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چکیده
انسان موجودی است نیازمند و تحقق و ارضاء این نیازها هدف هر انسانی است .کار کردن یکی از آن ابزارهایی که شخص چه بطور
مستقیم و چه بطور غیر مستقیم می تواند از طریق آن نیازهای خود را مرتفع سازد .در بیشتر موارد این کار کردن در خدمت
دیگران و در مکانی است که آنها ایجاد نموده اند .حال که علت کارکردن روشن شد ،حال این سوال مطرح می شود که شخص
جویای کار چگونه دست به انتخاب سازمان محل کار خود میزند؟ یا چه عاملی او را به سمت سازمانی خاص جذب نموده و آنها را
در آن سازمان نگه می دارد؟ انسان دارای ارزشهایی که هویت او را تشکیل می دهد که این ارزشها و هویت در هنگام انتخاب
سازمان نقش مهمی را بازی می کنند .افراد جذب سازمانهایی می شوند که آینه تمامی نمای خود او باشند یعنی انعکاس دهنده
ارزشهای او باشند .انس ان شاغل ساعات زیادی از بهترین لحظات عمرش را در سازمانی می گذراند که در آنجا به کار و فعالیت
مشغول است .در بازار کار رقابتی امروز ،جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد ،به چالش اصلی بسیاری از
سازمانها تبدیل شده است .بنابراین جذابیت سازمانی و برآیند جاذبه ها و دافعه های سازمانی در جذب و حفظ این مهمترین
منبع سازمانی مساله بسیار مهمی است .ارتباطات یک موضوع پیچیده بوده و وجود ارتباطات (رسمی و غیر رسمی) شاخصه هر
سازمانی است .شخص در سازمان خواسته و ناخواسته با افرادی دیگری نیز در ارتباط می باشد که این ارتباطات نیز به نوبه خود هم
در انعکاس هویت شخص و هم در افزایش یا کاهش جذابیت سازمان نقش آفرینی می نماید .بنابراین در این مقاله ارزشهای فردی و
ابعاد آن را معرفی نموده و سپس به بحث جذابیت سازمانی و شاخص های آن پرداخته شده و نقش واسطه ای ارتباطات را در این
میان بررسی نمو ده ایم.
کلمات کلیدی :ارزشهای انسانی ،جذابیت سازمانی ،ارتباطات

