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 در رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع
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 92/1/29 :دریافت مقاله              :11/5/29 دریافت مقاله اصالح شده             15/5/29 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

. ه د  گ رددیسازمان محسوب م  یو تعال ءدر جهت بقا یضرور یهااز ارزش یکیعنوان ه کارکنان نسبت به سازمان ب یوفادار :مقدمه

 رفسنجان بود. یدر دانشگاه علوم پزشک رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییپژوهش حاضر تع

 یتص ادف یری گکارمند ک ه ب ه روش ننون ه 901 یبر رو 1921در سال  یصورت مقطعه ب یلیتحل -یفیمطالعه توص نیا :سیبرر روش

کارکنان  دگاهیکارکنان از د یثر بر وفادارؤم یهالفهؤرفسنجان انجام شد. جهت سنجش م یدر دانشگاه علوم پزشک ریمد 10انتخاب شدند و 
 Smartو 90نس خه  SPSS یآم ار یافزاره اها از نرمداده لی. در تحلدیاستفاده گرد یالؤس 91خته پرسشنامه محقق سا کیاز  رانیو مد

PLS  استفاده شد. 9نسخه 
 یای مزا ،یو ج و س ازمان تی حنا ،یتعهد سازمان یهالفهؤکارکنان به سازمان با م یوفادار انیم ریمس بیکارکنان، ضر دگاهیاز د ها:یافته

 دی بود. از د رهایمتغ نیمعنادار ب یدهنده رابطه آماربود که نشان 991/0 و 111/0، 129/0، 119/0 بیبه ترت یتارو استقالل و خودمخ یمال
 بیبه ترت یسازمان -یشغل طیو شرا یو جو سازمان تیحنا ،یتعهد سازمان یهالفهؤکارکنان به سازمان با م یوفادار نیب ریمس بیضر رانیمد
 ذکر شده بود. یهالفهؤکارکنان به سازمان و م یوفادار نیمعنادار ب یدهنده رابطه آمار نشانبود که  119/0و  111/0، 911/0

 میمس تق رانیدر سازمان وجود داشته باشد و کارکنان نظرات و انتقادات خود را ب ه م د یکه تفکر انتقاد یدر صورت :یریگجهیو نت بحث

 .شودیکارکنان به سازمان م شتریب یاقدام، سبب وفادار نیته خواهد شد. او کارکنان کاس رانیمد نیب یکنند، از شکا  ادراک انیب
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 رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

 مقدمه

که  کنندیم انیب تیریسازمان و مد شمندانیامروزه اند

 هیسمازمان، سمرما هیسمرما نیو ارزشممندتر نیترمهم

بهما بمر گمران هیسمرما نیآن است و توجه به ا یانسان

دارد.  میمسمق  ریسمازمان تم   یابیکام ایروند شکست 

اسمت  یکارکنان امر مهمم یتوسعه وفادار یتالش برا

داشممقه باشممند. افممراد  هبممه آن توجمم دیممبا رانیکممه مممد

و  بندترنمدیازمان پاها و اهمدا  سموفادارتر، به ارزش

خواهند کرد و کمقمر  ینیآفرتر در سازمان ن شفعاالنه

 دیمجد یشملل یهافرصمت افقنیمبه ترک سمازمان و 

و  یاققصمماد یهمما(. توسممعه ب ش1) کننممدیاقممدام ممم

بما  ءجم  ،یتوسعه مل یها و به عبارتدانشگاه یاجقماع

و کارکنمان  سمتین سمریکارآممد م یانسان نابعکمک م

 یهاسمازمان یمنبع انسان نیترعنوان ب رگ دانشگاه به

سمالمت  یدر ارت ما ییبس ا تیاهم یو پژوهش یعلم

مراقبت سالمت  یهاکه سازمان یجامعه دارند به طور

 ابندیدست  یقیبه موف  توانندیکارآمد نم یرویبدون ن

و  تیتداوم موف  یاصل ل ر، عامؤم یانسان یروی(. ن2)

سازمان مراقبمت  چیه(. 3تح ق اهدا  سازمان است )

 اوردیمدوام ب توانمدیکارآمد نمم یرویبدون ن یبهداشق

 ،یو تجمممار یصمممنعق یها(. بمممرخال  سمممازمان4)

 یهمافعال در حموزه ماالعماو و مراقبت یهاسازمان

در  یوفمادار شیافم ا یهمابمه نمدرو روش یبهداشق

 و Jahangir(. 5انمد )کرده یررسمساح کارکنان را ب

Shokrpour،  را  یمنممابع انسممان یکارآمممد و تیممموف

و شمناخت  یوابسقه به اسقفاده کارآمد از علوم رفقمار

(. 6) دنمدانیمم یانسان یروین یمؤ ر بر کارآمد میمفاه

بممه  یانسممان یرویممن وسممقنیهنگممام پ گممرید یاز سممو

و آرزوهما،  ازهایها، ناز خواست یاها مجموعهسازمان

رکنان کا ی. وفادارشودیمارح م یشلل نقظاراوا یعنی

و گذاشمقن  یوفمادار یبه سازمان به عنوان رکن اساس

 تیمفیمنجر بمه ک یفرد در خدمت نظام اجقماع یانرژ

 یها(. در سمازمان7) شودیخدماو و توسعه اققصاد م

کمه  از آن شیها بسازمان یرقابق تیکسب م  یامروز

به دانش و اسقفاده  شد،ها باآن یکی یوابسقه به منابع ف

دارد.  یها است، بسقگآن اریکه در اخق یناز منابع انسا

خود، در کسب و حفم   اویو ح ءب ا یها براسازمان

و در  پردازنمدیبه رقابمت مم گریکدیبا  ،یرقابق تیم 

از عوامل  یبهقر منابع انسان یریکارگه خصوص، ب نیا

ها محسمو  پمذیری سمازمانمهم اف ایش توان رقابت

را  یسمازمانعمدالت و همکارش  Tang(. 8) شودمی

کارکنان  یبر وفادار رگذاریاز عوامل ت   یکیعنوان ه ب

مماهر،  یانسمان یرویم(. اممروزه ن9) دنمکنیمم یمعرف

 یایماز م ا یکیمدار، مشقاق و خالق مق صص، دانش

 یبمرا یکارکنمان نیها بوده و داشقن چنسازمان یرقابق

و  یقمتر یبمه سمو یو راهم تیمم  کیم یهر سازمان

بمه سمازمان  ی. احسما  وفمادار(11است ) شرفتیپ

و مشقاقانه بمه  شقریب ۀ یکارکنان با انگ شودیموجب م

ها بمه مراتمب آن یخروج جهیبپردازند و در نق تیفعال

 نیمباالتر خواهد بود. ا یانسان یروین یوربهقر و بهره

به سمازمان،  یدر کارکنان، موجب وفادار  هیوجود انگ

همد شمد. خوا یشملل تیو رضما علقاحسا  تعهد، ت

و بمما  ترعیکممه بممه سممازمان وفممادار اسممت سممر یفممرد

و  ردیپمذیدر سمازمان را مم راوییمتل شقریب یخشنود

از  یچون خمود را ب شم دهدیها وفق مخود را با آن

 کندیسازمان را درک م یهااستیو س داندیسازمان م

 یکارکنمان و عمدم وفمادار یاپیپ ریی(. در م ابل تل11)

