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تخصص مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 
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پنج کلید ایجاد تعلق سازمانی

عوامل کاهش انگیزش کارکنان



تعلق سازمانی چیست

استسازمانبااومشارکتودرگیریمیزانوفردهویتتعییننسبیدرجة.
:ازعبارتندکهمی شودتشکیلعاملسهازسازمانیتعلق

سازماناهدافوارزش هابهقویاعتقاد

سازمانخاطربهتالشبهتمایل

سازمانباعضویتادامةبرایعمیقوقویعالقه



تعریف تعلق

ودمی بيننهمانندوهمسانافراد،ازگروهییادیگرشخصباراخودافرادآن،موجببهکهاستفرآیندی
.کنندمیعملمشتركفعاليتواقدامبرایافرادانگيزشرویبرتأثيرگذارمنبعیكمانند

منافعواهدافتابعافراد،شخصیمنافعواهدافکهشودمیسببانسانیدستةوجمعیكبابودنیكیحس
بدیامیافزایشمشتركدركاساسبرمشتركوجمعیاقداماحتمالآندرنتيجةکه،باشددستهوجمع

سازمان،شغل،هبنسبتکارکنانکهاستیافتهارتقااحساسیوذهنیارتباطیكسازمانیدلبستگیتعلق
کارشبا،ندکتالشداوطلبانه،کارانجامبرایکهمی گذارداثرشكلیبهفردبرتعلق.دارندخودهمكاریامدیر

وتعهد،نددارکارشانبهنسبتشدیدیاشتياقکارکنانیچنينباشد،داشتهباالییانگيزهوشودعجين
.می کندکمكسازمانپيشرفتبهمشارکتشانمی کننداحساسو،می کنندایجادخالقيت



دیحس غریبه بودن را از بین ببر

 خودشان را بشناسندشود کمک  پرسنل به

دهیدقرارسازمانبلندمدتوکوتاه مدتاهدافجریاندرراکارکنان

شوداصالحکنانکاربینتعاملوارتباطات

شونددادهمشارکتکاردرنیروها

 نشودکیریسختحدازبیش

شوددادهتوضیحکارشانارزشمورددربلکهحقوقشانمورددرصرفانهرکنانکابه.

سازماندریقدرشناسفرهنگایجاد.

شودایجادمثبتهم افزاییوهمه گیری

شودتشویقکارمحیطازخارجدرمعاشرت

حس تعلق سازمانی را در 

کارکنان افزایش دهیم



مثبت تعلق سازمانیپسآیندهای 

1-سازمانیفضیلت

2-خوش بینی

3-اعتماد

4-سازمانیشفقت

5-سازمانیبخششوصداقت



فضیلت سازمانی-1

:ازعبارتندشوندمیتداعیفضیلتتعریفدرکهکلیديویژگیسه

شودمیشاملراانعطاف پذیروقدرتمندهمچونهایفضیلت:انسانتأثیر.

متعالیاصولودارمعنیاهدافدارايخودکنترلی،،شکوفایخودهمچونویژگیهای:خیراخالقی

.باشدمی

کهماعیاجتارزش هايومی یابدگسترشخودمنافعسودازفراترفضیلت:اجتماعیوضعیتبهبود

.می کندایجادرااستابزاريخواسته هايازفراتر



خوش بینی-2

تیجهنبهدستیابیودریافتبههمیشگیانتظاریاتمایل
ثلم؛شغلیرفتارهايبامثبتطوربهخوش بینی،.مثبت

