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 پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل  تأثیر انطباق

 کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای

 شغلی رضایت شغلی و استرس
 

 *و**، مریم سلیمانیها امیر کلبی

31/31/39ریافت:تاریخد

93/11/31:نهاییتاریخپذیرش

 چکیده
کارکنها بها پذیریمسیرشغلیبرتمایلبههتهرششهغلتحقیقحاضرباهدفبررسیتأثیرمتغیرانطباق

درنظرگرفتننقشمیانجیسریالیمتغیرهایرضایتشغلیواسترسشغلیطراحیشهدهاسهتننهتحتحقیهق

بهمطالعهتأثیرمتغیرهاماهیتوروشاجرا،تتصیفی،همبستگیوباتتجهبراساسهدف،کاربردیوبراساس
شرکتگلتاش،تتلیدکننهدهدرشاغلکارکنا شاملکلیهبهنتعیازشیتهعلّیاستنجامعهآماریپژوهش

بتدهوحجمنمتنهبهروشتحلیلتهتا آمهاریبههکمه نفر333محصتالتآرایشیوبهداشتیاستکه
یتحقیهقازههادادهلیهوتحلهیهتجزمنظهترهبهنفردرنظرگرفتهشدن939برابرSPSS SamplePowerرافزانرم
هایپژوهشحاکیازایناستکهرضایتشهغلیاستفادهشدهاستنیافتهSmartPLSوSPSSهایافزارنرم

پهذیریمسهیرشهغلیوبهاقعنتا متغیرمیانجیدررابطهبهینانطصترتسریالیوپیتستهبهواسترسشغلیبه
نمایندندراینرابطهنقشمیانجیرضایتشغلیتأییهدونقهشمیهانجیاسهترستمایلبهترششغلعملمی

پذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلتأییهدنشهدهاسهتنشغلیتأییدنشدهوهمچنینرابطهمستقیمانطباق
ههایتتلیدکننهدهازما متردمطالعههوهمچنهینشهرکتتتاندمترداسهتفادهمهدیرا سهنتایجاینپژوهشمی

 محصتالتآرایشیوبهداشتیقرارگیردن



پهذیریمسهیرشهغلی رضهایتشهغلی اسهترسشهغلی تمایلبهترششهغل انطبهاق: کلیدواژه
شرکتگلتاش
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 مقدمه
یه منتشرشهده،همچنها کارکنا ،پسازیکصدسالتحقیقوههزارا مطالعهه3ترششغل

ناپهذیردرررهههعمهرعنتا ی پدیهدهاجتنها (وبه9131:3وهمکارا ،9مهم)ممت متضتح

هابایدبههصترتی مسئلهجدی،سازما (کهبه1،9111:41ودکر3سازمانیمطرحاست)لتین

یبسهیارههانههیهزتهرششهغلبهرایسهازما (ن9139:43وهمکارا ،5آ رسیدگیکنند)گتپتا

از351-951هایاقتصادیتهرششهغلبهین هزینهکهطتری(،به3333:3نیا،برهانیزیادیدارد)

هایمستقیمترششغلفقطحهدود(نهمچنینهزینه4،9131باشد)میلتحقتقساالنهکارمندا می

ههایآ راهزینهه91-15هایمربتطبهفقدا کارکنا برآوردشدهاسهتو کلهزینه31-35 

 مفهتمیکه(ن9،9111)راکز دهدهکارکنا ناراضیقبلازترشسازما تشکیلمیپنها مربتطب

1شهغل تهرش تمایهلبهه دارد، شهغل بسیارنزدیکیباترش همبستگی
اسهت)دباشهیوهمکهارا ، 

وهمکهارا ،3شتد)کیمعنتا قصدکارمندبرایهروجازشغلهتدتعریفمی(کهبه3335:14

تهرینمتغیرههایوابسهتهسهازمانیاسهترششهغلکارکنها ،یکهیازمههمتمایلبهت(ن9135:99

هاامریضهروری(کهفهمرراییاینپدیدهبرایمدیریتسازما 9131:3وهمکارا ،31)کتمار

آزمتد اساس،محققا تالشزیادیراصرفتتسعهوبراین(و9131:3وهمکارا ،33است)جت

(نازعتاملمؤثربرتمایلبهتهرششهغل33،9139:313وسا 39ت)ر نمایندیمیدالیلآ هامدل

عنهتا یه مفههتمکلیهدیدردنیهایتتا نامبردکهبهپذیریمسیرشغلیرامیکارکنا ،انطباق

تتاندتمایلبهترششغلراکاهشدادهوشهرایطیرابهرایرضهایتبیشهتروکارامروزمیکسب

بررسهینتهایجمطالعهات(نهمچنهین3334جهتقیوهمکهارا ،فردازشهغلههتدفهراهمآورد)من

                                                                                                                                        

1. Turnover 

2. Memon 

3. Levin 
4. Decker 

5. Gupta 

6. Mello 
7. Racz 
8. Turnover Intention 

9. Kim 
10. Kumar 

11. Joe 

12. Cho 
13. Son 
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پذیریمسیرشغلیوتمایهلبههتهرشازارتباطبینانطباقتردهدکهدرشعمیقمختلفنشا می

هاییبرایکم بهکارکنا درطیمسیرشغلیفزایندهپیچیهده،یهاریتتانددریافتنراهشغلمی

پهذیریمسهیرشهغلییه مههارتههتدتنظیمی،تعهاملیوقانطبها(ن9،9135ومهای3رساند)رها 

هایپتیا،تغییهراتکنهتنیوآتهیدرزمینههشهغلی،ارتقهایپذیربرایسازگاریبافعالیتانعطاف

وهمکارا ،1 رودالف3،9135آمیزدرطتلزندگیشغلی)روسیرپذیریوتغییراتمتفقیتتطبیق

پهذیریانطبهاقبرارتبهاطمسهتقیمبهیندهدکهعالوهمیبررسیمطالعاتپیشیننشا (استن9139

صهترتپذیریمسیرشغلیبهه،انطباق(4،9115وبرادریج5)ایتتمسیرشغلیوتمایلبهترششغل

باتمایلبهترششغلکارکنا رابطه(9134)را وهمکارا ،غیرمستقیمازطریقرضایتشغلی

یاسهتکههافهرادشهغلااندازهدهندهحدوادهنشا سطتربهدرهصتصرضایتشغلیکهداردن

دارندکههعهدمهایترشکاراذعا میبسیاریازنظریه(،9،9134دارند)اسپکتترهتدرادوست

تهالش،کارکنانیکههشغلشها رادوسهتندارنهدوگرددرضایتشغلیبهترشازکارمنجرمی

 رضایت مطالعاتگذشتهرابطهبین(ن3314:333)درویش،کنندشغلجایگزینبرایآ بیابندمی

(،3331وهمکهارا ، زادهدههد)حسهینرانشها مهی بهاآ  مهرتبط عتامهل شغلیو استرس شغلی،

تتانهدسهببافهزایشمیهزا اسهترسدرکهارشهتد)عابهدیوکهنبتدرضایتشهغلیمهیطتریبه

زاینهدهناشهیاززنهدگیامهروزیعنتا یه ویژگهیفاسترسشغلیکهبه(ن3311:39همکارا ،

باشهدوکارمدر مطهرحمهی(وی مسئلهجدیدردنیایکسب3،9133:914ودمیری1)ارشدی

تأثیرمثبتآ برتمایلبههتهرششهغلراتبیهینمطالعاتپیشین ،(9135:391وهمکارا ،31)دنیز

رتحقیقینشا دادهشدد(وهمچنین9139وهمکارا ،39 رانگ9131وهمکارا ،33نمتده)زو

                                                                                                                                        

1. Chan 

2. Mai 
3. Rossier 

4. Rudolph 

5. Ito 
6. Brotheridge 

7. Spector 

8. Arshadi 
9. Damiri 

10. Deniz 

11. Xu 
12. Chung 
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زایشغلیباعثافهزایشاعتمهاد،وفهاداری،تعههدسهازمانیکارکنها وکاهشعتاملاسترسکه

براسهاسآنچههبیها شهد،(ن3333:395شتد)دلتیوگنجهی،آنهامیشغلدرنتیجهکاهشترش

و3نها )گهتا پذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلکارکرابطههمبستگیبیندومتغیرانطباق

(ووجتدنقشمیانجیرضایتشهغلیدررابطههسهاهتاریبهینایهندومتغیهردر9135همکارا ،

پذیریمسیرآ ،ازپیامدهایانطباقبر(نعالوه9135ومای، تحقیقاتگذشتهتأییدشدهاست)را 

(9135:39وهمکهارا ،9باشد)فیهتریشغلی،افزایشرضایتشغلیوکاهشاسترسدرکارمی

وهمچنیننقشمیانجیاسترسشغلیدررابطههبهینرضهایتشهغلیوتمایهلبههتهرششهغلدر

(ن3334:9مطالعاتگذشتهنشا دادهشدهاست)دهستانیبنستانیوهمکارا ،

(وگهردشمهالی3313:93تاروردیوقرنفلی،سالصنعتشتیندهدرایرا )حاجی31سابقه

نقشمههمایهنصهنعتدر(،نشا از3334لتازمآرایشیوبهداشتی)عزتی،میلیاردتتمانی9111

رو،مطالعهترششغلکارکنا فعالدراینحتزهاهمیهتداشهته،اقتصادکشترداردنازاینررهه

بررسیمتت جهاریدیگر،بهآ پرداهتهشدهاستنازطرفکمترکهدرتحقیقاتگذشتهدرحالی

پذیریمسیرشغلی،تحقیقاتتجربیانهدکیصهترتصتأثیراتانطباقدهدکهدرهصتنشا می

3)کریتیپگرفتهاست
همبستگیبیندومتغیررضایتشغلیبه(نهمچنینباتتجه1،9139واوالبید 

تتانهدقبهلازاینتصترکهمتغیررضهایتشهغلیمهی(و9131وهمکارا ،5تائتواسترسشغلی)

(،بررسههیاثههرمیههانجی9،9134:35وآریابتدهیفههانگز4راسههیتاسههترسشههغلیرددهههد)تانکچیپ

(ن31،9139:353وآشهباق3تتاندمتردتتجههقهرارگیهرد)کهیندرمدلتحقیقحاضرمی1سریالی

ویژهدرصنعتمحصتالتشهتیندهبهکمبتدتحقیقاتتجربیمرتبطبامتضتح،بهبنابراین،باتتجه

زمها دومتغیهررضهایتشهغلیوایههمبررسهیاثهرواسهطهبهداشتیوهمچنینعدم-وآرایشی

                                                                                                                                        

