   ارتـاء سطح عملکرر منابع  واب تـویک عوامل لطم   واوراال   رر بانکها می تواند بسترسا  

   ننده ب  عملکرر منابع انسانی شور . هدف ا  این پژوهش بررسی رابط  انواع اواال قی بر عوامل تروما اي منابع انسانی بانکها و موسسات 
 مالی اسک.  

  11نمون  نماري   و   را  اامه  نماري یارینا  رسمی بانکهاي ای  استفاره شد.رربخش ییفی ا  تحلیل تم    بور.  روش تحـیق نمیخت روش :  

روش رلفی   و پرسشنام  نیم  ساالتار یافت  بور. ا    مصاحب انتخاب شدند. ابزار  بصورت غیر تصارفی و هدفمند    بورند ی   نفرا  البرگا  بانکی
راره ها   و همبستگیبراي تحلیل  نوع توصیفی  ا   . بخش یمی  و   بور.  استفاره شد  بانکها  یارینا   بورند ی   ر  نف  384نمون     اامه  نماري 

 استفاره شد.  براي تحلیل راره ها  روش تحلیل مسیر بور و ا  انتخاب شد. ابزار پرسشنام  محـق ساالت   تصارفیبصورت 

نوع عامل مورر بر تروماي انسانی شناسایی شد.    3شاالص براي    9نوع او اال قی و    5شاالص براي سنجش  18رر بخش ییفی  :  یافته ها

مثبک و مهنی رار و او حرف  گرایی   مـرراتی   مستـل و مراقبتی ارر منفی و مهنی راري روي عوامل تروما اي  رر بخش یمی او ابزاري ارر 
 انسانی بانک رارند.  

اواال قی ریگر ارر مهکوس بر عوامل  4: او اال قی ابزاري قوي ترین او اال قی رر بانک اسک. او ابزاري ارر مستـیم و    نتیجه گیری

  4سانی رارند. بنابراین براي بهبور عملکرر منابع انسانی بانکها باید با نمو ش یارینا  و فرهنگ سا ي   او ابزاري یاهش و تروما اي منابع ان
 نوع ریگر اوابزاري افزایش راره شور. 

 

   تروما  منابع انسانی : اواال قیکلیدواژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 mqorban@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

 

mailto:mqorban@gmail.com
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ارتـاء عملکرر شغلی ا  اهداف مدیرا  سا مانها اسک  چرا ی  ارتـاء بهره 
( نیروي انسانی عـ وه بـر اینکـ  10وري را رر اامه  فراهم می سا ر )

مهمترین سرمای  سا مانی محسوب می شور بهنـوا  سـرمای  ار شـمند 
ها مـی ملی باعث ارتـاي اقتصـار ملـی و ارتــاء ییفیـک تولیـد سـا مان

ــار فهالیتهــاي اقتصــاري و 11شــور) ــرو ي   رر ین (. رر ســا مانهاي ام
ااتماعی   تغییراتی شکل می گیرر ی  باید مراقب تاریر ن  بر سـ متی 

(. 12تـنش باشـیم )  بـدو اسم و روا  یارینا  و ایجار محیط سالم و  
بتصویب رسید  ررنمریکا 1970قانو  تأمین بهداشک و ایمنی یار رر سال

( 13  شاغلین اطمینا  بدهد ی  رر شرایط یاري ایمن یار می ینند )تا ب
 ال م   1404رر افق    را یا  یاس م  يامهور  ۀسال20اندا   سند چشم. رر  
رر منطــ   يو فناور  یعلم   ياول اقتصار  گاهیبا اا  يیشور  را یا  نک یا

 (. 14شور  س مک وعملکرر ررسک منابع انسانی ذیر شده اسک )
  پدیـده  8وارر. ضرب  روحیانسا   بد  ب ا  الارج  ی اسک ی بنسیتروما  

اي اسک ی  با تأریر بر توانایی افرار مواب ا  رسک رار  استهدار ننها و 
(  یکی ا  وظایف مدیریک   حفـ  و 15تحلیل انرژي سا ما  می شور )

نگهداشک منابع انسانی و ت ش اهک حضور فهال و بلندمدت یارینـا  
(. اگر مدیریک ا  تاریر عوامـل غیـر روتیـک راالـل 16ک )رر سا ما  اس

سا مانی مانند او اال قی بر رفتار و عملکرر یارینا  غافل شور احتمال 
   پیشروي سا ما  تا انه ل واور رارر.

