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ABSTRACT
Introduction: Organizational Trauma Theory is one of the latest theories in the field of
organizational behavior and management, which aims to examine the psychological and
physical side effects of organizational trauma on an individual and a group of people within
an organization. The purpose of this study was to study the role of organizational trauma on
silence and organizational cynicism in a health service provider Center.

Materials and
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Methods: This is an applied and descriptive study and has been performed by survey
method. A questionnaire with 25 items was distributed among 150 employee of a health
service provider center to examine the impact of the organizational trauma on cynicism and
organizational silence. The questionnaire was designed based on Likert spectrum. Structural
equations’ modeling was used to analyze research data.

Results: The findings show that

organizational trauma affected the staffs in dimension of existence, depression, fear and anger
and the organization in dimension of stress, anxiety, and intra-organizational relationships.
Furthermore, the results indicate that organizational trauma has a positive and significant
effect on organizational silence and cynicism. In addition, there was a positive and significant
relationship between organizational cynicism and organizational silence.

Conclusion:

Considering the significant and positive relation between organizational trauma and
organizational cynicism, organizational trauma can be considered as an important factor in the
mental health of an organization. Organizational trauma increases organizational pessimism;
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possibly via the creation of a sense of inequality and justice among employees.
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مقدمه :تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین تئوریها در عرصة رفتار سازمانی و مدیریت میباشد
که با هدف بررسی اثرات روانی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان مورد بررسی
قرار میگیرد .هدف از پژوهش حاضر مطالعة نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک
مرکز ارائه دهندة خدمات سالمت بود .مواد و روشها :اين يك مطالعة کاربردی و توصیفی است و با
روش پیمایشی انجام پذیرفته است .پرسشنامهای با  25گویه در بین  150نفر از کارکنان مركز ارائه دهندة
خدمات سالمت توزیع گردید تا تأثیر سازمان ترومازده را بر بدبینی و سکوت سازمانی مورد بررسی قراردهد.
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است .برای تجزيه و تحلیل دادههای مطالعه از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده است .يافتهها :يافتهها نشان میدهد که تروماي سازماني كاركنان در
بعد وجود افسردگی ،ترس و عصبانیت و سازمان در بعد استرس ،اضطراب و روابط درون سازمانی تحت تأثير
قرار گرفته است .عالوه بر این نتایج نشان میدهد که تروماي سازمانی تأثیر مثبت و معنيداری بر سکوت و
بدبینی سازمانی دارد .به عالوه بین بدبینی سازمانی با سکوت سازمانی رابطة مثبت و معنيداری وجود دارد.
نتيجهگيري :با توجه به رابطة معنيدار و مثبت بين ترومای سازمانی و بدبینی سازمانی ،میتوان ترومای
سازمانی را بهعنوان يك عامل مهم در سالمت روان يك سازمان در نظر گرفت .ترومای سازمانی احتماالً از
طريق ایجاد حس عدم برابری و عدالت در ميان کارکنان بدبینی سازمانی را افزایش میدهد.
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مقدمه
امروزه یکی از مباحــــث جدیــــد مطــــرح در حوزة ســــازمان
و مدیریــــت ،نظریــــة ترومــــای ســازمانی یــا ضربــــات
روحــی ســـازمانی اســـت .ایــن نظریـــه بـــه طـــور ســاده بیان
میکنـــد :همانطــــور کــه در زندگــــی روزمــــره ضربههــــا
و آســــیبهای مختلفــــی بــــه روان و جســــم افــــراد وارد
میشــــود ،ســــازمانها نیــز در معــــرض آســــیبها و
ضربههــــای مختلفــــی قــرار دارنــد ( .)1ســازمانهای ارائــه
دهنــدة خدمــات بــه دلیــل ماهیــت خــاص فعالیتشــان ،یکــی
از ســازمانهای مســتعد ابتــا بــه ترومــای ســازمانی هســتند.
در ســازمانهایی کــه دچــار ترومــا میشــوند ،جــو یــأس و
ناامیــدی بــر ســازمان حاکــم میشــود و کارکنــان و مدیــران
انگیزههــای کاری خــود را از دســت داده و تمرکــز ســازمان
بــر ارضــای نیازهــای مشــتریان کاهــش مییابــد ،در نتیجــه
بدبینــی ســازمانی رواج پیــدا میکنــد ( .)2اصطــاح ضربــة
روحــی ســازمانی از علــم پزشــکی برگرفتــه شــده اســت و
وارد علــم مدیریــت و ســازمان گردیــده اســت ( .)3بــه طــور
کلــی بــه هــر گونــه آســیب ،ضربــه ،جراحــت ،شــوک و حادثــة
وارده بــر جســم ترومــا میگوینــد بــه شــرط آنکــه از درون
بــدن نبــوده و منشــا خارجــی داشــته باشــد ( .)4ســازمانها
نیــز ماننــد افــراد در معــرض ترومــا قــرار میگیرنــد .ضربــات
روحــی و ترومــا میتوانــد مســتقیم یــا غیرمســتقیم و یــا بــه
صــورت تدریجــی یــا یکبــاره بــه وجــود آیــد (.)5

