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 مقدمه

 و رشد ،حیات در عامل مهمترین ،مدیریت و اند کنونى جوامع اصلى رکن ها سازمان

 وضعیت سوى به موجود وضع از حرکت روند ،مدیر. هاست سازمان گمر یا و بالندگى

 در. تکاپوست در بهتر اى آینده ایجاد براى ،لحظه هر در و کند مى هدایت را مطلوب

 ،نموده تحول دستخوش را ها سازمان در مدیریت صحنه که هایى دگرگونى میان

 دگرگونى و تازه هاى اندیشه. است برخوردار اى ویژه جایگاه از انسانى منابع موقعیت

 بهره براى راه تا شد موجب آمد پدید انسانى منابع مدیریت قلمرو در که اى ریشه هاى

 به رهبران و ارشد مدیران توجه و شود هموار کارکنان تخصصى توان از باالتر گیرى

 بر بیشتر تأکید باعث سازمان دارایى و سرمایه مهمترین و گترینبزر عنوان به کارکنان

 شد موجب امر این. گردد آنان ورى بهره میزان بردن باال جهت در تالش و انسانى منابع

 و تخصصى توان شکوفایى و رشد جهت متنوع و گسترده هاى برنامه تدارك و طراحى تا

 آنان کارى زندگى کیفیت بهبود و دلبستگى ،خشنودى ،بالندگى به ،کارکنان اى حرفه

 ( 2993 2)کاسیکو .شود توجه نیز

پیشرفت های گسترده علم و فناوری، تحوالت عظیمي را در کلیه ابعاد و ارکان زندگي 

رده است. سازمان ها نیز از این امر مستثني نبوده اند و به منظور بقاء در انسان پدید آو

                                                           
1-cacico 
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چنین محیط متغیر، به ناگزیر ملزم به بازبیني سیاست ها، استراتژی ها، اهداف، برنامه ها 

و ... شده اند. فرآیند توسعه منابع انساني به دلیل ماهیت چند بعدی و پیچیده خود و 

رات سازمان دارد، نیازمند بستر مناسب است تا با ثبات و پایدار ارتباط نزدیکي که با تغیی

بماند و در روند تحقق خود قابلیت های جدیدی به وجود آورد، لذا نیازمند تحقق شرایط 

 (.9،  2233)پرداختچي و همکاران  خاص است

یکي از عوامل مهمي که بر عملکرد افراد در سازمان ها مؤثر بوده است و رابطه آن با 

ملکرد سازمان مورد توافق صاحب نظران علوم رفتار سازماني است نحوه و شرایط ع

کیفیت زندگي کاری در سازمان ها مي باشد. شماری از آگاهان بر این باورند که بخشي 

از بهره وری و کاهش محصول در برخي از کشورهای صنعتي ناشي از کاستي های 

قه مندی ها و برتری های کارکنان پدید کیفیت زندگي کاری و تغییراتي است که در عال

آمده است. کارکنان درخواست دارند که در کارشان نظارت و دخالت بیشتری داشته 

باشند هنگامي که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را 

وبي را از داشته باشند در تصمیم گیری ها مشارکت نموده و واکنش های مناسب و مطل

 (. 222،    2232 2خودشان نشان مي دهند )دوالن و شولر

. است کار محیط کلى شرایط بهبود جستجوى در که است روشى کارى زندگى کیفیت

 خود )ذهنى( روانى و )جسمى( فیزیکى بهداشت از کارکنان ادراك کارى زندگى کیفیت

 کیفیت هاى برنامه جراىا که دهد مى نشان مطالعاتى هاى یافته. است کار محیط در

 کاهش ،کار از غیبت نرخ کاهش ،کارکنان شکایت میزان کاهش موجب کارى زندگى

 مشارکت میزان افزایش و کارکنان مثبت نگرش افزایش ،انضباطى مقررات اعمال میزان

 (2993) کاسیکو   .است بوده پیشنهادها نظام هاى برنامه در آنان

                                                           
1-Dolan &Schuler  
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 عمومي های سازمان هم که است مشکالتي از یکي کارکنان خدمت از جانب دیگر ترك

