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بررسی عوامل سازماوی مرتبط با درخواست بازوشستگی پیش از موعد
(مطالعه موردی :معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بىدر ترکمه)
دکتر حسینعلی بهرامساده دکتر پرویس سعیدی زهرا شاهرودی

چکیده

تبضید زضیبفت همبلِ :ذطزاز 1392
تبضید پصیطش همبلِ :تیط 1392

ایي همبلِ؛ ثِ تجییي ػَاهل سبظهبًی هطتجف ثب ثبظًطستگی پیص اظ هَػس هؼلوبى اثتسایی پطزاذتِ
است .ثطای خلَگیطی اظ ذطٍج سطهبیِ ّبی اغلی ّط سبظهبًی ًیبظ است وِ ػَاهل هَثط زض ایي
ذػَظ ضٌبسبیی ضًَس .ضٍش تحمیك پیوبیطیّ ،وجستگی ثَزُ ،خبهؼِ آهبضی هؼلویي همكغ
اثتسایی ضْطستبى ثٌسض تطووي؛ ثطای هحبسجِ حدن ًوًَِ ،اظ خسٍل هَضگبى؛ ثطای خوغ آٍضی
اقالػبت اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ٍ ،خْت ًوًَِ گیطی اظ ضٍش تػبزفی استفبزُ ضس؛ ثطای
ضٌبذت هیعاى اػتجبض اظ اػتجبض غَضی ٍ ثطای پبیبیی اظ ؾطیت آلفبی وطًٍجبخّ .وچٌیي اظ آظهَى
ؾطیت ّوجستگی پیطسَى ٍ ثطای پطزاظش زازُ ّب اظ ًطم افعاض  SPSSاستفبزُ گطزیس .یبفتِ ًطبى
هی زٌّس وِ ثیي هتغیطّبی هستمل (ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى -ػسم ضبیستِ سبالضی -ػسم ٍخَز
ًظبضت ٍ اضظضیبثی -تجؼیؽ -ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی  -ػسم ٍ ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى-
ػسم اقالع هؼلوبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز زض سبظهبى -ػسم هكلَثیت هحیف وبضی -ضفتبض
ًبهكلَة ّوىبضاى) ثب (هتغیط ٍاثستِ) زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس زض سكح ؾطیت ثیص
اظ  95زضغس ضاثكِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
واشه های کلیدی :ػَاهل سبظهبًی ،ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ،هؼلوبى ،ثٌسض تطووي ،استبى
گلستبى.

استبزیبض .زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ ،احس ثدٌَضز ،گطٍُ هسیطیت ،ثدٌَضز ،ایطاى Email: bahramzadeh_hosein@yahoo.com
استبزیبض .زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ ،احس ػلی آثبز وتَل ،گطٍُ هسیطیت ،ػلی آثبز وتَل ،ایطاى Email: Dr.parvizsaeedi@yahoo.com
ًَیسٌسُ هسئَل .زاًص آهَذتِ ی وبضضٌبسی اضضس .هسیطیت زٍلتی-هسیطیت هٌبثغ اًسبًی.زاًطگبُ آظاز ػلی آثبز وتَل Email:
shahroodizahra@yahoo.com
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مقدمه

ٍخَز زاضتِ ٍ سبظهبى ّبی هرتلف ثط

هَفمیت سبظهبًْب تب حس ظیبزی ثِ

هجٌبی اّساف سبظهبًی ،السام ثِ اتربش

ضٍحیبت ،تالش ،اًگیعش ٍ ضؾبیت هٌبثغ

سیبست ّبی پیطگیطاًِ زض ضاستبی استفبزُ

اًسبًی آًْب زاضز ٍ سبظهبى ّب ثطای ایٌىِ

ثْیٌِ اظ تَاًوٌسی ّبی وبضوٌبى هی ًوبیٌس.

ثتَاًٌس اّساف سبظهبًی ضا ػولیبتی ًوبیٌس

اهب ثب ایي ّوِ ثِ زالیل هتؼسز زضذَاست

ثب آهَظش ٍتطثیت ًیطٍی اًسبًی ٍ اضائِ

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس زض وطَض افعایص

پبزاش ّبی هٌبست؛ ضطایكی ضا فطاّن هی

یبفتِ ٍ هی تَاى آى ضا ثِ ػٌَاى یه ػبهل

آٍضًس وِ ًیطٍی اًسبًی ثب ػاللِ ٍ اًگیعُ ٍ

ترطیجی زض سبظهبى زض ًظط گطفت وِ ضیطِ

ضؾبیت ،ثِ اًدبم فؼبلیت زض سبظهبى

ی آى ثِ ًبضؾبیتی سبظهبًی ثط هی گطزز ٍ

ثپطزاظز .ثب ٍخَز الساهبت هتؼسز اظ سَی

ًبضؾبیتی ضا ضبیس ثتَاى یه ثحطاى

سبظهبى ّب ،زض ٍالؼیت ثطذی اظ ًیطٍی

ذبهَش ،سمَـ آضام ٍ ترطیت هستوط ٍ

اًسبًی ضبغل زض سبظهبى ّب ثِ زالیل هتؼسز،

ثسٍى غسا ًبم ًْبز وِ ثسیبض خبی تأهل

اظ اًدبم فؼبلیت اهتٌبع ٍ السام ثِ زضذَاست

زاضز .تَخِ ثِ پیبهسّبی ًبضؾبیتی اظ ضغل

تطن وبض ،ثبظًطستگی پیص اظ هَػس،

ًظیط :غیجت ،خبثدبیی ،تطن وبض ٍ ... ،تأثیط

ثبظذطیسی ٍ حتی حبؾط ثِ زضیبفت حىن

آًْب ثط سبظهبى ٍ افعایص ّعیٌِّبی

اذطاج اظ سبظهبى هی گطزًس .ایي اػوبل

سبظهبًی اظ یه سَ ٍ اثطات ضٍحی ٍ

ثطای سبظهبى ّب ثِ ٍاسكِ ی ّعیٌِ ًوَزى

خسوی ًبضؾبیتی ثط سالهت وبضوٌبى ٍ

سطهبیِ ّبی ظیبز ثطای آهَظش ٍ وبضآهَظی

ثْطٍُضی آًبى اظ سَیی زیگط هب ضا ثِ

وبضوٌبى؛ هی تَاًس غسهبت ٍ ذسبضات غیط

اّویت هَؾَع ضٌّوَى هیسبظزً .بضؾبیتی

لبثل خجطاًی زض فطایٌس وبضایی ٍ ثْطٍضی

ضغلی هیتَاًس ظهیٌِسبظ پیسایص ثرطی اظ

سبظهبى ّب زاضتِ ثبضسٍ سبظهبى ّب ٍ زٍلت

ضىبیتْب،

وبّص

ّب ثب اتربش سیبست ّبی پیطگیطاًِ ٍ

تَلیس ،زضَاضیّبی اًؿجبقی ،ونوبضیّب ٍ

تطَیمی ،السام ثِ حفم ٍ ًگْساضی ًیطٍی

زیگط هطىالت ثبضس( .حدتی ٍ ویویب،

اًسبًی ضبغل زض سبظهبى ّب هی ًوبیٌس.