مفهــوم ســکوت ســازمانی توســط هیرشــمن 1در ســال 1970
مطــرح شــد .ســکوت ســازمانی زمانــی رخ میدهــد کــه
کارکنــان دیدگاههــا و نگرانیهــای خــود را در مــورد ســازمان
بیــان نمیکننــد ( .)11چاکیکــی 2در مطالعــة خــود مفهــوم
ســکوت ســازمانی را یــک پدیــدة منفــی توصیــف میکنــد
( :)12زیــرا کارکنــان ســاکت هســتند و نظــرات و افــکار
خــود در خصــوص مســائل فنــی یــا رفتــاری دربــارة کار یــا
محیــط کار خــود را بهمنظــور بهبــود و توســعة ســازمانی
حفــظ میکنــد ( .)13کارکنانــی کــه تبــادل افــکار ،نظــرات
و انتقــادات خــود را بــه طــور آگاهانــه انتخــاب میکننــد،
ســبب نتایــج منفــی متعــددی هــم بــرای ســازمان و هــم
بــرای خــود میباشــند .بــه علــت عــدم گفــت و شــنود بیــن
کارکنــان و مدیــران ،کارکنــان احســاس بـیارزش بــودن و کــم
اهمیتــی میکننــد و انگیــزش و رضایتمنــدی آنهــا نســبت
بــه شــغل کمتــر خواهــد بــود ( .)14در عیــن حــال ،ســکوت
ســازمانی موجــب کاهــش تعهــد نیــروی کار و افزایــش تمایــل
بــه تــرک شــغل میشــود ( .)15دو عامــل اصلــی کــه ســبب
ســکوت کارمنــدان در ســازمان میگــردد شــامل :اول ،تــرس
مدیریــت از بازخورهــای منفــی از ســوی کارمنــدان بــه دلیــل
بــه خطــر افتــادن منافــع و موقعیتشــان و دوم ،ادراک کارکنــان
از باورهــای ضمنــی مدیریــت در مــورد آنهــا اســت (.)16
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بدبینــی ،نگرشــی اســت کــه از ناامیــدي ،ناکامــی و ســرخوردگی
شــکل میگیــرد .بدبینــی نیــز بــا تحقیــر ،نفــرت و بیاعتمــادي
در ارتبــاط اســت ( .)17بدبینــی ســازمانی بــه نگــرش منفــی
کارمنــد بــه ســازمانش اشــاره دارد .کــول 3و همــکاران بدبینــی
ســازمانی را بهعنــوان یــک قضــاوت تعریــف کردهانــد کــه از
تجربیــات فــرد در ســازمان ناشــی شــده اســت ( .)18هنگامــی
کــه کارکنــان درك کننــد کــه بــا آنهــا بــه طــور مطلوبــی رفتار
نشــده و از ســوي ســازمان نیــز حمایــت نشــدهاند ،بــه احتمــال
بیشــتري باورهــا و احساســات منفــی نســبت بــه سازمانشــان
پیــدا میکننــد .بســیاري از تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه
رابطــة منفــی بیــن بدبینــی ســازمانی و رضایــت شــغلی و
بســیاري از متغیرهــاي دیگــر وجــود دارد ( .)19عباس ـیخواه و
بهبــودی گنجــه در تحقیــق خــود بــا عنــوان پیامدهــای بدبینــی
ســازمانی نشــان دادنــد کــه بدبینــی ســازمان تأثیــر مثبــت و
معنــيداری بــر ســکوت ســازمانی دارد ( .)20بدبینــی ،نتایــج
رفتــاری منفــی فراوانــی بــرای ســازمان دارد کــه مهمتریــن
آنهــا؛ تعهــد ســازمانی پایینتــر کــه منجــر بــه غیبــت،
تــرک خدمــت و شــکایت بیشــتر از ایــن کارکنــان میشــود
ایــن کارکنــان بــه احتمــال زیــاد انگیــزة کمتــری نســبت بــه
کار دارنــد و عالقمنــد هســتند کــه کاری بــا کیفیــت پاییــن
انجــام دهنــد ( .)21در خصــوص پیشــینة پژوهــش موضــوع در
ایــران بــا توجــه بــه جدیــد بــودن بحــث ترومــای ســازمانی،
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ترومــای ســازمانی را اختــال عملکــرد در الگوهــای
رفتــاری ســطوح مختلــف ســازمان تعریــف مینماینــد (.)6
ســازمانهای ترومــا زا بــه ســازمانهایی اطــاق میشــوند
کــه کارکنــان و مدیــران آنهــا بــه دلیــل ماهیــت خــاص
فعالیــت ســازمان ،در معــرض آســیبهای مختلــف روحــی و
جســمی قــرار دارنــد .ســازمانهایی ماننــد بیمارســتانها،
ســازمانهای ارائــه دهنــدة خدمــات و درمانگاههــا از جملــه
ســازمانهای ترومــا زا محســوب میشــوند .ضربــة روحــی
ســازمانی ،پدیــدهای اســت کــه امــروزه در ســازمانها رو بــه
افزایــش اســت ( )7و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مفهــوم
تاکنــون بــه طــور شایســته مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت
( .)8کارکنــان شــاغل در ســازمانهایی کــه از ترومــا رنــج
میبرنــد نیــز تحــت تأثیــر اثــرات جانبــی ایــن شــرایط قــرار
خواهنــد گرفــت ( ،)9بــه طــوری کــه ممکــن اســت بــر روی
مهارتهــای آنــان و در نتیجــه در انگیــزه و رضایــت شــغلی
آنــان تأثیرگــذار باشــد ( .)10در نتیجــه ایــن بــه نوبــة خــود در
صــورت نارضایتــی از شــغل خــود منجــر بــه بدبینــی کارکنــان
نســبت بــه ســازمان خــود میشــود .بهعــاوه ،اگــر کارکنــان،
تصمیمــات ســازمانی و اقدمــات مدیریــت را متعصبانــه و
ناعادالنــه درك کننــد ،بــه احتمــال بیشــتري احســاس رنجش،
تخطــی و حتــی عصبانیــت میکننــد کــه ایــن بــه نوبــة خــود
باعــث ایجــاد تئــوری ترومــای ســازمانی شــده کــه در نتیجــه
عواقــب بدبینــی و ســکوت ســازمانی را بــه بــار خواهــد آورد .در

