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مقدمه
احساسهویتکارکنانباسازمان برایموفقیت بسیاریاز
سازمانها  ضروری است و مزایای بسیار زیادی برای
سازمان دارد .هویتیابی سازمانی  ،کارکنان را ترغیب
میک ند به جای اهداف کامالً شخصی ،به اموری که برای
سازمانسوددهیدارند  ،تمرکزداشتهباشند .هم چنینآنهابا
عالقه کار میک نند و موجب افزایش رفتار شهروندی،
رضایت شغلی ودلبستگی کاری خواهند شد(سری بومز0،
.)3103هویت ،تعیینکنندۀ  رفتار و اعتقادات مهم کارکنان
در سازمان است  و اعتماد بین اعضا ،افزایش کار گروهی،
فرایندهدفگذاری و  نهادینهکردناستانداردهایسازمانیرا
تسهیل میکند(ناکرا .) 3112 3،وقتی یک نفر از سازمان
هویتکسبمیکند ،تصمیماتیرااتخاذمیکندکهمطابق
بااهدافسازمانباشدوبه طورخودآگاهانهتالشخودرا
بهسمتاهدافسازمانیهدایت  وباعثافزایشرضایت
درونی میشود .بنابر این  ،اتخاذ تصمیمات کارکنان در
جهتاهدافسازمانراحتیدرزماننبودنظارتسازمان،
افزایش میدهد(رستگار و همکاران .)0230 ،هویتیابی
سازمانیبراساسنظریۀ  هویتاجتماعیبنانهادهشدهکه
بیانمیکندافراد  ،خودودیگرانرادردستههایاجتماعی
مختلف از قبیل عضویت سازمانی ،جنسیت ،نژاد ،گروه
سنی یا وابستگی مذهبی دستهبندی میکنند و عضویت
خود رادر گروهها ی ویژه براساس نقشهای اجتماعی و
روابطنقشدرنظرمیگیرند(.پالوهمکاران )31032،
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و تقویت سایر هویتهای کارکنان ،باعث تقویت
هویتیابی  سازمانیشود .ازطرفدیگر  ،دانشگاهپیامنور
برای  دست یابی به نتایج حاصل از هویتیابی سازمانی،
بایستی دارای یک مدل مطلوب باشد؛ لذا مسئلۀ اصلی
تحقیق عبارت است از :متغیّر ها ،ابعاد و مؤلفههای
تأثیرگذار بر هویتیابی سازمانی کدام است؟ مدیران و
تصمیمگیرندگان به چه صورت میتوانند سازمانیراکهدر
آنکارکناناحساسهویتکنند بهوجودآورند؟ باتوجه
به اینکه افراد دارای هویت های مختلفند ،مدیران به چه
صورتمیتوانندهویت هایافرادرایکپارچهکنند؟ براین
اساس ،هدف از این مطالعه ،شناسایی عوامل مؤثر بر
هویتیابیسازمانیاست.
مبانی نظری پژوهش
هویتیابی  سازمانیاشارهبهیکپیوندشناختیبینهویت
سازمان و هویت کارمند دارد(گلواس و لیندسی.)3103 4،
این نظریه بیان میک ند که وابستگی و دلبستگی افراد به
سازمانها یشان باعث خواهد شد تا خود را بر اساس
ویژگیها یسازمانتعریفکنند .بهبیاندیگر؛  هویتخود
را در دل سازمانها یشان ببینند(اللهیاری و همکاران،
.)0231گکوریز وهمکاران 5،هویتسازمانیراتعلّقافراد
بهیکسازمانتعبیرکردهاند؛  درصورتیکهافرادخودرا
همانسازمانیکهدرآنکارمیکنند تلقیکنند(گکوریزو
همکاران .)3100 ،بهعبارتدیگر؛ شخصازطریقسازمان
احساس هویت میکند  و سازمان هویت شخص را تأمین

اگر چه محققان تالش کردهاند عوامل مؤثر بر

میکند(سری بومز .)3103 ،ویژگیها ی سازمان به فرد

هویتیابی  سازمانی را شناسایی کنند ،اما تحقیقات آنان

منتقل میشود؛  به همین دلیل فعالیتهایی که هویت

فقط یک بعد را بررسی کرده است؛ در صورتی که بر

سازمانی را تهدید میکند ،تهدیداتی برای خود کارکنان

اساس نظر پال( )3103افراد مجموعهای از هویتهای

قلمدادمیشود(.کالمسیوعرفان )31132،

اجتماعی چندگانهاند .بنابر این ،زمانی  احساس هویت
کارکنان با سازمان افزایش مییابد  که عالوه بر هویت
سازمانی،دیگرهویتهای افرادنیزدرسازمان پیگیریشود
________________________________________
1. Çeri-Booms
2. Nakra
3. Paul, Cheryl Burke Jarvis, James Ward & Lonnie Ostrom

براساسدیدگاهچنی( ،)0392هویتیابی ازسهمؤلفه
تشکیل شده است :الف) عضویت؛  حس تعلق و احساس
قویدلبستگیوکششعاطفیراشاملمیشودوهمچنین
________________________________________
4. Glavas and Lindsey
5. Gkorezis Panagiotis, Mylonas Naoum & Petridou Eugenia
6. Kalemci & Irfan
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بهضمیر،نهادوخویشتنفردمثالً  احساسغرورازاینکه

خودانگاره 7و خود تعریفی فرد در رابطه با آن گروه در

عضو سازمان است اشاره میکند ،نشاندهنده  آن است که

درونش نقش میبندد .اینجاست که فرد خود را در قالب

فردباسازمانخودرابطهای مستحکمبرقرارمیکندکهاز

ویژگیهای گروه تعریف میکند و خصوصیات آن را

حضور و معرفی خود با آن سازمان احساس غرور و

خصوصیات خود میداند(گکوریز و همکاران .)3100 ،د)

