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     چکیده
 و شرری ی رضررایت  بر  شررده ادراک  کنترل  و بینی  خوش  نفس، عزت  اثرات تعیین هدف  با حاضررر پژوهش

 انجام همبسرتیی نوع  از  توصریفی روش  به  سرازمانی تیییرات  به  گشرودگی طریق  از خدمت ترک  به تمایل
 در نفر  330 تعداد  به دانشیاه آزاد واحد شهرکرد  کارکنان ک یه شرامل پژوهش  این  آماری جامعه.  شرده اسرت

 اسرتفاده  دسرتر  در گیری  نمونه  پرسرشرنامه و روش از ها داده گردآوری جهت.  بوده اسرت 1398 سرال
 و تجزیه  مالک و  توزیع شرد پرسرشرنامه  نفر 175مورگان، در بین   و  کرجسری جدول  اسرا   بر که گردید
مدلسرازی  شرامل اسرتنباطی و توصریفی آمار از تحقیق هایفرضریه بررسری منظور  به.  گرفت قرار تح یل

 ادراک کنترل و بینی خوش  نفس،  عزت داد  نشران  پژوهش نتایج.  شرده اسرت اسرتفاده  سراختاری  معادالت
 عزت. دارد  تأثیر خدمت ترک  به تمایل و  شری ی رضرایت بر  سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی  طریق از  شرده
 گشرودگی بر  نفس  عزت  ،(-290/0)خدمت  ترک  به تمایل  بر  نفس  عزت ،(468/0)شری ی   رضرایت  بر  نفس

 ترک  به  تمایل  بر  بینی خوش ،(158/0)شررری ی   رضرررایت  بر  بینی  خوش  ،(392/0)سرررازمانی   تیییرات  به
 رضرایت بر شرده ادراک کنترل ،(385/0)سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی بر  بینی  خوش  ،(-180/0)خدمت 
 گشرودگی  بر  شرده ادراک  کنترل  ،(-235/0)خدمت   ترک  به  تمایل  بر  شرده ادراک  کنترل ،(200/0)شری ی  

 به گشرودگی ،(224/0)شری ی  رضرایت بر سرازمانی  تیییرات  به گشرودگی  ،(255/0)سرازمان   تیییرات  به
 . داشت تأثیر( -321/0)خدمت  ترک به تمایل بر سازمانی تیییرات
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  مقدمه -1  
توانند   شروند که می  عنوان با ارزشرترین و مهمترین منابع سرازمانی محسروی می  امروزه منابع انسرانی به

امروز   اییدن چراکه (،Ruhi  2018,شروند)ا منجر به تقویت مزیت رقابتی سرازمان نسربت به سرایر سرازمان ه
نامشرهود در  هاییی دارا نیمهمتر از یکیاثربخش،  یانسران منابع  و  همراه هسرت عیو تحوالت سرر  رییبا تی

مروزه ا (.Mathis, et al، 2016هاسرت)  آن سرازمان وابسرته به توانمندکردن  سرازمان اسرت و رشرد اقتيرادی
های مهم شی ی را فراهم میکند.  شناسند کرره رسیدن برره ارزش  میای   رضایت شی ی را به عنوان پدیده

،  2016رضرایت شری ی کارکنان آن سرازمان اسرت)،  ازاین رو یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سرازمان
Schilling .)ضرایت شری ی یکی از اسراسریترین متییرهای تأثیرگذار بر رفتار افراد سرازمان به حسرای می ید ر

، دهد می گذرد و زندگی فردی و اجتماعی کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار محیط سرازمان میو آثار آن، از 
ت روانی و جسرمانی، سرالم  برقراری ۀعالوه بر اهمیت رضرایت شری ی و دسرتیابی به اهداف سرازمانی، الزم

ود، داشرتن شریل مناسر  و خشرنودکننده اسرت. متالعات اخیر نشران داده اسرت که افراد ناراضری از شریل خ
امروزه، (. از طرفی Silva& Keating,2016)اسررت  مسررتعد ابتال به بیماریهای مخت ج جسررمانی و روانی

 Hajinabi, et)آیررررد نیررروی انسررانی عامررل مهمرری در پیشرررررفت جوامررررع برررره حسررررای مرررری

al,2013.)  دی انجررام  های زیررا گذاری  هررررا در زمینرررره حفررررن کارمنرررردان خررررود سرمایه و سررررازمان
دهنررد. بررا وجود جاییاه اثررربخش نیررروی انسررانی در هررر سررررازمان، در مررررواردی افررررراد تحررررت  مرری

ترک خدمت در واقع به   (.Ongori،  2007)کننرررد شرررررررایط و عوامل مخت ج شیل خود را تررررک مررری
،  2014)شرررود تعریرررج مررری یك سازمان در طول یك دوره خررراا از زمررران  معنی ریزش نیروی کار

Kumar.)  واقعی است و   بینی مهررم و قابررل ترروجهی از ترررک خرردمت پیش مایررل برره ترررک خرردمتت
تيمیم ذهنرری در  دهررد و برره فکررر یررا ترک خرردمت واقعرری رم مرری مرح ه شناختی است که پرریش از

بنابراین به طور مختير می توان گفت که  (.Alshutwi،  2017)اشاره دارد مرورد مانردن یرا تررک شریل
میزان حرکت فرد بررررره سرمت خروم از محدودي عيرویت یك سریسرتم اجتماعی  خدمت تمایل به ترک

با توجه به این متال  متالعه متییرهای   (.Pardo،  2011)شررود که آزازگر آن خود فرد اسررت یم تعریج
تأثیرگذار بر تمایل به ترک خدکت و رضرایت شری ی، دزدزه اصر ی پژوهشریر در این پژوهش می باشرد که 

اشاره نمود. به عبارتی، این پژوهش   و کنترل ادراک شرده  ینیعزت نفس، خوش باز این جم ه می توان به  
 یگشرودگ قیو کنترل ادراک شرده از طر  ینیت نفس، خوش بعزبه دنبال پاسرخ به این سرؤال اسرت که آیا  

 ؟دارد ریبه ترک خدمت تأث لیو تما یشی  تیبر رضا یسازمان راتییبه تی

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 شغلی  رضایت-1-2
  یبر کس  انیم  ن یدر ا  ی انسان  مهم عامل  اریدارد و نقش بس  ی بستی  ی ها به عوامل مخت ف عم کرد سازمان

 یشی   تیرضا  را یزی است،  شی   تیرضا  از جم ه عوامل مؤثر بر بهبود عم کرد سازمان ها.  ستین  دهیپوش
  یاز طرف .گردد  ی کار م  یروین  یو بهره ور  یبازده  شیآنها موج  افزا  ی و روح  یعالوه بر سالمت جسم
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و   ب ندمدت  در تحقق آرمان ها، اهداف  یمیتواند نقش مستق  یم  کارکنان  یشی   تیرضا  زانیشناخت م
بدون شك رضایت شی ی یکی از متییرهای رفتار سازمانی است که تا کنون  .  روزمره داشته باشد  جیوظا
سازمانی بسیار مورد متالعه قرار گرفته است و  این به دلیل ارتباط این متییر با طیج    های  پژوهشدر  

ترک خدمت و عم کر مفاهیمی همچون  از  استوسیعی  بنابراین    (. Hofmans, et.al.,2013)د سازمانی 
رضایت پژوهشیران    باشد  یم  یرفتار سازمان  نهیدر زم  پژوهشموضوعات    نیاز مهمتر  یکی  یشی   تیرضا

تعریج نموده اند و معتقدند اگر شیل لذت مت وی را برای فرد تأمین نماید    های گوناگون   شی ی را از دیدگاه
گوناگون چه درونی    شی ش راضی است. رضایت شی ی ترکی  معینی است از عواملحالت فرد از    در این

مزایا و روابط محیط کاری، که سب  می گردد   مانند احسا  لذت از انجام کار و چه بیرونی مانند حقوق و
 (. Oraman, et.al,2011)فرد از شی ش راضی باشد

 

 خدمت ترک به تمایل-2-2
 منابع   لذا  هزینه،  نه  و  هستند  دارایی  سازمان  برای  کارکنان  که  است  این  انسانی  منابع  مدیریت  اساسی  اصل

 بهبود به مربوط  های  برنامه  در  ای  تازه  جاییاه  جدید،  تعاریج به  مربوط  الزامات  به   توجه   با سازمان  انسانی
  چارت  در  انسانی  منابع  بخش  مسئولیت  نوع  از  یافت  دست  سازمان  در  انسانی  منابع  های  عم کرد  و  اقدامات
 هایدزدزه  اوایل  در  است  ها  سازمان  در  آن  اولیه  ظهور  زمان  از  تر  استراتژیك  و  تر  گسترده  بسیار  سازمانی

