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بررسی عوامل سازمانی مرتبط با درخواست بازنشستگی پیش از موعد
(مطالعه موردی :معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن)
دکتر حسینعلی بهرامزاده دکتر پرویز سعیدی زهرا شاهرودی

چکیده

تاریخ دریافت مقاله :خرداد 2951
تاریخ پذیرش مقاله :تیر 2951

این مقاله؛ به تبیین عوامل سازمانی مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد معلمان ابتدایی پرداخته
است .برای جلوگیری از خروج سرمایه های اصلی هر سازمانی نیاز است که عوامل موثر در این
خصوص شناسایی شوند .روش تحقیق پیمایشی ،همبستگی بوده ،جامعه آماری معلمین مقطع
ابتدایی شهرستان بندر ترکمن؛ برای محاسبه حجم نمونه ،از جدول مورگان؛ برای جمع آوری
اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته ،و جهت نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد؛ برای
شناخت میزان اعتبار از اعتبار صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ .همچنین از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون و برای پردازش داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .یافته نشان
می دهند که بین متغیرهای مستقل (عملکرد نامطلوب مدیران -عدم شایسته ساالری -عدم وجود
نظارت و ارزشیابی -تبعیض -بی توجهی به مسایل رفاهی  -عدم و شناخت نیازهای کارکنان-
عدم اطالع معلمان از نتایج عملکرد خود در سازمان -عدم مطلوبیت محیط کاری -رفتار
نامطلوب همکاران) با (متغیر وابسته) درخواست بازنشستگی پیش از موعد در سطح ضریب بیش
از  59درصد رابطه معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی :عوامل سازمانی ،بازنشستگی پیش از موعد ،معلمان ،بندر ترکمن ،استان
گلستان.
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shahroodizahra@yahoo.com
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مقدمه

وجود داشته و سازمان های مختلف بر

موفقیت سازمانها تا حد زیادی به

مبنای اهداف سازمانی ،اقدام به اتخاذ

روحیات ،تالش ،انگیزش و رضایت منابع

سیاست های پیشگیرانه در راستای استفاده

انسانی آنها دارد و سازمان ها برای اینکه

بهینه از توانمندی های کارکنان می نمایند.

بتوانند اهداف سازمانی را عملیاتی نمایند

اما با این همه به دالیل متعدد درخواست

با آموزش وتربیت نیروی انسانی و ارائه

بازنشستگی پیش از موعد در کشور افزایش

پاداش های مناسب؛ شرایطی را فراهم می

یافته و می توان آن را به عنوان یک عامل

آورند که نیروی انسانی با عالقه و انگیزه و

تخریبی در سازمان در نظر گرفت که ریشه

رضایت ،به انجام فعالیت در سازمان

ی آن به نارضایتی سازمانی بر می گردد و

بپردازد .با وجود اقدامات متعدد از سوی

نارضایتی را شاید بتوان یک بحران

سازمان ها ،در واقعیت برخی از نیروی

خاموش ،سقوط آرام و تخریب مستمر و

انسانی شاغل در سازمان ها به دالیل متعدد،

بدون صدا نام نهاد که بسیار جای تأمل

از انجام فعالیت امتناع و اقدام به درخواست

دارد .توجه به پیامدهای نارضایتی از شغل

ترک کار ،بازنشستگی پیش از موعد،

نظیر :غیبت ،جابجایی ،ترک کار ... ،و تأثیر

بازخریدی و حتی حاضر به دریافت حکم

آنها بر سازمان و افزایش هزینههای

اخراج از سازمان می گردند .این اعمال

سازمانی از یک سو و اثرات روحی و

برای سازمان ها به واسطه ی هزینه نمودن

جسمی نارضایتی بر سالمت کارکنان و

سرمایه های زیاد برای آموزش و کارآموزی

بهرهوری آنان از سویی دیگر ما را به

کارکنان؛ می تواند صدمات و خسارات غیر

اهمیت موضوع رهنمون میسازد .نارضایتی

قابل جبرانی در فرایند کارایی و بهروری

شغلی میتواند زمینهساز پیدایش بخشی از

سازمان ها داشته باشدو سازمان ها و دولت

شکایتها،

کاهش

ها با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و

تولید ،دشواریهای انضباطی ،کمکاریها و

تشویقی ،اقدام به حفظ و نگهداری نیروی

دیگر مشکالت باشد( .حجتی و کیمیا،

انسانی شاغل در سازمان ها می نمایند.

.)15 :29١١

کارکردهای

ناچیز،

در ایران نیز همانند سایر کشورها؛

با وجود نقش اساسی نیروی انسانی

مساله ترک کار و بازنشستگی پیش از موعد

در کارایی سازمان ها و تالش هایی گسترده
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برای پیشگیری از ترک کار و افزایش

