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 : چكيده

ه مورد توجه قرار گرفته و مبنايي براي دستيابي به مزيت هموار ،گرانبهاترين منابع زبه عنوان يكي ا مؤثردر عصر حاضر منابع انساني 

اهميت منابع انساني به عنوان ركن اصلي  .تسها سازمان اهداف تحقق و تداوم، موفقيت اصلي عاملرقابتي براي شركتها و 

ي و در نهايت هاي كار ايجاد انگيزه در كاركنان و شور و نشاط در محيط. هاي سازماني بر هيچ كسي پوشيده نيست سرمايه

در اين طرح پژوهشي نيز با توجه به اهميت . رود ها به شمار مي هاي سازمان ترين دغدغه پيشگيري از فرسايش منابع انساني از عمده

 Groundedموضوع و لزوم ارزيابي وضع موجود و نيز رسيدن به راهكاري مناسب با استفاده از تحقيق كيفي و تكنيك 

Theoryسازي  تروشيمي مارون بررسي و فرآيند نااميدي سازماني بر اساس مشاهدات و مستندات موجود مدل، محيط سازماني پ

هاي پيشگيري از نااميدي سازماني  در مدل ارائه شده، سعي بر اين بوده است كه داليل، فرآيند، عالئم، پيامدها و راه. گرديده است

 .به طور شماتيك نشان داده شود
 

 ، منابع انساني، انگيزه، مديريتGrounded Theoryي سازماني ، نااميد :واژگان كليدي

 

  :مقدمه 

عي ترين زمان ممكن س شود، در كوتاه آيد و وارد محيط سازمان مي وقتي يك نفر به عنوان تازه وارد، به استخدام سازماني درمي     

اما با گذشت زمان اين احساس امنيت . دهد او مي چرا كه اين سازگاري نوعي احساس امنيت به .كند در سازگار شدن با محيط مي

پايدار نيست و  زيرا شرايط محيط سازمان و حتي محيط دروني شخص هميشه. گيرد قرار مي ديدهتاز سوي عوامل مختلف مورد 

 . تي بشودناساممكن است دچار نو

طبيعي و منطقي نيازهايي كه براي رفع آنها  شود تا شخص نتواند به سبك هم خوردن شرايط موجب ميه در بعضي اوقات اين ب     

ناكامي عبارتست از حالت فردي «: گويند روانشناسان در تعريف ناكامي مي. شود مي 1جذب سازمان شده، رفع كند و دچار ناكامي

ناكامي ) 1381حمزه گنجي، (» .كه از ارضاء يك نياز منطقي خود محروم شده يا حتي در برآوردن اميدهاي خود گول خورده است

 . يا محصول برخورد با يك مانع در راه برآوردن نيازها باشد 2تواند محصول فقدان يك شيء مي

                                                 
1 - Frustration 
 گرسنهمثل عدم وجود غذا براي يك فرد  - 2
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ها نه  اما گاهي وقت. بين برد يا از كنار آن گذشتمي اين است كه يا بايد مانع را از ترين واكنش در مقابل ناكا بهترين و عاقالنه     

تعارض مبارزه تمايالت و . گيرد شكل مي 3در اين حالت تعارض. توان از كنار آن گذشت ميتوان مانع را از ميان برداشت و نه  مي

اگر حالت تعارض در يك ) 1381حمزه گنجي، . (گيرد كه فرد در معرض نيروهاي متضاد قرار ميموقعيتي است در عاليق فرد 

ا در روح و روان شخص به صورت پرخاشگري، ه اين آسيب. كند هاي جدي بر فرد وارد مي محيطي زياد و هميشگي باشد، آسيب

 .ظاهر شود... هاي عصبي مثل زخم معده، سردرد و  نااميدي و افسردگي و در جسم او ممكن است به صورت انواع بيماري

 

 نااميدي چيست؟

به عنوان مفهومي  4نااميدي اولين بار توسط زيگموند فرويد. نااميدي به دليل مبهم بودن اغلب به صورتهاي مختلف تعريف مي شود

نااميدي زماني رخ مي دهد كه در راه تحقق يافتن هدف مانعي بوجود . و نيز مرتبط با دستيابي به هدف تعريف شد) طبيعي(دروني 

، هر عاملي كه مانع تكميل  -حال اين اهداف ممكن است روشن و صريح يا تلويحي باشد -تمامي فعاليتها اهدافي دارند . آيد

از نظر فرويد نااميدي شامل موانع بيروني در راه رسيدن به هدف و يا موانع . جام وظيفه باشد، نااميدي ايجاد مي كندفعاليت يا ان

 ) 1921فرويد، . (دروني جلوگيري كننده از رضايت است

 5)1940نوس، بريت و جا. (اين مفهوم دوگانه نااميدي توسط بريت و جانوس تحت عنوان تحليل علت و اثر نااميدي ادامه يافت