www.SID.ir

Archive of SID

 -1مقدمه
زندگی گروهی ،سازمانی و اجتماعی می طلبد که در چند و چون روابط میان افراد و گروهها تفاهم حاصل شود .تفاهمی که انضباط
در ابعاد گوناگون را به ارمغان آورد .بهترین راه برای ایجاد چنین تفاهمی ،ارزشهاست .در سایه ارزشها تفاهم پایدار امکان پذیر است
؛ 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.
(رضائیان )1831 ،تحقیقات نشان داده است که هزینه ی انتخاب ،استخدام و آموزش هر فر د می تواند بین چند هزار تا صدها هزار
دالر در نوسان باشد .امروزه ،سازمان ها با چالش جذب،توسعه و حفظ کارکنان با کیفیت باال روبه رو هستند در واقع  ،همیشه این
پرسش مطرح بوده است که کارجویان چگونه دست به انتخاب سازمان محل کار خود می زنند؟ به عبارت بهتر :چه عاملی
متقاضیان استخدام را به سمت سازمانی خاص جذب می کند و آنان را در آن نگه می دارد؟  (.عریضی. )1838 ،افراد جذب سازمان
هایی می شوند که ویژگی هایی متناسب با ویژگ ی های خودشان داشته باشند .به هنگام انتخاب شغل از سوی متقاضیان ،ویژگی
های شخصی مانند اهداف ،نیازها ،ارزش ها ،ترجیحات و عالیق کارجویان که قابل مقایسه با فرهنگ ،ارز ش ها ،ساختار ،اندازه و
نظام پرداخت سازمان است ،بر گزینش سازمان محل کار مؤثر است .به عبارت دیگر باید ارزش های کارجویان ،موافق ارزش های
سازمان محل کار باشد .ارزش ها ،نشان دهنده ی نوعی از هویت اجتماعی هستند که سازگاری افراد را با محیط شان آسان می
کند و به عنوان اعتقادهای هنجاری درونی شده ای تعریف می شوند که می تواند نگرش افراد را هدایت نمایند و بر رفتار اثر
بگذارند( .عریضی .)1838 ،از طرف دیگر بحث جذابیت سازمان پیش خواهد آمد .جاذبه های سازمان یا برآیند نیروهای جاذبه و
دافعه سازمان باید بگونه ای باشند که شخص با توجه به ارزشهای انسانی خاص خود سازمان را جذاب ببیند و جذب آن شود.
بنابراین تقابل این دو مفهوم جای بحث دارد .از یک طرف ارزشهای انسانی مطرح می شود و از طرف دیگر ارزشهای سازمانی،
فرهن گ سازمانی و جذابیت سازمانی .که در این بین از نقش ارتباطات سازمانی نیز نباید چشم پوشی نمود.
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
که چه عواملی در سازمان برای شخص جذابیت داشته و او را به سمت سازمان جذب می نماید؟ و همچنین به نقشی که ارتباطات
سازمانی ( رسمی و غیر رسمی) در این بین بازی می کنند بپردازیم.
 -2تعاریف
در نظریه ارزش اجتماعی-روانی ،مفهوم ارزش وابسته به کسی است که دارای ارزش است ،نه به یک شی که دارای
ارزش است .عالقه و دلبستگی در نظام ارزشها در درون یک فرهنگ و در افراد وجود دارد .در ارزش ذهن گرایی ،تمرکز بر اهمیت
نسبی ارزش ها است  ،نه بر نتایج مورد نظر این ارزش ها .در این زمینه که ارزش چیست ،اختالفات و ناسازگاریهای نسبی وجود
دارد .پژوهشگران بر این بحث تاکید دارندکه ارزشها یک حالت ،مرام ،اعتقاد ،طرح یا صفت ،معیار یا مالک ،استاندارد ،گرایش یا
تمایل ،هدف و شناخت درونی هستند .کالکهان معتقد است که ارزش ،یک تدبیر مطلوب و مورد پسند است ،که انتخاب حاالت و
وسائل موجود و فرجام یک عمل را تحت تاثیر خود قرار می دهد .کالکهان و استرادبک معتقدند که ارزش تمایالتی پیچیده ولی
قطعاً دارای اصولی طرح دار (منظم  -مرتب) محسوب می شوند .روکیچ معتقد است که ارزش یک باور یا اعتقاد پایدار است که
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
مرتبط با مجموعه ای از اعتقادات و طرز تلقیها عمل نماید .ویلیامز معتقداست ارزش یعنی معیار مطلوبیت .کان و شولر ارزش را
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استانداردهای مطلوبیت می دانند .هافستد معتقد است ارزش تمایالت گسترده ای هستند به منظور ترجیح حاالت خاصی از امور بر
سایر امورات .هیچر معتقداست ارزش معیاری است درونی و پایدار و نسبتا کلی برای ارزیابی .شوارتز ارزش را معیاری می داند که
افراد برای انتخاب و توجیح اعمال و همچنین ارزیابی افرا د ( همچنین ارزیابی خود فرد) و حوادث و اتفاقات مورداستفاده قرار می
دهند .شواترز ( ) 1331ارزش را هدف فرا موقعیتی مطلوب و متنوع از نظر اهمیت می داند که بعنوان اصول راهنما در زندگی فرد یا
جوامع دیگر عمل می نماید( .کیووال)2003 ،
جذابیت سازمانی را در یک معنای محدود ،به نگرش فرد نسبت به سازمان به عنوان یک کارفرما اشاره دارد .همچنین
می توان آن را به یک بیان ساده تر عنوان نمود "من دوست دارم برای این سازمان کار کنم" ( هیوز و همکاران  .)2008در یک
مفهوم گسترده تر ،جذابیت سازمانی همچنین می تواند در برگیرنده نیات شخص نسبت به یک سازمان به عنوان یک کارفرما باشد.
بعنوان مثال " من تالش زیادی می کنم که برای این سازمان کار کنم"( .وان هوی .)2002 ،جذابیت سازمانی نشان دهنده یک
ساختار نگرشی است که می تواند قبل از مراحل اولیه استخدام اندازه گیری شده و با مراحل بعدی استخدام از جمله تقاضای واقعی
برای تصاحب شغل و تصمیمات انتخاب شغل مرتبط می باشد (یوان جین فنگ .)2003 ،مفهوم جاذبه سازمانی ( )OAبه طور
معناداری با استخدام کارمندان در ارتباط بوده و در بر گیرنده تصورات کارمندان و محققان از زمینه های مختلف سازمانی مانند؛
رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،روانشناسی ،بازاریابی و استراتژی می باشد .با این حال ،هنوز بینش و بصیرت بسیار کمی در مورد
چگونگی ترسیم و تصور سازمان بوسیله کارکنانآن وجود دارد (پرز ام انریک و دیگران.)2011 ،
ارتباطات را می توان بعنوان تبادل اطالعات ،تفکرات و احساسات بین افراد یک گروه تعریف نمود ،بعبارت دیگر اطالعات
یک نقش اساسی در تعادل اهداف فردی و سازمانی ایفا می نماید(.بویاجی و دیگران .)2010 ،ارتباطات به طور ضمنی شامل انتقال
اطالعات ،دانش ،و مهارت ها از فرستنده به کاربران نهایی از طریق زنجیره ای از فرآیندها می باشد که شامل ایجاد پیام ،توضیحات،
و رمزگشایی می گردند (زاجکوسکا و دیگران.)2011 ،
 -8ارزشهای انسانی
از همان ابتدای شروع بحثهای علوم اجتماعی ارزشها یک مفهوم محوری بوده اند .هم دورکیم ( )1321/1331و هم وبر
( )1313/1301نقش مهمی را برای ارزش ها به منظور تشریح سازمان های خصوصی و اجتماعی و تغییر قائل بوده اند .ارزشها نه
تنها در جامعه شناسی نقش مهمی را ایفا می کنند بلکه در روانشناسی ،انسان شناسی ،و رشته های مرتبط نیز همین نقش را
دارند .ارزش ها برای مشخص کردن گروه های فرهنگی ،جوامع و افراد به منظور ردیابی تغییرات در طول زمان و همچنین به
منظور توضیح مبانی و اساس انگیزشی نگرش و رفتار مورد استفاده قرار گرفته اند( .شوارتز)2012 ،
 8-1منشاء ارزشها
ارزشها شدت و ارتباط خاصی دارند که می تواند به عنوان اولویت ارزش توصیف شوند .اولویت های ارزشی هم به یکدیگر نزدیک
