چکیده
انرژی سازمانی منبعی تجدید پذیر است که مبنایی برای سنجش عملکرد سازمانی میباشد که
سطح و شدت آن میتواند بر عملکرد کارکنان اثرگذار باشد .هدف از ای ن تحقیق شناسایی عوامل
وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور در قالب تحلیل میدان نیرو میباشد .در این تحقیق
با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،از  17نفر از خبرگان اداره امور شعب بانک ملی استفاده
شد .نتایج این تحقیق اکتشافی نشان داد که عوامل اصلی وادارنده انرژی سازمانی بهره ور شامل
شناخته شدن ،حمایت مدیریت ،پاداش ،و اعتماد بودند .عوامل اصلی بازدارنده انرژی سازمانی
بهره ور نیز شامل قوانی ن دست و پاگیر ،ب ی نظم ی  ،کمبود منابع  ،و عدم تعادل بی ن کار  /زندگ ی
بودند .در ادامه پیامدهای این یافتهها نیزمورد بحث قرار گرفته است.

تبیین انرژی سازمانی بهره ور با
استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو

کلید واژه:
انرژی سازمانی بهره ور ،تحلیل میدان نیرو ،عملکرد سازمانی

مقدمه
انرژی الزم برای انعطاف پذیری و داشتن خالقیت و نوآوری موتور محرکهی سازمانها در گذر
از تغییرات محیطی است .اهمیت این موضوع چندان مهم است که بتواند از پس پیامدهای حاصل
از تغییرات محیطی برآید .تصور رویارویی با تغییرات مستلزم داشتن انرژی الزم برای داشتن
انعطاف و خالقیت و نوآوری است .برای رهبری سازمان جریانهای مختلفی از انرژی تجربه

علیرضا حسین بیگی( :نویسنده مسئول)
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نی ریز ،گروه مدیریت و
حسابداری ،واحد نی ریز ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،نی ریز ،ایران

:Hoseinbeigui@gmail.com

میشود .این انرژی متعلق به عوامل نامشهود اما بسیار قدرتمند و به اصطالح عوامل نرم از
پتانسیلهای انسانی است که در هسته تمام سازمانها نهفته است .ما این پدیده را «انرژی

سعیده نصرت آبادی :عضو هیأت علمی

سازمانی»  1مینامیم و از آن به عنوان گسترهای تعر یف میکن یم که در آن یک سازمان ،بخش یا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز ،گروه

تیم ،استعدادهای شناختی ،رفتاری و احساسی خود را برای دستیابی به اهداف بروز میدهد

مدیریت و حسابداری ،واحد نی ریز،

(بروچ و وگل  .)2011 ،2به طور ساده انرژی سازمانی نیرویی است که با آن شرکت توان کار

دانشگاه آزاد اسالمی ،نی ریز ،ایران

کردن دارد .داشتن انرژی مثبت در سازمانها تأثیرات گستردهای برای کارکنان داشته و سبب

:snosratabadee@gmail.com
عباس شول:استادیار گروه مدیریت

مثابه سوختی برای پیشبرد امور سازمان و منبع ی تجدید پذ یر است که هم به نفع سازمانها و

صنعتی ،دانشگاه ولی عصر(عج)

هم اعضای سازمان است (داتون .)2003 :7 ،احساس انرژی سبب تأثیر مثبت و برانگیختگی

رفسنجان،ایران

کسب مز یت رقابتی برای سازمانها میشود .به تعب یر داتون  )2003( 3انرژی برای سازمان ،به

عاطفی درونی شده و منجر به افزایش خالقیت و کارآیی فکری کارکنان میشود (آتواتر و
کارملی 2009 ،4؛ فردر یکسون  .)2001 ،5توجه به انرژی به کارکنان اجازه می دهد تا در م ورد

:Shoul@vru.ac.ir
حسین آرمان :عضو هیأت علمی دانشگاه

مشکالت کاری سازنده فکر کنند و بر وظایف مورد نظر متمرکز شوند (لیکن  .)2005 ،6عالوه بر

آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،گروه

این ،شدت و حجم ی که انرژ ی کارکنان صرف سرمایه گذاری بر روی منابع فیزیکی میشود،

مدیریت  ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد

نشان از تمایل آنان به تحقق اهداف سازمانی دارد (اسپری تزر ،استاکلیف ،داتون ،سوننشین ،و

اسالمی ،نجف آباد  ،ایران

گرانت  .)2005 ،7انرژی سازمانی فاکتورهای نامشهود اما بسیار قدرتمند و به اصطالح نرم

: hosein.arman@gmail.com

پتانسیل انسانی را که در هسته اصلی عملکرد شرکت قرار دارد ،ضبط میکند .انرژی سازمانی
به حدی است که یک سازمان پتانسیلهای عاطفی ،شناختی و رفتاری خود را برای دستیابی به
اهداف بسی ج کرده است .این پتانسی ل عاطفی ،شناختی و رفتاری فعال سازمانها ،دربرگیرنده
اشتیاق مشترک ،هوشیاری شناختی یا تالش جمعی در داشتن ابتکارات مشترک است (بروچ و
وگل .)2011 ،این پویایی و تعامل بین افراد ،فرآیندهایی مسری است و هم افزایی آنها را از جهات
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مثبت و منفی در نظر میگیرد .انرژی سازمانی انعطاف پذیر است و با اقدامات مد یران یا تغییرات محیطی ،میتواند به سرعت جهش پیدا کند (لیکن،
 .)2005اندیشمندان سازمانی به طور سنت ی انرژی را پدی دهای روانشناختی یا ذهنی میدانند .کوین و داتون ( )2005انرژی در سطح فرد ی را به
عنوان «نوعی برانگیختگی عاطفی مثبت» توصیف میکنند ،که افراد میتوانند در قالب هیجانات ،آن را حس کنند  -پاسخهای کوتاه به وقایع خاص یا
خلق و خوی -در حالی که حالتهای عاطفی وضعیتی ماندگارتر و طوالنیتر دارند که در پاسخ به حاتی خاص شکل میگیرند و از این سطح جدا
هستند (کوین و داتون .)2005 :36 ،شیروم  )2003( 8عنوان میکند که تأث یر اصلی این انرژی ،وجود قدرت در کار است .او استدالل کرد که قدرت به
حالت خلق و خوی فردی نزدیکتر است ز یرا طوالنیتر از احساسات لحظهای است (شیروم .)70 :2010 ،توانایی سازمان در شناسایی تهدیدات و
حفظ اهداف خود از طری ق این چالش میتواند سطح تولید انرژی را باال ببرد .این در حالی است که در شرایط عادی ،چالش رهبران برای ایجاد
آگاهی از تهدیدات یا خطرات احتمالی بیشتر است .در این شرایط ،در حالی که هیچ تهدید آشکار و ملموسی وجود ندارد ،وظیفه اصلی رهبری ،ایجاد
نگرانی به عنوان یک چالش احتمالی و برانگیختن آگاهی افراد در مورد آن است؛ حتی در حالی که کارها همچنان به صورت روان و روزمره در حال
انجام میباشند .چالش عمده برای رهبران و سازمانها درک عواملی است که منجر به تحریک انرژی سازمانی و عوامل موجد اثربخشی سازمانی
است.
تعاریف مختلفی از انرژی سازمانی وجود دارد .بروچ و

