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Introduction: Organizational Trauma Theory is one of the lates t 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 s tudy was to s tudy the role of organizational trauma on 

silence and organizational cynicism in a health service provider Center. Materials and 
Methods: This is an applied and descriptive s tudy and has been performed by survey 

method. A ques tionnaire with 25 items was dis tributed among 150 employee of a health 

service provider center to examine the impact of the organizational trauma on cynicism and 

organizational silence. The ques tionnaire was designed based on Likert spectrum. Structural 

equations’ modeling was used to analyze research data. Results: The findings show that 

organizational trauma affected the s taffs in dimension of exis tence, depression, fear and anger 

and the organization in dimension of s tress, 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; 

possibly via the creation of a sense of inequality and jus tice among employees.
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نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهندة خدمات سالمت
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چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. خدمات سالمت

2. افسردگي
3. ترس

4. اضطراب

مقدمه: تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین تئوری ها در عرصة رفتار سازمانی و مدیریت می باشد 
که با هدف بررسی اثرات روانی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان مورد بررسی 
قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعة نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک 
مرکز ارائه  دهندة خدمات سالمت بود. مواد و روش ها: این یک مطالعة کاربردی و توصیفی است و با 
روش پیمایشی انجام پذیرفته است. پرسشنامه ای با 25 گویه در بین 150 نفر از کارکنان مرکز 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 تجزیه و تحلیل داده های مطالعه از مدلسازی 
معادالت ساختاری استفاده شده است. يافته ها: یافته ها نشان می دهد که تروماي سازماني کارکنان در 
بعد وجود افسردگی، ترس و عصبانیت و سازمان در بعد استرس، اضطراب و روابط درون سازمانی تحت تأثیر 
قرار گرفته است. عالوه بر این نتایج نشان می دهد که تروماي سازمانی تأثیر مثبت و معني داری بر سکوت و 
بدبینی سازمانی دارد. به عالوه بین بدبینی سازمانی با سکوت سازمانی رابطة مثبت و معني داری وجود دارد. 
نتيجه گيري: با توجه به رابطة معني دار و مثبت بین ترومای سازمانی و بدبینی سازمانی، می توان ترومای 
سازمانی را به عنوان یک عامل مهم در سالمت روان یک سازمان در نظر گرفت. ترومای سازمانی احتماالً از 

طریق ایجاد حس عدم برابری و عدالت در میان کارکنان بدبینی سازمانی را افزایش می دهد.

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 22 مرداد 1397                                     اصالحیه: 11 مهر 1397                                      تاریخ پذیرش: 25 دي 1397 
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نهایــت نیــز بدبینــی بــه ســازمان، کارکنــان را وادار می ســازد 
تــا در صــورت یافتــن گزینــة شــغلی مناســب، ســازمان را تــرك 

نماینــد.
مفهــوم ســکوت ســازمانی توســط هیرشــمن1 در ســال 1970 
مطــرح شــد. ســکوت ســازمانی زمانــی رخ می دهــد کــه 
کارکنــان دیدگاه هــا و نگرانی هــای خــود را در مــورد ســازمان 
ــوم  ــود مفه ــة خ ــی2 در مطالع ــد )11(. چاکیک ــان نمی کنن بی
ــد  ــف می کن ــی توصی ــدة منف ــک پدی ــازمانی را ی ــکوت س س
)12(: زیــرا کارکنــان ســاکت هســتند و نظــرات و افــکار 
ــا  ــارة کار ی ــاری درب ــا رفت ــی ی ــائل فن ــوص مس ــود در خص خ
محیــط کار خــود را به منظــور بهبــود و توســعة ســازمانی 
ــرات  ــکار، نظ ــادل اف ــه تب ــی ک ــد )13(. کارکنان ــظ می کن حف
ــد،  ــاب می کنن ــه انتخ ــور آگاهان ــه ط ــود را ب ــادات خ و انتق
ــم  ــازمان و ه ــرای س ــم ب ــددی ه ــی متع ــج منف ــبب نتای س
ــن  ــت عــدم گفــت و شــنود بی ــه عل ــرای خــود می باشــند. ب ب
کارکنــان و مدیــران، کارکنــان احســاس بــی ارزش بــودن و کــم 
ــبت  ــا نس ــدی آن ه ــزش و رضایتمن ــد و انگی ــی می کنن  اهمیت
ــود )14(. در عیــن حــال، ســکوت  ــه شــغل کمتــر خواهــد ب ب
ســازمانی موجــب کاهــش تعهــد نیــروی کار و افزایــش تمایــل 
ــی کــه ســبب  ــرك شــغل می شــود )15(. دو عامــل اصل ــه ت ب
ــرس  ــردد شــامل: اول، ت ــدان در ســازمان می گ ســکوت کارمن
مدیریــت از بازخورهــای منفــی از ســوی کارمنــدان بــه دلیــل 
بــه خطــر افتــادن منافــع و موقعیتشــان و دوم، ادراك کارکنــان 