.)29 :1388

وبضوطزّبی

ًبچیع،

زض ایطاى ًیع ّوبًٌس سبیط وطَضّب؛

ثب ٍخَز ًمص اسبسی ًیطٍی اًسبًی

هسبلِ تطن وبض ٍ ثبظًطستگی پیص اظ هَػس

زض وبضایی سبظهبى ّب ٍ تالش ّبیی گستطزُ
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ثطای پیطگیطی اظ تطن وبض ٍ افعایص

ثبضس وِ یىی اظ ایي ػَاهل؛ ػَاهل

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ،زض

سبظهبًی ثَزُ وِ هحممبى ایي ػَاهل ضا ثط

سبل  1386زٍلت ٍلت ثب تػَیت هدلس

هجٌبی هسلی ًِ هتغیطی (ػولىطز ًبهكلَة

پصیطش

هسیطاى -ػسم ضبیستِ سبالضی -ػسم ٍخَز

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ًوَز ٍ ایي لبًَى

ًظبضت ٍ اضظضیبثی -تجؼیؽ -ثی تَخْی

تب پبیبى سبل  1388ثِ قَض وبهل اخطا ٍ

ثِ هسبیل ضفبّی وبضوٌبى -ػسم ٍ ضٌبذت

ثسیبضی اظ ًیطٍّبی هترػع ٍ وبضا

ًیبظّبی وبضوٌبى-ػسم اقالع هؼلوبى اظ

ثَاسكِ ی استفبزُ اظ ایي لبًَى ثبظًطستِ

ًتبیح ػولىطز ذَز زض سبظهبى -ػسم

گطزیسًس .زض سبل  1389هسئَلیي ٍ ثطًبهِ

هكلَثیت هحیف وبضی -ضفتبض ًبهكلَة

ضیعاى هتَخِ ایي ٍالؼیت گطزیسًس وِ

ّوىبضاى) هَضز هكبلؼِ لطاض زازُ اًس ٍ ثط

تساٍم ایي ٍؾؼیت هی تَاًس زض فطایٌس

ایي ثبٍضًس وِ ًِ هتغیط فَق ثؼٌَاى ػَاهل

ػول سبظهبى ّبً ،تبیح ترطیجی ظیبزی

سبظهبًی زض فطایٌس زضذَاست ثبظًطستگی

زاضتِ ثبضس ثٌبثطایي ثسیبضی اظ سبظهبى ّب اظ

پیص اظ هَػس وبضوٌبى ًمطی ولیسی ضا ایفب

خولِ آهَظش ٍ پطٍضش السام ثِ ػسم

هی ًوبیٌس هكبلؼبت اًدبم ضسُ گَیبی  ،ایي

اخطای ایي لبًَى ًوَزُ است .ثب ٍخَز

ٍالؼیت است وِ ثسیبضی اظ هؼلوبى زض

لبًَى

غَضت ٍخَز ضطایف ثسًجبل ثبظًطستگی

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس؛ ثسیبضی اظ

پیص اظ هَػس هی ثبضٌس ٍ ضٌبذت چطایی

فطٌّگیبى زض شٌّیت ٍ ػیٌیت هتمبؾی

ٍ زالیل ٍخَز ایي احسبس ٍ زضذَاست؛

استفبزُ اظ فطغت ایدبز ضسُ هی ثبضٌس ٍ

پطسص آغبظیي ایي تحمیك ضا تطىیل هی

حتی تساٍم فؼبلیت ذَز ضا ثؼس اظ  25سبل

زّس وِ چِ ػَاهل سبظهبًی زض زضذَاست

ذسهتًَ ،ػی تؿؼیغ حك تلمی وِ ایي اهط

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس هؼلوبى همكغ

زض وبضآیی آًبى زض فطایٌس تؼلین ٍ تطثیت،

اثتسایی ضْطستبى ثٌسضتطووي هَثط هی

آثبض ترطیجی غیط لبثل خجطاًی زاضز .ثطضسی

ثبضس؟ ٍ زض ضاستبی پبسرگَیی ثِ سَال

ازثیبت هطتجف ثب تطن وبض ٍ ثبظًطستگی

هكطح ضسُ زض ایي تحمیك تالش هی گطزز

پیص اظ هَػس ًطبى هی زّس وِ ػَاهل

وِ ثب الْبم اظ هسل ًِ هتغیطُ ػَاهل سبظهبًی

هتؼسزی زض زضذَاست وبضوٌبى هَثط هی

هَثط زض زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ

ضَضای

هتَلف

اسالهی

ضسى

السام

فطایٌس

ثِ

اخطاء
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هَػس؛ ثِ ضٌبسبیی ػَاهل پطزاذتِ ٍ ثب

-فَالزی ( )1382زض تحمیمی تحت ػٌَاى

ضٌبذت ػَاهل هَثط ٍ ثب اتربش سیبست ّب

«ثطضسی ػَاهل ٍ ضطایف ثمبء ٍ هبًسگبضی

ٍ ثطًبهِضیعی ثِ هٌظَضخصة ،تأهیي ٍ

وبضوٌبى ضطوت ثطق هٌكمِ ای ّطهعگبى»

اػتالی سكح تَاًبئیّبی ًیطٍی اًسبًی اظ

هؼتمسًس ثیي هتغیطّب ٍ ػَاهلی هبًٌس:

قطیك ضیَُّبی ًَیي ػلوی هسیطیت هٌبثغ

ستبیص ٍ لسضزاًی اظ فطزٍ ،خَز لَاًیي ٍ

اًسبًی؛ ظهیٌِ ّبی حفم ٍ ًگْساضی

همطضات زض هحیف وبض ،ضطایف ٍ تسْیالت

هؼلوبى اثتسایی ضا زض آهَظش ٍ پطٍضش

هٌبست ثب ثمب ٍ هبًسگبضی وبضوٌبى ضطوت

فطاّن ًوَز.

ثطق هٌكمِ ای ّطهعگبى(هتغیط ٍاثستِ)

پیشینه تحقیق در ایران:

ضاثكِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز.

-غفط ذبًلَ ( )1373زض تحمیمی تحت

-آلبخبًی ( )1383زض تحمیمی تحت ػٌَاى

ػٌَاى« ػَاهل هَثط ثط تساٍم ذسهت

ضٌبسبیی ػَاهل ًگْساضًسُ ًیطٍی اًسبًی ٍ

وبضوٌبى زض سبظهبى غٌبیغ هلی ایطاى» ثِ

ثطضسی ٍؾؼیت هَخَز خجطاى ذسهت زض

ایي هْن زست یبفتِ اًس وِ ثیي ػَاهل ٍ

ضطوت ثْطُ ثطزاضی اظ ضجىِ آثیبضی گتًَس،

هتغیطّبیی هبًٌس :حمَق ٍ زستوعز هٌبست،

ثِ ایي هْن زست یبفتِ وِ ضاثكِ هؼٌبزاضی

اهىبى اضتمبء ضغلی ًظبم تطَیك ٍ تٌجیِ

ثیي هتغیطّبیی هبًٌس :خجطاى ذسهبت،

هٌبست ،اهىبًبت ٍ تسْیالت ضفبّی،

اًگیعش ،هعایبی ثیوِ ،ایوٌی ٍ ثْساضت،

ضطایف وبضی هٌبست اظ لجیل ٍسبیل ٍ

استطاحت ثیي وبض ،ذسهبت ضفبّی ،حمَق

تدْیعات ٍ فؿبی هٌبست ثب تساٍم ذسهت

ٍ زستوعز هٌبست ،تَظیغ هٌػفبًِ ذسهبت

وبضوٌبى زض سبظهبى غٌبیغ هلی ایطاى (هتغیط

ثب هبًسگبضی ًیطٍی اًسبًی زض ضطوت ثْطُ

ٍاثستِ) زض سكح ؾطیت اقویٌبى  95زضغس

ثطزاضی اظ ضجىِ آثیبضی گتًَس (هتغیط

ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ زض هدوَع اظ

ٍاثستِ) زض سكح ؾطیت اقویٌبى لبثل لجَل

هٌظط سلسلِ هطاتت هیعاى تبثیطگصاضی هتغیط

ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

حمَق ٍ زستوعز ٍ تسْیالت ضفبّی ٍ

لبؾی ظازُ ٍ ّوىبضاى ( )1385زض

اهىبى اضتمبء ثیطتطیي تبثیط ضا ثط تساٍم

تحمیمی ثِ هكبلؼِ ٍ ضٌبسبیی ػَاهل هَثط

ذسهت وبضوٌبى زاضتِ اًس.

