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واکاوی و مدیریت نقش تعلق سازمانی در بهره وری و عملکرد کارکنان شرکت آپاداناسرام
محمود معروفخانیها
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی -گرایش توسعه منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

چکیده
پژوهش حاضرر با هد تییین نشش تعلق سرازمانی بر روی بهره وری و عملکرد کارکناش شرکت آپاداناسرام انمام شده است .زمانی
که سرازماش به این امر واق اسرت که تو ه داشتن به نیروی انسانی دارای بازخود متیتی برای سازماش محسوم می شود پی یشینا
بسرررتری را فراهی می نماید که از یی نیروی انسرررانی ماهر ،فرهیخته و وفادار بهره مند گردد و با ایماد تشویت حی متیت گرایی،
وفاداری ،ازخودگذشرتگی و نگه داشرت نیروی انسانی در اختیار از تعهد و تعلق سازمانی کارکناش خود نهایت استااده را که مشوله برد
برد دوطرفه اسررت داشررته باشررد .شرررکت آپاداناسرررام نیز ممزا از این رویداد نیسررت و همواره تالب می کند تا با بکارگیری فنوش و
عوامل موثر بر ایماد تعلق خاطر کاری در بین پرسنل بتواند عالوه بر استااده از توانایی های بالشوه نیروهای واش و مستعد و روحیه
همکاری و انرژی فراواش آنها مو یات ارتشاء و بهره وری عملکرد کارکناش را در شرکت فراهی نماید.
واژگان کلیدی :تعلق خاطر کاری ،تعهد سازمانی ،بهره وری سازمانی ،عملکرد سازمانی ،شرکت آپاداناسرام
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 -1مقدمه
همانطور که می دانیی تعلق خاطر و تعهد کاری از موارد بسریار ضرروری برای تمام مشراال است و یی نگرب و
یی حالت روانی درباره وفاداری کارکناش به سرازماش اسرت.ما در این مشاله به بررسری نشش تعلق سازمانی در بهره
وری و عملکرد کارکناش شررکت آپاداناسررام می پردازیی .در سازماش های امروزی برای بشاء در بازار رقابت سازماش
هایی پیشرگام و موفق هستند که به مشوله کیایت نیروی انسانی خود اهمیت داده و آش را بعنواش گرانترین سرمایه
سرازماش خود محسوم می کنند  .زمانیکه سازماش دارای کارکناش پرانرژی ،فداکار ،از خود گذشته ،متیت گرا ،میدع
و .. .باشرد قطعا از این موارد می تواند بعنواش یی مزیت رقابتی در مشابل رقیای خود بهره بیرد .و همواره در راستای
موفشیت سازماش با داشتن کارکنانی که موفشیت سازماش را مو فشیت خود می دانند گام بردارد .در شرکت آپادانا سرام
که دارای کارکناش واش ،پر انرژی و مسرتعد است اگر عوامل موثری را که بر حی تعلق خاطر سازمانی موثر است
را پیاده سازی نماییی قطعا می تواش برای این شرکت آینده روشنی را برای آش متصور شد چرا که نیروهای واش و
تازه نای می توانند با انرژی ،تواش وانی و با از خود گذشرتگی کاری که از خود نشاش می دهند زماش خود راوق
سازماش کرده سختی های راه موفشیت و پیشرفت را پشت سر گذاشته و مو یات پیشرفت و ترقی سازماش را فراهی
نمایند .تعهد و تعلق سرازمانی می تواند بر روی عملکرد سازماش تاثیر گذاشته و باع ارتشاء و بهره وری کارکناش و
سازماش گردد.