  به   دستیابی  و  دستمزد   و   حقوق  به  مربوط   برنامه   اداره  اخرام،   استخدام،   به  معتوف   انسانی   منابع   بخش   اص ی
  ها آزمون کارمندان، گزینش و  بررسی به مربوط امور در فناوری ظهور به  توجه  با  اکنون هم ولی بود، سود

  انتخای  امر به را ای ویژه توجه  کارمندان به دادن پاداش و خدمت جبران و عم کرد ارزیابی ها، مياحبه و
  جذی   به   مربوط  هایفعالیت   به  هاسازمان   معمول  دید   است و  کرده  معتوف  کارمندان  ارتقاء  و  آموزش  کارمند

 ,Marwat)است  مت    همین  نشانیر   کارکنان  خدمت   به  دادن  خاتمه  نهایت  در   و  ارتقاء  و   آموزش  نیهداری

et al, et.al,2009 .)    قيد و تمایل به ترک خدمت، به عنوان میل و اشتیاق آگاهانه برای ترک سازمان و
به استعفا و ترک واقعی منجر نمی شود. ب که،استعفا تعریج می  الزاماً  به احتمال ترک رابته با    شود که 

  اخرام،   مانند  به دالی ی  کارکنان  که  زمانی     (. Meek, et al, et.al,2011)سازمان در آینده نزدیك اشاره دارد
  خدمت  ترک  به  تمایل شوند جدا سازمان از  ذهنی یا فیزیکی ناتوانی طوالنی،  بیماری  نیرو،  تعدیل افزونیی 

 . (Emeka Mbah & Ikemefuna, 2012)است  گرفته صورت زیرارادی
 

 نفس  زتع-3-2
  کنار   در  که  نفس است  عزت  می کند،   یاری  مشکالت  با  رویارویی  هنیام   را  افراد  که  ویژگیهایی  از جم ه

  بخش  بنیادی ترین  به نفس،  اعرتماد  و  نرفس  عزت.  دارد  مهمی  نقش  زندگی  روانی  فشارهای  با  آمدن
  باور   را  خود  که  افرادی.  ظاهر می سازد  گونه ای  به   را  خود   زندگی،  جوان   تمام  در  که  است   فرد  شخيیت

 پیشرفت  مسیر  در  بزرگی   مانع  که  دارند  نفس   کمبود عزت   می کنند،  بیارزشی  و   پوچی  احسا   دائما  و  ندارند 
  و  ندارند  اعتقاد  می دهند،  انجام  که  کارهایی  به  افراد  این  .می دهد  سوق عق   به  را  آنها  دائما  و  است  آنان
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  گنیی   و   نامفهوم  تيویر  همیشه  افرادی ،   این .  می شود  شکست روبه رو  با  کارهایشان  تمام دلیل  همین  به
  صحیح   راه  کردن   پیدا  برای   دلیل  همین   به  ندارند؛   و استعدادهایشان  خود  از   کام ی  شناخت  و  دارند   خود  از

  که به است   نیاه  نوعی  نفس عزت (. MCcullough, et al,2012)روبه رو می شوند مشکل با  خود زندگی
  به   فرد   شود  می  و سب    باشد   داشته   خود  به  نسبت  و مثبتی  واقعی  دیدگاه  تا  می دهد   را   فرصت  این  فرد

نتیجه    می توان  از  ک ی  بتور.  باشد  خود داشته  زندگی  بر  کنترل  احسا   کرده،  پیدا  اعتماد  خود  توانایی های
 ابراز   قياوت ها،  این  و  در  دارند  الزم  را  اطمینان  و   اعتماد  خود  باال  به  نفس  با عزت  افراد  که  کرد  گیری
  آنان   . بیابند  مناسبی   حل  راه  مشکالت  حل   برای  می توانند   گروه  این  طرفی .  از   است  شان مشهود  عقاید

 شرکت   بیشتر  گروهی  و فعالیتهای  بحثها  در  می نمایند،  ارزش  احسا   دارند،  خود  به  نسبت  مثبتی  نیرش
 درک  و دریافت و دارند کمتری  اطمینان خود به پایین دارند، نفس عزت که اشخاصی برعکس جویند.می 

  بحث ها  در  آنکه  از  پیش  و  می کنند  زندگی  اجتماعی  گروه های  سایر  در  آنان  .  نیست  یافته  زنا  خودشان  از
فعالیت  نمایند  شرکت دهند  ترجیح  کنند   یا   Mahdad, et)باشند    تماشاگر  و  کنند  گوش  می 

al,2018.)عزت که  گفت  توان  می  برای  ظرفیت  به  اعتماد  نفس  همچنین   است   ها  ارزش  کس   فرد 
(Perale, et al,2015.)  دیدگاه  و  است  واقعی  خود  تأیید  از  پایدار  و  ذهنی  یك مفهوم  شخيیتی  سازي  این 

   (. Bohlmeijer،  2011)  کند  می  شناختی بیان   روان  گری  تجربه   بنیادی  ستوح   از    در  را  فرد  و ارزش
  شناختی،   های  جنبه  شامل  است که  خود  گستري  معرف  و  خودپنداره  از  کننده  ارزیابی  عموما مؤلفه   نفس  عزت

  شخص نسبت   که   ارزشی  و  تأیید  تيوی ،   درجه  از   است  عبارت  که    (.Orth،  2014)است    عاطفی  و  رفتاری

  (. Dalrymple & Herbert،  2007)دارد  خود   به ارزش  نسبت  فرد  که  قياوتی  یا  و   کند  می  احسا   خود   به
ارزش    با  شخص  )آنچه  آل  ایده  خود  و  خود(  از  عینی  نظر  )یك  خودپنداره  یا  شده  ادراک  خود  تفاوت  درواقع از

 آنها   بین  زیاد  فاص ه  و  باال نفس عزت به منجر  این دو   فاص ه میان  که  طوری به گیرد  می   نشأت داند(  می
 (. Forman, et al,2009)  شود می پایین نفس به عزت منجر

 

 بینی خوش-4-2
در  صورت  های  پژوهش  دل  از  بینی  خوشمفهوم     سرمایه  بینی،   خوش  مثبت،  روانشناسی  مورد  گرفته 

 سازه  این  نظری،   است، ازلحاظ  شناسایی شده1هوی وهمکاران   توسط   مدار   جامع  و تجهیزات  اجتماعی
نظریه  ریشه نظریه 2بندورا  خودکارآمدی  در  های  ،  متالعات3سیی من  اجتماعی  سرمایه   و   فرهنگ  ، 

  صتالح . ا) (Malekshahi, 2016دارد  4س ییمن آموخته شده  بینی   خوش   و   همکاران  و جوسازمانی هوی
برداشت  جهت توصیج  بینی  خوش   توانرایی و قاب یت )  خودارزیابی  یا(  کم  نظیر ختر)ویژه    های  نمودن 

باشند  مثبت  حد  از  بیش  عینی  استانداردهایبرا    مقایسره  در  کره(  براال شود  می  می   استفاده 

Ramachandran, 2012)  (  .    اگر چه چنین ادراکاتی احتماالً زیر واقعبینانه هستند اما میتوانند نیرانیها

 
1 Hui et al 

2 Bandura 
3 Capital social s’Coleman 

4 Slegmen 
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شك و تردید افراد را در یك موقعیت مشکل تس ی دهند و آنها را دلیرم کنند که تالش خود را در جهت  
  اعتماد  و  امید   به معنای داشتن بینی   به عبارتی خوش   . )  (Bailis, 2012 دافشان ادامه دهندرسیدن به اه

  داشتن دیدگاه   به  کاری است و به طور ک ی تر تمایل  نتیجه  و  موفقیت  و پیروزی آینده  مورد  در  نفس  به
  عنوان   به  بینی را  خوش  جهانی  بهداشت   سازمان  (.Ahmed,2015)امیدوارانه نسبت به آینده است  یا  مت وی

کنند، معرفی می کند و آن را    می   ایجاد  را  امیدوارانه  و   پویا  شاد،  خوی  و   خ ق  عم کردهای روانشناختی که
بدبینی می داند که بدبینی با ویژگی ناامیدی    و  زم  اندوه،  و  هایی همچون زم  مفهومی مخالج مفهوم 

  بینی   بینی شی ی باید بیان نمود که خوشدر ارتباط با خوش (.Desrumaux, et al,2015)شناخته می شود
شی ی در مسیر پیشرفت شی ی می باشد و این   اهداف به دستیابی مورد در مت وی انتظارات مورد در شی ی

که منظور      (.Spurk & Volmer,2015)  باید در نظر گرفته شود  مثبت  روانشناختی  منبع  مسئ ه از دیدگاه و
  رویکرد سنتی،   مبنای  بر.  می باشد  زمان  طول  در  کارکنان  شی ی  هایموقعیت    شی ی،  پیشرفت  از مسیر

