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مقدمه

بسیاریازبرایموفقیتاحساسهویتکارکنانباسازمان

برایهاسازمان زیادی بسیار مزایای و است ضروری

دارد ترغیب،سازمانییابیهویت.سازمان را کارکنان

برایکمی اموریکه به شخصی، اهدافکامالً جای به ند

چنینآنهاباهم.تمرکزداشتهباشند،دنسازمانسوددهیدار

 کار شهروندی،کمیعالقه رفتار افزایش موجب و نند

0،دشد)سریبومزنرضایتشغلیودلبستگیکاریخواه

هویت3103 اعتقاداتمهمکارکنانۀکنندتعیین،(. و رفتار

سازمان افزایشکاراستدر بیناعضا، اعتماد گروهی،و

سازمانیرانهادینهکردناستانداردهایویندهدفگذاریافر

 سازمان33112،)ناکراکندمیتسهیل از نفر یک وقتی .)

اتخاذکندمیهویتکسب ندکهمطابقکمی،تصمیماتیرا

طورخودآگاهانهتالشخودرابااهدافسازمانباشدوبه

باعثافزایشرضایتبهسمتاهدافسازمانیهدایت و

 بنابرشودمیدرونی کارکن،این. تصمیمات دراتخاذ ان

جهتاهدافسازمانراحتیدرزماننبودنظارتسازمان،

 همکارانو)رستگاردهدمیافزایش یابیهویت.(0230،

کههویتاجتماعیبنانهادهشدهۀسازمانیبراساسنظری

دردسته،افرادندکمیبیان یاجتماعیهاخودودیگرانرا

گ نژاد، جنسیت، سازمانی، عضویت قبیل از روهمختلف

دسته مذهبی وابستگی یا سنی کمیبندی عضویتنند و

 در را براساسهاگروهخود یاجتماعیوهانقشیویژه

(23103،)پالوهمکاران.گیرندمیروابطنقشدرنظر

 تالش محققان چه اندکردهاگر برمؤثرعوامل

کنندیابیهویت شناسایی را ،سازمانی تحقیقات آناناما

ر بعد یک فقط بررسی کهست؛ادهکرا صورتی بردر

نظر 3103)پالاساس مجموعه( افراد ای هایهویتاز

چندگانه ،اینبنابر.انداجتماعی هویتزمانی احساس

 افزایش سازمان با میکارکنان هویتیابد بر عالوه که

پیگیریشودافرادنیزدرسازمانهایهویتدیگر،سازمانی

________________________________________
1. Çeri-Booms

2. Nakra

3. Paul, Cheryl Burke Jarvis, James Ward & Lonnie Ostrom

 تقویت و هویتسایر تقویتارکنان،کهای باعث

پیامنور،ازطرفدیگرسازمانیشود.یابیهویت دانشگاه

برای از حاصل نتایج به یابی ،سازمانییابیهویتدست

باشد مطلوب مدل یک دارای بایستی مس؛ اصلیۀلئلذا

استعبارتتحقیق متغیّراز: و ابعاد هایمؤلفهها،

تأثیر بر مدیراناستکدامسازمانییابیهویتگذار و؟

کهدرراسازمانیدنتوانمیصورتچهبهگیرندگانتصمیم

بآنکارکناناحساسهویتکنند توجهوجودآورند؟ه با

هویت دارای افراد اینکه چهبه به مدیران مختلفند، های

براین؟کنندهایافرادرایکپارچهدهویتنتوانصورتمی

مطالعه،اساس این از عوا،هدف شناسایی برمؤثرمل

.استسازمانییابیهویت

پژوهش نظری مبانی

سازمانیاشارهبهیکپیوندشناختیبینهویتیابیهویت

هویتکارمنددارد)گلواس و لیندسیسازمان (.43103،و

 نظریهاین بهکمیبیان افراد دلبستگی و وابستگی که ند

اساسهاسازمان بر را خود تا شد خواهد باعث یشان

هویتخود؛بهبیاندیگر.نندکیسازمانتعریفهایویژگ

 دل در ببینند)اللهیاریهاسازمانرا همکاران،یشان و

قافرادهویتسازمانیراتعل5ّ،وهمکارانگکوریز(.0231

درصورتیکهافرادخودرا؛اندکردهبهیکسازمانتعبیر

ووریزکتلقیکنند)گنندکمیهمانسازمانیکهدرآنکار

شخصازطریقسازمان؛بهعبارتدیگر.(3100همکاران،

کمیاحساسهویت تند هویتشخصرا سازمان مینأو

بومز،می فردهاویژگی.(3103کند)سری به سازمان ی

 فعالیت؛شودمیمنتقل دلیل همین هویتییهابه که

 تهدید را کارکنانتهدیداتی،ندکمیسازمانی خود برای

(23113،وعرفانیسمل)کا.شودمیقلمداد

 یابیهویت،(0392)چنیبراساسدیدگاه مؤلفهازسه

الف( است: احساس؛عضویتتشکیلشده و حستعلق

وهمچنینشودمیقویدلبستگیوکششعاطفیراشامل

________________________________________
4. Glavas and Lindsey

5. Gkorezis Panagiotis, Mylonas Naoum & Petridou Eugenia

6. Kalemci & Irfan
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نهادوخویشتنفردمثالً احساسغرورازاینکهبهضمیر،

 استاشاره سازمان نشانکمیعضو آناستکهدهندهند،

سازمانخودرابطه با ندکهازکمیمستحکمبرقرارایفرد

و غرور احساس سازمان آن با خود معرفی و حضور

وفاداری.کندمیخوشنودی دفاع؛ب( معنیحمایتو به

بهاینمعنی؛ج(شباهت.فردازسازمانواهدافسازمانی

هدافوکهاکهکارمندایناحساسوادراکراداشتهباشد

تلفیقاهداف دیگراعضایسازماندارد. عالیقمشترکبا

