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چکیده
بهروزی به معنای توسعه پتانسیلها و ظرفیتهای یک فرد ،کنترل داشتن بر زندگی ،هدد
داشتن (کار کردن برای اهدا ارزشمند) و تجربه روابط مثبت است .با توجه به ایدن نتتده کده
بهروزی سازمانی با اتخاذ رویترد مثبتنگری به دنبال بهبود شدادی و ممکتدرد در مطدیطهدای
کاری است ،طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعداون ،کدار و رفداج اجتمدامی هدد
این پژوهش قرار گرفت .این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که دادجهدا از طریدر رو
نمونهگیری نظری و مصاحبه ممیر ساختاریافته با  81نفر از مدیران وزارت تعداون ،کدار و رفداج
اجتمامی جمعآوری گردید و سپس با استفادج از رویترد نظریه دادجبنیاد مدورد تجزیدهوتطکیدل
قرار گرفت .حاصل این مصاحبهها ،مجمومهای از مضامین اولیه بود که طی فرایندد کدگدراری
باز ،گردآوری و از درون آنها مقولههایی استخراج شد ،سپس در مرحکه کدگراری مطدوری،
پیوند میان این مقولهها ذیل مناوین شرایط مکّی ،پدیددج مطدوری ،راهبردهدا ،موامدل زمیندهای،
شرایط مداخکهگر و پیامدهای بهروزی سدازمانی در قالد پدارادای کدگدراری مطدوری تبیدین
شدند .در ادامه و در مرحکه کدگراری انتخابی نیز سدیر داسدتان ترسدی شدد .یافتدههدا نادان داد
مؤلفههای فضیکت حرفهای ،فضیکت اجتمامی کار و سرمایه روانشناختی افدراد ازجمکده موامدل
اصکی در شتل دادن بهروزی سازمانی کارکنان بدودج اسدت .بهدروزی سدازمانی متادتل از سده
لرت حرفهای ،رابطهای و انعتاسی اسدت کده بدا ایجداد مالتیدت روانشدناختی در کارکندان بده
همراج موامل مداخکهگر و زیرسداختی ،ایجادکننددج پیامددهای انتقدالی ،توسدعهای و ممکتدردی
است.
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 .0مقدمه
سازمانها باید همانگونه که برای منابع مالی و فیزیکیی ،ریر هیای توسی ه دارنید،
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بایستی رر هایی را نیز برای توس ه منیابع انسیانی بیهکارگیرنید (فیاضیی و همکیاران،
 .)4901سازمانهای امروزی انتظار دارند که کارکنانشان ف یال بیوده و در الیال توسی ه
حرفهای خود مسئولیتپذیر بوده و به حفظ استانداردهای باالی کیفیت در عملکردشیان
مت هد باشند .در مقابل کارکنان نیز نیاز دارند که احساس کنند پرتوان هستند تیا بتواننید
خود را واف کارشان کنند که در حقیقت این همان مفهوم غایی بهروزی سازمانی میی-
باشد ( .)Bakker et al., 2008سازمانهای ملتنی بر بهروزی ،فرصتی ایجاد مینمایند تیا
نیروی انسانی ضمن تحقق آرمانهای شخصی خود و براراری ت ادل بین کار و زندگی،
زمینه مناسب تحقق اهداف سازمانی را نیز فراهم سازد (داناییفرد و همکاران.)4901 ،
لیتر و باکر )1949( 4بهیروزی سیازمانی را رضیایت شیولی و ارزییابی شیناختی از
ماهیت شول و تجربهی مکیرر عواریف متلیت المیداد کیردهانید .واالس 1و همکیاران
( )1992بهروزی سازمانی را سالمت عمومی سازمان میداننید کیه عناصیری نظییر یو
سازمانی ،و ا تماعی ،بهرهوری و عملکرد کارکنیان و حتیی کیاهش تیرک خیدمت و
کاهش غیلت از کار را شامل میشیود .دوالگیی و ادس )1940( 9بهیروزی سیازمانی را
انجام کارهای م نادار و چالشی توسط کارکنان و همچنین داشتن فرصیت بیهکیارگیری
مهارتها ،دانش و آگاهی در ر وابط کاری اثربخش با همکاران و مدیران در یک محییط
سالم و ایمن میداند .در ت رییف و نگیاهی دیگیر ،بهیروزی سیازمانی بیه برنامیههیای
حمایتشده از ررف مدیران و استخدامکنندگان برای حصول نتیایج مللیوس سیازمانی
میپردازد.

Bakker & Leiter

1

2 Wallace
3 Oades & Dulagil

پرداختن به بهروزی ازآن هت دارای اهمییت اسیت کیه اوالص عصیر کنیونی ،دوران
استیالی سازمانها بر همه وانب زندگی است (رحمان سرشت )4912 ،و ثانیاص سازمان
چیزی به ز کارکنان نیسیت ( .)Grawitch et al., 2006اگیر بهیروزی در دسیتور کیار
به مخارره میافتد و سازمانها که و ه غالب زندگی بشری هستند و بیر همیه زواییای
ا تماعی امروزی چنگ انداختهانید ،کیارایی ،اثربخشیی و بهیرهوری خیود را از دسیت
خواهند داد (شارع پور .)4909 ،سازمانها به کارکنانی نیاز دارند که احساس ت لقخارر
داشته باشند و در مقابل ،کارکنان نیز نیاز دارند کیه احسیاس کننید پرانیرسی هسیتند تیا
بتوانند خود را واف کارشان کننید )(Bakker et al., 2008؛ بنیابراین بررسیی پدییدهی
بهروزی سازمانی یکی از مهمترین عالئق وامع ،شرکتهای خصوصی و سازمانهیای
دولتی در هزارهی دید است ).(Bakker & Leiter, 2010

