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مقدمه :ماندگاری نیروی انسانی برای سازمانها اهمیت دارد و شناسایی عواملی که سبب ماندگاری کارکنان میشود ،ضرروری اسرت رفارار
رهبری اخالقی با تأکید بر هنجارها ،میتواند زمینه را بر ماندگاری کارکنان فراهم سرازد و پراداشهرای درونری از طریرق مبرادت روانری و
اجاماعی سبب حفظ کارکنان در محیط کار میشود این مطالعه ،به بررسی نقر پراداشهرای درونری منراب انسرانی و ترأثیر رفارار رهبرری
اخالقی بر ماندگاری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پرداخت
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بود که بره صرور مقطعری در سرا  1989برر روی  168نفرر از کارکنران سراادی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد ابزار گردآوری دادهها سه پرسشنامه رفاار رهبرری اخالقری ،پراداشهرای درونری منراب انسرانی و
ماندگاری کارکنان بودند جهت تحلیل دادهها ،از رویکرد معادت ساخااری اسافاده شد دادهها در نررمافزارهرای  AMOSو  SPSSنسرهه
 22وارد شدند
یافتهها :رفاار رهبری اخالقی بر میل به ماندگاری کارکنان با ضریب مسیر  2/282تأثیر داشت رفاار رهبری اخالقی بر پراداشهرای درونری
مناب انسانی با ضریب مسیر  2/956و پاداشهای درونی مناب انسانی بر ماندگاری کارکنان با ضرریب مسریر  2/556ترأثیر داشرت همننرین
نق میانجی پاداشهای درونی مناب انسانی در تأثیر رفاار رهبری اخالقی بر ماندگاری کارکنان تأیید شد
بحث و نتیجهگیری :با توجه به اهمیت ماندگاری کارکنان در محیط کار ،توصیه میشود که بره اجررای رفارار رهبرری اخالقری و اجررای
دقیق پاداشهای درونی در دانشگاه توجه شود

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

مقدمه

رفتار رهبری خالقی آغاا میشدر .محققاا  ،رهباری

وفااار ری ،نگر ن ای ساس ای سااااما هااا س ا

 )1و

ماندگاری کارکنا به معنای میل آ ها به وفار ر بادر
به سااما شاا سا

رضا شجاعی و همکار

 .)2نیاروی نساانی وفاار ر و

متعهااد ،فر اار ا و ااایف مقاارر فعا ی ا

خالقی ر به عند رفتاری مدرر دجه قر ر ر رند کاه
بر بعار خالقی رر روشهای رهبری رکز ر رر .)8
رهبار

خالقای باار ایررساتا خاادر نفادذ ر رنااد و

م ایکنااد و

خدرکارآمدی کارمند ر با ر قای نقاط باا قد آ هاا

می د ند عامال مه ای رر ثربخشای و بهار وری هار

ر قااام م ایبخشااند  .)9برخاای ا محققااا  ،رهبااری

سااما باشد .وجدر چنین نیرویی رر سااما دأم باا

خالقی ر ا ریدگا یارگیری جت ااعی مادرر دجاه

باالرفتن سطدح ع لکرر و پایین آمد میاز غیبا ،

ا طریق قلیاد

أخیر و رک خدم

کارکنا س

و وجهاه ساااما

قر ر میرهند و بیا میکنند که پیرو

و یارگیریهای مشاهد ی رفتاار رهبر نشاا ا آ هاا

ر رر جت اع مناسب جلد ر ر و امینه ر بر ی رشاد

پیروی میکنند .برخای ریگار ،رهباری خالقای ر ا

و دسعه سااما فر هم میآورر  .)3محققا رریافتند

ریدگا مبار ه جت اعی بررسی کرر و بیشتر بر هنجار

ایل به ماند جنبه ی ا عهد س  .رر ه ین ر ستا،
فر ر هنگامی که با هاد

و مأمدری هاای ساااما

ه انندساای کارر باشاند ،نساب

باه ساااما عهاد

رو بط مقابل أکید میکنند و بر ین باورند که پیارو
ایل ر رند هنگامی که با آ ها منصفانه رفتار شاد و
رهبر نشا به آ ها ه یا

