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چکیده
تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر ترکخدمت
کارکنان نظامی انجام پذیرفته که ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفی ـ پیمایشی است.
جامعه آماری پژوهش را  176نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل داده
و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و براساس جدول مورگان تعداد  094نفر انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای محققساخته کامن و همکاران ( )6070بود که براساس
طیف لیکرت تنظیمشده است .برای محاسبه روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از
نظریات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب
مذکور  4/86و  4/89بهدست آمد .برای تحلیل دادهها از اطالعات جمعیتشناختی (آمار
توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Lisrel،SPSSو آزمون
همبستگی ،ضریب رگرسیون چندمتغیره ،آزمون  tبرابری و نابرابری واریانسها و آنالیز واریانس
( )ANOVAاستفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین ابعاد ایجادکننده ترومای سازمانی و
ترکخدمت کارکنان ،رابطه معنیداری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هریک از این عوامل
متفاوت است .همچنین این تأثیربراساس جنسیت ،نوع استخدام ،سنوات خدمت و پست سازمانی
کارکنان با یکدیگر متفاوت است.
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مقدمه
آینده جهان در هزاره سوم ،آکنده از رقابت ،عوامل محیطی نامطمئن و رواج فناوریهای
برتر بوده و انواع مختلف ناآرامیها و عدم اطمینان را شکل میدهد (معموری .)6986،مدیران
سازمانها برای برونرفت از بحرانهای شکلگرفته ،راهبردها و نظریههای خاصی را اتخاذ میکنند
تا بتوانند از عمیقترشدن و سرایت عدم اطمینان و ناآرامی به دیگر بخشها جلوگیری نمایند
(شجری .)6909 ،یکی از نظریات و راهبردهای مطرحشده در حوزه سازمان و مدیریت،در مقابله با
این ناآرامیها ،نظریۀ ترومای سازمانی6یا ضربات روحی سازمانی است (سرلک و کولیوند،
.)6900ترومای سازمانی ،بیانگر تجربه جمعی کارکنان از ضربات و شوکهای وارده به سازمان
است که بهموجب آن ساختارهای محافظتی و دفاعی یک سازمان درهمشکسته و سازمان بهطور
موقت یا دائم دچار آسیبپذیری و ناامیدی شده و صدمات قابلتوجهی دریافت میکند (ویویاوان
و هورمن )0469 ،0و با تأثیرگذاری بر توانایی افراد و سازمان موجب نقصان و تقلیل ظرفیتها،
استعدادها و انرژی سازمان میشود (هورمن و ویوان .)0441 ،سازمانهایی که دچار ضربه روحی
شدهاند ،معموالًدر حالت رکود ،ورشکستگی و کاهش منابع مالی قرار داشته که بهدلیل عدم
بهرهبرداری از فناوری مناسب ،عملکرد آنها در حالت نزولی قرار دارد (والینگاس 9و دیگران،
 )0440و فشار و اضطراب ،غمناکبودن ،بیقراری و عدم اعتماد به همکاران و سازمان را برای
کارکنان خود بهارمغان میآورد (تهرانی .)0440 ،ازآنجاکه گستره عملیاتی ضربات روحی سازمان
بر روح و روان کارکنان تأثیر بهسزایی میگذارد ،بیتوجهی و یا عدم مدیریت ضربات و
آسیبهای وارده میتواند دوام و بقای سازمان را به مخاطره انداخته و سازمان را تا مرحله مرگ و
نیستی پیش ببرد (ویویاوان0440 ،؛ هورمن و ویوان.)0441 ،
بیشک در عصر حاضر که رقابت،مهمترین عامل پیشبرنده هر سازمان است ،به اذعان
تمامی اندیشمندان ،سرمایه انسانی فرهیخته و متخصص،اصلیترین دارایی (سرمایه) راهبردی هر
1. Organizational Trauma
2. Horman & Viviavan
3. Valiangas

28

تأثیر عوامل ایجاد کننده ترومای سازمانی بر میزان ترک خدمت کارکنان نظامی

سازمان محسوب میشود (چو و لویز0460 ،6؛ نیشتر و رالستون)0469 ،0؛ زیرا منابع انسانی در
سازمان منابعی کمیاب و بیجانشینند (نظریه مبتنی بر منابع) و بادانش ،مهارت و تواناییهای که با
خود به سازمان میآورند (نظریه مبتنی بر سرمایه انسانی) برای سازمان ارزش اقتصادی و مزیت
رقابتی ایجاد میکنند (مشولم و بامبرگر)6980 ،9؛ بنابراین،یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع
انسانی ،ایجاد رقابت در جذب افراد مستعد و شایسته و حفظ ،نگهداشت و تالش در جهت حضور
بلندمدت منابع انسانی در سازمان است (سام گناناکان )0464 ،0که بهعنوان راهبرد رقابتی قوی
محسوب میشود .اگر مدیریت نتواند این مهم را بهنحو مطلوب انجام دهد ،زمینه ترک کارکنان
اصلی و شایسته سازمان و بهتبع آن کاهش بهرهوری و کیفیت خدمات فراهم میشود( .سیمون 1و
دیگران .)0464 ،این در حالی است که امروزه یکی از معضالت و مشکالت اساسی سازمانها،
ترکخدمت 1کارکنان بهویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است که به عقیده صاحبنظران،
ضمن مواجهکردن سازمان با چالشهای بسیار ،هزینههای زیادی را بهصورت مستقیم (گزینش،
استخدام و آموزش) و غیرمستقیم (کاهش وجدان کاری و اخالق ،تضعیف فرهنگسازمانی ،فشار
بر کارکنان باقیمانده ،هزینه یادگیری ،ازدستدادن سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی) ،بر سازمان
تحمیل و خسارات جبرانناپذیری به آن وارد میکند (دالتون0446 ،7؛ استینتنز 8و دیگران0460 ،؛
هوانگ و چانگ0440 ،0؛ سلبیک و باکس .)0440 ،64درهمین ارتباط ،مسئله ترکخدمت
کارکنان ناشی از ترومای سازمانی یکی از مسائل مهمی است که امروز در سازمانهای نظامی
شکلگرفته و به صورتهای تصمیم بالقوه برای رهایی از سازمان ،خروج داوطلبانه و یافتن شغل
جایگزین دیده میشود.
1. Cho & Lewis
2. Nishtar & Ralston
3. Bamberger & Mesoulam
4. SamGnanakkan
5. Simon
6. Turnover
7. Dalton
8. Steinmetz
9. Hwang & Chang
10. Clebbeek & Bax
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در جامعه موردمطالعه ،نگارندگان ،عالوهبر عدم اطمینان محیطی ناشی از تغییر و تحوالت
جهانی که به آن اشاره شد ،در سالهای اخیر حوزه مأموریت نیروی دریایی بهعنوان نیروی
راهبردی ،تغییریافته و گستره عملیاتی حضور این نیرو در آبهای فرامنطقهای افزایشیافته و
برخی مناطق و پایگاههای دریایی جدید نیز احداث و تأسیس شده است؛ بنابراین پس از اعزام
کارکنان به مناطق جدید باتوجه به تغییرات محیطی شکلگرفته و مواجهه با شرایط جدید با
ضربات روحی متعددی روبهرو میشوند.ازآنجاکه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بهعنوان
جامجم حیات و رشد نیروی دریایی ارتش تلقی میشود و در آن ،آفاق رشد و ارتقا و یا افول و
انکسار را میتوان رؤیت کرد و کارکنان حاضر در دانشگاه حداقل تجربه یکی از مناطق مختلف
عملیاتی نیروی دریایی را در سابقه خدمتی خود دارند و ضربات روحی ناشی از شرایط ذکرشده
را یا خود تجربه نموده و یا در موارد مشابهی ،بین همکاران خود شاهد بودهاند،بهعنوان نمونه
مناسب جهت پاسخگویی به این پرسش که عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی چه تأثیری بر
ترکخدمت کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) دارد؟ انتخاب شد.