توالی موقعیت    یا  می روند و  باال  موقعیت دییر   به  موقعیت  یك  از  کارکنان  که  شی ی، پ کانی است  مسیر
امروزی   پرآشوی  دنیای  با این وجود در  گشته است؛   تعریج   اعتا می شود،   ایشان  به   که  کاری و شی ی   های

  و  نیرو  تعدیل  مجدد،  سازماندهی  ادزام،  برونسپاری،  و  نیرو   تعدیل  مجدد،   اقداماتی همچون سازماندهی
 انعتاف پذیری  با  شی ی  پیشرفت  مسیر  که  و سب  گشته است  درگرگون کرده اند  را  کاری  قواعد  برونسپاری،

  با  را  خویش  پیش  از  بیش  بایستیدر دنیای امروزی،    گردد به گونه ای که کارکنان  گرفته  نظر  در  بیشتری
در    شی ی  خوشبینی   (.Dessler,2015)بهبود دهند  را   خود   کارایی  و  متابقت داده  شی ی و حرفه ای  شرایط 

  مسیر  با  تتابق پذیری  شی ی در نظر گرفته شده است که  پیشرفت  مسیر  با  تتابق پذیری  از  واقع جزیی
  با خویش  سازگار نمودن برای  کارکنان  که  می شود  رفتارهایی  مهارت ها و  نیرشها،  شامل  شی ی  پیشرفت

شی ی    بینی   همچنین خوش  (.Tolentino,et al ,2014)  می نمایند  اتخاذ  ایشان است،  مت وی  که  شی ی
 توصیج   خارم و سازمانش  جهان با  یك فرد را  ارتباط  و  شی ی دارد  آینده  مورد  در  عمومی  انتظارات  به  اشاره

یك    در  کنترل استر  و موقعیت  در  را  مهمی  نقش   چرا که خوشبینی(.Cheng, et al,2014)کند    می
 (. Carver &Connor-Smith,2010) کند می ایفا نامناس  موقعیت

 

 شده  ادارک کنترل-5-2
 شده اشاره   ادراک  کنترل.  است  کرده  ج    خود  به  را  محققان  توجه  که  می باشد  متییری   شده  ادراک   کنترل

  اندازه   چه   تا  که  است   این  به   فرد  باور  شده   ادراک  از کنترل  منظور.  دارد  خود   محیط  بر   فرد  تاثیر  توانایی  به
  مفهوم  از  از    پژوهشیران  گرفته،  صورتهای    پژوهش  در.  دارد  را  موقعیت ها   یا  رویدادها  بر  تاثیر  توانایی
  توانایی  به   فرد   باور به اشاره  شده ادراک  کنترل.  می کنند  استفاده  کنترل واقعی  جای  به  شده  ادراک  کنترل

 به.  می آید  شمار  به  موقعیتی  سازه  یك  شده  ادراک  کنترل  کنترل،  مفهوم  همانند.  دارد  خود  بر محیط  تاثیر
خيیيه   ویژگی   یك  تا   می باشد   کارش  محیط   از   فرد  ادراک  به  مربوط  بیشتر  شده  ادراک  کنترل  طور اخص 

  نیز   محیتی  منابع  و  مقتيیات  به  که  است   چند بعدی  و  پیچیده  فرایند  یك  مقاب ه   کنترل،  منبع  ای مانند
به کنترل فرد بر روی خودش    کنترل ادراک شده .    )  (Sattari and Bagherzadeh, 2017است  وابسته
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 مواقع  برخی  در  متمرکز می باشد و  بخشی  اثر  و  کارایی  ی  زمینه  در  شخص  احساسات  مورد  در  و  پردازد  می
 شده  درک  بنابراین کنترل(.Thoits,2012)شود    می  اشاره  فردی نیز  مهارت   یا  درونی  کنترل  عنوان  با  آن  به
  این .دهد  می  نشان  را   آن  بر   فرد  کنترل  میزان   و   یك رفتار  انجام   آسانی  یا   سختی  از  فرد  ادراک  عنوان   به

  ندارند  باور افراد  برخی   کهچرا   می باشند،   همراه  زندگی  در  نیرانی   با در اتباط با کنترل ادراک شده  مفاهیم
  خاا   دوره  یك  طول  در  ها  آن  که  کنند و همچنین معتقد نیستند  کنترل  را  شان  زندگی  توانند  می  ها  آن  که

زندگی  توانند  از  می  کنند  کنترل  شان  را کس   توانایی  این  و  گیرند  در دست  را   Specht, et)  زندگی 

al,2013 .) 
 

 تغییرات به نسبت گشودگی-6-2
به منزلهسازمان  و   مدیران  برای  سازمانی  تیییر :  از قبیل  مفاهیمی  شامل  و  است  نزدیك  بسیار  رقابت  ها 

 گیری تيمیم  برای  تنظیمات  سریع  مدیریت  و  تنظیمات  اجرای  سادگی در  سازمان،  در  بی وقفه  تنظیمات
عبارتند از: زنده  یییر سازمانی دالیل فراوانی دارد که مهمترین آنها  ت (.Blackman &  et al,2013)است

مشی و اهداف ها و ابزار؛ تیییر خط کنولوژی؛ تیییرات دائمی در ساختار، رویهت  ماندن و بقرا؛ رشرد سرریع
اربایسازمان س یقۀ  و  ذوق  تیییر  و  منرابع  تیییر  کارکنران    ها؛  و   Heckmann &  et)رجوعران 

al,2016.) و   اثربخشی  افزایش   برای   شدهبرنامه ریزی  تالشی  به عنوان   سازمانی  توان گفت که تیییرمی  
 همچنین   و  است  سازمانی  رفتار  دانش  از  استفاده  با  سازمان،  ریزی فرایندهایبرنامه  از طریق  سازمان  سالمت

  فرهنگ و  ازجم ه جدید ساختارهای ایجاد به منظور موجود ساختار و روندها شدنشکسته  را تیییر سازمانی
 چالشی   به عنوان  همواره  تیییر،  یاما پدیده  (.Weeks &  et al,2004)اند  کرده  جتعری  سازمان  در  راهبرد
 بوده  مخت ج  محققان  توجه  مورد  و  مترح   گذارد،اثر می  هاسازمان  و  هاگروه  افراد،  بر  که  اساسی  و  عمده
  تیییرات  مالکیت،  و ادزام سازی،کوچك فراگیر،  کیفیت مجدد، مدیریت مهندسی طریق از هاسازمان.  است

سازماندهی  ساختار  تجدید  فرهنیی،   در  مداخالت  دییر  و  فناوری  توسعه   افزاری،نرم   توسعه  مجدد،  و 
 ,Legzian and Malekzadehکنند  ایجاد  را  موفقی  تیییرات  بتوانند  تا  اندکرده  گذاریها سرمایهسازمان

تیییرات سازمانی به صورت ک ی و پذیرش، انجام با این وجود همواره عدم همراهی کارکنان با    (.  (2010
سازمان  در  تیییرات  آن  توسعه  میو  مشاهده  چشمییری  صورت  به  خود  (.Choi,2011)شودها  این  که 

تواند ناشی از ع ل و عوامل متعدد ساختاری و سازمانی مانند عدم اجرای مدیریت صحیح در سازمان در می
های شی ی و تعارض میان واحدهای در مدیریت سازمان و یا در گروه   زمان اعمال تیییرات سازمانی، ثبات کم

مخت ج سازمانی و یا نشأت گرفته از عوامل فردی و شخيی مانند عدم پذیرش تیییرات و مقاومت کارکنان 
انییزه  نهایتاً عدم  و  تیییرات  اجرای  و  اعمال  زمان  میان کارکنان در  تعارض  تیییر در سازمان،  برابر  در 

گردد  کارکنان ناشی  سازمانی  تیییرات  با  همراهی  در  مدیران  گشودگی  (.Lundy and Morin,2013)و 
 اص ی  مانع  تیییر،   برابر   در  نسبت به تیییر مفهوم مخالج و معکو  مقاومت در برابر تیییر می باشد، مقاومت

خویشتن   توان می  را  تیییر برابر در  مقاومت  .شود  می  ق مداد  تیییر  موفقیت  اجرای  عدم  عمده  دلیل  و  تیییر
شود،    مبدل  سازمان  در  تعارض  و  تياد  منبع  امکان دارد به  که.  نامید  تیییر   به  نسبت  واکنش  عنوان  به  داری
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  به  نیار  کنترل،  به   نیاز  شخيیتی)مانند  عوامل:  فردی  عوامل  -1:گیرد  می  نشأت   زیر  عوامل   از  مقاومت
 انسجام:  گروهی   عوامل  -2.قب ی  تیییرات   از  حاصل  تجاری  بر  مبتنی  های(،گرایش...آنها  امثال  و  موفقیت
 عوامل  تهدیدهای:  سازمانی  عوامل  --3.گیری  تيمیم  در  ومشارکت  اجتماعی،  هنجارهای  گروهی،