1. Guan 

2. Fiori 

3. Karatepe 
4. Olugbade 

5. Tao 

6. Tongchaiprasit 
7. Ariabuddhiphongs 

8. Serial Mediation 

9. Kane 
10. Ashbaugh 
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پذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلکارکنها دراسترسشغلیدررابطهبینمتغیرهایانطباق

هدفاصلیازپهژوهشحاضهربررسهیاثهرمیهانجیسهریالیرضهایتشهغلیوتحقیقاتگذشته،

مسیرشغلیوتمایلبهترششهغلکارکنها درپذیریاسترسشغلیدررابطهبیندومتغیرانطباق

 استنبهداشتی-تتلیدکنندهمحصتالتشتیندهوآرایشی،3شرکتگلتاش

 

 های تحقیق مبانی نظری و توسعه فرضیه
ههایپهژوهشدرادامهمبانینظریمربتطبهمتغیرهایتحقیق،تبیینروابطبینآنههاوفرضهیه

ارائهشدهاستن

 

 تمایل به ترک شغل

درنظرگهرفتن بهدو  هها،سازما  تمامی در مهم هایرالش از یکی عنتا بهشغل ترش مروزه،ا

هایبانردتهرششهغلجایتعجبنیستکهسازما (و9،9111)برانهاماستمطرح سازما  نتح

،1وشهاو3تهریدارنهد)پهارشهایبانردترششغلپهائینعملکهردضهعیفباالنسبتبهسازما 

مطالعاتبسیاریبیانگرآ استکهاحتمالتهرششهغلناراضهیا شهغلینسهبتبهه(ن9133:941

بهاوجتداینکههبسهیاریاز(و5،9119وبیشهتراسهت)بهال،افرادیکهازشغلهتدرضهایتدارنهد

کنند،دالیلدیگهریههمبهرایتهرشدلیلعدمرضایتازآ ترشمیکارکنا ،شغلهتدرابه

ههایدلیلبیماریهمچت حملههمله فردیممکناستشغلهتدرابهشغلافرادوجتدداردازج

قلبیترشنماید ی شخصممکناستدرنتیجهی اتفهاق،نظیهرتصهادفراننهدگیقهادربهه

دلیلپیگیهریانجاموظایفشغلیهتدنباشد افرادممکناستشغلیراکهبهآ عالقهدارند،به

هتحصهیلتهرشنماینهد گهاهیافهرادبههدالیهلههانتادگیسایرعالئقزندگیههتد،نظیهرادامه

دلیهلارائههگیریکنندودرنهایتافرادممکناستشغلهتدرابهه)بارداری(ازشغلهتدکناره

(ن9134پیشنهادشغلیبهتربههمسرانشا دری متقعیتمکهانیدیگهرتهرشنماینهد)اسهپکتتر،

                                                                                                                                        

1. website: www.goltash.com 
2. Branham 

3. Park 

4. Shaw 
5. Blau 
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:3333)حیاتیوهمکارا ،ارد،قصدترششغلاستمفهتمیکهرابطهنیرومندیباترششغلد

شهتدعنهتا میهلواشهتیاقآگاهانههوعمهدیفهردبهرایههروجازسهازما تعریهفمهیوبه(93

تمایلبهترششغلکهتحقیقاتگذشتهتأثیرعتاملزیهادیبهرآ (ن9،9134:19وست3)هتانگ

ههایشهغلی،درنتیجههعهتاملینظیهرفرصهت(1،9131:19وایریلماز3)آکتندازرانشا دادهاست

(ندرپژوهش4،3314وتاتل5شتد)کاتنجایگزین،دالیلشخصیویاعتاملسازمانیپدیدارمی

پذیریمسیرشغلیوتمایلبهعنتا متغیروابستهدررابطهبینانطباقحاضر،تمایلبهترششغلبه

گیردنترسشغلیمتردبررسیقرارمیترششغلازطریقنقشمیانجیرضایتشغلیواس



 شغلی مسیر پذیری انطباق

ایازمنابعشخصیاشارهداردکههبههافهراددرمهدیریتپذیریمسیرشغلیبهمجمتعهانطباق

عنهتا ،بههاسهاس(وبهراین1،9139:443وپهترفلی9)سهاویکاسکنهدتغییراتشهغلیکمه مهی

ههایکهاریوبینهی،تهدارشومشهارکتدرنقهششآمادگیبرایسازگاریباوظایفقابهلپهی

بینیایجادشدهتتسطتغییراتدرکاروشرایطکهاریپیشهمچنینسازگاریباتعدیالتغیرقابل

فهردرادرپذیریمسهیرشهغلیتتانهاییعبارتی،انطباقبه(ن951 3339شتد)ساویکاس،تعریفمی

هایفردرانسبتبهآیندهشغلیوآمتزشی،هراسدهدواطمینا افزایشمیتحملوکنترلعدم

بههرای (9139:443اویکاسوپههترفلی)سهه(ن9135کنههد)روسههیر،مههدیریتوسههازماندهیمههی

)تتاناییفرددراتصالگذشتهوحهال3دغدغه هستندکهشاملداشتن قائل پذیریرهاربعدانطباق

عنتا ی عاملقابهلهفکرکرد بهآیندهبه)تمایلب31کنترل ،شد برایآینده(وهمچنینآماده

)ایسهتادگینسهبتبهه3اعتمهاد و هایشغلیآینده()کشفهتدوفرصت33،کنجکاویمدیریت(
                                                                                                                                        

1. Huang 
2. Su 

3. Akgunduz 

4. Eryilmaz 
5. Cotton 

6. Tuttle 

7. Savickas 
8. Porfeli 

9. Concern 

10. Control 
11. Curiosity 
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گرفتههدرهصهتصرابطههتحقیقهاتصهترتبههاینکههباشدنباتتجههمیهاواهداف(تحققآرما 

دهدکهاینرابطهششغلنشا میپذیریمسیرشغلیوتمایلبهترهمبستگیبیندومتغیرانطباق

و9 امهار9135 گهتا وهمکهارا ،9139واوالبیهد، صهترتمنفهی)کریتیهپهاییبهدرپژوهش

باشدنلهذا(برقرارمی9115صترتمثبت)ایتتوبرادریج،(ودرتحقیقاتیدیگربه3،9133نتردین

شتد:صترتزیرتعریفمیاساسفرضیهاولتحقیقبهبراین

.داریداردبرتمایلبهترششغلکارکنا تأثیرمعنیپذیریمسیرشغلیفرضیهاول:انطباق



 رضایت شغلی

ازاحساساتمثبتفردنسبتبهشهغلههتدتعریهفایتتا مجمتعهرضایتشغلیراکهمی

هیمههاومفهاطهترمهداومازمنظهرروش(،ازدههسیمیالدیبهه5،9139:91وجاج1نمتد)رابینز

(نرضهایتشهغلی9131:1وهمکهارا ،4مختلفنظریمتردمطالعهقرارگرفتهاسهت)گیسهتی 

(کههازمهرزسهازما وشهرکت3335:91مفهتمیپیچیدهورندبعدیاست)فهی وهمکهارا ،

میرکمهالیو)شهتدفراتررفتهواثراتآ درزندگیهصتصیفردوهارجازسازما مشاهدهمی

پهذیریمسهیرشهغلیورضهایتشهغلینتهایج(ندرهصتصمتغیرهایانطبهاق3311:33همکارا ،

 9134وهمکههارا ،9داربههینایههنمتغیرهههاداشههته)مکنههاتحقیقههاتگذشههتهنشهها ازرابطهههمعنههی

 ریزی،استفادهبرنامه سبب به باالتریدارند، پذیریکهانطباق (وبنابراین،افرادی3335هتانساری،

 بیشهتری شهغلی رضایت آیندهوافزایشهتدکارآمدی، برای دغدغهوتالش انات،امک از مناسب

صترتذیلتعریهفاساس،فرضیهدومتحقیقبه(نلذابراین3335:19داشت)هتانساری، هتاهند

شتد می

.داریداردکارکنا تأثیرمعنیرضایتشغلیبرپذیریمسیرشغلیانطباق فرضیهدوم:


                                                                                                                                        
1. Confidence 

2. Omar 

3. Noordin 
4. Robbins 

5. Judge 

6. Gacevic 
7. McKenna 
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 استرس شغلی

شغلی،نتیجهادراشعدمتتاز بینعتاملفشارآوردرمحلکاروتتاناییفهردبهرایاسترس

هاسهت(ویکهیازعتامهلشهایعدرسهازما 9،9133:351واسهتاری3مقابلهبهاآ اسهت)رنهگ

 آ ،ضمن ازناشی ورفتاری روانی فیزیتلتژی ، (کهپیامدهای3335:911)حکاشوهمکارا ،

کنهد)جزنهیوهمکهارا ،می تحمیل هابهسازما  را گزافی هایفرد،هزینه هتد به رساند صدمه

عنهتا یکهیازدالیهلعمهدهکهاهشکهاراییکارکنها سهازما ( رراکهاسهترسبهه3313:391

(نتحقیقاتگذشتهگتیایرابطههمبستگیبیندو3334:13شتد)رضاییورحیمی،محست می

کههتحقیهقفیهتریوهمکهارا طهتریباشد،بهلیواسترسشغلیمیپذیریمسیرشغمتغیرانطباق

پذیریمسیرشغلیبارضایتشغلیورابطهمنفیآ بااسهترس(نشا ازرابطهمثبتانطباق9135)

تتا تعریفنمتد:اساسفرضیهزیررامیدرکاردادهاست،لذابراین

.داریداردکارکنا تأثیرمعنیلیاسترسشغبرپذیریمسیرشغلیفرضیهستم:انطباق

شغلیقراردارد،تمایلبهترششغلکارکنا اسهتازجملهمتغیرهاییکهتحتتأثیررضایت

رضایتشهغلییه کهبهاعتقادپژوهشگرا ،طتری(،به3333:415)قنبرپترنصرتیوهمکارا ،

و1تحقیقهاتجهابینن(3،9115:3لهیعاملکلیدیدرجههتنگههداریوحفهاکارکنها اسهت)

(نشا 3335(وشجاعیوهمکارا )9119)9(،رندهتا9131)4ورلدورای5(،لی9131همکارا )

لهذابراسهاسمبهانیداربینرضایتشغلیوتمایلبهترششغلداردنازوجتدرابطهمنفیومعنی

شتد:صترتزیرتعریفمیشدهفرضیهتحقیقبهنظریارائه

.داریداردبرتمایلبهترششغلکارکنا تأثیرمعنیرضایتشغلیفرضیهرهارم:

