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چکیده
مقدمه :وفاداری کارکنان نسبت به سازمان به عنوان یکی از ارزشهای ضروری در جهت بقاء و تعالی سازمان محسوب م یگ ردد .ه د
پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی -تحلیلی به صورت مقطعی در سال  1921بر روی  901کارمند ک ه ب ه روش ننون هگی ری تص ادفی
انتخاب شدند و  10مدیر در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد .جهت سنجش مؤلفههای مؤثر بر وفاداری کارکنان از دیدگاه کارکنان
و مدیران از یک پرسشنامه محقق ساخته  91سؤالی استفاده گردید .در تحلیل دادهها از نرمافزاره ای آم اری  SPSSنس خه  90و Smart
 PLSنسخه  9استفاده شد.
یافتهها :از دیدگاه کارکنان ،ضریب مسیر میان وفاداری کارکنان به سازمان با مؤلفههای تعهد سازمانی ،حنای ت و ج و س ازمانی ،مزای ای
مالی و استقالل و خودمختاری به ترتیب  0/111 ،0/129 ،0/119و  0/991بود که نشاندهنده رابطه آماری معنادار بین متغیرها بود .از دی د
مدیران ضریب مسیر بین وفاداری کارکنان به سازمان با مؤلفههای تعهد سازمانی ،حنایت و جو سازمانی و شرایط شغلی -سازمانی به ترتیب
 0/111 ،0/911و  0/119بود که نشان دهنده رابطه آماری معنادار بین وفاداری کارکنان به سازمان و مؤلفههای ذکر شده بود.
بحث و نتیجهگیری :در صورتی که تفکر انتقادی در سازمان وجود داشته باشد و کارکنان نظرات و انتقادات خود را ب ه م دیران مس تقیم
بیان کنند ،از شکا ادراکی بین مدیران و کارکنان کاسته خواهد شد .این اقدام ،سبب وفاداری بیشتر کارکنان به سازمان میشود.
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واژگان کلیدی :وفاداری ،کارکنان ،مدیران ،دانشگاه علوم پزشکی

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

مقدمه

انرژی فرد در خدمت نظام اجقماعی منجر بمه کیفیمت

امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت بیان میکنند که

خدماو و توسعه اققصاد میشود ( .)7در سمازمانهای

مهمترین و ارزشممندترین سمرمایه سمازمان ،سمرمایه

امروزی کسب م یت رقابقی سازمانها بیش از آن کمه

انسانی آن است و توجه به این سمرمایه گمرانبهما بمر

وابسقه به منابع فی یکی آنها باشد ،به دانش و اسقفاده

روند شکست یا کامیابی سمازمان تم یر مسمق یم دارد.

از منابع انسانی که در اخقیار آنها است ،بسقگی دارد.

تالش برای توسعه وفاداری کارکنان امر مهممی اسمت

سازمانها برای ب اء و حیاو خود ،در کسب و حفم

کممه مممدیران بایمد بممه آن توجمه داشممقه باشممند .افممراد

م یت رقابقی ،با یکدیگر به رقابمت ممیپردازنمد و در

سمازمان پایبندترنمد و

این خصوص ،به کارگیری بهقر منابع انسانی از عوامل

وفادارتر ،به ارزشها و اهمدا

به ترک سمازمان و یمافقن فرصمتهای شمللی جدیمد

میشود ( Tang .)8و همکارش عمدالت سمازمانی را

اقممدام ممیکننممد ( .)1توسممعه ب شهممای اققصممادی و

به عنوان یکی از عوامل ت یرگذار بر وفاداری کارکنان

اجقماعی دانشگاهها و به عبارتی توسعه ملی ،جم ء بما

معرفی ممیکننمد ( .)9اممروزه نیمروی انسمانی مماهر،

کمک منابع انسانی کارآممد میسمر نیسمت و کارکنمان

مق صص ،دانشمدار ،مشقاق و خالق یکی از م ایمای

دانشگاه به عنوان ب رگترین منبع انسانی سمازمانهای

رقابقی سازمانها بوده و داشقن چنین کارکنمانی بمرای

علمی و پژوهشی اهمیت بس ایی در ارت مای سمالمت

هر سازمانی یمک م یمت و راهمی بمه سموی ترقمی و

جامعه دارند به طوری که سازمانهای مراقبت سالمت

پیشرفت است ( .)11احسما

وفماداری بمه سمازمان

بدون نیروی کارآمد نمیتوانند به موف یقی دست یابند

موجب میشود کارکنان با انگی ۀ بیشقر و مشقاقانه بمه

( .)2نیروی انسانی مؤ ر ،عامل اصلی تداوم موف یت و

فعالیت بپردازند و در نقیجه خروجی آنها بمه مراتمب

سازمان است ( .)3هیچ سازمان مراقبمت

بهقر و بهرهوری نیروی انسانی باالتر خواهد بود .ایمن

بهداشقی بدون نیروی کارآمد نممیتوانمد دوام بیماورد

وجود انگی ه در کارکنان ،موجب وفاداری به سمازمان،

سمممازمانهای صمممنعقی و تجممماری،

تعهد ،تعلق و رضمایت شمللی خواهمد شمد.

