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 چکیده
. تحقیق حاضر باشدمیرضایت شغلی و تعهد سازمانی بر  بازارگرایی ریتاث یهدف از این تحقیق، بررس

هست.  یو از حیث اجرا میدان  یعل قاتیتحق ۀو روش در دست تیلحاظ ماه  ،يازلحاظ هدف کاربرد
توجه به تعداد که با  باشندمی کارگران و کارمندان شرکت نورایستا خراسان مطالعه مورد يجامعه آمار

دسترس بودن تمامی نفرات، از روش سرشماري  استفاده شده و پرسشنامه میان تمامی نفر) و در  69کم( 
اطالعات از ابزار  يآور جمع يبرا پرسشنامه دریافت شد. 63کارکنان توزیع گردید که از این میان 

 درصد) بین نمونه 81کرونباخ  يآن (ضریب آلفا یو پایای یشده که پس از تأیید روای  پرسشنامه استفاده
معادالت  یابی(آزمون مدل  یاز آمار استنباط ژوهشپ يها و تحلیل داده  تجزیه  يتوزیع گردید. برا

ر مدل مورد بررسی مقدار  شاخص د .است استفاده شده  زرلیو ل اس اس پی اس ي) و نرم افزارها يساختار
باشد.نتایج بدست آمده از  می)نشان دهندة مناسب بودن مدل RMSEA=031/0وGFI=80/0هاي برازش (

که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرارگرفته است و بازارگرایی  دهد ینشان مپژوهش  یاتآزمون فرض
بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معناداري دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار 

نهایت تاثیر بازارگرایی بر تعهد سازمانی با نقش  رضایت شغلی بر تعهد سازمانی نیز تایید گردید و در
  میانجی رضایت شغلی نیز مورد تایید قرار گرفت.
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  قدمهم
 .فروش بیشتر است حجم سودآوري، کلید که بود این بازاریابی سنتی دیدگاه .م 1950 دهه اواسط تا

 روشـهاي  ).1988، 1(وبستربود شرکت تولیدي محصوالت بیشتر هرچه فروش بازاریابی، مسؤولیت بنابراین
 پیشـبرد  و تبلیغـات  شخصـی،  تاکتیکی فروش فرآیندهاي مدت، کوتاه زمانی افق به عمده طوربه بازاریابی

 فـروش  سـر  بـر  رقابـت  شدت ،.م 1950دهه اواسط در ).1988، 2گی و اسپسرو(مکداشت گرایش فروش
شد و  نقش بازاریـابی در   بازاریابی مفهوم گیريبه شکل منجر انبوه، مصرف از فزاینده حمایت و محصوالت

 اي افزایش یافت به خصوص از زمانی که تمرکز مطالعـات بـر  طور قابل مالحظهها در طول زمان بهسازمان
زارگرایی در سـازمان، ریسـک پـذیري    کار مانند پیش نیاز هاي باوهاي خاصی از مدیریت کسبروي حوزه

اي(داتـن و  تعارضـات میـان اداره  ) 4،1990کـوهلی و جاورسـکی   ؛3،1989مدیریت ارشد(دشپاند و وبسـتر 
؛ دشـپاند و  7،1964اي( بلیـک و مـوتن  اداره، ارتبـاط میـان  )1993، 6، جاورسکی و کـوهلی  5،1966والتون

؛ 9،1994پاداش(ســـیگوا و همکـــاران، درجـــه رســـمیت و تمرکزگرایـــی و سیســـتم )8،1982زالـــتمن
 )12،1991، قابلیت انعطاف(فاینگنبوام و کارنـانی )11،1994، اندازه سازمان(دي و ندونگادي)10،1988وبستر

 )2010، 14والنزوئال(کاستر و آویلسافزایش یافته است )13،1984هاي بازار(کارولتوانایی استفاده از فرصت
ها و قابل انکار در عملکرد سازمان دارد زیرا امروزه موفقیت شرکتدر این میان بازارگرایی نقشی مهم و غیر

-موسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیرگذار بر بازار است. نیازهـا و خواسـته  
هـا حیـاتی اسـت. از    هاي مشتریان همواره در حال تغییرند و شناخت این تغییرات نیز براي موفقیت بنگاه

یگر، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهند سوي د
تکنولوژیکی، بر موفقیـت موسسـات    کرد. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازارف از جمله تغییرات

ي راهکار مناسب در برخورد با آنها، نقشـی  بینی این عوامل و ارائهدر بازار تاثیرگذار است. شناخت و پیش

                                                             
1- Webster 
2  - McGee & Spiro 
3  - Despande and Webster 
4- Kohli and Jaworski 
5  - Duttton and Walton 
6  - Jaworski and Kohli 
7  - Blake and Mouton 
8  - Deshpande and Zaltman 
9  - Siguaw et al. 
10  - Webster 
11  - Day and Nedungadi 
12  - Feingenbaum and Karnani 
13  - Caroll 
14  - Kuster & Aviles-Valenzuela 
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کند. از این رو گرایش به بازار و نیازهـاي مشـتریان   می کلیدي در موفقیت موسسه در بازارهاي هدف ایفا
  ).1990، 1نارور و اسالتر(اولین ویژگی بازاریابی جدید است

کوهلی و  م شده است؛ مطالعهمطالعات فراوانی روي نقش بازارگرایی و تاثیرات آن بر خروجی سازمان انجا
دهد که که بازارگرایی به لحاظ اجتماعی و روانی منافع زیادي براي کارکنان نشان می )1990جاورسکی(

شود و باعث ایجاد نگرش مثبت در سازمان در بر خواهد داشت و باعث ایجاد نگرش مثبت در بین کارکنان می
کوهلی و (شودگیري سازمان میدر تصمیمکارکنان  کارکنان از طریق اهمیت دادن به آنها و مشارکت

در پژوهشی به بررسی تاثیر بازارگرایی مدیران بر بازارگرایی ) 2010( کاستر و والنزوئال .)1990جاورسکی، 
کادر آموزشی دانشگاهی در مکزیک پرداختند که نتایج این مطالعه نشانگر تاثیر مستقیم و مثبت بازارگرایی 