خوشلختی سازمانی نهتنها بهعنوان یکی از ملاحث مهم برای دستیابی فیرد ،گیروه و
سازمان به سلح اابل الولی از زندگی و تندرستی المداد میشیود ،بلکیه همیواره یز
آمال سازمانها بوده است ،پیدایش بحث نگهداری نیروی انسیانی در حیوزه بهیروزی و
سالمت فردی به حدود  29سال پیش بازمیگردد .در آغاز ،این مسیئله شیامل بهیروزی
فیزیکی ،ذهنی و ا تماعی بود (سازمان بهداشت هانی .)4011 ،در وااع ،بهروزی فیرد
در سازمان مقدمه بهروزی گروهی و این خود زمینهساز بهروزی سیازمانی اسیت کیه از
این مسیر فرد ،سازمان و ا تماع در چرخهای سرنوشیتسیاز بیه بهیروزی مییرسیند و
توازن بین زندگی کاری و شخصی در همین رابله شکل میگیرد.
سازمانهای بزرگ ،بهرهگیری از بحث بهروزی سازمانی و بیهکیارگیری اب یاد آن را
آغاز کردهاند .در این میان ،وزارت ت اون ،کار و رفاه ا تماعی نییز از ایین امیر مسیتتنی
نمیباشد .با تو ه به اینکه مأموریت وزارت ت یاون ،کیار و رفیاه ا تمیاعی سیاسیت-
گذاری ،برنامهریزی راهلری ،پایش و نظارت بهمنظیور تنظییم روابیط کیاری ملتنیی بیر
رعایت اصل سه انلهگرایی ،حفیظ و صییانت از نییروی کیار ،توسی ه و توانمندسیازی
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ت اونیها ،ایجاد ت ادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و براراری عیدالت
ا تماعی در حوزههای بیمهای ،حمایت و توانمندسیازی بیا رعاییت اصیول ام ییت،
کفایت و فراگیری ملتنی بر اانون بیمهگری است ( .)MCLS, 2014لذا این سازمان برای
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باشد و وظایف محوله و برنامههای سازمانی را در این راسیتا انجیام دهید ،بایید مفهیوم
بهروزی سازمانی را درک و امکان بکیارگیری مفهیوم سیازمانی و عناصیر و اب یادش را
برای کارمندان و مدیران این وزارتخانه فراهم نماید.
این تحقیق با هدف شناسایی و درک کامل پیشایندها ،فرآیندها و پیامدهای بهیروزی
سازمانی به دنلال ترسیم الگوی بهروزی سیازمانی انجیامشیده اسیت .ایین پیهوهش بیا
رویکردی کیفی و استفاده از روش داده بنیاد به رراحی الگویی هت بهروزی سیازمانی
کارکنان در وزارت ت اون ،کار و رفاه ا تماعی پرداخته است.

 .2مبانی نظری
بهروزی یک اصلال بحیثبرانگییز و پیچییده اسیت کیه بیه ریرت مختلیف و در
خییطمشیییهییای گونییاگون بییهکاررفتییه اسییت ( .)Atkinson & Joyce, 2011اییین
پدیییده توسییط نییلشهییای روانشناسییی متلییتگییرا تحییت تییأثیر ارارگرفتییه و بییر
شادکامی فردی تأکید دارد (.)Seligman, 2002

کیییی  ،)4011( 4م تقییید اسیییت کیییه بهیییروزی سیییازمانی مفهیییومی پیچییییده و
درعییینحییال چندگانییه اسییت کییه در سییه حیلییه روانشییناختی ،بهییروزی بییهعنییوان
کییارکرد و تجییارس ذهنییی فییرد در محیییط کییار ت ریییفشییده و درنهایییت در حیلییه
ا تماعی ،کیفیت روابط کارکنان با مردم و ا تماع موردتو ه ارار میگیرد.
بییر اسییاس نظییر امراللهییی و دیگییران ( )4901در مییورد دیگییر عناصییر تأثیرگییذار

1 Keyes

بییر بهییروزی ،ی نییی هویییتسییازمانی ،اولییین بییار آللییرت و وتیین 4ت ریفییی از
هویتسازمانی ارائه نمودنید کیه سی ی در پاسیخ بیه ایین پرسیش دارد کیه کارمنیدان
بییه مشییابه سییازمان چییه کسییانی خواهنیید بییود و بییاالخره آخییرین عنصییر در اییین
روانشییناختی اشییاره بییه اییین حقیقییت دارد کییه محیییط سییازمانی چگونییه توسییط
کارکنان درک ،ت لیر و تفسیر میشود ).(James & James,1989

بییا ظهییور نهوییت روانشناسییی متلییتگییرا در دهییه  ،4009دیییدگاههییای علمییی،
تو یه خییود را بییه ظرفیییتهیای متلییت انسییانهییا م لیوف داشییته و پییارادایم متلییت-
اندیشییی در عرصییه سییازمانی بییا ظهییور سییه نهوییت پییهوهش سییازمانی متلییتگییرا،
رفتییار سییازمانی متلییتگییرا و سییرمایه روانشییناختی متلییت تکامییل یافییت .نقلییه او
نظریهپردازیهیا و پیهوهشهیای میرتلط بیا پیارادایم متلیتگراییی در حیلیه بهیروزی
متجلی میشود .سیازمان هیای ملتنیی بیر بهیروزی ،ابیزار و تجهییزات موردنییاز بیرای
انجام کارها را فراهم سیاخته ،فرصیتی ایجیاد مییکننید تیا نییروی انسیانی بیه آرمیان-
های شخصیی خیود در کنیار حفیظ ت یادل کیار و زنیدگی دسیت یابید .درواایع بیین
بهلیود محییط کیاری و عملکیرد کارکنیان رابلیه م نیاداری و یود دارد ( & Belfield
.)Marsden, 2002

بییاکر و همکییاران ( )1991بییر اییین موضییوع تأکیددارنیید کییه بهییروزی عییالوه بییر
تئییوری پییردازی ،نیازمنیید روشهییای عملیییاتی و ت یییین چییارچوبی مفهییومی هییت
اعمال توییر در رفتار کارکنان است.
ضییمن اهمیییت تکامییل مییدلی هییت بهییروزی سییازمانی کارکنییان ،نیییاز بییه
پهوهشییی ییامع کییه سی ی در شییناخت ماهیییت و بررسییی کامییل بهییروزی سییازمانی
کارکنییان داشییته باشیید احسییاس گردییید؛ بنییابراین سی ی شیید باملال ییه پییهوهشهییای
Albert & Weten
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انجییامشییده در اییین زمینییه ،مییدلی ییامع هییت بهییروزی سییازمانی کارکنییان رراحییی
گییردد .در ادامییه خالصییهای از تحقیقییات صییورت گرفتییه در مییورد الگییوی بهییروزی
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سازمانی کارکنان در دول ( )4آورده است.
جدول  )1خالصهای از تحقیقات انجامگرفته در ارتباط با بهروزی سازمانی
خالصهای از نتایج تحقیقات پیشین

پژوهشگران/سال
عسگری1811 ،

آگاهی ،عالقهمندی ،ارزشیابی و تصمیم ،انطباق ،امتناع ،تشویق

مولوی و همکاران1811 ،

مثبتت  :هوشتتیاری و زیر،تتی ،اشتتتیاق ،متوقتته و دقیتتق بتتودن،
نیرومنتتدی ،مصتتمم بتتودن ،شتتور و شتتوق فنتتا ،،وق زنتتدگی،
خوش وقی ،غرور و افتخار
منفی :شرمساری ،خصتوم عصتبی ،هترار تترر و وحشت -،
ناراحتی ،گناه ،پریشانی ،زودرنجی ،بیقراری

صفری و همکاران1811 ،

تقدم منافع ستازمانی بتر شخصتی ،خودارزیتابی ،وظیفته شناستی،
آیندهنگری ،رعای ضوابط سازمانی ،احسار وفتاداری نستب بته
سازمان ،احسار آرامش در انجام ،ار

زارعی متین و همکاران1812 ،

مثبتت  :هوشتتیاری و زیر،تتی ،اشتتتیاق ،متوقتته و دقیتتق بتتودن،
نیرومنتتدی ،مصتتمم بتتودن ،شتتور و شتتوق فنتتا ،،وق زنتتدگی،
خوش وقی ،غرور و افتخار
منفتی :شرمستاری ،خصتتوم عصتبی ،هتترار تترر و وحشت ،
ناراحتی ،گناه ،پریشانی ،زودرنجی ،بیقراری

