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نقش هشیاری سازمانی بر ترومای سازمانی با توجه به نقش
میانجی هوش سیاسی مدیران
رضا سپهوند ،1فرجام زارع*2
 -1دانشیار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران.
-2دانشجوی دکتری ،رشته مديريت منابع انسانی ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ايران.
دريافت1315/11/18 :

پذيرش1311/91/22 :

چکیده
يکی از پديدههای مهمی که امروزه سازمانها را تهديد میکند ،ضربههای روحی و روانی
است که در سازمانها ايجادشده و منجر به ايجاد پیامدهای مخربی میشود .پژوهش حاضر
با هدف تحلیل نقش هشیاری سازمانی بر ترومای سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی
هوش سیاسی مديران انجام شده است .اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث
جمعآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی و از شاخه مطالعات پیمايشی به شمار میآيد.
جامعه آماری پژوهش شامل  249نفر از کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی استان
فارس بوده است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر
 142به دست آمد .روش نمونهگیری در اين پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است.
دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامههای استاندارد هشیاری سازمانی پهلوانصادق و
عبداللهی( ،)1315ترومای سازمانی وی ويان و هورمن( )2915و هوش سیاسی فريس و
همکاران()2995جمعآوری شده است .روايی و پايايی پرسشنامهها بهترتیب از روش اعتبار
محتوا و آلفای کرونباخ تأيید شده است .برای تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت
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ساختاری  AMOS 23استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان میدهد که هشیاری سازمانی و
هوش سیاسی تأثیرمنفی(معکوس) و معناداری بر ترومای سازمانی دارد .يافتههای پژوهش
داللت بر اين دارد که هشیاری سازمانی از طريق هوش سیاسی مديران میتواند تأثیر
معناداری در جهت کاهش ترومای سازمانی داشته باشد.
واژههای کلیدی :هشیاری سازمانی ،هوش سیاسی ،ترومای سازمانی.