بوده و هم همپوشانی دارند .ارزشها در سطح افراد ،سازمانها و اکل جامعه عمل می کنند .سیستم شخصیتی مک کری و کوستا
( )1333ارزش ها را بعنوان سازگاری با شرایط فرهنگی مطرح می نمود که بطور پویا با تمایالت اساسی (شخصیت) و همچنین
خودپنداری در ارتباط می باشند( .کیووال)2003 ،
ارزش ها از منابع مختلفی به دست آمده ،که شخص بسیاری از آنها را نمی شناسد .به عنوان مثال ،هیچر ( )1338توضیح می دهد
که ساختارهای نهادی ،مانند خانواده ،ارزشها را تعیین می کنند .با این حال ،فیتر( )1311و هیچر ( )1338اشاره می کنند که تا
حدی ،ارزشها از طریق تجربه شخصی افراد شکل گرفته و اهمیت نسبی آنها متاثر از تجربیات منحصر به فرد زندگی فرد می باشد.
ارزشها خالصه ای از تجربه پیشین محسوب شده و ارائه دهنده یک استراتژی برای برخورد و رویارویی با گزینه های جدید می
باشند( .کیووال)2003 ،
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 8-1-1شخصیت
صفات شخصیتی ابعاد تفاوت های فردی در زمینه تمایالت بوده که نشاندهنده الگوهای سازگار تفکر ،احساسات و شیوه عمل می
باشند .تفاوت اصلی بین صفات و ارزش ها این است که صفات تمایالت پایداری هستند که توصیف می کنند "افراد چگونه هستند"
ولی ارزش اهداف پایداری هستند که توصیف می کنند "افراد چه چیزی را مهم می دانند" (کیووال .)2003 ،صفات شخصیتی نوعا
بعنوان توصیفات الگوی مشاهده شده رفتاری مطرح می شوند در حالیکه ارزشها معیارهایی هستند که افراد از طریق آنها به قضاوت
رفتارها ،افراد و رویدادها می پردازند .صفات شخصیت بر حسب اینکه اشخاص تا چه میزان یک ویژگی را نشان می دهند دارای
تنوع می باشند در حالیکه ارزشها بر حسب اهمیتی که افراد برای اهداف خاصی قائل می شوند(بیلسکی و شوارتز .)1331 ،یافته
های روکاس و همکاران این ایده را بیشتر حمایت می کند که تاثیر ارزش بر رفتار بیشتر به کنترل شناختی بستگی دارد تا تاثیر
صفات .تمایز و تفاوت دیگر این است که صفات بطور کلیشه ای بسیار پایدار ،طوالنی مدت و درونی هستند ولی ارزشها از طریق
جامعه پذیری یا اجتماعی شدن و قرار گرفتن در یک محیط اجتماعی جدید بیشتر در معرض تغییر قرار دارند .بیلسکی و شوارتز
( )1331به روابطی معنی دار و سیستماتیک بین اولویت های ارزشی با متغیرهای شخصیت پی بردند .روکاس و همکاران ()2002
اشاره می کنند که چندین مکانیسم ممکن است ارزش ها و صفات را با یکدیگر پیوند دهند:
 -1خلق و خوی ذاتی ممکن است منجر به ایجاد صفات و ارزش های مشابهی گردد.
 -2مردم رفتارهایی را دنبال می کنند که در راستای سازگاری با ارزش های خود آنها باشد ،بنابراین ارزشها ممکن است
صفات را تحت تاثیر خود قرار دهد.
 -8زمانیکه مردم اعمال برگرفته شده از صفات خود را با استفاده از اظهارات ارزشی توجیه می کنند صفات ممکن است بر
ارزشها تاثیر بگذارد(.روکاس و همکاران)2002 ،
 8-1-2اجتماعی شدن یا جامعه پذیری
طبق نظرسوپر ( ،)1331منشاء ارزش ها را باید در نیازها جستجو نمود که تظاهرات مرتبط با بقای شرایط فیزیولوژیکی
محسوب می شوند .برای مثال ،گرسنگی یک نیاز است که نیاز به ارضاء یا رفع آن هست ،اما برای جلوگیری از تعارض باید هنگام
انتخاب شیوه خوردن و ارضاء گرسنگی به شرایط اجتماعی نیز توجه گردد .عملکرد یا وظیفه ارزش های انسانی برآوردن نیازهای
انسان می باشد و در همان زمان ارضاء نیاز بایدعزت نفس نیز مد نظر قرار گیرد .کالکهان پیچیدگی ارتباط بین ارزش ها و نیازها را
نشان می دهد :یک ارزش نیازهای متعددی را تا حدودی برآورده می نماید و تا حدودی مانع از بروزنیازهای دیگری می شود ،به
همین منوال نیمی از نیازها را برآورده ساخته و نیمی دیگر را مسدود می نماید .عالوه بر این ،او ادعا می کند که ارزش ها هم
توسط نیازها ظهور کرده و هم باعث بوجود آمدن نیاز می گردند .در یک سطح فردی ،فرآیند تبدیل نیازها به ارزش را جامعه
پذیری یا اجتماعی شدن می گویند .افراد در درون شبکه های اجتماعی به دیگران توجه نموده و الگوهای ارزش دو طرفه یا
متقابلی را برای خود ترسیم می نمایند( .کیووال)2003 ،
 8-1-8فرهنگ
ارزش های مشترک این اطمینان را حاصل می کنند که اعضای یک جامعه یکدیگر را درک نموده و بدون اینکه بحث و مذاکره
زیادی بین آنها باشد اهداف مشابه ای به شیوه ای سازگار دنبال نمایند .در سطح جامعه ،ارزشها هدایت کننده تحقق نیازهای
زیستی و اجتماعی افراد می باشند .فرهنگ نشان دهنده استراتژی مردم برای انطباق می باشد .در سطح جامعه ،ارزش ها پایدار
هستند ،چرا که هر ارزشی توسط یک شبکه تجمعی از معانی و تفاسیر احاطه شده است فرهنگ به تدریج در تجربیات سازنده نسل
جدید تغییر ایجاد نموده و منعکس کننده تغییراتی در آن خواهد شد اگر چه فرهنگها در پاسخ به تغییرات محیط اجتماعی-
اقتصادی ،سیاسی و فن آوری تغییر می کنند ،اما در عوض می توانند شکل دهنده آن محیط نیز باشند( .کیووال)2003 ،
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 8-2تئوری ارزش شوارتز
شوارتز مشهورترین مقاله خود را در زمینه تئوری ارزش چند سال بعد از همکاریش با بیلسکی منتشر نمود .نظریه ارزش شوارتز
یک مفهوم از ارزش را مورد تایید قرار می دهد که شش ویژگی اصلی ارزش را مشخص نموده و به طور ضمنی در نوشته های
بسیاری از نظریه پردازان مشخص و مشهود می باشند:
 -1ارزش باورهای هستند که بطور تفکیک ناپذیری با احساسات در ارتباط می باشند.
 -2ارزشها ساختاری انگیزشی محسوب شده که با اهداف مورد نظر و مطلوب افراد در ارتباط می باشند و محرک عمل و
فعالیت افراد محسوب می شوند.
 -8ارزش فراتر از اقدامات و شرایط خاص می باشند.
 -1ارزش ها به عنوان استاندارد یا معیار عمل می نمایند .و معیاری هستند برای انتخاب یا ارزیابی فعالیتها ،خط مشی ها،
افراد و رویدادها.
 -1ارزش ها براساس میزان اهمیت نسبت به یکدیگر مرتب شده اند.
 -2اهمیت نسبی ارزشهای چند گانه هدایت کننده عمل و فعالیت می باشد.
 2موردی که در باال ذکر شد ویژگیهایی هستند که همه ارزشها از آنها برخوردارند .چیزی که باعث تمایز یک ارزش از ارزش دیگر
می شود  ،نوع هف یا انگیزه ای است که آنها بیان می دارند .نظریه ارزشها بر اساس انگیزه ای که ایجاد می شود  10ارزش را
مشخص می نماید( .شوارتز)2012 ،
 -1خود هدایتی ( -2 ،)Self-Directionبرانگیختگی ( -8 ،)Stimulationلذت طلبی ( -1 ،)Hedonismموفقیت
هم نوایی (همرنگ جماعت
( -1 ،)Achievementقدرت ( -2 ،)Powerامنیت (-1 ،)Security
شدن)( -3 ،)Conformityسنت ( -3 ،)Traditionخیر خواهی ( – 10 ،)Benevolenceجامع گرایی
(.)Universalism
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خود
تعالی
خود
شکوفایی