گوشال 9

( )2003از استعاره باد برای توصیف این سازه واثرات آن استفاده میکنند .بر این

اساس انرژی سازمانی یک نیروی محرک نامرئی است که میتواند بسیار قدرتمند باشد .در چارچوب سازمانی این نیرو یا انرژی انگیزشی است که
میتواند همانند باد خلق شده یا به افول گراید و کارکنان را به انجام وظایف به شکلی مؤثر و بسته به وضعیت عاطفی خود سوق میدهد .این پیامدها
حاصل شدت و کیفی ت انرژی است .در حالی که شدت انرژ ی ،به مقدار انرژی مربوط میشود ،کیفیت انرژی مربوط به ماه یت آن است و با تجربه
شخصی تعیی ن می شود (بروچ و گوشال2003 ،؛ شیوما  10و همکاران .)2007 ،انرژی سازمانی به عنوان یک منبع سازمانی تعریف شده که میتواند
تجدید شود و بی ن نتایج عالی و عملکرد متوسط در سازمانها تمایز قایل می شود (بروچ و گوشال2003 ،؛کول  ،11بروچ و وگل2005 ،؛درمان،
بارخیوزن و استانز  .)2011 ،12جامروگ  13و همکاران ( )2008ارتباط بین سطح انرژی سازمانی و عملکرد بازار را نشان داده اند .شرکتهای دارای
عملکرد باال قادر به ایجاد انرژی الزم جهت پیشبرد اهداف سازمان هستند (کول و همکاران.)2005 ،
یک مسأله مهم برای سازمان این است که چگونه میتوانند سازمانی پرانرژی خلق کنند؟ ترکیبات یک سازمان پرانرژی چیست؟
اگرچه مشخص شده است که شدت و جهت انرژی سازمانی تأثیر مثبت یا منفی بر عملکرد سازمان دارد ،اما عوامل بازدارنده و وادارنده انرژ ی
سازمانی به صورت تجربی ثابت نشده اند .در عین حال ممکن است که در سطوح مختلف کارمندان انرژی متفاوتی ایجاد شود .بنابراین ممکن است
بازدارندهها و وادارندههای انرژ ی در سازمان از یک سطح به سطح د یگر متفاوت باشند .این تحقیق با تکیه بر این تئور ی و یافتههای حاصل از
تحقیق انجام شده توسط بروچ و وگل ( ، )b2011المبرتی  )2010( 14و شیوما و همکاران ( )2007انجام شده است .در این تحقیق یک رویکرد کیفی
با استفاده از تحلیل محتوا ،عوامل بازدارنده و وادارنده در قالب تحلیل میدان نیروی انرژی در اداره امور شعب بانک ملی ارز یابی شده است .میتوان
با شناسایی عوامل مؤثر بر انرژی  ،تأث یر عوامل وادارنده را بطور مثبت افزای ش داد ،و عوامل بازدارنده منفی را از بین برد یا کاهش داد ،در نتیجه
به طور بالقوه کارایی فردی و تیمی و عملکرد سازمانی بهبود مییابد .این تحقیق به دنبال درک عواملی است که انرژی سازمانی بهره ور را فعال یا
مهار میکنند .با توجه به اینکه انرژ ی سازمانی به عنوان یک منبع تجدی د پذیر توصیف شده که میتواند تمایز دهنده عملکرد عالی و متوسط باشد.
برای درک این عامل مهم ،در شرایط داخلی کشور ،از این اطالعات میتوان برای ایجاد یک چارچوب عملی برای بهبود سطح انرژی در سازمانها
استفاده کرد .سه سوال این پژوهش عبارتند از:
 :1عوامل مؤثر در خلق انرژی سازمانی کدامند؟
 :2عوامل بازدارنده و وادارنده انرژی بهره ور سازمانی کدامند؟

 . 2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 2 . 1انرژی سازمانی
ساختار انرژی سازمانی از سال  1980در ادبیات دانشگاهی رواج داشته است ،اما در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است .اسمی ت
و توسی  ) 1999( 15سازمانها را به عنوان سیستمهای انرژی متشکل از الهام بخشی ،یکپارچگ ی ،معنا دهی ،اجتماع محوری ،کنترل مداری ،فعالی ت
گرایی و هستی محوری تصور میکردند .شیوما و همکاران ( )2007انرژی را به عنوان یک ویژگی گریزان توصیف می کنند که انگیزه را تقویت

