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  مقدمه - 1- 1

، نیروي انسانی مهمترین رکن تعالی و ترقی سازمان و عامل اساسی تحقق اهداف پیش بینی در هر سازمان

عنوان ارزنده ترین منبع  جذب، پرورش، نگهداري و کاربرد مؤثر منابع انسانی به .شده در آن مجموعه است

مدیران و متخصصان شایسته، باید استراتژیک، نیاز به تدابیر و اقدامات آگاهانه و عالقمندانه دارد، براي این کار 

اجتماعی هدایت   - دانشمند و با تجربه تربیت گردند تا سازمانهاي خرد و کالن را به سر منزل مطلوب اقتصادي 

نیروي  وري  به همین خاطر بهره ).1376میر سپاسی، ( تخصصی به حساب می آیدکنند و این توانایی یک هنر 

ها، کمبود منابع،  با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی تکنولوژي، تنوع سلیقه و لزوم بررسی آن انسانی

ت ترین تالشی که مدیری و جدي) 1375اقدسی و سکاکی(برکسی پوشیده نیست اهمیتش سرعت تبادل اطالعات، 

وري نیروي کار به ویژه نیروي کار بخش خدمات خواهد  د بود بهرهنهاي آینده با آن روبرو خواه کشورها در دهه

می  ها سازمانترین  مهم ترین، مؤثرترین و گستردهیکی از ي آموزشی به عنوان ها سازمان). 1380احمدي (بود 

کننده ي منابع انسانی سایر  و نیز به عنوان تأمینباشند که تربیت و تعلیم رسمی افراد جامعه را برعهده دارند 

به منزله ي رکن اساسی تعلیم  در این راستا، آموزشگاه و مدرسه بنابراین .هستنداهمیت ویژه اي  داراي ها سازمان

وي انسانی در ساماندهی درست نیر .فعالیت می کندو تربیت رسمی در تحقق هدف هاي آموزش و پرورش 

به طرح هاي بازنشستگی، به کارگیري  انتقال به موقع کارمندان، تبدیل وضعیت شغلی، لآموزش و پرورش شام

نیروي انسانی خواهد  بهره وري باعث تحول در آموزش و پرورش و صرفه جویی و نهایتاً... مازاد و  جاي نیروي

 مرحله توجه به آن از وزش و پرورش و لزومنقش منابع انسانی درآم نابراینب .)1394صالحی امین و پوررضا، (شد

در سازمان، می تواند زمینه ساز یک  انسانی و رفتار فردینش و نگهداري نیروي برنامه ریزي تا جذب، استخدام، گز

  .آموزش کارا و کار آمد براي گستره عظیمی از نسل آینده باشد

 در ماندن به تمایل ادافر که شود می دیده بعضاً ،ها سازمان در ماهر انسانی نیروي مهم جایگاه وجود با

 دست از خسارت است بدیهی .دارند را حرفه و شغل ترك قصد مختلف عوامل و شرایط تحت و نداشته را سازمان

 دلیل، همین به. پذیر نیست جبران مدت کوتاه در حداقل یا است پذیر نا جبران متخصص انسانی نیروي دادن

 از یکی همواره ماهر، و کارآمد کارکنان خصوص به ،داراي تحصیالت تکمیلی معلمان شغل ترك مسأله ي

 معطوف خود به را انسانی منابع مدیریت توجه و تدابیر از اي عمده قسمت و هست و بوده ها سازمان معضالت

   .)1393احمدي، رضازاده شیراز و صادقی، ( است داشته

دلیل آن تحت الشعاع قرار  هاي قابل توجه مطرح است وبعنوان یکی از مهترین سازمان پرورش و آموزش

 اهمیت به توجه با. دادن مستقیم و غیر مستقیم  تمام فعالیت هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جامعه می باشد

 دارايبطور عام و معلمان وضوح به تاثیر معلمان  به توان می جامعه همه جانبه آن در نقش و پرورش و آموزش
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 بتواند که انسانی نیروهاي پی برد، بیش از پیش آینده ساز نیروي انسانی تربیت در ،بطور خاص تکمیلی تحصیالت

 متخصص می و فرهیخته هاي نیروي تنها است مسلم .دشو همگام دانش انفجار و تغییراتبا  افزون روز سرعت با

  .)1393احمدي، رضازاده شیراز و صادقی، (دنتربیت ده مورد نظر را ماهر ينیرو دنتوان

 و دارایی و دارند توسعه در بزرگی نقش متخصص و کرده تحصیل معتقد است افراد) 9731(1هاربینسون

 این حفظ در باید مهم و زیربنایی ارگان یک عنوان به پرورش، و آموزش. میشوند محسوب سازمان يسرمایه 

  .بکوشد مردم عموم به متعلق داراییِ

 به تمایل و قصد). 2،2005کر(کند  می کار نآ در که است سازمانی از فرد شدن جدا معناي به ،شغل ترك

 و استعفاء به الزاماً که می شود تعریف استعفاء و سازمان ترك براي آگاهانه اشتیاق و میل عنوان به ،شغل ترك

 (دارد اشاره نزدیک آینده در با سازمان عاطفی رابطه ترك زیاد به احتمال به بلکه، شود نمی منجر واقعی ترك

  ).  2011، 3همکاران و میک ؛2005 کر،

نشان داده اند که از جمله می توان به   معلمانپژوهش هاي متعددي عوامل مختلفی را در قصد ترك شغل 

شایسته عدم ، )1395طالقانی، عبدالملکی و غفاري، (، میل به پیشرفت)1390حاجلو و همکاران، (کمالگرایی

مقیمی، (نظام پرداخت هماهنگ حقوقعدم ، )1393 احمدي، رضازاده شیراز و صادقی،؛ 1377مقیمی، (ساالري

 .نموداشاره شغلی  ارتقاء، نبود زمینه پیشرفت و )1393احمدي، رضازاده شیراز و صادقی، ؛ 1377

بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر قصد ترك شغل معلمان داراي تحصیالت تکمیلی شهر 

  .ب استتبریز به منظور ارائه راهکارهاي مناس

 ان مسالهبی -2- 1

 سازمان نوع گرفتن نظر در بدون ،ها سازمان تمامی در مهم هاي چالش از یکی عنوان به شغل ترك امروزه،

تمایل به ترك شغل یا قصد ترك شغل نوعی گرایش رفتاري محسوب می شود که از عوامل موقعیتی . مطرح است

براساس مدل ترك  ).4،2010همکارانالمبرت و (شود اثر میدرون و برون سازمانی همراه با ویژگی هاي فردي مت

درمجموع  .تمایل به ترك شغل تابعی است از مطلوبیت و سهولت درك شده از ترك سازمان شغل کالسیک،

مانند شرایط ( درون سازمانی، )همانند رابطه منفی بین سن و استخدام رسمی با تمایل به ترك شغل(عوامل فردي

تعیین کننده ي احتمال ترك شغل فردي کارکنان به شمار ) همانند شرایط اقتصادي( مانیو برون ساز )شغلی

  ).2010جنانکن،(روند می

سبب شده است تا توجه زیادي به آن  ،اهمیت سازمانی و جنبه اقتصادي مفهوم ترك شغل بعد روانشناختی،

مشخص ترین پیامد  احتماالً .است قصد ترك شغل، رابطه نیرومندي با ترك شغل دارد مفهومی که. معطوف شود

صرف هزینه هاي اضافی استخدام و آموزش کارکنان جدید به دلیل از دست دادن تحمیل منفی ترك شغل 

                                                             
1. Harbinson 
2. Kerr, V.O 
3. Meek, W.R, Davis,  Sramek, B. Baucas. M.S & Germain, R. N. 
4. Lambert, E.G.; Hogan, N.; Jiang, S.; Elechi, O.; Benjamin, B.; Morris, A.; Laux, J.,  &  Dupuy,  P.   
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ترك شغل کنندگان تعداد افزایش معموال با براي سازمان  معلمانانصرافی  هزینه هاي .استانصرافی کارکنان 

هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیمی را  کنندلخواه خویش ترك میغل خود را به دکسانی که ش.افزایش می یابند

انصراف  معلمانهزینه هاي مستقیم مانند جایگزین ساختن افراد دیگري به جاي  .بر سازمان تحمیل می کنند

د از دست دادن سرمایه هاي مانن یهزینه هاي غیر مستقیم، ترك شغل واقعیتبعات برخالف داده و مزید بر آن 

قصد  تفکر .که تبعات منفی خاص خود را دارد غیر قابل مشاهده است معلماناین  ترك شغل قصددر  ،یاجتماع

است که فرد شغل خود را در یک دوره زمانی معین تغییر خواهد داد ) ذهنی(احتمال یکمورد این ترك شغل در 