سا مانهایی ی  یارینانشا  ب  رلیل ماهیک یاري رر مهرض نسیب هاي 
(. بانکها 16 ا هستند )روحی و اسمی قرار می گیرند   سا مانهاي تروما

بدلیل ساعک طوالنی یار   مخاطره امضاي مبالغ بـاال  اهـل و سـرقک 
ــانونی رر  ــات ق ــا  بانکهــا   الزام ــ  یارین اســنار   توهینهــاي شــایع ب
پاسخگویی منفی ب  اقشار ضهیف رر پرراالک و با پرراالک  وام   ا امل  

ع انسـانی سا مانهاي تروما ا محسوب می شوند. ا  مشخص  هـاي منـاب
تروما ره   استرس و اضطراب   افسررگی   ترس و عصبانیک   ناامیدي   

( و بــی اعتمــاري بــ  همکــارا  18بــدبینی   بــی انگیزگــی   سســتی )
(. بنابراین عوامل مورر بر ترومـاي منـابع انسـانی رر سـ  بهـد 14اسک)

 رر یارینا    بهـد  9اعتماري بمهنی عوامل مورر بر ایجار یا سلب اعتمار
بمهنی عوامل مورر بر انجام وظـایف یارینـا   بهـد  مینـ    10وظیف  اي

 ( تهریف می شور. 19بمهنی عوامل مورر بر رفتار یارینا ) 11اي
بنابراین پژوهش با رو هـدف انجـام شـد  اول شناسـایی قـویترین اـو 

نـوع   3نـوع اـواال قی بـر    5اال قی رر نظام بانکی و روم بررسی ارر  
 ابع انسانی رر نظام بانکی. عامل تروما اي من

 

 روش

 . اارا شدب  روش نمیخت  )ییفی و یمی ( بوره و یاربرريحاضر  تحـیق  
اامه  نماري یارینا  رسـمی   استفاره شد.رر بخش ییفی ا  تحلیل تم  
نفرا  البرگا  بانکی بورند ی  بصـورت   11بانکهاي ایرا  و نمون  نماري

 گی هاي نمون  عبارت بـور ا :ویژغیر تصارفی و هدفمند انتخاب شدند.  
 %38یارشناسـی ارشـد و  %72سال    60تا  50ا   %55و    50تا  40ا     45%

پرسشـنام  نیمـ  ابـزار     انتخـاب شـدند .    %36مـرر و  %64ریتري    
شـاالص بـراي اـو 18ساالتارمند برمبناي پرسشنام  ویکتور و یولن با  

ث عملکـرر متغیر براي عوامل تروما اي مورر رر بح  3اال قی و مهرفی  
نفـر ا  اسـاتید 15وظیف  اي    مینـ  اي و اعتمـاري طراحـی و توسـط  

رر ینـار پرسشـنام  تأیید شـد . 79/0رانشگاه روایی ن  تاتید و با پایایی 
مـورر روش رلفـی  نیز انجام شد و راره هاي ب  رسک نمـده بـا  مصاحب 

 تحلیل قرار گرفتند.
نمـاري یارینـا   اامه  بور. توصیفی و همبستگی روش  رر بخش یمی
نفر بورنـد یـ  بصـورت تصـارفی براسـاس اـدول   384بانکها و نمون   

ویژگـی سـنی   ویژگی هاي نمون  عبارت بـور ا :  ند.مورگا  انتخاب شد
بـاالتر ا    %10و    50تـا  41ا     %9     40تا  31ا      %52     30یمتر ا     27%
 %14و 20تــا10ا   %46  10 یــر  %40      %33مــرر و %67سـال   49
ررستار شـاغل بورنـد.   %28ررصف و    %72سال سابـ  یار      20التر ا با

بر مبناي شاالصهاي حاصـل  ا   اي بور ی  پرسشنام  محـق ساالت ابزار  
مصاحب    پرسشنام  اعتمار النن و پرسشنام  عملکرر شغلی پورسایف با 

   1تدوین شد . طبق ادول شـماره    1شاالص ب  شرح ادول شماره  27
و مناسب ار یابی شد . روایی همگرا ب  رلیل   8/0ا باالتر ا  پایایی متغیره

بور قابل  5/0بیشتر ا  )  (AVE اینک  میانگین واریانس استخراج شده
میانگین واریانس استخراج شده ا  مـدار مجـذور مـدار چو     قبول اسک.

تمام متغیرها یمتر اسک و مـدار ریش  روم  MSV) (  میانگین واریانس
هـر متغیـر بـا سـایر   همبسـتگیین شده ا  تمامی ضـرایب  واریانس تبی

متغیرها بیشتر اسک روایی واگرا نیز تأیید شد . پس مدل ا  روایی واگرا و 
برالوررار اسـک. روش نمـاري  مختص مدل مهارالت ساالتاريهمگراي  

ن مونهـاي  انجـام و ا  Lisrelو Spssمهارالت ساالتاري با نرم افزار 

 پارامتریک استفاره شد.
 

