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Abstract
The aim of this research was to determine
reliability and validity of the Transition to
Retirement Questionnaire (TRQ) and to study its
relationship with resistance to change. Based on
Schlossberg’s typology of the retired, the TRQ is
designed by Maggiori, Nihil, Froidevaux and
Rossier (2013) to assess five dimensions related
to personal perceptions of transition to
retirement, retirement, and personal plans and
activities. The questionnaire on the sample of 315
teachers who have a history of more than twenty
years was conducted. Cronbach's alpha was used
to determine reliability of the questionnaire.
From 0/70 to 0/94 reliability five factors were
obtained. Confirmatory factor analysis was used
to determine validity of the questionnaire. The
results indicate suitability of the five-factor
structure of the questionnaire. The results of the
relationship between resistance to change and the
transition to retirement also indicated that routine
seeking has a negative relationship with
adventure, but routine seeking, emotional
reaction and short-term focus have the positive
relationship with searcher and retreater (p<0.01).
Keywords: retirement, transition to retirement,
resistance to change, teachers nearing retirement

چکیده
هدف از این پژوهش تعیین پایایی و روایی پرسشنااه اتقاناب ن
ازتشسقگی و را ط آن ا هااوهت در را ر تغیینر در هعلمنان در
 پرسشااه اتقاناب ن ازتشسنقگی توسن.آسقات ازتشسقگی ود
) ننر اسننا3102(  فروینندوکس و روسننیر، تیهیننل،هجیننوری
توعشااسی شولسبرگ از افراد ازتشسق طراحی شد ک پاج عد
،هر وط ادراک شخصی در خصنو اتقاناب ن ازتشسنقگی
 ایننن.ازتشسننقگی و رتاه ن هننا و فعالیننتهننای آن را ه نیسنناجد
 تفری از هعلماتی کن دارای سنا اة203 پرسشااه ر روی تموت
 رای تعیین پایایی پرسشنااه.یش از یست ساب ودتد اجرا شد
از آلفننای کروتبننات اسننقفاد شنند ک ن پایننایی اواهننل پنناجگات نة
 هاظور تعینین رواینی. دست آهد1/94  تا1/01 پرسشااه از
ساز از تحلیل ااهل تأییدی اسقفاد گردید ک تقنایج حناکی از
 تقایج ررسی.هااسب ودن ساخقار پاج ااهلی این پرسشااه ود
را طة ین هااوهت در را ر تغییر ا اتقااب ازتشسقگی تیز تشان
 اهننا،داد کنن روزهرگننی ننا هنناجراجویی را طنن هافننی دارد
 واکاش هیجاتی و تمرکز کوتا هدت نا کاوشنگری،روزهرگی
.)p>1/10( و اتزواطلبی را طة هثبت دارتد
 ازتشسقگی؛ اتقااب ازتشسقگی؛ هااوهنت:واژههای کلیدی
در را ر تغییر؛ هعلمان در آسقات ازتشسقگی
hmotahhari@uk.ac.ir : نویسندة مسئول.*

98/07/20 :پذیرش

95/07/17 :وصول
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مقدمه
بازنشستگی برای بسیاری از سالمندان با تغییورات سسومی و
روانی همراه است .در بازنشستگی فرد از زمینو ای کو در آن
اشتغال داشت سدا شده و ب مرحلة سدیدی از زندگی انتقوال
مییابد .واکنش افراد نسوتت بو ایون انتقوال مت واوت اسوت

زمین های مختل

زندگی (استماعی ،آموزشوی و خوانوادگی)

مواس شوند (آرسینیجا وگوونزال

7

8

 .)2009 ،اورگ ()2009

وسود ی ساختار چندبعدی ک آن را مقاومت سهتمنود در
برابر تغییر 9نامید ،مطرح کرد .ب نظر او درحالیکو بعیوی از
افراد ب راحتی تغییر را قتول کرده و با آن تطتیق پیدا میکننود

(لوکنهاف ،تراسیانو و کاستا .)2009 ،1اگرچ ایون دوره یو

بعیووی دیگوور از آن استنوواد کوورده و در برابوور آن مقاومووت

واقعیت انکارناپذیر از زندگی انسان است ولی بیشتر مردم آن

میکنند .افرادی ک موضع مقاومت در برابر تغییر دارند کمتور

را با خوشحالی نمی پذیرند حتی آنوانی کو آرزو مویکردنود

احتمال دارد ب طور داوطلتان نخستین قدم را بورای تغییور در

روزی بازنشست شوند ،اکنونکو پو از سوالهوا بازنشسوت
میشوند با مشکالت عاط ی و بالتکلی ی و سردرگمی مواس

زندگی بردارند و بیشتر احتمال دارد ک نگرش من وی نسوتت
ب تغییرات خاصی ک با آن مواسو مویشووند داشوت باشوند

میشوند (ش یعآبادی.)1992 ،

(اورگ.)2002 ،

انتقووال بوو بازنشسووتگی فرا ینوودی اسووت کوو قتوو از

مقاومت سهتمند در برابر تغییر شام چهار بعود اسوت:
روزمرگی ،10واکنش هیجانی ،11تمرکز کوتاهمدت 12و سوختی

بازنشستگی شروع شده و تا بعد از بازنشسوتگی ادامو پیودا
می کند ک می تواند ب صورت روندی هموراه بوا تونش هوای

شناختی  .روزمرگی شام اندازه و حدی میشود کو افوراد

روانی تصور شود یا انتقالی ک ب افزایش یا ثتوات سوالمت

وظای  ،روشها و محیطهای مرسووم و قابو پویشبینوی را

روانی کم

ترسیح میدهند .واکنش هیجانی بر میزانی از ناراحتی ،فقودان

می کند (پینکوارت و شینلر .)2007 ،2بنوابراین،

19

بازنشستگی مرحلة مهمی در زندگی بزرگسالی است کو بوا

شور و شوق و اضطراد و نگرانی کو افوراد در هنگوامیکو

تغییراتی در زندگی روزمره ،نقش ها و برخوردهای استماعی
و درآمد همراه است (باترورث و همکاران2002 ،9؛ کوی و