  ).1393؛ به نقل از احمدي، رضازاده شیراز و صادقی، 2002 هنبرگر، و پوزا –سوسا ( 

 زبده کارکنان شغلترك  هايهزینه که هستند باور این بر انسانی منابع مدیریت و اقتصاد علم نظران صاحب

 از ناشی معنوي تبعات منفی و این، بر عالوه  .تاس ناپذیر جبران مواردي در حتی و زیاد سازمان براي متخصص و

 کاري اخالق و انگیزه تعهد، کاهش جمعی، خرد از منديبهره کاهش و تجارب دادن دست از از جمله شغل، ترك

هاي هزینههمچنین ). 2000، 1مبرنها(نیست گیري اندازه قابل که است مواردي از مانده باقی میان کارکنان در

 موارد شامل ها کاستی جبرانسازمان در راستاي  براي ل در زمینه صرف زمان و اعتبارات هنگفتشغ ترك

 هنگامی تا(بازده کاهش آنها، آموزش و افراد، انتخاب مجدد کارگیري به و جذب هايهزینهصرف  چون بسیاري

اساس بر). 1381 زاده، ممی(بسیار تأثیر گذار است )شود ماهر خبره و و شده سازمان وارد جایگزین فرد که

 در غلش ترك به میل که کارکنانی برداشته، در منفی نتایج شغل ترك به تمایل) 2007( 2مطالعه دوپره و دي

- می کم نیز آنها اثربخشی و یافته کاهش کار در آنها تمرکز گرفته، فاصله سازمان از روانی لحاظ از باالست، آنها

 ترك) 2004(3طبق پژوهش دکونینک و استیول .دارد همراه به یفراوان هاي هزینه سازمان براي موارد این و شود

 قالب در شغل ترك مستقیم هزینۀ. دارد همراه به ازمانس براي غیرمستقیم و مستقیم هايهزینه کارکنان شغل

کاهش  از عبارت را شغل ترك مستقیم غیر هاي هزینه .شودمی تعریف جدید فرد و آموزش گزینش یافتن،

 دست از و هزینه یادگیري باقیمانده، کارکنان روي بر فشار سازمانی، فرهنگ تضعیف اخالقیات، و کاري وجدان

  .دانندمی سازمانی حافظۀ یا یاجتماع سرمایۀ رفتن

داراي تحصیالت تکمیلی نیز به دلیل برآورده نشدن خواسته ها و مطالباتشان،  معلماندر این بین بسیاري از 

می تواند که عوامل مختلفی باشد  ایل به ترك شغل می تواند ناشی ازاین تم. تمایل به ترك شغل پیدا می کنند

علیجانی و  خدیوي(که از آن جمله می توان به انگیزه پیشرفتن تاثیر بگذارد بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر آ

آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت ، اجرا نشدن )1390حاجلو و همکاران، (، کمالگرایی)1387فرد، 

و پیشرفت  ءارتقا، نبود زمینه )احمدي، رضازاده شیراز و صادقی(ها سازماندر مقایسه با سایر  کارکنان دولت

، احمدي، رضازاده شیراز و صادقی(فقدان شایسته ساالري و  )1393، احمدي، رضازاده شیراز و صادقی(شغلی

  .نموداشاره ) 1393

                                                             
1. Branham 
2. Dupre & Day 
3. Deconinck & Stiwell 
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ها پی بردن به انگیزه ها یا انگیزش هاي آنها  یکی از مهمترین عوامل براي پیش بینی و تعیین رفتار انسان

توجه بسیاري از  کارکنان و نقشی که در بهره وري و محیط کار دارددر سال هاي اخیر موضوع انگیزش  .است

خدیوي، (مدیران  کارآمد را به خود جلب کرده است ،پژوهشگران رفتار سازمانی، روانشناسان، مشاوران شغلی

ود قرار می دهد یکی از مهمترین انگیزه هاي اجتماعی که رفتار آدمی را تحت تأثیر خ. )1387علیجانی فرد، 

   .  مورد توجه قرار گرفت 1983در سال  "هنري موري "ت، این انگیزه براي اولین بار توسطگیزه پیشرفت اسان

کوششی است که فرد براي دستیابی به یک هدف یا تسلط بر  اشتیاق یا تالش و پیشرفت، میل و انگیزه

؛ به نقل از خدیوي، 1989ویلدر ، (دارد  یا یک معیار متعالی از خود ابراز می اشیاء، امور و یا افراد و اندیشه ها و

انگیزه پیشرفت به مفهوم انگیزه غلبه بر ) 1992 به نقل از هجل و زیگلر،(ه اعتقاد موري ب .)1387علیجانی فرد، 

 وي در توصیف نیازهاي درون. موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد مورد استفاده قرار می گیرد

یشرفت را به انجام دادن کاري دشوار، مهارت یافتن، دستکاري کردن یا سازمان دادن موضوعات زاد نیاز به پ

سریع، چیره شدن بر موانع، بدست آوردن معیارهاي باال، بهبود  فیزیکی، انسانها و یا اندیشه ها به گونه مستقل و

  )1387دیوي و علیجانی فرد، خ(برتري جستن، رقابت وهم چشمی با دیگران تعریف می کند  بخشیدن به خود و

انسانها با نیازها و انگیزش هاي گوناگون از قبیل قدرت، ایمنی، جاه طلبی، پیوندجویی، پیشرفت و غیره وارد 

سازمان و محیط کار می شوند، به دلیل تفوق انگیزشی گوناگون عالوه بر عملکرد متفاوتی که در سازمان و جامعه 

انسان موجودي تک ساختی با انگیزه متفاوتی  اینکه با. ش بیشتري دارندخواهند داشت به مشاغل خاص گرای

به همین . نیست اما انگیزه پیشرفت گوناگون در زمان هاي مختلف و حتی سنین متفاوت در افراد یکسان نیست

دلیل در مدیریت نوین علمی با بهره گیري از مصاحبه هاي تخصصی استخدام و آزمون هاي روانشناسی سعی می 

کنند که انگیزه پیشرفت کارکنان را شناسایی کرده و در انتخاب مناسب افراد براي مشاغل گوناگون آن را مورد 

 ).  1987، 1چیفمن و کانوك(توجه قراد دهند 

و در نهایت  ها سازماناز دیدگاه علم مدیریت امروز، مهمترین زمینه و عامل انجام کار در  پیشرفت انگیزش

مطالعات نشان می دهد داشتن انگیزه با افزایش بهره وري نیروي انسانی ارتباط . ی رودبهره وري به شمار م

  ). 1374بدري گرگري، (مستقیم دارد

ي بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی در پژوهشی به بررسی رابطه) 1387(خدیوي و علیجانی فرد 

یدند بین انگیزه پیشرفت مدیران با تحقق اهداف در سازمانی آنها در مدارس متوسطه پرداختند و به این نتیجه رس

. دارد وجود مدارس و تداوم آموزش، انسجام در سازمان آموزشی و  اثربخشی سازمانی آنها در کل رابطه مستقیم

یی سازمانهاي آموزشی را بررسی اي بین انگیزه پیشرفت و کاردر مطالعه خود رابطه ) 1382(نژاد میرکمالی و فرخ

  .می باشدمتغیر از لحاظ آماري معنادار  زارش نمودند که رابطه بین این دوکردند و گ

کمالگرایی در . از دیگر متغیرهایی که می تواند بر تمایل به ترك شغل تاثیر داشته باشد کمالگرایی است

؛ 1980، 2برنز(اصل به عنوان تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست نیافتنی و تالش براي تحقق آنها

                                                             
1. Schiffman & Kanvk 
2. Burns 
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خیاطان، ( هاي انتقادي از عملکرد شخصی همراه استکه با خودارزشیابی) 1395حاجلو، حیدري راد و برهمند، 

؛ حاجلو، حیدري راد و برهمند، 1990، 1روزنبلت و لهارت مارتن، فروست،). 1393احدي، کامکار و نفیسی، 

 ،مبتنی برخود ايهجنب چند بیانگر ماهیت که ابعادي افزود ها مولفه این به باید نیز را گرایی کمال ابعاد). 1395

). 1393، به نقل از یوسفی، 1990 ،2همکاران و فروست(  است گرایی کمال اجتماعمبتنی بر  و مبتنی بر دیگران 

 رفتار از دقیق ارزیابی و خود براي دقیق معیارهاي دادن قرار قبیل از رفتارهایی شامل خود، بر مبتنی گرایی کمال

 دقیق هاي یبارزیا و کامل افراد ازطریق واقعی غیر معیارهاي داشتن به دیگران، بر مبتنی گرایی کمال. است دخو

 به را منفی پیامدهاي از وسیعی پهنۀ اجتماع، بر مبتنی گرایی کمال. است استوار آنها عملکرد از سختگیرانه و

