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 دلبستگی شغلی
 

سمیه ذاکرین: تدوین  

 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
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 :چكیده

ي در سعامل اسا ،به عنوان يك نگرش .اغلب مردم مي باشد کاری عامل اساسي در زندگي  دلبستگي شغلي

دلبستگي دو نوع عامل به شدت مرتبط سازماني که به ارتقاء  .به حداکثر رساندن اثربخشي سازماني است

 .های منابع انساني جو روانشناختي و فعاليت ها و سياست:شغلي کمك ميكنند عبارتند از

در بين ديدگاههای متنوع  .ست خصي و ماهيت وظايف کاری وابسته ادلبستگي شغلي به خصوصيات ش 

 .واقع بين ترين آن تابعي از شخصيت و جو سازماني است درباره دلبستگي شغلي،

هدف از اين تحقيق ارائه  تعاريفي از .با انگيزش و خشنودی شغلي رابطه تنگاتنگي دارد گي شغلي دلبست

 . دلبستگي شغلي  ، بيان اهميت آن ، ،عوامل مؤثر بر آن و پيامدهای آن مي باشد

 مقدمه

مان ساز. و تخصصي تر شدن پيش مي روندامروزه با پيشرفت علم  و تكنولوژی، جوامع به سوی پيچيده    

پيامد اين روند تخصصي و پيچده تر شدن، . از اين قاعده مستثني نيستند هيز به عنوان نهاد هايي در جامعها ن

در اين دنيای پر رقابت کنوني منابع انساني متعهد، با انگيزه و ماهر جز در . ايجاد يك دنيای پر رقابت مي باشد

بنابراين کار سازمان ها در . ني به وجود نمي آيدسايه ی توجه به نياز های افراد و آموزش و تربيت نيروی انسا

 . اين رقابت  برای بقاء مشكل تر شده است

آنچه حائز اهميت است آن است که بدانيم گرداننده اصلي سازمان ها انسان ها مي باشند و اين انسان ها    

از اين رو بررسي رفتار . سازمان ها جان مي بخشند و عمال ً تحقق اهداف را ميسر مي سازندبه   هستند که

اکنون که کشور ما در مسير صنعتي شدن قرار . انسان ها در سازمان ها از اهميت ويژه ای برخوردار است

                                                 
1- Job Involvement  
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ذخيره و استفاده از گرفته است و دامنه آن هر روز وسيع تر مي گردد بايد گردانندگان اين چرخ عظيم به فكر 

امل موثر پيشرفت است حداکثر نيروی انساني باشند و موجبات بهبود وضع اجتماعي و رواني افراد را که ع

 . فراهم آورند

يكي از  سازه های روانشناختي مربوط به رفتار کاری که توجه زيادی را در سالهای اخير به خود جلب کرده 

 .است دلبستگي شغلي است

يا درجه ای که يك شغل، مرکزی  ،شغلي به يك حالت تعيين هويت روانشناختي با کار بر ميگردددلبستگي 

سطح باالی دلبستگي شغلي به اين معنا است که فرد شغل خاص را به خود نسبت . برای هويت يك فرد است 

 ،زمان سود برساند ممكن است به ساداشتن کارکنان با دلبستگي شغلي باال. ميدهد و آن را معرف خود ميداند

انگيزش آنها افزايش مي يابد که اين خود ممكن است تاثير  ،شوند زيرا وقتي که افراد در کارشان غوطه ورمي

  .مثبتي بر عملكرد شغلي آنها بگذارد

متغيير های نگرشي همچون خشنودی شغلي ،تعهد سازماني و دلبستگي شغلي اثرات مهمي بر برون داد 

 .دارند و غيبت از کار  عملكرد کاری، رفتار مدني سازمانيهای شغلي نظير 

 اهمیت موضوع 

سازمان ها به کارکناني نيازمندند که سازگار با ارزش ها و اهداف سازماني، دارای انگيزه قوی و متعهد و 

ت ول خود به کار و فعاليفراتر از شرح وظايف مقرر و معم. متمايل به حفظ و ادامه عضويت سازماني باشد

کارکناني که بخواهند و بتوانند بيش از مقدار معمول برای دست يابي به اهدافي سازماني مشغول به  ؛بپردازند

 .کار باشند

                                                 
1- (OCB): Organizational Citizenship Behaviour 
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دلبستگي شغلي مخصوصا در اقتصاد جديد که برای بسيج کامل منابع انساني قوانين سازماني وضع شده يك 

گوری،  ; 4004به نقل از ورك استادی، 4002،  بوزينلوس) متغير انگيزشي مورد عالقه سازماني است 

400 ).  

مورد عالقه مديران و سياست مداران است به خاطر اينكه دلبستگي شغلي در  ،به طور کلي سطح دلبستگي

 .( 292 به نقل از آرگريس  4002ورد و پارك )سازماني موثر است   و عملكرد 4اثر بخشي

الن )ير مهم در به حداکثر رساندن اثر بخشي سازماني است دلبستگي شغلي به عنوان يك نگرش يك متغي

 (.4002، 2کوماران

دلبستگي شغلي يك عامل اساسي و مهم در زندگي اغلب مردم است زيرا کارکنان در محيط کا ری از نظر و 

به  ; 4002ورد و پارك، )عاطفي تحت تاثيردرجه ای که به کار دلبسته يا از آن بيزار مي شوند قرار مي گيرند 

 (. 292 ،  نقل از آرگريس

از ديد سازماني دلبستگي شغلي به . به طور کلي دلبستگي شغلي هم بر فرد و هم بر سازمان تاثير مي گذارد

عنوان کليدی برای گشودن انگيزش کارمند و افزايش توليد محسوب شده است و از ديد فردی کليدی برای 

کار محسوب مي شود دلبستگي شغلي از طريق در گير کردن  انگيزش عملكرد و رشد فردی و رضايت در محل

کارمندان به طور عميق در کارشان وبا معنا ساختن تجدبه کاری،در اثر بخشي سازماني ،توليد وروحيه 

 (.4002براون،)کارمندی کمك ميكند 

                                                 
1-Bozionelos . 

2-Effectiveness 

3-Performance 

4-Komaran 

5-Argyris  
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زماني هد ساتجزيه و تحليل و ادراك مدل نگرش های مرتبط با کار مانند دلبستگي شغلي، رضايت شغلي، تع

 و چرنز به نقل از 4002؛ورد و پارك)ني مهم و حياتي هستندبخش رفتار سازماو انگزش کارکنان مخصوصا در

 (. 22 ،  داويس

 تعاریف دلبستگی شغلی 

دلبستگي شغلي را به عنوان يك توصيف از شغل فعلي فرد و تابعي از مقداری مي داند که ( 294 ) 4کانونگو

 (.2 2، صفحه  400کارملي، ،)شغل او مي تواند نياز های کنوني اش را ارضا کند 

دلبستگي شغلي به ميزان درجه ای . تعاريف ارائه شده در مورد دلبستگي شغلي بسيار شبيه به هم مي باشند

فته مي شود که شخص از نظر روحي با کارش همانند سازی مي کند يا ميزان اهميتي که فرد برای کارش گ

 .قائل است

دلبستگي شغلي را عبارت مي داند از دروني کردن ارزش هايي مثل خوبي کار يا اهميت (   29 )   دوبين

 . شتر در اختيار سازمان قرار دهدکار در نزد شخص و به عبارت ديگر ميزاني که شخص مي تواند خودش را بي

ميزان تأثيراتي که انجام : در تحقيق خود دلبستگي را اين طور تعريف مي کند (   29 )  2و کي نر لودال

