
 

 

 

ام یا به سازمانم؟ه کارم دلبستهب  

 ".من کارم را دوست دارم و میتوانم در مورد آن با اشتیاق تمام صحبت کنم"

 ".احساس میکنم که هر روز در حال پیشرفت هستم و با تمام عالقهام غرق در کار میشوم"

 ".شغلم مهیج و چالش برانگیز است و بیش از آنچه که از من توقع میرود رضایت دارم"

انجام کارم برای من به منزله گذراندن ساعاتی خوش است و احساس میکنم که همیشه چیزهای جدید یاد میگیرم و به ندرت احساس "

 ".خستگی یا کالفگی میکنم

 ".کار من به من انرژی میدهد و از شروع کارم در هر روز لذت میبرم"

 ".حتی اگر بعضی مواقع با مشکالتی مواجه شوم، کارم را ادامه میدهم"

ر فرد به شکلی دلبستگی)تعلق/ اشتیاق( ارتباط ذهنی و احساسی ارتقا یافته است که کارکنان نسبت به شغل، سازمان، مدیر یا همکار خود دارند. دلبستگی ب

جام کار، داوطلبانه تالش کند، با کارش عجین شود و انگیزه باالیی داشته باشد و به سودآوری سازمان کمک کند.گذارد که برای اناثر می  

این تعریف از دلبستگی میان چهار حوزه شغل، سازمان، مدیر و همکار تفاوت قائل میشود، بر اساس نظریات متعدد در خصوص دلبستگی و در تعریف 

ام دلبسته ام؟ و یعنی من به عنوان یک کارمند چقدر به شغل و یا حرفه تر به نظر می رسد، دلبستگی به شغلمهم سازمانو   شغلکارمند دلبسته دو عامل 

کنند. اگر کارکنان فقط به شغل یا حرفه خود دلبسته منظور از دلبستگی به سازمان سطح و میزان دلبستگی کارکنان به سازمانی است که در آن کار می

های سازمان همراستا نخواهند شد. به همین ترتیب، اگر کارکنان فقط به سازمان خود دلبسته باشند و نه به کارشان، با هیچگاه با اهداف و استراتژیباشند، 

شود.مان میاهداف سازمان همراستا هستند ولی کارشان را به درستی انجام نخواهند داد و تالش ایشان در انجام وظایف، سبب گسستگی بین کار و ساز  

 

، ارزیابی دلبستگی سازمانیگیری از آگاهی از هر دو بعد دلبستگی)کار یا سازمان(می تواند حاوی اطالعات ارزشمندی برای مدیران سازمانی باشد که با بهره

 .اند و چه نسبتی از نیروی کار صرفا به سازمان یا فقط به کارشان دلبستگی دارندبدانند چه نسبتی از نیروی کار هم به سازمان و هم به کارشان دلبسته

ها برای ایجاد دلبستگی در سازمان مدل دلبستگی دو بخشی است که در این ع و کمک به سازمانهای مورد استفاده برای درک بهتر این موضویکی از مدل

 پردازیممقاله به معرفی آن می

 مدل دلبستگی دو بخشی

 

https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/2017-10-28-08-17-18
https://hrmacy.ir/index.php/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/2017-10-28-08-17-18


 

 

 

مدل با استفاده از چهار ها در کار و در سازمان درگیر باشد. هر بخش از افتد که قلب و ذهن آنبر اساس این مدل، داشتن کارکنان دلبسته زمانی اتفاق می

 :های زیر هستندکند که کارکنان دلبسته دارای ویژگیشود. این مدل بیان میگیری میمولفه غرور، تعهد، رضایت و حمایت اندازه

 رضایت از کار کنونی و سازمان خود *

 تعهد نسبت به انجام درست کارها و موفقیت سازمان *

 دهنده انجام میغرور و افتخار به سازمان و کاری ک *

 تمایل به گفتار مثبت درباره کار و سازمان خود *

 

خود در خصوص کار و سازمان را به شکل مثبتی تجربه نماید. هنگامی که افراد چهار مولفه مدل، جنبه های احساسی و رفتاری دلبستگی را توصیف می

مانند که نه تنها احساس رضایت، تعهد و غرور دارند، بلکه از سازمان خود پشتیبانی نموده و اقدام و رفتار این افراد ها بیشتر به این میکنند، آنارزیابی می

