
 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

1 

 تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت

1حسین محمدی
 

 چکیده

 با و خالق باکیفیت، انسانی نیروی داشتن سازمانی هر موفقیت الزمه و داشته هاسازمان در ایویژه اهمیت و نقش انسانی منابع امروزه

سازمانی با عملكرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم و و تعلق اند که ارتباط تعهد ها نشان دادهژوهشپ است. انگیزه

را در کارکنان خود بوجود آورد تا  یاست تا بتواند حس تعلق سازمان ییفضا یجادبه دنبال راهكارها و ا یهر سازمان . یقیناًمثبت است

و به این کند  یریو کسالت کارکنان جلوگ یزگیانگیاز ب ی،شغل یتسازمان و رضا حس مثبت نسبت به یجادعالوه بر ا یلهوس ینبد

و  یگام بردارند و اهداف تجار یشرفتو پ یتعال یرسازمان هستند در مس ییو دارا یهسرما ترینکارکنان متعهد که ارزشمند یلهوس

اسالمی ایرانی پیشرفت بحث تعلق و تعهد سازمانی هم در سطح رسد باید در تدوین الگوی . به نظر میرا محقق سازند سازمان یبازرگان

های مختلف و پرسنل( و هم در سطح کالن )در سطح مدیریت عالی کشور( مورد توجه قرار گیرد تا از این مسیر کارایی و خرد )سازمان

نابع و امكانات محدود جامعه بهبود های دولتی و خصوصی افزایش یافته و عملكردهای مدیریتی در تخصیص بهینه موری سازمانبهره

 یابد. 

 

 وری، انگیزش کارکنان، آموزش ها:  تعلق سازمانی، سرمایه سازمانی، بهرهکلیدواژه

 

 :مقدمه

 باکیفیت، انسانی نیروی داشتن سازمانی هر موفقیت الزمه و داشته ها سازمان در ای ویژه اهمیت و نقش انسانی منابع امروزه

 اوقات برخی که آن نظایر و سازمانی سرمایه سازمانی، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، تعلق مفاهیم است. انگیزه با و خالق

 و غیرمادی عوامل آنها همه از منظور و هستند ای مالحظه قابل اشتراکات دارای روند می کار به نیز یكدیگر جای به

 غیرملموس عوامل این واقع در. گردد واقع موثر سازمان وری بهره و کارکنان انگیزش روی تواند می که است غیرملموسی

 . گردد می سازمان در باالتر وری بهره ایجاد موجب و کرده بیشتر را کارکنان اقدامات و ها فعالیت اثربخشی

 مسئولیت تا است تالش در مختلف دالیل به و کند می مسئولیت و تعهد احساس سازمان به نسبت فرد یعنی سازمانی تعهد

 سازمان به وابسته را خود و خود به متعلق را سازمان فرد یعنی سازمانی تعلق. برساند انجام به سازمان مقابل در را خود

 این رو این از و گردد متضرر آن شكست از و سودمند سازمان تعالی از فرد شود می باعث تعلق احساس این و دانسته

 سازمانی تعلق مفهوم. رساند انجام به را خود تالش نهایت سازمان و خود تعالی برای فرد شود می باعث تعلق احساس

 اهداف و ارزشها به نسبت کارکنان توانمند نیز، فرهنگ با سازمانهای در. است سازانی تعهد به نسبت تر گرا کمال مفهومی

 .کنند می تعلق احساس سازمانی

 و وفاداری شغلی، بودن درگیر احساس آن در که نمود تعریف سازمان به افراد وابستگی و پیوند به توان می را سازمانی تعلق

 تعلق افزایش سبب که گردد ریزی برنامه و طراحی ای گونه به باید سازمانی فرهنگ. دارد جای سازمانی ارزشهای به باور

 آشنایی سازمانی هدفهای از کارکنان، بیشتر نتیجه در باشد، قویتر فرهنگ چه هر. کند فراهم سازمان به نسبت را کارکنان
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 چنین در. کنند می تعهد و مسئولیت احساس آنها به نسبت و دارند قبول را سازمان فرهنگی ارزشهای دارند، بیشتری

 و سازمانی عملكرد در شده، منجر کارکنان عالقه و انگیزش و روحیه بهبود به قوی مدیریت وجود با کارکنان رضایت وضعیتی