باشد که یکی از این عوامل؛ عوامل

درخواست بازنشستگی پیش از موعد ،در

سازمانی بوده که محققان این عوامل را بر

سال  29١1دولت وقت با تصویب مجلس

مبنای مدلی نه متغیری (عملکرد نامطلوب

پذیرش

مدیران -عدم شایسته ساالری -عدم وجود

بازنشستگی پیش از موعد نمود و این قانون

نظارت و ارزشیابی -تبعیض -بی توجهی

تا پایان سال  29١١به طور کامل اجرا و

به مسایل رفاهی کارکنان -عدم و شناخت

بسیاری از نیروهای متخصص و کارا

نیازهای کارکنان-عدم اطالع معلمان از

بواسطه ی استفاده از این قانون بازنشسته

نتایج عملکرد خود در سازمان -عدم

گردیدند .در سال  29١5مسئولین و برنامه

مطلوبیت محیط کاری -رفتار نامطلوب

ریزان متوجه این واقعیت گردیدند که

همکاران) مورد مطالعه قرار داده اند و بر

تداوم این وضعیت می تواند در فرایند

این باورند که نه متغیر فوق بعنوان عوامل

عمل سازمان ها ،نتایج تخریبی زیادی

سازمانی در فرایند درخواست بازنشستگی

داشته باشد بنابراین بسیاری از سازمان ها از

پیش از موعد کارکنان نقشی کلیدی را ایفا

جمله آموزش و پرورش اقدام به عدم

می نمایند مطالعات انجام شده گویای  ،این

اجرای این قانون نموده است .با وجود

واقعیت است که بسیاری از معلمان در

قانون

صورت وجود شرایط بدنبال بازنشستگی

بازنشستگی پیش از موعد؛ بسیاری از

پیش از موعد می باشند و شناخت چرایی

فرهنگیان در ذهنیت و عینیت متقاضی

و دالیل وجود این احساس و درخواست؛

استفاده از فرصت ایجاد شده می باشند و

پرسش آغازین این تحقیق را تشکیل می

حتی تداوم فعالیت خود را بعد از  19سال

دهد که چه عوامل سازمانی در درخواست

خدمت ،نوعی تضعیع حق تلقی که این امر

بازنشستگی پیش از موعد معلمان مقطع

در کارآیی آنان در فرایند تعلیم و تربیت،

ابتدایی شهرستان بندرترکمن موثر می

آثار تخریبی غیر قابل جبرانی دارد .بررسی

باشد؟ و در راستای پاسخگویی به سوال

ادبیات مرتبط با ترک کار و بازنشستگی

مطرح شده در این تحقیق تالش می گردد

پیش از موعد نشان می دهد که عوامل

که با الهام از مدل نه متغیره عوامل سازمانی

متعددی در درخواست کارکنان موثر می

موثر در درخواست بازنشستگی پیش از

شورای

متوقف

اسالمی

شدن

اقدام

فرایند

به

اجراء
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موعد؛ به شناسایی عوامل پرداخته و با

-فوالدی ( )29١1در تحقیقی تحت عنوان

شناخت عوامل موثر و با اتخاذ سیاست ها

«بررسی عوامل و شرایط بقاء و ماندگاری

و برنامهریزی به منظورجذب ،تأمین و

کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان»

اعتالی سطح توانائیهای نیروی انسانی از

معتقدند بین متغیرها و عواملی مانند:

طریق شیوههای نوین علمی مدیریت منابع

ستایش و قدردانی از فرد ،وجود قوانین و

انسانی؛ زمینه های حفظ و نگهداری

مقررات در محیط کار ،شرایط و تسهیالت

معلمان ابتدایی را در آموزش و پرورش

مناسب با بقا و ماندگاری کارکنان شرکت

فراهم نمود.

برق منطقه ای هرمزگان(متغیر وابسته)

پیشینه تحقیق در ایران:

رابطه معنی داری وجود دارد.

-صفر خانلو ( )2939در تحقیقی تحت

-آقاجانی ( )29١9در تحقیقی تحت عنوان

عنوان« عوامل موثر بر تداوم خدمت

شناسایی عوامل نگهدارنده نیروی انسانی و

کارکنان در سازمان صنایع ملی ایران» به

بررسی وضعیت موجود جبران خدمت در

این مهم دست یافته اند که بین عوامل و

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری گتوند،

متغیرهایی مانند :حقوق و دستمزد مناسب،

به این مهم دست یافته که رابطه معناداری

امکان ارتقاء شغلی نظام تشویق و تنبیه

بین متغیرهایی مانند :جبران خدمات،

مناسب ،امکانات و تسهیالت رفاهی،

انگیزش ،مزایای بیمه ،ایمنی و بهداشت،

شرایط کاری مناسب از قبیل وسایل و

استراحت بین کار ،خدمات رفاهی ،حقوق

تجهیزات و فضای مناسب با تداوم خدمت

و دستمزد مناسب ،توزیع منصفانه خدمات

کارکنان در سازمان صنایع ملی ایران (متغیر

با ماندگاری نیروی انسانی در شرکت بهره

وابسته) در سطح ضریب اطمینان  59درصد

برداری از شبکه آبیاری گتوند (متغیر

رابطه معناداری وجود دارد و در مجموع از

وابسته) در سطح ضریب اطمینان قابل قبول

منظر سلسله مراتب میزان تاثیرگذاری متغیر

رابطه معناداری وجود دارد.

حقوق و دستمزد و تسهیالت رفاهی و

قاضی زاده و همکاران ( )29١9در

امکان ارتقاء بیشترین تاثیر را بر تداوم

تحقیقی به مطالعه و شناسایی عوامل موثر

خدمت کارکنان داشته اند.

بر حفظ و نگهداری کارکنان بنیاد شهید و
امور ایثارگران پرداخته است .نتایج و یافته
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های تحقیق نشان می دهد که بین عوامل

ساالری و رفتارهای کارکنان به ترتیب در

انگیزشی ،عوامل داخلی و عوامل خارجی

مراحل بعدی قرار می گیرند..

با حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان

-اسکندری و عابدی ( )29١١در مقاله

رابطه معناداری وجود داشته لذا پیشنهاد می

عوامل مرتبط با حفظ ونگهداری کارکنان

نمایند که برای حفظ و نگهداری کارکنان

(عوامل موثر در کاهش درخواست

می بایست به اصالح و تقویت عوامل

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان) در

انگیزشی و عوامل تاثیرگذار داخلی و

نیروهای مسلح جمهوری اسالمیبه این مهم

خارجی توجه گردد.

اشاره می نمایند که بین متغیرهای مستقلی

-حجتی و کیمیا ( )29١١در تحقیقی تحت

مانند :رضایت شغلی در سازمان ،سبک

درخواست

مدیریت ،انگیزه ی کسب موفقیت ،خدمات

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان» به

رفاهی ،بهداشت محیط و ایمنی کار،

بررسی عوامل تاثیرگذار پرداخته و نتایج و

گرایشهای سیاسی و عقیدتی افراد ،پاداش،

یافته های تحقیق نشان می دهد که بین نه

مسیر پیشرفت شغلی ،ارزشیابی عملکرد و

متغیر در نظر گرفته شده با متغیر وابسته در

امور انضباطی کارکنان با متغیر وابسته

سطح ضریب اطمینان بیش از  59درصد

(حفظ و نگهداری کارکنان نیروهای مسلح)

رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نتایج

رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین نتایج

و یافته های تحقیق سلسله مراتب میزان

تحلیل رگرسیون چند متغیره ،نشان می دهد

تاثیرگذاری متغیرهای نه گانه را بر

که به ترتیب متغیرهایی مانند :بهداشت و

درخواست بازنشستگی پیش از موعد را

ایمنی ،نوع سبک مدیریتی ،پیشرفت مسیر

مشخص نموده که بر اساس یافته ها به

شغلی ،حفظ و نگهداری ،ارزش یابی

ترتیب اهمیت متغیرهایی مانند :عدم

عملکرد ،خدمات رفاهی ،رضایت شغلی،

شناخت نیازهای کارکنان دارای و تبعیض

انگیزه کسب موفقیت ،اقدامات انضباطی،

دارای بیشترین تاثیر و سایر متغیرها مانند:

نظام پرداخت و پاداش و سرانجام عقیدتی

عملکرد مدیران ،مسائل رفاهی ،نظارت و

و سیاسی دارای تاثیر در جدایی کارکنان

ارزشیابی ،اطالع از نتایج عملکرد ،فضای

نیروهای مسلح بوده و این نتایج موید این

نامناسب کاری ،کم توجهی به شایسته

واقعیت بوده که عوامل درون سازمانی و

عنوان

«بررسی

دالیل
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محیط حاکم بر سازمان دارای بیشترین تاثیر

-هاشم زاده ( )29١5در تحقیقی به بررسی

بر جدایی افراد می باشد.

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک

-محمدلو ( )29١5در تحقیقی تحت عنوان

صنعت و معدن پرداخته است با توجه به

شناسایی عوامل موثر حفظ منابع انسانی در

بررسی ها و نتایج رضایت شغلی یکی از

صنعت نفت به این نتیجه می رسد که در

دالیل موثر در تداوم خدمت افراد می

شرکت نفت بین چهار متغیر یا عامل ایمنی،

باشد.عوامل زیر در ایجاد رضایت شغلی و

بهداشت ،مزایا و پاداش ها و سرانجام

سپس تداوم خدمت کارکنان موثر شناخته

خدمات با ماندگاری کارکنان (متغیر

شدند .مشارکت-جو سازمانی-احساس

وابسته) در سطح ضریب اطمینان بیش از

برابری و عدالت-ارضای نیازهای زیستی-

 59درصد رابطه معناداری وجود دارد.

ارضای نیازهای اجتماعی-رضایت از محیط

-افشار و همکاران ( )29١5در تحقیقی به

فیزیکی کار-رضایت از امکانات رفاهی

بررسی عوامل مرتبط با ماندگاری اساتید در

-رسولی شهایی و صفایی ( )2951در

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پرداخته و

تحقیق تحت عنوان عوامل موثر بر ترک

یافته های تحقیق نشان می دهند که بین

خدمت کارکنان در دانشگاه پیام نور به این

متغیرهایی مانند :سن ،جنس ،مدرک

نتیجه رسیده که متغیرهایی مانند شرایط

تحصیلی ،بومی بودن به میزان انگیزش

روان شناختی کارکنان ،فرایند عدالت

درونی و بیرونی ماندگاری (متغیر وابسته)

توزیعی در سازمان ،رضایت شغلی و میزان

در سطح ضریب اطمینان  59درصد رابطه

احساس از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر

معناداری نداشته اما بین عوامل و یا

ترک خدمت کارکنان در دانشگاه پیام نور

متغیرهایی مانند :شرایط آب و هوایی،

می باشند.

استفاده از تحصیالت بانکی ،وجود

-احمدی و همکاران ( )2951در تحقیقی

تفریحی،

تحت عنوان بررسی عوامل موثر در قصد

وجود بهداشت محیط مناسب با ماندگاری

ترک خدمت پرستاران در استان تهران می

اساتید در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نویسند؛ عوامل فردی ،شیوه عمل مدیران،

(متغیر وابسته) رابطه معناداری وجود دارد.