مبانی نظری
ترومای سازمانی
واژه تروما از ادبیات مربوط به تجارب پزشکی اقتباس شده و به جراحتهای شدیدی اطالق
میشودکه در اثر وقوع حادثه یا تصادف و هرگونه آسیب یا صدمه ناشی از برخورد عوامل
فیزیکی یا شیمیایی با بافتهای بدن بهوجود آید .تروما هم تعریف پزشکی و هم تعریف
روانشناختی دارد .از نظر پزشکی ،تروما به یک جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی و از نظر
روانشناختی ،تجربهای است که ازنظر هیجانی دردناک ،پریشانکننده و ناگهانی باشد و اغلب
باعث اثرات پایدار بدنی و ذهنی شود .به زبان سادهتربه "مواجهه با یک عامل فشار آسیبزای
بینهایت شدید" گفته میشود (ویکیپدیا .)0467 ،با درنظرگرفتن استعاره سازمان همانند موجود
زنده ،سازمانهادر طول حیات خودبا مصائب ،بالیا و آسیبهای مختلفی مواجه میشوند (هورمن
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و لین )0447 ،6که از آن بهعنوان ترومای سازمانی تعبیر میکنند .پات ویوان و شانا هورمن در سال
 0461با مبناقراردادن تعریف هووارد استین ،)6006( 0ترومای سازمانی را اینچنین تعریف نمودند:
«پدیدهای است که در صورت وقوع ،شوک فراوانی به همه افراد و گروههای سازمانی و حتی به
خانواده کارکنان وارد نموده و ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان را در هم میشکند و
احساس ناامیدی ،یاس و دلسردی شدیدی بر سازمان حاکم مینماید ».در تعریفی دیگر ،به
ضربات ،جراحات ،شوکها و آسیبهایی که به سازمان و ارکان آن وارد میشود ،ضربات
روحی سازمانی گفته میشود (ویوان و هورمن.)0461 ،
قبل از ورود به بحث الزم است از سازمان و ارکان آن تعریفی ارائه و سپس تبیین شود که
هر رکن از سازمان در معرض چه شوک و آسیبی قرار دارد .در یک تعریف مختصر و مفید از
سازمان میتوان عنوان نمود ،سازمان تشکلی است انسانی ،ساختاریافته ،برخوردار از فناوری،
هدفمند و محصور در محیط (سرلک و همکاران .)6900 ،بر مبنای این تعریف سازمان دارای
حداقل  1رکن است که عبارتند از:
رکن افراد :افراد سازمان ،بیانگر کسانی هستند که در برابر دریافتهای مختلف ،سازمان را
یاری میدهند و به آن متعهد هستند.
رکن اهداف :اهداف ،بیانگر نتایج و مقاصد مطلوب و مورد انتظار یک سازمان است.
رکن ساختار :چارچوبی است که به رفتار و روابط افراد و واحدهای کاری در سازمان نظم
میدهد و این روابط را قابل پیشبینی میسازد.
رکن فناوری :فناوری ،مفهومی است عام و شامل ماشینآالت ،تجهیزات ،مهارت انسانی و
شیوه تبدیل دادهها (مواد اولیه و منابع) به ستادهها (کاالها و خدمات) میشود.
رکن محیط :بیانگر سامانه بزرگتری است که سازمان در آن محصورشده است .سازمانها
منابع (دادههای) خود را از محیط دریافت میکنند و کاالها و خدمات خود را به محیط عرضه
میکنند(.سرلک.)6901 ،
1. Hormann, &Lynn
2. Stein
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بنابراین ،ترومای سازمانی بیانگر آن دسته از ضربات و شوکهای وارده به سازمان است که
معموالً بهدلیل سوء کارکرد یک یا چند رکن از ارکان سازمان نظیر افراد ،اهداف ،ساختار،
فناوری و یا محیط بهوجود میآید .مهمترین عواملی که به هر یک از ارکان سازمان آسیب و
شوک وارد مینمایند ،عبارتند از:
رکن افراد :ازدستدادن عزیزان ،ابتال به بیماریهای سخت ،بیماری صعبالعالج بستگان و
نزدیکان ،طالق ،مقروضشدن ،ورشکستشدن ،هتک حرمت ،ازدستدادن اعتبار و اعتماد
اطرافیان ،رسوایی اخالقی ،مالی ،تغییر مدیران ارشد ،شایعات ،اخراج ،اشتباهات و خطاهای کاری،
بیتجربگی و نداشتن مهارتهای کاری الزم ،جابهجایی درون واحدی اجباری ،تنزل مقام ،نبود
شایستهساالری در سازمان ،افزایش ناگهانی وظایف و مسئولیتهای شغلی.
رکن اهداف :رقبا ،مشتریان ،بنیانگذاران سازمان ،مدیریت ارشد ،مأموریتگرانبودن
سازمان.
رکن ساختار :تغییرات شدید ساختاری در سازمان ،کموزیادشدن سطوح سازمان ،افزایش
تمرکز بهدلیل تمایل مدیران ارشد برای دردستگرفتن کلیه امورسازمان ،افزایش رسمیت بهدلیل
عدم روابط غیررسمی با کارکنان ،افزایش پیچیدگی ،تمایل مدیران برای استخدام نیروهای
موردنظر و بهکارگماری آنها در بخشها و واحدهای جدیدالتأسیس.
رکن فناوری :بهروزنشدن فناوریهای سازمان ،بهکارگیری فناوریهای نامناسب و کم بازده،
استفاده از فناوریهای پرهزینه.
رکن محیط :خصمانه شدن روابط سازمان با محیط ،کاهش پذیرش و مشروعیت سازمان در
نظر ذینفعان (کولیوند و سرلک.)6901 ،
با توجه به مطالب یادشده میتوان عنوان نمود سازمانها و ارکان آنها در معرض ضربات،
آسیبها و شوکهای مختلفی قرار دارند .گام اول در زمینه مدیریت ضربات روحی ،شناسایی
عوامل آسیب و عوامل ضربه روحی در سازمان است .سازمانهایی که دچار تروما شدهاند ،معموالً
ویژگیهای مشترکی را از خود به نمایش میگذارند (احمدی و شیرازی )6909 ،که جدول 6
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برخی از مشخصههای سازمانهای ترومازده را نشان میدهد.
جدول  .9مشخصات سازمانهای ترومازده
ردیف
6
0
9
0
1
1