خوشنودی میکند  .ب) وفاداری؛  به معنی حمایت و دفاع

جذب -گزینش -کنارهگیری9؛  افراد به سازمانهایی جذب

فردازسازمانواهدافسازمانی .ج)شباهت؛ بهاینمعنی

می شوند که اهداف مشابهی با آنان دارد یا به آنها در

کهکارمندایناحساسوادراکراداشتهباشد کهاهدافو

دستیابی به اهدافشان کمک میکنند(گوگلیلمی و

عالیقمشترکبادیگراعضایسازماندارد.تلفیقاهداف

همکاران.)3104 3،هـ )تبادلاجتماعی01؛ وقتییکشخص

فرد با سازمان  ،تحت عنوان «مدیریت بر مبنای هدف»

کاری برای دیگری انجام میدهد ،دریافتکنندۀ مساعدت

مطرح میشود  و اساس آن ،مبتنی بر مشارکت و

مجبو ر است که جبران کند ،هر  چند وقت و شکل آن

همسونگری بین افراد و سرپرست در جهت رسیدن به

مشخصنشدهاست.درزمینۀ  سازمانی،کارکنانوسازمان

هدف است که موجب تقویت روحیه و احساس تعهد

کاریآنها ،دونقطۀ مقابلمبادلهاند  .کارکنانملزمندمنفعت

میشود .ریکتا بیان میکند  که همه تعاریف مربوط به

مساعد یا رفتار ارزشمند از سوی سازمان را تالفی
00

هویتیابی  سازمانیدرمطالبعلمیبهیکاحساسفردی

کنند(نگو.)3103 ،بر ایناساس  ،اگرسازمانازکارکنان

حضوردر بخشی از سازمان ،پذیرفتن ارزشهای سازمانی

حمایت کند ،احساس هویت کارکنان با سازمان افزایش

و یا احساس غرور در عضویت او ارجاع داده

می یابد .و) مالکیت روانشناختی؛ آن جنبه ای است که به

میشود(ریکتا .)3115 0،هویت میتواند  ترکیبی از تعهد،

تفکر دربارۀ احساس های شخصی از احساس مالکیت

وفاداری،غرورورضایتباشد(.جیلیبرمن )31033،

مربوطمیشود؛  یعنیفردنسبتبهسازمانیابخشیازآن
این احساس را داشته باشد که « این متعلق به من است».

نظریههای هویت یابی سازمانی
نظریه هایی که باعث هویتیابی سازمانی می شوند عبارتند
از :الف)نیاز به ارتقای خود یا خودافزایی2؛ ایننظریه بیان
میکند :افراد از گروهها و سازمانها برای افزایش
ارزشمندیوعزتنفساستفادهمیکنند(خورشید.)0299،
ب)نیاز به خودطبقهبندی4؛ افرادبهدنبالآنهستند تا خود
را با یک گروه منطبق سازند و از آنتقلید کنند(شهنواز5،
  .)3103ج) هویت اجتماعی2؛ افراد در جامعۀ بشری به

بنابر این  ،باافزایشمالکیتروانشناختیکارکنان،احساس
هویت آنان نیز افزایش مییابد  .ز) پردازش اطالعات
اجتماعی03؛  اشخاص همانند سازمانهای انطباقپذیر،02
رفتارها،طرزتلقیها  وباورهاراازمتناجتماعی04شانبه
واقعیت ،موقعیت و رفتار  گذشته و حال خود منطبق
میکنند(.سریبومز )3103،
عوامل مؤثر بر هویت یابی سازمانی

بررسی تشکّلها ،گروهها ،سازمانها و نهادهای گوناگونی

طیتحقیقاتمتعدد،اند یشمندانبهایننتیجهرسیدهاند که

که  پیرامونشان هست می پردازند و هنگامی که یک فرد در

درصورتیهویتیابی  سازمانیکارکنانتقویتمیشودکه

طبقه و گروه خاصی عضو میشود ،این باور در او شکل
میگیرد که متعلق به آن گروه است و زمینهای برای
________________________________________
1. Riketta
2. Jay Liberman
3. Self-Enhancement
4. Self-Categorization
5. Fatima Shahnawaz
6. Social Identity Theory

________________________________________
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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عزتنفسسازمانیآنانتقویتشود(گکوریزوهمکاران،

احترامند(همان)  .همچنین باعث افزایش همکاری کارمند،

 .)3100بر این اساس  ،از جمله عوامل اثرگذار بر

اعتما د سازمانی ،احساس احترام و اعتماد به نفس در

هویتیابی سازمانی ،خط و مشیهای ارتقای عزت نفس

سازمانمیشوند(.هیواندرو )31023،

کارکنان است .فولر بیان میکند  که شخص با سازمانی که
معتقد است پذیرندۀ اوست و نه رد کنندۀ او ،احساس
هویتیابی بیشتری میکند .او بیان میکند  به میزانی که
شخصاحساسمیکند سازمانبرایاوجایگاهیباالقائل
است(یعنی من عض وی از سازمان هستم که برایم ارزش
قائلند) ،احتماالً  این شخص به همان میزان با سازمان
هویتیابی میکند؛  زیراافرادبرایجایگاهی کهدرسازمان
ازآنبرخوردارند  ،ارزشقائلند(فولروهمکاران.)3112 0،
هویتدرسازمانهاییتقویتمیشودکهسازمانرابرای
کارکنانجذّابسازد(گوگلیلمی وهمکاران.)3104 ،بنابر
این  ،مدیریتمنابعانسانیبایستیخطومشیهاییرادر

جامعه پذیری سازمانی
2

پاسا معتقداستهویتیابی ازطریقفرایندجامعهپذیری
اتفاق افتاده و در نظریۀ  هویت اجتماعی ریشه دارد که
ضمن آن ،فرد از ارزشها  ،هنجارها و انتظارات سازمان
مطلع شده ،به درونی سازی آنها می پردازد(پاسا.)3112 ،
جامعهپذیری فرایندی  مدیریتی است که به موجب آن،
سازمان میتواند  کارکنان خود را به پیروی و فرمانبرداری
ازارزشها ،قوانینوعملبهرفتارهایموردانتظارتشویق
کند(لی .)3101،لی  طیتحقیقی ثابتکرد کهجامعهپذیری
کارکنانبرهویتیابیسازمانیتأثیرگذاراست(.لی )3102،

