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Abstract

چکیده
هدف :سرگردانی ذهنی و بالتکلیفی شناختی کارکنان در دانشگاا
موجگ

M.A.Torabi., (Ph.D)., S.R.SeyedJavadin., (Ph.D).,
M.JafariZare., (Ph.D Student)., R.Mirhajian
moghadam., (Ph.DStudent)., & .,
)N.Jamalimonfared., (Ph.D Student

ششگگفتای یکگگری و هیامگگفهای منفگگی در اب گگاد یگگردی و

سازمانی خواهف شف .بگا انگح لگابه ب ر گیگری از دگفرت تلیگ و
خالدیگ ذهنگی کارکنگان کگ ب گ رنگوان رونگا شگناخت می شگگوده
میتوانف ب رنگوان ابگزاری روانشگناختیه در خگفم

مگفنران دگرار

بایرده ب همیح منظور هفف هژوهش لاضگر ررالگی مگفب دگفرت
روناهردازی کارکنان در سازمانها بود اسگ  .روش :روش هگژوهش
لاضر از نظر هففه کاربردیه با رونکرد کیفگی -اکتشگایی و از نظگر
اجرا با استفاد از تکنیک داد بنیاد انجگا شگف اسگ  .ابگزار مگورد
استفاد نیزه مصالب نیم ساختارنایت با خبرگان انح لوز شام
اسگاتیف رشگت مشگاور ش گ لی و ریتگار سگازمانی و مگگفنران اداری
دانشاا ش یف ب شتی بگود اسگ کگ ت گفاد شنهگا بگا اسگتفاد از
نمون گیری گلول بریی هفیمنگف بگر اسگاص ااگ اشگبا ه  12نفگر
انتلاب گردنف .یافتهها :نایت ها لاکی از شن بگود کگ در مجمگو ه
ت فاد  40مقولگ و  364کگف الصگا و در دالگ هگنو مقولگ رلگیه
زمین ایه مفاخل ایه راهبردها و هیامفها تنظیم شگف .نتیجهگیری:
نتانو نشان داد ک مفب ترسیم شگف دگفرت رونگاهردازی کارکنگانه
میتوانف ب رور نسبیه موج

ج شهگانی در خالدیگ

و نگوشوری

سازمانی و ربور از بحرانهای یرسودگی و لَلتی سگازمان گگردد و
مفنران میتواننف با انح تکنیکه کارکنانی تربی کننگف تگا بگا تگوان
انایزشگی بگگاشه شانسگگتایها و اهگفایی یراتگگر از مگگوارد ذکرشگگف
سازمان را دنباب نماننف.