رضایت مطالعه تاثیر بازارگرایی بر  هدف از پژوهش حاضر بر بازارگرایی کادر آموزشی دارد. رمدیران رده باالت
  باشد.می  شغلی و تعهد سازمانی

  پیشینه پژوهش
 باالترین کارکنان آن سازمانی است که در فرهنگ جنبه هاي از بازارگرایی یکی، بازارگرایی، پیشینه نظري

توان در واقع بازارگرایی را می.میدهند برتر ارزش ایجاد طریق از مشتري نگهداري و بنگاه سودآوريبه  را ارزش
 پاسخگوي  نیازهاي آوري نوع طریق از و یافتهگسترش سازمان سرتاسر در که دانست رفتاري نوع هنجار یک

 و بازار نیازهاي به سرعت پاسخگویی در رقابتی مزیت داراي بازارگرا شرکتهاي .است مشتري و بازار آتی و حال
 در محوري ارزش .میکنند عمل اثربخش تهدیدات بازار و فرصتها به پاسخ در همچنین میباشند؛ مشتریان

 الزم اطالعات میتواند و سازدمی دهآما جدید کار و کسب شرایط مقابله با در را سازمان که است این بازارگرایی

 زمانی براي بازارگرایی فرهنگ نوع این .کند بازار نیازهاي به پاسخگویی آماده را خود و دست آوردهبه بازار از را

  ).1980رابینز، باشد ارزش با و نادر تقلید، قابل غیر که است مطرح رقابتی مزیت عنوانبه سازمان
هاي متفاوت هاي بخشي کاري بنگاه با هماهنگ کردن فعالیتتوان به عنوان یک فلسفهبازارگرایی را می

یابی و حفظ مزیت رقابتی تعریف کرد. بازارگرایی نوعی هنجار رفتاري است که سازمان، ابزاري موثر براي دست
  ).2001(اسالتر، کندگویی به نیاز مشتریان میها را متعهد به شناخت و پاسخشرکت
؛ 1957 ،2کیتریکمکهاي ابتدایی محققین تاثیر زیادي بر گسترش مفهوم بازارگرایی داشته است(کوشش

  :. تاکنون چند تعریف اصلی براي بازارگرایی ارائه شده است)1994 ،3کاتلر

                                                             
1  - Narver & Slater 
2  - McKitterick 
3  - Kotler 



 / 98 /  ٩٨ 95 زمستان، بیست و دو، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

ي نیازهاي فعلی و آتی مشتریان، توسعه و بازارگرایی عبارت است از فراهم کردن اطالعات بازار در باره - 1
  .)1990کوهلی و جاورسکی، (گویی به آن در تمام سطوح سازمانانتقال این اطالعات و استعداد و پاسخ

گرایی و هماهنگی و تبادل اطالعات بین واحدهاي مداري، رقیببازارگرایی واجد سه جزء رفتاري مشتري - 2
  ).1987، 1(السچ و الزنیاكسازمان با تاکید بر تصمیمات بلندمدت و سودآور است

بلندمدت شرکت، مشتري را محور توجه اي از باورهاست که به منظور تامین سودآوري بازارگرایی مجموعه - 3
نفعان مانند مالکان، مدیران و کارکنان توجهی به سایر ذيدهند. البته این مفهوم به معنی بیقرار می

  ).1993، 2(دشپاند و همکاراننیست
  )1994 ،3دي(هاي مشتریان استبازارگرایی مهارتی برجسته براي درك و ارضاء نیاز و خواسته - 4

آوري اطالعات بازار، تفسیر و هاي بازارگرا به طور پیوسته به دنبال جمعبدان معناست که شرکتتعریف فوق 
  بینی بازار هستند.مند و منطقی براي پیشها به صورت نظاماستفاده از آن

ها وجود دارد که کنندهنیازها،نتایج و تعدیلاي از پیشدر بحث سازگاري سازمان با بازارگرایی مجموعه
. کوهلی و )1998، 4(چارلز و دانیکتوانند به صورت مثبت یا منفی سازمان را تحت تاثیر قراردهند می

  کنند:نیازها را به سه گروه تقسیم میپیش) 1990جاورسکی(
  فاکتورهاي مدیریت ارشد

 پیرامون زیادي تجربی و علمی تالشهاي گذشته سالهاي طی، هاي سازمانیسیستم، پویایی درون سازمانی
  کرد: تقسیم زیر گروه پنج به را آنها میتوان است که گرفته صورت بازارگرایی

  5دیدگاه تصمیم گیري شاپیرو و گالزر -1
 دیدگاه هوشمندي بازار کوهلی و جاورسکی  - 2
 دیدگاه رفتاري مبتنی بر فرهنگ نرور و اسالتر - 3
 6دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت - 4
  دیدگاه مشتري گرایی دیشپند و فارلی - 5

 بازارگرایی این دیدگاهها، از برخی در .است بازاریابی مفهوم اجرایی کردن و نهادینه بر دیدگاهها این تأکید
 رقابتی مزیت ایجاد بر که تمرکز است فرهنگی پدیده یک عنوانبه دیگر برخی در و مدیریتی پدیده یک
  )2001، 1(الفرتی و هالتدارد

                                                             
1  - Lusch and Laczniak 
2  - Deshpande et al. 
3  - Day 
4  - Chaless & Dunick 
5  - Shapiro and Glazer 
6  - Ruekert 
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گیري ادبیات جدیدي در بازاریابی بوده است. در بازارگرایی الهام بخش شکلتحقیقات به عمل آمده در مورد 
  این تحقیقات بازارگرایی مبتنی بر سه جزء تعریف شده است:

  که به شناسایی نیازهاي فعلی و آتی مشتریان مربوط است؛ " 2ایجاد هوشمندي بازار" -1

  سازمان؛هاي مختلف در میان بخش " 3انتشار هوشمندي بازار "- 2

کوهلی و  (کل سازمان به دانشی که از طریق هوشمندي بازار به دست آمده است " 4گوییپاسخ" - 3
  .)1990جاورسکی،