 شکست تجارب و است افراطی و مهار قابل غیر که مهم افراد سوي از تحمیلی معیارهاي زیرا. داشت خواهد دنبال

 در )1998(3همکاران و تري شورت .دارد همراه به را افسردگی و اضطراب خشم، قبیل از عاطفی حاالت و

 هدف مثبت گرایی در کمال. کردند متمایز را منفی و مثبت گرایی کمال نوع دو نظري، مدل یک چهارچوب

 منفی گرایی کمال در و است مثبت پیامدهاي به یابی منظور دست به البا سطح هاي پیشرفت و موفقیت کسب

 که یمعلمان .است منفی پیامدهاي از فرار یا اجتناب منظور باال به سطح هاي پیشرفت و ها موفقیت کسب هدف

 به رسیدن و نمایند می کامل خویشتن به رسیدن بیشتري براي کوشش باشند داشته مثبت گرایی کمال

 منفی گرایی کمال که معلمانی و شود می فعال آن نگري در مثبت باشد،ن ییافتن دست اگر حتی خود معیارهاي

 تاثیرات تضاد این و کنند می درك را تضادي عملکرد واقعی، و گرایانه کمال هاي خواسته بین باشند داشته

 ). 1393سفی، یو( باشد داشته پی در نیز ایجاد اضطراب است ممکن و گذارد می فرد بر نامطلوبی

) 1390به نقل از حاجلو، صبحی قراملکی، رهبر طارمسري و حقیقت گو، (در مطالعه استوبر و اوتو

سطوح باالتر صفات شخصیتی مثبت و رضایت بیشتر از زندگی ذهنی، شیوه در کمالگرایان سالم نسبت به ناسالم 

افزون بر این . داده اندتر علمی از خود نشان هاي مقابله اي سازگارانه تر، تنظیم باالتر اجتماعی و انسجام به

 يکمالگرایان سالم نسبت به غیرکمالگرایان در بسیاري از ویژگی هاي تعریف شده ي مثبت نمره هاي باالتر

- بنابراین ممکن است کمالگرایان فشار زیادي براي عالی بودن متحمل شوند زیرا آنها احساس می. کرده اندکسب 

، حاجلو و همکاران(یارهاي باالي خودشان باید مطابق معیارهاي دیگران هم رفتار کنندکنند که عالوه بر مع

  .ی داشته باشندیلذا شگفت آور نیست که افراد کمالگرا تمایل به ترك شغل باال). 1390

ه در مطالعه خود به بررسی رابطه کمالگرایی و فرسودگی شغلی پرستاران پرداخت) 1390(حاجلو و همکاران

که با تقویت ابعاد مثبت کمالگرایی چون سازماندهی و معیارهاي شخصی می توان  ه اندبه این نتیجه رسیدو  اند

  .فرسودگی شغلی را کاهش داد

 نقش واسطه اي خویشتن پذیري غیرمشروط را در رابطه بین کمالگرایی و ) 1394( شفیع آبادي و نیکنام

کمالگرایی مثبت داراي رابطه مستقیم و کمالگرایی منفی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  فرسودگی

                                                             
1. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate 
2. Frost et al. 
3. Terry-Short et al. 
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خویشتن پذیري غیرمشروط است و خویشتن پذیري غیرمشروط رابطه ي معکوس با ابعاد  داراي رابطه معکوس با 

  .فرسودگی شغلی دارد

. است رياند تاثیر داشته باشد شایسته ساالاز جمله موارد دیگري که بر احتمال تمایل به ترك شغل می تو  

 ترین شایسته گرفتن قرار یعنی اثربخش، بناي زیر یک. است انسانی نیروي سازمان، هر زیربناي و شالودهتاثیر 

میشود  محسوب سازمان فقیتمو اساسی شرط پیش ساالري، شایسته. شغلی موقعیت ترین مناسب در فرد

 و نگهداري جذب، ها شایستگی و ها بلیتقا بهترین با را افراد که هستند فقمو ییها سازمان). 2003، 1فیلرمن(

 براساس تنها شغلی هاي موقعیت و مزایا آن در که است نظامی سازمانی، ساالري شایسته نظام .دهندمی  پرورش

 نظام یک. شود می تفویض افراد به ثروت یا قومی اجتماعی، گروه طبقه جنسیت، مبناي بر نه و شایستگی

 انجام مطلوبی شیوة به سازمانی ساخت که زمانی و آید نائل خود اهداف به انسازم تا میکند کمک ساالر شایسته

 کرد نخواهند ترك را سازمان و دریافت کرده را خود پاداش مثبت، و خوب عملکرد داراي افراد باشد، شده

 ضایترارتقاء کارکنان، روحیۀ افزایش جمله از مزایاي متعدد سازمان هر در ساالري شایسته ).1389 ابطحی،(

 به را سازمان وريبهره سرانجام و کارکنان تعلق احساس سازمان، و فرد افزایش اثربخشی براي انگیزه ایجاد شغلی،

هاي  محیط در جز آنها استعدادهاي بروز و ظهور فرصت و نخبگان شکوفایی و رشد همچنین، .دارد همراه

 است فرارسیده آن زمان دارند، می اظهار) 1996(2لفورد و الولر  .)1386رضایی، (نمی شود میسر محور شایسته

 انسانی منابع عملکرد .شویم معطوف او هاي شایستگی و فرد به و شود گرفته فاصله شغل روي بر تمرکز از که

بنایراین عدم توجه به موضوع مهم .  شود سازمانی می موفقیت با توأم فردي عملکردارتقاء و تسهیل باعث شایسته

تحصیالت تکمیلی راي اد معلمانالخص در آموزش و پرورش می تواند زمینه را براي ترك شغل شایسته ساالري با

  . فراهم کند

یکی از عوامل موثر در  آنعادالنه پرداخت و آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

براى لذا ). 1380اعرابی، (می باشد افزایش کارایی و اثربخشی، خالقیت و نوآوري و کیفیت زندگی منابع انسانی

هاى گوناگون رایج در  هاى مختلف در کشور و جلوگیرى از پرداخت هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه

از  1370تبصره در شهریور  31ماده و  22هاى دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مشتمل بر  سازمان

این قانون که هم در قانون پرداخت هماهنگ  به ز موارد قابل توجهیکی ا. تصویب مجلس شوراى اسالمى گذشت

متاسفانه با آنکه  می باشد که معلمانحقوق و هم در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است، نظام رتبه بندي 

ایتی بنابراین این مورد نیز در نارض. سال از زمان تصویب آن می گذرد بطور کامل اجرا نشده است ده نزدیک به

  .استنقش قابل توجهی داشته  معلمانترك شغل  درشغلی و به تبع آن تمایل 

نیز از جمله موارد بسیار مهم در بحث تمایل به ترك  عزیز معلمان شغلی ارتقاءعدم زمینه سازي مناسب در 

سازمان آن  اداري مراتب سلسله در باالتر مرتبۀ احراز به منظور شغلی ارتقاءدر واقع  .می باشد معلمانشغل 

جلوه  تر مهم قبلی شغل از ها مسئولیت و وظایف لحاظ از معلمانبراي  که می باشد باالتر شغلی تصدي و مربوطه

                                                             
1. Filerman 
2. Lawler& Leford 
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 براي کارکنان در انگیزش یجادا :کرد خالصه ذیل موارد در توان می را شغلی ارتقاءاهداف  ).1386رضایی، ( نماید

 کارآیی کارکنان، از آگاهی و شناخت کفایت، با و شایسته نکارکنا خدمات کردن حفظ و جذب تر، کارایی بیش

 ایجاد وفاداري، سازمان، داخل در ذینفع معلمانبه  خالی هاي پست ارائه سازمان، و کارکنان اثربخشی افزایش

شغلی در آموزش و پرورش مبین این  ارتقاءنگاهی مختصر به بحث  .کارکنان در خاطر تعلق احساس و اخالق

و  پیدا نکردهشغلی  ارتقاءو بازنشستگی تغییر و  شغلتا آخر  ،با تحصیالت تکمیلی معلمانه گاهی مطلب است ک

اصلی ترین دلیل این مساله  ،شغلی ارتقاءنبود زمینه شاید بوده بلکه  معلماناین نه بخاطر شایستگی و صالحیت 

می تواند  معلمانر بر تمایل به ترك شغل شغلی نیز در بررسی عوامل موث ارتقاءتوجه به نبود زمینه لذا . می باشد

  .حائز اهمیت باشد

) 1386(، صادقی)1391(میرکالمی و همکاران :پژوهش هاي انجام گرفته در این حوزه از جملهدر همچنین 

قصد  درمتغیرهاي عدم اجراي نظام پرداخت هماهنگ حقوق  و انگیزه پیشرفت ) 1393(و احمدي و همکاران