 یافته ها
تمام متغیرهاي پژوهش تو یع نرمال رارر. او اال قی ابزاري با میانگین 

 قویترین رر بین انواع اواال قی رر نظام بانکی ایرا  اسک.  23/13
شـاالص  9شاالص مربوط ب  اـواال قی و 18 ا  بارهاي عاملی هریک

 %95و رر فاصل  اطمینـا     5/0عوامل تروما اي انسانی همگی باالتر ا   
مهنی رار هستند ی  نشا  رهنده میزانی ا  واریانس هـاي شـاالص هـا 

 اسک ی  توسط متغیر مکنو  الور توضیح راره می شوند.
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 شاخص ها ، روایی همگرا و پایایی : 1جدول 

 

 
% )نماره تی بزرگتر   95نشا  می رهد رر سطح اطمینا     1نگاره شماره  

+( او ابزاري بر عوامل تروما اي انسانی ارـر مثبـک و مهنـاراري 96/1ا 
راشت    اما متغیرهـاي اـواال قی مـرراتـی   مسـتـل  حرفـ  گرایـی و 

مراقبتی بر عوامل تروما اي انسانی ارر منفی و مهنـاراري راشـت  اسـک. 
  .مدل ا  برا ش الوبی برالوررار بور

 
 : ضرایب استاندارد مدل  1نگاره 

یر
تغ

م
 

 شاخص 
 پایایی روایی  

 T ( λبارهای عاملی )
MSV  

AVE  α کرونباخ 

ی 
قبت
مرا
او

 

 A1 86/0 77/14اهمیک الیرو ص ح تیم

407/0 

 
590/0 858/0 

 A2 67/0 45/10    انجام امورشایست  عموم

 A3 74/0 79/6یارنمدترین راه  راه ررسک

 A4 79/0 13/7     انتظار انجام وظایف ا  هریس

ي 
زار
واب
ا

 

 B1 75/0 46/9افرار بدنبال حف  منافع الور

167/0 

 
507/0 755/0 

اال  نبور اایی ررسا ما  براي      B2 71/0 02/9 

 B3 65/0 37/10یارغیرمرغوب   متضار با منافع تیم

 B4 51/0 50/8هریس ب  فکر الویش

ی 
رای
  گ
رف
ح

 

 C1 64/0 05/11  مهیارحرف  اي وراي م حظات   
584/0 

 
 C2 62/0 14/9اهمیک ب  مساتل اال   حرف  اي  854/0 582/0

هاي حـوقیپیروي بی استثنا ا  مهیار   C3 69/0 08/11 

ی 
رات
ـر
م

 

 D1 78/0 05/11   اهمیک ب  مـررات سا مانی   

 D2 76/0 14/9وفاراري ب  قوانین و روی  ها 848/0 564/0 286/0

 D3 69/0 08/11حصول موفـیک با عمل ب  قانو 

ـل
ست
م

 

 E1 79/0 48/13  پیروي ا  باورهاي اال قی شخصی 

438/0 

 
656/0 894/0 

 E2 83/0 27/14  تصمیم شخصی ررمورر ررستی یا ...

 E3 76/0 51/12 احترام  ب  ارراک افرار ا  ررستی یا...

 E4 71/0 45/11  هدایک فرري با اصول شخصی

ي 
  ا
ظیف
و

 

 F1                                           72/0 45/12  اشتباهات و الطاهاي یاري یارینا 
407/0 

 
 F2 89/0 06/16برو یارهاي غیر ارربخش مانند رسوایی اال قی  اراري   مالی 895/0 645/0

 F3 88/0 71/15غیبک غیر موا  همکارا 

ي 
  ا
مین
 

 

 G1 67/0 49/10واور مشکل رر روابط فرري اعضاي سا ما  

 G2                            67/0 62/10  توا  یارینا  ب  نکات منفی سا ما  898/0 645/0 551/0

 G3 7/0 02/11      بی رحمی یارینا  نسبک ب  همکارانشا 
ي 
مار
عت
ا

 
 H1 82/0 81/13قلک اعتبار ررو  سا مانی افرار

 H2 69/0 08/11  نداشتن حس عدالک ررسا ما  854/0 682/0 281/0

 H3 72/0 91/10نبور رفتارگشوره و صارقان  همکارا 
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 بحث 