محافظه
کاری

موافق با
تغییر

خود
افزایی

شکل : 1مدل نظری روابط میان ده گونه انگیزشی ارزش (شوارتز)2012 ،
ساختار دایره ای در شکل  1الگوی کلی روابط تعارض وتجانس میان ارزش را به تصویر می کشد .این دو بصورت مشترک در هدف
انگیزشی وسیعی سهیم هستند .هم نوایی بیشتر به سمت مرکز و سنت به سمت حاشیه گرایش دارد .این بدین معنی است که
ارزشهای سنت تعارض بیشتری با ارزشهای مقابل خود دارد .انتظارات مربوط به ارزش سنت نسبت به انتظارات مربوط به هم نوایی
انتزاعی تر و مطلق تر می باشند .بنابراین آنها شدت بیشتری در تعارض یا رد صریح ارزشهای مخالفت خود دارند .مشاهده ارزش
های سازماندهی شده در امتداد دو بعد به ما این امکان را می دهد تا اختالفات بین ارزش های رقابتی را بطور خالصه بیان نماییم.
(شوارتز)2012 ،
همانطور که شکل  1نشان می دهد ،یک بعد تضاد را ارزشهای « موافق بودن با تغییر و محافظه کاری تشکیل می دهد .این بعد
مجسم کننده تعارض بین ارزشهایی است که بر استقالل فکر ،عمل و احساسات و آمادگی برای تغییر (خود هدایتی ،برانگیختگی)
تاکید دارند با ارزش هایی که بر نظم ،خود محدودگری ،حفظ گذشته و وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر (امنیت ،هم نوایی،
سنت) تاکید دارند .بعد دوم تضاد را ارزشهای خودافزایی و خود تعالی یا خودشکوفایی تشکیل می دهد  .این بعد تجسمی است از
تعارض بین ارزشهایی که بر نگرانی برای رفاه و منافع دیگران (جامع گرایی ،خیرخواهی) تاکید می کنند با ارزشهایی که بر پیگیری
منافع خود و موفقیت نسبی و تسلط بر دیگران (قدرت ،موفقیت) تاکید دارند .لذت طلبی عنصر مشترک بین موافقت با تغییر و
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خود افزایی است .اگرچه این نظریه بیان کننده ده ارزش مجزا از هم می باشد ،اما ادعا می کند که در یک سطح عمومی تر ،ارزش
ها یک پیوستار از انگیزه های مرتبط را تشکیل می دهند .این پیوستار خود منجر به ایجاد ساختاری مدور می گردد.
عموماً ارزشهای مورد نظر افراد با یکدیگر متفاوتند .اگر فرض شود که دو نفر دارای ارزشهای مشابه هستند ،باز هم شدت و قدرت
این ارزشها در نزد آنها یکسان نیست .افزون بر این ،ارزشها حالت سلسله مراتبی دارند ،یعنی در یک مجموعه از ارزشها ،فرد دست
به اولویت بندی می زند .بناب راین وقتی فرد ارزش هایش را بر اساس اهمیتی که برایش دارد ،مرتب می کند ،نظام ارزشی خود را
مشخص می کند .می توان گفت نظام ارزشی منظومه ای از ارزشهاست که بر اساس اهمین نسبی شان تنظیم شده اند( .نوروزی،
)1831
 -1جذابیت سازمانی
افراد نوعاً از طریق عضویت در یک سازمان بدنبال برآورده ساختن نیازهای فردی خود هستند .جذاب بودن کارفرمایان برای
جویندگان کار مفید است زیرا به جویندگان شغل اجازه می دهد برنامه ها و اهداف که با جستجوی شغل بدنبال آن هستند را در
سازمان هدایت و مدیریت کنند  .این باورها در ر استای عقاید روانشناسان تعاملی قرار دارد که بر این باورند که افراد زمانی به
سازمان جذب می شوند که محیط کاری را مشاهده و انتخاب می کنند بتواند نیازهای آنها را محقق سازد( .یانگ کانگ)2011 ،
جویندگان شغل به سازمانهای جذب می شوند که به آنها اجازه می دهد هویت اجتماعی خود را از طریق بیان ارزش تعریف نمایند.
بنابراین جویای کار به نظر دغدغه خود در ارتباط با محیط را با جذب شدن به کارفرمایی با سابقه خوب در فعالیت محیطی ،بیان
می کند  .بنابراین فرصت بیان ارزش با جذابیت سازمانی منتهی می شود زیرا ایجاد هویت اجتماعی و موافقت اجتماعی را تسهیل
می کند( .یانگ کانگ.)2011 ،
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
سازد در حالیکه کاهش عدم قطعیت در زمان ورود به سازمان برای جویندگان کار جذاب است  .افرادی با این انتظارات نسبت به
کارمند درون سازمان استرس کمتری دارند که در نهایت بر فرایند تنظیمات ساده تر برای محیط کاری جدید داللت می کند.
(یانگ کانگ.)2011 ،
جذابیت سازمانی نشان دهنده یک ساختار نگرشی است که در حال حاضر می تواند در مراحل اولیه استخدام اندازه گیری شده و با
تصمیم گیری در زمینه انتخاب شغل در مراحل بعد در ارتباط می باشد .مطالعات قبلی در زمینه جذابیت سازمانی آنرا بر اساس
سطح سازمانی و فردی تعریف نموده اند در سطح سازمانی ،اعتبار سازمانی و یا شهرت می توانند به عنوان یک جزء از جذابیت
سازمانی در نظر گرفته شوند و می تواند یادآور این قضیه باشد که این سازمان شهرت خود را از طریق یک مدیر یا کارفرمای عالی
کسب نموده است .در سطح فردی ،جذابیت سازمانی به متقاضیانی اشاره دارد که قصد دارند برای این سازمان کار کرده و تالش
زیادی را برای کار کردن از خود نشان دهند( .جین فنگ اون)20011 ،