تح ق اهدا
( .)4بمممرخال

احسا

بهداشقی بمه نمدرو روشهمای افم ایش وفماداری در

خشنودی بیشقر تلییمراو در سمازمان را ممیپمذیرد و

ساح کارکنان را بررسمی کردهانمد ( Jahangir .)5و

خود را با آنها وفق میدهد چون خمود را ب شمی از

 ،Shokrpourموف یمت و کارآمممدی منممابع انسممانی را

سازمان میداند و سیاستهای سازمان را درک میکند

وابسقه به اسقفاده کارآمد از علوم رفقماری و شمناخت

( .)11در م ابل تلییر پیاپی کارکنمان و عمدم وفماداری

مفاهیم مؤ ر بر کارآمدی نیروی انسانی ممیداننمد (.)6

کارکنان بمه سمازمان ،موجمب وارد آممدن ه ینمههای

از سمموی دیگممر هنگممام پیوسممقن نی مروی انسممانی بممه

زیادی به سازمان شده و در واقع نموعی دوبارهکماری

سازمانها مجموعهای از خواستها ،نیازها و آرزوهما،

در سازمان رخ میدهد و منابع سازمان اتال

میشمود

یعنی انقظاراو شللی مارح میشود .وفاداری کارکنان

( Becker .)12وفاداری را به شکل یک فرآیند شمرح

به سازمان به عنوان رکن اساسی وفماداری و گذاشمقن

داده است .این مح ق معق د است کمه اگمر فمردی بما
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مهم اف ایش توان رقابتپمذیری سمازمانها محسمو
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وجود آگاهی از شرایط بهقر یک شلل ،ح موق بیشمقر

ارزیابی عملکرد و ارت اء شللی بمر ب ماء و مانمدگاری

و شرایط مناسبتر ،از پذیرش آن شلل بهمنظور حف

نیروی انسانی ت یرگمذار هسمقند ( .)18بما توجمه بمه

شلل فعلیاش امقناع کند ،وفماداری فمرد بمه سمازمان

ماالب فوق مح ق نسبت به شناسایی عوامل مؤ ر بمر

پنداشقه میشود .وفاداری را میتوان پایداری و بماو

وفماداری کارکنمان بممه سمازمان از دیمدگاه کارکنممان و

در روابط و صداقت در تعمامالو و عممل کمردن بمه

ممدیران در دانشمگاه علموم پ شمکی رفسمنجان اقممدام

تعهممداو تعریممف نمممود ( Ineson .)13و همکمماران

نمود.

عوامل مؤ ر بر وفاداری کارکنان را مؤلفههای تعهد بمه

معرفی ذکر میکند ( Chang .)14عدالت سمازمانی را

صممورو م اعممی در بممازه زمممانی دیممماه  1395تمما

به عنوان یکی از عوامل ت یرگذار بر وفاداری کارکنان

مردادممماه  1396انجممام شممد .حمموزههممای سممقادی

معرفی میکند .مح ان همچنین از ت یر عوامل فمردی

معاونتهای توسمعه ممدیریت و منمابع ،ذمذا و دارو،

از قبیل سن ،جنسیت ،تحصیالو بر وفاداری کارکنمان

آموزشی و پژوهشی ،بهداشقی ،دانشجویی و فرهنگی،

خبر میدهند ( Awamleh .)15گم ارش میکنمد کمه

درمممان و نیمم دانشممکدههممای پرسممقاری و مامممایی،

مدیران در تعیمین عواممل ممؤ ر در افم ایش وفماداری

پیراپ شکی ،دندانپ شکی و پ شکی بمه عنموان محمیط

سممازمانی ،مقلیرهممای انگیمم ش ،سمماح تحصممیالو،

پژوهش انق ما

شمدند .جامعمه آمماری را  487نفمر

برقراری معیارهای عادالنمه ،بهبمود فيمای سمازمانی،

تشکیل داده بودند که  427نفمر از آنمان کارمنمد و 61

امنیت و بماو شمللی را در اولویمت قمرار ممیدهنمد

نفر ممدیر بودنمد 211 .کارمنمد بمه روش نمونمهگیری

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

تصممادفی سمماده و بمما اسممقفاده از جممدول کرجس می و

عنمموان بررسممی ن ممش تعهممد سممازمانی کارکنممان در

مورگان به عنوان حجم نمونه انق ا

و در خصموص

موف ی متآمی بممودن تلیی مر سممازمانی ،بممه ای من نقیجممه

مدیران اقدام بمه سرشمماری گردیمد .در نهایمت 196

رسیدند که عمواملی از قبیمل رابامه کارمنمد  -ممدیر،

پرسشمنامه توسممط کارمنمدان و  52پرسشممنامه توسممط

انگی ش شللی ،اسق الل ن ش بر تعهد کارکنان نسمبت

مدیران تکمیمل و بازگشمت داده شمد .بما اسمقفاده از

به تلییر سازمانی ت یر بس ایی دارد .همچنین یافقههای

آزمون کلموگرو  -اسمیرنو  ،نرممال بمودن دادههما

این تح یق نشان میدهد که تعهد عاطفی کارکنمان بمه

بررسی شد و مش ص شد کمه دادههما نرممال بودنمد.