136

تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو
میکند ،خالقیت را شکل میبخشد و به سازمانها یک مز یت رقابتی میبخشد .انرژی یک بعد اساسی از رفتار با انگیزه است .عمدتا فرض بر ای ن
است که «انرژی سازمانی بهره ور  »16محرک اصلی برای ارزش سهامداران وذینفعان و نیروی قدرتمندی با ویژگی شدت ،سرعت و استقامت است
و بر کار سازمان تأثیر میگذارد (بروچ و گوشال .)2003 ،دلیل اصلی این گفته این است که هرچه افراد انرژی بیشتری داشته باشند ،تالش بیشتر ی
برای کار خود میکنند (شیوما و همکاران .)2007
مفهوم انرژی سازمانی ارتباط نزد یکی با مفهوم مشارکت کارکنان دارد (المبرت ی2010 ،؛الک و کرافورد  .)2004 ،17ویلدرموث و پاکن )2008( 18
استدالل میکنند که رهبری میتواند با الهام بخشی یا القای حس بیگانگی به کارکنان ،برمشارکت یا کنارهگیری کارکنان اثرگذار باشد .آنها بر این
باورند که کارکنان درگیر در کار ،پرانرژی هستند و برای انجام هر چه سریعتر وظایف مورد نظر ،افتخار میکنند و احساس شوق دارند .انرژی
سازمانی بهره ور نتیجه وضعیت بهزیستی کارکنان است (بروچ و گوشال2003 ،؛کامرون ،برایت ،و کازا  .)2004 ،19برخی از تحقیقات انجام شده
نشان میدهد که عوامل مؤثر بر ت یم و به تبع آن انرژی سازمانی شامل انرژی جسمی فرد ،انرژی شناختی و انرژی عاطفی است (بروچ و گوشال،
کول و بروچ ،شیوما و همکاران .)2007 ،المبرتی ( )2010اظهار داشت که محرکهای انرژی سازمانی بهره ور ،همان هویت شرکت ها ،تعامل ،اعتماد،
رهبری ،هوش هیجانی و رویههای منابع انسانی هستند .بروچ و گوشال ( )2003عنوان کردند که شرکتها از نظر شدت و کی فیت انرژی تفاوت دارند.
شدت اشاره به قدرت انرژی سازمانی دارد که در سطح فعالیتها ،میزان تعامالت ،میزان هوشیاری و میزان هیجان هیجانی مشاهده میشود .کیفی ت
به انرژیهای مثبت مانند شور و شوق ،شادی و رضایت یا انرژیهای منفی مانند ترس ،ناامیدی یا اندوه .توان پایین ،بی اختیاری و بی تحرکی،
خستگی ،انعطاف پذیری و بدبینی اشاره دارد .در هر زمان معینی ،سازمان در وضعیت انرژی خاصی قرار خواهد گرفت .عالوه بر این ،انرژی ،پی ش
بینی کننده خوبی در مورد درجه دستیابی فرد به نتایج است ،زیرا افراد به احتمال زیاد میتوانند توان متناسب با مقدار انرژی مورد استفاده خود
را در فعالیتها سرمایه گذاری کنند (شیوما و همکاران .)2007
شیوماو همکاران ( )2007رابطه بین انرژی فردی و سازمانی و عملکرد کسب و کار را مورد بررسی قرار دادند .آنها سه نوع پویایی انرژی را در
یک سازمان مشخص کردند :ز یرساختهای سازمانی ،تعامالت اجتماعی و رفتارهای فردی .آنها نتیجه گرفتند که در تحلیل موفقیت سازمانی و رقابت
جویی ،انرژی سازمانی یک متغ یر وابسته است و نه یک متغی ر مستقل .این انرژ ی از عناصر شناختی ،جسمی و عاطفی تشکی ل شده است که در ایجاد
انگیزه نقش دارند .این انرژی به نوبه خود بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد.
به هم ین ترتیب  ،کول و همکاران ( )2005ارتباط بین انرژی جمع ی افراد در یک سازمان و عملکرد آن شرکتها را تأ یید کردند .در دو نظرسنج ی
انجام شده در  92سازمان ،نویسندگان معیاری تحت عنوان «سنجه انرژی بهره ور»  20یا ( )PMEابداع کردند .آنها همچنین ارتباط بی ن معیارها ی
درونی مانند تعهد به اهداف ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی را ارزیابی کردند .ای ن معیارها در نقطه مقابل یک واحد انرژی بهره ور اندازهگیری
شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغ یرهای داخلی یک سازمان و بازده عملکرد آن در واحدهای "سنجه انرژی بهره ور" رابطه وجود دارد.
انرژی بهره ور میتواند درک مثبتی در افراد ایجاد کند که به نوبه خود میتواند توانایی آنها در پرداختن به چالشهای درون سازمان را تحت تأثی ر
قرار دهد (دونلی  2008 ،21؛ چرنسیس ،اگزین ،گلمن و آیسبرگ  .)2006 ،22این احساسات مثبت منجر به افزایش خالقیت در نیروهای دانشی و
درنهایت سرعت ب یشتری به بازیابی نیروها میدهد (بیرما  .)2008 ،23داونی  )2008( 24دریافت که جو عاطفی مثبت تأثیر معنی داری بر رضای ت
شغلی و اشتغال کارمندان دارد .مطابق گفته بروچ و وگل (« ، )a 2011رهبرانی که یاد میگیرند انرژ ی بهره ور سازمانهای خود را تقویت و به کار
گیرند ،میتوانند الهام بخش نیروی کار خود با اهداف مشترک باشند ،در حالی که میشد به دلیل نارضایتی کارکنان ،استعفا ،فرسودگ ی یا ترک
شغل ،توجه خاصی به نیروی انسانی نداشت» .
برای دسته بندی انواع انرژی باید انرژی را به عنوان «ظرفیت انجام کار» توصیف کرد (شیوماو همکاران  ، )70 :2007یا « مخزن سوختی که باعث
میشود سازمان های بزرگ اداره شوند» (کول و همکاران  .)2005این منبعی است که بین سطوح باال و پایین انرژی در نوسان است و بر عملکرد
افراد و تیمها تأث یر میگذارد .این انرژی به نوبه خود بر عملکرد سازمان تأث یر می گذارد ز یرا انرژی این سازمان با مجموع انرژی افراد ارتباط دارد
اما با آن برابر نیست (بروچ و گوشال .)2003 ،انرژی نتیجه تعامل ب ین انرژی فردی  ،انرژی تیم ی و انرژی سازمانی است .هر نوع انرژی توسط
عوامل مختلفی هدایت میشود .انرژی فردی توسط رفتار فردی هدایت میشود ،در حالی که انرژی ت یمی توسط تعامل اجتماعی در ت یمها هدای ت
میشود و انرژی سازمانی با زی رساختهای سازمانی هدایت میشود .انرژی بسیار بهره ور حاصل عملکرد باالی شرکتهاست (تاریس و شرورز ،25
.)2009
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انرژی فردی را میتوان به عنوان محرک فرد برای انجام کار توصیف کرد .کول و همکاران ( )2005استدالل میکنند که انرژی فرد توسط دو ویژگ ی
هدایت میشود .اوالً ،انرژی از درون فرد سرچشمه میگ یرد و در نتیجه تعامل معاشرت در گروه یا تیمی است که انرژی را در درون ایجاد میکند.
ویژگی دوم ساختاری چند بعدی است که از ابعاد عاطفی ،شناختی و رفتاری تشکیل شده است (بروچ و گوشال  2003؛ کول و همکاران  2005؛
شیوما و همکاران  .)2007تاریس و شرورز ( )2009دریافتند که کارکنانی که سطح باالیی از بهزیستی را گزارش میدهند ،مولد هستند .یکی از
عواملی که سهم مهمی در سطح باالیی از بهز یستی فرد ی دارند ،تقاضای سازمانی است که همراه با کنترل و پشتیبانی است (تاریس و شرورز،
2009؛ دونالدسون-فیلدر و باند  .)2004 ،26سطح باالی تقاضا همراه با سطح پایین حمایت و کنترل با بهز یستی پایین در افراد همراه بود .کاراسک 27
( )1979یکی از مدلهای قبلی پویایی انرژی را توسعه داد که مربوط به توانایی فرد در مقابله با مطالبات ناشی از اهداف یا انتظارات سازمان است.
اگر فرد کنترل ،اقتدار و پشتیبانی کافی از سوی مدیر یت داشته باشد ،به احتمال زیاد فرد برای مقابله با خواستههای شغلی ،انرژی را به روش ی
مثبت هدایت میکند .اگر فرد کنترل خود را بر روی منابع نداشته باشد ،انرژی به عنوان استرس آشکار می شود ،که به انرژی سازمانی کمک نم ی
کند .تاریس و شرورز ( )2009استدالل میکنند که عواملی که باعث خوشحالی افراد میشود ،تأثیر مثبتی بر انرژی فرد دارند .نل  )2011( 28به فعال
کنندههای انرژی و دفع عوامل مهار کننده انرژی اشاره دارد .فعال کنندهها تمرکز و انرژی را برای هدایت رفتارهایی که انجام میشود افزای ش
میدهند .عوامل مهار کننده انرژی ذهنی را کاهش داده و رفتار را کند یا کرده یا گمراه می کنند .طبق گفتههای تاریس و شرورز ( ، )2009عوامل
وادار کننده آنهایی هستند که به فرسودگی عاطفی مربوط میشوند .آنها استدالل میکنند که سطوح باالی فرسودگی عاطفی منجر به کاهش تالش
یا انرژی میشود .آنها همچنین دریافتند که سطح باالی فشار شغلی همراه با سطح پایین کنترل بر عملکرد شغلی تأث یر می گذارد ،که به نوبه خود
منجر به خستگی عاطفی میشود.
انرژی تیمی بستر اجتماعی انرژی است که توسط کول و همکاران ( )2005توصیف شده است .در این تعامل اجتماعی ،دو ویژگی در سطح انرژ ی،
یعنی معادالت شناختی و عاطفی نقش دارند .معامله شناختی مبتنی بر چرخه فرستنده  -گیرنده است که شامل دانش ،درک و واکنش است .ویژگ ی
دیگر معامله عاطفی ،درون تیمی است که بر اساس نمایش احساسات ،واکنشها و عقاید ساخته شده است (شیوما و همکاران .)2007 ،آنها اضافه
میکنند که تنها مهمترین محرک انرژی تیم ،تعامالت اجتماعی در تیمهایی است که احساسات اجتماعی بر اساس نمایش احساسات ،واکنشها و
تعدیالت ایجاد میشود .عواملی که انرژی تیم را فعال میکنند ،عواملی هستند که تعامل اجتماعی را ترویج میکنند (کول و همکاران2005 ،؛ شیوما و
همکاران .)2007 ،شیوما و همکاران ( )2007ادعا میکنند که فعالیتهای سازمانی باعث تعامل اجتماعی میشود و این محرکها شامل فرایندها ی
اجتماعی شدن ،حمایت اجتماعی ،توسعه شغلی ،روابط دوستی ،انگیزه شخص ی ،رشد شخصی و اعتماد به نفس میشوند .وایت  )2008( 29استدالل
میکند که عوامل داخلی که در انرژی تیم نقش دارند ،هدف ،چالش ،دوستی ،مسئولیت ،رشد و رهبری هستند .متیو  )2007( 30پیشنهاد میکند که یک
فرهنگ انرژی بهره ور شامل عناصری مانند نوع مناسب افراد ،شناسایی با شغل ،کار تیمی ،اعتماد و پشت یبانی است .این امر با وضوح ،در انسجام
و سازگاری با تغییر مشخص میشود .متیو همچنین استدالل میکند که حمایت اجتماعی  -عاطفی بر وضعیت شناختی افراد تأثیر میگذارد و اگر
تأثیر مثبت باشد ،این امر باعث ایجاد انگیزه بیشتر و افزایش بهره وری میشود .عواملی که انرژی تیم را مهار میکنند مواردی هستند که محدودیت
و یا غلبه باالیی دارند .متیو همچنین استدالل میکند که حمایت اجتماعی  -عاطفی بر وضع یت شناختی افراد تأث یر می گذارد و اگر تأثیر مثبت باشد،
این امر باعث ایجاد انگیزه ب یشتر و افزای ش بهره وری میشود .عواملی که انرژی ت یم را مهار می کنند ،عواملی هستند که تعامل اجتماعی را محدود
یا از آن جلوگیری میکنند (شیوما و همکاران .)2007 ،برخی از این عوامل میتوانند منجر به شکل گیری ساختار سازمانی ضعیف  ،عدم اعتماد و ی ا
ساعات کاری بیش از حد باشند.
در بیان انرژی سازمانی نیز ،شیوما و همکاران ( )2007بر اهمیت فعالیتهای سازمانی تأک ید میکنند که بر عواملی مانند فرآیندهای اجتماعی شدن،
پشتیبانی ،توسعه شغلی ،روابط دوستی ،انگیزه و رشد و انواع جریان اطالعاتی اثرگذاربر فرد ،تأثیر میگذارند .فعالیتهای سازمانی به نوبه خود
محیطی را ایجاد میکنند که در آن انرژی تیم شکوفا می شود .طبق گفتههای شیوما و همکاران ( ، )2007نقطه اتصال انرژی فردی و تیمی  ،بستر
انرژی ایجاد شده توسط سازمان است .این بستر براساس یک فرهنگ سازمانی ساخته شده است که شامل هنجارها ،ارزشها ،احساسات و عبارات
رفتاری سازنده است .تحقیقات المبرتی ( )2010شش عامل محرک انرژی سازمانی را شامل میشود که شامل مشارکت (از جمله ارتباطات ،شناخت
و کنترل شغلی)  ،رهبری ،هوش هیجانی ،هویت سازمانی ،اعتماد و شیوههای منابع انسانی است .تائورمینا  )2008( 31به اهمیت فرهنگ سازمانی به
عنوان یک عامل کلیدی ،شامل ارزشها ،رضایت شغلی و درگیری کارکنان اشاره دارد .طبق گفته های بروچ و گوشال ( ، )2003عوامل بازدارنده،
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تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو
انرژی کمتر ی ایجاد میکنند و با عالئم بی میلی ،ب ی تحرکی  ،خستگ ی ،عدم انعطاف پذ یری و بدبینی مشخص میشوند .برخی از علل مشخص شده
این موارد توسط بروچ و گوشال ( )2003ناشی از اولویتهای متناقض ،عدم همکاری ،اهداف نادرست و سطح پایین کارکرد تیمی است .انرژ ی
فردی ،انرژی تیمی و سازمانی را هدایت میکند .اگر انرژی فردی زیاد باشد به احتمال زیاد انرژی تیم باال خواهد بود و منجر به انرژی سازمانی
مثبت میشود .فرهنگ سازمانی و رهبری فرهنگ را تنظیم میکند (فرد ،رستمی و تقی لو  2009 ،32؛ لوک و کرافورد  2004 ،33؛ متیو )2007 ،و
بنابراین بستری را ایجاد میکنند که انرژی سازمانی باالیی در آن تولید شده باشد .با این حال ،ای ن ادبیات حاوی شواهد تجربی کافی در موردعوامل
بازدارنده و وادارنده انرژی سازمانی بهره ور نیست .درمان ( )2008در بخش محدودیت های مربوط به تحقیق خود عنوان کرد که نیاز به درخواست
مستقیم اطالعات از سوی کارمندان ،به عنوان یکی از محدودیتهای این تحقیقات احساس میشود.