 .کار بر روی عزت نفس فرد مي گذارد

دلبستگي شغلي عبارت است از ميزاني که يك کارکن با : در تعريف خود گفته اند (  222 )   رابينز و کولتر

به صورت فعال در شغلش فعاليت مي کند و به عملكرد شغليش به عنوان چيز . کارش همانند سازی مي کند

 .مهمي جهت ارزش به خود قائل شدن توجه مي کند

                                                 
1-Cherns & Davis 

-2  Kanungo 

3-Dubin 

4-Theoma Molodahl & Mathide Keyner 

5- Robbins & Coultar 
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را مي توان در اين بازه نام دانشمندان (  222 )  4آلپورتو (  222 )   روانشناساني هم چون مك گرگور

اين تعلق خاطر رواني را . دلبستگي شغلي و سازماني از طريق ايجاد همبستگي و تعلق رواني حاصل مي شود

 . به دست آورد( بويژه درمديران ارشد ) مي توان از طريق درگير کردن افراد در فرآيند تصميمات حساس 

خي يافته ها نشان مي دهد که در اختيارقرار دادن اطالعات حساس و کليدی و تبيين به طور مثال بر

 .اولويت های سازمان موجب دلبسته شدن مديران به سازمان مي باشد

دلبستگي شغلي را به عنوان دروني کردن ارزش خوبي و اهميت کار در  واژه ی(  29 )  لوداهل و کجنر

 ( 400يشرا و شاين ،م( .کرده اند ارزش های شخص تعريف

هويت يابي روانشناختي يك فرد دلبستگي شغلي به عنوان ، ( 220 ) 2در تعريف ديگری توسط الولر و هال

 .بيان مي شود با کارش و درجه ای که موقعيت شغلي برای هويت فرد نقش محوری دارد

در . دلبستگي شغلي به عنوان نيرومندی رابطه بين کار شخص وخود پنداره وی تعريف گرديده است 

 :   گويند شخص به شغلش دلبسته است که وی   مي صورتي 

 . فعاالنه در انجام آن مشارکت جويد (   

 به عنوان عالقه محوری در زندگي با آن برخورد نمايد (4

 . فس خويش مهم تلقي کند عملكرد در آن را برای عزت ن( 

 

                                                 
1-Mc Gregor 

2-Allport 

3- Lodahel&Kejner 

4- Lawler & Hall 
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 .(92  ، به نقل از ارشدی ، 229 ،  پيندر)عملكرد آن را با خود پنداره خود يكسان بداند (2

دلبستگي شغلي اين است که، چطور مردم مي بينند شغلشان رابه عنوان يك رابطه با محيط کاری ، وچطور 

شغلي پاييني دارند ، احساس بيگانگي از هدف مي کسانيكه دلبستگي . کار وزندگيشان با هم در آميخته است 

بيگانگي در سازمان يا احساس جداگانه بين اينكه چطور کارکنان مي بينند خودشان را به عنوان  .کنند

بيگانگي در کار ودلبستگي در شغل با يكديگر همبسته هستند . و آنچه در شغل انجام مي دهند  "زندگي "

 ( . 29  4رابينوتز وهال -4000هايرسچ فيلد وفايلد .)

به عنوان باور خالصه ای از شغل کنوني . دلبستگي شغلي ازموضوعات تحقيقي جالب رو به رشد مي باشد 

  .( 400مانتلر ،.)تعريف شده است که منجر به عمل مي شود ومي تواند نيازهای حاضر شخص را براورده سازد 

  ،اسنايدرمن 2ماستر ،  مانند ،هرزبرگ)انگيزشي عمده تحت تأثير نظريه های  ،(290 )گورين ،وورف وفلد 

در نقشهای شغلي را به عنوان  دلبستگي شخصي ،(290 نقل از گورين وديگران  2 2 ،  9مازلو 2 2 و 

نقل از 290 ) 2اتكينسون وليتوين. سطحي ازتالش فرد برای ابراز وشكوفا کردن  خود در کار تعريف کرده اند

يد وجود رابطه بين دلبستگي شغلي وانگيزه پيشرفت ،کارکنان دارای دلبستگي شغلي باال با تأي( 294 ليتينگر 

را به عنوان افرادی هدفمند وکارکنان با سطح دلبستگي پايين را به عنوان افرادی که از شكست به شدت مي 

ملكرد تأثير پذيرد بر مبنای اين نظريه فدلبستگي ممكن است از بازخورد مرتبط با ع.ترسند ،توصيف کرده اند 

که تحت ( رفت مانند انگيزه پيش)،اما در عين حال نمي توان اهميت  نقش زمينه ها واستعدادهای فردی را 

 .گرفتناديده  های شغلي قرارنمي گيرند، مداخلهتأثير محيط واقعي يا

                                                 
1- Peinder 

2- Hisschfeld,Field,Rabinowits&Hall 

3-Herzberg 

4-Mausner 

5-Snyderman 

6-Maslow 

7-Atkinson & Litwin 
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مان کمك مي مفهوم دلبستگي شغلي به عنوان يك بازخورد ،متغير مهمي است که به افزايش اثر بخشي ساز

به . هرچه سطح دلبستگي شغلي کارکنان يك سازمان باال باشد ،اثر بخشي آن نيز افزايش خواهد يافت . کند 

ه باشيم منظور افزايش سطح دلبستگي شغلي بايد به تعيين کننده های آن نگاهي واقع نگر وهمه جانبه داشت

 .فضای سازماني است غلي تابعي از شخصيت وواقع نگرترين ديدگاه دلبستگي ش ،در بين ديدگاههای مختلف.

دلبستگي به شغل يك باور هنجاری است وعلت آن در پيشينه فردی  .(0 40،به نقل از بلنچ ،  النكوماران)

 .(294 کانونگو ،)قرار دارد وآن را با اخالق گرايي پروتستان يكي دانسته اند 

مهمترين ويژگيهای شخصي . رتبط است دلبستگي به شغل به خصوصيات شخصي وماهيت وظايف کاری م

کارگران مسن شايد بدليل .به رشد واعتقاد به اخالق کاری سنتي  سن ، نياز: در دلبستگي به شغل عبارتند از 

ل بيشتر به شغل خود دارا بودن مسئوليت وچالش بيشتر وفرصت کافي برای ارضای نيازهای رشد ،بطور معمو

کارگران جوانتر .زش سخت کارکردن پايبندتر باشندن تمايل دارند که به ارکارگران مسن تر همچني.دلبسته اند

در آمريكا ،انگليس .ت بطور نوعي در سطح اوليه ،برانگيختگي کمتری دارند وشغلشان دارای چالش کمتری اس

ومك مورر)ستگي شغلي به دست آمده است ميان سن ودلبوتايلند همبستگي مثبت زياد ترکيه ، ژاپن،

 .(292 ،4گراگور

دلبستگي به شغل عبارت است از تعهد فرد به مجموعه خاصي از تكاليف است که : مينويسد  ،(2 2 )فانس 

بااين . نه بعنوان وسيله هايي برای رسيدن به هدف تلقي مي شود  نقش عملكرد مثبت در آن بعنوان هدف و

رار مي کيرد که برحسب ارزشيابي نوع ازتعهد عزت نفس مورد آزمون از طريق عملكرد در نقش شغلي خاص ق

بنابراين از نظر فانس دلبستگي شغلي عبارت از ميزاني است . دروني ونه محصول بيروني نقش عملكرد است 

 (.99  به نقل از باقری ،)که در آن شكست وموفقيت در ايفای نقش شغلي بر خود انگاره فرد تأثير مي گذارد 

                                                 
1-Lanckomaran 

2- Maurer &Mcgregor 
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ف خود به ميزاني دلبسته مي داند که عزت نفس او تحت تأثير فرد را در شغل يا تكلي( 294 ) وروم 

