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 چکیده

و تحقق و ارضاء این نیازها هدف هر انسانی است. کار کردن یکی از آن ابزارهایی که شخص چه بطور انسان موجودی است نیازمند 

مرتفع سازد. در بیشتر موارد این کار کردن در خدمت مستقیم و چه بطور غیر مستقیم می تواند از طریق آن نیازهای خود را 

دیگران و در مکانی است که آنها ایجاد نموده اند. حال که علت کارکردن روشن شد، حال این سوال مطرح می شود که شخص 

 ه و آنها راجویای کار چگونه دست به انتخاب سازمان محل کار خود میزند؟ یا چه عاملی او را به سمت سازمانی خاص جذب نمود

دارای ارزشهایی که هویت او را تشکیل می دهد که این ارزشها و هویت در هنگام انتخاب  انساننگه می دارد؟  در آن سازمان

د یعنی انعکاس دهنده نسازمان نقش مهمی را بازی می کنند. افراد جذب سازمانهایی می شوند که آینه تمامی نمای خود او باش

ان شاغل ساعات زیادی از بهترین لحظات عمرش را در سازمانی می گذراند که در آنجا به کار و فعالیت انس د.نارزشهای او باش

 از بسیاری اصلی چالش به ،داداستع با و ماهر کار نیروی حفظ و جذب امروز، رقابتی کار بازار درمشغول است. 

بنابراین جذابیت سازمانی و برآیند جاذبه ها و دافعه های سازمانی در جذب و حفظ این مهمترین  است. شده تبدیل سازمانها

شاخصه هر  )رسمی و غیر رسمی( وجود ارتباطاتو  ارتباطات یک موضوع پیچیده بوده منبع سازمانی مساله بسیار مهمی است.

که این ارتباطات نیز به نوبه خود هم  نیز در ارتباط می باشد یبا افرادی دیگرخواسته و ناخواسته سازمانی است. شخص در سازمان 

در این مقاله ارزشهای فردی و نی می نماید. بنابراین در انعکاس هویت شخص و هم در افزایش یا کاهش جذابیت سازمان نقش آفری

در این  واسطه ای ارتباطات راو نقش شده ابعاد آن را معرفی نموده و سپس به بحث جذابیت سازمانی و شاخص های آن پرداخته 

  بررسی نمو ده ایم. میان

 کلمات کلیدی: ارزشهای انسانی، جذابیت سازمانی، ارتباطات
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 مقدمه -1

زندگی گروهی، سازمانی و اجتماعی می طلبد که در چند و چون روابط میان افراد و گروهها تفاهم حاصل شود. تفاهمی که انضباط 

آورد. بهترین راه برای ایجاد چنین تفاهمی، ارزشهاست. در سایه ارزشها تفاهم پایدار امکان پذیر است  در ابعاد گوناگون را به ارمغان

؛ زیرا ارزشها عبارتند از باورها یا مطلوب های پایداری که برای انسان مهم هستند و فکر و رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهند. 

 هزار صدها تا هزار بین چند تواند می د فر هر آموزش و استخدام انتخاب، ی هزینه که است داده نشان تحقیقات (1831رضائیان، )

 این همیشه ، واقع در هستند رو روبه باال کیفیت با کارکنان حفظ و جذب،توسعه چالش با ها سازمان امروزه، باشد. نوسان در دالر

 عاملی چه: بهتر عبارت به زنند؟ می خود کار محل سازمان انتخاب به دست چگونه کارجویان که است بوده مطرح پرسش

 سازمان جذب افراد .(1838.) عریضی،  دارد؟ می نگه آن در را و آنان کند می جذب خاص سازمانی سمت به را استخدام متقاضیان

 ویژگی متقاضیان، سوی از شغل انتخاب هنگام به باشند. داشته شاندخو های ی ویژگ با متناسب هایی ویژگی که شوند می هایی

 و اندازه ساختار، ها، ش ارز فرهنگ، با مقایسه قابل که کارجویان و عالیق ترجیحات ها، ارزش نیازها، اهداف، مانند شخصی های

 های موافق ارزش کارجویان، های ارزش دیگر باید عبارت به است. مؤثر کار محل سازمان گزینش بر سازمان است، پرداخت نظام

 می آسان شان محیط با را افراد سازگاری که هستند اجتماعی هویت از نوعی ی دهنده نشان ها، ارزش باشد. کار محل سازمان

 اثر رفتار بر و نمایند هدایت را افراد نگرش تواند می که شوند می تعریف ای شده هنجاری درونی اعتقادهای عنوان به و کند

جذابیت سازمان پیش خواهد آمد. جاذبه های سازمان یا برآیند نیروهای جاذبه و . از طرف دیگر بحث (1838بگذارند. )عریضی، 

دافعه سازمان باید بگونه ای باشند که شخص با توجه به ارزشهای انسانی خاص خود سازمان را جذاب ببیند و جذب آن شود. 

ز طرف دیگر ارزشهای سازمانی، شود و ابنابراین تقابل این دو مفهوم جای بحث دارد. از یک طرف ارزشهای انسانی مطرح می 

 گ سازمانی و جذابیت سازمانی. که در این بین از نقش ارتباطات سازمانی نیز نباید چشم پوشی نمود.فرهن

بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که ارزشهای انسانی و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده و سپس به این سوال پاسخ دهیم 

جذب می نماید؟ و  همچنین به نقشی که ارتباطات که چه عواملی در سازمان برای شخص جذابیت داشته و او را به سمت سازمان 

 ر این بین بازی می کنند بپردازیم.سازمانی ) رسمی و غیر رسمی( د

 تعاریف -2

 یکه دارا یش یکارزش است، نه به  یاست که دارا یمفهوم ارزش وابسته به کس   ی،روان-یارزش اجتماع یهدر نظر

 یتتمرکز بر اهم یی،فرهنگ و در افراد وجود دارد. در ارزش ذهن گرا یکدر نظام ارزشها در درون  یعالقه و دلبستگ ارزش است.

در این زمینه که ارزش چیست، اختالفات و ناسازگاریهای نسبی وجود  ارزش ها. ینمورد نظر ا یجارزش ها است ، نه بر نتا ینسب

دارد. پژوهشگران بر این بحث تاکید دارندکه ارزشها یک حالت، مرام، اعتقاد، طرح یا صفت، معیار یا مالک، استاندارد، گرایش یا 

 و ، که انتخاب حاالتاست مطلوب و مورد پسند تدبیر یککه ارزش،  کالکهان  معتقد استی هستند. تمایل، هدف و شناخت درون

 یول یچیدهپ یالتیتماارزش کالکهان و استرادبک معتقدند که  دهد. یقرار م یر خودعمل را تحت تاث یکوسائل موجود و فرجام 

ارزش یک باور یا اعتقاد پایدار است که وکیچ معتقد است که ر .محسوب می شوند مرتب( -)منظم  طرح دار یاصول یقطعاً  دارا

شخص حالت خاصی از رفتار یا یک هدف غایی را بطور شخصی یا اجتماعی در مقابل حالت رفتاری یا هدف غایی متضاد با آن 

ترجیح می دهد. فیتر ارزش را ساختارها یا الگوهایی مجرد می دانند که بعنوان نمایند شبکه های انجمنی با هر ارزش محوری 

ویلیامز معتقداست ارزش یعنی معیار مطلوبیت. کان و شولر ارزش را اعتقادات و طرز تلقیها عمل نماید. مرتبط با مجموعه ای از 
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تمایالت گسترده ای هستند به منظور ترجیح حاالت خاصی از امور بر است ارزش  د. هافستد معتقداستانداردهای مطلوبیت می دانن

هیچر معتقداست ارزش معیاری است درونی و پایدار و نسبتا کلی برای ارزیابی. شوارتز ارزش را معیاری می داند که  سایر امورات.

