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شناسی صنعتی و سازمانی مطالعات روان   
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گر  سالمت روان کارکنان با توجه به نقش تعدیل اثر ترومای سازمانی بر 

شناختی سرسختی روان 
 

 4گل بهار پورانجنار، 3ژادنعالیه مهدی، 2حسن غفاری، 1محمد مهدی

آموخته دکتری مالی و مدرس، دانشگاه افسری امام علی )ع(، تهران، ایران دانش .  1
 مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده  .  2
 . دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران 3
، گروه مدیریت دولتی، دانشجکده مدیریت و اقتصجاد، دانشگاه سیستان  منابع انسجانی - مدیریت دولتی   دانشججوی دکتری .  4

، ایران و بلوچستان، زاهدان 
 

   چکیده 
نقش   به  توجه  با  پرستاران  روان  بر سالمت  ترومای سازمانی  نقش  بررسی  پژوهش حاضر  هدف 

ها، است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده   شناختیروان گری سرسختی  تعدیل 
های منتخب  پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان-توصیفی

ها انتخاب گردید. برای گردآوری داده ای گیری تصادفی طبقهبه روش نمونهنفر  162آجا است که تعداد  
استفاده شد. برای تجزیه و    شناختیروانی ترومای سازمانی، سالمت روان و سرسختی  هانامهاز پرسش
شد. نتایج پژوهش نشان داد که   استفاده افزار های پژوهش از روش رگرسیون و نرمتحلیل داده

، از نقش شناختیروان از طرفی، سرسختی  .  داری دارد اثر منفی و معنی ترومای سازمانی بر سالمت روان
شود تا به  باشد. بر اساس نتایج پژوهش توصیه می در رابطه مذکور برخوردار نمی   داریمعنیگری  تعدیل 

اندیشی، افزایش امید به زندگی پرستاران، تمرکز بر هوش معنوی پرستاران، آموزش مثبت مواردی مانند  
شده پرداخته شود. افزایش حمایت سازمانی ادراک 
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 مقدمه
بدون شک، دنیای امروز با دنیای دیروز تفاوت شگرف و قابل توجهی دارد. آنچه که به این 

شکند، بخشد و همچون سیل خروشان هر نوع سدی را درهم میها روح و تازگی میتفاوت

های مختلف است ) تحوالت در عرصهسرعت شتابندة تغییرات و  

کنند و هر کارى که انجام ها هر جایی که زندگى میامروزه انسان.  (

ها، با  ( و این سازماناند )هاى گوناگون در ارتباطدهند، با سازمانمی

پاسخ به  ملزم  مطلوب  )عملکرد  هستند  ایشان  به  گویی 

که شامل چگونگى ترکیب  ،  وری آن(. موفقیت یک سازمان به عملکرد و بهره

ها، سرمایه، تجهیزات، زمین، دارایى فکرى، قابلیت  منابع از جمله مواد خام، منابع انسانى، مهارت

(،  براى تولید کاالها و خدمات است ) مدیریتى و سرمایة مالى  

ترین جز مورد  تواند حیاتیدهد که منابع انسانی، میهای گوناگون نشان میبستگی دارد. بررسی

وری سازمان باشد )توجه در بررسی عملکرد و بهره

(. منابع انسانى    

طور مستقل است که  سازمان، نمودى از شاکلة یک سازمان به  هعنوان گردانندة اصلى گردونبه

)  حیات سازمانى، رشد کند، متوقف شود و گاهى نیز افول یابد  هتواند در چرخمى

محور اهمیت منابع انسانی با تقویت دیدگاه منبع(.  

عنوان یک حوزة مهم مطالعاتی توجه بسیاری ( و منابع انسانی بهتر گردید )افزون

ب را  محققان  سرمایهاز  کرد.  معطوف  خود  صورت  گذاریه  انسانی  منابع  زمینة  در  عظیم  های 

و به حداکثر  (  ) ها در جذب، حفظ و سازمان ( ) پذیرفت 

 های فردی کارکنان جهت عملکرد بهتر در تالشند. رساندن توانایی

کارکنان    ()   کارکنان، سالمت روان باید گفت از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد  

نمی حاصل  کارکنان  روان  سالمت  به  اعتقاد  و  توجه  بدون  نیز  اثربخش  مدیریت  شود  است. 