میرهناد ،رو باط متقابال

بیشتری حساس میکنند و رر نتیجاه میال باه ماناد

یجار کنند .هر رو رویکرر به ررک و کانش فار ر باه

آ ها رر سااما فز یش مییابد .ایل باه ماناد باه

رفتار رهبری خالقی ک ک میکند .)11

عند یک نگرش ،قارر س

رک خدم

یا عدم ماندگاری رر شغل ر رر میا کارکنا بهتار ا

ع اااا خالقاای کارکنااا ر رر  )11و ویژگاایهااای

شاغلی پایشبینای

رهبری خالقی دسط محققا مختلفی بررسای شاد

سایر مد رر مانند رایابی رضاای

ن ای اد و عاادم وجاادر ماناادگاری ،م ای د نااد باع ا

س

پیامدهای منفی ارک خادم  ،عاارق نقاش ،بهاام

خالقی ا طریق رفتار عارالنه به حقدق کارکنا خدر

شغلی،

حتر م میگذ رند  )15و طبق یک بررسی ،مهم ارین

شاغلی و رر

ویژگی رهبری خالقی ،صا یمگیاریهاای خالقای

نقش ،غیب  ،عدم عالقه به کار ،عدم مشارک
عدم حساس مساود ی  ،عادم رضاای

 .)12-14بار سااس لادا خالقای ،رهبار

نتیجه کاهش ثربخشای ساااما شادر  .)4ا رسا

س

ر ر کارکنانی که ر ر ی مهارتها و جارب راند ی

راشهااای جت اااعی مثاال لااد ق

میباشند ،بر ی سااما بسیار هزینهبر س

که سبب قدی

عهد ساامانی ا طریق دساعه
و وفااار ری بااه

و می د ند

سااما میشدر  .)6رر مطا عه ی بر ی رفتار رهباری

منجر به ریگار هزیناههای نامحسادس گاررر  .)5ا

خالقاای ،مؤ فااههااای لااد ق  ،سااهیم قاادرت،

ج له مد رری که ا عد مل مؤثر بر ماندگاری نیاروی

معرفی شدند .)17

بسیاری ا مطا عات ر بطه باین رهباری خالقای و

رر ساااااما های نااادین ،ضااارورت دجاااه باااه

ماناادگاری کارکنااا ر أییااد کاارر نااد .)16-21

فعا ی های ساامانی رر چارچدب کدهای خالقی باا

سااما ها امانی می د نند کارکنا خدر ر حفظ کنناد
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کارکناا و

رفتار رهبری خالقی أثیر مثبتای بار نگارشهاا و

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

کار کرر بر ی سرپرستا خالقی

مطا عه ی عند شاد کاه سیساتمهاای پاار ش بار ی

که به آ ها فرل

ر ر شدر  .)22رر یاک بررسای جربای یان نتیجاه

ر قای نگیز کارکنا بسیار حائز ه ی

س  .نادع

حالل شد که باین سابکهاای رهباری و مانادگاری

نیروی کار ،رویکررهای خالقانه بیشتری ر بر ی ر ئه

کارکنا ر بطه مثب

پار ش میطلباد بناابر ین شناساایی و پاار ش بخاش

وجدر ر رر .)23

ا سدی ریگر ،یکی ا عد ملی که سبب مانادگاری

بسایار مه ای رر حفااظ و ماناادگاری کارکنااا سا

کارکنا رر ساااما مایشادر ،پاار ش ررونای سا

 .)32رر بررسی ریگری نشا ر ر شد که پار شهای

 .)24پار شها نه نها باه مانادگاری کارکناا ک اک

ررونی ثر بیشاتری بار مانادگاری کارکناا ر رناد اا

ماایکنااد بلکااه ا طریااق فرآینااد مبااارالت رو ناای،

پار شهای بیرونی  .)15نتاایج یاک حقیاق جربای

جت اعی ،قتصاری و سیاسی سبب یجاار نگیاز رر

نشااا ر ر کااه فعا یاا هااای پااار شرهاای یکاای ا

آ ها میشدر  .)25پار شهای ررونی به عند پار ش

سااتر ژیهااای ماناادگاری کارکنااا ساا

.)33

رو نی کاه باه طادر مساتقیم دساط کارکناا جرباه

ه ا طدر کاه شاار شاد ،رفتاار خالقای مادیر و

میشدر؛ عریف میشدر  .)27به عبار ی ،پار شهاای

پار شهای ررونی می د ند سابب میال باه مانادگاری

ررونی رر خدر شغل به وجدر میآیند مثال مدفقیا ،

کارکنا شدر ماا مطا عاا ی رر یان امیناه رر حادا

نادع ،چاا ش ،ختیاار ،مساود ی

و رشااد فارری یاا

ر نشگا علدم پزشکی نجاام نگرریاد و باه ه یا

شغلی ،رضای

نقش آ به عند یک متغیار میاانجی پرر ختاه نشاد

حرفه ی .ین پار شها شامل مدقعی

فاارری ،حساااس عاازت نفاات و حتاار م ا ساادی
سرپرسااتا

خالی ر رر چر کاه اد آ رر نگیاز ر ر

رر ر نشگا و با رر نار گرفتن ین مدضدع کاه رفتاار
خالقی مدیر مای د ناد بار پاار شهاای ررونای و

کارکنا بر ی ع لکرر بهتر ،نامحدور س  .گر کاری

ماندگاری کارکنا ثرگاذ ر باشاد و نیاز پاار شهاای

بنفسه بر ی فرر راش ر شته باشد ،نجام آ کار ،جر

ررونی سبب میل به ماندگاری نیروی کار گاررر ،یان

یعنای پاار ش

مطا عه به بررسی نقش پار شهای ررونی منابع نسانی

و پار شی س

که و خد ها آ س

کار رر ذ ت کار و جزم الینفک آ س  .بدین ر یاب

و رفتار رهبری خالقی بر میل به مانادگاری کارکناا

گاار پااار ش رروناای باشااد ،ریگاار نیاااا چنااد نی بااه

رر ر نشگا علدم پزشکی رفسنجا پرر خ .