 با هستند، گریبان به دست آن با که است زیادی سالیان خصوصي های شرکت هم و

 گزینش، انتخاب، جهت در سازمان های گذاری سرمایة از بسیاری کارکنان، خدمت ترك

 ندوزیا تجربه مثبت نتایج و رفته بین از راحتي به کارکنان سازی توانمند و آموزش

 را افراد شغل ترك واقعي علت نتوانیم اگر شود، مي متبلور دیگری سازمان در کارکنان،

 ( 2239)اسماعیلي . داد خواهیم دست از را مستعدی کارکنان کنیم، درك

 و اتفاق یك ورای کارمندان سوی از شغل ترك که نمود توجه نیز نکته این به باید البته

 خدمت ترك اصلي جمله عوامل از. است سازمان با فرد ارتباط قطع فرایند نتیجة

 2پری و است )آنجل شده انجام زمینة این در که زیادی تحقیقات بسیار گواه به کارکنان

  2سامرز –  22993ماتیو و زاجاك  - 1333و  2992،  2993 1مي یر و آلن  -2932

 «کارکنان در سازماني و رضایت شغلي تعهد وجود عدم( »  2992 2ایرسون – 2992

  باشد.  مي

 همیشه الیق انمدیر. ستا نکنارکا بین در تعهد دجوو ،مانيزسا مهم تموضوعا از یکي

 پیشرفت و توسعه مةزال را آن ایرز هندد یشافزا را دخو نکنارکا تعهد تا نددار شتال

 مختلفي لشکاا به را مانيزساتعهد  ماکال .(2932و همکاران  2) پورتر ننددا مي نمازسا

 به لبستگيد و شناسایي و نمازسا هویت شپذیر ن،مازسا به عاطفي بستگيوا اننوع به

 یها ارزش شپذیر را مانيزسا تعهد نیز. پورتر (2992ل ماکا) ستا دهکر تعریف نمازسا

                                                           
1-Angel & Perry  
2 - Meyer & Allen 
3 -Mathieu & Zajac 
4-Somers  
5 -irsun 
6 - porter 
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 شامل را آن یگیر ازهندا یهارمعیا و کنند مي تعریف نمازسا در نشد گیردر و نمازسا

ران همکا و تررپو) دانند مي نمازسا یها ارزش شذیرپ و رکا مةادا ایبر تمایل ه،نگیزا

 آورینو موجب ایرز ستا مفید جامعه و نمازسا ایبر تعهد دیجاا یندافر . درك(2932

 لحا ینا با و هشد مؤسسه بیشتر قابتر رتقد و مؤسسه در بیشتر ریماندگا نکنارکا

 دشو مي مند هبهر اه آوردهفر بهتر کیفیت و ها نمازسا بیشتر وری هبهر از نیز جامعه

 (.2232)قاسمي 

مفهوم کیفیت زندگي کاری به موضوع اجتماعي در قرن حاضر و در سراسر دنیا مبدل 

در حالي که در گذشته فقط تاکید بر زندگي شخصي بوده  (2993) لوتنس   .شده است

 معني هــب را ریکا ندگيز کیفیت انوـيتـم کلي تعریف یك در ،(2996)محبعلي است 

 رواني و فیزیکي مطلوبیت از نمازسا یك نکنارکا شتدابر و هنيت ذکاو ادرا اتتصور

 ممفهو به ریکا ندگيز کیفیت قعوا ( در2232 میرسپاسينست.)دا دخو رکا یطـمح

 هـهم از رـم تـمه و بوـمطل ییاامز و ختداپرری، کا یطاشر ،صحیح رتنظا شتندا

 به توجه طریق از که باشد مي هکنند عاقنا و کتيرمشا ،نهاگر چالش راـک یاـفض داـیجا

 ریاختاـس ریکا ندگيز کیفیت (2239)جزني  یدآ مي ستد به نکنارکا بطروا فلسفه

 یها حطر ،مانيدر تخدما و فاهير تمااقدا نظیر مفاهیمي شامل هـک دارد یدـبع دـچن

 در دفر هجایگا و نقش به همیتا ،شغل حياطر ،شغل منیت، اشغل تناسب ،تشویقي

 و تضارتعا کاهش ،ها یگیر تصمیم در کترمشا ،پیشرفت و شدر دننمو همافر ن،مازسا

)سراجي و درگاهي  باشد. مي دستمزو د داشپا سیستم و زشوـمآ ،غليـش تاـبهاما

1332 ،3) 
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تعاریف و نظریه هایي بسیار زیاد از تئوریسین های صاحب نظر مدیریت مانند : هنری 

، 3، لوین6، میلز2، هارود کنتز2، والتون 2،  الور2کاست، 1، استیفن رابینز 2مینتزبرگ

... و 26، دسلر 22، ورتر22، بودیج22، هیوز22، آرنولد21، فریدمن22، ابرل23، گانینگهام9دوبرین