 عنوان،سازمانبافرد هدف»تحت مبنای بر «مدیریت

 وشودمیمطرح مشارکت بر مبتنی آن، اساس و

به رسیدن جهت در سرپرست و افراد بین همسونگری

تعهد احساس و روحیه تقویت موجب که است هدف

شودمی بیان ریکتا بهندکمی. مربوط تعاریف همه که

سازمانیدرمطالبعلمیبهیکاحساسفردییابیهویت

پذیرفتن سازمان، بخشیاز یسازمانیهاارزشحضوردر

داده ارجاع او عضویت در غرور احساس یا و

03115،)ریکتاشودمی هویت می(. تعهد،تواند از ترکیبی

(33103،لیبرمن)جی.وفاداری،غرورورضایتباشد

 سازمانی یابی هویتی ها نظریه

باعثنظریه عبارتندسازمانیمییابیهویتهاییکه شوند

بیاننظریهاین؛2خودافزایییاخودارتقایبهالف(نیاز:از

کند:می از هاگروهافراد افزایشهاسازمانو برای

(.0299خورشید،نند)کمیارزشمندیوعزتنفساستفاده

خودتاافرادبهدنبالآنهستند؛4بندیبقهخودطبهب(نیاز

یکرا با 5،شهنواز)کنندآنتقلیدازوبقسازندطمنگروه

اجتماعی.(3103 هویت بهبشریۀجامعدرافراد؛2ج(

گوناگونینهادهایوهاسازمان،هاگروهها،لتشکّبررسی

درفردیککههنگامیوپردازندمیستهپیرامونشانکه

شکلاودرباوراینشود،میعضوخاصیگروهوطبقه

کهمی زمینهواستگروهآنبهمتعلقگیرد برایای

________________________________________ 
1. Riketta 

2. Jay Liberman 

3. Self-Enhancement 

4. Self-Categorization 

5. Fatima Shahnawaz 

6. Social Identity Theory 

درگروهآنبارابطهدرفردتعریفیخودو7خودانگاره

قالبدرراخودفردکهاینجاست.بنددمینقشدرونش

راآنخصوصیاتوندکمیتعریفگروههایویژگی

همکاران،یزرکو)گداندمیخودخصوصیات د((3100و .

9گیریکناره-گزینش-جذب سازمان؛ به هاییجذبافراد

درمی آنها به یا دارد آنان با مشابهی اهداف که شوند

 کمک اهدافشان به ولیلمیگوگنند)کمیدستیابی

وقتییکشخص؛01(تبادلاجتماعیـ.ه(33104،همکاران

 انجام دیگری برای کننددریافت،دهدمیکاری مساعدتۀ

کندوجبم جبران که است آنهر،ر شکل و وقت چند

کارکنانوسازمانۀمشخصنشدهاست.درزمین سازمانی،

کارکنانملزمندمنفعتاند.مقابلمبادلهۀدونقط،کاریآنها

تالفی را سازمان سوی از ارزشمند رفتار یا مساعد

بر003103،کنند)نگو ،ایناساس(. کارکناناگرسازماناز

افزایش سازمان با کارکنان هویت احساس کند، حمایت

مالکیتروانمی و( جنبه؛شناختییابد. بهآن استکه ای

دربار مالکیتاحساسۀتفکر احساس از شخصی های

یعنیفردنسبتبهسازمانیابخشیازآن؛شودمربوطمی

 که باشد داشته احساسرا است»این من به متعلق «.این

احساس،شناختیکارکنانباافزایشمالکیتروان،اینبربنا

می افزایش نیز آنان اطالعاتیابد.هویت پردازش ز(

سازمان؛03اجتماعی همانند انطباقاشخاص ،02پذیرهای

ازمتناجتماعیهارفتارها،طرزتلقی شانبه04وباورهارا

رفتار و موقعیت منطبقواقعیت، خود حال و گذشته

(3103بومز،ی)سر.نندکمی

 سازمانی یابی هویتبر  مؤثرعوامل 

کهاندیشمندانبهایننتیجهرسیدهاند،طیتحقیقاتمتعدد

کهشودمیسازمانیکارکنانتقویتیابیهویتدرصورتی

________________________________________ 
7. Self-Oncept 

8. Attraction-Selection-Attrition 

9. Dina Guglielmi, Chiara Panari, Silvia Simbula & Greta 

Mazzetti 

10. Social Exchange Theory 

11. Ngo 

12. Social Information Processing 

13. Adaptive Organisms 

14. Social Context 
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،گکوریزوهمکارانعزتنفسسازمانیآنانتقویتشود)

اساس3100 این بر بر،(. اثرگذار عوامل جمله از

مشی،سازمانیابییهویت و ارتقاهاخط نفسیی عزت

سازمانیکهندکمیبیانفولر.کارکناناست کهشخصبا

پذیرند است کنندستاوۀمعتقد رد نه احساس،اوۀو

میبیشترییابیهویت بیان او کمیکند. کهند میزانی به

سازمانبرایاوجایگاهیباالقائلندکمیشخصاحساس

عض من ارزشاست)یعنی برایم که هستم سازمان از وی

سازماناحتماالً،قائلند( با میزان همان به شخص این

کهدرسازمانیزیراافرادبرایجایگاه؛ندکمییابیهویت

.(03112،ارزشقائلند)فولروهمکاران،ازآنبرخوردارند

 میییتقویتهاسازمانهویتدر برایشود کهسازمانرا

(3104وهمکاران،لیلمیگوگسازد)ابکارکنانجذّ بنابر.

درهامشیومدیریتمنابعانسانیبایستیخط،این ییرا

سازماناجراکندکهعالمتیرابهکارکنانمبنیبرارزشمند

خطومشی عزتنفسییارتقاهابودنآنانانتقالدهد.