سرپرستی بر ی نجام کار وجدر نخد هد ر ش

و فرر

با نگیز و محرکای ررونای ،خادر باه سادی هاد

روش بررسی

خد هد کارر  .)28جار ی ناااممناد ر هبارر

ین مطا عه ،ا نادع دلایفی – حلیلای بادر کاه باه

پار ش ،نه نها نیااهاای لالی نگیزشای کارکناا ر

لاادرت مقطعای رر ساااا  1398نجااام شااد .جامعااه

أمین میکند بلکه به کارکناا مکاا میرهاد کاه رر

آماری شامل اامی کارکناا ساتاری ر نشاگا علادم

حرک

مطا عااات نشااا م ایرهنااد کااه ب این پااار شهااا و

ساس جدوا مدرگا  179 ،نفر به عند حجم ن دناه

ماندگاری کارکنا ر بطه وجادر ر رر  .)24،31،31رر

نتخاب شدند و ا روش ن دنهگیری طبقه ی صارفی
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سطدح نگیزشی باال ری فعا ی

کنند .)29

پزشکی رفسنجا باه عاد ر  321نفار بدرناد کاه بار
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ه ی

 .)26ماادیری

پااار ش رر هاار ساااامانی

س  .با دجه به ه ی

حفظ و ماندگاری نیروی کار

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

متناسب با حجم ن دنه بر ی ن دنهگیری ساتفار شاد

رضا شجاعی و همکار

جدوا .)1

جدول  :1تعداد کل کارکنان و نمونههای مورد بررسی از کارکنان ستادی مورد بررسی
ردیف

نام واحد مورد بررسی

تعداد کارکنان

نمونه

ردیف

نام واحد مورد بررسی

تعداد کارکنان

نمونه

8

حوزه ریاست

88

5

6

معاونت درمان

97

88

7

معاونت پشتیبانی

09

77

2

معاونت غذا و دارو

72

85

9

معاونت دانشجویی

58

78

8

معاونت آموزشی

86

06

0

معاون بهداشتی

08

70

3

جمع کل

970

863

5

معاونت پژوهشی

77

88

رر ین مطا عه ،طالعات رمدگر فیک کارمند ستاری

به گزینه کامالً مد فقم علق گرف  .ر یب متیاابنادی

حصیالت پرسید شد .به

میانگین بعار مدرر بررسی رر هر سه پرسشنامه به ین

منادر ج عآوری ر ر ها ،ا سه پرسشانامه ساتاند رر

شکل بدر که  1-1/8بیانگر متیاا خیلی کام1/9-2/7 ،

ستفار شد .پرسشنامه رفتار رهبری خالقی ر ر ی 41

نشااا رهنااد متیاااا کاام 2/6-3/4 ،حاااکی ا متیاااا

که رر سااا  2111دساط  Kalshovenو

متدسط 3/5 ،ا  4/2نشا رهناد متیااا ایاار و بااال ر

نایر جنسی  ،سن و میز

سؤ ا س

ه کااار طر حاای شااد و ر ر ی  5بُعااد لااد ق
سؤ الت  1اا  ،)11ناایم فعا یا هاا رر چاارچدب
خالقی سؤ الت  12ا  ،)21عت ار ساؤ الت  21اا
 ،)28الش رر جه

ر قای کارکنا

سؤ الت  29اا

مالحاات خالقی پژوهش ا ج له رضای
بر ی مشارک

رر پاسخگدیی ،رعای

لال ر ار ری

و پرهیاز ا ساادگیری و فااش نشااد هدیا
مشارک کنندگا ر رعای

آگاهاناه
فاارری

شد.

 .)15پرسشنامه مانادگاری کارکناا ر ر ی  16ساؤ ا

باا ساتفار ا نااار فار ر خباار  ،رو یای محتااد یی

که رر ساا  2118دسط  Rakhraطر حای شاد

پرسشاانامه رفتااار خالق ای رهبااری  ،)15پرسشاانامه

 .)33پرسشنامه پار شهای ررونی منابع نسانی ر ر ی

 )34و پرسشاانامه پااار شهااای

س

ماناادگاری کارکنااا

 17سااؤ ا باادر کااه رر ساااا  1395دسااط حاااجی

ررونی منابع نسانی أیید شاد  .)27آ فاای کرونباا

مالمیرا یی و ه کاار طر حای شاد و ر ر ی  4بُعاد

محاسبه شد دسط محقق بر ی پرسشنامههاای رفتاار

منابع نسانی رر ص یمگیریها ساؤ الت 1

خالقی رهبری  ،)35 1/89مانادگاری کارکناا 1/81

ااا  ،)4وجاادر بااااخدرر رر کااار سااؤ الت  5ااا ،)8

 )34و پار شهای ررونای مناابع نساانی )27 1/91

ه ی  ،جا ب بدر و ندع کار سؤ الت  9اا  )12و

محاسبه گررید که نشا ا پایاایی یان پرسشانامههاا

ستقالا و آا ری ع ل کارکنا رر کار سؤ الت  13ا

رش .

مشارک

SEM: Structural

متیاارهی به سؤ الت پرسشنامهها ستفار شد به یان

Model

لدرت که متیاا  1به گزینه کامالً مخا فم و متیااا 5

سیست ا یک ر ر های چند متغیار بار ی ناد ا گیاری

730

 ) Equationبااااار ی جزیاااااهو حلیل
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 )17باادر  .)27ا طی اف  5گزینااه ی یکاارت باار ی

ا مدا معاارالت سااختاری
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 )35و بر ا عقاید مخا ف ساؤ الت  37اا  )41بادر

 4/3نشا رهند خیلای ایاار سا  .رر یان مطا عاه،

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

ساختارهای ناری متغیرهاای پنهاا ) و رو باط میاا

یافتهها

آ هاا سااتفار شاد و ناارم فاز ر  AMOSنسااخه 21

 76/4ررلد کارکنا ستاری ر مرر

ستفار شد .آماار هاای دلایفی ررلاد ،میاانگین و

بیشترین فر و نی کارکناا رر گارو سانی  47سااا و

معیار محاسبه شد .رر نرم فز ر آماری SPSS

بیشتر بدر  37ررلد) 46/4 .ررلد ا کارکناا ر ر ی

نسخه  21و رر شدند .سطح معنایر ری  1/15رر ناار

حصیالت رر مقطع کارشناسی رشاد و بااال ر بدرناد

گرفته شد.