د ) همچنین ارزیابی خود فرد( و حوادث و اتفاقات مورداستفاده قرار می افراد برای انتخاب و توجیح اعمال و همچنین ارزیابی افرا

( ارزش را هدف فرا موقعیتی مطلوب و متنوع از نظر اهمیت می داند که بعنوان اصول راهنما در زندگی فرد یا 1331دهند. شواترز )

 (2003جوامع دیگر عمل می نماید. )کیووال، 

 ینکارفرما اشاره دارد. همچن یکبه نگرش فرد  نسبت به سازمان به عنوان  ود،محد یمعنا یکدر جذابیت سازمانی را 

 یک(. در 2008و همکاران  هیوز ) "سازمان کار کنم ینا یمن دوست دارم برا"ساده تر عنوان نمود  یانب یکتوان آن را به  یم

کارفرما باشد.  یکسازمان به عنوان  یکشخص نسبت به  یاتن یرندهتواند در برگ یم همچنین یسازمان یتمفهوم گسترده تر، جذاب

 یکنشان دهنده  یسازمان یتجذاب(. 2002. )وان هوی، "من تالش زیادی می کنم که برای این سازمان کار کنم " بعنوان مثال

ز جمله تقاضای واقعی و با مراحل بعدی استخدام ا شده یریاستخدام اندازه گ یهتواند قبل از مراحل اول یاست که م یساختار نگرش

( به طور OA) یمفهوم جاذبه سازمان. (2003)یوان جین فنگ، میمات انتخاب شغل مرتبط می باشد برای تصاحب شغل و تص

مانند؛  یمختلف سازمان یها ینهتصورات کارمندان و محققان از زم یرندهو در بر گ با استخدام کارمندان در ارتباط بوده یمعنادار

در مورد  یکم یاربس یرتو بص ینشحال، هنوز ب ینباشد. با ا یم یو استراتژ یابیبازار ی،روانشناس ی،منابع انسان ی،رفتار سازمان

 (.2011)پرز ام انریک و دیگران،  کارکنانآن وجود دارد یلهو تصور سازمان بوس یمترس یچگونگ

د یک گروه تعریف نمود، بعبارت دیگر اطالعات ارتباطات را می توان بعنوان تبادل اطالعات، تفکرات و احساسات بین افرا

انتقال شامل  یارتباطات به طور ضمن. (2010یک نقش اساسی در تعادل اهداف فردی و سازمانی ایفا می نماید.)بویاجی و دیگران، 

 یحات،توض یام،پ یجادا شاملمی باشد که  یندهااز فرآ یا یرهزنج یقاز طر ییاطالعات، دانش، و مهارت ها از فرستنده به کاربران نها

 (.2011گردند )زاجکوسکا و دیگران،  یم ییو رمزگشا

 ارزشهای انسانی -8

( و هم وبر 1331/1321) یمبوده اند. هم دورک یمفهوم محور یکارزشها  یعلوم اجتماع یشروع بحثها یاز همان ابتدا

قائل بوده اند. ارزشها نه  ییرو تغ یو اجتماع یخصوص یسازمان ها یحتشر ه منظورارزش ها ب یرا برا یش مهمقن (1301/1313)

نقش را  ینهم یزمرتبط ن یو رشته ها ی،انسان شناس ی،کنند بلکه در روانشناس می یفارا ا ینقش مهم یتنها در جامعه شناس

به  ینندر طول زمان و همچ ییراتتغ یابیجوامع و افراد به منظور رد ی،فرهنگ یمشخص کردن گروه ها یدارند. ارزش ها برا

 (2012)شوارتز،  نگرش و رفتار مورد استفاده قرار گرفته اند. یزشیو اساس انگ یمبان یحمنظور توض

 منشاء ارزشها 1-8

 یکنزد یکدیگرهم به  یارزش یها یتشوند. اولو یفارزش توص یتتواند به عنوان اولو یدارند که م یارزشها  شدت و ارتباط خاص

و کوستا  یمک کر یتیشخص یستمس. کنند یدارند. ارزشها در سطح افراد، سازمانها و اکل جامعه عمل م یبوده و هم همپوشان

 ین( و همچنیت)شخص یاساس یالتبا تما یانمود که بطور پو یمطرح م یفرهنگ یطبا شرا ی( ارزش ها را بعنوان سازگار1333)

 (2003)کیووال،  باشند. یدر ارتباط م یخودپندار

دهد  یم یح( توض1338) یچرشناسد. به عنوان مثال، ه یاز آنها را نم یاریبه دست آمده، که شخص بس یمنابع مختلفارزش ها از 

کنند که تا  ی( اشاره م1338) یچر( و ه1311)یترحال، ف ینکنند. با ا یم یینرا تع هامانند خانواده، ارزش ی،نهاد یکه ساختارها

باشد.  یفرد م یمنحصر به فرد زندگ یاتآنها متاثر از تجرب ینسب یتافراد شکل گرفته  و اهم صیتجربه شخ یقارزشها از طر ی،حد

 یم یدجد یها ینهبا گز یاروییبرخورد و رو یبرا یاستراتژ یکمحسوب شده  و ارائه دهنده   یشیناز تجربه پ یارزشها  خالصه ا

 (2003)کیووال،  باشند.
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 شخصیت 1-1-8

 یعمل م یوهسازگار تفکر، احساسات و ش یبوده که نشاندهنده الگوها یالتتما ینهدر زم یفرد یابعاد تفاوت ها یتیصفات شخص

 "افراد چگونه هستند"کنند  یم یفهستند که توص یداریپا یالتصفات تماکه  است ینصفات و ارزش ها ا ینب یباشند. تفاوت اصل

(. صفات شخصیتی نوعا 2003)کیووال،  "دانند یرا مهم م یزیافراد چه چ"د کنن یم یفهستند که توص یداریارزش اهداف پا یول

بعنوان توصیفات الگوی مشاهده شده رفتاری مطرح می شوند در حالیکه ارزشها معیارهایی هستند که افراد از طریق آنها به قضاوت 

دارای میزان یک ویژگی را نشان می دهند  اشخاص تا چهرفتارها، افراد و رویدادها می پردازند. صفات شخصیت بر حسب اینکه 

 یافته (.1331)بیلسکی و شوارتز، می شوند برای اهداف خاصی قائل تنوع می باشند در حالیکه ارزشها بر حسب اهمیتی که افراد

 یردارد تا تاث یبستگ یبه کنترل شناخت یشترارزش بر رفتار ب یرکند که تاث یم یتحما یشتررا ب یدها ینروکاس و همکاران ا یها

 یقاز طر ولی ارزشها هستند یمدت و درون یطوالن یدار،پا یاربس یا یشهاست که صفات بطور کل ینا یگرو تفاوت د یزصفات.  تما

و شوارتز  یلسکیب .قرار دارند ییردر معرض تغ یشترب یدجد یاجتماع یطمح یکشدن و قرار گرفتن در  یاجتماع یا یریجامعه پذ

( 2002بردند. روکاس و همکاران ) یپ یتشخص یرهایبا متغ یارزش یها یتاولو ینب یستماتیکدار و س یمعن ی( به روابط1331)

  دهند: یوندپ یکدیگرممکن است ارزش ها و صفات را با  یسممکان ینکنند که چند یاشاره م

 گردد. یمشابه یصفات و ارزش ها یجادممکن است منجر به ا یذات یخلق و خو -1

ارزشها ممکن است  ینخود آنها باشد، بنابرا یبا ارزش ها یسازگار یکنند که در راستا یرا دنبال م ییمردم رفتارها -2

 خود قرار دهد. یرصفات را تحت تاث

کنند صفات ممکن است بر  یم یهتوج یمردم اعمال برگرفته شده از صفات خود را با استفاده از اظهارات ارزش یکهزمان -8

 (2002و همکاران،  .)روکاسبگذارد یرارزشها تاث

 اجتماعی شدن یا جامعه پذیری  2-1-8

 یزیولوژیکیف یطشرا یجستجو نمود که تظاهرات مرتبط با بقا یازهادر ن ید(، منشاء ارزش ها را با1331طبق نظرسوپر )

هنگام  یداز تعارض با یریجلوگ یرفع آن هست، اما برا یابه ارضاء  یازاست که ن یازن یک یمثال، گرسنگ یشوند. برا یمحسوب م

 یازهایبرآوردن ن یانسان یارزش ها یفهوظ یاعملکرد  توجه گردد. یزن یاجتماع شرایطبه  یخوردن و ارضاء گرسنگ یوهانتخاب ش

را  یازهاارزش ها و ن ینارتباط ب یچیدگی. کالکهان پیردمد نظر قرار گ یزنفس ن یدعزتبا یازباشد و در همان زمان ارضاء ن یانسان م

شود، به  یم یگرید یازهایاز بروزن نعما یو تا حدود یدنما یبرآورده م یرا تا حدود یمتعدد یازهایارزش ن یکدهد:  ینشان م

کند که ارزش ها هم  یاو ادعا م ین،. عالوه بر ایدنما یرا مسدود م یگرد یمیرا برآورده ساخته و ن یازهااز ن یمیمنوال ن ینهم

در یک سطح فردی، فرآیند تبدیل نیازها به ارزش را جامعه  گردند. یم یازو هم  باعث بوجود آمدن نظهور کرده  یازهاتوسط ن

پذیری یا اجتماعی شدن می گویند. افراد در درون شبکه های اجتماعی به دیگران توجه نموده و الگوهای ارزش دو طرفه یا 

 (2003)کیووال،  متقابلی را برای خود ترسیم می نمایند.