 (. Choi,2011)حجم کار شرایط  موجود، وضع  حفن برای چالش ناشناخته،
 

 پیشینه پژوهشی - 7-2
کارکنان   یشی   تیبر رضا  رانیرابته عزت نفس مد  یبررس"( پژوهشی تحت عنوان  1396پایدار و همکاران)

رابته    یشی   تیعزت نفس و رضا  نیکه ب  نتایج نشان داد که   انجام دادند،  "اسومیهالل احمر    تیجمع
  ی باالتر دارد و م  ییعزت نفس کارکنان باالتر باشد به مرات  فرد قدرت کارا  زانیوجود دارد . هر چقدر م
در فرد   تین امر موج  رضایعم کرد را از خود نشان دهد و هم نیبهتر  تیموقع نیتواند در مشکل ساز تر

  یاز طرف  ،شتوجود دا  یرابته معنادار  نانیدر پژوهش با اطم  یشی   تی عزت نفس و رضا  نیب  نیشد. همچن

تفاوت وجود دا  یشی   تیرضا  نیب  یرید   "( پژوهشی تحت عنوان  1396شت.رزمجو)کارکنان زن و مرد 

انجام    "ها    آن  بندی  اولویت  و  سازمانی  اثربخشی  تیییرات  تبیین  در  کارکنان  نفس  عزت  نسبی  سهم  سیبرر
  است   معنادار  و  مثبت   سازمانی  اثربخشی  تیییرات  تبیین  در  کارکنان  نفس عزت  سهم نتایج  اسا   دادند، بر 

  می  بهبود  سازمان  اثربخشی  درصد  22/0  کارکنان  نفس  عزت   در  افزایش  واحد  یك  ازاء  به   که  معنا  بدین
 کارکنان  افزایی  هم  و(  50/4)  اجتماعی  نفس  عزت   داد،   نشان  نیز  فریدمن  آزمون   از  آمده  دست   به  نتایج.  یابد

  "( پژوهشی تحت عنوان  1396مهدوی و باکویی).بود  داده  اختياا  خود   به  را(  09/5)  اهمیت  بیشترین

 انتقادی   تفکر   بین  که  داد  نشان  انجام دادند، نتایج  "مع مان  نفس  عزت  و   شی ی  رضایت  انتقادی،  تفکر  رابته
 و مثبت رابته نفس عزت و شی ی رضایت بین اما ندارد وجود رابته مع مان  نفس عزت و شی ی رضایت و

  های  روش  و  الیوها  بکارگیری  دارد  وجود  که  های  تفاوت  ع یرزم:  استنتام.  گردید  مشاهده  داری  معنی
 عزت  و  شی ی  رضایت  بین  که  آنجایی  از  و.  شود  می  پیشنهاد  ها  مهارت  این  پرورش  برای  متناس   آموزشی

  نفس  عزت  ایجاد  با  توانند  می  پرورش  و  آموزش  مسیوالن  دارد  وجود  مثبت  و  مستقیم  رابته  مع مان  نفس
( پژوهشی تحت 1395درویشی و خوئینی).آورند  فراهم  آنان  در  را  شی ی  رضایت  موجبات  مع مان،  در  کافی

  ه یفرض  لیتح   جینتاانجام دادند،    "کارکنان  یشی   تیو رضا  رانیعزت نفس مد  نیرابته ب  یبررس"عنوان  
شد و    دییکارکنان تا  یشی   تیو رضا   رانیرابته عزت نفس مد  یعنیپژوهش    یاص   هیها نشان داد که فرض

بررس ا  یفرع  یها  هیفرض  یدر  مد  نیب  هک  میدیرس  جهینت  نی به  نفس  پرداخت،  رانیززت  نظام  نوع    و 
و    یو جو سازمان  رانیعزت نفس مد  نیب  یرابته وجود دارد ول  یکیزیف  طیو شرا  شرفتی پ  یشیل،فرصتها

 بر  شی ی  رضایت  تبیین  "( پژوهش تحت عنوان  1395ذاکری و خالقی).شترابته وجود ندا  یسبك رهبر
انجام    "مازندران    استان  عمومی  های  کتابخانه   در   سیاسی   مهارت  و   بینی  خوش   روانی،   بهزیستی  مبنای

 0/01ستح  معنادار در  و  مثبت  رابته  دییر   متییر  سه   با   شی ی  رضایت  متییر   که  دادند   نشان  ها   دادند، یافته
  تیییرات   از   درصد  45  که  بودند  شی ی  رضایت   با673/0  همبستیی  دارای  رفته   هم   روی  متییر  سه  این.  دارد

عزت نفس    ن یرابته ب  یبررس"( پژوهشی تحت عنوان  1395همکاران)فدائی و  .کنند  می  بینی   پیش   را  آن
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پرورش  یشی   تیو رضا  رانیمد و  آموزش  دادند،    "کارکنان  بدادنشان    جینتاانجام  و    نفس عزت    نیکه 
. هر چقدر م  یشی   تیرضا دارد  فرد قدرت    زان یرابته وجود  مرات   به  باشد  باالتر  نفس کارکنان  عزت 
  نیعم کرد را از خود نشان دهد و هم  نیبهتر  تیموقع  ن یتواند در مشکل ساز تر  ی باالتر دارد و م  ییکارا

 در فرد شد.  تیامر موج  رضا

  ی شی   تیکنترل عواطج با رضا نیب یرابته    ی بررس "( پژوهشی تحت عنوان  1395زفاریان و همکاران)

کنترل عواطج    یمولفه    نیاز آن بود که ب  یها حاک  افتهانجام دادند، ی  "تبادکان شهرمشهد  هی مان زن ناحمع
 ش یمولفه ها پ  نیا  نیوجود نداشت و همچن  یدار  یمعن  یرابته    یشی   تیآن با رضا  یها  ا یو خرده مق

  بررسی   "عنوان  ( پژوهشی تحت  1395حسینی)باشند.  ینم  یشی   تی رضا  یبرا  یدار  یمعن  یگو کننده  

  پژوهش   اص ی  انجام دادند، یافته  "  ایران  زبان  کانون  کارکنان  بین  در  سازمانی  تعهد  و  نفس  عزت  میزان
  به  کدام   هر  که   سازمانی  تعهد  و   نفس   عزت  متییر  معناداری ستح  میزان  به   توجه   با   که   است  آن   از  حاکی
 در و شود می رد خالف فرض و تایید صفر فرض است بزرگتر 05/0از که باشد می 0413 و 0714 ترتی 
  صفر  فرض باشد می کوچکتر0/ 05 از که( 000/0) معناداری ستح که نیزوقتی پیرسون همبستیی ضری 

  هر   است   مثبت   پژوهش  این  در  سازمانی  تعهد  و   نفس  عزت   بین   رابته  و  شود   می   تایید  خالف   فرض   و  رد
  توجه   امر  این   به  مسولین  باید  که.  شود  می  بیشتر  نیز  کارکنان  سازمانی  تعهد  باشد  بیشتر  نفس   عزت   چه

  اسا   بر  سازمانی تعهد بینی پیش "( پژوهشی تحت عنوان 1395نجفی و س یمانی). باشند داشته ای ویژه

 نشان  حاصل  انجام دادند، نتایج  "تهران  استان  مخابرات  شرکت  کارکنان  در  اجتماعی  نشاط  و  بینی  خوش
 اجتماعی  نشاط  بین  سازمانی،    تعهد  و  کارکنان  بینی  اجتماعی، خوش  نشاط  و  بینی  خوش  بین  رابته  تایید  از

 شاخص های   و  واریانس  تح یل  نتایج  به  توجه  با  پژوهش  اص ی  فرضیه  مورد  در  و  سازمانی  تعهد  و  کارکنان
  و   بینی  خوش  متییرهای  برای   آمده  دست   به   F  میزان   سازمانی  تعهد  پیشبین  متییرهای  رگرسیون  آماری

  عزت   رابته   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1395بود.هوازاده)  معنادار  سازمانی  تعهد  درباره  اجتماعی  نشاط
انجام دادند،    "اصفهان  شهر  خمینی  شهرستان اجتماعی  تامین اداره  کارکنان  سازمانی تعهد  و مدیران  نفس 

 کارکنان  سازمانی  تعهد  بر  اثری  مستقل  متییر  یك  عنوان  به   مدیران  نفس  عزت   که  دادند   نشان  ها  تح یل
  تعهد  بر   مدیران   نفس   عزت   شدن  واقع  موثر   برای  که  داد   نشان  را   موضوع   این  پژوهش   نتایج  البته  دارد