Aim: The mental confusion and cognitive indecision of
the staff in the university will cause mental confusion
and negative consequences in individual and
organizational dimensions. However, using the
imagination and mental creativity of employees, which
is known as a dream, can be used as a psychological
tool for managers, so the purpose of this study was to
design a model of employees' dream power in
organizations. Method: The method of this research is
applied in terms of purpose, with a qualitativeexploratory approach and in terms of implementation
using data-based technique. The tools used were semistructured interviews with experts in this field,
including professors of career counseling and
organizational behavior and administrative managers
of ShahidBeheshti University, wh ose number was
selected using targeted snowball sampling based on the
principle of saturation, 12 p eople. Findings: T he
results showed that a total of 40 catego ries and 364
statistical codes were set in the f orm o f f ive causal
categories, contexts, interventions, str ategies and
consequences. Conclusion: The results sh owed that
the drawn model of employees' dr eam p ower can
relatively lead to leaps in organizational creativity and
innovation and overcome the crisis o f bur nout and
inertia of the organization and managers can use this
technique to train employees with high m otivation.
Pursue the competencies and goals of the organization
beyond those mentioned.
Ke ywords: Dreaming, Dreaming of Employees,
Imagination, Dream, Dream Power
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مقدمه
رونا ک اغل در کودکی سرچشم میگیرده تاثیر دفرتمنفی بر شک گیری ذهنیگ انسگانهای
می گذارد(لیحه نئویلفه گرنحه سنفبرگ و روو 1ه 2021؛ مولویسکی 2ه  .) 2018بسیاری از انسانها
برای دیا از رونای خگود و رسگیفن بگ شنه شمگاد تحمگ بسگیاری از محرومیگ و سگلتیها
هستنف(سویر -دوک و سومر 3ه  .) 2018نکی از نظرن های رانو در مورد روناهردازیه انح اس ک
ب یرد کمک میکنف خاررات م م و چیزهانی را ک یراگریتگ اسگ را ربق بنگفی و از ررنگ
شنهاه ایکار و الساسات هیچیف را مرت کنف(هلس و نیکسون 4ه  .) 2021رونگاهردازی یرشننگفی
اس ک در ری شنه م زه ارالرات غیرضروری را لذف می کنف و با استفاد از ارالرات م متگره
اتفادات دللوا شننگف را هیش بینگی و تصگور می نمانگف ( هلگیحه داب و مونتگوکس  5ه  .) 2020در
ت رنفی دنار شمف اس ک روناهردازیه خارر سازی مجازی در شننف ای انف شب اس ک با ابزار
ذهنی و ادراکی م زه بگ ودگو می هیونگفد(هرص و نیکسگون 6ه  . ) 2021برخگی از هژوهشگارانه
نی ب
روناهردازی را نوری ی کر و تلی با ارماب ن ان کنترب ذهح ارادی و غیرارادیه در ج
اهفایی یراتر از اهفاف دس نایتنی میداننف ( دارته جوزفه یالکون و جرا ه  . ) 2021رونا زمگانی
رخ می دهف ک تحرنکی منطب بر خواستاا لذت در م ز ب وجود میشنف و ایکار شناوری ک بی
م نی بود انف را ب سم شگاهی جم ی سوق میدهف ( باشگون 7ه  . ) 2021از نظر رص شناسگیه
روناها ناشی از ی اب شفن ساد م گزی در نالیگ کگورتکس م گز و تحرنگک همزمگان سیسگتم
لیمبیک اس ک بر اساص تجربیات و خاررات ملتلف ثب شف ه شک میگیرنف (برون 8ه .)2018
روناهاه راملی برای هفف گگذاری و انایگزش در یگرد اسگ کگ در ن انگ منجگر بگ سیسگتم
خودکنترلی و خودتکاملی انسان خردمنف میشگود (ون کلیتزننگ 9ه ( .) 2018هاشگم ) 2019 (10
نشان داد ک رالئم بالین ی ماننف یشار خونه ضربان دل و تنفس با چاگونای رونگا رابطگ دارده
ب روری ک یشار خون باش در م ز انسانه موج یشار ب نالی دشر م ز شف و روناهای رجی ه
نامف و و ت فنفشمیز شک می گیرده یشار خون هانیح موج تصورات و اوهگا مگرگه نیسگتی و
1. Lynn, Neufeld, Green, Sandberg & Rhue
2. Molofsky
3. Soffer-Dudek & Somer
4. Heath & Nixon
5. Helin, Dahl & Monthoux
6. Heath & Nixon
7. Balagué
8. Brown
9. Von Klitzing
10. Hashim
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ناامیفی و یشار خون منظمه موج روناهای مثب و اثگربلش خواهگف شگف .همچنگیح در اب گاد
یلسفی و مادی رونا نیزه نون  1نیز ب مکت ناتورالیسم م تقف بگود و منشگا رونگا در مبالگ
روانشناختی و مادی در ذهح میدانس (سنانی و یاضلیه  . ) 1395نون در کتاب سگرخ اشگار
کرد ک رونا لاا تفاری خاررات و تجربیات ب شک ت ییرنایتگ و بگا ادتبگاص از هسزمینگ
2
یرهنایه دننی و تجربی یرد اس ک با شرانط جسمانی و ذهنگی یگرد در رابطگ اسگ (جان ه
 .) 2012روناها در ذهح کفگذاری می شود و بگا نمادهگای خااگی در ذهگحه بگ خگارر سگ رد
میشود (شیه شناونحه کوکه کرابه باری و چح  3ه  . ) 2020ارالرات رونا هناامی ذخیر میشود
ک یرد وارد مرلل ای ب نا ر میشود ک ااوش دب نا هناا خواب اسگ (واشته شنکگنالوبه
نیکالص و روبی  4ه  . ) 2018امواج م زی در انح لال تسرنع هیفا کرد و ارالرات را ب اگورت
نمادی از بزرگترنح اتفاق و دستاورد شن رونا ذخیر میکنف (باوونس 5ه  .) 2019ژان ه وان ه لیه
م نفاب و گان  ) 2021 (6م تقفانف روناهانی ک در وض ی هی نوگرایی انجاد میشونف بیشترنح
مانفگاری و ذخیر سازی را خواهنف داش  .گاهی اودات روناها ب نحوی ربق بنفی میشونف کگ
شمادگی شز برای مقابل با ت فنفات شننف در یگرد انجگاد شگود ( کونتگ ه سگلینیه رزاه رسگکاته
مالوگیه جیاانتی و ییکا  7ه .) 2021
هژوهش دارته جوزفه یالکون و جرا  ) 2021 (8نشان داد ک روناهردازیه موجگ اسگتلراج
مزن های مثب از ارالراتی اس ک در گذشت ب اورت بی م نی در ذهح انبار شف اس  .از
شنجانی ک م ز در زمان روناهردازی در باشترنح لف ممکح ی الی درار دارده ارتباراتی با ضمیر
خودشگا و ناخودشگا بردرار میکنف ک در زمان ربی ی نمیتوانف انجاد کنفه بنابرانحه انح زمگان
ب ترنح شرانط برای خالدی و نوشوری ب لساب میشنف(برنح 9ه 2020؛ اسگتومبری و دانیگ 10ه
2018؛ اوسر 11ه 2018؛ چرنستف و یاکس 12ه  .) 2018شمیاگفابه در رگوب رونگاهردازیه تمگامی
ی الی های رصبی درنایتی را تا لف زنادی کنترب و ذهح را شماد مقابل با محفودن ها و موانع
1. Carl Gustav Jung
2. Jung
3. Lai, Langevin, Koek, Krahl, Bari & Chen
4. Vallat, Eichenlaub, Nicolas & Ruby
5. Begovic
6. Zhang, Wang, Li, Mehendale & Guan
7. Conte, Cellini, Rosa, Rescott, Malloggi, Giganti & Ficca
8. Duarte, Joseph, Falcone & Jerram
9. Brien
10. Stumbrys & Daunytė
11. Oeser
12. Christoff & Fox
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ت فنفشمیز می نمانف(اسکاشبرننیه اس وزنتو و مگوچی 1ه 2021؛ اسگکارهلیه شلفونسگیه گورگگونیه
جیانینی و جنارو 2ه  .) 2021نتانو هژوهش اس رلین ه هنلیه شنسحه رامگانه دونوهگوه ارنسگترو ه
راییه استریر و کارچر  ) 2021 (3لاکی از انح بود ک روناهردازی مثب ه موج کاهش بیماریهای
شلزانمر و ا اص و بازسازی سلوبهای مرد م ز خواهف شف .رننوسگو -سگوارزه شنگفرصه رودرناگو -
شناولوه روزاه نونیز و گارزون  ) 2022 (4م تقف اس ک روناهانی ک الساساته خاررات و سگانر
ارالرات را برای ب بود وض ی ی لی و شننف ب رگور مگوثری درگیگر میکنگفه در مسگیر رشگف
شناختی و رارفی مفیف هستنف .همچنیح در هژوهشهای هولزنناره سالتو و کلگوش  ) 2020 (5و
سرپ و دسیکو  ) 2020 (6مشلص شف ک روناهردازی مثب در ایراده ب رنوان راهکاری در ج
ارتقای انایز و سالم روان و درمان بیماری ایسردگیه نتیج بلش بود اس .
تحقیقگات نشگان داد اسگ کگ یرسگگودگی شگ لی(نیه لگیه مگا و لگی7ه ) 2022ه نشگگلوار
یکری(الجبوریه سین ه لفاده رام و رلی 8ه ) 2022ه روام استرصزا( بارنزه واتکینگز و کلگوتز 9ه
) 2021ه چالشهگگای روزانگگ (هوه دشرد و تگگارنس 10ه  ) 2022و ارتبارگگات منفگگی کارکنگگان بگگا
نکفنار(یازهاری و رودنانتو 11ه  ) 2022ه بر رملکرد کارکنان تاثیر منفگی دارد .یرسگودگی شگ لی
رالو بر خستای مفرط رگارفیه موجگ کگاهش ت گف کارکنگان بگ سگازمان و رگف کگارانی
میگردد(زانابازر و جیایفوری 12ه  . ) 2022هژوهش استانکوونچه هگاپه انوانکگوونتسه شزاره هتگو و
تورکی  ) 2022 (13نشان داد ک یرسودگی ش لی ناشی از رف هیجان در کار و یقفان انرژی کایی
اس  .در هژوهش هوزانتیه شنفنحه و کاهتان اوغلو  ) 2022 (14نیگز مشگلص شگف کگ خسگتای و
یرسودگی ش لیه ب دلی نبود انایز ه رف می ب هیشگری و مسگفود بگودن یضگای تلیگ و
خالدی سازمان انجاد میشود .همچنیحه میزان ترک خفم در سازمانهانی ک بگا یرسگودگی
ش لیه خستای رارفی و للتی سازمانی مواج بودنفه بیشتر از سازمانهای دناگر اسگ (یورد و
1. Scalabrini, Esposito & Mucci
2. Scarpelli, Alfonsi, Gorgoni, Giannini & Gennaro
3. Sperling, Henley, Aisen, Raman, Donohue, Ernstrom, Rafii, Streffer & Karcher
4. Reinoso-Suárez, Andrés, Rodrigo-Angulo, Roza, Nuñez & Garzón
5. Holzinger, Saletu & Klösch
6. Serpe & DeCicco
7. Yi, Li, Ma & Li
8. Aljuboori, Singh, Haddad, Ramah & Ali
9. Barnes, Watkins & Klotz
10. Hu, Dollard & Taris
11. Fazhari & Rudianto
12. Zanabazar & Jigjiddorj
13. Stankovic, Papp, Ivánkovits, Lázár, Pető & Töreki
14. Pozanti, AYDIN & Kaptanoğlu
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اسوانز 1ه 2022؛ سیلوا 2ه ) 2022ه ک انح موج از دس ریتح هزنن های جذبه شموزش و تطبی
با شگرانط کگاره م گاجرت نلباگان و تحمیگ هزننگ های جفنگف بگرای جگفب نیگروی انسگانی
میشود(هراسچیه جورجوهولوص و هاهانیکو 3ه  .) 2022بنابرانح ل مسئل یرسودگی و خستای
ش لیه نکی از م مترنح چالشهای هیش روی مفنران سازمانها برای لفظ و نا فاری کارکنان
اس گ ک گ بگگ نظگگر میرسگگف بگگا تکنیک هگگای نگگونح ماننگگف رونگگاهردازی دابگگ ب بگگود اسگگ .
هژوهش(مورنن  ) 2022 (4نشان داد اس ک کارکنان نس جفنف(نس ) Yه انایگز متفگاوت و
کمتری نسب ب نس دفنم(نس  ) Xک خواهان امنی مالی و مسیر ش لی ثاب بودنفه داشت و
تمان ب اش ت اب در ش لی را دارنف ک ب شنها چیزی یراتر از لقوق و هاداش مالیه ارائ کنف؛ در
انح شرانط مفنران بانستی تجرب های لذت بلش زنفگی کارکنان نس جفنف را ک ب رنوان رونا
نمود هیفا می کنفه شناسانی و در راستای تحق شنها تگالش نماننگف(تو 5ه  . ) 2022سگازمانهای
امروزی از رف مشارک کاری کارکنانشان رنو میبرنف( هاراسورامانه کلی و راتاکرنشنان 6ه 2021؛
شلبرچ 7ه  .) 2022شن ها ب نیروهانی نیاز دارنف تا لتی در زمان خارج از کارهمه برای شنها شورد
داشت باشنف(لیت 8ه  .) 2021نکی از راهکارهای درگیر کردن کارکنگان بگرای مشگارک کگاریه
شنیفن و الترا ب روناهای شنها در زنفگی شلصی و کاری اس (بشیره سلیمه لمیف و لسح 9ه
 .) 2021دروادع روناهردازی ب رنوان نک تکنیک مربیاری انایزش و هففگذاری کارکنان مط رح
اس (نو و ون 10ه ) 2020ه تا در وهل اوبه مشارک کاری شنها ایزانش هیفا کنف( بارنزه واتک ی نزه
و کلوتز  11ه 2021؛ هورتینح 12ه  ) 2021و ب رنوان نک استراتژی م م مزن بلش بگرای ارتقگای
انایزش شنها ب کار گریت شود(توه  .) 2022همچنیح نو و وان (  ) 2020نیز نشان داد ک اهمی
بلشیفن مفنر ب رونای کارکنانه موج انجاد الساص ارزشمنفی در کارکنان و خروج سازمان
از بحران اننرسی و ایوب می گردد ک انح موج برررف کردن مسئل رگف مشگارک کارکنگان
خواهف شف.
1. Ford & Swayze
2. Silva
3. Paraschi, Georgopoulos & Papanikou
4. Moring
5. To
6. Parasuraman, Kelly & Rathakrishnan
7. Albrecht
8. Little
9. Basheer, Saleem, Hameed, & Hassan
10. Yu & Wong
11. Barnes, Watkins & Klotz
12. Hurtienn
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ربگ هگگژوهش تولسگگما  ) 2019 (1مشگلص شگگف ک گ ونژگیهگای شلصگگیتی درونگرانگگیه
انف شب گرانی و جا رلبی در روناهردازی ایراد موثر اس  .همچنیح ایراد روناهردازه ب خالدیگ و
ریتارهای نوشوران ش رت دارنف ( سگان ای 2ه  ) 2021ه رالدمنگف و م ربگان هسگتنف و بگ کیفیگات
تحسیحبرانایز دناران توج ونژ ای دارنف (س ولوداه کاسگتیوه دشلیمگا و وانگیس 3ه  . ) 2021ایگراد
روناهردازه در لوز ارتبارات انسانی سرشمفنف و رهبری ربی گی در انایگز دادن و متقارگفکردن
دناران ب شمار میشننف (گوراب 4ه  . ) 2019انح ایراد در مح کاره تمان زنادی ب رشف و مویقی
نشان میدهنف و هففگرا و دارع هستنف (دی ماکفوه یرنگراه دشلمونگفزه کیگروف و موتگا رولگیم 5ه
( .) 2019سلیمن  ) 2019 (6نشان داد ک جا رلبی و مسئولی هذنری در امور محوب شگف در
سگازمانه از ونژگی هگای شلصگگیتی ایگراد رونگگاهرداز اسگ  .همچنگیح انگگح ایگراده ال گگا بلش و
هماهنای کننف سانر کارکنان سازمان نیز هستنف (هولیاکوا 7ه  ) 2020و اغل یراننفهای اجرانگی
شنان در شتاب و رجل اس و با کنفی جرنان کاره کلیش های ساختاریه ی الی هگای ماشگینیه
ملالفانف و تمان ب کنترب امور دارنف (استیومبرنس 8ه .) 2018
هژوهش بارنزه واتکینز و کلوتز  ) 2021 (9نشان داد اس ه کارکنانی کگ در محگ کگار خگوده
انایز و رونای ارتقا دارنفه ب کار خود رش میورزنف و شمادگی درنای سل ترنح مسئولی ها
را خواهنف داش  .سانالنه شیرنلیانتو و نور  ) 2021 (10نیز درنایتنفه راشقان کار و شنهانی ک ایراد
موثری در سازمان انفه نسب ب شننف سازمانه دارای انف و روناهای مثبتی هستنف .نتانو هژوهش
بنجامیح  ) 2020 (11نیز لاکی از شن بود ک روناهردازی در کارکنان سطح ارتماد و ت ف شنها را
ب رور م ناداری ایزانش میدهف .میورسی ) 2019 (12درنای ک تجسم و روناهردازی در خصوص
ش شننف کارکنان دانشاا و ترسیم هم جانب شنه شرمانهای ش لی و جا رلبیهای سازمانی
شنها را ب وضوح نشان می دهف و انح تکنیک برای سنجش است فاد در ش لی خاص و انتلگاب

1. Tolsma
2. Thanh Hai
3. Sepulveda, Castillo, De La Lima & Wanis
4. Góral
5 .de Macêdo, Ferreira, de Almondes, Kirov & Mota-Rolim
6. Clément
7. Polyakova
8. Stumbrys
9. Barnes, Watkins & Klotz
10. Silaen, Afrilianto & Noor
11. Benjamin
12. Murthy
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رشت و ش شنها موثر اس  .هگژوهش ونتنگی  ) 2020 (1نیگز نشگان داد کگ زنگان کارمنگف در
سازمانهای یناوری ارالراته با روناهردازیه ظریی کگارشیرننی و رهبگری مشگارکتی را توسگ
میدهنف .در جفوب 1ه نمون ها نی از استفاد روناهردازی کارکنان در رشف ش و سگازمان ارائگ
شف اس  .خال هژوهشی ک در تحقیقات دبلی مش ود اس ه رف وجود مفلی جامع در خصگوص
هیشامفها و هیامفهای روناهردازی کارکنان اس ه همیح امر بار شف اس ک مفنران نسب ب
روناهردازی کارکنانه خوش بیح نباشنف و از یوانف شن شگاهی نفاشت باشنف.
ادول : 1نمونه ای از استفاده رویاپردازی کارکنان در رشد شغل و سازمان
سال