نهایــت نیــز بدبینــی بــه ســازمان ،کارکنــان را وادار میســازد
تــا در صــورت یافتــن گزینــة شــغلی مناســب ،ســازمان را تــرك
نماینــد.
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فرضیــة  :3بدبینــی ســازمانی بــر ســکوت ســازمانی تأثیــر
مثبــت و معنــيدار دارد.
در مــدل مفهومــی تأثیــر ســازمان ترومــا زده بــر روی بدبینی و
ســکوت ســازمانی کارکنــان ســنجيده ميشــود .بدیــن منظــور
ابتــدا بــر اســاس مشــخصههای ســازمان ترومــا زده ،تعییــن
گردیــد کــه ایــن ســازمان ترومــا زده میباشــد یــا خیــر و
ســپس بــر اســاس نتیجــة بــه دســت آمــده ،تأثیــر ســازمان
ترومــا زده بــر متغیرهــای فــوق الذکــر ســنجیده شــد .در وجــه
تمايــز و دانشافزايــی ايــن پژوهــش نســبت بــه پژوهشهــای
پیشــین میتــوان بــه ايــن نكتــه اشــاره کــرد کــه هــر چنــد
درخصــوص متغیرهــای بــاال در ســالهای اخیــر پژوهشهــای
زیــادی انجــام شــده اســت؛ ولــی دربــارة ترومــای ســازمانی
و تأثیــر آن بــر متغیرهــای مذکــور تحقیقــی تاکنــون انجــام
نشــده اســت و در پژوهــش حاضــر ،بهمنظــور تعییــن رتبــة
ايــن ویژگیهــا از روش معــادالت ســاختاری اســتفاده شــده
اســت .بــرای انجــام پژوهشهــای علمــی و نظاممنــد،
چارچوبــی علمــی و نظــری نیازمنــد اســت کــه ب ـ ه اصطــاح
مــدل مفهومــی نامیــده میشــود .در ایــن پژوهــش بــا در نظــر
گرفتــن پژوهشهــا ،مطالعــات پیشــین و مدلهــای موجــود،
مــدل مفهومــی موردنظــر در انجــام ایــن پژوهــش در تصويــر
 1آمــده اســت.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه از لحــاظ هــدف کاربــردی ،از نظــر روش گردآوری
دادههــا ،توصیفــی و بــا روش پیمایشــی و بــه صــورت تــک
مقطعــی انجــام شــده اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش شــامل
کارکنــان ســازمان ارائــه دهنــدة خدمــات عمومــی ســامت
در اســتان گیــان بــه تعــداد  260نفــر میباشــد .بــرای ایــن
منظــور بــا توجــه بــه جــدول کرجســی -مــورگان نمونــهای
بــه تعــداد  150نفــر بــه روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده
انتخــاب شــدند .انتقــال و جابجایــی بیمــاران و مصدومانــی کــه
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عمــدة پژوهشهــا مربــوط بــه تعــداد محــدودی از پژوهشــگران
میباشــد .کولیونــد و ســرلک بــه بررســی عوامــل ایجــاد کننــدة
ترومــای ســازمانی در بیمارســتانهای خصوصــی و راهکارهــای
کاهــش آن پرداختهانــد ( .)22اســکندر شــیرازی بــه بررســی
نقــش تعدیلگــر فضــای ســالم اداری در ســازمان اداره کننــدة
ضربــات روحــی در ســازمانهای دولتــی و رتبهبنــدی آن
پرداختــه اســت ( .)23ســرلک و کولیونــد مطالعــهای تحــت
عنــوان تأثیــر ترومــای ســازمانی بــر مهارتهــای کارکنــان
در یــک بیمارســتان خصوصــی را انجــام دادهانــد .همچنیــن
شــیرازی و احمــدی پژوهشــی را بــا عنــوان طراحــی و تبییــن
ابعــاد محیطــی ســازمان اداره کننــدة ضربــات روحــی در بخــش
دولتــی بــه اتمــام رســاندهاند .ونوگوبــال 4بــه مطالعــة مفهــوم
ترومــای ســازمانی و انــواع آن و همچنیــن دالیــل بــه وجــود
آورنــدة آن پرداختــه اســت ( .)2ویــوان 5و هورمــان در تحقیقــی
بــه بررســی ترومــای ســازمانی و انعطافپذیــری ســازمانی همــت
گماردهانــد .فیشــر 6بــه بررســی آشــفتگی در ســازمان و تأثیــر
7
آن بــر روابــط ســازمانی پرداختــه اســت ( .)23، 24کارن داگان
بــه مطالعــة درمانگــران قربانیــان ترومــا از جملــه مشــارکتهای
فــردی ،محیطــی ،منابــع حرفــهای ســازمانی پرداختــه اســت
( .)25، 26محققــان دیگــر همچــون ،وگان 8تأثیــر حمایتهــای
ســازمانی را در طــول دورة ترومــا در پاســخهای اضطــراری،
تافویــا 9در کتــاب مدیریــت بحــران ســازمانی و ترومــای برنــد،
هورمــان و ویــوان در کتــاب ترومای ســازمانی و درمان ،همچنین
تــداوم ترومــا در ســازمانهای غیرانتفاعــی مداخلــه در ترومــای
ســازمانی؛ در ســه ســازمان بــه مطالعــة ترومــاي ســازمانی
پرداختهانــد ( .)27، 28بیــن ترومــای ســازمانی و بدبینــی و
ســکوت ســازمان رابطــة مســتقیم و افزاینــده وجــود دارد کــه
میتوانــد بــه دلیــل ایجــاد حــس عــدم برابــری و عدالــت بیــن
کارکنــان بــه وجــود آمــده باشــد .وقتــی کارکنــان داشــتههای
خــود را بــا ســایر همــکاران مقایســه نمــوده و احســاس عــدم
برابــری و عدالــت در زمینههــای نظیــر حقــوق و مزایــای مالــی،
انجــام کارهــای فیزیکــی و جســمی در مقایســه بــا هــم ردههای
پشــت میــز نشــین ،انجــام دســتورات اجبــاری مافــوق بــه دلیــل
نــوع قــرارداد اســتخدامی ،تفــاوت در تعــداد ارائــة خدمــت بــا
همــکاران مشــغول در واحدهــای خــارج از حــوزة مرکــزی
مشــاهده مینماینــد باعــث تقویــت حــس بدبینــی ســازمانی
در افــراد میگــردد .از آنجایــی کــه بیتوجهــی بــه ترومــای
ســازمانی موجــب ورود صدمــات جــدی بــه ســازمان شــده و
میتوانــد بــرای ســازمان زیــانآور باشــد ،در ایــن راســتا؛ هــدف
تحقیــق حاضــر ،بررســی ترومــای ســازمانی بــر روی متغیرهــای
ســکوت و بدبینــی ســازمانی در یــک ســازمان ارائــ ه دهنــدة
خدمــات عمومــی ســامت در اســتان گیــان میباشــد.
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یافتهها
از بیــن  150نفــر پاس ـخدهنده 25 ،نفــر زن و  125نفــر مــرد
میباشــند (بــه علــت ماهیــت خدمترســانی ایــن ســازمان
قریــب بــه اتفــاق کارکنــان بهعنــوان راننــده و فوریتهــای
پزشــکی میباشــند و تعــداد  25نفــر از زنانــی کــه در
پژوهــش شــرکت داشــتند بهعنــوان اپراتــور در ســازمان
حضــور دارنــد) .در تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه از مباحــث