تغییوورات بوور آنهووا تحمی و م ویشووود ،تمرکووز دارد .تمرکووز

مون 2002 ،4؛ پینکوارت و شینلر2007 ،؛ هسک  ،گوری ین و
لو.)2011 ،5

کوتاهمدت بر درس ای از نگرانوی افوراد در موورد زحموت و
ناراحتی ک تغییور بورای ایشوان فوراه مویآورد تأکیود دارد
ب سای اینک بر مزایای بوالقوه و آسوودگی کو در درازمودت
عاید ایشان موی شوود تمرکوز کنود .سوختی شوناختی شوام

انتقال ب بازنشستگی موضوع نستتاً سدیودی در پوووهش
است ،یکی از دالی اصولی بورای افوزایش عالقو بو آن در

انعطافناپذیری افراد در ت کر و مشک در پوذیرش ایودههوا،

سال های اخیر ناشی از تغییرات اقتصادی در میان کشوورهای

دیدگاهها و روشهوای دیگور اسوت (آرسوینیجا وگوونزال ،

و روسوویر،2

 .)2009این چهار بعد مرتتط و درعینحوال متمایزنود و هور

 .)2019هرچند ک نتوای پوووهشهوا راسوع بو اثور روانوی

ی

منتوع مت واوت از مقاوموت اسوت

بازنشستگی متناقض است ،اما بازنشستگی قریبالوقوع نسلی
ک دارای فرزندان زیادی هسوتند عالقو سهوانی را بو فهو

(ناو و یی .)2008 ،

مختلو

اسووت (مجیووری ،نیهی و  ،فرویوودوک

از آنها نشاندهندة ی
14

نتای پووهش اورگ ( ) 2002در رابطو بوا مقاوموت در

عاملی ک انتقال موفق ب بازنشستگی را ایجاد میکنود سلوب

برابر تغییر نشان داد ک شخصیت و زمین کاری ب طور قاب

کرده است (کی و مون.)2002 ،

توسهی با نگرش افراد نستت ب تغییر مورتتط اسوت و ایون
نگرش ها ب نوبة خود ب طور قابو تووسهی بوا رضوایت و

از ویوگیهای مه و اساسی سوامع امروزی این است ک
افوراد را وادار مویکنود توا بوا تغییورات سوریع و عمیقوی در

پذیرش تغییر رابط دارند .هورچند مقاومت در بورابور تغییر

2. Pinquart & Schindler
4. Kim & moen
6. Maggiori, Nihil, Froidevaux & Rossier
8. Oreg
10. Routine Seeking
12. Short-term Focus
14. Nov & Ye

1. Lockenhoff, Terracciano & Costa
3. Butterworth et al.
5. Griffin, Hesketh & Lou
7. Arciniega & Gonzalez
9. Dispositional Resistance to Change
11. Emotional Reaction
13. Cognitive Rigidity
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تحت تأثیر عوام مختل وی قورار دارد ،اموا بو نوبوة خوود
می تواند بر نگورش افوراد نسوتت بو یو

پدیوده ازسملو

دیده می شود .بازنشستگی زمان رسیدن ب ی

تعوادل سدیود

در زندگی است ک افراد سعی مویکننود آن را بوا آزموایش و

بازنشستگی تأثیر بگذارد.
نظریة انتقال مطرح شوده توسوط شولسوترگ ( )2007بوا

خطا انجام دهند .این نمون از افراد ابتدا بورای انجوام کواری
تالش کرده ولی روز بعد نظر خود را عوض مویکننود .ایون

احساس نیاز ب ساخت چهارچوبی ک فهو و در از انتقوال

طتق میتواند ب عنوان مرحل ای قت از ورود ب یکی از چهار

1

را در بزرگساالن آسان کند و ب منظور کم

گووروه دیگوور دیووده شووود .پنجمووین نمون و از بازنشسووت هووا

ب آنها در مقابلو

7

با روند عادی یا غیرعادی زندگی ،ایجادشده است .بر اسواس

انزواطلتان نامیده می شووند آنهوا کسوانی هسوتند کو کوامالً

این نظری  ،عک العم بزرگساالن ب انتقال بسوتگی بو نووع

زندگی را رها کرده و با احتمال بیشتری دچار عدم انعطاف و

انتقال و در و احساس آنان نستت ب انتقال و زمینو ای کو

بی مهارتی در رویارویی با این انتقال هسوتند .بعیوی اوقوات

انتقال در آن ات اق میافتد و اثری ک بور روی زنودگی افوراد

مجزا کردن این ها از کاوشگران مشک است؛ اما بورای افوراد

میگذارد ،دارد (آندرسون ،گودمن و شولسترگ.)2011 ،2

این دو گروه داشتن ی

بازنشستگی نمون ای از روند انتقوال اسوت (آندرسوون و
همکاران .)2011 ،مطالعات شولسترگ ( )2007نشان داد کو

نوع شناسی اهمیت در نظر گرفتن ت اوتهای فردی را بورای
متخصصانی ک قصد کم ب افراد برای رویارویی بوا انتقوال

بازنشسووتگان مسوویرهای مت وواوتی را در رونوود انتقووال دنتووال

ب بازنشستگی را دارند ،نشان میدهد.