شرح

مشخصه

بستهشدن مرز مابین سازمان و محیط به محیط بهعنوان دشمن یا نیروی متخاصم نگاه میشود .در این صورت ،بازخور
و یا اطالعات بیرونی اندکی موردپذیرش قرار میگیرد.
تمرکز بر روابط درونی

بهمنظور برقراری امنیت و حمایت از کارکنان ،بر روابط داخلی (درونسازمانی)
تأکید میشود و به بیرونیها بادید شک و ظن نگاه میکند.

شیوع استرس و اضطراب در سازمان استرس و اضطراب بهسرعت اعضای سازمان را فرامیگیرد.
کاهش هویتسازمانی

هویتسازمانی کمرنگ و دچار زوال میشود.

وجود افسردگی ،ترسو عصبانیت در افراد دچار افسردگی شده و روابط آنهاتوأم با ترس و پرخاشگری است.
کارکنان
حاکمشدن روحیه یاس و ناامیدی

افراد ،روحیه و خوشبینی خود راازدستداده و در سازمان انگیزه و انرژی الزم
برای انجام کارها به چشم نمیخورد.

(منبع :ویوان و هورمن)0461 ،

ترکخدمت
سازمانها برای دستیابی به اهداف خود باید توانایی جذب ،نگهداری و حفاظت از منابع
انسانی را داشته باشند .ترکخدمت ازجمله عواملی است که سازمان را در امر دستیابی به این
اهداف دچار مشکل میسازد (دنیس 6و دیگران )0449 ،ویکی از متغیرهای پراهمیت سازمانی
است که در صورت وقوع ،آثار مخرب و پرهزینه بسیاری متوجه سازمانها میکند .هزینه
پیداکردن جانشین و آموزش مجدد نیروی کمتجربه تازهوارد و اتالف زمانِ و جایگزینی نیروی از
دسترفته ،از جمله پیامدهای مخرب ترک شغل برای سازمانهاست (اسپکتور .)6081 ،0بهطور
کلی ،ترکخدمت ،تمایل آگاهانه و برنامهریزیشده (المبرتو هوگان )0464،9برای جستوجوی
فرصتها و گزینههای شغلی در سازمان دیگر (شاوال و گودا0464،0؛ آچو 1و دیگران)0460 ،
1. Denisi
2. Spector
3. Lambert&Hogan
4. Chawla & Guda
5. Ucho
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است که عوامل فردی (مانند رابطه منفی سن و استخدام رسمی با تمایل به ترکخدمت)،
درونسازمانی (مانند شرایط شغلی و برونسازمانی مانند شرایط اقتصادی) ،تعیینکنندههای
ترکخدمت فردی کارکنان محسوب میشوند (گاپانچی و آرام.)0464 ،6براساس الگوی کامن و
همکاران ( )6070برای بررسی و شناسایی ترکخدمت کارکنان در سازمانها سه عامل درنظر
گرفته میشود .این عوامل عبارتند از :اندیشیدن به ترک سازمان (خروج داوطلبانه) ،جستجو برای
شغل جدید (یافتن شغل جایگزین) ،تصمیم بالقوه برای ترکخدمت (رستگار و همکاران.)6900 ،
عالوهبر موارد عنوانشده،دیگر عوامل مؤثر بر ترکخدمت را میتوان به سه بخش زیر تقسیم
کرد:
 .6عوامل خارجی (محیطی) که عبارتند از نرخ بیکاری ،وجود اتحادیه و فرصتهای شغل
جایگزین.
 .0عوامل مؤثر بر کار :حقوق و مزایا ،عملکرد شغلی ،روشنبودن نقش ،تکراریبودن
وظایف ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
 .9عوامل فردی :سن ،تحصیالت ،افراد تحت تکفل ،برآورده شدن انتظارات ،سابقه و تأهل
(آرمسترانگ.)6978 ،

پیشینۀ تحقیق
0

میاس دکالرک و ساسول ( )0447در مطالعات خود به بحث در زمینۀ ضربۀروانی در سطح
فردی پرداخته و عوامل ایجادضربۀروانی رادر این سطح بیان کردهاند .آنان بابررسی چندین
سازمان و واحد تجاری ،مدلی چهارمرحلهای را برای درمان ضربۀروانی ارائه دادهاند و بروز
ضربۀروانی را ناشی از احساسات افراد تلقی کرده ودر چارچوب یک برنامۀ بهبود به بررسی آن
پرداختهاند.