که، موضوع سالمتی از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار    ایگونهه  (. ب)

از   هرگاه  اما،  است.  بوده  مطرح  همواره  و  مهم  بعد متمادی،  عموماً  آمده،  میان  به  آن سخنی 

جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به بعد روانی آن توجه شده است. سازمان بهداشت جهانی  

دادن مسئوالن کشورها به تأمین سالمت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه،   ضمن توجه



   507                                                             ... با کارکنان روان سالمت بر سازمانی  ترومای اثر

 

گری برتری ندارد )یک از این سه بعد بر دیهمواره بر این نکته تأکید دارد که هیچ

سالمت روان، عبارت است از حداکثر سازش ممکن فرد با جهان اطرافش،    (.

در تعریفی دیگر سالمت روان شامل .  دمفید و مؤثر شو   طوری که باعث شادی و برداشتی کامالًبه

های دشوار  پذیری در موقعیت استعداد روانی برای هماهنگی، خوشایند و مؤثر کارکردن و انعطاف

(. تحقیقات اپیدمیولوژیک زیادی  و داشتن توانایی بازیابی تعادل خود است ) 

در زمینة بهداشت روان از جمله    در طی دهة گذشته مشخص کرده که مسائل و معضالت موجود

ها به دنبال دارد )مشکالت اساسی است که بار مالی زیادی در سازمان

های وابسته به پزشکی  رو، توجه به سالمت روان کارکنان امری اساسی است. حرفه(. از این

سایش و مداوای بیماران تحت تأثیر آازجمله مشاغلی هستند که به علت مسئولیت تأمین راحتی،  

های  زا قرار دارند. اما، این میزان تنش در حرفة پرستاری بیشتر از سایر حرفهعوامل مختلف تنش

 (.  پزشکی است )

داروساز انجام گرفت    387پرستار و    379پزشک عمومی،    291در پژوهشی که بر روی  

(. برخورداری از سالمت بودند )   پرستارها، باالترین میزان استرس را دارا 

روان در پرستاران اهمیت بسیاری دارد؛ چون این گروه نیازمند برقراری ارتباطات بین فردی 

ها با سایر اعضای تیم درمان که منجر به همبستگی و انسجام موثر هستند و ارتباط سازندة آن 

می حرفه  ف ای  روانی  تعادل  سایة  در  می شود،  حرفة راهم  وظیفة  چون  حال  عین  در  شود. 

حداکثر  از  باید  حرفه،  این  به  مربوط  شاغلین  است،  مردم  سالمتی  حداکثر  حفظ  پرستاری، 

اما، باید گفت با توجه به   (. سالمت روان برخوردار باشند )

محیط  از  یکی  ایشان  کاری  محیط  پرستاری،  کار  مستعد  طبیعت  ترومای های  به  ابتال 

)تروما(،   انیرو   هضرب (.  )   ( هستند سازمانی) 

امری ساختاریافته است که نه تنها  در حوزة پزشکی، بلکه، در دنیای سازمانی تحت عنوان 

ترومای سازمانی، اختالل عملکرد در الگوهای   . ترومای سازمانی دارای اهمیت فراوان است

کارکنان    ی  جمع  ه ( و بیانگر تجرب رفتاری سطوح مختلف سازمان )

های وارده به سازمان است که به موجب آن ساختارهای محافظتی و دفاعی  بات و شوکاز ضر 

تواند در این پدیده، می ( شود )سازمان در هم شکسته می

چهار سطح تحلیل رایج سازمانی یعنی در سطح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی نمود 

https://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&au=42235&_au=Narges+Sadat++Mortazavi&lang=en
https://jfmh.mums.ac.ir/?_action=article&au=42236&_au=Nemat+Allah++Yarolahi&lang=en
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کند و در صورت عد به جا    م پیدا  از خود  پیامدهای مخربی  و  آثار  کنترل و مدیریت الزم، 