بارهــای عاملــی برابــر یــا بیشــتر از 0 /45مؤیــد ایــن مطلــب
اســت کــه واریانــس بیــن ســازه و شــاخصهای آن از واریانــس
خطــای اندازهگیــری آن ســازه بیشــتر بــوده و پایایــی در مــورد
آن مــدل اندازهگیــری قابــل قبــول اســت .در مــدل تحقیــق
حاضــر ،همانگونــه کــه در جــدول  3مشــخص اســت ،تمامــی
اعــداد ضرایــب بارهــای عاملــی ســؤاالت از  0/45بیشــتر اســت
کــه بــدان معنــی اســت کــه واریانــس شــاخصها بــا ســازة
مربوطــهاش در حــد قابــل قبــول بــوده و نشــان از مناســب
بــودن ایــن معیــار دارد .مقــدار مناســب بــرای بــار عاملــی،
12
 ،0/4آلفــای کرونبــاخ  ،0/7بــرای پایایــی ترکیبــی ()CR
(ایــن شــاخص نیــز پایایــی را نشــان میدهــد .در صورتــی
کــه عــدد ایــن شــاخص نیــز بــرای هــر متغیــر پنهــان بــاالی
 0/7باشــد میتــوان پایایــی آن متغیــر پنهــان را بــاال دانســت)
 0/7و بــرای میانگیــن واریانــس اســتخراجی (( 13 (AVEمیــزان
همبســتگی یــک ســازه بــا شــاخصهای خــود را نشــان
میدهــد کــه هرچــه ایــن همبســتگی بیشــتر باشــد ،بــرازش
نیــز بیشــتر اســت)  0/5اســت و مطابــق بــا یافتههــا تمامــی
ایــن معیارهــا در مــورد متغیرهــای مکنــون مقــدار مناســب
اتخــاذ نمودهانــد کــه میتــوان مناســب بــودن وضعیــت
پایایــی و روایــی همگــرای پژوهــش حاضــر را تأییــد ســاخت.
مــدل درونــی نشــانگر ارتبــاط بیــن متغیرهــای مکنــون
پژوهــش اســت .بــا اســتفاده از مــدل درونــی میتــوان بــه
بررســی فرضیههــای پژوهــش پرداخــت .در جــدول  4نتایــج
بــرازش مــدل درونــی مشــاهده میشــود.
بــر اســاس یافتههــای جــدول  4بــرآورد شــده ضریــب مســیر