1. Ghapanchi & Aurum
0. Miass deklerk & sasol
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آنجال هوپ و متیواریکسنب )0440( 6درمقالهای باعنوان «ترومای جنسی نظامی سازمانی:
براساس شاهدان» بهدنبال بسط مبانی و نظریۀ ضربه روحی سازمانی بودند .جامعه هدف این
نویسندگان ،آن دسته از قربانیان موجود در نیروهای نظامی بودند که بهرغم مورد تجاوز جنسی
قرارگرفتن ،صدمات و ضربات روحی آنان موردتوجه قرار نگرفته و بعداً از طریق اقرار به
آشفتگی روانی و شهادت شاهدان توانستهاند حقانیت خود را اثبات نمایند .نویسندگان نتیجه
گرفتند که بین نظامیان ،صدای نجاتیافتگان از تروما باید بدون نفوذدادن عوامل مداخلهگر شنیده
شود.
اما بیل و اسکات تیلور )0466( 0در مقالهای باعنوان «آنسوی طلوع و افول سازمان:
دیدگاههای جدید درباره مرگ ،کاهش عملکرد و سوگ سازمانی» بهدنبال گسترش ادبیات
ضربه روحی سازمانی بوده و با معرفی نظریۀ باندهای پیوسته ،روند تغییرات را بررسی و هرگونه
احتماالت و مشکالتی را که ممکن است درروند تغییر رخ دهد و مشکلآفرین باشد ،پیشبینی
کرده و راهکاری برای حل آنها ،قبل از رخداد ارائه میدهد.
جانسون و دیگران )0460( 9در مقالهای باعنوان «طراحی سیستمهای مقابله با ضربات روحی»
به طبقهبندی مراکز حمایت از بیمارانی که دچار ضربات روحی شدهاند ،میپردازد .نویسندگان با
طراحی یک سامانه رایانهای به نام  Geosبه ارائه اطالعات جغرافیایی ،مراکز ضربات روحی و
سطح تخصص و فعالیت آنها ،به بیماران کمک میکنند که در نزدیکترین زمان ممکن ،بهترین
مرکز درمان را پیدا کنند.
برتهولد و فیشمن )0460( 0در مقالهای باعنوان «بررسی اثرات اجتماعی ضربات روحی کار با
بازماندگان» به بررسی اثرات اجتماعی ضربات روحی و لزوم وجود برنامههای مددکاری اجتماعی
در سازمان میپردازند .آنها با بررسی ضربات روحی وارده به افراد ،ضمن تبیین مفاهیم ضربات
روحی ،به نقش اخالق و زمینه فرهنگی افراد در ایجاد ضربات روحی اشاره نموده و درخاتمه یک
1. Angela Hope & Matthew Eriksenb
2. Emma bell & scott taylor
3. Jansen et al
4. Berthold & Fischman
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دستورالعمل یازدهگانه برای اداره ضربات روحی ارائه کردند.
احمدی و دیگران ( )6900در مقالهای باعنوان «طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان
حافظ کارکنان از ضربات روانی» عنوان میدارد تمامی مؤلفههای سازمانی (ابعاد ساختاری و
محتوایی) و همچنین نوع ارتباطات و سبکهای رهبری اعمالشده توسط مدیران ،بر نحوۀ
مدیریت ضربات روانی کارکنان مؤثر بوده است.

شیرازی و احمدی ( )6900در مطالعهای به «طراحی و تبیین ابعاد محیطی سازمان ادارهکننده
ضربات روحی در بخش دولتی » پرداختند .محققان با استفاده از روش دلفی ،مؤلفههای محیطی
تأثیرگذار بر سازمان ادارهکننده ضربه روحی را انتخاب و رتبهبندی کرده و مشخص نمودند که
دو مؤلفه مسئولیت اجتماعی و اخالقیات بهترتیب مهمترین مؤلفههای سازمانی میباشند.
سرلک و کولیوند ( )6900در مقالهای به «تأثیرات ترومای سازمانی بر مهارتهای کارکنان
در یک بیمارستان خصوصی در ایران» پرداختند و نشان دادند یک همبستگی معنیداری بین
ترومای سازمانی و مهارتهای کارکنان در درجههای مختلف وجود دارد و ترومای سازمانی
میتواند مهارتهای کارکنان در محل کار را کاهش داده و در صورت طوالنیشدن ،میتواند بر
بهرهوری سازمان تأثیر بگذارد.
سرلک و کولیوند ( )6901در مقالهای به «بررسی تأثیر معنویتگرایی کارکنان بر مدیریت
ضربات روحی سازمانی در یک بیمارستان» پرداختند .آنها عنوان کردند که کارکنان در زندگی
شخصی و سازمانی خود در معرض ضربات روحی مختلفی قرار دارند و ارتباط باخدا و واسطههای
فیض الهی ،انس با قرآن و پندگرفتن از آیات ربانی ،صلهرحم و کنترل بر نفس خویش با تأکید بر
آموزههای دینی میتواند در مدیریت ضربات روحی سازمانی برای کارکنان کارگشا باشد.
در خصوص تأثیر عوامل مختلف بر ترکخدمت کارکنان نیز پژوهشهای متعددی همچون
(وای و رابینسون6008 ،6؛ ویل و کیمبل6001 ،0؛گرهارت6004 ،9؛ پرایس و مولر6081 ،0؛ کوتن
1. Wye & Robinson
2. Will & Kimball
3. Gerhart
4. Price & Muller
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و توتل6081 ،6؛ آرنولد و فلدمن6080 ،0؛ موبلی و همکاران )6070 ،9انجام پذیرفته و در نتایج
تحقیقاتشان عنوان کردهاندکه بین متغیرهای سن و استخدام رسمی با تمایل به ترک شغل ،رابطه
منفی وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش سن از میزان تمایل به ترک شغل کاسته میشود و
بیشترین میزان ترک شغل دریک سال اول استخدام اتفاق میافتد و کارکنانی که سازمان راترک
میکنند ،معموالً سابقه استخدام کوتاهی دارند .عالوه بر آن ،کارکنان رسمی کمترازکارکنان
غیررسمی (کارکنان قراردادی) تمایل به ترک سازمان دارند .استیزر به همراه ریچارد مودی یک
مدل جابهجایی یا ترکخدمت را ارائه دادند و به این نتیجه رسیدندکه عوامل شغلی غیرمرتبط با
کار مانند تغییر شغل به خاطر همسر بر میل کارکنان به ماندن یا رفتن اثردارد .طبق مطالعه بارون و
گرینبرگ )6009( 0افرادی که در سطوح باالی سازمان قرار دارند و مسئولیت و اختیار بیشتری به
آنان واگذارشده است ،از تعهد سازمانی باالتری برخوردارند و زنان نسبت به مردان متعهدتر
هستند (بارون )6009 ،مودی و همکاران )6080( 1طی پژوهشی نشان دادندکارکنان مسن و باسابقه
کاری ،تمایل کمتری به ترکخدمت دارند (ودادی و دیگران.)6900 ،

مدل مفهومی تحقیق
آنچه مسلم است ،سازمانها در دنیای متغیر امروز باتوجهبه تغییر و تحوالتی که در مهارتها،
تواناییها و رقبای فناوری ایجادشده ،ممکن است متحمل تروما یا ضربات روحی و جسمی بشوند
که یکی از آثار زیانبار وپیامدهای مخرب آن ترکخدمت کارکنان است .لذا در پژوهش حاضر
نگارندگان در نظر دارند تا رابطه بین ارکان مختلف سازمان ناشی از ترومای سازمانی و پیامد
ترکخدمت کارکنان را که بهعنوان یکی از مهمترین دارایی و سرمایه سازمان محسوب میشود،
مورد بررسی قرار دهند و در همینراستا ،در این پژوهش چگونگی تأثیر ترومای سازمانی برحسب
1. Couton & Totel
2. Arnold & Feldman
3. Mobili et al
4. Baron & Greenberg
5. Mowdey et al
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متغیرهای جنسیت ،پست سازمانی ،نوع استخدام و سنوات خدمتی بهعنوان متغیرهای تعدیلکننده
بر ترکخدمت کارکنان مورد آزمون قرار گرفت و بر این اساس ،مدل شکل  6طراحی شد .در
مدل مزبور ابعاد سازمانی از مدل ارکان سازمانی سرلک و همکاران ( )6901و ترکخدمت از
مدل ترکخدمت کامن و همکاران ( )6070گرفتهشده است.
متغیر وابسته