2010

2016

2018

مورد مطالعه

نحوه استفاده از
رویا

نتایج

 11سگگگگگگ تامبر و
ت فن  200خلبان
مسایربری

تقون رونای هرواز در
کودکی و بازناری شن

هگر رن گ کگردن نقگگش خلبگانی و بگگاز
اسگگتلفا شنهگگا در اگگنانع شمگگوزش
هوانوردی و کشاورزی هوانی

 100نفگگگگگگگگگر از
کارکنگگگگان نگگگگک
شرک
کارکنان و کارگران
چنگگگگف کارخانگگگگ
ان تی در شمرنکا
 120نفگگگگگگگگگر از
کاراگران در انانع
ملتلف شمرنکا

استفاد از رونگاهردازی
در مربیاگگگگگگگگگری و
منتورنن
اسگگتفاد از روناهگگای
اجتمگگاری در مشگگاغ
سازمانی
 4بار در هفت داسگتان
شننگگف کگگاری خگگود را
بنونسنف

منبع
(یراهر &
گابریل ،2
)2014

روناهردازی منجگر بگ ت گامالت بیشگتر
کارکنان با نکفنار می شود

(گرنتوود 3ه
)2016

ب ر وریهای سگازمانی دابگ تطبیگ و
هیاد سازی با روناهای اجتماری اس

(میچی 4ه
)2018

داسگتان نوشگگتح شننگگف و رونگگاهردازی
دربگگار شن میتوانگگف بارگگ ایگگزانش
مشارک و ت ف کاری کارکنان شود

(بنجامیحه
)2020

2020

اسگگگگتفاد بگگگگرای
استلفا  15نفر از
کارکنان

درخواسگگگگگگگگگگ از
داورلبگگیح اسگگتلفا
بگگگرای ارائگگگ رونگگگای
ش لی خود

برنامگگ ها و سگگگطح هیشگگری ذاتگگگی
کارکنگگگان در شننگگگف ش لی شگگگان در
مصالب شنانه مشلص می شود.

(یوننیره
شمبرت و
مارنون -ورنو
 5ه )2020

2020

 119دانشگگگگگجوی
دانشاا هن کن

استفاد از رونگاهردازی
بگگرای شمگگاد سگگازی
رونارونی با بحران

نتگگگانح نشگگگان داد کگگگ رونگگگاهردازی
کارکنانه تابشوری و کنترب هیجانگات
شنان را ایزانش میدهف.

2021

 94نفگر از شگاغلیح
در دانشگگگگگگگگگاا

استفاد از روناها دبگ
از خواب

نتگانو نشگگان داد کگ روناهگگای مثب گ
دب از خواب منجگر بگ انجگاد روابگط

2020

(نو &
وانگ،
)2020

( بارنزه

1. Whitney
2. Fraher & Gabriel
3. Greatwood
4. Michael
5. Fournier, Lambert & Marion-Vernoux
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سال

نحوه استفاده از
رویا

مورد مطالعه
واشناتح

نتایج

منبع

رارفی و خلگ و خگوی مثبگ در روز
ب فی کارکنان با نکفنار می شود.

واتکینز و
کلوتز 1ه
)2021

2021

 30نفر از کارکنگان
بانک انفونزی

اسگگگتفاد از واد یگگگ
مجگگگگگازی بگگگگگگرای
روناهردازی کارکنان

نتگگگانو نشگگگان داد کگگگ اسگگگتفاد از
یناوریهگگگای نگگگونح در رونگگگاهردازی
کارکنگگگان مگگگوثر اسگگگ و دگگگفرت
رونگگاهردازی شنگگان را ایگگزانش دابگگگ
توج ی میدهف

( سانلح ه
شیرنلیانتو و
نور  2ه
)2021

باتوج ب انح ک دانشاا و محیط شکادمیکه یضای نسبتا گسترد ه هیچیف و م می از لی
ی الی های ش لی برای کارکنان و مفنران دانشاا ب لساب میشنفه تصمیمگیریهای متنو و
انبو ارالرات موج یرسانش ذهنی و اخت الب در کارانی و اثربلشی کارکنان خواهف شف ک در
انح مود ی ه مسئولیح و مفنران دانشاا بانف مراد تاثیرات بیانایزگی کارکنانه رف نشاط و
شادابیه یرسودگی و خستای در محیطهای دانشااهی باشنف چرا ک یرسودگی و خستایه
هیشاننف بسیار م می در لوادث ملرب ش لی اس  .از انح رو توانانیهای کارکنان ب انفاز
کایی مورد استفاد درار نمیگیرنف و یرا های شکویانی ب دلی اتالف زمانی ناشی از
یرسودگیه از دس می روده بنابرانح انجاد دفرت روناهردازی در کارکنان و تقون شن ب نظر
میرسف میتوانف منجر ب هیفانش راهکارهانی برای رونارونی با یرسودگی ش لی و مسخ سازمانی
گردد .از شنجا ک تحقیقات دبلی نتوانتست انف مفلی بر اساص تجرب زنست مفنران و کارکنان در
رابط با روناهردازی سازنف کارکنان ارائ کننفه هرسش االی تحقی انح اس  :مفب دفرت رونا
هردازی کارکنان در سازمانهای انرانی کفا اس ؟
روش تحقیق
انح هژوهش ازنظر هستیشناسیه مبتنی بر هارادانم تفسیریه ازلحاظ روششناسی در دست
هژوهشهای اکتشاییه برلس داد هاهکیفیه مبتنی بر تکنیک داد بنیاد و ازنظر هففه کاربردی
اس  .برای گردشوری داد ها از دو روش مطال ات کتابلان ایه اسنادی و مصالب نیم
ساختارنایت ه استفاد شف اس  .جام شماریه کلی خبرگان انح لوز شام اساتیف رشت
مشاور ش لی و ریتار سازمانی و مفنران اداری دانشاا ش یف ب شتی بود انف .ج انتلاب ایراد
1. Barnes, Watkins & Klotz
2. Silaen, Afrilianto & Noor
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برای نمون شماریه از روش نمون گیری هفیمنف با استفاد از تکنیک گلول بریی از نو نظریه
ا ستفاد گردنف ب انح نحو ک اولیح یرد خبر بر اساص بررسیهای اولی ه بانستی دارای هیشین
شموزشی نا ش لی در زمین مشاور ش لی نا ریتار سازمانیه سابق تفرنس لفاد  15ساب در
رشت مشاور نا روانشناسی ان تی نا مفنرن دولتی نا ریتار سازمانی ب خصوص انایزش
کارکنان و دارای ذهنی و دفرت تجزن وتحلی مسائ نوشوران بود باشف .س س یرد مورد نظره
بر اساص تجربیات خود و مفاهیمی ک در مصالب انجا شف اس ه یرد خبر دناری را برای
مصالب م ریی کرد اس و انح رونف تا رسیفن ب لف اشبا ادام هیفا کرد.
ادول : 2خالصه روششناسی پژوهش
پارادایم

نوع پژوهش

پژوهش

هدف

رویکرد

تفسیری

کاربردی

کیفی

روش

روش گردآوری

اامعه

روش

حجم

تحلیل

دادهها

آماری

نمونهگیری

نمونه

داد بنیاد

مصالب

خبرگان

نظا منف

نیم ساختارنایت

دانشااهی

هفیمنف و گلول
بریی نقط

 12نفر

اشبا

ب دلی اننک هفنف ر وناهردازی کارکنان در ادبیات نظری مقاشت انرانی جفنف بود اس ه در
ابتفای جلس ه توضیحاتی در خصوص کم وکیف انح هفنف ارائ شگف و هگس از هانگان مصگالب ه
انشانه یرد خبر دناری ک در انح زمینگ دارای سگواب مشگاب بودنگف را م ریگی میکردنگف و
مصالب ها ب همیح اورت ادام هیفا کرد تا داد های ب دس شمف ب ف از نفر 12اُ ه ب لف اشبا
رسیفنف .سواشتی ک در بلش مفبسازی دفرت روناهردازی مطرح شفنف ربارت بودنف از:
- 1چ دشنلی موج انجاد دفرت روناهردازی کارکنان میگردد؟
- 2چ روام زمین ای بر دفرت روناهردازی کارکنان مؤثر اس ؟
- 3چ روام مفاخل ای بر دفرت روناهردازی کارکنان اثرگذار اس ؟
- 4چ راهبردهانی برای روناهردازی کارکنان موثر اس ؟
 - 5هیامفهای روناهردازی کارکنان چیس ؟
شیوه تجزیهوتحلیل و اعتبار سنجی دادهها
بر اساص تکنیک داد بنیاده ک بر خواست از داد های کیفی اس ه یرشننفی ری میگگردد کگ از
داد های خرد و ساخ مف و شرو شف و س س با روشهای نو مجفداً ب هم هیونف میخورنگف.
بنابرانح در انح روشه میتوان برای کشف نظرن از رویداد هگا نی کگ ب اگورت کگف اسگتلراج
می شونف و در لوز رلو انسانی هستنفه دس ب تحلی زد .در انح تکنیکه محورها و سؤابها ی
مصالب ب یراخور هاسخهای درنای شف ه مورد بازبینی اولی درار گریتنف و ب تگفرنو ااگالح و
تکام هیفا می کننفه همچنیح از رونف کفگگذاری بگازه محگوری و انتلگابی بگرای تلصگیص بگ
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مقول های هست ای استفاد شف اس (استراوص و کوربیح 1ه  .) 2011ب رورکلیه هژوهش بانستی
داب ارتماد باشف تا بتواننف دد در یراننف و تناس در محصوب ن انی را نشان دهفه چ ار م یار
برای بررسی میزان ارتبار هذنری هژوهش کیفی مطرح میشود ک ربارتانف از - 1:داب دبوب بودن
ک بر م قوب بودن و م نا داشتح نایت ها تأکیف دارده - 2انتقاب هگذنری کگ بگرای کاربردهگذنری
نایت ها در محیط دنار استفاد میشوده - 3دابلی ارمینان ک امکان موشکایی و بازبینی سگانر
هژوهشاران را یراهم میکنفه  - 4تائیف هذنری ک رسیفگی و بازرسی را ابزاری برای اثبات کیفی
مفنظر درار میدهف (شجری و همکارانه  . ) 2021ج تائیف ارتبار هذنریه تمامی انح م یارها ب
تائیف خبرگان رسی ف .در هژوهش لاضر از هانانی باز شزمون و روش توایگ درون موضگوری بگرای
محاسب هانانی مصگالب های انجا گریتگ اسگ  .بگرای محاسگب هانگانی بگاز شزمگونه از میگان
مصالب های انجا شف ه چنف مصالب نمون انتلابشگف و کگفهای مشلصشگف در دو یااگل
زمانی باهم مقانس شف انف .روش باز شزما نی برای ارزنابی ثاب کفگذاری هژوهشار ب کار میروده
کفهانی ک در دو یاال زمانی مشاب بودنف ب رنوان توای و کفهای غیرمشاب بگا رنگوان غیگر
توای مشلصشف انف  .روش محاسب هانانی ب اورت زنر اس  :در انح هگژوهش چ گار مصگالل
ب رنوان نمون انتلابشف انف و بایاال زمانی بیس روز مجفداً کفگگذاری شگف انف و نتگانو در
جفوب  3ارائ شف اس  .با توج ب اننک میزان هانانی باز شزمونه  %88اس و انح مقفار بیشتر از
 60%اس ه دابلی ارتماد کفگذاریهاه تائیف میشود.

