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چکیده
عنوانیکیازخروجیهایباارزششغلیکهبررفتارهای


داریکاربهنحویفزایندهبه

معنی
سازمانیکارکناناثرگذار است ،درسالهای اخیربهشدتموردتوجهپژوهشگرانقرار گرفته
یدههایمرتبطبارفتارافراددر
هایمدیریترفتارسازمانیبرایدرکوفهمپد 

استودرپژوهش
شود.دررابطهباتجربهمعنیداریکار،پیشایندهاو


محلکار،بهنحویفزایندهمطالعهوبررسیمی
پیامدهایمتعددینقشدارندکهبرمعنیداریکاروتجربهآنمؤثرندوتبییناینعواملوروابط
میتوانددرکوفهممدیرانازشر ایطمحیطکارراافزایشدادهوبهآنهادرافزایش
میانآنها  
بهره وری کمک کند .در پژوهش حاضر ،عوامل مؤثر بر تجربۀمعنیداری کار با روش تحلیل

نظاممند ادبیات موضوع ،شناسایی و استخراج شد و سپس با رویکرد مدلسازی ساختاری

تفسیری،رتبهبندی وسطوحمختلفآنها ومدل روابطمیانعواملکلیدیآنتعیین شد.نتایج

گونهایکهتعهدشغلی،
میدهدکهاینعواملدرپنجسطحقراردارند ،به 
پژوهشحاضرنشان  
وارزشهایسازمانیوهدفهای

خدمتبهدیگرانووابستگیشغلیباالترینمیزاناثرگذاری 
سازمانی،بیشترینتأثیرپذیریرانسبتبهسایرعواملدارند.


؛مدلسازیساختاریتفسیری .
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یداری
کلیدواژه :تجربۀمعن 

.استادیارگروهمدیریتدانشکدهعلوماداریواقتصادی،دانشگاهفردوسیمشهد(نویسندۀمسئول)  malekzadeh@um.ac.ir
**.کارشناسارشدواحدفناوریاطالعاتوارتباطات،دانشکدهعلوماداریواقتصادی،دانشگاهفردوسیمشهد .
***.دانشجویکارشناسیارشدمدیریتانتقالتکنولوژی،دانشکدهمدیریتدانشگاهتهران 

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)33پاییز 6331

مقدمه
دانشبنیان
سازمانهای 

وایجادوشکلگیری

یکسو
ظهورفناوریهایجدیدواقتصاددانشبنیان 

محرکازسویدیگر،الزاماتجدیدیدرخصوصویژگیهاینیرویانسانی،محیطکار


ودانش
وری،تنشهایشغلیوکیفیتزندگیکاریکارکنانرا


یر:فرسودگیشغلی،بهره
وعواملینظ
بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران و مدیران قرار داده است .در این میان ،کیفیت زندگی
عنوانموضوعیبحرانیوتعیینکنند هم طرحشدهاستوسازمانهارا


کاریکارکنانهموارهبه
برآنداشتهاستتاباکشفراههایجدیدبرکیفیتزندگیکاریکارکنانخوداثرگذارشوند.
مطالعات مختلفی در این رابطه انجام شده است تا دریابیم "کارکنان تحت چه شرایطی بهترین
)وچهاقداماتیبایدصورتگیردتاآنهابهخوبیدرکارخود

عملکردخودرادارند"(ک3112،9
درسازمانمشارکت 3کنندوباآنخوگیرند (ساکس .)3116،3دراینرابطهنقشعواملمختلفی
نظیر:ارگونومی محیط کار ،رهبری ،معنویت در محیط کار و دیگر عوامل سازمانی و رفتاری
توسطپژوهشگرانموردبررسی قرارگرفتهاستوبرخیازمحققاننظیرریچ 0وهمکاران()3191
کردهاندکهبهچهپیامدهاییبایدتوجهکردتانیرویکارباکار
وساکس()3116بهایننکتهاشاره 
خود بهخوبی هماهنگ شود و به هدفهای سازمانی دستیابد .در مطالعات و بررسیهای
گذارندوبهرهوریرا