امراللهی و همکاران1812 ،

به لحاظ اقتماعی پاسخگو بودن ،خالقی و نوآوری ،پیشرف مدار
بودن ،تمایل به ثبات و یکنواختی ،عملکترد متدار بتودن ،تناست
نیازها

مشتتبکی اصتتفهانی و رضتتایی ،امتناعگرایی ،تنلق اقتماعی ،اعتماد تنمیمیافته ،اعتماد بین فتردی،
1818

اعتماد نهادی ،اعتماد اقتماعی

خالصهای از نتایج تحقیقات پیشین

پژوهشگران/سال

ستترباز حستتینی و همکتتاران ،تأ،ید بر گروههای رسمی ،مهم بودن شغل ،خودگردانی ،تأ،ید بتر
سلسلهمرات  ،مستندسازی

1811

اداری ،اطالعات ،رهبری ،شبکهستازی ،مهتارت ،اعتمتاد ،وحتدت،

1811

رفاه
هاشمی و همکاران1811 ،

استمرار رشد و خودباوری ،برختورداری از نگترش مثبت رفتتاری،
تقوی رفتارهای مسئولی پذیرانِ ،مهتارتهتای ارتبتاطی ،پایگتاه
اقتماعی و اقتصادی

رنگریز و همکاران1811 ،
پیرر و همکاران

2111 ،1

مهتتارت فنتتی ،یتتادگیری مستتتمر ،متتدیری بحتتران ،شتتناخ
واقنی هتای ستازمان ،توقته بته اهتدال یالشتی ،برنامتهریتزی،
مشار ،قویی ،درک تفاوتهای فردی ،مدیری تغییر

توربان و یان2111 ،2

تنیین ارزشها و یشمانداز، ،لنگری ،قابلی مواقه با مشتکالت،
قابلی یاریوببندی موضوعات ،تنوعپتذیری ،خودقتوش بتودن،
خودآگاهی

مایرز 8و همکاران2111 ،

شرایط فیزیکی مناس محیط ،ار ،امنی شغلی ،خطمشی مقررات
اداری ،رابطتته دوستتتان بتتا زیردستتتان و هتتمردیفتتان ،شایستتتگی
سرپرس  ،حقوق و دستمزد ،افی ،فراهم بودن مزایای قانبی

1 Pierce et al., 2015
2 Turban and Yan
3 Meyers
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 .3روش پژوهش
این پهوهش از لحاظ هدف ،از نیوع تحقیقیات بنییادی-کیاربردی ،از لحیاظ نحیوه
گردآوری ارالعات ،از نوع توصیفی -اکتشافی و از مله تحقیقات کیفی اسیت کیه بیا
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 122استفاده از نظریه داده بنیاد انجامشده است .در نظریه داده بنیاد ،گیردآوری ارالعیات تیا
زمانی ادامه مییابد که پهوهش به حد اشلاع برسد ی نی پهوهشگر به این ارمینان دست
یابد که پهوهش تا حد کفایت صورت گرفته و مصاحله با افراد دید یا بررسیی نتیایج
تحقیقات دید ،یافته دیدی به یافتههای تحقیق نمیافزاید .در این رویکیرد ،از روش
نمونهگیری نظری استفاده شد .روش نمونهبرداری نظری ،فرایند میعآوری داده بیرای
تولید نظریه است که از رریق آن ،تحلییلگیر بیهریور همزمیان دادههیا را میعآوری،
کدگذاری و تحلیل میکند.
با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به تدوین الگوی یام ی کیه شیامل میوارد زییر
است ،پرداخته شد.
 -4عوامل علی (مقولههایی مربوط به شرایلی کیه بیر مقولیه محیوری تیأثیر میی-
گذارند).
 -1عوامل زمینهای (شرایط خاصی که بر راهلردها اثر میگذارند).
 -9عوامل مداخلهگر (شرایط زمینهای عمومی که بر راهلردها تأثیر میگذارد).
 -1پدیده محوری (یک صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرایند است).
استراوس )4010( 4برای انتخاس مقوله محوری بیان میدارد که مقولهای باید محور
باشد که؛
الف) همه مقولههای اصلی دیگر را بتوان به آن مربوط کرد.
س) باید به کرات در دادهها ظاهر شود (میوارد زییر بیهریور مکیرر توسیط پاسیخ-
دهندگان مورداشاره ارار گرفت).
1 Strauss

) توضیحی که بهتدریج در ارتلاط مقولهها با یکدیگر رشد کرده و منلقی و محکم
است.
د) مفهوم ،همانگونه که اادر به تشریح نکته اصلی برآمیده از دادههاسیت ،ایادر بیه
 -5راهلردها ،کنشها یا برهمکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشود.
 -2پیامیییدها ،خرو ییییهیییای حاصیییل از بکیییارگیری راهلردهیییا اسیییت
).(Corbin & Strauss, 1990

در این پهوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بهدسیتآمیده از روش مصیاحله ،از
فرایند سه مرحلهای کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی اسیتفاده شید
که در ادامه ،توضیحات هر بخش آورده شده است.
کدگذاری باز

کدگذاری باز ،زئی از تحلیل است که با تحلیل دایق دادهها ،نیامگیذاری و رلقیه-

بندی کردن دادهها انجام میشود .برای رلقهبندی دایق مفاهیم در مقولههیا ،هیر مفهیوم
ب د از تفکیک ،برچسب خورده و دادههای خیام بیا بررسیی داییق میتن مصیاحلههیا و
یادداشتهیای زمینیهای ،مفهیومسیازی شیدند .دادههیای میع آوریشیده از مصیاحله
کدگذاری شده تا به شیکل سیادهتیری شیلاهتهیییا و تفیاوتهییا شناسایییی شونیید
).(Corbin & Strauss, 1990

کدگذاری محوری
کدگذاری محوری درک عمیقی از روابط بین پدیدهها را توس ه میدهد .ایین امیر از
رریق براراری ارتلاط بین رلقههای گوناگون دادهها که ری کدگیذاری بیاز ت ییینشیده
بود ،صورت میگیرد .هدف اصلی کدگذاری محیوری ،ایجیاد ییک محیور و برایراری
ارتلاط بین فرآیند و ساختار است .کدگذاری محوری ،م موالص زمانی استفاده میشود کیه
مقولهای محوری یا مرکیزی کیه پیونیددهنیده سایییر مقولیههییاست ،مشیخ
).(Corbin & Strauss, 1990

