
 نشگاه علوم پزشكي لرستاننامه علمي ـ پژوهشي دافصل

 

 99 تابستان، 22 يافته، دوره /22 

 دولتی.، گروه مدیریت شوشترشگاه آزاد اسالمی واحد ، دانشوشترآدرس مكاتبه: *

 foadmakvandi@yahoo.comالكترونيك:  پست

  

 

های دولتی )مطالعه موردی: وزارت آزادسازی انرژی سازمانی کارکنان در سازمان الگویطراحی 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 

 

 
  4، قنبر امیرنژاد 3مقدم، سیروس کراهی *2فواد مکوندی،  1هاشم بهاروند

 رانیشوشتر، ا ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد، یتخصص یدکتر یدانشجو-1

 رانیشوشتر، ا ،یواحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم ،یدولت تیریگروه مد، اریاستاد-2

 رانیا مان،یمسجدسل ،یدانشگاه آزاد اسالم مان،یواحد مسجدسل ،یدولت تیریگروه مد ،اریاستاد-3

 رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد،اریدانش-4
 
 
 

 

 84/ مسلسل  99 تابستان/  2/ شماره  22يافته / دوره 
 

 

 6/3/99پذيرش مقاله:             27/1/99 دريافت مقاله: 

سبازمان ده نسبب  ببه اهبدا  و   نب تفاوتی کارکنان خودانگیزگی و بیمعضل بی فضای رقابتی با فقدان دلیلبه های دولتیسازمانمقدمه: 

 . ا ن مهبم، اس سازمانی انرژی  زادسازی کند،می کمک شرا ط از ا ن رف برون به اد گری سازمان ر راهکار هر از بیش ؛  نچهندهست مواجه
 سوق داد. های دولتی زادسازی انرژی سازمانی کارکنان در سازمان الگویطراحی  پژوهش حاضر را به سم 

رب، مبد ران لوم پزشکی منطقبه  بهای عدانشگاهی رؤسا از بینبود. داده بنیاد  نوع نظر ة از، کیفیروش پژوهش  ها:مواد و روش

های مبد ر   و علبوم رفتباری در ا بن اساتید دانشگاه در رشبتهتوسعه مد ر   و منابع، امور مالی و توسعة نیروی انسانی، معاونان 
عمیب  ببرای ماباحبة  نفبر 35گیری هدفمند تعبداد به روش نمونه منطقه و مد ران ارشد وزارت بهداش ، درمان و  موزش پزشکی

سیستماتیک در سه مرحلة کدگبااری بباز، مربوری و به روش  هاداده ها تا مرحلة اشباع نظری ادامه  افتند.تخاب شدند و مااحبهان
 نها   تاو ر عینی از نظر ه ا جاد شده، ارائه گرد د. و در ترلیلانتخابی 
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نی و ن، جبو سبازمااکبارهای سازمان، رفتار مد ران، رفتبار همسیاس ) گر(، مداخلهسازمان ی و اقتاادیاجتماع-فرهنگی، مد ر تی

پا ری، ا جاد هو   مشترک، تشو   و حما  ، مبارزه با فساد اداری، ارتباط اثبربخش، انعطا ) یراهبرد و (سازمانی مالحظات خاص
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 مقدمه

 ها به عنوان رکن اصلی اجتماعات کنونی نقش سازمان

 ای در بششر آوردن انترششارات جوامششد دارنششد وکننششدهتعیین

 ترین منبد برای سشازمان بشه ششمارنیروی انسانی با ارزش

 جدید لزوم پاسشخگویی بشهرو، در عصر  این (. از1آید )می

قرار  نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان در اولویت اول

تشرین و چرا که منابد انسانی و کارکنان بشا ارزش ،گیردمی

 هشای اساسشی هشرین سشرمایه و ایجادکننشده قابلیتترمهم

ریزی منششابد انسششانی، وجششود برنامششهلشش ا  ؛هسششتندسششازمان 

 ازهای مهارتی، آموزشی و دربه نیرسیدن  برایریزی برنامه

در ایشن بشین،  (.2ضروری اسشت )نهایت بهسازی کارکنان 

 معضل با رقابتی فضای فقدان به توجه با دولتی هایسازمان

 و اهشدا  بشه خود نسشبت کارکنان تفاوتیبی و انگیزگیبی

های سشازمانرو،  ایشن (. از3) هسشتند مواجهسازمان  آینده

افزای  جمعیت، برای راضی نگه دولتی در عصر جدید و با 

نیشروی انسشانی،  ییکارآداشتن عموم، راهی به جز افزای  

ترین منبد استراتژیک خود ندارند، چرا کشه به عنوان اصلی

پرانگیزه و پرانرژی در بهبود عملکشرد  ،مدکارآمنابد انسانی 

(. لش ا، 4د )نشکنهر سازمان نق  مهشم و اساسشی ایفشا می

ها این اسشت کشه چشه ان و سازمانترین چال  مدیربزرگ

انسشانی در  یی و عملکرد نیشرویکارآباعث افزای   یعوامل

 بشرایشود و در واقشد بایشد روی کشدام عوامشل سازمان می

 مختلفشی (. عوامشل5یی سازمان متمرکز شد )کارآافزای  

 کارکنشان توانشایی از حشداکرری بشرداریبهره و استفاده در

 روز بشه روز کشه هشایئشوریت از یکی و است گردیده مطرح

 قشرار هاسشازمان مشدیران و هایسشازمان توجه بیشتر مورد

 (organizational energy)سشازمانی  انشرژی مبحث گیرد،می

 که احساساتند ستهآن  دنبال به سازمانی انرژی با  است.