ــا اســت )16(. ــورد آن ه ــت در م ــی مدیری ــای ضمن از باوره

بدبینــی، نگرشــی اســت کــه از ناامیــدي، ناکامــی و ســرخوردگی 
شــکل می گیــرد. بدبینــی نیــز بــا تحقیــر، نفــرت و بی اعتمــادي 
ــی  ــه نگــرش منف ــازمانی ب ــی س ــاط اســت )17(. بدبین در ارتب
کارمنــد بــه ســازمانش اشــاره دارد. کــول3 و همــکاران بدبینــی 
ــه از  ــد ک ــف کرده ان ــاوت تعری ــک قض ــوان ی ــازمانی را به عن س
تجربیــات فــرد در ســازمان ناشــی شــده اســت )18(. هنگامــی 
کــه کارکنــان درك کننــد کــه بــا آن هــا بــه طــور مطلوبــی رفتار 
نشــده و از ســوي ســازمان نیــز حمایــت نشــده اند، بــه احتمــال 
ــه سازمانشــان  ــا و احساســات منفــی نســبت ب بیشــتري باوره
ــه  ــد ک ــان داده ان ــات نش ــیاري از تحقیق ــد. بس ــدا می کنن پی
ــغلی و  ــت ش ــازمانی و رضای ــی س ــن بدبین ــی بی ــة منف رابط
بســیاري از متغیرهــاي دیگــر وجــود دارد )19(. عباســی خواه و 
بهبــودی گنجــه در تحقیــق خــود بــا عنــوان پیامدهــای بدبینــی 
ــت و  ــر مثب ــی ســازمان تأثی ــه بدبین ــد ک ســازمانی نشــان دادن
ــج  ــی، نتای ــازمانی دارد )20(. بدبین ــکوت س ــر س ــي داری ب معن
ــن  ــه مهم تری ــازمان دارد ک ــرای س ــی ب ــی فراوان ــاری منف رفت
آن هــا؛ تعهــد ســازمانی پایین تــر کــه منجــر بــه غیبــت، 
ــود  ــان می ش ــن کارکن ــتر از ای ــکایت بیش ــت و ش ــرك خدم ت
ــه  ــزة کمتــری نســبت ب ــاد انگی ــه احتمــال زی ــان ب ــن کارکن ای
ــن  ــت پایی ــا کیفی ــه کاری ب ــتند ک ــد هس ــد و عالقمن کار دارن
انجــام دهنــد )21(. در خصــوص پیشــینة پژوهــش موضــوع در 
ــازمانی،  ــای س ــودن بحــث تروم ــد ب ــه جدی ــه ب ــا توج ــران ب ای

مقدمه
امروزه یکی از مباحــــث جدیــــد مطــــرح در حوزة ســــازمان 
ــات  ــا ضربــ ــازمانی ی ــای س ــة ترومــ ــت، نظریــ و مدیریــ
روحــی ســـازمانی اســـت. ایــن نظریـــه بـــه طـــور ســاده بیان 
می کنـــد: همانطــــور کــه در زندگــــی روزمــــره ضربه هــــا 
و آســــیب های مختلفــــی بــــه روان و جســــم افــــراد وارد 
می شــــود، ســــازمان ها نیــز در معــــرض آســــیب ها و 
ــه  ــد )1(. ســازمان های ارائ ــرار دارن ــی ق ــای مختلفــ ضربه هــ
دهنــدة خدمــات بــه دلیــل ماهیــت خــاص فعالیتشــان، یکــی 
از ســازمان های مســتعد ابتــال بــه ترومــای ســازمانی هســتند. 
ــأس و  ــو ی ــوند، ج ــا می ش ــار تروم ــه دچ ــازمان هایی ک در س
ــران  ــر ســازمان حاکــم می شــود و کارکنــان و مدی ناامیــدی ب
ــازمان  ــز س ــت داده و تمرک ــود را از دس ــای کاری خ انگیزه ه
ــه  ــد، در نتیج ــش می یاب ــای مشــتریان کاه ــر ارضــای نیازه ب
ــة  ــالح ضرب ــد )2(. اصط ــدا می کن ــازمانی رواج پی ــی س بدبین
ــت و  ــده اس ــه ش ــکی برگرفت ــم پزش ــازمانی از عل ــی س روح
ــه طــور  ــده اســت )3(. ب ــت و ســازمان گردی ــم مدیری وارد عل
کلــی بــه هــر گونــه آســیب، ضربــه، جراحــت، شــوك و حادثــة 
ــه از درون  ــرط آنک ــه ش ــد ب ــا می گوین ــم تروم ــر جس وارده ب
ــازمان ها  ــوده و منشــا خارجــی داشــته باشــد )4(. س ــدن نب ب
ــات  ــد. ضرب نیــز ماننــد افــراد در معــرض ترومــا قــرار می گیرن
ــه  ــا ب ــا غیرمســتقیم و ی ــد مســتقیم ی روحــی و ترومــا می توان