 تعلق حس باشد داشته می تواند سازمانش و کار محل به نسبت شخص یک که حسی بهترینگذارد.  می تأثیر آن اثربخشی

 و توسعه جهت تالشی هیچ از و دانسته سازمان منافع را خود منافع و دانسته سازمان جزء را فرد که حسی است، سازمانی

  .نكند دریغ سازمانش پیشرفت

هر سازمانی تالش می کند با ایفای یكسری تعهدات، تعلق و تعهد سازمانی را در پرسنل خود افزایش داده و از این مسیر به 

بهبود بهره وری کمک نماید. تعلق سازمانی می تواند در سطح خرد بین کارکنان یک سازمان و یا در سطح کالن بین نیروها 

تعلقات سازمانی می تواند یک سازمان و یا یک کشور را به مسیر تعالی و پیشرفت  و افراد یک جامعه، تعریف شود و افزایش

 سوق دهد. 

 ادبیات موضوع: 

بهره وری با عملكرد شغلی و و همچنین ارتباط فرهنگ سازمانی سازمانی  و تعلق ژوهش ها نشان داده اند که ارتباط تعهدپ

بهره وری است، زیرا افزایش تعهد )در حد مطلوب( افزایش وجب م و تعلق سازمانی مستقیم و مثبت است. تعهد کارکنان

موجب ارتقای سازگاری فرد با سازمان و عدم مقاومت او در برابر تغییرات، بروز خالقیت فردی و نیز استفاده کارآمد از منابع 

احساس تعلق و وفاداری سازمانی قتی عالوه بر این و .شود، که این همه افزایش بهره وری را در پی خواهد داشت انسانی می

وجود داشته باشد، محیطی صمیمی و آشنا در سازمان به وجود می آید. در چنین محیطی که افراد با یكدیگر در طول زمان 

اند و احساس تعلق و وفاداری به زندگی در یک گروه را پیدا کرده اند، انجام کارها بسیار ساده تر است و فعالیت  آشنا شده

 .هی به خوبی و با سرعت پیشرفت می نمایدهای گرو

اشاره می کنند ، اد، تقابل و احساس تعلق سازمانیمطالعه روابط میان اعتم( در مطالعه ای با عنوان 1931خورشید و یزدانی)

این بررسی ارکنان به سازمان و احساس تعلق سازمانی کارکنان است. نتایج ک ، بررسی روابط اعتمادپژوهش آنهاهدف که 

غالمحسینی . است اعتماد کارکنان به سازمان بر روی احساس تعلق سازمانی آنها تاثیر مثبت و معناداری داشتهکه  نشان داد

با تبیین مبانی نظری تعهد  ،در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر نگهداشت نیروی انسانی (1931) و اسماعیلی

ره به نتایج سوء حاصل از خروج کارکنان از سازمان، به تشریح جایگاه تعهد و تعلق سازمانی و نگهداشت کارکنان ضمن اشا

مورد بررسی قرار را مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان  وسازمانی در نگهداشت کارکنان پرداخته 

ه اهداف و ارزش های سازمان اعتماد و اعتقاد قوی است. در این نوشتار تعهد سازمانی به مثابه حالتی که فرد در آن بداده 

داشته و برای رسیدن به این اهداف سازمانی تالش قابل مالحظه ای از خود نشان می دهد و در نهایت نیز دارای آرزو و 

ت خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان می باشد، تعریف می شود. همچنین با استناد به بسیاری از تحقیقا

انجام گرفته در زمینه عوامل تاثیر گذار بر نگهداشت کارکنان در سازمان، مشخص گردید که وجود تعهد سازمانی در کارکنان 

ارتباط معكوسی با خروج آنان از سازمان دارد، به عبارتی هرچه سطح تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر باشد، میل به ماندن 

، الزم به ذکر است شدت این ارتباط با توجه به ابعاد مختلف تعهد سازمانی متفاوت می در سازمان در آنها افزایش می یابد

باشد. وجود رضایت شغلی، وجود عدالت سازمانی، مناسب بودن جو سازمانی، اجرای موفقیت آمیز جامعه پذیری سازمانی و 
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با استناد به تحقیقات معتبر داخلی و استفاده از سبک رهبری مشارکتی از مهم ترین عواملی هستند که در این نوشتار 

خارجی به عنوان مهمترین متغییرهای تاثیر گذار بر افزایش سطح احساس تعهد سازمانی شناخته شده اند. در پایان با ارائه 