عوامل سازمانی و  ...در تصمیم پرستاران

باشگاههای ورزشی و مراکز

به ترک خدمت موثر است و محقق در
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راستای پیشگیری از ترک خدمت پرستاران

استخدام ،توجه به میزان عالقه مستخدمین

بر این باور است که با در نظر گرفتن

به نوع کار ،توجه سازمان به مسائل

عوامل فردی و اصالح وضعیت سازمانی

انگیزشی و نظام پرداخت مناسب ،تالش

می توان تا حدود زیادی ترک خدمت

سازمان جهت آموزش ضمن خدمت و

پرستاران را کنترل نمود همچنین مدیران با

توسعه فرایند کسب تجارت در حین کار،

در نظر گرفتن تفاوت های میان افراد و

توسعه شغلی و ایجاد امکان ارتقاء ،رضایت

حمایت بیشتر نظیر ایجاد شیفت های کاری

شغلی کارکنان ،استفاده صحیح از مدیریت

مناسب و تیم های کاری قادر خواهند بود

منابع انسانی بالنده ،توجه به استقالل

که تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و قصد

شخصی کارکنان و ...؛ شرایط و بستری را

ترک خدمت کارکنان داشته باشند .نتایج

فراهم نمایند که ماندگاری و بقاء کارکنان

تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان می دهد که

در سازمان مورد مطالعه فراهم گردد.

متغیرهایی مانند :رضایت شغلی ،وضعیت

-جنی کینگ )2555( 1در مقاله ای تحت

تاهل ،سابقه خدمت ،رابطه بین کارکنان

عنوان راههای تقویت حس وفاداری به

(پرستار با سرپرستار و مدیریت بیمارستان)

سازمان می نویسد با توجه به فعالیت

و سن پرستاران به ترتیب دارای بیشترین

تخصصی خود در شرکت نایت گاریج مبنی

تاثیر در گرایش آنان به ترک خدمت را

بر مدیریت منابع انسانی؛ این مساله را در

داشته است.

می یابد که اگر سازمان ها بتوانند احساس

پیشینه تحقیق در خارج از کشور:

تعلق سازمانی و وفاداری کارکنان را به

-تلو )2551( 2در مقاله ای تحت عنوان

سازمان افزایش دهند ،زمینه های موفقیت

راههای پیشگیری از ترک خدمت کارکنان

سازمان ها افزایش می یابد .یافته ها و نتایج

به حفظ و نگهداری کارکنان ماهر و

مطالعات موردی و عمیق نگارنده نشان می

باتجربه در سازمانها پرداخته،وی بر این

دهد که اگر سازمان ها نسبت به عواملی

باور است که می بایست سازمان ها با

مانند :تنظیم ساعات کار معقول ،پرداخت

اصالح در عملکرد در فرایند فعالیت و کار،

مناسب دستمزدها برای اداره زندگی

اعمال رویه های مناسب در بکارگیری و

راحت ،ایجاد بستر برای گذران تعطیالت

1

2

Tello

Jenny king
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به نحو مطلوب و مناسب ،ساعات کار

آنان به این مساله توجه می نمایند که

انعطاف پذیر برای پدر و مادر جوان

متغیرها و عواملی مانند :رشد و توسعه

توجه کنند زمینه ی حفظ و

شغلی توام با فراگیری ،جذابیت کار ،وجود

کارمند،

نگهداری کارکنان فراهم خواهد آمد.

چالش در فرایند کار و لزوم تفکر برای حل

-شلی لنگان )1111( 9در مقاله ای تحت

مشکل ،برخورداری کارکنان از احساس

عنوان نقش عوامل انگیزشی و مدیریتی در

مناسب و معنی دار برای انجام کار در یک

ماندگاری افراد در مشاغل می نویسند که

مجموعه ،توجه به ایجادگروههای غیر

میزان ماندگاری و دوام افراد در مشاغل و

رسمی و پذیرش این واقعیت که فرد

در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت

بخشی از یک گروه بوده ،برخورداری از

می باشد نگارنده با مطالعه میزان ماندگاری

روسای خوب ،قدردانی و مورد تقدیر واقع

و دوام کارکنان به این نتیجه می رسد که

شدن در برابر کارهای خوب انجام شده

متوسط زمان ماندگاری افراد در مشاغل،

توسط کنش گر و  ...می توانند در فرایند

چهار سال بوده که این رقم در کشورهای

حفظ و نگهداری کارکنان و جلوگیری از

مختلف متفاوت اما در مجموع رقم مطرح

خروج زود هنگام شان از سازمان ها موثر

شده ،میانگین ماندگاری افراد در مشاغل

باشند.