ثط حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى ثٌیبز ضْیس ٍ
اهَض ایثبضگطاى پطزاذتِ استً .تبیح ٍ یبفتِ
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ّبی تحمیك ًطبى هی زّس وِ ثیي ػَاهل

سبالضی ٍ ضفتبضّبی وبضوٌبى ثِ تطتیت زض

اًگیعضی ،ػَاهل زاذلی ٍ ػَاهل ذبضخی

هطاحل ثؼسی لطاض هی گیطًس..

ثب حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى زض سبظهبى

-اسىٌسضی ٍ ػبثسی ( )1388زض همبلِ

ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضتِ لصا پیطٌْبز هی

ػَاهل هطتجف ثب حفم ًٍگْساضی وبضوٌبى

ًوبیٌس وِ ثطای حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى

(ػَاهل هَثط زض وبّص زضذَاست

هی ثبیست ثِ اغالح ٍ تمَیت ػَاهل

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس وبضوٌبى) زض

اًگیعضی ٍ ػَاهل تبثیطگصاض زاذلی ٍ

ًیطٍّبی هسلح خوَْضی اسالهیجِ ایي هْن

ذبضخی تَخِ گطزز.

اضبضُ هی ًوبیٌس وِ ثیي هتغیطّبی هستملی

-حدتی ٍ ویویب ( )1388زض تحمیمی تحت

هبًٌس :ضؾبیت ضغلی زض سبظهبى ،سجه

زضذَاست

هسیطیت ،اًگیعُ ی وست هَفمیت ،ذسهبت

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس وبضوٌبى» ثِ

ضفبّی ،ثْساضت هحیف ٍ ایوٌی وبض،

ثطضسی ػَاهل تبثیطگصاض پطزاذتِ ٍ ًتبیح ٍ

گطایطْبی سیبسی ٍ ػمیستی افطاز ،پبزاش،

یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى هی زّس وِ ثیي ًِ

هسیط پیططفت ضغلی ،اضظضیبثی ػولىطز ٍ

هتغیط زض ًظط گطفتِ ضسُ ثب هتغیط ٍاثستِ زض

اهَض اًؿجبقی وبضوٌبى ثب هتغیط ٍاثستِ

سكح ؾطیت اقویٌبى ثیص اظ  95زضغس

(حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى ًیطٍّبی هسلح)

ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ ّوچٌیي ًتبیح

ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضزّ ،وچٌیي ًتبیح

ٍ یبفتِ ّبی تحمیك سلسلِ هطاتت هیعاى

تحلیل ضگطسیَى چٌس هتغیطًُ ،طبى هی زّس

تبثیطگصاضی هتغیطّبی ًِ گبًِ ضا ثط

وِ ثِ تطتیت هتغیطّبیی هبًٌس :ثْساضت ٍ

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضا

ایوٌیًَ ،ع سجه هسیطیتی ،پیططفت هسیط

هطرع ًوَزُ وِ ثط اسبس یبفتِ ّب ثِ

ضغلی ،حفم ٍ ًگْساضی ،اضظش یبثی

تطتیت اّویت هتغیطّبیی هبًٌس :ػسم

ػولىطز ،ذسهبت ضفبّی ،ضؾبیت ضغلی،

ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى زاضای ٍ تجؼیؽ

اًگیعُ وست هَفمیت ،الساهبت اًؿجبقی،

زاضای ثیطتطیي تبثیط ٍ سبیط هتغیطّب هبًٌس:

ًظبم پطزاذت ٍ پبزاش ٍ سطاًدبم ػمیستی

ػولىطز هسیطاى ،هسبئل ضفبّیً ،ظبضت ٍ

ٍ سیبسی زاضای تبثیط زض خسایی وبضوٌبى

اضظضیبثی ،اقالع اظ ًتبیح ػولىطز ،فؿبی

ًیطٍّبی هسلح ثَزُ ٍ ایي ًتبیح هَیس ایي

ًبهٌبست وبضی ،ون تَخْی ثِ ضبیستِ

ٍالؼیت ثَزُ وِ ػَاهل زضٍى سبظهبًی ٍ

ػٌَاى

«ثطضسی

زالیل
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هحیف حبون ثط سبظهبى زاضای ثیطتطیي تبثیط

ّ-بضن ظازُ ( )1389زض تحمیمی ثِ ثطضسی

ثط خسایی افطاز هی ثبضس.

ػَاهل هَثط ثط ضؾبیت ضغلی وبضوٌبى ثبًه

-هحوسلَ ( )1389زض تحمیمی تحت ػٌَاى

غٌؼت ٍ هؼسى پطزاذتِ است ثب تَخِ ثِ

ضٌبسبیی ػَاهل هَثط حفم هٌبثغ اًسبًی زض

ثطضسی ّب ٍ ًتبیح ضؾبیت ضغلی یىی اظ

غٌؼت ًفت ثِ ایي ًتیدِ هی ضسس وِ زض

زالیل هَثط زض تساٍم ذسهت افطاز هی

ضطوت ًفت ثیي چْبض هتغیط یب ػبهل ایوٌی،

ثبضس.ػَاهل ظیط زض ایدبز ضؾبیت ضغلی ٍ

ثْساضت ،هعایب ٍ پبزاش ّب ٍ سطاًدبم

سپس تساٍم ذسهت وبضوٌبى هَثط ضٌبذتِ

ذسهبت ثب هبًسگبضی وبضوٌبى (هتغیط

ضسًس .هطبضوت-خَ سبظهبًی-احسبس

ٍاثستِ) زض سكح ؾطیت اقویٌبى ثیص اظ

ثطاثطی ٍ ػسالت-اضؾبی ًیبظّبی ظیستی-

 95زضغس ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

اضؾبی ًیبظّبی اختوبػی-ضؾبیت اظ هحیف

-افطبض ٍ ّوىبضاى ( )1389زض تحمیمی ثِ

فیعیىی وبض-ضؾبیت اظ اهىبًبت ضفبّی

ثطضسی ػَاهل هطتجف ثب هبًسگبضی اسبتیس زض

-ضسَلی ضْبیی ٍ غفبیی ( )1390زض

زاًطگبُ ػلَم پعضىی ّطهعگبى پطزاذتِ ٍ

تحمیك تحت ػٌَاى ػَاهل هَثط ثط تطن

یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى هی زٌّس وِ ثیي

ذسهت وبضوٌبى زض زاًطگبُ پیبم ًَض ثِ ایي

هتغیطّبیی هبًٌس :سي ،خٌس ،هسضن

ًتیدِ ضسیسُ وِ هتغیطّبیی هبًٌس ضطایف

تحػیلی ،ثَهی ثَزى ثِ هیعاى اًگیعش

ضٍاى ضٌبذتی وبضوٌبى ،فطایٌس ػسالت

زضًٍی ٍ ثیطًٍی هبًسگبضی (هتغیط ٍاثستِ)

تَظیؼی زض سبظهبى ،ضؾبیت ضغلی ٍ هیعاى

زض سكح ؾطیت اقویٌبى  95زضغس ضاثكِ

احسبس اظ هْوتطیي هتغیطّبی تبثیطگصاض ثط

هؼٌبزاضی ًساضتِ اهب ثیي ػَاهل ٍ یب

تطن ذسهت وبضوٌبى زض زاًطگبُ پیبم ًَض

هتغیطّبیی هبًٌس :ضطایف آة ٍ َّایی،

هی ثبضٌس.