 یهانمهیموجمب وارد آممدن ه کارکنان بمه سمازمان، 

 یکماردوباره یبه سازمان شده و در واقع نموع یادیز

 شمودیو منابع سازمان اتال  م دهدیدر سازمان رخ م

(12.) Becker شمرح  ندیفرآ کیرا به شکل  یوفادار

بما  یمح ق معق د است کمه اگمر فمرد نیداده است. ا
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 شمقریشلل، ح موق ب کیبهقر  طیاز شرا یوجود آگاه

منظور حف  آن شلل به رشیتر، از پذمناسب طیراو ش

فمرد بمه سمازمان  یامقناع کند، وفمادار اشیشلل فعل

و  بماو  یداریپا توانیرا م ی. وفادارشودیپنداشقه م

در روابط و صداقت در تعمامالو و عممل کمردن بمه 

و همکمماران  Ineson(. 13نمممود ) فیممتعهممداو تعر

تعهد بمه  یهامؤلفهرا  رکنانکا یعوامل مؤ ر بر وفادار

 یایمممنممافع و م ا ،یشمملل طیو شممرکت، شممرا رانیمممد

 تیمماجمم ا و محممل خممدمت، حرفممه و موقع ،یش صمم

را  یعدالت سمازمان Chang (.14) کندیذکر م یمعرف

کارکنان  یبر وفادار رگذاریاز عوامل ت   یکیعنوان ه ب

 یعوامل فمرد ریاز ت   نی. مح  ان همچنکندیم یمعرف

کارکنمان  یبر وفادار الویتحص ت،یسل سن، جنیاز قب

کنمد کمه گم ارش می Awamleh(. 15) دهندیخبر م

 یمدیران در تعیمین عواممل ممؤ ر در افم ایش وفمادار

مقلیرهممای انگیمم ش، سمماح تحصممیالو،  ،یسممازمان

برقراری معیارهای عادالنمه، بهبمود فيمای سمازمانی، 

 دهنمدیامنیت و  بماو شمللی را در اولویمت قمرار مم

(16 .)Turner Parish  تحمت  ی یو همکاران در تح

کارکنممان در  ین ممش تعهممد سممازمان یعنمموان بررسمم

 جممهینق نیممبممه ا ،یسممازمان رییممبممودن تل  یآمتیممموف 

 ر،یممد -رابامه کارمنمد  لیماز قب یکه عموامل دندیرس

اسق الل ن ش بر تعهد کارکنان نسمبت  ،یشلل  شیانگ

 یهاافقهی نیندارد. همچ ییبس ا ریت   یسازمان رییبه تل

کارکنمان بمه  یکه تعهد عاطف دهدینشان م قیتح  نیا

 نمژادی(. وفائ17) ب شدینوبه خود عملکرد را بهبود م

عواممل  یخود با عنموان بررسم قیو همکاران در تح 

( کارکنمان ی)حف  و نگهدار یو ماندگار ءمؤ ر بر ب ا

و منابع دانشگاه علوم  تیریمعاونت توسعه مد یسقاد

ماو بهداشممقی، درمممانی مازنممدران، پ شممکی و خممد

 ،یرفماه الویگ ارش کردند که نظام پرداخمت، تسمه

 یو مانمدگار ءبمر ب ما یعملکرد و ارت اء شلل یابیارز

(. بما توجمه بمه 18) هسمقند رگمذاریت   یانسان یروین

عوامل مؤ ر بمر  ییماالب فوق مح ق نسبت به شناسا

و کارکنممان  دگاهیمکارکنمان بممه سمازمان از د یوفمادار

رفسمنجان اقممدام  یدر دانشمگاه علموم پ شمک رانیممد

 نمود.

 

 روش بررسی

تحلیلمی بمود کمه بمه  -ماالعه حاضر از نوع توصمیفی

تمما  1395 ممماهید یدر بممازه زمممان یصممورو م اعمم

 یسممقاد یهمماانجممام شممد. حمموزه 1396 مردادممماه

و منمابع، ذمذا و دارو،  تیریتوسمعه ممد هایمعاونت

 ،یو فرهنگ ییدانشجو ،یبهداشق ،یو پژوهش یآموزش

 ،ییو ماممما یپرسممقار هممایدانشممکده  یممدرمممان و ن

 طیبمه عنموان محم یو پ شک یدندانپ شک ،یراپ شکیپ

نفمر  487را  یپژوهش انق ما  شمدند. جامعمه آممار

 61نفمر از آنمان کارمنمد و  427داده بودند که  لیتشک

 یریگکارمنمد بمه روش نمونمه 211بودنمد.  رینفر ممد

و  یجممدول کرجسمم زاسممقفاده ا سمماده و بمما یتصممادف

مورگان به عنوان حجم نمونه انق ا  و در خصموص 

 196 تیم. در نهادیمگرد یاقدام بمه سرشممار رانیمد

پرسشممنامه توسممط  52پرسشمنامه توسممط کارمنمدان و 

و بازگشمت داده شمد. بما اسمقفاده از  لیمتکم رانیمد

 همانرممال بمودن داده رنو ،یاسم -آزمون کلموگرو 

هما نرممال بودنمد. دادهش ص شد کمه شد و م بررسی

ها از دو پرسشنامه اسمقفاده شمد. داده یجهت گردآور

کارکنان از نظمر  ی ر بر وفادارؤعوامل م یجهت بررس

پرسشنامه مح ق سماخقه کمه  کیو کارکنان از  رانیمد

اسقفاده شمد.  ،ال و شش بعد استؤس 36 رندهیدر برگ

و  تیمماال(، حؤسم 6) یابعاد شامل تعهد سازمان نیا

 13) یسمازمان -یشلل طی(، شراالؤس 7) یازمانجو س
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 رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

 5)ء انمداز ارت ما(، چشممالؤسم 3) یسؤال(، منافع مال

( الؤسم 2) در کمار ی( و اسق الل و خودم قمارالؤس

پرسشمنامه مح مق سماخقه  یبودند. بمه منظمور طراحم

سممه پرسشممنامه اسممقفاده شممد. در  بیمممممذکور از ترک

 6در  یبمر وفمادار ذاررگمی  عوامل ت یحیپرسشنامه ذب

کارکنمان،  یشملل تیمبه سازمان، امن رانیبعد تعهد مد

 ار،یماخق یو آزاد یریگمیمشارکت کارکنمان در تصمم

 یکیروابمط ارگمان جادیکارکنان و ا یمشارکت اجقماع

 یح وق و دسقم د بررسم  انیدر سازمان و توجه به م

عواممل در  نیما  یم(. در پرسشنامه برممک ن19) شدند

سممازمان،  یاخالقمم یاهممد اعق مماد بممه ارزشچهممار بعمم

خمود را  یکمار، تمالش بمرا طیاحسا  تعلق بمه محم

 یمانمدن در سمازمان طراحم دن،یماز سازمان د یب ش

عوامممل  ی(. در پرسشممنامه خواجممه بمماف 21شممدند )