سازماناجراکندکهعالمتیرابهکارکنانمبنیبرارزشمند

تطابق با محیط کار  :تطابق در محیط کار به عنوان

بودنآنانانتقالدهد.خطومشیهایارتقای عزتنفس

تصوری جامع که شامل سازگاری شخص با سیستمهای

کارکنان بر اساس این فلسفه است که کارکنان داراییهای

مختلف در یک محیط کاری می باشد ،تعریف شده

ارزشمند ندونهعواملقابلکنارگذاشتندرفرایندتولید

است(اشنایدر.) 3110،اینمفهومهمچنینبه عنوانتناسب

کهبایدافزایشوتوسعهیابند( .فولروهمکاران )3112،

بین فرد و محیط کارش تعریف میشود (کبل و جادج،
 .)3112المرس() 3114نشاندادهاستکهتطابقشخص-

سبک رهبری اخالقی
نظریۀ  رهبری اخالقی برای اولین بار  بر اساس مطالعات
براون ( )3115گسترش پیدا کرد( رفیعی و همکاران،
  .)0233برخیرهبریاخالقیراحاصلترکیبدورهیافت
نوع دوستانهوخوددوستانهدانستهاند وبرخیادعاکردهاند
رهبر تحول گرا ،رهبری اصیل و رهبری خدمتگزار دارای
محتوای اخالقی میباشند(همان)  .خواص رهبران اخالقی
مثل یگانگی  ،قابل اطمینان و در میان دیگران بودن ،باعث
افزایش  احساس هویت افراد با سازمان میشود(کانگ و
همکاران  .)3100 ،رفتارهای رهبر باعث اطمینان و اعتماد
کارکنان به رهبر شده  ،افزایش ایمنی روانشناختی و
هویتیابی  با سازمان راتقویت میکند ونیز این احساس
را به کارکنان منتقل میکند  که ارزشمند و قابل

شغل با هویت سازمانی در ارتباط است .فردی که تطابق
دارد شغلش را معرّف خود می داند(المرس و همکاران،
  .)3114مشارکتفعاالنهدرتیمها  نیازمندآناستکهافراد
نسبتبهماهیتشغلخوداحساسقرابتداشته،بهخوبی
بتوانند خود را بر اساس ویژگیهای شغل خود شناسایی
کرده و برایناساس  ،فعاالنهدرآنمشارکتداشتهباشند
که در نتیجه باعث تقویت هویتیابی کارکنان
میشود(.مرسزواندیس )31044،
ارتباطاترضایتمند:انگیزۀکارکنانوهویتیابی آنهابه
سازمان به شد ت به ارتباطات مؤثر  بستگی دارد(ناکرا،
 .)3112ارتباطاترضایتمندمیتواندبرطرزتلقیکارمندان
و هویتیابی سازمانی تأثیر  شگرفی داشته باشد(ساغروانی
________________________________________

________________________________________
1. Fuller, Hester, Relyea & Beu

2. He & Andrew
3. Puusa
4. Merecz & Andysz
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و دعائی  .)0230 ،رضایتمندی یک شخص با جریان

انگیزه هایاجتماعیبهرهبرانیکهازخود گذشتگیدارند،

اطالعاتومتغیّر هایارتباطیدرونیکسازمان،وسیلهای

منتهی شود(چریس و همکاران  .)3112 2،بیشتر رهبران،

استعملیبرایتعی یندرکمدیرانوکارمندانازارتباطی

هویت  پیروان را توسط نقشی که دارند یا در  درگیری با

که در متن سازمان اتفاق میافتد(ناکرا .)3112 ،چنی

گروههای مرتبط افزایش می دهند و پیروان ،احساس

پیشنهاد داده است رضایت کارمند از ارتباط ،ممکن است

مالکیتپیدامیکنند( .رولفوهمکاران )31174،

فرایندهویتراتسهیلبخشد؛ چوندربر گیرندۀ اهداف،
ارزشها  وموفقیتهایسازماناست.ارتباطمیتواندهویت
اعضاراتقویتکند؛  چونبرایاعضایسازماناینفرصت
رافراهممیآوردتاویژگیهایتعریفشدۀ  سازمانازقبیل
اصول،ارزشها  وفرهنگراایجادودرآنسهیمشوندو
بینکارمندانحسمشارکتایجادمیکند(.همان) 

مسئولیت اجتماعی :کمپل 5بیان میکند بسیاری از
شرکت هابرایمسئولیتاجتماعی2پولخرجمیکنند .یکی
از این دالیل میتواند تأثیر  مثبت چنین فرایندی بر روی
کارمندان و هویت سازمانی آنها باشد(کمپل.)3117 ،
سازمان با مسئولیت اجتماعی باال بر هویتیابی کارکنان
تأثیر مثبت دارد(گلواس و لیندسی  .)3103 ،طبق نظر

گروههای کاری :یولریک و همکارانش در تحقیقات

گلواس ،کارکنان  ،خودرادرشرکتهاییکهبهدرستکاریو

خود متوجه شدند که هویتیابی کا رکنان به سمت

شخصیتقویداشتنمشهور میباشن دوازلحاظاجتماعی

گروهها ی پایین (فرودست) مانند گروهها ی کاری متمایل

احساسمسئولیتمیکنند  ،مثبتارزیابیمیکنند .همچنین

میشود؛  زیرانسبتاً عینیتروتأثیر شانبرشخصمستقیمتر

اعتبار سازمان  بر مبنای مسئولیت اجتماعی شرکت،

است(یولریک و همکاران  .)3117 0،هویت شخصی با

هویت سازیسازمانیراپیشبینیمیکند(.همان) 