 ( سازمان بگذارد  می(.  روحی  ضربة  دچار  که  معموالً هایی  شوند، 

روز مندی از فناوری و تکنولوژی به شده، کاهش منابع مالی و عدم بهره ه حالت رکود، ورشکست 

تجربه می  را  آن  نظایر  که سب و  مثبت سازمان شده و سازمان حالت کنند  ب کاهش عملکرد 

) گیرد نزولی به خود می

)   اعتماد به همکاران قراری، عدم عالوه بر این، استرس و اضطراب، بی (.  

مابین سازمان و  و بسته(   از پیامدهای دیگر ترومای سازمانی میشدن مرز  باشد  محیط 

(. با توجه به اهمیت سالمت روان در پرستاران از طرفی و شرایط ) 

تواند این رابطه را تعدیل محیطی ایشان از طرف دیگر، پرداختن به مسائل و متغیرهایی که می 

مختلف پژوهشگران به موضوع ترومای سازمانی های  نماید، امری ضروری است. در پژوهش 

در پژوهش خود تحت   ( عنوان نمونه ) اند. به و سالمت روان پرداخته 

عنوان تأثیر ترومای سازمانی بر عملکرد شغلی، با تأکید بر نقش میانجی هوش هیجانی پرستاران 

بیمارستان  به  در جامعة پرستاران  این نتیجه رسیدند که ترومای سازمانی های دولتی گلستان 

معن  و  منفی  دارد.  ی تأثیر  پرستاران  شغلی  عملکرد  بر  و چنین همداری  هیجانی  هوش  بین   ،

معن  و  مثبت  رابطة  پرستاران  شغلی  دارد. ی عملکرد  وجود    داری 

ارائ  با  متغیرهای   ه،  میان  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  ساختاری،  معادالت  الگوی 

ر  بهزیستی    شناختی روان سرسختی  از   شناختی روان و  است.  برقرار  محکمی  ارتباط 

ارائه   ( طرفی،)  مرکز  یک  در  پژوهش خود  خدمات سالمت   ه دهند در 

گردد و به افسردگی، ترس و عصبانیت می نشان دادند که ترومای سازمانی در کارکنان منجر  

عنوان یک عامل مهم در سالمت روان   به این نتیجه رسیدند که باید ترومای سازمانی را به 

 های به دنبال بسط مبانی و نظری در مقاله     ( )   . کارکنان در نظر گرفت

سازمانی بودند. جامعة هدف این نویسندگان، قربانیان موجود در نیروهای نظامی   انی ضربه رو 

بودند و نتایج پژوهش ایشان نشان داد تروما، منجر به صدمات و ضربات روحی در این افراد 

 گردیده و سالمت روان ایشان را کاهش داده است. 

ای با  در مقاله     ( ) 

رو  ضربات  اجتماعی  اثرات  بررسی  اجتماعی    انی عنوان  اثرات  بررسی  به  بازماندگان  با  کار 

های مددکاری اجتماعی در سازمان پرداختند و بیان داشتند و لزوم وجود برنامه  انی ضربات رو 
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در پژوهشی     . گردد ترومای سازمانی منجر به کاهش سالمت روانی افراد می 

با عنوان توجه به بازماندگان: نگاهی نو به اثرات کاهش نیروی سازمانی، به بررسی توصیفی 

کردن تعداد کارکنان پرداخت. وی در کشور آمریکا، در ها و کم سازی سازمان اثرات کوچک 

دهه   شرکت  197۰اواخر  در  کارکنان  اخراج  و  اقتصادی  بحران  با  همزمان  که  های میالدی 

کردن تعداد کارکنان به واسطة راهبرد آمریکایی بود، این پژوهش را انجام داد. از آن زمان، کم 