استفبزُ اظ تحػیالت ثبًىیٍ ،خَز

-احوسی ٍ ّوىبضاى ( )1390زض تحمیمی

تفطیحی،

تحت ػٌَاى ثطضسی ػَاهل هَثط زض لػس

ٍخَز ثْساضت هحیف هٌبست ثب هبًسگبضی

تطن ذسهت پطستبضاى زض استبى تْطاى هی

اسبتیس زض زاًطگبُ ػلَم پعضىی ّطهعگبى

ًَیسٌس؛ ػَاهل فطزی ،ضیَُ ػول هسیطاى،

(هتغیط ٍاثستِ) ضاثكِ هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.

ػَاهل سبظهبًی ٍ  ...زض تػوین پطستبضاى

ثبضگبّْبی ٍضظضی ٍ هطاوع

ثِ تطن ذسهت هَثط است ٍ هحمك زض
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ضاستبی پیطگیطی اظ تطن ذسهت پطستبضاى

استرسام ،تَخِ ثِ هیعاى ػاللِ هسترسهیي

ثط ایي ثبٍض است وِ ثب زض ًظط گطفتي

ثِ ًَع وبض ،تَخِ سبظهبى ثِ هسبئل

ػَاهل فطزی ٍ اغالح ٍؾؼیت سبظهبًی

اًگیعضی ٍ ًظبم پطزاذت هٌبست ،تالش

هی تَاى تب حسٍز ظیبزی تطن ذسهت

سبظهبى خْت آهَظش ؾوي ذسهت ٍ

پطستبضاى ضا وٌتطل ًوَز ّوچٌیي هسیطاى ثب

تَسؼِ فطایٌس وست تدبضت زض حیي وبض،

زض ًظط گطفتي تفبٍت ّبی هیبى افطاز ٍ

تَسؼِ ضغلی ٍ ایدبز اهىبى اضتمبء ،ضؾبیت

حوبیت ثیطتط ًظیط ایدبز ضیفت ّبی وبضی

ضغلی وبضوٌبى ،استفبزُ غحیح اظ هسیطیت

هٌبست ٍ تین ّبی وبضی لبزض ذَاٌّس ثَز

هٌبثغ اًسبًی ثبلٌسُ ،تَخِ ثِ استمالل

وِ تبثیط هثجتی ثط ضؾبیت ضغلی ٍ لػس

ضرػی وبضوٌبى ٍ ...؛ ضطایف ٍ ثستطی ضا

تطن ذسهت وبضوٌبى زاضتِ ثبضٌسً .تبیح

فطاّن ًوبیٌس وِ هبًسگبضی ٍ ثمبء وبضوٌبى

تحلیل ضگطسیًَی تحمیك ًطبى هی زّس وِ

زض سبظهبى هَضز هكبلؼِ فطاّن گطزز.

هتغیطّبیی هبًٌس :ضؾبیت ضغلیٍ ،ؾؼیت

-خٌی ویٌگ )1999( 2زض همبلِ ای تحت

تبّل ،سبثمِ ذسهت ،ضاثكِ ثیي وبضوٌبى

ػٌَاى ضاّْبی تمَیت حس ٍفبزاضی ثِ

(پطستبض ثب سطپطستبض ٍ هسیطیت ثیوبضستبى)

سبظهبى هی ًَیسس ثب تَخِ ثِ فؼبلیت

ٍ سي پطستبضاى ثِ تطتیت زاضای ثیطتطیي

ترػػی ذَز زض ضطوت ًبیت گبضیح هجٌی

تبثیط زض گطایص آًبى ثِ تطن ذسهت ضا

ثط هسیطیت هٌبثغ اًسبًی؛ ایي هسبلِ ضا زض

زاضتِ است.

هی یبثس وِ اگط سبظهبى ّب ثتَاًٌس احسبس

پیشینه تحقیق در خارج از کشور:

تؼلك سبظهبًی ٍ ٍفبزاضی وبضوٌبى ضا ثِ

-تلَ )1996( 1زض همبلِ ای تحت ػٌَاى

سبظهبى افعایص زٌّس ،ظهیٌِ ّبی هَفمیت

ضاّْبی پیطگیطی اظ تطن ذسهت وبضوٌبى

سبظهبى ّب افعایص هی یبثس .یبفتِ ّب ٍ ًتبیح

ثِ حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى هبّط ٍ

هكبلؼبت هَضزی ٍ ػویك ًگبضًسُ ًطبى هی

ثبتدطثِ زض سبظهبًْب پطزاذتٍِ،ی ثط ایي

زّس وِ اگط سبظهبى ّب ًسجت ثِ ػَاهلی

ثبٍض است وِ هی ثبیست سبظهبى ّب ثب

هبًٌس :تٌظین سبػبت وبض هؼمَل ،پطزاذت

اغالح زض ػولىطز زض فطایٌس فؼبلیت ٍ وبض،

هٌبست زستوعزّب ثطای ازاضُ ظًسگی

اػوبل ضٍیِ ّبی هٌبست زض ثىبضگیطی ٍ

ضاحت ،ایدبز ثستط ثطای گصضاى تؼكیالت

1

2

Tello

Jenny king
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ثِ ًحَ هكلَة ٍ هٌبست ،سبػبت وبض

آًبى ثِ ایي هسبلِ تَخِ هی ًوبیٌس وِ

اًؼكبف پصیط ثطای پسض ٍ هبزض خَاى

هتغیطّب ٍ ػَاهلی هبًٌس :ضضس ٍ تَسؼِ

تَخِ وٌٌس ظهیٌِ ی حفم ٍ

ضغلی تَام ثب فطاگیطی ،خصاثیت وبضٍ ،خَز

وبضهٌس،

ًگْساضی وبضوٌبى فطاّن ذَاّس آهس.

چبلص زض فطایٌس وبض ٍ لعٍم تفىط ثطای حل

-ضلی لٌگبى )2000( 3زض همبلِ ای تحت

هطىل ،ثطذَضزاضی وبضوٌبى اظ احسبس

ػٌَاى ًمص ػَاهل اًگیعضی ٍ هسیطیتی زض

هٌبست ٍ هؼٌی زاض ثطای اًدبم وبض زض یه

هبًسگبضی افطاز زض هطبغل هی ًَیسٌس وِ

هدوَػِ ،تَخِ ثِ ایدبزگطٍّْبی غیط

هیعاى هبًسگبضی ٍ زٍام افطاز زض هطبغل ٍ

ضسوی ٍ پصیطش ایي ٍالؼیت وِ فطز

زض وطَضّبی هرتلف ثب یىسیگط هتفبٍت

ثرطی اظ یه گطٍُ ثَزُ ،ثطذَضزاضی اظ

هی ثبضس ًگبضًسُ ثب هكبلؼِ هیعاى هبًسگبضی

ضٍسبی ذَة ،لسضزاًی ٍ هَضز تمسیط ٍالغ

ٍ زٍام وبضوٌبى ثِ ایي ًتیدِ هی ضسس وِ

ضسى زض ثطاثط وبضّبی ذَة اًدبم ضسُ

هتَسف ظهبى هبًسگبضی افطاز زض هطبغل،

تَسف وٌص گط ٍ  ...هی تَاًٌس زض فطایٌس

چْبض سبل ثَزُ وِ ایي ضلن زض وطَضّبی

حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى ٍ خلَگیطی اظ

هرتلف هتفبٍت اهب زض هدوَع ضلن هكطح

ذطٍج ظٍز ٌّگبم ضبى اظ سبظهبى ّب هَثط

ضسُ ،هیبًگیي هبًسگبضی افطاز زض هطبغل

ثبضٌس.