در زمینه کیفیت زندگي کاری ارایه شده است که از آنجایي که پرداختن به همه موارد 

ه با زندگي کاری ما انطباق بیشتری ممکن نبود از این رو به آن دسته از نظریه هایي ک

به این امر خالصه مي  QWLدارد بسنده میکنیم : به عقیده دسلر اجرای برنامه های 

رفتار منصفانه یکسان یا حمایتي نسبت به  _:شود که آیا جنبه های زیر تحقق یافته اند 

ا حد امکان ایجاد فرصت هایي برای کارمندان تا این که از مهارتهای آنان ت _کارکنان 

فراهم آوردن فرصت هایي برای  _ارتباطات مطمئن و بازبیني کارکنان.  _استفاده شود.

 _کارکنان تا بتوانند نقش فعالي را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به شغلشان ایفا کنند.

در  QWL. معیارهایي که لوین برای محیطي مطمئن و سالم _حقوق منصفانه و کافي 

ابط بین زندگي کاری و زندگي شخصي ، رضایت از نیازهای فردی رو نظر گرفته است:

                                                           
1 -Henry Mintzberg 

2 -Stephen Robbins 

3 - cost 

4 - leveler 

5 -walton 

6 - Harold koontz 

7 -Meals 

8 -Low in 

9 -Dobrin 

10 -Guningham 

11 -Abrell 

12- Friedman 

13 -Arnold 

14 -Hughes 

15 -Bvdyj 

16 -Verter 

17- Dessler 
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،فضای باز ، نماینده کمیسیون و کمیته بودن ، رشد بالقوه فعالیتها و روابط کاری ، 

-2: کیفیت عبارتند ازمهمترین مشخصات به اعتقاد الولر  . تعیین هویت با کیفیت تولید

-2مشترك  ،مدیریت  ،اتحادیه ها  :اهداف شامل-2قرارداد -1ساختار کمیته مشترك 

- 2برنامه ها با پروژه های اشتراکي آزمایشي-QWL 2جدایي مذاکرات دسته جمعي از 

تسهیل کنندگان شخص ثالث. میلز معتقد -3سطوح تغییر -QWL 6برنامه های آموزش 

احساس  ،تکنولوژی موثر کار است با تغییراتي در عناصر )هنر و علم ارتباطات سازماني ، 

سیستم های ، سیستم های پاداش مناسب ، امنیت  ،کارکنان در مورد خود و کارشان 

برداشت نیروی کار از انگیزه های مدیریت و ظن مدیریت از انگیزه ، حقوق و دستمزد 

بیکاری  ،افت بهره وری اقتصادی و تاثیر آن بر روی تورم و رکود  ،های نیروی کار 

ی( میتوان کیفیت زندگي کاری را کاربیروی رویه های گسترده نیروی کار و تاثیر آن بر 

بهبود بخشید. از نظر ورتر برای ایجاد همکاری در کارکنان مي توان از یکي از پنج روش 

فني  _سیستم های اجتماعي -2تیم سازی  -1دوایر کنترل کیفي -2زیر استفاده نمود.

در امور مربوط به  دموکراسي صنعتي یا دخالت کارگران-2گروههای مستقل کاری -2

جبران  -2 میداند: والتون این هشت متغیر را عامل افزایش کیفیت زندگي کاری خود.

امکان گسترش و استفاده از  -2شرایط کاری ایمن و بهداشتي-1منصفانه و کافي خدمت

ائتالف اجتماعي در سازمان کاری  -2امکان امنیت و رشد دایمي-2 ظرفیت های انسان

 کار معتبر و سودمند اجتماعي-3نقش متعادل کار  -6م حاکمیت قانون اعتقاد به لزو-2

کیفیت زندگي کاری در  ( در مقاله ای به مطالعه2291هاشمي زاده و مقصودی نژاد )

نتایج  پرداخته اند. (میان کارکنان سازمان های دولتي )مطالعه موردی:شهرداری یزد

موضوع به خصوص در میان  نکیفیت زندگي کاری وجود نداشت و ای داد کهنشان 

 .کارکنان پیماني و قراردادی وضوح بیشتری داشت
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 گذشته مورد های سال طول در که است سازماني و شغلي نگرش مهم یك سازماني تعهد