جدول  -1نتایج پایایی تحقیق.
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بــا ایــن مرکــز تمــاس گرفتــه میشــود ،همچنیــن مدیریــت
حــوادث و فوریتهــای پزشــکی کــه در ســطح اســتان اتفــاق
میافتــد بــر عهــدة ایــن ســازمان قــرار دارد .بــرای جمـعآوری
اطالعــات از پرسشــنامهای بــا  25گویــة مبتنــی بــر طیــف 5
گانــۀ لیکــرت اســتفاده شــد (کامـ ً
ا مخالفــم ،مخالفــم ،نظــری
ندــارم ،موافق��م و کام ً
�لا موافق��م) .پرسشــنامة ايــن تحقيــق ،از
دو قســمت تشــكيل شــده اســت .قســمت اول ،شــامل ســؤاالت
جمعیتشــناختی میباشــد و قســمت دوم ،شـــامل ســـؤاالت
اصل��ي پرسش��نامه اس��ت كه بــر اســاس فرضيات تحقيــق مطرح
شــدهاند کــه روایــی و پایایــی آن تأییــد گردیــد .پرسشــنامه
شــامل  3متغیــر (ترومــای ســازمانی ،بدبینــی ســازمانی و
ســکوت س��ازمانی) میباشـ�د .سـ�ؤاالت مربـ�وط بـ�ه بعـ�د
ترومــای ســازمانی از پرسشــنامة  9گویـهای ویــوان و همــکاران؛
بعــد ســکوت ســازمانی از پرسشــنامۀ  9گویـهای آکارای و آک
تــوران 10و سـ�ؤاالت بعـ�د بدبینـ�ی سـ�ازمانی از پرسشـ�نامۀ 6
گویـهای کاالگان 11و هم�کـاران گردآوری شدــ .ســؤاالت توســط
برخــی از اســاتید و خبــرگان در زمینــۀ مدیریــت منابع انســانی
و رفت��ار س�اـزمانی کنت��رل شــد؛ همچنیــن بــرای اطمینــان
از پایایــی مقیاسهــای ســنجش مقــدار آلفــای کرونبــاخ
محاســبه شــد کــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت .بهمنظــور
بررســی پایایــی و روایــی مــدل اندازهگیــری ،از نرمافزارهــای
 SPSSو ( Smart-Plsبــرای بررســی نرمــال بــودن دادههــا
از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنف اســتفاده شــد و تمامــی
متغیرهــای تحقیــق غیرنرمــال بودنــد) اســتفاده شــد .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای تمــام
مقیاسهــای تحقیــق در ســطح مطلــوب  0/7اســت کــه نشــان
از اعتبــار ســؤاالت پژوهــش دارد .همچنیــن مقــدار  Pجهــت
معن ـیدار بــودن  0/05بــود.