منظور کاهش هزینه رواج پیدا کرد تا حدی که به یک روش  سازی سازمان به موقتی کوچک 

تبدیل شد. درحالی سازمان مدیریتی مهم برای کاهش هزینه   نیرو   ه که مطالع ها  اثرات کاهش 

های تجاری، سودمند، اما نتایج بلندمدت کردن تعداد کارکنان سازمان نشان داد که نتایج آنی کم 

باشد. زیرا، تعدیل نیرو اثرات مخربی ناپذیری برای کارکنان و سازمان می بار و آثار جبران زیان 

گذارد. فشار کاری زیاد تغییرات اصطالحاً »بازماندگان« بر جای می   بر کارکنان باقیمانده و یا 

دست از  برای  حد  از  بیش  اضطراب  کاهش سازمانی،  موجب  اغلب  آن  نظایر  و  شغل  دادن 

 شود.  های فیزیکی یا به اصطالح بیماری بازمانده می سالمت روان و  بیماری 

لعه حاضر درصدد است به بررسی با توجه به تأثیر ترومای سازمانی بر سالمت روان، مطا

 ه( در این رابطه در جامع) شناختی روانگری سرسختی نقش تعدیل 

مستخرج از آن بپردازد   هایههای نزاجا در قالب مدل مفهومی پژوهش و فرضی پرستاران بیمارستان

افراد  ها و بر اساس نتایج حاصل از آن پیشنهادات مربوطه را ارائه نماید.  تا پس از تحلیل داده

و سازگاری خود را حفظ   شناختیروانزا، سالمت  های ناگوار و استرسسرسخت، در موقعیت 

می احساس رضایت خود  و  کارایی  افزایش  باعث  طریق،  این  از  و  از شوند.  کرده  که  کسانی 

و شرایط دشوار    طور مؤثر با رویدادهاتوانند بهویژگی سرسختی برخوردارند، بر این باورند که می

موجود، مواجه شوند و از آنجایی که انتظار موفقیت هم دارند، در برابر مشکالت استقامت نموده  

کند، تا حد ایز میکنند. آنچه افراد سرسخت را از دیگران متمو اغلب در سطح باالیی عمل می

برابر حوادث  افراد سرسخت، در  آنان بستگی دارد، چرا که  باورهای  نوع نگرش و  به  زیادی 

وشرایط دشوار، احساس کنترل بیشتری کرده و خود را ملزم به استقامت و تعهد نسبت به سازمان  

، این گونه افراد برای رسیدن به موفقیت در زندگی و شغل خود،  چنینهمدانند.  و شغل خود می

ویژگی شخصیتی    شناختیروانسرسختی  زنند.  اغلب دست به مقابله و مبارزه با مشکالت می 

های خود است و در مواجهه با  است که فرد واجد آن قادر به حل کارآمد مشکالت و استرس
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به  آن  از  هماننحوادث  و  مقاومت  منبع  میعنوان  استفاده  مقاوم  سپری  )د  کند 

روان سرسختی  که  فردی  اساس،  این  بر  سه    باالییشناختی  (.  از  دارد، 

قادر به کنترل یا تأثیرگذاری بر حوادث است و فشارزاهای    -1مشخصة عمومی برخوردار است:  

هایی  تگی یا تعهد نسبت به فعالیت درآمیختوانایی احساس عمیق    -2داند؛  روانی را قابل تغییر می

انگیز برای شدت هیجان  هبه این امر اعتقاد دارد که تغییر یک مبارز  -3دهد؛  دارد که انجام می

 (. داند )ای از زندگی میرا جنبهبیشتر است و آن

 
 

 گردد:ها به صورت زیر ترسیم مینظری پژوهش و مدل مفهومی، فرضیهبراساس مبانی  

 دارد. رابطهسالمت روان    اترومای سازمانی ب ← 

 . دارد سالمت روان  ا ب   ی ترومای سازمان  رابطه گر در  تعدیل   نقش   شناختی روان سرسختی    ←   

 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوة گردآوری پژوهش حاضر با توجه به  

همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران    -ها جزء تحقیقات توصیفیداده

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، های منتخب آجا است که  برخی از بیمارستان
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  هبود به این صورت که از جامع  ایطبقهی  تصادف  به شیوهگیری  شد. روش نمونه   محاسبهنفر    162

ها نامهمورد پژوهش به تناسب نمونه از واحدهای مختلف به صورت تصادفی انتخاب و پرسش

های توصیفی از میانگین و انحراف  ها، جهت شاخصتوزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده

استفاده    افزار آماری  معیار و در سطح آمار استنباطی از روش تحلیل رگرسیون و نرم

 گردید. 