در اين حالت . نااميدي به عنوان علت يك رخداد بيروني و عاملي به عنوان محرك بروز يك واكنش شخصي و احساسي است

 .پاسخ احساسي يك معلول است و فرد به وسيله عامل خارجي تحريك و پاسخ به سمت محيط هدايت مي شود

انتظار برمي گردد، نااميدي توسط چشم داشت و هدف مورد انتظار  پاسخ فرد در مقابل هدف تحريك شده، فقط به اهداف مورد

اگر هدف تحقق نيابد نااميدي تجربه مي شود زيرا رضايتمندي   6)1978بركوويتز، (. به وجود مي آيد نه حصول واقعي هدف

به   –يدي استفاده مي شود كه اغلب مترادف با ناام -موانع يا بي نتيجه ماندن . حاصل نشده و اميدواري شخص عقيم مانده است

  7)1938مورر، (.فعاليت واقعي در پيشرفت محدود نمي شود، بلكه به آنچه كه شخص انتظار دارد، وابسته است

اين موانع مي توانند به شكل   8)1957فرستر، ( .نااميدي در همه شرايط يك رخداد ناسازگاري است و داراي عناصري از موانع است

موانع فيزيكي، اجتماعي ، خيالي يا محيطي كه «شرايط نااميدي به عنوان . يالي مثل پاسخ به تنبيه و آسيب باشنديك مانع واقعي يا خ

   9)1938باركر، (  .تعريف شده است» مانع رسيدن به رضايت مطلوب مي شود

شوركي و كروكر، ( .باشندهمانطور كه فرويد نيز پيشنهاد كرده بود اين موانع رسيدن به هدف ممكن است دروني يا بيروني 

موانع بيروني نيز شامل محيط . موانع دروني شامل نقايص فردي مثل كمبود دانش و مهارت و يا ناتواني جسمي باشد 10)1981

 .فيزيكي، موانع اجتماعي و حقوقي مثل قوانين و رسومات يا رفتار افراد ديگر باشد

يك عامل . به اهميت محيط نااميد كننده و نيز خود شخص بستگي داردسطح نااميدي كه توسط يك نفر تجربه مي شود به وضوح 

كمپيون و (. چيزي كه ميزان تالش و پافشاري شخص را تعيين مي كند. اصلي در شكل گيري و رسيدن به هدف التزام به آن است

اهميت وظيفه و يا نتيجه و  تحقيق بر روي تئوري هدف نشان مي دهد كه تعهد به هدف، ارتباط قوي با كارآيي و 11)1982لرد، 

                                                 
3 - Conflict 
٤ - Sigmund Freud 
٥
 - Britt S. H. & Janus S. Q.  
٦
 - Berkowitz 
٧
 - Mowrer 
٨
 - Ferster C.B.   
٩
 - Barker R. 
١٠
 - Shorkey C. T. & Crocker S. B. 
١١ - Campion M. & Lord R. 
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هرگاه هدف براي شخص مهم باشد و فرد باور كند كه هدف  12)2002الك و لطام، (. باوري كه هدف مي تواند ايجاد كند دارد

و هرچه هدف براي شخص انگيزاننده و مهم باشد عدم  )1996الك، ( .قابل دستيابي است، تعهد بااليي براي آن قائل خواهد بود

يا به عبارتي ديگر شدت نااميدي با اهميت هدف دست نيافته ارتباط . آن نااميدي عميق تري در وي به وجود مي آورد دستيابي به

 .مستقيم دارد

زيرا رفتار هدف محور درگير «. سطح نااميدي كه مردم تجربه مي كنند يستگي به اهميت هدف و اعتماد به توانايي هايشان دارد

. مي شود و براي همين شكست در رسيدن به هدف ممكن است پيامد احساسي شديدي داشته باشدفعاليتهاي ارزشي و هدفمند 

  13)2000لينسسيوم، (
 

 نااميدي سازماني چيست؟

نااميدي سازماني توسط پائول اسپكتور به روش مشابهي تعريف شده است و به دخالت در رسيدن به هدف كه توسط محركهاي 

اين تعريف به توانايي شخصي براي انجام موثر وظايف روزانه محدود   14)1987اسپكتور، (.ددسازمان ايجاد شده است برمي گر

 . شده است

، ساختار سازماني، آب و هوا، )طبيعي و مصنوعي(منابع نااميدي سازماني كه توسط اسپكتور ارائه شد عبارتند از محيط فيزيكي 

به عالوه فرض شده است كه مفهوم شرايط اضطرار نيز در نااميدي . زمانقوانين و مقررات سازماني و افراد در درون و بيرون سا