احساس یگانگی شخص با یک گروه توسط آشفورث به
عنوان ایدۀ  یکی شدن یا تعلق داشتن به یک جمع خاص
انس انی تعریف شده است ،به  ویژه در بین یک گروه از
کارکنان که با هم همکاری متقابل دارند(الیسباش3،
 .)3110پوندر  پیشنهاد میکند  که متمایز کردن هویت
سازمانیبهدوصورتردهپایینوردهباالیافرودستو
باالدست بسیار مهم است .بنابر این ،تعریف ردۀ پایین
هویتسازمانی  ،مربوطبههمکاران(گروهکاری)وردۀ باال
هویت سازمانی  ،مربوط به کل سازمان به عنوان یک کل
میباشد(.پوندروهمکاران )3100،

وجهۀ سازمان  :جایگاه ،به موقعیتی که سازمان در آن
قرارداردودستیافتنبهآنمطلوبِ  رقبایسازمان است،
اطالق میشود  .پیروزی و  موفقیت سازمان ،عملکرد،
فعالیت ها ،تولیدات یا خدمات سازمان را تأیید کرده،
ارزیابیمثبتذی نفعانازسازمانرادرپیخواهدداشت.
کسب وجهۀ  بیرونی از طریق به  دست آوردن پاداشهای
خارجی ،نشاندهندۀ قوّ ت سازمان در مقایسه با سایر رقبا
ب ودهوسازمانرادرجایگاهیمناسبوموردتوجهعموم
قرار خواهد داد  .رضایت شخص از حرفه و کار همراه با
وجهه واعتبارسازمان ،منجربههویتیابی  باالدرکارکنان

هویتیابی  سازمانی رهبر  :رهبران سازمانی که با

میشود(جی لیبرمن .)3103 ،محققان پیشنهاد میکنند که

سازمانشان هویتیابی شدهاند  ،به داخلی کردن اهداف و

کسبپاداشهایمنحصربهفرددرقبالموفقیتهایسازمان،

ارزشها ی سازمانشان گرایش و عالقه دارند .آنها افزایش

از افراد غیر وابسته به سازمان و متخصصان ،از دید

موقعیتگروهخودرابامقاومتوپایداریدررسیدنبه

ذی نفعانسازمانبهعنوانیکموفقیتودستاوردمهمکه

اهداف  ،حتی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خود
جستجو میک نند .در شرایط مشخص ،ممکن است این
________________________________________
1. Ullrich, Wieseke, Christ, Schulze and Van Dick
2. Elsbach and Bhattacharya

________________________________________
3. Christ, Van Dick, Wagner, & Stellmacher
4. Rolf, Hirst, Grojean and Wieseke
5. Campbell
6. Corporate Social Responsibility
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سازمانرادرمقایسهبارقبایخوددرموقعیتبرتریقرار
میدهد،تلقیمیشود(.همان) 

ارتقای  عزتنفسکارکنان،خودباوری ومتمرکزبرتوسعۀ
منابع انسانی در زندگی فردی و سازمانی است(هی،
 .)3102لذا اجرای  آن به خصوص در سطوح سازمانی
مستلزمبرنامهریزی  ،اقداماتمدیریتی واجرایی بهویژه در

مؤلفهها

این حوزه از مدی ریت که از دایرۀ  تنگ کارگزینی و ادارۀ
انسانی سیر معنا کرده و نیز گسترۀ نقشها  ،وظایف و
مهارتهایمرتبط ،معرّ فاهمیتآناست .برایناساس،در
اینمطالعهعواملمنابعانسانیبهصورتذیل بررسیشده
است .
فرهنگ سازمانی
یکیازمتغیّرهای تأثیرگذاربرهویتیابی  سازمانی،فرهنگ

بخشی 

امورکارکنانتاعنوانپرمعناومسئولیتزایتوسعۀ منابع

مهارتهاوابزارهایهویت


حوزۀ مدیریت منابع انسانی است  .توجه به بلوغ تاریخی

یهایارتقاء
خطومش 

ماهیت موضوع هویتیابی سازمانی ،نگرشی ودرراستای

جدول  :1مدیریت منابع انسانی

عزتنفسسازمانیکارکنان 

چارچوب نظری تحقیق

121

شاخصها

محققان

فرصتهایرشدبرایکارکنان 


فولر( )3112

ایجادانعطافپذیریدرکار 


فولر( )3112

توانمندسازیکارکنان 

هی( )3102

مشارکتکارکنان 

بارتلز( )31119

پرداختبراساسعملکرد 

فولر( )3112

گروههایکاری 
توسعۀ 

پورتر( )3100

مهارتهاوارتباطبین

توسعۀ
شخصی 
جامعهپذیریکارکنان 

احساسهویتیابیسازمانی
سرپرستان،مدیران 

جونز( )3101
نوابی( )0231
رولف( )3117

سبکهای


سبکرهبریتحولگرا 


لیو( )3101

اخالقی

سبکرهبریاصیل 

بومز( )3103

رهبری 

سبکرهبریخدمتگزار 

هی( )3102

و عقاید مشترک تعریف میشود .فرهنگ هویتساز بر

زندگیفردوخانواده،ارتقایسطح

گوگلیلمی


انسجام شرکت و کار گروهی تأکید میکند و عالیق

رفاهوسالمت،امکاناترفاهیو

( )3104

گروهی را باالتر از عالیق شخصی قرار میدهد و بر

فرهنگیبرایخانوادهها)


محیط هایکارحمایتیتمرکزمیک نندکهدرآنباکارگران
مانندخانوادهرفتارمیشود(.پراتیوهمکاران )31130،

سیاستهایهویتبخشیمنابعانسانی 


سازمانی است  .فرهنگ سازمانی مجموعه ارزشها ،باورها

سیاستهایکاری(ایجادتعادلدر


سیاستهایایجادارتباطاتشایسته

ورضایتبخش(فضایارتباطی


ناکرا()3112؛

مثبت،بازخورعملکردبهکارکنان،

ساغروانی

رابطۀمدیرباکارکنان،مشخص

( )0230

شدنالزاماتشغل) 
سیاستهایاخالقی(تعیینروابط
اخالقی،الزاماتاخالقیوکدهای
اخالقی) 
سیاستهایاستخداموبهکارگماری

(انتخابشایستهکارکنان،تطابقبین
شغلوشاغل،شغلوسازمان) 