 

ابزار پژوهش 

  ه پرسشنام  : ( )  ترومای سازمانی  ه نام پرسش 

سؤال و پنج بعد افراد، محیط، اهداف،   22دارای   ( )   ترومای سازمانی 

؛  4؛ زیاد:  5)خیلی زیاد:    5تا    1صورت طیف لیکرت از  های آن به ساختار و فناوری است. گزینه 

نامه از روایی  . جهت سنجش روایی پرسش شود گذاری می ( نمره 1و خیلی کم:    2؛ کم:  3متوسط: 

شد که در  مذکور از آزمون آلفای کرونباخ استفاده    ه نام برای بررسی پایایی پرسش صوری استفاده شد.  

در پژوهش خود     ().  بود  ۰/ 851پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 

نامه استفاده و جهت سنجش روایی و پایایی از روایی محتوا و آلفای کرونباخ بهره  از این پرسش

 نامة مذکور بود. پایایی پرسشگرفتند. نتایج حاکی از داشتن روایی و 

نامة سججالمت پرسججش  :() سشالمت روان هنامپرسشش

شاخص و  28نامه شجامل  ارائه شجده اسجت. این پرسجش  (  )  روان توسجط

افسجججرگی(  مؤلفه )عالئم جسجججمانی، عالئم اضجججطرابی، اختالل در کارکرد اجتماعی و عالئم  4

جهت سجججنجش روایی   ای قابل سجججنجش اسجججت.گزینه 4باشجججد که از طریق طیف لیکرت می

نامة مذکور از آزمون آلفای  برای بررسجی پایایی پرسجشنامه از روایی صجوری اسجتفاده شجد. پرسجش

 در  ()  بوداسججت ۰/ 81۰شججد که در پژوهش حاضججر برابر با  کرونباخ اسججتفاده  

  آن  روایی و میزان  ۰/ 9کرونباخ    آلفای  ضجریب  از  اسجتفاده  با را نامهپرسجش  پایایی میزان پژوهشجی

 دست آورد.هب ۰/ 78محتوایی   روش  با را

برای    : (   )   شناختی روان سرسختی    ه نام پرسش 

استفاده شده است. این   (  )ه  ناماز پرسش  شناختیروان  بررسی سرسختی 

پنج  27نامه شامل  پرسش وسیله طیف  به  که  است  گاهی  گزینهشاخص  ندرت،  به  هرگز،  ای، 
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نامه از روایی صوری جهت سنجش روایی پرسششود.  اوقات، اغلب اوقات و همیشه سنجیده می

شد که در  مذکور از آزمون آلفای کرونباخ استفاده    هنامبرای بررسی پایایی پرسشاستفاده شد.  

   ()  نامه در پژوهشاین پرسش  .بود   ۰/ 719پژوهش حاضر برابر با  

استفاده و روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای    

نیز استفاده و    ( )   نامه توسط این پرسش   چنین هم دست آمد.  ه ب   ۰/ 76کرونباخ  

 دست آمد. ه ب   ۰/ 7روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ باالتر از  

 

 هایافته
شناختی و تحلیل استنباطی با استفاده از  این بخش شامل تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت 

دهد، تقریباً  شناختی نشان میباشد. نتایج بررسی متغیرهای جمعیت رگرسیون می  تحلیل  روش

، بررسی  چنینهمدرصد متأهل هستند.    46/ 7از نظر متغیر تأهل،  و  دهندگان مرد درصد از پاسخ  4۰

درصد    33/ 3سال سابقه کار،    5دهندگان کمتر از  درصد پاسخ  7/36دهد،  متغیر سابقه کار نشان می

  16درصد، بیشتر از    1۰سال سابقه کار و    15تا    11درصد بین    2۰سال سابقه کار،    1۰تا    6بین  

سال سابقه کار دارند.