ادول : 3محاسبه پایایی باز آزمون
مصاحبه

تعدا د کل کدها

تعداد توافقات

عد توافقات

درصد پایایی باز آزمون

1

70

41

29

87%

2

84

54

30

85%

3

73

48

25

88%

4

79

64

15

90%

ک

306

152

97

88%

مالحظات اخالقی
رضان شگاهان ه الترا ب شرک کننفگان و ت ف محققیح ب ارائ ااددان و امان داری نتانوه از
ماللظات اخالدی انح هژوهش بود اس
1. Strauss & Corbin
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یافتههای پژوهش
شمار جم ی شناختی مصالب شونفگان نشاندهنف انح اس ک از بیح  15نفر نمون انتلگاب
شف ه هر  15نفر دارای مفرک تحصیلی دکتری و رضو هیئ رلمی گرو مفنرن دانشگاا های
ت ران و هیا نور بود انف ک از انح ت فاد  6نفر دارای مرتب رلمی استاد تما ه  4نفر دارای مرتبگ
رلمی دانشیار و  5نفر استادنار و لفاد دارای  15ساب سابق تفرنس و هژوهش بودنف.
در ادام ه هس از انجا دست بنفی مربگوط بگ کفگگذاری بگازه کفگگذاری بسگت ه کفگگذاری
محوریه مفاهیم و مقول های استلراجشف ب اورت نظا منف ب نکفنار مرتبط و در دالگ نگک
مفب هارادانمی ترسیم گردنفنف(کفگذاری انتلابی) .نتانو انح مرللگ در جگفوب  4و شگک 1
ارائ شف اس  .بر اساص نایت ها مشلص گردنف ک شرانط رلی دارای هش مقول ( لگذتجونیه
انایز رلبیه کمابگرانیه یرسودگی ش لیه ویاداری ب سازمانه ارتقای خالدی و نوشوریه ت گف
سازمانی و ریتار سیاسی ) و  96کفه روام مفاخل ای دارای شش مقول (ریتارهای تلرنبیه رگف
سازمانفهیه منابع انسانیه بحران ادتصادیه ماللظات امنیتگی و ت گامالت کارکنگان ) و  37کگفه
روام زمین ای دارای  11مقول (ساختار سازمانیه دول و سیاس هاه م ارت ذاتگی رونگاهردازیه
ماهی روناهردازیه نو شلصی ه یرهن سازمانیه ارتباراته روام جم ی شناختیه یرهنگ
یردیه محیط سازمان و روام ادتصادی ) و  92کفه راهبردها دارای هف مقول (ررالی اتاق یکره
بازیهردازی ذهنیه توس ظریی هاه توانمنفسازی ذهحه تکنیکهای اجراه تبفن رونا ب هفف و
کار رمی ) و  49کفه هیامفها دارای هش مقول (خودشکویانیه رشف سازمانه مشارک کارکنانه
ذهح باز کارکنانه مثب ناری کارکنانه تجرب لسی لذته تجرب ریتاری و محیط هونگا ) و 90
کف می باشف.
ادول  : 4نتایج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی(منبع:یافتههای محقق)
ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی
کسگ
لذت جونی

1

شگگادی و نشگگاطه کس گ لگذته غگگرق شگگفن در تصگگوراته ارضگگای

الساص مویقیگ ه السگاص مفیگف بگودنه السگاص رگزت نفگسه السگاص
ارتماد ب نفسه کس

شرانط
2

رلی

لس خوب و ت الی روحه کشف رالن

نیاز ب ارتقگای روانگیه انایگز جگونیه ارتقگای تفکگر انایزشگیه تمانگ بگ
لرک
انایز رلبی

ب جلوه رالد ب هیشری ه نیاز ب خودشگکویانیه نیگاز بگ هگاداشه

ارضای الساص مسئولی ه السگاص امنیگ بیشگتره کسگ لگس دگفرته
دس نابی ب برترنح جاناا ه رالد ب کس دفرت و ش رته ارتقگای امیگف
ب شننف ه الاوسازی

3

کمابگرانی

ارتقگگای اسگگتقالب یکگگریه الاوسگگازیه دلبسگگتای بگگ اهگگفاف شلصگگیه

151

محمفامیح ترابیه سیفرضا سیفجوادنح ه مرتضی ج فری زار ه رامونا میرلاجیانمقف و نفا جمالیمنفرد
ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی

خگگگودهیشبرد منسگگگجمه خوددلسگگگوزیه م ررلبگگگیه روان رنجگگگوریه
خودمحوریه نارانگی دربگار نقصهگاه امیگف بگ بگینقص بگودنه تمانگ بگ
استانفاردهای باشه تردنف در مگورد کیفیگ جاناگا شگ لی ی لگیه تگرجیح
دادن همیشای مود ی

ب تره مرور شننف ه ارتقاد ب دفرت جگذبه رسگیفن

ب اهفاف دس نیایتنی
خستای کاریه نیگاز بگ رشگفه سسگتی و رخگوت متصگفی شگ

ه از رمگ

ایتگادن و بی لگگالی کارکنگگانه یشگار ش گ لیه کگگاهش دگفرت سگگازگاری بگگا
4

یرسودگی

سگازمانه ششگفتای روانگیه ایسگگردگی شگ لیه تحلیگ ریتای تگوان کگگاریه

ش لی

خستای هیجانیه مسخ شلصی ش لیه مقابل دیگاری در روابگطه السگاص
هگوچیه نگاص و ناکگامیه کگاهش رالد گ نسگب بگ کگاره خسگتای کگگاریه
رملکرد کاری هانیح
ارق ب انجا کگاره انجگا کگار بگا رالدگ ه ان طافهگذنری یزاننگف یکگری بگا
سازمانه استفاد از تما ظریی های بگرای انجگا وظگانفه رالدگ بگ برنگف

ویاداری ب

5

سازمان

سازمانه ارادت ب سازمانه رالد ب کس
ب سازمانه الساص هون

اهگفاف سگازمانیه ت گف مسگتمر

توسط سازمانه ارتقاد دوی بگ اهگفاف سگازمانه

خواسگ دگوی و رمی گ بگرای ادام گ رضگون
کارکنانه رریفار سازمان بودن

در سگگازمانه دلبسگتای ب گ

ک وشش در هیفا کردن را ل ه کشف و شناسگانی را ل هگاه کسگ
ارتقای خالدی
و نوشوری

6

انگف ه

ربور از موانع یکریه همذات هنفاریه هرورش ج ش یکگریه کنجکگاوی در
امور جفنفه رنسک هذنری در سازمانه ایزانش تحم اب ا ه ابتکگار و تلیگ
هردازیه مقابل با تردنفه دسترسی ب ارالرات ضمنی

7

ت ف سازمانی

8

ریتار سیاسی

ت ف رارفیه ت گف تگفاو ه ت گف هنجگاریه تکیگ سگازمانی متناسگ بگا
شرانط تحق شمالشه الساص ت ل و نارش رگارفی بگ سگازمانه انتلگاب
اوب سازمان برای شننف کاری
لسادت در سازمانه ماکیاولی گریه مقانس کردن دائمی خود بگا دناگرانه
دفرت رلبیه نفوذ در دناگرانه هن گان کگاری اهگفاف و ی الی هگاه ملفگی
کردن مقاافه شابالی گری هناا کاره ت ارضات سیاسی

ررالی اتاق

1

یکر
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رونگفادهای انگگف نابیه اختصگگاص زمگگان خگگاص ب گ رونگگاهردازیه جلسگگات
مشاور را ل نابیه برگزاری دور های روناهردازی

راهبردها
2

برگزاری جلسگات رویگان یکگریه کالصهگای ایگزانش انایگزشه برگگزاری

بازیهردازی
ذهنی

برگزاری رونفادهای بازی گون سگاز در ج گ

اهگفاف سگازمانه اسگتفاد از

کودکان در رونگاهردازی سگازمانه تصونرسگازی اتفادگات یراسگازمانی بگرای
کارکنانه ارائ تفرنحات نشگاطشور بگرای کارکنگانه اختصگاص ادواری انجگا

یصلنام مشاور ش لی و سازمانی /دور 14ه شمار  /50ب ار 1401

ررالی مفب دفرت روناهردازی کارکنان در سازمان با رونکرد داد بنیاد
ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی

بازی توسط کارکنانه سفر بگردن کارکنگانه کگار در ربی گ ه درگیرکگردن
ذهح کارکنان با سل ترنح مسائ ه ب کارگیری روش چتر نجات ذهح
کالص خودشناسیه است فادنابی کارکنانه اختصاص  20ددیقگ در روز بگ

توس
ظریی های

3

یکری

تفکگر و روناسگازیه بگ کگارگیری نیمکگگر خالدیگ

کارکنگان بگا تمگگارنح

مشاور ایه شموزش گگوش دادن بگ نگفای درونه شمگوزش ایگزانش تمرکگزه
انجا نک کار رجی در خل کارها
ایزانش ذوق رسگیفن بگ هگففه ایگزانش کالصهگای انایزشگیه شمگوزش و

توانمنفسازی
ذهح

4

هرورش لس روناهردازی وادگع گراه اسگتفاد از مشگاورنح جگوانه تشگون و
هگگاداش بگگ کارکنگگانی کگگ روناهردازنگگفه اسگگتفاد از ظرییگگ هنرمنفانگگ
کارکنانه شموزش توج زناد ب جزئیات

5

استفاد از

نوشگگتح و برنامگگ رنزی روناهگگاه اسگگتفاد از سگگامان های مگگفنرن دانگگش
هوشمنفه ب کگارگیری سگامان های هشگتیبان از تصگمیمگیریه اسگتفاد از