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

رحیمنیا( )0231


گوگلیلمی

( )3104
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در این پژوهش الگوی فرهنگی شاین( )0395و سطوح

قرارگرفتهکهدرقالبمواردذیلخالصهوارائهشدهاست :

ارزشها ودستاوردها)منبا

سهگانۀ آن (مفروضات وباورها،

جدول  :2فرهنگ هویتساز
مؤلفهها

شاخصها
احترامبهکرامتانسان 

محققان
فولر( )3112

نگرشهایغیرابزاریبهکارکنان 


اعتقادبهمفروضاتنظریۀyدرخصوصکارکنان(برخورداری
حسمسئولیتپذیری،خالقیت،خودانگیختگیولزوم

افراداز
شکوفاکردناستعدادهایآنانتوسطسازمان،لزومتوانمندسازی

مارکیو( )3103

وپرورشکارکنان) 
باورواعتقادبهکارگروهیوفرهنگجمعی 
باورواعتقادبهماهیتروابطانسانیبراساسهمزیستیو
سعادتگروهیوایجادروابطکاریصمیمانهودوستانه 

پوندر( )3100
پوندر( )3100

اسالمی 

اخالقیو

ارزشهای


ارزشهایاحترام،همدلی،محبت 

وجود

ملیتا( )3113

ارزشهایصداقت،اعتماد،اطمینانوصداقت

وجود

محمدزاده( )0231

ارزشهایعدالتوانصاف 

وجود

نگو( )3102

کارگروهی(اهمیتکارکنانبهکارگروهی،داشتنروابط
ومهارتها

تواناییها

صمیمانهدوستانههمراهبااعتماد،توسعۀ

پراتی( )3113

توجهوتوسعهگروه 

برایبرقراریارتباط 
دوستی(افرادحمایتکنندهوسازنده،برای


تشویقبهنوع
اثربخشیبردیگرانآمادهباشند،کمکبهدیگرانجهترشدو

پراتی( )3113

توسعه) 
رضایتمندیازگروه(درکصحیح،سریعوصریحافراداز
یکدیگر،شناختوارضاینیازهایکارکنان،انسجاموهمفکری

پوندر( )3100

عملیبینافراد،فعالیتهایتفریحی،ورزشی،سیاحتوزیارت) 
پیشرفت(کمکبهکارکناندررسیدنبهاهدافشخصیشان،
تأکیدبرتوانمندسازیکارکنانازطریقآموزش،سیستمهای

فندیک( )3103

توجهبهرشدکارکنان 

رسانی،نشریاتعلمیبهروز) 


اطالع
خودیابی(فراهمکردنزمینۀبروزهایده،فکرونوآوریدرافراد،
فراهمکردنزمینۀخودباوریدرافراد،تشویقاعضاکهازکار

نئو( )3103

خودلذتببرند) 
قدردانی(قدردانیسازمانازتالشافراد،تکریموتجلیلازافراد
شایسته،توجهبهروحیاتواحساساتافراد) 
افتخار(افتخارسازمانبهدستاوردهایکارکنان،برپایینمایشگاه

فندیک( )3103
نئو( )3103

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،5زمستان 92

121

دستاوردهایکارکنانوسازمان،روایتافتخارها) 

میکندهرچقدرپرستژسازمانبیشترباشد،
قائلند).فیشربیان 

وجهۀ سازمان
هویتیابیسازمانی،وجهۀ

یکیازابعادبررسیشدهدرایجاد
سازمان است .وجهۀ سازمان ،درک اعتبار بیرونی بر اساس
ارزیابیشخصازمیزانجایگاهواالییاستکهافرادجامعه
میدهد که
برایسازمانقائلمیشوندوبهاینسؤالپاسخ 

«از آنجا که من به این سازمان تعلّق دارم ،افراد خارج از
میکنند؟»(آیابرایمنارزش
سازماندرمورد منچهفکری 

احتمالاینکهشخصباسازماناحساسصمیمیتوهمحسی

افزایشمییابد؛ زیرارابطۀآنهاباسازمان

بیشتریداشتهباشد،
میدهد(گکوریز وهمکاران،
حسعزتنفسآنهاراافزایش 
هویتیابی

 .)3100دراین پژوهش ،منطبقباادبیات موضوع
پژوهشونظرنخبگاندرمصاحبههای اولیه تحقیق

وپیشینۀ 
درقالبمواردذیلخالصهوارائهشدهاست 

جدول  :3وجهۀ سازمان
مؤلفهها
ونشانههاوجههساز

سمبلها

ارتباطاتوجههساز 
وجههساز 

یهایکارکنان
رفتاروویژگ 



شاخصها

محققان

بزرگتر،متمایزتر،رشدبیشتردانشگاه 


فولر( )3112

جذابیتهویتسازمانی 

کالمسی()3113؛گلواس
ولیندسی( )3103

انجاممأموریت 

تاون( )3100

ساختمانوطراحیفیزیکی 

دهاال( )3117

هایمنحصربهفردوموفقیتها 


کسبپاداش

دهاال( )3117

ارتباطاتوتعامالتخارجازسازمان 
تبلیغاتورسانهها


(دهاال)3117،
قلیپور( )0230

(دهاال)3117،قلی
پور( )0230

مسئولیتاجتماعیسازمان 

گلواسولیندسی( )3103

دستاوردهایکارکنانومدیران 

دهاال()3117

ینفعانخارجی 
نحوۀبرخوردکارکنانباذ 

وانریل( )3100

شهرتواعتبارمدیران 

قلیپور( )0230

یهاییکارکنان(خودباوری،اعتمادبه
ویژگ 
نفس) 

امیرخانی( )0231
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مدل تحقیق


وجهه سازمان




 ساختار فیزیکی ،
سمبل ها و نشانه های





ارتباطات

 رفتار


 زمینه مدیریت منابع انسانی



 خط و مشی های
ارتقاء عزت نفس کارکنان



 مهارت ها و ابزارهای
هویت بخشی



 سبک های اخالقی
رهبری و انگیزش



 سیاست های هویت
بخشی منابع انسانی

(هویت یابی سازمانی)

 عضویت
 تشابه
فرهنگ سازمانی

 وفاداری

نگرشهایغیرابزاری





بهکارکنان






 ارزشهایاخالقیو
اسالمی
 توجهوتوسعهگروه 

 توجهبهرشدکارکنان




فرضیات تحقیق
هویتساز

فرضیۀ اصلی اول :عوامل منابع انسانی بر فرهنگ
تأثیر دارد.