 .عملكرد او قرار گيرد ،يعني با عملكرد خوب خود افزايش وبا عملكرد بد کاهش يابد 

از واژه دروني برای توصيف دلبستگي به شغل استفاده مي کند ومنظور از آن عبارت ، ميزاني  ،(292 )الولر 

خود با توجه به برخي از پاداشهای ذهني ويا احساسهای دروني برانگيخته مي است که شاغل برای انجام کار 

بنايراين الولر انگيزش دروني را عبارت از آن مي داند که عزت نفس ،احساس رشد وچيزهايي از اين .شود 

رفته در نظر گدر طبقه ديگر دلبستگي به شغل مؤلفه ای از خود انگاره . قبيل به عملكرد بستگي داشته باشد 

ه وی مي باشد آيي خود انگارپديد در رد با کار ويا اهميت کارآن ميزان همانندسازی فشده است و منظور از

از نظر . سازی فرد با کار خود را دلبستگي به شغل مي دانند دنيز همانن( 220 )الولر وهال  .(لودال وکجنر)

 . آنها موقعيت شغلي برای پديد آيي هويت فرد نقش اصلي را دارد

به نظر او  .از واژه انگيزش نقش شغلي برای توصيف دلبستگي به شغل استفاده مي کند ،(292 )مورر 

ميزاني که نقش شغلي فرد برای او مهم است وازآن برای تعريف وارزشيابي خود استفاده مي کند،دلبستگي به 

 .کار وی است

فرض مي کند که تعيين کننده اصلي دلبستگي به شغل ،جهت گيری  ارزشي به کاراست   ،(292 )لودال 

بر تصور ميكند که اخالق پروتستاني وِ وی. در سازمان صورت مي گيرد  که در اولين فرايند اجتماعي شدن فرد

شغل را چارچوب نظری ديگر دلبستگي به . راهي مناسب برای عملياتي کردن تعريف دلبستگي به شغل است 

 .تابع موقعيت مي داند

هرچند . تصور ميكنند که دلبستگي به کار تابعي از تعامل بين شغل وفرد است (  22 )الولر وهال 

 از نظر آنها هر چند بسته به تواناييها و. تفاوتهای فردی مهم است ،اما عوامل موقعيتي نيز تأثير گذار هستند 

                                                 
1-Vroom 
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ويژگيهای فردی دلبستگي به شغل بين افراد متفاوت است وبه همين دليل برنقش تفاوتهای فردی تأکيد 

ميكنند ، اما از طرف ديگر در صورت مساوی بودن ويژگيها وتواناييهای فرد ، اگر افراد بتوانند از اين تواناييها 

ازمان است که چنين فضائي را ايجاد استفاده کنند دلبستگي به شغل بيشتری خواهند داشت واين بر عهده س

 .  تصور مي کنند که دلبستگي به شغل تابع تعامل بين فرد ومحيط وی است (  22 )فاريس .  کند 

واضح است که دلبستگي به شغل تحت : نيز چنين ديدگاهي دارند ومي نويسند  ،( 29 )لودال وکجنر  

. مي شود  که در فرايند اجتماعي شدن اوليه آموختهتأثير شرايط محلي سازمان ونيز جهت گيری ارزشي است 

اين تفاوتها در تعريف دلبستگي به شغل ونظريه پردازی مربوط به آن سبب شده است که چنين پارادايم 

موازی درمورد دلبستگي به شغل وجود داشته باشد که سبب ابهام در رسيدن به يك نتيجه قطعي در مورد آن 

 .( 9  ؛ به نقل ازرحيميان ، 229 ، صالح وهسك )شده است 

دلبستگي به شغل بعنوان يك باور خاص رابطه فرد با شغل کنوني اورا در نظر مي گيرد که از تعهد سازماني 

که مربوط به نگرش عمومي فرد نسبت به سازمان بعنوان ( . 222 ،4پرتز ،استيرز ،ماودی ،بوليان)متفاوت است 

    .باشديك کل مي 

در وواقع ،افراد دارای دلبستگي شغلي باال ظاهرا ازشغل .يك ويژگي مطلوب است  کورمذدلبستگي شغلي 

تعهد بااليي خود رضايت دارند ،  روحيه ی مثبتي در کار نشان مي دهد ونسبت به سازمان وهمكاران خود 

 .    ( 22 کوهن  - 22 کارسون ، کارسون وبدين ،)ابراز مي کند

خود کار  از شغل مي انديشند وانتظار مي رود سالها برای سازمان متبوع چنين افرادی به ندرت به انصراف

دلبستگي شغلي سهم مهمي در هويت روانشناختي فرد ( 294 )طبق تعريف کانونگو (.229 براون ،)کنند 

 .شغل کارکنان دارای دلبستگي شغلي باال با هويتها ،رغبتها ،وهدفهای زندگي آنان پيوند تنگاتنگي دارد .دارد 

                                                 
1-Saleh & Hosek 

2-Porter,Steers,Mowday & Boulian 
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کارکنان ممكن است در محيط کار در واکنش به ويژگي های خاص محيط کاری با شغل خود درگير شوند 

،يا اينكه واجد مجموعه ای از (4004مير هاشمي وشريفي ،زير چاپ ،وينتر وساروس ، -99  ميرهاشمي ،)

 (.222 رابينووهال ،)دلبستگي شغلي را فراهم مي آورد  نيازها ،ارزشها ،يا خصيصه هايي باشند که زمينه ی

از )ونيز مقياسهای مربوط به ارزش کار (229 )وصالح وهسك ( 29 )دلبستگي به کار توسط لودال وکجنر 

در اين مقياسها دو کلمه شغل وکار را مي توان به جای يكديگر به کار برد ويك .وجود دارد (292 قبيل بولود ،

 .دهندگان اين دو واژه را به طور يكسان معني کننداشكال اين مقياسها اين اسن که معلوم نيست پاسخ 

به عقيده برخي از دانشمندان . عوامل متعددی ممكن است دلبستگي شغلي راتحت تأثير قرار دهند

اين دلبستگي .دلبستگي شغلي وسازماني از طريق ايجاد همبستگي ودلبستگي روانشناختي حاصل ميشود 

به ويژه درمورد مديران )ردن افراد در فرايند اتخاذ تصميمات حساس روانشناختي را مي توان ازطريق درگير ک

عالوه بر آن درگيری بيشتر مديران در تنظيم راهبردها بر روی احساس خشنودی شغلي .بدست آورد ( ارشد 

عالوه بر آن درگيری بيشتر مديران  .( 222   ازوالد)  ستگي شغلي وسازماني اثر مي گذارد،تعهد سازماني ودلب

. در تنظيم راهبرد ها بر روی احساس رضايت شغلي، تعهد سازماني و دلبستگي شغلي و سازماني اثر مي گذارد

يافته های يك تحقيق نشان مي دهد که ايجاد دلبستگي حياتي و اصولي در افراد مستلزم افزايش دلبستگي 

به همين دليل مديران که در تنظيم راهبرد های . ازمانشان استعاطفي و رواني آنان نسبت به کار و س

تقي زاده ) سازماني بيشتر درگير بوده اند به سازمان خود بيشتر متعهد شده و به کارشان دلبسته تر گشته اند 

   2 .) 