 دهد.پژوهش را نشان می میانگین و انحراف معیار متغیرهای 1جدول 

 
 

 

ترتیب برابر با  میانگین برای ترومای سازمانی و سالمت روان به، مقدار  1بر اساس جدول  

است که در سطح متوسط قرار دارند. از طرفی، مقدار میانگین برای سرسختی    3/ 31و    3/ 25

 است.   2/ 9۰برابر که  شناختیروان

در ادامه، به بررسی ضریب همبستگی بین ترومای سازمانی و سالمت روان پرستاران در دو گروه  

 بیان شده است.   2  مذکور در جدول   ه با سرسختی باال و پایین پرداخته شده است. نتایج رابط 
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دهد، مقدار ضریب همبستگی رابطه بین ترومای سازمانی و سالمت روانی  نشان می  2جدول  

بوده و در پرستارانی که    -۰/ 76کمتری دارند برابر با    شناختیرواندر کارکنانی که سرسختی  

دهد، پرستارانی که سرسختی  است. این رابطه نشان می  -۰/ 34سرسختی بیشتری دارند برابر با  

باالتری دارند، بیشتر   شناختیروانکمتری دارند، نسبت به پرستارانی که سرسختی    شناختیروان

 ها کاهش پیدا کند.شود سالمت روانی آنترومازده شده و این موضوع باعث می

؛ که در  شدرگرسیون استفاده  تحلیل ، از شناختیروانگری سرسختی برای بررسی اثر تعدیل

  ا ترومای سازمانی ب   رابطهشود. در مدل اول،  پژوهش حاضر، برای آن از سه مدل استفاده می

و تأثیر هر    شدوارد مدل    روانشناختی  . در مدل دوم، متغیر سرسختیمحاسبه شدسالمت روان  

. درنهایت، در مدل گرفت مورد بررسی قرار    شناختیرواندو متغیر ترومای سازمانی و سرسختی  

طرفه  واریانس یک  تحلیل،  3. جدول  شدمحاسبه    شناختیروانگری سرسختی سوم، نقش تعدیل

 .دهدرا نشان می
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داری، مدل  ی بودن سطح معن  ۰/ ۰5و کمتر از    بودن مقادیر  ، با توجه به بزرگ3در جدول  

رگرسیونی مناسب است. به این صورت که بیشتر تغییرات سالمت روانی پرستاران در مدل دیده 

 دهد. رگرسیون  را نشان می تحلیل، مقادیر 4، جدول چنینهمشده است. 

 
 

 ۰/ ۰5های اول و دوم همواره کمتر از ، مقدار ضجریب معناداری برای مدل4بر اسجاس جدول 

، مقدار ضجریب معناداری در چنینهمهای اول و دوم اسجت.  اسجت که نشجان از معنادار بودن مدل

اسجت.   ۰/ ۰5اسجت که باالتر از   ۰/ 34، برابر با  شجناختیروانضجرب ترومای سجازمانی و سجرسجختی 

 باشد.مورد تأیید نمی  شناختیروانگری سرسختی  دیلبنابراین، تع

 

 گیریبحث و نتیجه
نقش  ایفای  الزامات  از  یکی  از سالمتی،  که  شخصی  و  است  اجتماعی  و  فردی   های 

نمی  نباشد،  برخوردار  حرفه آن  و  اجتماعی  فردی،  تعهدات  انواع  اجرای  در  موفق  تواند   ای، 

های یک سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی کارکنان به  عمل نماید. از ویژگی 

که پرستاران در مقایسه با   همان اندازه مورد توجه مدیریت سازمان قرارگیرد. با توجه به این 