هی ثبضس ٍی هؼتمس است وِ ػَاهل

-هَلْطى )2003( 5زض همبلِ ای تحت ػٌَاى

اًگیعضی ٍ هسیطیتی زضهبًسگبضی افطاز زض

ضٌبسبیی زالیل تطن ذسهت وبضوٌبى ثِ ایي

هطبغل ًمص هْوی زاضز ٍ هْوتطیي هتغیطی

هْن تَخِ هی ًوبیس وِ ثَاسكِ اّویت

وِ هی تَاًس زض هبًسگبضی افطاز ًمص هْوی

ٍخَز اضتجبقبت سیبل ٍ ضٍاى زض سبظهبى

ایفب ًوبیس ،هتغیط اهٌیت ضغلی زض حبل

ثَیژُ هیبى وبضوٌبى ٍ هسیطاى ٍ ّوچٌیي

حبؾط ٍ تؿویي ضفبُ زض زٍضاى پس اظ وبض

تَاًوٌسی هسیطاى زض ضٌبذت هطىالت

هی ثبضس

فطاضٍی سبظهبى ٍ تَاى پبسرگَیی هسیطاى

ّ-بضن ًس.خیوع هی ٍ لی ًیع)2001( 4

ثِ ًیبظّبی وبضوٌبى ٍ ایدبز وبًبل ّبی

زض همبلِ ای تحت ػٌَاى حفم ٍ ًگْساضی

هٌبست خْت پیًَس ٍ اضتجبـ وبضوٌبى ثب

وبضوٌبى ٍ خلَگیطی اظ ذطٍج ظٍز ٌّگبم

هسیطاى سبظهبى ٍ ّوچٌیي ایدبز ّوسلی ٍ

Langan Shelly
Harkness, Mai James, Lea
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تَافك ثیي اّساف فطزی ثب اّساف سبظهبًی

سبظهبًی ٍ هسیطیت هٌبثغ اًسبًی ،ثب تَخِ

ٍ احسبس هَثط ثَزى زض فطایٌس ػول ٍ ...

ثِ ٍیژگی ّبی هحیف وبضی وبضوٌبى،

هی تَاًس زض پیطگیطی اظ تطن ذسهت

زیسگبّْبی هسیطیتی ضا ثب ضٍاًطٌبسی ٍ

وبضوٌبى ًمص هْوی ضا ایفب ًوبیس وِ

ضفتبض سبظهبًی تبویس ًوبیس ٍ ثب استفبزُ اظ

زضهدوَع ثِ ًمص ػَاهل زضٍى سبظهبًی ٍ

ًظطیبت اًگیعضی ٍ تمَیت آى زض وبضوٌبى،

زازى اًگیعش ّبی هْن زض فطایٌس ػول

ظهیٌِ ّبی هبًسگبضی وبضوٌبى ضا زض سبظهبى

وبضوٌبى ثبػث پیطگیطی اظ تطن وبضوٌبى

ّب فطاّن آٍضًس.

سبظهبى ّب هی گطزز.

-ضَایعض وبضى )2004( 7زض همبلِ ی ذَز

ضٌبذت هطىالت فطاضٍی سبظهبى ٍ تَاى

اضبضُ هی وٌس وِ اگط سبظهبى وبضوٌبى

پبسرگَیی هسیطاى ثِ ًیبظّبی وبضوٌبى ٍ

ضبیستِ ذَز ضا ثىبض گیطز،ثِ آًْب اًگیعُ

ایدبز وبًبل ّبی هٌبست خْت پیًَس ٍ

ثرطس ٍ وبضی فطای قبلت ثِ آًْب تحویل

اضتجبـ وبضوٌبى ثب هسیطاى سبظهبى ٍ

ًٌوبیس ٍ ثب آًْب آهَظش زّس ٍ ًظبم

ّوچٌیي ایدبز ّوسلی ٍ تَافك ثیي اّساف

پطزاذت هٌبسجی زض همبثل ضلجب ثِ آًْب

فطزی ثب اّساف سبظهبًی ٍ احسبس هَثط

پطزاذت ًوبیس هبًسگبضی پطسٌل افعایص

ثَزى زض فطایٌس ػول ٍ  ...هی تَاًس زض

ذَاّس

ٍ

پیطگیطی اظ تطن ذسهت وبضوٌبى ًمص

ّوىبضاى)1387،31،

هْوی ضا ایفب ًوبیس وِ زضهدوَع ثِ ًمص

-خیي هَوِ )2012(،8زض همبلِ ای تحت

ػَاهل زضٍى سبظهبًی ٍ زازى اًگیعش ّبی

ػٌَاى ضٌبسبیی ػَاهل هْن زض حفم ٍ ثمبی

هْن زض فطایٌس ػول وبضوٌبى ثبػث

وبضوٌبى زض سبظهبى ّبی ػلوی وٌیب پطزاذتِ

پیطگیطی اظ تطن وبضوٌبى سبظهبى ّب هی

ٍ ًتبیح ٍ یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى هی زٌّس

گطزز.

وِ ثطای پیطگیطی اظ تطن ذسهت ٍ

-سًَی ضاهالل )2004( 6زض همبلِ ای تحت

هْبخطت هترػػبى اظ زاًطگبّْبی وٌیب ثِ

ػٌَاى تجییي ًمص ػَاهل اًگیعضی زض

سبیط وطَضّب ،هی ثبیست هسئَلیي ٍ ثطًبهِ

هبًسگبضی پطسٌل زض سبظهبًْب وَضیسُ است

ضیعاى سبظهبى ّبی ػلوی زض وٌیب ثِ تطتیت

ثب الْبم اظ زیسگبّْبی هَخَز زض ضفتبض

ثِ اغالح ٍ ثْجَز زض هتغیطّب ٍ ػَاهلی

(.لبؾی

یبفت

ظازُ

7

Sunil Ramlall

6

Karen schweizer
Muceke Ngethe,Mike E

8

67

هجلِ علوی ههٌدسی هدیریت.شوارُ .5تابستاى .2931سال دٍم.داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد قشن
9

هبًٌس :ضىل ٍ سبذتبض ضّجطی زض سبظهبى

اػتجبض اثعاض تحمیك اظ تىٌیه اػتجبض غَضی

ّبی ػلوی ،فطایٌس ػسالت تَظیؼی ،اغالح

ٍ ثطای سٌدص پبیبیی اثعاض تحمیك اظ

فؿبی هحیف وبضی ،پطزاذت حمَق ٍ

ؾطیت آلفبی وطًٍجبخ 10استفبزُ ضسُ است.

هعایبی هتٌبست ثب ضطایف ،ایدبز فطغت

ثب ػٌبیت ثِ اّویت ایي هسبلِ ،زض شیل

ّبی هٌبست خْت اضتمبء ثط هجٌبی

ًتبیح هحبسجبت ؾطیت آلفبی وطاًجبخ ثطای

تَاًوٌسی ّبی ػلوی ،اغالح فطایٌسّبی

ّط یه اظ هتغیطّبی هكطح ضسُ ثِ تفىیه

آهَظضی ،تَخِ ثِ استمالل ٍ ضٌبذت

آهسُ است .ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى

تفبٍت ّبی فطزی وبضوٌبى ثپطزاظًس تب

-0/897ضبیستِ سبالضی ً-0/913ظبضت ٍ

ثَاسكِ آى اهىبى حفم ٍ ثمبء وبضوٌبى زض

اضظضیبثی ٍ-0/797خَز تجؼیؽ -0/852

سبظهبى ّبی ػلوی وٌیب فطاّن گطزز.