 2 . 2تحلیل میدان نیرو
تحلیل میدانی نیرو  )FFA( 34به عنوان یک روش سیستمیک با هدف بهبود مد یریت تغییر با خلق یک رویکرد تاکت یکی توسط لوین  )1946( 35ابداع
شد .همان طور که لوین ( ،1946صص )113 -111 .اظهار داشت ،رفتار در یک بافت نهادی ایستا نیست بلکه تعادل پویایی از نیروهای در جریان
مقابل هم میباشد .بر این اساس ،اگر یک تغ ییر با موفقیت انجام شود ،شناسایی نیروهای وادارنده که از تغییرات پشتی بانی میکنند و همچنین
نیروهای بازدارندهای که مانع از تغییر میشوند ،مهم است .پنج مرحله اصلی برای تحلیل میدانی نیرو وجود دارد )1( :تغییر برنامه ریزی شده را
مشخص کنید  )2( ،نیروهای وادارنده را که تغییرات را تحر یک میکنند ،شناسایی کنید  )3( ،نیروهای بازدارندهای که موجب تغییر میشوند ،را
شناسایی کنید )4( ،راهکارهایی را برای تشویق نیروهای وادارنده تدوین کنید  ،و ( )5راهکارهایی را برای کاهش یا از بی ن بردن نیروهای بازدارنده
تدوین کنید .بالکامب  )2006( 36تأکید میکند که مهمترین مزیت تحلیل میدانی نیرواین است که محقق چارچوبی را برای شناسایی نیروهای وادارنده
و بازدارنده از موضوعات مورد بررس ی فراهم میکند .هارتو یگ  )2016( 37به صورت پیچی ده تر ی تحلیل میدانی نیرو را به عنوان ابزاری مؤثر
برای توصیف بادهای مخالف  38و شناسایی بادهای موافق  39برای تغییرات سازمانی پایدار تعریف میکند .تحلیل میدانی نیرو درکی عمیق از
نیروهای موافق و مخالف تغییر را ترسیم می کند ،و بنابراین ،به عامل تغییر امکان می دهد تا اطالعات را بر حسب اهمیت آن برای تغییر سازمانده ی
کند و استراتژیهایی را برای مدیریت مؤثر در تغییر ایجاد کند (شیویواستاوا ،شریواستاوا ،و راماسامی 2017 ،40؛ سوآنسون و کرید .)2014 ،41