داردارتباطعملکردوسازمانیتعهدشغلی،رضایت



اعتماد-3

سازمانبراحترامومالحظات،نیتحسنوقتیکه

اداعتمخودرهبرانویکدیگربهافرادواستحاکم

.دارند



شفقت سازمانی-4

بهکمکشمایلبابیشترسازماندر«شفقت»پدیدة

دیگروعاطفیوابستگیشهروندی،رفتارهمکاران،

می کندپیدانمود،سازمانیمثبترفتارهای



صداقت و بخشش -5

.داردوجودسازماندراحترامواعتمادایجادامکان،درست کاري

ادگیريیبرايفرصت هاییعنوانبهومی شوندبخشیدهسرعتبهاشتباهات

می گیرندقراراستفادهموردباالياستانداردهايطریقاز



تعلق سازمانی در گرو فرهنگ سازمانی قوی

دباشربیشتسازمانصلیاارزش هایبهافرادبندییپاهرچه

سایراررفترویبیشتریتأثیرواستقوی ترسازمانآنفرهنگ

عاملوافرادجذبموجبفرهنگاین.داشتخواهدکارکنان

.شودمیسازمانیتعلق



ویژگیهای فرهنگ سازمانی

باوهستندفرهنگضعفوقوتمیزانتعیین کنندةشدتوگستردگیعاملدومیزان
:آیدمیبوجودنیزمیانهسومفرهنگدواینترکیب

ی کنندمپیرویسازماناصلیارزش هایازکهاستافرادیتعدادنمایان گرگستردگی:الف

می کندتعیینسازماناصلیارزش هایبهراافرادتعهددرجهشدت:ب.

1-تعهدمیزانوزیادسازمانارزش هایمهم ترینبهمتعهداعضایتعداد:قویفرهنگ
.استقویآن ها

2-دادیتعدارایبرخی؛استضعیفوفرهنگقویفرهنگبینحدفاصل:میانهفرهنگ
ویقتعهدباکماعضایتعداددارایبرخیواستکمآن هاتعهدکههستندمتعهداعضای

.هستند

3-؛استاندکومحدودآن هامتعهداعضایتعدادکههستندفرهنگ هایی:ضعیففرهنگ
.استضعیفنیزاندکتعداداینتعهدمیزانهم چنین



چهار عامل اصلی فرهنگ قوی

یککارکناندیدگاه هایوباورهاارزش هااین:مشترکمعیارهایوارزش ها

.سازندمیراسازمان

هاآنوجوددرسازمانفرهنگکههستندکارکنانی:فرهنگسفیرانوقهرمانان 

نمایندةومی کنندمعرفیدیگرانبهراخودسازمانآن هااست،متبلوروجاری

یکارزش مدارنمونه هایوالگوهاآن هادرواقعهستند؛سازمانآنارزش های

.می آیندحساببه سازمان

واصولازوهستندتکراردرحالمرتبکههستندرفتارهایی:رسوموآداب

.می کنندپیرویسازمانارزش های

ایجادفرهنگیارزش هایآن،طریقازکهاستارتباطینظام:فرهنگیشبکه

.می شوندوتقویت



ویژگی های فرهنگ قوی سازمانی

-استکارکنانرفتارشکل دهندة.

-می کندایجادراسازمانمشترکباورهای.

-می آوردبه وجودراسازمانیهویت.

-می دهدکاهشسازماندررامرجوهرجوبی نظمی.

-می شودکارکنانرفتاردرهماهنگیویکپارچگیسبب.



فردیتعلق سـازمانـیفرآیند شکل گیری 

نآورد دستبهباراسازمانکارکنانسایرنفوذفردنخستمرحلهدر:پذیرش

.پذیردمیحقوق

مطرحورضایت بخشروابطایجادبه منظوررادیگراننفوذپرسنل:هویتتعیین

حساساسازمانبهپیوستنبه خاطرپرسنلشرایطیچنیندر.پذیردمیخودکردن

.می کندغرور

پاداشسازمانهایارزشکهمی شودمتوجهپرسنلمرحله،ایندر:کردندرونی-

سبراساراسازمان هااینتوانمیدرواقع.منطبقنداوشخصیهایارزشباودهنده

.کردبندیطبقه،می شودنمایانآن اعضایبه وسیلهکهیتعهدمیزان



عوامل مؤثر بر تعلق سازمانی 

فردیعوامل:

وسنتحصیالت،جنسیت،:مانندجمعیت شناختیعوامل(الف...

شخصیتونوعشخصیتوقعات،کاریمنزلت:مانندشخصیتیعوامل(ب.

