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 چکيده
 متعهد، شدت به کارکنان که ای گونه به است سازمان به عاطفی وابستگی نوعی سازمانی تعهد

. برند می لذت سازمان در عضویت از و دارند مشارکت سازمان در میگیرند، سازمان از را خود هویت

 از تصمیم اتخاذ لزوم که شوندمی مواجه شرایطی با خود وظایف تمامی انجام در همواره مدیران

 وظایف تمامی در را گیری تصمیم یفهوظ مهم بسیار جایگاه و نفوذ امر همین. طلبدمی را آنها جانب

 وقایع و ها پدیده به ما های پاسخ تصمیمات،. دهد می نشان نیز سازمانی فرآیندهای و مدیران

 سازمانی رده های همه در مدیر هر وظیفه تریناساسی و ترین مهم گیریتصمیم.باشند می محیطی

که در این مقاله به بررسی این  دشو می مدیران بهتر گیری تصمیم سبب سازمانی باشد تعهدمی

 .موضوع می پردازیم

 عاطفی گیری، وابستگی تصمیم ، سازمانی تعهد :واژگان کليدي
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 مهمقد            

 وجود. تیهو احساس شغل و سازمان به تعلق احساس سازمان، در فرد مشارکت یگستردگ و شدت از عبارت تعهد            

 (.23: 1931، اسدالهی) شد خواهد منجر یهمکار تاررف و یگروه مشارکت شیافزا به فرد در مزبور یها احساس

ترین وظیفه هر اساسی گیری مهم ترین وتصمیم .(531: 1931 ،دفت)داندمی حل مسائل و ییشناسا ندیفراگیری را دفت تصمیم

ی دارد وهر نتیجه تصمیم گیری مدیران بستگ باشد در واقع سرنوشت سازمانها به وضعیت وهای سازمانی میمدیر در همه رده

تعهد سازمانی سبب تصمیم گیری بهتر مدیران می شود  (21 :1933قربانی،. )گیری استاقدامی از طرف مدیر نوعی تصمیم

 گیری تصمیم در سازمانی تعهد نقشبنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی (. 1933بهرامزاده و همکاران، )

 .می پردازیم مدیران بهتر

 تعهد
 اخالق وجدان مانند یمتعدد میمفاه .است شده ارائه مختلف یها دگاهیازد آن یبرا یادیز فیتعار که است ییها واژه جمله از تعهد

  .رندیگ یم قرار استفاده مورد تعهد، با یمفهوم ییهاتفاوت داشتن وجود با رهیغ و یکار

 ارائه فیتعار از خود که فیتعر نیا .داند یم یو یفرد اقدامات و اعمال به فرد دادن وندیپ از عبارت را تعهد (1311) کیساالنس

 تعهد که است آن فیتعر نیا از یکل منظور است واژه نیا از یاتیعمل فیتعر کی است، شده اقتباس( رلووساکومورایکن) توسط شده

 مفهوم نیا در گر،ید عبارت به ؛دینما یبستگوا و تیمسئول احساس خود اقدامات و تیموقع به نسبت فرد که ابدی یم تیواقع یزمان

 ت،یهو داشتن ،یوفادار توان یم را تعهد یکل طور به. باشد تیمسئول با همراه عمل دنبال به دیبا و ستین یکاف تنها زدن حرف

 یادار یاهشاخصه و عوامل با تواند یم عوامل نیا وجود که است مشخص. دانست یسازمان و یشغلی، فرد یها تیمسئول واحساس

 که است شخصیت از حالتی تعهد معتقداست ساالنیک، .دارد همراه به را تعهد عوامل نیا باشد داشته متقابل رابطه کی یساختار و

 فرد در باور این اقدامات همین انجام دلیل به و شده مقید و محدود دهد می انجام که هایی فعالیت و اقدامات طریق از فرد آن در

 (.23: 1931اسدالهی، ) نماید حفظ آنها انجام در را موثرخویش درگیری و بخشد راتداوم ها فعالیت چنین باید هک شود می ایجاد

 تعهد سازمانی  

 از موردنظر یها نهیازهز یشخص برداشت لیدل به خاص یها تیفعال رشته کیدر شدن ریدرگ به لیتما به را یسازمان تعهد بکر،

 آتش) باشد یم کاردرسازمان سابقه رفتن ازدست و دیکارجد دادن دست لیقب از شخص برداشت .کند یم فیتعر کارها ریسا انجام

 .(31 - 35 :1931 همکاران، و پور

 ژهیبو نیوا کنند عمل مقرر فیوظا فراتراز سازمان، نفع که دارند ازین یافراد به یاریبس درموارد ها سازمان که معتقدند نیمحقق