 15)1987استورمز و اسپكتور، ( .سازماني شركت دارد

 : اسپكتور چهار واكنش براي نااميدي سازماني ارائه كرد 

 پاسخ احساسي خشم و افزايش تحريك رواني )1

 آزمون فعاليتهاي جايگزين )2

 پرخاشگري )3

 صرف نظر كردن )4

يك پاسخ سازگار و سه فعاليت ديگر  –آزمون فعاليتهاي جايگزين براي رسيدن به هدف  –اي رفتاري فقط فعاليت دوم از فعاليته

 .ناسازگاري هستند

بديهي است كه در مسير نااميدي فرد، بهترين گزينه براي سازمان اين است كه شخص به روشي سازگار واكنش نشان دهد و سعي 

اسپكتور همچنين اين ايده را مطرح ساخت كه اندكي نااميدي ممكن است براي . يد راه حلي بيابدكند با آزمودن راه حلهاي جد

 . شخص چالشگر و انگيزاننده نيز باشد

مهندس استخدام شده انجام گرفت، كينان و نيوتن دريافتند كه آب و هواي محيط سازمان، فشار  401در يك مطالعه كه بر روي 

آنها همچنين دريافتند كه نااميدي ارتباط  16)1984كينان و نيوتن، (.نااميدي محيطي ارتباط مثبت دارند كاري و حمايت اجتماعي، با

 .معناداري با واكنشهاي احساسي خشم، خصومت پنهاني بين افراد و نارضايتي شغلي دارد

اري، خصومت، غر زدن، صرفنظر بعالوه تحقيقات نشان داد كه نااميدي سازماني با رفتارهاي منفي از قبيل پرخاشگري، خرابك

 . كردن از خواسته ها و گوشه گيري ارتباط مستقيم دارد

 

                                                 
١٢ - Locke E. A. & Latham G. P.  
١٣
 - Lincecum L. 
١٤ - Spector P. E. 
١٥ - Storms P. L. & Spector P. E. 
١٦ - Keenan A. & Newton T. J. 
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 داليل لزوم تحقيق 

. هاي بسياري نيز در اين زمينه منتشر شده است كتابامروزه تحقيقات بسياري در زمينه مديريت منابع انساني صورت گرفته و      

اي از  اند و گوشه خاصي مبحث مديريت نيروي انساني را مورد بررسي قرار دادهولي هريك از اين تحقيقات و تأليفات از منظر 

تاكنون مطالعه مؤثري در زمينه نااميدي سازماني، در كشور ما آنچه مسلم است . اند فرآيند مديريت منابع انساني را تعقيب نموده

اي معتبر و قابل استناد در  نظريهو است اني مغفول مانده عد از فرآيند فرسايش منابع انسستي و چگونگي آن صورت نگرفته و اين بيچ

 .اين حوزه وجود ندارد

سازماني هرچند ممكن است در نظر اول همان نااميدي فردي به نظر برسد، ولي از آن رو كه در اين نوع نااميدي بيشتر نااميدي      

هاي  در اين حوزه بايد عالوه بر جنبه. برخوردار است اثرات متقابل محيط و فرد، مد نظر است تا حدودي از پيچيدگي بيشتري

اين امر ما را . هاي شخصيتي افراد مبتالبه، ويژگي محيط سازماني آنها نيز به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد شخصي و ويژگي

. ا براي مطالعات آتي هموار سازيمهايي منسجم راه ر با تعريف و تدوين فرضيه و نظريه يك حركت،دارد تا به عنوان آغاز  ن ميآبر 

 .، شايد جبهه جديدي در مطالعات مديريت منابع انساني گشوده شودبا انجام مطالعات كيفي در اين خصوص

 

 :روش شناسي 

 . شد انجام Theory Grounded  17 رويكرد و كيفي روش به مطالعه اين 

يك  اين روش، .است 19با رويكردي كامالً كيفي 18ايييك روش تحقيق استقر گراندد تئوريچيست؟ ندد تئورياگر      

دهد در مواردي كه امكان تدوين فرضيه وجود ندارد به جاي استفاده از  است و به پژوهشگر امكان مي 20روش پژوهشي اكتشافي

شخصي  اين تئوري جديد نه بر مبناي نظر. جديد اقدام نمايد 22، خود به تدوين يك تئوري21هاي از پيش تعريف شده تئوري

دد ـگر گرانـبيان دي هب. شود هاي گردآوري شده از محيط واقعي و در شرايط واقعي تدوين مي پژوهشگر كه در واقع بر اساس داده

كه قبالً  -مانند نااميدي سازماني - هايي پيرامون موضوع مورد مطالعه، موضوع يا موضوع ،وري روشي است براي كسب شناختـتئ

 . انجام نشده است و دانش ما در آن زمينه محدود است در مورد آن تحقيق جامعي

ها براي پاسخگويي به  گراندد تئوري عبارت است از فرآيند ساخت يك نظريه مدون از طريق گردآوري سازمان يافته داده«

منصوريان، (».هاي كيفي كه فاقد مباني نظري كافي در زمينه موضوع مورد مطالعه هستند وهشژهاي نوين آن دسته از پ پرسش