ه سن و سابق ي مانند ،تعهد و دلبستگي را مي توان هم ناشي از عوامل شخص 4به نظر ريچارد و استيرز 

خدمت در سازمان دانست و هم ناشي از ويژگي های سازماني مانند ميزان آزادی کارکنان در تصميم گيری و 

                                                 
1-Oswald 

1-Richard & Steers 
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از اين رو مديران بايد بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصميم گيری گروهي و . احساس امنيت شغلي

بستگي شغلي و سازماني کارکنان را کردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي برای آنان و تعهد و دل فراهم

 (. 292 مورهد و گريتين )  بيشتر کنند 

که در سه مرحله ارائه شده است نشان مي دهد که ويژگي های (  294 )   الگوی دلبستگي شغلي کازمير

 .رواني را تحت تأثير قرار مي دهد –شغلي که هر فرد با خودش به محيط کار مي آورد متغير های شخصي 

رواني نظير جايگاه مهار، برجستگي نقش کار و نياز به پيشرفت به نوعي در دلبستگي  -های شخصي متغير

عالوه بر آن کازمير در الگوی خود نشان مي دهد که شرايط کاری از قبيل چالشي بودن شغل، . شغلي موثرند

ي در دلبستگي شغلي رفتار رهبر و سرپرست، رضايت شغلي، حمايت سازماني و ابهام نقش اثرات قابل توجه

 .دارند

به نظر . آخرين متغيری که توسط کازمير عنوان شده است، عبارت است از ادراك متعادل از دلبستگي شغلي

در دلبستگي شغلي و تعهد موثر ( مانند ارضای نياز ها ) وی مسائلي نظير رفتار و نقش ادراك شده توسط فرد 

 (.  22  تقي زاده ) است 

معتقد است رابطه خاصي بين مسائل زندگي خانوادگي و مسائل زندگي کاری (  222 )  4از طرفي پلك   

مسائلي . کارکنان وجود دارد و به همين دليل مسائل خانوادگي بر دلبستگي شغلي آنان موثر واقع مي شود

نظير موقعيت اجتماعي همسر، حمايت و پشتيباني همسر انتظارات و درخواست های والدين، نقش های 

اما بنا به عقيده گروهي نمي توان گفت . ربوط به کار و خانواده در دلبستگي شغلي افراد موثر واقع مي گردندم

در بين عوامل فوق از همه (   ند بيك و لوئنسلکازمير، ها) الزاما ً موقعيت همسر در دلبستگي شغلي موثرند 

تضاد های کار و خانواده .غلي و سازماني داردتر فشار های احتمالي خانوادگي اثرات زيادی بر دلبستگي ش مهم
                                                 

1-Chusmir 

2-Pleck 

3-Chusmir- Hollenbeck & Lovence 
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) برقرار سازد ( و خانوادگي)عادلي بين خواسته های نقش شغلي آنهايي هستند که ذاتاً فرد قادر نيست ت

 (. 29  مواليي 

 (  بون و کورتز) الگوی موثر بر دلبستگی شغلی 

دادن و تفويض اختيار و کار گروهي و در الگوی خود نشان دادند که از طريق قدرت (  229 ) بون و کورتز 

 .آموزش و کار آموزی مي توان دلبستگي شغلي را در کارکنان ايجاد کرد

منظور از قدرت دادن يا تفويض اختيار عملي است که در آن به کارکنان اجازه داده مي شود تا تصميمات 

و در اين صورت کارکنان که به آنها  مربوط به کار خودشان بدون نياز به دخالت ديگران خودشان اتخاذ نمايند

اين . قدرت داده شده در مورد اهداف و راهبرد های کليدی سازمان احساس مسئوليت بيشتری خواهند کرد

مسئله موجب مي شود نيروی فكری کارکنان در جهت حل مسائل سازماني به کار افتد و ظرفيت حل مسئله 

يكي از راهكار های پيشنهادی جهت . ت مسائل خود برآيندآنها توسعه يابد و خود در پي مسائل و مشكال

درك نقش و جايگاه سازماني و فرا سازماني هر شغل بستگي . افزايش دلبستگي شغلي و سازماني، آموزش است

تمام به آموزش های  ارائه شده و اطالعات مورد نياز کارکن دارد؛ چه در ابتدای کار و چه در جريان دوره 

سير حرفه ای يك فرد از طريق دريافت آموزش های پذيرفته شده قادر خواهد بود نقش زندگي کارييا م

 .سازماني خود را به خوبي درك کرده و انتظارات شغلي خود را شناسايي نمايد

                                                 
1-Boon & Kurtz  
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يك تيم گروهي کوچك با . راهكار ديگر افزايش دلبستگي شغلي و سازماني توسعه کار های گروهي است

راد انساني است که با اهداف مشترك و ديدگاه مشترکي گرد هم آمده اند و همگي مهارت های مكمل هم از اف

در يگ گروه سازماني با کيفيت کارکنان شيوه های ايجاد و اداره . خود را برای نيل به هدف مسئول مي دانند

جوع ياز ارباب رگروه را ياد مي گيرند و از طريق کار دسته جمعي سطح بااليي از عملكرد را احراز کرده و به ن

 .با انصاف بيشتری پاسخ مي دهند

 مفاهیم دلبستگی شغلی 

 :  عملکرد  -دلبستگی به عنوان ارتباط بین عزت نفس ( الف 

شغلي قرار مي ميزاني که عزت نفس تحت تأثير سطح عملكرد قه از تعاريف دلبستگي شغلي،به اولين طب

همچنين ،اصطالح .دند با اين تعريف هماهنگ هستندباال ذکر شبسياری از واژه هايي که در .گيرد، اشاره دارد

براساس ديدگاه وروم . نفس اثر مي گذارد تعريف مي کنند  بر عزتكرد به عنوان ميزاني که عمل دلبستگي را

مي توان گفت که دلبستگي شغلي زماني وجود دارد که عزت نفس فرد در اثر انجام خوب کار ،    (294 )

 . با انجام نامطلوب کار ،کاهش مي يابد  و افزايش مي يابد

بر اساس اين ديدگاه مي توان گفت زماني فرد به کار خود دلبستگي دارد که آن کار بخش  ،به عبارت ديگر 

همكاران ،  ،ت تأثير موقعيت کلي شغل ، خودِکاربه ميزان زيادی تح مهمي از زندگي فرد محسوب مي شود و

ازطرفي ديگر ،فردی که دلبستگي شغلي پاييني دارد، بخش مهم . رار مي گيرد اردی ازاين قبيل قمو شرکت و

زندگي او ،خارج از محدوده ی کاريش قراردارد وکارش ، به عنوان يك بخش مهم زندگي روانشناختي او 

صور فردازخود ، که به نوعي ت عالقه مندی اوبه ساير حيطه های زندگي بيشتر است و. محسوب نمي شود 

 . (4002، راونب)نيست  تحت تأثير نوع وکيفيت کاری که انجام مي دهد ، راتشكيل مي دهدهويتش 
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 :دلبستگی شغلی به عنوان یک مؤلفه تصور از خود ( ب  

بر اين . توصيف ها ومطالب گفته شده در باال مارا به تعريف دومي از دلبستگي شغلي نزديك مي کند  

به عبارت . ميزان همانند سازی روانشناختي فرد باکار خود تعريف کرد مي توان  به  اساس، دلبستگي شغلي را 

هال  الولر و.  (229 براون،)دلبستگي شغلي به اهميت نقش کار در تشكيل تصور از خود گفته مي شود  ،يگرد

 دلبستگي شغلي به عنوان همانند سازی روانشناختي فرد با کار خويش واينكه تا چه اندازه ، شغل در( 220 )

 . ويت فرد قرار دارد ، تعريف مي کننده مرکزيت زندگي و

از واژه انگيزش نقش کار ، برای توصيف درجه ای که يك فرد فكر مي کند از نقش شغلي ( 292 )ماورر 

مهمي برخوردار است ، همچنين به ميزاني که فرد کار خود را تعريف وارزيابي مي کند ونيز موفقيت خود را 

