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تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان امور 

 مالیاتی مرکز تهران

 مطهره رضایی آقمشهدی نویسنده :

m.rezaee1717@gmail.com 

 

 چکیده :

" شناسایی رابطه بین رضایت شغلی با تعهد  اساسی این پژوهش هدف

 . جامعه آماری می باشدسازمانی کارکنان امور مالیاتی مرکز تهران" 

نفر می  061شامل کارکنان امور مالیاتی مرکز تهران شامل این تحقیق

در نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . 001باشد که طبق جدول مورگان

از پرسشنامه رضایت شغلی رابینز برای  ه هاجهت جمع آوری داد این تحقیق

و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر برای  (0891"رضایت شغلی ")سنجش

استفاده گردیده است . ضریب پایایی (  0881) سنجش" تعهد سازمانی " 

 باخ نبرای پرسشنامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی از طریق آلفای کرو

از نظر روش اجرا پیمایشی و به لحاظ هدف این تحقیق .  بدست آمده است

ی گردآوری اطالعات ، از نوع از نظر نحوه این تحقیقکاربردی می باشد .

 برای بررسی فرضیه از پیمایشی و از نوع همبستگی است. -ها توصیفیداده

 spssو تحلیل های رگرسیون با استفاده از نرم افزار پیرسون همبستگی روش

نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی با تعهد که ،  استفاده گردیده است

  سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .

تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، امور مالیاتی مرکز  کلید واژه ها :

 تهران
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 مقدمه

مطالعات نشان می دهد که مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان 

ها ، منابع انسانی می باشد .موضوع نیروی انسانی و متعاقب آن 

موضوع رضایت شغلی تاثیر بسیار مهمی در تحقق اهداف و پیشرفت 

سازمان دارد . این کارکنان با رضایت شغلی و با انگیزه هستند که 

و غلبه بر رقبا می شوند . رضایت شغلی یکی از  موجب ارتقا سازمان

مسعود منشی (.یا حتی ارتقای سازمان ها می باشدعوامل مهم در حفظ و 

در واقع  ، رضایت موقعی در حد  ( 0181، و همکاران  زاده نائین

مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایالت شخص  

رضایت شغلی باعث می شود بهره وری توافق و همخوانی داشته باشد . 

فرد افزایش یابد ، فرد نسبت به سازمان متعهد شود ، سالمت فیزیکی و 

ذهنی فرد تضمین شود ، روحیه فرد افزایش یابد ، از زندگی راضی 

باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح 

فاصله پس رضایت شغلی بالمعتقد است  0ماودی شغلی کمتری روبرو شود .

از ورود به سازمان شکل می گیرد ، در حالی که تعهد سازمانی به 

کندی توسعه می یابد . از این رو رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی 

گردیده است . نورمن رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی  قلمداد

 (0180، و همکاران  سبحانی)را یک رابطه دو طرفه و مثبت می داند . 

معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی 

. براساس این یرندنوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گ را

شیوه ، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد 

ویت در آن ، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و  از عض

 ( 0181، و همکاران  منشی زاده نائین ( لذت می برد .

 

 بیان مساله تحقیق

رضایت شغلی نقش اهمیت توجه به رضایت شغلی دالیل فراوانی دارد. 

مهمی در نگرش کارکنان نسبت به شغل ایفا می کند چرا که منجر به 

استعفای آنها در صورت رضایت اندک از شغل می شود . مدیریت منابع 

انسانی عملکرد مثبت و همبستگی معنادار با رضایت شغلی دارد . امروزه 

وده و افراد بخش اعظم زندگی خود را در سازمان های تجاری سپری نم

بسیاری از نیازهای مادی و اجتماعی خود را در این سازمان مرتفع می 

گردانند .بنابراین اعضای سازمان ها وابستگی بیشتری به سازمان خود در 

 Yasemin Oramana*, Gökhan Unakıtana, Ufuk  ).تحقق برخی نیازهای خود می یابند

Selena / 2011 ) 