میکنند .درنتیج پن گروه از افراد بازنشست را مشخص کرد.
اولین نمون از بازنشستگان ،ادام دهندگان 9نامیده میشوند ک

مجیوووری و همکوواران ( )2019اقوودام بوو سوواخت و
8

اعتتاریابی اولیة پرسشنامة انتقال ب بازنشستگی کردنود .ایون

ب وسیل تداومی ک در کار دارند مشخص موی شووند .وقتوی
ادام دهندگان مح کار را تر

برنام مشواوره ضورورت دارد .ایون

می کنند چند زمین از هویوت

پرسشنام بر اساس نوع شناسی شولسوترگ 9از بازنشسوت بوا
پن بعد مربوو بو در و احسواس شخصوی از انتقوال بو

کواری خووود را نگو موویدارنوود ،آنهووا تمایو بو تمرکووز بوور

بازنشستگی ،بازنشستگی و نقش ها و فعالیوت هوای شخصوی

صالحیت های کلیدی خود داشت و از آنها در فعالیت سدیود

طراحویشووده اسووت .طراحووان بوا اسووت اده از تحلیو عوواملی

است اده موی کننود .بورای دوموین نمونو از بازنشسوتگان کو
ماسراسویان 4نامیده می شوند بازنشستگی همچوون مووقعیتی

اکتشووافی و تأییوودی ،مناسووب بووودن سوواختار پوون عوواملی
پرسشنام را ک مناسب و مرتتط با نووع شناسوی شولسوترگ

است ک بتوانند زمان و فرصت ایجادشده را در مسیری توازه

بود ،نشان دادند.

سازمان دهند .این نمون افراد ممکن است مشغول ب کوار در

در مطالعاتی ک در ایران انجوام شوده اسوت بزرگمهوری

زندگی تازه ب کشوری

دیگر بروند .سومین نمون از بازنشستگان کو راحوتطلتوان

5

بوذرسمهری ،گ پرور و نوری ( )1982اقودام بو سواخت و
اعتتاریابی مقیاس نشوانگان در افوراد در آسوتان بازنشسوتگی

نامیده می شوند افرادی هستند ک تمای دارند بازنشسوتگی را

کردند .آنان چهار مؤل اصلی انتظارات و حواالت متعوارض،

همچون دوره آزادی بتینند .م هوم کلیدی این است کو آنهوا

رهایی و آزادی ،دوراندیشی ،تصورات و برنام هوای پراکنوده

می ندارند برنام ای خاص برای آینده مشخص کنند .ب طوور

برای نشانگان در آستان بازنشسوتگی شناسوایی کردنود .ایون

مثال ،فرد ممکن است ی روز با خانواده اش وقت بگذرانود
یا سورگرمی و کواری دیگور را بورای روز بعود فوراه کنود

نشانگان در ی رونود روبو سلوو بو احسواس درمانودگی و
شکست ،پیری و بطالت ،احساس تالش و سهتگیری سدید

(مجیوری و همکاران .)2019 ،چهوارمین نمونو کاوشوگران

و احساس سوردرگمی و تعوارض تتودی موی شووند .نتوای

حرف ای سدید شده یا برای آغاز ی

2

نامیده میشوند .در این نمون  ،بوازنشستگی ب مثاب ی رونود
2. Anderson, Goodman & Schlossberg
4. Adventures
6. Searchers
)8. Transition to Retirement Questionnaire (TRQ

پووهش کیانپور قه رخی ،هومن ،ایوزدیمزیودی ،احمودی
1. Schlossberg
3. Continuers
5. Easy Gliders
7. Retreaters
9. Schlossberg Topology
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( )1990نشان داد ک بین وضعیت سوالمتی و داشوتن وضوع

 .1آیا پرسشنامة انتقال بو بازنشسوتگی بورای معلموان در

مالی مناسب با رضایت از بازنشستگی همتستگی مثتت وسود

آستانة بازنشستگی از پایایی برخوردار است؟

دارد و احساس سودمندی و موؤثر بوودن و اشوتغال بو کوار
مجدد پو از بازنشسوتگی عامو هوای موؤثری در احسواس

 .2آیا پرسشنامة انتقال بو بازنشسوتگی بورای معلموان در
آستانة بازنشستگی از روایی سازه برخوردار است؟
 .9آیا بین ابعاد مقاومت در برابر تغییر و ابعواد انتقوال بو

رضایت از بازنشستگی ب شمار میآیند.
کی و مون ( )2009با مطالعة طولی ،ارتتا بین انتقال بو

بازنشستگی رابط وسود دارد؟

بازنشستگی و سالمت روانی متعاقوب آن را بررسوی کردنود.
نتای نشان داد ک در طی دو سال بعد از بازنشسوتگی انتقوال

روش
روش پژوهش ،جامع ة آم اری و نمون ه :روش پوووهش،

باشوود .نتووای پووووهش اهمیووت بررسووی منووابع گونوواگون و

توصی ی و از نوع مطالعات روانسنجی بود .سامعة آماری این

زمین هایی ک انتقال ب بازنشستگی را در برگرفت مانند سون،

پووهش را هموة معلموان ناحیو دو آمووزشوپورورش شوهر

سطح رفاه قتلی ،شرایط همسر ،تغییرات در کنتورل شخصوی،
کی یت زناشویی ،سالمت روانی و ک ایت درآمود را پیشونهاد

کرمان در سوال تحصویلی  1999-94تشوکی مویداد کو در

می تواند همراه با عالئ افسردگی ب خصوص در میان موردان

میکند.
درحالیک بعیی گزارش ها اشاره ب این مطلب دارند ک

آستان بازنشستگی و دارای سابق کوار بویش از بیسوت سوال
4

بودند .حج نمون با است اده از سدول کرسسوی و مورگوان
( 915 )1970ن ر برآورد گردیود کو بو روش نمونو گیوری

بیشتر بازنشست ها از بازنشستگی رضایت دارند ،بعیی دیگور

هدفمند انتخاد شدند .از این تعوداد معلموان 148 ،ن ور (47

از گزارشها نشان میدهنود کو بورای بویش از یو سووم از

درصد) زن و  127ن ر ( 59درصد) مورد بودنود .دامنو سونی

بازنشستگان ،انتقال همچون ی
کاهش اعتمادب ن

تجربو اسوترس زاسوت کو

را در بعد از بازنشستگی نشان مویدهود.

معلمان از  98سال تا  20سوال بوا میوانگین  45/7و انحوراف
معیار  9/57بود.

