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تمام  اقیدر مورد آن با اشت توانمیمن کارم را دوست دارم و م"
 ".صحبت کنم

هستم و با تمام  شرفتیکه هر روز در حال پ کنمیاحساس م"
 ".شومیام غرق در کار معالقه

از آنچه که از من  شیاست و ب زیو چالش برانگ جیشغلم مه"
 ".دارم تیرضا رودیتوقع م

خوش است و  یمن به منزله گذراندن ساعات یانجام کارم برا"
و به  رمیگیم ادی دیجد یزهایچ شهیکه هم کنمیاحساس م

 ".کنمیم یکالفگ ای یندرت احساس خستگ

و از شروع کارم در هر روز لذت  دهدیم یکار من به من انرژ"
 ".برمیم

مواجه شوم، کارم را ادامه  یمواقع با مشکالت یاگر بعض یحت"
 ".دهمیم

 

 یامروز آرزو رانیجمالت باال از زبان کارکنان چقدر لذت بخش است، مد دنیشن
در  یاحساس نیچن جادیفوق را دارند، در واقع ا اتیبا خصوص یداشتن کارکنان

 رایز د،شویم یها و کارکنان تلقسازمان یبرنده برا -رابطه برنده کیکارکنان 
کارکنان به کار و سازمان، با تمام توان در خدمت سازمان  یبه واسطه عالقه قلب

 یاحساس نیچن ی. اما چه مفهومبرندیلذت م یفداکار نیهستند و همچنان از ا
 کلمه ساده:  کی کند؟یم جادیرا در کارکنان ا

حل  ییکه راه حل جادو یری(!اکسEngagement)یدلبستگ

 است.سازمان ه یمنابع انسان تیریاز مسائل مد یاریبس

 

 

 اما تعریف دلبستگیو 

کارکنان  است که افتهیارتقا  یو احساس ی( ارتباط ذهناقی)تعلق/ اشتیلبستگد
اثر  یلبر فرد به شک یهمکار خود دارند. دلبستگ ای ریه شغل، سازمان، مدنسبت ب

 زهیشود و انگ نیانجام کار، داوطلبانه تالش کند، با کارش عج یکه برا گذاردیم
 .داشته باشد ییباال

 

 

. برندیو اگر الزم باشد کار را به خانه م روندیم ریو د ندیآ یکارکنان دلبسته زود م
 "...کردمیفکر م نیداشتم به ا "که گذارندیم غامیشما پ یبرا یبعد از ساعت ادار

 د،ننیبب نیزم یرو یاآنها در مورد موضوعات کوچک نگران هستند. اگر زباله
 طیه به محک نیبلکه به خاطر ا کندیتماشا م یسکه ک لیدل نینه به ا دارند؛یبرم
و  دکننیوجود داشته باشد، آن را حل م یا. اگر مسالهکنندیخود افتخار م یکار

 هنددیکه انجام م ی. به کارکنندیآن را رها نم ای کنندینم یاز آن چشم پوش
کار  وب که کس کنندیخلق م یجالب یهادهیا ندیفرآ نیو در طول ا کنندیفکر م

، با احترام دمخالف هستن یشما را خشنود کند. وقت انیشما را بهبود بخشد و مشتر
سازمان مانند پول  هی. با سرماکنندیشان بحث مگروه یفراوان با شما و اعضا

 ریفس یرسمریو جلسات غ های. به سازمان متعهد و در مهمانکنندیخود برخورد م
 .سازمان هستند یهاتیموفق
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زمان تا سا دهندیانجام م توانندیهر چه م ادیز یمجموع، کارکنان با دلبستگ در
 .را موفق کنند

با تعلق کامل، همواره ذهن، دست، قلب و روح خود  یکارکنان بایعبارت ز کی در
دوست دارم چون  یلیرا خ فیتعر نی. من اکنندیم یگذارهیرا در سازمان سرما