 شیافزا مستلزم سازمان، یاعضا در یوستگیپ و یوابستگ نیچن جادیا در یکوتاه .برخورداراست ییبسزا تیازاهم حساس درمشاغل

 ارزش ساختن یدرون بر عالوه که یکارکنان داشتن .بود خواهد درسازمان دهیچیوپ قیدق کنترل یها نظام جادیدرا الزم یها نهیهز

 درجهت باطن، در هم و درظاهر هم افراد آوردکه یم وجود رابه نانیماط نیا بدانند، خود به متعلق زیآنهاران سازمان، واهداف ها

 .(31 - 35 :1931 همکاران، و پور آتش) کنند یم عمل سازمان منافع

شدت متعهد، هویت خود را از سازمان میگیرند، در  ای که کارکنان به گونه تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به

های سازمان و  پورتر و همکارانش تعهد سازمانی را پذیرش ارزش. برند ند و از عضویت در سازمان لذت میسازمان مشارکت دار

، قبول سازمان و باالگیری تعهد سازمانی شامل انگیزة  اند، به اعتقاد آنها معیارهای اندازه درگیرشدن در سازمان تعریف کرده

 (.1931مورهد و گریفین، ) استبرای حفظ عضویت در سازمان  عه مندیعالقپذیرش اهداف آن، آمادگی برای تالش فراوان و 

های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و  اورایلی تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی و چاتمن عاطفی با اهداف و ارزش 

زیادی وجود دارد که چرا سازمانها  یلیدال .اند تعریف کرده (وسیله برای دستیابی به اهداف دیگر)های ابزاری آن  دوری از ارزش

کارکنانی که تعهد . تعهد سازمانی میتواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. باید تعهد سازمانی اعضای خود را افزایش دهند

د تعهد و پایبندی مدیران بای. کنند دارند، نظم بیش تری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان میمانند و بیشتر کار می باالیی

 (.1931مورهد و گریفین، )کارکنان به سازمان را حفظ کنند 
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 تعهد سازمانی اهميت 
 ،1332 پورتر، و استیرز) دهد افزایش را اعضایش تعهدسازمانی سطح بایستی سازمان یک چرا اینکه از دارد وجود زیادی دالیل

 ممکن پرستاران مثال، برای. دارد تفاوت شغلی رضایت و وابستگی با یطورکل به و بوده جدید مفهوم یک تعهدسازمانی اوالً(. 23۲

 صورت آن در که باشند ناراضی کنند، می کار آن در که بیمارستانی از ولی باشند، داشته دوست دهند می انجام که را کاری است

 است، ممکن رستورانها دمتهایپیش خ بالعکس یا. خواهندکرد جستجو دیگر مشابه محیطهای در را ای مشابه شغل های آنها

 ثانیاً. باشند متنفر شغلشان همان طورکلی به یا میزها سر در کشیدن انتظار از اما باشند، داشته خود کار محیط از مثبتی احساس

 غلیش عملکرد و اجتماعی فرا سازمانی رفتار حضور، شغلی، رضایت ازقبیل پیامدهایی با تعهدسازمانی که است داده نشان تحقیقات

 (132: 2۲۲۲ بارون، و گرینبرگ)  دارد منفی رابطه شغل ترک به تمایل با و مثبت رابطه

 فهم و درک یبرا یمهم عامل ،یسازمان تعهد یکل نگرش ر،یاخ یقیتحق متون در که دارد یم اظهار( 1911 ،یعراق از نقل به) لوتانز

 طرز دو ت،یرضا مانند یبندیپا و تعهد. است شده آورده درشغل اندنم یباق به لیتما یبرا یخوب کننده ینیب شیپ و یسازمان رفتار

 .گذارند یم اثر بتیغ و ییجابجا مانند یمهم یها رفتار به که هستند هم به کینزد یتلق

 یدقت با یسازمان تعهد یبررس با دهد یم نشان است، داده انجام (خدمت ترک) استعفا در موثر عوامل درباره که یقیتحق در پورتر

 بیضر گریهمد با بازخورد نوع دو نیا اگرچه ،یشغل تیرضا مانند گرید یها خورده باز تا کرد ینیب شیپ را استعفاء احتمال شتریب

 یبندیپا و تعهد یدارا که یکارکنان باشند، داشته یمتعدد و مثبت یها امدیپ تواند یم یبندیپا و تعهد نیهمچن. دارند یهمبستگ