مطرح کرده است دقيقاًشبيه به ( 292 )اين ويژگي هايي که ماورر . فاده کرده است مشخص مي نمايد است

 . مفهوم همانندسازی روانشناختي است که در تعريف دلبستگي شغلي وجود دارد 

درتعريف دلبستگي شغلي از يك مفهوم کلي استفاده کرده است وآن را به عنوان اهداف ( 220 )پچن 

فردی که دلبستگي شغلي دارد ،فردی ( . ت فرد در مورد شغل معرفي مي کند انگيزش ها واحساسا)مشخصي 

اين ديدگاه شبيه به رويكرد عزت نفس . برانگيخته است ونسبت به شغل خود احساس مباهات وافتخار ميكند 

از مقياسي تحت عنوان ميزان همانند سازی با حرفه استفاده کرده است و ( 220 )پچن  .عملكرد مي باشد  –

 . به ميزان اهميتي که حرفه در ايجاد تصور از خود بر اساس نقش دارد اشاره مي کند

بنابراين فردی که خود را بيشتر براساس حرفه وکارش تعريف کند ، احتمال بيشتری دارد که در هنگام 

 موفقيت شغلي احساس افتخار ومباهات کند تا کسي که حرفه وکارش نقش بسيار کوچكي در هويتش داشته

مطرح کرده است ،هردو مفهوم دلبستگي ( 220 )پچن ان مشاهده کرد نظريه ای که  بنابراين ميتو. باشد 

 ( .  99  به نقل از باقری ،)دربر مي گيرد شغلي را 
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 :   رویكردهای نظری دلبستگی شغلی  

ده است که ازلحاظ نظری سه رويكرد مختلف بيان ش ،(92  )به نقل از يوسف زاده برای دلبستگي شغلي 

 . در اينجا به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرند 

 : دلبستگی شغلی ، یک متغیر تفاوت فردی  

اينگونه مطرح مي کند که دلبستگي شغلي يك متغير اخالقي ودرون فردی است که بيانگر ( 9 2 )دوبين  

باشد ،احتماالً دلبستگي  در هر فردی که اين ارزش دروني شده. ميزان مسئوليت پذيری يك فرد مي باشد 

شغلي احساس خواهد شد ،بدون توجه به موقعيتها ومحيط های شغلي وسازماني که فرد درآن قرار گرفته 

نيز مطرح مي کند که عامل اساسي تعيين کننده دلبستگي شغلي ،يك ارزش معطوف به ( 292 )الدال . است 

به عبارت ديگر ، دلبستگي شغلي،دروني . مي شود کار است که در مراحل اوليه فرايند اجتماعي شدن حاصل 

 در مقابل تغيير سازی بعضي ازارزشها در مورد کاراست که افراد در دوره اوليه زندگي ياد مي گيرند واحتماالً

 .نيز مقاوم اند

 ،ر دلبستگي شغلي ميان افراد مختلفنيز با اين نظم موافق است ومطرح مي کند که توافق د( 292 )سيگل 

ه در ارزشهای آنان در زمينه کاردارد ، که اين ارزشها معموالًدر جريان فرايند اجتماعي شدن ودروني ريش

 .سازی رفتارها در مراحل اوليه يادگيری شكل   مي گيرند  

 :دلبستگی شغلی به عنوان یک عامل موقعیتی  

يزان دلبستگي شغلي مطرح کرده است که عوامل موقعيتي مربوط به شغل مي توانند م( 294 )وروم  

دلبستگي شغلي ، زماني افزايش مي يابد که کار، متناسب با توانايي ها . کارکنان راتحت تأثير قرار دهند 
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عالوه برآن ،بايد به موانع سازماني مؤثر بر دلبستگي . ،نگرش ها و ويژگي های منحصر به فرد کارکنان باشد

 . شغلي نيز ،توجه داشت 

به ويژگي های فردی در ايجاد  ،(290 ؛مك گرگور ،292 آرجيريس ، )مشارکتي  نظريه پردازان مديريت

دلبستگي شغلي اهميت بسيار کمي مي دهند وبرعكس ،بيشتر به شرايط و ويژگي های سازماني در ايجاد 

اين نظريه پردازان مطرح مي کنند که سازمانهايي که از احساس نياز به رشد . دلبستگي شغلي توجه مي کنند 

 .خشنودی ازخود کارکنان ممانعت به عمل مي آورند ،دلبستگي شغلي را کاهش مي دهند و

مطرح مي کند که نحوه ی رفتار مديران وسرپرستان با کارکنان ،نقش مهمي در ( 290 )مك گرگور  

،اين  پيش فرض نظريه.مطرح کرده است  رامك گرگور نظريه های .ا مي کند دلبستگي شغلي کارکنان ايف

عالوه برآن  .ها را به اجبار وادار به کار کردبنابراين بايد آن که کارکنان ذاتاً تمايلي بر انجام کار ندارند واست 

اين  ازطرفي ديگر پيش فرض نظريه. د ،کارکنان از مسئوليت اجتناب مي کنند وفقط به دنبال امنيت هستن

بنابراين بايد بدون استفاده ازتنبيه ، آنها رابه انجام  است که تمايل به کار برای کارکنان يك امر طبيعي است ،

براين اساس هسته اصلي نظريه مك گرگور . کارکنان ازپذيرش مسئوليت استقبال مي کنند. کارتشويق کرد 

 ،(292 )آرجيريس . استفاده کرد  کارکنان بايد بيشتر از نظريه یاين است که برای افزايش دلبستگي شغلي 

به  وی مطرح مي کند سازمانها با .بيشتر به سازمانها محول مي کند اد دلبستگي شغلي رانيز مسئوليت ايج

انتظارات نامناسب به جای زمينه سازی برای رشد کارکنان ، زمينه را برای  کاربردن کنترل های بيش از حد و

به جای اينكه بتوانند  ند،لحاظ روانشناختي بيمار مي شو در نتيجه ، افراد از. عدم دلبستگي آنها فراهم ميكند 

گاهي اين شيوه سازگاری به صورتي است که باعث ايجاد ضرر . راهي برای سازگاری با موقعيت پيدا کنند

کردن در سطح کاهش دلبستگي شغلي کارکنان وکار که از جمله آنهاان برای اهداف سازمان   مي شوندوزي

 ( . 99  ، به نقل از باقری)مي باشد ز حد استانداردپايين تر ا
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مطرح کرده است که شش متغير به صورت زنجيره ای در ايجاد دلبستگي شغلي نقش دارند  ،( 29 )باس 

 :         که عبارت اند از 

 وجود فرصت برای مشارکت در تصميم گيری . 

 فرد احساس کند که نقش مهمي در موفقيت سازمان دارد  .4

 موفقيتهای فرد      . 

 ميل به موفقيت       .2

   ل کاری  استقال  . 

