
 دلبستگی کارکنان

 

 چیست؟ کارکنان دلبستگی

 را خود شغل به نسبت کارمند تعهد و اشتیاق میزان که است( HR) انسانی منابع مفهوم یک کارکنان دلبستگی

 آنها تالش که کنندمی احساس و دهندمی اهمیت شرکت عملکرد و خود کار به ،متعهد کارمندان. کندمی توصیف

 عملکرد به را خود رفاهو  ایی بیش از دریافت حقوق داردانگیزه ،متعهد کارمند. کند ایجاد تواند تغییرات مثبتیمی

 .باشد مفید خود شرکت موفقیت برای تواندمی نتیجه در و بداند مرتبط خود

 کارکنان اهمیت دلبستگی

 حیاتینقش  شرکت یک موفقیت در، کارکنان روحیه و شغلی رضایت با دلبستگی کارکنان واضح ارتباط به توجه با

 و وری بهره زیاد احتمال به متعهد کارکنان. است کارکنان مشارکت حفظ و ایجاد از مهمی بخش ارتباطات. دارد

 کارفرمایان .دهندمی نشان شرکت یک اهداف و ها ارزش به بیشتری تعهد اغلب همچنین آنها. دارند باالتری عملکرد

 عالی، کار برای ترفیع و پاداش ارائه ،کارکنان انتظارات درک جمله از کنند، تشویق مختلف طرق به را آن توانندمی

 تالش از عبارتند دیگر راهبردهای. منظم هایبازخورد ارائه و شرکت عملکرد مورد در کارکنان داشتن نگه آگاه

 کارمندان. شودمی درک و شنیده هاآن هایایده اینکه احساس و کارکنان به احترام و ارزشمندی حس ایجاد برای

 گیرندمی قرار حمایت و قدردانی مورد سرپرستانشان توسط که معتقدند است، معنادار کارشان که معتقدند متعهد

 .است شده سپرده آنها به شانشرکت موفقیت و

 شغلیتعهد 

 اهداف جهت در کار روی بر و کنندمی ایجاد خود شرکت و شغل با عاطفی ارتباط یک اغلب متعهد کارمندان

 تعریف خود نیازهای اساس بر را کارکنان تعامل است ممکن هاشرکت که حالی در. شوندمی متمرکز خود سازمان

 :از عبارتند متعهد کارمند یک اساسی هایویژگی کنند،

 دهند انجام را کار این خواهندمی و چیست شانشغل چیست، شاننقش دانندمی هاآن. 



 هستند سازنده افرادی و وفادار خود کارفرمای به هاآن. 

 و) رسدمی نظر به چگونه موفقیت دانندمی و کنند کار خود سازمان موفقیت برای تا دارند انگیزه هاآن 

 (.کنند تالش آن به رسیدن برای چگونه

 باالیی سطح در عملکرد برای ایانگیزه و هستند متصل خود سازمان به عاطفی و عقالنی نظر از هاآن 

 .دارند

 هستند ارتباط در خود سازمان با عاطفی و فکری نظر از هاآن. 

 نیست کارکنان شادی معنای به کارکنان دلبستگی

 لزومأ این اما باشد، خوشحال کار محل در شخصی است ممکن. نیست کارکنان شادی معنای به کارکنان دلبستگی

 .است متفاوت آنها کردن درگیر با کارمندان کردن شاد. هستند سازنده وکوش سخت آنها که نیست معنی این به

 نیست کارکنان رضایت معنای به کارکنان دلبستگی

 دارند «کارکنان رضایت» هاینظرسنجی هاشرکت از بسیاری. نیست کارکنان رضایت معنای به کارکنان دلبستگی

 راضی کارمند یک. است پایین بسیار حد این اما کنند،می صحبت «کارکنان رضایت» درباره اجرایی مدیران و

 است ممکن «راضی» کارمند همان اما. شود حاضر خود در روز سر کار ساعت 5 تا 9ی شکایت بدون است ممکن

 . نیست کافی بودن راضیبنابراین  ندهد انجام بیشتری تالش تنهایی به

 .است آن اهداف و سازمان به کارکنان عاطفی تعهد کارکنان دلبستگی

 :داستعدا مدیریت باارتباط دلبستگی کارکنان 

 بیشتر مشارکت به منجر که است انسانی سرمایه به تعهد دهندهنشان مؤثر استعداد مدیریت هایشیوه و هاسیاست

 حفظ و کارکنان وریبهره بر توجهی قابل تأثیر کارکناندلبستگی  نتیجه، در. شودمی کمتر مالی گردش و کارکنان

 درصد 87 استعفا احتمال و دارند بهتری عملکرد درصد 20 دارند را تعهد بیشترین که کارمندانی .دارد استعداد

 ی است کهارتباطات صحت و عمق کیفیت، با متعهد کار نیروی اساس و پایه این، بر عالوه. است کمترها در آن

 .شودمی ایجاد ارشد مدیریت و انسانی منابع توسط

اما  ،ادیده گرفتن توان نمی را تیم و سازمان شغل، به کارکنان تعهد عامل مهمترین عنوان به مدیر نقشگرچه 

 نیز کارکنان مشارکت از کنند،می پشتیبانی استعداد مدیریت از که هاییشیوه و ری مثل مدیریت زمانعوامل دیگ

 کاری هایهفته دورکاری، پذیر،انعطاف زمان مانند زندگی و کار بین تعادل هایبرنامه مانند) کنندمی پشتیبانی

 (.عملکرد مدیریت هایسیستم پاداش، هایبرنامه فشرده،