  .موثر نبودي تحصیالت تکمیلی ترك شغل معلمان دارا

انگیزه پیشرفت،  نبود زمینه ارتقاء،، )جامعه مداردیگرمدار، خودمدار، (کدامیک از متغیرهاي کمال گرایی

شایسته ساالري و عدم اجراي آیین نامه قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق پیش بینی کننده مناسبی براي 

 کمیلی شهر تبریز هستند؟تمایل به ترك شغل معلمان داراي تحصیالت ت

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3- 1

 این. می باشد خاصی داراي حساسیت جامعه هر در که است ییها سازمان جمله از پرورش و آموزش

 عموم مردم قضاوت و مورد همگان دید معرض در آن عملیات و ها فعالیت که است آن دلیل به تر بیش حساسیت

 پرورش و آموزش اثر بخشی نیاز بهضرورت  اجتماعی هاي پیشرفت و تحوالت و تغییر مسیر دیگر، سوي از. است

 و سیاسی اقتصادي، انسانی، توسعۀ در نقش آن و پرورش و آموزش اهمیت به توجه با. نشان می دهد بیشتر را

 و ماهر انسانی نیروي پرورش در را تکمیلی تحصیالت داراي معلمان نقش روشنی به توان می جامعه اجتماعی

   .دریافت متخصص

 است که عوامل مختلفی نشان دهندهاما توجه عمیق به مسائل و مشکالت پیش روي این قشر زحمت کش 

 تأثیر بررسی به فراوانی تجربی مطالعات. شده استدر آنها  شغلباعث ایجاد نوعی دلزدگی شغلی و تمایل به ترك 

 فورد، چورچیل،(اند پرداخته کارکنان یل به ترك شغلو تما شغلی رضایت و عملکرد بر سازمانی متعدد متغیرهاي

 خصوصیات تأثیر به چندانی توجه تجربی بعد از بالعکس اما ؛)1993 ،2پترسون و براون و 1985، 1واکر و هارلی

 شایسته ساالريشغلی، ارتقاءفردي از قبیل نبود زمینه  انگیزه پیشرفت و خصوصیات فرا ،کمالگرایی قبیل از فردي

 .است شدهنکارکنان دولت براي معلمان پرداخت جرا شدن آیین نامه قانون نظام هماهنگ او عدم 

                                                             
1. Churchill Jr. G. A., Ford, N. M., Hartley, S. W. & Walker Jr, O. C. 
2. Brown, S. P. & Peterson, R. A. 
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 شناسایی باالخص در آموزش و پرورش ،ها سازمان در انسانی هاي سرمایه حفظ هاي راهاز آنجائیکه یکی از 

 شغل كتر به تمایل موجب که عواملی شناختبنابراین  د،میشو کارکنان شغلترك  موجب که است عواملی

 باز مشکل این حل براي را راه می تواند شود نیز می )باالتر و ارشد کارشناسی(داراي تحصیالت تکمیلی معلمان

 معلمان براي را تري بیش رضایت بتواند کهارزشمندي  تدابیر اتخاذ در را مهم خانهتوزار این مدیران ارشد و کرده

  .دهد یاري انسانی هاي سرمایه حفظ در، کند ایجاد

  اهداف-4- 1

  یهدف کل -4-1- 1

شغل معلمان داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز به منظور ارائه  قصد تركبررسی عوامل موثر در 

  راهکارهاي مناسب

  جزئی اهداف-  4-2- 1

داراي تحصیالت تکمیلی شهر  معلمانتعیین ارتباط بین انگیزه پیشرفت و تمایل به ترك شغل  -4-1- 1-2

  تبریز

  تبریز داراي تحصیالت تکمیلی شهر معلمانشغل قصد ترك ارتباط بین کمالگرایی و تعیین  -4-1- 2-2

قصد ترك شغل عادالنه حقوق و پرداخت و  حقوق تعیین ارتباط بین اجرا نشدن نظام هماهنگ -4-1- 3-2

  داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز معلمان

قصد ترك ی مناسب در آموزش و پرورش و و پیشرفت شغل ارتقاءنبود زمینه تعیین ارتباط بین  -4-1- 4-2

  داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز معلمان شغل

سازمان آموزش و پرورش و قصد ترك شغل تعیین ارتباط بین فقدان شایسته ساالري در  -4-1- 5-2

  شهر تبریزداراي تحصیالت تکمیلی  معلمان

معلمان داراي تحصیالت تکمیلی ل قصد ترك شغارائه ي راهکارهاي مناسب به منظور کاهش  - 4-1- 2- 6

  شهر تبریز

 ژوهش هاي پفرضیه-5- 1

معنی رابطه  داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز معلمان قصد ترك شغلبین انگیزه پیشرفت و  -1- 1-5

 .وجود داردداري 
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معنی داري داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز رابطه  معلمانقصد ترك شغل بین کمالگرایی و  -2- 1-5

 .ود داردوج

 معلمانقصد ترك شغل هماهنگ و عادالنه پرداخت حقوق و آیین نامه قانون نظام بین اجرا نشدن  -3- 1-5

 .وجود داردمعنی داري داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز رابطه 

 معلمانقصد ترك شغل و پیشرفت شغلی مناسب در آموزش و پرورش و  ارتقاءنبود زمینه بین  -4- 1-5

 .وجود داردمعنی داري الت تکمیلی شهر تبریز رابطه داراي تحصی

داراي  معلمان قصد ترك شغلبین فقدان شایسته ساالري در سازمان آموزش و پرورش و  -5- 1-5

  .وجود داردمعنی داري شهر تبریز رابطه  تحصیالت تکمیلی

زمینه ارتقاء، انگیزه ، نبود )خودمدار، دیگرمدار، جامعه مدار(کدامیک از متغیرهاي کمال گرایی -6- 1-5

پیشرفت، شایسته ساالري و عدم اجراي آیین نامه قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق پیش بینی کننده مناسبی 

   براي تمایل به ترك شغل معلمان داراي تحصیالت تکمیلی شهر تبریز هستند؟

  و عملیاتی اصطالحات  مفهومی تعاریف- 6- 1

  ترك شغل قصد یمفهوم تعریف- 1- 6- 1

 اش یاصل ازهايیمنبع ارضاي ن نتری تیخود را به عنوان کم اهم یشغل یکل گاهیجه اي است که فرد جادر

  ).1393 ن،یسنگاچ ی؛ به نقل از رئوف1389و همکاران،  ییدعا(درك کند 

  تعریف عملیاتی قصد ترك شغل- 1- 1- 6- 1

 .بدست می آورد) 2012(نسونیو تومل نزیجنکنمره اي که آزمودنی در پرسشنامه قصد ترك شغل 

  تعریف مفهومی انگیزه پیشرفت -2- 6- 1

  )1970هرمنس، ( دیگران و خود نظر در وجه بهترین به کار دادن انجام به تمایل از عبارتند پیشرفت انگیزش

  تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت-2-1- 6- 1

  .بدست می آورد) 1977(نمره اي که آزمودنی در پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 

  کمالگرایی یمفهوم تعریف -3- 6- 1

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست نیافتنی و تالش براي تحقق 

  .عملکرد شخصی تعریف شده است با همراهیکه با خود ارزشیابی انتقادي ) 1980برنز،(آنها
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  عملیاتی کمالگرایی تعریف-3-1- 6- 1

  .بدست می آورد) 1386(مه کمال گرایی چندبعدي بشارتنمره اي که آزمودنی در پرسشنا

  شایسته ساالري یمفهوم تعریف- 4- 6- 1

شایسته ساالري از نظر مفهومی، به معناي شرایطی در سازمان است که در آن افراد شایسته هر جایگاه 

موفقیت یک به عبارت دیگر، شایسته ساالري به این معناست که . شغلی، عهده دار آن وظیفه یا شغل باشند

  .شخص تنها به وسیله شایستگی وي تعیین شود

  شایسته ساالري عملیاتی تعریف-1- 4- 6- 1

دلیل تمایل به ترك شغل من، عدم شایسته ساالري در  "نمره اي که آزمودنی از پاسخ دادن به این پرسش

  . بدست می آورد ".سازمان آموزش و پرورش است

  هماهنگ حقوق نظام پرداخت قانون یمفهوم تعریف-5- 6- 1

 از جملهآنان  سازمانی هايسازي حقوق دریافتی تمامی کارمندان دولت با توجه به شایستگی  هماهنگبه 

  . اطالق می شودتجربه  و لیت تحت تصدي و دوره هاي گذراندهمدرك تحصیلی، میزان مسئو ،میزان سختی کار