می باشد وی معتقد است که عوامل

-مولهرن )1119( 9در مقاله ای تحت عنوان

انگیزشی و مدیریتی درماندگاری افراد در

شناسایی دالیل ترک خدمت کارکنان به این

مشاغل نقش مهمی دارد و مهمترین متغیری

مهم توجه می نماید که بواسطه اهمیت

که می تواند در ماندگاری افراد نقش مهمی

وجود ارتباطات سیال و روان در سازمان

ایفا نماید ،متغیر امنیت شغلی در حال

بویژه میان کارکنان و مدیران و همچنین

حاضر و تضمین رفاه در دوران پس از کار

توانمندی مدیران در شناخت مشکالت

می باشد

فراروی سازمان و توان پاسخگویی مدیران

-هارک نس.جیمز می و لی نیز ()1112

به نیازهای کارکنان و ایجاد کانال های

در مقاله ای تحت عنوان حفظ و نگهداری

مناسب جهت پیوند و ارتباط کارکنان با

کارکنان و جلوگیری از خروج زود هنگام

مدیران سازمان و همچنین ایجاد همدلی و

Langan Shelly
Harkness, Mai James, Lea
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توافق بین اهداف فردی با اهداف سازمانی

سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،با توجه

و احساس موثر بودن در فرایند عمل و ...

به ویژگی های محیط کاری کارکنان،

می تواند در پیشگیری از ترک خدمت

دیدگاههای مدیریتی را با روانشناسی و

کارکنان نقش مهمی را ایفا نماید که

رفتار سازمانی تاکید نماید و با استفاده از

درمجموع به نقش عوامل درون سازمانی و

نظریات انگیزشی و تقویت آن در کارکنان،

دادن انگیزش های مهم در فرایند عمل

زمینه های ماندگاری کارکنان را در سازمان

کارکنان باعث پیشگیری از ترک کارکنان

ها فراهم آورند.

سازمان ها می گردد.

-شوایزر کارن )111 ( 3در مقاله ی خود

شناخت مشکالت فراروی سازمان و توان

اشاره می کند که اگر سازمان کارکنان

پاسخگویی مدیران به نیازهای کارکنان و

شایسته خود را بکار گیرد،به آنها انگیزه

ایجاد کانال های مناسب جهت پیوند و

بخشد و کاری فرای طاقت به آنها تحمیل

ارتباط کارکنان با مدیران سازمان و

ننماید و با آنها آموزش دهد و نظام

همچنین ایجاد همدلی و توافق بین اهداف

پرداخت مناسبی در مقابل رقبا به آنها

فردی با اهداف سازمانی و احساس موثر

پرداخت نماید ماندگاری پرسنل افزایش

بودن در فرایند عمل و  ...می تواند در

خواهد

و

پیشگیری از ترک خدمت کارکنان نقش

همکاران)29١3،92،

مهمی را ایفا نماید که درمجموع به نقش

-جین موکه )1121(،١در مقاله ای تحت

عوامل درون سازمانی و دادن انگیزش های

عنوان شناسایی عوامل مهم در حفظ و بقای

مهم در فرایند عمل کارکنان باعث

کارکنان در سازمان های علمی کنیا پرداخته

پیشگیری از ترک کارکنان سازمان ها می

و نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهند

گردد.

که برای پیشگیری از ترک خدمت و

-سونی رامالل )111 ( 1در مقاله ای تحت

مهاجرت متخصصان از دانشگاههای کنیا به

عنوان تبیین نقش عوامل انگیزشی در

سایر کشورها ،می بایست مسئولین و برنامه

ماندگاری پرسنل در سازمانها کوشیده است

ریزان سازمان های علمی در کنیا به ترتیب

با الهام از دیدگاههای موجود در رفتار

به اصالح و بهبود در متغیرها و عواملی

(.قاضی

یافت

زاده

7

Sunil Ramlall

6

Karen schweizer
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5

مانند :شکل و ساختار رهبری در سازمان

اعتبار ابزار تحقیق از تکنیک اعتبار صوری

های علمی ،فرایند عدالت توزیعی ،اصالح

و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از

فضای محیط کاری ،پرداخت حقوق و

ضریب آلفای کرونباخ 21استفاده شده است.

مزایای متناسب با شرایط ،ایجاد فرصت

با عنایت به اهمیت این مساله ،در ذیل

های مناسب جهت ارتقاء بر مبنای

نتایج محاسبات ضریب آلفای کرانباخ برای

توانمندی های علمی ،اصالح فرایندهای

هر یک از متغیرهای مطرح شده به تفکیک

آموزشی ،توجه به استقالل و شناخت

آمده است .عملکرد نامطلوب مدیران

تفاوت های فردی کارکنان بپردازند تا

-1/١53شایسته ساالری -1/529نظارت و

بواسطه آن امکان حفظ و بقاء کارکنان در

ارزشیابی -1/353وجود تبعیض -1/١91

سازمان های علمی کنیا فراهم گردد.

توجه با مسایل رفاهی -1/١9١شناخت

روش تحقیق

نیازهای کارکنان  -1/59١میزان اطالع

در این پژوهش با توجه به ماهیت

معلمان از عملکرد خود در سازمان-1/١١9

موضوع (بررسی عوامل سازمانی مرتیط با

رفتار همکاران  -1/333وضعیت محیط

درخواست بازنشستگی پیش از موعد) ،از

کاری -1/١35عوامل سازمانی .1/529

روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده

نتایج محاسبات نشان می دهد که ابزار

گردیده به طوری که برای شناخت پیشینه

مورد استفاده از پایایی الزم برخوردار می

نظری و تجربی موضوع مورد مطالعه از

باشد زیرا ضریب آلفای محاسبه شده ،برای

روش کتابخانه ای و برای شناخت نقش

هریک از ابعاد مورد نظر کمتر از 1/333

عوامل سازمانی در درخواست بازنشستگی

نبوده است که این ضرایب محاسبه شده،

پیش از موعد از روش پیمایشی استفاده

بیانگر یرخورداری ابزار مورد استفاده از

گردیده است .در چارچوب روش پیمایشی

پایایی مناسب می باشد .جامعه آماری این

مورد استفاده ،برای جمع آوری داده ها از

پژوهش کلیه معلمین مقطع ابتدایی

پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف

شهرستان بندر ترکمن؛ که تعداد آنها در

مقیاس  9درجه ای (خیلی کم ،کم،تا حدی،

سال  52-51تعداد  111نفر بوده که از این

زیاد و خیلی زیاد) استفاده و برای تعیین

تعداد  221نفر زن و 51نفر مرد هستند
9

Face Validity
Alpha_e_kronbakh

10
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برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول

پیش ازموعد با لحاظ نمودن سطح سنجش

مورگان استفاده و بر اساس محاسبات انجام

متغیرها (اسمی ،رتبه ای و فاصله ای) از

گرفته حجم نمونه این تحقیق برابر با 291

تکنیک های موجود در آمار استنباطی

معلم ابتدایی شاغل در آموزش و پرورش

استفاده گردیده به طوری که برای شناخت

شهرستان بندرترکمن می باشند که برای

رابطه متغیرهای فاصله ای (متغیر های نه

انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری

گانه) با متغیر وابسته از تکنیک ضریب

تصادفی سیستماتیک با لحاظ نمودن توزیع

همبستگی پیرسون و برای شناخت میزان

جنسی ،استفاده شده است.

تاثیرگذاری و تعیین سلسله مراتب

شیوه های تحلیل اطالعات:

اثرگذاری متغیرهای فاصله ای بر متغیر

در این تحقیق در جهت تبیین رابطه

وابسته ،از تکنیک ضریب رگرسیون چند

بین متغیرها؛ از طریق طراحی( H.بین

متغیره استفاده و در مجموع تمامی مراحل

متغیرهای نه گانه در نظر گرفته شده با

آماری مورد نظر از طریق برنامه نرم افزار

درخواست بازنشتگی پیش از موعد معلمان

آماری ویژه تحقیقات اجتماعی ()SPSS

ابتدایی شهرستان بندر ترکمن رابطه ی

پردازش شد .متغیر وابسته در این تحقیق

معنی دار وجود ندارد) و ( H1بین

میزان درخواست بازنشستگی پیش از

متغیرهای نه گانه در نظر گرفته شده با

موعدو متغیرهایی مانند :عملکرد نامطلوب

درخواست بازنشتگی پیش از موعد معلمان

مدیران؛ عدم شایسته ساالری؛ عدم وجود

ابتدایی شهرستان بندر ترکمن رابطه ی

نظارت – ارزشیابی؛ وجود تبعیض در

معنی دار وجود دارد ).استفاده شد .در

سازمان؛ بی توجهی به مسایل رفاهی

مجموع برای توصیف داده ها از تکنیک

کارکنان؛ عدم شناخت نیازهای کارکنان؛

های موجود در آمار توصیفی (جداول یک

عدم اطالع معلمان از نتایج عملکرد خود

بعدی ،دو بعدی ،تکنیک های ترسیمی،

در سازمان؛ عدم مطلوبیت محیط کاری؛

میانگین و  )...و برای تجزیه و تحلیل داده

رفتار نامطلوب همکاران؛ بعنوان متغیرهای

ها و شناخت رابطه متغیرهای در نظر

مستقل تحقیق می باشند.

گرفته شده با میزان درخواست بازنشستگی

یافته ها ی تحقیق
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جدول ( :)2توزیع ارزیابی معلمان نسبت به متغیرهای مورد مطالعه بر حسب بیشترین درصد و میانگین
ارزیابی آنان
ردیف

بیشترین

متغیرها

درصد

گزینه ها

میانگین از 9

عملکرد نامطلوب مدیران

91/3

زیاد و خیلی زیاد

9/ 3

1

عدم شایسته ساالری

95/١

زیاد و خیلی زیاد

9/93

9

عدم وجود نظارت– ارزشیابی در سازمان

99

زیاد و خیلی زیاد

9/11

وجود تبعیض در سازمان

1١/1

زیاد و خیلی زیاد

9/19

9

بی توجهی به مسایل رفاهی کارکنان

11/2

خیلی کم و کم

1/ 9

1

عدم شناخت نیازهای کارکنان

1١/1

زیاد و خیلی زیاد

9/3١

عدم اطالع معلمان از نتایج عملکرد خود در

3

سازمان

95/١

زیاد و خیلی زیاد

9/99

١

عدم مطلوبیت محیط کاری

15

زیاد و خیلی زیاد

9/3

5

رفتار نامطلوب همکاران

91/2

زیاد و خیلی زیاد

9/91

3

زیاد و خیلی زیاد

9/29

عوامل سازمانی تاثیرگذار در درخواست بازنشستگی
پیش از موعد معلمان مقطع ابتدایی

در این تحقیق در راستای پاسخگویی

با توجه به سطح معنی داری محاسبه

به اهداف و فرضیات مطرح شده؛ به منظور

شده فرض نرمال بودن داده ها تایید می

اطمینان از نرمال بودن داده ها ،ابتدا از

گردد بنابراین می توان برای تحلیل و

آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده و

آزمون فرضیه ها از آزمون های پارامتریک

سپس بر مبنای نتایج آزمون ،بر سنجش

استفاده شد .بر مبنای نتایج آزمون

فرضیه ها پرداخته که نتایج در ذیل آمده

کلموگروف–اسمیرنوف ،بر سنجش فرضیه

است.