 یروین کی انگریو ب دهدیرا نشان م "تعهد"و  "شور"، "یانرژ" رینظ یمیمفاه
سازمان  یبرا یار ارزشمندیبس یقدرتمند است که منجر به دستاوردها یزشیانگ
 .شودیم

 

 

 

وال به چند س توجه به مباحث باال، کارکنان شما چقدر دلبسته کار هستند؟ با
 .دیکن یابیکارکنان سازمان خود را ارز یدلبستگ زانیو م دیپاسخ ده ریکوتاه ز

 کارکنان یدلبستگ یابیارز آزمون

 ،اسیمق نیز ابا استفاده ا دیو مشخص کن دیرا بخوان ریاز جمالت ز کی هر
 .شوندیم فیچگونه توص قاًیکارکنان شما دق

 امتیاز( 0). زندیرفتار سر م نیبه ندرت ا ای: هرگز الف

 امتیاز( 1). شودیرفتار م نیچن نیوقتها ا ی: بعضب

 امتیاز( 2). زندیرفتار سر م نی: مرتباً اج

 امتیاز( 3). شودیگونه رفتار م نیاغلب ا ای شهی: همد

 

 .دیقرار ده ریز یهاکنار جمله یخال یخودتان رادر جا یهاجواب ازیامت

 .به کار خود دارند یکارکنان احساس مثبت .1 .......

 .کنندیکارکنان با غرور نسبت به سازمان صحبت م .2 ......

 .دهندیاز خود نشان م یکارکنان تالش هوشمندانه قابل توجه .3 ......

 نیر ااگ یحت دهند،یح اشتباهات، ابتکار به خرج ماصال یکارکنان برا .4 ......
 .آنها باشد یعیطب یهاتیمسئول ۀکار خارج از محدود

 ازهایمجموع امت ...............

 نتایجتفسیر 

ما . کارکنان شدیدار یکارکنان خود مشکل اساس یشما در مورد دلبستگ :5-0
ل که مشک دهدینشان م ازیامت نی. اکنندیکمتر از توان خود تالش م یلیخ

هنجار  کیبه کار به  یو عدم دلبستگ ستیاز کارکنان ن یمربوط به تعداد کم
 .شده است لیدر سازمان شما تبد یفرهنگ

اشته د یاز دلبستگ یکارکنان شما سطح متوسط ۀاگر چه ممکن است هم :10-6
 یاز کارکنان به کار دلبسته باشند و برخ یتر است که برخمحتمل یباشند، ول

 توانندیکه کارکنان تان م یدرصد تالش 50نباشند. در کل، شما احتماالً  گرید
از  یادیز زانیکه شما م تاس یمعن نیبه ا نی. ادیارداریانجام دهند را در اخت

 نیترمحدوده در به نیدر ا ازی. امتدیاخود را بدون استفاده گذاشته یانسان یۀسرما
 .ماند دیموجود خواه تیاست که شما در وضع یمعن نیحالت بد

است.  ادیز یکار با دلبستگ یروین ۀشما نشان دهند ازیامت ک،یبه باال: تبر11
 تیرا تقو یو فداکار یوفادار ،یریاست که درگ یفرهنگ سازمان شما به نوع

 یادی. کارکنان به طور کامل مشغول به کار هستند و تالش داوطلبانه زکندیم
 تیکار دلبسته، مز یروین نی. ادهندینشان م به اهداف سازمان دنیرس یبرا

 .شما است یبرا یبزرگ یرقابت
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 تیکه وضع دهدیکشورمان نشان م یهامن در مشاوره به سازمان تجربه
شور فقط مختص ک نیالبته ا ست،یما چندان مطلوب ن یهادر سازمان یدلبستگ

درصد 13گزارشات منتشر شده توسط گالوپ، تنها  نیبر اساس آخر ست،یما ن
 .است یناکآمار وحشت رسدیدارند که به نظر م یتعلق سازمان ا،یکارکنان در دن