شییود
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توضیح دگرگونیها نیز میباشد.
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کدگذاری انتخابی (خلق نظریه)
این مرحله از کدگذاری ،فرایند یکپارچهسازی و بهلود مقولههیا بیرای شیکلگییری
نظریه است که بر اساس نتایج دو مرحله اللی کدگذاری که بهعنوان مراحل مقیدماتی و
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 121زمینهساز برای نظریهپردازی ،مقولهها و روابط مقدماتی را بیهعنیوان سیازههیا و اصیول
اصلی نظریه در اختیار میگذارند ،به تولید نظریه پرداخته و بهاینترتیب ،مقوله محیوری
را به شکلی نظاممند به دیگر مقولهها ربط داده و آن روابط را در چارچوس یک روایت،
روشن میکند .همچنین مقولههایی که نیازمند بهلود و توس ه بیشیتری هسیتند ،اصیال
میکند ) .(Corbin & Strauss, 1990به رور خالصه ،فرایند تحلیل دادهها که بیه خلیق
مدل نظری منجر میشیود شیامل شیرایط علیی ،شیرایط زمینیهای ،شیرایط مداخلیهای،
راهلردها و پیامدها هستند که پدیده اصلی ی نی الگوی بهروزی سیازمانی را توصییف و
تشریح میکند.
در مرحله کدگذاری انتخابی به ارائه اوایای نظری پرداختیه مییشیود .اوییههیای
نظری ،بیانگر روابط ت میمیافته بین یک رلقه و مفاهیم آن با رلقات م ین است .اوییه-
ها ،متومن روابط مفهومی هستند ،درحالیکه فرضیهها ،مستلزم روابط سنجش پذیرنید.
چون رویکرد نظریه داده بنیاد ،روابط مفهومی تولید میکند و نه سنجشپیذیر ،لیذا بیه-
کارگیری اصال اوایا مر ح است.
با تو ه به ملالب بیانشده با استفاده از روش نظری کیه ییک روش غییر احتمیالی
است ،نمونه تحقیق انتخاس شد .بدین ترتیب ،پهوهشگران با  41نفر از اعویای ام یه
آماری مصاحله عمیق انجام دادهاند.
در نمونهگیری نظری ،انتخاس نمونهها با تو ه به نتایج تحقیقیات پیشیین ،صیورت
میگیرد .باگذشت زمان به عمق و تمرکز نمونه گیری افزوده مییشیود زییرا در مراحیل
اولیه ،بیشتر کشف مفاهیم و مقوالت تازه و در مراحل ب دی ،عمق و غنیا بخشییدن بیه
این مقوالت مدنظر ارار میگیرد (محمدپور.)4901 ،
نمونهگیری زمانی به پایان میرسد که به اشلاع نظری رسیده باشییم و اشیلاع نظیری

زمانی حاصل میشود که دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخ
نظری دید نمیکنند و نمونهها ازآنپ

کردن یک مقولیه

مشابه به نظر میرسند.

در این تحقیق ،روند نمونهگیری با تو ه به مقولههای بهدستآمده از تحلیل دادههیا
مدیریتی در وزارت ت اون ،کار و رفاه ا تماعی با حداال پنج سال سابقه کار در بخش-
های مختلف صورت گرفت .با انجام این ت داد مصاحله ،تشخی

محققان بر این بیوده

است که ارالعات گردآوریشده به نقلهی اشلاع رسیده و نیازی به انجام مصاحلههیای
بیشتر نیست .از مصاحله ی هفیدهم بیه ب ید بیود کیه محققیان ملالیب دییدی را در
صحلتهای پاسخگویان مشاهده ننموده و بیشترین ملاحتی که ملیر مییشید ،حالیت
تکراری به خود گرفته بودند .در انتخاس این ت داد نمونیه ،مسیائلی چیون در دسیترس
بودن مصاحلهشوندگان و میزان همکاری آنان موردتو ه ارار گرفت.
ام ه موردملال ه تحقیق ،مدیران وزارت ت اون ،کار و رفاه ا تماعی بودنید کیه در
سه سلح عالی ،میانی و عملیاتی بودند .کلیه مدیرانی (عالی ،مییانی و عملییاتی) کیه در
سال  4199در وزارت ت اون ،کار و رفاه ا تماعی مشوول به خدمت بودهاند .از بین این
مدیران ،به روش نمونهگیری هدفمند یا غیر احتمالی و با حداکتر اختالف و پراکنیدگی،
ت داد  19نفر انتخاس شدند؛ زیرا هدف اصلی ،ارمینان یافتن از این مسئله بود که تا حد
امکان ،متویرهای مت دد مورد بررسی ارار گیرند .برای دستیابی به این هدف ،در انتخاس
مدیران موارد مت ددی لحاظ گردید از مله؛ پراکندگی سمتهای مدیریتی در بین آنها
باال باشد تا دامنهای از مفاهیم و اب اد بهروزی سازمانی در وزارت شناسیایی شیود .دوم
اینکه به دلیل حجم زیاد ف الیت موردنیاز ،این افراد خود ،داورلیب همکیاری باشیند و
سوم اینکه میزان آگاهی آنان از مفهوم بهروزی سازمانی در سیلح بیاالیی باشید .بیرای
ت یین دو ویهگی اخیر ،از مصاحله با مسئول واحد تحقیقات وزارت ت اون ،کیار و رفیاه
ا تماعی و نیز خود مدیران بهصورت زنجیرهای اسیتفاده گردیید .ازنظیر حجیم نمونیه،
م یار اشلاع نشاندهنده کفایت حجم نمونه بود و م ییار بیرای کشیف رسییدن بیه حید
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تا اشلاع نظری ادامه یافیت کیه درنهاییت  41مصیاحله بیا میدیران در سیلو مختلیف
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اشلاع ،تکییییرار دادههیای اللییییی بیود کیه پهوهشگیییییران بیا آن موا ییه شدنیید
).(Denzin & Lincoln, 2009
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جدول  )2مشخصات جمعیتشناختی نمونه تحقیق
مشخصات جمعیت

دامنه متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

شناختی
تحصیالت

مرتبه شغلی

سابقه خدمت (سال)

،ارشناسی

1

21

،ارشناسی ارشد

1

11/1

د،ترا

8

11/1

بدون پاسخ

2

11/1

مدیر رده پایین

8

11/1

مدیر رده میانی

1

88/1

مدیر ردهباال

1

11

21-11

11

11/1

81-21

1

21

 81و بیشتر

1

1/1

بدون پاسخ

2

11/1

01

011/1

مجموع

بهمنظور ارمینان از دات و صحت یافتههای تحقیق ،اادامات ذیل صورت پذیرفت:
الف) حساسیت پهوهشگران :با تو ه به اینکه مللوبیت پهوهش کیفیی بیه دایت و
حساسیت پهوهشگران بستگی دارد ،تالش شد تا با خالایت ،ان لافپذیری و مهیارت،
میزان دات و صحت نتایج ارتقا یابد.
س) انسجام روششناسی :تالش شد تا بین سؤال پهوهش و عناصر شییوه پیهوهش،
همسویی الزم صورت پذیرد.
) مناسب بودن نمونه :تمام تالش محققین بر انتخاس آزمودنیهایی بود تا بهتیرین

دانش را در مورد موضوع موردپهوهش ارائه دهند ).)Eisenhardt, 1989

همچنین هت بررسی اعتلار نهایی الگوی ارائهشده ،با تو یه بیه نظیرات کرسیول

4

( )1941از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و خلرگان غیر شرکتکننیده در پیهوهش
نظرات خود را بیان داشته تا پ

از دریافت نظرات ،اصالحات موردنیاز اعمال و الگوی

نهایی پهوهش تدوین گردد.