نوبه خود عملکرد را بهبود میب شد ( .)17وفائینمژاد

جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه اسمقفاده شمد.

و همکاران در تح یق خود با عنموان بررسمی عواممل

جهت بررسی عوامل مؤ ر بر وفاداری کارکنان از نظمر

مؤ ر بر ب اء و ماندگاری (حف و نگهداری) کارکنمان

مدیران و کارکنان از یک پرسشنامه مح ق سماخقه کمه

سقادی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم

در برگیرنده  36سؤال و شش بعد است ،اسقفاده شمد.

پ شممکی و خممدماو بهداشممقی ،درمممانی مازنممدران،

این ابعاد شامل تعهد سازمانی ( 6سمؤال) ،حمایمت و

گ ارش کردند که نظام پرداخمت ،تسمهیالو رفماهی،

جو سازمانی ( 7سؤال) ،شرایط شللی -سمازمانی (13
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بودند .بمه منظمور طراحمی پرسشمنامه مح مق سماخقه

آن ،حف خواهد شد .پرسشنامههای مذکور یک هفقمه

مممذکور از ترکی مب سممه پرسشممنامه اسممقفاده شممد .در

پس از توزیع بین افراد مورد ماالعه ،با مراجعه مجمدد

پرسشنامه ذبیحی عوامل ت یرگمذار بمر وفماداری در 6

مح ق به افراد ،جمعآوری شدند که جمعآوری برخی

بعد تعهد مدیران به سازمان ،امنیمت شمللی کارکنمان،

نی به دلیل عدم تکمیمل بمه هفقمه بعمد موکمول شمد.

مشارکت کارکنمان در تصممیمگیری و آزادی اخقیمار،

روایی محقوایی پرسشنامه مح ق سماخقه توسمط پمن

مشارکت اجقماعی کارکنان و ایجاد روابمط ارگمانیکی

نفر از اساتید دانشگاهی در رشقه مدیریت و همچنمین

در سازمان و توجه به می ان ح وق و دسقم د بررسمی

خبرگان و مق صصان اداری شماذل و بما سماب ه کمار

شدند ( .)19در پرسشنامه برممک نیم ایمن عواممل در

بیش از  11سال در دانشگاه علوم پ شمکی رفسمنجان

چهممار بعمد اعق مماد بممه ارزشهمای اخالقمی سممازمان،

ت ییممد شممد .آلفممای کرونبمماخ بممرای سممازههممای تعهممد

تعلق بمه محمیط کمار ،تمالش بمرای خمود را

سممازمانی از نظممر مممدیران  1/763و از نظممر کارکنممان

ب شی از سازمان دیمدن ،مانمدن در سمازمان طراحمی

 ،1/836سازه حمایت و جو سازمانی از نظمر ممدیران

شممدند ( .)21در پرسشممنامه خواجممه بمماف ی عوامممل

 1/711و از نظر کارکنان  ،1/746سازه شرایط شللی-

ت یرگذار بر وفاداری در دو دسقه کلی اعق اد به لمذو

سممازمانی از نظممر مممدیران  1/851و از نظممر کارکنممان

بردن از کار در سازمان و تم یر منمافع ممالی کارکنمان

 ،1/837سازه م ایای مالی از نظر ممدیران  1/715و از

طب هبندی شدند ( .)21در خصوص وفاداری کارکنمان

نظر کارکنان  ،1/724سمازه چشممانداز ارت ماء از نظمر

به سازمان از منظر مدیران و کارکنان نی از پرسشمنامه

مممدیران  1/779و از نظممر کارکنممان  1/784و آلفممای

مروتی که  8سؤال و سه بعد دارد ،اسقفاده شمد (.)22

کرونباخ برای سمازه اسمق الل و خودم قماری از نظمر

ابعاد این پرسشنامه شامل اعق اد به ارزشهای سازمان

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

سممازمان (2

که نشان از پایایی پرسشمنامه مح مق سماخقه داشمت.

سؤال) ،ماندن در سازمان ( 3سمؤال) بمود .در ابقمدای

روایممی محقمموایی پرسشممنامه وفمماداری در ماالعمماو

پرسشنامه سؤاالو مربوط به ویژگیهای دموگرافیمک

مروتی مورد ت یید قرار گرفت و آلفمای کرونبماخ ایمن

مدیران و کارکنمان طمرح شمد کمه دربرگیرنمده سمن،

پرسشنامه  1/892گ ارش شد کمه نشمان از پایمایی آن

جنسیت ،تحصمیالو ،سماب ه کمار و وضمعیت ت همل

داشت ( .)22از آزمون آماری تی جهت تحلیل دادههما

بودند .در خصوص تکمیل پرسشنامه توسط ممدیران،

اسقفاده شد .دادهها در نرماف ارهای  SPSSنسم ه 21

هماهنگیهای الزم با مسئولین دفاتر صورو گرفت و

و  Smart-PLSنسممم ه  2وارد شمممدند .یکمممی از

یا بما مراجعمه مسمق یم بمه ممدیران واحمدهای ممورد

خروجیهای مهم نرماف ار  Smart PLSضریب مسیر

ماالعه ،پرسشمنامههما در اخقیارشمان قمرار داده شمد.

