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 چکيده 

 آن با ها سازمان که ای پيوسته های دگرگوني و تغييرات به توجه با مدیریت دانش اندیشمندان امروزه

 منابع ها، نسازما در رقابتي مزیت کسب عامل مهمترین که اند رسيده نتيجه این به هستند، مواجه

 از که است مستمری فرایند و سازمان به کارکنان وفاداری درباره نگرش یک سازماني تعهد .است انساني

 .دهند مي نشان آن پيوسته کارایي و موفقيت سازمان، به را خود عالقه سازمان اعضای آن طریق

 سازمان منابع انساني ي،رقابت مزیت کسب عامل مهمترین که اند دریافته خوبي به ها سازمان مدیران

 ها آن به یافته اختصاص های نقش بهتر چه هر و انجام سازمان به تعهد مقوله به توجه رو این از هاست،

 ،سازماني تعهد. هاست سازمان مدیران جدی های دغدغه از ، یکي انساني منابع نقشي فرا وظایف حتي و

 یک در فعاليت ادامه جهت الزام و نياز تمایل، دهنده نشان که است رواني حالت یک و نگرش یک

 .است سازمان

 

 .تعهد، تعهد سازماني، دیدگاه ها: واژگان کليدی
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 مقدمه .1

. داری و اصول اخالقي به چندین رسوایي مالي منجر شده استای، امانتهای اخير، رعایت نکردن آیين رفتار حرفهدر سال

ای های غيراخالقي و غيرحرفههایي هستند که دارای رویهشرکت  و پارمالت  ارتا استوارت، م ، تایکو ، آدلفيا2، وردکام1انرون

سزایي در مشکالت جهاني داشته است که سهم به های اخالقي ورفتاری دیگری در صنایع مختلف گزارش شدهلغزش. اندبوده

های اخالقي ممکن است کم ای و لغزشيرحرفهمعتقد است هرچند تأثير رفتارهای غ(  200) کپلند (.  200،  دونالدسون)

های جهان را به دنبال دارد و باعث از دست رفتن صدها ميليارد دالر ارزش سرمایه ترین شرکتباشد، ولي فروپاشي بزرگ

ود را شود که زمان خها باعث از بين رفتن اعتبار و شهرت صدها هزار نفر افرادی ميهمچنين، این رسوایي. شودسهامداران مي

 اقتصادی، بنيادین هایاز فرض استفاده با ایعده وقایع، این تحليلتجزیه و  در .اندصرف رعایت امانت و انجام درست کارها کرده

دليل زیر  را اجتماع در های اخالقيافول ارزشدیگر،  برخي. اندکرده بيان به اخالق توجهبي و طلب فرصت را بشر ذات

 (.   1اعتمادی و دیانتي دیلمي، ) دانندقي مياخال پاگذاشتن معيارهای

های بزرگ در برابر فشارهای قانوني و ضرورت برقراری تعهد حسابرسان و رفتار ناکارآمد تا حدی است که بسياری از سازمان

، افراد تحصيل ای و اخالقي از سوی حسابرسانرفتار حرفه. ها، واکنش نشان دادنددر سازمان محيطي با برقراری رفتار اخالقي

اگر فرهنگ (. 1111، 10ویور و همکاران)رسد نظر ميهای نظارتي، مجالس قانون گذاری و صاحبکاران ضروری بهکرده، هيئت

های آمریکایي کردند، رفتارهای ناکارآمد شرکتشد و حسابرسان به صورت مسئوالنه رفتار مياخالقي و رفتارکارآمد ایجاد مي

بنابراین، برای کسب اطمينان جامعه، حسابرسان باید رفتارهای . شدنمي 21های ابتدای قرن وایيها و رسمنجر به شکست

، 1وایات)های اخير حرفه حسابداری  و حسابرسي به طور جدی آسيب دیده است در سال. کارآمد را سرلوحه کار خود قرار دهند

ها و مؤسسات را تدوین و به اجرا راه موفقيت سازمان( 1111، 10به عنوان نمونه، ویور و همکاران)اغلب پژوهشگران (.  200

های امریکایي به این نتيجه رسيدند که اغلب آنان در بررسي شرکت. دانندرفتاری مناسب مي های اخالقي وگذاشتن سياست

توان در نتيجه مي. های رفتاری در عمل دارای نوسان استاند، اما این سياستکرده های رفتاری را تدوینها سياستکتشر