مدلی عوامل تاثیر گذار بر ایجاد و توسعه تعهد سازمانی در قالب چهار گروه شامل، متغییر های محیطی، متغیر های شغلی، 

متغیر های سازمانی و متغییرهای زمینه ای یا فردی دسته بندی گردیده و تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر جلوگیری از ترك 

 . صورت شماتیک نمایش داده شده است خدمت آنان به

همانطور که نتایج  این مطالعه نشان میدهد، برای نگهداشت کارکنان و در سطحی وسیعتر برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 

انسانی خالق و تحصیل کرده به خارج از کشور و افزایش بهره وری آنها، باید روی بحث تعهد سازمانی و رضایت شغلی و 

 عدالت سازمانی در جامعه سرمایه گذاری کرد. 

اشاره کرده اند که  رتبه بندی تاثیر مولفه های تعهد سازمانی بر سالمت سازمانیدر مطالعه  (،1931) حمیدی و بخشنده

برخوردار  سازمانامروزه منابع انسانی سرمایه ای گران بها برای سازمان به شمار می رود و از نقشی حیاتی در تحقق اهداف 

سازمانی برخوردارند متعهد، وظیفه شناس و سودمندند و از روحیه و عملكرد است. کارکنان سازمان هایی که از سالمت 

زیادی برخوردارند. پژوهش حاضر تاثیر مولفه های تعهد سازمانی )تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری( بر مولفه های 

منابع و تاکید علمی( را بررسی و سالمت سازمانی )یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ساخت دهی، مالحظه گری، روحیه، پشتیبانی 

رتبه بندی کرده است. تحلیل داده ها نشان داد رابطه مستقیم و معنادار بین همه مولفه های تعهد سازمانی و سالمت 

سازمانی وجود داشته است. همچنین تعهد عاطفی بیشترین تاثیر و تعهد هنجاری کم ترین تاثیر را بر مولفه های سالمت 

 .در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای بهبود تعهد و سالمت سازمانی ارائه شدسازمانی دارد. 

این مطالعه نیز حاکی از آن است که اهمیت دادن به منابع انسانی که هم ابزار و هم هدف توسعه می باشند، می تواند نتایج 

است که در برنامه ریزی های آتی به نقش مهم و ضروری عوامل  باعث افزایش سالمت سازمانی گردد و از این رو ضروری

 انسانی توجه شود.

اشاره کرده اند که  ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان های ایراندر پژوهش  (1931)خیر اندیش و همكاران

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در خصوص رشد فزاینده پژوهش های انجام شده در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیاز به 

یک مسئله برای کسب درکی به نسبت جامع از آن را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 

پژوهش های انجام شده در حوزه ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان های ایرانی پرداخته است. بدین منظور با 

مقاله در این خصوص بررسی شده است. این فراتحلیل با کمک نرم افزار جامع فراتحلیل  41یل تعداد کمک روش فراتحل

(CMA2 ( انجام شده و نتایج آن نشان می دهد رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه ای باالتر از حد متوسط دارد )با

یت از ماهیت کار، رضایت از مدیریت و رضایت از (. همچنین از میان ابعاد رضایت شغلی، رضا0/ 13میانگین اندازه اثر 

از بیشترین سهم اثرگذاری بر تعهد سازمانی برخوردار بوده اند، در 0/ 94، و 0/ 99، 0/ 11همكاران با اندازه اثر به ترتیب

کمترین سهم را در  0/ 43و  0/ 91حالی که ابعاد رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از ارتقاء و ترفیع با اندازه اثر به ترتیب 

 این زمینه داشته اند.
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در پژوهش تاثیر عدالت سازمانی و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق اعتماد به مدیران  (1931)تقی زاده و همكاران

عهد سازمانی عامل مهمی برای درك رفتار سازمانی و پیش بینی کننده رفتار شغلی است. بنابراین، تند که ااشاره کرده 

لعه عوامل موثر بر تعهد سازمانی می تواند در برنامه ریزی ها کاربرد داشته و در نهایت به بهره وری سازمان منجر شود. مطا

بر تعهد سازمانی شامل: عدالت سازمانی، امنیت شغلی و اعتماد به مدیران مورد بررسی قرار  موثر، تاثیر عوامل پژوهشدر این 

گرفته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یكدیگر شناسایی شده است. نتیجه اینكه، ارزیابی کارکنان از متغیرهای 