درهصتصرابطههمبستگیبینتمایلبهترششغلواسترسشغلی،تحقیقاتگذشتهبیانگر

 صادقیا 9،9131ویت 3 جانگ9133وهمکارا ،1رابطهمستقیمبینایندومتغیراست)فسبندر

                                                                                                                                        

1. Chang 
2. Oswari 

3. Lee 

4. Jabeen 
5. Lee 

6. Chelladurai 

7. Randhawa 
8. Fasbender 
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و1(وهمچنههینجههت9139:53وهمکههارا )3کههت(ن3334 مجیههدی،3334صههادقیا وآهنچیهها ،

(درتحقیقاتهتدمربتطبهبررسیرابطهبیناسترسشغلی،رضایتشهغلیو9133:3همکارا )

تمایلبهترششغلبهایننتیجهرسیدندکهرابطهمستقیمبیناسترسشغلیوتمایلبهترششغل

اتمایلبهترششغلرابطهداردنبنهابراین،وجتدداشتهوهمچنیناسترسازطریقرضایتشغلیب

صترتزیرتعریفنمتد:تتا بهفرضیهبعدیتحقیقرامی

.داریداردبرتمایلبهترششغلکارکنا تأثیرمعنیاسترسشغلیفرضیهپنجم:

دههدتحقیقاتگذشتهرابطههمبستگیبیندومتغیررضایتشغلیواسترسشغلیرانشا می

هههایپههژوهشنشهها ازوجههتدرابطههه(،یافتههه3311:39تحقیههقعابههدیوهمکههارا )ازجملهههدر

تتانهدسهببافهزایشمیهزا کهنبتدرضهایتشهغلیمهیطتریهمبستگیبینایندومتغیردارد،به

 (درتحقیهقههتدبهاعنتا رابطهه3331:93استرسدرکارشتدوهمچنیناحمدیوهمکهارا )

 اسهتا  کشهاورزی جههاد کارکنا سهازما  بین شغلی استرس شغلیبارضایت و سازمانی هالقیت

کننهدهبهتهریبهرایاسهترسشهغلیاسهتنلهذابینهیفارسنشها دادنهدکههرضهایتشهغلیپهیش

شتد:صترتزیرتعریفمیاساس،فرضیهتحقیقبهبراین

.داریداردکارکنا تأثیرمعنیرضایتشغلیبراسترسشغلیفرضیهششم:

پذیریمسیرشغلی،رضهایتشهغلیوتمایهلبههتهرشرابطهبینمتغیرهایانطباقدرهصتص

(در3331:3(وهمچنینحسینیوعلیمددیجانی)9134:349شغلکارکنا ،را وهمکارا )

داریبارضایتشغلیوپذیریمسیرشغلیرابطهمثبتومعنیتحقیقاتهتدنشا دادندکهانطباق

ایلبهترششغلکارکنا داردوازطرفیرضایتشغلیرابطهمنفیبهاتمایهلبههرابطهمنفیباتم

پذیریمسیرشغلیوتمایلبههتهرشعنتا متغیرمیانجیبینانطباقترششغلکارکنا داشتهوبه

 شتد:صترتزیرتعریفمینمایدنبنابراین،درادامهفرضیهبعدیتحقیقبهشغلکارکنا عملمی

بهرتمایهلبههتهرششهغلکارکنها پذیریمسیرشغلیانطباقرضایتشغلیدرتأثیرم:فرضیههفت

.کندنقشمیانجیایفامی

                                                                                                                                        
1. Jung 

2. Yoon 

3. Kuo 
4. Jou 
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پهذیریمسهیرشهغلیوتمایهلبههتهرششهغل)گهتا وبههمبستگیمتغیرههایانطبهاقباتتجه

ترسپذیریمسیرشهغلیواسه(،همبستگیمتغیرهایانطباق9133 امارونتردین،9135همکارا ،

(وهمچنینرابطههمبستگیبیناسترسشغلیوتمایلبهتهرش9135شغلی)فیتریوهمکارا ،

شهتدکههدررابطههبهین(اینتصترایجهادمهی9131 جانگویت ،9139شغل)کتوهمکارا ،

ایداشهتهوپذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلکارکنا ،استرسشغلینقهشواسهطهانطباق

پذیریمسیرشغلیبرتمایلبهتهرششهغلازطریهقمتغیهراسهترسشهغلییاتماماثرانطباقبخشی

شتد:صترتزیرتعریفمیاساسفرضیهبعدیتحقیقبهانتقالیابد،لذابراین

برتمایلبهترششغلکارکنها پذیریمسیرشغلیانطباقاسترسشغلیدرتأثیرفرضیههشتم:

کندننقشمیانجیایفامی

بههمبستگیباالورابطهمعکتسبینمتغیرهایرضایتشغلیواسترسشهغلی)تهائتوباتتجه

 یاسهاییوهمکهارا ،3331زادهوهمکهارا ، حسهین9119وفلینگا ،3 فلینگا 9131همکارا ،

باشهدکنندهاسترسشغلیمهیبینیهایبسیاریرضایتشغلیپیشکهدرپژوهشطتری(،به3314

 احمهدیو4،3334وستاپکین5 گتدوین1،9114ومکلتلین3 زفا 9131وهمکارا ،9دهی)گان

هههاییاسههترسشههغلی(وهمچنههیندرپههژوهش3311 عابههدیوهمکههارا ،3331همکههارا ،

(،بنهابراین9113وهمکارا ،9 آحسا 9139کنندهرضایتشغلیاست)کتوهمکارا ،بینیپیش

:9139وآشهباق،استفادهنمهتد)کهین تتا ازمدلمیانجیسریالیوهشمیهایپژدرطرحفرضیه

پیتنهدد،ایهنتصهتربههوقهتحمهی(وازآنجاکهاسترسشغلیپسازی دورهکارمداومبهه353

تتانهدقبهلازاسهترسشهغلیرددههد)تانکچیپراسهیتوآیهدکههرضهایتشهغلیمهیوجتدمهی

دارهههاینظههریدرهصههتصرابطهههمعنههیبهههبنیهها این،باتتجههه(نبنههابر9134:35آریابتدهیفههانگز،

 9134پهذیریمسهیرشهغلی)مکناوهمکهارا ،متغیرهایرضایتشغلیواسترسشغلیبهاانطبهاق

                                                                                                                                        

1. Flanagan 

2. Gandhi 

3. Zeffane 
4. McLoughlin 

5. Goodwin 

6. Sethapokin 
7. Ahsan 
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 ارشهدیو9131وهمکهارا ،3سهیمت )دی (وتمایهلبههتهرششهغل9135فیتریوهمکارا ،

شتد:ریفمیصترتزیرتع(،فرضیهاصلیتحقیقبه9133دمیری،

پهذیریانطبهاقدرتهأثیرصترتسریالیوپیتستهبهضایتشغلیواسترسشغلیرفرضیهنهم:

کنندنبرتمایلبهترششغلکارکنا نقشمیانجیایفامیمسیرشغلی

پیشهینهپهژوهشبادرنظرگرفتنمبانینظهریمتغیرههایتحقیهق،روابهطبهینآنههاوهمچنهین

(ن3شتد)شکلساهتهارائهمیصترتمدلیمحققیقحاضربه،مدلمفهتمیتحقذکرشده


 

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش3شکل 

 (2131(؛ فیوری و همکاران )2131(؛ چان و مای )2131منبع: تانکچیپراسیت و آریابودهیفانگز )

 

 روش پژوهش
ایههنپههژوهش،نههتحتحقیههقبراسههاسهههدف،کههاربردیوبراسههاسماهیههتوروشاجههرا،در

نهتعیازشهیتهعلّهیاسهتنجامعههآمهاریبهمطالعهتأثیرمتغیرهابهه،همبستگیوباتتجهتتصیفی

مجمتعها کهبرابرآمارمتجتددرزما پژوهش،گلتاششرکتدرشاغلکارکنا کلیهپژوهش،

درباشهندننفرنیرویکارگریمهی313نفرکارمنداداریو49نفرمدیر،95نفربتدهوشامل333

                                                                                                                                        

1. De Simone 
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(اسهتفاده9،3311)کتهن3منظتربرآوردحجمنمتنهازروشتحلیلتتا آماریشحاضربهپژوه

3براسهاستعهدادمتغیهرمسهتقلSPSS SamplePowerافهزارکهبهکم نرمطتریبهشدهاست،

وهمکارا ،3 )هیر11(،تتا آزمت رایج15/1 )احتمالهطاینتحاول35عدد،سطحاطمینا 

نفهربهرآورد939،حداقلحجمنمتنهمتردنیازبرابهربها15/1تشخیصواندازهاثرقابل(3335:31

براسهاسردهشهغلی،درسهه1ایگیریتصادفیطبقهگیریدراینپژوهش،نمتنهشدنروشنمتنه

طبقهمدیر،کارمندوکارگراستن

سؤاالتشاملدوبخش،انجامشدهاستکهپرسشنامهمطالعاتمیدانیدراینتحقیقازطریق

اهتصاصی،بهرایکلیههمتغیرههاازسؤاالتپاسخگتییبهمنظتربهباشدوعمتمیواهتصاصیمی

کهبرایسؤاالتمتغیرههایرضهایتشهغلی،طتریایلیکرتاستفادهشدهاست،بهگزینه5طیف

وبرایسهؤاالت"لفمکامال مخا"تا"کامال متافقم"استرسشغلیوتمایلبهترششغلازمقیاس

منظهتربههاستفادهشدهاستن"هیلیکم"تا"هیلیزیاد"پذیریمسیرشغلیازمقیاسمتغیرانطباق

بررسیرواییوپایاییابزارسنجش،بعدازتأئیدرواییمحتتاییتتسطتعدادیازمتخصصینکهه

صترتبه پرسشنامهتحقیقوانجامپذیرفتآزمت شیپنظربتده،ی مرحلهفتقصاحبنهیزمدر

پرسشهنامه39کههطهتریتصادفیدراهتیارتعدادیازکارکنا شرکتگلتهاشقهراردادهشهد،بهه

متردکهقابلیهتتحلیهلداشهت،نتهایجآ مهتردبررسهیقهرار93آوریشدوازاینتعداد،جمع

استفاده5کرونبادآلفایگیریازآزمت منظترمحاسبهپایاییابزاراندازهگرفتندراینپژوهشبه

(بیهانگرپایهایی4،3353)کرونبهاد9/1کهمقهدارضهریبآلفهایکرونبهادبهاالترازطتریشد،به

 گیریتحقیقبهتفصیلتتضیحدادههتاهدشدناستندرادامهابزاراندازهقبتلقابل

                                                                                                                                        