اســتنباطی و توصیفــی آمــاری اســتفاده شــده اســت .آمارهــای
توصیفــی شــامل جــدول فراوانــی و درصــد میباشــد 23 .نفــر
دارای مــدرک دیپلــم 30 ،نفــر فــوق دیپلــم 85 ،نفــر مــدرک
لیســانس 8 ،نفــر فــوق لیســانس و  4نفــر مــدرک دکتــرا
هســتند 92 .نفــر دارای پســت ســازمانی تکنســین 25 ،نفــر
امدادگــر و  12نفــر اپراتــور و مابقــی کــه  21نفــر میباشــند
دارای پســت اداری هســتند .تحصیــات کارشناســی بیشــترین
فراوانــی ( 56درصــد) را در بیــن پاســخگویان بــه دســت آورده
اســت .در جــدول  2ویژگیهــای جمعیتشــناختی نمایــش
داده شــده اســت.
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جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة مورد بررسي.

جدول  -3شاخصهای پایایی و روایی.
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اثــر ترومــای ســازمانی و بدبینــی ســازمانی  0/465تخمیــن زده
شــده اســت .ســطح معنــیداری مقــدار  tبــرای ایــن پارامتــر
معنــیدار اســت زیــرا کــه بزرگتــر از  1/96اســت و بــا توجــه
بــه معنـیداری ایــن ضریــب میتــوان بیــان نمــود کــه ترومــای
ســازمانی بــه طور مســتقیم بــر بدبینــی ســازمانی از نظــر آماری

اثــر معن ـيداری دارد بــا توجــه بــه ضریــب معن ـيدار و مثبــت
ایــن رابطــه میتــوان گفــت ترومــای ســازمانی نقــش افزاینــده
داشــته و بــا افزایــش ترومــای ســازمانی ،بدبینــی ســازمانی
افزایــش مییابــد .بهعــاوه ،میتوانــد بــه دلیــل ایجــاد حــس
عــدم برابــری و عدالــت بیــن کارکنــان بــه وجــود آمــده باشــد.
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جدول  -4بررسی فرضیات پژوهش.

تصويــر  -2ضرایــب مســیر و بارهــای عاملــی مــدل تحقیــق ( :Qنمــاد گویههــای تحقیــق اســت ،بــرای مثــال منظــور از  ،Q1ســؤال
یــک تحقیــق اســت).

بحث و نتیجهگیری
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امــروزه ســازمانها در محیطهــای بســیار متالطــم ،مشــغول
فعالیــت بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود هســتند و ایــن
نکتــه کــه آنــان از نظــر مالکیــت تحــت کنتــرل سیســتم
دولتــی یــا خصوصــی باشــند ،بــر شــرایط وارده از محیــط بــر
آنــان فــرق چندانــی نــدارد .تنشهــا و شــوکهای روانــی
محیطــی میتوانــد بــر کل ســازمان اثــر کــرده و بــه دنبــال
آن بــر عملکردهــای فــردی ،گروهــی و ســازمانی تأثیرگــذار
باشــد .یکــی از پدیدههــای تأثیرگــذار بــر ســازمانهای
هــزارة ســوم ،ترومــای ســازمانی یــا ضربــة روحــی اســت کــه
امــروزه بــه طــور فزاینــدهای گریبانگیــر آنهــا شــده اســت.
در ایــن راســتا ،هــدف از مطالعــۀ حاضــر واکاوی نقــش ترومــای
ســازمانی بــر ســکوت و بدبینــی ســازمانی در یــک ســازمان