خصوصاً روانشناسي  روانشناسي و سازماني رفتار های رشته از محققان بسیاری عالقه

جهت  در و مثبت تواند مي مناسب برخورد با که است است. نیروی انساني بوده اجتماعي

 بردارد، از گام سازمان جهت اهداف خالف هدایت، در عدم درصورت یا و سازمان اهداف

دارد )عباس زادگان  ای ویژه اهمیت مدیریت در نیروی انساني رفتار شناخت رو این

 فرآیند كی و سازمان به کارکنان درباره وفاداری نگرش یك سازماني (. تعهد61،  2991

 و افراد سازمان به توجه سازماني، تصمیمات در افراد مشارکت به واسطه که است مستمر

 تواند مي سازماني ( تعهد291،  1333مقیمي ) رساند مي را سازمان رفاه و موفقیت

 نظم هستند باالیي تعهد دارای که کارکناني .داشته باشد بسیاری مثبت پیامدهای

 .کنند مي کار و بیشتر مانند مي سازمان در بیشتری مدت د،دارن خود کار بیشتری در

 ،ترجمه2گریفین و مورهد)کنند  حفظ را سازمان کارکنان به پایبندی و تعهد باید مدیران

( الزم به ذکر است در زمینه تعهد سازماني نیز تئوریهای زیادی 2262و معمارزاده  الواني

 وجود دارد.

 - 1قبول اهداف و ارزشهای سازمان  - 2عامل مي شود. پورتر تعهد ناشي از سه از نظر 

 .میل به باقي ماندن در سازمان  - 2تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش 

معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان مي تواند، سه شکل ( 2923) 1تمنایلي و چاار

تعهد  :ایر و شورمن متابعت، همانندسازی و دروني کردن را به خود بگیرد. به نظر م

پنلي و  .سازماني دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر و تعهد ارزشي نامیدند

بعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین  یك چارچوب چند :گولد

                                                           
1 - Griffin & Morhead 

2 - Oreilly & Chatman 
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(، پیش شرط 2931و همکاران ) 2مودی. اخالقي، حسابگرانه و بیگانگي تمایز قائل شدند

ویژگي  ،ویژگي های شخصي:  را در چهار گروه دسته بندی کرده اند عهد سازمانيهای ت

،  1بارون و گرینبرگ . تجربیات کاریو  ویژگي های ساختاری ،های مرتبط با نقش

مؤثر بر تعهد سازماني را به چهار منبع تقسیم کرده اند که عبارتند از : خود شغل، عوامل 

 :کاری و همکاران .ت فردی و محیط کارفرصت های استخدامي دیگر، خصوصیا

: ادراك افراد از متغیرهای مؤثر بر تعهد سازماني را در سه دسته کلي طبقه بندی کردند

و همکاران  2در مطالعه باتمن ساختار سازمان ، ویژگیهای فردی و ویژگیهای محیطي.

مدیر ، رفتار ارتباط متغیرهای زیر با تعهد سازماني سنجیده شده است : رفتار تشویقي 

تنبیهي مدیر ، ویژگي های شغل، تمرکز، نیاز به موفقیت، جایگزین های شغلي در خارج 

سازمان، استرس شغلي ، رضایت شغلي، سن، تحصیالت، سابقه خدمت، سابقه در مسیر 

مدل سه بعدیشان را مبتني بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایي که در : مي یر و آلنو  شغل

آنها بین سه نوع تعهد، تمایز  .تعهد سازماني وجود داشت، ایجاد کردندمفاهیم تك بعدی 

تعهد  قائل مي شوند. تعهد عاطفي اشاره به وابستگي احساسي فرد به سازمان دارد.

مستمر مربوط به تمایل به باقي ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترك سازمان یا 

سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به  پاداشهای ناشي از ماندن در سازمان مي شود.

 باقي ماندن به عنوان یك عضو سازمان را منعکس مي کند. 

اثر کیفیت زندگي کاری بر  "( تحقیقي با عنوان 2292کریمي گوغری و رضوان فر )

انجام  "تعهد سازماني کارشناسان ترویج کشاورزی ) مطالعه موردی : استان کرمان (

                                                           
1 - Mowdey 

2 -Greenberg & Baron 

3 - Bateman 
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تفاده از مدلسازی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شدند و دادند . داده ها با اس

مشخص شد که کیفیت زندگي کاری بر تعهد سازماني و ابعاد آن اثر مثبت و معناداری 

 دارد.