 . 3روش شناسی پژوهش
این پژوهش به روش کیفی انجام شده است و برای تحلیل دادهها از تحلیل محتوا استفاده شده است .دراین تحقیق ،جامعه آماری شامل کارکنان
اداره امور شعب بانک ملی میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی 17 ،نفر از مدیران آن انتخاب شدند و از آنان مصاحبه به عمل
آمد .پژوهش حاضر نیز با توجه به نوع و شیوه منتخب ،با نمونهگیری گلوله برفی و نظری در پی انتخاب مشارکتکنندگان مطلع و آگاه بر محور
پژوهش است .در این پژوهش با توجه به جدید بودن موضوع در در سطح بانک ،انتخاب مشارکتکنندگان براساس شاخصهای مشخص ،و در
مقولههای پژوهش ،حساسیت بر انتخاب افراد خاص و تأثیرگذار در بانک بیشتر باشد .این اقدام به

توالی تکمیل اطالعات و هنگام طراحی و انتخاب
نیت غنیسازی مجموعه اطالعات گردآوری شده میباشد ،همچنین پیشبینی میگردد در طی مسیر ،پژوهشگر از روش گلوله برفی در جهت اثربخشی
تسهیم دانش و تکمیل مجموعه مشارکتکنندگان خود از طریق معرفی افراد مطلع استفاده خواهد کرد .این عمل معموالً در پژوهشهای نظام سازمان
و مدیریت مرسوم است .برای طراحی سؤاالت مصاحبه ،ابتدا سه مصاحبهای آزمایش ی انجام گرفت و پس از آن سؤاالت تحقیق طراحی شد .برا ی
آشنایی مصاحبه شوندگان با مباحث کلی در مورد انرژی سازمانی ،قبل از انجام هر مصاحبه ،مباحث به آنها معرفی میشد و بدین وسیله ،امکان
آشنایی آنها با موضوع تحقیق و اطالعات تکمیلی دربارهی آن فراهم می آمد.
برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبهها ،از تحلیل محتوا استفاده شد و در ط ی آن ،همهی مصاحبههای انجام گرفته به دقت و به
صورت نظام مند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مفاه یم و مقولههای مهم شناسایی شدند.