 فرهنگ 8-1-8

بحث و مذاکره  ینکهرا درک نموده  و بدون ا یکدیگرجامعه  یک یکنند که اعضا یرا حاصل م یناناطم ینمشترک ا یارزش ها

 یازهایکننده تحقق ن یت. در سطح جامعه، ارزشها هدایندسازگار دنبال نما یا یوهبه ش یآنها باشد اهداف مشابه ا ینب یادیز

 یدارپا ها در سطح جامعه، ارزش باشد. یانطباق م یمردم برا یفرهنگ نشان دهنده استراتژ ند.باش یافراد م یو اجتماع یستیز

سازنده نسل  یاتدر تجرب یجفرهنگ به تدر احاطه شده است یرو تفاس یاز معان یشبکه تجمع یکتوسط  یهستند، چرا که هر ارزش

-یاجتماع یطمح ییراتاگر چه فرهنگها در پاسخ به تغدر آن خواهد شد  ییراتینموده و منعکس کننده تغ یجادا ییرتغ یدجد

 (2003)کیووال،  باشند. یزن یطتوانند شکل دهنده آن مح یکنند، اما در عوض م یم ییرتغ یو فن آور یاسیس ی،اقتصاد
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 تئوری ارزش شوارتز 2-8

ارزش شوارتز  یهنظرمنتشر نمود.  همکاریش با بیلسکیعد از شوارتز مشهورترین مقاله خود را در زمینه تئوری ارزش چند سال ب

 یدر نوشته ها یارزش را مشخص نموده و به طور ضمن یاصل یژگیدهد که شش و یقرار م ییدمفهوم از  ارزش را مورد تا یک

 :باشند یپردازان مشخص و مشهود م یهاز نظر یاریبس

 باشند. یبا احساسات در ارتباط م یریناپذ یکهستند که بطور تفک یارزش باورها -1

ارزشها ساختاری انگیزشی محسوب شده که با اهداف مورد نظر و مطلوب افراد در ارتباط می باشند و محرک عمل و  -2

 فعالیت افراد محسوب می شوند.

 .باشند یخاص م یطارزش فراتر از اقدامات و شرا -8

معیاری هستند برای انتخاب یا ارزیابی فعالیتها، خط مشی ها،  و .یندنما یعمل م یارمع یاارزش ها به عنوان استاندارد  -1

 افراد و رویدادها.

 مرتب شده اند. یکدیگرنسبت به  یتاهم یزانارزش ها براساس م -1

 باشد. یم یتکننده عمل و فعال یتچند گانه هدا یارزشها ینسب یتاهم -2

 یگرارزش از ارزش د یک یزکه باعث تما یزیهستند که همه ارزشها از آنها برخوردارند. چ یژگیهاییکه در باال ذکر شد و یمورد 2

ارزش را  10شود  یم یجادکه ا یا یزهارزشها بر اساس انگ یهدارند. نظر یم یاناست که آنها ب یا یزهانگ یاشود ، نوع هف  یم

 (2012)شوارتز،  .یدنما یمشخص م

موفقیت  -1، (Hedonismلذت طلبی ) -8(، Stimulationبرانگیختگی ) -2(، Self-Directionخود هدایتی ) -1

(Achievement ،)1- ( قدرتPower ،)2- ( امنیتSecurity ،)1-   هم نوایی )همرنگ جماعت

جامع گرایی  – 10(، Benevolenceخیر خواهی ) -3(، Traditionسنت ) -Conformity ،)3شدن()

(Universalism.) 
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 (2012)شوارتز،  ارزش یزشیده گونه انگ یانروابط م یمدل نظر:  1شکل

این دو بصورت مشترک در هدف  کشد. یم یرارزش را به تصو یانم تجانسروابط تعارض و یکل یالگو 1در شکل  یا یرهساختار دا

است که  یمعن ینبد یندارد. ا یشگرا یهبه سمت مرکز و سنت به سمت حاش یشترب ییهم نواانگیزشی وسیعی سهیم هستند. 

 ییانتظارات مربوط به ارزش سنت نسبت به انتظارات مربوط به هم نوا مقابل خود دارد. یبا ارزشها یشتریسنت  تعارض ب یارزشها

مشاهده ارزش  مخالفت خود دارند. یارزشها یحرد صر یادر تعارض  یشتریآنها شدت ب ینباشند. بنابرا یتر و مطلق تر م یانتزاع

. ییمنما یانرا بطور خالصه ب یرقابت یارزش ها یندهد تا اختالفات ب یامکان را م ینشده در امتداد دو بعد به ما ا یسازمانده یها

 (2012)شوارتز، 

بعد  ینا دهد. یم یلتشک یو محافظه کار ییرموافق بودن با تغ»  یبعد تضاد را ارزشها یکدهد،  ینشان م 1ل همانطور که  شک

( یختگیبرانگ یتی،)خود هدا ییرتغ یبرا یاست که بر استقالل فکر، عمل و احساسات و آمادگ ییارزشها ینمجسم کننده تعارض ب

 یی،هم نوا یت،)امن ییر، حفظ گذشته و وضع موجود و مقاومت در برابر تغمحدودگریخود که بر نظم،  ییدارند با ارزش ها یدتاک

است از  یبعد تجسم یندهد . ا یم یلتشک ییخودشکوفا یا یو خود تعال ییخودافزا یبعد دوم تضاد را ارزشها دارند. یدسنت( تاک

 یگیریکه بر پ ییکنند با ارزشها یم ید( تاکیرخواهیخ یی،)جامع گرا یگرانرفاه و منافع د یبرا یکه بر نگران ییارزشها ینتعارض ب

و  ییرموافقت با تغ ینعنصر مشترک ب یدارند. لذت طلب ید( تاکیتموفق قدرت،) یگرانو تسلط بر د ینسب یتمنافع خود و موفق

 

موافق با 

 تغییر
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  کاری

خود 

 تعالی

خود 
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خود 
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تر، ارزش  یسطح عموم یکر کند که  د یباشد، اما ادعا م یکننده ده ارزش مجزا از هم م یانب یهنظر یناگرچه ا است. ییخود افزا

 گردد. یمدور م یساختار یجادخود منجر به ا یوستارپ ینا .دهند یم یلمرتبط را تشک یها یزهاز انگ یوستارپ  یکها 

ارزشهای مورد نظر افراد با یکدیگر متفاوتند. اگر فرض شود که دو نفر دارای ارزشهای مشابه هستند، باز هم شدت و قدرت  عموماً

این ارزشها در نزد آنها یکسان نیست. افزون بر این، ارزشها حالت سلسله مراتبی دارند، یعنی در یک مجموعه از ارزشها، فرد دست 

راین وقتی فرد ارزش هایش را بر اساس اهمیتی که برایش دارد، مرتب می کند، نظام ارزشی خود را به اولویت بندی می زند. بناب

می توان گفت نظام ارزشی منظومه ای از ارزشهاست که بر اساس اهمین نسبی شان تنظیم شده اند. )نوروزی،  مشخص می کند.