یکي از این . عوامل متعددی بر رفتار حسابرس تأثير دارد. گفت بررسي عوامل مؤثر بر رفتار حسابرسان الزم و ضروری است

های بسياری کمي به بررسي رفتارهای ناکارآمد حسابرسان پژوهش. عوامل، تعهد حسابرسان به مؤسسات و تعهد حرفه ای است

ثير تعهد حسابرسان به مؤسسات و تعهد حرفه ای را بر رفتار طور مستقيم تاها بهپژوهشام از این دکاند ولي هيچ پرداخته

 افزون بر این، با انجام این. شودبنابراین، نياز به انجام چنين پژوهشي در ایران احساس مي. اند ناکارآمد حسابرس بررسي نکرده
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درک  تا چه حدی با. بر رفتار ناکارآمد حسابرسان فراهم خواهد شدپژوهش امکان درک و شناخت بهتر عوامل اثرگذار 

 .های شخصيتي حسابرسان رابطه دارد؟سسات و ویژگيحسابرسان از فرهنگ اخالقي مو

 پيشينه پژوهش .2

های پژوهش آنان نشان داد  یافته. موسسه حسابرسي در استراليا انجام دادند 1 1پژوهشي روی (  111)ویندسور و اشکانسي 

گيری و رفتار حسابرسان است و استدالل اخالقي  های تصميم ناپذیر از شيوه ه فرهنگ سازماني و عوامل فردی جزء جدایيک

 .حسابرسان با فرهنگ سازماني مؤسسه حسابرسي رابطه دارد

تفاده از ویژگي مدل توضيحي با اس: پذیرش حسابرس از رفتار ناکارآمد حسابرس»در تحقيق با عنوان (  200)دانلي و همکاران 

رفتارهای ناکارآمد . معتقدند رفتارهای ناکارآمد و تعویض کارکنان با کاهش کيفيت حسابرسي همراه است« شخصي حسابرسان

های حسابرسي و کمبود زمان، اثرات منفي بر  آوری شواهد ناکافي، تغيير یا تعویض روش مانند خاموش کردن نا به هنگام، جمع

ای گسترده است، تحقيق موجود  دهند که رفتار ناکارآمد مسئله ر حالي که مطالعات اخير نشان ميد. حرفه حسابرسي دارند

در این مطالعه، رفتار سازماني و متون روانشناسي صنعتي، . موفق به توضيح کافي درباره علل چنين رفتارهایي نشده است

ملکرد، و هدف گردش مالي را به عنوان عوامل پذیرش مبنایي برای توسعه و آزمایش مدل ارائه شده است که منبع کنترل، ع

 .کند حسابرس از رفتار ناکارآمد شناسایي مي

اثرات منبع کنترل، تعهد سازماني و : نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس»در تحقيق با عنوان (  200)دانلي و همکاران 

، ( 111 اسميت)ای است  ابرس مسئله گستردهرآمد حسدهند که رفتار ناکا معتقد است مطالعات اخير نشان مي« موقعيت

این مطالعه توسعه و تست یک مدل . خورد تحقيق موجود در توضيح کافي علل یا عوامل این شکل از رفتار انحرافي شکست مي

اسایي نظری است که منبع کنترل، موقعيت، و تعهد سازماني را به عنوان سوابق نگرش نسبت به رفتار ناکارآمد حسابرس شن

حسابرس مدل   11با استفاده از یک طراحي متقابل سازماني و روش تجزیه و تحليل مسير، نتایج این تحقيق از . کند مي

 .کند نظری حمایت مي

نيز در بررسي گزارش کمتر از حد زمان حسابرسي دریافتند که شرکای مؤسسات حسابرسي معتقدند (  200)اسویني و پيرس 

های  کفایتي، فشار حاصل از نظام این دالیل عبارتند از بي. دهد ن حسابرسي به سه دليل اصلي رخ ميگزارش کمتر از حد زما

 .های مدیریت ارزیابي عملکرد و بودجه و درخواست

مطالعه اکتشافي در مالزی بيان نمودند کيفيت : رفتار ناکارآمد حسابرس در تحقيق با عنوان( 2010)پاینو و همکاران 

ها است، اما کيفيت حسابرسي  های حسابرسي، عامل مهم تعيين کننده بقای طوالني مدت آن ه شده با شرکتهای ارائ گزینه

این مطالعه به . سازد برای ارزیابي دشوار است، که آن را به خصوص برای رفتار افرادی که در کار حسابرسي هستند، حساس مي

