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دلبستگی

:چرا بعضی از کارکنان
همه وجود کار نمی کنند؟با❖
و شوق با روحیه باال به سازمان می آیند و به تدریج شور❖

اولیه خود را از دست می دهند؟
د؟به راحتی پشت سر سازمان ومدیران آن حرف می زنن❖
نسبت به سرنوشت سازمان بی خیال و بی تفاوت❖

هستند؟
ار همه ایده ها و پیشنهادات خود را سخاوتمندانه در اختی❖

سازمان قرار نمی دهند؟



دلبستگی

ترکیبی از احساسات و ادراکات شامل رضایت، تعهد، 
احساس غرور و افتخار، وفاداری ، تمایل برای فداکاری و 

انجام مسئولیت های فراتر از وظایف معمول و مصوب 
.سازمانی است

.این دلبستگی استمرار دارد و قابل پیش بینی است



دلبستگی

ه جای فرآیند ایجاد، حفظ و افزایش دلبستگی، ما بدر ❖
.مدیر به رهبر نیاز داریم

همه مدیران و سرپرستان سازمان در خط مقدم این ❖
.نهضت قرار دارند

بک کارکنان به شدت تحت تاثیر شخصیت، منش و س❖
.رفتار مافوق های مستقیم خود هستند

قط وظیفه دلبسته کردن و دلبسته نگه داشتن کارکنان ف❖
.واحد مدیریت منابع انسانی نیست



DDIتعريف 
:

 Engagement: the extent to which, 
people enjoy and believe in what they do 
and feel valued for doing it.

 پایه اصلی دارد3این تعریف  :
ات، لذت بردن از کار که نتیجه تناسب کار با روحی)1

.استعدادها و مهارت هاست
باور به اهمیت کار و مهم بودن آن در موفقیت )2

.سازمان و جامعه
برای انجام کار مورد قدردانی و قدرشناسی )3

.قرارگرفتن





THE ELEMENTS OF GREAT 

MANAGING

تحقیق بی نظیر موسسه گالوپ❖

میلیون کارمند و مدیر10مصاحبه با ❖

کشور114زبان زنده دنیا در 41❖

عامل موثر بر اشتیاق کاری و انگیزه کارکنان12کشف ❖







:کارکنانی که ❑

.مشارکت بیشتری دارند وایده های نوآورانه بیشتری ارایه می کنند❑

.به همکارانشان کمک می کنند. روحیه همکاری بیشتری دارند ❑

.با حرارت و تعصب در باره سازمانشان حرف می زنند❑

.مایلند ارتباط بلند مدت با سازمان داشته باشند. وفادارند❑

به انجام وظایف  در ساعات موظف اکتفا نمی . تالش فوق العاده دارند❑

.کنند

.برای انجام مسئولیت های بیشتر داوطلب می شوند❑

.به سرنوشت سازمان عالقمند و حساس هستند❑

.دیگران را برای استخدام شدن در سازمان ترغیب می کنند❑

.  مانند مالک و سهامدار رفتار می کنند❑

ENGAGEMENTنشانه های 



کارکنان باید بدانند که سازمان و مدیران آن دقیقا از -1
.چه می خواهند و چه انتظاراتی دارندآنها

درصد افزایش بهره وری10تا 5❑

تمرکز بر هدف❑
چیزی بیش از داشتن شرح شغل❑

ارتباط شغل و نقش با ماموریت کلی سازمان❑
توافق/ تکرار/ ارتباط دو طرفه❑

روشن کردن انتظارات همه ذینفعان❑

تاکید بیشتر بر نتایج❑



«مديريت عملكرد»اي از مدل ساده

Performance planning

Multiple sources of 

feedback

coachingPerformance review



S  M  A  R  T
Specific 

Stretch

Meaningful

Measurable

Motivational

Result oriented 

Realistic

Relevant

Time deadline

Trackable

Achievable 

Attainable



کار باید ابزار، امکانات، منابع، اطالعات و سایر ملزومات خوب-2
.کردن را برای کارکنان تامین کرد و در اختیارشان قرار داد