است .اگر م دار ضریب مسمیر بمین مقلیمر مسمق ل و

همچنین از کلیه شرکتکنندگان در ماالعمه ،رضمایت

مقلیر وابسقه مثبت باشمد بما افم ایش مقلیمر مسمق ل

آگاهانه اخذ گردید و به آنهما اطمینمان داده شمد کمه

شاهد اف ایش در مقلیر وابسقه خواهد بود و بمالعکس

احسا

( 2سمؤال) ،تممالش بممرای تح ممق اهممدا
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سؤال) و اسق الل و خودم قماری در کمار ( 2سمؤال)

اخقیار کسی قرار ن واهد گرفمت و جنبمه محرممانگی
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سؤال) ،منافع مالی ( 3سمؤال) ،چشممانمداز ارت ماء (5

اطالعاو پرسشنامههای تکمیل شمده توسمط آنمان در

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

اگر م دار ضریب مسمیر بمین مقلیمر مسمق ل و مقلیمر

بررسی مرد و  48درصد آنان را زنان تشکیل میدادند.

وابسقه منفی باشد بما افم ایش مقلیمر مسمق ل شماهد

کلیمه مممدیران مق هممل و  85درصممد کارمنممدان مق هممل

کاهش در مقلیر وابسقه خواهد بود .همچنین همر چمه

بودند 54 .درصد مدیران در گروه سمنی  46سمال بمه

ضرایب مسیر به عدد  1ن دیکتر باشند بیانگر شمدو

باال و  48درصد کارکنان در گروه سمنی  36-45سمال

ت یر بیشقر مقلیر مسق ل بر مقلیر وابسقه هسقند (.)23

بودنممد 21 .درصممد مممدیران دارای تحص میالو دکقممرا

ساح معنیداری  1/15در نظر گرفقه شد.

بودند و نی در میان کارمندان 51 ،درصد داری مدرک
تحصمیلی لیسممانس بودنممد 51 .درصممد مممدیران دارای

یافتهها

ساب ه کاری بین  11-21سمال و  32درصمد کارکنمان

 64درصد مدیران مورد بررسی مرد و  36درصد آنان

دارای ساب ه کاری باالتر از  21سال بودند (جمدول 1

زن بودند .از سوی دیگمر  52درصمد کارکنمان ممورد

و .)2

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک مدیران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای دموگرافیک

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

مجرد

7
)177( 47

ویژگیهای دموگرافیک

جنسیت

مرد

)46(91

زن

)94(22

متأهل

گروه سنی

25 -95

)4(6

دیپلم

)4( 6

(سال)

94-65

)67(26

فوقدیپلم

7

 64به باال

)56(92

لیسانس

)90( 22

7

فوقلیسانس

)90( 22

سابقه خدمت

5-17

)4( 6

دکتری

)27( 12

(سال)

11-27

)57( 97

باالتر از  21سال

)66(24

کمتر از 25

7

تحصیالت

جدول  :2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

مرد

)52(175

زن

)61(34

کمتر از 25

ویژگیهای دموگرافیک

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

وضعیت تأهل

مجرد

)15(91

متأهل

)15(107

)5(17

(سال)

94-65

)61(30

فوقدیپلم

)17(27

 64به باال

)11(94

لیسانس

)57(171

)10(96

فوقلیسانس

)27(67

17-5

)21(62

دکتری

)9(5

11-27

)97(47

سابقه خدمت (سال)

کمتر از 5

باالتر از 21
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گروه سنی

25 -95

)23(51

دیپلم

)10(95
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کمتر از  5سال

وضعیت تأهل

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

مدل ساخقاری  PLSدر خصوص سنجش راباه بمین

تعیین شد .در نهایت نقیجمه ت یرگمذاری مؤلفمههمای

عوامل مؤ ر بمر وفماداری کارکنمان و م ولمه وفماداری

چشمممانممداز ارت مماء و اسممق الل و خودم قمماری بممر

کارکنان از منظر مدیران نشان داد که ت یر مؤلفه تعهمد

وفاداری کارکنان به سازمان از منظر مدیران به ترتیمب

سازمانی بمر وفماداری کارکنمان بمه سمازمان از منظمر

 1/129و  1/136تعیین شد (شمکل  .)1بنمابراین ایمن

مدیران به می ان  1/261بود .از طرفی مؤلفه حمایت و

نقممای نشممان داد کممه از دی مدگاه مممدیران بممه ترتی مب

جو سازمانی بر وفاداری کارکنان به سمازمان از منظمر

سازههای حمایمت و جمو سمازمانی و شمرایط شمللی

مدیران به می ان  1/464ت یرگذار بود .همچنمین تم یر

سازمانی دارای بیشقرین ت یر بر وفاداری کارکنمان بمه

م ایای مالی بر وفاداری کارکنان بمه سمازمان از منظمر

سازمان بود و از سوی دیگمر سمازههمای چشممانمداز

مممدیران طبممق ضممریب مسممیر 1/148 ،تعیممین شممد.