 -1مقدمه
امروزه ضربات روحی به عنوان پديدهای مطرح میشوند که به طور گسترده در سازمانها
اتفاق می افتد و اما اين در حالی است که به خوبی درک و فهم نشده است و عدم کنترل و
مديريت الزم در اين خصوص ،مو جب ايجاد پیامدهای مخربی میشود .سازمانها بهعنوان
موجوداتی که بهدنبال بقا هستند ،بايد از توانمندی الزم در خصوص مديريت ضربات وارد
شده به پیکره خود برخوردار باشند تا بتوانند در محیط های پرآشوب کنونی به حیات خود
ادامه دهند.سازمانها بايد با فراهم کردن زمینههای الزم و اتخاذ راهکارهايی در خصوص
جلوگیری از فشارهای روحی و روانی (که از اهمیت در خور توجهی برخوردار میباشد)
بهبود وضعیت و محیط سازمان را موجب شوند .ضربه روحی و روانی در سازمان میتواند با
تأثیر بر توانايی افراد ،زمینههای از دست رفتن استعدادها و تحلیل انرژی سازمان را فراهم
سازد[ .]1سازمان هايی که ضربات روحی و روانی در آنها حادث میشود ،معموالً حالت
رکودی به خود می گیرند و در صورت عدم مديريت صحیح و عدم توانايی در بهکارگیری
فناوری مناسب ،ورشکسته و از صحنه رقابت محو میشوند[ .]2در دنیايی که سازمانها و
کارکنان شاهد چنین تغییراتی هستند ،الزم است که مهارت های جديد را بیاموزند؛ پیوسته
بازآموزی شوند؛ افکار و ايدههای آنان به روز شده و هشیاری و روش های هشیار بودن را
بیاموزند[ .]3هشیاری ،وضعیت انعطافپذيری ذهن ،1گشاده رويی نسبت به امور جديد و
فرايند فعاالنه ترسیم تمايزات است .زمانی که هشیاری سازمانی 2شکل گیرد ،افراد نسبت به
1.Mind flexibility
2. Organizational mindfulness
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تغییرات حساس بوده و در زمان حال به سر می برند اما اگر ناهشیاری سازمانی غالب شود،
افراد در پندارها و قالب های ذهنی انعطافناپذير به دام میافتند و در برابر شوکهای محیطی
و سازمانی اقدام فعاالنهای انجام نمیدهند[ . ]4نقش مديران در کنترل تغییرات ناخواستهای
که ايجاد کننده ترومای سازمانی1هستند و بر روح و روان کارکنان تأثیر میگذارد و در
بلندمدت زمینه اضمحالل سازمان را به وجود می آورد ،حیاتی است .از جمله معیارهای مهم
در اين زمینه ،توانايی مديران دربه کارگیری راهکاری مثمرثمر در مواجه با تغییر و تحوالت و
توانايی نفوذ بر آنها می باشد ،مديران جهت دستیابی به اين امر نیازمند برخورداری از هوش
سیاسی 2می باشند .مديران به کمک برخورداری از هوش سیاسی می توانند با بهکارگیری
مهارتهای اجتماعی متمايز در زمینه رفتار ،بر رفتار کاری افراد تأثیر گذارند و همچنین
میتوانند با توانايی فعاالنه در خصوص مديريت کردن واکنش ها در برابر تغییراتی که اگر
به درستی مديريت نشوند ،امکان تبديل شدن به ضربات شديد روحی و روانی ناشی از
سازمان را دارند ،اثر گذارند[ .]5از اين رو هدف اين پژوهش ،بررسی نقش هشیاری سازمانی
در ترومای سازمانی و تحلیل اهمیت و جايگاه مديران برخوردار از توانمندی هوش سیاسی
در جلوگیری از شکل گیری ترومای سازمانی است .از آنجايیکه ضربات روحی وروانی
سازمانی ،روح و روان کارکنان را بر هم میريزد و تأثیری منفی بر عملکرد آنها بهجا
میگذارد ،بی توجهی و يا عدم مديريت ضربات و آسیبهای وارد شده می تواند دوام و بقای
سازمان ها را در بلندمدت با سؤال روبه رو کند؛ در اين پژوهش ضمن توجه به اين اثر
نامطلوب بر سازمانها که از آن به عنوان ترومای سازمانی نام برده میشود ،نگاه خود را
معطوف به بررسی نقش متغیر هشیاری سازمانی کردهايم ،در صورتیکه در پژوهشهای
پیشین به بررسی نقش اين متغیر بر ترومای سازمانی پرداخته نشده است و می توان اين امر
را به نوعی جنبۀ نوآوری پژوهش دانست .همچنین در اين پژوهش ضمن بررسی نقش
هشیاری سا زمانی بر ترومای سازمانی ،به نقش میانجی گر هوش سیاسی مديران نیز پرداخته
شده است و توجه به اثر هشیاری سازمانی از راه هوش سیاسی مديران بر ترومای سازمانی
نیز جنبۀ نوآوری ديگری از اين پژوهش میباشد.
1. Organizational Trauma
2.Political intelligence
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 -2مبانی نظری
 -1-2هشیاری سازمانی
در سالهای اخیر ،مفهوم هشیاری ،توجه مديران ،کارکنان ،مشاوران ،مربیاان و روانشناساان
را تا حد زيادی به خود معطوف کرده است .برنامهها و طرحهای مرتبط با هشیاری سازمانی در
سازمانهای متعددی به کار گرفته شده است وبرنامههای آموزشی مرتبط با اين متغیر به منظاور
بهبود و ارتقای اثربخشی و رفاه کارکنان ايجاد شده است[.]1از نظر ويک و سااتکلی((،)2991
هشیاری سازمانی متمرکز بر توانايی سازمان جهات مشااهده ،تفسایر و پاسا باه رويادادها و
عاليم در حالتی مناسب میباشد[.]2از ديدگاه النگر و مولدوانو ،)2995(1هشیاری ساازمانی باه
عنوان دارايی سازمانی2میباشد و مشتمل بر فرايندی مبتنی بر به سؤال کشیدن باورهای گذشاته
و ايجاد عادتهای ذهنی است کاه موجاب انعکااس ياادگیری و رشاد در ساازمان مایشاود.
هشیاری به عنوان فرايند ترسیم تمايزات جديد شناخته مایشاود[ .]8از نظار جانا ،)2914( 3
هشیاری سازمانی در نتیجه استفاده مؤثر از هوش سازمانی نتیجه میشود و به عنوان ترکیبای از
دانش و مهارت تلقی میگردد که سازمان میتواند آن را در راساتای رسایدن باه اهاداف خاود
گسترش دهد .ماريس و اسکارلت)2911(4بر ايان عقیادهاناد کاه هشایاری ساازمانی موجاب
میشود سازمانها ،اطالعات محیط اطرف خود را سريعتر و با دقات بیشاتری تجزياهوتحلیال
کاارده و نتااايج حاصاال را بااه طريااق سااودمند ذخیااره و در مواقااع مقت اای در دسااتريس
تصمیمگیرندگان قرار دهند[ .]1سازمانهای هشیار ،رويدادهای غیرمنتظاره را در اولاین مراحال
آن ،وقتی که نشانههای مشکل جزئی و ضعی( میباشند ،مديريت میکند و موجب مای شاوند
که موضوعات به سبب کوچک بودن مورد غفلت قرار نگیرند و ماورد تحلیال و بررسای قارار
گیرند تا در بلندمدت برای سازمان مسئلهساز نشوند[.]19

رويکردهای مبتنی بر هشیاری سازمانی ،متمرکزبر تواناايی افاراد و ساازمان هاا جهات
دستیابی به عملکردی قابل اتکا در محیطی متغیر و متألطم می باشد و اين امار وابساته باه