اعق اد به لمذو  یدر دو دسقه کل یبر وفادار رگذار  یت

نمان کارک یمنمافع ممال ریتم  بردن از کار در سازمان و 

کارکنمان  ی(. در خصوص وفادار21شدند ) یبندطب ه

از پرسشمنامه   یو کارکنان ن رانیبه سازمان از منظر مد

(. 22) ال و سه بعد دارد، اسقفاده شمدؤس 8که  یمروت

 سازمان یهاپرسشنامه شامل اعق اد به ارزش نیابعاد ا

 2تح ممق اهممدا  سممازمان ) ی(، تممالش بممراالؤسمم 2)

 ی( بمود. در ابقمداالؤسم 3ازمان )(، ماندن در سالؤس

 کیمدموگراف یهایژگیاالو مربوط به وؤپرسشنامه س

سمن،  رنمدهیدربرگو کارکنمان طمرح شمد کمه  رانیمد

همل  ت تیسماب ه کمار و وضمع الو،یتحصم ت،یجنس

 ران،یپرسشنامه توسط ممد لیبودند. در خصوص تکم

دفاتر صورو گرفت و  نیمسئولالزم با  یهایهماهنگ

ممورد  یران واحمدهایبمه ممد میه مسمق بما مراجعم ای

قمرار داده شمد.  ارشمانیهما در اخقماالعه، پرسشمنامه

 تیکنندگان در ماالعمه، رضماشرکت هیاز کل نیهمچن

داده شمد کمه  نمانیهما اطمو به آن دیآگاهانه اخذ گرد

شمده توسمط آنمان در  لیتکم یهااطالعاو پرسشنامه

 ینگقرار ن واهد گرفمت و جنبمه محرمما یکس اریاخق

هفقمه  کیمذکور  یهاشد. پرسشنامه دآن، حف  خواه

افراد مورد ماالعه، با مراجعه مجمدد  نیب عیپس از توز

 یبرخ یآورشدند که جمع یآورمح ق به افراد، جمع

بمه هفقمه بعمد موکمول شمد.  لیمعدم تکم لیدله ب  ین

روایی محقوایی پرسشنامه مح ق سماخقه توسمط پمن  

 نیو همچنم تیریر رشقه مدد یدانشگاه دینفر از اسات

شماذل و بما سماب ه کمار  یخبرگان و مق صصان ادار

رفسمنجان  یسال در دانشگاه علوم پ شمک 11از  شیب

تعهممد  هممایسممازه یکرونبمماخ بممرا ییممد شممد. آلفمما یت

و از نظممر کارکنممان  763/1 رانیاز نظممر مممد یسممازمان

 رانیاز نظمر ممد یو جو سازمان تیسازه حما ،836/1

-یشلل طیسازه شرا ،746/1ر کارکنان نظ زو ا 711/1

و از نظممر کارکنممان  851/1 رانیاز نظممر مممد یسممازمان

و از  715/1 رانیاز نظر ممد یمال یایسازه م ا ،837/1

انداز ارت ماء از نظمر سمازه چشمم، 724/1نظر کارکنان 

 یآلفمما و 784/1و از نظممر کارکنممان  779/1 رانیمممد

از نظمر  یسمازه اسمق الل و خودم قمار یکرونباخ برا

حاصمل شمد  798/1و از نظر کارکنمان  726/1 رانیمد

پرسشمنامه مح مق سماخقه داشمت.  ییایکه نشان از پا

در ماالعمماو  یپرسشممنامه وفممادار ییمحقمموا یممیروا

 نیما ونبماخکر یقرار گرفت و آلفما دیی مورد ت یمروت

آن  ییایمگ ارش شد کمه نشمان از پا 892/1پرسشنامه 

هما داده لیجهت تحل یت ی(. از آزمون آمار22داشت )

 21نسم ه  SPSS یاف ارهاها در نرماسقفاده شد. داده

از  یکمممیوارد شمممدند.  2نسممم ه  Smart-PLSو 

 ریمس بیضر Smart PLSاف ار مهم نرم یهایخروج

مسمق ل و  ریممقل نیبم ریمسم بیاست. اگر م دار ضر

مسمق ل  ریممقل شیوابسقه مثبت باشمد  بما افم ا ریمقل

بود و بمالعکس  دوابسقه خواه ریمقلدر  شیشاهد اف ا
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 ریممسمق ل و مقل ریممقل نیبم ریمسم بیاگر م دار ضر

مسمق ل شماهد  ریممقل شیباشد  بما افم ا یوابسقه منف

همر چمه  نیبود. همچن دوابسقه خواه ریکاهش در مقل

شمدو  انگریتر باشند بکین د 1به عدد  ریمس بیضرا

(. 23) دوابسقه هسقن ریمسق ل بر مقل ریمقل شقریب ری  ت

 در نظر گرفقه شد. 15/1 یداریساح معن

 

 هایافته

 درصد آنان 36مرد و  یمورد بررس رانیدرصد مد 64

درصمد کارکنمان ممورد  52 گمرید یزن بودند. از سو

دادند. یم لیدرصد آنان را زنان تشک 48مرد و  یبررس

درصممد کارمنممدان مق هممل  85هممل و  مق رانیمممد هیممکل

سمال بمه  46 یدر گروه سمن رانیدرصد مد 54بودند. 

سمال  36-45 یدرصد کارکنان در گروه سمن 48باال و 

دکقممرا  الویتحصمم یدارا رانیدرصممد مممد 21بودنممد. 

مدرک  یدرصد دار 51کارمندان،  انیدر م  یبودند و ن

 یدارا رانیدرصممد مممد 51بودنممد.  سممانسیل یلیتحصمم

درصمد کارکنمان  32سمال و  11-21 نیب یساب ه کار

 1جمدول سال بودند ) 21باالتر از  یارساب ه ک یدارا

 (.2 و

 
 های دموگرافیک مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: توزیع فراوانی ویژگی1 جدول

  آماره توصیفی درصد(تعداد )

 های دموگرافیکویژگی

  آماره توصیفی درصد(تعداد )

 های دموگرافیک ویژگی

 جنسیت مرد (46)91 وضعیت تأهل مجرد 7

 زن (94)22 متأهل (177) 47

  25کمتر از  7   

 گروه سنی

 )سال(

  دیپلم (4) 6

 

 تحصیالت

6(4) 95- 25 

 94-65 (67)26 پلمیدفوق 7

 به باال 64 (56)92 لیسانس (90) 22

  سال 5کمتر از  7 سانسیلفوق (90) 22

 سابقه خدمت

 )سال(

 5-17 (4) 6 دکتری (27) 12

   97 (57) 

24(66) 

27-11 

    سال 21باالتر از 

 

 ای دموگرافیک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانه: توزیع فراوانی ویژگی2 جدول 

 

 های دموگرافیک ویژگی آماره توصیفی درصد(تعداد ) های دموگرافیکویژگی آماره توصیفی درصد(تعداد )

 جنسیت مرد         (52)175 وضعیت تأهل مجرد (15)91

 زن         (61)34 متأهل (15)107

  25کمتر از  (5)17   

 گروه سنی

 )سال(

  دیپلم (10)95

 

 تحصیالت

51(23) 95- 25 

 94-65 (61)30 پلمیدفوق (17)27

 به باال 64 (11)94 لیسانس (57)171

 سال(خدمت )سابقه   5کمتر از  (10)96 سانسیلفوق (27)67

 17-5 (21)62 دکتری (9)5

   47(97) 27-11  

  21باالتر از  (92)45   
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 رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