 . 4ی افتههای تحقی ق
در این بخش نتایج بحثهای گروهی در هر سؤال تحقیق با بحث همراه با یافتهها با توجه به تحقیقات قبلی ارائه شده است.
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پس از بررسی و ثبت کلیه مصاحبههای انجام شده ،با استفاده از کد گذاری اولیه ،مجموعهای از مفاهیم بازیابی شدند و برای رسیدن به مقولههای
مناسب ،دستههای مفهومی گوناگون مورد بررسی قرار گرفتند و در مقولههای متناسب قرار داده شدند .و در پایان مقولههای مورد نظر به دو
دستهی کلی عوامل وادارندهی انرژی سازمانی بهره ور و عوامل وادارنده انرژی سازمانی بهره ورتقسیم شدند.
مهمترین عوامل وادارنده از نظر مصاحبه شوندگان ،شناخته شدن ،حمایت مدیریت ،پاداش ،و اعتماد بود .شناخته شدن به عنوان یک عامل مهم در
زمینه انرژی سازمانی در همه گروههای متمرکز شناخته شده است .در بحث در مورد عوامل مشخص شد که منظور از شناخته شدن نه تنها شناخت
مادی ،بلکه تمام جنبههای دیگر شناخت غیررسمی و شخصی است .برخی از شرکت کنندگان ،این نوع شناخت را نوعی شناخت غیر رسمی و
ملموستر توصیف کردند .حمایت مدیریت همچنین به عنوان وادارنده مهم انرژی سازمانی شناخته شد .پشتیبانی مد یری تی بیانگر تمایل شرکت
کنندگان برای مشارکت در بهسازی و احساس آنها در جهت انجام این کار با حمایت مدیریت بود .حمایت مدیریت تضمین میکند که کیفیت و کم ی ت
مناسب برای انجام کار وجود دارد .پاداش همچنین به عنوان یک عامل وادارنده برجسته از سوی مصاحبه شوندگان شناخته شده است و نمی توان
از آن به عنوان وادارنده مهم انرژی سازمانی چشم پوشی کرد .پاداش به عنوان پاداشی عادالنه برای انجام کارها تعریف شد .این امر باید به ارزش
آفرینی وابسته باشد و افراد باید احساس کنند که به طور عادالنه بهای آنچه برای شرکت ارزش داشته است ،پرداخت می شود .اعتماد تعریف شده
از سوی مشارکت کنندگان به این معنی بود که نه تنها احساس میکردند که به مدیر بالفصل خود اعتماد دارند بلکه این اعتماد در گزارشهای
مستقیم آنها منعکس شده که به آنها اعتماد به نفس داده است .افراد احساس میکردند که برای کنترل و مدیر یت مسئولیتهای خود با کمتری ن
دخالت ،به آزادی نیاز دارند
همانطور که در مورد عوامل وادارنده مشخص شد ،عوامل بازدارندهای که توسط پاسخ دهندگان مشخص شده اند شامل قوانین دست و پاگیر ،بی
نظمی ،کمبود منابع و کاستی در تعادل بین کار  /زندگی بود .نمونهای از قوانین دست و پاگیر ،نیاز به اخذ تأیید مکرر برای دریافت منابع و مواد
درون سازمانی بود .این به عنوان یک موضوع روزمره حاکمیت ی دیده میشد که بر تصمیم گ یریها تأثیر میگذارد .مصاحبه شوندگان گزارش دادند
که قوانین دست و پاگیر و عدم نظم و انضباط باعث عدم کنترل میشود که تأثیر منفی بر انرژی فرد میگذارد .بی نظمی به عنوان ناکامی کارکنان
در پیرو ی از سیاستها و رویهها توصیف شده است و برای مقابله با آن نیاز به تالش و انرژی از طرف مدیری ت است .کمبود منابع مربوط به به
منابع مالی ،افراد ،تجهیزات و سایر مواد الزم برای انجام کار اشاره دارد .مشکالت مربوط به تعادل بین کار  /زندگی با اشاره خاص به ساعات
کاری طوالنی و همچنین انتظار این که کارمندان باید روزانه بیست و چهار ساعته برای مقابله با مشکالت مربوط به کار در دسترس باشند ،ذکر
شد .در طول بحث و گفتگو ،مصاحبه شوندگان به این اشاره داشتند مسایلی در قالب عدم اعتماد مطرح میشود مبنی بر این که گفته میشود که چه
کاری باید انجام شود و چگونه ،که میتواند به عنوان عدم اعتماد توسط سرپرستان تعب یر شود .ای ن امر به عدم اختیار افراد برای تصمیمگیری
مرتبط است.
تعداد کد های استخراجی حاصل از انجام مصاحبهها برابر با  124کد بود که با تلخیص کدها تعداد  98کد محوری استخراج و با استفاده از آنها طبقه
بندی الزم برای شناسایی عوامل بازدارنده و وادارنده انرژی سازمانی بهره ور انجام شد .سپس در درون هر دو عامل مقولههای تحقیق شناسایی
گردیدند.
جدول ( )1طبقه بندی کدهای مستخرج از مصاحبه -منبع :یافتههای تحقیق
عامل
عوامل وادارنده

عوامل بازدارنده

مفاهیم

مقوله
شناخته شدن

معرفی ،توجه ،قدردانی ،ارایه بازخورد

حمایت مدیریت

مشاوره ،ارشاد ،تأیید ،خطوط راهنما

پاداش

حقوق و مزایا ،امنیت مالی ،پوشش بیمه

اعتماد

تفویض اختیار ،استقالل عمل ،کار تیمی

قوانین دست و پاگیر

دوباره کاری ،کنترل بیش از حد ،عدم اختیار

بی نظمی

ابهام در مسؤولیتها ،بی برنامگی،

کمبود منابع

عدم تخصیص بودجه ،محدودیتهای زمانی

عدم تعادل بین کار  /زندگ ی

ساعات زیاد کار ،سختی معیشت ،استرس شغلی
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تبیین انرژی سازمانی بهره ور با استفاده از تحلیل عوامل میدان نیرو

