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 یتعهد سازمان

 تعهد سازمانی چیست ؟
دوارست که در داند و امیتعهد سازمانی عبارت است از شرایطی که کارمند سازمان اهدافش را معرف خود می

در نتیجه فرد به حدی از عضویت سازمان بماند و نسبت به سازمان خود وفاداری و حس مسئولیت دارد. 

با کند. می دهد و خود را با آن تعریفنسبت میرسد که یعنی فرد آن شغل را به خود وابستگی شغلی می

و جابه جایی کارکنان را پیش بینی کرد. وجود نیروهای انسانی  هاغیبت تعداداستفاده از تعهد سازمانی، می توان 

باعث شود بلکه می کاهش غیبت، تاخیر و جابجایی عالوه برآن که موجبمتعهد به سازمان در هر سازمان 

لکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به افزایش چشمگیر عم

برای فرد و  ایمنفی بد و خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج و اجتماعی هم اهداف فردی

ازمان، کاهش اعتماد سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترک خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به ماندن در س

مشتریان و کاهش درآمد  .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهدات سازمانی ابعاد
 

است و خود را  ی فرد نسبت به سازمانتعهد سازمانی عاطفی: تعهدیست که نشانگر میزان عالقه (1

روی تعهد سازمانیِ مستمر  تنهانه  میزان باال بودن تعهد عاطفی فرد در سازمانداند. عضو آن می

 .افراد دیگری را هم به نیروهای بااستعداد سازمان اضافه کندشود که موجب میمؤثر است بلکه 
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های های فردی کارکنان سازمان با ارزشی ارزششود که مقدار فاصلهتعهد عاطفی زمانی بیشتر می

 سازمانی به حداقل میل کند.

ی مستقیم سازمانی عاطفی کارکنان با تجربیات کاری آنها رابطه ی قابل توجه آن است که تعهدنکته

های خاص مدیریتی کارکنان را به ها و استراتژیکوشد با اتخاذ سیاستوجود دارد. در نتیجه سازمان می

 سازمان ببرد.سمت و سوی تعهد عاطفی نسبت به 

 

 
 

شود. هنگامی که مشخص میتعهدیست که درواقع توسط فرهنگ سازمانی : تعهد سازمانی مستمر (2

توانیم بگوییم آنگاه می ،سازمان را حمایت گر و دارای فضایی مناسب و مثبت تلقی کنند ،کارکنان

وظیفه  سازمان محیطی را به وجود آورده است که باعث تعهد مستمر در کارکنان خود شده است.

و از اجزای بااهمیت تعهد  شناسی و پایداری و ماندگاری کارکنان از عوامل مهم و اصلی سازمان

 مستمر هم به شمار می روند.

ها و وظایف سازمانی و ابقای کارکنان استوار تعهدیست که بر مسئولیت :تعهد سازمانی هنجاری (3

باشد. این تعهد است. تعهد هنجاری برگرفته از مسئولیت اخالقی و سیستم ارزشی فردی می

ی اجتماعی شدن کارکنان در محل کار به یا در نتیجه تواند از تعهد عاطفی نشئت گرفته باشد ومی

-های پاداشیآن را از طریق سیستمسازمان  ،اگر تعهد هنجاری سازمانی باال باشد وجود آمده باشد.

      دهد.های مختلف نشان میرفاهی و استرتژی

باعث موفقیت بیشتر سازمان خواهد شد. در نتیجه  ،کارمندی که تعهد هنجاری باالیی را دارا باشد

آن فرد رضایت شغلی بیشتری را تجربه خواهد کرد. رضایت شغلی از لحاظ فردی باعث ایجاد 

شود و از لحاظ سازمانی باعث کاهش میزان احساس مسئولیت بیشتر و ترقی فرد در سازمان می

 شود.تخدام نیروهای جدید میجایی کارکنان و افزایش توانایی سازمان برای اسجابه
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 چگونه تعهد سازمانی را ارتقا دهیم؟

ای در سازمان و تسهیل : ایجاد یک فرهنگ کار گروهی قوی، موجب ایجاد فضایی حرفهکار گروهی (1

اگر سازمانی کار گروهی را ترویج دهد، موجب افزایش حس انگیزه و  گردد.میها انجام پروژهدر 

 شود.ند میمسئولیت بیشتر در کارم

 

 
 

: برای آنکه کارمندان بتوانند در کاری که به آنها محول شده، اهداف و انتظارات سازماناعالم  (2

پیشرفت کنند و در آن شکوفا شوند باید بدانند که کار و اهداف مهم کارشان شامل چه مواردی 

سازمان است و درواقع ی مدیر عهدهی روشن سازی اهداف و انتظارات سازمانی برشود. وظیفهمی

 مدیر باید تالش کند که اهداف سازمان خود را تبدیل به اهداف جمعی کند.

چنین کارمندان : سازمان باید کارمندان را در اتفاقات درون سازمانی شریک سازد. همایجاد شفافیت (3

سازمان با وقتی   ی سازمان سهم بیشتری داشته باشند.توانند در توسعهباید بدانند که چگونه می

کارمندان خود شفاف است و اطالعات را با آنها به اشتراک می گذارد، احساس ارزشمندی و تعلق 

 .خاطر را افزایش می دهد

کنند، حس خوب و مثبتی خواهند نسبت به سازمانی که با آنها کار میکارمندان می: اخالق کاری (4

نسبت به سازمان  کارمندانمی شود  موجبداشتن استانداردهای باالی اخالق کاری داشته باشند. 

احترام کنند. وقتی کارمندان می دانند که یک سازمان اخالق باالیی  ، مسئولیت واحساس انگیزه

 اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به سازمان دارند.دارد، 
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مثبت در سازمان به این معناست که کارمندان سازمان احساس کاری مثبت: وجود فرهنگ فرهنگ  (5

سازمان فضایی را برای کارمندان ایجاد کند  و دهندکه انجام میمثبت داشته باشند نسبت به کاری 

 های خود را به اشتراک بگذارند.که آنها بتوانند با خیال راحت ایده

یکی از کارهایی که سازمان باید در قبال کارمندان خود انجام دهد، تشویق و : تشویق نوآوری (6

نوآوری و توسعه و پیشرفت در سازمان است. وقتی یک کارمند ایده ای دارد که ترغیب آنها به سوی 

کارها را متفاوت و بهتر انجام دهد، آنها را دلسرد نکنید، برعکس ، آنها را ترغیب کنید تا ایده های 

 .خوب تری داشته باشند و نظر آنها را در مسائل بپرسید