  نظام پرداخت هماهنگ حقوق قانون عملیاتی تعریف-5-1- 6- 1

دلیل تمایل به ترك شغل من، عدم اجرا شدن آیین نامه  "اي که آزمودنی از پاسخ دادن به این پرسشنمره 

  . بدست می آورد ".است کارکنان دولتقانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق 

  شغلی ارتقاء یمفهوم تعریف- 6- 6- 1

مهم تر و  وظایفکارمند عالوه بر محول شدن  ترفیع یا پیشرفت شغلی روندي است که طی آن، به یک

  .گیرد حقوق و مزایاي بیشتري نیز تعلق می، به جهت تنفیض مسئولیت اداري حساس تر

  ارتقاء شغلی عملیاتی تعریف- 1- 6- 6- 1

دلیل تمایل به ترك شغل من، که عدم ارتقاء شغلی در  "نمره اي که آزمودنی از پاسخ دادن به این پرسش

  . بدست می آورد ".آموزش و پرورش است
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  مقدمه -2

بررسی پیشینه، سوابق و ادبیات موضوع مورد نظر که تحقیق مورد نظر را با تحقیقات گذشته و مرتبط با 

در این فصل ابتدا مبانی نظري متغیرهاي . باشد دهد، یکی از مهمترین مراحل پژوهش می موضوع پیوند می

ات انجام شده در زمینه روابط بین متغیرها پرداخته پژوهش مرور می شود سپس به بررسی نتایج آخرین تحقیق

  .خواهد شد

   مبانی نظري پژوهش) الف

 1قصد ترك شغل -2-1

کنند تا کارکنان مستعد خود  ها تالش می هاي توسعه منابع انسانی، سازمان با افزایش رقابت و گسترش روش

ها همواره از این  اما سازمان باالیی از خود بروز دهندها بتوانند عملکرد  را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آن

هاي انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا هر سازمان براي آموزش، تربیت  له بیم دارند که سرمایهمسأ

ست کند و با از د هاي بسیاري را صرف می و آماده سازي کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارایی مطلوب، هزینه

سرمایه گذاري شود که طی سالها  دادن نیروهاي ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربیاتی می

  ).2،1982فلدمن( استآمده  دست به

 منابع هاي مدیریت نگرانی مهمترین از ییک به سرآمد يها سازمان در کلیدي کارکنان شغل ترك امروزه

 شغل ترك به تمایل در عوامل مؤثر و دالیل بتوانند که ییها مانساز دلیل، همین به  .تاس شده تبدیل انسانی

  هاي روش و سیاستها کنند، ترك را سازمان ،کارکنان اینکه از پیش می توانند کنند، درك را کارکنان

-105، 1389زمانی فر واحمدي آزرم، ( بگیرند کار بهرا کارا  انسانی منابع نگهداري و حفظ براي را مؤثري 

136.(  

شود که موجبات پیشرفت اقتصادي،  وي انسانی یکی از مهمترین دارایی هاي هر جامعه اي محسوب مینیر

است، غیر قابل انکار  ها ازمانس درانسانی  اهمیت نقش نیروي. اجتماعی و سیاسی هر کشوري را فراهم می آورد

باشد و عدم توجه به فراهم  نیروي انسانی کارسازترین ابزار جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می

در محیط آشفته . باشددر برداشته  ها سازمان زیادي را براي تواند مسائل نمودن محیط مناسب براي آنان می

وفاداري به سازمان و . ها با یک تغییر تدریجی در روابط سنتی اشتغال و استخدام روبرو هستند نامروزي سازما

بخصوص در آموزش و  سازمانشغل میانگین مدت تصدي یک شغل کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ترك 

از نگاه مدیران در زمان کنونی جذب و نگهداري کارکنان با کیفیت از هر زمان دیگري . افزایش یافته است شپرور

که شماري از گرایش ها مانند جهانی شدن، افزایش کارهاي دانشی و نرخ رشد تکنولوژي،  با اهمیت تر است چرا

                                                             
1. Desire to leave the job 
2. Feldman 
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در همین راستا امروزه ثبات نیروي . سازدبه دست آوردن و نگهداري سرمایه هاي انسانی را ضروري و حیاتی می 

بازي  بیشترينقش حیاتی  بینی، شود و حتی در آینده قابل پیش ي محسوب میرکار یک استراتژي رقابتی قو

ضمن بکارگیري روش هایی براي جذب  ،مدیریت در کنار سایر کارکردهاي خود). 1379معینی بادي،( کند می

کارها، بخشی از کارکرد خود را صرف نگهداري نیروي جذب شده به سازمان مناسب ترین افراد براي مناسب ترین 

  ).24-1، 1390افخمی اردکانی و فرحی، ( کند ها می و فعال نگهداشتن آن

 به اصوالً اجباري ترك. دارد وجود اساسی کارمند تمایز اجباري ترك اختیاري و ترك بین سازمان نظر از

 ادامه ،به طبع همسر انتقال مانند بازنشستگی، باشد نمی اختیار سازمان در کنترل آن که می گردد اطالق مواردي

معموالً  و باشد اختیار سازمان در میتواند آن که کنترل شود می گفته به مواردي اختیاري همچنین ترك تحصیل،

کارکردي  غیر توان ترك را به کارکردي و از طرف دیگر می. می گردد ناشی سازمان موجود شرایط از آن علت

ها  ترك کارکردي را خروج نیروهاي ضعیف، بی انگیزه، تنبل و کم کار می گویند که با خروج آن. تقسیم کرد

توان نیروهاي خالق و تفکرات جدید را وارد سازمان کرد و ترك غیر کارکردي را خروج نیروهاي کلیدي، با  می

  ).1387اصیلی و قدیریان، ( سازمان گویند مندکیفیت و دانش

غیبت، تضعیف (کاهش هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم  منظور حفظ سرمایه هاي انسانی و  به سازمانها

کنند،  می باید نسبت به شناسایی عواملی که کارکنان را ترغیب به ترك سازمان ،ترك سازمان) فرهنگ سازمانی

 از تنها  نه ها، محرك این مثبت تقویت و اثرگذار هاي از روي برخی محرك شغل ترك نیت بینی پیش. اقدام نمایند

 بستگی دل .سازند می ور شعله کارکنان در نیز ماندن را نیت بلکه کند، می جلوگیري شغل ترك نیت گیري شکل

 ندارند، بستگی دل کارشان به که افرادي. شود می بهره وري مشتري و رضایت و شغلی عملکرد بهبود موجب شغلی

 می گذرانند بطالت به وقت خود را یا دهند انجام می دیگري کارهاي سازمان در کار حین در و بیگانه اند کارشان از

اگر مدیریت نتواند این مهم را به نحو مطلوب انجام دهد زمینه ترك افراد  ).174- 157، 1391ظریفی وهمکاران،(

  .شود سازمان را فراهم می

  1شغلتعریف ترك  - 2-1-1

یا جابجایی اختیاري کارمند از یک واحد به واحد دیگر یا از یک سازمان  خروج اختیاري کارکنان از سازمان

  ).2،1982فلدمن(می نامند  شغلبه سازمان دیگر را ترك 

 بین ارتباطی تعارض و از شکاف خبر که دهد می نشان خود متبوع سازمان ترك به را هر فرد نیت ،شغل ترك

 به را ها روحیه کاهش و انتخاب باز بازآموزي، ها، فرصت ه يهزین ها، سازمان در شغل ترك. است شاغل و سازمان

 یکی از بانکی، حوزة در شغل ترك باالي شود سطح سازمانی می شدید ریزشهاي موجب و کند می سازمان تحمیل

  ).3،2011،767ویتمر و مارتین( مطرح است آسیب یک عنوان به ایران در که است موضوعاتی

                                                             
1. Definition of job vacancies 
2. Feldman 
3. Whitmer and Martin 
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  شغلانواع ترك  - 2-1-2

  مجازي شغلترك  - 2واقعی  شغلك تر -1

شغل سازمان ترك  هستند که آشکارا کارکنان شغلاخراج، انتظار  ، تعدیل،استعفاء واقعی شامل شغلترك 

تکلیف  مذکورکه در مورد مسایل  می باشند چرا نگران کننده تر و مجازي بسیار تلخ تر شغلمی نمایند اما ترك 

حجم کار و  اطالع داشته و سازمان نوع فعالیت، شغلنبود فرد در محل  از وشن بوده و سازمانرسازمان و کارکنان 

در  ریزي مجدد می نمایند، اما برنامه طورکلی اهداف و راهبرد خود را بر اساس نیروهاي موجود باز طراحی و به

ودن آیا در استخدام سازمان ب مجازي سازمان اطالع ندارد که آیا کارکنان علیرغم حضور فیزیکی و شغلترك 

 نیستند و مجمومه شغلفکري در  نظر موریت هاي آن هستند و یا ازسازمان و تحقق اهداف و مأ شغلدر  واقعاً