هم اثر عملی و عینی و هم اثر روانی❑

.اریماز شما انتظارات باالئی د/ کارتان مهم است/ شما مهم هستید❑

بیشترین آثار مثبت و یا منفی بر استرس شغلی❑















(2009سال)درآمد حاصل از کار هر کارمند

 Google                               1077814

 Apple                                  1014969

 Amazon                               925894

 Dell                                      756597

 Microsoft                             663956

 Cisco                                   597922

 Ebay                                    551049

 Yahoo                                  504091



 دو سئوال خوب که الزم است مدیران مرتبا از

:کارکنان بپرسند

نجام دارید تا کارتان را بهتر انیازبه چه چیزهایی -1

دهید؟

نمی گذارد تا کارتان را مانعیدر حال حاضر چه -2
بهتر انجام دهید؟



ائی کارکنان را باید به کارهائی گماشت که با توان-3
.های آنها بیشترین تناسب را دارد

.در بزرگسالی نمی توان افراد را زیاد و زود تغییر داد❑
تاکید بر نقاط قوت به جای تمرکز بر نقاط ضعف❑
خلق شاهکار به جای انجام دادن کار❑
نشانه های استعداد/ مدیران استعداد یاب❑

تفاوت استعداد با دانش و مهارت❑



❖
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❖



People get hired for what 

they know but fired for 

how they behave!





عالقه مندی ها

قابليت ها
نياز بازار و 

موقعيت



✓ Realistic =Doer

✓ investigator=Thinker

✓ Artistic=Creator

✓ Social=Helper

✓ Enterprising=Persuader

✓ Conventional=Organizer



ازخخخخخ خواجه ئنطوسی: اخالق ناصری

 ... و اولییی آن بییود کییه در طبیعییت کییود  نظییر کننیید و از احییوال او بییه طریییق

ر او فراسیت و کیاسیت اعتبیار گیرنید تییا اهلییت و اسیتعداد چیه صیناعت و علییم د

د مفطور است و او را به اکتساب آن نوع مشیوول گرداننید، چیه همیه کیس مسیتع

.همه صناعتی نبود

 و هر که صناعتی را مستعد بیود و او را بیدان متوجیه گرداننید هیر چیه زودتیر

میر او ثمره آن بیابد و بیه هنیری متحلیی گیردد واال تضیییگ روزگیار و تعطییل ع

.کرده باشند



کارکنان باید برای کارهای خوبی که انجام می دهند -4
.مورد قدردانی قرار گیرند و پاداش دریافت کنند

بازخوردهای مثبت❑
تاثیر قدردانی بر انرژی کارکنان❑
درصدی بهره وری20تا 10افزایش ❑
پیدا کردن بهانه برای تشویق و تحسین❑
بزرگترین اصل مدیریت در دنیا❑
مقایسه تشویق و پاداش با تنبیه وتذکر❑
سیاست های پاداش❑



:شرط دارد3پاداش موثر 

1) In line with employees needs and wishes

2) In line with the strategic direction of the 

business.

3) In line with what the business values from it`s 

employees.
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:تئوري انصاف

(ديگران)عوايد، منافع و پاداش هاي 

=

(من)عوايد، منافع و پاداش های 

(من)تالش و مشاركت (ديگران)تالش و مشاركت 

چنانچییه فییردي درا و احسییاس  نیید  ییه اییین تعییادل و تسییاوي در ▪

تبعیی  نسبت ها برقرار نیست، احسیاس بیع عیدالتع، بیع انصیافع و

.خواهد  رد



رد و به باید به شخصیت انسانی کارکنان توجه ک-5
.آن اهمیت داد

.کارکنان دوست ندارند فقط یک شماره پرسنلی باشند❑

تعهد و توجه دو جانبه❑
توجه همزمان و متعادل به کار و کارمند❑

توازن بین زندگی شخصی و زندگی کاری❑
اقتصادیتصمیم گیری بر اساس احساسات به جای منطق حسابگرایانه❑

سرمایه اجتماعی❑
تفاوت نسلی❑





کر کارکنان باید احساس کنند کسی در سازمان به ف-6
.ی کندتوسعه آنهاست و این پیشرفت و توسعه را تسهیل م

توسعه وپیشرفت استعدادها❑
الگو سازی و منتورینگ❑
درون زائی و جانشین پروری❑

مسیرهای چند گانه پیشرفت شغلی❑
ترجیحات شغلی افراد❑
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Manager of choice :