 .0یافتهها
در این مرحله ،در ابتدا ت داد کدهای اولیه بسیار زییادی در مرحلیه کدگیذاری بیاز،
تولید شد که پ

از بازنگری و حذف کدهای تکراری از کیدهای باایمانیده در مقولیه-

بندی مرحله اول ،ت داد  99مقوله اولیه (خرد) بهدست آمد که مقولههای خیرد و کیالن
تشخی

دادهشده نهایی در محورهای ششگانه به شیر ذییل تیدوین گردیید .پدییده

محوری این پهوهش ،بهروزی سازمانی اسیت .بیا تو یه بیه اسیمت اول یدول (،)9
بهروزی سازمانی متشکل از سه مقولیه خیرد لیذت رابلیهای ،لیذت حرفیهای و لیذت
بازخوردی یا ان کاسی است .لذت رابلهای مربوط به روابیط بیین میدیر و کارمنیدان و
همکاران میباشد که منجر به ایجاد و مللوس در مجموعه کاری میگردد .فردی که با
همکاران خود روابلی اوی و گسترده برارار کیرده ،بهتیر مییتوانید در هیت رشید و
پیشرفت حرکت کند و وظایف خود را به شکلی مللوس انجیام دهید .لیذت حرفیهای،
مربوط به توانایی و تخص

و شایستگیهای فرد و نیز ایگیاه ایین شایسیتگیهیا در

رابله با ف الیتهای سازمان میباشد .انجام وظیایف بیه بهتیرین شیکل و توسیط افیراد
شایسته و متخص

 ،مزایایی فراتر از امنیت شولی دارد .لذت بازخوردی ییا ان کاسیی،

احساسات متلت و رضایت حاصل از پیامدهای مللوس میباشد ( .دول .)9

1 Creswell

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

استفاده شد ،بدین ترتیب از اساتید و صیاحبنظیران حیوزه میدیریت خواسیته شید تیا
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الف) پدیده محوری
جدول  )3مفاهیم و کدهای استخراجشده مربوط به پدیده محوری
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مفاهیم
مقوله کالن

مقوله خرد
لذت
بازخوردی

بهروزی
سازمانی

لذت رابطهای
لذت حرفهای

کدهای نهایی استخراجشده
حس مفید بودن ،آگاهی از نتایج ،ار ،حس خوب
اننکاسی ،رضای  ،حس تأثیر اقتماعی
حس احترام ،احسار بها داشتن ،حس فردی خوب ،قو
خوب ،لحظات خوب ،حس قدردانی
قایگاه شغلی ،موفقی  ،احسار شایستگی ،بهبود ،حس
موفقی فردی ،حسشان و مقام

زمانی که از افراد سؤال شد " شما چه واتهیایی در سیازمان احسیاس خوشیحالی
دارید؟ مشارکتکننده در مصاحله سوم در رابله با لیذت رابلیهای پاسیخ مییدهید کیه
"واتیکه میتوانستم به همکارانم در تتلیت موا یت شولیشیان کمیک کینم و وظیایف
سازمانی آنها تسهیلتر میشد لذت زیادی میبردم" .در رابله بیا لیذت ان کاسیی فیرد
مصاحلهشونده سوم توضیح میدهد " :از اینکه از صلح زود تا شب سرکار مییآمیدم و
میتوانستم بخش کوچکی از چرخهی ااتصادی کشورم را بچرخانم فیار از خسیتگی-
های کاری ،احساس رضایت خیلی زیادی داشتم" .در رابله با لذت حرفیهای ناشیی از
کار ،در مصاحله اول فرد به این شکل در مورداحساس شایستگی کاری توضیح میدهید
که "فرد زمانی که میبیند می توانید فکیر و نظیر خیود را اعمیال کنید و در گیروههیای
مختلف کاری و رر های مختلف کاری از نظرات و افکار وی استفاده میکنند".
در این پهوهش ،شرایط علی ،مجموعه شرایلی میباشد که بیرای بیه و یود آمیدن
بهروزی سازمانی نقش پایهای و زیربنایی دارند .این پهوهش دامنه وسی ی از متویرهیا را
ملابق دول ( )1بهعنوان عوامل علی شناسایی نموده اسیت کیه در االیب مقولیههیای
کالن فویلت حرفهای ،فویلت ا تماعی کار و سرمایه روانشناختی سازمانیافتهانید .در

این دول فویلت حرفهای شامل مقولههای خرد مهارت ،تنوع ،خودمختیاری ،ماهییت
کار و همت و تالش است .در مصاحله از مصاحلهشونده شماره  1پرسیده شد ،در کدام
وظیفهتان بیشترین احساس خوس را داشتید؟ ،پاسخ میدهد" :حتی زمانی هیم کیه کیار
و احساس استقالل میکردم " که اشاره به تنوع و مهارت و خودمختیاری در کیار دارد.
در مصاحله با فرد شماره  ،45وی به خودمختاری اشاره میکند " :همیشه از ایینکیه در
محیطهای کاری احساس آزادی و استقالل عمل داشته باشم لذت میبرم " .در مصاحله
با فرد شماره  ،42فرد بر اهمیت ضرورت تالش و همیت تأکیید مییکنید" :همیهی میا
کارکنان واتی کاری را بر عهده میگیریم ی نی پذیرفتهایم که این کار را به نحیو احسین
انجام دهیم و باید در الال کار احساس مسئولیت کنیم " .همچنین در مصیاحله بیا فیرد
شماره  ،1زمانی که این سیؤال پرسییده شید کیه ارزشهیای واا یی کارتیان را در چیه
چیزهایی میدانید فرد به ماهیت کار اشاره کرد " به نظر من و ود خیود ماهییت واحید
فناوری و ارالعات و ارتلارات هست که میتواند این ح

خوس را برای مین تقوییت

کند که چقدر کارم باارزش است ".
ب) شرایط علّی
جدول  )4مفاهیم و کدهای استخراجشده در رابطه با شرایط علّی
مفاهیم
کدهای نهایی استخراجشده
مقوله خرد
مقوله کالن
توجه به

تجربه ،آشنایی به مسائل ،تسلط بر مقررات ،عمل

مهارت

در یاریوب قانون ،دانش ،تخصصگرایی شغلی

خلق تنوع
فضیلت حرفهای

خودمختاری

تنوع ،اری ،خلق ایده ،صیادی لحظهها ،تنوع
عوامل ،تنوع وظیفه ،نوآوری ،تجربه نو
عمل خودمختارانِ ،توان ،نتر، ،ارها،
خودمختاری و استقال ،،آزادی

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

فنی در محیط کارم انجام میدادم کار بامهارت و متنوعی بود و آن کار را دوست داشیتم
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کدهای نهایی استخراجشده