1. Statistical Power Analysis 

2. Cohen 
3. Hair 

4. Stratified Random Sampling 

5. Cronbach’s Alpha 
6. Cronbach 
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 پذیری مسیر شغلی پرسشنامه انطباق

پذیریمسیرانطباقازپرسشنامهپذیریمسیرشغلیطباقانمنظترسنجشمتغیردراینپژوهشبه

سؤالوشاملرهار91(استفادهشدهاستناینپرسشنامهدارای9139ساویکاسوپترفلی)شغلی

کههههربعهدبهاشهشسهؤالسهنجیدهطهتریبعددغدغه،کنترل،کنجکاویواعتمادبتدهاستبه

سهبتبههانجهامیه مههارتمهتردارزیهابیقهرارشتدودرواقع،درهرسؤالحساسیتفهردنمی

،93/1،کنتهرل43/1مقیهاسدغدغههشهدهبهرایههردهگیردنضریبآلفهایکرونبهادمحاسهبهمی

دسهتبهه31/1پذیریمسیرشهغلیمقهداربتدهوبرایمتغیرانطباق11/1واعتماد15/1کنجکاوی

دری متردهمگهیجزبهآزمت شیپدرمرحلهآمدهدستبهمقادیرضریبآلفایکرونبادآمدن

مقیهاسدغدغههندرهصتصههردهکهنشا ازحدمطلت ضریبپایاییاستباشدمی9/1باالی

محقهقبایهدتهاحهدامکها ازحهذفسهؤاالتکههازآنجانمتنههوحجهمکهمبهتعهدادهمباتتجه

(،3335:319اده،هتددارینمتدهتاراررت نظریپژوهشتغییراساسینکنهد)داوریورضهاز

قراردادنرشیپذمتردرا43/1تتا مقداررو،بااغماضمیازاین
 

 پرسشنامه تمایل به ترک شغل

و3منظترسنجشمتغیرتمایلبهترششغلازپرسشنامهسهسؤالیتمایلبهترششغلجتنزبه

بتدهکهبیانگرحد19/1شده(استفادهشدهاست،ضریبآلفایکرونبادمحاسبه9119همکارا )

مطلت پایاییآ استن



 پرسشنامه رضایت شغلی

3وبنهیملههم9سؤالیرضایتشغلیزفها جشمتغیررضایتشغلیازطریقپرسشنامهششنس

بهتده،بنهابراین،پایهاییآ در19/1شهده(انجامشدهاستنضریبآلفایکرونبادمحاسبه9139)

حدمطلت استن
  

                                                                                                                                        

1. Jones 

2. Zeffane 
3. Bani Melhem 
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 لیپرسشنامه استرس شغ

منظترسنجشمتغیراسترسشغلیازپرسشنامهرهارسؤالیاسترسشهغلیدرپژوهشحاضربه

بهتدهکهه31/1شهده(استفادهشدهاستنضریبآلفایکرونبادمحاسهبه9131وهمکارا )3جین

دهدنگیریمینشا ازحدمطلت پایاییابزاراندازه

منظهتردرمرحلهمقدماتی،آزمت اصلیاجراوبهبعدازتأییدرواییوپایاییپرسشنامهتحقیق

پرسشنامهدربینافرادجامعهآماریپژوهشتتزیعشهدکههازایهن911باالرفتننردپاسختعداد

پرسشهنامهقابلیهت931گرفتههتعهدادپرسشنامهعتدتدادهشدوبعدبررسهیصهترت913تعداد،

آیدازپژوهشحاضرحذفبهدالیلیکهدرادامهمیپرسشنامه35کهطتریتحلیلرادارابتد،به

بیشهتراز9ههایگمشهدهعلتتعداددادهمتردبه3شدهتعداددادههایعتدتشدنازمیا پرسشنامه

علهتمشهکلالگهتیپرسشهنامهبهه4همچنینتعداد(ن3335:94 حذفشد)هیروهمکارا ،35

شدهحذفگردیدنوضعیتیکهدرآ پاسخگتآوریهایجمعازمجمتعهپرسشنامه3هطمستقیم

(ن3335:91زنهد)هیهروهمکهارا ،هایمشابهیرابرایبخشزیادیازسؤاالتعالمتمیپاسخ

 (کههسهطح35)سهطحاطمینها 15/1ههاداریبرایتمامیآزمهت سطحمعنیدرپژوهشحاضر

اسهتوبهرایشدهگرفته(درنظر3334وهمکارا ،1باشد)ایرینرمالدرمطالعاتدانشگاهیمی

(اسهتفادهشهده9133)9(وهمچنینروشهیهز3314)4وکنی5تحلیلمتغیرمیانجیازروشبارو 

کههرههارشهرطزیهربرقهرارباشهد،(درصترتی3314:3399استنبراساسدیدگاهبارو وکنی)

ووابستهبدو حضترمیانجیرابطههگیرد بینمتغیرهایمستقلفرضیهمیانجیمتردتأییدقرارمی

دار(،بینمتغیرمستقلومتغیرمیهانجیرابطههمعنهی1داریاثرکلداروجتدداشتهباشد)معنیمعنی

داروجهتدداشهتهباشهد،درحضهتروجتدداشتهباشد،بینمتغیرمیانجیومتغیروابستهرابطهمعنی

                                                                                                                                        

1. Jin 
2. Missing Values 

3. Straight Lining 

4. Ary 
5. Baron 

6. Kenny 

7. Hayes 
8. Total Effect 
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ترباشد(وبراسهاسازاثرکلکم3هشیابد)اثرمستقیممتغیرمیانجی،اثرمتغیرمستقلبهوابستهکا

باید3اثرغیرمستقیم9هایدارایمتغیرمیانجیرندگانه(درهصتصبررسیفرضیه9133نظرهیز)

 دارباشدنمعنی



 پژوهش های یافته

هایتتصیفیدرهصتصمتغیرههایپهژوهشارائههدرادامهقبلازبررسیآماراستنباطی،یافته

 تدنشمی



 های توصیفی یافته

متردارزیابیقرارگرفتندوآمار نفرازکارکنا شرکتگلتاش931درپژوهشحاضرتعداد

(ارائهشدهاستن3شناهتیدرجدول)تتصیفیمربتطبهمتغیرهایجمعیت

 
 دهندگان )درصد( شناختی پاسخ های جمعیت . ویژگی3 جدول

 رده شغلی تحصیالت سن جنسیت

1/31مرد

9/5زیردیپلم3/93سال91-31
1/4مدیر

9/41دیپلم1/33سال33-35

1/31کاردانی1/95سال34-11
1/31کارمند

4/5ز 

3/34کارشناسی4/93سال13-15

3کارشناسیارشد1/39سال14-51
9/95کارگر

1دکتری3/3سال51بیشتراز



(گزارششدهاستن9تطبهمتغیرهایپژوهشدرجدول)درادامه،آمارتتصیفیمرب

                                                                                                                                        

1. Direct Effect 

2. Multiple Mediation 
3. Indirect Effect 
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 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 پذیری مسیر شغلی ابعاد انطباق
پذیری  انطباق

 مسیر شغلی

استرس 

 شغلی

رضایت 

 شغلی

تمایل 

به 

ترک 

 شغل

 متغیر
 دغدغه کنترل کنجکاوی اعتماد

19/3 41/3 13/3 91/3 99/3 13/3 13/3 19/9  یانگینم

915/1 499/1 499/1 539/1 555/1 333/1 915/1 314/1
انحراف 

 معیار

 

 تحلیل مدل پژوهش

3سهازیمعهادالتسهاهتاریبهارویکهردحهداقلمربعهاتجزئهیهادرروشمهدلتحلیلمدل

(PLS-SEM) ههایپهژوهشآزمتد فرضیه"و"بررسیبرازشمدل"ازدومرحلهاصلیشامل"

گیری،برازشهایاندازهحلهبررسیبرازشمدلشاملسهبخش برازشمدلشتدومرتشکیلمی

 (ن393-3335:391مدلساهتاریوبرازشمدلکلیاست)داوریورضازاده،

1رواییواگهراو3،رواییهمگرا9پایایی گیریسهمعیارهایاندازهمنظتربررسیبرازشمدلبه

 (ن3335:393رضازاده،متردارزیابیقرارگرفتهاست)داوریو

،آلفهای5گیری،هتدازرهارطریقشامل بررسهیضهرایببارههایعهاملیپایاییابزاراندازه

طهترمجهزاگیردکهمعیارآههربههکرونباد،پایاییترکیبیومقادیراشتراکیمتردتحلیلقرارمی

ایمدلتحقیقدرحالهت(نبااجر3335:393شتد)داوریورضازاده،محاسبهوگزارشدادهنمی

(3بتده)جدول11/1شتدکهکلیهبارهایعاملیبیشتراز(مشاهدهمی9ضرایباستاندارد)شکل

(داردن3333)4بتد اینمعیاربراساسدیدگاههالندترتیبنشا ازمناسبکهبدین

                                                                                                                                        

1. Partial Least Squares – Structural Equation Modeling 

2. Reliability 
3. Convergent Validity 

4. Discriminant Validity 

5. Factor Loading 
6. Hulland 
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 . آزمون مدل تحقیق در حالت ضرایب استاندارد2 شکل



 ملی. بارهای عا3جدول 

 tآماره  بار عاملی شاخص متغیر tآماره  بار عاملی شاخص متغیر

رضایت 

 شغلی

JS_1 951/1319/39

استرس 
 شغلی

St_1 945/1953/33

JS_2 431/1943/3St_2 149/1945/13

JS_3 433/1919/33St_3 149/1141/19

JS_4 113/1993/11St_4 111/1451/13

JS_5 113/1331/35 تمایل به

ترک 
 شغل

TI_1 131/1939/54

JS_6 934/1133/34TI_2 133/1491/33

- --TI_3 333/1334/91

 دغدغه

Crn_1 991/1331/31

 کنترل

Con_1 451/1313/33

Crn_2 934/1335/31Con_2 451/1533/33

Crn_3 935/1399/31Con_3 939/1344/95

Crn_4 411/1411/39Con_4 945/1534/39

Crn_5 935/1139/91Con_5 991/1949/31

Crn_6 533/1515/1Con_6 949/1314/93

 کنجکاوی

Cur_1 939/1131/91

 اعتماد

Cfd_1 911/1111/91

Cur_2 913/1331/95Cfd_2 914/1331/95

Cur_3 949/1541/99Cfd_3 113/1439/39

Cur_4 193/1319/31Cfd_4 153/1334/31

Cur_5 991/1313/91Cfd_5 139/1153/39

Cur_6 911/1531/93Cfd_6 991/1111/99
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سازیمعهادالتسهاهتاریمعیهاربهتهریازآلفهایضریبپایاییترکیبیدرمدلرغماینکهبه