 1-1مولفه های جذابیت سازمانی
 1-2-1اندازه سازمان
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محققان مدتهای مدیدی است که استدالل کرده اند که اندازه سازمان ،چه به عنوان تعداد کارمندان و چه بعنوان درآمد فروش
تعریف شود نتایج سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد .به عنوان مثال ،در مورد سازمان های بزرگ ،به طور کلی ،این اعتقاد وجود
دارد که فرصت رشد بیشتری را در اختیار داشته باشند زیرا آنها دسترسی بیشتری به بازارهای مالی دارند و این اعتقاد وجود دارد
که کارکنان به سازمانهای کوچک در مقام مقایسه با سازمانهای بزرگ با دیدی منفی نگاه می کنند .سازمانهای با نیروی انسانی
کمتر از  100نفر احتمال کمی دارد که خود را درگیر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی پیشرفته (بطور مثال مدیریت عملکرد،
آموزش و  )....نمایند .البته ممکن است این مساله همیشه صحت نداشته باشد .محققان استخدام برخی از تفاوت هایی را که بین
عوامل سازمانی و نتایج استخدام در شرکتهایی با اندازه های متفاوت مطرح هست را شناسایی نموده اند .بعنوان مثال توربان و
کوهن ( )1338گزارش دادند که افراد با عزت نفس باال تر جذب سازمان متوسط می شوند در حالی که کسانی که اعتماد به نفس
پایین تری دارند به شرکت های بزرگ جذب می شوند( .ایزن هور ،لیندا.)2011 ،
 1-2-2استراتژی سازمانی
استراتژی سازمانی ویژگی دیگری است که برای دستیابی به اهداف سازمانی باید مد نظر قرار گیرد .استراتژی سازمانی نشان دهنده
یک اقدام برنامه ریزی شده برای رسیدن به اهداف سازمانی مورد نظر می باشد .پورتر ( )1331سه استراتژی عمومی رهبری هزینه،
تمایز یا متفاوت سازی و تمرکز یا جاویژه را شناسایی نمود که شرکت ممکن است به منظوردستیابی به مزیت رقابتی پایدار آنها را
دنبال نماید .هر استراتژی نگرش متفاوتی نسبت به برنامه های مدیریت منابع انسانی دارد .برای مثال ،سازمان هایی که استراتژی
رهبری هزینه را دنبال می کنند (به عنوان مثال ،نسبت به رقبا هزینه پایین تری دارند) برای به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر
رساندن فرصت برای سود به دنبال بهره وری و کارایی باال از طریق استانداردسازی رویه ها می باشند .دلری و داتی ( )1332نشان
دادند که انتخابهای مربوط به برنامه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان مثال ،استخدام) در صورتیکه موفق می شوند که با
استراتژی شرکت تطابق و تناسب داشته باشند .بنابراین ،سازمانهایی که رهبری هزینه را دنبال می کنند به منظور ثبات نیروی کار،
به حداقل رساندن هزینه های آموزش اولیه و اطمینان از بهینه سازی شدن بهره وری و کارایی در زمینه استخدام ،بجای استخدام
افرادی با توانمندیهای باال بدنبال افرادی با دانش ،مهارت و توانایی محدود هستند .محققان پیشنهاد می کنند که کارکنانی که به
منزله مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محسوب می شوند زمانی بوسیله سیستم مدیریت منابع انسانی مورد حمایت واقع می شوند
که اهداف استراتژیک مد نظر را تقویت نمایند .مایلز و اسنو ( )1331نشان دادند که چگونه سه شرکت الکترونیک متفاوت با
استراتژیهای سازمانی تدافعی (یعنی رهبری هزینه) ،آینده نگر یا پیشگامی( یعنی متفاوت سازی) و تحلیل گری (یعنی تمرکز) برای
استراتژیهای متفاوت خود برنامه های مدیریت منابع انسانی متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند .به عنوان مثال ،لینکلن
الکتریک ،در پیروی از استراتژی رهبری هزینه خود بر استخدام خارجی محدود و محاسبه شده همراه با توسعه داخلی و استراتژی
استخدام ارتقاءاز درون متکی است .در مقابل ،تگزاس اینسترومنتز ،در پیروی از استراتژی تمرکز خود بر استراتژیهای استخدامی
"خرید" و "ساخت" متکی است( .ایزن هور ،لیندا)2011 ،
 1-2-8اعتبار (پرستیژ) سازمانی
اعتبار سازمانی یکی دیگر از عوامل سازمانی است که در موفقیت سازمانی باید مهم تلقی گردد .اعتبار (پرستیژ) به عنوان سربلندی
سازمان ،که نتیجه موفقیت ،دستیابی ،و یا دیگر ویژگی ها یا سمبلهای مطلوب موفقیت در فرهنگ تعریف می شود .عالوه بر این،
اعتبار سازمانی سابقه یا پیشینه صادقانه و صریح هویت سازمانی محسوب می گردد .اهمیت سطح اعتبار یک سازمان تابعی از
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موقعیت سازمان ،که بوسیله "نمادها و نشانه های موفقیت در فرهنگ" و استاندارد های شخصی (یعنی ،هنجارهای فرهنگی )
معرفی می گردد( .ایزن هور ،لیندا .) 2011 ،اعتبار سازمانی بعنوان درجه ای که یک موسسه از نظر کسانی که درون سازمان هستند
چه از نظر مقایسه ای و چه بخودی خود خوب به نظر می رسد .اعتبار سازمانی اعتقادات یک کارمند درباره اینکه افراد خارج از
سازمان ،سازمان را چگونه می بینند .برخی محققین اصطالح تصویر خارجی استنباط شده را هم معنا با اعتبار اعتبار سازمانی
استفاده می نمایند با این برداشت که هر دو به باورهای یکسانی اشاره دارند .اعتبار سازمانی از تصویر سازمانی یا حسن شهرت
سازمانی از این لحاظ متفاوت است که اعتبار سازمانی به تصویر سازمانی یا حسن شهرتی که کارکنان معتقدند افراد خارج از
سازمان درباره سازمان آنها دارند اشاره دارد در حالیکه تصویر یا حسن شهرت سازمانی تصویری است که افراد خارج از سازمان واقعا
درباره سازمان دارند .افراد درون سازمان با افراد خارج از سازمان به اطالعات متفاوتی از سازمان دسترسی دارند بنابراین ارزشها و
اهداف متفاوتی را برای تفسیر این اطالعات بکار می گیرند(.کریستین ،اسمیت ) 2012،اعتبار سازمانی به حسن شهرت سازمان
مربوط می گردد چون اعتبار یک سازمان منعکس کننده اتفاق نظر اجتماعی درباره تفاوتها و برتری یک سازمان است درحالیکه
حسن شهرت سازمان نشان دهنده یک ارزیابی شخصی تر و فردی تر است( .ایزن هور ،لیندا)2011 ،
 1-8پنج مرحله جذابیت سازمانی
پنج مرحله پیشنهادی جذابیت سازمانی عبارتند از :جاذبه ناخودآگاه ،جاذبه اولیه ،جاذبه خاص یا ویژه ،تأیید جاذبه ،ارزیابی جاذبه.
این مراحل بر اساس ادبیاتی که به بررسی جذابیت سازمانی پرداخته اند توسعه یافته اند .جنبه های مختلف پردازش اطالعات
اجتماعی در هر یک از پنج مرحله بطور بارزی مشهود می باشند .پنج مرحله تئوریکی یا نظری هستند و ممکن است بسته به
اهمیت درک و در دسترس بودن سه نوع ورودی با هم تداخل قابل توجهی داشته باشند :محیطی ،تعاملی ،و خود تقویتی .مراحل
پیشنهادی به سه زیر سیستم تصمیم گیری گروه بندی می شوند :بازار ،آشنایی و وصلت .این سه زیر سیستم منعکس کننده
حرکت از تعامل غیر مستقیم به تعامل (رسمی و غیر رسمی) مستقیم ،افزایش مشارکت فرد با سازمان و افزایش برجستگی
سازمانی می باشند .بحث اصلی این است که جذابیت فردی نسبت به یک سازمان با توجه به میزان ارتباطات و رضایت از ارتباطات
(اطالعات) و دلبستگی(تعامل) با سازمان تغییر می کند( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،
 1-8-1شرایط مرزی
مدل فرآیند جذابیت کاربردهایی برای تحقیق در زمینه های مختلف از جمله رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،روانشناسی ،و استراتژی
دارد .مخصوصاً اینکه محققان را به سمت تدوین و فرموله کردن تحقیقاتی رهنمون می سازد که ماهیت پویای تعامالت انسان -
سازمان را مد نظر قرار دهند .با این حالی این مدل از شرایط مرزی خاصی برخوردار می باشد .اول اینکه تاثیر اطالعات اجتماعی و
گزینه های حاصله با توجه به تعداد گزینه های در دسترس برای افراد متفاوت خواهد بود .بنابراین ،این چارچوب ،تعامل سازمان در
مراحل مختلف تعامل با افرادی که دارای طیف گسترده ای از انتخاب می باشند را مورد بررسی قرار می دهد .دوم اینکه ،انواع
سازمان مهم و قابل توجه می باشند به نحوی که ادراک یا برداشت فردی از سازمان بر اساس خصوصیات و ویژگیهای آن سازمان
شکل می گیرد .بخش های مختلف مدل برای هر نوع سازمانی قابل اجرا و کاربردی می باشند .با این حال ،در شرایط عدم اطمینان
و تغییر که در ذات مدل فرایند جذابیت سازمانی نهفته می باشد ،مبادالت اقتصادی میان سازمان و فرد یک فرض اولیه برای
جذابیت سازمانی محسوب می گردد .سوم اینکه  ،مدل بر این قضیه تمرکز دارد که هنگامیکه یک فرد در مراحل مختلف تعامل
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فرد -سازمان قرار دارد ،چه چیزی سازمان را جذابتر می سازد .وظیفه یکپارچه سازی چرایی و چگونگی عوامل خاص در ایجاد یا
افزایش جذابیت سازمانی فراتر از محدوده عمل مدل ارائه شده  OA5Sمی باشد( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،

شکل  :2مدل پنج مرحله ای جذابیت سازمانی ((پرز ،انریک و همکاران))2011 ،
 1-8-2مدل پنج مرحله ای جذابیت سازمانی
فرآیند جذابیت سازمانی متشکل از پنج مرحله است که به سه زیر سیستم تصمیم گیری گروه بندی می شوند :در بازار ،آشنایی ،و
ازدواج (وصلت) .تا زمانیکه تعامل سازمان -فرد تغییر نکند هر کدام بصورت یک حلقه بسته از زیر سیستم پردازش اطالعات عمل
می کنند( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،
در بازار :این سیستم متشکل از تعامل غیر مستقیم است و فقط یک مرحله دارد :جذابیت ناخودآگاه (مرحله  .)1در طول مرحله
جذابیت ناخودآگاه ،فرد به هیچ وجه قصد دنبال کردن یک کار در درون سازمان را ندارد .جذابت ناخودآگاه بسیار مهم و حیاتی می
باشد ولی در بین این پنج مرحله کمتر موردتحقیق و بررسی قرار گرفته است( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،
دوستی یا آشنایی :این سیستم در طول فرآیند استخدام قرار دارد و دربرگیرنده تعامل مستقیم و غیر مستقیم بین فرد و سازمان
آینده نگر است .زیر سیستم دوستی یا آشنایی ،دارای دو مرحله است  -جذابیت اولیه (مرحله  )2و جذابیت خاص (مرحله  .)8اگر
یک کارمند پیشنهاد کار ندهد و یا اگر یک پیشنهاد کار را رد کند ،مرحله سوم یعنی جذابیت خاص به مرحله دوم یعنی جذابیت
اولیه بازخور می دهد( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،