ــد )5(. ــه وجــود آی ــاره ب ــا یکب صــورت تدریجــی ی
الگوهــای  در  عملکــرد  اختــالل  را  ســازمانی  ترومــای 
ــد )6(.  ــف می نماین ــازمان تعری ــف س ــطوح مختل ــاری س رفت
ــوند  ــالق می ش ــازمان هایی اط ــه س ــا زا ب ــازمان های تروم س
ــاص  ــت خ ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــران آن ه ــان و مدی ــه کارکن ک
ــف روحــی و  ــرض آســیب های مختل ــازمان، در مع ــت س فعالی
جســمی قــرار دارنــد. ســازمان هایی ماننــد بیمارســتان ها، 
ــه  ــا از جمل ــات و درمانگاه ه ــدة خدم ــه دهن ــازمان های ارائ س
ســازمان های ترومــا زا محســوب می شــوند. ضربــة روحــی 
ــه  ــازمان ها رو ب ــروزه در س ــه ام ــده ای اســت ک ــازمانی، پدی س
ــن مفهــوم  ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــش اســت )7( و ای افزای
تاکنــون بــه طــور شایســته مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت 
ــج  ــا رن ــه از تروم ــازمان هایی ک ــاغل در س ــان ش )8(. کارکن
ــرار  ــرات جانبــی ایــن شــرایط ق ــد نیــز تحــت تأثیــر اث می برن
ــر روی  ــه طــوری کــه ممکــن اســت ب خواهنــد گرفــت )9(، ب
ــغلی  ــت ش ــزه و رضای ــه در انگی ــان و در نتیج ــای آن مهارت ه
آنــان تأثیرگــذار باشــد )10(. در نتیجــه ایــن بــه نوبــة خــود در 
صــورت نارضایتــی از شــغل خــود منجــر بــه بدبینــی کارکنــان 
ــه ســازمان خــود می شــود. به عــالوه، اگــر کارکنــان،  نســبت ب
تصمیمــات ســازمانی و اقدمــات مدیریــت را متعصبانــه و 
ناعادالنــه درك کننــد، بــه احتمــال بیشــتري احســاس رنجش، 
تخطــی و حتــی عصبانیــت می کننــد 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 

1 Herishman
2 Çakıcı
3 Cole
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ــر  ــازمانی تأثی ــی س ــر بدبین ــازمانی ب ــای س ــة 2: تروم فرضی
مثبــت و معنــي دار دارد.

ــر  ــازمانی تأثی ــکوت س ــر س ــازمانی ب ــی س ــة 3: بدبین فرضی
مثبــت و معنــي دار دارد.

در مــدل مفهومــی تأثیــر ســازمان ترومــا زده بــر روی بدبینی و 
ســکوت ســازمانی کارکنــان ســنجیده مي شــود. بدیــن منظــور 
ــن  ــا زده، تعیی ــازمان تروم ــاس مشــخصه های س ــر اس ــدا ب ابت
ــر و  ــا خی ــد ی ــا زده می باش ــازمان تروم ــن س ــه ای ــد ک گردی
ــر ســازمان  ــده، تأثی ــه دســت آم ــر اســاس نتیجــة ب ســپس ب
ترومــا زده بــر متغیرهــای فــوق الذکــر ســنجیده شــد. در وجــه 
تمایــز و دانش افزایــی ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهش هــای 
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هــر چنــد  پیشــین می تــوان ب
درخصــوص متغیرهــای بــاال در ســال های اخیــر پژوهش هــای 
ــازمانی  ــای س ــارة تروم ــی درب ــده اســت؛ ول ــام ش ــادی انج زی
ــون انجــام  ــی تاکن ــور تحقیق ــای مذک ــر متغیره ــر آن ب و تأثی
ــة  ــن رتب ــور تعیی ــر، به منظ ــش حاض ــت و در پژوه ــده اس نش
ــده  ــتفاده ش ــاختاری اس ــادالت س ــا از روش مع ــن ویژگی ه ای
نظام منــد،  و  علمــی  پژوهش هــای  انجــام  بــرای  اســت. 
ــه  اصطــالح  ــی علمــی و نظــری نیازمنــد اســت کــه ب چارچوب
مــدل مفهومــی نامیــده می شــود. در ایــن پژوهــش بــا در نظــر 
ــای موجــود،  ــات پیشــین و مدل ه ــا، مطالع ــن پژوهش ه گرفت
مــدل مفهومــی موردنظــر در انجــام ایــن پژوهــش در تصویــر 

1 آمــده اســت.
مواد و روش ها

ایــن مطالعــه از لحــاظ هــدف کاربــردی، از نظــر روش گردآوری 
ــک  ــورت ت ــه ص ــی و ب ــا روش پیمایش ــی و ب ــا، توصیف داده ه
مقطعــی انجــام شــده اســت. جامعــة آمــاری پژوهــش شــامل 
ــالمت  ــی س ــات عموم ــدة خدم ــه دهن ــازمان ارائ ــان س کارکن
ــرای ایــن  ــه تعــداد 260 نفــر می باشــد. ب در اســتان گیــالن ب
ــه ای  ــورگان نمون ــه جــدول کرجســی -م ــه ب ــا توج ــور ب منظ
ــاده  ــی س ــری تصادف ــه روش نمونه گی ــر ب ــداد 150 نف ــه تع ب
انتخــاب شــدند. انتقــال و جابجایــی بیمــاران و مصدومانــی کــه 