ها و تدوين تئوري در روش گراندد تئوري،  دهد، هدف از گردآوري داده طور كه تعريف ذكر شده در باال نشان مي  همان) 1386

 . مي دهدكسب شناخت عميق از پديده مورد مطالعه و به تصوير كشيدن وقايعي است كه در مورد آن پديده رخ 

هاي كيفي در جستجوي فهم رويكردها،  وهشژاندد تئوري به عنوان يكي از انواع عمده پتأكيد بر اين نكته الزم است كه گر      

در رويكرد كيفي، پژوهشگران در صدد به . ستاها با يكديگر و با محيط اطراف خود  ها و چگونگي و چرايي تعامل انسان احساس

                                                 
 ».نظريه بنيادي ترجمه شده است«و » تئوري زمينه«در فارسي به  - 17
2-  Inductive  

19 - Qualitative 
20 - Exploratory 
21 - Grand Theories 
22 - Theory Development 
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ها مورد  نيستند، چرا كه آنچه در اين پژوهش هاي گردآوري شده ماري براي معني بخشيدن به دادهآهاي  خدمت گرفتن آزمون

 .توان در قالب عدد و رقم و نمودار به تصوير كشيد گيرد را نمي مطالعه قرار مي

ها ممكن  اين داده. دهند هاي گردآوري شده در اين روش در واقع اجزاي سازنده تئوري در دست تدوين را تشكيل مي داده     

داده به هر شكلي كه گردآوري شود ترجيحاً بايد كيفي و . حاصل شود 25و مشاهده 24د، بررسي اسنادبا افرا 23است به وسيله مصاحبه

در نخستين قدم الزم است كه پژوهشگر با شناسايي مفاهيم مستتر در دل اين مجموعه گردآوري شده، آن را به . مفصل باشد

شود  در تحليل داده در گراندد تئوري محسوب مي اين فرآيند را كه نخستين گام. ترين اجزاي مفهومي تقسيم كند كوچك

 .نامند اصطالحاً كدگذاري مي

 
 )1387محمدتقي ايمان و منيژه محمديان، (مراحل اجراي تكنيك گروندد تئوري  -1شكل 

 

 :داده ها 26كدگذاري

. داده گردآوري شده استبه كوچكترين جزء با معني هر بخش از  27اختصاص نزديكترين مفهوم ،كدگذاري دادهمنظور از        

اي كه  مثالً چنانچه متن پياده شده يك يا چند مصاحبه را به عنوان بخشي از داده گردآوري شده در نظر بگيريم، هر جمله و يا كلمه

هنر يك پژوهشگر در اين روش اين است كه نه . تواند مبناي انتخاب يك كد باشد در برگيرنده يك مفهوم قابل درك باشد، مي

پيوند برقرار كند، بلكه خود به ابداع و تعريف مفاهيم تازه  شناسد هاي گردآوري شده و مفاهيمي كه مي قادر باشد بين داده تنها

 :شود كه شامل مراحل زير است كد گذاري به سه مرحله تقسيم مي. بپردازد

 

هاي گردآوري شده  پژوهشگر دادهشود،  ه ميگذاري باز ناميد گذاري كه كد در نخستين مرحله از كد: 28كد گذاري باز -الف      

گردند تا  هاي انجام شده پياده سازي و مطالعه مي مصاحبه. كند را بارها و بارها مرور كرده و از زواياي گوناگون به آن توجه مي

نامگذاري مفاهيم شود چرا كه پژوهشگر بدون هيچ محدوديتي به  اين مرحله، باز ناميده مي. مفاهيم مستتر در آن شناسايي شوند

هدف از اين مرحله تجزيه . شود د و محدوديتي براي تعداد كدها قائل نميكن مياقدام با ذهني باز به نامگذاري مفاهيم . پردازد مي

 .ترين اجزاء مفهومي ممكن است هاي گردآوري شده به كوچك داده

                                                 
23 - Interview 
24 - Content Analysis 
25 - Observation 
26 - Coding 
27 - Concept 
28 - Open Coding 
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پژوهشگر بايد . ها است يم استخراج شده از دل دادهبندي و مقايسه مفاه وظيفه بعدي محقق دسته: 29كدگذاري محوري –ب      

گذاري  در كد. بندي نمايد هاي خام را درك و آنها را حول محورهاي مشخصي دسته پيوندهاي نامرئي موجود بين انبوهي از داده

 . گيرد خود مي شود و شكل گزينشي به ها از حالت كامالً باز خارج مي فرآيند اختصاص كد به مفاهيم موجود در دادهمحوري 

 

گذاري انتخابي معروف است، پژوهشگر با توجه به كدها  گذاري كه به كد در آخرين مرحله از كد: 30كد گذاري انتخابي –ج      