متغیر مستقل
افراد

خروج داوطلبانه
اهداف

ساختار

ترک خدمت

ترومای سازمانی

یافتن شغل
جایگزین

فناوری
تصمیم بالقوه برای
محیط

جنسیت

ترک خدمت

پست سازمانی
نوع استخدام
سنوات خدمتی

متغیر تعدیلگر
شکل  .9مدل مفهومی محققساخته

فرضیه .6ابعاد ترومای سازمانی (افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری ،محیط) برترکخدمت
کارکنان،تأثیر معنیدار میگذارند.
فرضیههای فرعی:
فرضیه  6ـ  .6بعد افراد (عوامل انسانی) بر ترکخدمت کارکنان ،تأثیرمعنیدار میگذارد.
فرضیه  6ـ  .0بعد اهداف سازمانی بر ترکخدمت کارکنان ،تأثیرمعنیدار میگذارد.
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فرضیه  6ـ  .9بعد ساختار سازمانی بر ترکخدمت کارکنان ،تأثیرمعنیدار میگذارد.
فرضیه  6ـ  .0بعد فناوری سازمانی بر ترکخدمت کارکنان ،تأثیرمعنیدار میگذارد.
فرضیه  6ـ  .1بعد محیط سازمانی بر ترکخدمت کارکنان ،تأثیرمعنیدار میگذارد.
فرضیه  .0متغیر جنسیت ،همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را تعدیل
میکند.
فرضیه  .9متغیر نوع استخدام ،همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را
تعدیل میکند.
فرضیه  .0متغیر پست سازمانی ،همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را
تعدیل میکند.
فرضیه  .1متغیر سنوات خدمت ،همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را
تعدیل میکند.

روش تحقیق
مطالعه حاضر ازحیث هدف ،یک تحقیق کاربردی و برحسب ماهیت دادهها کمی و ازنظر
روش تحقیق ،توصیفی ـ همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است .جامعه آماری
 176نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بودند که حداقل  1سال خدمت در
مناطق عملیاتی را تجربه نمودهاند .حجم نمونه بهدستآمده براساس جدول مورگان  094نفر
برآورد شد و از روش نمونهگیری احتمالی تصادفی بهدلیل عمومیتیافتن متغیرها برای همه
اعضای جامعه ،برای انتخاب نمونهها استفاده شد .بهمنظور سنجش ترومای سازمانی و ترکخدمت
کارکنان بهترتیب از پرسشنامه محققساخته و پرسشنامه کامن و همکاران ( )6070که با طیف
لیکرت تنظیمشده بودند ،بهکار گرفته شد .پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ بهترتیب،
 4/86و  4/89بهدست آمد که نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامهها بود .روایی محتوا و ظاهری
پرسشنامه محققساخته از طریق تحلیل عاملی و پرسشنامه کامن و همکاران نیز بهدلیل بهکارگیری
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مکرر محققان در تحقیقات خودشان استاندارد تلقی شد .دادههای جمعآوریشده با ضریب
همبستگی پیرسون (برای بود یا نبود رابطه و شدت آن بین متغیرها) ،مدلسازی معادالت ساختاری
( ،)SEMآزمون  tبرابری و نابرابری واریانسها و آنالیز واریانس ( )ANOVAتحلیل شد .در
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون ،نرمافزار  SPSSو برای مدلسازی معادالت ساختاری ،نرمافزار
 Lisrelبهکار گرفته شد.
برای سنجش رابطه علی میان متغیرهای تحقیق ،مدلسازی معادالت ساختاری اجرا شد .ابتدا
برای تعیین میزان توان مدل عاملی از قبل تعیینشده ،با مجموعهای از دادههای مشاهدهشده تحلیل
عاملی تأییدی انجام گرفت .برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر تأیید شود ،ابتدا باید
شاخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تنظیمشده ( )AGFIو شاخص
 RMSEAبرازش مناسبی داشته باشند و همچنین ،مقادیر آماره تی و ضرایب استاندارد معنیدار
باشند .مقدار قابلقبول شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش بزرگتر از  04درصد
است .شاخص بد برازش مدل  RMSEAاست که همان میانگین مجذور خطاهای مدل یا زیر مدل
است و حداکثر مجاز آن  4/48است ،یعنی مقادیر کمتر از  4/48قابلقبول است .مقدار قابلقبول
شاخص  t-Valueنیز اعداد بزرگتر از  6/01است .در اینصورت در سطح  01درصد میتوان
معنیداری آن را تائید کرد .جدول  0این نتایج را برای تحقیق حاضر نشان میدهد.
جدول  .2شاخصهای برازش
زیر مدل

شاخص نیکویی برازش

شاخص نیکویی برازش

()GFI

تنظیمشده ()AGFI

شاخص RMSEA

شاخص
T-Value

افراد

4/06

4/06

4/47

0/47

اهداف

4/04

4/04

4/41

0/40

ساختار

4/00

4/00

4/48

0/49

فناوری

4/06

4/06

4/47

0/40

محیط

4/09

4/04

4/14

0/46

ترومای سازمانی

4/04

4/80

4/48

0/40

براساس جدول  ،0همه شاخصها در محدوده قابلقبول قرار دارند و مدل برازش میشود.
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یافتهها
براساس نتایج بهدستآمده از دادههای آمار توصیفی 69 ،نفر ( 1درصد) از آزمودنیها را
کارمندان زنان و  067نفر ( 00درصد) را مردان تشکیل دادهاند 611 .نفر از آزمودنیها (17
درصد) پایور و  71نفر ( 99درصد) پیمانی 01 ،نفر آنها ( 04درصد) دارای سابقه خدمت کمتر از
 64سال 01 ،نفر ( 06درصد) بین  64ـ  04سال و  04نفر ( 90درصد) بیشتر از  04سال سابقه
کاردارند و  66درصد ( 01نفر) در مشاغل فرماندهی /معاونت و یا مدیری 60/1 ،درصد ( 01نفر)
ریاستی 00 ،درصد ( 11نفر) استادی 61/1 ،درصد ( 91نفر) کارشناس مسئول و  94درصد (74
نفر) در مشاغل اقدامگری مشغول انجاموظیفه میباشند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،در ابتدا با استفاده از نرمافزار لیزرل به تحلیل عاملی تأییدی
مؤلفههای اصلی تحقیق پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تحقیق در جدول  9آورده شده است.
جدول  .0ضرایب استاندارد زیر مدل مفهومی تحقیق
بعد