نتایج این پژوهش حایی ا  این اسک  ی  هر چـ   متغیـر اـو اال قـی 
ابزاري رر بانکها تـویک شور عوامل تروما اي انسـانی نیـز تـویـک مـی 
 شوند پس با نتیج  تحـیـاتی مبنی بر رابط  منفی او اال قی با استرس

( هماهنگ اسک. همچنین با افـزایش اـو 20شغلی و قصد ترک شغل )
مراقبتی   او مستـل    او حرف  گرایی و او مـرراتی عوامل ترومـا اي 
انسانی یاهش می یابند  پس با نتایج تحـیـاتی مبنی بر ارر او اال قـی 

( و نتـایج تحـیــاتی یـ  21بر اعتمار ب  سرپرستا  و اعتمار سـا مانی )
رهبري الیرالواهان  با میانجی گري او اال قی بر رفتاریارینا  رر اازاء  

( همسو اسک . نتایج تحـیـی ی  22سا ما  اررمثبک و مهنی راري رارر )
سبک هاي رهبري را بر نحوه مدیریک ضربات روانی یارینا  مورر می 

با ترومـاي   12( و تحـیـی ی  رابط  عکس هشیاري سا مانی23رانسک )
( با نتایج این 24را اربات یرر )41ـش میانجی هوش سیاسیو ن13سا مانی

تحـیق ا  ن  اهک همخوانی رارر ی  باعوامل سـا مانی مـی تـوا  بـر 
عوامل تروما اي منابع انسانی اررگذاشک. نتـایج ایـن تحـیـق بـا نتـایج 
تحـیـی ی  رر مدل چهارمولف  اي اررگذار الور مولف  ار شهاي اال قـی 

( مطابــک 25را براي مـابل  با تروماي سا مانی ارات  یررند )فرهنگی    –
 رارر. 

محدوریتهاي  مانی و رسترسی ب  اط عات امکا  بررسی ارر انواع اـو 
اال قی بر انواع عوامل تروما اي سـا مانی را ا  محـــین گرفـک   لـذا  
پیشنهار می شور رر تحـیـات بهدي تاریر او اال قی بر عوامل تروما اي  

ناوري اط عات   محیط   اهداف و ساالتار سا مانی مورر بررسی قـرار ف
 گیرر.  

 

 گیرینتیجه
نفـر رر  1نفـر   4بر اساس گزارش هاي سا ما  بهداشک اهانی ا  هر  

رنج  می برر   یارینا  بانکها ا  15طول  ندگی الور ا  یک االت ل روانی
حتمال لطم  هـاي این  قاعده مستثنی نیستند و ب  رلیل ماهیک یاري ا

 روحی ب  ننها افزایش می یابد. 
هر پنج بهد او اال قی رر بانکها واور رارر و او ابزاري قوي تر ا  بـی  
اسک . ا  طریق نمو ش و نگاه سا ي مدیرا  با تضهیف اـو ابـزاري رر 
بانکها  می توا  عوامل  لطم   ننده بر نیروي انسانی را یـاهش رار . ا  

هار نـوع ریگـر اـو اال قـی و اسـتفاره ا  ابزارهـاي طرفی با تـویک چ
انگیزشی راه اندا ي او حرف  گرایی   مـرراتی   مستـل و مراقبتی مـی 

 توا  بر عوامل تروما اي انسانی رر بانکها مـابل  یرر.
 

 های اخالقیمالحظه
نویسندگا  این مـال  متههد می شوند   اصل  امانک راري علمی و حـق 

رار را  محترم شمرره و چنانچ  مطلبـی را ا  منبهـی رر مهنوي مولفین ن 
 متن نورره اند   با ذیر رقیق منبع همراه باشد .

 سپاسگزاری 
قدررا  یلی  مدیرا  و  یارینا  نظام بـانکی یشـور یـ  رر نویسندگا   

. بـدو  شـک بـدو   هسـتند   یـاري رسـا  بورنـدانجام این تحـیـق  
 این تحـیق واور نداشک. همکاري یارینا  بانک امکا  انجام 

 

 ه نام واژه 
 Ethical climate .1 او اال قی

    Caring climate .2 او مراقبتی

 Professionalism climate .3 او حرف  گرایی

 Rules climate .4 او مـرراتی

 Independence climate .5   او مستـل

 Instrumental climate .6 او ابزاري

 Structure .7 ساالتار

 Trauma .8 ضرب  روحی

 Trust .9 اعتمار

 Task .10 وظیف  اي

 Contextual .11  مین  اي

 Organization mindfulness .12 هشیاري سا مانی

 Organizational Trauma .13 تروماي سا مانی

 Political intelligence .14 هوش سیاسی

 Mental Disorder .15 االت ل روانی
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