www.SID.ir

Archive of SID

ازدواج (وصلت) :سیستم ازدواج (وصلت) به طور معمول در ارتباط با رضایت و یا عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و شامل دو مرحله
می باشد :تایید جذابیت (مرحله چهارم) و ارزیابی جذابیت (مرحله پنجم) .در سیستم ازدواج (وصلت) ،جذابیت با پدیده های
سازمانی دیگر مانند تعهد سازمانی و اجتماعی شدن در ارتباط می باشد ولی سوای از آنها محسوب می گردد .فرآیند اشتغال شامل
تعامالت مستقیم (رسمی و غیر رسمی) می باشد .مرحله پنجم ،ارزیابی جذابیت ،بسته به نتایج ارزیابی فردی به جذابیت ناخودآگاه،
جذابیت اولیه ،جذابیت خاص و یا تایید جذابیت بازخور ارائه می نماید( .پرز ،انریک و همکاران)2011 ،
 -1نقش تعدیل کننده ارتباطات
سازمان یک سیستم است و یکی از ویژگیهای هر سیستمی بحث ارتباط می باشد .ارتباط و ارتباطات را در جای جای سازمان می
توان مشاهده نمود .از ارتباط ساده یک تابلو با دیوار گرفته تا ارتباطات بسیار پیچیده بین کارکنان همه در بحث ارتباط و
ارتباطات قرار دارند .سازمان بدون ارتباطات و تبادل اطالعات متالشی می شود .بنابراین با این مقدمه می توان گفت ارتباط و
ارتباطات در کلیه فرآیندهای مدیریتی و سازمانی و همچنین تمامی پدیده های سازمانی وجود دارد و نقش آفرینی می نماید.
 1-1ارتباطات
ارتباطات می تواند به عنوان تبادل اطالعات ،فکر و احساسات بین افراد گروه تعریف شود ،به عبارت دیگر ،ارتباطات نقش اساسی
در حفظ تعادل اهداف فردی و سازمانی ایفا می کند( .بویاجی ،جمیل .)1332 ،ارتباطات به طور ضمنی انتقال اطالعات ،دانش و
مهارت ها از فرستنده به کاربر نهایی است که از طریق زنجیره ای از فرآیندها که شامل ایجاد پیام ،توضیحات ،و رمزگذاری می
باشند صورت می پذیرد .پیغام بر روی یک کانال که اغلب مورد عالقه فرستنده است قرار گرفته و منتقل می شود .کاربر نهایی
پس از آن به طور موثر رمزگشایی نموده و آنرا مجددا با اندکی تغییر در معنا و کیفیت ایجاد می نماید( .زاجکووسکا ،مونیکا و
همکاران  .)2011 ،ارتباطات فرآیندی است که بوسیله آن یک فرد ،گروه یا سازمان (فرستنده) نوعی اطالعات را (پیام) به فرد،
گروه یا سازمان دیگری (گیرنده) منقل می نماید( .گرینبرگ و بارون)2003 ،
 1-2کانالهای ارتباطات سازمانی
بخش مهمی از مدل ارتباطی کانال یا رسانه ای است که از طریق آن اطالعات منتقل شده است .دو نوع اصلی کانال وجود دارد:
کالمی و غیر کالمی .ارتباط کالمی شامل هر وسیله شفاهی و یا کتبی انتقال معنا از طریق کلمات است .ارتباط غیر کالمی ،هر
بخشی از ارتباطات است که از کلمات استفاده نمی کند(.مک شاین ،استیون)2003 ،
 1-8ارتباطات رسمی در مقابل ارتباطات غیر رسمی
در گذشته ،نگرانی مدیران سازمان های بزرگ بروکراتیک و به تبع آن تمرکز اصلی ادبیات ارتباطات سازمانی بر ارتباطات رسمی،
باال به پایین بود .ارتباطات غیررسمی ،به طور کلی با ارتباطات بین فردی و افقی در ارتباط بوده و به عنوان یک مانع بالقوه بر سر
راه عملکرد موثر سازمانی محسوب می گردیده است .اما دیگر قضیه به اینصورت نیست .ارتباطات غیررسمی به منظور حصول
اطمینان از انجام کار بصورت اثربخش در سازمان های مدرن ،بسیار مهم جلوه گر شده است .اغلب بحث های ارتباطات غیررسمی
بر نحوه مدیریت فرهنگ و جو سازمانی (زمینه ارتباطات غیررسمی) تاکید دارد .دی آپریکس ( )1332یک ماتریس حرف
( )SAYو عمل ( )DOرا توسعه داد .یعنی مدیران چیزی را می گویند و کار دیگری را انجام می دهند .دی آپریکس ایده آل
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ترین ارتباطات سازمانی را در ربع حرف باال و عمل باال قرار داد،که نشان دهنده این موضوع است که ارتباط کافی وجود دارد و
اقدامات مدیریت با ارتباطات سازمان آنها هماهنگی دارد .یک سازمان در ربع حرف باال /عمل کم به احتمال زیاد دارای یک
فرهنگ سازمانی است که در آن ارتباطات رسمی و غیر رسمی با هم در تعارض هستند( .بیکر ،کاترین)2002 ،
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شکل  : 8ارتباط همبستگی حرف و عمل مدیر با تعارض ارتباطات رسمی و غیر رسمی (بیکر ،کاترین)2002 ،