بر اسرا مطالعات انمام شرده تعلق سرازمانی عاملی است که نتایط مطلوبی را برای سازماش رقی می زند و باع
توسرعه عملکرد فردی و سرازمانی می شود .تعلق سازمانی در کارکناش باع می شود که شخص نسیت به سازماش
احسرا وفاداری و اطاعت قوی داشرته باشر د و گرایش به مشارکت سازمانی و پذیرب اهدا و ارزشهای بنیادی
سازماش بین اعضای سازماش تشویت شود()Keshvari 2017,fani 2012
همچنین مو ب می شرود که کارکناش برای رسریدش به اهدا فردی و سرازمانی از هیو کوششی دریک نکنند و در
هت تامین نیازهای اربام ر وع بکوشند تا سازماش به یی مزیت رقابتی دست یابد()keshvar.2017
کارکنانی که با انگیزه هستند و به کار خود تعلق خاطر دارندعناصربسیار مهمی برای موفشیت سازماش ها و موسسات
خدماتی قلمداد می شوند)نر ی یزدانی ) .paek et al 2015۶۹۳۱
چنین کارکنانی تمایل دارند تا رفتارهای متیت بیشرررتر و رفتارهای انحرافی کمتر از خود بروز دهند ).نر ی یزدانی
).Den Hartog & Belschak 2012 .۶۹۳۱و به سرازماش خود پاییند هستند زیرا آنها درمی یابند که اهدا
و برنامه های آینده شرللی شراش متناسب با فرهنس سازماش و نیازهای شللی شاش است ).مانند دانش و مهارت)) )
نر ی یزدانی )Karateb & Ngeche.2012 .۶۹۳۱ .
تعلق خاطر کاری:
تعلق خاطر کاری را تمرکز شرردید کارکناش بر افزایش تو ه به شررلل خود ،ذم شرردش در آش و بکارگیری انرژی
زیادی در انمام وظای کاریشاش تعری کرده اند (.نر ی یزدانی ) Rothbard & patil. 2012 ۶۹۳۱
به گاته آریانی )  )۳۱۶۹تعلق خاطر کاری کارکناش به معنی شررور و اشررتیام و مشررارکت در کار خویش اسررت .در
پژوهش حاضرر تعری تعلق خاطر کاری از مطالعه شروفلی و همکاراش گرفته شرده است .آنها تعلق خاطر کاری را
یی وضعیت متیت و رضایت بخش ذهنی در ارتیاط با کار توصی کرده اند و آش را دارای سه بعد می دانند:
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 .۶شرور و شروم در کار :سطح باالیی از انژی و تحمل روانی فرد در هنگام کار و تمایل صر تالب در آش کار و
همچنین مشاومت وی به هنگام موا ه با سختی های آش است.
 .۳وق شدش در کار :به درگیر شدش بسیار زیاد با کار و تمربه ،احسا اهمیت ،اشتیام ،الهام گرفتن ارور و چالش
اشاره دارد.
 .۹ارم شدش در کار :هنگامی که افراد بطور کامل بر روی کار خود متمرکز شده و با خوشحالی درآش اوطه ور می
شروند به این ترتیب زماش برای آنها به سررعت سر ری می شود و دا شدش این افراد از کاری که انمام می دهند
برای آنها بسریار دشوار است (نر ی یزدانی( )Schaufeli , et al , 2002 .۶۹۳۱.آریانی )۳۱۶۹.در پژوهشی
به این نتیمه دست یافت که یی رابطه منای بین تعلق خاطر کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار و ود دارد.