 ،وری بیشتربهرهبه کار،  یدلبستگ نیکه ب دهدیمتعدد نشان م قاتیتحق جینتا
نان و کاهش نرخ خروج کارک انیمشتر تیرضا شیباالتر، افزا و سودآوری تیفیک

 .مثبت وجود داردارتباط 

 

 

 دیگذارلطفا چند لحظه وقت ب میبپرداز یدلبستگ جادیکه به عوامل ا نیقبل از ا اما
 ییعناشما چه م یبرا یدلبستگ دیسیبنو د،یسیمورد بنو نیو افکار خود را در ا

 دارد؟

 ی. وقتذردگیزود م یلیخ میروز برا شوم،یبه کارم دلبسته م یبه شخصه وقت من
ه هستم، دلبست ی. وقتکنمیحوصله ام و به ساعت نگاه م یدلزده هستم معموالً ب

دلزده  یشغل کار کنم. و وقت یهاازخواسته شتریبروم و ب شیپ شتریدوست دارم ب
. دفتیانجام کار اتفاق ب یکه الزم است برا دهمیرا انجام م یهستم تنها موارد

در حال فکر به آن هستم، درون  شهیام، همپروژه دلبسته کیبه شدت به  یوقت
. کنمیکر مبه آن ف یفقط در ساعات کار ستمیدلبسته ن یوقت یکار؛ ول رونیب ای

 میزدگو دل یهستند که من را متوجه دلبستگ ییهااز نشانه یبرخ هانیمن، ا یبرا
سازمانتان  اینسبت به شغل و  یدلزدگ ایو  یدلبستگ یهاشما نشانه ی. براکنندیم
 ؟ستیچ

 

 نیآن را در ب توانیچگونه م م،یمفهوم را شناخت نیحال که ا

 د؟یبهبود بخش ایکرد و  جادیکارکنان و سازمان ا

. دیآن را با بخشنامه درخواست کن دیتوانی! و قطعاً نمستین یدنیخر یدلبستگ
با  نندکیکنم، فکر میمفهوم صحبت م نیدر خصوص ا رانیمد یبا بعض یوقت

از فردا همه  یدستور یهاتیفعال یکسری ایو  یدوره آموزش کی یبرگزار
 !شوندیکارکنان به سازمان ما دلبسته م

 

 ندارد، به سراغ خبرگان ییکارا گرید جیدر کتاب چماق و هو انویپاول مارس یآقا
 دهیرساز آنان پ یمفهوم دلبستگ حیکار رفته و پس از تشر یروین انیحاضر در م
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 ریز ستیاز آن دلزده شوند، ل ایشود به کار خود دلبسته  یباعث م یلیچه دال
 .افراد است نیا یپاسخ ها

 از زبان کارکنان یدلبستگ جادیا عوامل

 ای نبه اهداف سازما یوقت گذارم؛یکارفرما احترام م ای سیکه من به رئ یزمان*
 .ندکنیبا من با احترام برخورد م گریکه افراد د یو زمان گذارم؛یپروژه احترام م

 .کندیم تیسرپرست از من حما نکهیاعتماد به ا*

 یینها جیاحساس نقش داشتن در نتا*

 یمنجر به بهبود تواندیمهم است و م دمیکه انجام م یکار نکهیدانستن ا*
 .و کسب و کار شود گرانید یبرا

 .دهمیکه انجام م یاحساس غرور ازکار*

 .احساس توانمند شدن*

 .من رشد کنم خواهدیسرپرست که به من اعتقاد دارد و م کی*

 .من رشد کنم خواهدیو م بردیگروه از کار کردن با من لذت م کی*

را رقم خواهد  یمشارکت من تفاوت نکیاز ا یو آگاه فم؛یدر انجام وظا یآزاد*
 .زد

 .تیریصداقت و اعتماد به مد*

 .شود لیاعتبار قا میکند و بابت کارم برا میمرا تکر ریمد یوقت*

 .میهاییاحترام به نظرات من و اعتقاد به توانا*

 .که کار چرا و چگونه مهم است شومیمتوجه م یوقت*

اهدافم حق نظر دادن دارم؛ و در مورد عملکردم  نییتع یاحساس کنم برا یوقت*
 .رمیاز سرپرستم بازخورد منظم بگ