 نیدر خصوص سنجش راباه بم PLS یمدل ساخقار

 یکارکنمان و م ولمه وفمادار ی ر بمر وفمادارؤعوامل م

لفه تعهمد ؤم ری  نشان داد که ت رانیکارکنان از منظر مد

کارکنمان بمه سمازمان از منظمر  یبمر وفمادار یسازمان

و  تیلفه حماؤم ید. از طرفبو 261/1  انیبه م رانیمد

به سمازمان از منظمر  کنانکار یبر وفادار یجو سازمان

 ری  تم نیبود. همچنم رگذاری  ت 464/1  انیبه م رانیمد

کارکنان بمه سمازمان از منظمر  یبر وفادار یمال یایم ا

شممد.  نیممیتع 148/1 ر،یمسمم بیطبممق ضممر رانیمممد

 یبمر وفمادار یسازمان یشلل طیلفه شراؤم یرگذاری  ت

 442/1  انیمبمه م رانیکارکنان به سازمان از منظر ممد

 یهمالفمهؤم یرگمذاری  ت جمهینق تیشد. در نها نییعت

بممر  یو اسممق الل و خودم قممار ءانممداز ارت مماچشممم

 بیمبه ترت رانیکارکنان به سازمان از منظر مد یوفادار

 نیما نی(. بنمابرا1شد )شمکل  نییتع 136/1و  129/1

 بیممبممه ترت رانیمممد گاهدیممنشممان داد کممه از د  ینقمما

 یشملل طیراو شم یو جمو سمازمان تیمحما یهاسازه

کارکنمان بمه  یبر وفادار ری  ت نیشقریب یدارا یسازمان

انمداز چشمم یهماسمازه گمرید یسازمان بود و از سو

 نیکمقمر بیمبمه ترت یارت اء و اسق الل و خودم قمار

 را داشقند. ری  ت

  
 بر وفاداری و مقوله وفاداری کارکنان به سازمان مسیر از منظر مدیرانثر ؤ: بررسی ارتباط بین عوامل م1شکل 

 

 نیدر خصوص سنجش راباه بم PLS یمدل ساخقار

 یکارکنمان و م ولمه وفمادار ی ر بمر وفمادارؤعوامل م

لفه تعهد ؤم ری  کارکنان از منظر کارکنان نشان داد که ت

کارکنمان بمه سمازمان از منظمر  یبمر وفمادار یسازمان

و جمو  تیملفمه حماؤم یبود. از طرف 412/1ن، کارکنا

سمازمان از منظمر  هکارکنمان بم یبمر وفمادار یسازمان

 ری  تم نیگذار بود. همچنری  ت 192/1  انیکارکنان به م

کارکنان بمه سمازمان از منظمر  یبر وفادار یمال یایم ا

بمه دسمت آممد.  213/1 ریمسم بیکارکنان طبمق ضمر

 یبمر وفمادار یمانساز یشلل طیلفه شراؤم یرگذاری  ت

 466/1  انیمکارکنان به سازمان از منظر کارکنمان بمه م

انداز چشم یهالفهؤم یرگذاری  ت جهینق تی. در نهادبو

کارکنمان  یبر وفمادار یو اسق الل و خودم قار ءارت ا

 321/1 و 123/1 بیمبه ترت رانیبه سازمان از منظر مد
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کنمان، کار دگاهیمنشان داد که از د  ی(. نقا2بود )شکل 

و تعهمد  یسمازمان یشملل طیشمرا یهاسازه بیبه ترت

کارکنمان بمه  یبر وفادار ری  ت نیشقریب یدارا یسازمان

انمداز چشمم یهماسازه گرید یسازمان بودند و از سو

 نیکمقمر بیمبمه ترت یو جو سمازمان تیارت اء و حما

 را داشقند. ری  ت

 

 

 
 ی و مقوله وفاداری کارکنان به سازمان مسیر از منظر کارکنانثر بر وفادارؤ: بررسی ارتباط بین عوامل م2شکل 

 

 

 یهمالفمهؤم نیهما نشمان داد کمه بمداده لیمتحل  ینقا

کارکنان بمه سمازمان شمامل تعهمد  یا رگذار بر وفادار

-یشمملل طیشممرا ،ی/جو سممازمانتیممحما ،یسممازمان

و اسمق الل و  ءانمداز ارت ماچشم ،یمنافع مال ،یسازمان

کارکنان به سمازمان از  یلفه وفادارؤ( و میخودم قار

وجمود داشمت  یراباه مثبمت و معنمادار رانیمنظر مد

کارکنمان  یم وله وفمادار رها،یمقل نیا شیبا اف ا یعنی

 یدانشممگاه علمموم پ شممک رانیسممازمان از منظممر مممد

 .(3)جدول  نمود دایپ شیرفسنجان اف ا

 ر مقوله وفاداری از منظر مدیران وفاداری کارکنان بثر بر ؤثیر عوامل مأ: بررسی ت3 جدول

P-Value  T زمانهای وفاداری کارکنان به سالفهؤم ضریب مسیر  آماره  

77/7  تعهد سازمانی 7/241 2/561 

71/7  حمایت / جوسازمانی 7/646 6/613 

77/7  شرایط شغلی-سازمانی 7/662 9/497 

76/7 

77/7 

77/7  

312/1 

314/1 

2/526 

161/7 

123/7 

7/194 

 )مزایای( مالی منافع

 انداز ارتقاءچشم

 استقالل و خودمختاری

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

2.
15

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 14

http://dx.doi.org/10.22062/5.2.151
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-299-en.html


 

 8931اتبستان  / 2   / شمارهپنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  151

                                                                                                                       و همکارانی نلیحامد ز

 

 رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

کارکنمان  یا رگذار بمر وفمادار یهالفهؤم نیب همچنین

کارکنان از منظر کارکنمان رابامه  یبه سازمان و وفادار

تعهمد  شیبا اف ا یعنی ،وجود داشت یمثبت و معنادار

-یشمملل طیشممرا ،ی/جو سممازمانتیممحما ،یسممازمان

ارت ماء و اسمق الل و  اندازچشمم ،یمنافع مال ،یسازمان

کارکنان سازمان از منظمر  یم وله وفادار ،یخودم قار

 دایمپ شیرفسنجان اف ا یکارکنان دانشگاه علوم پ شک

 .نمود

 
 ثر بر وفاداری کارکنان بر مقوله وفاداری از منظر کارکنانؤثیر عوامل مأبررسی ت: 4 جدول

P-Value T ماناداری کارکنان به سازهای وفلفهؤم ضریب مسیر آماره  

77/7  تعهد سازمانی 7/612 9/234 

77/7  حمایت / جوسازمانی 7/132 2/149 

79/7  شرایط شغلی-سازمانی 7/219 1/311 

71/7 

72/7 

77/7  

371/9 

316/1 

2/621 

644/7 

729/7 

7/921 

 منافع )مزایای( مالی

 انداز ارتقاءچشم

 استقالل و خودمختاری

 