1831) 

 جذابیت سازمانی -1

. جذاب بودن کارفرمایان برای خود هستندرده ساختن نیازهای فردی آوبردنبال از طریق عضویت در یک سازمان ب وعاًافراد ن

بدنبال آن هستند را در جستجوی شغل که با ف جازه می دهد برنامه ها و اهدااجویندگان کار مفید است زیرا به جویندگان شغل 

استای عقاید روانشناسان تعاملی قرار دارد که بر این باورند که افراد زمانی به . این باورها در ر هدایت و مدیریت کنندسازمان 

 (2011)یانگ کانگ،  .درا محقق سازآنها نیازهای  و انتخاب می کنند بتواندسازمان جذب می شوند که محیط کاری را مشاهده 

 تعریف نمایند.ماعی خود را از طریق بیان ارزش هویت اجت می دهدجویندگان شغل به سازمانهای جذب می شوند که به آنها اجازه 

بنابراین جویای کار به نظر دغدغه خود در ارتباط با محیط را با جذب شدن به کارفرمایی با سابقه خوب در فعالیت محیطی، بیان 

اجتماعی را تسهیل  می کند . بنابراین فرصت بیان ارزش با جذابیت سازمانی منتهی می شود زیرا ایجاد هویت اجتماعی و موافقت

 .(2011)یانگ کانگ،  می کند.

انتظار روابط خوب نیز جذابیت سازمانی را افزایش می کند زیرا تعامالت اجتماعی مثبت به این معناست که فرد می تواند با اعتماد 

بیشتر و تالش کمتر برای شغل ارتباط برقرار کند. همچنین انتظارات از پیش بینی پذیری محل کار نیز سازمان ها را جذاب تر می 

سازمان برای جویندگان کار جذاب است . افرادی با این  انتظارات نسبت به  زمان ورود بهدم قطعیت در سازد در حالیکه کاهش ع

دارند که در نهایت بر فرایند تنظیمات ساده تر برای محیط کاری جدید داللت می کند. درون سازمان استرس کمتری کارمند 

 (.2011)یانگ کانگ، 

شده و با  یریاستخدام اندازه گ یهمراحل اول در تواند یکه در حال حاضر ماست  ینگرش ساختار یکنشان دهنده  یسازمان یتجذاب

آنرا بر اساس  یسازمان یتجذاب ینهدر زم یقبل مطالعات باشد. یارتباط م دردر مراحل بعد  انتخاب شغل ینهدر زم یریگ یمتصم

 یتجزء از جذاب یکتوانند به عنوان  یشهرت م یاو  یاعتبار سازمان ی،نموده اند در سطح سازمان یفتعر یو فرد یسطح سازمان

 یعال یکارفرما یا یرمد یک یقسازمان شهرت خود را از طر ینباشد که ا یهقض ینا یادآورتواند  یدر نظر گرفته شوند و م یسازمان

زمان کار کرده و تالش سا ینا یاشاره دارد که قصد دارند برا یانیبه متقاض یسازمان یتجذاب ی،در سطح فرد. کسب نموده است

 (20011. )جین فنگ اون، از خود نشان دهند کردن ی کاررا برا یادیز
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است که استدالل کرده اند که اندازه سازمان، چه به عنوان تعداد کارمندان و چه بعنوان درآمد فروش  یدیمد یمحققان مدتها

اعتقاد وجود  ینا ی،بزرگ، به طور کل یدهد. به عنوان مثال، در مورد سازمان ها یقرار م یررا تحت تاث یسازمان یجشود نتا یفتعر

اعتقاد وجود دارد  یندارند و ا یمال یبه بازارها یشتریب یآنها دسترس یراداشته باشند ز یاررا در اخت یشتریدارد که فرصت رشد ب

سازمانهای با نیروی انسانی  کنند. ینگاه م یمنف یدیبزرگ با د یبا سازمانها یسهکوچک در مقام مقا یکه کارکنان به سازمانها

نفر احتمال کمی دارد که خود را درگیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی پیشرفته )بطور مثال مدیریت عملکرد،  100کمتر از 

 ینرا که ب ییاز تفاوت ها یمحققان استخدام برخصحت نداشته باشد.  آموزش و ....( نمایند. البته ممکن است این مساله همیشه

بعنوان مثال توربان و  .نموده اند ییمتفاوت مطرح هست را شناسا یبا اندازه ها ییاستخدام در شرکتها یجو نتا یعوامل سازمان

که اعتماد به نفس  یکه کسان یدر حال می شوند  گزارش دادند که افراد با عزت نفس باال تر جذب سازمان متوسط( 1338کوهن )

 (.2011می شوند. )ایزن هور، لیندا، بزرگ جذب  یبه شرکت ها ی دارندتر یینپا

 استراتژی سازمانی 2-2-1

نشان دهنده  یسازمان ی. استراتژیردمد نظر قرار گ یدبا یبه اهداف سازمان یابیدست یاست که برا یگرید یژگیو یسازمان یاستراتژ

 ینه،هز یرهبر یعموم ی( سه استراتژ1331باشد. پورتر ) یمورد نظر م یبه اهداف سازمان یدنرس یشده برا یزیرنامه راقدام ب یک

آنها را  یدارپا یرقابت یتبه مز یابینمود که شرکت ممکن است به منظوردست ییرا شناسا یژهجاو یا مرکزو ت یمتفاوت ساز یا یزتما

 یکه استراتژ ییمثال، سازمان ها یدارد. برا یمنابع انسان یریتمد ینسبت به برنامه ها ینگرش متفاوت  ی. هر استراتژیددنبال نما

و به حداکثر  ینهبه حداقل رساندن هز یدارند( برا یتر یینپا ینهنسبت به رقبا هز ،کنند )به عنوان مثال یرا دنبال م ینههز یرهبر

( نشان 1332) یو دات یدلر باشند. یها م یهرو یاستانداردساز یقباال از طر ییکاراو  یسود به دنبال بهره ور یرساندن فرصت برا

با  در صورتیکه موفق می شوند که)به عنوان مثال، استخدام(  یمنابع انسان یریتمد یمربوط به برنامه ها یدادند که انتخابها

کار،  یرویکنند به منظور ثبات ن یرا دنبال م ینههز یکه رهبر ییسازمانها ین،بنابرا .تطابق و تناسب داشته باشندشرکت  یاستراتژ

استخدام  یاستخدام، بجا ینهدر زم ییو کارا یشدن بهره ور یساز ینهاز به ینانو اطم یهآموزش اول یها ینهبه حداقل رساندن هز

محققان پیشنهاد می کنند که کارکنانی که به  محدود هستند. اییبا  دانش، مهارت و توان یباال بدنبال افراد یهایبا توانمند یافراد

منزله مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محسوب می شوند زمانی بوسیله سیستم مدیریت منابع انسانی مورد حمایت واقع می شوند 

متفاوت با  ( نشان دادند که چگونه سه شرکت الکترونیک1331که اهداف استراتژیک مد نظر را تقویت نمایند. مایلز و اسنو )

تدافعی )یعنی رهبری هزینه(، آینده نگر یا پیشگامی) یعنی متفاوت سازی( و تحلیل گری )یعنی تمرکز( برای استراتژیهای سازمانی 

 ینکلنبه عنوان مثال، ل استراتژیهای متفاوت خود برنامه های مدیریت منابع انسانی متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند.