افراد

محیط

مؤلفه

ضریب
استاندارد

ازدستدادن بستگان درجه سببی و نسبی

4/00

ابتال به بیماری خود و یا یکی از بستگان و خویشان

4/80

ابتال به بیماریهای صعبالعالج

4/88

رسواییهای اخالقی و مالی

4/80

کاهش اعتبار و وجهه سازمانی افراد

4/84

جابهجاییهای شغلی درونسازمانی

4/70

بعد

اهداف

ساختار

مؤلفه

ضریب
استاندارد

تغییر اهداف سازمان

4/06

تغییر اهداف مشتریان

4/81

تغییر اهداف رقبا

4/78

تغییرات زیاد ساختار سازمانی

4/84

افزایش تمرکز سازمانی

4/70

افزایش رسمیت

4/80

افزایش وظایف و مسئولیتهای شغلی

4/86

کاهش روابط غیررسمی

4/84

افزایش تالطمهای محیطی

4/81

عدم بروز رسانی فناوریهای سازمانی

4/78

کاهش مشروعیت و مقبولیت سازمانی

4/86

کاهش سرمایه اجتماعی سازمانی

4/88

عدم ایجاد روابط دوستانه با محیط سازمانی

4/89

عدم اتخاذ راهبرد مناسب برای تعامل با محیط
سازمانی

4/80
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فناوری

بهکارگیری نابهجا از فناوریهای سازمانی

4/77

عدم ارائه آموزش استفاده از فناوریهای نوین

4/81
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بهمنظور بررسی ارتباط میان متغیرهای تحقیق ،ابتدا آزمون همبستگی اجرا شد .بهدلیل بهنجار
(نرمال)بودن متغیرها ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد (جدول  .)0نتایج ،مبین وجود
همبستگی میان متغیرها و ابعاد آنها با یکدیگر بوده که در سطح اطمینان  01درصد معنیدار است.
جدول  .4همبستگی مربوط به مؤلفههای ترومای سازمانی با ترکخدمت کارکنان
یافتن شغل

تصمیم بالقوه برای

جایگزین

ترکخدمت

افراد

4/106

4/001

4/110

4/100

اهداف

4/190

4/006

4/148

4/000

ساختار

4/818

4/101

4/001

4/176

فناوری

4/000

4/186

4/101

4/108

محیط

4/000

4/104

4/100

4/100

ترومای سازمانی

4/188

4/178

4/110

4/191

خروج داوطلبانه

ترکخدمت

برای آزمون فرضیههای تحقیق یا همان رابطه علی میان متغیرها ،تحلیل مسیر انجام گرفت.
البته بهدلیل رعایت اختصار ،صرفاٌ نتایج مربوط به آزمون تی و مقدار استاندارد شده آن (بتا) برای
هر فرضیه ارائهشده است .براساس شکل  ،9ضریب بتای استاندارد شده برای تأثیر افراد بر
ترکخدمت کارکنان برابر  ،4/109مقدار احتمال معنیداری ( 4/444 )p-valueدر سطح اطمینان
 01درصد بهدست آمد و بنابراین فرضیه فرعی  6-6تحقیق تأیید شد .مقدار ضریب بتای استاندارد
شده تأثیر اهداف بر ترکخدمت کارکنان در سطح اطمینان  01درصد 4/807 ،بهدست آمد و بر
ایناساس ،فرضیه فرعی  0-6نیز تائید شد .براساس نتایج احصا شده ،ضریب بتای استاندارد برای
تأثیر ساختار بر ترکخدمت کارکنان  4/711بهدست آمد که در سطح اطمینان  01درصد معنیدار
است و بر این مبنا ،فرضیه فرعی  9-6تائید میشود .مقدار ضریب استانداردشده تأثیر فناوری بر
ترکخدمت کارکنان  4/706مبین این مطلب است که فرضیه فرعی  0-6تائید میشود .در
خصوص تأثیر محیط بر ترکخدمت کارکنان  ،مقدار ضریب بتای استانداردشده  4/790حاکی از
آن است که فرضیه فرعی  1-6نیز تائید میشود .در حقیقت ،میتوان گفت به ازای یک واحد
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تغییر در متغیر افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری و محیط ،بهترتیب  10/9درصد 80/7 ،درصد71/1 ،
درصد 70/6 ،درصد و  79/0درصد در ترکخدمت کارکنان (خروج داوطلبانه ،یافتن شغل
جایگزین و تصمیم بالقوه برای ترکخدمت) تغییر ایجادمیشود.
در نهایت ،ترومای سازمانی با ضریب  4/801بر ترکخدمت کارکنان تأثیر مثبت و معنیدار
میگذارد و بنابراین فرضیه اصلی اول تأیید میشود(.یک واحد تغییر در ابعاد ترومای سازمانی
(افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری و محیط) ،موجب  80/1درصد تغییر در ترکخدمت کارکنان
(خروج داوطلبانه ،یافتن شغل جایگزین و تصمیم بالقوه برای ترکخدمت) میشود).
T=0/846
B=1/446

ترومای سازمانی

افراد

اهداف
ساختار

T=0/756
B=1/458

ترک خدمت
کارکنان

فناوری
محیط

شکل  .0مدل ساختاری روابط بین متغیرهای اصلی تحقیق

بنابراین میتوان بیان کرد که فرضیه اول تحقیق مبنی بر تأثیر ابعاد ترومای سازمانی بر
ترکخدمت کارکنان ،معنیدار است و ارتباط علی تائید میشود و مقادیر تی بیانگر این نکته
است که تأثیر ترومای سازمانی و همه ابعادش بر ترکخدمت کارکنان معنیدار است.
برای آزمون فرضیههای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم تحقیق از آزمون ( ANOVAآنالیز
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واریانس) و  tنابرابری واریانسها استفاده شد که نتایج آن در جداول مربوطه نشان دادهشده است.
جدول  ANOVA .99جنسیت
آزمون لوین
(تساوی واریانس دو جامعه)
سطح معنیداری

F

.441

8.249

آزمون تساوی میانگین دو جامعه (آزمون تی)
اختالف انحراف معیار درجه آزادی

T

Sig

.640

227

.484

.630

فرض برابری واریانس

.408

0

.414

.682

فرض عدمتساوی واریانس

نتایج جدول فوق نشان میدهد سطح معنیداری ( )Sigمربوط به آزمون لوین ()Leven
برابر با  4/441و کمتر از سطح معنیداری  %1درصد است ،درنتیجه واریانسها برابر نیست و برای
نتیجهگیری در مورد اثبات عدمتساوی و یا تساوی میانگین دو جامعه آماری ،میباید از آزمون
فرض عدمتساوی واریانسها استفاده نمود و میتوان اینگونه نتیجه گرفت:باتوجهبه اینکه سطح
معنیداری ( )Sigآزمون عدمتساوی میانگین برابر با  4/180با فرض عدمتساوی واریانس بیشتر از
 %1درصد است ،پس میتوان بیان کرد که متغیر جنسیت همبستگی بین ترومای سازمانی و
ترکخدمت کارکنان را تعدیل نمیکند.
جدول  ANOVA .92نوع استخدام
آزمون لوین
(تساوی واریانس دو جامعه)
سطح معنیداری