 .گرددی میدلبسته، سبب افزایش عملکرد کاری و سازمان

 .توان کارکنان را در چهار گروه مطابق ماتریس زیر دسته بندی کردبر اساس میزان دلبستگی کارکنان به کار و سازمان می

  ماتریس دلبستگی به کار یا سازمان

  

 

 

شوند. این افراد در هر سازمان را شامل می درصد کارکنان 50اند و تقریبا کارکنان غیر دلبسته هستند که نه به کار و نه به سازمان دلبسته دسته اول

 .کنند، هر چند در صورت باقی ماندن در سازمان، هم غیر اثربخش عمل می کنندعملکرد پایینی دارند و سازمان را ترک می

دهند. این افراد ازمان را تشکیل میدرصد افراد در هر س 9کارکنانی هستند که به سازمان دلبسته بوده ولی به کار خود دلبستگی ندارند و حدود  دسته دوم

کنند، شناخت شغل متناسب برای این دسته و جابجایی شغلی می تواند به عملکرد باالتر این دسته نیز عملکرد پایینی داشته و احتماال سازمان را ترک می

 .کمک کند

دهند. این افراد عملکرد درصد هر سازمان را تشکیل می 7ند و حدود اند ولی به سازمان دلبستگی ندارکارکنانی هستند که به کار خود دلبسته دسته سوم

 .کنندباالیی دارند ولی در اولین فرصت ممکن سازمان را ترک می

دهند. این افراد درصد افراد در هر سازمان را تشکیل می 34کارکنانی هستند که هم به کار و هم به سازمان دلبستگی دارند و حدود  اما دسته چهارم
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های نگهداشت، بهره وری و عملکرد را در سازمان ها باید با تمرکز بر تامین نیاز این افراد و استراتژیمانند. شرکتملکرد باالیی داشته و در سازمان باقی میع

  .خویش افزایش دهند

کنند. من این تعریف را خیلی دوست دارم ذاری میگسخن آخر این که کارکنانی با تعلق کامل، همواره ذهن، دست، قلب و روح خود را در سازمان سرمایه

دهد و بیانگر یک نیروی انگیزشی قدرتمند است که منجر به دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای را نشان می "تعهد"و  "شور"، "انرژی"چون مفاهیمی نظیر 

رین موضوعات مدیریت تبدیل شده است، پژوهش های گالوپ و دلبستگی طی دهه اخیر به یکی از مهمت شود. به همین دلیل است که مفهومسازمان می

 .مکنزی حکایت از آن دارند که شرکت هایی با پرسنل مشتاق و همراه، مشارکتی دو برابری در تولید ثروت جهان دارند

 دلبستگی به کار  نمونه یک تجربه از وضعیت وجود و یا عدم وجود 

کنم. وقتی دلبسته گذرد. وقتی دلزده هستم معموالً بی حوصله ام و به ساعت نگاه میشوم، روز برایم خیلی زود میمن به شخصه وقتی به کارم دلبسته می

است برای انجام کار  دهم که الزمهای شغل کار کنم. و وقتی دلزده هستم تنها مواردی را انجام میهستم، دوست دارم بیشتر پیش بروم و بیشتر ازخواسته

ساعات کاری به  اتفاق بیافتد. وقتی به شدت به یک پروژه دلبسته ام، همیشه در حال فکر به آن هستم، درون یا بیرون کار؛ ولی وقتی دلبسته نیستم فقط در

  کنند.هایی هستند که من را متوجه دلبستگی و دلزدگیم میکنم. برای من، اینها برخی از نشانهآن فکر می

ها چندان مطلوب نیست، البته این فقط مختص کشور ما نیست، بر دهد که وضعیت دلبستگی در سازمانسازمان های کشور نشان می تجربه در مشاوره به

  .رسد آمار وحشتناکی استدرصد کارکنان در دنیا، تعلق سازمانی دارند که به نظر می13اساس آخرین گزارشات منتشر شده توسط گالوپ، تنها 

وری و رضایت مشتریان ارتباط دهد که بین دلبستگی به کار، غیبت کمتر، تمرکز و انگیزش بیشتر، کیفیت باالتر، افزایش بهرهنتایج تحقیقات متعدد نشان می

 مثبت وجود دارد.

   

 

 

 برای شما نشانههای دلبستگی و یا دلزدگی نسبت به شغل و یا سازمانتان چیست؟نظر خود را با ما به اشتراک گذارید: 
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