 یو استراتژ یمحدود و محاسبه شده همراه با توسعه داخل یخود بر استخدام خارج ینههز یرهبر یاز استراتژ روییدر پ یک،الکتر

 یاستخدام یهایتمرکز خود بر استراتژ یاز استراتژ یرویدر پ ینسترومنتز،است. در مقابل، تگزاس ا یاستخدام ارتقاءاز درون متک

 (2011دا، )ایزن هور، لین است. یمتک "ساخت"و  "دیخر"

 اعتبار )پرستیژ( سازمانی 8-2-1

 ی( به عنوان سربلندیژگردد. اعتبار )پرست یمهم تلق یدبا یسازمان یتاست که در موفق یاز عوامل سازمان یگرد یکی یاعتبار سازمان

 ین،عالوه بر ا .شود یم یفدر فرهنگ تعر یتمطلوب موفق یسمبلها یاها  یژگیو یگرد یاو  یابی،دست یت،موفق یجهکه نت ،سازمان

از  یسازمان تابع یکسطح اعتبار  یتاهم. گردد یمحسوب م یسازمان یتهو یحصادقانه و صر یشینهپ یاسابقه  یاعتبار سازمان
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(  یفرهنگ یهنجارها یعنی،) یشخص یو استاندارد ها "در فرهنگ یتموفقو نشانه های  نمادها" یلهسازمان، که بوس یتموقع

(. اعتبار سازمانی بعنوان درجه ای که یک موسسه از نظر کسانی که درون سازمان هستند 2011)ایزن هور، لیندا،  گردد. یم یمعرف

چه از نظر مقایسه ای و چه بخودی خود خوب به نظر می رسد. اعتبار سازمانی اعتقادات یک کارمند درباره اینکه افراد خارج از 

اصطالح تصویر خارجی استنباط شده را هم معنا با اعتبار اعتبار سازمانی حققین سازمان، سازمان را چگونه می بینند. برخی م

یا حسن شهرت استفاده می نمایند با این برداشت که هر دو به باورهای یکسانی اشاره دارند. اعتبار سازمانی از تصویر سازمانی 

ا حسن شهرتی که کارکنان معتقدند افراد خارج از سازمانی از این لحاظ متفاوت است که اعتبار سازمانی به تصویر سازمانی ی

سازمان درباره سازمان آنها دارند اشاره دارد در حالیکه تصویر یا حسن شهرت سازمانی تصویری است که افراد خارج از سازمان واقعا 

دسترسی دارند بنابراین ارزشها و  درباره سازمان دارند. افراد درون سازمان با افراد خارج از سازمان به اطالعات متفاوتی از سازمان

اعتبار سازمانی به حسن شهرت سازمان  ( 2012اهداف متفاوتی را برای تفسیر این اطالعات بکار می گیرند.)کریستین، اسمیت،

رحالیکه است دمربوط می گردد چون اعتبار یک سازمان منعکس کننده اتفاق نظر اجتماعی درباره تفاوتها و برتری یک سازمان 

 (2011)ایزن هور، لیندا،  حسن شهرت سازمان نشان دهنده یک ارزیابی شخصی تر و فردی تر است.

 پنج مرحله جذابیت سازمانی 8-1

 جاذبه. یابیجاذبه، ارز ییدتأ یژه،و یاجاذبه خاص  یه،عبارتند از: جاذبه  ناخودآگاه، جاذبه اول یسازمان یتجذاب یشنهادیپنج مرحله پ

مختلف پردازش اطالعات  یجنبه ها اند. یافتهپرداخته اند توسعه  یسازمان یتجذاب یکه به بررس یاتیمراحل بر اساس ادب ینا

هستند و ممکن است بسته به  ینظر یا یکیپنج مرحله تئور باشند. یمشهود م یاز پنج مرحله بطور بارز یکدر هر  یاجتماع

. مراحل یتیو خود تقو ی،تعامل یطی،داشته باشند: مح یبا هم تداخل قابل توجه یدرک و در دسترس بودن سه نوع ورود یتاهم

کننده  منعکس یستمس یرسه ز ینو وصلت. ایی شوند: بازار، آشنا یم یگروه بند یریگ یمتصم یستمس یربه سه ز یشنهادیپ

 یبرجستگ یشبا سازمان و افزامشارکت فرد  یشافزا یم،( مستقیرسم یرو غ یبه تعامل )رسم یممستق یرحرکت از تعامل غ

رتباطات ااز  یتارتباطات و رضا یزانسازمان با توجه به م یکنسبت به  یفرد یتاست که جذاب ینا یبحث اصل باشند. یم یسازمان

 (2011)پرز، انریک و همکاران،  کند. یم ییر)تعامل( با سازمان تغی)اطالعات( و دلبستگ

 یمرز یطشرا 1-8-1

 یو استراتژ ی،روانشناس ی،منابع انسان ی،مختلف از جمله رفتار سازمان یها ینهدر زم یقتحق یبرا ییکاربردها یتجذاب یندمدل فرآ

 -تعامالت انسان  یایپو یتسازد که ماه یرهنمون م یقاتیو فرموله کردن تحق ینمحققان را به سمت تدو ینکهدارد. مخصوصاً ا

و  یاطالعات اجتماع یرتاث ینکهباشد. اول ا یبرخوردار م یخاص یمرز یطاز شرا مدل ینا یحال ینسازمان را مد نظر قرار دهند. با ا

در  چارچوب، تعامل سازمان ینا ین،افراد متفاوت خواهد بود. بنابرا یدر دسترس برا یها ینهحاصله با توجه به تعداد گز یها ینهگز

انواع  ینکه،دوم ا دهد. یقرار م یباشند را مورد بررس یماز انتخاب  یا دهگستر یفط یکه دارا یمراحل مختلف تعامل با افراد

آن سازمان  یژگیهایو و یاتاز سازمان بر اساس خصوص یبرداشت فرد یاکه ادراک  یباشند به نحو یسازمان مهم و قابل توجه م

 ینانعدم اطم یطحال، در شرا ینباشند. با ا یم یقابل اجرا و کاربرد یهر نوع سازمان یمختلف مدل برا یبخش ها یرد.گ یشکل م

 یبرا یهفرض اول یکسازمان و فرد  یانم یباشد، مبادالت اقتصاد ینهفته م یسازمان یتجذاب یندکه  در ذات مدل فرا ییرو تغ

فرد در مراحل مختلف تعامل  یک یکهتمرکز دارد که هنگام یهقض ین، مدل بر ا ینکهسوم ا گردد. یمحسوب م یسازمان یتجذاب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 یا یجادعوامل خاص در ا یو چگونگ ییچرا یساز یکپارچه یفهوظ سازد. یسازمان را جذابتر م یزیسازمان قرار دارد، چه چ -فرد

 (2011. )پرز، انریک و همکاران، باشد یم OA5Sفراتر از محدوده عمل مدل ارائه شده  یسازمان یتجذاب یشافزا

 

 ((2011انریک و همکاران، )پرز، : مدل پنج مرحله ای جذابیت سازمانی )2شکل 

 مدل پنج مرحله ای جذابیت سازمانی 2-8-1

و  یی،شوند: در بازار، آشنا یم یگروه بند یریگ یمتصم یستمس یرمتشکل از پنج مرحله است که به سه ز یسازمان یتجذاب یندفرآ

از زیر سیستم پردازش اطالعات عمل فرد تغییر نکند هر کدام بصورت یک حلقه بسته  -تا زمانیکه تعامل سازمان ازدواج )وصلت(.

 (2011)پرز، انریک و همکاران،  می کنند.

(. در طول مرحله 1ناخودآگاه )مرحله  یتمرحله دارد: جذاب یکو فقط  یم استمستق یرمتشکل از تعامل غ یستمس یندر بازار: ا

 یم یاتیمهم و ح یاردرون سازمان را ندارد. جذابت ناخودآگاه بسدر  کار یکوجه قصد دنبال کردن  یچناخودآگاه، فرد به ه یتجذاب

 (2011)پرز، انریک و همکاران،  قرار گرفته است. یو بررس یقپنج مرحله کمتر موردتحق ینا یندر ب یباشد ول

فرد و  سازمان  ینب یممستق یرو غ یمتعامل مستق  یرندهاستخدام قرار دارد و دربرگ ینددر طول فرآ  یستمس ین: اییآشنا یا یدوست

(. اگر 8خاص )مرحله  یت( و جذاب2)مرحله  یهاول یتجذاب -دو مرحله است  یدارا یی،آشنا یا یدوست یستمس یرنگر است. ز یندهآ

 یتجذاب یعنیخاص به مرحله دوم  یتجذاب یعنیکار را رد کند، مرحله سوم  یشنهادپ یکاگر  یاو  هدکار ند یشنهادکارمند پ یک

 (2011)پرز، انریک و همکاران،  دهد. یبازخور م یهاول
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قرار گرفته و شامل دو مرحله  یعملکرد مورد بررس یاو  یتازدواج )وصلت( به طور معمول در ارتباط با رضا یستمازدواج )وصلت(: س