                                                           
1 -Mowday 
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شود نگرد و یاداور میبه موضوع میاز جنبه کرامت انسانی  2اسپکتور

از جنبه  . آمیز قرار گیرندکارکنان حق دارند که مورد رفتار احترام

گذارد، این رفتار نیز مطلوبیت، رضایت شغلی روی رفتار افراد اثر می

 وری، غیبت و گذارد. بهرهروی کارکرد سازمان تأثیر می

رفتگی شغلی، سالمت جسمی و تأخیر در کار، تحلیل  گیری،ترک خدمت، کناره

روانی، تعهد سازمانی و رضایت از زندگی تحت تأثیر رضایت شغلی قرار 

یکی از پیامدهای مهم رضایت شغلی، تعهد سازمانی عنوان شده است دارد. 

بنابراین، پس از رضایت شغلی، دومین متغیر مهم نگرش شغلی که توجه 

است.  1، تعهد سازمانیبسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف داشته

 شواهد پژوهشی بیانگر این 

 

کننده قوی برای بینیاست که تعهد سازمانی یکی از عوامل مؤثر و پیش

رفتار سازمانی بوده و از سوی دیگر در اثربخشی سازمانی نقش مؤثری 

، تعهد سازمانی را عبارت از تعیین هویت 4مودی، پورتور و استیرز.دارد 

دانند که شامل یک باور قوی و پذیرش اهداف و شدن با یک سازمان می

های یک سازمان، میل به صرف تالش قابل مالحظه به خاطر سازمان و ارزش

و  سعید جوربنیان)  .شود آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان می

 (0181، همکاران 
 

 ادبیات تحقیق :مروری بر 

در این تحقیق مفاهیمی چون رضایت شغلی و متغیر تعهد سازمانی را 

 مورد مطالعه قرار داده ایم .

رضایت شغلی ، نگرش کلی فرد درباره ی شغل و به زبان ساده چگونگی 

مسعود منشی زاده ( احساس فرد نسبت به شغلش و جنبه های گوناگون آن.

رضایت شغلی به صورتهای مکمل گوناگونی  ( 0181، و همکاران  نائین

رضایت شغلی عبارت است شده است. بر طبق تعریف اسپکتور  تعریف

از:"وضعیت کارکن اعم از دریافتی، ترفیع، سرپرستی، مزایای غیرنقدی، 

پاداشهای مشروط، روندهای عملیاتی، همکاران، طبیعت کارف و ارتباطات". 

ونه ای که اسپکتور تعریف کرده برای مطالعه حاضر، رضایت شغلی به گ

( تعهد  2112از نظر سیلورثون ) (Nahid Naderi Anari / 2012 )مدنظر خواهد بود. 

سازمانی در حقیقت نوعی نگرش به کار است ،که به طور مشخص با مشارکت 

کارکنان و تمایل آنها برای باقی ماندن در سازمان مرتبط است و در 

( بیان می  2111موروس و همکاران ). ستعملکرد شغلی کارکنان موثر ا

عضو باشد ،  –کنند حمایت نظارتی که ممکن است نتیجه کیفیت تبادل رهبر 

شلدون تعهد سازمانی را چنین  .تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد با

تعریف می کند : نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا 

وابسته می کند . کانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به 

مسعود ( .اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند 

 ( 0181، و همکاران  منشی زاده نائین

                                                           
2 -Spector 
3 -Organizational Commitment 
4 -  Mowdy, Porter & Steers 
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و  6، هنجاری 5مفهوم تعهد سازمانی شامل سه سازه می گردد: تعهد عاطفی

. تعهد عاطفی به این صورت تعریف می شود: "احساسات 7تعهد استمراری

شدن با وابستگی به و درگیری در کار سازمان". مثبت ناشی از شناخته

تعهد هنجاری تعهدی است که بر مبنای "حس التزام )اجبار( به سازمان"  