ای کاهش کيفيت حسابرسي و اقداماتي در طول تعامل با یک دنبال شناسایي بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرس، رفتاره

حسابرس شاغل در    2مطالعه بر روی یک بررسي از . باشد دهد، مي آوری را کاهش مي حسابرس که اثر شواهد جمع

  مطالعه، متغيرهای کليدی که منجر به رفتار ناکارآمد حسابرسي. متوسط و بزرگ در مالزی است/های حسابرسي کوچک شرکت
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کند که  مطالعه شواهد تجربي اصلي از یک خطر جدی بالقوه از رفتارهای ناکارآمد را ارائه مي. کند شود را شناسایي مي مي

های مقامات نظارتي مالزی در  مطالعه شواهد تجربي برای رسيدگي به نگراني. ممکن است کيفيت حسابرسي را مختل نماید

 .نماید مورد کيفيت حسابرسي را ارائه مي

 تعهد . 

ميالدی، تعهد سازماني کارکنان یکي از برجسته ترین مباحثي بود که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و  0 11در اوایل دهه 

 در مقاله مشهور خود تحت عنوان  11والتون   11در سال  . پژوهش های گسترده ای بر روی این موضوع صورت مي پذیرفت

12مدیریت بر مبنای تعهد "
حرکت از مدیریت بر مبنای کنترل به سمت مدیریت بر مبنای تعهد را خاطر نشان کرده  ، نياز به"

 (. 200،  1مک کنا)است 

در حقيقت فقدان اجماع در تعریف تعهد، بطور عمده ای به خاطر . به صورت های مختلفي تعریف و سنجيده شده است تعهد

ر تعاریف زیر نشان مي دهد که تعهد یک نيروی تکليفي است و مرو. رفتارش به عنوان یک مفهوم چند بعدی بوجود آمده است

 .به رفتار جهت مي دهد

تعهد حالتي است که شخص را با اعمال و رفتارش پيوند داده و از این طریق فرد اعتقاد مي یابد که به فعاليت هایش ادامه  .1

 (  11ساالسيک،)دهد 

در واقع از دیدگاه   .مواجه با تغيير نگرش ها ارزش قائل شود یک تکليفي است که الزم است فرد برای آن، حتي در تعهد .2

 ( 111،  1براون)تقسيم مي شوند   1و تعهد رفتاری  1تعهد را به دو گروه اصلي، تعصب  1براون

، تعهد را عبارت از تعيين هویت شدن با یک سازمان مي دانند که شامل یک باور و نگرش قوی در  1، پورتر و استيرزمودی . 

اف و ارزش های سازمان، ميل به انجام تالش و کوشش قابل مالحظه برای سازمان و تمایل شدید برای باقي پذیرش اهد

 (.1 11مودی و همکاران، ) ماندن در سازمان است 

      به سازماني که در آن مشغول به کار مي باشند به عنوان تعهد یاد مي شود  11سازمان از دلبستگي کارکنان ادبياتدر  . 

 ( 200د و همکاران، آکروی) 

مهمي که بایستي در مرور تعاریف مختلف تعهد در نظر گرفته شود، این است که آیا مي توان تعهد را از مفاهيم مرتبط  عامل

 به اعتقاد چندین نویسنده که از تعهد تعاریف عمومي ارائه کرده اند، . دیگر مثل انگيزه ها و نگرش های عمومي متمایز کرد
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13 Mc Kenna 
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به اعتقاد این نویسندگان، تعهد بطور مستقل از انگيزه ها و نگرش های . زش یا نگرش های عمومي متمایز استتعهد از انگي

در حقيقت تعهد ممکن است، منجر به تداوم یک دوره از عمل حتي در مواجه با . عمومي رفتار را تحت تاثير قرار مي دهد

واند، منجر به این شود ، که افراد به روش هایي رفتار کنند که از برای مثال تعهد مي ت.انگيزه ها و نگرش های متعارض شود

 (.2001، مي یر و هرسکویتچ)دیدگاه ناظر بي طرف ممکن است، مخالف با نفع شخصي شان به نظر رسد 

 خاطر نشان کرد که تعهد مثل متابعت نيست که در آن شخص نفوذ همکاران را عمدتا به جهت کسب بعضي چيزها  بایستي

تابع بودن اکثرا مبتني بر مبادله اقتصادی با کارکناني است، که برای نقششان در سازمان به دنبال دریافت پاداش . پذیردمي 