 
 یگیربحث و نتیجه

 ،یتعهممد سممازمان رانیمممد دیممنشممان داد کممه از د  ینقمما

و  یسمازمان -یشملل طیو شمرا یو جو سازمان تیحما

انداز ارت ماء و اسمق الل و چشمم ،ی)منافع( ممال یایم ا

بودنمد. بمه  رگمذاریکارکنان ت   یبر وفادار یخودم قار

خود  شیعوامل با اف ا نیا رانیاز منظر مد گریعبارو د

کارکنان به سازمان  یوفادار شقریب هر چه تیباعث ت و

 .شوندیم

نشمان داده شمد  قیمتح  نیما  یکه در نقا طورهمان   

 یبممر وفممادار رانیاز منظممر مممد یلفممه تعهممد سممازمانؤم

 لیمما قیمتح   یبا نقما افقهی نیبود. ا رگذاریکارکنان ت  

ماالعه خمود در  هاآندارد.  یهم وانو همکاران  افشار

 ،ینمیخماممام مارسمقانیکمه در ب نددیرسم جهینق نیبه ا

ارتباط  یو طال ان شیتجر یاکرم، شهدارسول عصر،یول

و تعهد کارکنمان  یسازمان یوفادار نیب یمعنادار یآمار

  یملفمه نؤدو م نیا نیب ونیوجود داشت. آزمون رگرس

و بهبممود  شیهمما بمما افمم امارسممقانیب نیممنشممان داد در ا

 دایمبهبمود پ  یمن یتعهد سازمان  انیم یسازمان یوفادار

 اسمقنباطتموان یمم گونمه نیم(. در واقع ا24کرده بود )

 یبماالتر یکمه از سماوح تعهمد سمازمان یافراد ،نمود

بمه اهمدا  سمازمان برخموردار بودنمد،  لیمنسبت به ن

نسمبت بمه سمازمان  یشمقریب یاحسا  تعلق و وفادار

خود را مل م به ماندن در سمازمان و  جهیداشقند و در نق

ماالعه حاضمر   یدانسقند. نقایم یسازمانتح ق اهدا  

و  تیمحما یهمامؤلفمه ران،یمد دگاهید زنشان داد که ا

 یبمر وفمادار یسمازمان-یشملل طیشمرا و یجو سازمان

 قیمتح   یها با نقماافقهی نیبود. ا رگذاریت    یکارکنان ن

Ryan (25،26) داشمت یهم وانو همکاران  یعبد و .

)تعلمق  یسازمان یادارنشان داد وف Ryan قیتح نقای  

 احسما سمازمان  کیمفرد نسمبت بمه  کیکه  یعاطف

 تیمبما همر دو بعمد حما یکند( به شمکل معنماداریم

کمرده  دایمارتبماط پ یسازمان -یشلل طیو شرا یسازمان

خمود بما  قیمدر تح و همکاران نی   ی(. عبد25است )

کارکنممان  یدر وفممادار یمعنممو یعنمموان ن ممش رهبممر
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و ابعماد آن از جملمه  یمعنمو یرهبمر نیکه ب ندافقیدر

 ءجم ه کارکنمان، بم یبا وفادار یو جو سازمان تیحما

معنمادار و مثبمت وجمود  رابامه ،یدوسمقعشق بمه نوع

 یمعنمو یکمه رهبمر دادنشان  هاافقهی نی(. ا26) داشت

 باشمد،یمم یو جو سمازمان تیاز حما یکه ب ش مهم

 یمثبمت بمر وفمادار ری  جهمت تم یمهمم اریلفه بسمؤم

 طیکمه محم یکارکنان نینان به سازمان است. بنابراکارک

و  هیمو مناسب با روح تیمارا آکنده از جو ح یسازمان

و  یشملل طیشمرا نیدانسمقند و همچنمیعالئق خود مم

دانسقند، به یخود را مقناسب با عالئق خود م تیولئمس

 رانیمد دگاهیاز د ن،یسازمان وفادارتر بودند. عالوه بر ا

  یمکارکنمان ن یبمر وفمادار یممال یایامؤلفه منافع و م 

و  Yee قیمتح   یهما بما نقماافقمهی نیمبود. ا رگذاریت  

خود با عنوان  قیتح  ها درآندارد.  یهم وانهمکاران 

راباه بین وفاداری کارکنان، کیفیت خمدماو، رضمایت 

مشقری و وفاداری مشقری و سودآوری سازمان، منمافع 

ن را ممورد بررسمی کارکنان سمازما یبرا یمال یایو م ا

قرار دادند. نقای  این پمژوهش نشمان داد کمه وفماداری 

بر کیفیت خدماو مؤ ر بوده، کیفیت خمدماو  نکارکنا

بر رضایت مشمقری و رضمایت مشمقری بمر وفماداری 

مشقری و وفاداری مشقری بر سودآوری سمازمان و در 

کارکنان سازمان ممؤ ر  یبرا یمال یایمنافع و م ا تینها

گرفمت کمه توجمه  جمهیتوان نقیم نیبنابرا(. 27است )

کارکنمان  یممال یهماسمازمان بمه دذدذمه یساوح عال

 شیدر افم ا میرمسمق یو ذ میصورو مسمق ه تواند بیم

 نیمو ا دینما فایا یاکننده نییکارکنان ن ش تع یوفادار

 میا ر مسمق  یبه سازمان دارا ارکنانک یعوامل با وفادار

 Shafer وهشپممژ  ینقمما نیو مثبممت اسممت. همچنمم

 تیمحما یمثبت جو اخالقم ری  دهنده تنشان Wangو

 یسمازمان یبر وفمادار یکننده از اسق الل و خودم قار

بمود در  نیما انگریمب Trevinپژوهش   ی(. نقا28) بود

کار کننمد کمه بمه آنمان  یایکه کارکنان در مح یصورت

 رنمد،یقمرار گ یممال قیداده شود و مورد تشمو لاسق ال

نسمبت  یشقریب یوفادار جهیو در نق یگبسقدلتعهد و 

  ینقمما نیهمچنمم(. 29بممه سممازمان خواهنممد داشممت )

تحمت عنموان  یاماالعمه  یبما نقما پژوهش انجام یافقه

و  یکمار یزنمدگ تیمفیک یهامؤلفمه نیراباه ب یبررس

. رددا یهم موان یکارکنان مراک  آموزش یتعهد سازمان

انجمام داد  یپژوهشم یاحمدو  یماالعه فرهاد نیدر ا

 یزنمدگ تیفیک یهامؤلفه نیآن نشان داد که ب  یکه نقا

بمما  سممهیدر م ا یشمملل طیمحمم یهممایژگممیو ،یکممار

و  ییگراارت اء، قانون اندازچشمخود شلل،  یهایژگیو

 یاربما وفماد یمثبت و معنادار یهمبسقگ یتعهد عاطف

 یزندگ تیفیک نیب نیکارکنان به سازمان دارند و همچن

وجود نمدارد  یمعنادار ید مسقمر همبسقگو تعه یکار

نکقه قابل اسقنباط اسمت کمه وجمود  نیا نی(. بنابرا31)