در اسرع وقت  یعنیهوشمندي نسبت به بازار است ؛  یی،نقطه شروع بازارگرا یو جاورسک یطبق نظر کوهل بر
 یقدق یکرد. لذا هوشمندي بازار شامل بررس ییشناسابا رقبا  یسهو خواسته هاي مشتري را در مقا یازهابتوان ن

مانند  یطیمح یروهاين یلو تحل جزیهو ت یانمشتر یازهاياقدامات رقبا در شناخت ن ییاعمال رقبا، شناسا
هوشمندي بازار را فقط شامل شناخت  یو جاورسک یشد. کوهل بامی. …تکنولوژي و  ی،و مقرارت دولت ینقوان

خاص دارد و معتقد است که سازمانها  یتوجه یزآنان ن یآت یازهايداند بلکه به ن ینم یانمشتر یفعل یازهاين
کنند که بتواند آن  یدرا تول یکرده و سپس محصوالت ییرا شناسا یانمشتر يو خواسته ها یازهاابتدا ن یدبا
  .)5،2013(ملکی و همکارانرا ارضا کند یازهان

هوشمندي بازار در  یجاد،ا ییبازارگرا یديعنصر کل یناول ی،و جاورسک یکوهل یشنهاديپ یفاساس تعر بر
مالقات  یان،مشتر یدانیم یچون بررس یررسمیو غ یرسم هايیزممکان یقهوشمندي از طر ینسازمان است. ا

. یدآ می دستبه …بازار و  یرسم یقاتگزارشهاي فروش، تحق یلو تحل یهتجز یان،و مباحثه با مشتر
 یابیفقط مختص به بخش بازار یدهوشمندي نبا یناست که ا ینوشمندي بازار اه یجادنکته در ا ینمهمتر

سازمان نسبت به بازار و مشتري هوشمند باشند و اطالعات حاصل از  یرتمام بخشها و دوا یدباشد بلکه با
 یی،عنصر دوم بازارگرا یجادمنجر به ا ین. ایندو پخش نما یعسازمان توز یرتمام بخشها و دوا ینمشتري را ب

هوشمندي (اطالعات)  به معناي  یع. توزشودمی هااعضا و بخش ینهوشمندي (اطالعات)  ب یعتوز یعنی
 ینتوان اطالعات مربوط به مشتري و رقبا را ب یم یعنیبازار و مشتري است ؛  یازهايسازگاري سازمان با ن

به  ییپاسخگو یی،عنصر بازارگرا ینمبناي اعمال کارکنان قرار داد. سوم راکرد و آن یعتمام بخشها توز
 یازهايکه سازمان نتواند به ن یبدون اعتبار است ؛ بخصوص وقت تنهاییبه یهوشمندي بازار است. دو عنصر قبل

 بازار و مشتري یازهايتمام بخشها، پاسخگوي ن یو جاورسک یبازار و مشتري پاسخ دهد. براساس نظر کوهل

                                                                                                                                                       
1  - Lafferty & Hult 
2  - Market intelligence generation 
3  - Market intelligence dissemination 
4  - responsiveness 
5  - Maleki et al. 
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کنند که  یغو تبل یعتوز ی،را طراح یرا انتخاب کرده، محصول یدف مناسببتوانند بازارهاي ه یدباشند و با یم
 .)2013(ملکی و همکاران،شده بازار و مشتري را برآورده کند ینیب یشجاري و پ یازهايبتواند ن

ي احساس افراد با استناد به مطالعات پژوهشگران رفتار سازمانی، رضایت شغلی نگرش و نحوه، رضایت شغلی
افزایش کارایی فرد در نسبت به شغلشان است. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل 

  ).1980رابینز، (سازمان است
اند؛ شدهدر باره رضایت شغلی تعاریف بسیاري ارائه شده است؛ برخی از این تعاریف بر روي خود شغل متمرکز

است از . رضایت شغلی عبارت)2008، 1(فیلیپ و همکارانته به شغل هستندتعاریف دیگر شامل عوامل وابس
شود، به عبارت دیگر رضایت می هاي متعدد شغل یک فرد دادهیک پاسخ عاطفی یا احساسی که به جنبه

اي نیست، زیرا که یک فرد به همان نسبت که در قبال یک جنبه از شغلی یک مفهوم واحد و بهم پیوسته
 ).1999 ،2(کرایتنر و همکارانتواند ناراضی باشده  دیگر آن میاند راضی باشد از یک یا چند جنبتوشغلش می
-رضایت شغلی را نوعی احساس خشنودي و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان می )1388(میرکمالی

شکوفایی استعدادها، داند که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تامین نیازهاي منطقی، 
  .هاي موفق و جو سازمانی ارتباط داردپیشرفت شغلی، تجربه

رضایت کارکنان همانند رضایت مشتریان در عملکرد سازمان تاثیرگذار است زیرا کارکنان مشتریان داخلی 
اعات شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از سشوند. اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی میسازمان محسوب می

گذرانند. در حالیکه رضایت شغلی براي کارمندان اهمیت زیادي دارد، مدیران بیداري خود را در محیط کار می
نیز نسبت به نتایج رضایت شغلی در جهت رفتار پرسنل عالقمند هستند، زیرا با بررسی رضایت شغلی کارکنان 

  یابند:توانند به اهداف ذیل دستمی
  موجود در سازمان، شناخت مشکالت و مسائل - 1
  شناخت علت آمدوشد و غیبت بیشتر کارکنان ، - 2
  ارزیابی اثرات سازمانی در طرز تلقی و برداشت تصورات کارکنان، - 3
  ایجاد ارتباط صحیح و دوستانه بین مدیران و کارکنان - 4
 ).1388(میرکمالی، کسب اطالعات درست و و اقعی - 5

 .باشدرکنان میشغلی یک فاکتور کلیدي براي نگهداري و حفظ کاکند رضایت بیان می) 2005( 3لیآه
ي سیستمی شناختی است که اطالعات شرایط دهندهسنجش رضایت شغلی مهم است زیرا نشان .باشد

سازمان با خروجی قادربودن  به تشخیص مشکالت بزرگ، دالیل عدم رضایت کارکنان و عوامل مرتبط با 
 .کندرضایت آنها را تامین می

                                                             
1  - Philip et al. 
2  - Kreitner et al. 
3  - Ah Lee 
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شغلی معرف خصوصیات برجسته شغلی است که در رضایت ) می گویند که پنچ بعد 1987( 1زاستیر
  ذیل به اختصار به معرفی آنها پرداخته می شود.