تَخِ ثب هسبیل ضفبّی -0/858ضٌبذت

روش تحقیق

ًیبظّبی وبضوٌبى  -0/958هیعاى اقالع

زض ایي پژٍّص ثب تَخِ ثِ هبّیت

هؼلوبى اظ ػولىطز ذَز زض سبظهبى-0/883

هَؾَع (ثطضسی ػَاهل سبظهبًی هطتیف ثب

ضفتبض ّوىبضاى ٍ -0/777ؾؼیت هحیف

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس) ،اظ

وبضی -0/879ػَاهل سبظهبًی .0/915

ضٍش ّبی وتبثربًِ ای ٍ هیساًی استفبزُ

ًتبیح هحبسجبت ًطبى هی زّس وِ اثعاض

گطزیسُ ثِ قَضی وِ ثطای ضٌبذت پیطیٌِ

هَضز استفبزُ اظ پبیبیی الظم ثطذَضزاض هی

ًظطی ٍ تدطثی هَؾَع هَضز هكبلؼِ اظ

ثبضس ظیطا ؾطیت آلفبی هحبسجِ ضسُ ،ثطای

ضٍش وتبثربًِ ای ٍ ثطای ضٌبذت ًمص

ّطیه اظ اثؼبز هَضز ًظط ووتط اظ 0/777

ػَاهل سبظهبًی زض زضذَاست ثبظًطستگی

ًجَزُ است وِ ایي ؾطایت هحبسجِ ضسُ،

پیص اظ هَػس اظ ضٍش پیوبیطی استفبزُ

ثیبًگط یطذَضزاضی اثعاض هَضز استفبزُ اظ

گطزیسُ است .زض چبضچَة ضٍش پیوبیطی

پبیبیی هٌبست هی ثبضس .خبهؼِ آهبضی ایي

هَضز استفبزُ ،ثطای خوغ آٍضی زازُ ّب اظ

پژٍّص ولیِ هؼلویي همكغ اثتسایی

پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ زض لبلت قیف

ضْطستبى ثٌسض تطووي؛ وِ تؼساز آًْب زض

همیبس  5زضخِ ای (ذیلی ون ،ون،تب حسی،

سبل  91-92تؼساز ً 200فط ثَزُ وِ اظ ایي

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز) استفبزُ ٍ ثطای تؼییي

تؼساز ً 110فط ظى ًٍ 90فط هطز ّستٌس
9

Face Validity
Alpha_e_kronbakh

10
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ثطای تؼییي حدن ًوًَِ آهبضی اظ خسٍل

پیص اظهَػس ثب لحبل ًوَزى سكح سٌدص

هَضگبى استفبزُ ٍ ثط اسبس هحبسجبت اًدبم

هتغیطّب (اسوی ،ضتجِ ای ٍ فبغلِ ای) اظ

گطفتِ حدن ًوًَِ ایي تحمیك ثطاثط ثب 132

تىٌیه ّبی هَخَز زض آهبض استٌجبقی

هؼلن اثتسایی ضبغل زض آهَظش ٍ پطٍضش

استفبزُ گطزیسُ ثِ قَضی وِ ثطای ضٌبذت

ضْطستبى ثٌسضتطووي هی ثبضٌس وِ ثطای

ضاثكِ هتغیطّبی فبغلِ ای (هتغیط ّبی ًِ

اًتربة ًوًَِ ّب اظ ضٍش ًوًَِ گیطی

گبًِ) ثب هتغیط ٍاثستِ اظ تىٌیه ؾطیت

تػبزفی سیستوبتیه ثب لحبل ًوَزى تَظیغ

ّوجستگی پیطسَى ٍ ثطای ضٌبذت هیعاى

خٌسی ،استفبزُ ضسُ است.

تبثیطگصاضی ٍ تؼییي سلسلِ هطاتت

شیوه های تحلیل اطالعات:

اثطگصاضی هتغیطّبی فبغلِ ای ثط هتغیط

زض ایي تحمیك زض خْت تجییي ضاثكِ

ٍاثستِ ،اظ تىٌیه ؾطیت ضگطسیَى چٌس

ثیي هتغیطّب؛ اظ قطیك قطاحی( H.ثیي

هتغیطُ استفبزُ ٍ زض هدوَع توبهی هطاحل

هتغیطّبی ًِ گبًِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ثب

آهبضی هَضز ًظط اظ قطیك ثطًبهِ ًطم افعاض

زضذَاست ثبظًطتگی پیص اظ هَػس هؼلوبى

آهبضی ٍیژُ تحمیمبت اختوبػی ()SPSS

اثتسایی ضْطستبى ثٌسض تطووي ضاثكِ ی

پطزاظش ضس .هتغیط ٍاثستِ زض ایي تحمیك

هؼٌی زاض ٍخَز ًساضز) ٍ ( H1ثیي

هیعاى زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ

هتغیطّبی ًِ گبًِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ثب

هَػسٍ هتغیطّبیی هبًٌس :ػولىطز ًبهكلَة

زضذَاست ثبظًطتگی پیص اظ هَػس هؼلوبى

هسیطاى؛ ػسم ضبیستِ سبالضی؛ ػسم ٍخَز

اثتسایی ضْطستبى ثٌسض تطووي ضاثكِ ی

ًظبضت – اضظضیبثی؛ ٍخَز تجؼیؽ زض

هؼٌی زاض ٍخَز زاضز ).استفبزُ ضس .زض

سبظهبى؛ ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی

هدوَع ثطای تَغیف زازُ ّب اظ تىٌیه

وبضوٌبى؛ ػسم ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى؛

ّبی هَخَز زض آهبض تَغیفی (خساٍل یه

ػسم اقالع هؼلوبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز

ثؼسی ،زٍ ثؼسی ،تىٌیه ّبی تطسیوی،

زض سبظهبى؛ ػسم هكلَثیت هحیف وبضی؛

هیبًگیي ٍ  ٍ )...ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

ضفتبض ًبهكلَة ّوىبضاى؛ ثؼٌَاى هتغیطّبی

ّب ٍ ضٌبذت ضاثكِ هتغیطّبی زض ًظط

هستمل تحمیك هی ثبضٌس.

گطفتِ ضسُ ثب هیعاى زضذَاست ثبظًطستگی

یافته ها ی تحقیق
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خسٍل ( :)1تَظیغ اضظیبثی هؼلوبى ًسجت ثِ هتغیطّبی هَضز هكبلؼِ ثط حست ثیطتطیي زضغس ٍ هیبًگیي
اضظیبثی آًبى
هتغیطّب

ضزیف

ثیطتطیي
زضغس

گعیٌِ ّب

هیبًگیي اظ 5

ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى

56/7

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/47

2

ػسم ضبیستِ سبالضی

59/8

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/57

3

ػسم ٍخَز ًظبضت– اضظضیبثی زض سبظهبى

53

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/62

4

ٍخَز تجؼیؽ زض سبظهبى

68/2

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/63

5

ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی وبضوٌبى

62/1

ذیلی ون ٍ ون

2/45

6

ػسم ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى

68/2

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/78

ػسم اقالع هؼلوبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز زض

7

سبظهبى

59/8

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/53

8

ػسم هكلَثیت هحیف وبضی

69

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/74

9

ضفتبض ًبهكلَة ّوىبضاى

56/1

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/52

47

ظیبز ٍ ذیلی ظیبز

3/15

ػَاهل سبظهبًی تبثیطگصاض زض زضذَاست ثبظًطستگی
پیص اظ هَػس هؼلوبى همكغ اثتسایی

زض ایي تحمیك زض ضاستبی پبسرگَیی

ثب تَخِ ثِ سكح هؼٌی زاضی هحبسجِ

ثِ اّساف ٍ فطؾیبت هكطح ضسُ؛ ثِ هٌظَض

ضسُ فطؼ ًطهبل ثَزى زازُ ّب تبییس هی

اقویٌبى اظ ًطهبل ثَزى زازُ ّب ،اثتسا اظ

گطزز ثٌبثطایي هی تَاى ثطای تحلیل ٍ

آظهَى ولوَگطٍف – اسویطًَف استفبزُ ٍ

آظهَى فطؾیِ ّب اظ آظهَى ّبی پبضاهتطیه

سپس ثط هجٌبی ًتبیح آظهَى ،ثط سٌدص

استفبزُ ضس .ثط هجٌبی ًتبیح آظهَى

فطؾیِ ّب پطزاذتِ وِ ًتبیح زض شیل آهسُ

ولوَگطٍف–اسویطًَف ،ثط سٌدص فطؾیِ

است.