با توس ب ت اوتهای فردی از نظر تطتیق بوا بازنشسوتگی و
روند انتقال ،تنواقض یافتو هوای اخیور ناشوی از اخوتالف در
روششناسی و ب ویوه ضع روششناختی طرحهای مقطعی

ابزار سنجش
پرسشنامة انتقال ب بازنشستگی مجیوری و همکاران (:)2019

است (وانگ .)2007 ،1ب همین دلی  ،پووهشهای اخیر سعی

این پرسشنام مشتم بر  22گوی  ،پون شورح و پون عامو

کرده اند ب وسیلة طرح های طولی از بغرنجی انتقوال کاسوت و

است ک احسواس و نگورش افوراد را نسوتت بو انتقوال بو
بازنشستگی اندازهگیری میکنود .پون عامو ایون پرسشونام

چووون حادثوو ای کوو در زنوودگی آینووده تووأثیر موویگووذارد

عتارتاند از :ادام دهندگان (گوی های  5 ،4 ،9 ،2 ،1ب همراه

بازنشستگی را همچون دورهای از زندگی در نظر بگیرند ،نو
(دونالدسون ،ایرل و موراتور2010 ،2؛ توپوا ،ماریوانو ،دپولوو،
الکاور و مورال .)2009 ،9

با توس ب مطالب فووق ،بازنشسوتگی یو

فراینود انتقوال

است؛ لذا ب منظور ارزیابی افرادی ک از این انتقوال مویگذرنود
وسووود یو ابووزار مناسووب و معتتوور ضووروری اسووت .در ایوون

شرح اول) ،ماسراسویان (گوی های  10 ،9 ،8 ،7 ،2ب هموراه
شرح دوم) ،راحتطلتان (گوی های  14 ،19 ،12 ،11ب همراه
شرح سوم) ،کاوشگران (گوی هوای 20 ،19 ،18 ،17 ،12 ،15
ب همراه شرح چهارم) و انزواطلتان (گوی هوای ،29 ،22 ،21
 22 ،25 ،24ب همراه شورح پونج ) .پاسو آزموودنیهوا بو

پووهش سعی شده است پایایی و روایی سازة پرسشنامة انتقوال

گوی های پرسشنام بر اساس طیو

ب بازنشستگی تعیین شود .همچنین ارتتا بین چنین ارائ ای از

شام  )1کامالً مخال  )2مخال  )9نستتاً مخال  )4نسوتتاً
موافق  )5موافق و  )2کامالً موافق بود .مگ گری و همکواران

است .در این راستا ،سؤالهای پووهش عتارت بودند از:

( )2019همسانی درونی (ضرایب پایایی) عام ادام دهندگان

انتقال ب بازنشستگی با مقاومت در برابور تغییور بررسوی شوده
2. Donaldson, Earl & Muratore
4. Krejcie & Morgan

شوشدرسو ای لیکورت

1. Wang
3. Topa, Moriano, Depolo, Alcover & Morales
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را  ،0/77ماسراسویووان  ،0/29راحووتطلتووان  ،0/72کاوشووگران

پرسشنام ها دوباره ب انگلیسی ترسم شد و درنهایت در بین

 0/77و انزواطلتان را  0/89گزارش کردهاند .برای تعیین روایوی

معلمان اسرا شدند.

پرسشنام از تحلی عاملی اکتشافی و تأییدی است اده کردند کو
ساختار پن عاملی پرسشنام مورد تأیید قرار گرفت.

پرسشنامة مقاوموت در برابور تغییور 1اورگ ( :)2009ایون

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پووهش ،برای تجزی وتحلیو دادههوا از دو نورمافوزار

پرسشنام مشتم بر  18گوی و چهار عام است کو میوزان

آماری است اده شود .بو منظوور محاسوتة شواخصهوای آموار

مقاومت در برابر تغییر را در افراد اندازهگیری میکنود .چهوار

توصی ی ،آل ای کرونتاخ برای سنجش پایایی پرسشنامة انتقال

عام این پرسشنام عتارتاند از :روزمرگی (گوی هوای ،2 ،1

ب بازنشستگی و خوردهمقیواسهوای آن و همچنوین ضوریب

 5 ،4 ،9کوو سووؤال  4معکوووس اسووت) ،واکوونش هیجووانی

همتستگی پیرسون از بستة نرمافزار آماری در علوم استماعی
ویرایش  22است اده شد .ضریب همتستگی پیرسون با هودف

 ،)14 ،19 ،12سرسختی (گوی های  18 ،17 ،12 ،15ک سؤال

بررسی رابطة بین ابعاد مقاومت در برابر تغییر و ابعواد انتقوال

 15معکوس است) .پاس آزمودنی ها ب گوی های پرسشونام
بر اساس طی ششدرس ای لیکرت از (1کامالً مخال ) تا 2

ب بازنشستگی انجام شد .برای انجام روایی سوازه پرسشونامة

(گوی های  ،)9 ،8 ،7 ،2ت کر کوتاهمدت (گوی هوای ،11 ،10

(کامالً مووافق ) بوود .اورگ ( )2009پایوایی کلوی مقیواس را

2

انتقال ب بازنشستگی از تحلی عامو تأییودی بوا اسوت اده از
نرمافزار ایموس 9ویرایش  29بهره گرفت شد.

 0/92و ضریب پایایی خردهمقیاسها را از  0/78برای واکنش
هیجووانی ،تمرکووز کوتوواهموودت و سرسووختی تووا  0/82بوورای
روزمرگی گزارش کرده است .روایی این پرسشونام گوزارش
نشده است .هر دو پرسشنام ابتدا توسوط پووهشوگران و دو
مترس زبان انگلیسی ب فارسی ترسم شد و سپ

ترسم ها

با یکدیگر مقایس گردید و بهترین و گویاترین ترسم کو از
وضوح و ش افیت بیشوتری برخووردار بوود انتخواد گردیود.
برای اطمینان از صحت ترسم و مطابقت با نسخ انگلیسوی،

یافتهها
در سدول  ،1میانگین و انحراف استاندارد پاس ب پرسشنام
انتقال ب بازنشستگی همراه بوا خورده مقیواسهوای آن آموده
است .همچنین پایوایی پرسشونام انتقوال بو بازنشسوتگی و
خردهمقیاس های آن بر اساس ضریب آل وای کرونتواخ ارائو
شده است.