کننمده  دواریشفا  و ام یشلل طیو شرا یسازمان طیمح

کارمنمدان را در  شمقریب یوفادار ،یارت اء شلل ثیاز ح

توانمندسمماز کممه  یسممازمان طیمحمم نینممدارد. همچ یپمم

 اریمماشممقن اخقبممه اسممق الل عمممل و د یاژهیممو تیمماهم

کارکنمان  شمقریب یموجمب وفمادار ،کارکنان قائل است

 شود. ینسبت به سازمان م

نشان داد که به منظمور  قیتح  نیحاصل از ا  ینقا      

کارکنمان بمه سمازمان از منظمر کارکنمان  یوفادار جادیا

 .اسمت یدر سازمان ضرور یعامل تعهد سازمان تیرعا

هما هما در سمازماننآ یممورد بمرا نیکه ا یلذا کارکنان

به سازمان نسمبت  یشقریب یوفادار یشود دارا تیرعا

 یبررسم کیدر  Balford .دکارکنان خواهند بو هیبه ب 

 یهمانیگ یبمه تمرک خمدمت و جا لینشان داد که تما

کارکنان به سمازمان و  یبه ماندن و وفادار لیبا م یشلل

کارکنان بمه سمازمان بما تعهمد  یبه ماندن و وفادار لیم

افمراد  یهر چه تعهد سازمان یعنیارتباط دارد.  یسازمان
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کارکنان بمه سمازمان  یبه ماندن و وفادار لیباال باشد م

 افقنیمو تمرک سمازمان و  ابمدییم شیدر سازمان افم ا

 نی(. همچنم31) ابمدییکماهش م یشملل یهانیگ یجا

در و همکماران  Lee قیمتح   یبا نقما قیتح  نیا  ینقا

 انخدماو ارائه شده به کارکنم نیط بمورد ماالعه ارتبا

 یبررسمم نیممدارد. در ا یهم مموان یبمما تعهممد سممازمان

کارکنان نسبت به سمازمان،  یهاگ ارش شد که نگرش

هما ارائمه دارد کمه سمازمان بمه آن یبه خمدمات یبسقگ

خمدماو  نیممالمو  ا تیمفیکمه ک یاگونهبه دینمایم

 تیمموجهممه مثبممت از سممازمان و در نها جممادیموجممب ا

(. با توجمه 32) گرددیکارکنان م یتعهد سازمان شی ااف

تعهمد  نیکارکنان ب دگاهیانجام شده از د یهایبه بررس

 یکارکنان به سازمان راباه معنمادار یو وفادار یسازمان

نشمان و همکماران  بالذمتنقای  ماالعه  وجود داشت.

 یآن بما وفمادار یهاو مؤلفه یتعهد سازمان نیکه ب داد

  ی(. نقما33وجود دارد ) یه معنادار و مثبقکارکنان رابا

و  یسمازمان-یشملل طیشمرا نیماالعه نشان داد بم این

 یکارکنمان از منظمر کارکنمان ارتبماط معنمادار یوفادار

تحممت عنمموان  ی ممیدر تح  Bolducوجممود داشممت. 

 ایاسمپان یخمدمات یهادر سازمان یتعهد سازمان یبررس

 نیمبمه اMeyer و   Allenیاز مدل سه بعد سقفادهبا ا

 یو عملکرد سمازمان یتعهد سازمان نیکه ب دیرس جهینق

 نی(. همچنم34وجمود دارد ) یراباه مثبمت و معنمادار

 و اممامی پمورماالعمه طالمب  یبا نقا یبررس نیا  ینقا

کارکنمان بمه سمازمان و  یتحت عنوان ارتبماط وفمادار

 قیمتح  نیدارد. در ا یهم وان یسازمان و جو تیحما

کارکنممان در سمماح  یوفممادار انگریممآن ب یهاافقممهیکممه 

 انگریمدر جامعه تحت ماالعمه بمود، ب ییمقوسط و باال

کارکنمان بمه  یتعهد وفمادار نیب یدار آماریارتباط معن

 نی(. همچنم35بمود ) یسازمان و جو تیسازمان و حما

 نیدار بمودن رابامه بمیدر رابامه بما معنم قیتح   ینقا

بما  یسازمان یشلل طیانداز ارت اء و شرامچش یهالفهؤم

و  نمژادیوفمائ  یکارکنمان بمه سمازمان بما نقما یوفادار

همسمو اسمت. بمر اسما   (18،19) یحیهمکاران و ذب

کارکنمان،  دگاهیاز دو همکاران  نژادیماالعه وفائ  ینقا

 یانداز ارت اء بر وفادارو چشم یسازمان -یشلل طیشرا

و  می عوامل راباه مسق نی( و ا18 ر بودند )ؤکارکنان م

کارکنان بمه سمازمان داشمقند کمه  یبا وفادار یداریمعن

 یهم موان قیمتح  نیما  یماالعه حاضمر بما نقما  ینقا

 یاماالعمه  یبما نقما قیمتح  نیا  ینقا نیداشت. همچن

 تیمفیک یهامؤلفه نیراباه ب یمشابه تحت عنوان بررس

 -یآموزش  کارکنان مراک یو تعهد سازمان یکار یزندگ

که مح  ان در آن  (. چنان36داشت ) ینهم وا یدرمان

 یزنمدگ تیمفیک یهامؤلفمه نیکمه بم افقندیپژوهش در

بمما  سممهیدر م ا یشمملل طیمحمم یهممایژگممیو ،یکممار

و  ییگراخود شلل، اسق الل در کار، قمانون یهایژگیو

بما تعهمد  یمثبمت و معنمادار یهمبسمقگ یتعهد عماطف

و  یکمار یزنمدگ تیمفیک نیوجمود دارد و بم یسازمان

( بما 36شد ) دهید یمعنادار یهمبسقگ  ید مسقمر نتعه

 نیصورو گرفقه از نظمر کارکنمان بم  اویتوجه به تح 

انمداز چشمم یهمالفمهؤکارکنان به سازمان و م یوفادار

 یارتبمماط معنممادار یارت مماء و اسممق الل و خودم قممار

 و Balfour قیمحاصل از تح   یوجود داشت که با نقا

Wechsler خود نشمان  قین در تح دارد. آنا یهم وان

کارکنممان بممه تممرک خممدمت و  لیممدادنممد کممه تما

 لیمبه ماندن و م لی( با می)وفادار یشلل یهانیگ یجا

معنما کمه  نیارتباط دارد به ا یبه نماندن با تعهد سازمان

مانمدن در به  لیافراد باال باشد، م یهر چه تعهد سازمان

 افقنیممتممرک سممازمان و  و ابممدییم شیسممازمان افمم ا

 Jenkins نی. همچنابدییکاهش م یشلل یهانیگ یاج

بما  یتعهد سمازمان انینشان دادند که م Tomlinson و

وجمود دارد و در  یراباه مثبت و قمو یشلل یماندگار
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 یاسممق الل و خودم قممار یکممه کارکنممان دارا یصممورت

خمود را بمه سمازمان  یوفمادار توانندیباشند م یشقریب

 قیمدر تح  یحیذب نیچن(. هم37،38نشان دهند ) شقریب

 یعواممل ممؤ ر بمر وفمادار ییشناسما یخود در راسقا

 ر بمر ؤکه عوامل مم دیرس جهینق نیکارکنان سازمان به ا

شمامل  بیمکارکنان سازمان به سازمان بمه ترت یوفادار

 یشلل تیانداز ارت اء، امنبه سازمان، چشم رانیتعهد مد

 یدو آزا یریگمیدر تصمم انکارکنان، مشمارکت کارکنم

 نیا  ی(. نقا19است ) یم قارو خود و اسق الل اریاخق

بمر  یممال یایملفمه منمافع و م اؤنشان داد کمه م قیتح 

عامل  نی ر بود و اؤکارکنان از منظر کارکنان م یوفادار

 یو ا ر مثبمت بمر وفمادار تیخود باعث ت و شیبا اف ا

  یبما نقما هماافقمهی نیمشمود. ایکارکنان به سمازمان مم

Kanagaretnam سسممهؤدر م (GEMI: Gujarat 

Environment Management Institute  )