کار به خودي خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتواي شغلی  ،رضایت از کار 
داراي دو جنبه است . یکی محدوده شغلی که میزان مسئولیت ، اقدامات کاري و باز خورد است که هر 
چه این عوامل وسیع تر باشند باعث افزایش حیطه شغلی می شود و آن نیز به نوبه خود رضایت شغلی را 

دومین جنبه، تنوع کاري می باشد. تحقیقات نشان می دهد که تنوع کاري متوسط  آورد. فراهم می
موثرتراست چون انجام شغل تا حدي خود مختار در انجام کار و چگونگی انجام  آنرا به کارکنان می بخشد 

هاي کار و به همین دلیل رضایت شغلی باالیی را به همراه می اورد و بر عکس کنترل مدیریت بر روي روش
  ).2،2015یی از عدم رضایت شغلی می گردد(فرخی و همکاران، منجر به درجه باال

یعنی تواناییهاي فنی و مدیریتی مدیران و مالحظاتی که در آنان براي عالیق ، سرپرسترضایت از 
اد کارکنان از خود نشان می دهند یکی از مهارتهاي مهم مدیران ، مهارت در روابط انسانی به معنی ایج

محیط مساعد و مطلوب براي کار از طریق مشارکت کارکنان است تحقیقات بسیار وسیعی که در رابطه با 
رعایت "و "ابتکار عمل" این نوع رفتارها انجام شده نشان داده است که اگر نمره رفتار یک رهبر از نظر

نوع رفتارها به مدیران خود  دیگران بسیار عالی باشد ، یعنی نمره هایی که زیر دستان درباره این  "حال
  ).1987یزان رضایت آنها بیشتر خواهد بود(استیرز،می دهند باال باشد سطح عملکرد کارکنان و م

یعنی میزان دوستی ، صالحیت فنی و حمایتی که همکاران از خود نشان می دهند. ، رضایت از همکار
ی بایست در بررسی این متغییر نگرش رضایت از همکاران منبعث از نحوه ارتباطات آنها است ، لذا م

اندازه گروه و کیفیت ارتباطات متقابل  جامعی مشتمل بر نحوه ارتباط بین کارکنان مد نظر قرار گیرد.
شخصی در گروه، نقش مهمی در رضایت کارکنان دارد. گروه کاري ، بعنوان یک اجتماع سیستم حمایتی 

اگر افراد در گروه داراي ویژگی هاي اجتماعی  احساس و روحیه اي براي کارکنان محسوب می شود
در سایه آن رضایت شغلی مشابهی مانند نگرشها و باورهاي مشابه باشد جوي را به وجود می آورند که 

  .)2015(فرخی و همکاران،فراهم می گردد
ء اقعی براي پیشرفت در کارکنان اگر سیستم ارتقایعنی دسترسی به فرصتهاي و، ارتقاءرضایت از 

شغلی به خوبی برنامه ریزي شده باشد که کارکنان در قبال کسب تجربه و دانش بیشتر به مراتب باالتر و 
یند موجب رضایت آمشاغل با اختیارات و مسولیت هاي بیشتر و داراي مزایاي مادي و معنوي بیشتر نایل 

مسئولیت بیشتر و  ،ي بیشترکار یتمطلوب ،ترفیع منجر به حقوق باال تر .شغلی افراد در سازمان می شود
  .)1987(استیرز،نهایت رضایت مندي بیشتر می شود آزادي در تصمیم گیري و در

برابري اداراکی در مورد حقوق و روش پرداختی ، یعنی میزان حقوق دریافتی ،پرداخترضایت از 
  .)2015(فرخی و همکاران،کارکنان

                                                             
1  - Steers 
2  - Farokhi et al. 
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به سازمان دیگـر نیـروي انسـانی وفـادار و     هاي برتري یک سازمان نسبت از شاخص، تعهد سازمانی
مندي قابل توجهی براي درك مفهوم تعهد سـازمانی ایجـاد   سال پیش عالقهباشد. از سیمتعهد می

استنتایج این تحقیقات مویـد آن اسـت   شده و نیروي زیادي صرف تجزیه و تحلیل این موضوع شده
تحقیقـات   )1988، ١موتـازا (مـرتبط اسـت  که تعهد سازمانی با بسیاري از رفتارهاي شغلی کارکنان 

نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، رفتار سازمانی فرااجتماعی و 
 .)2003، 2شیوان و همکاران(عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترك شغل رابطه منفی دارد

باشد که با تاثیر بر عملکرد کارکنان باعث تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درك رفتار کارکنان می
  )1997، 3(بنکهوفگرددمی وري، بهبود ارائه خدمات و افزایش کیفیت آنافزایش بهره

کـرده  تعریف در سازمان درگیرشدن و سازمان ارزشهاي پذیرش را تعهد سازمانی  )1974( 4همکاران و پورتر
 اهـداف  پـذیرش  سـازمان و  قبـول  ، باال انگیزه شامل سازمانی تعهد گیري معیارهاي اندازه آنها اعتقاد به اند.

 5و اورایلـی  چـاتمن .باشـد مـی  سـازمان  در عضـویت  حفظ براي وعالقه مندي فراوان تالش براي آن،آمادگی
 بـه خـاطر   ، سازمان یک ارزشهاي و اهداف با عاطفی و پیوستگی حمایت معنی به را سازمانی تعهد )1986(

   .اندتعریف کرده)دیگر اهداف به دستیابی براي اي وسیله[ آن ابزاري ارزشهاي از دوري و سازمان خود

 نظـم  هسـتند  باالیی تعهد داراي که کارکنانی .داشته باشد بسیاري مثبت پیامدهاي تواندمی سازمانی تعهد
 و تعهـد  بایـد  مـدیران .کننـد می کار و بیشتر مانندمی سازمان در بیشتري مدت دارند، خود کار بیشتري در

  ).1377(مورهد و گریفین،کنند حفظ را سازمان کارکنان به پایبندي

   :باشد می جزء سه سازمانی که تعهد باورند این بر )1987( 6آلن و مایر

 هاي در فعالیت شدن درگیر و سازمان با هویت تعیین کارکنان  به عاطفی وابستگی شامل :7تعهد عاطفی )1
  .ماند خواهند وفادار خود سازمان به عاطفی قوي تعهد با کارکنانی .است سازمانی

 زندگی سازمان در کارمند و است سازمان به نهادن بر ارزش مبتنی که تعهدي : شامل 8تعهد استمراري )2
خواهند  وفادار سازمان، ترك هاي هزینه از گاهی آ به علت ، تعهد نوع این دارنده کارکنان.شود می سهیم
  ماند.