مفاهیم
ماهیت کار

بازخورد ،ماهی ،تار، ،تار درست  ،مننتی ،تار،
اطمینان به ،ار ،ویژگتی شتغل، ،تار متثثر ،نیتاز
سازمان
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همت و تالش

توقه به ،ار ،دنبا ،تکلیت بتودن ،پرسشتگری،
تمر،ز بر مشکل ،تتالش ،رفتتار حرفتهای، ،تار
نرما،

بها دادن

توقه مدیریتی ،گوش دادن ،حل مشکل پرسنل،
سبک سرپرستی ،بها دادن ،دیدن فرا نقشها

بیییییییییییه

ارتباط سیستمی ،شناسایی ،تبتاد،نظتر ،تفتاهم،

هموابستگی

تنامل مدیران و ،ار،نان

فضیییلت اجتمییاعی تعییادل کییار و تناد، ،ار و زندگی ،نزدیکی بته ختانواده ،دوایتر
حل مشکل ،رفع دغدغه شخصی
زندگی
کار
حماییییییییت نزدیکی به سرپرس  ،ارتباط با همکار ،پشتتیبانی
اجتماعی

همکار

عیییییییدالت عدال  ،مقایسه بتا دیگتران ،عتدال متراودهای،
سازمانی

احقتتاق حقتتوق ،ضتتابطهمنتتدی ،التتزام همگتتانی
مقررات

مشارکت دادن مشار ،دادن ،تفویض اختیار ،آشناستازی، ،تار
گروهی ،مشار ،داوطلبانه
تالش عاطفی

به آینده ،مقاوم  ،سنهصدر ،فراموشی

سییییییییییرمایه
روانشناختی

انطباق مثب  ،تالش برای ماندن ،تابآوری ،امید

زمینیییههیییای تناس باروحیه ،مثب نگری ،ستالم فکتری و
شخصیتی

روحی ،زمینه نرما ،،آرامتش فکتری ،شخصتی
افراد

در رابله با مقوله کالن سرمایه روانشناختی و مقولههای خرد آن در مصاحله با فرد
شماره  ،45فرد به مقوله ان لاف و انللات بیا محییط کیاری اشیاره نمیود" .مین در هیر
محیلی که ارار میگیرم ،تالش دارم تا با آن محیط سازگار شوم " .در مصاحله بیا فیرد
می کنم که اگر به موضوعی در محیط کار عالاه ندارم ،بتوانم این عالاه را ایجاد کینم ".
در مصاحله با فرد شماره  ،2فرد در رابله با زمینههای شخصی خود صیحلت مییکنید؛
"به نظر من اگر اتفاای حتی ناخوشایند هم بیفتد حتماص خیری در آن مییباشید .همیشیه
باید متلت فکر کنیم ".
بخش دیگر شرایط علی بهروزی سازمانی کارکنان ،مربوط به فویلتهای ا تمیاعی
کار است .همانرور که در دول ( )1نشان دادهشده است ،این فویلت شیامل مقولیه-
های خرد بها دادن ،حمایت ا تماعی ،به هیموابسیتگی ،مشیارکت دادن ،ت یادل کیار و
زندگی و عدالت است .واتیکه این سؤال ملیر شید کیه میدیران چگونیه مییتواننید
احساس خوس را در محیط کاری به و یود آورنید؟ در رابلیه بیا بهیا دادن و حماییت
ا تماعی در مصاحله با فرد شیماره  ،4فیرد توضییح مییدهید "افیراد در سیازمان بایید
صحلت کنند و به مدیران مرا ه کنند و مشکالتشیان را ملیر کننید ،ایین مییتوانید
احساس خوبی بیرای میدیر و کارمنید ایجیاد نمایید و بخیش اعظمیی از مشکالتشیان
حلوفصل میشود " .در مصاحله با فرد شماره  ،0واتی در مورداحساس خوس م یی
در محیط کار پرسیده شد و فرد به هموابستگی و مشارکت اشاره مییکنید و مییگویید:
"یک ح

خوس میتواند انگیزش خوس را ایجاد کند و احساس ت لق سازمانی فرد را

تقویت میکند و همین امر زمینه مشارکت فرد را باال بلرد " .در مصاحله با فیرد شیماره
 ،1وی از عوامل بیرون از سازمان (ت ادل کار و زندگی) بهعنوان ح

خوس در محییط

کار صحلت میکند .ب ویاواات شدت و حجم کار در وزارتخانه بهایدری زییاد اسیت
که تا ساعت هشت شب کارمندان بهویهه سردفترها باید بمانند و کار کنند .گاهی اواات
مدیریت کردن این مسائل در خانه کار دشواری است " .واتی در مصاحله با فرد شماره

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

شماره  ،42فرد در رابله با زمینههای شخصی خود صحلت میکند" :من همیشه تیالش
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 ،41وی در مورد عدالت صحلت میکند " :م موالص استانداردهای کاری رعایت میشیود
".
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عوامل مداخلهگر مندر در یدول ( )5شیامل دو مقولیه خردباورهیای اکتسیابی و
فرهنگی و اخالایات است که در االب کالن باورهای کلی فرهنگیی و اخالایی ملیر
میشود .اادامات مدیریتی (تخصی

منیابع ،چشیم انیداز اسیتراتهیک و راهگشیایی) و

زیرسییاختهییای محتییوایی و ابییزاری (ملزومییات ،م یشییت ،کیفیییت زنییدگی کییاری و
ارگونومی) از عواملی هستند که برانگیزش و ت لق نیروی انسانی تأثیر دارند ( دول )5
ج) شرایط مداخلهگر
جدول  )5مفاهیم و کدهای استخراجشده مربوط به شرایط مداخلهگر
مفاهیم
کدهای نهایی استخراجشده
مقوله خرد
مقوله کالن
شرح وظای  ،حق تصمیمگیری ،تقستیم،تار ،صترفه-
تخصیص منابع
قویی ،مدیری محدودی  ،استفاده بهینه
فرص سازی ،پیگیری مدیریتی ،آموزش ،شفال سازی،
اقیییییییدامات
راهگشایی
نظارت ،اصالح رویه اداری ،مدیری محیط
مدیریتی
وسن گزینش ،توقه به اهدال بلندمدت ،تفکر خوب،
چشمانداز
تفکر راهبردی ،یکپاریه ،ردن ،مغز افزار (تفکر)
راهبردی
ارگونومی
زیرساختهیای

کیفیت زندگی

محتیییییوایی و
ابزاری

معیشت
ملزومات

استتتراح  ،توقتته بتته توانمنتتدیهتتای افتتراد ،تناس ت
فیزیکی ،فنالی بدنی ،ورزش ،شرایط فیزیکی ،ایمنتی
،ار
خدمات رفاهی ،ارتقای شغلی ،رفاهی ،بتدی آبوهتوا،
ایاب و هاب ،محیط ،اری ،تمیزی ،نظم
قبران مالی ،مادیات ،توقه به منیش  ،پرسنل ،درآمتد
باال ،بند مالی ،اشباع مالی
زیرساخ  ،سخ افزار (ملزومات) ،مهیا بتودن شترایط،
ابزار ،ار ،ملزومات