ادیه معیهار(،زیهراضهریبآلفهایکرونبه9131وهمکهارا ،3آید)وینزیشمارمیکرونبادبه

:9،3334ترازمقدارواقعیبرآوردکند)گارست کارانهبتدهکهگرایشداردپایاییراکممحافظه

اماازآنجاکهآلفایکرونبادحدپهایینپایهاییوپایهاییترکیبهیحهدبهاالیپایهاییرانشها (،93

شارائهشدهاسهتنمقهدار(،بنابراین،هردومعیاردراینپژوه3339دهد)حسینیوهمکارا ،می

(وهمچنینضریبپایهاییترکیبهیبیشهتراز3353)کرونباد،9/1ضریبآلفایکرونبادباالتراز

شدهدرجهدولدهدوبررسیاطالعاتارائهمدلمیقبتلقابل(نشا ازپایایی3،3391نتنالی)9/1

سهازیروایهیهمگهرادرمهدلبررسهیمنظهتربههبتد ایندوشهاهصدارنهدن(نشا ازمناسب1)

شهتد)داوریورضهازاده،استفادهمهی1شدهاستخراجمعادالتساهتاریازمعیارمیانگینواریانس

باالتراز(1)درجدولAVEشدهمربتطبهشاهصبهاینکهکلیهمقادیرارائه(وباتتجه3335:13

(3313)4والرکهر5تسهطفترنهلشهدهتباشد،لذااینمتضتحبراسهاسنقطههبهرشارائههمی51/1

هایمرتبهحکایتازرواییهمگرایمناسبمدلداردنالزمبهتتضیحاستکهدرهصتصسازه

را9،ضهریبپایهاییترکیبهیAVEههایدرسهتیشهاهصتتاندبهنمیSmartPLSباالتر،نرافزار

یورضهازاده،محاسهبهشهتند)داور1صهترتدسهتیهایمربتطهبایهدبههمحاسبهنمایدوشاهص

 (ن3335:399

،3سازیمعادالتساهتاریازطریقسهمعیار روشبارهایعاملیمتقابهلرواییواگرادرمدل

31الرکر-فترنل"ماتریس
33متنتتریت-نسبتهتروتریت"وشاهص"

)حسینیو شتدبررسیمی"

بارههایعهاملی(،ازآنجاکهبررسیروائهیواگهراازطریهقدومعیهارمهاتریس3339:13همکارا ،


                                                                                                                                        

1. Vinzi 

2. Garson 
3. Nunnaly 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

5. Fornell 
6. Larcker 

7. Composite Reliability (CR) 

8. Manually 
9. Cross Loadings 

10. Fornell-Larcker Matrix 

11. Heterotrait-Monotrait Ratio 
(HTMT) 
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 گیری های برازش مدل اندازه . شاخص1 جدول

 Alpha CR AVEمتغیر

 HTMTشاهص

39315491

پذیرینانطباق3

مسیرشغلی
31/139/193/1-

--11/114/153/1ندغدغه9

-99/1-13/111/151/1نکنترل3

-91/113/1-19/131/143/1نکنجکاوی1

-93/193/195/1-13/139/145/1ناعتماد5

نرضایت4

شغلی
13/111/155/139/133/139/193/193/1-

ناسترس9

شغلی
19/133/193/131/193/135/133/134/114/1

نتمایلبه1

ترششغل
14/139/191/195/139/199/134/191/115/151/1-



(وعهدموجهتدایهن3334:91الرکردارایکمبتدهاییاست)گارست ،-متقابلوماتریسفترنل

:9135وهمکهارا ،3شهتد)هنسهلربهترکشفوشناساییمیHTMTنتحروائیازطریقشاهص

شتد،مقدارمهالشبرایبررسیرواییواگراارائهمیHTMT(،لذادراینپژوهشماتریس334

(وطبهقنظهر1،9133 کالیهن3،3335وواتسهت 9)کالرش15/1زدیدگاهبرهیمحققینآ راا

(بهتدهوهنسهلرو9111وهمکهارا ،4 تت9113وهمکارا ،5)گلد31/1برهیدیگرازمحققین

طهتربیندوعامهلبههHTMTکهشاهص(برقراریرواییواگرادرصترتی9134:33همکارا )

علهتتکهرارداننهدنازطرفهیدرایهنمهاتریسبههزی باشد،متردپذیرشمهیتراداریکممعنی

                                                                                                                                        

1. Henseler 

2. Clark 
3. Watson 

4. Kline 

5. Gold 
6. Toe 
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تر)دغدغه،کنترل،کنجکاویواعتماد(درعاملمرتبهباالتر)متغیرهایعتاملمرتبهپائینشاهص

ههایمرتبههاولودومپذیریمسیرشغلی(امکا بررسیبرقهراریروائهیواگهرابهینعامهلانطباق

گیهردندرترتیبضرایبمربتطهمهدنظهرقهرارنمهی(وبدین9139یروهمکارا ،وجتدنداشته)ه

(،رواییواگرایمهدلبراسهاسنقطههبهرش1شدهدرجدول)بهمقادیرارائهپژوهشحاضرباتتجه

شتدنتأییدمی15/1

داریضهرایبترینمعیار،آزمت معنهیبررسیبرازشمدلساهتاری،اولینواساسیمنظتربه

5111گیهریبراساستعداددفعاتنمتنه3سازیباشدنبنابراین،بااجرایفرما هتدگردا مسیرمی

تتا براسهاسباشد،می34/3(،ضرایبیراکهقدرمطلقآ بیشتراز9111:113وهیز،9بار)پریچر

بهرایایهن(و3335:315داربتد آنهاراتأییدکهرد)داوریورضهازاده، معنی35سطحاطمینا 

(ن3گیرد)شکلداریضرایبمسیرمتردبررسیقرارمیمنظترمدلدرحالتمعنی



 


 داری ضرایب مسیر . آزمون مدل تحقیق در حالت معنی3شکل

                                                                                                                                        

1. Boot Strapping 
2. Preacher 
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 های پژوهش آزمودن فرضیه

هایمربتطبهآ دروتحلیلدادههایپژوهشپرداهتهونتایجتجزیهدرادامهبهبررسیفرضیه

ارائهشدهاستن(5جدول)


 های تحقیق . آزمون فرضیه1 جدول

 مسیر ردیف
نوع 

 اثر

ضریب 

 تأثیر
آماره 

t 

سطح 

 داری معنی

نتیجه 

 آزمون

H1 شغلترشبهتمایل←مسیرشغلیپذیریانطباق
اثر

مستقیم
313/1-143/3319/1

عدم

تأیید

H2 شغلیرضایت←مسیرشغلیپذیریانطباق
اثر

مستقیم
تأیید993/1313/1111/1

H3 شغلیاسترس←مسیرشغلیپذیریانطباق
اثر

مستقیم
133/1-199/1433/1

عدم

تأیید

H4 شغلترشبهتمایل←شغلیرضایت
اثر

مستقیم
تأیید931/1-993/9115/1

H5 شغلترشبهتمایل←شغلیاسترس
اثر

مستقیم
تأیید395/1191/5111/1

H6 شغلیاسترس←شغلیرضایت
اثر

مستقیم
تأیید319/1-343/5111/1

H7 

شغلیرضایت←مسیرشغلیپذیریانطباق

شغلترشبهتمایل←

اثرغیر

مستقیم
تأیید153/1-354/9133/1

H8 

شغلیاسترس←مسیرشغلیپذیریانطباق

شغلترشبهتمایل←

اثرغیر

مستقیم
139/1-199/1433/1

عدم

تأیید

H9 

←شغلیرضایت←رشغلیمسیپذیریانطباق

شغلترشبهتمایل←شغلیاسترس

اثرغیر

مستقیم
تأیید11/1-411/9111/1

تأیید131/9115/1-931/1اثرکلشغلترشبهتمایل←مسیرشغلیپذیریانطباق -



.داریداردبرتمایلبهترششهغلکارکنها تهأثیرمعنهیپذیریمسیرشغلیانطباقفرضیهاول:

دارنبهتدهپذیریمسیرشغلیبرتمایلبهترششغلمعنیاینکهرابطهمستقیممتغیرانطباقبهباتتجه
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(15/1P>،313/1-=β)،گیهردنازآنجاکههدررابطههبهینقرارنمیپذیرشفرضیهتحقیقمتردلذا

دار،اثههرکههلازلحههایآمههاریمعنههیتمایههلبهههتههرششههغلپههذیریمسههیرشههغلیوانطبههاقمتغیههر

دههدکههداریرابطهمستقیممتغیرهایفتقنشها مهی(،لذاعدممعنی13/1P<،931/1-=βاست)

یابدنصترتغیرمستقیموازطریقمتغیرهایمیانجیبهمتغیروابستهانتقالمیکلاثرمتغیرمستقلبه

باتتجهه.داریداردکارکنا تأثیرمعنیرضایتشغلیبرپذیریمسیرشغلیانطباقفرضیهدوم:

،>113/1P)داربهتدهپذیریمسیرشغلیبررضایتشغلیمعنهیاینکهرابطهمستقیممتغیرانطباقبه

993/1=βگیردنرضیهتحقیقمتردتائیدقرارمی(،لذاف

دنباتتجههداریدارکارکنا تأثیرمعنهیاسترسشغلیبرپذیریمسیرشغلیانطباقفرضیهستم:

،<15/1P)دارنبهتدهپذیریمسیرشغلیبراسهترسشهغلیمعنهیطباقاینکهرابطهمستقیممتغیرانبه

133/1-=β،)گیردنقرارنمیپذیرشبدینترتیبفرضیهتحقیقمترد 

باتتجهبهه.داریداردبرتمایلبهترششغلکارکنا تأثیرمعنیفرضیهرهارم:رضایتشغلی

،>13/1P)داربههتدهمعنههیشههغلتمایههلبهههتهرشاینکههرابطهههمسههتقیممتغیهررضههایتشههغلیبهر

931/1-=βگیردنفرضیهتحقیقمتردتائیدقرارمی(،لذا

باتتجههبهه.داریداردبرتمایلبهترششغلکارکنا تهأثیرمعنهیفرضیهپنجم:استرسشغلی

،>113/1P)داربهتدهمعنهیتمایهلبههتهرششهغلاینکهرابطههمسهتقیممتغیهراسهترسشهغلیبهر

395/1=β،)گیردنفرضیهتحقیقمتردتائیدقرارمیلذا

اینکههباتتجههبهه.داریداردتأثیرمعنیکارکنا رضایتشغلیبراسترسشغلیفرضیهششم:

(،لهذا113/1P<،319/1-=β)داربهتدهرابطهمستقیممتغیررضایتشغلیبراسهترسشهغلیمعنهی

گیردنفرضیهتحقیقمتردتائیدقرارمی

برتمایلبهترششغلکارکنها پذیریمسیرشغلیانطباقرضایتشغلیدرتأثیرفرضیههفتم:

پذیریمسیرشغلیبرتمایلبههتهرشداریاثرکلانطباقنباتتجهبهمعنیکندنقشمیانجیایفامی

پهذیریمسهیرشهغلیبهرشهتدکههرابطههمسهتقیمانطبهاق(مشاهدهمی13/1P<،931/1-=βشغل)

(،رابطهمستقیممتغیهررضهایتشهغلیبهرتمایهلبهه113/1P<،993/1=βدار)رضایتشغلیمعنی

(وهمچنینمقدارقدرمطلقاثرکهلدرحضهترمتغیهر13/1P<،931/1-=βدار)ترششغلمعنی

داریاثرغیرمسهتقیمبهمعنیکاهشپیدانمتدهاستنازطرفیباتتجه-313/1به-931/1میانجیاز
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(،فرضیهتحقیقمتردتأیید15/1P<،153/1-=β)غلیبرتمایلبهترششغلپذیریمسیرشانطباق

 گیردنقرارمی

برتمایلبهترششغلکارکنها پذیریمسیرشغلیانطباقاسترسشغلیدرتأثیرفرضیههشتم:

پذیریمسیرشغلیبرتمایهلبههتهرشداریاثرکلانطباقبهمعنیباتتجهکندننقشمیانجیایفامی

استرسپذیریمسیرشغلیبرشتدکهرابطهمستقیمانطباق(مشاهدهمی13/1P<،931/1-=βل)شغ

شهغلیبهرتمایهلبههتهرشاسترس(،رابطهمستقیممتغیر15/1P>،133/1-=βدار)شغلیغیرمعنی

(وهمچنینمقدارقدرمطلقاثرکلدرحضترمتغیهرمیهانجی113/1P<،395/1=βدار)شغلمعنی

داریاثهرغیرمسهتقیمبهعهدممعنهیکاهشپیدانمتدهاستنازطرفیباتتجه-313/1به-931/1از

داری(وهمچنینعدممعنی15/1P>،139/1-=βپذیریمسیرشغلیبرتمایلبهترششغل)انطباق

پهذیریمسهیرشهغلیبهراسهترسشهغلی،فرضهیهتحقیهقمهتردپهذیرشقهراررابطهمستقیمانطبهاق

گیردننمی

پهذیریانطبهاقدرتهأثیرصترتسریالیوپیتستهبهرضایتشغلیواسترسشغلیهنهم:فرضی

داریاثرکلبهمعنیباتتجهنکنندبرتمایلبهترششغلکارکنا نقشمیانجیایفامیمسیرشغلی

شتدکهرابطه(مشاهدهمی13/1P<،931/1-=βبرتمایلبهترششغل)پذیریمسیرشغلیانطباق

(،رابطهمسهتقیم113/1P<،993/1=βدار)بررضایتشغلیمعنیپذیریمسیرشغلیانطباقیممستق

(،رابطهمستقیماسترسشهغلیبهر113/1P<،319/1-=βدار)رضایتشغلیبراسترسشغلیمعنی

(وهمچنینمقدارقدرمطلقاثرکلدرحضتر113/1P<،395/1=βدار)تمایلبهترششغلمعنی

داریاثهربههمعنهیکاهشپیدانمهتدهاسهتنازطرفهیباتتجهه-313/1به-931/1نجیازمتغیرمیا

(،فرضهیهتحقیهق13/1P<،11/1-=βبرتمایلبهترششهغل)پذیریمسیرشغلیانطباقغیرمستقیم

گیردنمتردتأییدقرارمی

3منظتربررسیبرازشمدلساهتاری،ضریبتعییندومینمعیاربه
ا ازتهأثیرباشدکههنشهمی 

49/1و33/1،33/1(وسهمقدار3335:33زادارد)داوریورضازاده،زابرمتغیردرو متغیربرو 

 (ندر9،3331شهتد)رهینعنتا مقادیرمالشبرایضعیف،متتسهطوقهتیدرنظهرگرفتههمهیبه

                                                                                                                                        

1. R Squares (R2) 
2. Chin 
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ایدغدغهه،،ضهریبتعیهینبهرایمتغیرهه4شهدهدرجهدولبهمقادیرارائههپژوهشحاضرباتتجه

کنترل،کنجکاویواعتماددرحدقتیبتده،برایمتغیرتمایلبهتهرششهغلدرحهدمتتسهطو

Qشهاهصبعهدیمعیهار باشهدنبرایمتغیرهایرضایتشغلیواسترسشغلیدرحدضعیفمهی
2

کند،اینهارامشخصمیهاوعاملکنندگیمدلبینیتتا پیشاستکه(3گیسر-شاهصاستت )

(،9113(معرفهیشهدهاسهتوهنسهلروهمکهارا )3395)3(وگیسهر3391)9ارتتسطاسهتت معی

زابینیضعیف،متتسطوقهتیمتغیرههایبهرو عنتا قدرتپیشرابه35/1و19/1،35/1مقادیر

اندندرمدلپژوهشحاضر،شاهصفتقبرایمتغیرهایدغدغه،کنترل،کنجکهاویمعرفینمتده

حدقتی،متغیرهایتمایلبهترششغلواسهترسشهغلیدرحهدودمتتسهطوبهرایواعتماددر

(نآهرینمعیاریکههدربررسهیبهرازشمهدل4متغیررضایتشغلیدرحدضعیفاست)جدول

f)1گیرد،معیاراندازهاثرکتهنساهتاریمتردتتجهقرارمی
استناینمعیارکههشهدترابطهه(2

نشها ازانهدازهاثهرکتره ،35/1و19/1،35/1کنهد،مقهادیریهینمهیهایمدلراتعمیا سازه

بههباتتجهه درپهژوهشحاضهر (ن3311متتسطوبزرگی سازهبرسهازهدیگهراسهت)کهتهن،

(رابطهمیا متغیرانطباقپذیریمسیرشغلیباابعهادآ دارایانهدازه4شدهدرجدول)مقادیرارائه

وابهطمتجهتددرمهدلسهاهتاریدارایانهدازهاثهرمتتسهطوکتره اثربسیاربزرگوسهایرر

  باشندنمی

،دوشهاهصنیکهتئی5منظتربررسیبرازشمدلکلیسازیواریانسمحتربهدرادبیاتمدل

بههاینکههمعرفیشدهاسهتنباتتجهه1وریشهدوممیانگینمربعاتباقیماندهاستانداردشده4برازش

،1برایبرازشمدلانتقاداتیوجتددارد)هنسلروسارستدGOFبتد شاهصدرهصتصمناسب

(،لهذادر3335:993کنند)هیروهمکهارا ،(ومحققا استفادهازاینسنجهراپیشنهادنمی9133

کهمعیاریبسیارمفیدبرایبررسیبرازشکلیمدلبتدهومقدارSRMRتحقیقحاضرشاهص

                                                                                                                                        

1. Stone-Geisser Criterion 
2. Stone 

3. Geisser 

4. Cohen Effect Size 
5. Model Fit 

6. Goodness of Fit (GOF) 

7. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
8. Sarstedt 
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شتدونقطهبرشآ طبق(ارائهمی9139دهد)هنسلر،بهترمدلمیترآ نشا ازبرازشکمهرره

وبراسهاسنظهر11/1(،مقدار3333)3وبنتلر9،طبقدیدگاههت15/1(مقدار3331)3دیدگاهبایر 

دههدندرایهنقبهتلمهدلمهینشا ازبهرازشقابهل31/1ترازکمSRMR(مقدار9134)1رینگل

(نشها ازتأییهد9134بتدهکههبراسهاسدیهدگاهرینگهل)133/1برپژوهشمقداراینشاهصبرا

 برازشکلیمدلاستن


 های برازش مدل ساختاری . شاخص1 جدول

 R2 Q2متغیر

 f2اندازه اثر 

39315491

پذیریمسیرنانطباق3

شغلی
---31/919/943/313/911/111/113/1

 - - - - - - - -43/139/1ندغدغه9

 - - - - - - - -93/135/1نکنترل3

 - - - - - - - -93/111/1نکنجکاوی1

 - - - - - - - -91/115/1ناعتماد5

34/115/1 - - - - - -11/111/1نرضایتشغلی4

34/1 - - - - - - -34/131/1ناسترسشغلی9

نتمایلبهترش1

شغل
91/191/1- - - - - - -- 

 

                                                                                                                                        

1. Byrne 

2. Hu 

3. Bentler 
4. Ringle 
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 گیری بحث و نتیجه

پهذیریمسهیرشهغلیبهرتمایهلبههتهرششهغلاینپژوهشباهدفبررسیتأثیرمتغیرانطبهاق

کارکنهها بههادرنظرگههرفتننقههشمیههانجیرضههایتشههغلیواسههترسشههغلیدرشههرکتگلتههاش،

آمهدهازدسهتبهداشهتی،صهترتپهذیرفتننتهایجبهه-تتلیدکنندهمحصتالتشتیندهوآرایشهی

برتمایلبههتهرشپذیریمسیرشغلیانطباقتأثیرمستقیممتغیردهدکهلتحقیقنشا میفرضیهاو

گیهردودارنبهتده،لهذافرضهیهفهتقمهتردپهذیرشقهرارنمهیشغلکارکنا ازلحایآماریمعنی

صترتغیرمستقیمبههمتغیهروابسهتهپذیریمسیرشغلی(بهعبارتیتمامیاثرمتغیرمستقل)انطباقبه

(،امهارو9135یابدکهبانتایجحاصلازتحقیقگتا وهمکارا )مایلبهترششغل(انتقالمی)ت

(درتضاداستنفقهدا اثهرمسهتقیم3331(وهمچنینحسینیوعلیمددیجانی)9133نتردین)