                                                             
1  - Mottaza 
2  - Shiuan et al. 
3  - Benkhoff 
4  - Porter et al. 
5  - Chatman and O'Reilly 
6  - Meyer & Allen 
7  - Affective Commitment 
8  - Continuance Commitment 
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نوع  این دارنده کارکنان .ماند می سازمان در و اخالقیات ها هنجار فشار خاطر به : فرد1تعهد هنجاري )3
  .بمانندوفادار باقی خود سازمان به بایستمی که باورند این بر تعهد،

 روانی حالت یک ، سازمانی تعهد که گرفت توان نتیجه می گران، پژوهش مختلف هاي دیدگاه به توجه با
 در و مستمر تعهد و سازمان به نیاز به سازمان، عاطفی وابستگی : تفکیک قابل بعد سه داراي و حداقل است

 با کارکنان رابطه که باشد هنجاري می تعهد عنوان تحت سازمان در ماندن باقی و به تکلیف الزام نهایت
 در سازمان فرد عضویت قطع یا تداوم بر مبنی اشاراتی حتمی به طور و گرددمی مشخص سازمان

  ).1389اشراقی، زاده(حسینی و مهديدارد
  پیشینه تجربی

بازارگرایی عالوه بر رضایت شغلی باعث ایجـاد احسـاس غـرور     ) 2006(2هویوبا توجه به مطالعات فرناندز و دل
پی به ارتبـاط مثبـت بـین بـازارگرایی  و      )1992شود. در همین زمینه روکرت(تعهد سازمانی در کارکنان می

  اند.نیز گزارشی مشابه داده )2002(3رضایت کارکنان و تعهد شغلی برده است. کندي و همکاران
هاي زیادي مورد مطالعه قرار گرفته تاثیر بازارگرایی در هر دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پژوهش

اي نمونه )2003(5و جونز و همکاران )2002(4پیرسی و همکاران و )1993است. مطالعات جاورسکی و کوهلی(
اند. هایی است که بر تاثیر مثبت بازارگرایی بر این دو عامل مهم مرتبط با شغل کارمندان تاکید کردهاز پژوهش

تعهد سازمانی یکی از نتایج بازارگرایی است که بر اثر افزایش  )1993بر اساس پژوهش کوهلی و جاورسکی(
گیري پشت این نتیجهشود. تعلق به این سازمان ایجاد میکارتیمی و ایجاد احساس غرور در کارمندان به دلیل 

دهد زیرا تمام ارتباط این است که بازارگرایی روحیه کارمندان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی را افزایش می
  .)1990وهلی و جاورسکی،ک (کنندرسیدن به هدف مشترك تالش میهاي سازمان در راستاي بخش

رسند که در حال ایفاي نقشـی مهـم هسـتند کـه     به عنوان بخشی از یک تیم موفق، کارمندان به این باور می 
  شود.باعث باال رفتن سطح تعهد سازمانی می

نیز به بررسی تاثیر پیاده سازي بازارگرایی بر روي رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانی     )2010(6رودریگز و پینهو
باشـد. نتـایج ایـن مطالعـه بـا      دهنده تاثیر مثبت بازارگرایی بر این دو عامل میپرداختند که این پژوهش نشان

سـت و  کـه در بخـش تجـاري انجـام شـده ا      )2003و جونز و همکـاران(   )1994(7مطالعات سیگوآ و همکاران
  در بخش عمومی همخوانی دارد.  )1999مطالعات کاروآنا و همکاران(

                                                             
1  - Normative Commitment 
2  - Fernandez and Del Hoyo 
3  - Kennedy et al. 
4  - Piercy et al. 
5  - Jones et al. 
6  - Rodrigues and Pinho 
7  - Siguaw et al. 
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طـی   )1988(1اند. بیتیمطالعات فراوانی ارتباط محکمی بین بازارگرایی و تعهد سازمانی کارکنان را ثابت کرده
-میگرایی سازمان باعث تعهد و تعلق خاطر کارمند به سازمان پژوهشی به این نتیجه رسیده است که مشتري

  شود.
نیز در مطالعه خود بـه ارتبـاط مثبـت بـین بـازارگرایی       )1994و سیگوآ و همکاران ( )2003جونز و همکاران(

  اند.یافتههاي شغلی از جمله تعهد سازمانی نیروهاي فروش دستسازمان و نگره
لـی،  (آهشـود  وري و تعهـد سـازمانی منجـر   تواند بـه بهـره  دارند که رضایت شغلی میمحققان بسیاري بیان می

، 3(ویلیامز و هیـزر دانـد ) افزایش رضایت شغلی را در ارتقاي تعهد سازمانی مـوثر مـی  1986(2. ویلیامز)2005
گیـرد؛ در  شغلی بالفاصله پس از ورود به سـازمان شـکل مـی   معتقد است که رضایت )1992(4مودوي )1986

رضایت شغلی، پیش شـرط تعهـد سـازمانی قلمـداد     رو، اینیابد، ازحالی که تعهد سازمانی به کندي توسعه می
در مطالعات خود، ارتباط معنـاداري را بـین رضـایت شـغلی و تعهـد      ) 1998و دانیک( و چارلس گردیده است

  .کردندسازمانی اعالم 
 بهتري وضعیت در ذهنی توان و فیزیک بدنی نظر از باالتر، شغلی رضایت با کارکنان که داده نشان تحقیقات