ارت اء و اسق الل و خودم قماری بمه ترتیمب کمقمرین

ت یرگذاری مؤلفه شرایط شللی سازمانی بمر وفماداری

ت یر را داشقند.

کارکنان به سازمان از منظر ممدیران بمه میم ان 1/442

عوامل مؤ ر بمر وفماداری کارکنمان و م ولمه وفماداری

کارکنان طبمق ضمریب مسمیر  1/213بمه دسمت آممد.

کارکنان از منظر کارکنان نشان داد که ت یر مؤلفه تعهد

ت یرگذاری مؤلفه شرایط شللی سازمانی بمر وفماداری

سازمانی بمر وفماداری کارکنمان بمه سمازمان از منظمر

کارکنان به سازمان از منظر کارکنمان بمه میم ان 1/466

کارکنان 1/412 ،بود .از طرفی مؤلفمه حمایمت و جمو

بود .در نهایت نقیجه ت یرگذاری مؤلفههای چشمانداز

سازمانی بمر وفماداری کارکنمان بمه سمازمان از منظمر

ارت اء و اسق الل و خودم قاری بر وفماداری کارکنمان

کارکنان به می ان  1/192ت یرگذار بود .همچنین تم یر

به سازمان از منظر مدیران به ترتیمب  1/123و 1/321
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مدل ساخقاری  PLSدر خصوص سنجش راباه بمین

م ایای مالی بر وفاداری کارکنان بمه سمازمان از منظمر
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شکل  :1بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر بر وفاداری و مقوله وفاداری کارکنان به سازمان مسیر از منظر مدیران

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

بود (شکل  .)2نقای نشان داد که از دیمدگاه کارکنمان،

سازمان بودند و از سوی دیگر سازههمای چشممانمداز

به ترتیب سازههای شمرایط شمللی سمازمانی و تعهمد

ارت اء و حمایت و جو سمازمانی بمه ترتیمب کمقمرین

سازمانی دارای بیشقرین ت یر بر وفاداری کارکنمان بمه

ت یر را داشقند.

شکل  :2بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر بر وفاداری و مقوله وفاداری کارکنان به سازمان مسیر از منظر کارکنان

ا رگذار بر وفاداری کارکنان بمه سمازمان شمامل تعهمد

یعنی با اف ایش این مقلیرها ،م وله وفماداری کارکنمان

سممازمانی ،حمایممت/جو سممازمانی ،شممرایط شممللی-

سممازمان از منظممر مممدیران دانشممگاه علمموم پ شممکی

سازمانی ،منافع مالی ،چشمانمداز ارت ماء و اسمق الل و

رفسنجان اف ایش پیدا نمود (جدول .)3

خودم قاری) و مؤلفه وفاداری کارکنان به سمازمان از
جدول  :3بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان بر مقوله وفاداری از منظر مدیران
تعهد سازمانی

7/241

2/561

7/77

حمایت  /جوسازمانی

7/646

6/613

7/71

شرایط شغلی-سازمانی

7/662

9/497

7/77

منافع (مزایای) مالی

7/161

1/312

7/76

چشمانداز ارتقاء

7/123

1/314

7/77

استقالل و خودمختاری

7/194

2/526

7/77

مؤلفههای وفاداری کارکنان به سازمان
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ضریب مسیر

آماره T

P-Value
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نقای تحلیمل دادههما نشمان داد کمه بمین مؤلفمههمای

منظر مدیران راباه مثبمت و معنماداری وجمود داشمت

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

همچنین بین مؤلفههای ا رگذار بمر وفماداری کارکنمان

سازمانی ،منافع مالی ،چشممانداز ارت ماء و اسمق الل و

به سازمان و وفاداری کارکنان از منظر کارکنمان رابامه

خودم قاری ،م وله وفاداری کارکنان سازمان از منظمر

مثبت و معناداری وجود داشت ،یعنی با اف ایش تعهمد

کارکنان دانشگاه علوم پ شکی رفسنجان اف ایش پیمدا

سممازمانی ،حمایممت/جو سممازمانی ،شممرایط شممللی-

نمود.

جدول  :4بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان بر مقوله وفاداری از منظر کارکنان
ضریب مسیر

آماره T

P-Value

تعهد سازمانی

7/612

9/234

7/77

حمایت  /جوسازمانی

7/132

2/149

7/77

شرایط شغلی-سازمانی

7/219

1/311

7/79

منافع (مزایای) مالی

7/644

9/371

7/71

چشمانداز ارتقاء

7/729

1/316

7/72

استقالل و خودمختاری

7/921

2/621

7/77

مؤلفههای وفاداری کارکنان به سازمان

بحث و نتیجهگیری

وفاداری سازمانی می ان تعهد سازمانی نیم بهبمود پیمدا

نقممای نشممان داد کممه از دیمد مممدیران تعهممد سممازمانی،

کرده بود ( .)24در واقع ایمن گونمه ممیتموان اسمقنباط

حمایت و جو سازمانی و شمرایط شمللی -سمازمانی و

نمود ،افرادی کمه از سماوح تعهمد سمازمانی بماالتری

م ایای (منافع) ممالی ،چشممانداز ارت ماء و اسمق الل و

سمازمان برخموردار بودنمد،

نسبت به نیمل بمه اهمدا

عبارو دیگر از منظر مدیران این عوامل با اف ایش خود

داشقند و در نقیجه خود را مل م به ماندن در سمازمان و

باعث ت ویت هر چه بیشقر وفاداری کارکنان به سازمان

تح ق اهدا

سازمانی میدانسقند .نقای ماالعه حاضمر

میشوند.