 از بتوان که رفته شودکارگ به نحوی به کارکنان برانگیزاننده

 از این رو، برد. بهره سازمان اهدا  به نیل در احساسات این

ای به نیشروی جمعشی یشک انرژی سازمانی به طور گسترده

اششاره  آن اهشدا  تعقیب( در گروهواحد )سازمان، اداره یا 

انشد کشه واحشدهای جمعشی، . مطالعات نششان داده(6) دارد

کننشد کشه سشط  زمانی پتانسیل انسانی خود را بسشی  می

اگشر کشه ای (. بشه گونشه6اال باشد )ب آنها انرژی سازمانی در

 آمشادهکارکنان در سازمان احساس خشوبی داششته باششند، 

یی و اثربخشی سازمان مششارکت داششته کارآتا در  هستند

گ ارند. می تأثیرباشند، در نتیجه بر انرژی تولیدی سازمان 

خواهنشد  موفش  و مد، خشال کارآمتعهد،  یچنین کارمندان

مانند شادی، غرور و اششتیا  را در بود و احساسات مربتی 

 هشر از بشی  کشه آنچه ل ا (.7) کنندمحیط کار تجربه می

 از ایشن دولتشی هایسشازمان رفشت بشرون به دیگری راهکار

 سششازمانی انششرژی آزادسششازی نمایششد،مششی کمششک شششرایط

(unleashing organizational energy) .انرژی آزادسازی است 

هشای راهبرد انداز وچششم سازمانی به معنای آن اسشت کشه

افشراد را در جهشت  هیجانیای برانگیختگی سازمان به گونه

د کششه نششبششه خششود جلششب کن سششازمان اهششدا  اسششتراتژیک

های فکری آنان را درگیر و احسشاس فوریشت بشرای ظرفیت

 (.6) دناقدام در آنان ایجاد کن

یت بودن ؤاگر چه انرژی سازمانی را به دلیل غیر قابل ر

را  آن اثراتتوان لیکن می ،تعریف کرد ه درستیبتوان نمی

گیری انرژی سازمانی تشا حشدودی اندازه(. 8مالحره نمود )

اسشت و  ناپش یرامشا محسشوس بشودن آن انکار ،است مشکل

زمانی که با قدرت، مربت و پایشدار باششد، فرآینشد ترییشر و 

انشرژی سششازمانی، تمایششل، (. 9) همشراه دارده نشوآوری را بشش

یداری سازمان در اجرای برنامه ترییر و نوآوری ظرفیت و پا

نحوی که تمام نیروها بشا وو  و ششو  ه ب همه جانبه است

انشرژی  در واقشد،(. 10برای اجشرای ترییشر بسشی  ششوند )

سازمانی تحرک سازمانی و خروج سازمان از حالت سشکون 

در . (11اسششت )و یکنششواختی بششه سششمت شششادابی و نشششا  

ند، صشعود هست ژی باالتری برخوردارهایی که از انرسازمان

های پیشرفت با سرعت بشاالتری در جریشان اسشت و به قله

هشا و کارکنان با حشداکرر انشرژی در راه رسشیدن بشه آرمان

طالعشات اخیشر روی مدر  کننشد.اهدا  سشازمان تشالش می
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آن را با پیامدهای مربشت گونشاگون  انرژی سازمانی ارتبا 

نششد. در سششط  کارکنششان، ابششرای سششازمان بررسششی کرده

اند که سشط  بشاالیی از انشرژی بشرای دادهها نشان پژوه 

مرال با افشزای  تندرسشتی و عملکشرد، توسشعه شخصشی و 

با درگیر شدن در کاری خشال  همشراه  چنینهمسالمتی و 

اسششت. در سششط  سششازمانی، انششرژی سششازمانی بششا بهبششود 

مقابل  هماهنگی، افزای  تعهد، ترییر استراتژیک، تعهد در

بهبود عملکرد همراه  رضایت شرلی از کار و ،اهدا  گروهی

(. بر این اساس، از آنجا که انشرژی سشازمانی 12بوده است )

ها بششه طششور قابششل تششوجهی شششود کششه سششازمانموجششب می

(، 13وری، نوآوری و رشد در سازمان را بهبود بخشند )بهره

هشدا  تبیین ابعاد انرژی سازمانی بایشد بشا چششم انشداز و ا

از اسشتراتژی  ،استراتژیک سشازمان مشرتبط و همسشو باششد

راهبردی بشرای منشابد انسشانی و  ،سازمان گرفته شده باشد

کارکنان موجود تعیین کند، نیروی انسانی جدید را توجیه 

ها روشتر کند و کند، رویارویی با تحوالت سازمان را آسان

. این های جدیدی را در محیط جدید پیشنهاد کندگزینهو 

با تضمین بهترین کاربرد منابد بشه منرشور  چنینهمبرنامه 

مشدت سشازمان را تعیشین ریزی بلندوری، برنامهرشد و بهره

ها را تعریف و کارکنان را بشرای مأموریتها و هد ، کندمی

 (.14کند )رسیدن به آنها آماده می

های پایین کاری به عنشوان انگیزه هاسالطی  متأسفانه

و  کنششدخودنمششایی میهای دولتششی ر سششازماندمعضششلی 

سشنتی و در  ،های دولتشیهای انجام کشار در سشازمانروش

بسیاری موارد غیرعلمشی و تجربشی اسشت. ایشن امشر خشود 

 اسشت مشکالت بسیار فراوانی در نرام اداری فشراهم آورده

ن جمله سردرگمی ارباب رجوع و خستگی کارکنان آکه از 

رو، آزادسشازی  ایشن د. ازن نشام بشرتشوااز انجام کارها را می

انرژی کارکنان سازمان دولتی بر خال  بخ  خصوصی بشا 

های رو اسششت. در سششازمانهششای خششاد خششود روبششهچال 

خصوصی به دلیل ماهیت سودآوری، اکرر مششاغل رقشابتی 

و در نتیجه آزادسازی انشرژی کارکنشان بشه آسشانی  هستند

انشرژی نیازمنشد میسر است. اما در بخ  دولتی آزادسازی 

 اسشتهای سشاختاری و رفتشاری ترییرات عمده در مکانیزم

اسششاس مطالعششات و  بششرطو کششه اشششاره شششد، همششان(. 15)