نتایــج آزمــون نشــان داد بیــن ترومــای ســازمانی و بدبینــی
بــه ســازمان رابطــة مســتقیم و فزاینــدهای وجــود دارد کــه
میتوانــد بــه دلیــل ایجــاد حــس عــدم برابــری و عدالــت بیــن
کارکنــان بــه وجــود آمــده باشــد .وقتــی کارکنــان آوردههــا
و داشــتههای خــود را بــا ســایر همــکاران مقایســه نمــوده
و احســاس عــدم برابــری و عدالــت در زمینههــای نظیــر
حقــوق و مزایــای مالــی ،انجــام کارهــای فیزیکــی و جســمی در
مقایســه بــا هــم ردههــای پشــت میزنشــین ،انجــام دســتورات
اجبــاری مافــوق بــه دلیــل نــوع قــرارداد اســتخدامی ،تفــاوت
در تعــداد ارائــة خدمــت بــا همــکاران مشــغول در واحدهــای
خــارج از حــوزة مرکــزی ،مشــاهده مینماینــد ،ایــن امــر
باعــث تقویــت حــس بدبینــی ســازمانی در افــراد میگــردد.
در مقابــل ،ســپهوند و زارع در پژوهشــی تحــت عنــوان نقــش
هشــیاری ســازمانی بــر ترومــای ســازمانی بــا توجــه بــه نقــش
میانجــی هــوش سیاســی مدیــران دریافتنــد کــه هشــیاری
ســازمانی و هــوش سیاســی تأثیــر منفــی (معکــوس) و
معنـيداری بــر ترومــای ســازمانی دارد ( .)29همچنین؛ ســرلک
و کولیونــد در مطالعــة خــود نشــان دادنــد یــک همبســتگی
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در تصويــر  2ضرایــب مســیر کــه بیانگــر شــدت رابطــه اســت
مشــخص شــده اســت .اعــداد روي مســیرها نشــاندهندة
ضریــب مســیر و اعــداد روي فلشهــاي متغیرهــاي پنهــان
بیانگــر بارهــاي عاملــی اســت .در مــدل آزمــون شــده ابتــدا
معنــیدار بــودن ضرایــب مســیر و بارهــای عاملــی در ســطح
 0/95بررســی شــد کــه مطابــق تصويــر  2مشــاهده میشــود
کــه تمــام بارهــای عاملــی در ایــن ســطح اطمینــان معن ـیدار
هســتند (بــار عاملــی کلیــة متغیرهــا در حــد قابــل قبــول باالتــر
از  0/4میباشــند) .ایــن بــدان معناســت کــه ضریــب همبســتگی
متغیرهــای آشــکار در بــرآورد متغیــر پنهــان مربــوط بــه خــود از
توانایــی الزم برخوردارنــد و در نتیجــه نشــاندهندة ایــن اســت
کــه روایــی ســازة مــدل مــورد قبــول واقــع شــده اســت.

ارائــه دهنــدة خدمــات ســامت میباشــد .بــه نظــر میرســد
ادامــه یافتــن شــرایط نامطلــوب موجــود و عــدم ارائــة
راهکارهــای اثربخــش و رابطــة زنجیــروار و سلســله مراتبــی
متغیرهــای مــورد بررســی ،ســبب شــروع یــک ســیکل معیــوب
خواهــد شــد کــه ســرانجام باعــث از بیــن رفتــن برنــد و حســن
شــهرت ســازمان ،کاهــش هویــت ســازمانی ،هــدر رفــت منابــع
ملــی و ســرخوردگی کارکنــان میگــردد.
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معنــیداری بیــن ترومــای ســازمانی و مهارتهــای کارکنــان
در درجههــای مختلــف وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،ترومــای
ســازمانی میتوانــد مهارتهــای کارکنــان را در محــل کار
کاهــش دهــد ( .)21نتایــج تحقیــق دیهیمپــور و دولتــی
نشــان داد کــه بیــن ابعــاد ایجادکننــدة ترومــای ســازمانی و
تــرک خدمــت کارکنــان ،رابطــة مثبــت و معن ـیداری وجــود
دارد و ســهم تأثیرگــذاری هریــک از ایــن عوامــل متفــاوت
اســت .در تفســیر ایــن ارتبــاط میتــوان گفــت بــا افزایــش
ترومــای ســازمانی کــه همــان ضربــات ،جراحــات ،شــوکها و
آســیبهای وارده بــه ســازمان و ارکان آن اســت ،میــزان تــرک
خدمــت کارکنــان افزایــش مییابــد (.)30