 که مطلوب است بسیار سازمانی جو کنندهمنعکس شغلی رضایت باالي سازمانی، سطح نظر از و دارند قرار
  ).1371(صافی،  شودمی کارکنان ماندگاري و جذب به منجر

  پژوهش مدل مفهومی
نیاز به ارزیابی بازارگرایی در سازمان باعث انجام تالشهاي متعددي براي پیاده سازي یـک مقیـاس قابـل اتکـا     
براي اندازه گیري بازارگرایی شده است و در نتیجه مقیاس واحدي که در تمام تحقیقات مورد اسـتفاده باشـد،   

-ودر واکنش به کمبود ادبیـات علمـی در ایـن حـوزه گـري      )2000؛ کاستر،1999وجود ندارد(بلو و همکاران،
یک مقیاس سنجش بر پایه ترکیب دو مدل معروف یعنی مدل کوهلی و جاورسکی و مـدل   )1998 (همکاران

[. مقیـاس کـوهلی و   2006؛ فرنانـدز دل هویـو،  2000نارور و اسـالتر را پیشـنهاد دادند(ماتسـونو و همکـاران،    
هــاي بــازارگرایی در تحقیقــات عملــی تــرین پرسشــنامهیکــی از پراســتفاده مــارکورجاورســکی معــروف بــه 

اگرچه وسعت پرسشهاي ) 1998؛ سیگوآ و همکاران،1996ران،؛ سلنس و همکا1993جاورسکی و کوهلی،است(
عـاملی   ) و پایایی سـاختار a,b 1996؛جورسکی و کوهلی، 1993آن،حوزه نمونه گیري آن(کوهلی و همکاران،

معنـایی نظـري   نیاز به بهبود دارد تـا بـا سـاختارهاي     )1998؛سیگوآ و همکاران،1993کاران،آن(کوهلی و هم
 منظوربه)  1990(کوهلی و جاورسکیپژوهش از مدل  نیا در. )1990ازگار باشد(کوهلی و جاورسکی،بیشتر س

 شـده  اسـتفاده  گـویی بازارگرایی با سه بعد ایجاد هوشمندي بازار، انتشار هوشمندي بـازار و پاسـخ   يرگیاندازه
) بـه عنـوان یکـی از    JDIتوصـیف شـغل(  شـاخص   کـرد ینیـز از رو   رضایت شـغلی است. براي سنجش متغیر 

                                                             
1  - Beatty 
2  - Williams 
3  - Williams & Hazer 
4  - Modway 
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) 1994این مدل توسـط ویسـوکی و کـروم(    است.هاي سنجش رضایت شغلی استفاده شدهمعتبرترین شاخص
ي مختلف ماهیت کارف سرپرست، همکار، ارتقـاء و  جنبه 5است و در این مدل رضایت شغلی داراي ابداع شده

بنابراین است. شدهاستفاده )1990مدل آلن و مایر( نیز از  یسازمان تعهدبراي سنجش متغیر باشد. پرداخت می
  .باشد می ریپژوهش به صورت ز یمدل مفهوم

بازارگرایی 

تولید دانش

پاسخگویی

انتشار دانش

رضایت شغلی 

پرداخت کارسرپرست ارتقاهمکار

تعهد سازمانی

تعهد عاطفی

تعهد هنجاري

تعهد استمراري

  
  )1990؛ آلن و مایر، 1994؛ ویسوکی و کروم، 1990کوهلی و جاورسکی،( مفهومی پژوهشمدل  -1شکل 

  

  

  پژوهش فرضیات
  مثبتی بر رضایت شغلی دارد.بازارگرایی تاثیرمستقیم و  :1فرضیه 

  : رضایت شغلی تاثیرمستقیم و مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.2فرضیه 

  : بازارگرایی تاثیرمستقیم و مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.3فرضیه 

  دارد. با نقش میانجی رضایت شغلی مستقیم و مثبتی بر تعهد سازمانیغیر : بازارگرایی تاثیر4فرضیه 

  شناسی پژوهش روش
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر  بازارگرایی ریتاث یمحقق تالش دارد به بررس نکهیپژوهش با توجه به ا نیدر ا

ـ  قاتیتحق ۀو روش در دست تیحاضر از نظر ماه قیبپردازد، تحق کارکنان روش  نی.همچنردیـ گیقـرار مـ   یعلّ
علـوم   یها و برخ هینظر يریبا بکارگ رایباشد، ز یم ياز نوع کاربرد قیهدف تحق يمذکور بر مبنا قیانجام تحق
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آن دسـته از سـازمان هـا و     يکه برا ابدی یدست م یجیبه نتا يو آمار در مورد جامعه آمار تیریو مد يرفتار
  باشد. یقابل استفاده و کاربرد م رندیگ یقرار م يجامعه آمار ةمؤسسات که در حوز

ها به بررسی استفاده شده است که یکی از پرسشنامهآوري اطالعات پرسشنامه براي جمع 3در این تحقیق در 
پـردازد. بخـش   ي آخر به سنجش تعهد سازمانی مـی بازارگرایی، دیگري به سنجش رضایت شغلی و پرسشنامه

) معروف به مارکور 1990اي از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی(اول براي سنجش بازارگرایی با استفاده از نسخه
جنبـه مختلـف    3باشـد. ایـن پرسشـنامه    سوال می 20بهینه شده است، که شامل ) 1998که  توسط دشپاند(

سـنجد. بـراي سـنجش رضـایت شـغلی از      بازارگرایی، تولید هوشمندي، توزیع هوشمندي و پاسخگویی را مـی 
سوال و براي سنجش تعهد سـازمانی از پرسشـنامه آلـن و     71شامل  JDI(1پرسشنامه شاخص توصیف شغلی(

معتبرتـرین و   JDIي باشـد. پرسشـنامه  پرسش می 24فاده شده است. این پرسشنامه شامل ) است1990(2مایر
پایاترین پرسشنامه رضایت شغلی است که در تحقیقات مختلـف از آن اسـتفاده شـده اسـت و مـورد تاییـد و       

؛ 1377؛ مقیمـی،  1379زاده،؛ لشـگري  1380پـور، ي متخصصـان و محققـان قرارگرفتـه اسـت(طالب    استفاده
ي مختلف رضایت شغلی از جملـه ماهیـت   جنبه 5ابداع و  3). این پرسشنامه را ویسوکی و کروم1373چی،میر