نشان داد که از دیدگاه مدیران ،مؤلفمههمای حمایمت و

مؤلفممه تعهممد سممازمانی از منظممر مممدیران بممر وفمماداری

کارکنان نی ت یرگذار بود .این یافقهها با نقمای تح یمق

کارکنان ت یرگذار بود .این یافقه با نقمای تح یمق مایمل

 Ryanو عبدی و همکاران هم وانی داشمت (.)25،26

افشار و همکاران هم وانی دارد .آنها در ماالعه خمود

نقای تح یق  Ryanنشان داد وفاداری سازمانی (تعلمق

به این نقیجه رسمیدند کمه در بیمارسمقان اممامخمینمی،

عاطفی که یک فرد نسمبت بمه یمک سمازمان احسما

ولیعصر ،رسولاکرم ،شهدای تجریش و طال انی ارتباط

میکند) به شمکل معنماداری بما همر دو بعمد حمایمت

آماری معناداری بین وفاداری سازمانی و تعهد کارکنمان

سازمانی و شرایط شللی -سازمانی ارتبماط پیمدا کمرده

وجود داشت .آزمون رگرسیون بین این دو مؤلفمه نیم

است ( .)25عبدی و همکاران نی در تح یمق خمود بما

نشممان داد در ایمن بیمارسممقانهمما بمما افم ایش و بهبممود

عنمموان ن ممش رهبممری معنمموی در وفمماداری کارکنممان
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همانطور که در نقای ایمن تح یمق نشمان داده شمد

جو سازمانی و شمرایط شمللی-سمازمانی بمر وفماداری

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-08

خودم قاری بر وفاداری کارکنان ت یرگمذار بودنمد .بمه

احسا

تعلق و وفاداری بیشمقری نسمبت بمه سمازمان

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

حمایت و جو سازمانی با وفاداری کارکنمان ،بمه جم ء

اسق الل داده شود و مورد تشمویق ممالی قمرار گیرنمد،

عشق بمه نوعدوسمقی ،رابامه معنمادار و مثبمت وجمود

تعهد و دلبسقگی و در نقیجه وفاداری بیشقری نسمبت

داشت ( .)26این یافقهها نشان داد کمه رهبمری معنموی

بممه سممازمان خواهنممد داشممت ( .)29همچنممین نقممای

که ب ش مهمی از حمایت و جو سمازمانی ممیباشمد،

پژوهش انجام یافقه بما نقمای ماالعمهای تحمت عنموان

مؤلفه بسمیار مهممی جهمت تم یر مثبمت بمر وفماداری

بررسی راباه بین مؤلفمههای کیفیمت زنمدگی کماری و

کارکنان به سازمان است .بنابراین کارکنانی کمه محمیط

تعهد سازمانی کارکنان مراک آموزشی هم موانی دارد.

سازمانی را آکنده از جو حمایت و مناسب با روحیمه و

در این ماالعه فرهادی و احمدی پژوهشمی انجمام داد

عالئق خود ممیدانسمقند و همچنمین شمرایط شمللی و

که نقای آن نشان داد که بین مؤلفههای کیفیت زنمدگی

مسئولیت خود را مقناسب با عالئق خود میدانسقند ،به

کمماری ،ویژگممیهممای محممیط شممللی در م ایسممه بمما

سازمان وفادارتر بودند .عالوه بر این ،از دیدگاه مدیران

ویژگیهای خود شلل ،چشمانداز ارت اء ،قانونگرایی و

مؤلفه منافع و م ایای ممالی بمر وفماداری کارکنمان نیم

تعهد عاطفی همبسقگی مثبت و معناداری بما وفماداری

ت یرگذار بود .ایمن یافقمههما بما نقمای تح یمق  Yeeو

کارکنان به سازمان دارند و همچنین بین کیفیت زندگی

همکاران هم وانی دارد .آنها در تح یق خود با عنوان

کاری و تعهد مسقمر همبسقگی معناداری وجود نمدارد

راباه بین وفاداری کارکنان ،کیفیت خمدماو ،رضمایت

( .)31بنابراین این نکقه قابل اسقنباط اسمت کمه وجمود

مشقری و وفاداری مشقری و سودآوری سازمان ،منمافع

محیط سازمانی و شرایط شللی شفا

و امیدوار کننمده

و م ایای مالی برای کارکنان سمازمان را ممورد بررسمی

از حیث ارت اء شللی ،وفاداری بیشمقر کارمنمدان را در

قرار دادند .نقای این پمژوهش نشمان داد کمه وفماداری

پ می دارد .همچن مین مح میط سممازمانی توانمندسمماز کممه

کارکنان بر کیفیت خدماو مؤ ر بوده ،کیفیت خمدماو

اهمیمت ویمژهای بممه اسممق الل عمممل و داشممقن اخقیمار

بر رضایت مشمقری و رضمایت مشمقری بمر وفماداری

کارکنان قائل است ،موجمب وفماداری بیشمقر کارکنمان

مشقری و وفاداری مشقری بر سودآوری سمازمان و در

نسبت به سازمان میشود.