دارایی کارکنان استکه اساساینفلسفه بر یهاکارکنان

فرایندتولیدارزشمند نهعواملقابلکنارگذاشتندر ندو

(3112،)فولروهمکاران.کهبایدافزایشوتوسعهیابند

 سبک رهبری اخالقی

باۀنظری اولین برای اخالقی مطالعاتررهبری اساس بر

3115)براون پیدا گسترش همکاراند)کر( و ،رفیعی

افتبرخیرهبریاخالقیراحاصلترکیبدورهی.(0233

انددوستانهوخوددوستانهدانستهنوع اندکردهوبرخیادعا

تحول دارایرهبر خدمتگزار رهبری و اصیل رهبری گرا،

اخالقی اخالقی.باشند)همان(میمحتوای خواصرهبران

میاندیگرانوقابلاطمینان،مثلیگانگی باعث،بودندر

 افزایش سازمان با افراد هویت و)کانشودمیاحساس گ

 اعتماد.(3100همکاران، و باعثاطمینان رفتارهایرهبر

 رهبر به روانه،شدکارکنان ایمنی وافزایش شناختی

تقویتیابیهویت سازمانرا نیزندکمیبا ایناحساسو

 منتقل کارکنان به کمیرا قابلند و ارزشمند که

________________________________________ 
1. Fuller, Hester, Relyea & Beu 

کارمند،.احترامند)همان( افزایشهمکاری باعث همچنین

دراعتما نفس به اعتماد و احترام احساس سازمانی، د

(33102)هیواندرو،.شوندمیسازمان

 پذیری سازمانی جامعه

پذیرییندجامعهاازطریقفریابیهویتمعتقداست2پاسا

 در و افتاده کهۀنظریاتفاق دارد ریشه اجتماعی هویت

 از فرد آن، هاارزشضمن انتظارات و هنجارها سازمان،

 درونی،شدهمطلع میبه آنها (.3112،پردازد)پاساسازی

موجبییندافرپذیریجامعه به که است ،آنمدیریتی

می فرمانبرداریتواندسازمان پیرویو به را کارکنانخود

،قوانینوعملبهرفتارهایموردانتظارتشویقهاارزشاز

پذیریکهجامعهکردثابتیطیتحقیقلی.(3101کند)لی،

(3102)لی،.گذاراستتأثیرسازمانییابیهویتارکنانبرک

کار: محیط با بهتطابق کار محیط در عنوانتطابق

سیستم شخصبا سازگاری شامل که جامع هایتصوری

می کاری محیط یک در شدهمختلف تعریف باشد،

عنوانتناسب(.اینمفهومهمچنینبه3110است)اشنایدر،

 کارش محیط و فرد بین جادج،شودمیتعریف و )کبل

-(نشاندادهاستکهتطابقشخص3114)المرس(.3112

تطابق فردیکه است. ارتباط هویتسازمانیدر با شغل

معرّ را شغلش خوددارد همکارانمیف و ،داند)المرس

نیازمندآناستکهافرادهامشارکتفعاالنهدرتیم(.3114

بهخوبی،بتداشتهنسبتبهماهیتشغلخوداحساسقرا

اساسویژگی بر را خود شناساییهابتوانند خود شغل ی

فعاالنهدرآنمشارکتداشتهباشند،برایناساسوکرده

 تقویت باعث نتیجه در کارکنانیابیهویتکه

(43104،.)مرسزواندیسشودمی

آنهابهیابیهویتکارکنانوۀارتباطاترضایتمند:انگیز

شد به سازمان ارتباطات به دارد)ناکرمؤثرت ا،بستگی

برطرزتلقیکارمندانتواندمیارتباطاترضایتمند.(3112

 باشد)ساغروانیتأثیرسازمانییابیهویتو شگرفیداشته

________________________________________ 
2. He & Andrew 

3. Puusa 

4. Merecz & Andysz 
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و جریان.(0230دعائی، با شخص یک رضایتمندی

ایهایارتباطیدرونیکسازمان،وسیلهمتغیّراطالعاتو

یندرکمدیرانوکارمندانازارتباطیاستعملیبرایتعی

اتفاق سازمان متن در میکه چنی.(3112افتد)ناکرا،

ارتباط از استرضایتکارمند داده ممکناست،پیشنهاد

تسهیلبخشد اهداف،ۀگیرندچوندربر؛فرایندهویترا

هویتتواندمیوموفقیتهایسازماناست.ارتباطهاارزش

چونبرایاعضایسازماناینفرصت؛اعضاراتقویتکند

سازمانازقبیلۀشدیتعریفهایتاویژگدآورمیرافراهم

ایجادودرآنسهیمشوندوهاارزشاصول، وفرهنگرا

)همان(.کندمیبینکارمندانحسمشارکتایجاد

هاگروه کاری: تحقیقاتیولریکی در همکارانش و

 که شدند متوجه سمتکایابیهویتخود به رکنان

هاگروه مانند )فرودست( پایین متمایلهاگروهی کاری ی

ترشانبرشخصمستقیمتأثیرتروعینیزیرانسبتاً؛شودمی

همکاران و با.(03117،است)یولریک شخصی هویت

به آشفورث توسط یکگروه شخصبا احساسیگانگی

اید یکجمعخاصۀعنوان تعلقداشتنبه یا یکیشدن

استانس شده تعریف ب،انی ازه گروه یک بین در ویژه

دارند)الیس متقابل همکاری هم با که 3،باشکارکنان

پوندر.(3110 کمیپیشنهاد هویتند کردن متمایز که

سازمانیبهدوصورتردهپایینوردهباالیافرودستو

است مهم بسیار رد،اینبنابر.باالدست پایینۀتعریف

باالۀمربوطبههمکاران)گروهکاری(ورد،هویتسازمانی

یککل،هویتسازمانی عنوان به سازمان کل به مربوط

(3100)پوندروهمکاران،.باشدمی

رهبر:یابیهویت باسازمانی که سازمانی رهبران

 و،اندشدهیابیهویتسازمانشان اهداف کردن داخلی به

هاارزش دارند. عالقه گرایشو افزایشیسازمانشان آنها

مقاومتوپایداریدررسیدنبه با موقعیتگروهخودرا

خود،اهداف شخصی منافع گرفتن نظر در بدون حتی