فرهنگهویتسازبر وجهۀ سازمانتأثیر

فرضیۀاصلی سوم:
دارد.

فرضیۀاصلی دوم:عواملمنابعانسانیبروجهۀ سازمانتأثیر

هویتیابی

فرضیۀ اصلی چهارم :فرهنگ هویتساز بر

دارد.

سازمانی تأثیر دارد.



هویتیابیسازمانی

فرضیۀاصلیپنجم:عواملمنابعانسانی بر
تأثیر دارد .
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هویتیابیسازمانی تأثیر

فرضیۀاصلیششم:وجهۀسازمانبر

121

برای محاسبه قابلیت پایایی تحقیق ،از ضریب آلفای

دارد.

کرونباخاستفادهشدهاست.ضریبپایاییبرای کلیۀ متغیّرها

فرضیۀ اصلی هفتم :در رابطۀ بین عوامل منابع انسانی با

جداگانه و بر مبنای نمونۀ نهایی در جدول  4گزارش شده

هویتسازنقش میانجی دارد .

هویتیابیسازمانی،فرهنگ


است.ضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدهبرایهمۀ متغیّرها

فرضیۀ اصلی هشتم :در رابطۀ بین عوامل منابع انسانی با

کهبیانگرپایاییپرسشنامهمیباشد .

باالی1.7بهدستآمد

هویتیابیسازمانی،وجهۀسازمان نقش میانجی دارد .

ویتساز با
فرضیۀ اصلی نهم :در رابطۀ بین فرهنگ ه 
هویتیابیسازمانی ،وجهۀسازماننقشمیانجیدارد .

فرضیۀ اصلی دهم :در رابطۀ بین عوامل منابع انسانی با
،فرهنگهویتسازووجهۀ سازمان نقش

هویتیابی سازمانی

میانجیدارد .
روش تحقیق
درتقسیمبندی انواع تحقیق،این پژوهش بر اساس هدف،از

پدیدهها درسطح
توسعهای است که به تبیین رابطۀمیان  

نوع 
دادهها از نوع
میپردازد و بر حسب نحوۀ گردآوری  
نظری  

نتایجنشانداد،مدلاندازهگیریمتغیّرهایپژوهش،مدل

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

کوچکتر از  2شد و همچنین  GFIباالی  91درصد وp-

کوچکتر از /10

کوچکتر از  /15و  RMSEA

 value
بزرگتر از

میباشد.همچنین بارعاملی هر یک از سؤاالت باید

 2باشد تا در مدل باقی بماند و ، (IFI)3 ، (NNFI)0
(NFI)2و (CFI)4همهباالی/31درصداست .
جدول  :4مقادیر ضریب کرونباخ در مورد پایایی ابزار
پژوهش

توصیفیاست .
جامعۀآماری شامل کارکناندانشگاهپیام نور مستقر در شهر
تهران بوده و نمونهگیری به روش تصادفی صورت گرفته




شرحعامل 


تعدادگویهها  میزانضریب 

است.اندازهنمونۀآماریبراساسفرمولجامعۀمحدود251

منابعانسانی 

 02

 /999

نفربرآوردشدهاست .

وجهۀسازمان 

 03

 /920

فرهنگهویتساز 


 04

 /343

هویتیابیسازمانی 


 02

 /334

کلپرسشنامه 

 55

 /353

ابزار گرد آوری دادهها و روایی و پایایی آن
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامۀ تحقیق شامل  55سؤال مرتبط با عوامل چهارگانۀ
زمینههای منابع انسانی با  02سؤال ،فرهنگ
مورد آزمون) 
هویتیابی

سازمانی با 04سؤال ،وجهۀ سازمان با 03سؤال ،
میباشد.برای پاسخ سؤاالت،طیفپنج
سازمانیبا02سؤال( 
گزینهایلیکرت)بسیار موافق،موافق،متوسط،مخالف وبسیار

مخالف( درنظر گرفته شده که به شکل توصیفیدیدگاه افراد
میکند .برای بررسی روایی با انجام
نمونۀ آماری را کسب  
روش دلفی و کسب نظر خبرگان سنجش تناسب مدل و
گویههای مطرح شده در تحقیق برای
روایی عوامل و  
هویتیابی سازمانی استفاده شد و نیز برای بررسی روایی،

ابزارازتحلیل عاملیتأییدیاستفادهشدهاست .

________________________________________
1. None Normative Fit Index
2. Incremental Fit Index
3. Normative Fit Index
4. Comparative Fit Index
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نمودار  :2تحلیل عاملی زمینههای مدیریت منابع انسانی و فرهنگ


نمودار  :3تحلیل عاملی وجهۀ سازمان و هویتیابی سازمانی

یافتههای تحقیق

برای الگوسازی روابط میان متغیّرها و اثبات فرضیات

گیهای عمومی
با توجه به دادههای مربوط به ویژ 

تحقیق ،از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار

پاسخدهندگان،بیشترینفراوانیباتوجهبهسطحتحصیالتبا


لیزرلبهرهگرفتهشد.برای تعیینمعیارهایتناسبوبرازش

درصدمربوطبهپاسخدهندگاندارایمدرککارشناسی،

41.3

الگو از شاخصهای متعددی استفاده میشود که نتایج

 25.7درصد مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقۀ خدمت

ترینشاخصهایمورداستفادهدرجدول 5نمایشداده


مهم

 00-31سال 53/3 ،درصد رشتههای علوم انسانی و 52/7

شاخصهایبرازش،

شدهاست.باتوجهبه جدول یادشده ،

درصدزنبودند .

ییدقرارمیدهند .