به گاته وی کارکنانی که سطح پایینی از تعلق خاطر کاری دارند ممکن است بمنظور ایماد محیط کاری ناخوشایند
رفترارهرای انحرافی را از طریق تالفی کردش درمشرابرل کارکناش از خود بروز دهند .کارکنانی که تعلق خاطر کاری
پایینی دارند کمتر به از دسررت دادش شررلل خود اهمیت می دهند و تمایل دارند دسررت به رفتارهایی بزنند که می
تواند بطور بالشوه شرلل شراش را به خطر بیندازد .براین اسرا سطح باالیی از تعلق خاطرکاری به رفتار شهروندی
بهتر و همچنین رفترارهرای انحرافی کمتری منمر می شرررود.کرارکنراش برا تعلق خاطر کاری باال تمایل دارند که
رفتارهای متیت بیشتر و رفتارهای انحرافی کمتر از خود بروز دهند ()Den Hartog Belschak. 2012
افزایش بهره وری سرازماش مسرتلزم داشرتن کارکناش دارای انگیزب و تعهد سرازمانی اسرت ) بهمنی چوم بستی،
(Howard. 2012 - ۶۹۳۱
محششین سعی دارند با توصی و بررسی متلیرهای موثر بر افزایش عملکرد شللی و سازماش به افزایش بهره وری
و کارایی سازماش ها کمی کنند ).بهمنی چوم بستی)Pratt. 2000-۶۹۳۱،
سرازماش ها بطور روزافزوش در سرتموی کارکنانی هسرتند که وفادار به سازماش بوده و به آش احسا تعلق داشته
باشند()2001. Read
کارکنانی که احسرا تعلق به سازماش داشته باشندهویت شخصی خود رابه هویت سازمانی پیوند می دهند و نیتی
برای ترک سازماش ندارند) Smidts 2001
چنین کارکنانی به سازماش و سیاست های آش اعتماد دارند و در راه پاسداری و محافظت از سازماش تالب می کنند
)Jazayeri 2009
احسا تعلق می تواند اعضای سازماش را به عمل در راستای منافع و عالیق معی برانگیزاند و ارتیاطات عاطای
و برنامه ریزی سازمانز را هت دهد))Haslam 2003
تعلق خاطر داشتن به کار هی بر ارایه خدمات توسط کارکناش و دستاوردهای آناش و هی بر وفاداری اربام ر وعاش
تاثیر زیادی می گذارد(نر ی یزدانی. Pake et al 2015)۶۹۳۱ .
در نتیمه تعلق خاطر کاری بطور مستشیی و همچنین ایر مستشیی از طریق پاییندی سازمانی بر عملکرد شللی تاثیر
می گذارد) .نر ی یزدانی (Karateb & Ngeeche 2012. ۶۹۳۱
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تعلق خاطر کاری الزمه تمامی مشراال اسرت .و ود احسرا تعلق سازمانی در ممموعه به مدیراش سازماش کمی
خواهد کرد تا از حضور افراد اطمیناش حاصل کنند و با تو ه به این اطمیناش خاطر بتوانند برنامه های بلندمدتی برای
ممموعه طراحی کنند .باکر)۳۱۱۱.
عوامل مختلای از مله منابع شرخصری ،منابع شللی ،منابع سازمانی بعنواش پیش شرط های تعلق خاطر کاری در
نظر گرفته شده اند .اشتیام و عالقمندی به کار از این نظر اهمیت دارد که کار و شلل یی بخش فراگیر و اثرگذار
در رفاه به شمار می رود که نه تنها بر روی کیایت زندگی افراد بلکه بر سالمت روانی و سمانی آنها نیز تاثیر می
گذارد.
وقتی احسرا تعلق و وفاداری سرازمانی و ود داشرته باشرد محیطی صرمیمی و آشنا در سازماش بو ود می آید و
درچنین محیطی که افراد با یکدیگر در طول زماش آشرنا شده اند و احسا تعلق و وفاداری به زتدگی در یی گروه
را پیدا کرده اند کارها بسریار ساده تر می شود و فعالیتهای گروه به خوبی و با سرعت پیشرفت می نماید (طیاطیایی
و همکاراش)۶۹۱۱ .
نگهداری کارکناش کلیدی و اسرررتعدادهای برتر ،ابمایی کمتر کارکناش ،وفاداری،رضرررایت مشرررتریاش ،بهره وری
سودآوری ،تندرستی و سالمت ،رفاه کارکناش ،و عملکرد برتر شللی را می تواش از نتایط و ود عالقه مندی به کار و
تعلق خاطر سازمانی کارکناش بر شمرد )عیسی خانی)۶۹۳۶ .