F

.441

7.649

آزمون تساوی میانگین دو جامعه (آزمون تی)
اختالف انحراف معیار درجه آزادی

T

Sig

.066

008

.000

.106

فرض برابری واریانس

.140

0

.040

.108

فرض عدمتساوی واریانس

جدول فوق نشان میدهد سطح معنیداری ( )Sigمربوط به آزمون لوین ( ،)Levenکمتر از
سطح معنیداری  %1درصد است ،درنتیجه واریانسها برابر نیست و برای نتیجهگیری در مورد
اثبات عدمتساوی و یا تساوی میانگین دو جامعه آماری از آزمون  tاطالعات سطر دوم
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(عدمتساوی واریانس) میباید استفاده شود .باتوجه به اینکه سطح معنیداری ( )Sigآزمون
عدمتساوی میانگین برابر با  4/108با فرض عدمتساوی واریانس بیشتر از  %1درصد است ،پس
میتوان بیان کرد که متغیر نوع استخدام ،همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان
را تعدیل نمیکند.
جدول  ANOVA .90پست سازمانی
Sig

F

Mean Square

درجه آزادی

Sum of Squares

.469

66810

.678

1

.911

بین گروهی

.408

001

16900

درونگروهی

094

6.754

مجموع

در جدول آنالیز واریانس باال ،سطح معنیداری آزمون ( )4/469کمتر از  4/41است؛ بنابراین
فرض برابری میانگین پستهای سازمانی رد میشود .درنتیجه متغیر پست سازمانی همبستگی بین
ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را تعدیل میکند.
جدول  ANOVA .94سنوات خدمتی
Sig