تواند  هايي كه در تدوين تئوري مي گذاري پرداخته، با تأكيد بر بخش و مفاهيم شناسايي شده در قبل به استحكام بيشتر فرآيند كد

 .كند ري ايفا كنند، به تسهيل مراحل بعدي كمك ميت نقش مهم

ادامه رسيده و  31به نقطه اشباعيابد كه پژوهشگر اطمينان حاصل كند كه  در گراندد تئوري كار گردآوري داده تا زماني ادامه مي      

 . كند اي تكراري اضافه ميه افزايد و فقط به داده هاي او نمي اي به دانسته گردآوري داده، چيز تازه

 

 
 )1387محمدتقي ايمان و منيژه محمديان، (مدل جمع آوري داده در گروندد تئوري   -2شكل 

 

در اين مرحله تصوير پژوهش . ها، نگارش و تدوين نهايي تئوري است آخرين مرحله در تحليل داده : 32نگارش و تدوين تئوري      

آخرين وظيفه . ص ديگري در مورد پژوهشي كه انجام داده مطلع استتر است و او بيش از هر شخ براي پژوهشگر از هميشه روشن

چه  تصويري كه پژوهشگر در ذهن دارد گر. بيند را براي ساير افراد به تصوير بكشد محقق اين است كه آنچه او از اين تصوير مي

اين تصوير . روشني تصوير كلي است ترين جزئيات اين تصوير كلي نيز براي او به همان جزئيكامالً كلي و همه جانبه است، اما 

هايي تدوين  در اين فرآيند فرضيه. هاي تازه شود توليد پرسش هاي پژوهش پاسخ دهد و خود منشأ است كه به پرسش نهايي قادر

 .به بيان ديگر اين روش تكنيكي براي توليد تئوري است نه آزمون آن. هاي بعدي به آزمون آنها بپردازند پژوهش تاشوند  مي

 

                                                 
29 - Axial Coding 
30 - Selective Coding 
31 - Saturation Point 
٣٢ - Writing the Theory 
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 :مشخصات جامعه نمونه

اين . در نظر گرفته شدو جامعه آماري پتروشيمي به عنوان محيط پژوهش يكي از شركتهاي در اين پژوهش محيط سازماني       

تعداد نيروي انساني شاغل . هاي پتروشيمي كشور در حال فعاليت است شركت در بندر ماهشهر واقع شده و به عنوان يكي از مجتمع

همه . اند نفر از آنان رسمي شركت پتروشيمي و مابقي توسط پيمانكاران تأمين شده 750هزار نفر است كه حدود  3دود در آن در ح

روش تحقيق بر اساس مصاحبه شفاهي بود اما در چند مورد به دليل امتناع . مصاحبه شوندگان از جامعه كاركنان رسمي بودند

 . صوتي گفته هايشان، مصاحبه به صورت نوشتاري انجام شد طمصاحبه شوندگان از ضب

در اين پروژه با . ها رسيدم سوم به بعد به نقطه اشباع داده با تعداد سي و پنج نفر از كاركنان مصاحبه شد كه تقريباً از نفر سي و     

تا بتوان پس از پايان كار آن . صورت گيردبرداري  ها نمونه توجه به تنوع مشاغل در شركت سعي شد تا در حد امكان از همه بخش

 .را به كل شركت تعميم داد

 )نفر( تعداد واحد

 5 اداري و مالي 

 14 بهره برداري 

 5 تعميرات

 3 تداركات و انبارها

 5 خدمات فني

 3 مديران ارشد

 35 جمع

 تركيب مصاحبه شوندگان به تفكيك محل كار -1جدول 

 

دليل مشاركت پايين زنان . نفر مرد بودند) درصد 91بيش از ( 32از مصاحبه شوندگان زن و ) درصد9 كمتر از(نفر  3 دتعدا     

كه اغلب آنها پس از آگاهي از ضبط گفتگوها از شركت در مصاحبه  طوريه همكار، شفاهي بودن مصاحبه و ضبط گفتگوها بود، ب

از ) درصد 34معادل (نفر  12تعداد  .باشد مي 2شرح جدول  تركيب مصاحبه شوندگان از نظر مدرك تحصيلي به. شدند منصرف مي

سؤاالت مطرح شده در مصاحبه شفاهي و كتبي . متأهل بودند) درصد 66معادل (نفر  23مصاحبه شوندگان مجرد و مابقي به تعداد 

 . يكسان بودند

 )نفر(تعداد مدرك تحصيلي

 9 ديپلم 

 6 فوق ديپلم

 15 ليسانس

 5 فوق ليسانس

 تركيب مصاحبه شوندگان به تفكيك مدرك تحصيلي -2جدول 

فضاي مصاحبه طوري طراحي شده . شد سؤال پايه مطرح مي 6در اولين مرحله براي هريك از مصاحبه شوندگان  :روش تحقيق 