1.Langer & Moldoveanu
2.Organizational property
3.Jung
4. Maries & Scarlat
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اين است که چگونه افراد می انديشند؛ به جمع آوری اطالعات می پردازند؛ دنیاای پیراماون
خاود را درک مای کنناد و در نهايات اينکاه آياا آنهااا قاادر باه تغییار ديادگاه هاای خااود
هستند[.]11سازمان های هشیار ،رويدادهای غیر منتظره را در اولین مراحال آن (وقتای کاه
نشانه ها ی مشکل جزئی و کم اهمیت هست ند) شناسايی و مديريت می کنناد.ابعاد هشایاری
سازمانی عبارتند از -1سرعت عمل و چابکی سازمانی : 1بیانگر واکنش ساريع ساازمان باه
موقعیت های پیش آماده ،پیشارو باودن در ياادگیری و تواناايی در شناساايی و ماديريت
موقعیاات هااای بحراناای ،روياادادهای غیرمنتظااره و تغییاارات محیطاای ماای باشااد؛ -2
انعطاف پذيری :اشاره به خالقیت و نوآوری در سازمان و انعطاف پذيری در برابر ديدگاه ها
و نقطه نظرات ساير همکاران دارد؛  -3پاسخگويی : 2داللت بر خاودکنترلی و خودنظاارتی
در انجام وظاي( ،پاسخگويی در برابر مسئولیت ها و حساسیت نسابت باهانجاام مطلاوب
وظاي( محوله دارد؛  -4يادگیری و توسعه شناخت : 3بیاانگر توجاه باه ياادگیری فعاالناه،
توسعه شناخت و يادگیری فردی و جمعی و تبادل اطالعات به صورت مستمر میباشد؛ )5
اعتماد و گشاده رويی :4اشاره به گشاده رويی در پذيرش اطالعات جديد و برقراری رواباط
مبتنی بر اعتماد بی ن کارکنان اشاره دارد[.]3

 -2-2ترومای سازمانی
ترومای سازمانی پديده ای است که امروزه به طور گسترده اتفاق می افتد و اين در حاالی
است که به خوبی درک و فهم نشده است .اين پديده می تواناد در ساه ساطح تحلیال راياج
سازمانی ،يعنی در سطح فردی ،گروهی و سازمانی و حتی فراساز مانی(جامعه) نمود پیدا کند
و در صورت عدم کنترل و مديريت الزم ،آثار و پیامدهای مخربای از خاود باه جاا گاذارد.
اصطالح ضربه روحی از حوزه پزشکی اقتباس و به دنیای سازمان ها وارد شده است[ .]12در
رابطه با ترومای سازمانی تعاري( و نظرياتی ارائه ش ده که در زير ماورد اشااره قارار گرفتاه
است (جدول .)1
1.Organizational agility
2.Responsibility
3.Learning and cognition development
4.Trust & openness
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جدول1تعاریف ارائه شده در رابطه با ترومای سازمانی
تعاریف و نظریات
حادثهای است که بر توانايی سازمان اثر کرده و به از دست دادن استعدادهای سازمانی منجر میشود.
بیانگر آن دسته از ضربات و شوکهای وارد شده به سازمان است که معموال به دلیل سوءکارکرد يک ياا
چند رکن از ارکان سازمان نظیر افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری و يا محیط به وجود میآيد.

منبع
[]13
[]14

ترومای سازمانی بیانگر تجربه جمعی کارکنان از ضربات و شوکهاای وارده باه ساازمان اسات کاه باه
موجب آن ساختارهای محافظتی و دفاعی يک سازمان در هم شکسته میشود و سازمان به طور موقت يا

[]15

دائم دچار آسیبپذيری و ناامیدی شده و صدمات قابل توجهی دريافت میکند.

در سازمانهايی که دچار تروما شدهاند ،افراد به صورت جمعی ،احساس ياأس و ناامیادی
میکنند .آنها دورنمای روشنی برای خود نمیبینند و اين امر موجب افسردگی و از دست رفتن
انرژی و انگیزههای کاری آنان میشود[.]15سازمانهای ترومازده معموالً حالات رکاود داشاته،
فناوری مناساب ندارناد و باا عملکاردی کااهش يافتاه ،سایر نزولای پیادا مایکنناد[ .]11در
سازمانهای دولتی تمثیلی وجود دارد که از آن بهمثابۀ باتالقی ياد مایکنناد؛ کارکناان در طاول
زمان در آن فرو میروند و از پويايی و نشاط کافی برخوردار نیساتند و همانناد فاردی کاه در
باتالق گیر کرده باشد ،در محیط مکارر کااری خاود دسات و پاا مایزنناد و باه مارور زماان
توانايیهای درونی خود را از دست داده ،در بلندمدت به فردی خسته و ناامید تبديل میشاوند.
عدم برآورده شدن انتظارها در طول زمان ،نبود ف ا برای رشد و مشارکت ،ناوع کاار ،سااختار
سازمانی و عوامل محیطی از جمله ماواردی اسات کاه در باروز ضاربات روحای و روانای در
سازمانهای دولتی دخیل بوده و در طول زمان کارکنان را در باتالق کار تکراری و بیانگیزگای
فرو برده و از آن طريق استعداد آنها به هدر میرود[.]15در خصوص ابعاد ترومای سازمانی که
در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شدهاند ،میتوان به موارد زير اشاره کرد:
نیروی انسانی :کارکنان يک سازمان ممکن است از ناحیه سوء رفتارهای مديران و همکاران
خود و يا به دلیل از دست دادن آنها به دلیل اخراج ،تعديل نیرو و يا مرگ و بیماری و ياا عادم
وجود شايستگیهای الزم در آنها دچار ضربه روحی شوند.
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ساختار :تغییرات ساختاری بیقاعده ،تقسیم کار نامناسب ،تمرکز بایش از انادازه ،تغییارات
بیش از اندازه قوانین و مقررات و تعدد مقررات و دستورالعملهای کاری ممکان اسات فشاار
بیش از اندازهای به افراد وارد کرده و آنها را دچار ضربۀ روحی کند.
اهداف :عدم وجود مأموريت سازمانی تعري( شده ،عدم وجود اهداف و برنامههای شفاف
و قابل سنجش میتواند کارکنان را در معرض مطالبات خارج از عرف مديران قرار داده و آنهاا
را دچار ضربات روحی کند.
محیط :خصمانه شدن رابطه سازمان با محیط بیرونی و افزايش مطالبات ذينفعان از ساازمان
و يا کاهش و کمیابی منابعی که از محیط تأمین میشود ،میتواند به نیروی انسانی سازمان فشار
زيادی وارد کرده و آنها را دچار ضربۀ روحی کند[.]12