 یبندیپا و تعهد دیبا رانیمد. کنند یم کار شتریب و مانند یم سازمان در یشتریب مدت دارند، خود ردرکا یشتریب نظم هستند،

 مورهد،) کنند شتریب را یبندیپا و تعهد آنان، یبرا یشغل تیامن از یقبول قابل سطح کردن فراهم و یریگ میتصم در کارکنان

 .(1935 ومعمارزاده، یالوان ترجمه

 

 یمانساز تعهد یبخش الگوسه

آلن و مایر . می باشد( 133۲) ریمایکی از مهم ترین مطالعاتی که در زمینه ابعاد تعهد سازمانی صورت گرفته است ازسوی آلن و 

 :مفهوم تعهد سازمانی و سه بعد آن را به صورت زیر شناسایی کرده اند

 تعهد هنجاری. 9تعهد مستمر . 2تعهد عاطفی . 1 

بیشتر  و ؛مشارکت در سازمان اشاره می کند بستگی عاطفی کارکنان و تعیین هویت شدن وبه دل بعد عاطفی:  تعهد عاطفی

 .(13: 2۲۲3، 1یینگ)تحقیقات انجام شده در بخش تعهد سازمانی روی تعهد عاطفی متمرکز هستند 

وسعه دهد، تجاربی که با معتقدند که تعهد عاطفی می تواند تجارب مثبت و برخورد های درون سازمان را ت( 133۲)مایر و دیگران  

بر این کارمندان می توانند مفهومی از توانایی  عالوه .کارمندانی که سازمان رفتار آنها را پشتیبانی می کند ارتباط برقرار می کند

وفاداری کارمندان به  و یدلبستگ معتقد است تعهد عاطفی با احساس تعلق،( 1332) مولر .شخصی و خود ارزشی را توسعه دهند

 .(211: 2۲۲3، 2میکائیل) استازمان مرتبط س

مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از  تعهد: تعهد مستمر

از این  مستلزم آن است که کارکنان و (سود در مقابل ضرر)مستمر درک هزینه را توسعه می دهد  تعهد .ماندن در سازمان می شود

کارکنان متفاوت که با شرایط یکسان روبرو می شوند ممکن است سطوح مختلف تعهد مستمر  نیبنابرا سودها و ضررها آگاه باشند،

 .(211: 2۲۲3 ل،یکائیم) کنندرا تجربه 

مان را منعکس نهایتا بعد سوم تعهد سازمانی بعد هنجاری است که یک نوع احساس وظیفه برای ادامه کار در ساز: تعهد هنجاري

 (.12: 1331؛ 9آلن) بمانندکارکنان با سطح باالی تعهد هنجاری احساس می کنند که آنها باید با سازمان باقی  و ؛می کند

 به معتقدند تعهد هنجاری منجر به باقی ماندن کارکنان در سازمان به علت احساس وفاداری یا وظیفه می شود،( 1331) ریماآلن و 

معتقد است تعهد هنجاری بر ( 1331) روسوبر این  عالوه .حساس کنند این کار صحیحی برای انجام دادن استخاطر اینکه آنها ا

                                                           
1
 Yiing 

2
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3
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 ل،یکائیم)در باور هر دو طرف بر مبنای تعهدات متقابل آنها ایجاد می شود  مستقر مبنای قرارداد روانی بین سازمان و کارمند،

2۲۲3 :211). 

ی از منظر نوعی تکلیف اخالقی نگریسته اند که فرد در مقابل سرمایه گذاری هایی که به تعهد هنجار( 133۲)رندال و کوتن 

آلن ومایر معتقدند ننقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی . سازمان برای او انجام داده است در خود احساس تکلیف می کند

 (.59: 1933زاهدی،) استپیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان 
 

 یسازمان اجزاءتعهد
 نظر از .باشدیم تعهد اجزاء بردارنده در که ؛است شده ارائه (1311ن،یوبول یمود-ریاست-پرتر) توسط تعهد فیتعار از یکی

 :باشد یم لیذ موارد شامل یسازمان تعهد صاحبنظران

 یسازمان یها وارزش رشیپذ به فرد دااعتق. 

 یوشغل یسازمان هدافا تحقق جهت تالش اعمال به یو لیتما. 

 یسازمان تیعضو حفظ به یقو لیتما. 