 مشخصکمیجستجو شرایط در این،نند. است ممکن

________________________________________ 
1. Ullrich, Wieseke, Christ, Schulze and Van Dick 

2. Elsbach and Bhattacharya 

،گذشتگیدارندخودازهایاجتماعیبهرهبرانیکهانگیزه

همکاران و شود)چریس (23112،منتهی رهبران،. بیشتر

هویت یا دارند که نقشی توسط را پیروان بادر درگیری

افزایشهاگروه مرتبط پیروانمیی و احساس،دهند

(43117ن،ا)رولفوهمکار.کنندمیمالکیتپیدا

 اجتماعی: 5کمپلمسئولیت کمیبیان ازند بسیاری

یکی.نندکمیپولخرج2هابرایمسئولیتاجتماعیشرکت

 دالیل این میاز فرثیرتأتواند رویامثبتچنین بر یندی

 باشد)کمپل، آنها سازمانی هویت و .(3117کارمندان

 بر باال اجتماعی مسئولیت با کارکنانیابیهویتسازمان

داردتأثیر لیندسی،)گلواسمثبت نظر.(3103و طبق

خودرادرشرکتهاییکهبهدرستکاریو،کارکنان،گلواس

دوازلحاظاجتماعیباشنمیشخصیتقویداشتنمشهور

همچنین.نندکمیمثبتارزیابی،نندکمیاحساسمسئولیت

شرکت،سازماناعتبار اجتماعی مسئولیت مبنای بر

(همان).کندمیبینیسازیسازمانیراپیشهویت

آن:سازمانوجهۀ در سازمان که موقعیتی به جایگاه،

،ستارقبایسازمانقرارداردودستیافتنبهآنمطلوبِ

می شوداطالق و پیروزی عملکرد،. سازمان، موفقیت

کردهفعالیت تأیید را سازمان خدمات یا تولیدات ،ها،

.نفعانازسازمانرادرپیخواهدداشتارزیابیمثبتذی

بوجهۀکسب طریق از بیرونی پاداشه هایدستآوردن

نشان رقباقوّۀدهندخارجی، سایر با مقایسه در تسازمان

ودهوسازمانرادرجایگاهیمناسبوموردتوجهعمومب

خواهدداد حرفه.قرار باورضایتشخصاز همراه کار

باالدرکارکنانیابیهویتمنجربه،واعتبارسازمانهوجه

محققان.(3103،لیبرمن)جیشودمی میپیشنهاد کهکنند

،کسبپاداشهایمنحصربهفرددرقبالموفقیتهایسازمان

دید از متخصصان، و سازمان به وابسته غیر افراد از

نفعانسازمانبهعنوانیکموفقیتودستاوردمهمکهذی

________________________________________ 
3. Christ, Van Dick, Wagner, & Stellmacher 

4. Rolf, Hirst, Grojean and Wieseke 

5. Campbell 

6. Corporate Social Responsibility 
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سازمانرادرمقایسهبارقبایخوددرموقعیتبرتریقرار

)همان(.شوددهد،تلقیمیمی

 قیتحق یچارچوب نظر

راستاینگرش،سازمانییابیهویتموضوعتیماه یودر

ۀومتمرکزبرتوسعیباورعزتنفسکارکنان،خودیارتقا

انسان زندگیمنابع سازمانیفردیدر )هی،استیو

اجرا.(3102 سازمانیلذا سطوح در خصوص به یآن

درژهیبهوییواجرایتیریاقداماتمد،یزیرمستلزمبرنامه

انستیریمدۀحوز تاریخیاستیانمنابع بلوغ به توجه .

مدی از دایراینحوزه از ادارۀریتکه و ۀتنگکارگزینی

منابعۀزایتوسعامورکارکنانتاعنوانپرمعناومسئولیت

 معنا سیر گسترکردهانسانی نیز وهانقشۀو وظایف ،

در،برایناساس.فاهمیتآناستمعرّ،مهارتهایمرتبط

شدهبررسیلیذاینمطالعهعواملمنابعانسانیبهصورت

.است

 سازمانی فرهنگ

سازمانی،فرهنگیابیهویتبرتأثیرگذارهایمتغیّریکیاز

استسازمانی فرهنگسازمانیمجموعه باورهاهاارزش. ،

می تعریف مشترک عقاید هویتو فرهنگ برسازشود.

ت گروهی کار و شرکت أانسجام عالیقکمیکید و ند

 قرار شخصی عالیق از باالتر را بردهدمیگروهی و

نندکهدرآنباکارگرانکمیهایکارحمایتیتمرکزمحیط

(03113،)پراتیوهمکاران.شودمانندخانوادهرفتارمی

________________________________________ 
1 .Prati L. Melita,Capehart Amy McMillan,Karriker Joy H 

 مدیریت منابع انسانی :1جدول 

 محققان ها شاخص ها مؤلفه
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(3112فولر)یرشدبرایکارکنانهافرصت

(3112فولر)درکارپذیریایجادانعطاف

(3102هی)سازیکارکنانتوانمند

(31119بارتلز)مشارکتکارکنان

(3112فولر)پرداختبراساسعملکرد

ت
هار

م


ها
ت

وی
ه
ی
ها
زار

واب

شی
بخ



(3100پورتر)یکاریهاگروهۀتوسع

وارتباطبینهامهارتۀتوسع

شخصی
(3101جونز)

(0231نوابی)کارکنانپذیریجامعه

نیسازمایابیهویتاحساس

سرپرستان،مدیران
(3117)رولف

یهاسبک

اخالقی

رهبری

(3101لیو)گراسبکرهبریتحول

(3103بومز)سبکرهبریاصیل

(3102هی)سبکرهبریخدمتگزار

ت
اس
سی


ها

ت
وی
ه
ی

ب
نی
سا
عان

مناب
ی
خش



یکاری)ایجادتعادلدرهاسیاست

سطحیزندگیفردوخانواده،ارتقا

ترفاهیورفاهوسالمت،امکانا

 (هافرهنگیبرایخانواده

لیلمیگوگ

(3104)

یایجادارتباطاتشایستههاسیاست

بخش)فضایارتباطیورضایت

مثبت،بازخورعملکردبهکارکنان،

مدیرباکارکنان،مشخصۀرابط

شدنالزاماتشغل(

؛(3112ناکرا)

ساغروانی

(0230)