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و پایایي پرسشنامه انتقال به بازنشستگي و خرده مقیاسهای آن
پرسشنامه و خرده مقیاسها

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

انتقال ب بازنشستگی

9/78

0/51

0/89

ادام دهندگان

4/49

0/85

0/70

ماسرا سویان

4/77

0/81

0/78

راحتطلتان
کاوشگران

4/72
9/22

0/74
0/98

0/70
0/81

انزواطلتان

1/90

1/07

0/94

ضریب پایایی برای ک پرسشنام انتقال بو بازنشسوتگی

مورد نظر و خوردهمقیواسهوای آن از همسوانی درونوی الزم

 0/89و برای خرده مقیواس هوای آن بوین  0/70توا  0/94بو

برخوردار هستند ،بنابراین پاسو سوؤال اول پوووهش مثتوت

دست آمد .ضرایب پایایی بیانگر این هستند ک پرسشنام

است.

)2. Statistical Package for Social Science (SPSS

)1. Resistance to Change (RTC
)3. Analysis of moment structures (AMOS
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برای بررسی روایی سازه پرسشنامة انتقال ب بازنشسوتگی

شاخص برازش مقایس ای بنتلر ،9شاخص برازندگی فزاینده،4
5

2

و تأیید ساختار پن عاملی آن از تحلی عاملی تأییدی است اده

شاخص برازش هنجار شده  ،شاخص توکر لویی

شد .سودول  ،2شواخصهوای برازنودگی مودل پون عواملی
پرسشنام انتقال ب بازنشستگی را نشان موی دهود .بو منظوور

میانگین مربعات خطای برآورد هستند .مودلی دارای بورازش
قاب قتول است ک نستت کای بر درس آزادی آن مسواوی یوا

7

و ریشو

ارزیابی برازش مدل بنا بو توصویة کالیون )2011( 1چنودین

کمتر از  9باشد ،ریش میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از

شاخص برازش در نظر گرفت شد .اینها شام نسوتت کوای

 0/02و مقادیر سایر شاخصهای برازش در حودود  0/90یوا

دو بوور درس وة آزادی

بیشتر باشد.

 ،شوواخص نیکووویی بوورازش،2

جدول  .6شاخصهای برازش مدل پنج عاملي پرسشنامه انتقال به بازنشستگي
شاخص

RMSEA

NFI

CFI

IFI

TLI

GFI

Df

مدل اولی

1054/02

424

2/49

0/02

0/78

0/85

0/85

0/84

0/82

مدل اصالحشده

282/20

400

1/71

0/04

0/82

0/99

0/99

0/92

0/88

مال

-

-

>9

>0/02

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

<0/90

ت سیر

-

-

مطلود

مطلود

نسووووتتاً
مطلود

مطلود

مطلود

مطلود

نسووووتتاً
مطلود

سدول  2نتای را برای دو مدل نشان میدهود .مودل اول

گوی ها با سازه های خود رابط دارند .دامن ضرایب استاندارد

برازش نستتاً مطلوبی را با وسود نسوتت کوای دو بور درسوة
آزادی کمتر از  9نشان میدهد .مقدار ریش میانگین مربعوات

شده ب سز برای گوی هوای پونج و دوازدهو بوین  0/40توا
 0/90است .نتای نشاندهنده این است کو  22گویو و پون

خطای 8برآورد ه برازش کافی را نشان میدهد هرچنود کو

شرح آن ،گوی هوای مناسوتی بورای سوازههوای مووردنظر در

مقادیر سایر شاخص های برازش اندکی کمتر از  0/90اسوت.

پووهش هستند .با توس ب این نتای  ،روایی سازه پرسشونامة

بوورای رسوویدن بو موودل مطلووود طووی اصووالح موودل ،چنوود
کوواریان خطا برای نشانگرها آزاد شدند .مدل اصالحشوده

انتقال ب بازنشستگی تأیید میشود.
ب منظور بررسی رابطة بین ابعاد مقاومت در برابر تغییور و

برازش قاب قتولی را برای اکثر شاخص هوا نشوان موی دهود،

ابعاد انتقوال بو بازنشسوتگی از ضوریب همتسوتگی پیرسوون

بنابراین پاس سوؤال دوم پوووهش مثتوت اسوت .سودول ،9

است اده شد .برای این منظور ،ابتدا م روض نرمال بودن توزیع

ضرایب استاندارد ( ،)βنستت بحرانی ( )tو سوطح معنواداری

متغیرها بررسی شد .نتای مربو ب کجوی و کشویدگی ابعواد

( )pگوی های پرسشنام انتقال ب بازنشستگی بوا سوازه هوا را

انتقال ب بازنشستگی و ابعاد مقاومت در برابر تغییر نشوان داد

نشان میدهد.

ک توزیع هیچکدام از متغیرها دارای کجی و کشویدگی بواالتر

همووانطووور کو در سوودول  9مشووخص اسووت ،ضوورایب

9

از  2نیست ،بنابراین مطابق با نظر تاباچنیگ و فیودل ()1992

استاندارد گوی های پرسشونام و سوازه هوا (بارهوای عواملی)

م روض نرمال بودن توزیع متغیرها رعایت شده است .سوپ

عموماً همتستگی بواالیی بوا یکودیگر دارنود و مقوادیر  tکو
شاخص میزان ارتتا هر گوی با سازه مربوو بو آن هسوت

ضریب همتستگی پیرسون محاسوت گردیود کو نتوای آن در
سدول  ،4آمده است.