1. Talent scouter

2. Relationship builder

3. Skill builder

4. Trust builder

5. Brand builder



Darling از دیدگاه mentoring 14 (:1994)پارامتر

• Model invisioner * Coach

• Energiser * Feedback giver

• Investor * Challenger

• Supporter * Eye opener

• Career counselor * Door opener

• Standard prodder * Idea bouncer

• Teacher * Problem solver











:مصادیق پیشرفت و رشد

برنامه ریزی توسعه شخصی▪

افزایش حقوق و مزایا/سبد حقوق و مزایا و امکان انتخاب ▪

ارزیابی مافوق و بازخورد رو به باال▪

گروه های کار خود گردان▪

توسعه و غنی سازی شولی▪

مورد مشورت قرار گرفتن / نظام پیشنهادها▪

شرکت در کمیته های برنامه ریزی/ برنامه ریزی تعاملی ▪

حضور در فرایند استخدام کارکنان جدید▪

منتورینگ▪

تدریس و مربیگری▪

اختیار و آزادی عمل بیشتر▪

افزایش استخدام پذیری/ آ موزش ▪
افزایش ارتباط با افراد مهم و ذینفوذ در داخل و خارج سازمان▪



باید افکار، ایده ها، ابتکارات و پیشنهاد های -7
.کارکنان را به حساب آورد و از آن استقبال کرد

درصدی سود سازمان6افزایش ❑
تسهیل در اجرای برنامه ها و تصمیمات+ ارزش خود ایده ❑
«مدیریت مشارکتی»تعریف سیستمی از ❑

جابجائی در قدرت و وابسته شدن مدیران به کارکنان❑





ان کارکنان باید احساس کنند کاری مهم در یک سازم-8
.مهم بر عهده دارند

اعتبار اجتماعی شغل و سازمان❑
رای  سهم بیشتر ب= عمق و قوت بیشتر در باالی سازمان ❑

کارکنان در الیه های پائین تر
تجربه ناسا❑
ارزش آفرینی مشاغل برای جامعه❑

شرایط محیط کار مهم تر است تا شغل و ماهیت آن❑









را ببینند و با همکارانی « اخالق کاری»کارکنان باید در محیط کار -9
.کار کنند که آنها هم اخالق کار و ارزشهای سازمانی را رعایت می کنند

.اخالق کار مسری است❑

نقش پاداشهای تیمی در ترویج اخالق کار❑

پاالیش سازمان❑
کنترل توسط همسایه❑

را نگه ندارید« بد»کارکنان ❑



سازگاری باجمگ

مسابقه طناب کشی

دو لوله در مسیر سازمان:

1- every man for himself

2-all for one and one for all



کارکنان باید در فضای دوستانه ای کار کنند و دوستان-10
.خوبی در بین همکارانشان داشته باشند

طبیعت انسان❑
سازمان جایگزین خانواده،دوستان و همسایگان❑
خطر در صورت فقدان سایر عوامل بویژه عوامل اول و نهم❑

سرمایه اجتماعی❑



رفتار و عملکرد کارکنان باید ارزیابی شود و آنهاباید -11
.بازخوردهای مفید در مسیر پیشرفت و موفقیت خود دریافت کنند

نیاز به ارزیابی❑
بازخوردهای پرتعداد و سازنده❑
مقدمه عامل چهارم❑
خطاهای ارزیابی❑
توجه همزمان به نتیجه در کنار تالش و رفتار❑
اعتبار بازخورد و بازخورد دهنده❑