 :زیچ سه برحسب شغل وانجام سازمان به وستنیپ از است عبارت تعهد که بودند معتقد (1332) بکر صاحبنظر

 یرویوپ اطاعت .1

 یووابستگ خاطر تعلق به لیتما ای ییوشناسا تیهو احساس .2

 سازمان یها وارزش اهداف فردبا یها ارزش تجانس ای کردن یدرون .9

 .است یاجبار تعهد دربردارنده منفعل تعهد یردولیگ یم صورت واراده وشعور یآگاه یازرو که است یتعهد فعال، ازتعهد منظور

 یخودشناس افراد، یبرا شودکه فیتوص یفرد به ومنحصر ممتاز یحقوق تیشخص کی دینبا سازمان تعهد، ازلحاظ حیتوض نیباا

 شامل زیوتعهدن است نفعیز یها ازگروه یا مجموعه سازمان که باشد حاکم دیبا یتلق نیا بلکه د،آور یم ارمغان به یوستگیوپ

 همکاران، و پور آتش) هاست گروه نیا به متعدد یازتعهدها یا مجموعه شامل زین وتعهد است نفعیز یها ازگروه یا مجموعه

1931 :1۲۲). 

 تعهد انواع
 :دارند نظر اتفاق ریز تعهدات از مرکب یا عهمجمو در رانیمد که دهد یم نشان مطالعات

 رجوع ارباب ای انیمشتر به نسبت تعهد -

 سازمان به نسبت تعهد -

 خود به نسبت تعهد -

 یکار وگروه افراد به نسبت تعهد -

 (193۲،انییرضا) کار به نسبت تعهد -

 از تیموفق. است تیاهم با و موثر تیریدرکارمد طورجداگانه، به تعهدات از کیهر که کند یم انیب یازهرس نقل به (1911) یریکب

 (1931:3۲ همکاران، و پور آتش) دیآ یم دست به تعهد مقوله هرپنج در مثبت خدمت و یقیحق گذشت

 :میپرداز یم شده ذکر تعهدات از کی هر حیتشر به اکنون

 يمشتر به نسبت تعهد
 رانیمد. کنند ارائه دیمف خدمت انیمشتر به کوشند یم ازممت رانیمد .دارد دیتاک یمشتر بر یسازمان تعهد نیمهمتر دیشا و نیاول

 :دهند یم نشان یمشتر به نسبت را خود تعهد عمده قیطر دو از

 او یبرا تیاهم جادیا یگرید و خدمت انجام یکی. 

 (91: 1931 ،ی و محمود زادهپشت رود یرهنما) او یبرا تیاهم جادیا 
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 سازمان به نسبت تعهد
 کردن نام خوش :دهند یم نشان قیطر سه به مثبت یا گونه رابه تعهد ران،یمد است ش،یخو سازمان تخاراف گر ریتصو موثر، ریمد

 (1931:31 همکاران، و پور آتش) سازمان یاصل یها ارزش براساس کردن وعمل باال، رده تیریازمد ،تیحما سازمان،

 از و دارند نظر ریز را ریمد وکردار سلوک رفتار، دائم، طور به افراد. ردیگ یم صورت انسانها بر مشتمل یایدن در رانیمد فهیوظ یفایا

 بر مثبت و رومندین یریتاث ممتاز رانیمد. گذارد یم اثر وکردارآنان رفتار و براعتقادات ند،یب یم ریمد یها ارزش مورد در آنچه

 .متناسب یا مجموعه با مثبت اعتقادات از یا مجموعه رایز گذارند یم گرانید

 داشته تواند یم یمختلف حدود تعهد. دهند یم لیتشک را تعهدات اعمال و اعتقادات نیا. زندیآم یم هم در را مثبت یرهارفتا از 

 تعهد نیا ریمد است شیخو سازمان افتخار رگریتصو خود موثر ریمد. میپرداز یم سازمان به نسبت تعهد به ما انیم نیا در که باشد

 ارزش اساس بر کردن عمل و باال رده تیریمد از تیحما سازمان، کردن خوشنام: دهد یم شانن قیطر سه به مثبت یا گونه به را

 .(1931:32 همکاران، و پور آتش) سازمان یها

 خود به نسبت تعهد
 همه در آنها. زنند یم رقم گرانید یبرا شیخو از مثبت و یقو یریتصو ممتاز رانیمد. دارد ریمد شخص بر هیتک تعهد نیسوم

 مقام ،یمختار خود دادن نشان: شود یم معلوم خاص تیفعال سه از خود به تعهد. کنند یم عمل قاطع یقدرت عنوان به ها تیموقع

 (1931:91 ،یپشت رود یرهنما) سازنده انتقال قبول و کردن تیتثب ریمد عنوان به را خود

 ی همه در زنندو یم رقم گرانید یبرا شیزخوا ومثبت یقو یریتصو ممتاز رانیمد .رداردیمد برشخص هیتک تیریمد تعهد نیسوم