ها پرداخته که نتایج در ذیل آمده است.

65

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،2دوره  ،2پیاپی  ،5تابستان 2932

جدول ( :)1خالصه نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
عدم
عدم
عملکرد

عدم

نامطلوب

شایسته

مدیران

ساالری

اطالع

بی

وجود

وجود

توجهی

عدم

معلمان

نظارت–

تبعیض

به

شناخت

از

ارزشیا

در

مسایل

نیازهای

نتایج

بی در

سازمان

رفاهی

کارکنان

عملکرد

سازمان

خود در

کارکنان

عدم
مطلوبی
ت
محیط
کاری

رفتار
نامطلو
ب
همکاران

عوامل
سازمان
ی

سازمان
1/2١1

0/761

0/097

0/222

0/052

0/736

0/711

0/225

0/097

0/732

1/195

0/761

0/015

0/000

0/052

0/706

0/711

0/735

0/097

0/011

Negativ
e

-1/2١1

0/000

-0/097

-0/222

-0/012

-0/736

-0/722

-0/225

-0/075

0/732

Kolmog
orovSmirnov
Z

2/192

0/951

0/522

7/267

0/295

0/183

0/911

7/289

0/522

0/173

Asymp.
Sig. (2)tailed

0/279

0/378

0/918

0/083

7/000

0/517

0/299

0/012

0/918

0/689

Absolut
e
Positive

-

نتایج محاسبات نشان می دهد که کلیه

موعد رابطه ی معنی داری وجود دارد- .

فرضیات تحقیق :فرضیه ی اصلی تحقیق:

آیا بین وجود تبعیض در سازمان با افزایش

درخواست

درخواست بازنشستگی پیش از موعد رابطه

بازنشستگی پیش از موعد معلمان رابطه

ی معنی داری وجود دارد -9.بین بی

معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی

توجهی به مسایل رفاهی کارکنان با افزایش

تحقیق( -2بین عملکرد نامطلوب مدیران

درخواست بازنشستگی پیش از موعد رابطه

با افزایش درخواست بازنشستگی پیش از

ی معنی داری وجود دارد -1.بین عدم

موعد رابطه ی معنی داری وجود دارد-1.

شناخت نیازهای کارکنان با افزایش در

بین عدم شایسته ساالری با افزایش

خواست بازنشستگی پیش از موعد رابطه

درخواست بازنشستگی پیش از موعد رابطه

معنی داری وجود دارد -3.بین عدم اطالع

ی معنی داری وجود دارد -9.بین عدم

معلمان از نتایج عملکرد خود در سازمان

وجود نظارت – ارزشیابی در سازمان با

با افزایش درخواست بازنشستگی پیش از

افزایش درخواست بازنشستگی پیش از

موعد رابطه معنی داری وجود دارد -١.بین

بین

عوامل

سازمانی

و
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عدم مطلوبیت محیط کاری با افزایش

تحلیل رگرسیونی رابطه بین متغیرهای

درخواست بازنشستگی پیش از موعد رابطه

مستقل با متغیر وابسته

ی معنی داری وجود دارد -5 .بین رفتار

با عنایت به ترکیبی بودن متغیرها

نامطلوب همکاران با افزایش درخواست

برای شناخت رابطه ی بین متغیرها از

بازنشستگی پیش از موعد رابطه ی معنی

تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شدکه

داری وجود دارد).؛ در سطح ضریب

خالصه ی نتایج محاسبات،در جدول ذیل

اطمینان بیش از  59درصد تایید می گردد.

نشان داده می شود.

جدول ( :)9خالصه مدل
Std. Error of
the Estimate
9/١١919

Adjusted R
Square
1/392

R Square

R

Model

1/3١5

1/31

1

جدول ( ) :خالصه نتایج ضرایب محاسبه شده در معادله

مدل

ضرایب غیر

ضرایب

استاندارد

استاندارد

متغیرهای مستقل
B

استاندارد

t

معنی
داری

بتا

)(Constant

9/112

1/122

-

/529

1/111

عملکرد نامطلوب مدیران

9/112

1/221

1/115

9/19١

1/192

عدم شایسته ساالری

9/113

1/299

1/293

1/595

1/1 1

9/215

1/2١

1/11

/192

1/19١

وجود تبعیض در سازمان

9/111

1/299

1/991

5/1١5

1/195

بی توجهی به مسایل رفاهی

9/925

1/159

1/22١

/911

1/111

عدم شناخت نیازهای کارکنان

9/211

1/119

1/239

9/291

1/11١

9/255

1/21١

1/211

9/١11

1/191

عدم مطلوبیت محیط کاری

9/251

1/211

1/231

9/ 11

1/112

رفتار نامطلوب همکاران

9/ 33

1/29١

1/91

9/292

1/191

عدم وجود نظارت– ارزشیابی
1

خطای

سطح

در سازمان

عدم اطالع معلمان از نتایج عملکرد
خود در سازمان

نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می

پیوسته در متغیر وابسته (عوامل سازمانی

دهد که  1/3١5درصد تغییرات به وقوع

مرتبط با درخواست بازنشستگی پیش از
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موعد معلمان) ،مرتبط به متغیرهای مستقل

از آنجا که ابزار مورد مطالعه در

به کارگرفته شده در پژوهش بوده است.