برخــی محققــان بیــان کردهانــد کــه ایــن احساســات منفــی،
منجــر بــه خســتگی عاطفــی و تــرک خدمــت کارکنــان
میشــود .در واقــع کارکنانــی کــه دارای ســطح بدبینــی
باالیــی میباشــند ،ارتباطــات کمتــری بــا ســازمان خــود
برقــرار میکننــد و از لحــاظ روانــی ،کمتــر نگــران و مراقــب
سرنوشــت ســازمان هســتند .بدبینــی ســازمانی همچنیــن
بــر عوامــل مختلفــی کــه بــا ســامت و روحیــة کارکنــان
مرتبــط هســتند تأثیــر میگــذارد .بــا توجــه بــه اینکــه وجــود
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هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص خــود بــا
محدوديتهایــی مواجــه میشــود و پژوهــش حاضــر هــم
از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت ،در اینجــا بــه چنــد
مــورد از آنهــا اشــاره میشــود .نخســتین محدودیــت؛
عــدم توانایــی در بیــان نــام واحــد مــورد مطالعــه بــه علــت
آشکارســازی در انظــار عمومــی بــه دلیــل حفــظ شــئون
اخالقــی پژوهــش اســت .همچنیــن کارکنــان شــرکتکننده
در پژوهــش بــه دلیــل اینکــه در پرسشــنامه از آنــان در مــورد
ســازمان محــل اشتغالشــان نظرخواهــی شــده بــود احســاس
دلهــره و نگرانــی بــه دلیــل پیگیــری اظهار نظرهایشــان توســط
ســازمان مربوطــه را داشــتند کــه بــه آنــان اطمینــان داده شــد
کــه کلیــة پرسشــنامهها بــه صــورت محرمانــه میباشــند .الزم
بــه ذکــر اســت کــه ابــزار جمـعآوری دادههــا در ایــن پژوهــش
پرسشــنامه بــوده اســت ،لــذا بــا اســتفاده از ســایر شــیوههای
جمــعآوری دادههــا نظیــر مصاحبــه ،میتــوان بــه غنــای
یافتههــای پژوهــش افــزود.
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همچنیــن ،یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه بدبینــی ســازمانی
بــر ســکوت ســازمانی تأثیرگــذار اســت کــه ایــن بــا یافتههــای
تحقیــق عباسـیخواه و بهبــودی گنجــه؛ همخوانــی دارد .نتایــج
و یافتههــای تحقیــق آنــان نشــان داد کــه بدبینــی در ســتاد
بانــک انصــار بــر پیامدهــای دانشــی بــا زیــر مؤلفههای فراموشــی
تصادفــی و هدفمنــد ،نگرشــی بــا زیــر مؤلفههــای ســکوت
ســازمانی و ناعدالتــی ســازمانی و رفتــاری بــا زیــر مؤلفههــای
رفتــار انحرافــی مخــرب و تمایــل بــه تــرک خدمــت تأثیــری
مســتقیم و مثبــت دارد .بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضریــب
مســیر فرضیــۀ حاضــر میتــوان گفــت بدبینــی ســازمانی بــر
ســکوت ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنـيدار دارد .کارکنانــی کــه
بــه ســازمان خــود بدبیــن هســتند ،احساســات منفــی متنوعــی
شــامل اضطــراب ،نفــرت و حتــی احســاس شــرمندگی هنــگام
فکــر کــردن بــه ســازمان را تجربــه میکننــد .ایــن عواطــف
و باورهــای منفــی منجــر بــه فرســودگی عاطفــی کارکنــان و
افســردگی آنــان میشــود کــه در نتیجــه ترومــای ســازمانی را
در پــی خواهــد داشــت.

افســردگی ،عصبانیــت و شــیوع اســترس و اضطــراب مرحلــة
پیــش از یــأس و ناامیــدی ســازمانی میباشــد میبایســت
مدیریــت ارشــد ســازمان نســبت بــه اقداماتــی کــه شــرایط
روحــی و روانــی کارکنــان را تعدیــل نمایــد اهتمــام ورزد ،چــرا
کــه در غیــر ایــن صــورت ،شــرایط روحــی و روانــی حاکــم
بــر ســازمان بــه ســمت شــرایط نامطلــوب ســوق پیــدا خواهــد
کــرد .بنابرایــن توصیــه میگــردد کــه مدیــران ســازمان ،بــا
طراحــی پرسشــنامه و توزیــع آن در ســطح کارکنــان ســازمان،
نســبت بــه احصــا مشــکالت موجــود و اقــدام در جهــت رفــع
آنهــا و در نهایــت رضایتســنجی کارکنــان تــاش نمایــد .در
تحقیــق عباســیخواه و بهبــودی گنجــه ســکوت ســازمانی و
بدبینــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه شــده ولــی در پژوهــش
حاضــر عــاوه بــر ایــن ،نقــش متغیــر ترومــای ســازمانی هــم
بررس��ی ش��ده اس��ت .از ايــن رو پژوهــش آنهــا بيشــترين
قراب��ت را ب�اـ پژوه��ش حاض��ر دارد .از ســویی دیگــر ،پژوهــش
حاضــر بــرای اولیــن بــار رابطــۀ بیــن ترومــای ســازمانی بــا
دو پارامتــر ســکوت و بدبینــی ســازمانی را مــورد ســنجش
قــرار داده اســت .در حالــی کــه تحقیقــات ســرلک و کولیونــد؛
دیهیمپــور و دولتــی و ســپهوند و زارع تأثیــر ترومــای ســازمانی
بــر تــرک خدمــت مهارتهــای ارتباطــی کارکنــان -هشــیاری
ســازمانی و رضایــت شــغلی را بــه کار بردهانــد.
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