الگویمفهومیپژوهشراموردتأ
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نمودار  :4مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری

نمودار  :5مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد



111

موغلی و همکاران:طراحی و تبیین مدل هویتیابی سازمانی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

جدول  :5شاخصهای برازش مدل مفهومی
نتیجه 

میزانمشاهدهشده 

میزاناستاندارد 

برازشمناسب 

 141.20/72=1/96

کوچکتراز 2

برازشمناسب 

 0.96

باالی 1/31

) Goodness of Fit Index (GFI

برازشمناسب 

 0/000

کمتراز 1/15

 p-value

برازشمناسب 

 0/052

کمتراز 1/0

 RMSEA

برازشمناسب 

 0/99

باالی 1/31

) Comparative Fit Index(CFI

برازشمناسب 

 0/97

باالی 1/31

) Normativ Fit Index(NFI

برازشمناسب 

 0/98

باالی 1/31

) None Normative Fit Index(NNFI

برازشمناسب 

 0/99

باالی 1/31

) Incremental Fit Index(IFI

بحث و نتیجهگیری
هویتیابی سازمانی تأثیر

براساسنتایجتحقیق ،سه متغیّر بر 
میگذارد؛مدیریتمنابعانسانیبااقداماتوکارکردهایخود

باعث هویتیابی سازمانی میشودوازطرفدیگرباافزایش

شاخصبرازش 

 2 / df

پیداکنند.فرایندهویتیکعاملپویاست کهلحظهبهلحظه
یکند .
تغییرم 
-

براساسنتایجتحقیق ،چنانچهکارکنانجوّ ارتباطی

سازمانرابهمنزلۀ فضاییحمایتیدرککنندوبهاطالعات

هویتیابی سازمانی

وجهۀ سازمان و فرهنگ هویتساز بر 

مورد نیاز برای انجام بهتر وظایف محوله دسترسی داشته

میگذارندکهمتناسببااستداللرواسیوشولتزاست
تأثیر  

گیریهای سازمان مشارکت داده شوند و
باشند ،در تصمیم 

میکنندمدیریتازطریقاقداماتخوددرایجادیک
کهبیان 

سطحصداقت و اعتماددرسازمانرامناسبارزیابی کنند،با

فرهنگتأثیرخیلیزیادیدارند .

میکنند .
سازمانخوداحساسهویتبیشتری 

-

هویتیابی سازمانی

براساسنتایجتحقیق ،گروهدر

نقشمهمیدارد .لذامدیریتبایستیبهصورتعملینسبت

-

تدوین هنجارها و قوانین اخالقی کار مفید است؛

زیرااینقوانینوسیاستهایاخالقیدرسازمانوآگاهکردن

گروههایمختلفدرداخلسازمان
بهگروهسازیاقدامونیز  


کلیه کارکنان از وجود آنها ،بروز رفتارهای غیر اخالقی در

گروهها ممکن است بر حسب
را شناسایی کند .این  

سازمانراغیرقابلقبولکرده،پذیرشچنینرفتارهاییرادر

خصوصیاتدمگرافیک ،برایمثالجنسیت،نژادو ...باشدو
ازآنها درایجادهویتدرسازماناستفادهشودیا اینبررسی
گروههانسبتبهیکدیگرچهبرداشتیدارند؛آیا
انجامشودکه 
تعامالتمنفییامثبتباهمدارند؟ 
-

میکند .
همکارانسختتر 

جوّ
-

مستند و شفاف کردن روشهای ارتقای سازمانی

کارکنان ،نحوۀ پرداخت حقوق و دستمزد ،شرایط پرداخت
اطالعرسانی به کارکنان ،منجر به جوّ
پاداش و اضافهکار و  

با توجه به اینکه یکی از دالیل هویت افراد با

میشود .اگر این موارد در سازمان وجود داشته
اخالقی کار  

سازمان،ارضاینیازهایآنهااست؛بنابراین،دانشگاهپیامنور

میشود کارکنان انجام فعالیتهای کاری به
باشد ،باعث  

بایستی به این نکته توجه کند که کارکنان در طول سنوات

صورت غیر اخالقی را مجاز دانسته ،سایر کارکنان را نیز با

خدمتشان نیازهای متفاوت دارند .بر این اساس ،سازمان

خود همراه کرده و در نهایت ،جوّ غیر اخالقی را در کار

بایستینیازهایآنانرابرآوردهکندتااحساسهویتبیشتری

گسترشدهند .
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-

مدیریت سازمان بایستی این احساس را در

کارکنانشایجادکندکهبهنیازهایشانتوجهوازآنهاحمایت
میشود .حمایت مدیریت باعث تقویت احساس امنیت در

کارکنانوحصولاطمینانازتداوموبرخورداریآندرآینده
میشود.
باعثاحساسهویتدرکارکنان 
-

ایجاد محیطی سالم و عاری از هر گونه روابط

میتواندبرادراککارکنانازانصافوبرابری
سیاسیمخرّب 
واعتمادسازمانیاثرگذارباشد.وجودفضایسیاسینابسامان
تعادلروانشناختیکارکنانمختلو

میشود
درسازمانباعث 
هویتیابیکارکنان

باعثایجادحالتهایروحیمنفیوعدم

شود.
-

تعهدیمستمرودرازمدتاستکهاکثرافراددرسازمانباید
عهدهدارآنباشند.

-

سازمانبایستیتالشکندکهحسغرورواحترام

کارکنانافزایشیابد .حسغرورازوجههوتصویرمطلوب
سازمان است و احترام از جایگاه افراد در سازمان نشئت
میگیرد.

-

هر چهافرادهمدیگررابیشتربشناسندوبایکدیگر

مییابد.اندازۀ
ارتباطبیشتریداشتهباشند،هویتآنانافزایش 
هویتیابی سازمانی

گروهها وارتباطاتبیشتر(چگالی)باعث

.هویتسازمانیبهصورتفعالازطریقبرهمکنش،

میشود

ساختارواستحکامروابطبادیگرانشکل میگیرد.بنابر این،

نشانههاییکهکارمندانرامطلع
مدیرانبایدنماها و 

میکنند سازمانشان به طور چشمگیری به وسیلۀ بیگانگان و

غریبههاموردارزشواحترامواقعشدهاستراتوسعهدهند.