های دولتشی مششخ  های انجشام ششده در سشازمانبررسی

د نبشوبشا توجشه بشه ها ایشن سشازمان شده است که کارکنان

تفشاوتی کارکنشان بیانگیزگشی و فضای رقابتی با معضل بی

 و ایشن (3) ندهست مواجه سازمانت به اهدا  و آینده نسب

تفاوتی کارکنان نسبت به مسشالل و مششکالت سشازمان، بی

های دولتی اسشت. مشکلی است که گریبانگیر اکرر سازمان

های متفشاوت العملمدیران در برخورد با این موضوع عکس

خورنشد، دهنشد، بعضشی فقشط حشرد میاز خود نششان می

گ رنشد، بعضشی تفاوت مییابند بینمیای بعضی چون چاره

بعضشی )مشدیران  و داننشدچاره کار را آموزش کارکنشان می

در سازمان خشود  آنان ،شوندتجربه( اصالً متوجه آن نمیبی

  (.16) بینندمشکلی نمی

وزارت بهداشت، درمان و آمشوزش پزششکی بشه عنشوان 

ا ین نهاد اراله دهنشد  خشدمات بهداششتی درمشانی بشترمهم

تسهیالت ویژه خود در بازگشت سالمت جسمانی و روانشی 

افراد بیمار جامعه، آموزش نیروهای متخصش  بهداششت و 

سشط   یارتقشادرمان، پژوه  های پزششکی و در نهایشت، 

کند. ل ا وظیفه دارد به میاساسی ایفا   سالمت جامعه نق

های مشالی، میشزان عنوان مقیاسشی بشرای کنتشرل حسشاب

دهی اقشدام بشه ی و بهبود وضعیت خشدمتیی، اثربخشکارآ

ها و واحدهای اجرایشی نمایشد گ اری برای تمام بخ هد 

تا مسیرهای کاری مشخ  و افراد از سردرگمی، سشکون و 

و با انرژی مضاعف به اراله خشدمات  شوندیکنواختی خارج 

بپردازند. در همین راستا، آزادسازی انرژی سازمانی توسشط 

باعشث  پزششکی درمشان و آمشوزش مدیران وزارت بهداشت،

افزای  انگیزش و تعهد کاری کارکنان و در نهایت افزای  

ششود. امشا مسشئله اساسشی در وزارت مشیعملکرد سشازمان 

مشدیران بشه  یتوجهبیبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

های مختلششف و آزادسششازی انششرژی کارکنششان آن از جنبششه
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در وزارت  فراینششدی ایششن پدیششده الگششویناشششناخته بششودن 

رو، لشزوم  . از ایشناسشتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

طراحی الگوی آزادسازی انرژی سازمانی در سط  کارکنان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت پژوهششی 

در ایشن . بشه همشین دلیشل، ششودمحسوب میاین سازمان 

ه دادبه پرس  اصشلی زیشر پاسش   بر این بودپژوه  قصد 

الگوی آزادسازی انرژی سازمانی در کارکنشان وزارت " :شود

بهداشت، درمشان و آمشوزش پزششکی در راسشتای عملکشرد 

رسد پاسشخگویی . به نرر می"سازمان به چه صورت است؟

مشدیران وزارت  راهنمشایبه این سشاال تشا حشدود زیشادی 

 ارتقشا شناسایی و  برایبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ان در ششناختباششد و بشه آنش کنشانهای مربشت کارانرژی

کارکنششان،  آزادسششازی انششرژی سششازمانیعوامششل مششاثر بششر 

 کنشدراهبردهای ارتقا  و پیامدهای آن برای سازمان کمک 

منجر به بهبشود  در این زمینه، گ اری درازمدتسرمایه با تا

 د.نعملکرد سازمان شو

 هامواد و روش

 الگششویروش پششژوه  حاضششر بششه منرششور طراحششی 

در بین کارکنشان بخش  دولتشی  ازی انرژی سازمانیآزادس

و  کیفشی شیوه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 (grounded theoryداده بنیشاد ) نرریشه روش از بشا اسشتفاده

ها، انجام گرفت. روش داده بنیاد روششی اسشت کشه نرریشه

مشنرم، بشه  یهشا و قضشایا را طشی فرایندمفشاهیم، فرضشیه

هششای چشارچوب و هشای قبلشیفرضاج از پی جای استنت

کنشد. هشا کششف مینرری موجود، به طور مستقیم از داده

چندین مرحلشه  فرایند نرریه داده بنیاد مستلزم استفاده از

گششردآوری اطالعششات، پششاالی  و بررسششی روابششط میششان 

بششه های کیفششی و های اطالعششاتی اسششت. در مطالعششهمقولششه

اطالعات با اسشتفاده از روش  ،در نرریه داده بنیاد خصود

آوری و تحلیشل ششود و جمشدمشیمصاحبه اکتشافی انجام 

شود تا به پیدای  نرریه مسشتقر انجام می هم زمانها داده

به طور  اساس، در این تحقی  این ها کمک کند. بردر داده

های ها و نقل قول، نررات، روایتالگوطراحی برای  خالصه

 شناسشیروانحوزه مشدیریت و  یمتخصصان و پژوهشگرها

شنیده شد و برای این منرور از تکنیک مصاحبه اسشتفاده 

در این روش ابتشدا بشا مشرور مبشانی نرشری و ادبیشات شد. 

استخراج و )عمی ( ساختار ت مصاحبه بدونسااالپژوه  

ت از لحشا  محتشوایی و کفایشت سشااالسپس برای بررسی 

و پژوهششگر  ت در اختیار تعشدادی متخصش سااالتعداد، 

ت نهشایی، سشااالحوزه مدیریت قرار گرفت. پس از تشدوین 

حششوزه  یجلسششات مصششاحبه بششا متخصصششان و پژوهشششگرها

وزارت مششدیریت و علششوم رفتششاری مشششرول بششه خششدمت در 

که تجربش  مشدیریت در  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اند، مشالی، آموزششی و دانششگاهی داششته-های اداریسمت

 طراحی شود. گوالانجام شد تا 
های انششگاهدی رؤسشاجامعه آماری پژوه  حاضشر را 

امشور مشالی و توسشع   مشدیران ،علوم پزشکی منطقه غشرب

اسشاتید توسشعه مشدیریت و منشابد، معاونان  نیروی انسانی،

علششوم رفتششاری، شششامل های مششدیریت و دانشششگاه در رشششته

گ اری مششدیریت خششدمات بهداشششتی و درمششانی، سیاسششت

در ایششن بششالینی و اقتصششاد سششالمت  شناسششینرواسششالمت، 

، درمشان و آمشوزش بهداششت مدیران ارشد وزارتمنطقه و 

 تشکیل داد. 1398در نیمه دوم سال  پزشکی

گیری هدفمند استفاده گیری از روش نمونهبرای نمونه

نفشر  35به این صورت که از بین جامعه آماری، تعداد شد، 

، انتخشاب ششدند. همکشاری بودنشدبشه که حاضشر ی کسان از

 جریان در که جایی تا یعنی هاهداد حد اشباع تا گیرینمونه

ادامشه  مشد،یان بشه دسشت جدیدی هیچ اطالعات هامصاحبه

 یافت. 