یناوریها

هوش مصنوری بگرای رونگاهردازی وادگع گگراه انجگاد ت گف بگرای اجگرا بگا
استفاد هاداش و تنبی ه زورنالیستیک(روزنام نااری روناها)
خردکردن روناها برای رسیفن ب اهفاف داب اجراه داب اجرا کگردن روناهگا

6

تبفن رونا ب

با ت فن شن ها توسط خبرگانه تفونح برنام استراتژنکه تس یلاری اجگراه

هفف

ررالی یر هیشری ه هیایری مسیر هیشگری و زدودن موانگعه اسگتفاد از
تکنولوژیهای مفنرن

هروژ

تمرکز بر خروجی ارزشمنف بجای ب انت ا رسیفن کاره انجا کگار هرزلمگ
کار رمی

7

و وادع گراه درگیر نشفن بگا روناهگای کگاذبه موناسگتیک(تفکیک کارهگای
کم رمی و رمی )ه کار رنتمیکه ممنو ساختح مالتی تسکین ه ممنگو
کردن همیش در دسترص بودنه کاهش کثرت ش

کارکنان

ب ر برداری از لفاکثر نور خورشیفه استفاد از رن هگای شرامگش بلگش در
ررالگی اتگاق کگاریه اسگتفاد از هنجر هگای دگفیه نمگاگریتح از ربی گ
8

ذهنگیه اسگتفاد از

ررالی محیط

بیرونه خوشبو کننف هوا منطب بگر تحرنگک ی الیگ

کار شرامشبلش

گیاهان متنو در محیط کاره استفاد از رن های روشگح و الاوهگای سگاد
در چیگفمان اگنفلی و میگزه جلگوگیری از بینظمگی چیگفمانه اسگتفاد از
سبک روستیک
ماهی

1

شرانط
زمین ای

2

ساختار سازمانی
دول

و

سیاس ها

خصوای نا دولتی سازمانه ماهی

شگ

(خفمات محگور در مقابگ

محصوب محور)ه ساختار مرتفع در مقاب ساختار تل
تقسیم دانش در سازمان

سگازمانه تجمگع نگا

رگرح دانونهگای جفنگگف بگ منظگور توس گ یرهنگ

روناسگازی سگگازمانی

کارکنانه ارال رسانی دربار دانونهگای موجگود در لگوز هگای مشگاب بگا
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ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی

انح یرهن ه اجگرای دانونهگای مگرتبط و اسگتانفاردهای شز بگرای تگرونو
یرهن رونگاهردازیه کمگک هزننگ دولگ در تحقگ و توسگ تسگ یالت
ج اجرای روناهگای وادگعگراه توسگ زنرسگاخ های ینگاوری ارالرگات
ج

اجرای روناهای وادعگراه هشتیبانی سیاسگی دولگ

در لگوز ج گ

اجرای روناهای وادعگراه سیاس های کالن و ابالغگی یراسگازمانی در لگوز
در لگوز ج گ

اجرای روناهای وادع گراه هشتیانی سیاسی دولگ

اجگرای

روناهای وادع گرا
تلصص و م ارت هرسن در روناهردازیه ارتماد و اثگر بلشگی شموزشهگای
3

م ارت ذاتی
روناهردازی

4

ماهی
روناهردازی

م ارتی روناسازی کارکنانه انایز و رالد منفی هرسگن بگ ابگراز روناهگاه
ب روزرسگانی ارالرگگات در یراننگف روناسگگازیه ددگ و اگگح ارالرگگات در
یراننف روناسازی

روناهردازیه دفرت اجرانی کردن بانیان روناهردازی سازمانی
روام رولی و روانیه تیپهای شلصی در سگازمانه شزادمگنش در مقابگ
مستبفه دفرت رل ه هیشری گراه انرژی باشه ارتمگاد بگ نفگس بگاشه رهبگر

4

5

روناهردازی درون و بیرون سازمانیه سگرر یرشننگف رونگاهردازی از رونگا تگا
رمگ ه وضگوح یرشننگگف رملگی سگگازی روناهگاه سگگادگی و شگفایی یرشننگگف

بودن در مقاب

هیروه شلصی

شنوا و بیناه شلصی

جزئینار

محفودن های سازمانه ارزش سازمانیه تمفن سازمانه تارنلچگ سگازمانیه
دوانیح و سیاس هاه ررز تفکر مفنران و کارکنانه هنجارهگای محگیط کگاره
6

یرهن

سازمانی

رادات سگازمانیه انسگجا داخلگیه هونگانی گروهگیه ب گادادن بگ روناهگا و
انگگف هاه همراسگگتانی و تگگفاری ارزشهگگای رمگگومی جام گگ اسگگالمی بگگا
رونگگاهردازی سگگازمانیه تگگفاری و نمگگانش یرهنگگ
روناهردازی کارکنان

رمگگومی بگگا رونکگگرد

روابط بیح کارکنانه محتگوای رونگاشیرننی شگبک های اجتمگاریه ارتبارگات
ج داره ارتباط با مفنران رالیه هونانی روابط مثبگ در سگازمانه ارتبگاط
کارکنان با سازمانهالی مت الیه سیستمهای ارالراتی دابگ ارتمگاد ج گ
7

ارتبارات

8

روام
جم ی شناختی

ارال رسگانی کارکنگانه شگبک های ارالرگاتی در اسگتان در لگوز ارگال
رسانی ج

اجرای روناهای وادعگراه سگرر

ارتبارگات و کیفیگ

تبگادب

ارالرات ج اجرای روناهای وادگعگراه باورهگا و ارتقگادات مقامگات ارشگف
ذی ربط در ج اجرای روناهای وادع گرا

9
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یرهن

یردی

سحه جنسی ه تحصیالته تاه ه وضگ ی مگالی و درشمگفه سگابف شگ لیه
مکان زنفگیه چنفمیح یرزنفه ژنتیکه ملی ه زبانه ترشح هورمونها
بلوغ یکریه سبک زنفگیه باورهاه شداب و رسو ه دنگحه مگذه ه ارزشهگای
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ررالی مفب دفرت روناهردازی کارکنان در سازمان با رونکرد داد بنیاد
ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی

اجتماریه م ارتها و هنرهاه نگو تمگفن بشگریه ارتقگادات مگذهبی هگیش
برنف ه شرانط روانی
10

محیط سازمان

11

روام ادتصادی

امیمی

و همفلیه روام بصری محیط کاره ررالی زنبگای محگیط کگاره

نور زناده منظر محیط کاره م ماری بصری سازمانه مفت زمان کار
بودج رنزی سازمان متناس

با روناها و انگف هاه تناسگ یضگای ادتصگادی

سازمان با برنام های روناهردازی کارکنانه تناس

زنرسگاخ های ادتصگادی

سازمان در راستای اجرای روناهگای سگازمانی کارکنگانه تلصگیص بودجگ
مناس برای تحق برنام های روناهردازنان

ریتارهای

1

تلرنبی

2

رف سازمانفهی

3

منابع انسانی
شرانط

4

مفاخل گر

تمسلر مفنران و کارکنگانه هگانیح دانسگتح ارزش رونگا هگردازیه سگرکوب
روناها و انف ها توسط مفنرانه سرد رونگاه وجگود ایگراد بگا انگرژی منفگیه
رف هشتیبانی مفنرانه خودشیفتای مفنران
اااللات سیاسیه اااللات سازمانی و مفنرنتیه انحگالب سگازمانه ت ییگر
اهفاف کالنه بروکراسی شفنفه چسبنفگی سازمانی شفنفه رف سوتزنی
رف بلوغ سازمانه سح ب اشی کارکنگانه هیگری و یرسگودگی منگابع انسگانیه
کوتول هروریه لضور انا سازمانیه تنبلی سازمانی
کگاهش ارزش هگوب ملگگیه یشگار ادتصگادیه ت گگفات مگالی م ودگ ه تگگور ه

بحران ادتصادی

ایزانش ضرن

جینیه رگف تناسگ

هانیح بودن لقوق مفنران نسب
ماللظات

5

امنیتی
ت امالت

6

کارکنان

تگالش کارکنگان بگا لقگوق درنگایتیه
ب تامیح مالی مسکح و ریاهیات

لفظ اسرار محرمان سازمانیه سطح دسترسی کارکنان ب ارالرگاته ریتگار
منایقان کارکنان
ت گامالت غیررسگگمیه یضگای گف گ وگوی نامشگلصه رگگف ت رنگف کانگگاب
ارتباریه تمل و چاهلوسیه سگلح چینیه خونشگاونف گرانگیه رکسال مگ
الساسیه لواصهرتی
شکویانی است فادهاه دلارمگی بگ شننگف ه تگوان درنایگ

خودشکویانی

1

ارالرگات بیشگتره

ایزانش کمی و کیفی ی الی هگاه ایگزانش ارتمگاد بگ نقگس مفیگفه انایگز
کگاییه دگفرت رهبرنگ

گگرو ه جگانز دهی بگ خگوده دفرشناسگیه تگگالش

مضارفه همشیرننی شلصی
امکان ج شه انجاد یناوریهای نونحه ایزانش اثرگگذاریه خلگ کارکنگان و

هیامفها
2

مگفنران ال گا بلگشه ارتقگگای لمانگ و هشگتیبانیه برررفکگردن موانگگع
ر شف سازمان

ب ر وری و خالدی ه ب روزرسانی م ارتها و دانش کارکنانه توسگ اتحگاده
سازمان مت الیه روشنی کردن دور رمر سازمانه جرک ب سگم ردابگ
بیشگتره ااگالح و ب ین سگازی سگاختار و مقگرراته ارتقگای سگبک زنگفگی
کاری سالم
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ردیف

مقوله
اصلی

مفاهیم

مقوله فرعی

ب بگود م ارتهگگا و ایگزانش خالدی گ ه همگگفلی بگیح کارکنگگان و سگگازمانه

3

مشارک

ارتماب متقاب ه ان طاف هذنریه کنجکگاویه لگس ت گاونه ترکیگ دانگش
ینی و تلصصیه الساص مسئولی در اموره ایگزانش لگس خگودکنترلیه

کارکنان

هم ایزانگیه گگردش ارالرگات میگان کارکنگان و سگازمانه ایگزانش هونگانیه
رالد و هشتکار بگ هیشگری ه هوشگمنفیه ایگزانش ت قگ و تفکگره ب بگود
روابط اجتماریه منتورنن

و مربیگریه کارگروهی

توانگانی شگنیفن و دنگگفن رمیگ ه نگادگیری مسگگتمره یراگ نابی توسگگط
4

ذهح باز
کارکنان

کارکنانه الساص شرامش بیشتر در سازمانه تمرکزهگذنری بگاشی کارکتگانه
استفاد از اکثرن دفرت م ز در شگ ه ب بگود ارتبگاط سگازمانیه ایگزانش
دفرت ل مسئل ه شماد سازی ذهگحه تمرکگز روی را لگ بجگای مسگئل ه
تقون م نونات کارکنان

