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چکیده
ؿازىانُا و یگانُای ٌُاىی ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ةهضاظ ىأىّریث ویژهای کَ در ظنّص
دفاع از کیان کكّر ایفا ىیکٍٍغ ،زایگاه ىِيی در دکحؼیً دفاّی کكّر دارٌغ .ةؼایً اؿاس در ایً
ىلانَ ؿْی ةؼ آن اؿث ّّاىم درون و ةؼونؿازىاٌی و ىفِّم فؼار از ظغىث جتییً و ةَ ٌلف ایً
ّّاىم ةؼ فؼار از ظغىث پؼداظحَ قّد .ایً جضلیق از نضاظ ُغف کارةؼدی و از ٌّع جّمیفی-
ُيتـحگی ىیةاقغ .زاىَْ آىاری جضلیق صاوؼ ىكحيم ةؼ کهیَ ؿؼةازان فؼاری ىٌٍلَ ُّایی ىِؼآةاد
از دی  1394جا قِؼیّر ىاه  1395ةَ جْغاد ٌ 103فؼ ىیةاقغ .ةؼای جْییً صسو ٌيٌَّ ةَ ّهث ىضغود
ةّدن زاىَْ آىاری از روش ؿؼقياری اؿحفاده قغه اؿث .دادهُای پژوُف از ًؼیق پؼؿكٍاىَ کحتی
ىضلق ؿاظحَ ةغؿث آىغه اؿث .وؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ ( )0/86و روایی
پؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةا اؿحفاده از ٌُؼات ظتؼگان و کارقٍاؿان ىّوّع ىّرد ةؼرؿی و جأییغ كؼار گؼفث.
ٌحایر ةؼرؿیُا ةا اؿحفاده از آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن و رگؼؿیّن دو ىحغیؼه ٌكان ىیدُغ کَ ةیً
ّّاىم درونؿازىاٌی (ّّاىم ىغیؼیحی و ّّاىم جلٍیٍی) و ّّاىم ةؼونؿازىاٌی (ّّاىم فؼدی،
ظاٌّادگی و ّّاىم ىضیٌی) ةا فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّد داردُ .يچٍیً ٌحایر
صامم از آزىّن جضهیم رگؼؿیّن ةیاٌگؼ جادیؼىٍْادار ّّاىم ةؼون و درونؿازىاٌی ةؼ فؼار از ظغىث
ؿؼةازان ةّده و از ةیً ّّاىم ةؼونؿازىاٌی (فؼدی ،ظاٌّادگی و ىضیٌی) ةَ جؼجیب داقحً ةیياری
زـياٌی و رواٌی ،دنحٍگی ظاٌّاده و ؿعحی قؼایي و ةغی آب و ُّا و از ةیً ّّاىم درونؿازىاٌی
(ىغیؼیحی و جلٍیٍی) جتْیه در جْییً ىضم ظغىث ،آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ و ىیؽان ًّالٌی ةّدن
ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ دارای ةیكحؼیً جأدیؼ ةؼ فؼار از ظغىث ىیةاقٍغ.
واشههای کلیدی
فرار از خدهت ،سربازاى ،عواهل دروى سازهانی ،عواهل بروى سازهانی ،ارتص ج.ا.ا
 - 1کارقٍاس ارقغ صلّق زؽا و زؼم قٍاؿی داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ ٌؼاق
ّ - 2ىّ ُیأت ّهيی داٌكگاه ُّایی قِیغ ؿحاری
ّ - 3ىّ ُیأت ّهيی داٌكگاه ُّایی قِیغ ؿحاری
Email: karimitaher1359@gmail.com
ٌّیـٍغه ىـئّل:
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هقدهه
در ُؼ زاىَْای ٌِادُا و ارگانُای ىعحهفی ةؼای اداره کكّر و جأىیً ٌیازُای ىؼدم وزّد
دارٌغ کَ یکی از ىِيحؼیً و اؿاؿیجؼیً ایً ٌِادُا ٌیؼوُای ىـهش ىیةاقٍغٌ .یؼوُای ىـهش
ُؼ زاىَْ ؿحّن فلؼات و ّيّد ىضکو ُؼ ٌُام و ىؼدم آن ىیةاقٍغ ُ .ؼ کكّر ةؼای دفاع از
جياىیث اروی؛ صفٍ اؿحلالل و ىٍافِ ىهی و ةؼكؼاری ٌُو و اىٍیث ّيّىی در کكّر ٌیازىٍغ
ٌیؼوُای ىـهش ىلحغر ،ىٍىتي ،آىّزش دیغه کارآىغ ةَ ظنّص درىّاكِ نؽوم و ةضؼانُاؿث
(زْفؼی نٍگؼودی .)23:1384،اؿاس کار ٌیؼوُای ىـهش ٌُو و اٌىتاط در ةیً ایً
ٌیؼوُاؿث و چٍاٌچَ در ةیً ایً ٌیؼوُا اٌىتاط صاکو ٌتاقغ ایفای وَایف و دؿحّرات ةا
اقکال و جؼدیغ ىّازَ ىیةاقغ .زؼم فؼار از ظغىث از ىِيحؼیً ّّاىهی اؿث کَ ٌَ جٍِا
ىّزب از ةیً رفحً ٌُو و اٌىتاط در ةیً ٌیؼوُای ىـهش ىیگؼدد ةهکَ جّان رزىی و آىادگی
ٌیؼوُای ىـهش را ٌیؽ ةَ قغت پاییً ىیآورد و نػا ُيَ کكّرُا ةا درك مضیش ایً واكْیث
ؿْی ٌيّدهاٌغ جا ةا ووِ كّاٌیً و ىلؼرات ظامی رفحار ٌیؼوُای ىـهش را جضث ٌُو و كاّغه
ظامی كؼار داده و از وكّع ُؼگٌَّ زؼم و ةی اٌىتاًی از زيهَ فؼار از ظغىث زهّگیؼی
ٌيایٍغ کَ در کكّر ىا ٌیؽ ىیجّان ةَ كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش (ىّاد 59 ،58 ،57
و  )60در ایً راؿحا اقاره ٌيّد (ىْاوٌث كىایی و صلّكی اداره کم ّفّ و پیكگیؼی از وكّع
زؼم.)2 :1385،
ُياٌٌّر کَ اقاره قغ از زيهَ ٌِادُای ىِو در ُؼ زاىٌَِْ ،ادُای ٌُاىی اؿث .کارکؼد و
وَیفَ ایً ٌِادُا  ،دفاع از صیات زاىَْ اؿث .ةَ دٌتال گـحؼش روزافؽون ةّروکؼاؿی در
زّاىِ مٍْحی ،صفٍ ٌُام اىٍیحی زاىَْ ةَ ؿازىان پیچیغهای ةَ ٌام ارجف ىضّل قغ کَ از
کهیَ ویژگیُای یک ٌِاد ةؼظّردار ةّده و ُـث .رّایث ؿهـهَ ىؼاجب ،وزّد رواةي غیؼ
قعنی و وزّد وّاةي از پیف جْییً قغه ،ارزیاةی ىغاوم و آىّزش ىـحيؼ در ًّل ظغىث
از زيهَ ایً ویژگیُاؿث .از ویژگیُای دیگؼی کَ ؿازىانُای زغیغ ٌُاىی را از ارجفُای
ؿٍحی و کالؿیک ىحيایؽ ىیکٍغ ،ایً اؿث کَ آنُا فلي از یک قعل یا فؼىاٌغه پیؼوی
ٌيیکٍٍغ  ،ةهکَ ًتق ىلؼرات و دؿحّراجی کَ ّيّىاً از ىؼازِ ؿیاؿی مادر ىیقّد ،وَیفَ
ظّد را اٌسام ىیدٍُغ (امغؼزاده.)5 :1379،
ّالوه ةؼ کيیث افؼاد کَ ةؼای ُؼ ٌیؼوی ٌُاىی ىِو اؿث؛ كغرت جضؼك ،زػب و کارایی افؼاد
ٌیؽ اُيیث زیادی دارد .ةؼای ایً ىٍُّر ،الزم اؿث افؼاد ٌُاىی از ُؼ زِث در قؼایي ىْیً و
ووْیث آىّزقی ىْلّنی كؼار داقحَ ةاقٍغ .اىکاٌات ؿازىان ٌُاىی ىذم جغػیَ ،ةِغاقث،
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اىکاٌات فؼ ٍُگی ،ورزقی و جفؼیضی ةایغ ةَ صغ کافی فؼاُو ةاقغ؛ از افؼاد اؿحفاده ةِیٍَ ةَ
ّيم آیغ و فؼاىیً در اؿؼع وكث و ةَ ةِحؼیً قکم آن ازؼا قّد (فحشانِی .)7:1381 ،در دوره
ظغىث ؿؼةازی ،زّان ةا زاىَْای ٌّ و ٌُيی ىحفاوت ةا ٌُو ىضیي كتهی ظّد ىّازَ ىیقٌّغ،
چیؽی کَ ةیف ا ز ُيَ در ایً ٌُام و در ایً ىلٌِ از زٌغگی زّان اُيیث ظاص دارد،
«ٌُوپػیؼی» اؿث .در ایً زاىَْ ،زّان ةایغ ظّد را ةا ىلؼرات صاکو در ٌیؼوُای ىـهش جٌتیق
دُغ .در ّیً صال ،ایً ازحياع زغیغ ةایغ از ُيتـحگی و ُيكکهی ةؼظّردار گؼدیغه و افؼاد
آنٌ ،ـتث ةَ آن جْهق ظاًؼ ٌكان دٍُغ؛ چؼا کَ وزّد ایً ٌُام ةـحگی جام ةَ اٌىتاط صاکو
ةؼ آن دارد .افؼاد ٌتایغ از كّاٌیً ؿؼپیچی کٍٍغ .جعٌی از كّاٌیً و فؼاىیً ،واکٍفُای
قغیغی را ةَ دٌتال دارد ( ىْاوٌث كىایی و صلّكی اداره کم ّفّ و پیكگیؼی از وكّع
زؼم .)22 :1385،یکی از ىْىالجی کَ در چٍیً ىضیٌی ىيکً اؿث اجفاق ةیافحغ ،ةضخ فؼار
ؿؼةازان ىیةاقغ کَ ةَ دنیم ىكکالت كىایی و ىضؼوىیثُای ازحياّی کَ ةؼای ایً افؼاد
ىیجّاٌغ ةَ ُيؼاه داقحَ ةاقغ؛ از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار ىیةاقغ .ةغون قک قٍاؿایی ّّاىم
ىؤدؼ ةؼ چٍیً ٌاٍُساری ةؼای ؿازىانُای ٌُاىی از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار ىیةاقغ .نػا ةا
جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ در ٌُؼ اؿث در ایً پژوُف ّّاىم ةؼون و درونؿازىاٌی ىؤدؼ ةؼ ةؼوز
زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازی و راُکارُای کاُف ایً زؼم ىكعل جا از ایً ًؼیق ىْىم فؼار
از ظغىث از زّاٌان و ؿؼةازان دنیؼ ایً ىؼز و ةّم کاُف یافحَ و قاُغ افؽایف روز افؽون
آىادگی و جّاٌایی رزىی ٌیؼوُای ىـهش ج.ا.ا 1ةاالظل ٌیؼوی ُّایی ارجف ج.ا.ا ةاقیو .ةا جّزَ
ةَ ىّارد ذکؼ قغه ایً ؿؤال ىٌؼح ىیقّد کَ چَ ّّاىهی ةؼ روی فؼار ؿؼةازان جأدیؼگػار
ىیةاقٍغ؟ ُيچٍیً ایً جأدیؼ ةَ چَ ىیؽاٌی ىیةاقغ؟ آیا ةا قٍاؿایی و ةؼرؿی ّّاىم درون
ؿازىاٌی ىؤدؼ ةؼ ةؼوز زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازی ىیجّان ةا ةکارگیؼی روشُای ّهيی و
اؿحفاده از قیّهُای ىٍاؿب ،زؼم فؼار از ظغىث را در ةیً ؿؼةازان را کاُف داد؟
هبانی نظری
خدهت سربازی