اي گزینـه  5ها بـر اسـاس طیـف    کار، سرپرست، همکار، ارتقا و پرداخت را ارزیابی کردند. هر یک از این مولفه
نفـر از   30اي پایـه روي  ي فـوق نخسـت یـک اجـر    براي تعیین پایایی پرسشنامه شود.گذاري میلیکرت نمره

ي آماري به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ بـراي اعتبـار   کارکنان که از جامعه
دهنده پایایی مناسب پرسشـنامه فـوق بـراي اجـراي     بود که نشان 0,729سازگاري اجزا در این مرحله برابر با 

اعتبار پایایی آن به طور مجدد از آزمون ضریب آلفاي کرونبـاخ   اصلی بود. پس از اجراي اصلی پرسشنامه براي
به دست آمد. با توجه به ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده، پایـایی   0,812استفاده شد که مقدار آن برابر با 

   پرسشنامه تایید شد.

KMO دهـد   یآمار نشان مـ  نیا و باشندی) معنادار م05/0بوده و در سطح ( 5/0پرسشنامه باالتر از  يتمهایآ
  مورد مطالعه را مورد سنجش قرار داده اند. يرهایمتغ یکه سواالت پرسشنامه به خوب

باشد می 1391در اردیبهشت ماه شرکت نورایستا خراسان  در تحقیق حاضر جامعه آماري شامل کلیه کارکنان
بـه دلیـل در دسـترس بـودن تمـام      که نفر است  69ها برابر با آوري شده، تعداد آنجمعکه بر اساس اطالعات 

دریافت  )٪91(حدود پرسشنامه 63و از این تعداد  استکارکنان پرسشنامه بین تمام جامعه آماري پخش شده
  . شد

  

                                                             
1  - Job Descriptive Index 
2  - Allen and Meyer 
3  - Wysocki and Kromm 
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  هاي پژوهشیافته
از آن اسـت کـه از لحـاظ سـن      حاکی پرسشنامه دهندگان از پاسخ ینمونه تصادف کیاطالعات دموگراف یبررس

. دهندیم لیدرصد کل نمونه را تشک 62حدود اند که سال قرار گرفته  30زیر  یکارکنان در محدوده سن شتریب
درصـد اسـت را    50,7نفـر کـه معـادل     32با تعـداد   يکارکنان نمونه آمار شتریب زین یلیاز لحاظ مدرك تحص

از  نفر 10و  یمدرك کارشناس ينفر نمونه دارا 21 افراد یباقاز و  دهندیم لیتشک فوق دیپلمدارندگان مدرك 
  زین يکار. براساس سابقه باشندیم باالتر ای ارشدیمدرك کارشناس يشرکت کننده در پژوهش دارا افراد جامعه

در ترکیـب   انـد. داده لیتشـک  تجربـه  سـال  10 زیر ای یدرصد از حجم نمونه را کارکنان 46,03نفر معادل  29
   دهند.درصد را زنان تشکیل می 12,7مردان و درصد را  87,3جنسیتی کارکنان نیز 

ها را مشخص نمود.  داده عیبودن توز رنرمالیغ اینرمال  دیابتدا با ها، لیتحل ریو سا قیتحق اتیفرض یبررس يبرا
شـده  اسـتفاده   فونیراسـم  -کولمـوگروف ها از آزمـون   داده عینرمال بودن توز یمنظور بررس پژوهش به نیدر ا

 يدسـت آمـده بـرا    بـه  sig کـه  نیـ ا لیدلنشان داده شده است. به  1آزمون در جدول شماره  نیا جهیاست. نت
  .باشد ینرمال م رهایمتغ یتمام يها داده عیگرفت توز جهینت توان یاست، لذا م 05/0بزرگتر از  رهایمتغ یتمام

  
  

  نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده ها .1جدول 
  نتیجه آزمون-Kضریب   سطح معناداري  متغیر

  توزیع داده ها نرمال می باشند  1,151  39/0  بازارگرایی
  توزیع داده ها نرمال می باشند  0,851  463/0  رضایت شغلی
  توزیع داده ها نرمال نمی باشند  1,126  28/0  تعهد سازمانی

  

منظور بررسی همبستگی میان متغیرهاي تحقیق : بهبررسی همبستگی میان متغیرهاي تحقیق
  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. 

  . نتایج حاصل از تحلیل همبستگی متغیرهاي پژوهش3جدول شماره

ضریب همبستگی   فرضیه
  پیرسون

سطح 
  نتیجه آزمون  معناداري

  تأیید شده استفرضیه   000/0  28/0  همبستگی وجود دارد. رضایت شغلی و بازارگراییبین 
  فرضیه تأیید شده است  000/0  36/0  همبستگی وجود دارد. تعهد سازمانی و رضایت شغلی بین

  فرضیه تأیید شده است  000/0  52/0  همبستگی وجود دارد. تعهد سازمانی بازارگرایی بین
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متغیرهاي به منظور سنجش تأثیر :  نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل رگرسیون
ارائه 4پژوهش در جدول شماره  اتیحاصل از آزمون فرض جیکه نتا دیاستفاده گرد ونیرگرس لیپژوهش، از تحل

   شده است:
  خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش با تحلیل رگرسیون . 4جدول شماره 

  نتیجه آزمون  معناداري  Beta  فرضیه

  .تأیید شده است  0,000  779/0  تاثیر دارد. رضایت شغلی بر بازارگرایی

  .تأیید شده است  003/0  0,238  تاثیر دارد. تعهد سازمانی بر رضایت شغلی
  .تأیید شده است  000/0  0,334  تاثیر دارد. تعهد سازمانی بر بازارگرایی 

  

  معادالت ساختاريسازي مدلآزمون فرضیات با استفاده از 
در  تعهد سازمانیو  بازارگرایی، رضایت شغلیدست آمده، میزان ضریب مسیر میان  بر طبق معادله ساختاري به

  است. داده شدهنشان 5جدول 

  هاداري آنها و نتایج آزمون فرضیه ضرایب تأثیر کلیه متغیرهاي پژوهش، سطح معنی  .5جدول 