ر در اگ. ندكنخارج از چارچوب سؤاالت طرح شده نيز صحبت  حتيد و اشنبود كه مصاحبه شوندگان در پاسخگويي كامالً آزاد ب
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ن

 تعريف نااميدي سازماني از ديد مصاحبه شوندگان -1مودار 

گرديد تا آنچه منظور گوينده  شد، مطرح مي حين مصاحبه براي درك بهتر ذهنيت مصاحبه شونده نياز به طرح سؤاالت بيشتري مي

 .گانه طرح شده در اين پژوهش ارائه شده است سؤاالت شش 3در جدول شماره . است به روشني درك شود

 

 متن سوال رديف

 ست؟تعريف شما از نااميدي سازماني چي 1

 عالئم وجود نااميدي دريك سازمان چيست؟ 2

 نااميدي سازماني چگونه بوجود مي آيد؟ 3

 به نظر شما چه كساني و يا چه گروههايي در سازمان، بيشتر در معرض نااميدي هستند؟ 4

 پيادمدهاي نااميدي سازماني چيست؟ 5

 راههاي جلوگيري از نااميدي سازماني چيست؟ 6

 ؤاالت طرح شده  در مصاحبه هاليست س -3جدول 

متن پياده شده گفتگوها چندين مرتبه . دقيقه گفتگوي همكاران ضبط و سپس پياده سازي شد 450ها، حدود  در طول مصاحبه     

كد گذاري محوري، يك مرحله در . اي درج گرديد در فرم جداگانهنهايتاً و  ، استخراجگذاري كد آزاد نشانه 650حدود مطالعه و 

سپس با استفاده از . ون به فرم كدهاي آزاد اضافه گرديد تا كدها بر اساس مفهوم، حول محورهاي مشخصي نشانه گذاري شوندست

كدها بر اساس محورها مرتب و فراواني و درصدها استخراج گرديد تا اهميت هر محوري از نظر مصاحبه  Excelنرم افزار 

با توجه به نتايج بدست آمده از مرحله قبل تعدادي از محورهاي كم ) ري انتخابيگذا كد(در مرحله سوم . شوندگان تعيين گردد

 .حذف شدند 33اهميت

ها نشان دادند كه تعريف نااميدي سازماني بين همه كاركنان يكسان نيست و هر كس بنا به ذهنيات و انتظارات  بررسي:  يافته ها

 .كرد آن را تعريف ميخود 

 

  

 

 

  

  

 

 

      

 

ه در ميان همه اين اظهارات مشترك بود، اين است كه همه افراد آن را حتي به طور موقت هم كه شده در طول دوره خدمت ما آنچا

 . اند خود احساس كرده

                                                 
گرفت تحت عنوان كدهاي  كه در هيچ يك از محورها جاي نمي) كل كدها% 13(كد آزاد  90در مرحله كد گذاري محوري و انتخابي حدود  - 33

 .رست كدها حذف گرديدمتفرقه از فه
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. گفتند اغلب مصاحبه شوندگان براي تعريف نااميدي و توضيح آن، از تظاهرات بيروني يا به اصطالح از عالئم باليني آن سخن مي

 . اند عمل آمده بيشترين تعداد مصاحبه شوندگان به دلسردي، كاهش انگيزه و فعاليت افراد اشاره داشتهطبق بررسي به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

هاي يكي  شكل گيري نااميدي سازماني در يك فرد سالم، فعاليتبهتر است براي مطالعه فرآيند : فرآيند شكل گيري نااميدي 

در ابتداي امر كه شخص وارد سازمان مي شود، داراي . تالء به نااميدي رهگيري نماييماز كارمندان را از زمان استخدام تا اب

با به كارگيري حداكثر توان خود به وظايف محوله جامه عمل  نمايد او سعي مي. و سرشار از انگيزه براي كار است اي باال روحيه

داند و به شغل خود و تبع آن به سازمان متبوعش  سازمان متعهد ميخود را در قبال  .هايش اثبات نمايد بپوشاند و خود را با توانمندي

ها را تحت تأثير قرار داده و  هايي روحيه باال و توانمندي ها يا آفت در طول دوره خدمت پارازيت .كند با ديدي آرمانگرايانه نگاه مي

 .كند تخريب مي

، در محيط كاري اطالعات الزم و كافي درباره سازمان خود به مرور زمانفرد  :محيط كار و جو سازماني نامطلوب )الف      

واردي معموالً  هر كارمند تازه. دهد ها، هنجارها و الگوهاي رفتاري غالب بر جو سازمان وفق مي خود را با ارزش. آورد به دست مي

آنچه در اين مرحله عملكرد مؤثر تلقي  .نمايد كند و منطبق با قوانين، ضوابط و هنجارهاي سازمان رفتار مي رفتار خود را تعديل مي