www.SID.ir

Archive of SID

ارتباطات همچنین می توانند بصورت عمودی ،افقی ،یا مورب مشخص شوند .در ابتدا نسبت به ارتباطات افقی بیشتر تاکید روی
ارتباطات سازمانی عمودی بود که دیگر بدین گونه نیست .اخیراً در ادبیات ارتباطات سازمانی ،اطالعات مورب بیشتر مورد تاکید
واقع می شوند( .بیکر ،کاترین)2002 ،
ارتباطات عمودی .ارتباطات عمودی بین افراد موجود در سازمان بصورت سلسله مراتبی رخ می دهد و می تواند در بر گیرنده هر دو
جریان ارتباط باال به پایین و پایین به باال باشد .ارتباط رو به پایین رایج تر از ارتباطات پایین به باالست .ارتباط رو به پایین مؤثرتر
است اگر مدیران ارشد طور مستقیم با سرپرستان مستقیم خود و سرپرستان نیز با کارکنان مستقیم خود ارتباط برقرار نمایند
ترتباطات باال به پایین موثر واقع می شود( .بیکر ،کاترین)2002 ،
ارتباط جانبی .ارتباط جانبی شامل ارتباط بین افرادی می شود که نسبت به یکدیگر در رابطه سلسله مراتبی قرار ندارند .در حالی
که روند های اخیر پهن شدن سازمان اهمیت نقش ارتباطات جانبی را دو چندان کرده است ،ولی هنوز مطالعات انجام شده در
زمینه ارتباط جانبی نسبت به ارتباطات عمودی کمتر می باشند( .بیکر ،کاترین)2002 ،
ارتباط مورب :اطالعات مورب به ارتباط بین مدیران وظیفه ای با کارگرانی که در یک بخش وظیفه ای دیگر به کار مشغول هستند
اشاره دارد .اگر چه وجود هر دو حالت ارتباطات عمودی و افقی برای سازمان مهم می باشد ،ولی این وضعیت برای سازمانهای
مدرن امروزی دیگر کافی نیست .مفهوم ارتباطات مورب با شکلهای جدید سازمانی مانند سازمانهای ماتریسی و پروژه ای عجین
شده است .همچنین ،با وجود و سرکار آمدن سازمان شبکه ای ،جریان ارتباطات را دیگر نمی توان به عمودی ،افقی و مورب محدود
نمود( .بیکر ،کاترین)2002 ،
 1-1رضایت از ارتباطات
رضایت از ارتباطات می تواند به عنوان رضایت فردی از جریان اطالعات و متغیرهای مربوط به روابط در
سازمان ،تعریف شود.همچنین رضایت از ارتباطات را به عنوان رضایت کارکنان از جنبه های متعدد ارتباطی که در
سازمان رخ می دهد ،تعریف کرده اند(.ساغروانی ،سیما)1831 ،
داونز و هایزن نیز رضایت افراد از جنبه های مختلف ارتباطی در سازمان را بعنوان رضایت از ارتباطات تعریف کرده اند .تحقیقات
آنها نشان داد که رضایت از ارتباطات ،ساختاری چند وجهی دارد .آنها معتقدند رضایت از ارتباطات ابعاد هشتگانه زیر را شامل می
گردد:
 جو ارتباطات
شامل سطوح ارتباطات شخصی و سازمانی است و مبین درجه ای است که ارتباطات در سازمان باعث انگیزش و
تحریک افراد برای نیل به اهداف سازمانی می شود .جو ارتباطات ،به شکل گیری هویت سازمانی در کارکنان
کمک می کند به عبارت دیگر ،جو ارتباطات ،دربردارنده سطح انگیزش کارکنان ،برای دستیابی به اهداف سازمانی
است و برای اینکه کارکنان خودشان را با سازماشان معرفی و شناسایی کنند موثراست( ساغروانی ،سیما .)1831 ،بنابراین می
توان به نحوی اینگونه ادعا کرد که جو ارتباطات ،محل برخورد هویت فرد با هویت سازمان است .هر چقدر شخص بین هویت و
ارزشهای خود و جو ارتباطات سازمان همپوشانی یا ناسازگاری مشاهده نماید بصورت جاذبه و دافعه عمل می نماید.
 ارتباط با مافوق
شامل ابعاد ارتباطی رو به باال و رو به پایین است و مبین درجه ای است که یک مافوق ،پذیرای ایده ها بوده ،به صحبتها گوش فرا
داده و به افراد توجه کرده و مشکالت کاری آنها را حل می کند( .ساغروانی ،سیما .)1831 ،از جمله تنشهایی که بین مدیران و
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کارکنان وجود دارد تنش ارتباطی بین آنهاست .عدم توجه یا عدم آشنایی با نواحی چهار گانه شخص یا مدیر ( -1ناحیه عمومی-2
ناحیه خصوصی  -8ناحیه کور  -1ناحیه ناشناخته) بد لیل عدم وجود بازخور و خودگشودگی ،در لفافه سخن گفتن و عدم مهارت در
شنیدن سخنان از عواملی محسوب می شوند که هم بر جذابیت سازمان تاثر گذارده و هم ارزشهای فرد و سازمان را تحت شعاع
خود قرار دهد .در ارتباط بین افراد که ارتباط مدیر و کارکنان نوعی از آن است هر چه ناحیه عمومی بیشتر و وسیع تر باشد
تعارضات و سوءتفاهمات کاهش می یابد .توسعه منطقه عمومی از طریق دو مکانیزم بازخورد و افشا صورت میپذیرد .در افشا،
مدیران خود مایل به در میان گذاشتن اطالعات مربوط به خود با دیگران هستند .به این ترتیب منطقه خصوصی کاهش مییابد و
بازخورد باعث میشود تا مدیر آن قسمت از رفتار و ویژگی های خود را که نمی شناسد ،شناسایی کند و منطقه عمومی او افزایش
یافته و در نتیجه تنش های ارتباطی او با کارکنان کاهش یابد .اینجاست که بحث خود گرفتگی و خود گشودگی بعنوان ارزش خود
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
الزامات شغلی( ساغروانی ،سیما .)1831 ،در صورتیکه شخص در مر احل اولیه استخدام و ارائه پیشنهاد کار به سازمان باشد اگر
اطالعات کامل و جامع و منسجمی در مورد سازمان و محیط کاری دریافت ننماید مراحل بعدی استخدام به هیچ عنوان میسر
نخواهد بود که خود از جذابیت سازمان خواهد کاست .چرا که همانطور که قبال گفته شد جذابیت سازمان برای فرد با توجه به
میزان ارتباطات و رضایت از ارتباطات (اطالعات) و دلبستگی(تعامل) با سازمان تغییر می کند.
 کیفیت رسانه
مبین درجه ای است که برنامه های مالقات به خوبی سازماندهی شده و دستورات و ارتباطات کتبی ،واضح و
شفاف هستند( ساغروانی ،سیما )1831 ،و به جریان اطالعات در سازمان از طریق کانالهای متعدد اشاره دارد .واینکه از کارمندان
در مورد مفید و وضوح این منابع اطالعات و مقدار و میزان اطالعات نظر خواهی می شود (ذوالحمری عبداهلل .)2011 ،اثربخشی
کانالهای ارتباطی بحث دی گری است که باید در فرآیند ارتباطات به آن پرداخته شود .کانال ارتباطی یک مفهوم فیزیکی است و
بیانگر مسیری است که پیام در این مسیر بین مردم حرکت میکند و مجرای ارتباطی بین فرستنده و گیرنده پیام است همانند،
ارتباط چهره به چهره ،مکتوب ،الکترونیکی ،اینترنت ،اینترانت ،جلسات و سمینارها .ارتباط اثربخش کلید موفقیت سازمان محسوب
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
درجه ای که ارتباطات غیر رسمی و افقی وجود دارد ( ساغروانی ،سیما .)1831 ،ادراکات کارکنان در مورد شایعه و اینکه تا چه حد
ارتباطات غیررسمی در سازمان درست و دقیق و به سهولت در جریان می باشد( .ذوالحمری ،عبداهلل .)2011 ،به طورکلی ،دو نوع
شبکه ارتباطی میان و درون سازما نها وجود دارد؛ شبکه روابط رسمی و غیررسمی .عالوه بر این برداشت ،شبکه روابط رسمی به
معنی ساختار آگاهانه ای از نقش ها در یک سازمان و یا در میان چندین سازمان است که به صورت رسمی سازماندهی و تعیین
شده است .شبکه روابط غیر رسمی نیز در دل سازمان رسمی پدیدار شده و در عین حال بر آن اثر میگذارد در واقع هر نوع ساختار
روابط رسمی چهره دومی نیز دارد که به عنوان شبکه روابط غیر رسمی شناخته می شود .بنابراین تنها زمانی می توان مسایل
مدیریتی سازمانها را تمام و کمال درک کرد که عالوه بر ساختار رسمی سازمان ،از هنجارها ،گروه بندی ها و روابط غیر رسمی
میان آن ها نیز آگاهی داشت(محمدی کنگرانی ،حنانه و همکاران .)1830 ،عالوه بر روابط رسمی در سازمان که بر اساس ساختار
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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
کارکنان نیازهایی چون برانگیختگی ،لذت طلبی ،موفقیت ،قدرت  ،امنیت ،هم نوایی (همرنگ جماعت شدن) که اثربخشی و بهره
وری سازمان را بسیار تحت شعاع خود قرار می دهد .وقتی افراد سازمان با مشکالت و استرس و عدم قطعیت رو به رو هستند برای
رهایی از این عدم قطعیت و کسب اطالعات مرتبط به کانال های غیر رسمی روی می آورند .وقتی استفاده از کانال رسمی کاهش
می یابد و شخص از طریق روابط رسمی اطالعات مورد نیاز را کسب نکرد میزان استفاده از کانال غیر رسمی افزایش می یابد .نیاز
افراد به اطالعات تأثیر مهمی بر رشد شبکه غیر رسمی دارد.
 دیدگاه سازمانی
مبین آگاهی کارکنان از اطالعات کلی سازمان است ،مانند اهداف ،استانداردها و عملکرد سازمان ( ساغروانی ،سیما.)1831 ،
همچنین دانش و آگاهی در مورد حوادث خارج از سازمان مانند ساسیتهای جدید دولت که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می
دهد (.ذوالحمری ،عبداهلل .)2011 ،جامعه پذیری یعنی آشنا شدن کودکان با ارزشها و ایستارهای جامعه خویش .خو گرفتن یا
پذیرفتن و رعایت فرهنگ و ارزشهای سازمانی را جامعه پذیری کارکنان با سازمان نامیده اند .بعبارت دیگر جامعه پذیری فرایندی
است که افراد از طریق آن تبدیل به انسانهای اجتماعی می شوند و جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است که از طریق آن کارکنان
فرهنگ و ارزشهای سازمانی خودشان را می آموزند .فرآیندی است که افراد تازه وارد از فردی بیگانه به فردی خودی و عضوی موثر
برای سازمان تبدیل می شوند .فرآیندی که از طریق آن اعضای جدید ارزشها ،هنجارها ،خط مشی ها و رویه های سازمانی را می
شناسند(.فرهنگی ،علی اکبر و همکاران .) 1833 ،فرد قبل از ورود به سازمان دارای ارزشها ،ادراکات ،انتظارات و نگرشهایی است که
با خود به سازمان می آورد در مرحله رویارویی فرد با سازمان فرد باید با واقعیتهای مشهود ومکتوم سازمان آشنا شود .هر گونه
پنهان کاری در این مرحله از طرف سازمان تاثیر خود را دیر یا زود بر عملکرد فرد خواهد گذاشت .مرحله جامعه پذیری در
صورتیکه بدون پنهان کاری و درست صورت گیرد دو حالت را بوجود می آورد  .اگر شخص تازه وارد ارزشها و هنجارهای سازمان را
آینه تمام نمای ارزشهای خود بداند طبق مراحل جذابیت سازمان به مرحله ازدواج (وصلت) می انجامد .در غیر اینصورت فرد تمایلی
ندارد که خود را با واقعیتها و ارزشهای حاکم بر سازمان همسونماید.