شکل می گیرد. تعهد استمراری یعنی میزان احساس تعهد کارکنان به 

 .های خروج از سازمان را در نظر می گیرند  سازمان وقتی که هزینه
مدیر و کارکنان آنها  167( مطالعه ای بر روی 0897) 9دکوتیس و سامرز

انجام دادند. آنها در این پژوهش، رابطه بین تعهد سازمانی را با 

، ترک ]سازمان[های نتایج مربوط به انگیزش فردی، میل به ترکسنجه

ی کردند. نتیجه حاصل شده نشان داد سازمان، و عملکرد شغلی را بررس

  ای قوی برای این حوزه های نتایج است.تعهد سازمانی تعیین کننده
( Nahid Naderi Anari / 2012 )  

 

 

 

 

 

 
 

 ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی:

 استفادهطور گسترده مورد ه ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ب

قرار گرفته است.تحقیقات گذشته بیانگر ارتباط باال بین این دو مفهوم 

است.اگر چه ساختار دهی این دو نگرش کاری از هم مجزا است.رضایت شغلی 

به یک حالت احساسی ذهنی که یک واکنش مؤثردر شغل و موقیعت کاری را 

لی منعکس می کند اشاره دارد در حالیکه تعهد سازمانی روی واکنش های ک

تر )احساسی یا غیراحساسی( نسبت به تمام سازمان اشاره می کند، در 

نتیجه تعهد سازمانی تأثیر کمتری از حوادث روزانه می پذیرد.گسرتش آن 

به زمان بیشتری نیاز دارد بنابراین نسبت به رضایت شغلی از ثبات 

  بیشتری بر خوردار است.
(Karin Falkenburg , Birgit Schyns / 2007)   

 
 -2نظریه سلسله مراتب نیازها، -0 نظریه های رضایت شغلی عبارتند از :

 -Y ،1 و X تئوری -2، « لندکلهمک»نظریه نیازهای اکتسابی  -ERG،1 نظریه

 -9، « هوالندر»نظریه تبادل  -7بهداشت،  –نظریه انگیزش  -Z ،6 تئوری

کریس »تئوری بالندگی  -01نظریه گروه مرجع، -8نظریه کامروایی نیازی، 

 -01،  «آدامز»نظریه برابری  -02نظریه جایگاه نظارت،  -00، « آرجریس

« پورتر»تئوری تکامل یافته  -01نظریه انتظار،  -02نظریه تعیین هدف، 

 .الگوی اقتضایی انگیزش -07،  «استارک»و « فرات»مدل  -06،  «اللر»و 

                                                           
5 - affective 
6 - normative 
7 - continuance 
8 - DeCotiis and Summers 
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دیدگاه بکر و  -2،  8دیدگاه ریچرز  -0  :دیدگاه های تعهد سازمانی شامل

   01 بیلینگس

-  2 ،  00 مدل اریلی و چتمن -0 و الگوهای تعهد سازمانی عبارتند از :

  04 مدل مایر و شورمن- 2،   01 مدل آنجل و پری - 1،   02 مدل می یر و آلن

   05 مدل پنلی و گولد - 1،  - 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق

 پیشینه داخلی  

رابطه بین ( در تحقیقی با عنوان  0182)  طیبه مصریمهدیه شهرکی و 

پرداختند ، نتایج رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمانهای دولتی 

کسی که نسبت به شغل خویش نگرش مثبت داشته باشد رضایت نشان داد که 

شغلی او باالست و هرچه کارکنان از شغل خودشان رضایت بیشتری داشته 

نها توجه بیشتری دارد تعهد انها آباشند واحساس کنند که سازمان به 

بیشتر میشود و تمایل به ترک سازمان کاهش یافته و توجه و دلبستگی به 

یابد.بالعکس کسی که نسبت به شغل خویش نگرش منفی داشته کار افزایش می 

باشد از کار خود راضی نیست وتهعد او نسبت به سازمان کاهش یافته 

وتمایل به ترک سازمان بیشتر میشود.در نتیجه هیچ سازمانی نمی تواند 

بدون تعهد کارکنان موفق گردد و هرچه کارکنان تعهد بیشتری نسبت به 

 ند سازمان در رسیدن به اهداف خود موفق تر است. سازمان داشته باش
( در مقاله ای با 0181نتایج بدست آمده از پژوهش محمد رضا دانش )

ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دیوان محاسبات عنوان 

که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان  بودحاکی از آن ایالم 

ته است. همچنین باید اذعان داشت که بین ارتباط معنادار وجود داش

رضایت از حقوق و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود 

 . دارد

                                                           
9 - REICHERS     
10 - BECKER&BILLINGS 
11 - OREILLY & CHATMAN 
12 - MEYER&ALLEN 
13 - ANGLE&PERRY 
14 - MAYER&SCHOORMAN 
15 - PENLEY&GOULD 
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( ، در پژوهشی نشان دادند که  0182محمد رضا بابایی و همکاران ) 

باال رفتن رضایت شغلی در باال رفتن تعهد سازمانی مؤثر است و رابطه 

بین تعهد سازمانیبا رضایت درونی و بیرونی معنی داری وجود دارد .

رابطه معنی داری مشاهده شد.یکی از مؤلفه های پیش بینی کننده تعهد 

سازمانی، رضایت شغلیاست، رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در 

این پژوهش مثبت است و هر چه رضایت شغلی بیشتر باشد تعهدسازمانی 

 کارکنان نیز بیشتر می شود .

 

 پیشینه خارجی

(، در پژوهشی رابطه تعهد سازمانی کارکنان پرستاری را 2111ویلیامز )

های عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار داد. نتایج با برخی از شاخص

پژوهش وی نشان داد تعهد، رابطه معکوسی با میزان ترک خدمت کارکنان و 

)  الك و ودو ستو 06وانگرابطه مستقیمی با رضایتمندی بیماران دارد. 

 و نقش سازماني تعهد و شغلي رضایت هايبینيپیش بررسي ، به(  2117

 رابطه كه گرفتند نتیجه و پرداختند سازماني هايفرهنگ خرده ايواسطه

 بر شغلي رضایت همچنین. دارد وجود تعهد و رهبري میان سبك داريمعني

 كندمي عمل اي واسطه عامل یك عنوان به و دارد تاثیر سازماني تعهد روي

.  

، در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط تعهد (  2118) 07عثمان و انوگراه

موفقیت -ای تعهد در ارتباط با هوش هیجانیو موفقیت شغلی و نقش واسطه

شغلی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی، رضایت 

بین هوش هیجانی و ی ارتباط نماید و تعهد واسطهبینی میشغلی را پیش

   .رضایت شغلی است
به بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی در  ( 2101)  09تاپ و گیدر

  بین پرستاران و منشی پزشکی در ترکیه پرداختند.
 
 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق

برای درک بهتر از شناخت متغیرهای مستقل و وابسته ، مدل مفهومی 

است . همانطور که مشاهده می گردد تحقیق در شکل نشان داده شده 

مولفه های رضایت شغلی شامل ویژگی کار ، مدیریت ، حقوق و مزایا و 

شرایط کار می باشد و مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد مستمر ، 

 تعهد عاطفی و تعهد هنجاری می باشد .

                                                           
16 - Wang 
17 - Othman and Anugerah 
18 - Top and Gider 
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 بر مبنای مدل باال ، فرضیات تحقیق ، به شرح زیر مطرح می گردد .

 

 

 

 

 فرضیه های تحقیق :

 :اصلی هیفرض

 دارد. معناداری رابطهکارکنان  یتعهد سازمانو  یشغل تیرضابین  

 :فرعی  های هیفرض

بین مدیریت و میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه  :اولفرضیه فرعی 

 معنادار وجود دارد .
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رابطه بین حقوق و مزایا و میزان تعهد سازمانی کارکنان  :فرعی دوم هیفرض

 معنادار وجود دارد .

بین شرایط کار در محیط و میزان تعهد سازمانی کارکنان  :فرعی سوم هیفرض

 رابطه معنادار وجود دارد .