 .(1931:32 همکاران، و پور آتش) کنند یم عمل قاطع یقدرت عنوان به ها تیموقع

 يکار وگروه افراد به نسبت تعهد
 رثایا کنند یم کار آنها یبرا که یکسان به نسبت رانیمد. دارد دیتاک گروه یاعضا فردفرد و یمیت کار بر تیریمد تعهد نیچهارم

 فشانیوظا انجام در قیتوف حصول در افراد به کمک منظور به یرهبر حیصح وهیش از ریمد استفاده به عمل نیا. دهند یم نشان

 خصوص به. است مردم به نسبت او مثبت تعهد دهنده نشان دستان ریز با روزانه وکار یانرژ و وقت صرف به ریمد لیتما. دارد اشاره

 و یشرفتیپ خورد باز دادن ،یبازشناس و مثبت یمند عالقه دهنده نشان. هستند تعهد نیا دهنده لیتشک یاجزا از یاتیح عامل سه

 (91: 1931 ،ی و محمودیپشت رود یرهنما). آورانه نو یها دهیا بیترغ

 (فيتکل) فهيوظ و کار به نسبت تعهد
 یم ومعنا ربط دهند یم انجام مردم که یفیوظا به موفق رانیمد .دارد هیتک رندیگ انجام دیبا که یفیبروظا ت،یریمد تعهد نیپنجم

 مردم به تعهد نجایدرا کنند، یم نیراتضم تیفعال زیآم قیتوف وانجا کرده نییراتع وجهت توجه کانون دستان ریز یبرا آنان. بخشند

 محمودی، و پشتی رود رهنمای) .کند یم تیوتقو دهد یم راپاداش باال عملکرد که یطور به باعملکرداست مرتبط کارکنان ای

1931 :91) 

 گيريتصميم

 و شناسایی یعنی گیریتعریفی دیگر، تصمیم در .(531: 1931 دفت،)داندمی حل مسائل و ییشناسا ندیفراگیری را دفت تصمیم

. دارد سروکار مسایل با گیریتصمیم. خاص فرصت یک از برداریبهره با خاص مسئله یک به یافتن دست برای عمل یک اقدام

 امکان موارد از بسیاری در .آید می به وجود مسئله یک باشد، متفاوت مطلوب حالت یا وضع با واقعی و موجود وضع یک که هنگامی

 (.33، 1932استونر، فریمن و گیلبرت، )باشد  شده پدیدار مبدل لباس در اصطالح به که باشد فرصت نوعی به صورت مسئله دارد،

سوق  آیندهسازمان را به سوی  آیند کهتصمیم گیری زمان و روابط انسانی دو عامل مهم به شمار میگوید که در فرآیند استونر می

کنند بنابراین معموالً بخشی از فرآیند می تجربیات مثبت و منفی گذشته در تصمیم گیری مدیران نقش مهمی بازی. می دهد

رده  که در تصمیم استراتژیک گرفته تا بسیار بزرگ یعنیمرتبط می شود تصمیم ها از کوچک  تصمیم گیری به تجربیات گذشته

 (2۲: 193۲نجف بیگی، ) گیری جای دارندشوند در فرآیند تصمیمباالیی سازمان اتخاذ می
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 گيريفرایند تصميم
 و سیاست برنامه، طرح، وجود است معتقد رابطه این در کونتز .«است گیریتصمیم مدیریت تمام» معتقدند صاحبنظران برخی 

 زیرا داند،می گیریتصمیم را خود اصلی وظیفه معموالً مدیر که دارد عقیده همچنین او. است گیریتصمیم وجود به منوط مشیخط

 چه کاری اینکه و کند تقسیم افراد بین چگونه را وظایف دهد، انجام کاری چه برگزیند، را راهی چه که باشد فکر این به باید همیشه

 برنامه یک. دهدمی تشکیل را ریزیبرنامه مرکزی هسته گیریتصمیم بنابراین دهد؟ انجام چگونه و کجا موقع، چه در کسی، چه را،

 (. 129 -193 :1931و همکاران،  زادههادی)باشد شده ایجاد تصمیم اینکه مگر باشد داشته وجود تواندنمی

ای گیری یک فرایند هشت مرحلهاز دیدگاه وی تصمیم. داندمی «هاانتخاب از میان گزینه»گیری را فراتر از عمل ساده رابینز تصمیم

کند و سرانجام با ارزیابی کند ادامه پیدا میای که مشکل را حل میاست که با شناسایی مشکل شروع شده و با انتخاب گزینه

 (191-123: 1933، رابینز)شود اثربخشی تصمیم تمام می

 