سیاستهایاخالقی)تعیینروابط

کدهایزاماتاخالقیواخالقی،ال

اخالقی(

(0231نیا)رحیم

یاستخداموبهکارگماریهاسیاست

)انتخابشایستهکارکنان،تطابقبین

شغلوشاغل،شغلوسازمان(

لیلمیگوگ

(3104)
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الگونیادر سطوح(0395)نیشایفرهنگیپژوهش و

باور)مفروضاتآنۀگانسه هاو منبااودستهاارزش، وردها(

:استشدهرائهخالصهوالیدرقالبمواردذکهقرارگرفته

 ساز فرهنگ هویت :2جدول 

 محققان ها شاخص ها مؤلفه

ش
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ها
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ی



(3112فولر)احترامبهکرامتانسان

درخصوصکارکنان)برخورداریyۀنظریاعتقادبهمفروضات

لزومخودانگیختگیوخالقیت،،پذیریحسمسئولیتازافراد

ناستعدادهایآنانتوسطسازمان،لزومتوانمندسازیکردشکوفا

وپرورشکارکنان(

(3103مارکیو)

(3100پوندر)باورواعتقادبهکارگروهیوفرهنگجمعی

باورواعتقادبهماهیتروابطانسانیبراساسهمزیستیو

هیوایجادروابطکاریصمیمانهودوستانهسعادتگرو
(3100پوندر)

ش
رز
ا


ها

ی و
ی
الق
اخ

می
سال

ا


(3113ملیتا)محبتیاحترام،همدلی،هاارزشوجود

(0231محمدزاده) یصداقت،اعتماد،اطمینانوصداقتهاارزشوجود

(3102نگو)انصافویعدالتهاارزشوجود

وه
گر
ه
سع
تو
و
ه
وج

ت


همیتکارکنانبهکارگروهی،داشتنروابطکارگروهی)ا

هاومهارتهاتواناییۀصمیمانهدوستانههمراهبااعتماد،توسع

برایبرقراریارتباط

(3113پراتی)

برای،سازندهوکنندهدوستی)افرادحمایتتشویقبهنوع

اثربخشیبردیگرانآمادهباشند،کمکبهدیگرانجهترشدو

توسعه(

(3113پراتی)

رضایتمندیازگروه)درکصحیح،سریعوصریحافراداز

یکدیگر،شناختوارضاینیازهایکارکنان،انسجاموهمفکری

عملیبینافراد،فعالیتهایتفریحی،ورزشی،سیاحتوزیارت(

(3100پوندر)

ان
رکن
کا
شد

هر
هب
وج

ت


پیشرفت)کمکبهکارکناندررسیدنبهاهدافشخصیشان،

رتوانمندسازیکارکنانازطریقآموزش،سیستمهایکیدبأت

روز(رسانی،نشریاتعلمیبهاطالع

(3103فندیک)

بروزهایده،فکرونوآوریدرافراد،ۀخودیابی)فراهمکردنزمین

خودباوریدرافراد،تشویقاعضاکهازکارۀفراهمکردنزمین

خودلذتببرند(

(3103نئو)

زمانازتالشافراد،تکریموتجلیلازافرادقدردانی)قدردانیسا

شایسته،توجهبهروحیاتواحساساتافراد(
(3103فندیک)

(3103نئو)افتخار)افتخارسازمانبهدستاوردهایکارکنان،برپایینمایشگاه
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دستاوردهایکارکنانوسازمان،روایتافتخارها(

 

 سازمان وجهۀ

وجهۀ،سازمانییابیهویتجاددرایبررسیشدهیکیازابعاد

 استسازمان اساسوجهۀ. بر بیرونی اعتبار درک سازمان،

ارزیابیشخصازمیزانجایگاهواالییاستکهافرادجامعه

کهدهدمیالپاسخؤشوندوبهاینسبرایسازمانقائلمی

تعلّ» سازمان این به من که آنجا دارماز از،ق خارج افراد

)آیابرایمنارزش«نند؟کمیمنچهفکریسازماندرمورد

ندهرچقدرپرستژسازمانبیشترباشد،کمیبیانفیشر.قائلند(

حسیاحتمالاینکهشخصباسازماناحساسصمیمیتوهم

آنهاباسازمانۀزیرارابط؛یابدافزایشمی،بیشتریداشتهباشد

افزایش ن،وهمکاراگکوریز)دهدمیحسعزتنفسآنهارا

ادب،پژوهشنیدرا.(3100 یابیهویتموضوعاتیمنطبقبا

قیتحقهیاولیهاپژوهشونظرنخبگاندرمصاحبهۀنیشیوپ

استشدهخالصهوارائهلیذرددرقالبموا

 سازمان وجهۀ :3جدول 

 محققان ها شاخص ها مؤلفه
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(3112فولر)شگاهتر،متمایزتر،رشدبیشتردانبزرگ

جذابیتهویتسازمانی
گلواس؛(3113مسی)لکا

(3103)ولیندسی

(3100تاون)موریتأانجامم

(3117دهاال)طراحیفیزیکیساختمانو

(3117دهاال)هاهایمنحصربهفردوموفقیتکسبپاداش
ت

طا
تبا
ار

جه
و

ه
ساز

ارتباطاتوتعامالتخارجازسازمان
(3117)دهاال،

(0230پور)قلی

 هاتبلیغاتورسانه
(قلی3117)دهاال،

(0230پور)

(3103)ولیندسیگلواسمسئولیتاجتماعیسازمان

ژگ
وی
و
تار
رف

ی
ها

ن
کنا
کار

ی
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و

ه
ساز

 (3117دهاال)دستاوردهایکارکنانومدیران

(3100وانریل)نفعانخارجییذبرخوردکارکنانباۀنحو

(0230قلیپور)شهرتواعتبارمدیران

ییکارکنان)خودباوری،اعتمادبههایویژگ

نفس(
(0231امیرخانی)
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 مدل تحقیق





























 

 

 

 

 فرضیات تحقیق

فرضی اولاصلیۀ سازهویت فرهنگ بر انسانی منابع عوامل:

 دارد. تأثیر

 تأثیرنسازماوجهۀعواملمنابعانسانیبر:دوماصلیۀفرضی

 دارد.