جدوا .)2

نحر

شاکیل ر رناد.

جدول  :2توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک در کارکنان ستادی مورد بررسی
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک
زن

) 97/6( 58

مرد

) 62/0(888

 75سال و کمتر

) 80/8( 75

 76-95سال

) 80/7( 70

 95-05سال

) 95( 53

جنسیت

گروه سنی

 06سال و بیشتر

) 96(68

فوقدیپلم و پایینتر

) 89( 77

لیسانس

) 93/6( 62

فوقلیسانس و باالتر

) 02/0(80

تحصیالت

پار شهای ررونی منابع نسانی  4/1و ماندگاری 4/25

منابع نسانی و ماندگاری رر حاد خیلای ایاار بدرناد

به رس

آمد که میانگین متغیر رفتار رهباری خالقای

جدوا .)3

جدول  :3میانگین امتیاز رفتار رهبری اخالقی ،پاداش های درونی منابع انسانی و ماندگاری کارکنان ستادی مورد بررسی
متغیرهای مورد بررسی

انحراف معیار ±میانگین

چولگی ±کشیدگی

صداقت

9/0±30/73

0/0±33/06

تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی

0/0±8/95

-0/0±60/80

اعتماد

7/0±7/98

8/0±00/88

مؤلفهها

رفتار رهبری اخالقی

تالش در جهت ارتقای کارکنان

9/0±0/76

8/8±80/58

ابراز عقاید مخالف

0/0±82/98

0/75±-0/00

میانگین کل

9/68 0±/75

8/50±8/00

مشارکت منابع انسانی در تصمیمگیریها

4/0±78/76

8/08±-0/95

پاداشهای درونی منابع

وجود بازخورد در کار

0/0±77/70

8/72±0/80

انسانی

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

استقالل و آزادی عمل کارکنان در کار

0/0±78/70

میانگین کل

0/0±76/83

8/88±-0/09

میانگین کل

0/75±0/70

8/57±-0/83
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ماندگاری

اهمیت ،جالب بودن و تنوع کار

0/0±75/75

0/98±0/78
8/92±-0/75
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میااانگین متیاااا کاال رفتااار رهبااری خالقاای ،3/78

رر حد متدسط و میانگین متغیرهای پار شهای ررونی

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

با ستفار ا مدا ساختاری  ،Amosمدا جار شاد

باید باین  -3اا  +3باشاد و شااخص روم کشایدگی

ه ر با ضر یب ستاند رر شد بار عاملی رر شکل 1

س

که باید باین  -3اا  +3باشاد اا ر ر هاا نرمااا

مشخص شد .بر ی نرماا بدر شاخصها رر ،Amos

باشند .ذ با دجه به نتاایج آورر شاد رر جادوا 3

رو شاخص مدنار قر ر میگیرر که نرماا بدر ر ر ها

متغیرهای مدرر بررسی ا دایاع نرمااا رور نیساتند.

ر مشخص میکنند .شاخص وا چاد گی سا

کاه

نتایج بر اش مدا رر شکل  1نشا ر ر شد س .

رر هاار مقیاااس ،بااار عاااملی سااتاند رر باازر اار

به عند شاخص بر ی ند ا گیری متغیر رفتار رهبری

که ایرمقیاس مربدطاه ،نشاانگر

نااین کلیااه بعااار

نشا رهند ین س

خالقاای برخاادرر ر بدرنااد .ه

عاملی بر ی رفتار رهبری خالقی نشاا ر ر کاه کلیاه

خدر معنیر ر بدرند  .)P>1/111بر ساس بار عااملی

بعااار رر ساااا مربدطااه بااه خاادر معناایر ر بدرنااد

ستاند رر به ر یاب ساتقالا و آا ری ع ال ،وجادر

 .)P>1/111بر ساس بار عاملی ستاند رر به ر یاب

و ندع کاار

لد ق  ،نایم فعا ی هاا ،االش رر جها
کارکنا  ،بر ا عقاید مخا ف و عت ار ا ه ی

737

ر قاای
نسبی

بااخدرر ،مشارک
ا ه ی

منابع نسانی و ه ی

نسبی به عند شاخص بار ی ناد ا گیاری

متغیر پار شهای ررونی منابع نسانی برخدرر ر بدرناد

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور
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بهتری بر ی آ مقیااس بدرناد .نتاایج بخاش حلیال

پار شهای ررونی منابع نسانی رر سااا مربدطاه باه
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شکل  :1مقادیر ضرایب استاندارد شده حاصل از مدلسازی معادالت ساختار ی

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

جدوا  .)4نتایج بخش حلیل عااملی بار ی مقیااس

مربدط به خدر معنیر ر بدرند .)P>1/111

«مانادگاری» نشاا ر ر کاه کلیاه ساؤ اها رر مقیااس
جدول  :0بار عاملی استاندارد و پایایی ترکیبی مربوط به مقیاس رفتار رهبری اخالقی
متغیر