 .مدیران و تعهد سازمانی در حد باال قرار داردعدالت سازمانی و امنیت شغلی در حد ضعیف، ولیكن اعتماد کارکنان به 

در پژوهش طراحی مدل رفتار اخالقی کارکنان با تاکید بر نقش ارزش های اخالقی سازمان، ( نیز 1931)خدامی و اصانلو 

قی هدف تدوین ارزش های اخالقی در سازمان بروز رفتار اخالقی کارکنان سازمانی است؛ بروز رفتار اخالاشاره می کنند که 

زمانی صورت می پذیرد که ارزش های اخالقی بتوانند موانع رفتار اخالقی در سازمان را از بین ببرند. بنابراین، هدف تحقیق 

حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدلی جهت ارزیابی تحقق این هدف است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا از 

تار اخالقی و بررسی پیامدهای ارزش های اخالقی در سازمان مدلی طراحی شود طریق تعریف متغیرهای میانجی موثر بر رف

ارزش . نتایج مطالعه نشان داد که ر اخالقی کارکنان را بررسی نمایدکه بتواند نقش ارزش های اخالقی سازمانی در بروز رفتا

د عدالت سازمانی تنها بعد عدالت تعاملی با های اخالقی با هر سه بعد عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. از ابعا

هر دو بعد تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط دارد و بعد عدالت رویه ای نیز تنها با تعهد سازمانی رابطه دارد. تعهد 

می ارزش های اخالقی سازمان نتایج نشان داد که  سازمانی و رضایت شغلی نیز هردو با رفتار اخالقی رابطه مثبت دارند.

 د.جر به رفتار اخالقی کارکنان شونتوانند از طریق ایجاد عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی من

 

 با الگوی پایه پیشرفت:موضوع مطالعه ارتباط 

همانگونه که اشاره شد، ارتباط رضایت شغلی، عدالت سازمانی، امنیت شغلی، رفتار مدیران، رفتارهای اخالقی، سالمت 

سازمانی و نظایر آن با تعهد و تعلق سازمانی ارتباطی مثبت و دوسویه است و الزم است در تدوین الگوی پایه پیشرفت 

مانی پرسنل گردد، به طور مشخص ذکر شده و با وضع معیارهایی برای مواردی که می تواند موجب افزای تعلق و تعهد ساز

کاهش تعلق و تعهد سازمانی موضوعی بسیار مهم و خطرناك آن، میزان تعلق سازمانی در طول زمان برسی و ارزیابی گردد. 

به اهداف الگو را با است که اگر در طول زمان درمان نشود، می تواند تبعات جبران ناپذیری بر جامعه گذاشته و رسیدن 

مشكل مواجه سازد. پس باید تعلق سازمانی را در بعد خرد و کالن شناخت و با ارائه راهكارهایی، میزان آن را در سطح 

 سازمان و جامعه افزایش داد تا دستیابی به اهداف الگوی پیشرفت میسر گردد.

 راهکارهای افزاش تعلق سازمانی

  :شود مشخص عامل سه وسیله به حداقل تواند می که استیا جامعه  سازمان به دلبستگی نسبی میزان سازمانی تعلق

 ماندن باقی به قوی سازمان و نهایتا تمایل اهداف تحقق راه در بیشتر تالش به سازمان، تمایل اهداف و ارزشها به راسخ اعتقاد

 کارکنان در را سازمانی تعلق حس بتواند تا است فضایی ایجاد و راهكارها دنبال به سازمانی هر سازمان. یقینا در عضویت و
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 کسالت و انگیزگی بی از شغلی، و رضایت سازمان به نسبت مثبت حس ایجاد بر عالوه وسیله بدین تا آورد بوجود خود

 و تعالی مسیر در هستند سازمان دارایی و سرمایه ارزشمندترین که متعهد کارکنان این وسیله به تا کند جلوگیری کارکنان

های مختلفی دارد که برخی  دم تعلق سازمانی ریشهع .سازند محقق را خود بازرگانی و تجاری اهداف و بردارند گام پیشرفت

شود. در مرحله قبل از ورود به  از آنها در مرحله قبل از ورود به سازمان و برخی در مرحله بعد از ورود به سازمان ایجاد می

مندی  تواند روی احساس تعلق فرد اثرگذار باشد، اما اگر افراد عالقه گزینش نامناسب فرد میسازمان، عدم تخصص فرد یا 