ؿؼةازی درنغث ةَ ىٍْای ةاظحً ؿؼ ،زاٌفكاٌی کؼدن ،جا پای زان در رزم ایـحادن وزان
ةاظحً اؿث .اىا در امٌالح اىؼوزی ظغىث دائيی یا ىّكث در ٌیؼوُای ىـهش کكّرُا ،ؿؼةازی
ٌاىیغه ىیقّد .ةؼظی از کكّرُا ىؼداٌی را کَ ةَ ؿً ظامی (ىذالً  18ؿال) ىیرؿٍغ ةَ
ظغىث وَیفَ ؿؼةازی اّؽام ىیکٍٍغ (ىاٌٍغ ایؼان) ،درةؼظی دیگؼ از کكّرُا (ىاٌٍغ کّةا) ایً
 - 1زيِّری اؿالىی ایؼان
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ازتار ةؼای زٌان ٌیؽ وزّد دارد (ىّؿّی .)21:1385 ،ةا ایً صال ةؼظی از افؼادی کَ از ٌُؼ
ؿٍی ىكيّل ایً ظغىث ىیقٌّغ ةَ دالیم گٌّاگّن (ُيچّن ٌارؿاییُای فیؽیکی یا رواٌی)
ازظغىث ىْاف ىیقٌّغ .در ةؼظی دیگؼ از کكّرُا ظغىث ؿؼةازی ازتاری ٌیـث و زّاٌان
ىیجّاٌٍغ ةَ مّرت داوًهتاٌَ ةَ اؿحعغام ارجف صؼفَای کكّرقان درآیٍغ (اىؼیکا) .فؼاظّان
ظغىث وَیفَ ّيّىی در قؼایي ّادی غانت ًا در ایً کكّرُا وزّد ٌغارد ونی صاکيان ایً
کكّرُا اصحيال ایً فؼاظّان درقؼایي اوٌؼاری را ةَ ُیچ وزَ رد ٌيیکٍٍغ (كاٌْی،
.)14:1392
جرم فرار از خدهت

كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼان کَ ىكحيم ةؼ  137ىاده و 51
جتنؼه اؿث در ىّرظَ  82/10/9در ىسهؾ قّرای اؿالىی جنّیب و در ىّرظَ  92/10/25ةَ
جأییغ قّرای ٌگِتان رؿیغه و در روزٌاىَ رؿيی ىّرخ  82/11/12ىٍحكؼ گؼدیغه اؿث کَ ىّاد
 57انی  77ایً كاٌّن ةَ اكـام زؼم فؼار از ظغىث و ىسازاتُای آن اظحناص دارد .ةی قک
کـاٌی کَ وارد ظغىث ٌُام وَیفَ ّيّىی ىیقٌّغ ةَ ٌّّی ىـئّنیثُا را ةؼ دوش گؼفحَ و
ةؼای ورود ٌِایی ةؼ ّؼمَ کار و جالش ازحياّی آىاده ىیگؼدٌغ (ىؼادی .)43:1374،در دوره
ظغىث ؿؼةازی زّان ةا زاىَْای ٌّ و ٌُاىی ىحفاوت ةا ٍُسارُای ىضیي كتهی ظّد ىّازَ
ىیقّد و از ًؼفی ویژگی ٌُوپػیؼی در ایً دوره از اُيیث ةـیار ةاال و ظامی ةؼظّردار اؿث،
چؼا کَ زّان ةایغ ظّد را ةا ىلؼرات صاکو ةؼ ٌیؼوُای ىـهش جٌتیق داده و از فؼىانُا ؿؼپیچی
ٌکٍغ .صال آنکَ زهّهُای ىعحهف ٌِادگؼیؽی کَ ىنغاق ةارز آن فؼار از ظغىث ؿؼةازی اؿث،
اىؼوزه جتغیم ةَ یک ىْىم قغه و از زؼائو قایِ در ٌیؼوُای ىـهش ىضـّب ىیقّد ةا ایً
وزّد ىسيَّّ جغاةیؼ و داٌف اّيال قغه ٌـتث ةَ پغیغه ىػکّر جاکٍّن کارؿاز ٌتّده و در
چٍیً فىایی الزم اؿث ويً ةؼرؿی ّهم و اٌگیؽهُای ىؤدؼ ةؼ ارجکاب زؼم فؼار از ظغىث
ؿؼةازان وَیفَ ،ةؼ ایً اؿاس راُکارُای کارةؼدی و ادؼ ةعف زِث کاُف ارجکاب زؼم و
پیكگیؼی از وكّع آن اكغام گؼدد( .ىٍنّر .)34 :1389 ،زؼم فؼار از ظغىث ةَ ایً کیفیث
جضلق ىییاةغ کَ :چٍاٌچَ پؼؿٍم ٌُاىی یا اٌحُاىی (اّو از کادر یا وَیفَ)؛ درزىان مهش ةیف
از  15روزىحّانی ؿؼ ظغىث صاوؼ ٌكٌّغ و ّػر ىّزِی ُو ٌغاقحَ ةاقٍغ ،ةؼاةؼ ىاده  58و 59
كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش" ،فؼاری" ىضـّب قغه ،جضث جْلیب كاٌٌّی كؼارىیگیؼٌغ
(كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش .)1382 ،ةَ ىّزب كّاٌیً و ىلؼرات اؿحعغاىی و کیفؼی
ارجفُ ،ؼٌُاىی ةَ زؽ ایام جٌْیم و ایام ىؼظنی ىَّف اؿث کَ ةؼاةؼ ةؼٌاىَ اّالم قغهُ ،ؼ
روز درظغىث صاوؼقّد .صال اگؼ یک یا چٍغ روز در ىضم کارش صاوؼ ٌگؼدد ،ىیگّیٍغ
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"غیتث" ٌيّده و ازجاریط قؼوع غیتث ،صلّق و ىؽایای او كٌِ و ازآىارُا کـؼ ىیگؼدد و
اگؼغیتث از  15روز ىحّانی جساوز ٌيایغ ،زؼم فؼار از ظغىث جضلق پیغا ٌيّده و ةایـحی ةؼای
آن قعل پؼوٌغُای جكکیم گؼدد جا پؾ از ىْؼفی یا دؿحگیؼی درىؼازِ كىائی ىّرد
رؿیغگی كؼارگیؼد (ىاده  1كاٌّن ظغىث وَیفَ ّيّىیُ .)1390 ،يچٍیً ةؼاةؼ ىّاد  61و 63
كاٌّن ىسازات زؼائو ٌیؼوُای ىـهش ،اّىای داةث و وَیفَ ٌیؼوُای ىـهش (ؿحاد کم ٌیؼوُای
ىـهش ،ارجف ،ؿپاهٌ ،یؼوی اٌحُاىی و وزارت دفاع و پكحیتاٌی ٌیؼوُای ىـهش) ُؼگاه در زىان
زٍگ ةیف از پٍر روز ىحّانی غیتث ٌيایٍغ و ّػر ىّزِی ٌغاقحَ ةاقٍغ ،فؼاری ىضـّب
ىیگؼدٌغ (یؽداٌیان .)1390 ،
خدهت وظیفه سربازی در ایراى