ابراهیمی  .بییرد  قرار   مدنظر   سازمانی  تعهد زال   در  جزیی   و  ک ی  صورت  به   را   آن   های  مولفه  باید  سازمانی

  هنرستان   دبیران   بین   سازمانی   تعهد  و   بینی   خوش   بین   رابته   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1394و آقایی)

 معنادار  و مثبت ارتباط وجود از حاکی پژوهش نهایی های انجام دادند، یافته "سنندم دو و یك ناحیه های
  % 22 میزان به بینی خوش که داد نشان  رگرسیون نتایج. باشد می سازمانی تعهد و بینی خوش بین آماری

  و  مستمر  تعهد  بعد  %23  میزان  به  را   عاطفی  بعدتعهد  %22  میزان  به  را  سازمانی  تعهد  تیییرات  تواند   می
( پژوهشی تحت 1394قزل ایاغ و همکاران).کند  بینی  پیش  را  هنجاری  تعهد  بعد  %39  میزان  به  همچنین

  سازمانی   تعهد  با   سازمانی  ساختار  و   کنترلی  خود  رابته   تبیین در  راف  های  مجموعه   تیوری ویکرد  "عنوان  

 که  بود  این  از  حاکی  انجام دادند، نتایج  "(جنوبی  خراسان  استان  دولتی  ادارات:  موردی  متالعه)    کارکنان
بود.نودهی    اهمیت  حایز  سازمانی  تعهد   کاهش  یا  افزایش   در   سازمانی  ساختار  و  کنترلی  خود   مقوله   به   توجه
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همکاران) عنوان  1393و  تحت  پژوهشی    در   سازمانی  تعهد  با  کنترل  منبع  و  کنترلی  خود  رابته  "( 

  با   خودکنترلی  و  کنترل  منبع  داد  نشان  حاص ه  انجام دادند، نتایج  "سبزوار  پرورش  و  آموزش  کارمنداناداره
  یك  هر   با  خودکنترلی  و  کنترل  منبع   بین  عالوه   به  یکنند   م   پیش  را   آن   و   دارند   مثبت   رابته   سازمانی  تعهد

 "( پژوهشی تحت عنوان  2018)1رانی و شکار   .بود  معنادار  و  مثبت  رابته  نیز  سازمانی  تعهد  گانه  سه  ابعاد  از
در    ای  متالعه مداخ ه  -(  یدبستان  شی)آموزگاران پ  یمع مان انیانود  ان یدر م  یشی   تیعزت نفس و رضا

رابته    مع مان  انیدر م  ی شی   تیعزت نفس و رضاانجام دادند، نتایج نشان داد که    "منیالور، جنوی هند

،  ی، بهروزیشی   تیرضابررسی روابط  "( پژوهشی تحت عنوان  2018)2معنی دار دارند.ساتوف و همکاران 

رفاه    ،یشادکام  ،یبهروز ،یشی  ت یرضاانجام دادند، نتایج نشان داد که بین   "رفاه و عزت نفس  ،کامیشاد

بررسی    "( پژوهشی تحت عنوان  0182)3رابته مثبت و معناداری وجود داشت.فنگ و همکاران   و عزت نفس

انجام    "ی  نیدر پرستاران چ  یاختالل روان  و  یشی   تیدرک شده و رضا  یاجتماع  تینفس، حما  روابط عزت
بین   داد که  نشان  نتایج  و رضا  ی اجتماع  تیعزت نفس، حمادادند،  و  شی   تیدرک شده  روابط مثبت  ی 

ی روابط منفی داشتند.لی  نیدر پرستاران چ  ی اختالل روان  معناداری وجود دارد در حالی که این متییرهای با

همکاران  عنوان  2017)4و  تحت  پژوهشی  م  "(  گریاثر  رو  یانجی  رضا  ی بر  و  نفس    ی شی   تیعزت 

انجام دادند،  نتایج نشان داد که عزت نفس و رضایت شی ی    ". در خارم از دانشیاه استU.S  انیدانشجو

رابته داشتند.یانگ و هم   ی، استر  شی بررسی روابط  "( پژوهشی تحت عنوان  2016)5کارانبا یکدییر 

عزت    ،یاستر  شی انجام دادند، نتایج نشان داد که بین    "ترک شیلو قيد    یشی   تیعزت نفس، رضا
( پژوهشی 2016)6روابط معنی داری وجود داشت.میشرا و همکاران   و قيد ترک شیل  یشی   تینفس، رضا

نتایج  "اوماسانکرمیش  شی ی  رضایت  و  کارکنان  عم کرد  بر   خوشبینی  نقش  "تحت عنوان     انجام دادند، 
  بی   اعتبار از  نیز   متالعه این. دارد مثبت رابته  شی ی  رضایت و کارکنان عم کرد  با  بینی  خوش  که  داد نشان
 می   پشتیبانی  هند  فرهنگ  زمینه  در  شی ی  رضایت  و  عم کرد  به  توجه  با  بینی  خوش  ساختار  نظیر

  اساتید  میان  در شی ی رضایت بر   بینی  خوش و نفس   عزت نقش"( پژوهشی تحت عنوان 2015)7احمد .کند

  با رضایت  بینی  خوش و نفس  انجام دادند، نتایج نشان داد که عزت "بنیالدش   در خيوصی های دانشیاه
( 2014)8بنیالدش، رابته معناداری وجود داشت.چنگ و همکاران  در  خيوصی های دانشیاه اساتید  شی ی

  بینی عدم امنیت شی ی، رضایت  خوش  و  حمایت،  شی ی،  بررسی تأثیرات کنترل  "پژوهشی تحت عنوان  

 بافر  ترین  قوی   شی ی  کنترل  که  داد  انجام دادند، نتیام نشان  "خانواده    و  کار  سازی  زنی   و   توانایی  شی ی،
بر رضایت شی ی تأثیر   بینی   این، خوش  بر   عالوه .  است  کار  نیروی   با رابته   در  شی ی ناامنی جهت مقاب ه با
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:  تما   مراکز  در  تمایل به ترک خدمت  و  رضایت  عم کرد،  "( پژوهشی تحت عنوان  2004)1داشت.تاتن 
  در   خدمت  ترک   به   تمایل  و  رضایت  انجام دادند، نتایج نشان داد که عم کرد،  "بینی    خوش   و   استر   اثرات
( پژوهشی 2010)2کارکنان مراکز تما  بودند.بریس ربینی در    خوش  و   استر    تما  تحت تأثیر  مراکز

  سازمانی   تعهد  بینی،  خوش  امید،  بین  رابته:  انسانی  ضروری  نیازهای  طراحی  و  ریزی  برنامه  "تحت عنوان  

  بینی،  خوش  امید،   نشان داد که بین پژوهشانجام دادند، نتایج    "متحده  ایاالت  ارتش  قيد ترک خدمت  و
   متحده رابته معنادار وجود داشت. ایاالت ارتش خدمت ترک قيد و سازمانی تعهد

 

 پژوهشمدل مفهومی -2-8
  ،   شده  ادراک  کنترل  ،  بینی  خوش  نفس،  عزت  اثرات عبارتند از    پژوهشمتییرهای مورد بررسی در این  

در زیر آورده   پژوهشو مدل مفهومی    سازمانی  تیییرات  به  گشودگی  ،  خدمت  ترک  به  تمایل  ،  شی ی  رضایت
 کنترل  ،  بینی  خوش  نفس،  عزت  هایمتییر  پژوهشدهد. در این    نشان می  پژوهششده که شمایی ک ی از  

های  متییرسازمانی به عنوان میان جی و    تیییرات  به  گشودگی  و متییر  به عنوان متییر مستقل    شده  ادراک
 وابسته به کار گرفته شده اند. خدمت به عنوان متییر  ترک به  تمایل ، شی ی رضایت

 

 
 با توجه به مدل فوق، فرضیه های پژوهش به صورت زیر است: 
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2 Bressler 
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عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شده از طریق گشودگی به تیییرات سازمانی بر    فرضیه اصلی:

 رضایت شی ی و تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. 