مثال برای سؤال تحقیق  :1عوامل مؤثر در خلق انرژی سازمانی کدامند؟ یکی از مصاحبههای انجام شده به شرح زیر بود:
« برای داشتن انرژ ی سازمانی باید در سازمان تعهد وجود داشته باشد برای اینکه شخص ی در سازمان متعهد بار بیای د باید از وی بابت زحماتش
تشکر و تقدیر به عمل آید و به او کمک شود تا در سازمان به رشد و بالندگی برسد تا انرژی الزم برای داشتن یک سازمان پویا فراهم شود و و
تالش شود که موانع بروز خالقیت و محدودیتهای تصمیمگیری رفع گردد» .
در این متن مفاهیم قدردانی ،و عدم اختیار از کدهای« بابت زحماتش تشکر و تقدیر به عمل آید» و « محدودیتهای تصمیمگیری رفع گردد » .استخراج
میشود.
ویا در این نمونه:
« دراداره امور شعب ما برای تهیه گزارش های مربوط به اعتبارات قوانین سخت گیرانهای داریم و مجالی برای برای اعمال تجربیات و سوابق و
تواناییهای شخصی وجود ندارد .اگر از سوی مد یریت کل دستورالعملهای شفافی صادر شوند و آزادی عمل بر اساس قابلیتهای فردی وجود
داشته باشد میتوان با همفکری همکاران پروندهها را به نحو بهتری خاتمه داد» .
در این متن مفاهیم مربوط به کنترل بیش از حد ،عدم اختیار ،و کار تیمی از کدهای«قوانین سخت گیرانهای داریم»« ،آزادی عمل بر اساس قابلیتهای
فردی» ،و«توان با همفکری همکاران پروندهها را » ...استخراج میشود.
شناخته شدن :آنچه در مح یط کار اهمیت دارد ،برجسته کردن قدردانیها از کارکنان است .شناخت کارکنان تصدیق و تأیید به موقع ،توجه به
رفتارهای غیررسمی یا رسمی در کار ،و ارزش قایل شدن به تالش یا نتایج شخصی یا تیمی است که از اهداف و ارزشهای سازمان پشتیبانی
میکند ،و به وضوح فراتر از انتظارات عادی است .قدردانی یک نیاز اساسی بشر است .کارکنان به قدردانی از طریق تشخ یص کار خوب خود پاسخ
میدهند زیرا ای ن امر تأ یید میکند که کارشان توسط دیگران ارزشمند واقع شده است .وقتی به کارمندان و کارشان ارزش قائل میشوند ،رضایت
و بهره وری آنها باال میرود و آنها برای حفظ یا بهبود کار خوب انگیزه میگیرند و سبب بهبود انرژی سازمانی میشود (آرونولدز و همکاران،
.)2010
حمایت مدیریت  :پشتیبانی مدیریتی میتواند بخشهای مختلفی از سازمان را در بر بگیرد .حمایت مدیریت میتواند درتوسعه استراتژی ،تدوین طرح
پروژه منابع موجود را ارزیابی کند؛منابع اضافی الزم را پیشنهاد دهد؛ برنامه ارتباطات سازمان را تعریف کند؛ چارچوبی برای پایش و نظارت و
مدیریت فرایندها را تعیین کند و یک استراتژی برای انتقال تجربیات و آموزش و بهبود عملیاتی تبیین کند .تالش کارکنان در پرتو حمایت مدیری ت
منجر به دلگرمی و تعهد آنان به کار شده و میتواند به تقویت و بازآفرینی انرژی های خفته در بخشهای عملیاتی منجر شود (دروتر و چاران،
.)2001
پاداش :پاداش کارمندان به پاداش یا جبران خدم ت داده شده به کارکنان برای انجام کارهای کاری خود اشاره دارد .پاداش جذابیت اساسی کار برای
کارکند جهت انجام کار مؤثر و مؤثر فراهم می کند .پاداش منجر به انگیزه کارکنان می شود .حقوق و دستمزد منبع مهمی از درآمد برای کارکنان
محسوب میشود و سطح زندگی آنها را تعیین میکند و بر حقوق و دستاوردها و عملکرد شغلی کارکنان تأثیر میگذارد .بنابراین میزان و روش
پاداش هم برای مدیریت و هم برای کارمندان بسیار مهم است .وجود یک نظام پاداش مؤثر ،وحدت رویه کارمندان را ترغیب میکند زیرا کارکنان
یک گروه  /کادر خاص حقوق برابری دارند (تاریس و شرورز.)2009 ،
اعتماد :اسمیت و شوگلر  )2010( 42عنوان میکند که که اعتماد در سطح بین فردی و نهادی وجود دارد ،اما در سطح سازمانی اعتماد باید در نتیجه
تعامالت سطح خرد باز یگران انفرادی ظاهر شود .پیش شرطها و پایههای اعتمادسازی برای تقویت انرژی سازمانی ،مانند انتظارات پیش زمینهای،
انتظارات سازنده ،عقاید مشترک ،هنجارهای نهادی قابل اعتماد و مجموعهای از ارزشهای مشترک متفاوت است .با این حال ،این باورهای مشترک،
ارزشهای مشترک یا آشنایی شرایطی مشترکی برای شکل گیری اعتماد به عنوان پیشران انرژی سازمانی هستند .در محیط سازمانها نیز هرچه
احساس عدم اطمینان بیشتر باشد ،نیاز به اعتماد بیشتر میشود .هرچند که هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد ،اعتمادسازی دشوارتر خواهد بود
(کوهن.)2015 ،
قوانین دست و پاگیر  :پاشخگویان در خالل مصاحبه به مواردی اشاره کردند که نشان میداد وجود بوروکراسی بیش از حد در«قوانین کهنه و بیش
از حد تفصیلی»« ،نقص در فرمها و به روز نبودن آنها» ،و کنترل بیش از حد برای صدور مجوز ها» و «تزلزل در تفسیر قوانین و مقررات» سبب
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ایجاد قوانین دست و پاگیری شده است که باعث افت انرژی سازمانی میگردد .نل ( )2011عنوان کرد که رسمیسازی بیش از حد سبب تحلیل انرژی
سازمانی در سازمانهای نوآورانه میشود .قوانین دست و پا گ یر و کاغذ بازی مدیری ت و تمرکزبیش از حد بر تعامالت روزمره کارکنان سبب کاهل ی
و کاستن از نیروی آنان شده و ،میتواند سبب ب ی اشتیاقی ،عدم تعهد شده و به عنوان یک مانع عمده در برابر انرژی سازمانی قرار بگیرد.
بی نظمی :پاسخگویان عنوان میکردند که مدیران فاقد فرآیندهای نظم و انضباطی برای تولید و پرورش ایدهها هستند .کدهایی مانند«بی نظمی و
نبود انضباط» « ،کم شدن مشوقها و عدم ترغیب افراد برای کار با انرژی» از جمله کدهای بازدارنده انرژی سازمانی بودند .در عین حالی که بیشتر
رهبران به اهمی ت انرژی در تغییر سازمانی توجه دارند ،اما بسیاری از آنها برای رها کردن انرژی سازمانی دچار بی برنامگی میشوند .مدیران
اجرایی ،در عین حالی که از یک ایده بزرگ هیجان زده میشوند و مستقیماً دست به ابتکار عمل میزنند؛ به اشتباه تصور میکنند که صرف یک
سخنرانی از سوی مدیرعامل ،همه توجهات را به سوى خود سوق می دهند .رعایت قوانین و مقررات به و یژه در اوایل تغییر و بهبود انرژی سازمانی
باید مورد توجه قرار گیرد (احمدی و همکاران.)2017 ،
کمبود منابع :پاشخگویانی که در بخشهای سرپرستی بودند ،مجموعه متفاوتی از عوامل بازدارنده را فهرست کردند .اما یکی از نقاط مشترک آنها،
تأکید بر کمبود منابع به عنوان یکی از عوامل بازدارنده بود .مثال«فقدان مهارت» به عنوان یکی از کدهای مربوط به کمبود منابع مطرح گردید که در
مورد مهارت های خود و همچین ضعف در تهیهی گزارش ها مشهود بوده است .همچنین پاسخگویان به موارد دیگری اشاره کردند که مربوط به
کمبود منابع بود از جمله کد « نداشتن اطالعات کافی برای تجزیه و تحلیل»که هنگام اشاره به تصم یمگیری ضع یف  ،کمبود منابع و فرهنگ مقصریابی
مطرح گردید .همچنین کدهای «عدم تجربه» « ،کمبود ملزومات» و «غیبت اعضای تیم» از جمله کدهای دیگر برای شکل گیری مقولههای مربوط به
عامل بازدارنده کمبود منابع بودند.
عدم تعادل بین کار /زندگی :از میان کدهای استخراج شده از مصاحبههای انجام شده ،کدهایی مانند« فاصله خانه ام تا محل کار زیاد است و وقت و
هزینه زیادی را صرف رفت و آمد در این فاصله میکنم» و یا « مجبورم برای تکمیل کارهای عقب مانده در ساعات اضافه کاری در بانک بمانم» و
یا بیان این که«سخت ی معیشتی و نداشتن وقت برای فرزندانم به دلیل فشار کاری بیش از حد است»؛ از جمله مواردی بودند که شکل دهنده عامل
بازدارنده عدم تعادل بین کار/زندگی در بین کارکنان بودند.