است ( .)27بنابراین میتوان نقیجمه گرفمت کمه توجمه

ایجاد وفاداری کارکنمان بمه سمازمان از منظمر کارکنمان

ساوح عالی سمازمان بمه دذدذمههمای ممالی کارکنمان

رعایت عامل تعهد سازمانی در سازمان ضروری اسمت.

میتواند به صورو مسمق یم و ذیرمسمق یم در افم ایش

لذا کارکنانی که این ممورد بمرای آنهما در سمازمانهما

وفاداری کارکنان ن ش تعیین کنندهای ایفا نماید و ایمن

رعایت شود دارای وفاداری بیشقری به سازمان نسمبت

عوامل با وفاداری کارکنان به سازمان دارای ا ر مسمق یم

به ب یه کارکنان خواهند بود Balford .در یک بررسمی

و مثبممت اسممت .همچنممین نقممای پممژوهش Shafer

نشان داد که تمایل بمه تمرک خمدمت و جایگ ینهمای

و Wangنشاندهنده ت یر مثبت جو اخالقمی حمایمت

شللی با میل به ماندن و وفاداری کارکنان به سمازمان و

کننده از اسق الل و خودم قاری بر وفماداری سمازمانی

میل به ماندن و وفاداری کارکنان بمه سمازمان بما تعهمد

بود ( .)28نقای پژوهش  Trevinبیمانگر ایمن بمود در

سازمانی ارتباط دارد .یعنی هر چه تعهد سازمانی افمراد
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دریافقند که بین رهبمری معنموی و ابعماد آن از جملمه