شخص متعهد انرژی و شور و هيجان را به همراه . با این وجود تعهد چيزی را ارائه مي کند که متابعت ارائه نمي کند. هستند

   شخص متعهد با قوانين بازی، بازی . قانه فرمانبردار نيز باشد، در آن ایجاد نمي شودداشته، که اگر تنها مطيع و حتي صاد

بخصوص در  20فرآیند تعهد را نيز مي توان به عنوان بخشي از فرآیند اجتماعي سازی .نمي کند، او برای بازی مسئول است

فرآیند (.  111، آشفورس و همکاران،  21،111ساکس و آشفورس)ارتباط با افراد جدید الورود به سازمان در نظر گرفت 

اجتماعي سازی کارکنان جدید الورود در صورت اجرای برنامه های آموزشي مطلوب و مناسب، به آساني و با موفقيت صورت 

 .مي پذیرد

 اهميت تعهد . 

کنترل خود بر  های سنتي او معتقد بود که اگر سازمان دست از روش.، اهميت تعهد را آشکار و بارز ساخت(  11)والتون 

او مدعي . "تعهد آن ها نسبت به سازمان بيشتر خواهد شد و در نتيجه عملکرد آن بهبود خواهد یافت "کارکنانش بر دارد، 

او معتقد بود که کارکنان تنها در این صورت به بهترین شکل و . است که باید این روش را با یک استراتژی جدید جایگزین کند

وقتي به کارکنان مسئوليت بيشتری مي دهند، آن ها را ترغيب به مشارکت  -ان همکاری خواهند کردبه شکلي خالق با سازم

مي کنند و سعي مي کنند که رضایت آن ها را در محيط کار کسب کنند، آن وقت است که به بهترین صورت در بهبود عملکرد 

شود، مجبور به انجام کارهای به طور دقيق تعریف سازمان مشارکت مي کنند، نه وقتي که به شدت توسط مدیریت کنترل مي 

 (.   1آرمسترانگ، )شده مي شوند و مثل یک شرط الزم با آن ها برخورد مي شود 

 مشکالت مربوط به مفهوم تعهد . 

به . نکته ای که درباره تعهد به دفعات بيان مي شود این است که  جلب تعهد کارکنان به این سادگي که مي گویند نيست

ه دیگر تصور این که یک سازمان از کارکناني تشکيل شده باشد که همه منافع مشترکي داشته باشند غير واقع بينان عبارت

این . معتقد بودند که یک سازمان در دنيای واقعي ائتالفي است از گروه های ذینفع(   11) افرادی چون کایرت و مارچ . است

 "تعهد نسبت به چي؟ "مختلف را مي پذیرد و بنابراین چنين مي پرسد  دیدگاه تکثر گرا، مشروعيت منافع و ارزش های

آن طور که بسياری )یک موضوع همه یا هيچ چيز نيست  تعهد به ": گفته اند( 1111)بنابراین ، همان گونه که کوپي و هارتلي 

 ."بلکه مسئله تعهد های متعدد یا مختلف یک فرد مي باشد(  از مدیران دوست دارند فکر کنند

 

 :ي و هارتلي بازهم گفته اند کهکوپ
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      مشکل یک تفکر تساوی گرا به تعهد سازماني این است که چنين طرز تفکری، نگرشي هم رنگ و همگون گرا را تقویت 

مي کند، که این نگرش نه تنها در انعکاس واقعيت های سازماني عاجز مي ماند بلکه مي تواند محدود کننده و تضعيف کننده 

 .مان باشدساز

آن ها مدعي اند که اگر از کارکنان انتظار نرود و آن ها ترغيب کنند که شدیدا به مجموعه ای واحد از ارزش ها و اهداف متعهد 

. باشند، آن ها نخواهند توانست با ابهامات و نا اطميناني که در زمان اعمال تغيير در حيات سازماني بروز مي کند کنار بيایند

زش های تحميلي مانع حل خالق مشکل خواهد شد و تعهد باال به سلسله اقدامات کنوني هم مقاومت کارکنان را هماهنگي با ار

 در برابر تغيير افزایش خواهد داد و هم استرس و نگراني آن ها را در زمان اعمال تغيير

خواهد تا به سازمان متعهد باشند، اما ، مسئله کليدی و مهم دیگر، مسئله تعهد دو جانبه است ممکن است مدیریت از کارکنان ب

اگر کارکنان احساس کنند که مدیریت در جنبه های اساسي روابط کاری مثل امنيت شغلي و برخورد عادالنه، تعهدی نسبت به 

یک تصميم .آنان ندارد، دیگر درخواست ها و تاکيد های مدیریت بر ضرورت تعهد کارکنان بي اثر و بي پاسخ خواهد ماند

 (.   1آرمسترانگ،) ني برای کاهش اندازه شرکت، پيام خوبي برای کارکنان به ویژه از زاویه تعهدات دوجانبه نداردناگها

 تعهد سازماني . 