تحقیق بر مبنای تحقیق حجتی و کیمیا

البته اشکال وارد بر این ضریب این است

( )29١١با عنوان دالیل درخواست

که تعداد درجه آزادی را در نظر نمی گیرد.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان طراحی

به همین دلیل برای رفع این مشکل ،از

گردیده لذا فرضیه اصلی تحقیق و نه

ضریب تعدیل شده ( Adjust R

فرضیه فرعی تحقیق از منظر نتیجه ،کامال

 )Squareاستفاده شد .مقدار این ضریب

همانند تحقیق انجام گرفته توسط حجتی و

.1/392هم چنین سلسله

کیمیا می باشد لذا می توان گفت که نتایج

مراتب تاثیر گذاری متغیرهای مستقل به

این تحقیق تاییدی مجدد بر نقش و

ترتیب شدت تأثیر گذاری به شرح ذیل می

اثرگذاری

عملکرد

باشد.

نامطلوب مدیران ،بی توجهی به مسایل

برابر است با

 -1بی توجهی به مسایل رفاهی
کارکنان

نیازهای

شناخت

کارکنان

نامطلوب همکاران ،عدم وجود نظارت–
ارزشیابی در سازمان ،وجود تبعیض در
سازمان ،عدم شایسته ساالری ،عدم اطالع

 -4رفتار نامطلوب همکاران
 -5عدم

رفاهی کارکنان ،عدم مطلوبیت محیط
کاری ،عدم شناخت نیازهای کارکنان ،رفتار

 -2عدم مطلوبیت محیط کاری
 -3عدم

متغیرهایی

مانند:

وجود

نظارت–

کارکنان از نتایج عملکرد خود در سازمان و
در مجموع عوامل سازمانی در در خواست

ارزشیابی در سازمان

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان می

 -6وجود تبعیض در سازمان

باشد .همچنین نتایج این پژوهش از منظر

 -7عدم شایسته ساالری

متغیرهایی مانند عملکرد نامطلوب مدیران،

 -8عملکرد نامطلوب مدیران

بی توجهی به مسایل رفاهی کارکنان ،عدم

 -9عدم اطالع معلمان از نتایج

مطلوبیت محیط کاری ،عدم شناخت

عملکرد خود در سازمان

نیازهای کارکنان در درخواست بازنشستگی

نتیجه گیری

و ترک کار در تحقیقاتی مانند :عوامل موثر
بر تداوم خدمت کارکنان در سازمان صنایع
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ملی ایران (صفر خانلو)2939 ،؛ راههای

نیروهای

حفظ و نگهداری کارکنان تحت پوشش

(اسکندری و عابدی)29١١ ،؛ شناسایی

بنیاد شهید و ایثارگران (قاضی زاده و

عوامل موثر حفظ منابع انسانی در صنعت

همکاران) ،29١9؛ عوامل موثر بر ترک

نفت (محمدلو)29١5 ،؛ بررسی عوامل

خدمت کارکنان در دانشگاه پیام نور

مرتبط با ماندگاری کارکنان در دانشگاه

(رسولی شهایی و صفایی )2951 ،و بررسی

علوم پزشکی هرمزگان (افشار و همکاران،

عوامل موثر در قصد ترک خدمت پرستاران

 )29١5همخوانی داشته است لذا می توان

(احمدی و همکاران )2951 ،همخوانی

گفت که این پژوهش با توجه به ماهیت

داشته و از منظر تاثیر متغیرهایی مانند :عدم

کاربردی آن می تواند تاکیدی مجدد بر

وجود نظارت– ارزشیابی در سازمان ،وجود

نقش عوامل سازمانی بر درخواست

تبعیض در سازمان ،عدم شایسته ساالری،

بازنشستگی پیش از موعد و یا ترک کار

عدم اطالع کارکنان از نتایج عملکرد خود

کارکنان باشد که بواسطه استفاده غیرعلمی

در سازمان در درخواست بازنشستگی پیش

و  ...از متغیرهای سازمانی باعث بی

از موعد و یا ترک کار با تحقیقاتی مانند:

عالقگی کارکنان گردیده است بنابراین اگر

بررسی عوامل و شرایط بقاء و ماندگاری

آموزش و پرورش بعنوان یک سازمان

کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان

به

(فوالدی،

)29١1؛

شناسایی

بخواهد

مسلح

از

جمهوری

عالقمندی

اسالمی

معلمان

عوامل

بازنشستگی پیش از موعد پیشگیری به

نگهدارنده نیروی انسانی و بررسی وضعیت

عمل آورد می بایست به نقش محوری

موجود جبران خدمت در شرکت بهره

متغیرهای نه گانه سازمانی مطرح شده

برداری از شبکه آبیاری گتوند (آقاجانی،

توجه و با استناد به نتایج تحقیقات پیشین

)29١9؛ دالیل درخواست بازنشستگی پیش

و از همه مهمتر نتایج تحقیق حاضر ،زمینه

از موعد کارکنان (حجتی و کیمیا)29١١ ،؛

ها را برای پیشگیری از ترک کار معلمان و

عوامل مرتبط با حفظ ونگهداری کارکنان

یا عالقمندی آنان به بازنشستگی پیش از

(عوامل موثر در کاهش درخواست

موعد فراهم آورند.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان) در
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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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