  .آزادی در تنظيم موفقيت شغلي خود   .9

 : موقعیت    -دلبستگی شغلی حاصل تعامل شخص 

ديدگاه واقع بينانه تری در مورد دلبستگي شغلي ارائه دادند ومطرح کردند که دلبستگي  ،(220 )اللر وهال 

ازيك طرف ،آنها اين مطلب را مي پذيرند که ميزان دلبستگي شغلي . شغلي حاصل تعامل فرد وشغل مي باشد 

نها موقعيت های آ ،، ازطرف ديگرافراد تاحدودی متأثر از زمينه های قبلي و ويژگي های فردی آنان مي باشد

داده اند ومعتقد که با ثابت نگه داشتن تفاوتهای يجاد دلبستگي شغلي مدنظر قرارمحيطي وسازماني را در ا

فردی، زماني دلبستگي شغلي کارکنان افزايش مي يابد که کنترل بيشتری به آنها داده شود ونيز به آنها 

نيز معتقد است که  ،( 22 )فاريس . ستفاده کنند فرصت داده شود تا بتوانند بيشتر از توانايي های خود ا

دلبستگي شغلي حاصل تعامل فرد با محيطش است وبنابراين ويژگي های فردی به تنهايي تعيين کننده 

 .  محسوب نمي شوند 
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که در ابتدا برنقش ويژگي های فردی در ايجاد دلبستگي شغلي تأکيد مي کردند  ،( 29 )الداهل وکجنر 

يت ويژگي ها ی سازماني پي بردند ومطرح کردند که دلبستگي شغلي تحت تأثير شرايط سازماني ،بعداً به اهم

             .                                                                                      ونيز ديدگاههای ارزشي افراد که در فرايند اوليه ی اجتماعي شدن رخ مي دهند ،قرار مي گيرند 

نظريه ای برای ايجاد رابطه بين فرايندهای اجتماعي شدن و ويژگيهای يك شغل مطرح ( 222 )وانوس 

يكي از ابتدايي ترين عوامل تعيين نيازهای کاری يك فرد محيط ( 222 )بر اساس ديدگاه وانوس  .کرده است 

در محيط روستايي ارزشهای شغل  در بافت يك محيط شهری يا. اجتماعي است که در آن زندگي مي کند 

 .  متفاوت هستند 

در ارزشهای کاری طبقات متوسط جامعه افراد به کار اهميت بسيار زيادی مي دهند وکارنقش مهمي در  

عزت نفس آنها ايفا مي کند ودرعين حال ، معتقدند که کار ميتواند زمينه ی خشنودی درون ذاتي آنها را 

، افرادی که مستعد دلبستگي شغلي هستند ، با مواجه شدن با چنين  در چنين شرايطي. فراهم کند 

اما در صورتي که . مي شوند د ونسبت به شغلشان دلبسته خصوصيات شغلي ،دلبستگي شغليشان بروز مي کن

سازمان ويژگيهای شغلي مطلوبي برای کارکنان فراهم نياورد ، دلبستگي شغلي کارکنان نسبت به کارشكل 

 .نمي گيرند 

     عوامل شخصی و اجتماعی مؤثر در دلبستگی شغلی

. سن ، نياز به رشد، اعتقاد به اخالق کارسنتي : مهمترين ويژگي های شخصي در دلبستگي عبارتند از   

کارگران مسن شايد به دليل دارا بودن  مسئوليت و چالشي بيشتر و فرصت کافي  برای ارضاء نياز های رشد 

کارگران جوان تر نوعاً در سطح اوليه برانگيختگي کمتر دارند و . د دلبسته اندمعموال بيشتر به شغل خو

 .(92  مهداد،)شغلشان دارای چالش کمتری است 
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بيان مي کند که نيازهای رشد در دلبستگي شغلي بسيار مهم است و به دنبال ويژگي های  ،(92  )مهداد

  :ويژگي هايي که ارضای نيازهای رشد را فراهم مي کند عبارتند از. شغلي رابطه زيادی با دلبستگي شغلي دارند

 .برانگيختگي ، اختيار ، تنوع ، هويت وظيفه ، بازخورد  و مشارکت

مثل جايگاه مهار دروني ، نياز به پيشرفت ، تدثير ) های شخصيتي معيني را دارند  افرادی که خصيصه

از ديگر عوامل شخصي (. 4002براون،)اخالق کاری ، به احتمال زيادی مستعد دلبسته شدن به شغل هستند

مؤثر در دلبستگي شغلي ، داشتن عزت نفس مي باشد و عزت نفس مي تواند يك نقش شناساننده در 

. عوامل اجتماعي شغل نيز مي تواند دلبستگي شغلي را تحت تأثير قرار دهد. گي شغل ايفا نمايد دلبست

احساس موفقيت و پيشرفت در شغل سطح دلبستگي را .مشارکت در تصميم گيری ، با دلبستگي ارتباط دارد

 (. 4002براون،)افزايش ميدهد

 

   تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری  

دلبستگي شغلي و کاری مي توانند به طور واضح مي توانند از هم جدا شوند زيرا ( 294 )انونگو با توجه به ک

دلبستگي کارمند در شغلش بيشتر به . در محيط های کاری وشغلي به صورت متفاوت ادراك مي شوند

وقعيتي تحت محيطي که شغل او نيازهايش را برآورده مي کند بستگي دارد ؛به اين معنا که، بيشتر از نظر م

 (. 4002جيسكا وساين، )تاثير قرار مي گيرد 

مفهوم دلبستگي کاری گسترده تر است و بيانگر ارزشي است که فرد برای کار و کار کردن قائل مي شود و 

کانونگو (. 99  ؛ به نقل ازقلي پور، 294 کانونگو،) دلبستگي شغلي خاص است و به شغل فعلي فرد اشاره دارد

ي کاری را در جه ای که افراد به طور کلي عالقه مند به کارشان هستند و با آن شناسايي مي دلبستگ( 294 )

، 4002جيسكا وساين، )شوند و در مقايسه با ديگر جنبه های زندگيشان مشغول با آن هستند، تعريف مي کند 

                                                 
-1 Work Involvement 
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گي فرد است و به خاطر اينكه دلبستگي کاری يك اعتقاد هنجاری درباره ارزش کار در زند(. 02 صفحه 

به  ;22  ، الوی، اورت و فلين)بيشتر يك عملكرد از شرطي شدن و جامه پذيری فرهنگي گذشته فرد است 

؛ در صورتي که دلبستگي شغلي يك باور توصيفي است که به طور همزمان (4002نقل از جيسكا وساين، 

 (.92  اميدی ارجنگي،)ايجاد شده است

 تفاوت دلبستگی شغلی با اعتیاد به کار 
 

مفهوم دلبستگي شغلي نبايد با اعتياد به کار اشتباه گرفته شود در حالت اعتياد به کار فرد شيفته کارش 

است ولي از کارکردن لذت نمي برد، چنين افرادی اعتياد به تنبلي ندارند که کار برای آنها ناخوشايند 

 (.99  قلي پور، ، به نقل از 4002، مادرك)باشد

اوث واژه ی اعتياد به کار را برای توصيف مجموعه ای از رفتارهای بالقوه مخرب به کار برد که بيانگر  

، اين گونه افراد سه مشخصه دارند (99  ؛ به نقل از قلي پور،  22 اوتز، )وابستگي نامناسب فرد به کار است 

حتي زماني که بر سر کار نيستند نيز به کار  - 4ي کنند؛وقت آزاد خود رانيز صرف فعاليت های کاری م - : 

فراتر از الزامات سازماني کار انجام مي دهند، در حالي که از کار لذتي نمي برند  -  فكر مي کنند؛

 (.99  به نقل از قلي پور،  222 اسكوت،)

 ویژگی های افراد دلبسته به شغل 

ك جزء الزم  برای تعريف از خودش است توصيف فرد دلبسته به شغل به عنوان کسي که شغلش ي   

و به همين ترتيب بسياری از نظريه پردازان اين طور فرض کرده اند که اين افراد تالش اساسي خود را . ميشود

 . در جهت دستيابي به اهداف سازماني به کار مي برند و کمتر احتمال دارد که شغل خود را ترك کنند 

رادی که کمتر به شغل خود دلبسته اند فرض شده است که احتمال ترك به طور عكس در مورد اف   

سازمان و دريغ داشتن تالش خود در شغل بيشتر است و همچنين اين افراد احتمال بيشتری دارد که انرژی 