حالتهای ذهنی رضرایت بخش و مرتیط با کار بوسیله سه شاخص سرزندگی ،فدایی شدش ک ممذوم شدش متمایز
می شود .سرزندگی با سطح باالیی از انرژی و تام آوری ذهنی در زماش کار متمایز می شود که به مو ب آش زماش
به سرعت گذشته و دا شدش از کار برای فرد مشکل است ) شوفلی ،بیکر و ساالنوا)۳۱۱۱.
کارمنداش دارای تعلق کاری باال کارشررراش را با معنی ،رایت برانگیز و چالشررری می دانند بطوری که آنها تمایل به
بکاربردش دانش ،مهارت و منابع هت توسعه کاری دارند ) بیکر و دمروتی .۳۱۱۱ .شالی و همکاراش )۳۱۱۱
میسررری و همکراراش برای تعلق خراطر کراری دو دو بعد انرژی روانی )در باطن) و انرژی رفتاری ) در ظاهر) قایل
هسررتند .در بعد انرژی روانی که از آش بعنواش احسررا تعلق خاطر نیز نام می برند چهار مولاه اسرراسرری ،احسررا
فوریت ،احسا متمرکز بودش ،احسا شدت و احسا اشتیام مطرح هستند .بعد رفتاری نیز چهار مولاه پایداری،
ابتکار عمل ،گسترب نشش و سازگاری با تلییرات را شامل می شود (میسی و همکاراش)۳۱۱۳ .
براسرا یافته های(پاءک و همکاراش  )۳۱۶۲تعلق خاطر کاری نتیمه متیت از و ود سرمایه های روانشناختی در
میاش کارکناش اسرت به گاته این پژوهشرگراش سرمایه های روانشناختی اثر متیت بسیار قوی بر تعلق خاطر کاری
دارند .تعریای که در این پژوهش!به منظور ارایه سرمایه های روانشناختی انتخام شده بدین گونه است که سرمایه
روانشناختی یی وضعیت متیت روانشناختی رشد فردی هست که با مشخصه هایی شناخته می شود:
 .۶خودکارآمدی:
داشتن اعتماد به نای و استااده از آش در صورت لزوم به هنگام موا ه شدش با وظای چالش برانگیز
 .۳خوب بینی:
داشتن احسا متیت درباره کسب موفشیت هایی در زماش حال و آینده
 .۹امیدواری:
پایداری در راه هد و در صورت لزوم تلییر راه رسیدش به اهدافد
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 .۴انعطا پذیری:
پایداری و اسررتواری هنگام بروز سررختی ها و مشررکالت برای دسررتیابی به موفشیت (نر ی!یزرانی،۶۹۳۱ .
)Luthans,youssef & Avoli. 2007
به عشیده سوییتمن و لوتانز ) )۳۱۶۱رابطه متیت و مستشیی بین سرمایه های روانشناختی و تعلق خاطر کاری و ود
دارد .این پژوهشگراش نشاش دادند که احساسات متیت ایماد شده بوسیله ارتیاط بین این دو متلیر دلیل اصلی ایماد
رابطه قوی بین آش دو اسررت ،بکارگیری برنامه هایی برای افزایش سرررمایه روانشررناختی و حمایت سررازمانی از
کارکناش می تواند مو ب ارتشای تعلق خاطر کاری آنها شود.
راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی در سازماش ها( :رهنمای رودپشتی)۶۹۱۱ .