کارکنان باید فرصت های آموزش و یادگیری داشته -12
.باشند

نیاز به خودیابی❑
.ذهنی استتعریف پیشرفت بیش از آنکه عینی باشد❑

سرمایه گذاری متقابل❑
ماورای آموزش❑

روشهای متنوع آموزش ❑



 Listen and understand

: capture my attention and interest

 Evaluate and decide

: Help me see what’s in it for me

 Attempt and Build

: Help me build my skills step-by-step

 Return and Apply 

: Send me back to use them on the Job

 Natural transition

:  Now they are mine



سانیبازيگران اصلی در سازماندهی جديد فرآيند توسعه منابع ان

فرد

مديران ارشد

مربی

همکاران

HRDستاد 

یشرکای بيرون

سرپرست 
مستقيم



.هدف روشن است)1

.پاداش ها فوری است)2

پاداش ها بر اساس عملکرد است نه بر اساس ارشدیت)3

.فقط نتیجه مهم نیست)4

.نظارت و فشار بیرونی وجود دارد)5

.امکان خودنمائی وجود دارد)6

.فرصت مساوی برای خودنمائی وجود دارد)7

.وظایف و انتظارات روشن و مورد توافق است)8

.مربی همراه و نزدیک به بازی و بازیکنان است)9



.سرنوشت بازیکنان در گرو عملکردشان است)10

.برای بازیکنان رقیب و جایگزین وجود دارد)11

.ممکن است تیم سقوط کند)12

.موفقیت بازیکنان و موفقیت تیم به هم گره خورده است)13

.عملکرد ضعیف فرد تیم را به زحمت می اندازد)14

عضییو تیییم کاپیتییان تیییم وفییادارترین، باتجربییه تییرین و محبییوبترین)15

.است

یییت علیییرغم وظییایف تعریییف و تعیییین شییده، امکییان ابتکییار و خالق)16

.وجود دارد



.مربی برای تشویق،تنبیه و تعوی  اختیار و قدرت دارد)17

.عملکرد مثبت بازیکن منجر به ارتقائ او می شود)18

پاداش ها هم فردی است و هم تیمی)19

.بین بازیکنان و نقش های آنها تناسب وجود دارد)20

تیامین میی نیازهیای فرامرتبیه بازیکنیان مثیل شیهرت و افتخیار هیم )21
.شود

.رفاقت و همکاری بیشتر از حسادت و رقابت است)22

.تعصب به تیم مهم است و توسط دیگران ارزیابی می شود)23

.تعملکرد گذشته تضمین حضور دائمی بازیکن در تیم نیس)24



.فرصت برای خود نمائی و موفقیت محدود است)52

پاداش ها هم کوتاه مدت است و هم بلند مدت)26

.تیم کم تعداد و اعضا آن محدود است)27

.امکان جبران اشتباه ، تاحدودی،ِ وجود دارد)28

.ردبازیکن مورد ارزیابی دوستان و خانواده خود نیز قرار می گی)29

.موفقیت بازیکن به او اعتبار اجتماعی می دهد)30

.محیط ورزش پرهیجان وگرم و برانگیزاننده است)31

.اندبازیکنان رشته ورزشی را با عالقه و میل خود انتخاب کرده)32



آیا میدانم که به هنگام کار کردن از من چه میخواهند؟.1

آیا منابع و ابزار درست انجام دادن کار را در اختیار دارم؟.2

ام دهم؟که خود میدانم انجوجهیآیا به هنگام کار، فرصت و اختیار دارم تا آنرا به بهترین .3

شده است؟ریتقدیهیچ روز گذشته، از کارهای خوب من 7در خاللآیا .4

دیگر در محیط کار، به شخصیت انسانی من توجه دارد؟یآیا سرپرست یا کس.5

آیا در محیط کار کسی هست که مشوق پرورش و پیشرفت من باشد؟.6

کسی به دیدگاههای من اهمیت میدهد؟،آیا در محیط کار.7

آیا رسالت و هدف شرکت، احساس مهم بودن شغلم را در من زنده می کند؟.8

آیا همکارانم به انجام کار با کیفیت متعهد هستند؟.9

آیا در محیط کار، کسی را به عنوان بهترین دوست خود دارم؟.01

درباره پیشرفت من سخنی گفته است؟،ماه گذشته، کسی از محیط کار6آیا در .11

است؟دهشآیا در سال گذشته، فرصت هائی برای یادگیری و رشد در محیط کار برایم فراهم .21

Q12موسسه گالوپ



300فروشگاه 1فروشگاه سؤاالت

6941می دانم در محیط کار از من چه انتظاراتی دارند

4511همه منابع و امکانات الزم برای درست انجام دادن کار را در اختیار دارم

5519اختیار الزم را دارم تا کارها را آن گونه که بهتر می دانم انجام دهم

4220روز گذشته از کارهای خوب من تقدیر شده است7طی 

5117سرپرست یا کس دیگری در محیط کار به شخصیت انسانی من توجه دارد

5018در محیط کارکسی هست که مشوق پیشرفت و پرورش من باشد

369در محیط کار به دیدگاه های من اهمیت می دهند

4016رسالت و هدف شرکت احساس مهم بودن شغل را در من زنده می کند

3420همکارانم متعهد به انجام کار باکیفیت هستند

3310در محیط کار، کسی را به عنوان بهترین دوست دارم

4822ماه گذشته، کسی از محیط کار در مورد پیشرفت من سخن گفته است6در 

4424استدر سال گذشته فرصت هایی برای یادگیری و رشد در محیط کار برایم فراهم بوده