 -9-2هوش سیاسی
سیاست در همه سازمانها شايع شده است و رهبران در نقاشهاای حسااس سیاسای کاار
میکنند .محققان معتقدند که بهکارگرفتن هوشمندانه مهارت هوش سیاسی در سازمانها بسایار
ضروری است .دارا بودن هوش سیاسی يکی از روشهای مهم اثرگاذاری بار افاراد محساوب
میشود .درک سیاسی سبب میشاود کاه پاساخگويی ساازمان باه تغییارات محیطای مطلاوب
(بهکارگیری فرصتها) تسريع شوند و به مديران کمک میکند که با بهرهگیاری از آن ،مناابع را
به منظور دستیابی به اهداف ،با استفاده از قدرت و نفوذ سازماندهی کنناد[.]18هاوش سیاسای،
توانايی مديريت واکنشها در برابر تغییر و اهرمهای قدرت و نفوذ است و شامل توانايی ايجااد
يک شبکه ارتباطی خوب است که میتواند ائتالفهای غیار رسامی را باه مانناد ائاتالفهاای
رسمی ايجاد کند [.]12هوش سیاسی بهمعنای نظارت هدفمناد و هماهنا

بار رقباای خاود و

شناسايی آنها در چارچوب مشخص است .درواقاع فرايناد باهکاارگیری شایوههاای قاانونی و
اخالقی برای کش( و ارائه بهموقع اطالعات به تصمیمگیرندگانی است کاه مایخواهناد تاوان
رقابتی خود را افزايش دهند[ . ]11رهبرانای کاه از ساطح بااالی هاوش سیاسای برخوردارناد،
میدانند که برای به دست آوردن منافع در تغییرات بايد بر چه کسی اثر بگذارند .همچنین آنهاا
بهتاارين زمااان و بهتاارين روش را باارای ب اه دساات آوردن پااذيرش افااراد در براباار تغییاارات
میشناسند[ ]29و از آن به عنوان ابزاری برای تحلیل عوامل اقتصادی ،سیاسی و فناورانه مارتبط
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با کسبوکار خود ،شناخت ننقاط ضع( و يافتن راهحل برای آنها و تغییر در راهبرد فعلای ياا
تعديل آن بهره میبرند [ .]21ابعاد هوش سیاسی عبارتند از:
 -1بازیهای اجتماعی :1در سازمانها ،دو بازی اجتماعی مهم شامل همکاری و رقابات در
سازمان وجود دارد که فرد ممکن است يکی از آنها را انتخاب کند؛
 -2پويايیهای قدرت :2رفتار سیاسی معموالً به فراگیاری ،توساعه و اساتفاده از قادرت در
ارتباط با ساير نهادهها اشاره میکند که در آن قدرت به عنوان ظرفیتهای اجتمااعی باازيگران
جهت غلبه کردن بر مقاومت ديگر بازيگران قلمداد میشود؛
 -3شخصیت سیاسی :3هوش سیاسی با تفسایر موقعیات سیاسای در ساازمانهاا و محایط
است و محتوا و سبک تصمیمگیری در سازمان از عناصر انگیزهها ،اعتقادها ،سبک تصمیمگیری
و سبک فردی تأثیر میپذيرد .رهبران سیاسی برای سازمان و نه برای منفعت شخصی خود کاار
میکنند ،از اين رو آنها بهخوبی بر سازمان تمرکز میکنند و مغرور نیستند؛
 -4تسخیر احساسات :4به فرايندی اشاره میکند که فرد میکوشد باه واساطه آناحساسااتی را
که ديگران نسبت به وی دارند ،کنترل کند .تسخیر احساساات ،چگاونگی صاحبت کاردن ،رفتاار
کردن و جلوه کردن را در بر میگیرد .افراد با هاوش سیاسای بااال ،ساعی در تساخیر احساسااتِ
اع ای قدرتمند و با نفوذ سازمان دارند تا در مواقع نیاز از حمايت آنها برخوردار شوند؛
 -5صداقت آشاکار :5عباارت اسات از تواناايی انتقاال و اباالا برداشاتهاای صاادقانه و
صمیمانه و پرهیز از دورويی و فريب افراد .صداقت آشکار قدرتی است که باعث مایشاود تاا
کارکنان و افراد سازمان در لحظات سخت ودشوار در کنار رهبران بااقی بمانناد و بارای بقاای
سازمان از هیچگونه تالشی فروگذار نکنند[.]11