 تأثیرسازمانوجهۀ برسازفرهنگهویت:سوماصلیۀفرضی

 دارد.

فرضی چهارماصلیۀ هویت: فرهنگ یابیهویت برساز

 دارد. تأثیر سازمانی

 سازمانییابیهویتبر عواملمنابعانسانی:پنجماصلیۀفرضی

دارد. تأثیر

انسانی منابعزمینه مدیریت   

 

 

 

 )هویت یابی سازمانی(

 عضویت 
 تشابه 
 وفاداری  

 وجهه سازمان

 

 

 

 های  خط و مشی

 ارتقاء عزت نفس کارکنان

  مهارت ها و ابزارهای

 هویت بخشی

   سبک های اخالقی

 انگیزش و  رهبری

  سیاست های هویت

 بخشی  منابع انسانی

 

  سازمانی فرهنگ

 

 

  

 هایغیرابزارینگرش

 بهکارکنان

 ارزشهایاخالقیو

 اسالمی

 توجهوتوسعهگروه

 رشدکارکنانتوجهبه 

  ، ساختار فیزیکی

  بل ها و نشانه هایسم

   ارتباطات 

  رفتار 
 



     
92 مستانز ،5 ، شمارهومدسال ؛ مدرییت سازمانهای دولتی فصلناهم    121 

 
 تأثیر مانیسازیابیهویتبرسازمانوجهۀ:ششماصلیۀفرضی

 دارد.

فرضی هفتماصلیۀ با انسانی منابع عوامل بین ۀرابطدر:

دارد. میانجی نقشسازهویت ،فرهنگسازمانییابیهویت

فرضی هشتماصلیۀ با انسانی منابع عوامل بین ۀرابطدر:

دارد. میانجی نقش سازمانوجهۀ،سازمانییابیهویت

فرضی نهماصلیۀ رابطدر: هبینۀ ویتفرهنگ باساز

میانجیدارد.سازماننقشوجهۀ ،سازمانییابیهویت

فرضی دهماصلیۀ رابطدر: باانسانیمنابععواملبینۀ

نقشسازمانوجهۀوساز،فرهنگهویتسازمانییابیهویت

دارد.میانجی

 روش تحقیق

تحقیقانواعبندیدرتقسیم از،هدفاساسبرپژوهشاین،

درسطحهاپدیدهمیانۀرابطتبیینبههکاستایتوسعهنوع

نحوحسببروپردازدمینظری نوعازهادادهگردآوریۀ

.استتوصیفی

 شهر در مستقرنورکارکناندانشگاهپیام شامل آماریۀامعج

نمونه و بوده گرفتهتهران صورت تصادفی روش به گیری

251محدودۀآماریبراساسفرمولجامعۀاست.اندازهنمون

نفربرآوردشدهاست.

 و روایی و پایایی آن ها ابزار گرد آوری داده

داده گردآوری است.هابرای شده استفاده پرسشنامه از

ۀچهارگان عوامل با مرتبط الؤس 55 شامل تحقیق ۀپرسشنام

 منابع یهازمینه(آزمون مورد با فرهنگؤس02انسانی ال،

سازمانی سازمانوجهۀ،الؤس04با یابیهویتسؤال،03با

پنجطیف،االتؤس پاسخ برای.باشدمی) الؤس02باسازمانی

وبسیار موافق،موافق،متوسط،مخالفبسیار(لیکرتایگزینه

افراد توصیفیدیدگاه شکل به که شده گرفتهدرنظر)مخالف

انجام.ندکمیکسب را آماری ۀنمون با روایی بررسی برای

کسب دلفی روش و مدل تناسب سنجش خبرگان نظر و

تحقیق مطرح یهاگویهو عوامل روایی در برای شده

برایسازمانییابیهویت نیز و شد ،روایی بررسی استفاده

ییدیاستفادهشدهاست.أعاملیت تحلیلازابزار

 پایاییبرای قابلیت آلفای،تحقیقمحاسبه ضریب از

استکرونباخ ضریبپایاییبرایاستفادهشده رهامتغیّۀکلی.

 بر و نمونجداگانه ۀمبنای جدول در گزارششده4نهایی

 رهامتغیّۀبرایهمضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدهاست.

.باشدکهبیانگرپایاییپرسشنامهمیدستآمدبه1.7باالی

هایپژوهش،مدلمتغیّرگیرینتایجنشانداد،مدلاندازه

آمارۀ مقدار است. مناسبی
2 آزادی درجه بر تقسیم(df ) 

ترکوچک  91 باالیGFIشدوهمچنین2از -pدرصدو

valueکوچک از 15تر و /RMSEAکوچک از /10تر

 از تربزرگ باید االتؤس از یک هر بارعاملی باشد.همچنینمی

 باقی مدل در تا باشد 2 و (NNFI)بماند
0 ،(IFI)

3،
2(NFI)و(CFI)4 درصداست.31همهباالی/

 

 ابزار پایایی مورد در کرونباخ ضریب : مقادیر4جدول 

 پژوهش





________________________________________ 
1. None Normative Fit Index 

2. Incremental Fit Index 

3. Normative Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

میزانضریبهاتعدادگویهشرحعامل

/02999منابعانسانی

/03920سازمانوجهۀ

/04343سازفرهنگهویت

/02334سازمانییابیهویت

/55353کلپرسشنامه
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 ی مدیریت منابع انسانی و فرهنگها تحلیل عاملی زمینه :2نمودار 


 سازمانی یابی هویتسازمان و  وجهۀتحلیل عاملی  :3نمودار 



 ی تحقیقها یافته

داده به توجه ویژبا به مربوط عمومیگیهای های

بیشترینفراوانیباتوجهبهسطحتحصیالتبا،دهندگانپاسخ

دهندگاندارایمدرککارشناسی،درصدمربوطبهپاسخ41.3

پاسخ25.7 به مربوط سابقدرصد دارای خدمتۀدهندگان

رشته3/53سال،31-00 انسانیهادرصد علوم ی 7/52و

درصدزنبودند.

م روابط الگوسازی برای فرضیاتمتغیّریان اثبات و ها

نرم،تحقیق از استفاده با ساختاری معادالت روش افزاراز

تعیینمعیارهایتناسبوبرازشبرایلیزرلبهرهگرفتهشد.