ههایمختلفیراکهبسهتهبهپذیریمسیرشغلیبرتمایلبهترششغل،وجتدسازوکارانطباقمتغیر

نتهایجحاصهلازدههدنشهتد،نشها مهیشرایطشغلیومحیطی،سببارتباطبینایندومتغیرمهی

کارکنها پذیریمسیرشغلیبهررضهایتشهغلیدهدکهانطباقآزمت فرضیهدومتحقیقنشا می

شهتدکههبهانتهایجحاصهلازتحقیهقمکنهاودارداشتهوفرضیهفتقتأییهدمهیتأثیرمثبتومعنی

(3335(وهمچنهینهتانسهاری)9135(،را ومهای)9134(،را وهمکارا )9134ارا )همک

پهذیریرامهدنظرشتدسازما درگزینشافراد،مسئلهانطبهاقرو،پیشنهادمیازاینباشدنهمستمی

پذیریباالتریدارندبهسببدغدغهنسهبتبههآینهده،کنتهرلقراردهد رراکهافرادیکهانطباق

ههایشهغلیواعتمهادبههههتدهتربرآیندهشخصیهتد،کنجکاویدرجهتیهادگیریمههارتب

نتهایجحاصهلازآزمهت هاازرضایتشغلیباالتریبرهتردارنهدندرهصتصرویاروییبارالش

کارکنها براسترسشغلیپذیریمسیرشغلیانطباقدهدکهتأثیرمتغیرفرضیهستمتحقیقنشا می

گیردکهبانتهایجحاصهلازدارنبتدهولذافرضیهفتقمتردپذیرشقرارنمییمعنیازلحایآمار

پهذیریمسهیرانطبهاق(درتضاداستنعدمارتبهاطبهیندومتغیهر9135تحقیقفیتریوهمکارا )

کارکنا دورازانتظهاراسهت رراکههبررسهیمطالعهاتگذشهتهحهاکیازواسترسشغلیشغلی

دومتغیراستناینعدمارتباطراشایدبتتا بهتفاوتماهیتجامعهآماریتحقیقارتباطبیناین

دههدحاضروتحقیقاتگذشتهنسبتدادنهمچنیننتایجحاصلازآزمت فرضیهرهارمنشا مهی

دارداشتهوفرضیهفتقتأییدکارکنا ،تأثیرمنفیومعنیتمایلبهترششغلکهرضایتشغلیبر
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رها و(9131(،لهیورلهدورای)9131جابینوهمکهارا )بانتایجحاصلازتحقیقشتدکهمی

(وهمچنهین3335(،شهجاعیوهمکهارا )9134(،را وهمکارا )9119(،رندهتا)9135مای)

(درتضهاداسهتن3334(همستوبانتایجحاصلازتحقیقاحمدزادهوهمکارا )3333نیا)برهانی

هایرضایتشغلی،فرداشتیاقیبهانجامشغلفعلهینداشهتهواقهدامبههاهششاهصبنابراین،باک

تتاندبهقطعرابطههمکاریفردباسهازما منجهرنمایدکهاینامرمیجستجتیشغلجایگزینمی

دهدکهتتجهویژهبههوجتدرابطهمستقیمبینرضایتشغلیوتمایلبهترششغلنشا میشتدن

بررضایتشغلیهمچت  حقتقودستمزد،روابهطبهاسرپرسهتا ،روابهطمناسهببهاعتاملمؤثر

ههایارتقهاوپیشهرفت،حفهاوتتسهعهرفتارههایهمکارا ،بهبتدشرایطمحیطکهاری،فرصهت

(بسهیار3334:313عادالنهدرمدیرا وایجاداحساسعدالتدرکارکنها )آراسهتهوهمکهارا ،

نتهایجحاصهلازآزمهت فرضهیهپهنجمدتتجهمدیرا سازما قرارگیردنبااهمیتبتدهوبایدمتر

دارداشهتهوکارکنها تهأثیرمثبهتومعنهیتمایلبهترششهغلبردهدکهاسترسشغلینشا می

(،جانگو9131زووهمکارا )گیردکهبانتایجحاصلازتحقیقفرضیهفتقمتردتأییدقرارمی

(همسهتوبها3334(ومجیهدی)3334(،صادقیا وآهنچیا )9139را )کتوهمکا(،9131یت )

تتانندبابنابراین،مدیرا سازما می(درتضاداستن3331نتایجحاصلازتحقیقبراتیگلخندا )

هایاسترسدرکارکنها شناساییمنابعوعتاملایجادکنندهاسترسشغلیوهمچنینبررسینشانه

وجتداسترسدرکارکنها را(،9،3391ونیتمن3)بیر،جسمانیورفتاریوانیهایرهمچت نشانه

هایشناساییوراهکارهاییدرجهتپیشگیریوکاهشاسترسدرسازما مانندرفعابهامازنقش

گهذاریبهرایافهرادسازمانیازطریقتعریفدقیقمسئتلیتافرادوطراحهیمجهددشهغل،ههدف

ههایمعینکهبایددرعملتتسطافهرادپیگیهریشهتدوآمهتزشمههارتازطریقتعیینمعیارهای

دهدنتایجحاصلازآزمت فرضیهششمتحقیقنشا میشغلیمتردنیازکارکنا رادرنظربگیرندن

داردارد،بنابراین،هررهاحساسهاتکارکنا تأثیرمنفیومعنیاسترسشغلیکهرضایتشغلیبر

یابدنایننتیجهباترباشد،میزا استرسافرادکاهشمیلهتدمثبتونگرشافراددرهصتصشغ

(،عابهدیوهمکهارا 9131(،گاندهیوهمکارا )9114نتایجحاصلازتحقیقزفا ومکلتلین)

                                                                                                                                        

1. Beehr 
2. Newman 
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(3319(همستوبانتایجحاصلازتحقیهقصهانعی)3331(وهمچنیناحمدیوهمکارا )3311)

ایوضعیتاسترسشغلیورضایتشغلیمیا کارکنا هایدورهجشبنابراین،سندرتضاداستن

پهذیریانطبهاقدههدکههتهأثیرمتغیهرنتایجحاصلازفرضیههفتمنشا میشتدنسازما پیشنهادمی

ایرضایتشغلیازلحایآمهاریکارکنا ازطریقنقشواسطهتمایلبهترششغلبرمسیرشغلی

گیردکهبانتایجحاصلازتحقیهقرها وهمکهارا تأییدقرارمیداروفرضیهپژوهشمتردمعنی

باشهدنهمسهتمهی(3331حسهینیوعلهیمهددیجهانی)(وهمچنهین9135(،را ومای)9134)

پهذیریافهراددرسهازما نظیهر:کنتهرلوههتدتنظیمی،ههایانطبهاقترتیب،بابهبتدشهاهصبدین

-3333:31زاده،زشوگسترشارتباطاتدرسازما )سلطا پذیری،استقبالازتغییر،آمتانعطاف

یابهدن(،رضایتشغلیافزایشودرنتیجهآ ،تمایلبهترشسازما درکارکنها کهاهشمهی19

دررابطههبهیناسهترسشهغلیایدههدنقهشواسهطهنتایجحاصلازآزمت فرضیههشتمنشا مهی

دارنیسهتوکارکنها ازلحهایآمهاریمعنهیتمایهلبههتهرششهغلوپذیریمسهیرشهغلیانطباق

درهصتصاینفرضیه،تحقیقمشابهییافتنشدتامقایسهصترتپذیردنعدمرابطهمستقیمبهین

کنندهنتیجههایهنفرضهیهبهتدهوتتاندتتجیهپذیریمسیرشغلیواسترسشغلیمیانطباقدومتغیر

پذیریمسیرشغلیوتمایهلیندومتغیرانطباقدهندهاینواقعیتاستکهدررابطهبهمچنیننشا 

طترکههدرنهایتدرهصتصفرضیهاصلیتحقیقهما بهترششغل،عتاملدیگرینقشدارندن

پذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلکارکنها بههمبستگیمتغیرهایانطباقاشارهشد،باتتجه

یبینرضهایتشهغلیواسهترسشهغلیبارضایتشغلیواسترسشغلیوهمچنینهمبستگیباال

باشد،لهذاایهنکنندهاسترسشغلیمیبینیهایبسیاریرضایتشغلیپیشکهدرپژوهشطتریبه

صهترتسهریالینقهشواسهطهدرتتانندبههتصترایجادشدکهرضایتشغلیواسترسشغلیمی

شتهباشندونتهایجحاصهلازپذیریمسیرشغلیوتمایلبهترششغلکارکنا دارابطهبینانطباق

واسهترسازطریهقرضهایتشهغلیپذیریمسهیرشهغلیانطباقدهدکهآزمت اینفرضیهنشا می

ترتیهب،فرضهیهاصهلیداردارد،بهدینبرتمایلبهترششغلکارکنها تهأثیرمنفهیومعنهیشغلی

قایسهصترتپذیردنشتدودرهصتصاینفرضیه،تحقیقمشابهییافتنشدتامتحقیق،تأییدمی

بهاینکههافهزایشرضهایتپذیرتر،رضایتشغلیبیشتریداشتهوباتتجهازآنجاکهکارکنا انطباق

دنبهالدارد،لهذابههکاهشمیزا قصدفردبرایترشسهازما راآ تبعشغلی،کاهشاسترسوبه
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انتخها کارکنها بهاپهذیریافهرادوهمچنهینتتاندراهکارهاییجهتافزایشانطبهاقسازما می

باشدپذیریافرادتأثیردارد،سنآنا میپذیریبیشتراقدامنمایدنازعتاملیکهرویانطباقانطباق

،لهذا(3333:11زاده،)سهلطا یابهدپذیریدرافهرادکهاهشمهیکهباافزایشسن،انطباقطتریبه

شهتدباشد،پیشهنهادمهیسالمی31ودبهاینکهمیانگینسنیافراددرشرکتگلتاشدرحدباتتجه

ههایکارگیرینیرویجتا ،تتجهبیشترینمایدوهمچنینآمتزشمهارتکهسازما نسبتبهبه

همچهت سهایررسهاندنپهذیریمسهیرشهغلیدرافهرادیهاریمهیالزمبهکارکنا دربهبهتدانطبهاق

متاجههبهتدهاسهتازجملهه ههاومهتانعیتحقیقاتدانشگاهی،پژوهشحاضرنیزبهامحهدودیت

هاازنظرعدمتمایلبهپاسخگتییازستیبرهیازاعضاینمتنههمحدودیتدراجرایپرسشنامه

هاییاسهتکههترینمحدودیتداد بهسؤاالتازعمدهآماریوعدماعمالدقتکافیدرپاسخ

باشدوهمچنین داشته ثیرتحقیقتأ نتایج بر است ممکن روبتدهاستکهپژوهشحاضرباآ روبه

 آوریجمهع هایروش سایر از عدماستفاده پرسشنامهو به اطالعات آوریابزارجمع محدودکرد 

شهتدبهاتغییهرقلمهروغیرهنبرایپژوهشهگرا آتهیپیشهنهادمهی و نظیرمصاحبه،مشاهده اطالعات