عمــدة پژوهش هــا مربــوط بــه تعــداد محــدودی از پژوهشــگران 
می باشــد. کولیونــد و ســرلک بــه بررســی عوامــل ایجــاد کننــدة 
ترومــای ســازمانی در بیمارســتان های خصوصــی و راهکارهــای 
ــی  ــه بررس ــیرازی ب ــکندر ش ــد )22(. اس ــش آن پرداخته ان کاه
نقــش تعدیل گــر فضــای ســالم اداری در ســازمان اداره کننــدة 
ضربــات روحــی در ســازمان های دولتــی و رتبه بنــدی آن 
ــت  ــه ای تح ــد مطالع ــرلک و کولیون ــت )23(. س ــه اس پرداخت
ــان  ــای کارکن ــر مهارت ه ــازمانی ب ــای س ــر تروم ــوان تأثی عن
ــن  ــد. همچنی ــام داده ان ــی را انج ــتان خصوص ــک بیمارس در ی
ــا عنــوان طراحــی و تبییــن  شــیرازی و احمــدی پژوهشــی را ب
ابعــاد محیطــی ســازمان اداره کننــدة ضربــات روحــی در بخــش 
ــوم  ــة مفه ــه مطالع ــال4 ب ــام رســانده اند. ونوگوب ــه اتم ــی ب دولت
ــود  ــه وج ــل ب ــن دالی ــواع آن و همچنی ــازمانی و ان ــای س تروم
آورنــدة آن پرداختــه اســت )2(. ویــوان5 و هورمــان در تحقیقــی 
بــه بررســی ترومــای ســازمانی و انعطاف پذیــری ســازمانی همــت 
ــه بررســی آشــفتگی در ســازمان و تأثیــر  ــد. فیشــر6 ب گمارده ان
آن بــر روابــط ســازمانی پرداختــه اســت )24 ،23(. کارن داگان7 
بــه مطالعــة درمانگــران قربانیــان ترومــا از جملــه مشــارکت های 
ــت  ــه اس ــازمانی پرداخت ــه ای س ــع حرف ــی، مناب ــردی، محیط ف
)26 ،25(. محققــان دیگــر همچــون، وگان8 تأثیــر حمایت هــای 
ســازمانی را در طــول دورة ترومــا در پاســخ های اضطــراری، 
تافویــا9 در کتــاب مدیریــت بحــران ســازمانی و ترومــای برنــد، 
هورمــان و ویــوان در کتــاب ترومای ســازمانی و درمان، همچنین 
تــداوم ترومــا در ســازمان های غیرانتفاعــی مداخلــه در ترومــای 
ــازمانی  ــاي س ــة تروم ــه مطالع ــازمان ب ــه س ــازمانی؛ در س س
ــی و  ــازمانی و بدبین ــای س ــن تروم ــد )28 ،27(. بی پرداخته ان
ــده وجــود دارد کــه  ســکوت ســازمان رابطــة مســتقیم و افزاین
می توانــد بــه دلیــل ایجــاد حــس عــدم برابــری و عدالــت بیــن 
کارکنــان بــه وجــود آمــده باشــد. وقتــی کارکنــان داشــته های 
ــا ســایر همــکاران مقایســه نمــوده و احســاس عــدم  خــود را ب
برابــری و عدالــت در زمینه هــای نظیــر حقــوق و مزایــای مالــی، 
انجــام کارهــای فیزیکــی و جســمی در مقایســه بــا هــم رده های 
پشــت میــز نشــین، انجــام دســتورات اجبــاری مافــوق بــه دلیــل 
ــا  ــة خدمــت ب ــرارداد اســتخدامی، تفــاوت در تعــداد ارائ ــوع ق ن
همــکاران مشــغول در واحدهــای خــارج از حــوزة مرکــزی 
ــازمانی  ــی س ــس بدبین ــت ح ــث تقوی ــد باع ــاهده می نماین مش
ــای  ــه تروم ــی ب ــه بی توجه ــی ک ــردد. از آنجای ــراد می گ در اف
ــده و  ــازمان ش ــه س ــدی ب ــات ج ــب ورود صدم ــازمانی موج س
می توانــد بــرای ســازمان زیــان آور باشــد، در ایــن راســتا؛ هــدف 
تحقیــق حاضــر، بررســی ترومــای ســازمانی بــر روی متغیرهــای 
ــدة  ــه  دهن ــازمان ارائ ــک س ــازمانی در ی ــی س ــکوت و بدبین س

ــد. ــالن می باش ــتان گی ــالمت در اس ــی س ــات عموم خدم

ــورت زیــر تدویــن  ــه ص ــق ب از ایــن رو؛ فرضیه هــای تحقی
ند: شــده ا

ــر  ــازمانی تأثی ــکوت س ــر س ــازمانی ب ــای س ــة 1: تروم فرضی
مثبــت و معنــي دار دارد.

4 Venugopal
5 Vivan
6 Fischer

7 Dagan
8 Vaughan
9 Tafoya

تصویر 1- چارچوب مفهومی پژوهش )H: این عالمت نماد فرضیه است(.
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اســتنباطی و توصیفــی آمــاری اســتفاده شــده اســت. آمارهــای 
توصیفــی شــامل جــدول فراوانــی و درصــد می باشــد. 23 نفــر 
دارای مــدرك دیپلــم، 30 نفــر فــوق دیپلــم، 85 نفــر مــدرك 
ــرا  ــدرك دکت ــر م ــانس و 4 نف ــوق لیس ــر ف ــانس، 8 نف لیس
ــر  ــین، 25 نف ــازمانی تکنس ــت س ــر دارای پس ــتند. 92 نف هس
ــر می باشــند  ــه 21 نف ــی ک ــور و مابق ــر اپرات ــر و 12 نف امدادگ
دارای پســت اداری هســتند. تحصیــالت کارشناســی بیشــترین 
فراوانــی )56 درصــد( را در بیــن پاســخگویان بــه دســت آورده 
ــش  ــناختی نمای ــای جمعیت ش ــدول 2 ویژگی ه ــت. در ج اس