های درمانی ارتباط بیشتری با بیماران دارند، نیازمند برخورداری از سطوح باالی سایر حرفه 

در  هستند.  روانی  مطالعه حالیسالمت  نتایج  داد، سالمت عمومی  که،  نشان  کشور  در    38ای 

 باشدهای دانشگاهی شهر تهران در سطح نامطلوب می درصد از پرستاران شاغل در بیمارستان 

 ( ) .
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تأثیر با   تحت  را  پرستاران  روان  سالمت  که  متغیرهایی  به  پرداختن  مهم  این  به   توجه 

اینقرار می از  است.  امری الزم و ضروری  ترومای  دهد،  تأثیر  بررسی  به  پژوهش حاضر  رو، 

به نقش تعدیل با توجه  کارکنان  در میان    شناختیروانگر سرسختی  سازمانی بر سالمت روان 

بیمارستان از  برخی  دادهپرستاران  تحلیل  از  حاصل  نتایج  پرداخت.  آجا  منتخب   های  های 

بر سالمت روانی    -۰/ 643دار به میزان  ه ترومای سازمانی تأثیری منفی و معنیپژوهش نشان داد ک 

با سایر پژوهش نتیجه همراستا  این  باید گفت  این موضوع است  کارکنان دارد.  با  رابطه  ها در 

 (   .)  

ها پژوهشگران به دنبال بررسی اثرات ترومای سازمانی در اعضای سازمان بودند. در این پژوهش

که نتایج حاصل از کار ایشان نشان داد، از پیامدهای ترومای سازمانی تأثیر فردی بر روی اعضای  

گری سرسختی روان سازمان در ابعاد مختلف مخصوصا سالمت روانی ایشان است. نقش تعدیل 

رو با توجه به تأثیر ترومای سازمانی بر سالمت روان  شناختی در این رابطه نیز تأیید نشد. از این

گردد:کاهش اثرات ترومای سازمانی پیشنهاد می پرستاران موارد زیر جهت 

آور  های تنششود که افراد موقعیت اندیشی موجب میاندیشی: مهارت مثبت آموزش مثبت   -1

اندیشی بینانه با مشکالت مواجه شوند. مثبت ارزیابی کنند و با نگرشی خوشرا با دیدی مثبت  

های خود از: من ناتوانم و شکست  شود افراد در مقابله با مسائل با تغییر خودگوییموجب می

 کنم، از عهده مسائل برآیند.خواهم خورد به من توانمندم و آن را حل می

های آموزشی  ها و کارگاهان از طریق برگزاری کالسافزایش میزان امید به زندگی پرستار  -2

  شود. فشارزاه نسبت به زندگی می نبیناو جلسات مشاوره: امیدواری باعث پرورش دیدی خوش

بخشد. فردی که دارای شخصیت  دهد و به زندگی معنا و هدف میبودن وقایع را کاهش می

بینی و کنترل کرد. بنابراین  توان پیشحوادث را میامیدوار است، بر این باور است که تجربیات و  

ای بهینه  کند و بگونهپذیری، حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ را هماهنگ میبا تقویت انعطاف

ای نسبت به زندگی دارند، در  دهد. مسلماً، کسانی که دید بدبینانهآن را مورد ارزیابی قرار می

ها را تواند سیستم دفاعی بدن آن زای زندگی مییع تنشمعرض بیماری روانی قرار دارند. وقا

 ها تأثیر منفی بگذارد. دچار مشکل کند و در عملکرد مناسب آن
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های آموزشجججی: توجه و تمرکز بر هوش معنوی پرسجججتاران با برگزاری کالس و کارگاه -3

آنان را قادر  افرادی که هوش معنوی باالیی دارند، ظرفیت متعالی و هوشجیاری باالیی داشجته که

های زندگی خود را به اعمال معنوی اختصجا  داده و توانایی آنان را سجازد بخشجی از فعالیت می

 دهد. در تسلط بر خود و محیط افزایش می

ادراک   -4 میزان حمایت سازمانی  از افزایش  باالیی  به سطح  برای دستیابی  پرستاران:  شده 