وهصتصیبررسیشهتدهایدولتیمکانیپژوهش،تأثیرمتغیرهایتحقیقحاضردرسایرسازما 

ههاییجههتبهبهتدوضهعیتتابتتا نتایجآنهارابهانتهایجتحقیهقحاضهرمقایسههنمهتدهوروش

گهرمتغیرههایهادرهصهتصمتغیرههایفهتقارائههنمهتدنهمچنهینبررسهینقهشتعهدیلسازما 

شتدنهایآیندهپیشنهادمیشناهتیدرمدلتحقیقحاضربرایپژوهشجمعیت
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 منابع
عنهتا (نبررسیرابطهبینرفتارمدیربه3334مدزاده،سلیما  صیادی،سعیدوسالجقه،سنجر)اح

فصللنامه  ههایشهغلینمربیباتمایلبهترشهدمتکارکنا :باتبییننقهشمیهانجینگهرش

ن93-59،دورهششم،شمارهیکم:مطالعات رفتار سازمانی

رابطهههالقیهتسهازمانیون(3331انژاد،معصهتمه)ایرانیها ،سهیدجتادوپارسه احمدی،عبادالهه

فصللنامه  نرضایتشغلیبااسترسشغلیبینکارکنا سازما جهادکشهاورزیاسهتا فهارس

ن11-93دورهدوم،شمارههشتم:،صنعتی شناسی/ روان های تازه

بنهدییهت(نشناسهائیواولت3334آراسته،مهدی مؤذنی،بهرام مهذبی،مهدیوبابائی،وحیهده)

،دورهششهم،شهمارهبیسهتوفصلنامه مطالعات منابع انسانیفازیپیشایندهایرضایتشغلین

ن333-341ستم:

:کارکنها )متردمطالعههبرتهرششهغلمؤثرعتاملتأثیر(نبررسی3331براتیگلخندا ،صدیقه)

ملدیریت و  ی المللل  نیبل نخستین کنفرانس یهصتصیدرشهرمشهد(نهامارستا یبپرستارا 

نکارآفرینی

به نقلش تعهلد    رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان باتوجه(ن3333نیا،رضا)برهانی

نامهکارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمیواحدرشت،گروه،پایا سازمانی و رضایت شغلی

مدیریتدولتین

یهلعتامهلمهؤثربهراسهترسشهغلیو(نتحل3313جزنی،نسرین حبیبی،معصتمهونصر،سهجاد)

فصلنامه ملدیریت و منلابع   عملیاتانتقالگازن3راهکارهایمدیریتآ  متردپژوهیمنطقه

،دورهرهارم،شمارهیازدهمنانسانی در صنعت نفت

(نراهکارهایاساسیبهرایتتسهعهصهنعت3313تاروردی،محمدصادقوقرنفلی،محسن)حاجی

،دورهدوم،شمارهرهارمنتوسعه تکنولوژی فصلنامهشتیندهایرا ن

رضهایت بین (نارتباط3331زهره) نرگسوبرزگر، رزاقی، حامد  زاده،حسین مهرا   زاده،حسین

 علهتم دانشهگاه فتریهتپزشهکی پرسهنل در آ  بها مهرتبط عتامهل و شغلی استرس با شغلی

سهتم: شمارۀ ستم، دوره ،ورنیشاب پزشکی علوم دانشگاه مجلة ن3333پزشکیمازندرا درسال

ن54-43
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پهذیریمسهیرشهغلیبها(نبررسیرابطهانطباق3331جانی،بهشاد)مددیحسینی،سیدحمیدوعلی

کنفلرانس سلاهنه   ههایدولتهینرضایتشغلیوتمایلبهتهرشههدمتکارکنها بیمارسهتا 

 نرویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

سللازی معللادهت  مللدل(ن3339داش،یههتنس)تکمهههونیکخههتاهسیدصههمد کرمههی،اژدرحسههینی،

،انتشهاراتاندیشههنامله نویسلی و مقالله نویسلی     رویکرد پایلان  Smart PLS V3ساختاری با 

 فاضل،راپاولن

(نبررسیتأثیراسترسبرعملکردکارکنا 3335حکاش،محمد افشانی،مینتومحمدی،مهدی)

،دورهپنجم،شهمارهفصلنامه مطالعات رفتار سازمانیشدهنراشبهنقشواسطتبعی ادباتتجه

ن991-333یکم:

(ناثرهشنتدیازدرآمدبهرقصهدتهرش3333حیاتی،داود ارشدی،نسرینونیسی،عبدالکاظم)

مجلله دسلتاوردهای   ایهشنتدیشغلی،تعهدسازمانیوانگیهزششهغلینشغل:نقشواسطه

ن19-33ارهیکم:،دورهرهارم،شمشناختی روان

 در شهغلی رضهایت و شهغلی مسهیر پهذیریانطبهاق بهین رابطهه (نبررسهی3335زههرا) هتانساری،

،دورهدوم،شمارهدوم:فراگیر مدیریت مجلهشهرستا فالورجا ن بهزیستی کارکنا سازما 

ن99-11

نانتشهاراتPLSافلزار   سازی معادله ساختاری با نلرم  مدل(ن3335داوری،علیورضهازاده،آرش)

جهاددانشگاهی،راپستمن

بینیتمایهل(نپیش3335رضاودیباجی،سیدمیثم)دباشی،فرزانه نتری،ابتالقاسم عریضی،حمید

فصلنامه دانش و پلژوهش در  سهازمانین-شغلی-بهترششغلکارکنا براساسعتاملفردی

ن51-15،دورههفدهم،شمارهدوم:شناسی کاربردی روان

ه(ن3314ش،حسن)دروی بررسیعتامهلمهؤثربهررضهایتشهغلیکارکنها )رویکهردیتحلیلهی

ن313-339شانزدهم:پنجم،شمارهدوره،فصلنامه مدیریت(نپژوهشی

 ترش قصد و استرسشغلی بر اهالقی اثرات (نبررسی3333مظاهر) گنجی، دلتی،محمدرضاو

پزشلکی   عللوم  دانشگاه مجله شهرکردن کیعلتمپزش هایدانشگاهبیمارستا  هدمتپرستارا 

ن391-393،دورهشانزدهم،شمارهیکم:شهرکرد
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(نبررسی3334دهستانیبنستانی،زهرا طباطباییبافقی،سیدمحمدوسلیمانیبافقی،سیدابتالقاسم)

رابطههالقیتوقصدتهرشههدمتکارکنها بهانقهشمیهانجیاسهترسورضهایتشهغلی
نالمللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی همایش بینشهرستا بافق(ن)متردمطالعه:معلما 

ههایکهارایی(نتحلیهلکهانتنیروابهطرندگانههمؤلفهه3334رضایی،سهجادورحیمهی،رئهتف)
فصللنامه مطالعلات   سازمانیبااهالقسازمانیواسترسشغلیدرکارکنا دانشهگاهاصهفها ن

ن331-19ستم:و،دورهششم،شمارهبیستمنابع انسانی

پلذیری مسلیر    شناختی با انطباق های سرمایه روان بررسی رابطه بین مؤلفه(ن3333زاده،شیدا)سلطا 

نامهکارشناسیارشد،دانشگاهاصفها ،،پایا پسند شغلی در بین کارکنان شرکت صنایع گیتی
شناسی،گروهمشاورهندانشکدهعلتمتربیتیوروا 

(نبررسیرابطههبهینرهبهریاصهیلبها3335منصترهودنکت مرتضی)شجاعی،سامره صادقی،

،دورهپهنجم،فصلنامه مطالعات رفتار سلازمانی جاییبانقشمیانجیقلدریسازمانیننیتجابه
 ن33-45شمارهیکم:

یابیرابطهاسترسشغلیوقصدتهرششهغل(نمدل3334صادقیا ،سمانهوآهنچیا ،محمدرضا)
،دورهی ملدیریت منلابع انسلانی   ها پژوهشفصلنامه گرقاطعیتمدیرنقشتعدیلکارکنا بان

ن314-13هفتم،شمارهیکم:

نامهه،پایها بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی در کارکنلان بانلر رفلاه   (ن3319صانعی،مهدی)
 کارشناسیارشد،دانشکدهمدیریتدانشگاهتهرا ن

(ن3311حسههین)هههترداری،ابتالفضههلوحلههتانی،غههالمالههدین زارح،محسههن برعابههدی،کمههال
هایشغلیونارضایتیازکاروارتباطآ بافاکتترهایفردیوحهتاد دریکهیازاسترس

 ن91-31،دورههفتم،شمارهستم:مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرمصنایعکشترن

یوآرایشهیدرگفتگهتبها(نبررسیمشکالتصنایعمهتادشهتیندهوبهداشهت3334عزتی،عماد)
،برگرفتهههاز1933،شههمارهروزناملله جللام جللمبههرصههنعتیپههاش،کارشناسهها :لکهههقارههاق

 https:// Jamejamonline.ir/سایت و 

(نتأثیرکارهیجهانی3335زاده،حسینوفرجی،الهام)فی ،داود دهقانیسلطانی،مهدی فارسی
فصلنامه مطالعلات  اطفی:نقشمیانجیرضایتشغلینوفرستدگیهیجانیبرتعهدسازمانیع

ن13-95،دورهپنجم،شمارهستم:رفتار سازمانی



 ...پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای تأثیر انطباق

311 

 

(ننقهش3333زرنهدی،حسهینوآقهایی،نجهف)قنبرپترنصرتی،امیر هبیری،محمد پترسهلطانی

هایرضایتشغلیدرارتباطعدالتسازمانیباتمایلبهترششغلدرکارشناسا فدراسیت 

ن434-1:413،شماره4،دورهنشریه مدیریت ورزشینورزشی

،های معادهت سلاختاری و رگرسلیون   حداقل مربعات جزئی: مدل(ن3334گارست ،دیتید،جین)

 ترجمهابراهیمفربد،راپاول،انتشاراتمهرگا قلمن

در(نبررسیتأثیراسترسشغلیکارکنها بهرتمایهلآنها بههتهرششهغل3334مجیدی،مهرداد)

  رسلی  المللی مدیریت و حسلابداری و حسلا    دومین کنفرانس بینهتدرودیزلنشرکتایرا 

 نپویا

(ن3334رضها)منجتقی،نرجس هدابخشپیرکالنی،روشن  یزدی،سیدمنترودهشهیری،غهالم

هایتئتریسیستمانگیزشیفهتردنپذیریمسیرشغلیپرستارا ازطریقمؤلفهبینیانطباقپیش
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