داده شــده اســت.
ــن مطلــب  ــد ای ــا بیشــتر از 45/ 0مؤی ــر ی ــی براب بارهــای عامل
اســت کــه واریانــس بیــن ســازه و شــاخص های آن از واریانــس 
خطــای اندازه گیــری آن ســازه بیشــتر بــوده و پایایــی در مــورد 
ــق  ــدل تحقی ــت. در م ــول اس ــل قب ــری قاب ــدل اندازه گی آن م
حاضــر، همان گونــه کــه در جــدول 3 مشــخص اســت، تمامــی 
اعــداد ضرایــب بارهــای عاملــی ســؤاالت از 0/45 بیشــتر اســت 
ــازة  ــا س ــاخص ها ب ــس ش ــه واریان ــت ک ــی اس ــدان معن ــه ب ک
ــب  ــان از مناس ــوده و نش ــول ب ــل قب ــد قاب ــه اش در ح مربوط
ــی،  ــار عامل ــرای ب ــب ب ــدار مناس ــار دارد. مق ــن معی ــودن ای ب
 12)CR( 0/4، آلفــای کرونبــاخ 0/7، بــرای پایایــی ترکیبــی
ــی  ــد. در صورت ــان می ده ــی را نش ــز پایای ــاخص نی ــن ش )ای
کــه عــدد ایــن شــاخص نیــز بــرای هــر متغیــر پنهــان بــاالی 
0/7 باشــد می تــوان پایایــی آن متغیــر پنهــان را بــاال دانســت( 
13 )میــزان 

  (AVE( 0/7 و بــرای میانگیــن واریانــس اســتخراجی
همبســتگی یــک ســازه بــا شــاخص های خــود را نشــان 
ــرازش  می دهــد کــه هرچــه ایــن همبســتگی بیشــتر باشــد، ب
ــی  ــا تمام ــا یافته ه ــق ب ــز بیشــتر اســت( 0/5 اســت و مطاب نی
ــب  ــدار مناس ــون مق ــای مکن ــورد متغیره ــا در م ــن معیاره ای
اتخــاذ نموده انــد کــه می تــوان مناســب بــودن وضعیــت 
پایایــی و روایــی همگــرای پژوهــش حاضــر را تأییــد ســاخت. 
مــدل درونــی نشــانگر ارتبــاط بیــن متغیرهــای مکنــون 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــدل درون ــتفاده از م ــا اس ــت. ب ــش اس پژوه
ــج  ــای پژوهــش پرداخــت. در جــدول 4 نتای بررســی فرضیه ه

ــود. ــاهده می ش ــی مش ــدل درون ــرازش م ب
ــب مســیر  ــرآورد شــده ضری ــر اســاس یافته هــای جــدول 4 ب ب

ــت  ــن مدیری ــه می شــود، همچنی ــز تمــاس گرفت ــن مرک ــا ای ب
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی کــه در ســطح اســتان اتفــاق 
می افتــد بــر عهــدة ایــن ســازمان قــرار دارد. بــرای جمــع آوری 
ــر طیــف 5  ــة مبتنــی ب ــا 25 گوی اطالعــات از پرسشــنامه ای ب
گانــة لیکــرت اســتفاده شــد )کامــاًل مخالفــم، مخالفــم، نظــری 
نــدارم، موافقــم و کامــاًل موافقــم(. پرسشــنامة ایــن تحقیــق، از 
دو قســمت تشــکیل شــده اســت. قســمت اول، شــامل ســؤاالت 
جمعیت شــناختی می باشــد و قســمت دوم، شـــامل ســـؤاالت 
اصلــي پرسشــنامه اســت که بــر اســاس فرضیات تحقیــق مطرح 
ــد. پرسشــنامه  ــد گردی ــی آن تأیی ــی و پایای ــه روای شــده اند ک
ــازمانی، بدبینــی ســازمانی و  شــامل 3 متغیــر )ترومــای س
ســکوت ســازمانی( می باشــد. ســؤاالت مربــوط بــه بعــد 
ترومــای ســازمانی از پرسشــنامة 9 گویــه ای ویــوان و همــکاران؛ 
بعــد ســکوت ســازمانی از پرسشــنامة 9 گویــه ای آکارای و آك 
ــنامة 6  ــازمانی از پرسش ــی س ــد بدبین ــؤاالت بع ــوران10 و س ت
گویــه ای کاالگان11 و همــکاران گردآوری شــد. ســؤاالت توســط 
برخــی از اســاتید و خبــرگان در زمینــة مدیریــت منابع انســانی 
ــان  ــرای اطمین ــن ب ــد؛ همچنی ــرل ش ــازمانی کنت ــار س و رفت
از پایایــی مقیاس هــای ســنجش مقــدار آلفــای کرونبــاخ 
محاســبه شــد کــه در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. به منظــور 
ــای   ــری، از نرم افزاره ــدل اندازه گی ــی م ــی و روای بررســی پایای
SPSS و Smart-Pls )بــرای بررســی نرمــال بــودن داده هــا 
ــی  ــد و تمام ــتفاده ش ــمیرنف اس ــروف -اس ــون کولموگ از آزم
متغیرهــای تحقیــق غیرنرمــال بودنــد( اســتفاده شــد. همانطــور 
ــرای تمــام  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف کــه مشــاهده می شــود ضری
مقیاس هــای تحقیــق در ســطح مطلــوب 0/7 اســت کــه نشــان 
ــدار P جهــت  ــن مق ــار ســؤاالت پژوهــش دارد. همچنی از اعتب