ی دالیل دیگری  وارد سازمان شدند و بعد از مدتی نسبت به سازمان احساس تعلق خود را از دست دادند، باید در جستجو

ه اشاره کرد که کارکنان ابتدا با یک انگیزه قوی وارد بود. حداقل برای اکثریت کارکنان، می توان با احتمال باال به این نكت

محیط سازمان می شوند  ولی بتدریج این انگیزه کمرنگ شده و در سالهای بعد به بی تفاوتی منجر می گردد، چنانچه این 

اهد شد. پس روند ادامه یابد از مرحله بی تفاوتی به مرحله حداکثر سازی منفعت شخصی به بهای زیان سازمان نیز تمام خو

باید دالیل این تغییر نگرش بررسی شود و برای آن راهكارهایی اصولی و مداوم ارائه گردد.  برخی از  فاکتورهای اثر گذار بر 

 تعلق سازمانی و بی تفاوتی کارکنان نسبت به موضوعات سازمان عبارتند از:

نیروها و همكاران را داشت که به همان میزان نسبت و زمانی باید انتظار تعهد و تعلق از  ( تعلق موضوعی دو طرفه است1

به آنها تعلق خاطر و تعهد از خود نشان دهیم. نمی توان انتظار داشت که وقتی یک سازمان به مهمترین سرمایه هایش یعنی 

تعلق خاطر  نیروی انسانی خود، توجه چندانی نمی کند و نسبت به آنها بی تفاوت است، این نیروها نسبت به سازمان تعهد و

داشته باشند. بی تفاوتی نسبت به همكاران سازمان و نداشتن دغدغه و تعهد نسبت به آنها، سم مهلكی است که بتدریج باعث 

 می شود کارکنان نیز  با رفتار و کردار خود نسبت به سازمان بی تفاوت شده و احساس تعلق سازمانی از بین برود.

 

سائل جامعه بی تفاوت باشد چون این بی تفاوتی به بی تفاوتی تک تک ( سازمان در کل نباید نسبت به م2

 کارکنان نسبت به مسائل جامعه و مسائل سازمان منجر خواهد شد.

 به باید جامعه مشكالت به سازمان کارکنان نبودن تفاوت بی و جامعه اجتماعی مسائل به نسبت سازمان نبودن تفاوت بی

 مسائل به نسبت تفاوت بی ای مجموعه سازمان صورت این در زیرا، گیرد قرار سازمان های سیاست سرلوحه در شكلی

 مسئوالن گردن پاسخگو ضمن و است حساس جامعه مسائل به نسبت که بود خواهد ای مجموعه بلكه شد نخواهد شناخته

 . گردد آنها سازمانی تعلق افزایش و سازمان درون اعضای افتخار موجب تواند می ملی، و محلی

 بیشتری پیگیری باید که است موضوعی سازمان در...  و دولت های سیاست نقد پاسخ، و پرسش سخنرانی، جلسات برگزاری

بشود و هماهنگی با رسانه ها نیز باید برای انعكاس این اخبار سازمان در جامعه باید در سرلوحه کار مدیران مربوطه قرار 

 سازمان می تواند در افزایش تعلقات سازمانی موثر باشد.  خوشنامی و سازی برند وسازمان  اجتماعی های گیرد. مسئولیت

آموزش فرایندی مستمر و دائمی ( آموزش های هدفمند، انگیزش بخش و مفید برای پرسنل و همکاران سازمانی: 3

  ﴾111﴿ وَقُل رَّبِِّ زِدْنِی عِلْمًا سوره طه: 111است. طبق آیه شریفه 

http://tanzil.net/#20:114
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می تواند در فرایند یادگیری آنها و یا و مدیران سازمان  برگزاری دوره های هدفمند آموزشی، اخالقی و علمی برای کارکنان

کسب اخالق علمی و کاری مفید واقع شود)البته دوره هایی غیر اجباری که با امتیاز مثبت برای ارتقا و نظایر آن همراه باشد( 

 می تواند بسیار در این زمینه مفید واقع گردد. 