در مصاحله با فرد شماره  ،1در رابله باکیفیت زندگی کاری سؤال پرسیده مییشیود؛
"گاهی اواات هدایای مالی در زمان اعیاد یا مناسلتهای ویهه میتواند کمکی در کسب
رضایت شولی فرد باشد .در مصاحله با فیرد شیماره  ،0فیرد از ملزومیات و ارگونیومی
کار و ود دارد و همهی این موارد مییتوانید نییاز شیرایط کیاری را تیأمین کنید " .در
مصاحله با فرد شماره  ،2در رابله با راهگشایی فرد صحلت میشود؛ "به نظر من ،ح
خوس ی نی کاغذبازیهای اداری حذف شود " .در مصاحله با فیرد شیماره  ،5موضیوع
تخصی

بهینه منابع را اینچنین توضیح میدهد":یکیی از ف الییتهیای اصیلی میدیر،

تخصی

بهینه منابع است که بهوسیله آن میتواند تمام تصمیمات اساسی را اتخاذ کنید

" .در مصاحله با فرد شماره  ،9وی به چشمانداز استراتهیک در تصمیمگییریهیا اشیاره
میکند ":فکر میکنم اگر این وزارتخانه و در نهایت تمامی ارگانهیای کشیور دولتیی و
خصوصی در ایگاه مناسب ارار بگیرد ،مردم ایران و بالللع خانواده مین هیم از منیافع
آن منتفع میشوند ".
د) شرایط زمینهای
ارالعات مندر در دول ( )0شامل دو مقوله خرد باورهای اکتسابی و فرهنگیی و
اخالایات است که در االب کالن باورهای کلی فرهنگی و اخالای ملر مییشیود .در
مصاحله با فرد شماره  ،44وی م تقد بود "همیشه مجموعهای از رفتارهای اخالای و ییا
مجموعهای از آرا و عقاید و ود دارد که میتواند برای افراد یک سازمان یا حتیی ییک
کشور موردپذیرش باشد و در ح

خوس سازمانی آنها تأثیر متلتی داشته باشید حتیی

اگر علمی نلاشد " .در این مصاحله فرد به باورهای فرهنگی و اخالای اشاره میکند.

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

صحلت میکند؛ "تقریلاص تمام وسایل سرمایشی ،گرمایشیی و امکانیات کیاری در محییط
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جدول  )7مفاهیم و کدهای نهایی مربوط به شرایط زمینهای
مفاهیم
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مقوله کالن

کدهای نهایی استخراجشده

مقوله خرد

باورهای کلیی
فرهنگیییییی و

باورهای فرهنگی

اخالقی

اخالقیات

تغییر نگرش در قامنه ،تغییر نگرش فتردی ،تفتویض
الهی مدیری  ،اصالح افکار ،اعتقاد قلبی
اخالقیات ،نوعدوستی ،وقدان ،صتداق  ،قتوانمردی،
رفتار اخالقی ،نزا ، ،نحوه برخورد

در این پهوهش آنچه بهروزی کارکنان را به پیامدهای مللوس مرتلط میکنید ،خلیق
انگیزش و ت لق سازمانی تشخی

داده شدند که مجموعیه ایین دو مقولیه فیرد تحیت

مقوله کالن خلق مالکیت روانشناختی سازمانیافتهاند یدول ( .)1در مصیاحله بیا فیرد
شماره " ،4ح

خوس باعث انگیزش در محیط کار میشود و فرد تیالش مییکنید تیا

مسائل و مشکالت را به نحو احسن انجام دهد و کمکم احساس ت لق به سیازمان در او
رشد میکند ".
ه) راهبردها
جدول  )8مفاهیم و کدهای نهایی مربوط به راهبردها
مفاهیم
مقوله
کالن
ایجاد
مالکیت
روانشناختی

مقوله خرد
ایجاد

کدهای نهایی استخراجشده
نفع رساندن به همکتار ،انگیتزه دادن بته همکتار ،ایجتاد

انگیزش

انگیزش ،تشویق ،تنبیه

تعلق

اتحتتاد قستتم و روح ،احستتار مالکی ت عتتاطفی ،ایجتتاد
عالقه ،تنلق دوقانبه ،تنلق سازمانی

و) پیامدها
داشتن مالکیت روانشناختی از کارکنان در الال سازمان منجر بیه پیامیدهای مللیوبی
برای فرد ،سازمان و ام ه میشود .مفاهیم و کیدهای نهیایی اسیتخرا شیده در مقولیه
جدول  )9مفاهیم و کدهای نهایی استخراجشده مربوط به پیامدها
مفاهیم
مقوله کالن

مقوله خرد
انتقالی

پیامدهای
بهروزی
سازمانی

پ

توسعهای
عملکردی

کدهای نهایی استخراجشده
تسری شادی به خانواده ،رابطه سازنده با خانواده ،قامنه
آرمانگرا ،عمل به مسئولی اقتماعی
تنالی نظاممند ،تحو ،،ارتقای ،ارمندان ،یادگیری قمنی ،به-
روز شدن ،رقاب پذیری ،اثر بر خرد قمنی
تحقق مأموری های عالی سازمان ،پاسخگویی ،حل مشکالت
سازمان، ،مک به سازمان ،منافع سازمان

از کدگذاری باز و مقولهبندی خرد ،مقولههای ساختهشده که همان عوامل میی-

باشند ،در محورهای ششگانه ای گرفتند که به این مرحله ،کدگذاری محیوری گفتیه
میشود .در این مرحله ،ابتدا مقوله /مقولههای محوری مشخ

شیدند و ارتلیاط سیایر

مقولهها با مقولههای محوری نیز با استناد به مصاحلهها و خیط سییر داسیتان مشیخ
گردید .خط سیر داستان ،نشان میدهد که کدام مقوله ،هسته فرایند را تشکیل میدهید و
بیشترین ارتلاط را با سایر مقولهها دارد؛ بنابراین باید بیهعنیوان مقولیه محیوری در نظیر
گرفته شود .در مرحله کدگذاری انتخابی ،در فرایند رفت و برگشیتی چندگانیه ،مقولیه-
بندی کالن به همراه کدگذاری محوری ،مقولههای کالن میدل مفهیومی (نظرییه) اولییه
پهوهش شکل گرفت .برای ارمینان بیشتر مدل بهدستآمده از پهوهش بیه چنید نفیر از
نخلگان در حوزه موردملال ه برای ارمینیان از تلیابق آن بیا ادبییات و نییز مشیارکت-
کنندگان در پهوهش ار اع شد و بر اساس نظرات آنها نیز ت دیالتی صیورت گرفیت.