ــود. ــودن 0/05 ب معنــی دار ب
یافته ها

از بیــن 150 نفــر پاســخ دهنده، 25 نفــر زن و 125 نفــر مــرد 
ــازمان  ــن س ــانی ای ــت خدمت رس ــت ماهی ــه عل ــند )ب می باش
ــای  ــده و فوریت ه ــوان رانن ــان به عن ــاق کارکن ــه اتف ــب ب قری
در  کــه  زنانــی  از  نفــر  تعــداد 25  و  می باشــند  پزشــکی 
پژوهــش شــرکت داشــتند به عنــوان اپراتــور در ســازمان 
ــث  ــنامه از مباح ــل پرسش ــه و تحلی ــد(. در تجزی ــور دارن حض

جدول 1- نتایج پایایی تحقیق.

10 Acaray and Akturan
11 kalagan

12 Composite reliability
13 Average variance extracted

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

7.
3.

51
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.7.3.51
https://shefayekhatam.ir/article-1-1944-fa.html


5656

د وره هفتم، شماره سوم، تابستان 1398

اثــر معنــي داری دارد بــا توجــه بــه ضریــب معنــي دار و مثبــت 
ایــن رابطــه می تــوان گفــت ترومــای ســازمانی نقــش افزاینــده 
ــازمانی  ــی س ــازمانی، بدبین ــای س ــش تروم ــا افزای ــته و ب داش
ــل ایجــاد حــس  ــه دلی ــد ب ــالوه، می توان ــد. به ع ــش می یاب افزای
عــدم برابــری و عدالــت بیــن کارکنــان بــه وجــود آمــده باشــد.

اثــر ترومــای ســازمانی و بدبینــی ســازمانی 0/465 تخمیــن زده 
ــر  ــن پارامت ــرای ای ــدار t ب ــی داری مق ــده اســت. ســطح معن ش
ــا توجــه  ــر از 1/96 اســت و ب ــه بزرگت ــرا ک ــی دار اســت زی معن
بــه معنــی داری ایــن ضریــب می تــوان بیــان نمــود کــه ترومــای 
ســازمانی بــه طور مســتقیم بــر بدبینــی ســازمانی از نظــر آماری 

جدول 2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونة مورد بررسي.

جدول 3- شاخص های پایایی و روایی.
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ــه نظــر می رســد  ــات ســالمت می باشــد. ب ــدة خدم ــه دهن ارائ
ارائــة  نامطلــوب موجــود و عــدم  یافتــن شــرایط  ادامــه 
ــی  ــله مراتب ــروار و سلس ــة زنجی ــش و رابط ــای اثربخ راهکاره
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 

ــردد. ــان می گ ــرخوردگی کارکن ــی و س مل

ــی  ــازمانی و بدبین ــای س ــن تروم ــان داد بی ــون نش ــج آزم نتای
ــه  ــود دارد ک ــده ای وج ــتقیم و فزاین ــة مس ــازمان رابط ــه س ب
می توانــد بــه دلیــل ایجــاد حــس عــدم برابــری و عدالــت بیــن 
ــا  ــان آورده ه ــی کارکن ــد. وقت ــده باش ــود آم ــه وج ــان ب کارکن
ــوده  ــه نم ــکاران مقایس ــایر هم ــا س ــود را ب ــته های خ و داش
و احســاس عــدم برابــری و عدالــت در زمینه هــای نظیــر 
حقــوق و مزایــای مالــی، انجــام کارهــای فیزیکــی و جســمی در 
مقایســه بــا هــم رده هــای پشــت میزنشــین، انجــام دســتورات 
ــوع قــرارداد اســتخدامی، تفــاوت  ــه دلیــل ن اجبــاری مافــوق ب
ــا همــکاران مشــغول در واحدهــای  ــة خدمــت ب در تعــداد ارائ
خــارج از حــوزة مرکــزی، مشــاهده می نماینــد، ایــن امــر 
ــردد.  ــراد می گ ــازمانی در اف ــی س ــس بدبین ــت ح ــث تقوی باع
ــل، ســپهوند و زارع در پژوهشــی تحــت عنــوان نقــش  در مقاب
هشــیاری ســازمانی بــر ترومــای ســازمانی بــا توجــه بــه نقــش 
ــیاری  ــه هش ــد ک ــران دریافتن ــی مدی ــوش سیاس ــی ه میانج
و  )معکــوس(  ســازمانی و هــوش سیاســی تأثیــر منفــی 
معنــي داری بــر ترومــای ســازمانی دارد )29(. همچنین؛ ســرلک 
ــتگی  ــک همبس ــد ی ــان دادن ــود نش ــة خ ــد در مطالع و کولیون