 یها یدهبا پد یتازدواج )وصلت(، جذاب یستمدر س )مرحله پنجم(. یتجذاب یابی)مرحله چهارم( و ارز یتجذاب ییدتا :باشد یم

اشتغال شامل  یندگردد. فرآ یاز آنها محسوب م یسوا یباشد ول یشدن در ارتباط م یو اجتماع یمانند تعهد سازمان یگرد یسازمان

ناخودآگاه،  یتجذاب به یفرد یابیارز یجبسته به نتا یت،جذاب یابیباشد. مرحله پنجم، ارز ی( میرسم یرو غ ی)رسم یمتعامالت مستق

 (2011)پرز، انریک و همکاران،  .یدنما یبازخور ارائه م یتجذاب ییدتا یاخاص و  یتجذاب یه،اول یتجذاب

 ارتباطاتنقش تعدیل کننده  -1

ارتباط می باشد. ارتباط و ارتباطات را در جای جای سازمان می سازمان یک سیستم است و یکی از ویژگیهای هر سیستمی بحث 

توان مشاهده نمود. از ارتباط ساده یک تابلو با دیوار گرفته تا ارتباطات بسیار پیچیده بین کارکنان همه در بحث ارتباط و 

این مقدمه می توان گفت ارتباط و  ارتباطات قرار دارند. سازمان بدون ارتباطات و تبادل اطالعات متالشی می شود. بنابراین با

 وجود دارد و نقش آفرینی می نماید. ارتباطات در کلیه فرآیندهای مدیریتی و سازمانی و همچنین تمامی پدیده های سازمانی

 ارتباطات 1-1

 یباطات نقش اساسارت یگر،شود، به عبارت د یفافراد گروه تعر ینتواند به عنوان تبادل اطالعات، فکر و احساسات ب یارتباطات م

انتقال اطالعات، دانش و  یارتباطات به طور ضمن(. 1332. )بویاجی، جمیل، کند یم یفاا یو سازمان یدر حفظ تعادل اهداف فرد

 یم یو رمزگذار یحات،توض یام،پ یجادکه شامل ا یندهااز فرآ یا یرهزنج یقاست که از طر ییمهارت ها از فرستنده به کاربر نها

 یی. کاربر نهاودش یکانال که اغلب مورد عالقه فرستنده است قرار گرفته و منتقل م یک یبر رو یغام. پیردپذ یباشند صورت م

آنرا مجددا با اندکی تغییر در معنا و کیفیت ایجاد می نماید. )زاجکووسکا، مونیکا و  نموده و ییپس از آن به طور موثر رمزگشا

که بوسیله آن یک فرد، گروه یا سازمان )فرستنده( نوعی اطالعات را )پیام( به فرد، . ارتباطات فرآیندی است (2011همکاران ، 

 (2003گرینبرگ  و بارون، گروه یا سازمان دیگری )گیرنده( منقل می نماید. )

 سازمانی ارتباطات یکانالها 2-1

کانال وجود دارد:  یآن اطالعات منتقل شده است. دو نوع اصل یقاست که از طر یرسانه ا یاکانال  یاز مدل ارتباط یبخش مهم

هر  ی،کالم یرکلمات است. ارتباط غ یقانتقال معنا از طر یکتب یاو  یشفاه یلهشامل هر وس ی. ارتباط کالمیکالم یرو غ یکالم

 (2003)مک شاین، استیون، کند. یاستفاده نم اتاز ارتباطات است که از کلم یبخش

 رسمی در مقابل ارتباطات غیر رسمیارتباطات  8-1

 ی،بر ارتباطات رسم یارتباطات سازمان یاتادب یو به تبع آن تمرکز اصل یکبزرگ بروکرات یسازمان ها یرانمد یدر گذشته، نگران

مانع بالقوه بر سر  یکدر ارتباط بوده و به عنوان  یو افق یفرد ینبا ارتباطات ب یبه طور کل یررسمی،بود. ارتباطات غ یینباال به پا

به منظور حصول   یررسمیارتباطات غبه اینصورت نیست.  قضیه اما دیگر. است یدهگرد یمحسوب م زمانیراه عملکرد موثر سا

 یررسمیارتباطات غ یاغلب بحث ها مهم جلوه گر شده است. یاربس ،مدرن یاز انجام کار بصورت اثربخش در سازمان ها یناناطم

( یک ماتریس حرف 1332)دی آپریکس  دارد. ید( تاکیررسمیارتباطات غ ینه)زم ینگ و جو سازمانفره یریتبر نحوه مد

(SAY( و عمل )DO را توسعه داد. یعنی مدیران چیزی را می گویند و )انجام می دهند. دی آپریکس ایده آل  کار دیگری را
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وجود دارد و  یموضوع است که ارتباط کاف یننشان دهنده اکه ترین ارتباطات سازمانی را در ربع حرف باال و عمل باال قرار داد،

 یک یدارا یادسازمان در ربع  حرف باال/ عمل کم به احتمال ز یک دارد. یهماهنگآنها با ارتباطات سازمان  یریتاقدامات مد

 (2002)بیکر، کاترین،  با هم در تعارض هستند. یرسم یرو غ یاست که در آن ارتباطات رسم یفرهنگ سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2002)بیکر، کاترین،  همبستگی حرف و عمل مدیر با تعارض ارتباطات رسمی و غیر رسمی : ارتباط  8شکل 

.z, z   bb dr ;lz,,  

حرف باال/ 

 عمل پایین

حرف پایین 

/ عمل 

 پایین

حرف پایین/ 

 عمل باال

حرف باال/ 

 عمل باال

پایی عمل باال

 ن

با

 ال

 حرف

پا

یی

 ن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 یرو یدتاک یشترب یمورب مشخص شوند. در ابتدا نسبت به ارتباطات افق یا ی،افق ی،توانند بصورت عمود یم ینارتباطات همچن

 یدمورد تاک یشتراطالعات مورب ب ی،ارتباطات سازمان یاتدر ادب یراًاخکه دیگر بدین گونه نیست.  بود یعمود یارتباطات سازمان

 (2002)بیکر، کاترین،  شوند. یواقع م

هر دو  یرندهتواند در بر گ یدهد و م یرخ م یافراد موجود در سازمان بصورت سلسله مراتب ینب ی. ارتباطات عمودیارتباطات عمود

مؤثرتر  یینبه باالست. ارتباط رو به پا یینتر از ارتباطات پا یجرا یینارتباط رو به پا به باال باشد. یینو پا یینارتباط باال به پا یانجر

 یندخود ارتباط برقرار نما یمبا کارکنان مستق یزخود و سرپرستان ن یمبا سرپرستان مستق یمارشد طور مستق یراناست اگر مد

 (2002)بیکر، کاترین،  شود. یموثر واقع م یینترتباطات باال به پا

 یقرار ندارند. در حال یدر رابطه سلسله مراتب یکدیگرشود که نسبت به  یم یافراد ینشامل ارتباط ب ی. ارتباط جانبیارتباط جانب

هنوز مطالعات انجام شده در  یرا دو چندان کرده است، ول ینقش ارتباطات جانب  یتپهن شدن سازمان اهم یراخ یکه روند ها

 (2002)بیکر، کاترین،  باشند. یکمتر م یعمود رتباطاتنسبت به ا یارتباط جانب ینهزم

به کار مشغول هستند  یگرد یا یفهبخش وظ یککه در  یکارگران با یران وظیفه ای مد یناطالعات مورب به ارتباط ب ارتباط مورب:

 یسازمانها یبرا یتوضع ینا یباشد، ول یسازمان مهم م یبرا یو  افق یاشاره دارد. اگر چه وجود هر دو حالت ارتباطات عمود

مفهوم ارتباطات مورب با شکلهای جدید سازمانی مانند سازمانهای ماتریسی و پروژه ای عجین  .یستن یکاف یگرد یمدرن امروز

و مورب محدود  یافق ی،توان به عمود ینم یگرارتباطات را د یانجر ی،با وجود و سرکار آمدن سازمان شبکه ا ین،همچنشده است. 