شاخص از میالگو استفاده متعددی نتایجهای که شود

نمایشداده5جدولهایمورداستفادهدرترینشاخصمهم

توجهبه با است. هایبرازش،شاخص،یادشدهجدولشده

.دهندییدقرارمیأالگویمفهومیپژوهشراموردت
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 مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری :4نمودار 

 
 مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد :5نمودار 

 



     
 (نور پیام دانشگاه ردیمو مطالعه) سازمانی یابی هویت مدل تبیین و طراحی:موغلی و همکاران 111 

 

 

 
 

 
 ی برازش مدل مفهومیها شاخص :5جدول 

خصبرازششامیزاناستانداردمیزانمشاهدهشدهنتیجه

 df2 /2کوچکتراز1/96=141.20/72برازشمناسب

31/1Goodness of Fit Index (GFI)باالی0.96برازشمناسب

15/1p-valueکمتراز0/000برازشمناسب

0/1RMSEAکمتراز0/052برازشمناسب

31/1Comparative Fit Index(CFI)باالی0/99برازشمناسب

31/1Normativ Fit Index(NFI)باالی0/97برازشمناسب

31/1None Normative Fit Index(NNFI)باالی0/98برازشمناسب

31/1Incremental Fit Index(IFI)باالی0/99برازشمناسب

 

 گیری بحث و نتیجه

تأثیرسازمانییابیهویتبرمتغیّرسه،براساسنتایجتحقیق

خودکارکردهایواقداماتباانسانیمنابعمدیریت؛گذاردمی

افزایشوازطرفدیگرباشودمیسازمانییابیهویتباعث

هویتسازمانوجهۀ فرهنگ و ساز سازمانییابیهویتبر

کهمتناسببااستداللرواسیوشولتزاستدنگذارمیتأثیر

خوددرایجادیکمدیریتازطریقاقداماتنندکمیکهبیان

خیلیزیادیدارند.تأثیرفرهنگ

سازمانییابیهویتگروهدر،اساسنتایجتحقیقبر -

مدیریتبایستیبهصورتعملینسبتلذا.نقشمهمیدارد

یمختلفدرداخلسازمانهاگروهنیزسازیاقداموبهگروه

کند شناسایی .را حسبهاگروهاین بر است ممکن

..باشدو.برایمثالجنسیت،نژادو،فیکخصوصیاتدمگرا

اینبررسییادرایجادهویتدرسازماناستفادهشودهانآاز

یاآ؛نسبتبهیکدیگرچهبرداشتیدارندهاگروهانجامشودکه

؟دارندباهمتعامالتمنفییامثبت

-  بابا افراد هویت دالیل از یکی اینکه به توجه

دانشگاهپیامنور،اینبنابر؛نهااستنیازهایآیارضا،سازمان

 به بایستی سنواتاین طول در کارکنان که کند توجه نکته

دارند متفاوت نیازهای اساس.خدمتشان این سازمان،بر

بایستینیازهایآنانرابرآوردهکندتااحساسهویتبیشتری

کهلحظهبهلحظهستپیداکنند.فرایندهویتیکعاملپویا

کند.یمتغییر

ارتباطیچنانچهکارکنانجوّ،براساسنتایجتحقیق -

بهمنزل فضاییحمایتیدرککنندوبهاطالعاتۀسازمانرا

 نیاز داشتهبرایمورد دسترسی محوله وظایف بهتر انجام

تصمیم در وهاگیریباشند، شوند داده مشارکت سازمان ی

کنند،بامناسبارزیابیرااعتماددرسازمانوسطحصداقت

.نندکمیسازمانخوداحساسهویتبیشتری

است - مفید کار اخالقی قوانین و هنجارها ؛تدوین

نکردرااینقوانینوسیاستهایاخالقیدرسازمانوآگاهزی

 وجود از کارکنان درها،نآکلیه اخالقی غیر رفتارهای بروز

درراییینرفتارهاچنپذیرش،کردهسازمانراغیرقابلقبول

ند.کمیترهمکارانسختجوّ

ارتقا - روشهای کردن شفاف و سازمانییمستند

نحو پرداختۀکارکنان، شرایط دستمزد، و حقوق پرداخت

اضافه کارکناناطالعوکارپاداشو به جوّ،رسانی به منجر

 داشته.شودمیاخالقیکار سازمانوجود در اینموارد اگر

،باشد میباعث شود فعالیتکارکنان بهانجام کاری های

دانسته مجاز اخالقیرا با،صورتغیر نیز را کارکنان سایر

 همراه نهایتکردهخود در کارجوّ،و در را اخالقی غیر

گسترشدهند.
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در- را احساس این بایستی سازمان مدیریت

کارکنانشایجادکندکهبهنیازهایشانتوجهوازآنهاحمایت

مدیر.شودمی درحمایت امنیت احساس تقویت باعث یت

کارکنانوحصولاطمینانازتداوموبرخورداریآندرآینده

.شودمیباعثاحساسهویتدرکارکنان

روابط- گونه هر از عاری و سالم محیطی ایجاد

برادراککارکنانازانصافوبرابریتواندمیبسیاسیمخرّ

یسیاسینابسامانوجودفضااثرگذارباشد.واعتمادسازمانی

وشناختیکارکنانمختلتعادلروانشودمیدرسازمانباعث

کارکنانیابیهویتیروحیمنفیوعدمهاباعثایجادحالت

شود.