مدیریتیومانیسازعوامل:

زمانیساکنترل،مدیریتسبک،سازمانیفرهنگ،پرداختنظام،پیشرفتهایفرصت،کارنوع،

درمختاریخودواستقالل،بازخورد،شغلحیطة،سیاستوقدرت،سازمانیمقرراتوضوابط

افرادمشارکتوگیریدر،شغلیاهمیتوشغلیچالش،کار

آن هابهدست یابیقابلیتوسازمانهادیگراستخدامیوشغلیهایصتفرشامل:سازمانیفرآعوامل

.



الــگوی وای فای در تعلق سازمانی

:اصلیعاملچهار

(Well-being)آسایشورفاه-1

(Information)اطالعات-2

(Fairness)عدالتوانصاف-3

(Involvement)مشارکت آمیزهمکاری-4

شدخواهندقدرتمندتربسیارمی شوند،بردهکاربههمباعاملچهاراینوقتی



فاه و آسایشر-1

ضدقوانینازپیرویراستایدروبرابریبهمربوط مشی هایخط

منجرنانکارک(ایثار)تعلقوتعهدازباالتریسطوحبهمی توانندتبعیض

.شود

یمدیریتنظامارزش هایونگرشهاازمجموعه ای وسیلةبهشآسایورفاه

.می شودپشتیبانیه مشاهدقابلرفتارهایباراستاهم 



اطالعات-2

استحیاتیسازمانیکبرایاهدافدروضوحوشفافیت

بایدچطورومی روندکجابهاین کهدرکدرکارکنانبه،روشناهداف

.کندمیکمککنند،سازگارسازمانباراخود

تعلقمشخصه هایازسطوحه یهمدراطالعاتبودنمتناسبومرتب

استسازمانی



عدالت و انصاف-3

اطمینانسازمانکارکنانبهمناسبشغلبرایمناسبفرداستخدام

.دبوخواهدمثبتراهیدرآنهاکاری زندگیکهمی بخشد

استسازتعلقفرهنگساالریشایستهوعدالتتداوم



همکاری و مشارکت-4

ند،می کناهدافتحققدرگیرموثربه طورراخودکارکنانکهسازمانهایی

ایننهم چنی.اندکردهگزارشراتعلقوتعهدازتریباالسطوحبرابر4/5

.داشتخواهندراکارکنانخروجنرخکمتر%20سازمانها



تعلق سازمانیمدیریت ساختار برنامه، روشی جهت تحقق

1-ساختاریرویکرد

2-فرآیندیکبه عنوانبرنامه

3-مسولیت هاونقش هادقیقتعریف



رویکرد ساختاری -1

:بااستمترادف

کاملوقویبرنامه ریزی

سهام دارانمالکیتامنیتتأمین

انتظاراتتاییدوتعریف

پروژهتیم هایمدیریتوایجاد

برنامهبامطابقپیشرفتکنترلونظارت

موانعبرغلبهوپیش بینی

موفقیتجشنواشتباهاتازیادگیری



به عنوان یک فرآیند برنامه-2

.

برنامه:الف

1-شوداستفادهبایدفعالیتهاییاین کهتعریفبرایوای فایمدلاز

2-اهدخوتحققزمانیچهدرهدفیچهدقیقااین کهوبرنامهدرپروژه هاانواعوتعداد

یافت

3-استنیازموردمهارت هاییومنابعچه

برنامه ریزی:ب

1-،دهیداختصاصبرنامهوپروژههربهراموادوافرادزمان،منابع.

2-کنیدمشخصرامجموعه(پیچها)عطفنقاط

3-توافقبرنامه،مدیریتتیمباپروژههرگزارش دهیچگونگیوفرآینددرباره ی

.کنید



تعلق به عنوان یک فرآیند ادامه ی-

نظارتواجرا:ج

1-کنیدبررسیراپروژههرعملیاتیفرآیندوپیشرفت

-استآگاهفرآیندهاپیشرفتازکسیهرکهشویدمطمئن.

ارزیابی:د

1-آنزاکهبلندمدتیومتوسطکوتاه،بهره مندی هایمی شود،کاملپروژههرزمانی که
.کنیدارزیابیرامی آیدبه دست

2-می کننددرکرابهبودسازمان،سطوحتمامدراعضاکهشویدمطمئن

3-یزانمتا،شویدسهیمپروژةتیماعضایباراآموخته ایدکهچیزهاییکنیدسعی
.یابدافزایشتیمیادگیری



عریف دقیق نقش ها و مسولیت ها ت-3

یولیت هامسئونقشه هادقیقنسبتاتعریفپروژهیکراه اندازیبرایمهمگام هاازیکی

.استافراد

:داردوجودپروژهیابرنامهتعریفدربُعدچهار

کنیدسازمان دهیراپروژهیابرنامهچگونه.