 .۶باالبردش پیوستگی عاطای در کارکناش و درگیرکردش بیشتر آنها با اهدا سازماش
 .۳بهیود شیکه های ا تماعی در کار
 .۹مشارکت کارکناش در تصمیی گیری
 .۴ارزیابی عملکرد کارکناش بمنظور ایماد بازخود کاری
 .۲تشریح اهدا و رسالت های سازمانی
 .۱حذ موانع کاری
 .۱تاکید بر نیه هایی که مو ب ارزب ا تماعی سازماش می شود
 .۱ایماد سیستی های مناسب تشویق و تنییه
 .۳حذ تیعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 .۶۱استشالل نسیی برای انمام وظای
 .۶۶زمینه مناسب برای ایماد خالقیت و نوآوری کارکناش
 .۶۳انی سازی شللی
 .۶۹اعطای تسهیالت
 .۶۴محول کردش سطح باالتری از مسولیت به افراد برای انمام شلل
 .۶۲برنامه های توسعه ای سازماش برای کارکناش
 .۶۱آگاهی مدیراش مافوم از میزاش تعهد سازمانی کارکناش
 .۶۱ارتشاء از داخل
 .۶۱کاهش عواملی که مو ب کاهش تعهد سازمانی کارکناش می شود
 .۶۳استخدام کارکناش براسا شایسته ساالری
کلیدهای طالیی مدیریت منابع انسرانی که می تواند بسرتر نهادی تعهد سرازمانی را فراهی نماید) :استیان رابینز
تر مه االمحسین خاقانی)۶۹۱۳ .
 .۶حشایق را ع به اسررتخدام :تو ه به منش ها ،رفتارها ،اطالعات ،مصررالحه های اسررتخدامی ،سرروابق ،ذم
افرادهماهنس با فرهنس خود ،تکمیل مشراال با شرخصریت های مو ود و هماهنس و ا تماعی سرازی کارمنداش
دید بعنواش کلیدهای طالیی بسیار ضروری است.
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 .۳حشایق را ع به انگیزب:تو ه به قدر شررناسرری ،روب های انگیزشرری ،انتشاد از رفتارهای بمای افراد ،لب
مشارکت همگانی ،این موارد در این بخش اهمیت دارد.
 .۹حشایق مربوط به رهیری:در این بخش تو ه به اعتماد ،ذبه و گیرایی داشرررتن پیرواش بزرگ و همراهاش
همیشگی بسیار با اهمیت است.
 .۴حشایق مربوط به ارتیاط و مااهمه :رسیدش موثر ،انتخام کانال های ارتیاطی مناسب ،تو ه به شایعات ،تو ه به
تاثیر کردار نسیت به گاتار بعنواش کلیدهای طالیی از اهمیت باالیی برخوردار است.
 .۲حشایق مربوط به ساختن گروه ها:تاکر تیمی و تیی سازی ،همنوایی و هی راستایی ،تو ه به عوامل موثر بر این
فرآیند مترترین کلیدهای طالیی مدیریت منابع انسانی است.
 .۱حشایق مربوط به مدیریت اختالفات ،تو ه به تضرراد ،تعارض و رقابت ،تالب در هت کاهش تضرراد و افزایش
رقابت ،ارتشاء و نهادینه سرازی فرهنس رقابت ویی ،بسرترسازی روحیه رقابت ویی و...از موارد با اهمیت در این
بخش است.
 .۱حشایق مربوط به طراحی مشراال :اسرتااده از شرگردهایی نظیر ترکیب وظای  ،ارتیاط با کارفرمایاش ،گسرترب
عمودی مشاال ،و باز گذاشتن کانالهای باز خود می تواند در طراحی مشاال پویا و چالشی موثر باشد.
 .۱حشایق را ع به ارزیابی عملکرد :اسررتااده از شرریوه های نوین ارزیابی عملکرد نظیر بازخود  ۹۱۱در ه ،تو ه به
نشش تعصب نسیت به خود و دریافت بازخودهای ارزیابی عملکرد بسیار ضروری است
 .۳حشایق مربوط به تلییر و تحول :در این بخش عناصررر اصررلی و کلیدهای طالیی عیارتند :از مشاومت در برابر
تلییر امری طییعی است .استااده از مشارکت افراد هت کاهش مشاومت الزم و...