ّب پطزاذتِ وِ ًتبیح زض شیل آهسُ است.
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خسٍل ( :)2ذالغِ ًتبیح آظهَى ولوَگطٍف – اسویطًَف
ػسم
ػسم
ػولىطز

ػسم

ًبهكلَة

ضبیستِ

هسیطاى

سبالضی

اقالع

ثی

ٍخَز

ٍخَز

تَخْی

ػسم

هؼلوبى

ًظبضت–

تجؼیؽ

ثِ

ضٌبذت

اظ

اضظضیب

زض

هسبیل

ًیبظّبی

ًتبیح

ثی زض

سبظهبى

ضفبّی

وبضوٌبى

ػولىطز

سبظهبى

ذَز زض

وبضوٌبى

ػسم
هكلَثی
ت
هحیف
وبضی

ضفتبض
ًبهكلَ
ة
ّوىبضاى

ػَاهل
سبظهبً
ی

سبظهبى
0/186

0/167

0/091

0/222

0/052

0/136

0/174

0/225

0/091

0/132

0/039

0/167

0/045

0/000

0/052

0/106

0/174

0/135

0/091

0/074

Negativ
e

-0/186

0/000

-0/091

-0/222

-0/042

-0/136

-0/122

-0/225

-0/015

0/132

Kolmog
orovSmirnov
Z

1/051

0/957

0/522

1/261

0/295

0/783

0/974

1/289

0/522

0/713

Asymp.
Sig. (2)tailed

0/219

0/318

0/948

0/083

1/000

0/571

0/299

0/072

0/948

0/689

Absolut
e
Positive

-

ًتبیح هحبسجبت ًطبى هی زّس وِ ولیِ

هَػس ضاثكِ ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز-4.

فطؾیبت تحمیك :فطؾیِ ی اغلی تحمیك:

آیب ثیي ٍخَز تجؼیؽ زض سبظهبى ثب افعایص

زضذَاست

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس هؼلوبى ضاثكِ

ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -5.ثیي ثی

هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز ٍ فطؾیبت فطػی

تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی وبضوٌبى ثب افعایص

تحمیك( -1ثیي ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ

ثب افعایص زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ

ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -6.ثیي ػسم

هَػس ضاثكِ ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز-2.

ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى ثب افعایص زض

ثیي ػسم ضبیستِ سبالضی ثب افعایص

ذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ

هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -7.ثیي ػسم اقالع

ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -3.ثیي ػسم

هؼلوبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز زض سبظهبى

ٍخَز ًظبضت – اضظضیبثی زض سبظهبى ثب

ثب افعایص زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ

افعایص زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ

هَػس ضاثكِ هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -8.ثیي

ثیي

ػَاهل

سبظهبًی

ٍ
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ػسم هكلَثیت هحیف وبضی ثب افعایص

تحلیل ضگطسیًَی ضاثكِ ثیي هتغیطّبی

زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ

هستمل ثب هتغیط ٍاثستِ

ی هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز -9 .ثیي ضفتبض

ثب ػٌبیت ثِ تطویجی ثَزى هتغیطّب

ًبهكلَة ّوىبضاى ثب افعایص زضذَاست

ثطای ضٌبذت ضاثكِ ی ثیي هتغیطّب اظ

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ضاثكِ ی هؼٌی

تىٌیه تحلیل ضگطسیًَی استفبزُ ضسوِ

زاضی ٍخَز زاضز).؛ زض سكح ؾطیت

ذالغِ ی ًتبیح هحبسجبت،زض خسٍل شیل

اقویٌبى ثیص اظ  95زضغس تبییس هی گطزز.

ًطبى زازُ هی ضَز.

خسٍل ( :)3ذالغِ هسل
Std. Error of
the Estimate
3/88323

Adjusted R
Square
0/751

R Square

R

Model

0/789

0/764

1

خسٍل ( :)4ذالغِ ًتبیح ؾطایت هحبسجِ ضسُ زض هؼبزلِ

هسل

ؾطایت غیط

ؾطایت

استبًساضز

استبًساضز

هتغیطّبی هستمل
B

استبًساضز

t

هؼٌی
زاضی

ثتب

)(Constant

3/001

0/611

-

4/913

0/000

ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى

3/001

0/112

2/029

3/238

0/051

ػسم ضبیستِ سبالضی

3/027

0/135

2/137

2/959

0/042

3/129

0/184

2/004

4/031

0/038

ٍخَز تجؼیؽ زض سبظهبى

3/006

0/153

2/336

9/089

0/039

ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی

3/319

0/093

2/118

4/562

0/000

ػسم ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى

3/126

0/263

2/175

3/150

0/028

3/199

0/168

2/160

3/802

0/052

ػسم هكلَثیت هحیف وبضی

3/192

0/106

2/172

3/462

0/001

ضفتبض ًبهكلَة ّوىبضاى

3/477

0/138

2/364

3/151

0/032

ػسم ٍخَز ًظبضت– اضظضیبثی
1

ذكبی

سكح

زض سبظهبى

ػسم اقالع هؼلوبى اظ ًتبیح ػولىطز
ذَز زض سبظهبى

ًتبیح تحلیل ضگطسیًَی ًطبى هی

پیَستِ زض هتغیط ٍاثستِ (ػَاهل سبظهبًی

زّس وِ  0/789زضغس تغییطات ثِ ٍلَع

هطتجف ثب زضذَاست ثبظًطستگی پیص اظ
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هَػس هؼلوبى) ،هطتجف ثِ هتغیطّبی هستمل

اظ آًدب وِ اثعاض هَضز هكبلؼِ زض

ثِ وبضگطفتِ ضسُ زض پژٍّص ثَزُ است.

تحمیك ثط هجٌبی تحمیك حدتی ٍ ویویب

الجتِ اضىبل ٍاضز ثط ایي ؾطیت ایي است

( )1388ثب ػٌَاى زالیل زضذَاست

وِ تؼساز زضخِ آظازی ضا زض ًظط ًوی گیطز.

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس وبضوٌبى قطاحی

ثِ ّویي زلیل ثطای ضفغ ایي هطىل ،اظ

گطزیسُ لصا فطؾیِ اغلی تحمیك ٍ ًِ

ؾطیت تؼسیل ضسُ ( Adjust R

فطؾیِ فطػی تحمیك اظ هٌظط ًتیدِ ،وبهال

 )Squareاستفبزُ ضس .همساض ایي ؾطیت

ّوبًٌس تحمیك اًدبم گطفتِ تَسف حدتی ٍ

ّ.0/751ن چٌیي سلسلِ

ویویب هی ثبضس لصا هی تَاى گفت وِ ًتبیح

هطاتت تبثیط گصاضی هتغیطّبی هستمل ثِ

ایي تحمیك تبییسی هدسز ثط ًمص ٍ

تطتیت ضست تأثیط گصاضی ثِ ضطح شیل هی

اثطگصاضی

ػولىطز

ثبضس.