خطای

پایایی

استاندارد

ترکیبی

ابعاد

بار عاملی استاندارد شده

اجازه ابراز عقاید مخالف

0/573

ثابت

P-value

تالش در جهت ارتقا کارکنان

0/665

0/892

2/826

>0/008

اعتماد

0/006

0/825

5/926

>0/008

تنظیم فعالیتها در چارچوب اخالقی

0/836

0/780

3/786

>0/008

صداقت

0/370

0/880

8/329

>0/008

رفتار رهبری اخالقی

استقالل و آزادی عمل کارکنان در کار

0/858

ثابت

اهمیت ،جالب بودن و تنوع کار

0/009

0/085

6/089

>0/008

وجود بازخورد در کار

0/258

0/020

88/000

>0/008

مشارکت منابع انسانی در تصمیمگیریها

0/600

0/023

80/088

>0/008

پاداشهای درونی

ر ر شااد مناسااب باادر .طبااق جاادوا  ،5ررجااه

مدا پژوهش بر بر  1/168به رس

آماد کاه نشاا ا

آا ری/کااای رو ر م ای ااد بااهعند پرکاااربرر رین

باار اش مناسااب ماادا ر شا  .مقاااریر باااال ر ا 1/9

شاخص بر اش رر ماداسااای معاارالت سااختاری

شاخصهاای «نیکادیی بار اش ،بر انادگی طبیقای،

لقی کرر .هر چه مقد ر آ کدچاک ر باشاد ،بار اش

بر اندگی هنجارشد و بر اندگی فز یشی» نشا رهند

ر ر ها به مدا بهتر س  .یک معیار ر یج بر ی بررسی

مناسب بدر بر اش مدا س  .با دجه به ین که رر

که حالل قسیم

آمد بار ی یان

مناسب بدر ین شاخص ین س

مدا پژوهش ،امی مقاریر به رس

مقد ر کای رو بر ررجه آا ری بایستی ک تر ا مقد ر 5

شاااخصها بزر اار ا  1/9بدرن اد ،رر نتیجااه ماادا

باشد .رر مدا پژوهش ین مقد ر بر بر  3/89محاسابه

بر اش ر ر شد به ر ر ها مناسب بدر .مقاریر باال ر ا

شد .بنابر ین مدا ا بر اش مناسابی برخادرر ر بادر.

« 1/8شااخص نیکادیی بار اش عادیل یافتاه» نشاا

«جذر میانگین مجذور ت خطاای قریاب» بار مبناای

رهند مناسب بدر بر اش مدا س  .با دجه به ین

حلیل ما ریت باقیماند قر ر ر شا  .یان شااخص

که رر مدا پژوهش مقد ر به رسا

آماد بار ی یان

بر ی فد لل ط یناا مختلاف قابال محاسابه سا .

شاخص بزر ر ا  1/8بدر ،رر نتیجاه مادا بار اش

مقااد ر ک تاار ا  1/18باار ی ی ان شاااخص ،نشااا ا

ر ر شد به ر ر ها مناسب شخیص ر ر شد.
] [ DOI: 10.22062/5.3.287
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بر ساس شاخصهای نیکدیی بار اش ،مادا بار اش

بر اش مناسب مدا ر رر .مقاد ر یان شااخص بار ی

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

جدول  :5شاخصهای برازش برای مدل
جذر

میانگین

شاخص

شاخص

نیکویی

شاخص

شاخص

مجذورات خطای

نیکویی

برازش

تعدیل

برازندگی

برازندگی

برازندگی

تقریب

برازش

یافته

تطبیقی

هنجار شده

افزایشی

مقدار محاسبهشده

9/80

0/022

0/37

0/86

0/39

0/38

0/37

سطح قابلقبول

≥5

>0/08

≤0/30

≤0/80

≤0/30

≤0/30

≤0/30

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

درجه آزادی/کای دو

شاخص

نتیجه

شاخص

با دجه به شکل  1و جدوا  ،7ثر مساتقیم ساتاند رر

ررونی منابع نسانی با مانادگاری  )P>1/15مثبا

شد رفتار رهباری خالقای باا مانادگاری )P>1/15

معنیر ر بدر و با فز یش رر میز پار شهای ررونای

و معنایر ر بادر و باا فاز یش رر میاز رفتاار

منابع نسانی ،ماندگاری آ ها فاز یش یافا  .ا آنجاا

رهبری خالقی ،مانادگاری آ هاا فاز یش یافا  .باا

که هر رو مسایر رفتاار رهباری خالقای-پار شهاای

دجه به شکل  1و جادوا  ،5ثار مساتقیم ساتاند رر

رروناای منااابع نسااانی و پار شهااای رروناای منااابع

شد رفتار رهبری خالقی با پار شهای ررونی مناابع

کاه

مثب

نسانی  )P>1/15مثب

نسانی -ماندگاری معنیر ر بدر ،مای اد گفا

و

و معنیر ر بدر و باا فاز یش

رفتار رهبری خالقی بر ماندگاری به طدر غیرمساتقیم

رر میز رفتار رهبری خالقی ،رر پار شهای ررونای

ا طریق متغیر میانجی پار شهای ررونی منابع نسانی

منابع نسانی آ ها فز یش رید شد .با دجه به شاکل

رر سطح ط ینا  1/95أثیر ر ش .

 1و جدوا  ،7ثر مستقیم ستاند رر شاد پار شهاای

رابطه مورد بررسی

ضریب مسیر

P-value

وجود تأثیر

نوع تأثیر

رفتار رهبری اخالقی← پاداشهای درونی

0/956

*>0/008

دارد

مثبت

رفتار رهبری اخالقی ← ماندگاری

0/730

*>0/008

دارد

مثبت

پاداشهای درونی ← ماندگاری

0/556

*>0/008

دارد

مثبت

یافتههای مطا عه حاضر نشاا ر ر کاه میاانگین متیااا

رهبری خالقی رر ر نشگا علادم پزشاکی کررساتا

رفتاار رهباری خالقاای رر حاد متدساط باادر کاه بااا

متدسط بدر  .)37کری ی و ه کار رر یک بررسای

مطا عا ی که به آ ها شار میشدر؛ ه خد نی ر شا .