F

Mean Square

درجه آزادی

Sum of Squares

.400

.049

.480

9

.911

بین گروهی

.408

007

16900

درونگروهی

094

6.754

مجموع

جدول آنالیز واریانس باال نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون ( )4/400کمتر از %1
درصد است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت فرض برابری میانگین سنوات خدمتی رد میشود و پس
میتوان بیان کرد متغیر سنوات خدمتی همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را
تعدیل میکند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از پدیدههای تأثیرگذار بر سازمانهای هزاره سوم ،ترومای سازمانی یا ضربه روحی
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است که امروزه بهطور فزایندهای گریبانگیرآنها شده است .پیامدهای حاصل از این پدیده ،اثرات
تخریبی زیادی بر سازمانها و بهویژه سرمایههای انسانی میگذارد که ماحصل آن بهصورت
ترکخدمت کارکنان تجلی مییابد .در صورت تداوم و عدم مدیریت صحیح ،این پدیده
میتواند سازمانها را در گستره محیطی ،منزوی و حتی با رکود و انحالل مواجه نماید .بر این
اساس ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر ترومای سازمانی بر میزان ترکخدمت کارکنان دانشگاه
علوم دریایی امام خمینی(ره) است .برای سنجش این موضوع ،یک فرضیه اصلی و  1فرضیه فرعی
تدوین شد .همچنین برای بررسی نقش عوامل تعدیلکننده نیز  0فرضیه تنظیم شد.نتایج آزمون
فرضیههای فرعی این تحقیق نشان داد ،ضریب استاندارد تأثیر بعد افراد (عوامل انسانی) بر میزان
ترکخدمت کارکنان برابر  4/109است .در تفسیر این نتیجه میتوان بیان داشت که مسائل
خانوادگی همچون ازدستدادن عزیزان ،ناهنجاریهای رفتاری اعضای خانواده ،طالق ،ابتال به
بیماریهای صعبالعالج و مشکالت و معضالت کاری همانند ازدستدادن اعتبار ،بیتجربگی و
نداشتن مهارتهای کاری ،افزایش تغییرات مدیران و افزایش وظایف شغلی ،میزان ترکخدمت
کارکنان را زیاد میکند .مقدار ضریب استاندارد برایتأثیر بعد اهداف بر میزان ترکخدمت
کارکنان برابر  4/807است .در تبیین این رابطه میتوان گفت تغییر در اهداف سازمان بهویژه
فاصلهگرفتن از مأموریت ذاتی ،تغییر در اهداف سازمانهای مشتری همانند نهادها و ارگانهای
دریایی و مناطق و پایگاههای دریایی و تغییر در اهداف سایر دانشگاههای دریایی کشور ،موجب
افزایش ترکخدمت کارکنان میشود .ضریب استاندارد برای تأثیر بعد ساختار بر میزان
ترکخدمت کارکنان برابر  4/711است.این رابطه بیانگر این است که تغییرات ساختاری فراوان،
افزایش تمرکز در تصمیمگیری ،حاکمشدن روابط رسمی و کاهش روابط غیررسمی و حذف
تعدادی از مشاغل سازمانی موجب افزایش ترکخدمت کارکنان میشود .ضریب استاندارد برای
تأثیر بعد فناوری بر میزان ترکخدمت کارکنان برابر  4/706است .در تفسیر این نتیجه میتوان
بیان داشت عدم بهروزرسانی فناوری آموزشی ،ارتباطی و اطالعاتی ،عدم دسترسی آسان و عدم
امکان استفاده از شبکههای جهانی بهواسطه مالحظات امنیتی ،موجب ترکخدمت کارکنان
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میشود .ضریب استاندارد برای تأثیر بعد عوامل محیطی بر میزان ترکخدمت کارکنان برابر
 4/790است .در تبیین این نتیجه میتوان اذعان داشت که کاهش مقبولیت و مشروعیت (کاهش
سرمایه اجتماعی) ،عدم تعامل صحیح و بایسته با محیط و جزیرهای عملکردن میتواند باعث
افزایش ترکخدمت کارکنان شود .ضریب استاندارد برای تأثیر ترومای سازمانی بر ترکخدمت
کارکنان برابر ( 4/801آزمون فرضیه اصلی اول) بهدست آمد که نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار
است .در تفسیر این ارتباط میتوان گفت با افزایش ترومای سازمانی که همان ضربات ،جراحات،
شوکها و آسیبهای وارده به سازمان و ارکان آن است ،میزان ترکخدمت کارکنان افزایش
مییابد.
آزمون فرضیههای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر چگونگی تأثیرمتغیرهای
تعدیلکننده جنسیت ،نوع استخدام ،پست سازمانی و سنوات خدمت بر همبستگی ترومای سازمانی
و ترکخدمت کارکنان نظامی حاکی از آن بود که متغیرهای جنسیت ( )4/180و نوع استخدام
( )4/180با توجه به سطح معنیداری آزمون لوین (کمتر از  1درصد) و استفاده از آزمون
عدمتساوی واریانسها و بیشتر بودن مقادیر محاسبهشده از  1درصد ،همبستگی بین ترومای
سازمانی و ترکخدمت کارکنان را تعدیل نمیکند و بهعبارتی ،ضربات روحی ناشی از ابعاد
ترومای سازمانی بین کارکنان ازنظر جنسیت و نوع استخدام با ترکخدمت به یکمیزان است و
این تفاوت نمیتواند در میزان ترکخدمت کارکنان که در اثر ابعاد ترومای سازمانی حادث
میشود ،تأثیرگذار باشد .این نتیجه با نتایج تحقیقات بارون و گرینبرگ ( )6009مغایرت دارد،
لکن متغیرهای تعدیلکننده پستهای سازمانی و سنوات خدمتی با مقادیر سطح معنیداری
محاسبهشده  4/469و  4/004که کمتر از 1درصد است و درنتیجه فرض برابری میانگین پستهای
سازمانی و سنوات خدمتی کارکنان رد میشود و این متغیرها در رابطه بین ترومای سازمانی با
ترکخدمت کارکنان ،تأثیرگذارند و بهعبارتدیگر ،نمیتوان اثر تعدیلکنندگی متغیرهای پست
سازمانی و سنوات خدمتی بر همبستگی بین ترومای سازمانی و ترکخدمت کارکنان را نادیده
گرفت .همچنین میتوان گفت چگونگی ترکخدمت کارکنانی که در سطوح باالی پست
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سازمانی بوده و یا اینکه دارای سنوات باالتر هستند با کارکنانی که دارای سطوح پایین پست
سازمانی یا سنوات کمتر میباشند ،متفاوت است .این یافته با نتایج تحقیقات وای و رابینسون
()6008؛ ویل و کیمبل ()6001؛ گرهارت ()6004؛ پرایس و مولر ()6081؛ کوتن و توتل ()6081؛
آرنولد و فلدمن ()6080؛ موبلی و همکاران ( )6070همخوانی دارد.
نتایج تحقیق ،مبین آن است متغیرترومای سازمانی با ابعاد افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری و
محیط با ترکخدمت رابطه معنیداری دارد .در نتیجه افزایش این ابعاد موجب فزونی گسست
پیوندهای شبکهای ،روابط شبکهای و کاهش همگنی گروهها ،اعتماد ،تعهدات و انتظارات متقابل
و هویت مشترک کارکنان شده و همچنین قدرت و جسارت اعضای سازمانها را با افول مواجه
مینماید .برایناساس ،میتوان دریافت با افزایش دامنه تأثیرگذاری ترومای سازمانی با ابعادش،
ماندگاری کارکنان در سازمان کاهش مییابد .ازاینمنظر ،به مسئولین و فرماندهان سازمانهای
نظامی پیشنهاد میشود به مسئله ترومای سازمانی و گستره تأثیرگذاری عملیاتی ابعاد این پدیده
بپردازند و تمهیدات الزم در راستای کنترل اندیشیده و با اتخاذ راهبردهای مناسب مدیریت
راهبردی منابع انسانی ،درصدد حفظ منابع باارزش سازمانی یعنی همان منابع انسانی در جهت
تقویت توان رزمی باهدف بازدارندگی برآیند.
از آنجا که ترومای سازمانی براثر رشد و گسترش پیچیدگیهای محیطی و تنوع و مرز
گستری دانش و فناوری ایجاد میشود و برای مدیریت آن الزام به انطباق و اتخاذ راهبردهای
متناسب با شرایط محیطی و داخلی سازمان ،ضرورت مییابد ،در صورت عدم اتخاذ چنین
راهبردی موجب عدم پویایی و نشاط برای هر سازمان و جامعهای بهویژه سازمانهای نظامی
بهعنوان یک رؤیا و هدف آرمانی تلقی شود؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،دانشگاه علوم دریایی امام
خمینی(ره) برای دستیازیدن به این امر مهم ،مبنی بر ایجاد فضای آرام و مطمئن جهت کارکنان
میباید ضمن گسترش فرهنگ اسالمی ـ ایرانی ،با توسل و تأکید بر آموزههای دینی و ملی از قبیل
فرهنگ جهادی ،ایثار ،شهادت ،ازخودگذشتگی ،همدلی ،صمیمیت و مشارکت در تصمیمگیری
برای کارکنان ،واحد یا کمیته مستقلی برای رسیدگی و مشاوره کارکنانی که متحمل ضربات
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روحی شدهاند ،اقدام نماید؛ بهطوریکه از اشاعه آن ممانعت شود و همچنین حقوق و مزایای
پرداختی کارکنان مبتنی بر پست سازمانی و سنوات خدمت و با درنظرگرفتن عوامل مختلف
محیطی از جمله رقبا ،همکاران ،شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه پرداخت نماید و ترتیبی اتخاذ
شود تا ضمن بهکارگیری فناوری روز در سازمان ،زمینه برگزاری آموزشهای ضمن خدمت
درخصوص اهمیت مفاهیم ترومای سازمانی وترکخدمت ،در تقویم آموزش یگانهاپیشبینی
شود .همچنین بهمنظور ارتقای ضمانت اجرایی آن بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی دورهای
مدیران مدنظر قرار گیرد .به برگزاری این دورههاو بهکارگیری شاخصهای این مفاهیم در نظام
ارزیابی عملکرد مدیران و تشویق مدیرانی که این شاخصها در مجموعه تحت مدیریت ایشان از
سطح باالتری برخوردار است ،نیز بپردازند .همچنین با افزایش مشارکت کارکنان برای ارتقای
سطح کاری آنان از طریق تقویت هنجارهای احساس مفیدبودن ،بهرهوربودن و هویتبخشی به
کارکنان و تحریک و انگیزش کارکنان سازمان برای مشارکت بیشتر در جلسات و مراسمهای
گوناگون در توسعه شبکههای اجتماعی سازمان تالش نمایند .دیگر اینکه به ایجاد اعتماد باال بین
کارکنان از طریق برقراری ارتباطات باز و شفاف ،اطالعرسانی صحیح و انتشار اخبار خوب و بد
سازمان ،مالقات مستمر کارکنان با مدیران ارشد و پاسخگویی صریح و شفاف مدیران ارشد و
ارزیابی عملکرد رودررو که باعث ایجاد فضای تفاهم و اعتماد بین سازمان و ذینفعان خواهد شد،
بپردازند.
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