5

نارش مثب
کارکنان

هفان ایکار ب یرای اهگفاف سگازمانه درص گگریتح از گذشگت و سگاخ
شننف ه جذب مزانای محیطیه تمان بگ ت ییگر مثبگ در سگازمانه شگرو
کردن و ارتقای رم گرانیه ایزانش رولی مقاوم ه تسلیم نشگفن در برابگر
شکس هاه کشف رامگ انایگزشه بگاور بگ مویقیگ ه خودبگاوریه ایگزانش
نقظ تحم باش
تفاری تصونر خوب در ذهح کارکنان روناهرداز از خفمات مناسگ

سگازمان

برانشانه لس خوب هناا لضور در جمگع کارکنگان رونگاهردازه السگاص
6

تجرب لسی
لذت

7

تجرب ریتاری

8

هونانی کارکنان

شرامشه کاهش اضطرابه کاهش دلزدگی شگ لیه لگس شرامگش در لضگور
در جمگع کارکنگان رونگاهردازه تگفاری خگارر خگاص در لضگور در جمگع
کارکنان روناهردازه لگس لگذت از لضگور و در ارتبگاط بگودن بگا کارکنگان
روناهردازه لس نماد استواری و هانفاری در سگازمان از ارتبگاط بگا کارکنگان
روناهرداز
دگگفرت درک بگگاشی کارکنگگان رونگگاهردازه شگگگاهی و دانگگش شز کارکنگگان
روناهردازه ریتار منصفان کارکنان روناهردازه خوش مشگربی و ادب کارکنگان
روناهردازه ریتار ااددان کارکنان روناهردازه تمان ب سگرر و انجگا بگاشی
کارها متناس با رونای خود
محگیط کگاری خگوبه التگگرا بگ کرامگ

انسگگانیه ارتمگاد بگیح مگگایوق و

زنردستانه تامیح شرامش در محیط کاره یضای ییزنکی مطلگوبه تمجیگف و
دفردانیه ارتباط خوب متقاب

بر اساص کفهای بفس شمف و مقول های انتلابیه درن ان مفب هارادانم دفرت روناهردازی
بر اساص تکنیک داد بنیاد در شک 1ه ارائ شف اس .
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شرایط زمینه ای
ساختار سازمان ی
دولت و سیاستها
ذات ی

مهارت
رو یاپردازی
ماهیت رو یاپردازی
نوع شخصیت
فرهنگ سازمان ی
ارتباطات

عوامل جمعیت شناختی
فرهنگ فردی
محیط سازمان
عوامل اقتصادی

شرایط علی
لذتجو یی
انگیزه طلبی

پدیده محوری
قدرت رویاپردازی

کمال گرایی
فرسودگی شغل ی

کارکنان

وفاداری به سازمان
ارتقای
نوآوری

خالقیت

و

تعهد سازمان ی
رفتار سیاسی








شرایط مداخلهگر









راهبردها
طراح ی اتاق فکر
بازی پردازی ذهن ی
تو سعه ظرفیتها
توانمندسازی ذهن
تکنیکهای اجرا
تبدیل رو یا به هدف
کار عمیق










پیامدها
خودشکوفا یی
رشد سازمان
مشارکت کارکنان
ذهن باز کارکنان
مثبت
کارکنان

نگری

تجربه حس ی لذت
تجربه رفتاری
محیط پو یا

رفتارهای تخر یبی
عدم سازمانده ی
منابع انسان ی
بحران اقتصادی
مالحظات امنیتی
تعامالت کارکنان

شکل  : 1مدل پارادایم قدرت رویاپردازی کارکنان دانشگاهی بر اساس تکنیک دادهبنیاد(منبع:یافتههای محقق)