رر ر نشگا هاای علادم پزشاکی لافها و ر نشاگا

عناد بررسای

لاافها  ،میااانگین متیاااا رفتااار خالقاای ر متدسااط

رهبری خالقای رر میاا مادیر آمداشای

باارآورر کررنااد  .)36خااا ق خااد و ه کااار نیااز

ر نشگا علدم پزشکی کررساتا ا ریادگا مادیر و

میانگین متدسط متیاا رهبری خالقی رر ر نشگا آا ر

قارری و ه کار رر مطا عه ی ح
وضعی

730
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بحث و نتیجهگیری

عضای هیوا

عل ای ،رریافتناد کاه میاانگین متیااا
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جدول :6ضرایب مسیر و معنیداری رفتار رهبری اخالقی ،پاداشهای درونی و ماندگاری در مدل مسیر اصلی

نقش پاداشهای درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخالقی بر ماندگاری

رضا شجاعی و همکار

سالمی و حد رربیل ر أییاد کررناد  .)38میاانگین

ماندگاری رر کار پرستار با ینی ،رریافتند کاه میاز

متدسط رفتار رهبری خالقی نشا رهند یان مطلاب

ایل به ماندگاری پرستار باال بادر  )42ماا یافتاه

که مدیر رر نایم فعا ی های خالقای ،بار ا

ین پژوهش باا یافتاه کری ای و پارساافر ه خاد نی

س

عقاید مخا ف ا سادی کارکناا و االش رر جها
ر قای کارکنا

ند ش

خدب ع ل ن یکنند و رر رفتارشاا

عت ار و لد ق

باال نیس .

نگهد ش

و نتیجاه نشاا ر ر کاه میاز مانادگاری یاا
کارکنا رر حد متدسط بدر  .)43میاانگین

باالی ماندگاری کارکنا نشا رهند ین مطلب سا

رر مطا عه حاضر ،میانگین متیاا پار شهای ررونای

که کارکناا نگیاز خادبی بار ی میال باه ماناد رر

منابع نسانی رر حد خیلای ایاار بادر کاه باا چنادین

سااما خدر ر رند و ساااما د نساته سا

شار یط

مطا عاه ی کاه بااه آ هاا شاار ماایشادر؛ ه خااد نی

الام ر بر ی ین نگیز به وجدر آورر.

ند ش  Riasat .و ه کاار رر مطا عاه ی رر مادرر

یافتههای مطا عاه حاضار نشاا ر ر رفتاار رهباری

شاغلی و

خالقی بر میل به ماندگاری کارکنا أثیر ر ش  .یان

أثیر پار شهای ررونی و بیرونی بر رضای

ع لکرر شغلی و نقش میانجی سیستم پار ش ،میانگین

نتیجه با یافتههای پژوهشیهای قبلی مطابقا

پار شهاای ررونای ر متدساط بارآورر کررناد .)39

 Musenze .)5،7 ،17-19 ،44 ،45رر حقیقی حا

 Negussieنیااز رر مطا عااه ی بااا عنااد ر بطااه بااین

عند «رهبری خالقی و ماندگاری کارکنا رر بخاش

پار شهاا و نگیاز کااری پرساتار بی ارساتا هاای

وگاند » به ین نتیجه رسید رهباری خالقای

آریت آبابا ،رریاف

کاه میاانگین متیااا پاار شهاای

سالم

ر شا

ر بطه مثبتی با ماندگاری کارکنا ر رر  Eranil .)5و

بررسی  Daveو ه کار ه خد نی ر ش  .آ هاا رر

رهبری خالقی و ماندگاری نیروی کار ر بطاه وجادر

باا

ر رر  Brown .)7و  Treviñoرر پاااژوهش خااادر

پار شهای رر ونی رر محیط پرستاری نجاام ر رناد و

شار کررند که فرهنگساامانی می د ند سبب سهیل

رریافتند که میز میانگین متیاا نگیز ررونی پار ش

ماندگاری رهبر

خالقی شدر .فرهنگ خالقی سبب

ررونای) رر میاا پرسااتار رر حاد ایااار ماا میااز

ص یمگیاریهاای خالقای شاد و چناین سیسات ی

مطا عه ی رر مدرر أثیر نگیز ررونی بار رضاای

پار شهای بیرونی آ ها کم بدر  .)41با دجه به یان

وجدر رهبر

که میانگین پار شهای ررونی منابع نساانی بااال بادر،

چنین سیستمهایی بیشتر ایال باه مانادگاری ر رناد

مشخص شد که رر ساااما هاا باه ساتقالا و آا ری

 .)17رر مطا عه ی ریگر به ین نکتاه شاار شاد کاه

کار و

مطا عات رهبری شامل جنباه خالقای آ ) بار اأثیر

کارکنا رر صا یم

شاار ر رر و ر بطاه باین رهبار و

ع ل کارکنا  ،بااخدرر فر ر ا کارشا  ،ه ی
ندع آ بر ی کارکنا و مشارک
گیریها به ند ا کافی ه ی

ر ر میشدر.