ًتق ىاده یک كاٌّن ظغىث وَیفَ ّيّىی ىنّب آةان  1390ىسهؾ قّرای اؿالىی
«کهیَ اجتاع ذکّر زيِّری اؿالىی ایؼان ىکهف ةَ اٌسام ظغىث وَیفَ ّيّىی ةؼاةؼ ىلؼرات
ایً كاٌّن ُـحٍغ ».و ًتق ىاده  4ایً كاٌّن« ،ظغىث وَیفَ ّيّىی ؿیؿال و ىؼاصم آن
ةؼای کهیَ ىكيّالن ةَ قؼح ذیم اؿث:
 انف :ىغت دوره وؼورت دو ؿال اؿث و در مّرجی کَ ىكيّالن ىازاد ةؼ ٌیاز ةاقٍغ ،در
مّرت جنّیب فؼىاٌغه ىُْو کم كّا ،ىیجّاٌغ ایً ىغت جا  18ىاه جلهیم یاةغ.
 ب :دوره اصحیاطُ ،كث ؿال
 ج :دوره ذظیؼه اول ،ده ؿال
 د :دوره ذظیؼه دوم ،ده ؿال.
ةَ ایً جؼجیب ىیجّان در یک ًتلَةٍغی کهیٌ ،یؼوُای ىـهش کكّر را ةَ دو گؼوه کادر داةث
(پایّران) و وَیفَ (ؿؼةازان) جلیـو کؼد کَ ًتق ىاده  5آییً ٌاىَ اٌُتاًی ٌیؼوُای ىـهش
«کهیَ اجتاع ذکّر دونث زيِّری اؿالىی ایؼان کَ ىکهف ةَ اٌسام ظغىث وَیفَ ّيّىی ةؼاةؼ
ىلؼرات كاٌّن ُـحٍغ ،از ةغو ورود ةَ ظغىث ؿؼةاز ٌاىیغه ىیقٌّغ» و ًتق جتنؼه ایً ىاده
«ٍّّان افحعاری ؿؼةاز چٍاٌچَ ىؼؿّم اؿث ةؼای کهیَ کارکٍان ٌیؼوُای ىـهش در ُؼ درزَ و
ىلاىی کَ ةاقٍغ ةَ کار ىیرود».
پیطینه تحقیق

جضلیلاجی کَ در ایً راؿحا ىیجّان ةَ آن اقاره کؼد ّتارجٍغ از جضلیلاجی کَ در ؿٌش پایان
ٌاىَُای کارقٍاؿی ارقغ وىلاالت ىعحهف و ُيچٍیً جضلیلاجی کَ جّؿي ىؼازِ ٌُاىی ىّرد
ةؼرؿی وکٍکاش واكِ قغه اؿث:
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رزتی ( )1392درىلانَای ةا ٍّّان «پیكیٍَ و جاریط ظغىث وَیفَ ّيّىی در زِان و ایؼان»
ةَ ةؼرؿی جاریعچَ ظغىث وَیفَ ّيّىی در زِان و ایؼان پؼداظحَ اؿث .وی ةیان داقحَ کَ ةا
ىٌانَْ ٌضّه ؿؼةازگیؼی از جاریط جكکیم اونیً زّاىِ جا ةَ اىؼوز ةَ ایً ٌحیسَ ىیرؿیو کَ
ةیً ووْیث ؿیاؿی یک کكّر و اٌحعاب یکی از روشُای ؿؼةازگیؼی ىْيّالً ٌّّی ُيتـحگی
ىٍفی وزّد دارد .ةَ ّتارت دیگؼ ،کكّری کَ از دتات ؿیاؿی ةؼظّداراؿث ،ىْيّالً جيایهی ةَ
افؽایف ىغت ظغىث ؿؼةازی و اؿاؿاً ةکارگیؼی ٌُام ظغىث وَیفَ ّيّىی ٌغارد .ةؼای ىذال
کكّری ىاٌٍغ آنيان درزٍگ زِاٌی اول ذکّر  17جا  60ؿال را ةَ ظغىث ؿؼةازی فؼا ىیظّاٌغ
و ُيیً کكّر در ؿال  2011ىیالدی ةا در ٌُؼگؼفحً ووْیث ؿیاؿی ظّد ،ازؼای كاٌّن
ظغىث وَیفَ ّيّىی را ةضانث جْهیق در آورده اؿث .درایً ىیان وزّد ؿازىانُای ُيکاری
ٌُاىی ىذم ٌاجّ ٌلف ةؼزـحَای در ایساد رواةي ؿیاؿی پایغار ةیً کكّرُای ّىّایساد کؼده
اؿث .ازایٍؼو کكّری کَ ّىّ چٍیً پیياٌی ىیقّد صيایث ٌُاىی ةلیَ کكّرُا را داراؿث و
ىٌاةق ىاده  1پیيان ٌاجّ صيهَ ةَ ُؼ یک ازکكّرُای ّىّ ةؼاةؼ ةا صيهَ ةَ ُيَ آٌِا اؿث.
ًانتی پّر ( )1392در جضلیق ةَ ةؼرؿی جأدیؼ دوره آىّزقی ظغىث ؿؼةازی ةؼ ؿالىث رواٌی
ؿؼةازان پؼداظحَ اؿث اؿث .ایً پژوُف روی ٌ 150فؼ از ؿؼةازان جضث آىّزش دوره اّؽاىی
اةحغای قِؼیّر ىاه  1392یکی از ىؼاکؽ آىّزقی اٌسام گؼفحَ و ٌحایر صاکی از آن ةّد کَ ةا
وزّد ایٍکَ ظنّمیات ذاجی دوره آىّزش ٌُاىی ةؼ ؿالىث رواٌی ؿؼةازان جأدیؼ ىٍفی دارد ،اىا
جيِیغات ةَ کار گؼفحَ قغه در ًّل دوره آىّزقی ،ةاّخ صفٍ ؿالىث رواٌی ؿؼةازان در
ؿٌش ىٌهّب ىیقّد .صیات ىلغم ( ،)1378در پژوُكی ةا ٍّّان ةؼرؿی ىـائم و ىكکالت
ؿؼةازان ٌیؼوی زىیٍی ؿپاه در دوران ظغىث وَیفَ ،ةَ روش پیيایكی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ
ىِوجؼیً ىكکالت ؿؼةازان ،ةَ چٍغ صّزه ىكکالت آىّزقی ،ىكکالت ؿؼةازان در ٍُگام
ؿازىاٌغُی ،ىكکالت ىغیؼیحی و رفحاری ةا ؿؼةازان ،ىكکالت پكحیتاٌی ؿؼةازان و ىكکالت
اداری ؿؼةازان ظالمَ ىیگؼدد کَ ُؼ کغام از ایً صّزهُا ،پارهای از ىـائم و ىكکالت را
درةؼىی گیؼد.
قکم  )1ىغل ىفِّىی جضلیق
عوامال برونسازمانی
عوامل درونسازمانی

 عوامل شخصی عوامل خانوادگی -عوامل محیطی

فرار از خدمت

 عوامل تقنینی -عوامل مدیریتی
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روش ضناسی تحقیق
روش جضلیق ایً پژوُف ،از نضاظ ُغف کارةؼدی و از نضاظ ٌضّه زيِ آوری دادهُا ،جّمیفی از
ٌّع ُيتـحگی ىیةاقغ .در ایً جضلیق اًالّات الزم ةؼای آزىّن فؼویَُا از ًؼیق پؼؿكٍاىَ کحتی
ىضلق ؿاظحَ ةغؿث آىغه اؿث .وؼیب پایایی پؼؿكٍاىَ ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ  0/86اؿث .روایی
پؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةا اؿحفاده از ٌُؼات ظتؼگان و کارقٍاؿان ىّوّع ىّرد ةؼرؿی و جأییغ كؼار گؼفث.
زاىَْ آىاری جضلیق صاوؼ ىكحيم ةؼ کهیَ ؿؼةازان فؼاری ىٌٍلَ ُّایی ىِؼآةاد از دی  1394جا
قِؼیّر ىاه  1395ةَ جْغاد ٌ 103فؼ ىیةاقغ .ةؼای جْییً صسو ٌيٌَّ ةَ ّهث ىضغود ةّدن زاىَْ
آىاری از روش ؿؼقياری اؿحفاده قغه اؿث..