 شارکتیبهبود تصميم گيري و تصميم گيري م
 در آن طریق از و دهند سازمان را خود توانند می مردم آن توسط که است شده توصیف فرایندی عنوان به مشارکت، پژوهشی، در

 که است شده تعریف مسئولیت با و آزاد فعال، آگاهانه، حرکت مشارکت، دیگری تعریف کنند در اظهارنظر محلی توسعه های فعالیت

 و دخالت: است کرده تعریف چنین را مشارکت متحد ملل سازمان (.9: 1932 کلدی،) میباشد وریضر جامعه امور تثبیت برای

 .(5: 1935 طوسی،) گذارندمی تأثیر آنان سرنوشت بر که فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، فراگردهای در مردم شدن درگیر

 توان نمی و دارد روحی و فکری درگیری جنبه بیشتر امور، رد شرکت اوالً، دارد، وجود اهمیت حائز اساسی نکته چند مشارکت در 

 بر روانی جنبه درحقیقت،. وی مهارت فقط نه است درگیر شخص وجود تمام زیرا کرد، قلمداد افراد جسمی فعالیت صرفاً را آن

 پذیرفته و کرده باور را مشارکت و کند می مسئولیت احساس خود وجدان و شخصیت مقابل در و گیرد می پیشی جسمانی جنبه

 (.193۲ همکاران، و اکرامی) است

 می داده فرصت یکس هر به اینجا در. گیرند می عهده بر را نقشی مجموع در و کنند می شرکت کارها در داوطلبانه افراد اینکه، دوم

 همه نوآوری و ابتکار یت،خالق مشارکت، واقعی ارزش. گیرد بهره سازمان اهداف تحقق در خود استعدادهای و تواناییها از تا شود

 شرکت مشارکت، اصول از یکی. است مسئولیت پذیرش و گروهی کار در کارکنان شدن وارد منزله به مشارکت اینکه، سوم. است

 از و برابری اصل یعنی مشارکت، پایه ترین اساسی کار، این با. است ملی های سرمایه در جامعه محروم اقشار و فرودست افراد دادن

 گیری تصمیم حق اعطای و انسانها برابری از دفاع مشارکت، های رسالت از دیگر یکی. شود می ریزی پایه طبقاتی شکاف دنبر بین

 و نظر ابراز امنیت، مشارکت،. نیست مالیات پرداخت تنها مشارکت. است افراد کلیه برای یکسان فرصت ایجاد و خود سرنوشت در

 کننده مدیریت واقع در که کنند می احساس مردم گیری، تصمیم در مشارکت نهایت در و هعقید ابراز با. هست نیز گذاری سرمایه

 (.193۲ همکاران، و یاکرام) هستند خودشان اصلی

 انواع تصميم گيري

فاده به عمل می آید، یعنی انتخاب یک راه از میان راه های تتکنیکی است که برای تعیین هدف و استراتژی از آن اس گیری تصمیم

تصمیم گیری در زمان حال برای کارهای آینده انجام می شود، لذا با . یا اخذ یک موقعیت عدد موجود برای حل یک مشکلمت

واکنش رقبا، تغییر قیمت و بهره وری : نمونه هایی از این عوامل ناشناخته عبارتند از. مقداری عوامل ناشناخته همراه خواهد بود

شرایط تصمیم . این عوال ناشناخته، تصمیم گیری را با مقداری عدم قطعیت روبرو می سازند .دقیق ماشین آالتی که نصب می شوند

 :گیری بر اساس میزان قطعیت به سه دسته تقسیم می شوند

 .در موقعی است که مدیر همه راه های ممکن را می یابد و همه نتایج ممکن از اجرای هر راه را تشخیص می دهد: اطمینان -1

 .در این مورد همه راه ها و نتایج حاصله از آنها را تخمین می زند :کشرایط ریس -2

-1۲11: 1939ظهوری، )در این شرایط مدیر نمی تواند همه راه ها و نتایج حاصله از راه را تشخیص دهد : شرایط نامعین -9

1۲12.) 