مجازي به  شغلترك  .براي سازمان تلخ بوده و سازمان دچار سردرگمی ومشکالت متعدد خواهد شد این کامالً

دارند و فکر اندیشه و توان وتخصص خود را در  حضور فیزیکی شود که در سازمان صرفاً عمل کارکنانی اطالق می

درنتیجه . گیرند جهت اهداف شخصی خود در خارج از سازمان و یا درجهت اهداف سازمانی دیگر به کارمی

شود که سازمان با آنتروپی مثبت  نداشتن درك صحیح از این پدیده و نیافتن راه حل براي آن منجر به این می

به ویژه در . و رقابت خارج شود کار فرسایش شده و کم کم از عرصه کسب و درون دچارمواجه شده و به تدریج از 

ینده سازمان بسیار مهم و حیاتی ها براي آ چراکه اندیشه و تخصص آنمورد کارکنان دانشور بیشتر صادق بوده 

شود یعنی کارکنان  تمایل به ترك شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل براي ترك سازمان ناشی می. باشد می

دهند و  صورت تدریجی در خود پرورش می  کنند بلکه تمایل به ترك شغل را به به یکباره سازمان را ترك نمی

هاي دیگر، اقدام به ترك شغل  نبودن فرصتهاي استخدامی در سازما پس از در نظر گرفتن همه شرایط ومناسب

  ).360- 350، 1،1982فلدمن( می نمایند

  ها سازمان در شغلهاي ترك  هزینه - 2-1-3

شامل هزینه هاي مربوط به مصاحبه خروج، هزینه هاي اداري  :هزینه هاي مربوط به پست بال تصدي -1

 - 3 هزینه هاي استخدام کارکنان جدید - 2مهارت از دست رفتههزینه دانش و ، استعفاءقطع حقوق و دستمزد و 

 عالوه بر هزینه هاي مستقیم بخش مهمی ازکارکنان تازه وارد عارفه و توجیه شامل هزینه م :هزینه هاي آموزش

توان به مواردي مانند امکان دستیابی رقبا به  شود که می در بلند مدت دیده می ،کارکنان شغلتاثیرات ترك 

تصور سایر  مد؛از دست دادن پتانسیل نیروهاي کارآ افت فروش؛ کاهش رضایت شغلی؛ اطالعات کلیدي کارکنان؛

بهم خوردن شبکه اجتماعی وافت روحیه  بیرون سازمان؛ در وجود فرصت هاي شغلی بهترن مبنی برکارکنا

  ).2،1993می یر تت و( نمودکارکنان اشاره 

                                                             
1. Feldman 
2. Tet and Miyer 
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  شغلتعریف تمایل به ترك  - 2-1-4

 فرد خود آن آغازگر که اجتماعی یک سیستم عضویت محدوده ي از خروج سمت به فرد حرکت میزان

 شغل تعریف ترك قصد و برنامه ریزي کردن، فکر فرایند عنوان تمایل به ترك شغل به .دشو می تعریف باشد، می

در  عباراتی اظهار تمایالت، .باشد نمیشغل، آشکارا  ترك به ذهنی تمایل حقیقی، شغل ترك خالف بر. شده است 

 تعریفچنین  كتر به ذهنی تمایل. دباش می گروه هدف عالقه مورد خاص موقعیت یک مورد در این زمینه و

 ترك اصلی نیازهاي پیش کی ازمی دهد که ی تغییر را خود شغل معین و مناسبی زمان طی در فردي که شود می

  ).1،2010المبرت( باشد می حقیقی شغل

  2گرایی کمال - 2-2

 نورد( است بوده مازلو و آدلر فروید، همچون بزرگی پردازان نظریه توجه مورد گذشته گرایی در کمال سازه ي

 فراخور به هرکدام و است قرارگرفته بسیاري پژوهشگران اقبال مورد نیز اخیر هاي دهه در و) 3،1974هال و بی

 مرتبه بلند معیارهاي که امر براین پژوهشگران، اکثر حال بااین. اند داده ارائه آن از متفاوتی تعریف خود دیدگاه

  .نددار توافق است، گرایی کمال محوري مفهوم عملکرد، براي

 به را آن اساسی اضطراب از رهایی براي افراد که داند می زندگی از اي شیوه را گرایی کمال) 1950( 4هورناي

 گناهی را خود اشتباه ترین کوچک بودن، نقص و عیب بی به رنجورانه روان گرایش را گرایی کمال و بندند می کار

 است باور این بر) 1978( 5هانلند. کند می تعریف تن،داش شوم پیامدهاي انتظار مضطربانه و پنداشتن نابخشودنی

 که است هیچ یا  همه قانون گونه به خود پیرامون محیط درك به فرد عالقه و گرایش دهنده نشان گرایی کمال که

 اي گسترده طور به گرایی کمال مفهوم گرچه. شوند می حاصل ها شکست یا ها موفقیت شکل به نتایج آن، موجب به

 شده تعریف ناسازگار و ناشناخته تقریباً اي پدیده عنوان به هنوز اما است، کرده جلب خود به را شناسان نروا توجه

  ).6،2006هماچک( باشد هنجار به نا و هنجار به هاي صورت به تواند می منفی، و مثبت گرایی کمال سازة. است

 براي را معیارهایی دارند،) هنجار به( مثبت گرایی کمال که کسانی) 2005( 7همکاران و شوت تري عقیده به

 کردن تالش نقش باشد، مهم برایشان معیارها آن به نرسیدن یا و سیدنر درحالیکه اما گیرند، می نظر در خود

 انجام در وقتی و برند می لذت زیاد تالش و کار از افراد این درواقع. دارد اهمیت نظرشان در هدف به رسیدن براي

  .هند د انجام توانند می که نحوي بهترین به را آن کنند می سعی آزادند، کاري ندادن یا دادن

 خویش استعدادهاي فرد که شود می باعث بلکه شود، نمی مشکلی موجب تنها هنجارنه به مثبت گرایی کمال

  .یابد دست باالیی شخصی رضایت احساس به و سازد شکوفا را

                                                             
1. Lambert 
2. Perfectionism 
3. Rolling Beam and Hall 
4. Horney 
5. Hanland 
6. Ambitious 
7. Shoot and colleagues 
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 ها آن از اشتباهی مبادا که آنند فکر در بیشتر رنجور، ن روا یا) هنجار به نا( منفی گراي کمال افراد مقابل، در

 بهتر دیگران از اگر حتی دارند، منفی گرایی کمال که نی کسا. کنند نمی پیروزي احساس وقت هیچ ها آن بزند؛ سر

 و گیرند یم نظر در را باالتري هدف کنند، می سرزنش را خود ها آن کنند، نمی رضایت احساس بازهم کنند، می کار

 روان و افسردگی انواع دچار درنتیجه و درگیرند خودشان با همیشه کنند، می گیر انتها بی زنجیره این در مدام

  .شوند می رنجورخویی

 هایی مکانیزم با و کند؛ می بازي روانی هاي آسیب مسیر و حفظ شناسی، سبب در مهمی نقش گرایی کمال

 همچون رفتارهایی نیز و شود می عملکرد براي ناپذیر انعطاف قوانین دایجا باعث که افراطی معیارهاي ازجمله

 ،1ریز و دایک پیک، اگان،( اي مقوله دو افکار همچون شناختی هاي سوگیري عملکرد، مکرر ارزیابی و اجتناب

 درمورد معیارها افزایش و شکست به انتخابی توجه) 3،2010ویلکچ و استیل ،2دهر الفیک، واتسون، ؛2007

  )2007 ،4شافران و فیربرن برون، گلور،( شود می برجسته تاوردهادس

 استاندارهاي از اي مجموعه که است کسی گرا کمال کنند می بیان) 2011( 5آیبرك و آتا کاراکاس، اروزکان،

 بنابراین،. شود می هیچ یا  همه تفکر درگیر خود عملکرد ارزیابی هنگام و کند می ایجاد باال و غیرواقعی سخت،

 و عیب بی معیار آن چارچوب در فقط عملکرد و آید دست به باال معیار یک که دهد می رخ زمانی تنها موفقیت

 ها پژوهش که نیست انتظار از دور بنابراین. دهند می تعمیم ازحد بیش را شکست تجارب گرا کمال افراد. است نقص

 و قلب کرونري بیماري خودکشی، پایین، فسن عزت اضطراب، افسردگی، با گرایی کمال که باشند آن از حاکی

 داند، می معیارها و ها موفقیت کسب به مشروط را خود پذیرش فرد وقتی چراکه. باشد داشته ارتباط الکلیسم

 تحقق در ناکامی و شکست آن، دنبال به و شد خواهد مشکل دچار مؤثر، طور به اهداف پیگیري روند احتماالً