تحقيقات اوليه در این حوزه بر تک بعدی بودن این مفهوم متمرکز بوده اند ولي یافته ها و تحقيقات جدید بيشتر بر چند بعدی 

تعهد به حرفه، تعهد به )در علوم رفتاری درباره تعهد سازماني به منزله ی یکي از انواع تعهد . ندبودن این مفهوم داللت دار

شيوه  تعهد سازماني مانند مفاهيم دیگر رفتار سازماني به. پژوهش های فراوان صورت پذیرفته است....( اتحادیه، تعهد به کار و 

وستگي و ارتباط با سازمان دانسته ن است که همگي آن را نوعي پيوجه اشتراک این تعاریف آ.های متفاوت تعریف شده است

در ادامه به بررسي تعاریف تعهد سازماني و سایر دیدگاه های تک بعدی و چند بعدی نسبت به (.  111مي یر و همکاران، ) اند

 .آن مي پردازیم

داوطلبانه فرد را از سازمان، تقليل مي دهد  تعهد سازماني یک ارتباط رواني بين کارمند و سازمان است که احتمال خروج. 1

 ( 111مي یر و همکاران،)

 (2010جو و پارک ،)تعهد سازماني به مفهوم یک واکنش عاطفي حاصل از ارزشيابي موقعيت کاری در یک سازمان مي باشد  .2

به باقي ماندن در سازمان و وفاداری تعهد سازماني اشاره دارد به اعتقاد کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمان، تمایل  . 

 (2001هکت و همکاران،)نسبت به سازمان از سوی کارکنان

بيان مي دارند که تعهد سازماني اشاره به طرز تفکر و نگرش کارکنان و ارتباط ميان آنان و سازمان ( 2002)متيو و شفرد  . 

 .دارد
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ن ک معيار ذهني بيان مي کنند و آن را تصویری از ادراکات کارکناتعهد سازماني را به عنوان ی( 1 11)نودی و همکاران  . 

، قصدشان برای باقي ماندن در سازمان و تمایل کارکنان برای اعمال تالش و کوشش نسبت به ارزش های کليدی سازمان

 (. 2010یاپ و همکاران  ،)مضاعف برای سازمان تلقي مي کنند 

به . فرد، سازماني را معرف خود بداند و آرزو کند درعضویت آن سازمان باقي بماند تعهد سازماني عبارت است از حالتي که . 

مشارکت  یک فرایند مستمر است که به واسطه عبارت دیگر، تعهد سازماني، یک نگرش دربارة وفاداری کارکنان به سازمان و

 .افراد در تصميمات سازماني، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي رساند

ه در مرحله اول، عضو سازمان برای آن ک. پذیرفتن، همانند شدن و داخلي کردن: در تعهد سازماني سه مرحله دیده مي شود

در مرحله دوم، عضو سازمان، نفوذ . ا بر خود مي پذیردنفوذ همکاران ر( حقوق و پاداش)چيزی از همکاران دریافت دارد 

در . همکاران را بر خود مي پذیرد تا از راه آن به یک پيوند خشنود بخشي دست یابد و خود خویشتن را برجسته و آشکار سازد

سازمان در مي  این مرحله است که افراد از پيوند یا هویت با یک سازمان احساس سرافرازی مي کنند و در مرحله سوم عضو

هر . یابد که ارزش های سازمان به گونه ای داخلي و ذاتي او را خشنود مي کنند و با ارزش های شخصي وی همنوا و سازگارند

  گاه تعهد سازماني  به مرحله نهایي خود برسد، عضو سازماني متعهد، در شمار کساني در مي آید که به آنان اعتماد فراواني 

 .های سازمان درنگ نخواهند کرد در راه ستودن و پاسداری از ارزش مي شود و آنان نيز

 مروری بر دیدگاه های کانون های تعهد سازماني . 