 :و زیر بنایی عبارتند از یکی از متداولترین انواع تصمیم گیری، تکنیکی، مدیریتی
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این تصمیم ها در سطح مدیران پایینی و بعضی . است( تغییر شکل درون داد به برون داد) دیتول، در مورد فرایند (فنی)تکنیکی  -1

 .از مدیران تخصصی اتخاذ می گردد

نظور مدیریتی، مربوط به امور هماهنگی و تدارک کارهای فنی و تنظیم روابط سازمان با محیط بالفاصله اش می باشد، به م -2

تصمیم گیری ها در . حصول اطمینان از اینکه این فعالیت ها در کوتاه مدت به وسیله تغییرات کوتاه مدت محیط از بین نمی رود

این نوع تصمیم گیری توسط مدیران میانی و سرپرستان و بعضی مدیران باال . مورد مقدارتولید موجودی کاال نیز از این نوع است

 .اتخاذ می گردد

مانند تغییر فعالیت سازمان، گسترش سرمایه شرکت، تغییر د ؛ نایی، تصمیمات بلند مدت در مورد تعیین خط مشی استزیرب -9

 (.1۲12-1۲11: 1939ظهوری، )ایت تصمیم ها در سطح مدیران باال اتخاذ می گردند . فعالیت ها و موارد حساس دیگر

 آفات تصميم گيري
آنچه مسلم است عوامل زیادی بر . گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیمدرحالیکه همه ما در زندگی تصمیم می

تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می دهد که عامل اصلی موثر بر . توانایی تصمیم گیری ما اثر می گذارد

بجز چند مورد استثناء، که . زینه های موجود اتخاذ می نمایدیک تصمیم گیری صحیح مربوط به روشهایی است که فرد در ارزیابی گ

یعنی همواره احتمال . فرد در آن از آنچه انجام می دهد کامال اطمینان دارد، کال تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است

باید تفاوت های میان گزینه بنابراین، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای ان است که هر فرد . موفقیت و یا شکست وجود دارد

 (.153 – 119: 2۲۲1، 1ون و همکارانج). های تصمیم گیری را افزایش دهد

مثال راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا ؛ ات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می شودمتصمی

اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه ؛ جام نشده استمنفعت بخوبی ان-اطالعات صحیح جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه

دام های روانشناختی که بر روی تصمیم اثر . آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می گردد

 :د عبارتند ازنمی گذار

 .می آوریم می کشاند که زودتر بدست تله مهار که ما را به سمت وزن دادن بیشتر به اطالعاتی -1

 .تله وضعیت حال که سعی می کند تا ما وضعیت فعلی را حتی در مواقعی که آلترناتیوهای بهتری وجود دارد، ترجیح دهیم -2

 .تله هزینه تباه شده که تمایل دارد که اشتباهات گذشته ما را ابدی سازد -9

وی بیشتری برای پیدا کردن اطالعات جهت تائید تمایالت ذاتی خود تله شواهد تائید شده که ما را راهنمایی می کند که جستج -1

 .داشته باشیم و اطالعات مخالف آن را کم رنگ جلوه می دهد

 .تله چارچوب زمانی اتفاق می افتد که ما یک مسئله را اشتباه گزارش می کنیم و تمام پروسه تصمیم گیری را سست می کنیم -1

 .است که ما به پیش بینی های خودمان بیش از اندازه بها می دهیم تله اعتماد بیش از حد زمانی -5

 .تله حزم و احتیاط ما را به این مسیر می کشاند که بیش از اندازه در مورد حوادث غیر قطعی متوجه باشیم -1

 119: 2۲۲1، 2مکارانون و هج)بدهیم تله مطالبه مجدد که ما را سوق می دهد که وزن بیش از اندازه به حوادث چشمگیر اخیر  -3

– 153.) 

 سازمانی و تصميم گيري دتعه
 تواند می کشوری و. رود می بشمار جوامع یافتگی توسعه و پیشرفت هایشاخص مهمترین از یکی انسانی نیروی حاضر عصر در

 بهره و نهفته تعدادهایاس شکوفایی برای الزم های زمینه جامعه اقشار تمامی مشارکت با که نماید طی را بالندگی و رشد مسیر

 ایجاد و کارکنان مشکالت و مسائل به توجه ضمن سازمان مدیریت .آورد فراهم را جامعه فرهنگی و انسانی, مادی امکانات از گیری

 سازمان اعضای و گیرد عهده بر را کارکنان مشارکت هدایت سازمان امکانات و منابع از گیری بهره با آنان برای تسهیالت و امکانات

 استقرار و برقراری به را خود حمایت و تعهد طریق این به و سازد عالقمند دارند، نیاز راستا این در که تالشی از شناسی قدر با را

تعهد سازمانی سبب تصمیم گیری بهتر مدیران می شود همچنین   .(1931امیرخانی و همکاران، )نماید ابراز کارکنان مشارکت

 (.1933بهرامزاده و همکاران، )

 

                                                           
1
 John S, Keeney & Raiffa 

2
 John S, Keeney & Raiffa 
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 نتيجه گيري            
 نوعی به کدام هر... و بندی بودجه هماهنگی، کنترل، هدایت، ریزی، طرح سازماندهی، ریزی، برنامه از اعم مدیر وظائف تمام          