-
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تنوعنگرشها

هر چهارتباطاتبیشترباشد ،اطالعاتبیشتر ،
میآورند.
وبازخوردبیشتریبهدست 
-

تشویق کارمندان به انجام کارهای داوطلبانه در

براساسبررسیهایانجامشده ،افراددارایسابقۀ


حوزۀ مسئولیت اجتماعی ،راهبردی است که باعث افزایش

خدمتبیشتر ،احساسصمیمیتبیشتری باسازماندارند .لذا

میشود.
سرمایهگذاری اجتماعی یا توسعۀ سرمایۀ اجتماعی  


برایاجتماعیشدنبهتر است افرادقدیمیرا درکنارافراد

بنابر این ،بایستیکارمندانبهاینامرتشویقشوند؛ ازجمله:

همانطور که کرامر( )3101بدان اشاره
تازهوارد قرار دهیم  .


درسدادنبهبیسوادان،مشاورهبرایمشکالت ومراقبتاز

میکنند که
گروههای همطبقه و تیمهایی کار  
دارد ،افراد در  

بیماران،کارکردنداوطلبانهدرخانۀسالمندانکهریزکو....

میگذارند.لذا تعاملو
مجموعاً برفراینداجتماعیشدنتأثیر  
ارزشها

گفتگو و احساسصمیمیتبیشترافرادبا سابقۀ باال،
و هنجارهای سازمان را در افراد نهادینه میکند و هویت
میدهد .
تازهواردانرادرسازمانافزایش 

-

پرورشیکحسمعنویوتعلّقداشتندرکار،به

نگرشهایشغلیکارکنانوادراکشانراازمحیط

طورمثبت،
میسازد.
متأثر 
-

-

استفاده از انگیزههای اخالقی و حرکت در جهت

رویکردانسانیترمدیریت.

میشود که دانشگاه پیام نور همراه دیگر
پیشنهاد  
مؤسسات ،اقدام به ایجاد اتحادهای اجتماعی برای انجام
فعالیتهایبشردوستانهدرسطحجامعهکنند؛ بهایندلیلکه
میشود هویت افراد با
به وجهۀ سازمان کمک کرده ،باعث  
سازمان نیز بیشتر شود .هر چه این اتحاد اجتماعی قویتر

روایتها و داستانهایی که توسط رهبران ارائه


میشود که کارکنان با کارکنان دیگر هم ارتباط
باشد ،باعث  

میشود ،بهخودآگاهیکمکمیکند .بنابر این ،باعثافزایش


بیشتری برقرار کنند .این ارتباط فردی و اغلب رودررو با

میشود.
اعتمادواعتبار 

میشود.
اعضایمؤسساتدیگر،باعثتقویتروحیکارکنان 

-

دادن اطالعات مناسب به کارمندان ،فرصت ابراز

عقیده،درگیرکردنکارمندان،شنیدهشدنومشارکتفعاالنه،
مواردیاستکهبارضایتمندیارتباطات،ارتباطداردوباعث
میشود .البته بهبود این حوزهها نیازمند
هویتیابی سازمانی  


افراد با داشتن تفاوتهای جغرافیایی در راستای یک هدف
مشترکباهممتحدند.
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-

ورزش" .پژوهش در علوم ورزشی ،ش :3

اگر کارکنان درک کنند که سازمان از آنها حمایت

ازطریقپاسخهاورفتارهایمطلوبملزمبهجبران

میکند ،

میشوند .
بهسازمان 

 .35-003

 خورشید ،صدیقه(" .)0299مطالعۀ رابطۀ بین

بر اساس نتایج تحقیق ،افراد زمانی با سازمان

هویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان

میکنند که سازمان برای آنها جذّاب باشد؛
احساس هویت  

پژوهشهای

بانکهای دولتی شهر کرمان" .


مانندفرصتهایرشد .

مدیریت،ش .035-059:2

-

-

براساسنتایجتحقیق،راهبردهاییکهبهخودباوری



رستگار ،عباسعلی؛ محمود جانقلی ،فائزه

افراد کمک میکنند ،باعث افزایش رضایت شغلی و افزایش

حیدریوحامدحیدری(".)0230بررسینقش

میشوند و اگر افراد با سازمان احساس هویت
هویت افراد  

هویتیابی سازمانی".

رهبری معنوی در 

نکنند،ممکناستباعثافزایشترکخدمتشود .

پژوهشهایمدیریتعمومی،ش-22 :)02( 5


-

وجود فرهنگ اخالقی مثبت ،اعتبار و قابلیت


میدهد .
اطمینانراافزایش 
-

 .23

موسوی و محمد کرمانی(" .)0233رهبری

اگرافرادایمنیروانشناختیداشتهباشندوسازمان

اخالق مدار ،ثمره پارادایم مدیریت اسالمی".

در تحمّل اشتباهات برایشان احساس ایمنی و امنیت ایجاد

پژوهشنامهاخالق،سالششم،ش .43-72:31

میشود .بنابر این ،اینامر
کند ،باعثافزایشاحساسهویت 


بایستیدرسازمانتقویتشود .

علیاحمدی ،محمد
رفیعی ،مجتبی؛ علیرضا  

حبیباهلل دعائی(.)0230

ساغروانی ،سیما و 
«الگوی ارتباطی هویت سازمانی ،فرهنگ

منابع


اللهیاری ،محبوبه؛ مهرزاد حمیدی ،مهرعلی

همتینژاد و فاطمه اللهیاری(" .)0231رابطۀ


سازمانی و ارتباطات رضایتمند» .عصر
ارتباطات،ش .045-025:07-09

هویت سازمانی و عوامل اجتماعی-
جمعیتشناختی با رفتار شهروندی سازمانی در

Employees”. International Journal of
Leadership Studies, Vol. 7 Iss. 2:
1254-1267.
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