نتیجه گیری
این تحقیق با تکیه بر این تئوری و یافتههای حاصل از تحقیق انجام شده توسط بروچ و گوشال ( ، )2003شیوما و همکاران ( )2007و المبرتی
( )2010انجام شد .نتایج شامل دادههای تجربی عوامل بازدارنده و وادارنده انرژی سازمانی بهره ور بود .در این مطالعه یک رویکرد کیفی امکان
توسعه یک مدل را شناسایی کرده است که عوامل وادارنده وبازدارنده انرژی سازمانی را که میتواند در مدیریت و انگیزه کارمندان در یک اداره
امور شعب بانک به کار بیاید ،برای موفقیت سازمانی مفید باشد .به منظور تولید مدل ،از چارچوب تحلیل میدان نیرو استفاده شده است .تجزیه و
تحلیل میدانی نیروکه مبنای آن کار اصلی کرت لوین است ،روشی برای ارزیابی و به تصویر کشیدن ن یروهایی است که بر یک وضعیت تأثیر
میگذارند .شکل  1تحلیلهایی است که از دادههای مربوط به هر  8مقوله مربوط به دو عامل بازدارنده و وادارنده تهیه شده است .فایده تحلیل میدان
نیرو این است که به مدیران نشان میدهد به منظور افزایش سطح انرژی در سازمان .چگونه نیروها را به کار گیرند .برای انجام این کار ،مدیران
باید تأکید بیشتری بر روی عوامل بازدارنده داشته باشند و از تأثیر آنها بکاهند .تجزیه و تحلیل میدانی نیرو چهارچوبی عملی را برای مدیران فراهم
میکند تا برای به حداکثر رساندن انرژی سازمانی از آن استفاده کنند .شکل ( )1تجزیه و تحلیل میدانی نیرو که توانمندسازان و مهارکنندگان اصلی
را به تصویر میکشدعوامل بازدارنده انرژی را قوانین دست و پاگیر ،عدم نظم و انضباط ،کمبود منابع ،و تعادل کار  /زندگی ضعیف میداند .عوامل
وادارنده براساس یافتههای مطالعه ،تمرکز بر عوامل مؤثر و فردی ،زمینههای اصلی برای تقویت انرژ ی بهره ور هستند .نتایج نشان میدهد که به
جنبههای عوامل نرم و بازخوردهای مثبت اهمیت ب یشتری داده میشود .تقریباً عوامل وادارنده عواملی هستند که با نحوه برخورد با افراد ارتباط
دارند (پشتیبانی مد یریتی  ،پاداش ،منابع کافی ،اعتماد) .برای ایجاد محیطی که انرژ ی سازمانی به حداکثر برسد ،باید ای ن عوامل تا آنجا که ممکن است
فراهم شود .هنگامی که شرایط به گونه ای فراهم شود که کارکنان احساس کنند این عوامل در محیط کارشان مورد توجه قرار گرفته است ،میتوانند
متناسب با میزان شناخت از فرصتهای رشد شخصی ،پیشرفت شخصی ،اعتماد ،و احترام مالکیت انرژی را در دست داشته باشند .ایجاد جو مناسب
باید بر عهده سازمان یا مدیریت عالی باشد.
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عوامل بازدارنده

 قوانین دست و پاگیر

زیاد

 بی نظمی

 کمبود منابع
 عدم تعادل بین کار  /زندگی

عوامل وادارنده

 شناخته شدن
 حمایت مدیریت

کم

 پاداش
 اعتماد

شکل شماره( )1عوامل وادارنده و بازدارنده انرژی سازمانی بهره ور
منبع :یافته های تحقیق

الزم است از یک قرارداد صرفا معامالتی با کارکنان فاصله گرفته شود که در آن فرد صرفاً در پاسخ به مشوقهای ارائه شده توسط سازمان،
انرژی الزم را صرف میکند .درعوض ،باید فرهنگ تملک و تعامل تشویق شود که در آن کارمندان با میل خود تالش و انرژی صرف کنند ،ز یرا
احساس میکنند بخشی از سازمان هستند و از کار خود لذت می برند (هندی .)1993 ،43
عوامل بازدارنده شامل قوانین دست و پاگیر ،فقدان نظم و انضباط و منابع ،و ضعف تعادل کار  /زندگی با نحوه برخورد با کارکنان مرتباط هستند.
یافتههای این تحقیق از نتایج تحقیقات قبلی پشتیبانی میکند .از جمله کار شیوما و همکاران ( )2007در زمینه توسعه شغلی ،رشد و اعتماد؛ تحقیق
متیو ( )2007در زمینه کار گروهی ،اعتماد و پشتیبانی؛ تحقیق المبرتی ( )2010در زمینه شناخت ،اعتماد ،رویههای منابع انسانی ؛ و تحقیق کاراسک 44
( )1979در زمینه کنترل و پشتیبانی .این یافتهها از مدل پویای انرژی در سازمانها پشتیبانی میکند .در بحث و گفتگو با اعضای گروه و در تفس یر
نتایج تحقیق ،چندین توصیه ارائه شده که میتواند به بانک در افزایش انرژی سازمانی کمک کند .شرکتها و مدیران در یافتن راههایی برای افزایش
انرژی سازمانی بهره ور ،باید هم در زمینه تحریک عوامل وادارنده و هم مهار عوامل بازدارنده نقش داشته باشند .مدیریت عالی در این زمینه نقش
مهمی ایفا میکند اما مدیران بخشها نیز به طور علی السویه باید نسبت به تصاحب عوامل اثر گذار بر انرژی نقش داشته باشند .اما نقش عمده
مدیریت عالی در این است که سیستمها و رویههایی ایجاد کند که جنبههای مربوط به شناخته شدن و حمایت مدیریت را ترویج میکند و تأثیرات
منفی قوانین دست و پاگیر و بی نظمی را محدود کند .ضمن این که کارکان باید با عزمی راسخ در تمامی سطوح عوامل اثر گذار بر انرژی را شناسایی
و آنها را به توجه افراد تحت تأثیر تغییر دهند .از محدودیتهای تحقیق این است که حجم نمونه برای این تحقیق اکتشافی نسبتاً کم بود .به همین دلی ل

143

64  شماره/ 99 پاییز/ سال نوزدهم/نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا
 از آنجا که این یک. اگرچه انتظار می رود نتایج در سایر بانکها مشابه باشد،نمی توان نتایج را برای کلیه کارمندان سازمانهای دیگر اعمال کرد
 میتوان یک مطالعه کمی در مقیاس، بر اساس عوامل مشخص شده در ای ن مطالعه. نم ی توان آن را تعیین کننده دانست،تحقیق کیفی اکتشافی است
.بزرگ تر برای اعتبارسنجی یافتهها انجام داد
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