طح تعلق و سرمایه سازمانی و هزینه کردن ( تعهد بلندمدت و صادقانه سازمان مبنی بر تالش برای ارتقای س4

 است مستمر و خالصانه امری سازمانی و افزایش سرمایه سازمانی در سازمان تعلق و تعهد انگیزش، حوزه در فعالیت برای آن:

 و کرده ایجاد سازمانی تعلق حس کارکنان در مقطعی و مدت کوتاه عزمی با توان می که کرد تصور توان نمی وجه هیچ به و

 و انگیزه نداشتن از سازمانها از بسیاری ما کشور در متاسفانه. داشت نگه ثابت و پایدار کارکنان در را رفتاری مثبت حالت این

 بایستی لذا. است مشاهده قابل کامال بعضا حس این فقدان مخرب آثار و برند می رنج سازمان افراد و کارکنان سازمانی تعلق

 را سازمانی وفاداری و تعلق اعتماد، از مملو فضایی عمل، و شعار بین فاصله کردن کم و قلبی باور و راسخ عزمی با سازمانها

 و تعهد زیبای حس کارکنان در مشخص و مبین و عملی مدت، بلند دیدگاهی و رویكرد یک با بایستی بنابراین .نمایند ایجاد

 پیشرفت کنار در سازمان پیشرفت همان که حس این دستاوردهای از سپس و کرد ایجاد سازمان به نسبت تعلق و دلبستگی

 .شد بهره مند است کارکنان

( تالش برای ترقی مادی و معنوی پرسنل و کارکنان سازمان با تعریف مشخص رسالت، ارزش ها، اهداف و خط 5

 رسالت این به رسیدن برای و است شده تعریف سازمان رسالت یا ماموریت ها عمدتا سازمان در آنكه رغم علیمشی ها: 

 وگروه  خود، تعالی برای باید نیز اعضای سازمان رسد می نظر به است، رسیده کارکنان اطالع به و شده پیشنهاد راهكارهایی

 آن تبع به و فردی رسالت تعیین. کنند تعریف را مشخصی های مشی خط و ارزشها اهداف، آن تبع به و رسالت سازمان،

 در تكاپو و تالش به را آنها و دهد می انگیزه سازمان افراد به اینكه بر عالوه ها مشی خط و ها ارزش و اهداف کردن مشخص

. شد خواهد منجر نیز سازمان و گروه فرد، اخالقی و علمی سطح ارتقای به بتدریج کند، می وادار شده تعریف فضای یک

 الزاما که اهدافی عنوان به)امتیاز و ثروت و شهرت و مقام و پست به رسیدن برای که افرادی از خیلی که است آن واقعیت

 فراموش انسان یک عنوان به را خود رسالت اوال زنند می غیراخالقی های رویه و اقدامات به دست( نیستند نكوهش مورد

 با که کنند می انتخاب را هایی روش و ها مشی خط دوما و اند نكرده تعریف خودشان برای رسالتی اصال اینكه یا و اند کرده

 مبنای بر و کنند تعریف خود برای نیز را ارزشها است بهتر پس. ندارد تناسبی چندان آنها شغلی جایگاه و انسانی ارزشهای

  .نمایند مشخص را ها مشی خط ارزشها این

توانند  از عوامل دیگری هستند که میهای عادالنه  برای رشد و ترقی در سازمان و کشف استعدادها:  وجود فرصت( 6

روی احساس تعلق سازمانی اثرگذار باشند. میدان دادن به کارکنان برای پیشرفت، نقد و اظهار نظر و احترام به کارکنان برای 

بیان نظرات خود می تواند نقش مهمی در ارتقای سطح تعلقات سازمانی آنها داشته باشد. نكته مهم آن است که سازمان و 

عضا می توانند با ارتباطات دوسویه و متقابل موجبات رشد و ترقی یكدیگر را فراهم کرده و هر دو به تعالی و سود برسند. اگر ا

کشور شود، به نفع سازمان خواهد بود.  موثر و مفید درکمک کند و این عضو یک فرد  کارکنانشسازمان به رشد و شكوفایی 

رای یكدیگر و کسانی که استعدادش را دارند فراهم کنیم. در این صورت جامعه از پس باید بتوانیم فرصت های رشد را ب
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 درمنافع بیشتری برخوردار خواهد شد. برند سازی برای تیم ها و افراد سازمان، ایجاد شبكه ای از متخصصان و کارکنان 

 اگر مخصوصا جامعه افراد تمامتر پیش ببرد.  کشور می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد و با تقویت اطالعات، امور را به

 چند هر های مسئولیت اگر سازمان اعضای از کدام هر. هستند کردن اعتماد و شدن دیده نیازمند باشند، داشته هم تخصصی