 دیدگاه ریچرز 

ریچرز یکي از اولين دانشمندان درباره کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهيم اوليه و عمومي تعهد سازماني ممکن است زماني بهتر 

به اعتقاد او کارکنان مي توانند تعهدات مختلفي را به اهداف و . جموعه ای از تعهـــدات درنظر گرفتدرک شوند که آن ها را م

بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازماني مهم نيست، . ارزش های گروه های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند

ن های تعهد کارکنان را شامل تعهد به مدیریت عالي، سرپرستان، ریچرز کانو. بلکه توجه به کانون های تعهد نيز الزامي است

گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان مي توانند به این کانون ها باتوجه به درجه انطباق 

 (. 200شيان و همکاران ،)اهداف و ارزش هایشان با آن ها طور متفاوتي متعهد شوند 

 22ر و بيلينگزسدیدگاه بک

بين کساني که متعهد به سطوح پایين سازمان همچون گروه (  111)برای طبقه بندی کانون های تعهد، بکر و بيلينگزس 

 کاری و سرپرست مستقيم هستند و کساني که عمدتاً متعهد به سطوح باالی سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان در کل
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ابتدا افرادی . ب هر کدام از این سطوح باال و پایين، آن ها چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردندبا ترکي. بودند، تمایز قائل شدند 

. که تعهد کمي هم به گروه های کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آن ها عنوان بي تعهد دادند

در بين این دو گروه افرادی هستند که به . متعهد ناميده شدند  ،برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد باالیي را نشان دادند

( محلي)سرپرست و گروه کاریشان کامالً متعهد اما به مدیریت عالي و سازمان متعهد نيستند که به عنوان افراد متعهد جزئي 

گروه کاریشان متعهد نيستند درنظر گرفته مي شوند و کساني که به مدیریت ارشد و سازمان کامالً متعهد ولي به سرپرست و 

 .مي گویند(جهاني)که به آن ها افراد متعهد کلي 

بکر و بيلينگزس در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامي بزرگ دریافتند که نگرش های کارکنان، مرتبط با 

 قه بيشتری به ترک شغل و عالقهعال( برپایه پاسخ هایشان به سوال های مختلف)برای مثال افراد بي تعهد . رفتارهایشان بود

آن هایي که به . درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این چنين نبودند. کمتری برای کمک به همکاران داشتند

درنتيجه اگرچه این روش تمایز، . متعهد بودند، بين این دو گروه نهایي قرارگرفتند( محلي)و به طور جزئي ( جهاني)طورکلي 

های مختلف تعهد هنوز جدید است ولي جای اميدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کليد ابعاد  نونبين کا

 . تعهد سازماني استفاده کرد

 دیدگاه هرسي و بالنچارد

هدات قابل این تع. هرسي و بالنچارد به پنج نوع تعهد اشاره مي کنند که مدیران برتر در سازمان هایشان در نظر مي گيرند

 :این پنج تعهد عبارتند از. مصداق برای کارکنان نيز مي باشند

 تعهد به مشتری 

 تعهد به سازمان 

 تعهد به خود 

 تعهد به افراد 

 تعهد به کار 

در حقيقت برتری و . این پنج تعهد به اتفاق هم چارچوب اساسي برای کسب موفقيت بلند مدت مدیریتي را شکل مي دهند

 .از توجه و عمل به هر پنج نوع تعهد مي باشد ارجحيت واقعي ناشي
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 تعهد به مشتری -1

. مدیران ممتاز مي کوشند به مشتریان خدمت مفيد ارائه کنند. اولين و شاید مهمترین تعهد سازماني بر مشتری تاکيد دارد

 ایجاد اهميت برای اویکي انجام خدمت و دیگری :مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان مي دهند

  تعهد نسبت به سازمان -2

مدیر این تعهد را به گونه ای . مدیر موثر ،خود تصویرگر افتخار سازمان خویش است. دومين تعهد مدیریت بر سازمان تاکيد دارد

ش های خوش نام کردن سازمان ، حمایت از مدیریت رده باال و عمل کردن براساس ارز. مثبت به سه طریق نشان مي دهد

 .اصلي سازمان

 تعهد نسبت به خود - 

آن ها در همه . مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خود برای همکاران رقم مي زنند.سومين تعهد ،تکيه بر شخص مدیر دارد

به  تعهد. این مطلب را با خدمت به خود و یا خودپرستي نباید اشتباه کرد. موقعيت ها به عنوان قدرتي قاطع عمل مي کنند

نشان دادن خود مختاری، مقام خود را به عنوان مدیرتثبيت کردن و قبول انتقاد : خود از سه فعاليت خاص معلوم مي شود