بحث و نتیجهگیری
انح هژوهش با هفف ررالی مفب دفرت روناهردازی کارکنان در سازمان بگا اسگتفاد از تکنیگک
داد بنیاد انجا گردنف .ج انح کار در بلش اوبه هس از ارائ مقفم و چالشهای مطرح شگف
در لوز روناهردازی کارکنان و خال و شک اف هژوهشی شنه مبانی نظری در خصوص رونگاهردازیه
نحو هیفانش روناه نحو ذخیر سازی رونا و ونژگیهای روناهردازان ارائ شف .سگ س در مرللگ
دو با استفاد از تکنیک داد بنیاد و مصالب با خبرگانه ت فاد  40مقول و  364کف الصگا و در
دال هنو مقول رلیه زمین ایه مفاخل ایه راهبردها و هیامفها تنظیم شف و در ن ان مفب بفس
شمف در شک  1ه استلراج و ارائ گردنف .در خصوص نتانو روناهردازیه هژوهشاران مت فدیه ب
نتانو مفیف و کارشمفی دس هیفا کرد انف ک در بیح شنها هرزبرگ  1در نظرن دو راملی انایزش
1. Herzberg
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ب دست دو روام انایزشی در کار اشار می کنف و م تقف اس کگ انایگزشه تشگون ایگراد و
هرداختح ب نیازهای روانی شنانه موج انایزش خواهگف شگف (هرزبرگه  . ) 2005انگح نظرنگ را
می توان در راستای هژوهش لاضر دانسگ چراکگ رونگاهردازی کارکنگانه نگوری لمانگ رلبی
مفنران و ارضای نیازهای روانی شنها را ب دنباب دارد .ب رور ربی ی نمیتگوان همگوار انتظگار
داش ک روناهردازیه هیامفهای مثبتی را همرا داشت باشفه گاهی اودگاته رونگاهردازی موجگ
سرگردانی یکری و چرخیفن دور نک مشک بفون خگروج از شن خواهگف شگف ( مرلگوه سگیکاریه
یرنسونه .رلیبرنفی و ستینری  1ه  . ) 2020اگر روناهردازی با هیشزمین ریتگار سیاسگیه همگرا
باشف موج تناز دفرت خواهف شف و رملکرد کلی سازمان را ملت می نمانف (دریلرروزنحه بیکر
و جینو  2ه  . ) 2018بنابرانح برای ارزنابی درس از روناهردازی کارکنان بانفه میزان انایزش بگ
دس شمف برای کارکنان همرا با خالدی و نوشوری انجاد شگف را مگالک دگرار داد (بیگره دان و
مادرنف  3ه  . ) 2020نتانو انح هژوهش نشان داد ک دفرت روناهردازی زمانی ب درج بگاشنی از
کارانی می رسف ک کارکنان از درک نسبی در خصوص مرز بیح خیاببایی بیهفف و روناهردازی
کارشمف برخوردار باشنف.
در خصوص دشن رلی الصا شف در مفب بفس شمف ه میتوان اذران کرد ک لذتجونی ب
رنوان غرنز ای ربی ی در هم انسان ها وجود دارد و تما کارکنانه الساسگات خگوب و مت گالی
خود ماننف هیشری در محیط کار را در دال روناهردازیهای متنو ب منص ظ ور میگذارنگف.
شنها با انح کاره الساص مفیفبودن و نشاط هیفا میکننف و رزت نفس و ارتماد ب نفس شنها در
نک یراننف خودانایزشی رشف و ایگزانش می نابگف .انگح نایتگ ها ددیقگا منطبگ بگر هگژوهش (
کیرنکوتساه کرومنکوه دودوکالوواه دودوکالف و گرناورنوا  4ه ) 2022اس ک در نتانو تحقیقگات
خود درنایت اس کارکنان با شادی و نشاط دس نایت از تصورات شننف خوده انایگزش بسگیار
مضارفی در محیط کار هیفا میکننف .همچنیح هژوهشهای هیشیح نشان دادنف ک می ب رشف
در سگگازمان بگگا تلی گ کارکنگگان در خصگگوص کس گ جاناا هگگای دگگفرت در سگگازمانه رابطگگ
دارد (ژانتاساناه  ) 2022و رالد و ت ف زناد ب س ازمان در دالگ امیگاب و برنامگ هیشگری (لور -
زامبورانوه سانتوص رولفان و هاشسیوص یلورنسیو  5ه ) 2018ه منجر ب انجاد الساص ویگاداری در
کارکنان می شود و با دو مولف از دشن رلی استلراج شف مبنی بگر ویگاداری سگازمانی و ت گف
سازمانی در نک راستا درار دارد .مورد ب فیه کمابگرانی برخی کارکنان در خصوص کم و کیگف
1. Merlo, Sicari, Frisone, .Alibrandi & Settineri
2. Derfler-Rozin, Baker & Gino
3. Baer, Dane & Madrid
4. Kirikutsa, Khromenko, Dudukalova, Dudukalov & Grigorieva
5. Loor-Zambrano, Santos-Roldán & Palacios-Florencio
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زنفگی کاری اس ک ناشی از دلبستای یراوان ب اهفاف مت الی خود و امیف ب بگی نقص بگودن
سازمان اس ک نکی از م مترنح دشن برای روناهردازی کارکنان در سازمان محسوب میشگود.
ااوش کارکنان ب دلی استقالب یکری مطلوب و ترجیح دادن همیشای مود ی ب تر در سازمانه
شرزوهانی در سر می هروراننف و تمان دارنف ب اهفایی یراتر از لف موجود دسگ هیگفا کننگفه در
همیح لوز ه هژوهش ( دی کلرسکه شو و گو 1ه ) 2022انجا گردنف ک نشان داد کارکنانی ک در
رونای رسیفن ب جاناا برتر در سازمان درار دارنفه اهفاف سل کاری را مف نظر درار میدهگفه
همچنیح (کیزنتو 2ه  ) 2019نیز تاکیف کرد شرزوهگای کارکنگان بگرای ارتقگا در سگازمان ناشگی از
الاوهای برتر رهبری در سازمان و نارانی برای شننف ب تر ش لی اس ک در کارکنان انف شبگرا
ب مرور زمانه رون می گردد .در خصوص ریتار سیاسی نیزه کارکنانی ک درگیر لسادت کگاری
می گردنف و دائما خود را با مایوق و مفنران باشدستی مقانس میگننف درگیر روناهردازی در رابط
با رسیفن ب جاناا شنان می شونف ک درن ان منجر ب ت ارضات و ماکیاولی گری خواهنف شف.
هژوهش (لسح هوره ج فری نیاه وکیلی و م ذبیه  ) 1400نیز نشان داد ک لسادت در محیط کاره
تنش های سیاسی و دفرت رلبی منفی را ایزانش و تصور منفی و ناهمسانی شناختی در کارکنان
را انجاد میکنف .هژوهشهای (مارناتی و کیوسیومانونفا 3ه ) 2021و (شنودری 4ه  ) 2019بیان داشتنف
ک خستای و یرسودگی ش لیه موج ششفتای روانی و تحلیگ ریتاگی تگوان کگاری کارکنگان
می گردده ب همیح خارر ذهح انح ایراد ج مقابل با الساص هوچیه رخوت و سستی موجگوده
ادفا ب روناهردازی در ج ایزانش انایزش و رالد ب کار میکنفه انح نتیج منطب بر دلی
االی روناهردازی اس ک در انح تحقی ب شن اشگار شگف .کارکنگان جگوان رگالو بگر دلیگ
یرسودگی ش لیه تمان ب ربور از موانع یکری یردی و سازمانی را دارنفه بنابرانح بگا اسگتفاد از
دفرت باز ذهح خوده ادفا ب کنجکاوی در اموری می کننف ک سانر کارکنان باسگابق دناگر بگ
شنها یکر نکرد انفه بنابرانح همانطور ک در هژوهش ( بیره دان و مادرنفه  ) 2020ذکر شف اس
کارکنان جوانه ب دلی تمان ب خالدی و نوشوری ک از خود نشان میدهنف دائمگا در تصگور و
اهفاف دس نیایتنی خود تفکر میکننف.
در رابط با شرانط زمین ایه مشلص گردنف ک ساختار سازمانی از لی سازمان دولتگی نگا
خصوایه ارتفا سازمان و تجمع دانش در نقاط ملتلف سازمانه ب رنوان بستر م م روناهردازی
مطرح اس ه چرا ک ب نظر میرسف سازمانهای مرتفع و رون ه بار روناهردازی بیشتر کارکنان
1. De Clercq, Shu & Gu
2. Kizito
3. Maryati & Kusumayuda
4. Audrey
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برای رسیفن ب جاناا های باشتر میشونف .هژوهش (مسیای 1ه  ) 2010نیز مف و نردبان شرزوهای
ش لی را مطرح کرد ک بیانار انح بود ب هر میزان سازمانه از ساختارهای وظیف ای هرمی شک
استفاد کنفه کارکنان رونای ارتقای بیشتری را در سر می هروراننف .همچنیحه یرهنگ سگازمانی
لاکم بر سازمان از لی ارزش ها و تمفن سازمانه رونف و ج شرزوهگا و روناهگای کارکنگان را
مشلص می نمانف .انح بفان م نی اس ک کارکنان بگر مگفار باورهگای یگردی وسگازمانی خگود
روناهردازی می نماننفه اگر ارزش ها و ااوب اخالدی موجود در یرهن سازمانیه بر مفار خفم و
تواناری ش لیه باشفه کارکنان رونای ارتقا برای خگفم کردن را در سگر خواهنگف داشگ و اگگر
ارزش های لاکم ج کس دفرت و ثروت باشفه کارکنگان در ج گ شنه رونگاهردازی خواهنگف
کرد .همچنیحه ب اتوج ب ساختار اجتماری جام ه تودع کس درشمگف بیشگتر مگردان در مقابگ
زنانه جنب های متنو رارفی و الساسی شنانه ب نظر می رسف جنسی و سحه ب رنگوان نگک
رام زمین ای م م در روناهردازی کارکنان تاثیر گذار اس  .هژوهش ( مرلوه سگیکاریه یرنسگونه.
رلیبرنفی و ستینریه  ) 2020نشان داد کارکنان جوان مرد بیح سح  22الی  26ساب بیشترنح
نگرخ رونگاهردازی در روز و کارکنگان  50الگگی  55سگاب زنه کمتگرنح رونگاهردازی را داشگگت انف.
هژوهش (دوم وف 2ه  ) 2019نیز ب انح نتیج رسیف ک ملی و ژنتیک ایراد در دگفرت تجسگم و
روناهردازی شنها موثر اس  .هژوهش (یرنراه دا کوسگتاه هرنگراه جرونیمگو و دنگاص  3ه ) 2018نیگز
درن ای ک ایرادی ک در ن ان الساسات خود درار می گیرنف و بیشترنح ترشح هورمون شادی نا
غم را دارنفه مست ف بیشترنح نرخ روناهردازیانف.
در خصوص شرانط مفاخل ای نیزه رواملی وجود دارد ک موانع م مگی در مسگیر رونگاهردازی
کارکنان محسوب میگردنف .در جرنان روناهردازی ممک ح اس روناهردازه مورد تمسگلر سگانرنح
در سازمان درار بایرد و با رردشفگی و رف هشتیبانی مفنران مواج گردده نتانو انح بلش در
راستای هژوهش (رلیزاه شاهیحه مالکه ذوالفقاره بتگوبه رلمگان و جاونگف  4ه ) 2021ه مبنگی بگر
جرک روناهرداز از خالدی ب سکوت سازمانی در هی بیتگوج ی و رردشگفگی سگازمانیه دگرار
دارد .لواص هرتی انجاد شف در محیط کار و رکسال م های الساسی منجر بگ برهمرنلتاگی
نظا روناهردازی مفیف و کارشمف کارکنان خواهف شف و ب رنوان نک رام مفاخلگ گر منفگی بگ
لساب میشنف .هژوهش (وان ونانحه ون شت مه لینوبره وسگترلونف 5ه  ) 2022نشگان داد کگ روابگط
منفی کارکنان با نکفناره سگم و سگوی ت لگیالت منفگی و رونگاهردازی انقگا جونی را ایگزانش
1. McGee
2. Domhoff
3. Ferreira, da Costa, Pereira, Jerónimo & Dias
4. Aliza, Shaheen, Malik, Zulfiqar, Batool, Rehman & Javed
5. Van Vianen, Van Laethem, Leineweber & Westerlund
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میدهفه همچنیح هژوهش (توسین ه ونلره شستانفو و مناز  1ه  ) 2022نیز نشان داد لسادت انجاد
شف بیح کارکنان موج ه منفی بایی و تصورات منفی شنها از نکفنار میشود .در ادام مشلص
گردنفه سازمانهای کوتول هرور ب دلی ترص از هیشری و رشف کارکنان و خظر از دسگ دادن
مود ی ش لیه موج سرکوب روناهای شنان میشگونف و انگح در هژوهش (نیلگی شلمگفشبادی و
بست ه  ) 1395نیز ب شن تاکیف شف اس .
راهبردهای روناهردازی در انح هژوهش شام  7رام ررالی اتاق یکره بگازیهردازی ذهنگیه
توس ظریی هاه توانمنفسازی ذهحه تکنیکهای اجراه تبفن رونا ب هفف و کار رمی بود کگ
ماهی االی شن بر مگفار ج گ دهی بگ ایکگار سگرگردان کارکنگان بگر مبنگای خالدیگ بگرای
دستاوردهای نوشوران داب اجرا در سازمان اس  .ررالی اتاق یکری برای برگزاری جلسات رویان
یکریه جلسات مشاور را ل نابی و برگزاری دور های روناهردازی میتوانفه روناهگای سگرگردان
کارکنان را در ج منایع سگازمان هماگرا کنگفه هژوهش (برنونگو 2ه  ) 2022نیگز نشگان داد کگ
رویانیکری و دور های روناهردازی با استفاد از دابلی های جفنف تکنولگوژی واد یگ مجگازیه
میتوانف روناهردازیهای منحصربفری در کارکنان انجاد نمانف( .ادواردز 3ه ) 2008توضیح داد کگ
کارکنان شرک گوگ بانستی در روب روزه لفاد نک انف جفنف ب مفنر باشدستی خود ارائ
کننف و انح ب م نای اهمی بلشیفن ب روناهای کارکنان اس  .همچنیح هژوهش لاضر ب رور
خاصه راهبرد بازی هردازی ذهنی را مطرح مینم انف ک بانستی کارکنان در دالگ ایکگار و ریتگار
کودکان تفکر و تلی کننف تا رولی نشاطشوریه محگفودن زدانی و تصونرسگازی بی ن انگ در
انشان تقون گردد و منجر ب روناهای دفرتمنف و اثربلش شگود .هژوهشهگای ( انگوانه کگارش و
شنتونیو  4ه  ) 2019و (واردارلیر 5ه  ) 2021نشان دادنف ک گیمیفیکشح (6بازیهردازی) کارکنان در
روب روزه دفرت روناهردازی شنها را ب رور محسوسی ایزانش میدهفه همچنیح (دالگ 7ه ) 2014
نیز ب انح نتیج رسیف ک بازی کردن کارکنان در روب روزه دگفرت ذهگح شنهگا را بگرای لگ
مسائ هیچیف ه رونارونی با بحران و ت امالت گسترد تا دو برابر ایزانش میدهف .همچنیح ت ییر
سیاس های سازمانی در ج اختصاص  20ددیق در روب روز ب تفکگر و روناسگازیه شمگوزش
ایزانش تمرکز و است فادنابی کارکنان از ررن روناهای شنهگاه میتوانگف بگ رنگوان راهبردهگای
توس ظریی ها و شموزش و هروزش لس روناهردازی وادع گراه ناری بلش باشف .هژوهش (هرص
1. Tussing, Wihler, Astandu & Menges
2. Bruno
3. Edwards
4. Ivan, Carla & Antonio
5. Vardarlier
6. Gamification
7. Dale
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و نیکسونه  ) 2021نیز نشان داد ک ذهنی بلشیفن خالق ب کارکنان برای انجاد روناه نیازمنف
کوشش مگفنران بگرای تقونگ ظریی هگای محیطگی و سگازمانی رونگاهردازی اسگ  .همچنگیح
هژوهشارانی دنار در تحقیقات خود درنایتنف ک روناهردازی در ر وب روز هناا انجگا کارهگای
رجی و منحصربفرد ب وجود می شنف بنابرانح ب مفنران هیشن اد داد انف تا گوش دادن ب نفای
درون در کارکنان خود را هناا انجا کارهای نوشوران سل تقون کننف ( یارنبگاخه گگیه انگفزه
انوانزه یرنانفوه هامونفه سیمزه دماسی و هک  1ه  . ) 2019ب رور م موبه تمامی روناها در دست
روناهردازیهای مفیف و کارشمف درار نمیگیرد و برخی از شنها شرزوهای م حاب نا غیرممکنی اس
ک در شرانط ییزنکی و سیاس های کالن سازمانه امکان ب ودو هیوستح نفارده ب همیح خارر
شز اس تا روناهای داب اجرای کارکنان از لی اجرا و برنام رنزی بگرای انجگا ه بگ اهگفاف و
استراتژیهای کوچکتر داب اجرا تبفن شود تا از نک مف و انتزاری و ساختای اولی ذهنیه ب
برنام ای مفون و جامع تبفن گردد .در همیح راستاه هژوهش ( هاشنیکگا و یوسگ 2ه ) 2022نیگز
نشان داد ک ت فن شرزوها و انف های کارکنان در دالگ سیاسگ های سگازمان و اهگفاف دابگ
برنام رنزیه منجر ب انجاد لس مشارک در کارکنان و تسگ ی دسگتیابی بگ اهگفایی یراتگر از
سازمان خواهف شف .مورد ب یفی انجا کار رمی توسط کارکنان اس ک در انح لال ه کارکنان
با درگیری رمی با داد های هیش روه دفرت تمرکز و تلی بیشتری هیفا کرد و میتواننف یراتر
از کارهای روزمر خوده بیانفنشگنفه در انگح رابطگ مطال گ (نظگری) 2021 ,نیگز بگر سگکوت و
خلوتگزننی برای هم انسانها ب رنوان نوری م ارته تاکیف کرد اس .
متاثر از روناهردازیه هیامفهای مثب و منفی برای سازمان لاا خواهف شف .اولیح هیامف شن
خودشکویانی کارکنان در دال رشف است فادهاه همشیرننی و تالش مضارف اس ک نکی از هیامفهای
هژوهش ( چویه مک کلینتاکه شو و میلر  3ه  ) 2022درخصوص رشف ذهنی و ارتقای است فاد و
خالدی کارکنان با انف نابی نیز ب همیح مورد اشار دارد .همچنیح گفت شف امکان ج ش سازمان
با اهفاف هیش رو و انف های ساد بفس نمیشنف(اب -کاساره داغره لیترنتیس و شزاکیر 4ه  )2022و بنظر
میرسف ج شهای نوشوران با روناهردازی مثب کارکنان و اجرای شنه لاا میشود .رولی همفلی
و مشارک در کارکنان بر اساص ایزانش ت ق و تفکر و رسیفن ب نقط ای ک همفکگری را مبگفا
شکویانی خواهنف دانس ه انجاد میگردد .هژوهش (شیح و ناونح 5ه  )2022نیز ب انح نتیج دس
نای ک همفکری و انف نابی موج انجاد الساص همفلی و مشارک کارکنان خواهف شف .همچنیح
1. Farnbach, Gee, Eades, Evans, Fernando, Hammond, Simms, DeMasi & Hackett
2. Palanica & Fossat
3. Choi, McClintock, Lau & Miller
4. El-Kassar, Dagher, Lythreatis & Azakir
5. Shih & Nguyen
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هژوهش ( لوکاص و مای 1ه  )2022درنای ک کارکنانی ک رولی خالدی و نوشوری بیشتری دارنفه
نسب ب سانر کارکنان دناره الساص مثبتی نسب ب همکاران خود داشت انف و درافنف تا نادگیری
بیشتری داشت باشنف .از دنارهیامفهای روناهردازیه هفان ایکار کارکنان ب سم یرای اهفاف ت ییح
شف اس ه تفاری تصاونر خوب در ذهح کارکنان روناهردازه الساص شرامش و کاهش اضطراب را ب
همرا خواهف داش  .هژوهش ( مرلوه سیکاریه یرنسونه .رلیبرنفی و ستینریه  ) 2020نیز نشان داد
ک تفکرات مثب و روناهردازی مثب در لیح کاره موج تجرب های لذت بلش روانی کارکنان
خواهف شف و خاررات مثب د لفرن و نوستالژنک را انجاد میکنف .هموار روناهردازیه موج ادراک
باشتر از محیط شف و خوش بینی نسب ب شننف را در رولی کاری کارکنان تزرن می نمانف .محیط
کاری خوب لاا ریتارها و کنشهای مثب گرانان کارکنانی اس ک رونای هیروزی یگردی و
سازمانی را دارنف و انح کنش ها لاا الترا کارکنان و مفنران بگ کرامگ انسگانی و هگذنرش
روناهردازی کارکنان اس .
پیشنهادها
از نتانو انح تحقی میتوان ب مفنران و مسئولیح دانشاا ها هیشن ادهای مفیفی ارائگ کگرد تگا
بتواننف از ظریی های بالقو و بالف روناهردازی کارکنان استفاد نما ننف:
ب مفنران دانشاا ها هیشن اد میشود ج ی السازی دفرت و ظریی های بالقو روناهردازی
کارکنان در ج مثب ه در ررالی و چیفمان وسان اتاقهای کارکنان ب گون ای رم نماننف
ک هناا ساخ و م ماری یضای اتاقهاه لفاکثر نور خورشیف ب اورت هنجر های دفیه مورد
استفاد درار بایف و از رن شمیزیهای شرامش بلشه خوشبوکننف هوا ج تحرنک ی الی های
ذهنیه استفاد از گیاهان متنو با رونکرد روستیک(هیاد سازی المانهای ربی ماننگف درنگا و
جنا در محیط کار) و الاوهای چیفمان امیمان و مشورتی ادگفا نماننگفه انگح کگار موجگ
خواهف شف تا زمین های اولی و شز ج تحرنک روناهردازی در ذهح کارکنان دانشگاا انجگاد
شود .همچنیح هیشن اد می شود رب نظرن نون در خصوص تمرکز بر ضمیرناخودشگا ج گ
ایزانش دفرت تلی ه در ج تطبی ب تر رولیات کارکنگان بگا یضگای رونگاهردازی و دوری از
خستایهای مفرط کاری ک مانع از انجاد روناهردازی می شونفه ب اورت نکبگار نگا چنگفبار در
هفت ه کارکنان در ربی نا محیط بیرونی مح کار ک یضای باز دارده بگا اسگتفاد ار ینگاوری
ارالرات و تج یزات مجازیه لضور ب رم شورنف و وظانف ش لی خود را انجا دهنفه انگح کگار
بار میگردد رناار ربی ی موجود در محیطه محرک مناسگبی بگرای خیگاب هردازی و ایگزانش
دفرت روناهردازی کارکنان شود .انح کار میتوانف ب اورت تورهای ربی گردی ادواری نیز بگ
1. Lucas & Mai
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ربی