 امور در مرتبط های تخصص با مختلف افراد کردن درگیر رو این از و کرد خواهند بیشتری تالش باشند، داشته کوچكی

 .کند بیشتر را سازمان به ها آن تعلق و مضاعف را آنها تالش تواند می سازمان بیرون و درون مختلف

کاال  ارائه یکدر فضای سازمانی، محصول نهایی تولید دانش و یا  محصول خروجی یا نهایی سازمان:( توجه بیشتر به 7

خوبی مدیریت شود می تواند احساس تعلق را  است که خروجی بسیار ارزشمندی است و چنانچه بهخدمت به جامعه  یا

و تقدس  اندن ارزش و مقام واالی خدمتبیشتر نماید. استفاده بیشتر از آموزه های دینی و تعالیم اسالمی و جهانی برای رس

 دلگرم کرده و احساس تعلق آنها را بیشتر نماید.  پرسنل را بیشترآن می تواند 

 و کارکنان: ( توجه به نیازهای اساسی کارکنان8

 موفقیت عدم یا موفقیت زیرا سازمانهاست در انسانی های سرمایه رفتن دست از کارکنان، دلیل اساسی نیازهای به توجهی بی

دارد. اگر سازمان می خواهد  آن در شاغل نیروهای و تالش کاردانی با مستقیم رابطه هایش ماموریت انجام در سازمانها

سازمان، تعلق سازمانی را افزایش دهد، باید نیازهای اولیه آنها را شناسایی کرده و با همكاری مخصوصا در بین اعضای جوان 

و برنامه ریزی اصولی، این نیازها را تا حد امكان برطرف نماید. مسكن سازمانی، وام های ارزان قیمت مواردی از این قبیل 

 هستند.

در بدو ورود وارد محیط های سازمانی می شوند، دارای تعلق و درصد افرادی که  00بررسی ها نشان می دهد که بیش از 

درصد تعلقات بسیار باال و انگیزش های  10درصد دارای تعلقات اندك و حدود  10تعهد باالی سازمانی هستند و کمتر از 

 پیشران هستند. هدایت این هشتاد درصد وظیفه ای مهم و اساسی است.  

 ازمانی افراد:( هدایت و اثر گذاری بر تعلق س9

احساس تعلق سازمانی از دو جنبه درون سازمان و بیرون سازمان تاثیر می پذیرد. از بیرون سازمان مسائل مختلف جامعه  

مثل رکود و تورم و مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی مشكالت شهری مثل ترافیک و یا مشكالت خانوادگی می تواند روی 

انگیزش آنها برای کار و احساس آنها نسبت به سازمان و تعلق به آن اثر گذار باشد. این  احساس امید و یا ناامیدی افراد و

موارد عمدتا خارج از کنترل سازمان است ولی سازمان می تواند فرد را به یک نیروی فعال و انگیزشی برای برخورد موثر با 

ازمان ایجاد شده و قوی باشد. اما از بعد دیگر مسائل بیرون سازمان تبدیل کند به شرط آنكه تعلق سازمانی در درون س

 مسائل درون سازمان موارد مختلفی هستند که می توانند روی احساس تعلق سازمانی موثر باشند. 

 توجه به پایه های اصلی تعلق سازمانی:  -11
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انصاف و  ، 4، اطالعات1و آسایشخیر از این چهار پایه اصلی برخوردارند: سازمانهایی که در زمینه تعهد و تعلق برجسته اند، 

 که به توضیح مختصر هر یک پرداخته می شود.  1همكاری مشارکت آمیز،  9عدالت

داشتن احساس مطلوب نسبت به سازمان و داشتن این احساس که سازمان از شما مراقبت می کند جزئی خیر و آسایش:

تعهد و تعلق سازمانی با احتمال زیاد همجهت با اقدام  اساسی از تعهد و تعلق سازمانی است. تحقیقات نشان داده اند که

سازمان بر اساس توازن کار و زندگی کارکنان  و حمایت از کارکنان می باشد. خط مشی های منابع انسانی نظیر ساعات 

ن را کاری انعطاف پذیر و خط مشی های سازگار با خانواده به سمتی می روند که سطحی از تعلق و خاطر و تعلق کارکنا

 جلب نمایند.