 

 

 روش تحقیق

و از نظر  باشد.هدف کاربردی می زمره تحقیقات باتحقیق حاضر از 

پیمایشی و از نوع -ها توصیفیی گردآوری اطالعات ، از نوع دادهنحوه

جامعه آماری این تحقیق ، کلیه کارکنان امور مالیاتی  همبستگی است.

جدول مورگان در  با توجه بهنفر بوده اند که  061مرکز تهران ، شامل

انتخاب و مورد بررسی  به عنوان نمونه تایی 001این تحقیق یک نمونه

، پرسشنامه رضایت ابزارهای گردآوری اطالعات  و تحقیق قرار گرفتند .

و پرسشنامه تعهد سازمانی می باشد . برای سنجش" رضایت شغلی "  شغلی

از پرسشنامه رضایت شغلی رابینز و برای سنجش" تعهد سازمانی " از 

برای پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده گردیده است . 

پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده ، که برای رضایت 

 به دست آمده است 1770،  1772انی به ترتیب مقدارشغلی و تعهد سازم

 به منظور تنظیم جداول آماری ، تجزیه و تحلیل داده های آماری از .

و پیرسون  از نوع  استفاده شده است . ضریب همبستگی spssنرم افزار

و سطح اطمینان   1710نوع ضریب ، خطی می باشد و سطح خطا برابر

 08پرسشنامه رضایت شغلی شامل است . در نظر گرفته شده 1788برابر 

درجه ای لیکرت می باشد . پرسشنامه  1مولفه با مقیاس  6گویه و 

درجه ای  1مولفه با مقیاس  1گویه و  22تعهد سازمانی نیز شامل 

 لیکرت بیان شده است .

 

 

 

 

 

 یافته های پژوهش 
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 تجزیه و تحلیل داده های آماری بین فرضیه های فرعی

ضریب 

 همبستگی
 سطح خطا نوع ضریب

سطح 

 اطمینان

فرض 

تایید 

  شده

 H 1788 1710 خطی پیرسون
 

      

 تعهد سازمانی
N R R2 

سطح 

 معناداری

001 17229 1721 17111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه 

 0فرعی 
 

N R R2 
سطح 

 معناداری
تعهد 

 هنجاری
001 17110 1718 17111 

25%

65%

10%

تحصیالتمیزان

کارشناسی ارشد

کارشناسی 

دیپلم

16%

36%
42%

6%

سن

20-30

30-40

40-50

50-60

18%

34%

48%

کارسابقه

سال10زیر 

سال10-20

سال20-30

36%

64%

جنسیت

زن

مرد
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تعهد 

 مستمر
001 17268 1717 17111 

تعهد 

 عاطفی
001 17166 1701 17111 

      

فرضیه 

 2فرعی 

 
N R R2 

سطح 

 معناداری
تعهد 

 هنجاری
001 17211 1711 17111 

تعهد 

 مستمر
001 17161 1701 17111 

تعهد 

 عاطفی
001 17201 1711 17112 

      

فرضیه 

 1فرعی

 
N R R2 

سطح 

 معناداری
تعهد 

 هنجاری
001 17221 1711 17111 

تعهد 

 مستمر
001 17088 1712 17112 

تعهد 

 عاطفی
001 17202 1711 17112 

 

 

 تجزیه و تحلیل داده های آماری فرضیه اصلی

 سطح خطا مراحل نوع
سطح 

 اطمینان

فرض 

تایید 

    شده

 H 1788 1710 مرحله1 رگرسیون
   

        

فرضیه 

 اصلی

 
N R R2 R F 

سطح 

 معناداری

 17111 197207 17010 17011 17182 001 0مرحله

 17111 277019 17211 17219 17216 001 2مرحله

 17111 087781 17202 17222 17271 001 1مرحله

 

 

 بر اساس یافته های تحقیق نتیجه گیری

 فرضیه اصلی تحقیق :
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 بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .

0H . بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد : 

1H :. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد 

 فرضیه فرعی اول :

 بین مدیریت و میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

0Hود ندارد .: بین مدیریت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وج 

1H. بین مدیریت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد : 

 

بررسی ها نشان می دهد که : رضایت شغلی نسبت به مدیریت و تعهد 

( و سطح خطای  17111سازمانی کارکنان ، با توجه به سطح معنی داری ) 

دارای رابطه معنا داری می باشد .  %88( و با اطمینان  %0قابل قبول ) 

 .مورد قبول است 1Hیعنی فرضیه 

 

 فرضیه فرعی دوم :

یزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود و م حقوق و مزایابین 

 دارد.

0H و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود حقوق و مزایا : بین

 ندارد .

1H و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود حقوق و مزایا : بین

 دارد .

رضایت شغلی نسبت به حقوق و مزایا و تعهد  بررسی ها نشان می دهد که:

( و سطح خطای قابل 17111کنان ، با توجه به سطح معنی داری)سازمانی کار

دارای رابطه معنا داری می باشد . یعنی  %88( و با اطمینان  %0قبول ) 

 .مورد قبول است 1Hفرضیه 

 

 

 

 فرضیه فرعی سوم :
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و میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار  شرایط کار در محیطبین 

 وجود دارد.

0H و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد شرایط کار : بین

. 

1H و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد شرایط کار : بین

. 

بررسی ها نشان می دهد که : رضایت شغلی نسبت به شرایط کار و تعهد 

( و سطح خطای  17111سازمانی کارکنان ، با توجه به سطح معنی داری )

دارای رابطه معنا داری می باشد .  %88( و با اطمینان  %0قابل قبول ) 

 .مورد قبول است 1Hیعنی فرضیه 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات :

یکی از مسائل اساسی مدیریت رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

است، با توجه به اینکه سازمان از افراد انسانی تشکیل میشود برای 

موفقیت هرچه بیشتر سازمان رضایت شغلی کارکنان اهمیت زیادی دارد. 

رضایت شغلی به نوع نگرش فرد به کار خویش بستگی دارد که تحت تاثیر 

سیاری قرار می گیرد. کسی که نسبت به شغل خویش نگرش مثبت عوامل ب

داشته باشد رضایت شغلی او باالست و هرچه کارکنان از شغل خودشان رضایت 

بیشتری داشته باشند واحساس کنند که سازمان به انها توجه بیشتری دارد 

نها بیشتر میشود و تمایل به ترک سازمان کاهش یافته و توجه و آتعهد 

گی به کار افزایش می یابد.بالعکس کسی که نسبت به شغل خویش نگرش دلبست

او نسبت به سازمان کاهش  تعهدمنفی داشته باشد از کار خود راضی نیست 

یافته وتمایل به ترک سازمان بیشتر میشود.در نتیجه هیچ سازمانی نمی 

تواند بدون تعهد کارکنان موفق گردد و هرچه کارکنان تعهد بیشتری نسبت 

 است .به سازمان داشته باشند سازمان در رسیدن به اهداف خود موفق تر
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 محدودیت ها و پیشنهادات

ما از جامعه آماری کوچکی استفاده کرده ایم ، که این جامعه  : 1محدودیت

، نتایج محدودی را به همراه دارد که نمی تواند همه آماری محدود 

  انتظارات ما را  برآورده سازد .

فرضیه فرعی بسنده کردیم ، در صورتی  1ما در این تحقیق به   : 2محدودیت

 که می توان فرضیات دیگری را طرح و آن را مورد بررسی قرار دهیم .

بعد از بیان محدودیت ، به این نتیجه می رسیم که هر دو محدودیت ها می 

 تواند محرک تحقیقات آینده باشد . به طور مثال می توان مواردی از

ارتباط بین رضایت شغلی نسبت به همکار و تعهد سازمانی ، یا قبیل 

ارتقا سازمان را بررسی کرد . یا مفاهیمی همچون نظریه های انگیزشی را 

 نیز مورد بررسی قرار داد .

 

 منابع :
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