 این بشود کشه برای اساتید دانشگاهمعیار انتخاب نمونه 

مدیریت های رشتهدارای رتبه حداقل استادیار دانشگاه در 

خدمات بهداشتی و درمانی، علوم رفتاری، شامل مدیریت و 

بششالینی و اقتصششاد  شناسششیروانگ اری سششالمت، سیاسششت

در زمینه انگیزش، جو سشازمانی، فرهنش  باشند و  سالمت
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پژوهشی -های مرتبط دارای مقاالت علمیسازمانی و حوزه

 .دنباشنیز  ISIیا 

مشدیران ها، دانششگاه یرؤسشابرای معیار انتخاب نمونه 

 رانیمشدرمان و آمشوزش پزششکی، ، دبهداشت ارشد وزارت

 تیریمعاونان توسعه مد و یانسان یرویو توسع  ن یامور مال

 5حداقل  این بود کهنیز  های علوم پزشکیدانشگاه و منابد

های علششوم دانشششگاه یهای مششدیریتسششال سششابقه در سششمت

 .ه باشندداشت پزشکی

روند اجرای پژوه  به این صورت بود که ابتدا با مرور 

ت مصشاحبه سااال ،های پیشیننتای  پژوه تیک سیستما

هششای شانششرژی سششازمانی و رودر زمینششه  سششاختار نوبششد

که به روش  مرور سیستماتیکدر . استخراج شدآزادسازی آن 

انششرژی در زمینششه  ی کششههایمقالششه شششد، پژوهششی انجششاممتن

ژولشن  تشا 2000 هایاز سشالبشه زبشان انگلیسشی سازمانی 

 Google Scholarطالعشششاتیهشششای اپایگاه در 2020

،ScienceDirect ، Elsevier،Scopus ،ProQuest 

،Springer  وPubMed  جسشتجویبشا  منتشر شده بودنشد 

 organizational energy، unleashing هایکلیشششدواژه

organizational energy، organizational motivation و 

work engagement معیارهشای  .ششد اسشتخراج و واکشاوی

های مربشو  در وجود کلیدواژه، مرور سیستماتیکبه رود و

با توجه به هد  مطالعه، نرر و  چکیده مقاله مورد عنوان و

معیارهای بود.  آزادسازی آنو  با انرژی سازمانی آنها ارتبا 

ی غیشر از زبشان خروج، وجود فقط خالصه مقاله و مقاالت به

ای بررسشی بر ،سپس .های اطالعاتی بوددر پایگاه انگلیسی

ت در سشااال ،ت از لحشا  محتشوایی و کفایشت تعشدادسااال

مدیریت خدمات بهداششتی و نفر از اساتید رشت   2اختیار 

 2گ اری سشالمت و نفر از اساتید رشت  سیاست 1درمانی، 

قرار گرفت، پشس از بالینی  شناسیرواننفر از اساتید رشت  

وه ت نهایی جلسشات مصشاحبه بشا اعضشای گشرسااالتدوین 

ها تشا زمشانی ادامشه یافشت کشه نمونه انجام گرفت. مصاحبه

که ادامشه گشردآوری  نداطمینشان حاصشل کرد انپژوهشگر

های افزایششد. یکشی از نششانهنمشی هاای به دانسشتهچیز تازه

 .هشای تکشراری اسشتنقطه اششباع، روبشرو شششدن بششا داده

بشه  بشودآوری ششده اطالعاتی که از طری  مصشاحبه جمشد

توسشط  هامکالمشه تمام د.ش تحلیل مصاحبه، فرایند زاتموا

 ICD-TX650  الگشویسشونی  یضبط کننده صدادستگاه 

هشای متن شدند. سپس ثبت کاغ  روی دقت به بعد و بطض

  .نددیدگر تحلیل هامصاحبه شده بردارینسخه

سششازی و ها، مفهومبششرای بررسششی محتششوای مصششاحبه

طشرح  یک استفاده شد.ها از روش سیستماتاستخراج مقوله

تحقی  سیستماتیک در نرریه داده بنیشاد، بشر اسشتفاده از 

هشا از طریش  کدگش اری بشاز )مفشاهیم مراحل تحلیشل داده

 بشه دسشت هامالفشهشود(، کدگش اری محشوری )حاصل می

هشا کششف و آید( و کدگش اری انتخشابی )محوریشت دادهمی

گ اری کد (دارد. الف تأکیدشود( طبقه مرکزی انتخاب می

فرآیند تحلیلی اسشت کشه از طریش  آن،  (open coding)باز 

هشا کششف داده در آنهشا ابعشاد مفاهیم، مشخ  و خواد و

 هشا بشه قطعشات مجشزاشود. در طول کدگ اری باز، دادهمی

ها و شکسته شده، از نزدیک بررسی و نسشبت بشه ششباهت

مفشاهیم، لش ا در ایشن مرحلشه ،  ششوندمی ها مقایسهتفاوت

ها کششف در داده آنها ابعاد هشا وسشایی ششده و ویژگشیشنا

کشه  شوداین دلیل باز نامیده می این مرحله به. ششوندمشی

پژوهشگر با وهنی باز و بدون هشیچ محشدودیتی در تعشداد 

ها کدها و ساخت مقولشه ها اقدام به استخراجکدها و مقوله

مرحلش   (1اسشت: مرحلشه  3کدگ اری باز ششامل  .کندمی

پژوهششگر تمشام اسشت کشه  کدگ اری نکشات کلیشدیاول، 

شوندگان را خط به خط مطالعه کرده های مصاحبهصحبت

ایشان مورد تأکید اسشت در اصشطالح  که از نرررا و نکاتی 

در  (2، دهشدای بر آن قشرار میو یا نشانه کندمی کدگ اری

های عنوان نششانهپیشامدها، وقاید و اتفاقات، به مرحله دوم

نرر گرفتشه ششده یشا تحلیشل  در (پدیده )کدهای باز  لقوبا

 کننشدسان برچسب مفهشومی دریافشت میشوند و بدینمی

در واقد کدهای باز احصشا (. 1998 اسشتراوس و کشوربین،)
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در کنشار  در ظشاهر متفشاوت، ام شا بشا مفهشومی مششابه شده

مرحلشه  (3و  سشازندگیرند و مفاهیم را مییکدیگر قرار می

ها در مقایسه با مفشاهیم ست. مقولها هااخت مقولهسوم، س

دهند. آنهشا باالتری را نشان می و سطحی هستندتر انتزاعی

از طریششش  فرآینشششدل تحلیلشششیل انجشششامل مقایسشششات بشششرای 

تر ها که در سشط  پشایینها و تفاوتشباهت سازیبرجسته

ها، مقولشه. شوندبرای تولید مفاهیم استفاده شده، تولید می

ب( کدگشش اری  .سششاختن نرریششه هسششتند« هایودهشششال»

رابطشه  جشادیمرحله هد  ا نیدر ا(: axial codingمحوری )