 در معیوب هاي شناخت ایجاد و اهداف سایر به دستیابی در فرد ناکامی باعث خود این که داد خواهد رخ اهداف

 بر. شود می فرد در بسیار مسائل و مشکالت مستوجب گرایی کمال فرایند این طی در بنابراین. شد خواهد فرد

 کاف و کمپ استوبر، پژوهش ازجمله است شده انجام گرایی کمال ◌ٔ درزمینه تاکنون که هایی پژوهش اساس
 بنابراین. دارد دنبال به را گناه احساس و اي روده هاي اختالل افسردگی، همچون پیامدهایی گرایی کمال) 2008(6

 از انواعی کنند می بیان پژوهشگران از برخی. شوند تعدیل افراد در پیامدها این است الزم رسد می نظر به

 ناسازگارانه و ناسالم آزرده، روان انواع از توان می را گرایی مالک نوع این و اند سالم و سازگارانه بهنجار، گرایی کمال

 آزرده روان و بهنجار گرایی کمال بین ،)2012( 8کمپداش و اسکپسالیوان لی، ازنظر) 7،2006وینتر( کرد متمایز آن

 گرایی کمال ت؛اس شده  تعریف واقعی و معقول معیارهاي براي تالش عنوان به بهنجار گرایی کمال. دارد وجود تمایز

 کردن مأیوس بر تمرکز و شکست از ترس با که است باال بسیار معیارهاي براي تالش به تمایل آزرده روان

                                                             
1. Aegon, Courier, Dike and Riz 
2. Watson, Alfak, Dahr 
3. Steel and Wilcoch 
4. Glover, Brown, Fiberburn and Shaferan 
5. Arizankan, Caracas, Ata and Ayrobarca 
6. Camp and cuff 
7. Winter 
8. Lee, Scapsal, and Campbell 
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 از نقل) 1991( 1فلت و هویت وسیله به گرایی کمال گیري اندازه و تعریف براي دیگر رویکرد. است همراه دیگران،

 شده تشکیل جداگانه بعد سه از گرایی کمال که دادند نشان ها آن. شد گذاري پایه )2011(،2همکاران و اروزکان

  .مدار اجتماع و دیگرمدار خودمدار، گرایی کمال. است

 انتهاي در آزرده، روان گرایی کمال آن انتهاي یک در بگیریم درنظر طیف یک صورت به را گرایی کمال اگر

 سطح باال، معیارهاي با که دارد قرار سالم و نجاربه گرایی کمال بین،  این در درجایی و گرا غیرکمال افراد دیگر

 این. هستند گناه احساس تجربه مستعد گرا کمال افراد. شود می مشخص برتري براي تالش و یافتگی سازمان باالي

 همراه غرور احساس باتجربه سازگار، گرایی کمال که درحالی شود، می دیده ناسازگار گرایی کمال در تنها حالت

 باالي سطوح با دیگرمدار و خودمدار گرایی کمال که دهد می نشان شواهد همچنین). 3،2012همکاران و لی( است

  ).2011 ،4شافران و وید اگان،( است همراه وظایف، در شکست دنبال به هم  آن گناه احساس

 عالی نتایج به دستیابی هنگام به غرور و رضایت احساس تجربه از را افراد مدار، اجتماع گرایی کمال

  ).2010 ،5یانگ و استوبر( دارد بازمی

 معیارهاي و اهداف است از عبارت که کنند می یاد گرایی کمال بعد شش از) 1990(6همکاران و فروست

. دهی سازمان و اعمال در تردید والدین، انتقادات والدین، انتظارات اشتباه،  به اندازه از  بیش دادن اهمیت شخصی،

 ابعاد دیگر و سازگارانه یا مثبت گرایی کمال کننده تبیین دهی، سازمان و شخصی ايمعیاره میان، این از

  .است ناسازگارانه یا منفی گرایی کمال کننده تبیین

 خودمدار، گرایی کمال شامل که جداگانه بعد سه از گرایی کمال که باورند این بر هم) 1991( 7هویت و فلت

 شامل انگیزشی مؤلفه یک خودمدار، گرایی کمال. شود می تشکیل مدار معهجا گرایی کمال و مدار دیگر گرایی کمال

 باالي معیارهاي کمال، براي قوي انگیزه افراد بعد این در و است کامل خویشتن به دستیابی براي فرد هاي کوشش

 داشتن به شگرای دربردارنده و فردي میان بعد یک دیگرمدار، گرایی کمال. دارند هیچ یا  همه تفکر و غیرواقعی

 والدین کمالگرایانه هاي گرایش مانند دارند، زیادي اهمیت فرد براي که است اشخاصی براي کمالگرایانه معیارهاي

 تحمیلی بینانه غیرواقع یا کمالگرایانه معیارهاي شامل برداشتی مدار جامعه گرایی کمال درنهایت فرزندانشان، براي

  است دشوار حداقل نباشد، محال اگر شده تحمیل معیارهاي این به دسترسی و است فرد بر دیگران سوي از

  چندبعدي اي سازه عنوان به گرایی کمال: الف

 چندبعدي اي سازه به بعدي تک اي سازه از گرایی کمال بندي مفهوم و تعریف در تغییري 1990 دهه آغاز در

  .شود می دیده

                                                             
1. Identity and Felt 
2. Eroshkan et al 
3. Lee and co-worker 
4. Aegon, Wade and Shafran 
5. Stoeburg and Yang 
6. Freud et al 
7. Felt and Identity 
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  دیدگاه هاي کمالگرایی - 1- 2-2

 عنوان به را گرایی کمال) 1991 ،1991( ،2فلت و هویت ،)1990(1همکاران و فراست محققان از گروه دو

 اند کرده طراحی آن گیري اندازه براي چندبعدي مقیاس دو هم از مستقل طور به و کرده تعریف چندبعدي اي سازه

  .است گرفته قرار بررسی مورد زیر در دیدگاه دو این). سی پی ام(

  همکاران و فراست دیدگاه

 ،1980 برنز، ،1978هاماچک، ؛1965هولندر،( گرایی کمال يدرزمینه شده مطرح نظري هاي بحث اساس بر

 مقیاس نام به ابزاري و دارد بعد شش که اند کرده مطرح را اي سازه) 1990( همکاران و فراست ،)1984 ،3پاچت

 و فردي بین بعد دو: باشد می بعد شش دربرگیرنده که کردند طراحی آن گیري اندازه براي گرایی کمال بعدي چند

 درباره شک اشتباهات، درباره نگرانی شخصی، معیارهاي عبارتنداز، ابعاد این باشد، می فردي درون بعد چهار

   .سازمان و والدین انتقادگري والدین، انتظارات اعمال،

  شخصی معیارهاي: ب

 اساس بر را خودشان و گزینند میبر خودشان براي باالیی معیارهاي افراد که است حدودي کننده منعکس

  .کنند می ارزیابی معیارها این به یافتن دست

 تعبیر شکست از شاخصی عنوان به را اشتباهات فرد که شود می گفته حدودي به :اشتباهات درباره نگرانی

 به را ها آن اشتباهات نیز دیگران که کنند می فرض و داده نشان واکنش اشتباهات به منفی طوري به کند، می

  .کنند می ارزیابی منفی شکلی

  .باشد می تکالیف تکمیل ◌ٔ درزمینه اش توانایی درباره فرد اطمینان حدود کننده منعکس :اعمال درباره شک

  .شود می مربوط اند گرفته نظر در او براي والدین که باالیی معیارهاي از فرد ادراك به :والدین انتظارات

  .دارد اشاره وي عملکرد ارزیابی زمان در والدینش منتقدانه ارزیابی از ردف ادراك به :والدین گري انتقاد

  ).2002 ،4بارتلو دي و فراست( شود می اطالق سازمان و ترتیب نظم، دانستن مهم به فرد تمایل به :سازمان

 بر تأکید با) 1991( فلت و هویت ،)1990( همکاران و فراست با همزمان تقریباً :فلت و هویت دیدگاه: پ

 گرایی کمال آنان اعتقاد به. پرداختند گرایی کمال از چندبعدي رویکرد ارائه به فردي برون و فردي درون هاي جنبه

 بعد سه این. مدار جامعه گرایی کمال و مدار دیگر گرایی کمال خودمدار، گرایی کمال. است شده تشکیل جنبه سه از

 و انتقادي هاي ارزیابی غیرمنطقی، انتظارات داشتن بودن، کامل براي انگیزه نظیر( رفتاري و کلی تمایالت برحسب

  .شوند می متمایز هم از) عملکرد با خود دانستن برابر و تندوتیز

  

  

                                                             
1. Frost et al 
2. Identity and Felt 
3. Holder, Hamachak, Burns, Patch 
4. Frost and Di Bartleo 
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  خودمدار گرایی کمال: ت