 .سازنده

  تعهد نسبت به مردم - 

مدیران ممتاز نسبت به کساني که برای آن ها کار مي کنند ایثار نشان . چهارمين تعهد، مدیریت بر کار تيمي و فرد تاکيد دارد

این عمل به استفاده مدیر از شيوه صحيح رهبری به منظور کمک به افراد در حصول توفيق در انجام وظایفشان اشاره . مي دهند

بخصوص سه . تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. دارد

نشان دادن عالقه مندی مثبت و بازشناسي ، دادن بازخورد پيشرفتي و . ین تعهد هستندعمل حياتي از اجزای تشکيل دهنده ا

 . ترغيب ایده های نوآورانه

 "تکليف"تعهد نسبت به وظيفه - 

مدیران موفق به وظایفي که مردم انجام مي دهند، معنا مي . پنجمين تعهد مدیریت بر وظایفي تکيه دارد که باید انجام گيرند

 .ت آميز تکاليف را تضمين مي کنندبرای زیردستان کانون توجه وجهت را تعيين کرده ، انجام موفقي آنان. بخشند

 دیدگاه سامرز و برینبام

از نظر آن ها این پنج تعهد یک مجموعه را . سامرز و برینبام نيز انواع تعهد مرتبط با کار را به پنج دسته تقسيم کرده اند

این پنج نوع تعهد . ها متغيرهای نگرشي مجزایي است که به یک کانون خاص مرتبط استتشکيل مي دهد، اما هریک از آن 

 :عبارتند از 
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  2تعهد به شغل -1

 تعهد به سازمان -2

  2تعهد به گروه کاری - 

  2تعهد به حرفه - 

  2تعهد به ارزش های کار - 

 

 پيامدهای تعهد سازماني- 

ی دانش شغلي الزم هستند، عشق و عالقه به کار و سخت کوشي هنگامي که انگيزه باال برای موفقيت وجود دارد و کارکنان دارا

. یکي از ویژگي های سازمان موفق ، همين نيروهای انساني فوق العاده سخت کوش و فداکار است. بسيار با ارزش مي شود

و وفاداری و ویژگي های فوق که نشان دهنده تعهد فردی و متعاقب آن تعهد سازماني است، شامل پيوستگي روحي به سازمان 

    به نظر مي رسد که تعهد، در تالشي که یک کارمند در شغلش اعمال مي نماید تأثير . اعتقاد به ارزش های سازماني است

 . مي گذارد و این تالش و کوشش نيز به نوبه خود عملکرد را تحت تأثير قرار مي دهد

د دارای همبستگي مثبت است ؛ اما در برخي مطالعات نيز براساس تحقيقات انجام شده ، شاخص های فردی و گروهي با عملکر

مطالعاتي که همبستگي مثبتي بين تعهد و عملکرد یافته اند، عموماً در سنجش، از تعهد . همبستگي مشاهده نشده است 

زام کمک به سازمان البته این امکان نيز وجود دارد که الزام به باقي ماندن در یک سازمان منجر به ال. عاطفي استفاده کرده اند

شود، در این صورت تعهد هنجاری نيز همبستگي مثبتي با عملکرد خواهد داشت ؛ اما در هر صورت احتمال ضعيفي وجود دارد 

 .که تعهد مستمر با عملکرد، دارای همبستگي مثبت باشد

وارد مطرح شده از سوی کلمان مبنای تعلق رواني کارکنان را موارد زیر دانسته اند که همانند م(   11)اورلي و چتمن 

 (1111دورکين و بنت ، )بود (   11)

 پذیرش یا حضور ابزاری کارکنان در سازمان به خاطر پاداش های مشخص خارجي، . 1

 تشخيص یا حضور کارکنان در سازمان بر اساس تمایل به همبستگي و  .2

 .بق ارزش های فردی و سازمانينهادینه سازی یا شرکت فعال کارکنان در سازمان مبتني بر تطا  . 
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به عنوان مثال . قع شده استالبته این رویکرد چند عاملي نسبت به تعهد کارکنان، از سوی محققان دیگر هم مورد قبول وا

با استفاده از روش تحليل عاملي این رویکرد چند عاملي به تعهد را تأیيد و به این نتيجه (  111)و همکاران وی  جاروس

هریک از ابعاد ذکر . ه مدل های تک عاملي تعهد سازماني چه از نظر مفهومي و چه از نظر تجربي قابل قبول نيستندرسيدند ک