صورتی که کارکنان در محیای کار کننمد کمه بمه آنمان

تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران

حامد زینلی و همکاران

جایگ ینهای شمللی کماهش مییابمد ( .)31همچنمین

همکاران و ذبیحی ( )18،19همسمو اسمت .بمر اسما

نقای این تح یق با نقمای تح یمق  Leeو همکماران در

نقای ماالعه وفائینژاد و همکاران از دیدگاه کارکنمان،

مورد ماالعه ارتباط بین خدماو ارائه شده به کارکنمان

شرایط شللی -سازمانی و چشمانداز ارت اء بر وفاداری

بمما تعهممد سممازمانی هم مموانی دارد .در ای من بررسممی

کارکنان مؤ ر بودند ( )18و این عوامل راباه مسق یم و

گ ارش شد که نگرشهای کارکنان نسبت به سمازمان،

معنیداری با وفاداری کارکنان بمه سمازمان داشمقند کمه

بسقگی به خمدماتی دارد کمه سمازمان بمه آنهما ارائمه

نقای ماالعه حاضمر بما نقمای ایمن تح یمق هم موانی

ایمن خمدماو

داشت .همچنین نقای این تح یمق بما نقمای ماالعمهای

موجممب ایجمماد وجهممه مثبممت از سممازمان و در نهایمت

مشابه تحت عنوان بررسی راباه بین مؤلفههای کیفیمت

اف ایش تعهد سازمانی کارکنان میگردد ( .)32با توجمه

زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراک آموزشی-

به بررسیهای انجام شده از دیدگاه کارکنان بین تعهمد

درمانی هم وانی داشت ( .)36چنان که مح ان در آن

سازمانی و وفاداری کارکنان به سازمان راباه معنماداری

پژوهش دریافقند کمه بمین مؤلفمههای کیفیمت زنمدگی

وجود داشت .نقای ماالعه بالذمت و همکماران نشمان

کمماری ،ویژگممیهممای محممیط شممللی در م ایسممه بمما

داد که بین تعهد سازمانی و مؤلفههای آن بما وفماداری

ویژگیهای خود شلل ،اسق الل در کار ،قمانونگرایی و

کارکنان راباه معنادار و مثبقی وجود دارد ( .)33نقمای

تعهد عماطفی همبسمقگی مثبمت و معنماداری بما تعهمد

این ماالعه نشان داد بمین شمرایط شمللی-سمازمانی و

سازمانی وجمود دارد و بمین کیفیمت زنمدگی کماری و

وفاداری کارکنمان از منظمر کارکنمان ارتبماط معنماداری

تعهد مسقمر نی همبسقگی معناداری دیده شد ( )36بما

وجممود داشممت Bolduc .در تح ی ممی تحممت عنمموان

توجه به تح ی او صورو گرفقه از نظمر کارکنمان بمین

بررسی تعهد سازمانی در سازمانهای خمدماتی اسمپانیا

وفاداری کارکنان به سازمان و مؤلفمههمای چشممانمداز

با اسقفاده از مدل سه بعدی  Allenو  Meyerبمه ایمن

ارت مماء و اسممق الل و خودم قمماری ارتبمماط معنمماداری

نقیجه رسید که بین تعهد سازمانی و عملکرد سمازمانی

وجود داشت که با نقای حاصل از تح یمق  Balfourو

راباه مثبمت و معنماداری وجمود دارد ( .)34همچنمین

 Wechslerهم وانی دارد .آنان در تح یق خود نشمان

نقای این بررسی با نقای ماالعمه طالمبپمور و اممامی

دادنممد کممه تمایممل کارکنممان بممه تممرک خممدمت و

تحت عنوان ارتبماط وفماداری کارکنمان بمه سمازمان و

جایگ ینهای شللی (وفاداری) با میل به ماندن و میمل

حمایت و جو سازمانی هم وانی دارد .در این تح یمق

به نماندن با تعهد سازمانی ارتباط دارد به این معنما کمه

کممه یافقممههای آن بیمانگر وفمماداری کارکنممان در سمماح

هر چه تعهد سازمانی افراد باال باشد ،میل به مانمدن در

مقوسط و باالیی در جامعه تحت ماالعمه بمود ،بیمانگر

سممازمان افمم ایش مییابممد و تممرک سممازمان و یممافقن

ارتباط معنیدار آماری بین تعهد وفماداری کارکنمان بمه

جایگ ینهای شللی کاهش مییابد .همچنین Jenkins

سازمان و حمایت و جو سازمانی بمود ( .)35همچنمین

و  Tomlinsonنشان دادند که میان تعهد سمازمانی بما

نقای تح یق در رابامه بما معنمیدار بمودن رابامه بمین

ماندگاری شللی راباه مثبت و قموی وجمود دارد و در

مینماید بهگونهای کمه کیفیمت مالمو
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صممورتی کممه کارکنممان دارای اسممق الل و خودم قمماری

خواسقههای کارکنان خود کسب نمایند .به منظمور کمم

بیشقری باشند میتوانند وفماداری خمود را بمه سمازمان

شممدن درک نادرسممت مممدیران از کارکنممان ،دورههممای

بیشقر نشان دهند ( .)37،38همچنین ذبیحی در تح یمق

آموزشی منابع انسانی با هد

بهبود روابمط ممدیران و

خود در راسقای شناسمایی عواممل ممؤ ر بمر وفماداری

کارکنان تشکیل شمود و ممدیران درکمی بهقمر و واقمع

کارکنان سازمان به این نقیجه رسید که عوامل ممؤ ر بمر

بینانممهتر از وضممعیت کارکنممان داشممقه باشممند .توص میه

وفاداری کارکنان سازمان به سازمان بمه ترتیمب شمامل

میشود کمه اطالعماو الزم در ممورد سمالیق ،عمادو،

تعهد مدیران به سازمان ،چشمانداز ارت اء ،امنیت شللی

تحصیالو و خواسقههای کارکنان جمعآوری شده و به

کارکنان ،مشمارکت کارکنمان در تصممیمگیری و آزادی

اطالع مدیران مربوطه برسد تا در جهت وفاداری آنهما

اخقیار و اسق الل و خودم قاری است ( .)19نقای این

به سازمان تالش گمردد .همچنمین بایمد ممدیران دامنمه

تح یق نشان داد کمه مؤلفمه منمافع و م ایمای ممالی بمر

اخقیاراو (تفویض اخقیار) بیشمقری را بمرای کارکنمان

وفاداری کارکنان از منظر کارکنان مؤ ر بود و این عامل

خود در نظر بگیرند و از این لحاظ اسق الل بیشقری را

با اف ایش خود باعث ت ویت و ا ر مثبمت بمر وفماداری

برای کارکنان خود در تصمیمگیریها و انجام وظمایف

کارکنان به سمازمان ممیشمود .ایمن یافقمههما بما نقمای

قائل باشند.

 Kanagaretnamدر مؤسسممه ( GEMI: Gujarat
Management

Environment

)Institute

سپاسگزاری

وفاداری کارکنان به سازمان با توجه به اهمیت سمازمان

ارشممد رشممقه مممدیریت دولق می در دانشممکده مممدیریت

در مورد منافع مالی کارمندانش است .طبق این یافقههما

دانشگاه آزاد واحد رفسنجان با عنوان «شناسایی تفاوو

وفاداری از طریق ت مین منافع مالی و دادن اسق الل بمه

عوامل مؤ ر بر وفاداری کارکنان به سمازمان از دیمدگاه

کارمند ت مین میشود .وی در ماالعه خود به این نقیجه

کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پ شکی رفسنجان» بود

رسید که بنیادینترین عوامل مؤ ر بر وفاداری سمازمانی

کممه بمما کممد اخممالق  19421211942112بممت شممد.

عبارواند از تعهد سمازمانی و حمایمت سمازمانی ()38

نویسندگان بمر خمود الزم ممیداننمد کمه از کارکنمان و

که با نقای این تح یق هم وانی داشت.

مدیران مورد بررسی قدردانی نمایند.
تضاد منافع

پیشنهادها

با توجه به نقای حاصل از این پژوهش ضروری اسمت
مدیران به مجموعهای از مهاروها و فناوریهما مسملط

بین نویسندگان این تح یق هیچگونمه تعمارم منمافعی
وجود نداشت.
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هم وانی داشت .یافقههای  Kanagaretnamنشان داد
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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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