نیوز در تموام گووی ها بزرگوتر از دو است .بنوابراین ،تموامی
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Incremental Fit Index (IFI
)6. Tucker- Lewis Index (TLI
8. Root Mean Square Error of Approximation

1. Kline
)3. Comparative Fit Index (CFI
)5. Normed fit index (NFI
)7. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA
9. Tabachnick & Fidell
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جدول  .3ضرایب استاندارد ( ،)βنسبت بحراني ( )tو سطح معناداری ( )pگویههای پرسشنامه با سازهها
سازه
ادام دهندگان

گویه

β

R2

t

P

 .1کارم را کاهش داده اما ب فعالیت ادام میده .

0/28

0/42

11/52

0/001

 .2کارم را ادام میده اما ب کارهایی میپردازم ک موردعالق ام باشد.

0/28

0/42

11/48

0/001

 .9مانند قت از بازنشستگی ب کارم ادام میده .

0/42

0/18

2/81

0/001

 .4ب شکلی مت اوت از قت ب کارم ادام میده .

0/20

0/92

10/98

0/001

 .5ب کاری مشغول میشوم ک تعهدی برای پایانش نداشت باش .

0/90

0/09

5/52

0/001

ماسرا سویان

مؤل ة اول -بازنشستگی یعنی ادام دادن زندگی حرف ای ،بازنشستگی ی تغییر ویوه و
مه محسود نمیشود زیرا کار ب صورت تماموقت یا پارهوقت ادامو پیودا مویکنود0/58 .
صالحیتهای حرف ای افراد باعث میشود ک فعال بمانند.

0/94

10/52

0/001

 .2در پی یادگیری مهارتهای سدید هست .

0/28

0/42

11/92

0/001

 .7برای اوقات فراغت در پی فعالیتهای سدیدم.

0/89

0/29

12/99

0/001

 .8با بهرهگیری از مهارتهایی ک دارم ب کارهای سدید و داوطلتان میپردازم.

0/22

0/44

12/21

0/001

 .9با می خود از بین فرصتهای سدید دست ب انتخاد میزن .

0/72

0/52

12/74

0/001

 .10ب فعالیت سدیدی میپردازم ک خیلی مت اوت از شغ قتلیام باشد.

0/41

0/17

2/95

0/001

مؤل دوم  -بازنشستگی یعنی فرصت برای تغییر زندگی روزان  ،عادتها و گذرانودن
وقت و زمان ب شیوه ای مت اوت ،تمای ب یادگیری مهوارتهوای سدیود (ماننود کوار

0/49

0/24

8/58

0/001

 .11برای انجام کار نقش قتلی ندارم ،از فرصتهای پیشآمده است اده میکن .

0/59

0/28

8/20

0/001

 .12در زمان حال زندگی میکن .

0/97

0/14

2/91

0/001

 .19بیشتر وقت را با خانواده و بستگان میگذران .

0/45

0/20

9/28

0/001

 .14برای استراحت خودم وقت میگذران .

0/57

0/92

10/22

0/001

سدید ،زبان خارسی) و کش
دیگر ،یا تغییر مسیر زندگی.

افقهای تازه ،امکان نق مکان بو یو

شوهر یوا کشوور

راحتطلتان

مؤل ة سوم  -بازنشستگی یعنی زمان آزادی ،انجام دادن کارهوایی کو پویش مویآینود،
نداشتن برنام مشخص برای آینده .ورزش کردن یا گذراندن اوقوات فراغوت در یو
روز و گذراندن وقت با دوستان و خانواده در روز دیگر .از هر فرصتی است اده کردن و

0/80

0/24

12/95

0/001

بدون از دست دادن کنترل زندگی شخصی در حال زندگی کردن.

کاوشگران

 .15نمیدان در آینده چ کاری انجام ده .

0/25

0/42

12/22

0/001

 .12چندین ایده دارم اما خیلی متقاعدکننده نیستند.

0/22

0/44

11/80

0/001

 .17دربارة آنچ باید انجام ده فکر نکردهام.

0/27

0/45

19/29

0/001

 .18چند برنام دارم اما دستیافتنی نیستند.

0/24

0/41

12/10

0/001

 .19نمیدان چ ات اقی خواهد افتاد.

0/57

0/92

9/89

0/001

 .20برنام های زمان بازنشستگی را ب طور مرتب تغییر میده .

0/54

0/29

8/74

0/001

مؤل ة چهارم  -بازنشستگی یعنی ش و تردیود و عودم اطمینوان در خصووص نحووه
گذراندن زندگی .فعالیت های مختل ی بورای انجوام دادن وسوود دارد اموا پیودا کوردن
فعالیتی ک مناسب باشد سخت است .بازنشستگی ب مثاب ی
است ک میتواند ب ایجاد ی

مشک است اما تغییوری 0/57

تعادل سدید در زندگی فردی منجر شود.

0/92

10/02

0/001
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 .21بازنشست بودن ی

ویوگی من ی است.

انزواطلتان

0/74

0/55

14/52

0/001

 .22بازنشستگی پایان زندگی من است.

0/89

0/29

18/10

0/001

 .29وقتی من بازنشست شوم بیفایده خواه شد.

0/85

0/72

18/89

0/001

 .24من درباره بازنشستگی نگران .

0/79

0/22

12/29

0/001

 .25بازنشستگی ب معنای تنهایی و کسالت است.

0/90

0/81

20/82

0/001

 .22بازنشستگی ب معنای بیارزش شدن است.

0/90

0/81

21/19

0/001

مؤل ة پنج  -بازنشستگی یعنی ی

دوره من ی از زندگی ک معنوا و م هوومی نودارد.

زندگی حرف ای گذشت نستت ب بازنشستگی بهتر است .افراد بازنشسوت بویفایوده در
نظر گرفت می شووند و بازنشسوتگی همچوون یو

دوره تنهوایی و کسوالت احسواس 0/88

0/77

19/99

0/001

میشود .برخی برنام ها برای بازنشستگی وسود دارد اما همة آنهوا غیورممکن هسوتند.
هیچ برنام شغلی یا برنام ای برای اوقات فراغت وسود ندارد.