 بازخور شخصی
مبین آگاهی مافوق ها از مسائل کاری ای که کارکنان با آن مواجه اند وهمچنین آگاهی کارکنان از معیاری
که با آن ارزیابی می شوند( ساغروانی ،سیما .)1831 ،طبق نظریه ارزشی شوارتز افراد دارای ارزشهایی برای خود می باشند.
بحث بازخور شخصی می تواند با ارزشهایی انسانی چون خود هدایتی ،برانگیختگی ،لذت طلبی ،موفقیت ،هم نوایی (همرنگ
جماعت شدن) در ارتباط بوده و آنها را برآورده ساخته که به تبع آن جذابیت سازمان افزایش می یابد.

 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
بردارد( ساغروانی ،سیما .)1831 ،مدیران و کارکنان ناگزیرند برای تصمیم گیری دورهم بنشینند و با تبادل نظر راه حل های
مختلف را مورد بررسی قرار دهند در نهایت بهترین راه حل را انتخاب کنند  .ابالغ تصمیمات و سیاست های سازمانی از سلسله
مراتب باالتر سازمان به سطوح پایین اجرایی نیاز به پیمودن مجاری ارتباطی گوناگون دارد .نداشتن آگاهی از شیوه های صحیح
برقراری ارتباط توسط مدیرباعث می شود که انسانها در محیط کاری یکدیگر را به درستی درک نکنند و این خود عامل اصلی بروز
اختالف در بین آنها می شود و از جذابیت سازمان می کاهد.
 -2مدل مفهومی تحقیق
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در این مقاله قصد بر آن بود که تاثیر ارزشهای انسانی بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش ارتباطات بعنوان تعدیل کننده مورد
بررسی قرار گیرد .بنابراین مدل مفهومی این پژوهش از سه متغییر ارزشهای انسانی (مدل ارزشهای انسانی شواتز)  ،جذابیت
سازمانی (مدل  1مرحله ای جذابیت سازمانی پرز و همکاران) و ارتباطات (مدل  3وجهی رضایت از ارتباطات داونز و هایزن) تشکیل
شده است.

ارتباطات

ارزشهای
انسانی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

جذابیت
سازمانی

 -1نتیجه گیری
تناسب فرد سازمان بعنوان سازگاری بین کارکنان و سازمانی که آنها در آن کار می کنندتعریف می شود(هافمن ،برایان و همکاران،
 )2002در سال های اخیر ،صاحبنظران مدیریت توجه زیادی را به مفهوم تناسب فرد -محیط معطوف داشته اند .این تناسب با
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،دارای ارتباط مثبت و با میزان ترک خدمت ،ارتباط معکوس دارد برای روشن ساختن این موضوع،
پژوهشگران اقدام به متمایز کردن انواع خاصی از این تناسب کردند .همۀ آنها مفاهیمی هستند که به نوعی تحت سلطۀ مفهوم
تناسب محیط و فرد قرار داشته و عبارتند از :سازگاری افراد با حرفه های خود ،تناسب فرد  -سازمان ،تناسب فرد -شغل  ،تناسب
گروه (همکاران) و سازمان .هر چند این موارد از لحاظ مفهومی با هم متفاوتند ولی شواهدی تجربی ،دال بر این تفاوت ،وجود
ندارد( .ابزری ،مهدی و همکاران .)1831 ،بر اساس تناسب فرد-سازمان افراد به دنبال سازمانهایی می گردند که برای آنها جذابیت
داشته باشند ،بعنوان عضوی از یک سازمان جذب می شوند و وقتی که هیچ جذابیتی برای فرد وجود نداشته باشد از سازمان خارج
شده یا اصال جذب آن نمی گردد (ابزری ،مهدی و همکاران .)1831 ،بر اساس تحقیق که توسط برایان هافمن و ووئر ()2002
صورت گرفت نقش و اهمیت سازگاری و تناسب ارزشهای فرد و سازمان مشخص شده است .سازگاری ارزشها ،تناسب فرد-سازمان
را بعنوان سازگاری میان ارزشهای سازمان و ارزشهای افراد تعریف می شود (ابزری ،مهدی و همکاران .)1831 ،ارزشها نشان دهنده
نوعی هویت اجت ماعی هستند که سازگاری افراد را با محیط شان تسهیل می کند .سازمانها از ارزش ها برای بهبود و توسعه فرهنگ
سازمانی جهت حفظ اصول و موازین سازمانی مورد پذیرش نگرشها و اعتقادهای کارکنان استفاده می کنند .بنابراین ،تطابق میان
ارزشهای افراد و سیستم ارزش موجود در سازمان ،بهنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تناسب فرد-سازمان مورد استفاده قرار
می گیرد .البته در این وسط به نقش تعدیل کننده ارتباطات به هر نحوی باید توجه شود.
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