 فرضیات فرعی
 عزت نفس بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .1

 عزت نفس بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .2

 دارد. سازمانی تأثیر   تیییرات به عزت نفس بر گشودگی .3

 خوش بینی بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .4

 خوش بینی بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .5

 سازمانی تأثیر دارد. تیییرات  به  خوش بینی بر گشودگی .6

 کنترل ادراک شده بر رضایت شی ی تأثیر دارد. .7

 کنترل ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. .8

 تأثیر دارد. سازمانی یراتتیی به  کنترل ادراک شده بر گشودگی .9

 گشودگی به تیییرات سازمانی بر رضایت شی ی تأثیر دارد.  .10

 گشودگی به تیییرات سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد.  .11

 پژوهش روش -3

رضرایت  به کمك یبرا شرده مترح یرهاییمتی کاربرد به  رایز  پژوهش حاضرر از نظر هدف کاربردی اسرت،
 اطالعات یآور گرد  نحوه  نظر از مذکور پژوهش  یرید یسرو  از. پردازدی مشری ی و تمایل به ترک خدمت 

عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شرده از  اثرات  یبررسر  به رایز.  اسرت یهمبسرتی نوع  از  یفیتوصر
و روابط میان  پردازدی م رضرایت شری ی و تمایل به ترک خدمتبر  طریق گشرودگی به تیییرات سرازمانی  

 آماری   جامعهمتییر های مذکور را در قال  مدل سررازی معادالت سرراختاری مورد بررسرری قرار می دهد.
 .باشردمی  1398  سرال در  ،نفر 330تعداد  به دانشریاه آزاد واحد شرهرکرد کارکنان  ک یه شرامل حاضرر پژوهش

.  اسررت  شررده اسررتفاده(  1970)  مورگان و  کرجسرری جدول از  نمونه حجم تعیین  برای  حاضررر پژوهش در
 پس  پژوهش این کره در کنرد می کفرایرت نفر 175  نمونره تعرداد نفری 330 جرامعره  برای  جردول این  برا مترابق

جهت گرد  پژوهشدر این   .اسررت  شررده  اسررتفاده دسررتر  در  گیری  نمونه روش  از  نمونه،  حجم  تعیین از
آوری اطالعرات در زمینره مبرانی نظری و ادبیرات پژوهش موضررروع، از منرابع کترابخرانره ای، مقراالت، کترای  

 همچنین، در این پژوهش داده ها و اطالعات   های مورد نیاز و نیز از منابع اینترنتی اسررتفاده شررده اسررت.
در ها و اطالعات به منظور جمع آوری داده  آماری پژوهش جمع آوری  می شررود.جامعه  میاناز   ازنی مورد

 دو دارای پژوهش در استفاده مورد پرسرشنامه. گردیداز پرسرشرنامه اسرتفاده روش میدانی و در این  پژوهش 
در  یشرناخت تیو جمع یشرده اسرت که اطالعات ک   یسرع یسرؤاالت عموم درباشرد.  می بخش به شررح زیر
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،میزان سرابقه کاری ، سرن  ت،یجنسر نهیسرؤال در زم 4گردد، که شرامل یرابته با پاسرخ دهندگان جمع آور
 باشد:بخش است که به شرح زیر می 6پرسشنامه تخييی شامل  .ی باشدم التیتحي

 ن یا.  اسرت شرده اسرتفاده( 2007)  همکارانو   کیم پرسرشرنامه از  خدمت ترک  به تمایل  ریمتی  سرنجش  یبرا
بر اسرا  مدل مینه سروتا  شری ی کارکنان به رضرایت سرؤاالت مربوط.  باشرد یم  سروال 15دارای  پرسرشرنامه

تیییرات بر اسرا    به نسربت به گشرودگی سرؤال اسرت. سرؤاالت مربوط 19شرامل  باشرد که( می2009)
به  سرؤال اسرت. سرؤاالت مربوط 15شرامل  باشرد کهمی(  2018)دیسرروسریرز  پرسرشرنامه اسرتاندارد مؤسرسره

( 2005)همکاران و  روتینیا  شری ی پیشررفت مسریر  بینی بر اسرا  پرسرشرنامه اسرتاندارد آینده  خوش
می باشد. نمره 11و پایین ترین نمره 55باالترین نمره در این پرسشنامه  سؤال است    11شامل  باشد کهمی

به  سرؤاالت مربوطر و نمره باالتر نشرانیر خوش بینی  باالتر  اسرت.  پایین ت پایین تر نشران گر خوش بینی
سرؤال اسرت.  10شرامل باشرد کهمی( 1965روزنبرگ)  نفس  عزتشرده بر اسرا  پرسرشرنامه   ادراک  کنترل

 الروکو و ترکیت شرده درک شرده بر اسرا  پرسرشرنامه اسرتاندارد کنترل ادراک  به کنترل سرؤاالت مربوط
 سؤال است. 7شامل  باشد کهمی(  1987)

ها توسرط چند نفر از پاسرخیویان مورد تایید قرار گرفته اسرت.  در این پژوهش، اعتبار صروری پرسرشرنامه
از ضرری  آلفای کرونبام اسرتفاده گردیده اسرت. ضررای  پایایی کل  نامهبرای مشرخص شردن پایایی پرسرش

های پژوهش، ضررای  داده شرده اسرت. طبق یافته( نشران 1ها در جداول )ها و ابعاد آننامهبرای پرسرش
گیری بوده و نشران از دقت باالی ابزار اندازه 7/0ها، باالتر از  پایایی برای هر شرش پرسرشرنامه و ابعاد آن

 مورد استفاده در این پژوهش دارد.
 های پژوهش  نامه پرسش کرونبامی آلفا  یضر( 1) جدول

آلفررای  ابعاد   ضرررریرر  
 کرونبام

 تعداد سواالت

 15 851/0 تمایل به ترک خدمت

 19 725/0 رضایت شی ی

 15 809/0 گشودگی نسبت به تیییرات

 11 824/0 خوش بینی

 10 903/0 عزت نفس

 6 878/0 کنترل ادراک شده

 منبع: یافته های پژوهش
افزار ( و نرم25نسخه  )SPSS افزار آماری حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمهای  دادهتجزیه و تح یل 

در دو سررتح آمار توصرریفی و اسررتنباطی   Smart_PLS_3مدلسررازی معادالت سرراختاری واریانس محور  
 .گردیدانجام 
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 یافته های پژوهش -4

اصر ی ارائه شرده به صرورت شرود، مدل مشراهده می  Smart_PLS_3افزار  طور که از خروجی نرمهمان
 نوشرته باشرد که در آن روابط میان متییرها و ضررائ  هر یك از آنها ارائه شرده اسرت. اعداداشرکال زیر می

 به که باشرندمی متییرها میان معادله رگرسریون از بتا اسرتاندارد حاصرل ضررای  واقع در ختوط روی بر شرده

شرود. و عدد داخل دایره مربوط به ضرری  تعیین میزان تبیین متییر وابسرته   می گفته نیز مسریر ضررای  آنها
مسرتقیم و  ( فرضریه های تاثیر3و ) (2)( و جداول2( و )1بر اسرا  اشرکال )باشرد.  توسرط متییر مسرتقل می

بیشرتر اسرت  مورد تایید  96/1زیر مسرتقیم فرضریه های پژوهش  با توجه به اینکه معنی داری مسریر ها از 
 گرفتند. قرار

 

 
 Smart_PLS افزارنرم توسط اثر ضری  از استفاده با پژوهش اص ی فرضیه مفهومی ( مدل1شکل )
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 ولیو-تی مقادیر از استفاده با پژوهش اص ی فرضیه مفهومی مدل ضرائ  معناداری ( بررسی2شکل )

 ( جدول ضری  مستقیم مسیر و معناداری مسیرهای مدل 2جدول)

 نام مسیر فرضیه
ضری  

 مسیر 
مقدار  

 معناداری 

ستح  
معنی 
 داری

 000/0 088/8 468/0 رضایت شی ی <-- عزت نفس 1

 000/0 510/3 - 290/0 تمایل به ترک خدمت <-- عزت نفس 2

 000/0 652/5 392/0 گشودگی به تیییرات  <-- عزت نفس 3

 011/0 553/2 158/0 شی ی رضایت <-- خوش بینی 4

 028/0 203/2 - 180/0 خدمت ترک به تمایل <-- خوش بینی 5

 000/0 133/4 385/0 تیییرات  به گشودگی <-- خوش بینی 6

 002/0 117/3 200/0 شی ی رضایت <--  کنترل ادراک شده 7

 002/0 152/3 - 235/0 خدمت ترک به تمایل <--  کنترل ادراک شده 8

 003/0 020/3 255/0 تیییرات  به گشودگی <--  کنترل ادراک شده 9

 010/0 569/2 224/0 شی ی رضایت <-- تیییرات  به گشودگی 10

 005/0 831/2 - 321/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی 11

 منبع: یافته های پژوهش.



 

 
 

 ...شغلی بر رضایت شده ادراک کنترل  و بینی خوش نفس، عزت اثرات: عنوان مقاله   17

 

 ( جدول ضری  زیر مستقیم مسیر و معناداری مسیرهای مدل 3جدول)

 نام مسیر
ضری  

 مسیر 

مقدار  
 معناداری 

ستح  
معنی 
 داری

 034/0 127/2 086/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <-- نفس عزت

 034/0 120/2 088/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <-- بینی خوش

 021/0 314/2 057/0 شی ی  رضایت <-- تیییرات  به گشودگی <--  شده ادراک کنترل

 014/0 457/2 - 126/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <-- نفس عزت

 023/0 276/2 - 124/0 خدمت ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <-- بینی خوش

  ترک به تمایل <-- تیییرات  به گشودگی <--  شده ادراک کنترل
 خدمت

082/0 - 
049/2 

041/0 

 منبع: یافته های پژوهش.