نشان داد  Kanagaretnam یهاافقهیداشت.  یهم وان

سمازمان  تیکارکنان به سازمان با توجه به اهم یوفادار

هما افقهی نیکارمندانش است. طبق ا یدر مورد منافع مال

ل بمه و دادن اسق ال یمنافع مال نیم ت قیاز طر یوفادار

 جهینق نیخود به ا هدر ماالع ی. ودشویم نیم کارمند ت

 یسمازمان ی ر بر وفادارؤعوامل م نیترنیادیکه بن دیرس

( 38) یسمازمان تیمو حما یند از تعهد سمازماناعبارو

 داشت. یهم وان قیتح  نیا  ینقا باکه 

 

 شنهادهایپ

اسمت  یپژوهش ضرور نیحاصل از ا  یبا توجه به نقا

مسملط  همایها و فناوراز مهارو یامجموعه به رانیمد

و  تیاز وضممع یشمموند کممه بقواننممد شممناخت مناسممب

. به منظمور کمم ندیکارکنان خود کسب نما یهاخواسقه

 یهممااز کارکنممان، دوره رانیشممدن درک نادرسممت مممد

و  رانیبا هد  بهبود روابمط ممد یمنابع انسان یآموزش

واقمع  بهقمر و یدرکم رانیشمود و ممد لیکارکنان تشک

 هیکارکنممان داشممقه باشممند. توصمم تیاز وضممع ترنانممهیب

عمادو،  ق،یکمه اطالعماو الزم در ممورد سمال شودیم

شده و به  یآورکارکنان جمع یهاو خواسقه الویتحص

هما آن یمربوطه برسد تا در جهت وفادار رانیاطالع مد

 دامنمه رانیممد دیمبا نیگمردد. همچنم الشبه سازمان ت

کارکنمان  یرا بمرا یشمقری( باریخقا ضی)تفو اراویاخق

را  یشقریلحاظ اسق الل ب نیو از ا رندیخود در نظر بگ

 فیو انجام وظما هایریگمیکارکنان خود در تصم یبرا

 قائل باشند.

 

 سپاسگزاری

 یکارشناسم یلیناممه تحصمانیپژوهش حاصل از پا نیا

 تیریدر دانشممکده مممد یدولقمم تیریارشممد رشممقه مممد

تفاوو  ییشناسا»فسنجان با عنوان دانشگاه آزاد واحد ر

 دگاهیمکارکنان به سمازمان از د ی ر بر وفادارؤعوامل م

بود « رفسنجان یدانشگاه علوم پ شک رانیکارکنان و مد

 بممت شممد.  19421211942112کممه بمما کممد اخممالق 

داننمد کمه از کارکنمان و یبمر خمود الزم مم سندگانینو

 .ندینما یقدردان یمورد بررس رانیمد

 

 نافعم تضاد

گونمه تعمارم منمافعی بین نویسندگان این تح یق هیچ

 وجود نداشت.

 References

1. Madani H, Zahedi MH. Determining the priority 

of the affecting factors in the organizational 

commitment of employees in Fajr and Bidboland 

gas companies. Iranian Journal of Sociology 2005; 

6(1): 3-33. [In Persian] 

2. Allen NJ, Meyer JP. Organizational socialization 

tactics: a longitudinal analysis of links to 

newcomers' commitment and role orientation. The 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

2.
15

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            11 / 14

http://dx.doi.org/10.22062/5.2.151
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-299-en.html


 

                                  

 8931 اتبستان/ 2   / شمارهپنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  146

                                                                                                                       و همکارانی نلیحامد ز

 

 رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

Academy of Management Journal 1990; 33(4) 847-

58. doi: 10.2307/256294 

3. McNeese-Smith DK. Staff nurse views of their 

productivity and nonproductivity. Health Care 

Manage Rev 2001;26(2):7-19. doi: 

10.1097/00004010-200104000-00002 

4. Hall LM. Nursing intellectual capital: a 

theoretical approach for analyzing nursing 

productivity. Nurs Econ 2003;21(1):14-9.  

5. Gauderer MW. Creativity and the surgeon. J 

Pediatr Surg 2009;44(1):13-20. doi: 

10.1016/j.jpedsurg.2008.10.006. 

6. Jahangir F, Shokrpour N. Three components of 

organizational commitment and job satisfaction of 

hospital nurses in Iran. Health Care Manag 

(Frederick) 2009;28(4):375-80. doi: 

10.1097/HCM.0b013e3181b3eade. 

7. Tsai MT, Huang CC. The Relationship among 

Ethical Climate Types, Facets of Job Satisfaction, 

and the Three Components of Organizational 

Commitment: A Study of Nurses in Taiwan. 

Journal of Business Ethics 2008;80(3): 565-81. doi: 

10.1007/s10551-007-9455-8 

8. Nadi M, Golparvar M. Simple and Integrative 

Relationship between Spirituality Components with 

Loyalty at Work. Ethics in science and Technology 

2011; 6(2):14-21. [In Persian] 

9. Tang TW, Tang YY. Promoting service-oriented 

organizational citizenship behaviors in hotels: The 

role of high-performance human resource practices 

and organizational social climates. International 

Journal of Hospitality Management 2008; 31(3): 

885-95. doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.10.007 

10. Golparvar M, Nadi M. The analysis of 

relationship between loyalty and justice with 

employee's attitudinal health. Iran Occupational 

Health 2010; 7(2):28-36. [In Persian] 

11. Boroumand Z. Management of Organizational 

Behavior. Tehran: Payame Noor Press; 2006. [In 

Persian] 

12. Wang G, Lee PD. Psychological empowerment 

and job satisfaction an analysis of interactive 

effects.  Group & Organization Management 

34(3):271-96. 2006; 34(3): 271-96. doi: 

10.1177/1059601108330089 

13. Becker HS. Notes on the concept of 

commitment the American. Journal of Sociology 

1960; 66(1): 32-40. 

14. Ineson EM, Benke E, Laszlot J. Employee 

loyalty in Hungarian hotels. International Journal of 

Hospitality Management 2013; 32: 31-9. 

doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.001 

15. Chang Y. Testing the relationship between 

three-component organizational/occupational 

commitment and organizational/occupational 

turnover intention using a non-recursive model. 

Journal of Vocational Behavior 2006; 70(2): 352-

68. doi.org/10.1016/j.jvb.2006.10.001 

16. Awamleh A. Managerial Innovation in the Civil 

Service in Jordan: A Field Study. Journal of 

Management Development 1996; (13): 52-60. 

doi.org/10.1108/02621719410072099 

17. Turner Parish J, Cadwallader S, Busch P. Want 

to, need to, ought to: employee commitment to 

organizational change. Journal of Organizational 

Change Management 2008;21(1):32-52. doi: 

10.1108/09534810810847020 

18. Vafaii Nezhad M, Haidari Gorji AM, Nadi 

Ghara A. Study of Effective Factors on the survival 

and persistence(preservation and retention) the 

headquarters staff in deputy of development and 

resource management of University of Medical 

Sciences, Mazandaran Journal of Process 

Engineering 2016; 3(4):13-33. [In Persian] 

19. Zabihi MR, Zabihi H. Identification of Factors 

Affecting the Loyalty of Employees of the 

Organization of Jihad-e-Agriculture in Mashhad.  