یافتههای تحقیق
تحلیل آهار توصیفی
جضهیم آىار جّمیفی ةَ جفکیک ویژگیِای زيْیث قٍاظحی در ةیً ؿؼةازان فؼاری پایگاه یکو
قکاری ىِؼآةاد قاىم ىیؽان جضنیالت ،ؿً ،ووْیث جأُم و ىضم زٌغگی ظاٌّاده اٌسام گؼفث.
ٌحایر ةغؿث آىغه ةغیً قؼح ةّده اؿث :در راةٌَ ةا ىیؽان جضنیالت کارکٍان ،ةیكحؼ پاؿط-
دٍُغگان ( 64درمغ) دارای ىغرك دیپهو ةّدٌغُ .يچٍیً  31درمغ زیؼ دیپهو 2 ،درمغ
کارقٍاؿی و  3درمغ کارداٌی ةّدٌغُ .يان ًّر کَ ىكاُغه ىیقّد ،اکذؼیث پاؿط دٍُغگان ةَ
پؼؿكٍاىَ از نضاظ ىیؽان جضنیالت دارای جضنیالت دیپهو ىیةاقٍغ .در راةٌَ ةا ؿً پاؿط-
دٍُغگان ،اکذؼیث آٌِا ( 41درمغ) در گؼوه ؿٍی  18جا  20ؿال كؼار داقحٍغ 30.درمغ از
پاؿط دٍُغگان در گؼوه ؿٍی زیؼ  21جا  23ؿال 16 ،درمغ در گؼوه ؿٍی  24جا  26ؿال و 13
درمغ ٌیؽ در گؼوه ؿٍی ةاالی  26ؿال كؼار داقحٍغ .در راةٌَ ةا ووْیث جأُم پاؿط دٍُغگان
 81درمغ ىسؼد و  17درمغ ىحأُم ةّدهاٌغ و ةهضاظ ىضم زٌغگی ظاٌّاده ،ةیكحؼ
پاؿطدٍُغگان ( 47درمغ) در جِؼان 45 ،درمغ در صّىَ جِؼان و  8درمغ در قِؼؿحان
زٌغگی ىیکٍٍغ .ةٍاةؼایً اکذؼیث زاىَْ ٌيٌَّ ،ؿاکً اؿحان جِؼان ىیةاقٍغ.
آزهوى کولووگروف -اسویرنوف

ةؼای آزىّن ٌؼىال ةّدن ىحغیؼُای جضلیق از آزىّن کّنيّگؼوف -اؿيیؼٌّف اؿحفاده ىیکٍیو.
فؼض مفؼ ىتٍی ةؼ ٌؼىال ةّدن و فؼض یک صاکی از ٌؼىال ٌتّدن دادهُا اؿث .در ایً آزىّن
اگؼ ؿٌش ىٍْاداری ( )Sigةغؿث آىغه ةؽرگحؼ از  0.05ةاقغ ،فؼض مفؼ آزىّن رد ٌكغه و
ٌؼىال ةّدن جّزیِ دادهُا پػیؼفحَ ىیقّد و در غیؼایٍنّرت فؼض مفؼ رد قغه و ىیجّان گفث
کَ دادهُا جّزیِ ٌؼىال ٌغارٌغ .چّن ىلغار ؿٌش ىٍْیداری ( )Sigةغؿث آىغه ةؼای جياىی
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ىحغیؼُای جضلیق از ىلغار ظٌا ( )αةیكحؼ اؿث ،در ٌحیسَ فؼویَ  H0جأییغ ىیقّد و ىیجّان
گفث کَ دادهُا ٌؼىال ىیةاقٍغ.
زغول  )1ظالمَ ٌحایر صامم از آزىّن کّنيّگؼوف اؿيیؼٌّف
هؤلفهها

آهاره Z

سطح هعناداری

نتیجه آزهوى

ّّاىم ظاٌّادگی

2/52

0/12

دادهُا ٌؼىال اؿث.

ّّاىم ىضیٌی

2/96

0/21

دادهُا ٌؼىال اؿث.

ّّاىم فؼدی

3/81

0/43

دادهُا ٌؼىال اؿث.

ّّاىم جلٍیٍی

3/42

0/54

دادهُا ٌؼىال اؿث.

ّّاىم ىغیؼیحی

3/98

0/58

دادهُا ٌؼىال اؿث.

ٌحایر صامم از آزىّن ٌؼىانیحی (کّنيّگؼوف -اؿيیؼٌّف) ٌكان ىیدُغ کَ جّزیِ
دادهُای جياىی ىحغیؼُای جضلیق ٌؼىال ىیةاقغ .ةٍاةؼایً ةؼای آزىّن ىحغیؼُا و ةَ ىٍُّر
جضهیم اؿحٍتاًی از آزىّنُای پاراىحؼیک(وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و جضهیم رگؼؿیّن
اؿحفاده ىیگؼدد.
تحلیل فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :ةیً ّّاىم ةؼون و درونؿازىاٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری
وزّد دارد.
فؼار از ظغىث

ضاخصههای آهاری

عواهل بروى سازهانی

عواهل دروى سازهانی

وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن

**0/328

**0/414

ؿٌش ىٍْیداری ()sig

0/000

0/000

جْغاد ٌيٌَّ

103

103

 فؼویَ اول فؼّی :ةیً ّّاىم ظاٌّادگی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّددارد.
زغول  )3جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق
خیلی

کن

کن
جأدیؼ ىكکالت ىانی ظاٌّاده در فؼار

بی

زیاد

نظرم

1

9

11

جأدیؼ دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده در فؼار

4

14

9

جأدیؼ وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً در فؼار

4

12

24

خیلی
زیاد

44
28
33

35
45
27

ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:
ةیً ّّاىم ظاٌّادگی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد=H0

113
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زغول ٌ )4حایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن
خطای هحاسبه ضده