-های شغل کارکنان توجه نماید. از جمله ویژگیگیبایست به ویژ شده میحمایت سازمانی ادارک

وظایف شغلی، چالشی تنوع  است.  های هر شغل  مناسب  کاری  استقالل و حجم  بودن شغل، 

می نماید.  بیمارستان  اساسی  توجه  مورد  این چهار  به  پرستاران  تدوین شرح شغل  در  بایست 

نقش و تعارض در نقش پرستاران بایست تا حد امکان از فرسودگی شغلی، ابهام در  بیمارستان می

بایست شفافیت در شرح شغل پرستاران رعایت و از واگذاری  رو، میجلوگیری نماید. از این

بایست تا حد امکان استرس را در  وظایف متعارض به پرستاران اجتناب نماید. بیمارستان، می

پرستاران که منجر های بیشتر از سطح مطلوب به  سطح مطلوبی حفظ نموده و از ایجاد استرس

بایست بازگوکنندة سهم  گردد جلوگیری نماید. پرداخت بیمارستان به کارکنان میبه فرسودگی می

این از  از کار باشد؛  از اهمیت  واقعی پرستاران  تشویق پرستاران  نظام پرداخت و  به  رو، توجه 

هایی  نموده و فرصت   بایست به امر آموزش پرستاران توجهفراوانی برخوردار است. بیمارستان، می

های جدید را بیاموزند و به پرستاران وظایفی واگذار نماید )یا  را فراهم آورد تا پرستاران مهارت

با چالشرا پیشنهاد  انجام آن  های جدید کمک نماید. بیمارستان  دهد( که ایشان را در مواجهه 

آن می انجام  )یا  نماید  واگذار  وظایفی  پرستاران  به  پیشبایست  برای  نهاد  را  را  ایشان  که  دهد( 

آماده   باالتر  آنموقعیت  نهایت،  در  میکند.  خدمات  چه  ارائة  گیرد،  قرار  توجه  مورد  بایست 

میمشاوره مواجه  کار  در  که  مشکالتی  با  رابطه  در  تا  است  پرستاران   به  مناسب  شوند، ای 

 پیشنهادات مناسبی به آنان ارائه نماید.

های  که تعمیم و تفسیر نتایج این پژوهش با توجه به محدودیت   در پایان، الزم به ذکر است 

هایی که در حوزة موجود در این مطالعه صورت گیرد. در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش

هایی همچون موارد زیر بوقوع پیوسته است که چند گیرند، محدودیت علوم رفتاری صورت می

مده آدست هاستفاده از ابزارهای خودگزارشی ممکن است نتایج بشویم.  ها را متذکر مینمونه از آن 
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نماید؛   به کاهش دقت  چنین همرا دچار سوگیری  تعداد سؤاالت ممکن است منجر  باالبودن   ،

ب برآن،  عالوه  گردد.  سؤاالت  به  آنان  جواب  صحت  به  نسبت  انتخاب  ه  پرستاران  منظور 

ورد مطالعه قرار گرفتند که این امر ممکن کنندگان این پژوهش، تنها جامعة پرستاران مشرکت 

شود، نتایج  رو، پیشنهاد میاست، تعمیم نتایج را به دیگر جوامع سازمانی، محدود نماید. از این

های مطالعة حاضر در جوامع دیگر و نهادهای دیگر سازمانی نیز تکرار شود. از طرفی، با  یافته

های دولتی منجر به ایجاد تفاوت در  ی ارگانمت و حت، س یهای جنسیتکه تفاوت  توجه به این

می مطالعة حاضر  می  ،شودنتایج  و  پیشنهاد  تفکیک جنسیت  به  مطالعة حاضر  الگوی  تا  گردد 

 های دیگر سازمانی نیز انجام شود.  ارگان

 
و قدردانی تشکر 

کننده در این تحقیق، دانند از کلیة افراد شجرکت نویسجندگان پژوهش حاضجر بر خود الزم می

 تشکر و قدردانی نمایند. 

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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