 .كند كرده است، پيدا مي شود، مبنا و تعريفي متفاوت از آنچه شخص تاكنون تصور مي مي

جو سازماني و محيط كار سالم نباشد، روابط بين كاركنان و نيز رابطه بين سازمان و كاركنان سست و در طي اين مراحل اگر 

شركت كنندگان در % 25. هاي زيادي خواهد شد مش روحي خود را از دست داده و دچار تنششكننده باشد، شخص رفته رفته آرا

 .ها جو نامطلوب سازماني را از عوامل اوليه نااميدي اعالم كردند مصاحبه

نده نيز اي، ناظر و كنترل كن هاي وظيفه ريز و هماهنگ كننده فعاليت بخش مدير هر سازمان به عنوان برنامه: سوء مديريت) ب     

اگر كاركنان . دهد رخ مي) نظارت، كنترل و هدايت(ها نيز در همين بخش از وظيفه مدير  اغلب مشكالت و سوء مديريت. هست

كه مدير در تصميم ها و ارزيابي هاي خود ثبات رويه ندارد و يا به اصطالح سليقه اي رفتار مي كند، از تبعيض و  34احساس نمايند

مصاحبه شوندگان تاكيد داشتند كه اين حالت باعث مي شود تا شخص به سمت % 26. نج خواهند بردنوعي اجحاف در حق خود ر

 .بي تفاوتي، كاهش انگيزه و خستگي روحي كشيده شود

                                                 
اين تكرار تعمدي و گوياي اين مطلب است كه ممكن است برداشت كاركنان . استفاده شده است» احساس كردن«در جاي جاي اين مقاله از واژه  - 34

 . دهند ل ميها رفتار ما را شك فقط يك احساس و عاري از هرگونه پشتوانه واقعي باشد؛ ولي بايد در نظر داشته باشيم كه همين احساس

 

 نشانه هاي نااميدي سازماني -2نمودار 
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وجود ساختار سازماني ناكارآمد و قوانين و مقررات دست و پاگير و غير ضروري نيز به اعتقاد  :ساختار سازماني معيوب) ج     

 .شود ان منجر به افت فعاليت و سرخوردگي آنان ميكاركن% 16

نياز به عزت نفس و احترام و نياز ) باالي هرم(، نيازهاي دسته چهارم و پنجم 35مطابق هرم نيازهاي مزلو :عدم توجه به فرد) د     

مي شود تا انسان به دنبال  ، موجب)1387داود محمدي، (اين نيازها كه به عوامل انگيزشي نيز معروف هستند . به خودشكوفايي است

در صورت . هاي مترتب بر آنها را دريافت دارد هايي باشد كه لياقت خود را در آنها بروز دهد و از اين رو بتواند پاداش موقعيت

گفتند ولي كه احساس مصاحبه شوندگان % 10براي همين است كه . كند اهميتي مي ارضاء نشدن اين نياز، شخص احساس بي

 .شوند شوند، دچار حس نااميدي مي وسط مقام مافوق ديده نميكنند ت مي

عدم شفافيت در اهداف سازماني و نيز عدم آشنايي  :نا آشنا بودن به حقوق خود و خواسته هاي سازمان ) هـ     

اين . شود مي هايي فراتر از توان و يا تعهد سازمان در فرد كاركنان به حقوق خود بعضي اوقات باعث ايجاد توقعات و خواسته

ها هر چند كه خارج از تعهدات سازمان است ولي به دليل آنكه شخص از اين مسأله آگاهي ندارد در صورت  توقعات و خواسته

 .شود برآورده نشدن، منجر به سرخوردگي و نااميدي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

شوند، بلكه تيپ شخصيتي و جايگاه سازماني افراد در  نمياما نبايد از نظر دور داشت كه همه كاركنان به يك ميزان دچار نااميدي  

تر هستند، آسيب  تر و خالق نهايي كه فعالآكساني كه داراي شخصيتي عاطفي هستند و نيز . ابتالء آنان به نااميدي مؤثر است

هاي مياني و  رده %)5حدود (جمعي . نتيجه مشخصي نرسيدمبه جايگاه سازماني در ابتالء به نااميدي  شاما در مورد نق. پذيرترند

 . هاي پايين هرم سازماني را مستعد نااميدي دانستند اليه%) 9(اي نيز  باالي سازمان را و عده

 

 

 

 

 

                                                 
35 - Abraham Maslow 

 

 عوامل مؤثر بر شكل گيري نااميدي سازماني -3نمودار 
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دهد و اگر  نااميدي سازماني به عنوان آفتي جدي نيروي انساني سازمان را هدف تخريب قرار مي :پيامدهاي نااميدي سازماني

ي براي مقابله با آن انجام نگيرد در مرحله اول فرسايش منابع انساني و به دنبال آن زوال سازمان را بدنبال خواهد واكنش درست

يك سازمان نااميد هر روز بيشتر از روز قبل از اهداف اصلي خود دور و با افت شديد كيفيت كاال و خدمات توليدي روبرو . داشت