 .مواظب من باشد میدا دیداشته باشم که احساس نکند با یسرپرست*

مورد عالقه ام به من  یدر کارم باشد؛ و کارها دیموارد جد یریادگیفرصت *
 .داده شود صیتخص

 داشتن اهداف شفاف*

 در سازمانرشد  یهاداشتن فرصت*

 ازیبخش سازمان هستم، به من ن کیاحساس کنم در هر صورت من  یوقت*
 .هست و کار من ارزشمند است

 .را داشته باشم که چگونه به اهدافم برسم یآزاد نیا یوقت*

 همکاران. انیدر م ری*احترام دو طرفه و همه گ

 کند؟یاما در مقابل کارمند دلزده چگونه فکر و رفتار م

ورود به کار را  ۀبه مغز و قلب خود اجاز.« دهمینم تیاهم: » ندیوگیم دائم
بال کار ممکن را در ق نیکمتر خواهندیو م کنندی. به کار خود افتخار نمدهندینم
ه به ک شوندیمشغول م ییهاتی. معموالً به فعالدهندیباال انجام م یحقوق شیف

 دشونی. احتماالً آگاهانه مانع کار مکاهدیسازمان شما م یطور فعال از سرزندگ
 ۀدربار شهی. همدهندیگروه م یو اعضا انیبه مشتر قیدق ریاطالعات غ ایو 

 یرا. و بکنندیم ییسرپرست خود، رهبران سازمان و سازمان، بدگو م،یت یاعضا
 .هستند یو سم فاسد یهابیفرهنگ سازمان مانند س

را  از زبان کارکنان یدلبستگ جادیل اعوام ستیبا دقت ل گریبار د کی لطفا
 یریپول در شکل گ ست؟یجواب ها ن نیکه پول در ب ستین بیعج د،یبخوان
ورت )در صریها خدر آن یدلبستگ جادیدارد اما در ا یکارکنان نقش موثر تیرضا

 شتری(. بدییفرما لعهرا مطا مقاله نیادو مفهوم  نیتفاوت ا افتیبه در یعالقمند
 رانیمد نیو از جنس تعامل و رفتار ب یرمادیدر کارکنان  غ یدلبستگ جادیعوامل ا

 ناتیمرو ت یعزم راسخ سازمان کیتوان با  یکه م و سرپرستان با کارکنان است
 .دیکرد و بهبود بخش جادیآن ا یتیریمد هایو آموزش
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 منابع:

یمهرداد هاشم دی/ دکترستیریمد یایمیکتاب ک  

انویندارد/ دکتر پاول مارس ییکارا گرید جیچماق و هو کتاب  

www.decision-wise.com/ 

 تجربیات شخصی نویسنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع  تیریمد یتخصص یآکادم

 یانسان

 که کندیها کمک مسازمان به

سازمان خود را  یآزموده شده، منابع انسان یهاراه حل یریبه کارگ با

 تیریسازمان خود بهتر مد کیبه اهداف استراتژ یابیدست یدر راستا

 .ندینما

 

 که کندیافراد کمک م به  

ا را ب یمنابع انسان تیریدر حوزه مد شیخو یو مهارت تخصص دانش

 یاحرفه ریگوناگون توسعه داده و مس یهااستفاده از ابزارها و روش

 .ندینما میرا ترس شیخو

 مدیریت منابع انسانیهای آموزشی غیر حضوری معرفی دوره

 آموزش از طریق منتورینگ

 های سازمانیآموزش

 برنامه توسعه مدیران

  

                   26266266  
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