 -4-2پیشینه پژوهش
هی )2993(1در پژوهشی با عنوان تحلیل ساختار دانشگاههای هوشیار به اين نتیجاه رساید
که دانشگاههای هشیار ،رهبران و اع ای هشیاری دارد .ايشان اشاره کرد که هشیاری ساازمانی
1.Social games
2.Power dynamism
3.Political personal
4.Impression management
5.Apparent sincerity
6.Hoy
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يک دارايی سازمانی است و رهبران تحولی دانشگاه نیازمند ترفیع هشیاری جمعی میباشند کاه
از راه آنبه افراد برای به چالش کشاندن ،يافتن اشتباهات و همچناین بارای پاذيرش اشاتباهات
خود پاداش داده میشود.در پژوهشی که النگر( )2911با عنوان هشیاری ساازمانی و محایط در
حال تغییر انجام داد ،يافتهها نشان میدهد که چابکی و سرعت عمل به عناوان مشخصاه باارز
سازمانهای هوشیار به بهبود عملکرد سازمان در استفاده بهینه از فرصاتهاای محیطای کماک
میکند و سازمانها را در مصون شدن از تغییرات نابه هنجار محیطی و در نتیجه بهباود روحیاه
و تقويت حس وفاداری کمک مینمايد .والینگااس و همکااران )2991(1باه آثاار شکسات در
نوآوری ،خالقیت و ضربه روانی ناشی از آن پرداختند.آنها با بررسی و مطالعه میدانی دو گاروه
در شرکت ماکروسافت ،غلبه بر ضربه روانی ناشای از شکسات در ناوآوری و همچناین عادم
پذيرش آن را بسیار بحرانی میخوانند و يک سامانه يادگیری مربوط به نوآوری را برای درماان
آن معرفی میکنند .ايشان نقش رهبران ،مشتريان و فناوری را که فارد در آن فعالیات مایکناد،
بسیاری اساسی وص( کردهاند[.]2تايو سويتزر ،)2991(2آثار و نتايج ضربه روانای ساازمانی را
به صورت مروری بررسی کرد .او مدلی را ارائه داد که براساس آنوجود ضربه روانی مایتواناد
سازمان را تا مرحله مرگ سازمانی پیش ببرد .وی در پژوهش خود برای درمان و جلاوگیری از
رسیدن به مرگ سازمانی چندين مرحله را پیشنهاد داد و استخدام نیاروی جدياد و مناساب را
تنها راهکار درمان آن معرفی کرد[.]18دکالرک ،میاس و ساسول)2992(3در مطالعات خاود باه
بحث در زمینه ضربه روحی در سطح فردی پرداختند و عوامل ايجادکننده ضاربه روحای را در
سطح فردی بیان کردند .آنان در کار خود با بررسی چندين ساازمان و واحاد تجااری ،الگاويی
چهار مرحلهای را برای درمان ضاربه روحای ارائاه دادناد و باروز ضاربه روحای را ناشای از
احساسات افراد تلقی کرده و در چارچوب يک برنامه بهبود آن را بررسی کردند [.]22يافتههای
پژوهش دوستار( )1313با عنوان مؤلفهها و کارکردهای هوش سیاسی نشان میدهد کاه هاوش
سیاسی میتواند به درک پويايیهای قدرت کمک کند .افزايش درک هاوش سیاسای ،موفقیات
افراد را افزايش ،اضطراب را کاهش و روابط خارجی را بهبود میبخشد که در نتیجه به ارتقاای

1.Liisa Valikangas, Martin Hoegl & Michael Gibbert
2.Tayo Switzer
3.Deklerk, Miass & Sasol
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عملکرد گروهی منتج میشود[ .]23ممبینی()1312پژوهشی با عنوان الگوی نظری تحولآفارين
مبتنی بر هوش سیاسی انجام داد .او در اين پژوهش ضمن تشريح رهبری تحولآفرين و هوش
سیاسی ،ابعااد هاوش سیاسای را شناساايی کارد .نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد کاه رهباران
تحولآفرين با برخورداری از درک سیاسی قادر خواهد بود ب هطور مثمرثمرتری به کارکردهاای

نفوذ آرمانی ،انگیزه الهامبخشی و زمینه هدايتبخشی کارکنان در دنیای پیچیده رقابت اماروزی
دست پیدا کند.