                                                 
1-.Elloy, Evert &Flynn  

2-  Workaholism 

3- .Mudrack  
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) خود را در وظايف خارج از حيطه کارش به کار برد و يا به فعاليت های گوناگون نامطلوب در شغل بپردازد 

 (. 40،ص4002 ری و موبرگ ،روتنب

افرادی که دلبسته به شغل هستند کار يك جنبه مرکزی از هويت شخصي شان است و به طور عميقي به    

کارشان کشش دارند و شيفته آن هستند و اغلب به مسايل مربوط به شغلشان فكر مي کنند حتي وقتي که 

 .کار نمي کنند

آنها به .ست و بيشتر به شغل ، حرفه ، وسازمانشان متعهد هستنداين افراد رضايت شان از شغل بيشتر ا   

ندرت به تغيير کارفرمايشان فكر مي کنند و عموماً معتقدند که اهداف شخصي شان با اهداف سازماني شان 

 ( . 400ژانت مانتلر و استيون مورفي ، ) سازگار است 

سيلي برای ارضای نيازهای سطح باالی افرادی که به شغل خود دلبسته مي شوند در کارشان پتان»   

دلبستگي شغلي ( . مثالً برای رشد ، پيشرفت ، معنا داری ، شناسايي و ايمني) روانشناختي خود مي يابند 

عملكرد افراد را به وسيله ی برانگيختن آنها به اعمال تالش بيشتر و استفاده از خالقيت شان برای حل 

 (.22 ،ص 4002روگلبرگ ،)« زايش مي دهدمشكالت و هوشمندانه کار کردن ، اف

بر حسب صفات شخصيتي ،افراد دلبسته به شغل گرايش دارند به اين که در انگيزش دروني و عزت نفس    

اين افراد کار را با معنا و پر چالش مي يابند و .باال باشند و معتقدند که تجربه کار ارزشي نهايي در خودش دارد

 . از مهارت ها را به کار مي برد کار مي کنند  در وظايف پيچيده که تنوعي

افراد دلبسته به شغل به طور معمول رضايت شغلي بيشتری تجربه مي کنند ، مخصوصاً با محتوای شغل    

اين رضايت شغلي حتي مواقعي که سرپرستان توجهي به آنان . که آنها ذاتاً آن را رضايت بخش مي يابند 

 .دادی هستند ،غالب استندارند يا کم حرف و يا استب

بيماری : از طرف ديگر دلبستگي شغلي به نظر نمي رسد که اثرات جانبي منفي سيستماتيكي مانند »   

. های فيزيكي ، اجتماعي و روانشناختي که از همانند سازی شديد فرد با کارش ناشي مي شود را ايجاد کند
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کار به نظر نمي رسد به طور نظامداری مرتبط با  –استرس ، اضطراب ، شكايات جسماني و تعارضات خانواده 

 (.4002، براون)«دلبستگي شغلي باشد

همچنين اين افراد به نظر نمي رسد که نسبت به افراد کمتر دلبسته به شغل ، از زندگي به طور کلي »   

روگلبرگ ، )« بيشتر راضي باشند و يا در ساير فعاليت های خارج از کار به درجه ی بااليي دلبسته باشند

 (. 29 -22 ،ص 4002

 عوامل مؤثر در دلبستگی شغلی

ثابت مي کنند که دلبستگي ( 99  )  راهه ی دلبستگي شغلي مك کلوی و سكارنتئوری مبتني بر کار 

 (. 2  ، 4آری)شغلي به عنوان يك پيامدی از سازگاری بين کار، شخصيت، شغل و ويژگي های سازماني است 

دلبستگي شغلي يك جنبه از انگيزش کاری است و يك سری از متغييرها مانند خدمات انگيزشي عمومي، 

) ی پيشرفت، وضوح نقش، کار روزمره شغل و فرهنگ گروهي برای انگيزش کاری مهم هستندفرصت ها

 (.4002،  موينيهان و سنجي

معموال دلبستگي شغلي از خشنودی . دلبستگي شغلي با انگيزش و خشنودی شغلي رابطه تنگاتنگي دارد

مهداد، )ابسته اسست دلبستگي شغلي به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف کاری و. تر است شغلي مهم

  92.) 

ا  )ترين آن تابعي از شخصيت و جو سازماني است در بين ديدگاههای متنوع درباره دلبستگي شغلي،واقع بين

شخصيت به الگوی پايدار رفتاری و شناختي در طي زمان و در ميان موقعيت ها اشاره  (.4002لن کوماران ،

بنابراين منطقي است که انتظار داشته باشيم که ويژگي های  (. 400؛ به نقل از بوزينلوس،  29 کتل، )دارد 

                                                 
-1 Mckelvey & Sekaran 

-2 Aryee 

-3 Moynihan & Sanjay 
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؛ به نقل از  400الور و مورادين،)شخصيتي، ارزش ها و نگرش های افراد را تحت تاثير قرار مي دهد 

 (. 400بوزينلوس، 

 دلبستگي کاری نگرش ها و ارزش هابه سمت يك جنبه خاص از زندگي را بازتاب مي کند بنابر اين بايد با

به عنوان (222 )ويژگي های شخصيتي مرتبط باشدو بسياری از نويسندگان معاصر از جمله الوی و تريپينگ 

بستگي شغلي تا حدودی از شخصيت، ويژگي های ( 400بوزينلوس ) اولين فرد موافق اين موضوع هستند 

 (.4002براون،)فردی، محيط سازمان، طراحي شغل رفتار سرپرستي ناشي مي شود

  سن، نياز به رشد و اعتقاد به اخالق کاری:ترين ويژگي های شخصيتي در دلبستگي شغلي عبارتند ازمهم 

، کارگران مسن معموال به دليل ( 4002براون )، کانون کنترل دروني و نياز برای پشرفت (92  مهداد )سنتي

کارگران . وابسته اند  مسئوليت وچالش بيشتر وفرصت کافي برای ارضای نيازهای رشد، بيشتر به شغل خود

مسن تر هم چنين تمايل دارند که به ارزش سخت کارکردن پای بندتر باشند کارگران جوان تر نوعاً در سطح 

 (.92  مهداد، )اوليه،بر انگيختگي کمتری دارند و شغلشان دارای چالش کمتری است

مي يابند به شغلشان دلبسته  وقتي افراد در کارشان پتانسيلي برای ارضای نيازهای روانشناختي اساسي

 ( . 4002براون،( )به طور مثال برای رشد، پيشرفت، با معنای، شناسايي و ايمني ) ميشوند 

کار آنها عالقه مرکزی زندگي آنهاست، به طور فعال در آن : کارکنان وقتي به شغل خود دلبسته مي شوند که

نفس درك مي کنند، عملكرد خود را هماهنگ با  مشارکت مي کنند ، عملكرد خود را ارزشمند و دارای عزت

 .(4002، به نقل از ورد و پارك، 222 صالح و هوشنك،) خودانگاره درك مي کنند

به دليل اينكه نيازهای رشد در دلبستگي شغلي اهميت دارند در نتيجه ويژگي های شغلي که ارضای 

برانگيختگي، : اين ويژگي ها عبارتند از .ي دارند نيازهای رشد را فراهم مي کنند، رابطه زيادی با دلبستگي شغل

                                                 
-1 Work Ethic  
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  و از بين اين ابعاد شغل هويت وظيفه (.92  مهداد، )اختيار، تنوع، هويت وظيفه، بازخورد و مشارکت 

 .(4002کاترينلي و همكاران،  )بر دلبستگي شغلي موثرتر هستند 4وخودمختاری

ثيرات تأناختي و سازماني و سبك مديريت نيز همچنين عوامل موقعيتي مانند ،طراحي شغل، جو روانش