جدول  .4همبستگي بین ابعاد مقاومت در برابر تغییر و ابعاد انتقال به بازنشستگي
بازنشستگي
تغییر

ادامهدهندگان

ماجراجویان

راحتطلبان

روزمرگی

-0/05

واکنش هیجانی

0/04

-0/04

تمرکز کوتاهمدت

0/08

-0/09

0/08

سرسختی

0/08

0/07

0/09

-0/19

کاوشگران

انزواطلبان

-0/04

0/94

0/99

0/09

0/99

0/95

0/92

0/99

0/02

0/09
0/01

با توس ب سدول  ،4همتسوتگی بوین ابعواد مقاوموت در

انتقال در آن ات اق می افتد و اثری ک بور روی زنودگی افوراد

برابوور تغییوور و ابعوواد انتقووال ب و بازنشسووتگی نشووان داد ک و

می گوذارد ،دارد (آندرسوون و همکواران .)2011 ،پرسشونام

روزمرگی با مواسراسویی رابطو من وی دارد ،اموا روزمرگوی،
واکنش هیجانی و تمرکز کوتاهمدت با کاوشگری و انزواطلتی

انتقال ب بازنشستگی پرسشنام ای سدید است ک احسواس و
ادرا افراد را درزمینة انتقال ب بازنشستگی ارزیابی مویکنود.

رابط مثتت دارند.

این پرسشونام بور اسواس نووعشناسوی شولسوترگ (،)2007
توسط مجیوری و همکاران ( )2019طراحوی گردیوده اسوت.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پووهش تعیین پایایی و روایی پرسشنام انتقوال
ب بازنشستگی و رابط آن با مقاومت در برابر تغییور در میوان

این پوووهش بوا هودف تعیوین پایوایی و روایوی سوازه ایون
پرسشنام انجام شد .برای ایون منظوور ،ابتودا پرسشونام کو
شام  22گوی و پن شورح اسوت ترسمو و در نمونو 915

معلمان در آستان بازنشستگی بود .با توس ب رشود و تحوول

ن ری اسرا شد .پایایی پرسشنام بور اسواس آل وای کرونتواخ

سمعیتی در سهان امروز ب ویوه در خصوص امید ب زندگی و

محاست و نتای نشان داد ک پرسشنام موورد نظور از پایوایی

تغییرات زمینة کواری ،توسو بو احسواس و ادرا افوراد در
خصوص انتقال بو بازنشسوتگی و مرحلو ای از زنودگی کو

قاب قتولی برخوردار است .کمترین ضریب پایایی مربو بو
خرده مقیاسهوای ادامو دهنودگان و راحوتطلتوان ( )0/70و

بازنشستگی نام دارد بیشتر از همیش مه و اساسوی بو نظور

بیشترین مربوو بو خورده مقیواس انزواطلتوان ( )0/94بوود.

میرسد .عک العم بزرگساالن بو انتقوال بسوتگی بو نووع

ضرایب پایایی نشاندهنده این است کو ایون پرسشونام کو

انتقال و در و احساس آنان نستت ب انتقال و زمینو ای کو

ویوگی های روانی افراد را نستت بو انتقوال بو بازنشسوتگی
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موویسوونجد از همسووانی درونووی مناسووتی برخوووردار اسووت.

بعد از بازنشستگی در افراد ارزیابی کرده و با دقوت بیشوتری

مجیوری و همکاران ( )2019ضورایب پایوایی را از  0/72توا

زمان وقوع این تغییرات را تعیین میکند .دوم ،این فرصت را

 0/89گزارش کردهاند.
برای تعیین روایی سازه و همچنین تائید عوام پون گانو

ب وسود میآورد تا سمتوسوی ایون تغییورات در شووند.
ب طور مثال ،می توان فهمیود کو آیوا کسوانی کو نسوتت بو

این پرسشنام از تحلی عام تأییدی است اده شد .نتای نشان

بازنشسووتگی توورس و دلهووره دارنوود و بو طووور من ووی ب و آن

داد ک مدل با توس ب شاخصهای مختل

از بورازش قابو

قتولی برخوردار است .تحلی عام تأییودی از سواختار پون
عاملی این ابزار سدید کو بورای ارزیوابی ادرا

و احسواس

می نگرند با گذشوت زموان در دیدگاهشوان تغییوری حاصو
میشود؟ و آیا میتوانند دیدگاه مثتتی نستت بو بازنشسوتگی
پیدا کنند؟ و سوم اینک در ارتتا با بازنشستگی موا قوادر بو

افراد در خصوص انتقال بو بازنشسوتگی اسوت اده مویشوود،

در بهتری از ثتات یا عدم ثتات تغییورات مشواهدهشوده در

حمایت میکند .این یافت هوا بوا نتوای پوووهش مجیووری و

زمان انتقال ب بازنشستگی و تا مدتی بعد از آن خواهی بوود.

همکاران ( )2019درزمینة تائید مودل پون عواملی همخووان

در عم هم این موارد اهمیت ساخت برنام ای مشوخص در

است .این ابزار ،اهمیت در نظر گرفتن ت اوتهوای فوردی را
برای متخصصانی ک قصد کم ب افراد برای رویوارویی بوا

سهت حمایت از شاغلین مسن ب منظور آموادگی آنوان بورای
انتقال ب بازنشستگی و افزایش سالمت روانوی و رضوایت از

انتقال ب بازنشستگی را دارند ،نشان میدهد .زیرا برای مثوال،

زندگی را نشان میدهد (مجیوری و همکاران.)2019 ،

فردی ک دارای خصوصیات راحتطلب است ب مراتب بهتور
خود را با این انتقال وفق خواهد داد توا یو

انزواطلوب کو

با توس ب نتای ب نظر میرسد ک احسواس و ادرا در
خصوص بازنشستگی و برنام ریزی برای آن از سال های قت

زندگی را کام رها میکند و دچار عدم انعطاف و بیمهارتی

از بازنشستگی شروع شده و احتمواالً توا بعود از بازنشسوتگی

در رویارویی با این انتقال میشود.

