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شناسایی تأثیر رضایت و اعتماد کارکنان تر وفاداری کارکنان تا توجه ته نقش
میانجی تعهد سازمانی در شعة تانک ملت شهر تهران
مهتاب مدنی تسرگ  ،1علیرضا تمجید یامچلو  ، 2کیومرث کیانی

3

 1داًطجَي کبرضٌبسیارضذ هذیزیت اجزایی ،داًطگبُ آساد اسالهی ،پزًذ ،تْزاى ،ایزاى
 9هزبی گزٍُ هذیزیت اجزایی ،داًطکذُ علَم اًسبًی ،داًطگبُ آساد اسالهی پزًذ ،تْزاى ،ایزاى
 9استبدیبر گزٍُ هذیزیت اجزایی ،داًطکذُ علَم اًسبًی ،داًطگبُ آساد اسالهی پزًذ ،تْزاى ،ایزاى

چکیده
ّذف اس اًجبم ایي پژٍّص ضٌبسبیی تأثیز رضبیت ٍ اعتوبد کبرکٌبى بز ٍفبداري کبرکٌبى بب تَجِ بِ ًقص هیبًجی تعْذ سبسهبًی
در ضعب ببًک هلت ضْز تْزاى هیببضذ .جبهعِ آهبري ایي پژٍّص را توبهی (ً 9956فز) کبرکٌبى ضبغل در ایي ببًک در ضْز
تْزاى تطکیل هیدٌّذ کِ بز طبق فزهَل کَکزاى ،حذاقل حجن ًوًَِ بزاي اًجبم ایي پژٍّص ً 933فز هیببضذ .رٍش
ًوًَِ گیزي پژٍّص حبضز بصَرت تصبدفی سبدُ است ٍ اس  976پزسصًبهِاي کِ در بیي کبرکٌبى پخص ضذ تعذاد 933
پزسطٌبهِ قببل استفبدُ بَد ٍ بقیِ پزسطٌبهِ ّب اس تحلیل کٌبر گذاضتِ ضذ .ایي بزرسی بِ رٍش تَصیفی اس ًَع ّوبستگی
صَرت گزفتِ ٍ جْت جوعآٍري دادُّب اس پزسطٌبهِّبي استبًذارد بْزُ گزفتِ ضذُ است .تحلیل دادُّب بب استفبدُ اس آسهَى
ّوبستگی ،تحلیل هسیز ٍ هذل هعبدالت سبختبري صَرت گزفتِ است .یبفتِّبي پژٍّص ًطبى هیدّذ تعْذ سبسهبًی ٍ ابعبد
آى ( ٌّجبري ،عبطفی ٍ هستوز) در تبثیز رضبیت ٍ اعتوبد کبرکٌبى بز ٍفبداري کبرکٌبى ًقص هیبًجی ایفب هیکٌٌذ .عالٍُ بز ایي ،
چٌیي هطبّذُ ضذ کِ اعتوبد کبرکٌبى بز رضبیت کبرکٌبى تبثیز هثبت ٍ هعٌبداري داردً .تبیج ایي پژٍّص حبکی اس آى است کِ
ببًکّب ببیذ در غٌی سبسي ضغل کبرکٌبى ٍ افشایص هسئَلیت ٍ استقالل ٍ اعتوبد کبري آًبى بکَضٌذ کِ ایي اهز تأثیز قبب ل
تَجْی در افشایص تعْذ آى ّب بِ ببًک ٍ ًیش بْبَد عولکزد ٍ رضبیت ضغلی آًبى خَاّذ داضت؛ ٍ ًتیجِ ًْبیی آى افشایص
ٍفبداري کبرکٌبى ٍ ارائِ خذهبت بْتز بِ هطتزیبى خَاّذ بَد.
واشههای کلیدی :رضبیت کبرکٌبى ،اعتوبد کبرکٌبى ،تعْذ سبسهبًیٍ ،فبداري کبرکٌبى
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