فرضیه هاي 
  مسیر  پژوهش

ضرایب 
برآورد 

  شده

ضرایب 
  استاندارد

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه آزمون 
  فرضیه

  تایید  ***  0,73  3,17  رضایت شغلی     ←    بازارگرایی  1
  تایید  ***  0,69  2,42  تعهد سازمانی    ← رضایت شغلی  2
  تایید  ***  0,66  2,06  تعهد سازمانی   ← بازارگرایی  3
  تایید  ***  0,50  *  تعهد سازمانی     ←رضایت شغلی ← بازارگرایی  4
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  در حالت معنی داري . مدل معادالت ساختاري پژوهش2شکل 

 
 استاندارددر حالت  . مدل معادالت ساختاري پژوهش3شکل 

  برازندگی مدل تحقیق
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در مدل پیشنهادي پژوهش که نتایج براي فرضیه هاي فرعی مورد بررسی قرار گرفته است مقدار شاخص هاي 
  و مدل پژوهش تأیید میگردد.برازش در حد استانداردهاي مطرح شده می 

  دهد.هاي برازندگی در مدل پژوهش را نشان میشاخص 6جدول 

  پژوهش پیشنهادي و تاییدشده شاخص هاي برازندگی مدل .6جدول 

 Macro  شاخص برازش
مقدار 

 استاندارد
 مقدار شاخص 

df  کاي اسکوئر/ درجه آزادي
2   06/2  3کمتر از  

  031/0  1/0کمتر از   RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد
  95/0  9/0بیشتر از   NFI  شاخص برازش هنجار شده

  96/0  9/0بیشتر از  CFI یا تطبیقی شاخص برازش مقایسه اي
  90/0  9/0بیشتر از  IFI فزایندهشاخص برازش 

  80/0  8/0بیشتر از  GFI  شاخص نکویی برازش
  88/0  8/0بیشتر از  AGFI  شاخص نکویی برازش تعدیل شده

  گیري نتیجه

بنـابراین  و  قرار مـی گیـرد   تاییدمورد  فرضیه اولنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري حاکی از این است که 
 دارد. بازارگرایی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نورایستا خراسـان  تـاثیر مثبـت و معنـاداري    می توان گفت 

همسـلی بـراون و   )، 2010(کاسـتر و آویلزوالنـزوال   نتایج حاصـل از ایـن فرضـیه بـا نتـایج حاصـل از تحقیـق       
این  بر مبناي یافته هاي ) همخوانی دارد.2015(همکاران باروسو وو  )2014، ملکی و همکاران()2010(اوالتکا

بازاریـابی سـازمان و در جریـان گذاشـتن     اندازهاي توانند با تبیین روشن اهداف و چشممی ها، سازمانفرضیه 
  کارکنان در فرآیند گردش اطالعات بازاریابی، در راستاي افزایش رضایت شغلی آنان تالش کنند.

بنـابراین  گرفتـه و  قرار  تاییدمورد  فرضیه دوم نیزو تحلیل آماري حاکی از این است که نتایج حاصل از تجزیه 
 . دارد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت نورایستا خراسان  تاثیر مثبت و معناداريمی توان گفت 

رکمــالی و می)، 1390آرانــی و همکــاران(صــادقی نتــایج حاصــل از ایــن فرضــیه بــا نتــایج حاصــل از تحقیــق
 ) همخوانی دارد. بر مبناي یافته هاي2015و آلتینداغ و کوزداغی( )2014، ملکی و همکاران()1393(همکاران

ایجاد شرایط مناسب و باالبردن سطح رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی توانند با میها سازمان این فرضیه
 شغل کارکنان خود اجتناب کنند.آنان را افزایش داده و از عئارض عدم تعهد مانند ترك 
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بنـابراین  و  قرار می گیـرد  تاییدمورد  فرضیه سومنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري حاکی از این است که 
. دارد بازارگرایی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت نورایستا خراسـان  تـاثیر مثبـت و معنـاداري    می توان گفت 

، )2013و همکاران(جونز ، )2014رودریگزکانو و همکاران( حاصل از تحقیق نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج
 این فرضیه ) همخوانی دارد. بر مبناي یافته هاي1392(اشرفیزادهحسینی و مهديو  )2014ملکی و همکاران(

نـان در  اندازهاي بازاریابی سازمان و در جریان گذاشتن کارکتوانند با تبیین روشن اهداف و چشمها میسازمان
  هاي مهمی بردارند.فرآیند گردش اطالعات بازاریابی، در راستاي افزایش تعهد سازمانی کارکنان قدم

بنابراین و  قرار می گیرد تاییدمورد  فرضیه چهارمنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري حاکی از این است که 
نورایستا خراسان با نقش میـانجی رضـایت شـغلی     بازارگرایی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت می توان گفت 

رودریگزکـانو و   نتایج حاصـل از ایـن فرضـیه بـا نتـایج حاصـل از تحقیـق       . دارد تاثیر غیرمستقیم و معناداري
  همخوانی دارد. ) 2012(1و کاروآنا و همکاران )1391پور و همکاران()، حسنقلی2014همکاران(

   

                                                             
1  - Caruana et al. 
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  کاربردي هايپیشنهاد
ایستا خراسان از تولید کافی و به موقع اطالعات در حوزه بازار و رقیبان مدیران شرکت نور -

 .اطمینان حاصل کنند
موقع اطالعات بازار و مدیران سازمان به کارکنان اعتماد کرده و از توزیع متناسب و به -

 مشتریان در داخل سازمان اطمینان حاصل کنند.
بازارگرایی و با افزایش مشارکت کارکنان در گانه ده سازي اصول سهمدیران سازمان با پیا -

را در کارکنان تقویت  و در نتیجه تعهد سازمانی احساس رضایت شغلی ها،گیريتصمیم
 کنند.

گانه رضایت شغلی کارکنان، سطح شاخص 5هاي توانند با بهبود شاخصمدیران سازمان می -
  ء دھند.عملکرد سازمان را ارتقاتعهد سازمانی را در میان کارکنان افزایش داده  و در نتیجه 
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