 -9طرح پژوهش
براساس هدفاز نوع پژوهشهای کاربردی محسوب میشود و از حیث شیوه
اين پژوهش 
دادهها ،پژوهش توصیفی-پیمايشی از نوع تحلیل همبستگی است .در خصوص
گردآوری 
پايگاههای اطالعات

گردآوری اطالعات از منابع کتابخان های ،مقاالت ،کتابهای مورد نیاز،
علمی وپرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل  249نفر از کارکنان سازمان
تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی تعداد  142نفر به عنوان
نمونه انتخاب شدند 192 .نفر از افراد نمونه را مردان و  45نفر را زنان تشکیل دادهاند .در
رابطه با متغیر جمعیت شناختی میزان تحصیالت 11 ،نفر از افراد از تحصیالت ديپلم و پايینتر،
 11نفرفوق ديپلم و لیسانس و  45نفر نیز از تحصیالت فوق لیسانس و باالتر برخوردار هستند.
در خصوص سابقه کار نیز  33نفر را افرادی که دارای حداقل  5سال سابقۀ کاری هستند؛ 42
نفر را افراد با سابقه  19- 5سال 43 ،نفر دارای سابقه  15 - 19سال و  21نفر نیز از سابقه 15
سال و باالتر تشکیل دادند .در رابطه با سنجش متغیر هشیاری سازمانی از پرسشامه محقق
ساخته پهلوان صادق و عبداللهی و همچنین در خصوص سنجش متغیر ترومای سازمانی از
درنهايت برای متغیر هوش سیاسی از پرسشنامه فريس و
ویوان و هورمن( )2915و 
پرسشنامه 
همکاران( )2995بهره برده شد .برای آزمون پايايی پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ استفاده
شده است که ضريب پايايی برای متغیرهای هشیاری سازمانی ،ترومای سازمانی و هوش
سیاسی بهترتیب برابر با  9/21،9/81و 9/83میباشد .در رابطه با تحلیل دادهها از نرمافزار
آماری  Amosو مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
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 -4مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
فرضیه :1هشیاری سازمانی بر ترومای سازمانی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه :2هوش سیاسی بر ترومای سازمانی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه :3هشیاری سازمانی از راه هوش سیاسی تأثیر معناداری بر ترومای سازمانی دارد.

شکل 1مدل مفهومی پژوهش

یافتههای پژوهش
 -5
 -1-5نتایج تحلیل عاملی
برای تعیین اينکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای آشکار) تا چه اندازه در خصوص
سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول باشند ،بايدتمام متغیرهای آشکار به طور مجزا مورد آزمون
قرار گیرند .براساس سطح معناداری  ،9/95مقدار بحرانی بايد بیشتر از  1/11باشد ،با توجه به
میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که
اينکه اين مقدار در خصوص متغیرهای آشکار ،بیش از  1/11
هر يک از اين متغیرها از وضعیت مطلوبی در خصوص سنجش متغیرهای پنهان برخوردارند
(جدول.)2برای آزمون فرضیههای پژوهش ،معادالت ساختاری و نرمافزار  Amos 23استفاده
شده است که خروجی نرمافزار به صورت شکل زير میباشد (شکل .)2
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جدول  2نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی سطح معناداری برای هر متغیر
معناداری

مقدار

متغیر

متغیر

آماری

بحرانی

پنهان

چابکی و سرعتعمل

9/999

3/25

انعطافپذيری

9/991

5/98

پاسخگويی

9/912

4/13

9/999

2/41

اعتماد و گشادهرويی

9/993

3/42

ساختار

9/992

1/54

ترومای

محیط

9/999

4/41

سازمانی

اهداف

9/912

5/91

نیروی انسانی

9/999

1/18

پنهان

هشیاری
سازمانی

متغیرآشکار

يادگیری و توسعه
شناخت

متغیرآشکار
بازیهای

اجتماعی
پويايیهای

قدرت

هوش-

شخصیت

سیاسی

سیاسی
صداقت آشکار
تسخیر
احساسات

معناداری

مقدار

آماری

بحرانی

9/999

5/81

9/992

4/18

9/999

4/28

9/999

3/14

9/991

1/24

شکل 2خروجی نرمافزار

آزمون شاخصهای برازش برای مدلهای تحلیل عاملی تأيیدی نشان میدهد که
شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای آشکار) در خصوص سنجش و اندازهگیری متغیرهای
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شاخصهای کلی برازش مدل پژوهش به شرح

پنهان از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشند.
جدول  3است.
جدول  9برازش مدل مفهومی
ردیف

معیارهای برازش مدل

بعد

حد مطلوب

نتیجه

1

کای دونسبی

2/2

کوچکتر از3


قابل قبول

2

ريشه میانگین مجذورات تقريب

9/945

کوچکتر از 9/1


برازش خوب

با در نظر گرفتن نتايج تجزيه و تحلیل مدل به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته شده
است که نتايج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  4ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
خطای

فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

مقدار بحرانی

1

هشیاری سازمانیترومای سازمانی

-9/22

8/92

9/141

2

هشیاری سازمانیهوش سیاسی

9/11

1/11

9/113

3

هوش سیاسیترومای سازمانی

-9/45

4/35

9/192

4

هشیاری سازمانیهوش سیاسی
ترومای سازمانی

9/11×9-/45=-9/432

نیاز به آزمون
سوبل

مسیر

--

با توجه به جدول  4و آزمون فرضی ههای اصلی پژوهش مشاهده میشود که با توجه به
اينکه مقدار بحرانی فرضی هها دارای مقدار بیش از  1/11است و مقدار سطح معناداری که کمتر
از سطح خطای  9/95است ،در سطح اطمینان  15درصد فرضی ههای اول ،دوم و سوم پژوهش
میتوان گفت که در سطح اطمینان 15
تأيید میشوند .از اين رو با توجه به جدول  4
درصدهشیاری سازمانی وهوش سیاسی تأثیر معکوس و معناداری بر ترومای سازمانیدارد و
هشیاری سازمانی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هوش سیاسی مديران دارد.پس از اينکه نتايج
بررسی فرضی ههای اصلی مشخص شد ،الزم است که نتايج فرضیاتی که براساس متغیرهای
میانجی با استفاده از مسیر غیر مستقیم تدوين شدهاند ،مشخص شود .در اين پژوهش برای
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آزمون فرضی ههايی که براساس متغیرهای میانجی و مسیر غیرمستقیم تدوين شدهاند ،از آزمون
سوبل استفاده میشود.

 -2-5نتایج آزمون سوبل
در رابطه با تصمیمگیری در خصوص فرضیه چهارم پژوهش ،يعنی میانجی بودن هوش
سیاسی در رابطه بین هشیاری سازمانی و ترومای سازمانی از آزمون سوبل استفاده میشود .با
توجه به ضرايب استاندارد شده مسیر در شکل ،2هشیاری سازمانی به میزان  9/11درصد از
تغییرات هوش سیاسی را ب هطور مستقیم تبیین میکند .هوش سیاسی نیز به میزان  -9/45از
تغییرات ترومای سازمانی را در جهت عکس تبیین میکند .با احتساب موارد ياد شده میتوان
اذعان داشت هشیاری سازمانی از طريق متغیر هوش سیاسیاثر غیر مستقیم و معکوس به میزان
 ،)9/11×-9/45(،-9/432بر ترومای سازمانی دارد .در رابطه با سنجش معناداری تأثیر میانجی
يک متغیر در رابطه بین دو متغیر از آزمون سوبل استفاده میشود .در آزمون سوبلمقدار

z-

valueاز طريق رابطه ذيل به دست میآيد که در صورت بیشتر شدن قدرمطلق اين مقدار از
میتوان در سطح اطمینان  15درصد ،معنادار بودن تأثیر میانجی يک متغیر را تأيید کرد.
 1/11

در اين رابطه  aمقدار ضريب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی b ،مقدار ضريب مسیر میان
متغیر میانجی و وابسته sa ،خطای استانداردمربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی و
خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته میباشد.مقادير مربوط به

sb

sa ،b ،a

بهترتیب برابر با  9/113 ،-9/45 ،9/11و  9/192میباشند (جدول .)4با قرارگرفتن اعداد
و sb
در فرمول ،مقدار معناداری  -13/55به دست میآيد.با توجه به اينکه قدر مطلق z-valueحاصل
از آزمون سوبل بیشتر از  1/11است ،میتوان اظهار کرد که تأثیر متغیر میانجی هوش سیاسی
در رابطه میان هشیاری سازمانی و ترومای سازمانی معنادار میباشد.
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 -1نتیجهگیری
در اين پژوهش ارتباط بین هشیاری سازمانی و ترومای سازمانی با در نظر گرفتن نقش
يافتههای پژوهش نشان میدهد که هشیاری
میانجی هوش سیاسی مورد بررسی قرار گرفت .
سازمانی با ترومای سازمانی رابطه معکوس و معناداری دارد .با توجه به اينکه يکی از ابعاد
انهای ترومازده ،رابطه
ترومای سازمانی بعد محیط میباشد و همچنین نظر به اينکه در سازم 
سازمان با محیط ،رابطهای خصمانه میشود و سازمانها با کاهش و کمیابی منابع سازمانی
نتیجهگیری کرد که چابکی و سرعت