 .۶۱رابینز معتشد اسرت که در این بخش مدیریت منابع انسانی می بایست به مواردی نظیر آنچه را که باور داشتیی
که می بینیی تو ه داشرته باشرد مواردی نظیر :اثرگذاری اولیه ،تو ه به احسراسرات و عواط و پرهیز از روشهای
سریع تعدیل و اصالح امور
بسرریاری براین عشیده هسررتند که تعلق خاطر کارکناش پیش بینی کننده نتایط کار کارکناش ،موفشیت سررازمانی و
عملکرد مالی اسرت ) هارتروهیی  ،۳۱۱۳میکی و همکاراش  )۳۱۱۳درواقع تعلق خاطر کاری سازه ای است متیت
و دارای پتانسریل باالیی برای تییین پیامدهای مطلوم سازمانی .تعلق خاطر کاری عالیق فرد و تمایل او به انمام
وظای و ماندگاری در سرازماش اسرت و اری بودش این انرژی در ممموعه عالوه بر انرژی مضاعای که در افراد
ایماد می کند برای خود شرخص ،ممموعه شللی و درحیشت برار کل امعه ماید و سازنده خواهد بود ) ساالنوا و
شوفلی)۳۱۶۹ .
تعلق خاطر کاری یکی از مااهیی اسراسری در رابطه با کار است و یافته ها نشاش می دهد که کارکناش دارای تعلق
کاری دارای خصوصیات ذیل می باشند:
 .۶خوشیختی ،شادی ،شور و شوم
 .۳سالمت بهتر سمی و روانی
 .۹بهیود عملکرد شللی
 .۴افزایش توانایی خالقیت در کار و منابع انسانی
 .۲توانایی انتشال تعهد خودشاش به دیگراش ) بیکر و شالی)۳۱۱۱ .
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ایماد تعلق خاطر کاری در کارکناش هی افزایی متیتی بین فرد و سررازماش ایماد می کند و برای هر دو گروه
پیامدهای متیتی را به همراه دارد .این پیامدها می توانند شرامل نگرب های شرللی متیت ،شرناخته شردش قوی با
کار،سرالمت ذهنی و روانی که شامل احساسات متیت و کاهش تحلیل رفتگی ،عملکرد دروش و بروش شللی بهتر،
افزایش انگیزب درونی ،ابتکار عمل فردی و رفتار پیش قدم ،کسرب منافع شللی وشخصی باشد ،باال بودش سطح
تعلق خاطر کارکناش برای سازماش پیامدهای متیت زیر را به همراه دارد:
نگهداشرت نیروهای مسرتعد،تصویر ذهنی متیت از شرکت ،عملکرد کسب و کار ،بازدهی مالی یا کیایت خدمات )
سایموش و آلیرت )۳۱۶۱
افرادی که نگرب های کاری متیتی دارند عالقه و داداه فراوانی نسریت به آینده شرللی خود داشته و با اشتیام
زیاد در هت فعالیتهایی که بطور مسرتشیی به آینده متصرورشاش مربوط است مشلول به یادگیری و تمربه اندوزی
هسرتند و خود را در مسریر مناسریی برای رسریدش به موفشیت شللی قرار می دهند .با تو ه به نتایط تحشیشاتی که
نشراش داده اند عزت نای ،خوب بینی ،خود اثربخشری ،خصیصه رقابتی بودش ،شخصیت پیش قدم ،بروش گرایی،
سرازگاری ،وظیاه شرناسی ،رواش رنموری ،تمربه پذیری ،بی صیری ،زود رنمی و تام آوری بطور متیت و برخی
بطور منای بر روی تعلق کاری اثر گذار هسررتند .می تواش گات که خوب بینی مسرریر شررللی برتعلق خاطر کاری
کارکناش تاثیر گذار اسررت و تعلق خاطر را ماهوم اسررتااده کردش از تمام و ود خویش در هت ایاای نشش های
کاری تعری می کند.