خالقی ر میطلبد .رهبر

رهبر بر ایررسا
ایررس

خالقای رر

رر سااما ها به عند یک فرآیند أثیرگاذ ر

ماندگاری رر حد خیلی ایار بادر .حجتای و آاماا رر

کارکنا و ماندگاری آ ها رر سیستم أثیرگذ ر سا .

مطا عه ی رر مدرر ر باط بین جد خالقی و ایل باه

رر مطا عه ی ر بطه رهبری خالقی با عهد و وفار ری
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کارکنا أیید شد  )18و  Asifو ه کار باه ه این

 .)46رر ین ر ستا محققا أکیاد ر رناد کاه رهباری

یافته رسایدند  .)19طباق بررسایهاا عهاد و رفتاار

خالقی سبب فز یش نگیز های ررونی مایشادر .رر

رر کارکناا

یک حقیاق ،یان نتیجاه حالال شاد کاه رفتارهاای

مدیر سبب میشدر میل به رک خدم

ک تر شدر  .)44رر مطا عه ی به یان مدضادع شاار

خالقی مدیر بر ستقالا و آا ری ع ل فار ر اأثیر

شد که رهبری خالقی با پیامدهای مطلادب کارکناا

ر رر  .)48رر ین ر ستا Piccolo ،و ه کار رر یاک

مر بط س

 .)21یکای ا یان پیامادهای مطلادب،

ماناادگاری نیااروی کااار ساا
نشا رهند ه ی

مطا عه جربی ح

عند «ر بطه بین رهبری خالقی

 .)45یاان نتااایج

و ویژگیهای شغلی» رریافتند که بین رهبری خالقای

رفتارهاای خالقای مادیر بار ی

شغل ا مؤ فاههاای

و آا ری ع ل کارکنا و ه ی

حفظ و ماندگاری نیروی کار میباشد .هرچاه مادیر

پار شهای ررونی) ر بطه وجدر ر رر  .)47رر حقیق

رر رفتارهای خدر به لدا خالقای پایبناد ر باشاند،

ریگری که رر ساا  2119نجام شد باه یان مدضادع

کارکنا میل بیشتری به ماندگاری رر سااما خد هناد

شار شد که رهباری خالقای سابب شادیق آا ری
ع اال کارکنااا

رش .
یافتههاای مطا عاه حاضار نشاا ر ر رفتاار رهباری

ا مؤ فااههااای پار شهااای رروناای)

مایشادر  Wirsén .)21رر مطا عاه ی حا

عناد

خالقی بار پاار شهاای ررونای مناابع نساانی اأثیر

« اأثیر جاد خالقای و رهباری خالقای بار نیااهااای

ر ش  .ین نتیجه با یافتاههاای پژوهشایهاای قبلای

که بین جد خالقی و رهبری خالقای

رو نی» رریاف

ه کااار رر مطا عااه ی کااه نجااام ر رنااد رریافتنااد

پار شهای ررونی) ر بطه وجادر ر رر Ahmad .)49

پار شهایی مثل حقدق و رست زر کم می د نند سابب

و  Gaoرر مطا عه خدر به ین نکته شاار کررناد کاه

مطابقااا

ر شااا

خالقی ،د ن ندسااای رو نای باه ایررساتا

مشکالت خالقی رر محیط کار شدر کاه یان ر بطاه

رهبر

ماای د نااد روطرفااه باشااد و بااا وجاادر رفتارهااای

خدر نتقاا میرهناد یعنای حات معنایر ر بادر رر

غیر خالقی ،پار شها نیز عارالنه خصیص نیابد .)24

کارشا  ،یجار آا ری ع ل و کنترا شغلی و پیشانهار

نتاایج یااک بررسای نشااا ر ر کاه رهبااری خالقاای،

باه بااااخدرر سااااند کااه یاان مااد رر ا مؤ فااههااای

ع لکرر شغلی کارکنا ر ا ریدگا نگیز های ررونی

پااار شهااای رروناای ماایباشااند  .)51ه

نااین رر

سهیل میکند ،به گدنه ی که رهبری خالقی می د ند

مطا عه ی ریگر یان نتیجاه حالال شاد کاه رهبار

نگیز های ررونی ایررستا ر ر قام بخشند  )47کاه

خالقی فرل

یکی ا ین نگیز هاای ررونای ،پاار شهاای ررونای

میسااند ا بااخدرر سااند

س  Yidong .و  Xinxinرر مطا عه ی ح

عناد

الام ر بر ی ایررساتا خادر فار هم
ا مؤ فههای پار شهای

ررونی) رر کار خدر ر شته باشاند  Samdani .)51و

ر رر؟» ،رریافتند یکی ا ویژگیهای رهبری خالقای،

ر نشکد های سالمآبار رریافتناد رهباری خالقای بار

شفا سااای ساتاند ررهای ع لکارر و پاار شهاای

ا مؤ فههای پاار شهاای ررونای)

مر بط بر ی قدی
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مشارک

کارکنا
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 Munir .)19 ،21 ،24 ،47-52و

بااا نیااهااای رو ناای ،آا ری ع اال ا مؤ فااههااای
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کررند  .)19 ،51ین یافتهها نشاا مایرهاد یکای ا

که به یان نادع پاار شهاا رر ساااما دجاه شادر،

عد مل أثیرگذ ر بر پار شهای ررونی ،رفتار خالقای

کارکنااا متعهااد اار شااد و ایاال بیشااتری باار ی

ماادیر

خالقاای رر سااااما بااه

ساا  .ماادیر

پار شهای ررونای کاه مار بط باا شاغل سا
مشارک

نایار

ماندگاری رر سااما خدر خد هند ر ش .
ا محاادوری هااای یاان پااژوهش ،محاادور شااد

کارکناا رر صا یمگیاریهاا ،آا ری ع ال

جر ی مطا عه به یک ر نشگا رر شهر رفسانجا بادر

کارکنا رر نجاام و ایفشاا  ،یجاار نادع رر شاغل

که بر ین ساس رر ع یم یافتهها باید با حتیاط ع ل

کارکنا و یجار بااخدرر شغلی ه ی

میرهند.