میتوان با توجه به نتايج به دست آمده
مواجه میگردند ،
میباشد و
سازمانهای هوشیار 

عمل در پاسخگويی به تغییرات محیطی يکی از مشخصههای
اين ويژگی در برقراری ارتباط با محیط و استفاده بهینه از منابع کمیاب موجود در محیط کمک
میکند .در بعد انسانی ،سازمانهای ترومازده از سوءرفتارهای مديران و کارکنان رنج میبرند و
با توجه به اينکه پاسخگويی و مسئولیتپذيری يکی از خصايص حايز اهمیت سازمانهای
میتوان نتیجه گرفت که مديران با پرورش روحیه مسئولیتپذيری و
هوشیار میباشد ،
يافتههای پژوهش در رابطه با اين
پاسخگويی در کارکنان به کاهش ترومای سازمانی کمک کنند .
فرضیه ،با پژوهش احمدی و همکاران ()1314همخوانی دارد .فرضیه ارتباط معنادار بین هوش
سیاسی و ترومای سازمانی نیز در اين پژوهش مورد تأيید قرار گرفت .مديران با افزايش درک
میتوانند با ارائه راهکارهايی مؤثر ،موفقیت افراد را افزايش ،اضطراب آنها را
هوش سیاسی 
کاهش و روابط بیرونی را بهبود ببخشند .نظر به اينکه هوش سیاسی به مديران اجازه میدهد
که آنها بهترين روش را برای به دست آوردن پذيرش افراد نسبت به تغییرات بشناسند ،پس اين
امر سبب میشود که زمان کمی در خصوص پاسخگويی به تغییرات صرف شود و سازمان از
وضعیت تألطم موجود در محیط رها گردد [ .]24مديران برخوردار از هوش سیاسی ،فعاالنه به
دنبال تغییر و بهبود امور هستند .داشتن طبیعت فعال ،نفوذ فردی و داشتن تمرکز ب هعنوان
ويژگی شخصیتی مهم مديران برخوردار از هوش سیاسی است که به تسهیل در تغییرات
سازمانی و ممانعت از مقاومت کردن در برابر تغییر که يکی از مشخصههای سازمان ترومازده
میشود
میباشد ،کمک میکند.صداقت آشکار به عنوان يکی ديگر از ابعاد هوش سیاسی باعث 

تا کارکنان و افراد سازمان با اعتماد کردن به مديران در لحظات سخت و دشوار ،اضطراب
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کمتری را تجربه کرده و برای بقای سازمان از هیچگونه تالشی فروگذار نکنند[.]25با توجه به
موارد ذکر شده میتوان به اين امر اشاره کرد که يافتههای اين پژوهش در زمینه ارتباط معنادار
هوش سیاسی و ترومای سازمانی با يافتههای پژوهش دوستار و همکاران( )1315مطابقت و
همخوانی دارد .فرضیه ديگر اين پژوهش به بررسی تأثیرات غیرمستقیمی میپردازد که ممکن
انعطافپذيری

است هشیاری سازمانی ب هواسطه هوش سیاسی با ترومای سازمانی داشته باشد.
لفههای هشیاری سازمانی در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .با توجه
ب هعنوان يکی از مؤ 
يافتههای پژوهش دوستار و ممبینی ( )1313میتوان بر اين موضوع اشاره کرد که هوش
به 
سیاسی در رسیدن به انعطافپذيری ،کاهش درگیریها و تعارض در طول فرايند تغییر کمک
میکند .هوش سیاسی مديران ،نقش اثرگذاری در فرايندهای تغییر ،انگیزش ،رهبری و مديريت

دارد .همچنین باعث ارتقای افزايش عملکرد گروهی در سازمان میشود.مديران برخوردار از
لفههای هشیاری سازمانی و ب هکارگیری آنها در جهت اهداف
درک سیاسی با استفاده مؤثر از مؤ 
و مأموريت سازمانیمیتوانند جوی مطلوب ،مستعد آرامش و بیاضطراب را در سازمان ايجاد
کنند و حافظ سازمان در برابر ضربات روحی و روانی باشند.
سازمانها در مقابله با ضربات روحی و روانی (ترومای سازمانی) ،رفتارهای متنوعی از

خود نشان میدهند .بهتر است که مديران سازمان تأمین اجتماعی در مقابله با چنین پديدهای در
مرحله اول ،واقعیت موجود در سازمان را قبول کرده ،به جای انکار واقعیت يا فرار از آن
تدابیری صحیحی انديشیده و در پی حل آن باشند .داشتن سازمانی ارگانیک با تیمهای کاری و
استفاده از ساختارهای ماتريسی و گروههای کاری خودگردان ،رسمیت کم ،عدم تمرکز در
موفقیت برای عملکرد بهتر در سازمان جهت

حوزه ابعاد ساختاری سازمان و ترويج فرهن

مديريت ضربات روحی از اهمیت زيادی برخوردار میباشد .برخی از مشاغل در مقايسه با
برنامههای خاصی برای

مشاغل ديگر ،بیشتر در معرض ضربۀ روحی قرار دارند .از اينرو
دارندگان اين مشاغل وجود دارد .بر اين اساس که شناسايی عوامل ايجادکنندۀ ضربه روحی در
سازمان و انجام مطالعات عمیقتری در خصوص نوع و میزان آن برای هر سازمان به طور مجزا
و همچنین بررسی مجموعه مشاغل و شناسايی مشاغلی که هر چه بیشتر در معرض ضربه
میباشد.
روحی قرار دارند ،حايز اهمیت زيادی 
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