 (2002کر، کاترین، )بی نمود.

 رضایت از ارتباطات 1-1

 در روابط به متغیرهای مربوط و اطالعات جریان از فردی رضایت عنوان به تواند می ارتباطات از رضایت

 ارتباطی که در متعدد جنبه های از کارکنان رضایت عنوان به تعریف شود.همچنین رضایت از ارتباطات را سازمان،

 (1831کرده اند.)ساغروانی، سیما،  تعریف دهد، سازمان رخ می

داونز و هایزن نیز رضایت افراد از جنبه های مختلف ارتباطی در سازمان را بعنوان رضایت از ارتباطات تعریف کرده اند. تحقیقات 

هشتگانه زیر را شامل می ابعاد آنها نشان داد که رضایت از ارتباطات، ساختاری چند وجهی دارد. آنها معتقدند رضایت از ارتباطات 

 گردد:

 جو ارتباطات 

 و انگیزش باعث سازمان در ارتباطات مبین درجه ای است که  و است سازمانی و شخصی ارتباطات سطوح شامل

 کارکنان در سازمانی هویت گیری شکل به ارتباطات، جو شود. سازمانی می اهداف به نیل برای افراد تحریک

سازمانی  اهداف به دستیابی برای کارکنان، انگیزش طحس دربردارنده ارتباطات، جو دیگر، عبارت می کند به کمک

(. بنابراین می 1831) ساغروانی، سیما، ان معرفی و شناسایی کنند موثراستبرای اینکه کارکنان خودشان را با سازماش و است

هر چقدر شخص بین هویت و محل برخورد هویت فرد با هویت سازمان است.  ،که جو ارتباطاتتوان به نحوی اینگونه ادعا کرد 

 ارزشهای خود و جو ارتباطات سازمان همپوشانی یا ناسازگاری مشاهده نماید بصورت جاذبه و دافعه عمل می نماید.

 ارتباط با مافوق 

افوق، پذیرای ایده ها بوده، به صحبتها گوش فرا شامل ابعاد ارتباطی رو به باال و رو به پایین است و مبین درجه ای است که یک م

(. از جمله تنشهایی که بین مدیران و 1831)ساغروانی، سیما،  داده و به افراد توجه کرده و مشکالت کاری آنها را حل می کند.
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 -2ناحیه عمومی -1)کارکنان وجود دارد تنش ارتباطی بین آنهاست. عدم توجه یا عدم آشنایی با نواحی چهار گانه شخص یا مدیر 

لیل عدم وجود بازخور و خودگشودگی، در لفافه سخن گفتن و عدم مهارت در ناحیه ناشناخته( بد -1ناحیه کور  -8ناحیه خصوصی 

شنیدن سخنان از عواملی محسوب می شوند که هم بر جذابیت سازمان تاثر گذارده و هم ارزشهای فرد و سازمان را تحت شعاع 

 باشد تر عیوس و شتریب یعموم هیناح چه هر است آن از ینوع کارکنان و ریمد ارتباط که افراد نیب ارتباط درخود قرار دهد. 

 افشا، در. ردیپذیم صورت افشا و بازخورد زمیمکان دو قیطر از یعموم منطقه . توسعهی یابدم کاهش و سوءتفاهمات تعارضات

 و ابدییم کاهش یخصوص منطقه بیترت نیا ه. بهستند گرانید با خود به مربوط اطالعات گذاشتن انیم در به لیخود ما رانیمد

 شیافزا او یعموم منطقه و کند ییشناسا شناسد، ینم که را خود های یژگیو و رفتار از قسمت آن ریمد تا شودیم بازخورد باعث

اینجاست که بحث خود گرفتگی و خود گشودگی بعنوان ارزش خود  .ابدی کاهش کارکنان با او یارتباط های تنش جهینت و در افتهی

 را نشان میدهد.

 انسجام سازمانی 

مبین درجه ای است که افراد اطالعات کامل و منسجمی را در مورد محیط کاری خود دریافت می کنند. مانند برنامه های بخشی و 

احل اولیه استخدام و ارائه پیشنهاد کار به سازمان باشد اگر در صورتیکه شخص در مر (.1831) ساغروانی، سیما، الزامات شغلی

اطالعات کامل و جامع و منسجمی در مورد سازمان و محیط کاری دریافت ننماید مراحل بعدی استخدام به هیچ عنوان میسر 

با توجه به چرا که همانطور که قبال گفته شد جذابیت سازمان برای فرد  نخواهد بود که خود از جذابیت سازمان خواهد کاست.

 کند. یم ییر)تعامل( با سازمان تغیرتباطات )اطالعات( و دلبستگااز  یتارتباطات و رضا یزانم

 کیفیت رسانه 

 و واضح کتبی، ارتباطات و و دستورات به خوبی سازماندهی شده مالقات های برنامه که است ای مبین درجه

از کارمندان  ینکهوا و به جریان اطالعات در سازمان از طریق کانالهای متعدد اشاره دارد. (1831هستند) ساغروانی، سیما،  شفاف

. اثربخشی (2011)ذوالحمری عبداهلل،  شود یم یاطالعات نظر خواه یزانمنابع اطالعات و مقدار و م ینو وضوح  ا یددر مورد مف

 و است یکیزیف مفهوم کی یارتباط کانال گری است که باید در فرآیند ارتباطات به آن پرداخته شود.کانالهای ارتباطی بحث دی

 همانند، است امیپ رندهیگ و فرستنده نیب یارتباط یمجرا و کندیحرکت م مردم نیب ریمس نیا در امیپ که است یریمس انگریب

ارتباط اثربخش کلید موفقیت سازمان محسوب  نارها.یسم و جلسات نترانت،ینترنت، ایا ،یکیالکترون مکتوب، چهره، به چهره ارتباط

می شود. ارتباطات اثربخش به کانالهای اثربخش نیاز دارد. کانالهایی که با توجه به ارزشها و نیازهای طرفین درگیر ارتباطات 

 )فرستنده و گیرنده( طراحی شده باشد.

 ارتباطات افقی و غیر رسمی 

تا چه حد  ینکهو ا یعهادراکات کارکنان در مورد شا (.1831) ساغروانی، سیما، اطات غیر رسمی و افقی وجود دارد درجه ای که ارتب

 نوع دو ،یطورکل . به(2011)ذوالحمری، عبداهلل،  باشد. یم یانو به سهولت در جر یقدر سازمان درست و دق یررسمیارتباطات غ

 به یرسم روابط شبکه برداشت، نیا بر عالوه ررسمی.یغ و یروابط رسم شبکه دارد؛ وجود نها سازما درون و انیم یارتباط شبکه

 نییتع و یسازمانده یرسم صورت به که است سازمان نیچند انیم در ای و سازمان کی در ها نقش از یا آگاهانه ساختار یمعن

 ساختار نوع هر واقع در گذاردیم اثر آن بر حال نیع در و شده داریپد یرسم سازمان دل در زین یرسم ریغ روابط است. شبکه شده

 لیمسا توان یم یزمان تنها . بنابراینشود یم شناخته یرسم ریغ روابط شبکه عنوان به که دارد زین یدوم چهره یرسم روابط

 یرسم ریغ روابط و ها یبند گروه هنجارها، از سازمان، یرسم ساختار بر عالوه که کرد درک کمال و تمام را سازمانها یتیریمد

(. عالوه بر روابط رسمی در سازمان که بر اساس ساختار 1830)محمدی کنگرانی، حنانه و همکاران، داشت یآگاه زین ها آن انیم
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سازمانی  ونیازهای کاری و وظیفه ای شکل می گیرد، روابط غیر رسمی نیز  شکل می گیرد البته با توجه به نیازها و ارزشهای 

که اثربخشی و بهره نیازهایی چون برانگیختگی، لذت طلبی، موفقیت، قدرت ، امنیت، هم نوایی )همرنگ جماعت شدن(  کارکنان

وقتی افراد سازمان با مشکالت و استرس و عدم قطعیت رو به رو هستند برای بسیار تحت شعاع خود قرار می دهد.  وری سازمان را

وقتی استفاده از کانال رسمی کاهش های غیر رسمی روی می آورند.  تبط به کانالرهایی از این عدم قطعیت و کسب اطالعات مر

نیاز  .میزان استفاده از کانال غیر رسمی افزایش می یابدو شخص از طریق روابط رسمی اطالعات مورد نیاز را کسب نکرد می یابد 

 افراد به اطالعات تأثیر مهمی بر رشد شبکه غیر رسمی دارد.