داشتن چشم اندازی روشن از اینكه سازمان به کجا می رود و می خواهد به چه چیزی برسد و اطالع رسانی موثر  :اطالعات

این موارد، پایه ای اساسی در اتصال کارکنان به یكدیگر است. داشتن اهداف و برنامه هایی مشخص، دسترسی سریع و آسان 

سازمان، شفافیت در مقررات و قوانین و ساده سازی فرایندها)مخصوصا به کمک اتوماسیون( به اطالعات مختلف در سطح 

 نقش موثری در بهبود گردش اطالعات و افزایش تعلقات سازمانی دارد. 

عدالت و انصاف در بسیاری از جنبه های مربوط به کارکنان قابل مشاهده است که با استخدام و انتخاب  عدالت و انصاف:

شروع می شود.استخدام فرد مناسب برای شغل مناسب، مشخص بودن انتظارات از افراد و پست های تعریف شده، داشتن 

دیریت استعدادهای سازمان جبران خدمات و تقدیر برنامه پیشرفت فردی برای کارکنان، دسترسی به برنامه های آموزشی، م

مناسب از کارکنان، توازن بین ارزش کار و پاداش کار از جمله موارد دیگری هستند که می توانند تعلقات سازمانی را بهبود 

 بخشند. 

طات یک راه دو سازمانهای با سطوح باالی تعهد و تعلق کارکنان، تشخیص داده اند که فرآیند ارتبا همکاری و مشارکت:

 طرفه است. آنها به طور فعاالنه ای از طریق صحبت با کارکنانشان، تعهد ایشان را بر می انگیزانند.

 

 جمع بندی و پیشنهادات

اهمیتی ندهد و برای آنها هزینه نكند،  مهمترین سرمایه اش یعنی کارکنان و یا نیروی انسانی اش که بهسازمان یا کشوری 

باعث می شود کارکنان نیز برای سازمان و فرامین و مقررات آن اهمیت چندانی قائل نشده و نسبت به رشد یا شكست آن بی 

هند تفاوت بمانند. سازمانهای پیشرو ابتدا در زمینه پشتیبانی مادی و معنوی از پرسنل خود اقدامات ارزنده ای را انجام می د

و سپس می توانند روی محیط جامعه و یک کشور اثر گذار باشند. بدون اصالح این موارد، حرکت به سمت تاثیر گذار بودن 

در زمینه افزایش تعلقات سازمانی می تواند   در کشور و افزایش تعلق سازمانی پرسنل، راه زیادی را نخواهد پیمود.

 پیشنهادات کاربردی زیر را ارائه کرد:

                                                      
1 Wellbeing  
2 Information  
3 Fairness  
4 Involvement  
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د رابطه رضایتبخش بلندمدت با طرف های اصلی سازمان) )بازاریابی رابطه( که نتیجه نهایی بازاریابی رابطه، ایجا -1

ایجاد یک دارایی منحصر به فرد برای سازمان است که شبكه بازاریابی نام دارد. شبكه بازاریابی متشكل از سازمان و 

ا روابط متقابلی ایجاد کرده است. امروزه دیگر رقابت بین است که سازمان با آنه سازمانتمام کارکنان و ذی نفعان 

شرکت ها به طور مستقیم نیست، بلكه به صورت فزاینده ای رقابت بین شبكه ها صورت می گیرد و نهایتا سازمانی 

برنده رقابت است که شبكه بهتری تدارك دیده باشد. اصل عملیاتی در این خصوص ساده است: با طرف های خود 

 ی از روابط خوب ایجاد کنید و منتظر  نتیجه مطلوب باشید.شبكه ا

ایجاد یک زنجیره فایده و شبكه فایده رسانی برای سازمان: برای ایجاد یک زنجیره مفید باید هماهنگی مطلوبی بین  -4

ی بخش های مختلف برقرار گردد. امروزه سازمان ها با مواجه شدن با رقابت شدید، برای ایجاد شبكه فایده رسان

 مطلوب با سایر رابطان همكاری می کنند. 

ایجاد انگیزش در کارکنان بسیار موضوعی مهم است. بر اساس این مدل هر قدر انگیزش کارکنان بیشتر باشد،  -9

تالش و کوشش آنها نیز به نسبت افزایش می یابد. تالش بیشتر به عملكرد باالتر منتهی می گردد و عملكرد باالتر 

 مراه دارد و پاداش بیشتر نیز به افزایش رضایت مندی منتهی می گردد.  پاداش بیشتری به ه
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