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

پیامدها در دول ( )0آورده شده است.
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در نهایت مدل نهایی پهوهش با ارار دادن مقولهها در شش محیور پیشنهادشیده توسیط
کرسول ( )1941بهصورت شکل ( )4حاصل گردید .شکل الگوی بهیروزی سیازمانی بیا
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تو ه به نتایج مندر در داول  9تا  0بهصورت زیر ارائه شده است (شکل .)4
عوامل زمینهای
 -باورهای کلی فرهنگی و اخالقی

شرایط علی
فضایل حرفهایفضیلت اجتماعی کار
 سرمایهروانشناختی

پدیده محوری
بهروزی
سازمانی (لذت
رابطهای ،لذت
حرفهای ،لذت
انعکاسی)

راهبردها
 ایجاد مالکیتروانشناختی

پیامدها
 عملکردی توسعهای-انتقالی

عوامل مداخلهگر
 اقدامات مدیریتی -زیرساختهای محتوایی و ابزاری

شکل  )1الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .5بحث و نتیجهگیری
و ود ح

رضایت در محیط کار "رضایت شولی " و عوارف و روحییات متلیت،

تفکرات متلت ،ح

خوس بودن و احساس آرامش درونی تیأثیر بسیزایی بیر عملکیرد

کارکنان دارد (زارعی متین و همکاران .)4901 ،پهوهشهای سازمانی متلتنگر یکیی از

دیدترین زمینههای ملال ات سازمانی در هیزاره سیوم محسیوس مییشیوند .بیر ایین
اساس ،پدیده بهروزی سازمانی بهعنوان شالوده تفکیرات متلیتگراییی در سیسیتمهیای
پویای سازمانی ملر شده است.
سازمانی هدف نهایی پهوهش حاضر بوده است و شامل سه نوع لذت حرفهای ،رابلهای
و ان کاسی میباشد .پهوهشهیای داخلیی متیل تحقییق عربیان و همکیاران ( )4901و
امراللهی بیوکی و همکاران ( )4901نتایج تحقیق را تائید مینماید و بیا نتیایج پیهوهش-
های داینر و همکاران ( ،)4000بهروزی کمالجو رییف ( )4010و حیاالت روانشیناختی
شناساییشده هاکمن و اولدهام ( )4019شامل ح
نتایج کامالص متمایز است .برای افزایش ح

م نی ،ح

مسیئولیت و آگیاهی از

خوس در محیط کار ،مدیران میتواننید ایین

سه نوع لذت حاصله را مدنظر داشته باشند و برنامههایی برای افزایش و بهلیود آنهیا از
رریق تو ه به شرایط علی ایجادکننده آنها را داشته باشند.
در این ارتلاط ،بر اساس نتایج تحقیق پنج اویه ملر شد؛
قضیه اول :در ارتلاط با عوامل علی نتایج تحقییق نشیان داد کیه فوییلت حرفیهای،
فویلت ا تماعی کار و سرمایه روانشناختی ،از عوامل علی شکلدهنده الگوی بهیروزی
سازمانی محسوس میشوند .تقویت فویلتهای ا تماعی با خلق پیامدهای عملکیردی،
میتواند منجر به لذت بیشتر در ب د ان کاسی شود .نهایتاص فویلتهیای حرفیهای ،ارزش
ویههای در سازمان دارند .فویلت ا تماعی کار ،عموماص مربیوط بیه کیفییت روابیط بیین
مدیران با کارکنان و همکاران با یکدیگر است .سرمایه روانشیناختی شیامل زمینیههیای
فردی و تالشهای عارفی افراد برای تلابق با شرایط کاری است و مییتوانید بیا حی
خوس برای افراد در محیطهای کاری مرتلط باشد.
قضیه دوم :در این اویه راهلردهایی که در راستای الگوی بهروزی سازمانی به کیار
گرفته میشوند ،ارائه شد .این راهلردها منجر به ایجاد مالکیت روانشناختی میگردد کیه
در سلو مختلف سازمانی ،میتواند به توس ه و تداوم الگوی بهروزی سیازمانی منجیر

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

همانرور که کانون تمرکز پهوهش نشان میدهد ،فرایند شکلگیری الگوی بهیروزی
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شود.
قضیه سوم :شرایط مداخلیه گیر در الگیوی بهیروزی سیازمانی کیه در ایین تحقییق
شناسایی شدند علارتاند از اادامات مدیریتی ،زیرساختهای محتوایی و ابیزاری .ایین
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 181عوامل بستری است که میتواند در شکلگیری و تداوم الگوی بهیروزی سیازمانی میؤثر
باشند.
قضیه چهارم :باورهای کلی فرهنگی و اخالای عوامیل زمینیهای اسیت کیه بسیتری
خاص در شکلگیری الگوی بهروزی سیازمانی ایجیاد مییکنید و مییتوانید در تیداوم
رفتارهای هر کارمند مؤثر باشد.
قضیه پنجم :الگوی بهروزی سازمانی میتواند پیامیدهایی بیرای فیرد و سیازمان بیه
همراه داشته باشد .پیامدهای انتقالی ،عملکردی و توس های از مله پیامیدهای متلیت و
منفی الگوی بهروزی سازمانی است.
این تحقیق تالش نمود تا نلههیای فیردی (سیرمایه روانشیناختی) ،فنیی -انسیانی
(فویلت حرفهای) و رابلهای (فویلت ا تماعی) کار را با نلههیای عینییتیر مللیوس
ساز انسانی (لذت رابلهای ،لذت حرفهای و لیذت ان کاسیی) میرتلط سیاخته و از ایین
رریق ،درک متفاوتی از بهروزی در محیط کار ایجاد نماید که عینییتیر بیوده و ابیزاری
کاربردیتر در اختیار مدیران هت سنجش و بهلود بهروزی در محیطهای کاری ارار -
دهد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پهوهش ،پیشنهاد میگردد؛ مدیران باید با تو ه و
دات در رفتار خود ،ا رای سیاستهای سازمان ،روابیط و روییههیای یاری سیازمان،
باعث ایجاد انگیزه و امید کارکنان در انجام دادن کارها شده و میزان تاسآوری کارکنان
را در موا ه با مشکالت افزایش دهند .همچنین ارتقای سلح عیزتنفی

و سرسیختی

روانشناختی کارکنان از رریق مراکز مشاوره و برگزاری دورههای مشاورهای بهصیورت
هدفمند صورت گیرد تا بتوان سلح امید و نشاط را در کارکنان ارتقا داد.
مدیران سازمانها باید استراتهیهای آموزشی را بهمنظیور ارتقیا سیلح مولفیههیای

درونی بهروزی روانشناختی کارکنان مانند ارتلاط متلت با دیگران ،خودکارآمدی ،تسلط
بر محیط و هدفمندی در زندگی را سرلوحه برنامهریزی نیروی انسانی خود ایرار داده و
س ی بر تقویت روحیه خوشبینی و افزایش بهروزی سیازمانی کارکنیان داشیته باشیند.
نیت و احترام با یکدیگر برخورد خواهند داشت .سازمان باید فوایی را فراهم نماید تیا
کارکنان بتوانند اادامات خیرخواهانهای را پیرامون خود و سایر نهادهای ا تمیاعی ا یرا
و پیادهسازی نمایند.

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه دادهبنیاد

همین امر مو ب ایجاد و تقویت ح

اعتماد بین اعوای سازمان شده و افراد با حسین
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