ًبهكلَة هسیطاى ،ثی تَخْی ثِ هسبیل

ثطاثط است ثب

 -1ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی
وبضوٌبى

ًیبظّبی

ضٌبذت

وبضوٌبى

ًبهكلَة ّوىبضاى ،ػسم ٍخَز ًظبضت–
اضظضیبثی زض سبظهبىٍ ،خَز تجؼیؽ زض
سبظهبى ،ػسم ضبیستِ سبالضی ،ػسم اقالع

 -4ضفتبض ًبهكلَة ّوىبضاى
 -5ػسم

ضفبّی وبضوٌبى ،ػسم هكلَثیت هحیف
وبضی ،ػسم ضٌبذت ًیبظّبی وبضوٌبى ،ضفتبض

 -2ػسم هكلَثیت هحیف وبضی
 -3ػسم

هتغیطّبیی

هبًٌس:

ٍخَز

ًظبضت–

وبضوٌبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز زض سبظهبى ٍ
زض هدوَع ػَاهل سبظهبًی زض زض ذَاست

اضظضیبثی زض سبظهبى

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس وبضوٌبى هی

ٍ -6خَز تجؼیؽ زض سبظهبى

ثبضسّ .وچٌیي ًتبیح ایي پژٍّص اظ هٌظط

 -7ػسم ضبیستِ سبالضی

هتغیطّبیی هبًٌس ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى،

 -8ػولىطز ًبهكلَة هسیطاى

ثی تَخْی ثِ هسبیل ضفبّی وبضوٌبى ،ػسم

 -9ػسم اقالع هؼلوبى اظ ًتبیح

هكلَثیت هحیف وبضی ،ػسم ضٌبذت

ػولىطز ذَز زض سبظهبى

ًیبظّبی وبضوٌبى زض زضذَاست ثبظًطستگی

نتیجه گیری

ٍ تطن وبض زض تحمیمبتی هبًٌس :ػَاهل هَثط
ثط تساٍم ذسهت وبضوٌبى زض سبظهبى غٌبیغ
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هلی ایطاى (غفط ذبًلَ)1373 ،؛ ضاّْبی

ًیطٍّبی

حفم ٍ ًگْساضی وبضوٌبى تحت پَضص

(اسىٌسضی ٍ ػبثسی)1388 ،؛ ضٌبسبیی

ثٌیبز ضْیس ٍ ایثبضگطاى (لبؾی ظازُ ٍ

ػَاهل هَثط حفم هٌبثغ اًسبًی زض غٌؼت

ّوىبضاى) ،1385؛ ػَاهل هَثط ثط تطن

ًفت (هحوسلَ)1389 ،؛ ثطضسی ػَاهل

ذسهت وبضوٌبى زض زاًطگبُ پیبم ًَض

هطتجف ثب هبًسگبضی وبضوٌبى زض زاًطگبُ

(ضسَلی ضْبیی ٍ غفبیی ٍ )1390 ،ثطضسی

ػلَم پعضىی ّطهعگبى (افطبض ٍ ّوىبضاى،

ػَاهل هَثط زض لػس تطن ذسهت پطستبضاى

ّ )1389ورَاًی زاضتِ است لصا هی تَاى

(احوسی ٍ ّوىبضاىّ )1390 ،ورَاًی

گفت وِ ایي پژٍّص ثب تَخِ ثِ هبّیت

زاضتِ ٍ اظ هٌظط تبثیط هتغیطّبیی هبًٌس :ػسم

وبضثطزی آى هی تَاًس تبویسی هدسز ثط

ٍخَز ًظبضت– اضظضیبثی زض سبظهبىٍ ،خَز

ًمص ػَاهل سبظهبًی ثط زضذَاست

تجؼیؽ زض سبظهبى ،ػسم ضبیستِ سبالضی،

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس ٍ یب تطن وبض

ػسم اقالع وبضوٌبى اظ ًتبیح ػولىطز ذَز

وبضوٌبى ثبضس وِ ثَاسكِ استفبزُ غیطػلوی

زض سبظهبى زض زضذَاست ثبظًطستگی پیص

ٍ  ...اظ هتغیطّبی سبظهبًی ثبػث ثی

اظ هَػس ٍ یب تطن وبض ثب تحمیمبتی هبًٌس:

ػاللگی وبضوٌبى گطزیسُ است ثٌبثطایي اگط

ثطضسی ػَاهل ٍ ضطایف ثمبء ٍ هبًسگبضی

آهَظش ٍ پطٍضش ثؼٌَاى یه سبظهبى

وبضوٌبى ضطوت ثطق هٌكمِ ای ّطهعگبى

ثِ

(فَالزی،

)1382؛

ضٌبسبیی

ثرَاّس

هسلح

اظ

خوَْضی

ػاللوٌسی

اسالهی

هؼلوبى

ػَاهل

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس پیطگیطی ثِ

ًگْساضًسُ ًیطٍی اًسبًی ٍ ثطضسی ٍؾؼیت

ػول آٍضز هی ثبیست ثِ ًمص هحَضی

هَخَز خجطاى ذسهت زض ضطوت ثْطُ

هتغیطّبی ًِ گبًِ سبظهبًی هكطح ضسُ

ثطزاضی اظ ضجىِ آثیبضی گتًَس (آلبخبًی،

تَخِ ٍ ثب استٌبز ثِ ًتبیح تحمیمبت پیطیي

)1383؛ زالیل زضذَاست ثبظًطستگی پیص

ٍ اظ ّوِ هْوتط ًتبیح تحمیك حبؾط ،ظهیٌِ

اظ هَػس وبضوٌبى (حدتی ٍ ویویب)1388 ،؛

ّب ضا ثطای پیطگیطی اظ تطن وبض هؼلوبى ٍ

ػَاهل هطتجف ثب حفم ًٍگْساضی وبضوٌبى

یب ػاللوٌسی آًبى ثِ ثبظًطستگی پیص اظ

(ػَاهل هَثط زض وبّص زضذَاست

هَػس فطاّن آٍضًس.

ثبظًطستگی پیص اظ هَػس وبضوٌبى) زض
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Studying Organizational Factors Related to Early
Retirement Application for Primary School Teachers of
Bandar Torkaman County
Dr. H. A. Bahramzade Dr. P. Saeidi Z. Shahroodi

ABSTRACT
This paper explains organizational factors related to early retirement has
been an elementary teacher. To prevent capital outflow is the main
organizational factors need to be identified in the.. Research method
was correlational survey and kind of coefficient. Statistical society of
the research consisted of all primary school teachers of Bandar
Torkaman County which were and for a Sample size was calculated by
Morgan Table questionnaire designed by the author was used to collect
information are selected via cluster sampling based on gender Face
validity technic was applied to evaluate validity of the method and
Cronbach’s Alpha coefficient was applied to evaluate the reliability of
the methodused this research the correlation coefficient of pearson.used
data from questionnaire was processed by SPSS .Research result
showed between independent variable(poor performance of managerslack of meritocracy- lack of supervision and evaluation- discriminationinattentiveness towards welfare issues of employees- lack of
recognition of employees’ needs- lack of feedback on teachers’
performance- inappropriate workplace- improper behavior of
colleagues) and(dependent variable) early retirement application at the
%95 level of confidence.
Key words: organizational factors, early retirement, teachers, Bandar
Torkaman.
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