بشاز اسشت. در  یشده در مرحله کدگ ار دیتول مفاهیم نیب

های مشترک زمینه ،مرحله با  مقایسه مفاهیم مختلف نیا

بنشدی میشان آنهشا کشششف خواهشد ششد کششه امکشان طبقه

 هششای یکسششان رابنشدیالششب طبقشهمفشاهیم مششابه در ق

 یریگمرحله ششکل نیا لفشراهم خواهشد سشاخت که حاص

این کدگ اری، به ایشن دلیشل محشوری ها خواهد بود. هولقم

محشور یشک مقولشه  نامیده شده است که کدگ اری حششول

بنیشاد، یشک  پرداز دادهیابد. در این مرحله، نرریهتحق  می

را انتخشاب کشرده و آن را در  بشاز مقوله مرحلشه کدگش اری

بششه )مرکشز فرآینشدی کششه در حششال بررسششی آن اسششت 

 یهادهد و سشپس، مقولشهقرار می (مرکزی عنشوان پدیشد 

 هشای دیگشر عبشارتدهد. این مقولشهرا به آن ربط میدیگر 

، )عوامل راهبردی( علی، راهبردها)عوامل( است از: شرایط 

گر و مداخلشه)عوامشل( ششرایط ای، زمینشه)عوامل( شرایط 

ترسشیم  این مرحله مششتمل بششر .)عوامل پیامدی( پیامدها

( Coding Paradigm)است که الگوی کدگش اری  ینمودار

شرایط عل شی،  شود. الگوی کدگ اری، روابشط بیننامیده می

گششر و پیامششدها را ای و مداخلشهراهبردها، شرایط زمینششه

 selectiveگش اری انتخشابی )کددر ج(  .کنششدنمایششان مشی

coding)ی هاهمقولشاصشلی انتخاب و ارتبشا  آن بشا  ، مقوله

در ایشششن مرحلشششه در یشششک  ششششود.فرعشششی مششششخ  می

های سشازماندهی ششده در قالشب تر، دادهبنشدی کلیدسشته

بنششدی های گوناگون و در ابعاد محششدودتری دسشتهمالفه

مششترک  در مرحلشه کدگش اری انتخشابی، وجشوه .شوندمی

ششوند رآمده از مراحشل قبلشی، شناسشایی میبهشای مالفشه

تششر و بنششدی کلشیو با توجه بشه اششتراکات آنهشا در دسته

در به طور خالصه، دهشی خواهند شد. محشدودتری سشامان

های فرعشی تحشت سلسشله مقولشه ،داده بنیادپردازی نرریه

روابشط  د وونشمیمرتبط ( محوری)روابطی به مقوله اصلی 

ششود ی مششخ  میالگشویبا مقوله اصلی تحشت  آنها میان

های اصشلی کدگشش اری بششاز را یکششی از مقولششه پرداز،)نرریشه

اصششلی ( پدیششده)عنوان مقولششه انتخششاب کششرده و آن را بششه

در پایان  (.کندکدگ اری محوری استفاده می در)محوری( 

هشا بشه منرشور ارزیشابی اعتبشار این مرحلشه از تحلیشل داده

های میدانی به ایشن معنشا کشه آیشا مششاهدات محقش  ادهد

 پایشاییدر میشدان دارای آزادسازی انرژی سشازمانی درباره 

با  هامصاحبه هشایپایشایی کدگش اریاست یا نه، به بررسی 

 Cohen's kappa) نکاپششای کششوه ضششریباسششتفاده از 

coefficient ).پرداخته شد 

 ها افته

اطالعشات  ،هشاحلیشل دادهدر ادامه با توجشه بشه رونشد ت

ششناختی گشروه نمونشه در هشای جمعیتمربو  بشه ویژگی

 گزارش شده است. 1جدول 

های اصشلی های فرعی و مقولهمفاهیم، مقوله، 2جدول 

مربو  به آزادسازی انرژی سازمانی در بین کارکنان بخ  

دولتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را  نششان 

 دهد.می
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 کنندگان در پژوهششناختی مربوط به شرک های جمعی  ژگیو .1جدول

 فراونی طبقه متغیر فراونی طبقه متغیر فراونی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

 7 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مرتبه علمی یا 
 پست سازمانی

 7 استادیار

 سن

 1 سال 39تر از پایین
 8 دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمانشاه

2 
 6 استاد

 7 سال 45تا  40
 5 رئیس دانشگاه

 7 توسعه مدیریت و منابع معاون 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان
 18 سال 50تا  46

 2  مدیر ارشد وزارت بهداشت 3 دانشگاه علوم پزشکی ایالم
دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 شاپور اهواز
1 

 رشته تحصیلی

و مدیریت خدمات بهداشتی 
 درمانی

11 
 9 سال 50باالی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کردستان

2 
 9 بالینی شناسیروان

 8 اقتصاد سالمت

 3 دانشگاه علوم پزشکی اراک
 7 گذاری سالمتسیاست

 سابقه کار

 6 سال 15تا  5
 1 دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 جنسیت
 2 سازمان انتقال خون 12 زن

 2 سازمان انستیتو پاستور
 17 سال 25تا  16

 23 مرد 8 ستاد وزارت بهداشت
 12 25باالی 

 

 های اصلی مربوط به  زادسازی انرژی سازمانیهای فرعی و مقولهمفاهیم، مقوله. 2جدول 

 های اصلیمقوله های فرعیمقوله مفاهیم
 مداری(بخشی )اخالقالهام از، عالقه به خدمت، تواضع و فروتنی، پیگیری منفعت عمومی نه منفعت شخصی، احساس مسئولیتاندچشم

 انرژی سازمانی
 (ه محوری)مقول

، اطالعات یکپارچگ، ایجاد سازمان الکترونیک، یسازمان در هاتیفعال یسازرهیزنج، سازمان وپویایی کارکنان 
 های مجازیی، همکاری درون سازمانی، همکاری بین سازمانی، تشکیل گروهسازمان پورتال ینگهدار و توسعه

 سازییکپارچه

 معناداری آرامش، معنا، ، صداقتاعتماد، انصاف، احترام، عدالتدوستی، گذشت، خلوص نیت، معنویت در کار، وفاداری، نوع، وجدان
 گراییجمع یگروهی، کار مشارکت یریگمیتصمورزی، گرایی، شفقتفضیلت مدنی، انسان

 کنترل گراییمکانیسم خودنظارتی، منطق ،نهادهای نظارتی، های کنترلیسیستم، ریزی شده، کنترل سازمانتغییر برنامه ،مدیریت زمان، انضباط
 فعالیت فرینی، اثربخشیکارآگرایی، خستگی، عمل فقدان، رفتارهای فرانقشی، تحرک

 موجودیت تالش و پشتکار، مدیریت دانش، پذیریخطر، پذیریبینیپیش، مدیریت پروژه، دریافت پشتیبانی
تأمین ، حمایت مدیریت از کارکناندادن کارکنان، مشارکتشخصیت مدیر، توانمندی مدیر، نشاط مدیریت، 

 ، فساد اداریتنش تیریمدسازی شغلی، غنی ،شغلی، چرخش نیازهای اساسی کارکنان
 یریتیمد-اداری شرایط