 که باشد می کمالگرایانه رفتارهاي کننده منعکس که است شده تعریف گرایی کمال فردي درون بعد عنوان به

 بینانه غیرواقع معیارهاي وضع دربرگیرنده بعد این. دارد جهت خود »سمت به و شود می ناشی فرد« خود از هم

 هاي ارزیابی و غیرمنطقی انتظارات این تعمیم و ها ضعف و نواقص بر تمرکز با خود گیرانه سخت ارزیابی خود، براي

 انگیزشی عامل دربرگیرنده خودمدار ییگرا کمال ها، مؤلفه این بر عالوه. باشد می رفتاري هاي حیطه انواع به تندوتیز

 دیگر بیانی به. کند تالش شکست از اجتناب کمال آوردن دست به براي فرد شود می موجب که است اي قوي

  .دارند انگیزش است کمال که خود هدف به شدن نائل براي خودمدار گرایان کمال

  مدار دیگر گرایی کمال: ث

 ارزیابی سبک بینانه، غیرواقع انتظارات دربرگیرنده که شود می توصیف گرایی کمال فردي بین جنبه عنوان به

 سمت به ذکرشده موارد اما. باشد می شکست از اجتناب و کمال به شدن نائل براي قوي انگیزش و انتقادي بسیار

 بودن کامل روي تأکید دیگران، براي بینانه غیرواقع معیارهاي شامل گرایی کمال نوع این. دارد سوق دیگران

. یابند دست کمال به دیگران دارند انتظار افراد این. باشد می دیگران عملکرد از انتقادي بسیار ارزیابی و دیگران

  .شوند می درگیر افراطی تنبیهی رفتار مختلف فرم در مدار دیگر گرایان کمال

  مدار جامعه گرایی کمال: ج

 و دارند فرد براي اي بینانه غیرواقع انتظارت دیگران ینکها بر مبنی شود می تعریف ادراکاتی یا باورها عنوان به

). 1991 ،1فلت و هویت( آورند می فشار بودن کامل براي او به و دهند می قرار ارزیابی مورد گیرانه سخت بسیار را او

 تی،شخصی هاي ویژگی با را سازه این همبستگی گرایی کمال گانه سه ابعاد بررسی ◌ٔ درزمینه پژوهشی هاي یافته

 خود خودشیفتگی، هاي مشخصه با خودمدار گرایان کمال. اند کرده تأکید شناختی روان مشکالت و رفتاري

  .است ارتباط در افسردگی و کارها دادن انجام در تعلل و انگاري سهل گناه، احساس گري، انتقاد خود سرزنشگري،

 هاي ویژگی جویی، سلطه و اقتدارگرایی ،دیگران سرزنش ازجمله منفی، هاي مشخصه با مدار دیگر گرایی کمال

 دیگران، تأیید به نیاز با مدار جامعه گرایی کمال. دارد همبستگی ضداجتماعی و خودشیفته نمایشی، شخصیتی

 است مرتبط اضطراب و افسردگی شکست، دهی تعمیم بیش بیرونی، کنترل منبع منفی، ارزشیابی از ترس

  ).1383 بشارت،(

  همکاران و استوبر دیدگاه: چ

 منفی واکنش و کمال براي تالش. دارد جنبه دو گرایی کمال) 2002( 2استول و بکر پیچک، استوبر، اعتقاد به

 که درحالی). 2006 ،3اوتو و استوبر( است گرایی کمال مثبت بعد و اصلی جزء نمایانگر کمال براي تالش. نقص به

                                                             
1. Identity and Felt 
2. Stoeburg, Ivy, Becker and Stoll 
3. Stewart and Otto 
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 هندرسون، و فراست( دارد گرایی کمال منفی بعد و تباهاتاش درباره نگرانی با نزدیکی رابطه نقص به منفی واکنش

  ).2002 ،1پریسر و رایس ؛1991

 سرآمد دانشجویان در را گرایی کمال و الیوت بخشی سه هدف تئوري کیفی تحقیقی در) 2004( 2نیومیستر

 اظهار خودمدار نگرایا کمال تحقیق این در. است کرده فراهم ها فرضیه این براي هایی حمایت و بررسی دانشگاهی

 اهداف که اند داشته اذعان مدار جامعه گرایان کمال که درحالی دارند گرایشی عملکرد و تبحري اهداف که اند داشته

  .دارند گرایشی عملکرد و گریزي عملکرد

 استانداردهاي خودمدار گرایان کمال که رسیدند نتیجه این به) 2006( 3فینچ و نیومیستر کمی تحقیقی در

 اساس، این وبر کنند می ارزشیابی استانداردها این اساس بر را خود عملکرد و کنند می انتخاب خود براي یباالی

 اهداف که دارد احتمال بیشتر مدار جامعه گرایان کمال همچنین. دارند گرایشی عملکرد اهداف یا تبحري اهداف

  .گیرد می نشأت شکست از ها آن ترس از که بپذیرند را گریزي عملکرد یا گرایشی عملکرد

 گرایی، کمال چندگانه و ساده رابطه بررسی باهدف) 1389( رحمانی پوربهرام، بابلیان، زاهد که پژوهشی در

 دانشگاه دانشجویان از نفر 110 تعداد دادند، انجام تحصیلی فرسودگی با تحصیلی عملکرد و هدف گزینی جهت

 بود این از حاکی نتایج و قراردادند پرسشنامه از استفاده با ارزیابی مورد و انتخاب نمونه عنوان به را اردبیلی محقق

  .دارد وجود دار معنی رابطه تحصیلی فرسودگی با تحصیلی عملکرد و هدف گزینی جهت گرایی، کمال بین که

  هدف گیري جهت و شناختی روان هاي سازه بین ارتباط: ب

) 1385 لطیفیان، و جوکار( هویت ابعاد قبیل از هایی سازه و هدف گیري جهت بین زیادي هاي پژوهش در

  .است آمده دست به آماري دار معنی رابطه... و) 1384 جوکار،( خودتنظیمی و هدف گیري جهت

) 1383 بشارت،( تحصیلی موفقیت و گرایی کمال بین رابطه نیز بسیاري هاي پژوهش این بر عالوه

 گرایی کمال و بستگی دل هاي سبک) 1388 بشارت، و خسروي صحرائی،( کارایی و منفی و مثبت گرایی کمال

 را) 1389 پور، گرانمایه و نژاد حبیب بشارت،( روان سالمت و گرایی کمال) 1386 میرزمانی، و لو جوشن بشارت،(

  .اند کرده گزارش

  4پیشرفت انگیزه - 2-3

 براي را افراد نیاز این. برتري معیار با مقایسه در کارها خوب دادن انجام به میل: از عبارتست پیشرفت به نیاز

 5لوول و کالرك اتکینسون، کللند، مک( کند می انگیزه با »برتري معیار با رقابت در موفقیت« کردن جستجو

 مثل تکلیف با رقابت که طوري به است، اي گسترده اصطالح برتري، معیار اما). 1384 زاده محمد از بنقل ،1953

 باال ممکن، زمان بهترین در مسابقه در دویدن مثل خود با رقابت کننده، متقاعد اي رساله نوشتن معما، کردن حل

   آن. شود می شامل را شدن کالس اول شاگرد و مسابقه بردن مثل دیگران با کردن رقابت یا ها، نمره معدل بردن

                                                             
1. Frost & Henderson; Rice & Pearce 
2. Newster 
3. Newster and Finch 
4. Achievement Motivation 
5. McClelland, Atkinson, Clarke and Lewall 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the factors affecting turnover intention 

of postgraduate teachers in Tabriz in order to provide appropriate solutions. This is 

a descriptive-survey research. The statistical population consisted of all 

postgraduate teachers (Master and higher) in five districts of Tabriz. 174 teachers 

were selected based on Morgan sampling table and using random cluster sampling 

and answered to questionnaires of Turnover Intention (Longo and Mora, 2011), 

Multidimensional Perfectionism (Besharat, 2007), Progress Motivation (Hermans, 

1977) and researcher's questions. The collected data were analyzed using 

descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statics (Pearson 

correlation and Stepwise multivariate regression). The results of analysis showed 

that there is a significant relationship between turnover intention with progress 

motivation, perfectionism, lack of promotion and failure to enforce the law of 

harmonious payment of salaries. Also, the relationship between meritocracy and 

turnover intention was not statistically significant. Finally, the results of 

multivariable regression analysis showed that self-centered perfectionism, other-

centered perfectionism and the lack of upgrading requirement can predict about 

87% of the variance of turnover intention among teachers in three steps. According 

to the findings of the research, it can be concluded that considering the important 

and effective factors in reducing overturn intention among teachers is essential.                                            
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