هیساى رابطه

هتغیر هستقل
ىكکالت ىانی ظاٌّاده

0/16

13/0

دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده

0/00

51/0

وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً

0/02

22/0

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص وزّد اظحالف و زغایی ةیً
وانغیً ( )0/02و دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده ( )0/00از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ قغه (،)α;0/05
کوجؼ ىیةاقٍغ کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  H0ةؼای ُؼ دو ىّرد ةؼرؿی ىیةاقغ .ةَ ّتارت
دیگؼ ،ةا اًيیٍان  %95ىیجّان ىغّی قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً وزّد اظحالف و
زغایی ةیً وانغیً و دنحٍگی ةؼای ظاٌّاده ةا فؼار از ظغىث ؿؼةازان وزّد داردُ .يچٍیً ةا
جّزَ ةَ ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص ىكکالت ىانی ظاٌّاده ( )0/16کَ از ؿٌش ظٌای در
ٌُؼ گؼفحَ قغه ( ،)α;0/05ةیكحؼ ىیةاقٍغ؛ کَ ایً ةَ ىٍْای جأییغ فؼویَ  H0ىیةاقغ .ةَ
ّتارت دیگؼ ،ةا اًيیٍان  %95ىیجّان ىغّی قغ کَ ةیً ىكکالت ىانی ظاٌّاده ةا فؼار از
ظغىث ؿؼةازان راةٌَ ىٍْاداری وزّد ٌغارد.
زغول ٌ )5حایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه

آهاره t

سطح هعناداری

9/72

0/00

ةازده ىكکالت ىانی ظاٌّاده

0/08

0/99

0/32

دنحٍگی ظاٌّاده

0/48

5/53

0/00

اظحالف و زغایی ةیً پغر وىادر

0/12

1/35

0/17

برآورد پاراهترها

هدل
ّؼض از ىتغأ

ٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان ىیدُغ کَ دنحٍگی ظاٌّاده ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ روی فؼار ؿؼةازان
در ّّاىم ظاٌّادگی دارد.
 فؼویَ فؼّی دوم :ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّددارد.
زغول  )6جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق
خیلی کن

کن

بی نظرم

فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

3

14

12

ىیؽان ؿعحی قؼایي آب و ُّا

7

29

8

جأدیؼ وزّد اظحالف و زغایی ةیً وانغیً در
فؼار

6

18

15

زیاد
30
24
28

خیلی زیاد
41
32
33
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ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:
ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد=H0
ةیً ّّاىم ىضیٌی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد=H1
ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد
ةؼرؿی كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:
زغول ٌ )7حایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن
خطای هحاسبه ضده

هیساى رابطه

هتغیر هستقل
فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

0/49

0/00

ؿعحی قؼایي آب و ُّا

61/0

0/00

وْف ةؼٌاىَُای ورزقی ،جفؼیضی

48/0

0/00

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص فامهَ دور ىضم ظغىث
جا ىضم ؿکٌّث ( ،)0/00ؿعحی قؼایي آب و ُّا ( )0/00و وْف ةؼٌاىَُای ورزقی ،جفؼیضی
( )0/00از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ قغه ( ،)α;0/05کوجؼ ىیةاقٍغ کَ ایً ةَ ىٍْای رد
فؼویَ  H0ةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی ىیةاقغ .ةَ ّتارت دیگؼ ،ةا اًيیٍان  %95ىیجّان ىغّی
قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث ،ؿعحی قؼایي
آب و ُّا و وْف ةؼٌاىَُای ورزقی ،جفؼیضی ةا فؼار از ظغىث وزّد دارد.
ةؼای ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک از ّّاىم ىضیٌی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ
و زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ ىیگؼدد:
زغول ٌ )8حایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه

آهاره t

سطح هعناداری

11/18

0/00

فامهَ دور ىضم ظغىث جا ىضم ؿکٌّث

0/22

3/39

0/00

ؿعحی قؼایي و ةغی آب و ُّا

0/38

5/80

0/00

وْف ةؼٌاىَُای ورزقی ،جفؼیضی

0/25

4/03

0/00

هدل

برآورد پاراهترها

ّؼض از ىتغأ

ٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان ىیدُغ کَ ؿعحی قؼایي و ةغی آب و ُّا ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ
روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم ىضیٌی دارد.
 فؼویَ ؿّم فؼّی :ةیً ّّاىم قعنی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّددارد.
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ةؼرؿی ّّاىم ىؤدؼ ةؼ فؼار از ظغىث ؿؼةازان؛ ىّرد ىٌانَْ پایگاه یکو قکاری ىِؼآةاد
زغول  )9جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق
خیلی کن

کن

بی نظرم

ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت
پایان ظغىث

12

20

22

34

17

زیاد
30
30

خیلی زیاد
24
10

ىـائم ىؼجتي ةا جأىیً ٌیازُای زٍـی

9

ىیؽان داقحً ةیياری (زـياٌی رواٌی)

1

25

7

39

28

داقحً اّحیاد ةَ ىّاد ىعغر

3

10

18

33

36

ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:
ةیً ّّاىم قعنی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد=H0
ةیً ّّاىم قعنی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد=H1

ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی
كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:
زغول ٌ )10حایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن
خطای هحاسبه ضده

هیساى رابطه

هتغیر هستقل
ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث

0/51

0/00

ىـائم ىؼجتي ةا جأىیً ٌیازُای زٍـی

0/35

0/00

ىیؽان داقحً ةیياری (زـياٌی رواٌی)

0/52

0/00

داقحً اّحیاد ةَ ىّاد ىعغر

0/16

0/10

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص ٌغاقحً اٌگیؽه کافی زِث
گؼفحً کارت پایان ظغىث ( ،)0/00ىـائم ىؼجتي ةا جأىیً ٌیازُای زٍـی ( )0/00و ىیؽان
داقحً ةیياری (زـياٌی رواٌی)( )0/00از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ قغه ( ،)α;0/05کوجؼ
ىیةاقٍغ کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  H0ةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی ىیةاقغ .ةَ ّتارت دیگؼ ،ةا
اًيیٍان  %95ىیجّان ىغّی قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً ظنّص ٌغاقحً اٌگیؽه
کافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث ،ىـائم ىؼجتي ةا جأىیً ٌیازُای زٍـیّ ىیؽان داقحً
ةیياری (زـياٌی رواٌی) ةا فؼار از ظغىث وزّد دارد.
ةؼای ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک از ّّاىم قعنی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ
و زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ ىیگؼدد:
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زغول ٌ )11حایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه

آىاره t

ؿٌش ىٍْاداری

10/38

0/00

اٌگیؽه کافی زِث گؼفحً کارت پایان ظغىث

0/34

4/41

0/00

ىـائم ىؼجتي ةا جأىیً ٌیازُای زٍـی

0/29

3/96

0/00

داقحً ةیياری (زـياٌی رواٌی)

0/38

4/88

0/00

داقحً اّحیاد ةَ ىّاد ىعغر

0/09

1/24

0/21

ةؼآورد پاراىحؼُا

ىغل
ّؼض از ىتغأ

ٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان ىیدُغ کَ داقحً ةیياری (زـياٌی رواٌی) ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ
روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم قعنی دارد.
 فؼویَ فؼّی چِارم :ةیً ّّاىم جلٍیٍی (كاٌٌّی) و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاطىٍْاداری وزّد دارد.
زغول  )12جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای جضلیق
خیلی کن

کن

بی نظرم

8

14

8

ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث
ٌُام وَیفَ

12

1

17

ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در
فؼار

6

کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

5

26

زیاد
26
70
63

خیلی زیاد
44
12
6

ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:
ةیً ّّاىم جلٍیٍی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد=H0
ةیً ّّاىم جلٍیٍی و فؼار از ظغىث ؿؼةازاٌارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد=H1
ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی
كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:
زغول ٌ )13حایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن
خطای هحاسبه ضده

هیساى رابطه

هتغیر هستقل
کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

0/42

0/00

ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ

0/57

0/00

ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در فؼار

0/43

0/00

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص کو ةّدن صلّق ؿؼةازی
( ،)0/00ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ ( )0/00و ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ
در فؼار ( )0/00از ؿٌش ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ قغه ( ،)α;0/05کوجؼ ىیةاقٍغ کَ ایً ةَ ىٍْای
رد فؼویَ  H0ةؼای ُؼ ؿَ ىّرد ةؼرؿی ىیةاقغ .ةَ ّتارت دیگؼ ،ةا اًيیٍان  %95ىیجّان
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ةؼرؿی ّّاىم ىؤدؼ ةؼ فؼار از ظغىث ؿؼةازان؛ ىّرد ىٌانَْ پایگاه یکو قکاری ىِؼآةاد

ىغّی قغ کَ راةٌَ ىذتث و ىٍْاداری ةیً ظنّص کو ةّدن صلّق ؿؼةازی ،ىیؽان ًّالٌی
ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ و ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ و فؼار از ظغىث ؿؼةازان وزّد
دارد.ةؼای ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک از ّّاىم كاٌٌّی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده
گؼدیغ و زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ ىیگؼدد:
زغول ٌ )14حایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه

آهاره t

سطح هعناداری

6/42

0/00

کو ةّدن صلّق ؿؼةازی

0/28

4/07

0/00

ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام
وَیفَ

0/34

4/65

0/00

ّغم ازازه ىؼظنی ةَ ىّكِ در فؼار

0/17

2/36

0/02

هدل

برآورد پاراهترها

ّؼض از ىتغأ

ٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان ىیدُغ کَ ىیؽان ًّالٌی ةّدن ىغت ظغىث ٌُام وَیفَ ةیكحؼیً
جأدیؼ را ةؼ روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم جلٍیٍی دارد.
 فؼویَ فؼّی چِارم :ةیً ّّاىم ىغیؼیحی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداریوزّد دارد.
زغول  )15جّزیِ فؼاواٌی ىحغیؼُای درونؿازىاٌی جضلیق
بی

خیلی کن

کن

ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم
جعننی

6

21

22

ىیؽان وْف آىّزقِای جّزیِی

5

24

23

زیاد

نظرم

خیلی
زیاد

27
23

24
25

ىیؽان آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ

3

8

5

23

61

ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و
ىـئّنیً

9

5

10

28

48

ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی

4

15

14

29

38

وزّد جتْیه در جْییً ىضم ظغىث

5

6

13

37

39

ىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی ىّرد

3

6

3

28

60

ایً فؼویَ ةَ مّرت زیؼ در كانب فؼویَ آىاری جْؼیف قغه اؿث:
ةیً ّّاىم ىغیؼیحی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّد ٌغارد=H0
ةیً ّّاىم ىغیؼیحی و فؼار از ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّد دارد=H1
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ةا جّزَ ةَ آٌچَ گفحَ قغ ةَ کيک آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ایً آزىّن ىّرد ةؼرؿی
كؼار گؼفث کَ ٌحایر آن در زغول ذیم آىغه اؿث:
زغول ٌ )16حایر آزىّن وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن
خطای هحاسبه ضده

هیساى رابطه

هتغیر هستقل
ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم جعننی

0/66

0/00

ىیؽان وْف آىّزقِای جّزیِی

0/42

0/00

ىیؽان آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ

0/57

0/00

ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و ىـئّنیً

0/55

0/00

ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی

0/53

0/00

وزّد جتْیه در جْییً ىضم ظغىث

0/49

0/00

ىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی ىّرد

0/61

0/00

ةا جّزَ ةَ زغول فّق کَ در آن ظٌای ىضاؿتَ قغه در ظنّص ُيَ اةْاد ىػکّر از ؿٌش
ظٌای در ٌُؼ گؼفحَ قغه ( ،)α;0/05کوجؼ ىیةاقٍغ کَ ایً ةَ ىٍْای رد فؼویَ  H0ةؼای ُؼ
ُفث ىّرد ةؼرؿی ىیةاقغ .ةَ ّتارت دیگؼ ،ةا اًيیٍان  %95ىیجّان ىغّی قغ کَ راةٌَ
ىذتث و ىٍْاداری ةیً ُفث ىّرد و فؼار از ظغىث ؿؼةازان وزّد دارد.
ةؼای ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ ُؼ یک از ّّاىم ىغیؼیحی ةؼ فؼار ؿؼةازان از رگؼؿیّن اؿحفاده گؼدیغ
و زغول ظالمَ آزىّن در زیؼ ارائَ ىیگؼدد:
زغول ٌ )17حایر آزىّن جضهیم رگؼؿیّن دوىحغیؼه
هدل