انجا گیرد ک در ن انگ موجگ

ج تفرنح و سرگرمی ج استفاد از انرژی مثب
تحرنک شمیافاب و روناهردازی میشود.
ب مفنران دانشاا ها هیشن اد میشود ج ب ر برداری از تقاب و ج شهای یکری نگامنظم
کارکنان ک نکی از م مترنح ابزارهای تقون روناهردازی اس ه ادفا ب گردش ش لی رمگودی و
ایقی کارکنان و مفنران با نکفنار کننف تا هم تجربیات زنست شنان ب نکفنار منتق شود و هم
رول ی خارج از جو روانی وظانف ش لی نک سم خاصه منجر بگ انجگاد انگف های خالدانگ و
تقون روناهردازی هونا شوده انح ددیقا همان کاری اس ک دکتر ربفال شفیعشبادی(هفر مشاور
ش لی انران)ه در کتاب انتلاب و تحوب ش لی ب شن اشار کرد انف.
ب مفنران سازمانها هیشن اد میشود رولی یردی و جم ی سازمان را ب سگم تیپهگای
شلصیتی شنوا همارا کننفه بفنح منظور شز اس تا همیش شماد شنیفن روناهای کارکنان ب
هرنحوی و در هرچ ارچوبی با رران الترا ب لرم نفس و کرام انسانی شنان باشنف .ج گ
انح کار میتواننف ادفا ب انجاد دیاتر رو نا هردازی کارکنان نماننف و هر کارمنف را موظف نماننف
هفت ای لفاد نک رونای خود را ب شنها ب اورت مکتوبه نا لضوری نا تحگ یانگ اگوتی
درنای کننف .برای هر رونای کارمنفیه هاداشی درنظر بایرنف و شنها را تشون ب تبفن رونا ب
اهفاف داب برنام رنزی نماننف و ریت ریت ب شنها در اورت نفع سازمانه جام رم ب وشاننف.
از شنجاک اکثر روناهای متنو و خالقه در زمان هی نوگرایی ذهنی شک میگیرده شز اس
تا مفنران زمان محفودی از روز کاری کارکنان را بگ خگواب شنهگا اختصگاص دهنگف تگا دگفرت
روناهردازی شنها در انح هناا ه ایزانش هیفا کنف .س س از شنها بلواهنف تا روناهای خود را هس
از خواب نادداش کرد و ب سمع و نظر بقی کارکنان نیز برساننف.
محدودیتها
انح هژوهش با محفودن هانی نیز مواج بود ک میتوان ب محفود بودن دامن کارکنان و مفنران
دانشااهی با رونکرد محفودن مکانی ش ر ت ران ک در ن ان مفب بفس شمف ه ملگتص انگح
دامن محفود ررالی شف و کاربرد دارد .هرچنف ب کارگیری هارادانم داد بنیاد منجگر بگ درک
رمی از هفنف مورد نظر و دشن ه راهبردها و هیامفهای شن خواهف شف اما بانف اذرگان کگرد کگ
امکان ت میم هذنری نتانو از لی زمان و مکانه را محفود کرد اس  .همچنیح ب دلیگ ا ننکگ
هفنف رو ناهردازی کارکنان در ادبیات نظری مقاشت انرانیه جفنف و منابع مرتبط با انح لوز کم
بود اس ه ت فادی از مصالب کننفگان با انح مف و ب رور ددی ششنانی نفاشتنف و محق ه در
ابتفای جلس توضیحاتی در ج شناخ ب تر ارائ کرد .در رابط با زدودن انح موانع ب سگانر
هژوهشاران هیشن اد می شود ک انح هژوهش را با دلمرو مکانی مگرتبط بگا مشگاغلی کگ درگیگر
سلتی کار زنادی هستنف انجا دهنف تا زمین های رشف و باروری یکگری در انگح نگو شگاغلیح
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بررسی و تحلی گردد .همچنیحه ب نظر میرسف محفود های زمگانی ملتلگف در سگابه ممکگح
اس بر سبک و سیاق روناهردازی کارکنان تاثیر گذار باشف ک هیشگن اد میگگردد در زمانهگای
ملتلفی در ساب انح هژوهش مجفدا تکرار گردد تا تفگاوت نگا ظریی هگای متنگو شن مشگلص
گردد .از شن جا ک تاثیر مستقیم دفرت روناهردازی کارکنان در رملکرد کارکنانه بگ رگور کمگی
مشلص نشف اس ه هیشن اد میشود هژوهشاران شتیه با انجا هژوهشهای م ادشت سگاختاریه
انح تاثیر را کشف و بررسی نماننف.
تضاد منافع
در انح هژوهشه هیچ گون ت ارض منای ی توسط نونسنفگانه گزارش نشف اس .
تشکر و قدردانی
بفننوسیل از تمامی اساتیفه کا رکنان و مفنران محتر دانشاا ش یف ب شتی ک در انح هژوهش
همکاری داشت انفه دفردانی ب رم میشنف.
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