در واقع تعهد کارکنان در . به نوعي با فرآیند تغيير سازمان نيز در ارتباط هستند( دروني شده، تشخيص و پذیرش)شده تعهد

في تعهد باالی کارکنان موجب تقویت تغييرات صورت گرفته شده و موفقيت از طر. مدیریت فرآیند تغيير، نقش کليدی دارد

 .برنامه های تغيير را تضمين خواهد نمود

در واقع تعهد سازماني یک ساختار چند . بطور کلي تعهد سازماني یک معيار سودمند جهت تعيين اثر بخشي سازمان مي باشد 

ي همچون عملکرد، ميزان غيبت یا جابجایي کارکنان و همچنين ميزان بعدی مي باشد که بصورت بالقوه پيامدهای سازمان

 .همسو بدون ارزش ها و اهداف فردی با ارزش ها و اهداف سازماني را پيش بيني مي کند

 ضرورت توجه به تعهد سازماني . 

نخست تعهد سازماني . دالیل زیادی وجود دارد از این که چرا یک سازمان بایستي سطح تعهد سازماني اعضایش را افزایش دهد

 برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که. یک مفهوم جدید بوده و به طورکلي با وابستگي و رضایت شغلي تفاوت دارد

ها شغل های د ناراضي باشند که در آن صورت آنولي از بيمارستاني که در آن کار مي کنن انجام مي دهند دوست داشته باشند

یا بالعکس، پيشخدمت های رستوران ها ممکن است احساس . ای مشابه دیگر جستجو خواهند کردمشابهي را در محيط ه

در ثاني . مثبتي از محيط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشيدن در سر ميزها یا به طورکلي همان شغلشان متنفر باشند

، حضور (1 11باتمن و استراسر،)رضایت شغلي : بيلپژوهش ها نشان داده است که تعهد سازماني با پيامدها و نتایجي ازق

(  111مي یر، آلن و اسميت )و عملکرد شغلي (   11 ،اریلي و چتمن)، رفتار سازماني فرا اجتماعي (1110 ،ماتيو و زاجيک)

 (. 200شيان و همکاران، )رابطه منفي دارد ( 2 11 ،مودی، پورتر و استيرز)رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل 

 نتيجه گيری و پيشنهادات .1

 و است آن انساني سرمایه سازمان، سرمایه ارزشمندترین و مهمترین که کنند مي بيان مدیریت و سازمان اندیشمندان امروزه

 کارکنان، در تعهد توسعه برای تالش لذا .دارد مستقيم تأثير ها سازمان بيکاميا یا شکست روند بر گرانبها سرمایه این به توجه

 تر فعاالنه و بوده ندترپایب سازمان اهداف و ها ارزش به متعهدتر، افراد .باشند داشته توجه آن به باید مدیران که است هميم امر

 .کنند مي اقدام جدید شغلي های فرصت فتنیا و سازمان ترک به کمتر و کرد خواهند آفریني نقش سازمان در

 :شرح زیر پيشنهاد نموده اندسه رکن عمده ایجاد تعهد را به (    1)آرمسترانگ 

برای ایجاد چنين تعلقي بایستي وضعيتي را برای کارمندان به وجود آورد که با : وجود احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان-1

 .نام و یاد سازمان احساس هویت کنند، باور کنند که برای امر مقدس و با ارزشي کار مي کنند
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این احساس به وسيله متمرکز شدن بر عوامل برانگيزاننده ذاتي کار و کاربرد این : شغل وجود احساس برانگيختگي ذاتي در-2

همچنين کيفيت رهبری و تمایل مدیران و سرپرستان به شناخت و تشخيص این . اصول به هنگام طراحي شغل، ایجاد مي شود

داشته باشند، انگيزش و تعهد در سازمان افزایش که آنان اگر توجه مداومي را به شيوه تفویض اختيار و مسئوليت به کارمندانش 

 .مي دهد

وقتي که سازمان موفق است و سعي دارد این موفقيت را حفظ کند، اطمينان در مدیریت بيشتر : وجود اعتماد در مدیریت- 

آگاه ساختن  .این مدیریت است که مي داند سازمان به کدام سویي رود و به مقصد مورد نظر چگونه مي رسد. ایجاد مي گردد

هر فرد ذیربط از موفقيت های سازمان ضروری است و در لحظات سخت و بحراني این مدیریت است که روشي در راه فائق 

 .آمدن بر مشکالت را تعيين مي نماید
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