ها باال  وري پايين و هزينه در شرايطي كه كيفيت و بهره. يابد هاي توليد افزايش مي ن هزينهوري كاهش و به دنبال آ بهره. شود مي

 .نااميدي نيز خواهد شديتي در ميدان رقابت متصور نيست بلكه همين شرايط باعث تشديد گونه شانس موفق هيچنه تنها باشد، 

آمده از اين طرح، براي پيشگيري از نااميدي سازماني اقدامات زير  با توجه به فرآيند شكل گيري نااميدي و طبق نتايج به بدست     

 :مؤثر خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه به روحيات كاركنان و تقويت روابط عاطفي بين افراد -1

 اي  بازنگري در نحوه مديريت و پرهيز از اقدامات سليقه -2

 ر سازمانهاي گردش اطالعات د توجه به آموزش مديران و كاركنان و بهبود شيوه -3

 اصالح مقررات ناقص و تقويت ساختار سازماني  -4

 فراهم كردن امكانات رفاهي و محيط كاري آرام و دلپذير  -5

 كمك به ايجاد اعتماد متقابل بين مديران و كاركنان -6

 

 

 براي ابتالء به نااميدي مستعد ترند؟چه كساني  -4نمودار 

 

 پيامدهاي نااميدي سازماني -5نمودار 
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 :نتيجه گيري 

ركنان، باعث افت روحيه، كاهش انگيزه و ها با تأثير گذاري بر كا طبق نتايج بدست آمده در اين پژوهش برخي شرايط و موقعيت   

. كند وري و بازده سازمان و قدرت رقابتي آن را تخريب مي اين نااميدي به طور مستقيم بهره. شوند نهايتاً بروز نااميدي در سازمان مي

... مديريت اطالعات و  با اقداماتي از قبيل تقويت روابط عاطفي بين كاركنان، بازنگري در شيوه مديريت، آموزش مستمر كاركنان،

تداوم،  اصلي عامل مؤثر انساني نيرويبايد در نظر داشته باشيم كه . توان از اين پديده و متعاقباً از پيامدهاي آن پيشگيري كرد مي

 .است ها سازمان اهداف تحقق و موفقيت

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راههاي پيشگيري از نااميدي سازماني – 6نمودار 

 مدل پديده نااميدي سازماني -3شكل 

دلسردي و كاهش  •

 فعاليت

 بي نظمي •

 بي تفاوتي  •

 آرامش روحي كاركنان •

 رضايت شغلي •

 ار انگيزه باال براي ك •

 تعهد سازماني •

 فرسايش منابع انساني •

 كاهش بهره وري •

 افت كيفيت محصول •

 محيط كار و جو سازماني نامطلوب •

 سوء مديريت •

 ساختار معيوب سازماني •

 ناديده گرفته شدن كاركنان •

 ناآشنايي به حقوق خود و اهداف سازمان •

 موانع رشد سازماني كاركنان •

 انتقويت روابط اجتماعي و عاطفي بين كاركن •

 بازنگري درشيوه مديريت و پرهيز از اقدام سليقه اي •

 رساني به موقع آموزش و اطالع •

 اصالح مقررات ناقص و تقويت ساختار سازماني •

 فراهم كردن امكانات رفاهي و محيط كاري آرام و دلپذير •

 ايجاد اعتماد متقابل بين كاركنان و مديران •

 اميدواري سازماني

 نااميدي سازماني
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و كاركنان برقرار ) در اصل سازمان(هاي مناسب، روابطي پايدار مبتني بر اعتماد متقابل بين مديران  ريزي نامهبهتر است سازمان با بر  

سازي همه كاركنان در مورد همه اطالعات  شامل آگاه -اي، ايجاد نظام ارتباطات شركت  يكي از پيش نيازهاي چنين رابطه. سازد

عاتي در كنار ايجاد همگوني و هماهنگي در ميان همه افراد، تدارك محيطي صميمي وجود چنين سيستم اطال. است –مورد نيازشان 

 .شود هاي فردي كاركنان و افزايش دانايي، به ترويج روابط مطلوب در محيط كار منجر مي و پرنشاط، آموزش و توسعه شايستگي

با توجه به اين كه مدل، فقط توصيفي كيفي . دهد ينمودار صفحه قبل مدل پديده نااميدي سازماني و شيوه برخورد با آن را نشان م

از پديده نااميدي سازماني است جا دارد، پژوهشگران با آزمون آماري، گويايي و ارتباط منطقي بين عناصر مدل را مورد ارزيابي 

  .قرار دهند

كاركنان به جاي تأكيد و تمركز  همچنين حركت از سيستم ارشديت محور به سيستم توانايي محور و بها دادن به توانايي واقعي

 . صرف روي شرح وظايف و انجام كارها بر اساس آن، باعث خلق محيطي با نشاط و رقابتي خواهد شد
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