 )شایستگی کارفرمایی(
 ایزمینه عوامل

 )محیطی(
، وجود تنش در جامعه، رفتار صادقانه، زدگیبوروکراسی (، انهدوراندیشخواهی، فرهنگ نوگرایی )فرهنگ پاسخ

 ، فرهنگ مشتریانکالهبرداری ،تخلف، سیاسی-منازعات اجتماعی
ی اجتماع-فرهنگی شرایط

 سازمان

 شرایط اقتصادی مشکالت مالی، چندشغله بودن، ط اقتصادی جامعهشرای، های اقتصادیتحریم
 پذیریانعطاف پذیری در قوانین و مقرراتهای کاری، سیستماتیک بودن فرایندها، انعطافپذیری در رویهانعطاف

 یراهبرد عوامل

آزادی بیان، ، زی، تعیین اهداف سازمان، فضای رقابتی، برندساسازمان یهایگذاراستیس و یرهایگمیتصم در کارکنان دادن مشارکت
 صمیمی هایتشکیل جمع

 ایجاد هویت مشترک

 تشویق و حمایت تشویق، حمایت، قدردانی، اجرای تعهدات
 مبارزه با فساد اداری ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد اداری، گزینیشایسته

 ارتباط اثربخش ها جمعیرسانه از استفاده، اطالعات یورآفن از استفاده، لت الکترونیکاستفاده از دو، سیستم ارتباطات سازمانی، ایجاد تعامل سازنده
استفاده از مکانیسم نهادهای نظارتی،  وسیلههای کنترلی سازمانی، کنترل بهکنترل عمومی عملکرد، سیستم

 ، تطابق شغل و شاغلخودنظارتی
 کنترل سازمانی

 مشارکت، سازمان در دانش یهاشبکه جادیاهای ضمن خدمت، ای دورهایجاد بستر یادگیری سازمانی، برگذر
 سازمان اطالعات در کارکنان

 یادگیری سازمانی

بازی، پارتی نبود، ، سیستم انضباطیمأموریتتدوین بیانیه ، تناسب حقوق و مزایاتوانمندسازی کارکنان، 
 بازخورد، ارزیابی عملکرد ،آموزش ،دوایر ، یگانگی اهداف فردی و سازمانی، هماهنگیگزینیشایسته

 مدیریت منابع انسانی

ی پیامد عوامل سازمانی، نوآوری و خالقیت، افزایش تعهد، پذیریخطربهبود هماهنگی، دسترسی سریع به اطالعات، کاهش آستانه 
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قصد ترک وری و افزایش عملکرد، تغییر استراتژیک، رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی، سالمت سازمانی، بهره
 ان، توسعه رفتار شهروندی، رضایت مشتریشغل

 )پیامدها(

انی، احساس رضایت، توسعه شخصی و افزایش موفقیت، درگیرشدن در کاری خالق، بهبود کیفیت وسالمت ر
 ، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و خانوادگیزندگی

 فردی

مبارزه با رانت ، نامتخلفقاطعیت برخورد با  فقدانساالری، سیاست آزادی بیان، سازی، امنیت شغلی، شایستهخصوصی
 اطالعاتی

 های سازمانسیاست

 گرمداخله عوامل
دادن به مسائل کارکنان، تطابق ارزشی و رفتاری مدیر، قدرشناسی مدیر، بازخورد مدیر،  اولویتی مدیر، مدله

 نه وظایفالاحترام مدیر، تقسیم عاد
 رفتار مدیران

 ناکاررفتار هم ، تعارض بین همکارانناکارتعامل همنشاط همکاران، ، ناکارت خانوادگی هممشکالشخصیت همکاران، 

 جو سازمانی مداریدوری از رابطه، جو رقابت سالمود جو سیاسی، نب، نظم سازمانزیباسازی فضا، ، تغییر جو سازمانیروزمرگی، 
 سازمانی مالحظات خاص امنیت اطالعاتمالحظات امنیتی، 

 های اخالقیارزش اعتماد به خداوند، الناس، رضایت الهیحق، هدفمندی، حل مسئله، اری در نقشسازگ

 علی عوامل

عاطفی بودن محیط ، رضایت اقتصادی، رضایت در شغل، تمرکز بر شغل توسط افراد، شغل جابجایی کمتر در
 وابسته شدن به سازمان، احساس آرامش، کار

 شغلی امنیت

سیستم تشویق و تنبیه زات کافی، دادن زمان، ی، فراهم آوردن تجه، حمایت از حقوق کارکنانراهنمایی کارکنان
 ویژه مأموریتاختصاص و مدیریت منابع مالی، تفویض اختیار در سازمان، ب، مناس

 مدیریت حمایت

 خدمت جبران زندگی-شغلی، تناسب پاداش، برآوردن تقاضاهای کارکنان، تنوع مزایا و خدمات رفاهی، تعادل کار یارتقا
 شخصیت عزت نفسنوجویی، ، یرنجورروانگرایی، ، برونیشناسثبات عاطفی، وظیفه

 تعلق احساس وفاداری به سازمانبودن به سازمان،  عالقمند
 مان مشترکآر گیری سازمانیافزایی درباره اهداف، آزادی و مشارکت در تصمیماشتراک افکار و عقاید، آگاهی، بودن کارکنان مدله

 اعتماد صداقت، خیرخواهی، شایستگی، قابلیت اتکا، تعهد سازمانی، تعادل در توجه به کارکنان ،درستی
 هوش هیجانی سازمانی یمدله، های اجتماعیمهارت، خودتنظیمی، خودآگاهی

 

انششرژی  الگششویتششوان می کدگشش ری بششر اسششاس الگششوی

کارکنشان  سازمانی در راستای آزادسشازی انشرژی سشازمانی

بشه صشورت  راوزارت بهداشت، درمشان و آمشوزش پزششکی 

 .آیداراله داد که توضیحات آن در ادامه می 1شکل 

  زادسازی انرژی سازمانی در وزارت بهداش ، درمان و  موزش پزشکی الگوی. 1شکل 
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ها، از مصشاحبه هششایبشرای تعیشین پایشایی کدگش اری

از طری  ایششن ضششریب، استفاده شد.  ی کوهنضریب کاپا

توسط دو نفشر یشا ) گیریتواف  دو اندازه تشوان میشزانمشی

در ایشن  را ارزیشابی کشرد.( دو ابزار یشا در دو مقطشد زمشانی

ها بعشد از گ ششت پایایی کدگ اری برای محاسب پژوه ، 

پرداخته  هشامدتی، به کدگ اری مجدد تعدادی از مصشاحبه

 تا یک متریر است و بشهبین صفر  ی کوهنشد. ضریب کاپا

 مقشداردر پشژوه  حاضشر، ششود. صورت درصد بیشان مشی

معیشار گویشت  توجه بشه با و دست آمدبه 84/0 ضریب این

ی اعتمادپ یری مقشادیر گونشاگون ضشریب کاپشا( برای 17)