در تعلق کاری افراد تمام ابعاد فیزیکی ،شررناختی و عاطای خویش را در ایاای نشش بکار می گیرند .فشداش تعلق
خاطر به معنای منای کردش خویش از نشش های کاری اسررت (متا ی .نیموری()۶۴۱۱ .فراقی )۶۹۳۱.از این رو
فراهی کردش بستری مناسب برای نگه داشت کارکناش ،بخصوص کارکنانی که دارای عملکرد شللی باالیی هستند
بسریار حایز اهمیت اسرت ).متا ی نیموری،۶۴۱۱ .یزدانی  )۶۹۳۱همچنین از عوامل دیگر که بر رضرایت شللی
وتمایل به ترک خدمت موثر هستند ).متا ی نیموری) Fayyazi,2017،۶۴۱۱ .
به عیارت دیگر باید بیاش کرد که افزایش معنویت در محیط کاری منمر به افزایش روحیه سررازمانی و در نتیمه
افزایش رضرایت شرللی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکناش می شود .موضوع معنویت همیشه تو ه انساش را
به خود لب کرده است(متا ی نیموری  ،۶۴۱۱فتحی زاده )۶۹۳۱
اضطرام و استر در دانش
 -2نتیجه گیری
اگر سرازمانی همانند شررکت آپاداناسررام می خواهد که آینده ای روشن پیش رو داشته باشد می بایست نسیت به
اری سرازی فنوش ارزشمند منابع انسانیو بکارگیری استعدادهاو توانمندیهای نیروی انسانی شاال با حساسیت باال
و با روب علمی و منطشی رفتار نماید.زمانیکه شررکت داداه این را داشته باشد که بر روی تعهد کارکناش سرمایه
گذاری نماید حتی به یشین در آینده نه چنداش دور شراهد بازتام های متیتی و موفشی از انب پرسرنل و در راستای
اهدا عالیه شرررکت خواهدبود .زمانی که سررازماش این حی روانی متیت گرایی و دروش گرایی تعهد سررازمانی را
ترویط دهد مطیءنا شراهد انگیزه باالی نیروی انسرانی شراال و شاهد فداشدش پرسنل در برابرکار ،خودکارآمدی
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پرسنل و خودکنترلی آنها ،استعدادها و تواش مضاع پرستل ،بهره مندی از یی محیط کاری سالی و صمیمی ،شور
و اشتیام فعالیت کاری و بکارگیری تمام تواش پرسنل و در نهایت عدم ترک کار نیروی مستعد و متخصص خواهد
بود .زمانی که شررکت با هد ارتشاء سطح نشش تعلق سازمانی گام بردارد قطعا مو ب افزایش بهره وری عملکرد
کارکناش خواهد شرد زیرا بازخود این نگرب به نیروی انسانی افرایش سطح بهره وری و ارتشاء عملکرد سازمانی را
به دنیال خواهد داشت.
پیشنهادات :
.۶اسرتراتژی های منابع انسرانی شررکت آپاداناسررام را به شکلی تدوین نمود که در راستای ارتشای تعلق سازمانی
کارکناش باشد.
 .۳اسررتااده از روب های متنوع برای نگه داشررت ،حاظ و ارتشای تعلق خاطر کاری و انگیزه پرسررنل شرررکت
آپاداناسررام هت مشارکت در اقداماتی که مستلزم پیگیری و تعهد بلندمدت است .و ضرورت دارد که این موضوع
بعنواش یی استراتژی بسیار مهی برای شرکت در نظر گرفته شود.