ادام پیدا میکند و لزومواً تنهوا در زموان بازنشسوتگی ات واق

در نمونووة مووورد مطالعوو  ،دو عاموو راحووتطلتووان و

نمیافتد .این مس ل بر این ایوده تأکیود دارد کو بازنشسوتگی

ماسراسویان نمرات باالتر و عوام انزواطلتوان و کاوشوگران

فرآیندی است ک بعد از بازنشستگی نیز ادامو پیودا مویکنود

نمرات پایینتری را دریافت کردهاند .ایون نتوای بیوانگر ایون
است ک اکثریت شرکتکنندگان لزوماً بازنشستگی را ب عنوان

(دونالدسووون و همکوواران .)2010 ،عوامو مختل ووی ازسملو
مقاومووت افووراد در برابوور تغییوور بووا تصورشووان نسووتت بوو

مرحل ای من ی از زندگی یا دوره عدم اطمینان نستت ب آینده

بازنشستگی رابط دارند ک نتای این پووهش نشوان داد بوین

در نظر نمیگیرند بلک آن را فرصتی مناسب بورای یوادگیری

برخووی ابعوواد مقاومووت در برابوور تغییوور و ابعوواد انتقووال بوو

مهارتهای سدید ،فعالیتهای اوقات فراغت ،تمدد اعصواد

بازنشستگی رابط وسود دارد؛ روزمرگوی بو طوور مثتوت بوا

و گذراندن زمان بیشتری با دوستان و خانواده مویبیننود .ایون

کاوشگری و انزواطلتی و ب طور من ی بوا مواسراسویی رابطو

یافت ها نیز با نتوای پوووهش مجیووری و همکواران ()2019

دارد ،واکنش هیجانی با کاوشگری و انزواطلتی رابطو مثتوت

همخوان است.

دارد و همچنین تمرکز کوتاه مدت ب طور مثتت با کاوشوگری

بوا توسو بو ارتتوا انتقوال بو بازنشسوتگی بوا ت وووری

و انزواطلتی رابط دارد .اما سرسختی بوا هویچکودام از ابعواد

مطرحشده توسط شولسترگ ،هدف این پرسشنام دست بنودی
کردن افراد در ی طتق خاص نیست بلک هودف اصولی آن

انتقال ب بازنشستگی رابطو نودارد .بوا توسو بو یافتو هوای
تحقیق ،پیشنهاد می شود برنام هایی بو منظوور پوذیرش بهتور

از ابعواد بووده اسوت (مجیووری و

بازنشستگی برای افراد در آسوتان بازنشسوتگی تودار دیوده

همکاران .)2019 ،در این پووهش فقط افورادی موردبررسوی

شود توا از میوزان مقاوموت آنوان نسوتت بو انتقوال بو دوره

قرارگرفت و انوود ک و شوواغ بوووده و در آسووتان بازنشسووتگی

بازنشسووتگی کاسووت شووود و بتواننوود هدفمنوودتر بوو دوره

قرارگرفت اند؛ اما ب طورقطع ،مطالع ای طولی ک افراد را قتو

بازنشستگی گام بردارند.

ارزیابی اهمیوت هور یو

و بعد از بازنشستگی مورد بررسی قرار دهد نتای م یدتری را

این پووهش هماننود هور پوووهش دیگوری بوا یکسوری

در بر خواهد داشت .زیرا اول اینک تغییرات فردی را قتو و

محدودیت ها مواس بوده است .تعوداد گویو هوای پون بعود
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 ایون موضووع.پرسشنامة انتقال ب بازنشستگی یکسان نیستند
میتواند ب نوبة خود بر نتای حاص از این ابزار تأثیر بگذارد
ک می توانود در ویورایشهوای سدیود پرسشونام انتقوال بو
 ایون مطالعو یو پوووهش.بازنشستگی مودنظر قورار گیورد
مقطعوی بوود کو بوورای تجزیو وتحلیو دقیووقتور انتقوال بو
، در این پووهش. مطالعات طولی باید انجام شود،بازنشستگی
نمون ای هدفمند از معلمانی ک در آسوتان بازنشسوتگی قورار
،داشتند مورد مطالع قرار گرفوت کو در پوووهشهوای آتوی
پرسشنام انتقال ب بازنشستگی میتواند بور روی گوروههوای
.دیگر نیز اسرا شود تا تعمی پذیری نتای افزایش یابد
در سمعبندی کلی میتووان ایونطوور نتیجو گرفوت کو
 پرسشنام ای سدید است کو،پرسشنام انتقال ب بازنشستگی
از ت وری شولسترگ درزمینة بازنشسوتگی بو منظوور ارزیوابی
.شخصی از انتقال ب بازنشستگی الهام گرفت شده است

ادرا

 گوی و پن شرح است ک توسط پن عام موثق و22 شام
 تحلی عام تأییدی نشوان داد.قاب اطمینان سازمانیافت است
انتقال بو بازنشسوتگی را

ک این پن عام سنت های مختل

 ایون پرسشونام ابوزاری، بنابراین.مورد سنجش قرار میدهند
.ارزشمند برای اسوت اده در افوراد شواغ و بازنشسوت اسوت
 این پرسشنام در نمون ها،پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
و سوامع دیگر اع از شاغ و بازنشست اسورا شوود توا هو
مقایس ای بین ایون دو گوروه صوورت گیورد و هو اعتتوار و
مناسب بودن آن تائیود شوود و در ضومن مطالعوات بیشوتری
برای تعیین سودمندی این ابزار برای است اده در مشاورههوای
.روانی انجام شود
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