 شاخص های برازش مدل
افزار اسمارت ( که از خروجی نرم3( تا )2ا  و با توجه به نتایج جدول )با توجه به خروجی اسمارت پی ال  

های گیری کرد که مدل مذکور مدل مناسرربی از نظر شرراخصتوان نتیجهاند، میپی ال ا  بدسررت آمده
های ارزیابی تناسرر  برازش مدل همراه با مقادیر آنها در این جداول ارائه  باشررد. ک یه شرراخصبرازش می
 باشد.دهنده برازش مناس  مدل مینشانگردیده و 

همیرا نشران روایی   ،دهدیدر مدل را نشران م رهایمتی یبرا(    AVEهمیرا )  ییروا ( شراخص8-4جدول )
خود اسرت. به بیان   دهندي میانیین واریانس به اشرتراک گذاشرته شردي هر متییر پنهان با سرؤال مختص به

دهد؛ هرچه این همبسرتیی بیشرتر  با سرؤال خود را نشران می  عدتر، این معیار میزان همبسرتیی هر ب سراده
نونالی و برسرتین    (.1995تامسرون ،  )بارک ی، هییینز و)باشرد، برازش مدل اندازه گیری نیز بیشرتر اسرت

بیشرررتر ار   AVEرا در نظر گرفرت، بره این معنرا کره  4/0، مقردار بحرانی    AVE( معتقرذنرد برایرد برای  1994)
قابل قبول را نشران می دهد. بر این اسرا  نتایج بدسرت آمده نشران از برازش خوی روایی همیرای   4/0

 ها دارد.مدل با داده
 ق یتحق مدل بودن مناس ( جهت 1AVEروایی همیرا ) شاخص ی بررس( 4) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  402/0 4/0بیشتر یا برابر  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  401/0 4/0بیشتر یا برابر  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  488/0 4/0بیشتر یا برابر  خوش بینی 

 
1 Average Variance Extracted 
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 برازش مدل مناس  است  482/0 4/0بیشتر یا برابر  عزت نفس 

 مناس  است برازش مدل  463/0 4/0بیشتر یا برابر  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  497/0 4/0بیشتر یا برابر  تمایل به ترک خدمت 

 منبع: یافته های پژوهش.
پایایی ترکیبی دهد برای متییرها در مدل را نشرران می  (C.Rمرک  ) نانیاطم  تیقاب  شرراخص(  4جدول )

)فورنل و   مقدار کفایت دارندمتییرهای مختص به خود چه  دهد سؤال های هر سازه برای تبیین نشان می
را برای این معیار مالک می دانند. بر این اسررا  نتایج بدسررت آمده نشرران از  7/0مقدار   (1981الرکر ، 

 ها دارد.برازش خوی مدل با داده
 ( C.Rقاب یت اطمینان مرک  ) شاخص  یبررس( 5) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  924/0 7/0بیشتر یا برابر  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  907/0 7/0بیشتر یا برابر  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  848/0 7/0بیشتر از  خوش بینی 

 برازش مدل مناس  است  902/0 7/0بیشتر از  عزت نفس 

 برازش مدل مناس  است  736/0 7/0بیشتر از  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  905/0 7/0بیشتر از  تمایل به ترک خدمت 

 منبع: یافته های پژوهش.
( بیشرررتر 7/0حداقل مقدار )متییرها در این تحقیق، از ( ضررررای  آلفای کرونبام تمامی5متابق با جدول )

کند هر شراخص وزن یکسرانی طور ضرمنی فرض میبهاسرت. پایایی مرک  بر خالف آلفای کرونبام که 
حقیقی هر سرررازه اسرررت؛ و بنرابراین معیرار بهتری را برای پرایرایی ارائره    1دارد، متکی بر برارهرای عرام ی

دسرت آمده به 7/0( . پایایی مرک  و آلفای کرونبام همه متییرها بیش از 1392 رضرازاده، و  داوری)دهدمی
 طور کامل آورده شده استسازه است .در جدول فوق نتایج پایایی ابزار سنجش بهکه بیانیر ثبات درونی 

 آلفای کرونبام  شاخص  یبررس( 6) جدول

 نام متییر
مقدار استاندارد  

 شاخص
مقدار شاخص در  

 مدل 
 گیری نتیجه 

 برازش مدل مناس  است  912/0 7/0بیشتر از  رضایت شی ی

 برازش مدل مناس  است  888/0 7/0بیشتر از  گشودگی به تیییرات 

 برازش مدل مناس  است  798/0 7/0بیشتر از  خوش بینی 

 برازش مدل مناس  است  880/0 7/0بیشتر از  عزت نفس 

 
1 Loadings factors 
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 برازش مدل مناس  است  723/0 7/0بیشتر از  کنترل ادارک شده 

 برازش مدل مناس  است  885/0 7/0بیشتر از  تمایل به ترک خدمت 

 پژوهش.منبع: یافته های 
برای متییرهای وابسررته در مدل را   2R( مجذور ضررری  همبسررتیی چندگانه )ضررری  تعیین( یا 6جدول )

گیری و بخش سراختاری  مدل سرازی   معیاری اسرت که برای متيرل کردن بخش اندازه  R 2دهد. نشران می
نشران  برونزا بر متییر درون زارود و نشران دهندي تأثیری اسرت که هر متییر  معادالت سراختاری به کار می

 پیش بینی کننردگی دارنرد.  متییرهرای درون زا در مردل پژوهش ترا چره انردازه قردرت   R 2   مقرادیردهرد.    می
 سره رقم ( 1998چاین ) می گردد. فقط برای متییرهای درون زای مدل محاسربه   R 2 شرایان ذکر اسرت

. با توجه معرفی می کند.   R 2ی متوسرط و قو یجرا به ترتی  مالک های مقادیر ضرع    67/0،  33/0، 19/0
می توان نتیجه گرفت معیار مذکور، برازش مدل را به بیشرتر اسرت     33/0به اینکه تمام مقدار مؤلفه ها از 

 .خوبی تأیید می کند
 ( مجذور ضری  همبستیی چندگانه )ضری  تعیین( در مدل 7جدول )

 ( 2Rضری  تعیین ) متییر وابسته

 957/0 شی یرضایت 

 920/0 تمایل به ترک خدمت 

 909/0 گشودگی به تیییرات 

 منبع: یافته های پژوهش.
قدرت پیش بینی مدل را مشررخص می کند بر این اسررا  مدل هایی که   1گیزر-( معیار اسررتون7جدول )

برازش بخش ساختاری قابل قبولی دارند ، باید قاب یت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های دورن 
، درباره شردت قدرت پیش بینی 2زای مدل را داشرته باشرند . داوری و رضرازاده به نقل از هنسر ر و همکاران

را قدرت پیش بینی ضررعیج ، خوی و  35/0و   15/0،  02/0ازه ای درون زا ، سرره مقدار  مدل در مورد سرر
 قوی تعیین نموده اند.

 یزر(گ-استون  یضرافزونیی)  اعتبار وارسی  معیار یبررس( 8) جدول

 گیری نتیجه  (2Q) زریگ-استونضری   نام متییر

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 345/0 رضایت شی ی

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 325/0 خدمت تمایل به ترک 

 ی مدل مناس  نیب شیقدرت پ 330/0 گشودگی به تیییرات 

 منبع: یافته های پژوهش.