Conferences Change Management in Organizations 

with Behavioral Science Approach; 2015 Jan 2; 

Tehran: Iranian NirouyeTadbir Institution; 2015. p. 

5-14. [In Persian] 

20. Barmak, H. Mediating role of organizational 

loyalty in the relation between work culture and 

deviant behaviours (executive organs of Rafsanjan) 

[dissertation]. Rafsanjan: Islamic Azad University 

Rafsanjan Branch; 2015. [In Persian] 

21. Khajeh Bafghi, M. Examining the relationship 

between managers' styles and staff loyalty (Central 

Iron Company of Iran-Bafgh) [dissertation]. 

Rafsanjan: Islamic Azad University Rafsanjan 

Branch; 2014. [In Persian] 

22. Morovati A. The impact of human 

empowerment and job enrichment on staff loyalty 

after minimization in Sana chemical group 

[dissertation]. Tehran: Allameh Tabataba'i 

University; 2015. [In Persian] 

23. Davari A, Rezazadeh A. Modeling Structural 

Equations with PLS software. Tehran: Jahad; 2017. 

Persian 

24. Mayelafshar M, Rajabzadeh A, Memarpour M, 

Kandi MJ. Relationship between organizational 

citizenship behavior (Components of organizational 

loyalty, organizational compliance, individual 

development) and human resources productivity 

among personnel of the Tehran and Shahid 

Beheshti Medical Sciences Universities selected 

Hospitals. Organizational Resources Management 

Researchs 2012; 2(3):146-61. [In Persian] 

25. Ryan JJ. Work Values and organizational 

citizenship behaviors: values that work for 

employees and organizations. Journal of Business 

and Psychology 2002; 17(1): 123-32. doi: 

10.1023/A:1016246103190 

26. Abdi J, Sadeghian Qoraqiyeh S, Shukri P. The 

Role of Spiritual Leadership in the Loyalty of Ilam 

Provincial Support Staff. 4th Iranian Management 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

2.
15

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            12 / 14

https://www.researchgate.net/journal/0953-4814_Journal_of_Organizational_Change_Management
https://www.researchgate.net/journal/0953-4814_Journal_of_Organizational_Change_Management
http://dx.doi.org/10.22062/5.2.151
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-299-en.html


 

 149  8931 اتبستان/ 2   اره/ شمپنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکارانی نلیحامد ز
  رانیکارکنان و مد دگاهیکارکنان به سازمان از د یعوامل مؤثر بر وفادار نییتع

 

and Accounting; 2015 Jun 15; Tehran: Narkish 
Institution; 2015. [In Persian] 

27. Yee R, Yeng A, Cheng TC. An empirical study 

of employee loyalty, service quality and firm 

performance in the service industry. International 

Journal of Production Economics 2009; (24): 109-

20. doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.015 

28. Shafer WE, Wang Z. Effects of ethical context 

on conflict and commitment among Chinese 

accountants. Managerial Auditing Journal 

2010;25(4):377-400.  

29. Trevino LK. A cultural perspective on changing 

and developing organizational ethics. Research in 

organizational change and development. 

1990;4(2):195-230. 

30. Farhadi A. Investigating the Relationship 

between the Quality of Work Life Components and 

Organizational Commitment of Training Staff 

[dissertation]. Tehran: Payame Noor University of 

Tehran; 2007. [In Persian] 

31. Balfour DL, Wechsler B. Organizational 

commitment: Antecedents and outcomes in public 

organizations. Public Productivity & Management 

Review 1996; 19(3):256-77. 

32. Lee SH, Lee TW, Lum CF. The effects of 

employee services on organizational commitment 

and intentions to quit. Personnel Review 

2008;37(2):222-37. 

doi.org/10.1108/00483480810850551 

33. Belaghat SR, Arsham AS, Rezaei M. Study of 

the Relationships of Organizational Justice 

Components with Commitment and Loyalty of 

Shiraz Education Department Staff. The 

Conference on Accounting, Financial Management 

and Investment; 2014 Feb 14; Gorgan: Golestan 

University of Applied Sciences; 2012; [In Persian] 

34. Bolduc RR. An analysis of the relationship 

between quality of work life and motivation for 

correctional services officers in the Montreal area 

[dissertation]. Canada: Canada McGill University 

of Canada; 2007. 140. 

35. Talebpour M, Emami F. Examining the 

relationship between organizational commitment 

and job involvement among the male sport teachers 

of seven educational districts in Mashhad. Research 

on Sport Science 2005; (12): 15-33. [In Persian] 

36. Balfour DL, Wechsler B. Organizational 

commitment: antecedents and outcomes in public 

organizations. Public Productivity & Management 

Review 1996; 19(3): 256-77. doi: 10.2307/3380574 

37. Jenkins M, Tomlinson RP. Organisational 

Commitment and Job Satisfaction as Predictors of 

Employee Turnover Intentions. Management 

Research News 1992; 15)10): 18-21. 

doi.org/10.1108/eb028263 

38. Kanagaretnam K. Trust and reciprocity with 

transparency and repeated interactions. Journal of 

Business Research 2012; 63(3): 241-7. 
doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.007 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
06

2/
5.

2.
15

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/10.22062/5.2.151
http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-299-en.html


 

                                  

 8931 اتبستان/ 2   / شمارهپنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه  146

 

 Factors Influencing Staff Loyalty to Organization from the Viewpoints of 

Employees and managers in Rafsanjan University of Medical Sciences 
 

Hamed Zeinali1*, Afsane Mirzayi2, Elnaz Purkhalui2 

 
 Received: 18. 04. 2019            Revised: 05. 08. 2019               Accepted: 06. 08. 2019 

 

 
 

Abstract  

 
Background & Objectives: One of the most important factors for the maintenance and 

improvement of each organization is its employees’ loyalty to the organization. The aim of 

this study was to determine the factors affecting employees’ loyalty to the organization from 

the perspective of staff and managers at Rafsanjan University of Medical Sciences. 

Methods: From the perspective of staff, the coefficient between the variables of employees’ 

loyalty to the organization and the components of organizational commitment, organizational 

support and condition, financial benefits and independence and autonomy were 0.412 and 

0.192, 0.466 and 0.321, respectively, which shows a significant relationship between staff 

loyalty to the organization and the mentioned components. From the managers’ perspective, 

the coefficients between employees’ loyalty to the organization and the components of 

organizational commitment, organizational support and also job-organizational conditions 

were 0.261, 0.464 and 0.442, respectively, which indicates a significant relationship between 

the loyalty of employees and the mentioned components. 

Results: Among 159 people died, 69% were girls and 31% were boys. The most kind of 

accidents occurred to them were injury (39.67%), poisoning (20.56%), and falling (15.11%). 

Accidents range was higher among girls and among 3-4-year-old children. Age, Sex, and 

season of death did not have any correlation with the kind of accident however there was a 

significant correlation between accidents occurred amongunder-5-year-old children and their 

season of death.   

Conclusion: Through establishing critical thinking in the organization, employees can 

directly express their views and criticisms to the managers, so that the perceptual gap between 

managers and employees will be reduced. This will make employees more loyal to the 

organization. 
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