 .۹تمام اهتمام شرکت آپاداناسرام حاظ نیروهای وفادار و متعهد سازمانی باشد و نسیت به تشویت روحیه همکاری
و مشرارکت آنها راه کارهای انگیزشری را مد نظر قرار دهد تا شاهد بی انگیزشی و تحلیل ذهنیت کارکناش نیوده و
روند روبه رشرد حضرور این کارکناش را در قسرمت های کاری متااوت و آمادگی همیشگی آنها برای رونق شرکت
باشیی.
 .۴بسرتری در شررکت آپاداناسررام مهیا گردد تا از دسرتاوردهای فکری و تخصصی افرادی که دارای تعهد و تعلق
سرازمانی هستند شرکت بهره برداری کند تا با این استراتژی سازمانی مو یات تشویت روحیه این افراد حاصل شود
و هی باع ایماد انگیزه برای سررایر افراد حاضررر در شرررکت گردد .که نتیمه این اسررتراتژی منمر به بهره وری
عملکرد کا کناش و بهره وری سازمانی خواهد شد.
 .۲اسرتااده و بکارگیری شرکت آپاداناسرام از کارکنانی که دارای تعهد و تعلق خاطر کاریمی باشند در قسمت هاو
بخش های کلیدی و حسرا شررکت چراکه این افراد همواره با دیدگاهی که نسریت به شررکت و سازماش دارند
بدلیل دارابودش شراخصه خودکارآمدی و اش فشانی همواره در ذهن خود ارتشاء شرکت و بهره وری شرکت را می
پرورانند.
انتقادات:
 .۶ابمایی های زودهنگام مدیراش ارشررد شرررکت آپاداناسرررام یکی از دالیلی اسررت که در روند برنامه های مدوش
منابع انسررانی اختالل ایماد می کند ،زیرا عملیاتی کردش برنامه های اسررتراتژیی نیروی انسررانی عمدتا بلند مدت
بوده و می بایست ماحصل و نتیمه کار را با گذر زماش شاهد باشیی و این ایمایی های صورت گرفته می تواند به
دلیل افکار و ایده های متااوت مدیراش حتی بدوش نتیمه مسکوت بماند.
 .۳زمانی که به توانمندی ها و مهارت های نیروهای متعهد به شرررکت آپادانا سرررام .بی تو هی کرد و ازر این
سررمایه در اختیار اسرتااده نکرد وشایسته ساالری حاکی نیاشد خود عاملی هت کاهش نیروی انگیزشی کارکناش
متعهد به سرازماش و ختی منمر به ترک سازماش خواهد شد و خالء از دست دادش این کارکناش متعهد و متخصص
در بازه زمانی بلند مدت عوارض خود را نشاش خواهد داد.
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 .۹به ایده ها و نظرات کارکناش متعهد شررکت آپاداناسررام اعتماد داشرته باشرد چراکه آنها خود را زیی از شرکت
دانسرته و دلسروزانه به مسرایل و امورات شررکت چشی نظر دارند و هیچگاه بدوش داداه وضعیت شرکت نیوده و
مشکالت شرکت را مشکالت خود می دانند دنیال راهی برای گشایش امور می باشند.
 .۴شررکت آپاداناسررام می بایسرت با تمام تواش امکانات در اختیار نیروهای متعهد شرکت را حاظ کرده تا شرکت
همیشه از توانمندیها و مهارت های آنها بعنواش عامل رقابتی در بین رقیای خود استااده کند .و این امر می تواند از
ابمایی یا ترک شرکت لوگیری نماید.
 .۲هت حاظ روحیه تعهد و تعلق خاطر کاری کارکناش متهعد به شررکت ،انتصابات ،پرداخت پاداب ،تعیین حشوم
و مزایا ،ارتشاء های سررازمانی بااصررول اسررتاندارد تعری شررده انمام گردد زیرا زمانی که افراد متعهد بی عدالتی
سرازماش را در مشابل کارکناش احسا کنند آینده باع می شود سطح تعهد و انگیزه آنها کاهش یافته و در نتیمه
کارکناش متعهد حی تعهد و انگیزه خود را از دست بدهند.
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