برآورد پاراهترها

آهاره t

سطح
هعناداری

7/83

0/00

ّؼض از ىتغأ
ّغم ةکارگیؼی قيا در ىكاغم جعننی

0/19

2/89

0/00

وْف آىّزقِای جّزیِی در ةغو ظغىث و صیً
ظغىث

0/19

2/99

0/00

آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ

0/22

3/26

0/00

ّغم ةؼظّرد ىٍاؿب فؼىاٌغُان و ىـئّنیً ىؼةًَّ
در كؼارگاه ؿؼةازان

0/20

2/84

0/00

ازؼای ىلؼرات ظكک ٌُاىی و ّغم ةؼكؼاری ارجتاط
ّاًفی ةا فؼىاٌغه

0/08

1/10

0/27

وزّد جتْیه در جْییً ىضم ظغىث ةیً ؿؼةازان

0/23

3/54

0/00

ىیؽان جٍتیِات ٌا ّادالٌَ وةی ىّرد

0/21

2/95

0/00
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ٌحایر رگؼؿیّن فّق ٌكان ىیدُغ کَ وزّد جتْیه در جْییً ىضم ظغىث ةیً ؿؼةازان
ةیكحؼیً جأدیؼ را ةؼ روی فؼار ؿؼةازان در ّّاىم ىغیؼیحی دارد.
نتیجه گیری
ٌحایر صامم از آزىّن پیؼؿّن کَ ارجتاط ةیً ّّاىم درون ؿازىاٌی و ةؼونؿازىاٌی ةا فؼاراز
ظغىث ؿؼةازان را ةؼرؿی ىیٌيایغ ٌكان داد کَ ةیً ّّاىم درونؿازىاٌی (ّّاىم ىغیؼیحی و
ّّاىم جلٍیٍی) و ّّاىم ةؼونؿازىاٌی (ّّاىم فؼدی ،ظاٌّادگی و ّّاىم ىضیٌی) ةا فؼار از
ظغىث ؿؼةازان ارجتاط ىٍْاداری وزّد داردُ .يچٍیً ٌحایر صامم از آزىّن جضهیم رگؼؿیّن
ةیاٌگؼ جادیؼىٍْادار ّّاىم درونؿازىاٌی ةؼ فؼار از ظغىث ؿؼةازان ةّده و وؼیب جتْیه در
جْییً ىضم ظغىث و آزار و اذیث ؿؼةازان ارقغ دارای ةیكحؼیً جأدیؼ ةؼ فؼار از ظغىث ؿؼةازان
ىیةاقغُ .ؼچٍغ کَ ٌحایر پژوُف اٌسام قغه ةا ٌحایر جضلیلات اٌسام قغه جّؿي صیات ىلغم
( )1378ؿازگار ىیةاقغ ونیکً ةَ دنیم ایٍکَ ةؼاةؼ ىٌانْات اٌسام گؼفحَ جا کٍّن ،ةؼرؿی
ّّاىم ةؼون و درونؿازىاٌی ىؤدؼ ةؼ زؼم فؼار از ظغىث ؿؼةازان ةَ مّرت ّهيی و روقيٍغ در
داظم کكّر اٌسام ٌگؼدیغه ،نػا ةؼرؿی و ىلایـَ ٌحایر ایً پژوُف ةا پژوُفُای دیگؼ ّيالً
اىکانپػیؼ ٌيیةاقغ.
ةاجّزَ ةَ ٌحایر فؼویات جضلیق کَ درآن ىْهّم قغّّ ،اىم ىغیؼیحی ةؼ فؼار ؿؼةازان جادیؼگػار
ىیةاقغ .نػا ىضلق پیكٍِاد ىیکٍغ ويً قٍاظث ٌیازُای رواٌی و کیفیث اروای ایً ٌیازُا
در قاداةی و ٌكاط ؿؼةازان ،جّزَ ةَ ىكکالت زـياٌی ؿؼةازان ،ىكکالجی ُيچّن اظحالل در
گّیایی ،ةیٍایی ،قٍّایی ،زـياٌی ،جّزَ ةَ ىكکالت آىّزقی ،ىاٌٍغ ٌاجّاٌی در یادگیؼی ،جّزَ
ةَ ىكکالت ّاًفی ،رواٌیُ ،يچّن افـؼدگی ،زود رٌسی ،ظّدٌيایی ،جؼس ،اوٌؼاب،
پؼظاقگؼی ،دورهُایی را ةؼای فؼىاٌغُان و کارکٍان پایّر و ؿؼةازان ارقغ کَ ةَ مّرت ىـحلیو
ةا ؿؼةازان در ارجتاط ىیةاقٍغ ،ةؼگؽارکٍٍغ جا قیّهُای مضیش ارجتاط ،جنیوگیؼی و رفحاری را
ةیاىّزٌغ و ةا فؼٍُگؿازی در ظنّص ىـّالن جْهیو دٍُغه و ؿؼةازان ارقغ ٌـتث ةَ کاُف
فكار ةؼ ؿؼةازان اكغام گؼدد.
 ةاجّزَ ةَ ٌحایر فؼویات جضلیق کَ در آن ىْهّم قغ کَ ّّاىم جلٍیٍی ةؼ فؼار ؿؼةازارنجادیؼگػار ىیةاقغ .نػا ىضلق پیكٍِاد ىیکٍغ جا ُؼ از چٍغگاُی ةازرؿی ،كىایی و دیگؼ
ٌِادُای ٌُارجی ةَ مّرت ىـحلیو و یا غیؼىـحلیو ةا ؿؼةازان ارجتاط ةؼكؼارکٍٍغ و
ىكکالت قعنی و یگاٌی آٌِا را زّیا قٌّغ و در ٍُگام جغویً آییًٌاىَُا و كّاٌیً
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ىكکالت ؿؼةازان را ىغٌُؼ داقحَ ةاقٍغُ .يچٍیً ةَ ّهث جأدیؼ چكيگیؼ اوافَ ظغىث
در فؼار ؿؼةازان ،پیكٍِاد ىیقّد جا در كّاٌیً ،زتؼان ةعكی از اوافَ ظغىثُا درمّرت
اٌسام مضیش و کاىم کار در ٌُؼگؼفحَ قّد کَ ایً کار ةاّخ اٌگیؽه ىیگؼدد جا فؼد ةسای
یأس از ًّالٌی قغن ظغىث ،ؿْی در زتؼان آن ٌيایغ.
 ةاجّزَ ةَ ٌحایر فؼویات جضلیق کَ درآن ىْهّم قغ کَ ّّاىم ىضیٌی ةؼفؼار ؿؼةازارنجادیؼگػار ىیةاقغ ،نػا ىضلق پیكٍِاد ىیکٍغ جا ةا ةؼٌاىَ ریؽی ىٍاؿب ةؼای جٍُیو اوكات
فؼاغث ؿؼةازان در داظم پادگان ،ةؼگؽاری ةْىی ىـاةلات یگاٌی از كتیم ىیؽان آىادگی
زـياٌی ،آقٍایی ةا اصکام و جلّیث اّحلادات ؿؼةازان ،داقحً اًالّات ىؼجتي ةا كّاٌیً
ؿؼةازی ،ةَ مّرت ٌيؼهگؼوُاٌی (ٌَ ةَ مّرت فؼدی) وجكّیق کم گؼوُان در مّرت
پیؼوزی ،زّ صاکو ةؼ كؼارگاه ؿؼةازان را جغییؼدٍُغ.
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