کرر .ه

یافتههای مطا عه حاضر نشا ر ر پار شهای ررونی
منابع نسانی بر میل به ماندگاری کارکنا أثیر ر ش .

نین حجم ن دنه پایین و خدرگز رشی بدر

بااز ر ج ااع آوری طالعااات ساابب محاادوری

رر

ع یمپذیری نتایج میگررر.

ین نتیجه با یافتههای پژوهشایهاای قبلای مطابقا
ر شاا

 .)15،24،31 ،31،53رر مطا عااه ی رر میااا

پیشنهادها

پرستار  ،ین نتیجه حالل شد که پار شهای ما ی و

بایسااتی کااه جاار ی رفتااار خالقاای میااا ماادیر

غیرما ی بر ی فز یش ماندگاری پرستار مهام سا

ر نشگا ها و مر کز آمداشی نهارینه شدر اا ا طریاق

 .)15نتیجه حقیق ریگری یکی ا عد مال أثیرگاذ ر

نایم فعا ی ها رر چارچدب خالقی امیناه ر بار ی

بر مانادگاری کارکناا ر پاار ش معرفای کارر .)31

ناین

 O'Driscollو  Donnaرر مطا عااه ی حاا
«ح ای

ر نشگا با فر هم آورر پار شهای ررونی که به طدر

ا پار شهاا و

مسااتقیم رر ررو شااغل یجااار ماایشاادر و شااامل

شااغلی و عهااد ساااامانی» رریافتنااد کااه

کارکنا رر ص یمگیریها ،وجدر باااخدرر

ساامانی رر ک شد  ،رضای

مشارک

پار شها مای د نناد سابب یجاار عهاد سااامانی رر

رر کار ،ندع شغلی و آا ری ع ال کارکناا رر شاغل

کارکنا شدند .ین عهد ،ماندگاری ر باه ه ار ر رر

س  ،می د نناد شار یط مانادگاری آ هاا ر شادید

 Kalshoven .)31و ه کار رر مطا عه ی رریافتناد

کنند.

کاه پاار شهاای رروناای ثار بیشاتری بار ماناادگاری
کارکنا ر رند ا پار شهاای بیرونای  .)33ه
محققی رریاف

ناین

پار شهای غیرما ی بار ی مانادگاری

کارکنااا ر ر ر ی ه یاا

بیشااتری ر نساا

.)24

 Oyooو ه کار رر مدرر « أثیر سیستمهای پاار ش
بر ماندگاری کارکنا وفار ر رر سااما های بهد شاتی
کنیا» نجام ر رند ،رریافتند سیساتم پاار ش مای د ناد
یافتهها ،یکی ا عد مل أثیرگذ ر بر میل به مانادگاری
کارکنا  ،وجدر پار شهای ررونی سا  .رر لادر ی
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ین مقا ه حالل پایا نامه کارشناسی رشاد ر نشاکد
مادیری

ر نشاگا آا ر سااالمی و حاد رفسانجا بااا

عند بررسی أثیر رفتار رهبری خالقی بر ماندگاری
کارکنا با دجه به نقش متغیر میاانجی پاار شهاای
ررونای مناابع نساانی رر ر نشاگا علادم پزشاکی
رفسنجا بدر .کد خالق ین مطا عاه ا ر نشاگا آا ر
سااالمی کرمااا  19421258981111ماایباشااد .ا
ریاس

و معاونین ر نشگا علدم پزشکی رفسنجا که
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عنااد

حفظ و مانادگاری کارکناا فار هم ساااند .ه
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بدینوسیله ندیسندگا صریح مین ایند که هیچگدنه

،رر جااار ی پاااژوهش حاضااار ه کااااری ن درناااد

عارق منافعی رر خصدص پاژوهش حاضار وجادر

.سپاسگز ری میگررر

. ند ش
تضاد منافع

[ DOI: 10.22062/5.3.287 ]
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Background & Objectives: Human resource retention is important for organizations and it is
essential to identify the factors that cause staff retention. Ethical leadership behavior via
emphasis on norms could provide staff retention and internal rewards, through psychological
and social interactions, cause staff retention in workplace. This study examined the role of
human resource internal rewards and ethical leadership behavior on staff retention in
Rafsanjan University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 169
Headquarters employees in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2019. Data gathering
tools included three questionnaires of ethical leadership behavior, human resource internal
rewards, and staff retention. Data analysis was done used by structural equation approach and
through Amos and SPSS software (version 20).
Results: Ethical leadership behavior was effective in staff retention with path coefficient of
0.290. Ethical leadership behavior affected human resource internal rewards with path
coefficient of 0.356 and human resource internal rewards was effective in staff retention with
path coefficient of 0.556. Therefore, the mediator role of human resource internal rewards in
the effect of ethical leadership behavior on staff retention was confirmed.
Conclusion: Due to the importance of employees retention in workplace, paying attention to
ethical leadership behavior and internal rewards are highly recommended.
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