کهکارمندانرامطلعییهانشانهومدیرانبایدنماها-

ننکمی وسیلد چشمگیریبه طور به وۀسازمانشان بیگانگان

احترامواقعشدهاستراتوسعهدهند.موردارزشوهاغریبه

ۀافراددارایسابق،یانجامشدههابراساسبررسی-

لذا.باسازماندارندیاحساسصمیمیتبیشتر،خدمتبیشتر

افراداستبرایاجتماعیشدنبهتر کنار در قدیمیرا افراد

دهیمتازه قرار همان.وارد که اشاره3101)کرامرطور بدان )

افرا،دارد در تیمیهمهاگروهد و هاطبقه کار کمییی کهنند

تعاملو.لذادنگذارمیتأثیربرفراینداجتماعیشدنمجموعاً

هاارزش،باالۀسابقاحساسصمیمیتبیشترافرادباوگفتگو

 افراد در را سازمان هنجارهای و کمینهادینه ند هویتو

دهد.میواردانرادرسازمانافزایشتازه

قداشتندرکار،بهیوتعلّورورشیکحسمعنپ -

ازمحیطرایشغلیکارکنانوادراکشانهانگرش،طورمثبت

.سازدمیثرأمت

ارائههاروایت- رهبران توسط که داستانهایی و

باعثافزایش،اینبنابر.ندکمیبهخودآگاهیکمک،شودمی

.شودمیاعتمادواعتبار

ک- به مناسب اطالعات ابرازدادن فرصت ارمندان،

،عقیده،درگیرکردنکارمندان،شنیدهشدنومشارکتفعاالنه

باعثومواردیاستکهبارضایتمندیارتباطات،ارتباطدارد

اینحوزه.شودمیسازمانییابیهویت بهبود نیازمندهاالبته

تعهدیمستمرودرازمدتاستکهاکثرافراددرسازمانباید

باشند.دارآنعهده

سازمانبایستیتالشکندکهحسغرورواحترام-

هوتصویرمطلوبهحسغرورازوج.کارکنانافزایشیابد

نش سازمان در افراد جایگاه از احترام و است تئسازمان

گیرد.می

چهافرادهمدیگررابیشتربشناسندوبایکدیگرهر-

ۀانداز.یابدمیهویتآنانافزایش،ارتباطبیشتریداشتهباشند

باعثهاگروه سازمانییابیهویتوارتباطاتبیشتر)چگالی(

کنش،.هویتسازمانیبهصورتفعالازطریقبرهمشودمی

،اینگیرد.بنابرمیساختارواستحکامروابطبادیگرانشکل

هاتنوعنگرشاطالعاتبیشتر،،چهارتباطاتبیشترباشدهر

آورند.میدستهوبازخوردبیشتریب

در- داوطلبانه کارهای انجام به کارمندان تشویق

اجتماعیۀحوز ،مسئولیت افزایشراهبردی باعث که است

توسعسرمایه یا اجتماعی ۀسرمایۀگذاری .شودمیاجتماعی

:ازجمله؛بایستیکارمندانبهاینامرتشویقشوند،اینبنابر

برایمشکال مشاوره ومراقبتازتدرسدادنبهبیسوادان،

...سالمندانکهریزکو.ۀبیماران،کارکردنداوطلبانهدرخان

انگیزه- از جهتهااستفاده حرکتدر یاخالقیو

.ترمدیریترویکردانسانی

 دیگرشودمیپیشنهاد همراه نور پیام دانشگاه که

انجام،سساتؤم برای اجتماعی اتحادهای ایجاد به اقدام

بهایندلیلکه؛انهدرسطحجامعهکنندهایبشردوستفعالیت

 کمکوجهۀبه میباعث،کردهسازمان باشود هویتافراد

شود بیشتر نیز قوی.سازمان اجتماعی اتحاد این چه ترهر

میباعث،باشد ارتباطشود هم دیگر کارکنان با کارکنان که

کنند برقرار با.بیشتری رودررو اغلب و فردی ارتباط این

.شودمیباعثتقویتروحیکارکنان،سساتدیگرؤماعضای

هدف یک راستای در جغرافیایی تفاوتهای داشتن با افراد

مشترکباهممتحدند.
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حمایت - آنها از سازمان که درککنند کارکنان اگر

ورفتارهایمطلوبازطریقپاسخ،ندکمی ملزمبهجبرانها

ند.شومیبهسازمان

تحقیق - نتایج اساس سازمان،بر با زمانی افراد

 کمیاحساسهویت نند برای سازمان باشدجذّآنهاکه ؛اب

.مانندفرصتهایرشد

ییکهبهخودباوریهادرهبار،براساسنتایجتحقیق -

کمک افزایش،ندنکمیافراد باعثافزایشرضایتشغلیو

 نشومیهویتافراد احساسهویتد سازمان با افراد اگر و

تباعثافزایشترکخدمتشود.ممکناس،نکنند

مثبت - اخالقی فرهنگ قابلیت،وجود و اعتبار

.دهدمیاطمینانراافزایش

شناختیداشتهباشندوسازماناگرافرادایمنیروان -

تحمّ ایجاددر امنیت و احساسایمنی برایشان اشتباهات ل

اینامر،اینبنابر.شودمیباعثافزایشاحساسهویت،کند

درسازمانتقویتشود.بایستی

 منابع

 محبوبه،اللهیاری مهرزاد مهرعلیحمیدی،؛

نژادهمتی و (0231)اللهیاریفاطمه رابطۀ".

-اجتماعیعواملوسازمانیهویت
درسازمانیشهروندیرفتارباشناختیجمعیت

"ورزش :3ش،ورزشیعلومدرپژوهش.

003-35.

 (صدیقه ینبۀرابطۀمطالع".(0299خورشید،
کارکنان سازمانی تعهد و سازمانی هویت

کرمانهابانک شهر دولتی "ی یهاپژوهش.

.035-2:059،شمدیریت

 عباسعلیرستگار ؛، محمود فائزهجانقلی،

بررسینقش"(.0230حیدری)حامدحیدریو
 در معنوی ."سازمانییابیهویترهبری

-22:(02)5ش،یمدیریتعمومیهاپژوهش

23.

 م ؛جتبیرفیعی، علیعلیرضا محمداحمدی،

موسوی محمد رهبری".(0233کرمانی)و
اسالمی مدیریت پارادایم ثمره مدار، ."اخالق

.43-31:72،سالششم،شپژوهشنامهاخالق

 سیما حبیبوساغروانی، .(0230دعائی)اهلل

الگوی ارتباطی هویت سازمانی، فرهنگ »

عصر.«سازمانی و ارتباطات رضایتمند

.045-07:025-09،شباطاتارت
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