 يزندگ تیفیاخالق با ک یساز نهیارتباط نهاد يبه بررس ی( ، در مطالعه ا2291) يرجبان

پژوهش شامل تمام  یجامعه آمار ست.پرداخته ا يو تعهد سازمان يشغل تی، رضا یکار

به  یسپاهان اصفهان است و نمونه ا لیلوله و پروف يشرکت صنعت یو دفتر يکارکنان فن

 یدر دسترس انتخاب شده است. به منظور گردآور یرینفر به روش نمونه گ 221حجم 

 داده ها و آزمون لیو تحل هیتجر به منظورداده ها از پرسشنامه استفاده شده است. 

و   spss) از روش آمار توصیفي در نرم افزار  آمار توصیفي و استنباطيها از  هیفرض

. (استفاده شده است  Amosهمچنین روش مدلسازی معادالت ساختاری در نرم افزار 

 يزندگ تیفیاخالق با ک یساز نهینهاد نیکه ب دهدیحاصل از پژوهش نشان م جینتا

 گرید یوجود دارد.از سو یرتباط مثبت و معنادارا يو تعهد سازمان يشغل تی، رضا یکار

نیز  يو تعهد سازمان يشغل تیبا رضا یکار يزندگ تیفیک نیکه ب دهدینشان م جینتا

 وجود دارد. یارتباط مثبت و معنا دار

با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده که نشان از پایین بودن کیفیت زندگي کاری مي 

های تعهد سازماني و عدم انجام چنین تحقیقي در جامعه  باشد و هم چنین رابطه متغیر

آماری پژوهش ، لذا این تحقیق به دنبال بررسي رابطه این متغیرها در شهرداری کرمان 

مي باشد و هم چنین در پي پاسخ دادن به این سوال اساسي مي باشد که آیا بین تعهد 

 ابطه ای وجود دارد؟سازماني با کیفیت زندگي کاری کارکنان شهرداری کرمان ر

منابع انساني به منظور حفظ رقابت در بازار نقش کلیدی را ایفا مي کنند. بنابراین اولویت 

اصلي در هر موسسه ای باید جلب و حفظ کارکنان شایسته باشد. ناکامي در تحقق این 
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امر به معنای از دست دادن کارایي، عدم رشد و تنزل موقعیت سازماني است. بسیاری از 

صاحبنظران معتقدند که منابع انساني تنها مزیت رقابتي هستند که سازمانها باید با 

اقدامات مناسب این نیروی بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کرده و آنان را درجهت 

سازمان هدایت کنند. نقش نیروی انساني در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتي واالست 

صادی، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود. اگر عامل و موثرترین رکن تحوالت اقت

انساني را از سازمان حذف کنیم آنچه باقي مي ماند عوامل و امکاناتي نظیر ساختمان ، 

ماشین آالت ، تجهیزات ، مواد و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و 

  (. 222،  2232گل پرور و عریضي ساماني  ارزشي نخواهد داشت )

امروزه همه مدیران کارگاهها ، کارخانجات تولیدی و مراکز تجاری و اداری به این نکته 

پي برده اند که برای هرچه اثر بخش تر نمودن فعالیت انسان باید جنبه های فیزیولوژیك 

رواني و اجتماعي او را شناخت ، استفاده مطلوب از منابع انساني متکي به اقداماتي است 

صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل مي آید . این اقدامات  که برای حفظ و

شامل امکانات رفاهي و خدمات درماني ، طرح های تشویقي ، تناسب شغلي ، اهمیت به 

نقش و جایگاه فرد در سازمان ، زمینه ی رشد و پیشرفت کارکنان ، آموزش و مواردی از 

زندگي کاری در نظر گرفته مي  این قبیل مي باشد که مجموعاً تحت عنوان کیفیت

( به اعتقاد محققان به دلیل تغییرات ایجاد شده در محیط 2،  2232شوند.) میرحسیني 

های کاری و افزایش تعداد کارکنان دانشي در سازمانها و همچنین افزایش اهمیت پاداش 

های غیر اقتصادی نسبت به پاداش های اقتصادی ، اهمیت مقوله کیفیت زندگي کاری 

 ( 66،  2231بیش از پیش افزایش یافته است. ) سلماني 

یکي از دالیل اهمیت کیفیت زندگي کاری از آن جهت است که نیروهای انساني کمیاب 

ترین و گران ترین سرمایه های هر نوع سازمان محسوب مي شوند و توسعه و پیشرفت و 



 02                                                                                              فصل اول       