 یماندیدگاه ساز 

(. 1831) ساغروانی، سیما، مبین آگاهی کارکنان از اطالعات کلی سازمان است، مانند اهداف، استانداردها و عملکرد سازمان 

همچنین دانش و آگاهی در مورد حوادث خارج از سازمان مانند ساسیتهای جدید دولت که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می 

رهای جامعه خویش. خو گرفتن یا امعه پذیری یعنی آشنا شدن کودکان با ارزشها و ایستاج(. 2011ذوالحمری، عبداهلل،  )دهد.

پذیرفتن و رعایت فرهنگ و ارزشهای سازمانی را جامعه پذیری کارکنان با سازمان نامیده اند. بعبارت دیگر جامعه پذیری فرایندی 

امعه پذیری سازمانی فرآیندی است که از طریق آن کارکنان است که افراد از طریق آن تبدیل به انسانهای اجتماعی می شوند و ج

فرهنگ و ارزشهای سازمانی خودشان را می آموزند. فرآیندی است که افراد تازه وارد از فردی بیگانه به فردی خودی و عضوی موثر 

و رویه های سازمانی را می برای سازمان تبدیل می شوند. فرآیندی که از طریق آن اعضای جدید ارزشها، هنجارها، خط مشی ها 

که  (. فرد قبل از ورود به سازمان دارای ارزشها، ادراکات، انتظارات و نگرشهایی است1833شناسند.)فرهنگی، علی اکبر و همکاران، 

گونه رویارویی فرد با سازمان فرد باید با واقعیتهای مشهود ومکتوم سازمان آشنا شود. هر با خود به سازمان می آورد در مرحله 

پنهان کاری در این مرحله از طرف سازمان تاثیر خود را دیر یا زود بر عملکرد فرد خواهد گذاشت. مرحله جامعه پذیری در 

. اگر شخص تازه وارد ارزشها و هنجارهای سازمان را صورتیکه بدون پنهان کاری و درست صورت گیرد دو حالت را بوجود می آورد

داند طبق مراحل جذابیت سازمان به مرحله ازدواج )وصلت( می انجامد. در غیر اینصورت فرد تمایلی آینه تمام نمای ارزشهای خود ب

 ندارد که خود را با واقعیتها و ارزشهای حاکم بر سازمان همسونماید.

 بازخور شخصی 

 معیاری از کارکنان آگاهی وهمچنین اند مواجه آن با کارکنان که ای کاری مسائل از ها مافوق آگاهی مبین

. طبق نظریه ارزشی شوارتز افراد دارای ارزشهایی برای خود می باشند(.  1831شوند) ساغروانی، سیما،  می ارزیابی آن با که

خود هدایتی، برانگیختگی، لذت طلبی، موفقیت، هم نوایی )همرنگ بحث بازخور شخصی می تواند با ارزشهایی انسانی چون 

 ها را برآورده ساخته که به تبع آن جذابیت سازمان افزایش می یابد.جماعت شدن( در ارتباط بوده و آن

 ارتباط با زیردستان 

بیشتر شامل سرپرستان شده و توانایی آنان را در ایجاد تمایل و قابلیت زیردستان برای ارسال اطالعات خوب و دقیق به مافوق را در 

ناگزیرند برای تصمیم گیری دورهم بنشینند و با تبادل نظر راه حل های مدیران و کارکنان  .(1831) ساغروانی، سیما، بردارد

مختلف را مورد بررسی قرار دهند در نهایت بهترین راه حل را انتخاب کنند . ابالغ تصمیمات و سیاست های سازمانی از سلسله 

نداشتن آگاهی از شیوه های صحیح . داردمراتب باالتر سازمان به سطوح پایین اجرایی نیاز به پیمودن مجاری ارتباطی گوناگون 

کاری یکدیگر را به درستی درک نکنند و این خود عامل اصلی بروز ا در محیط باعث می شود که انسانهتوسط مدیر برقراری ارتباط

 و از جذابیت سازمان می کاهد. اختالف در بین آنها می شود

 مدل مفهومی تحقیق -2
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ارزشهای انسانی بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش ارتباطات بعنوان تعدیل کننده مورد  در این مقاله قصد بر آن بود که تاثیر

بررسی قرار گیرد. بنابراین مدل مفهومی این پژوهش از سه متغییر ارزشهای انسانی )مدل ارزشهای انسانی شواتز( ، جذابیت 

زن( تشکیل یوجهی رضایت از ارتباطات داونز و ها 3ت )مدل مرحله ای جذابیت سازمانی پرز و همکاران( و ارتباطا 1سازمانی )مدل 

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 
 

 نتیجه گیری -1

برایان و همکاران، )هافمن، تناسب فرد سازمان بعنوان سازگاری بین کارکنان و سازمانی که آنها در آن کار می کنندتعریف می شود

 با تناسب نیا اند. داشته معطوف طیمح -فرد تناسب مفهوم به را ادییز توجه تیریمد صاحبنظران ر،یاخ های سال در (2002

 ن موضوع،یا ساختن روشن برای دارد معکوس ارتباط خدمت، ترک زانیبا م و مثبت ارتباط دارای ،یسازمان تعهد و یشغل تیرضا

 مفهوم ۀسلط تحت ینوع به که هستند یمیآنها مفاه ۀهم. کردند تناسب نیا از یخاص انواع کردن زیمتما به اقدام پژوهشگران

 تناسب ،  شغل -فرد تناسب سازمان، - فرد تناسب خود، های حرفه با افراد سازگاری :از عبارتند و داشته قرار فرد و طیمح تناسب

 وجود تفاوت، نیا بر دال ،یتجرب شواهدی یول متفاوتند هم با یمفهوم لحاظ از موارد نیا چند هر.  سازمان و)همکاران(  گروه

افراد به دنبال سازمانهایی می گردند که برای آنها جذابیت سازمان -(. بر اساس تناسب فرد1831)ابزری، مهدی و همکاران،  .ندارد

داشته باشند، بعنوان عضوی از یک سازمان جذب می شوند و وقتی که هیچ جذابیتی برای فرد وجود نداشته باشد از سازمان خارج 

( 2002ر )هافمن و ووئتحقیق که توسط برایان بر اساس (. 1831شده یا اصال جذب آن نمی گردد )ابزری، مهدی و همکاران، 

سازمان -نقش و اهمیت سازگاری و تناسب ارزشهای فرد و سازمان مشخص شده است. سازگاری ارزشها، تناسب فردصورت گرفت 

(. ارزشها نشان دهنده 1831را بعنوان سازگاری میان ارزشهای سازمان و  ارزشهای افراد تعریف می شود )ابزری، مهدی و همکاران، 

ماعی هستند که سازگاری افراد را با محیط شان تسهیل می کند. سازمانها از ارزش ها برای بهبود و توسعه فرهنگ نوعی هویت اجت

استفاده می کنند. بنابراین، تطابق میان سازمانی جهت حفظ اصول و موازین سازمانی مورد پذیرش نگرشها و اعتقادهای کارکنان 

سازمان مورد استفاده قرار -ان، بهنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تناسب فردارزشهای افراد و سیستم ارزش موجود در سازم

 می گیرد. البته در این وسط به نقش تعدیل کننده ارتباطات به هر نحوی باید توجه شود.
 

 

 
 

 

 

ارزشهای 

 انسانی

 ارتباطات

جذابیت 

 سازمانی
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: (1838 )بهار 1 ی شماره ششم، سال حسین)ع( امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت های پژوهش ی فصلنامه، سازمانی
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نصراهلل، رحمت اله مرزوقی، جعفر ترک زاده و مهدی محمدی، بررسی مقایسه ای نظام ارزشی فرهنگیان )مدیران و   نوروزی، -3
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