تشوان ، میهامیزان تواف  بشین کدگش اری در تعیین کوهن

 زمشانی در دو مقطشدها کدگش اری سشط  توافش گفت که 

بشی  از  ضریب،این حداقل مقدار قابل قبول  ت.اسآل ایده

، یدر توافشش  دو ارزشششیاب 8/0و مقششدار بششاالتر از اسششت  6/0

 .شودآل محسوب میایده

 گیریبرث و نتیجه

آزادسشازی  الگشویطراحشی این پژوه  کیفی با هد  

انششرژی سششازمانی در بششین کارکنششان بخشش  دولتششی وزارت 

 و با استفاده از نرریه دادهوزش پزشکی بهداشت، درمان آم

نرریه به دست آمده نشان داد کشه پدیشده  بنیاد انجام شد.

محوری )مقوله اصلی( یعنی انرژی سازمانی در فرآیندی از 

هشای اخالقشی، امنیشت ششرلی، حمایشت ارزشعلی ) عوامل

شخصیت، احساس تعلش ، آرمشان  مدیریت، جبران خدمت،

 ایزمینششه (،انی سششازمانیهششوش هیجششمشششترک، اعتمششاد و 

ی و اجتمششاع-فرهنگششی ، شششرایطمششدیریتی-اداری شششرایط)

های سازمان، رفتار مدیران، سیاست) گر(، مداخلهاقتصادی

 و (سشازمانی مالحرات خشادن، جو سازمانی و اکاررفتار هم

پ یری، ایجاد هویت مششترک، تششوی  و انعطا ) یراهبرد

اثشربخ ، کنتشرل  حمایت، مبارزه با فسشاد اداری، ارتبشا 

آزاد  (سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت منشابد انسشانی

فردی و  هایپیامدآزادسازی انرژی سازمانی  این وشود می

سازمانی زیادی را برای کارکنان وزارت بهداشت، درمشان و 

 آموزش پزشکی به همراه دارد.

آزادسازی انشرژی سشازمانی کارکنشان  الگوی به توجه با

 یفرد یهامالفهاشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهد

های اخالقی، امنیشت ششرلی، حمایشت ارزش نریر یمختلف

مدیریت، جبران خدمت، شخصیت، احساس تعلش ، آرمشان 

 یعلش طیششرا ،هوش هیجشانی سشازمانیمشترک، اعتماد و 

 نیبنشابرا. رودیمش ششمار بشه کارکنان یسازمانانرژی  یبرا

 بهآزادسازی انرژی سازمانی  بر ماثر عوامل از یمهم بخ 

 یهاجنبششه کششه آنجششا از. دارد ارتبششا  یفششرد یهششایژگیو

 بشروز در یطشیمح و یتیشخصش ،یشخص ،یسازمان مختلف

 کشه نمود انیب توانیم ،(18) دارد تأثیر یسازمان یرفتارها

 و یاسشیس-یفرهنگ ،یاقتصاد-یاجتماع طیشرا به توجه با

های سیاست گرمداخله عوامل همچنین و سازمان یطیمح

ن، جشو سشازمانی و اکشارسازمان، رفتشار مشدیران، رفتشار هم

 انشرژی آزادسشازی و بروز به منجر ،سازمانی مالحرات خاد

 هششر یدرونشش طیمحششلشش ا، . شششودیم سششازمان در یسششازمان

 فرهنش  و جشو منشابد، سشاختار، تشأثیر تحشت که یسازمان

 ردعملک و رفتار یچگونگ سازنهیزم رد،یگیم شکل سازمان

 و یاثربخشش جشهینت در و خشود تیمساول انجام در سازمان

  ،رفتششار نیششا تیششتقو یراهبردهششا(. 19) اسششت آن یبقششا

 حمایشت، ،پ یری، ایجاد هویشت مششترک، تششوی انعطا 

سششازی، ارتبششا  سششازمانی مبششارزه بششا فسششاد اداری، فرهن 

اثربخ ، کنترل سازمانی، یشادگیری سشازمانی و مشدیریت 

 .استنی درست منابد انسا

 دسشته دو بشه یسشازمان انشرژی آزادسازی راهبرد امدیپ

 کشه نمشود انیب دیبا البته. شودمی میتقسفردی و سازمانی 

ممکن  امدهایپ نیا آمده دست به یفیک یهاداده اساس بر

 نیشا یوقتش سشازمان و افراد. باشد داشته یواگشت اثر است

 یانشرژ داششتن بشودن دیشمف بشه کننشد مشاهده را امدهایپ

 یچگشونگ نشهیزم در آنهشا ادراکشات و دنشبرمی یپ یسازمان

 یسازمان جو ای کهبه گونه. کندیم رییتر سازمان در رفتار
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 ،کشرده رییشتر یکشار طیششرا و فضا از افراد ادراکات یعنی

 کشل بهبشود تیشنها در و سازمان افراد رفتار رییتر به منجر

 بشا دهاامشیپ نیشا ن،یبنشابرا(. 20) شودیم سازمان عملکرد

 یسشازمان آزادسازی انشرژی در یفرد عوامل بر یگ ارتأثیر

 آزادسششازی انششرژی تیششنها در آن تیششتقو و سششازمان افششراد

 .داشت خواهد یپ در را سازمان کل یسازمان

نامنشد و ها میکه عصر حاضشر را عصشر سشازمان آنجا از

های اساسی و حیاتی مربو  بشه زنشدگی بسیاری از فعالیت

کشه جوامشد طوریگشردد بهها انجام میازمانس ها درانسان

بنابراین همواره  ،کنندها اداره میبشری را نهادها و سازمان

شود و در صشورت در جامعه احساس می ضرورت وجود آن

ششود. از سشوی جشدی احسشاس می طورح  ، خأل آن بشه

سشازمانی واتشی اسشت و در بخش   دیگر میل به بقا در هر

قشا اسشت و در بخش  دولتشی هی ضشامن بدخصوصی، سود

های دولتشی بشا سازمان رضایت مردم؛ بنابراین عمده تمرکز

، کسشب رضشایت آحشاد آنهشا رسانیخدمتتوجه به ماهیت 

برند. نیشل این خدمات بهره می جامعه است که به نحوی از

به این هد  با عنایشت بشه ترییشر و تحشوالت روزافشزون در 

مور و مدیریت، مستلزم ا های گوناگون و مفاهیم ادارهعرصه

سازمانی،  آزادسازی انرژیاتخاو راهبردی مناسب است که 

چشرا کشه  .ششودتلقشی می برای این منرشور ابزاری مناسب

تر و کارآسازمانی موف  خواهد بود که منابد انسانی امروزه 

تری داشته باشد و بتواند از نیروهای خود به صورت باانگیزه

سشازمانی و ی ژانشرن راسشتا، تر استفاده کنشد در همشیکارآ

مدی منابد انسانی و در نتیجه آن، بشر کارآآزادسازی آن بر 

-مشی تأثیررسیدن به اهدا  سازمانی و توانمندی سازمان 

 گ ارد.