دهیدانجامراوظایفچگونه.

کنندشرکتپروژهدراستقرارافرادیچه.

استنیازموردکهشخصیخصوصیاترهبری.



1–شغلداریمعنا

2–استقاللومختاریخود

3–رشدوارتقا

4–مثبتگذاریتاثیر

5–پویاارتباطات

پنج کلید ایجاد تعلق سازمانی



معناداری-1

نیازهایودارد،سودآوریازفراتراهدافیآنهاکارتحققکهکنندباورکارکنانوقتیکه
.می کندبرآوردهنیزراآنانعاطفی

کارطریقازودهداهمیتکارکنانتوجهمورداموربهکهبودخواهندمعنادارکاری
.بخشدبهبودراافرادوخصوصیکاریزندگيکیفیتتوانندبه

کهنندکحاصلاطمینانبایدباشد،دارمعنیکارکنانشانکاردارندتمایلکهرهبرانی
.استمهمآنانبرایسازمانکلیارزش های

پسند،ککشفراخودکارمادیغیراهدافبایدپرسنلهرکهاستاینمعناداریکلید
.استمتفاوتفردهربرایمعنا داری



ختاریخودم-2

بهباشندداشتهاجازهکارکنانکهگونه ایبهمحیطوکاربهدادنشکل

.دهندانجامراخودوظایفممکننحوبهترین

باشندشفافخودمختاریبرایالزممرزهای

ریخودمختانیازپیشعنوانبهکارکنانومدیرانتظاراتهمراستایی

نیایدبوجودآنارشیستتاشود،مطرح



رشد-3

ودشمیمنجرایحرفهوشخصیپیشرفتبهکهروش هایی

خودرزومهبهبخشیافزودنبدنبالفقطنهوباشندیادگیریبرایفرصتیدنبالکارکنان

.شدنخواهدمیسربیشتردستمزدوارتقاءباهمیشهرشد

دباشجاریمهارت هایزمینهدرنخبهیکبهشدنتبدیلیاوجدیدمهارت هاییادگیری

مادیغیرجهتومسیردرانسانیرفتارتغییرویادگیری

رشدبرایسازماندرمعنویفضایایجاد



تأثیرگذاری-4

بوجود آمده بوسیله سازماننتایج مثبت، موثر و ارزشمند 

ه باشند، همچون کمک به مشتریان تا زندگی بهتری داشت: مانندایجاد تمایز سازمانی 

.یا تاثیر عملکرد رهبران بر زندگی فردی، جامعه و یا جهان

ارددسازمانموفقیتبرتاثیریچهدهندمیانجامکهکاریکهبدانندکارکنان

فقیتموبهآنچهومی دهندانجامآنچهبینارتباطیهیچ،کارمندانسومیکتقریبا

.نکرده اندپیدامیکند،کمکسازمان



ارتباطات-5

داشته باشندهمکاران خود را دوست 

هستند از یک خانواده احساس کنند بخشی 

شودگذاشتهاحترامکارکنانهایخواستهبه

،ندباشمیخودتوانتمامبادستیابیبرایکارکنانبهکمکدنبالبهواقعارهبران

ندهستارزشمندواحترامموردوشوند،میدرکشده،شنیدهکه کننداحساسکارکنان



عوامل کاهش انگیزش کارکنان

1-نامناسبکاریشرایط

2-ناموزونکاریهایشیفت

3-کارکنانبیناعتمادفقدان

4-زآمیخشونترفتارهایفضای

5-عدالتیبیویتبعیضفتارر

نامناسبدریافتی

نامناسبتجهیزات

ناموزونساختار



منابع مؤثر بر تعلق شغلی

شغلیمنابع

شغلیهایالزام

شخصیمنابع

سازمانيمنابع

سازمانيتعهد

،سازمانیهمانندیوهویتتعلق