 و سازمان در مغز جایگاه گیری تصمیم لذا است دخیل او وظائف تمامی در گیری تصمیم واقع در و است استوار گیری تصمیم بر

 و مراحلی طی باید بلکه نمود اتخاذ تصمیم سرعت به و راحتی به توان نمی مسأله یا مشکل یک حل برای .باشد یم دارا را مدیریت

که هر چه مدیر به سازمان متعهد تر باشد با دقت بیشتر و سریعتر مسائل را پرداخت آن برای تصمیم اتخاذ و حل به خاصی فرایند

 تغییر مطلوب جهت در را سازمان کارکنان رفتار تواند می مدیران صمیماتکندت تحلیل می کند و بهترین راه حل را انتخاب می

 .بنابراین نقش تعهد در مدیران از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد نماید تر عقالنی را آن و داده
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، مدیریت سازمان ها با رویکرد روان جامعه شناسی سازمانی، 1931اتش پور، ح، نادی، م، رحیمی نژاد، پ،  [3]

 .تهران، چاپ اول،

تهران، کوهسار، چاپ (مبانی، نظریه ها، و مفاهیم کاربردیاصول، ) احمدی، مسعود، مدیریت رفتار سازمانی [1۲]

 1935اول، 

 دفتر داود ایزدی، و اعرابی محمد سید ترجمه ،" عمل راهنمای :پیمایشی تحقیق" ، 193۲ ، همکاران و ادواردز [11]

 .فرهنگی های پژوهش

 30-1 صص ،هشیوپژ حطر. انتهر رنو مپیا هنشگادا انمدیر یهاارزش یابیارز(. 1933. )دمحمو ،میاکرا [12]

 (هنشد منتشر)

 ننشجویادا یهاارزش یگیرازهندا(. 193۲. )میرهوشنگا ،فرهبد ا؛هرز ،ستانیارد انشتود د؛محمو ،میاکرا [19]

 .121 ـ195 صص ،5۲رةشما ،عالی زشموآ در ییزربرنامه و هشوپژ فصلنامة. انتهر نستاا رنو مپیا هنشگادا

 گیری درتصمیم مشارکت و تعهدسازمانی بین رابطه بررسی ،1931 اتلیخانی، مرضیه و امیرحسین, امیرخانی [11]

 تولید و نوآوری مدیریت، المللی بین کنفرانس اولین همدان، استان زیست محیط حفاظت کل دراداره کارکنان

 خوزستان، استان نور پیان دانشگاه قم، ملی،

 سازمانی تعهد با مدیران گیری یمتصم الگوی بین رابطه بررسی 1939رضا؛  مراتی،امین علی؛ بهرامزاده،حسین [11]

 (15) 1 شماره - شیروان زمستان شهرستان راهنمایی مدارس در دبیران

 چاپ اول،  -مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت 193۲رضائیان، ع،  [15]
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 .  نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی،  1935رکنی نژاد، م ، [11]

 سازمانی تعهد و تعلق موردی مطالعه انسانی، منابع توسعه ، 1931 ن، زاده ، محمود و ف  رودپشتی ، رهنمای [13]

 .صنعتی مدیریت سازمان انتشارات:  تهران پذیری ، رقابت و

 .مدیریت دولتی آموزش مرکز: تهران مالکیت، و مدیریت در مشارکت ، 1935 ، م طوسی، [13]

 مدیریت نظریه ها، فلسفه، مدیریت اصول و فرایندها، شیراز، کوشا مهر، چاپ اول،   1939ظهوری، ق،  [2۲]

 غالمرضا معمارزاده،تهران،انتشارات و الوانی سیدمهدی رفتار سازمانی،ترجمه ،1911، گریفین،ر مورهد،ج، [21]

 (1333)اصلی زبان ) به انتشار تاریخ) اریدمرو

 در مدیران گیری تصمیم عمومی های سبک بین رابطه بررسی مریم 1931 طهرانی, اکرم مقدم زاده هادی [22]

  193 صفحه تا 129 صفحه از ; 1  شماره,  1  دوره, زمستان و پاییز:    دولتی مدیریت دولتی های سازمان

 ششم چاپ.  ترمه انتشارات ، یتمدیر و سازمان ، 1931 ، بیگی نجف [29]

 اسالمی، آزاد دانشگاه علمی انتشارات مرکز کبیری، قاسم دکتر ترجمه سازمانی، رفتار مبانی1953 ا، رابینز، [21]

 تهراناول، چاپ
 