ــر 2 ضرایــب مســیر کــه بیانگــر شــدت رابطــه اســت  در تصوی
مشــخص شــده اســت. اعــداد روي مســیرها نشــان دهندة 
ــان  ــاي پنه ــاي متغیره ــداد روي فلش ه ــیر و اع ــب مس ضری
ــدا  ــده ابت ــون ش ــدل آزم ــت. در م ــی اس ــاي عامل ــر باره بیانگ
ــطح  ــی در س ــای عامل ــیر و باره ــب مس ــودن ضرای ــی دار ب معن
ــود  ــر 2 مشــاهده می ش ــق تصوی ــه مطاب 0/95 بررســی شــد ک
کــه تمــام بارهــای عاملــی در ایــن ســطح اطمینــان معنــی دار 
هســتند )بــار عاملــی کلیــة متغیرهــا در حــد قابــل قبــول باالتــر 
از 0/4 می باشــند(. ایــن بــدان معناســت کــه ضریــب همبســتگی 
متغیرهــای آشــکار در بــرآورد متغیــر پنهــان مربــوط بــه خــود از 
توانایــی الزم برخوردارنــد و در نتیجــه نشــان دهندة ایــن اســت 

کــه روایــی ســازة مــدل مــورد قبــول واقــع شــده اســت.
بحث و نتیجه گیری

ــغول  ــم، مش ــیار متالط ــای بس ــازمان ها در محیط ه ــروزه س ام
ــن  ــود هســتند و ای ــداف خ ــه اه ــرای دســت یابی ب ــت ب فعالی
ــتم  ــرل سیس ــت کنت ــت تح ــر مالکی ــان از نظ ــه آن ــه ک نکت
دولتــی یــا خصوصــی باشــند، بــر شــرایط وارده از محیــط بــر 
ــی  ــوك های روان ــا و ش ــدارد. تنش ه ــی ن ــرق چندان ــان ف آن
ــال  ــه دنب ــرده و ب ــر ک ــازمان اث ــر کل س ــد ب ــی می توان محیط
ــذار  ــازمانی تأثیر گ ــی و س ــردی، گروه ــای ف ــر عملکرده آن ب
یکــی از پدیده هــای تأثیرگــذار بــر ســازمان های  باشــد. 
هــزارة ســوم، ترومــای ســازمانی یــا ضربــة روحــی اســت کــه 
ــه طــور فزاینــده ای گریبان گیــر آن هــا شــده اســت.  امــروزه ب
در ایــن راســتا، هــدف از مطالعــة حاضــر واکاوی نقــش ترومــای 
ــازمان  ــک س ــازمانی در ی ــی س ــکوت و بدبین ــر س ــازمانی ب س

جدول 4- بررسی فرضیات پژوهش.

تصویــر 2- ضرایــب مســیر و بارهــای عاملــی مــدل تحقیــق )Q: نمــاد گویه هــای تحقیــق اســت، بــرای مثــال منظــور از Q1، ســؤال 
یــک تحقیــق اســت(.
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ــة  ــت و شــیوع اســترس و اضطــراب مرحل افســردگی، عصبانی
پیــش از یــأس و ناامیــدی ســازمانی می باشــد می بایســت 
ــرایط  ــه ش ــی ک ــه اقدامات ــبت ب ــازمان نس ــد س ــت ارش مدیری
روحــی و روانــی کارکنــان را تعدیــل نمایــد اهتمــام ورزد، چــرا 
ــم  ــی حاک ــی و روان ــرایط روح ــورت، ش ــن ص ــر ای ــه در غی ک
بــر ســازمان بــه ســمت شــرایط نامطلــوب ســوق پیــدا خواهــد 
ــا  ــازمان، ب ــران س ــه مدی ــردد ک ــه می گ ــن توصی ــرد. بنابرای ک
طراحــی پرسشــنامه و توزیــع آن در ســطح کارکنــان ســازمان، 
نســبت بــه احصــا مشــکالت موجــود و اقــدام در جهــت رفــع 
آن هــا و در نهایــت رضایت ســنجی کارکنــان تــالش نمایــد. در 
ــازمانی و  ــکوت س ــه س ــودی گنج ــی خواه و بهب ــق عباس تحقی
بدبینــی مــورد ســنجش قــرار گرفتــه شــده ولــی در پژوهــش 
حاضــر عــالوه بــر ایــن، نقــش متغیــر ترومــای ســازمانی هــم 
ــترین  ــا بیش ــش آن ه ــن رو پژوه ــت. از ای ــده اس ــی ش بررس
قرابــت را بــا پژوهــش حاضــر دارد. از ســویی دیگــر، پژوهــش 
ــا  ــازمانی ب ــای س ــن تروم ــة بی ــار رابط ــن ب ــرای اولی ــر ب حاض
ــنجش  ــورد س ــازمانی را م ــی س ــکوت و بدبین ــر س دو پارامت
قــرار داده اســت. در حالــی کــه تحقیقــات ســرلک و کولیونــد؛ 
دیهیم پــور و دولتــی و ســپهوند و زارع تأثیــر ترومــای ســازمانی 
بــر تــرك خدمــت مهارت هــای ارتباطــی کارکنــان -هشــیاری 