ثير قوی تری بر دلبستگي تأعامل طراحي شغل به نظر مي رسد . مهمي بر دلبستگي شغلي کارمند دارند

 (.4002براون، )گذارد  شغلي افرادی که تمايل بيشتری به ارضای نيازهای سطح باالی روانشناختي دارند، مي

ثير قرار دهد، کارکناني که در گروه ها کار تأد دلبستگي شغلي را تحت عوامل اجتماعي شغل نيز مي توان

مشارکت در . کنند، دلبستگي شغلي بااليي را گزارش نموده اند تا کارکناني که به تنهايي کار مي کنند  مي

. تصميم گيری، به وسعتي که کارکنان از اهداف سازماني حمايت مي کنند با دلبستگي شغلي ارتباط دارد 

 (.92  مهداد، )حساس موفقيت و پيشرفت در شغل نيز سطح دلبستگي شغلي فرد را افزايش مي دهدا

 روش های پرورش دلبستگی شغلی

با توجه به ويژگي های افراد دلبسته ی شغل مي توان نتيجه گرفت که پرورش دلبستگي شغلي برای    

  .سازمان نتايج مثبتي به بار خواهد آورد و مي تواند کليدی برای کسب مزيت رقابتي در بازار برای سازمان باشد

 :ند کمك کنند پيشنهاد کرده اندتحقيقات دو نوع عامل سازماني را که به ارتقا درگيری شغلي ميتوان   

 جو روانشناختي ( 

 اقدامات و سياست های منابع انساني(4

 جو روانشناختی 

در .جو روانشناختي بر چگونگي درك کارکنان از محيط سازماني که در آن کار مي کنند اثر مي گذارد   

ثير تأداف و رفاه فردی کارکنان واقع جو روانشناختي بر درك ارتباط جنبه های محيطي کار با ارزش ها و اه

 .دارد

                                                 
Task Identification -1 

Autonomy -2 
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امنيت روانشناختي و معناداری : دو بعد جو روانشناختي که با ارتقا دلبستگي شغلي رابطه دارد »   

کارکنان محيط کار خود را وسيله ای برای دستيابي به اهداف و نيازهايشان درك مي کنند هنگامي .«هستند

 .نشناختي و معنا داری تجربهکه آنها را در بر دارنده ی امنيت روا

 امنيت روانشناختي 

 ٬مديريت حمايتي : سه عنصر اساسي که مي توانند امنيت روانشناختي شغلي را تامين کنند عبارتند از     

 (.29 ،ص 4002روگلبرگ ، )اظهار وجود  ٬وضوح نقش 

 مديريت حمايتي 

يك سبك مديريت حمايتي باعث مي شود افراد بتوانند در شغل خود تالش کافي داشته باشند و احتماال    

خطر کنند و همچنين خود کنترل الزم روی کارشان را داشته باشند وهر جايي که نياز بود دست به اقدامات 

 . ته باشندنوآورانه و خالقانه بزنند والبته ترسي از انتقام مدير و مواخذه وی نداش

 وضوح نقش 

وضوح نقش نيز به نوبه خود در ايجاد ارامش رواني افراد از اين نظر که آنها مي دانند وظايفشان چيست و     

چه اقداماتي از آنها انتظار مي رود و پيوسته در اضطراب رو به رو شدن با وظايف ناشناخته به سر نخواهند برد 

 .تاثير به سزايي دارد

 اظهار وجود 

در . اظهار وجود هنگامي ميسر مي شود که افراد بتوانند در کارشان جنبه های فردی خود را ابراز کنند    

اين صورت است که افراد مي توانند شغل خود را دروني کرده وبا آن به عنوان يك جنبه اصلي از مفهوم خود 

 .رفتار مي کنند

 معنا داری 

 ٬درك مي کنند که شغل آنها ويژگي های چالش انگيزی کارکنان هنگامي شغل خود را با معنا    

همچنين هنگامي که افراد حس مشارکت در دستيابي به اهداف .ارزشمندی و پاداش متناسب را دارا باشد
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سازماني داشته باشند و کار را وسيله ای برای يادگيری و کسب مهارت بيابند ، شغل خود را بيشتر معنا دار 

 مي يابند

 یاست های منابع انسانی اقدامات و س

اقدامات و سياست های منابع انساني به طور نزديكي با جو روانشناختي مرتبط است وتاثير مهمي بر    

 .دلبستگي شغلي و توليد و عملكرد سازماني دارد

)  «فعاليت های عيني و واقعي سازمان را در رابطه با کارکنان ارائه مي دهد ٬فعاليت های منابع انساني »   

 (. 29 ، ص 4002روگلبرگ ، 

تحقيقات به وسيله جفری پي ففر و مارك هوسيلند عناصر زير را به عنوان کليدهايي برای افزايش »   

 :« انگيزش و دلبستگي شغلي و عملكرد نشان مي دهند

 استخدام انتخابي

يان تعداد زياد شرکت هايي هستند که از م ٬شرکت هايي که در ارتقا دلبستگي شغلي موفق هستند    

در اصل . متقاضيان شغل آنهايي را انتخاب مي کنند که اهداف و ارزش های سازمان را بهتر منعكس مي کنند

، آنها کوشش مي کنند تا نسبت کوچكي ازمتقاضيان را با بيشترين آمادگي برای دلبستگي شغلي و انگيزش و 

 .بهره وری باال انتخاب کنند 

 آموزش 

دلبستگي شغلي را به طور موثری ارتقا مي دهند به آموزش به طور مداوم و مستمر مي شرکت هايي که    

پردازند و خود را محدود به آن آموزش های ابتدايي کارکنان در بدو ورود و آموزش های به منظورشناساندن 

 .سازمان به کارکنان ، نمي کنند

 پاداش مناسب و مشروط 
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شرکت هايي که دلبستگي شغلي را پرورش مي دهند عموما دستمزد خوبي به کارکنان مي دهند و آنها »   

 .«را در سود و منفعت سازمان سهيم مي کنند

 کاهش تفاوت های جايگاهي 

افزايش ميزان کار گروهي و روح جمعي در سازمان با به حداقل رساندن تفاوت های جايگاهي بين »   

وقتي . ي و ساير کارکنان حاصل مي شود که خود به افزايش دلبستگي شغلي کمك مي کندمديران اجراي

مديران اجرايي از ارائه ی جايگاه های برجسته صرف نظر کنند ، کارکنان در سطوح پايين چارت سازماني مي 

 .« توانند دقيق تر با آنها آشنا شوند و از طريق آنها با سازمان آشنا شوند

 ردان تيم های خود گ

در اين گونه تيم ها همه کارکنان با هم همكاری مي کنند واحساس تعهد در آنها زياد است و اين به اين    

آنچنان که گاهي در ساختار سلسله )معناست که افراد در اين تيم ها از مسئوليت خود شانه خالي نمي کنند 

رورش ميدهند اغلب همه ی وظايف کاری را شرکت هايي که دلبستگي شغلي بااليي را پ(. مراتبي ديده ميشود

 .به عنوان کار تيمي ساخت مي دهند

 تسهيم اطالعات

کارکنان احتمال دارد که به ميزان بيشتری با شغل و سازمان خود همانندسازی کنند وقتي که سازمان »   

اطالعات سهم اين تقسيم .اطالعات درباره عمليات و عملكردش را به طور آزاد بين کارکنان تقسيم کند

شخصي شان را در سازمان بر جسته مي کند وبه آنها شاخص هايي ميدهد که به وسيله آنها تالش هايشان را 

 (22 -29 ،ص 4002روگلبرگ ، )« در پيگيری اهداف سازماني هدايت کنند
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