با توجشه بشه نتشای  پشژوه  حاضشر، وزارت بهداششت، 

انداز توانشد بشرای ایجشاد چششممی درمان و آموزش پزشکی

آششنایی کامشل بشا اهشدا  و هایی را بشرای مشترک، برنامه

های سازمان تدوین و کارکنان را از فوایشد همسشویی ارزش

هششای سششازمان بششا اهششدا  فششردی ماننششد اسششتفاده از ارزش

سشازی شفا  ،گیریمشترک، گفتگو، مشارکت در تصشمیم

پ یری مششدیران در افششزای  مسششئولیت و اهششدا  سششازمان

و  اهششدا  و بهبششود محتششوای سششازمان آگششاه کنششد یراسششتا

که بشه طشور علمشی انتخشاب  ارزیابی کندهایی را استراتژی

مربو  به ششرل کارکنشان و عینشی باششد. سیسشتم  شده و

اسشاس شایسشتگی، نشوآوری و خالقیشت  جبران خدمت بشر

و  ارتقشااین احساس را داششته باششند کشه  کارکنانباشد و 

ست و نه مدت زمان ا آنها اساس عملکرد پرداخت حقو  بر

. مشدیران بشا ایجشاد فضشای کشاری ر سشازمانحضور آنان د

متناسب قادر خواهند بود روحیه کارکنشان را تقویشت و بشا 

های سازمان را با صشر  منشابد هد ایجاد انگیزه متناسب 

 د.نکمتر و کیفیت بهتر تحق  بخش

ایششن پششژوه  تششا حششدود زیششادی بششه مششدیران و وزارت 

اراله  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این دید و ادراک را

توجشه  و گ اری در درازمدتکند که شناسایی و سرمایهمی

در خصود آزادسشازی انشرژی سشازمانی در بشین کارکنشان 

چشه ایشن کشه  ششود و مشیمنجر به بهبود عملکرد سازمان 

را باید مدنرر داشته باشند و چگونه بایشد در ایشن  یموارد

در  مسیر گام بردارند. از این رو، آزادسازی انرژی سشازمانی

بین کارکنشان بخش  دولتشی نیازمنشد ترییشرات عمشده در 

تا باعث بهبود روحیه  استهای ساختاری و رفتار مکانیسم

دهی سشازمان کارکنان و عملکرد سازمان شود، لش ا جهشت

باید مشخ  ششود تشا بشا هشدایت کارکنشان در مسشیرهای 

 بینی شده انرژی آنان را آزاد نمود. پی 

وزارت بهداششت، درمشان و در  یالگوکارگیری این با به

 توان امیدوار بود که تحول ششگرفی درمیآموزش پزشکی 

ایشن کارکنشان بشین تمشام  انرژی سازمانی آزادسازیزمین  

ششود کشه مشدیران ایجاد شود؛ بنابراین پیشنهاد می وزارت

های تحت نرشارت وزارت بهداششت، نها و بیمارستاسازمان

 عوامشلعلی، راهبردها،  شرایط به درمان و آموزش پزشکی

آزادسشازی انرژی سشازمانی بشا هشد   گرمداخله و ایزمینه

در پایان،  توجه ویژه داشته باشند.انرژی سازمانی کارکنان 
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 در ارششد رانیمشد ،الگشو نیشا ینشدیفرا تیماه به توجه با

 تیریمد یبرا یچارچوب آن، بر هیتک با توانندیم هاسازمان

 و یابیعارضشه با و کنند جادیا دخو وهن در یسازمان انرژی

 بشه اقشدام الگشو ابعشاد از کی هر در سازمان تیوضع نییتع

بشه  آنهشا یاجشرا و یبنشدتیاولو بهبشود، یهشاپروژه نیتدو

 یزمشان مقشاطد در و کنندآزادسازی انرژی سازمانی منرور 

 و یریگهانشداز بشه گوناگون یابزارها از استفاده با گوناگون

  .کنند قداما هاپروژه بهبود

 تشکر و قدردانی

های علشوم پزششکی منطقشه ی دانششگاهاز تمامی رؤسا

ن غرب، مدیران امور مالی و توسع  نیشروی انسشانی، معاونشا

 وتوسعه مدیریت و منابد، اساتید دانشگاه در ایشن منطقشه 

که مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 اندند، کمشال تششکر وپژوه  یاری رسش ما را در انجام این

 .قدردانی را داریم
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Abstract 

Background: Government organizations face the problem of lack of motivation and indifference 

of their employees towards the goals and future of the organization due to a lack of competitive 

environment; what can help the organization get out of this situation more than any other solution is 

the unleashing organizational energy. This led the present study to focus on the designing the 

pattern of unleashing organizational energy of employees in government organizations. 

Materials and Methods: The research method was qualitative of a grounded theory. Among 

presidents of medical sciences universities in the west region, financial and human resource 

development managers, university professors in management and behavioral sciences in this region 

and senior managers of the Ministry of Health Medical Education, 35 people were selected by 

targeted sampling method for in-depth interview; the interviews continued until the theoretical 

saturation stage. The data were systematically analyzed in three stages of open, axial and selective 

coding and finally, an objective picture of the theory created was presented. 

Results: The obtained theory showed that organizational energy is in a process of causal (ethical 

values, job security, management support, compensation, personality, sense of belonging, shared 

aspiration, trust and organizational emotional intelligence), contextual (administrative-managerial, 

socio-cultural and economic conditions of the organization), intervening (organizational policies, 

managers' behavior, colleagues' behavior, organizational climate, and specific organizational 

considerations), and strategic (flexibility, shared identity, encouragement and support, combating 

corruption, effective communication, organizational control, organizational learning and human 

resource management) factors and this unleashing has many positive consequences for employees. 

Conclusion: The results of this study are a pattern for the unleashing organizational energy of 

employees of the ministry of health and medical education and other government agencies that face 

the problem of lack of motivation and lack of enthusiasm of employees to participate in achieving 

the strategic goals of the organization. 

Keywords: Organizational energy, Employees, Public employees, Ministry of Health and Medical 

Education. 
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