 

 

 
1 Stone-Geisser Criterion. 

2 Henseler et al 
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 گیری بحث و نتیجه

 تمایل   و  شی ی  رضایت  بر  شده  ادراک  کنترل  و  بینی  خوش  نفس،  عزت  اثرات  تعیین  "این پژوهش با هدف  
 انجام گرفته است. با توجه به تأیید فرضیه   "سازمانی تیییرات  به  گشودگی طریق  از  خدمت ترک به

  و   در ارتباط با همسویی و عدم همسویی این فرضیه با نتایج دییر پژوهش ها باید بیان نمود که وانبرگ

  اسا  بر پرداختند، " کار محل در تیییرات  به نسبت گشودگی نتایج  و  بینی به بررسی پیش( 2000)بانا 
  این  و بودند شده ادراک کنترل  و بینی  خوش نفس،  عزت  تأثیر تحت  تیییرات  به نسبت گشودگی مدل این

  به  تمایل  و  افزایش   شی ی  رضایت  تیییرات، به نسبت  گشودگی  اثر  در  که  دادند   نشان  نتایج  که  بود  درحالی
می   (2000)بانا   و  یابد، لذا نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش وانبرگ  می  کاهش  شدت   به  خدمت  ترک

 تواند همسو باشد. 
 را   متییر  دو  بین  تیییرات(  به  نسبت  واسته رابته)گشودگی  در تبیین این فرضیه باید عنوان نمود که متییر

 ادراک  کنترل  و   بینی  خوش   نفس،  عزت  متییرهای  بین  داری  معنی  رابته  باید  ابتدا   بنابراین.  دهد  می  توضیح
 در  لذا  باشد،  داشته  وجود(  مالک  متییر)  خدمت  ترک  به  تمایل  و  شی ی  رضایت   و(  بین  پیش  متییر)  شده

  تیییرات،  به  نسبت  گشودگی  گری  واسته  نقش  از  منظور  که  گفت  چنین  توان  می  فرضیه  این  نتایج  تبیین
(  خدمت  ترک  به  تمایل  و  شی ی  رضایت )  مالک  متییر  بین  مع ول  و  ع ت  زنجیره  در  متییر  این  که  است  این

  نسبت   گشودگی   متییر  بنابراین.  گیرد  می  قرار (  شده  ادراک  کنترل  و   بینی  خوش   نفس،   عزت)  مستقل   متییر  و
  خاطر   به  تیییرات  به  نسبت  گشودگی  متییر  تیییرات .  است  مستقل  جهتی  از  و  وابسته  جهتی  از  تیییرات   به

  موج   دهد  می  روی  آن  در  که  تیییراتی   و  شده بوده  ادراک  کنترل  و  بینی   خوش   نفس،  عزت   اندازه  در  تیییر
 . شود می خدمت ترک  به تمایل  و شی ی رضایت میزان در تیییر

  درباره   که کارکنان شع  بیمه پاسارگاد  است   نیرش   یك   شی ی  در ادامه تبیین باید بیان نمود که رضایت
  ترک  به  تمایل  و   شود و قيد  می  منتج  شی شان در بیمه پاسارگاد  به   نسبت   ها   آن  ادراک  دارند و از  شی شان

  شود  می تعریج استعفا و سازمان ترک برای آگاهانه اشتیاق و میل عنوان به شیل در شع  بیمه پاسارگاد،
  نزدیك  آینده  در  سازمان  با  رابته  ترک  احتمال  به   ب که .  شود  نمی  منجر  واقعی  ترک  و  استعفا   به   الزاما  که

زمانی که سازمان در حال اجرای تیییرات  دارد، این دو متییر رضایت شی ی و تمایل به ترک خدمت در    اشاره
در فرآیندها و ساختارهایش می باشد، تشدید می شود، حال اگر کارکنان شع  بیمه پاسارگاد توان سازگاری 
با این تیییرات داشته باشند و بتوانند تیییرات را بپذیرند و در واقع نسبت به تیییرات گشودگی داشته باشند،  

  ه پاسارگاد پیدا می کنند و رضایت شی یشان نیز کاهش نمی یابد، چرا که نیرش تمایل کمتری به ترک بیم
  به   یا  مثبت  دیدگاه  ارزیابی  صورت  به  شع  بیمه پاسارگاد را  سازمانی  تیییرات  به  نسبت  گشودگی  و   ها

 منفی   یا  مثبت  قياوت  ارزیابی  اسا    بر  که  سازمانی تیییرات  به  نسبت  کارکنان  های  نیرش  دییر  عبارت
نماید و اما گشودگی به تیییرات خود تحت    می   تعریج  آید،   می   دست  به   تیییر  یك   شروع  از  کارکنان  ک ی

تأثیر متییرهای رفتاری و شناختی کارکنان می باشد چرا که نیرش و تمایالت فرد را رفتارها و تفکرات  
  انتظارات   مورد  در   بینی  خوش  وی تشکیل می دهند، از جم ه این متییرها، متییر خوشبینی می باشد که

باشد که می تواند تمایالت فرد را نسبت    می   زندگی   پیشرفت  مسیر  در   اهداف   به  دستیابی   مورد  در  مت وی
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  تعریج   خود  تأیید   و   احترام  ها،  توانایی  ها،   ارزش   خویش،  از  فرد  ارزیابی  نفس   به تیییرات رقم بزند، عزت 
  انسان  برای  نیاز  یك  تواند  می(  خود   به  احترام)نفس  عزت  مازلو،  نیازهای  نظریه  اسا   بر  همچنین  شود،  می
شود و توانایی فرد در سازگاری با تیییرات را به   گرفته  نظر  در  زندگی  های  بحران  با  مقاب ه  توانایی  و  ها

  شده  ادراک  کنترل  از   منظور.  دارد  خود  محیط   بر   فرد  تاثیر  توانایی  به  اشاره  شده   ادراک  وجود آورد، کنترل
دارد و سب  توانایی فرد برای    را  ها  موقعیت   یا  رویدادها  بر  تاثیر  توانایی  اندازه   چه   تا  که  است   این   به  فرد  باور

  ادراک  کنترل  و  بینی   خوش   نفس،  مؤثر واقع شدن بر تیییرات می شود، بنابراین می توان گفت که عزت
کارکنان شع  بیمه   خدمت ترک به تمایل  و شی ی رضایت بر سازمانی تیییرات  به گشودگی  طریق از شده

 .دارد پاسارگاد تأثیر
  و   ای  حرفه   و   تخيص   توانایی  به  توجه   بر   عالوه  افراد  استخدام   در  مسئوالن  و  مدیران   شودمی  پیشنهاد
  به  هاسازمان  در  را  باال  نفس   عزت  واجد  افراد  امکان  حد  در  و  کنند  توجه  آنها  نفس  عزت  به   جسمی  سالمت

 شود. داده  الزم هایآموزش هستند پایین نفس  عزت  دارای که افرادی به  و گیرند کار

 اخرام  به فرد تهدید عدم و شی ی امنیت ایجاد طریق  از آنها نفس  به  اعتماد و کارکنان نفس عزت بهبود
 تأثیر  سازمانی  تیییرات  به  گشودگی  بر  نفس  با توجه تأیید فرضیه فرعی سوم که بیان می دارد که عزت

 پیشنهادات زیر در راستای بهبود گشودگی به تیییرات ازطریق عزت نفس ارائه می گردد: دارد، 
 کارمندان   کوچك  چند  هر  هایتوانایی  و  هاویژگی   به  باید  بهبود عزت نفس کارکنان از این طریق که مدیران

  قرار  مدنظر  را  ها  شایستیی  و  ها  توانایی  حداقل  این  شی ی  ارتقای  سیستم  طراحی  در  و  کنند  افتخار  خود
 دهند که این می تواند از طریق تشویق و پرداختی های اضافی به کارکنان صورت پذیرد.

  شان   شی ی موقعیت  برای  کارمندان  که  مهارتی  و  منابع، دانش  اعتای  طریق  از  کارکنان  نفس  عزت  بهبود
برگزاری دروه های آموزشی الزم  هستند از طریق شناسایی و طراحی دقیق شیل و نهایتا    نیازمند  آن  به 

 کارکنان. توانمندسازی همچنین و سازمانی حمایت طریق از کارکنان نفس عزت بهبود
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The effects of self-esteem, optimism and perceived 

control on job satisfaction 
And the desire to leave the service through openness to organizational change 

 

Abbas Gheadamini Harouni1*, Mehrdad Sadeghi de cheshmeh2, Ghulam Reza 

Maleki Farsani3 

 
Abstract 

The aim of this study was to determine the effects of self-esteem, optimism and 

perceived control on job satisfaction and the tendency to leave the service through 

openness to organizational change in a descriptive correlational method. The 

statistical population of this study included all the staff of Shahrekord Branch Azad 

University in the number of 330 people in 1398. A questionnaire and available 

sampling method were used to collect data. Based on Krejcie and Morgan table, a 

questionnaire was distributed among 175 people and was used as a criterion for 

analysis. In order to test the research hypotheses, descriptive and inferential statistics 

including structural equation modeling have been used. The results showed that self-

esteem, optimism and perceived control through openness to organizational change 

affect job satisfaction and willingness to leave the service. Self-esteem on job 

satisfaction (0.468), self-esteem on willingness to leave the service (-0.290), self-

esteem on openness to organizational change (0.392), optimism on job satisfaction 

(0.158), happiness Nose on the desire to leave the service (-0.180), optimism on the 

openness to organizational change (0.385), perceived control over job satisfaction 

(0.200), perceived control on the tendency to leave the service (0.235) -) Perceived 

control on openness to organizational changes (0.255), openness to organizational 

change on job satisfaction (0.224), openness to organizational change had an effect 

on the tendency to leave the service (-0.231). 
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