ــد. ــه کار برده ان ــغلی را ب ــت ش ــازمانی و رضای س
هــر پژوهشــی بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص خــود بــا 
محدودیت هایــی مواجــه می شــود و پژوهــش حاضــر هــم 
ــد  ــه چن ــا ب ــت، در اینج ــوده اس ــتثنی نب ــده مس ــن قاع از ای
محدودیــت؛  نخســتین  می شــود.  اشــاره  آن هــا  از  مــورد 
ــت  ــه عل ــه ب ــورد مطالع ــام واحــد م ــان ن ــی در بی ــدم توانای ع
آشکارســازی در انظــار عمومــی بــه دلیــل حفــظ شــئون 
ــرکت کننده  ــان ش ــن کارکن ــت. همچنی ــش اس ــی پژوه اخالق
در پژوهــش بــه دلیــل اینکــه در پرسشــنامه از آنــان در مــورد 
ــود احســاس  ســازمان محــل اشتغالشــان نظرخواهــی شــده ب
دلهــره و نگرانــی بــه دلیــل پیگیــری اظهار نظرهایشــان توســط 
ســازمان مربوطــه را داشــتند کــه بــه آنــان اطمینــان داده شــد 
کــه کلیــة پرسشــنامه ها بــه صــورت محرمانــه می باشــند. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه ابــزار جمــع آوری داده هــا در ایــن پژوهــش 
ــا اســتفاده از ســایر شــیوه های  پرسشــنامه بــوده اســت، لــذا ب
جمــع آوری داده هــا نظیــر مصاحبــه، می تــوان بــه غنــای 

ــزود. ــش اف ــای پژوه یافته ه

ــان  ــای کارکن ــازمانی و مهارت ه ــای س ــن تروم ــی داری بی معن
ــر ایــن، ترومــای  در درجه هــای مختلــف وجــود دارد. عــالوه ب
ســازمانی می توانــد مهارت هــای کارکنــان را در محــل کار 
کاهــش دهــد )21(. نتایــج تحقیــق دیهیم پــور و دولتــی 
ــازمانی و  ــای س ــدة تروم ــاد ایجادکنن ــن ابع ــه بی نشــان داد ک
ــرك  خدمــت کارکنــان، رابطــة مثبــت و معنــی داری وجــود  ت
ــاوت  ــل متف ــن عوام ــک از ای ــذاری هری ــهم تأثیرگ دارد و س
ــش  ــا افزای ــت ب ــوان گف ــاط می ت ــن ارتب ــیر ای ــت. در تفس اس
ترومــای ســازمانی کــه همــان ضربــات، جراحــات، شــوك ها و 
آســیب های وارده بــه ســازمان و ارکان آن اســت، میــزان تــرك 

ــد )30(. ــش می یاب ــان افزای ــت کارکن خدم

همچنیــن، یافته هــای تحقیــق نشــان داد کــه بدبینــی ســازمانی 
بــر ســکوت ســازمانی تأثیرگــذار اســت کــه ایــن بــا یافته هــای 
تحقیــق عباســی خواه و بهبــودی گنجــه؛ همخوانــی دارد. نتایــج 
ــتاد  ــی در س ــه بدبین ــان داد ک ــان نش ــق آن ــای تحقی و یافته ه
بانــک انصــار بــر پیامدهــای دانشــی بــا زیــر مؤلفه های فراموشــی 
ــکوت  ــای س ــر مؤلفه ه ــا زی ــی ب ــد، نگرش ــی و هدفمن تصادف
ــای  ــر مؤلفه ه ــا زی ــاری ب ــی ســازمانی و رفت ســازمانی و ناعدالت
ــری  ــت تأثی ــرك خدم ــه ت ــل ب ــی مخــرب و تمای ــار انحراف رفت
ــب  ــودن ضری ــت ب ــه مثب ــه ب ــا توج ــت دارد. ب ــتقیم و مثب مس
ــر  ــازمانی ب ــی س ــت بدبین ــوان گف ــة حاضــر می ت مســیر فرضی
ســکوت ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــي دار دارد. کارکنانــی کــه 
بــه ســازمان خــود بدبیــن هســتند، احساســات منفــی متنوعــی 
شــامل اضطــراب، نفــرت و حتــی احســاس شــرمندگی هنــگام 
ــف  ــن عواط ــد. ای ــه می کنن ــازمان را تجرب ــه س ــردن ب ــر ک فک
ــان و  ــی کارکن ــودگی عاطف ــه فرس ــر ب ــی منج ــای منف و باوره
ــان می شــود کــه در نتیجــه ترومــای ســازمانی را  افســردگی آن

در پــی خواهــد داشــت.

ــد کــه ایــن احساســات منفــی،  برخــی محققــان بیــان کرده ان
منجــر بــه خســتگی عاطفــی و تــرك خدمــت کارکنــان 
می شــود. در واقــع کارکنانــی کــه دارای ســطح بدبینــی 
باالیــی می باشــند، ارتباطــات کمتــری بــا ســازمان خــود 
ــب  ــران و مراق ــر نگ ــی، کمت ــد و از لحــاظ روان ــرار می کنن برق
ــن  ــازمانی همچنی ــی س ــتند. بدبین ــازمان هس ــت س سرنوش
ــان  ــة کارکن ــالمت و روحی ــا س ــه ب ــی ک ــل مختلف ــر عوام ب
مرتبــط هســتند تأثیــر می گــذارد. بــا توجــه بــه اینکــه وجــود 
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