 
زمان است . دلیل بهره وری هر سازماني منوط به تالش و کوشش نیروهای انساني سا

دیگر اهمیت موضوع از این جهت است که عدم توجه دقیق و کافي به کیفیت زندگي 

کاری باعث هدر رفتن سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در کشور خواهد شد. در 

هر سازماني کیفیت زندگي کاری باال برای جذب و حفظ کارکنان اساسي است. ) عباسي 

یت زندگي کاری موجب ترویج رفتارهای سازماني مطلوب است ( تقویت کیف2،  2293

که مي تواند تا حد زیادی راهگشای مدیران برای کسب موفقیت سازماني و دست یابي 

 ( 2232،12به رشد و تعالي سازماني باشد. ) الواني 

در واقع کیفیت زندگي کاری به عنوان فرهنگي است که سطح باالیي از تعهد متقابل را 

فراد و سازمان بوجود مي آورد ، به این معنا که : افراد به اهداف سازماني و توسعه بین ا

آن متعهد باشند و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالندگي آن متعهد باشد و به عنوان 

یك هدف، که عملکرد سازماني از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشي تر ، 

. ) محب علي افراد در کلیه سطوح سازماني فراهم مي کند راضي کننده تر و موثر ترین

2262) 

مازلو چشم انداز مدینه فاضله سازمان ها را در کتاب یوپسیکین این گونه توصیف مي 

کند که : مدینه فاضله هنگامي میسر است که سازمان ها توسط کارکنان خود شکوفا ، 

ر همه سطوح سازماني توسعه دهد، همراه با عوامل تقویت کننده که خود شکوفایي را د

اداره شوند. چشم انداز مازلو این بود که خودشکوفایي کارکنان ، تاثیر واقعي در سازمان 

ها به طور اخص و در جامعه به طور اعم خواهد داشت . امروزه مدیریت کیفیت جامع ، 

نوع  توانمندسازی گروه های کاری خودکار و کیفیت زندگي کاری ما را به سمت این

(. از این رو کیفیت زندگي کاری 2993آموزش مدیریت و رهبری سوق مي دهند) مایر 
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در قرن حاضر ، در سراسر دنیا به صورت یکي از مهم ترین اهداف سازمان و کارکنان آن 

 ( 2232در آمده است. ) حمیدی 

عملکرد از همانگونه که میدانید و در باال نیز اشاره گردید کارائي ، اثر بخشي و بهبود 

مهمترین اهداف یك سازمان محسوب مي شود و هر سازماني سعي در تقویت این ستاده 

ها از طرق گوناگون دارد . قبل از هر سرمایه گذاری در هر زمینه ای باید از موثر بودن 

آن تا حد امکان اطمینان حاصل کرد ، بنابراین برای تقویت عملکرد و نیل به اهداف باید 

و تقویت کننده را شناسایي نمود. پس از شناسایي و بررسي باید در جهت عوامل موثر 

تقویت آنها گام برداشت . یکي از این عوامل تعهد سازماني است که در سالهای اخیر 

توجه زیادی را به خود معطوب کرده است. تعهد سازماني ، جایگاه ویژه ای در مطالعات 

ارد، زیرا مي تواند در جهت پیش بیني رفتارهای مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني د

سازماني در آینده نظیر ترك شغل ، تاخیر در حضور به موقع در محل کار ، کم کاری ، 

غیبت و ... موثر باشد این امر موجب افزایش عملکرد ، بهره وری و اثر بخشي سازمان مي 

محوله سازمان ، این رفتار  شود بر عکس ، افراد بي تفاوت و بي مسئولیت در برابر اعمال

را به دیگران منتقل مي کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمي و 

(. اندیشه تعهد موضوعي ضروری در نوشته 12،  2293کیفي مي شوند. ) دهقاني زاده 

های مدیرت است . این اندیشه یکي از ارزش های اساسي است که سازمان دهي بر آن 

 (. 12،  2262است و کارکنان بر اساس مالك تعهد ، ارزشیابي مي شوند )میل  متکي

تعهد سازماني باالی کارکنان ، نتایج مطلوبي را برای کارکنان و سازمان به ارمغان مي 

آورد تعهد سازماني موجب انگیزش و رضایت شغلي کارکنان مي شود و مدیران منابع 

سازماني ، اهداف سازماني را بهبود بخشند و  انساني مي توانند با آگاهي از تعهد

راهکارهایي برای توسعه سازماني تبیین کنند عالوه بر این تعهد سازماني یکي از عوامل 