انجامشده ،بیشاز 03عاملمختلفکهبرمشارکتدرکارکارکناناثرمی

تکهمیتوان آنهارابهدوگروهاصلیوعمدهعواملفردیو

شناساییشده اس

افزایشمیدهند ،

یکیازمهمترین اینعواملدرسطح

عواملسازمانیتقسیمکرد (ووالردوشاک)3199،5که 
فردی،کهبهسازماننیزمرتبطاست،معنیداریکار6است(چالوفسکی3113،1؛کان.)9111،

امروزه افراد شاغل ،خروجیهای متعددی نظیر دستمزد و پاداشها را بهواسطه انجام کار و
وظایفخوددریافتمیکنندکهبسیاربیشترازگذشتهاست.با این همه ،مطالعاتمتعددنشان

1. Ketter
2. Engagement
3. Saks
4. Rich
5. Wollard & Shuck
6. Work Meaningfulness
7. Chalofsky
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داریکارخودرابهعنوان


هایمختلف،میزانمعنی

دهدکهبسیاریازافرادشاغلدرفعالیت

می
ترازسایرپاداشهانظیرحقوقودستمزدیاشرایطمعمول

یکخروجییاستاده،بسیارارزشمند
خروجیهایشغلکهافرادازکاروشغل

عنوانیکیازمهمترین

وکارمعنیدار 
به

کاریمیدانند

خود انتظار دارند ،ظاهر میشود و برای آنانبسیار ارزشمنداست.همچنین مطالعات نشان داده
نهتنها برای فرد شاغل با ارزش است ،بلکه برای خود سازمان هم
است که تجربه کار معنیدار  
میتواند عاملی مهم و ارزشمند باشد؛ چراکه کار معنیدار و تجربۀ کار معنیدار در سازمانها

شودافراددرسازمانهامفهوماشتغالراحسکنند(تاورزپرین.)3113،9احساساشتغال


باعثمی
به درجه و میزانی از درگیری و مداخله شاغالن در شغل خود و تعهدی که به سازمان دارند،
مربوطمی شودومفهومیاساسیدررابطهبااشتغالوکاراست.احساساشتغالسازمانیبهشدت

بهحفظونگهداریکارکنانورضایتآنهاازکار،وابستگیبهکاروبروزرفتارهایفرااجتماعی
ارتباط دارد و بر رفتارهای سازمانی کارکنان اثرگذار است .به اعتقاد هاکمن واولدهام)9116(3
داریکارتوسطفردتجربهشود،باعثمیشود ،فرددارایانگیزشدرونیشدهواز


وقتیمعنی
برایسازمانهاو

داریکارمیتواند 


هااستفادهکند.معنی
رشدشخصیخودراضیوازفرصت
تبسیارزیادباشدوبرکیفیتزندگیکاریاعضایسازماناثرگذارد .

کارکناندارایاهمی
واحدهایینظیرواحدهایفناوریاطالعاتوارتباطاتکهدرسازمانهای مختلفازجمله

هاومراکزآموزشعالی،ایجادوتوسعهیافتهاند،بهلحاظنوعکاریکهآنانرادرزمرۀ


دانشگاه
فناوریهایجدیدازسوی

سوواثراتناشیازبهکارگیری 


دهد،ازیک
کارکناندانشیقرارمی
دیگر ،تحتتنشهایمتعددشغلیقرارمیگیرندکهپیامدهایمختلفینظیراسترسوفرسودگی
به شدتبرکیفیتزندگیکاریآنهااثر
نوبۀ خود  
شغلیآنهارادرپیداردکهاینپیامدهانیزبه 

میگذارد .بدیهی است درک این اثرات میتواند به سازمانها کمک کند تا الزامات کاری

داریکاروتجربهکارمعنیدار


بهمفاهیمیچونمعنی
کارکنانخودرابهتردرکنمایندوباتوجه
به بهبود شرایط کاری بپردازند .درسازمانهایی با ویژگیهایی بسیار پیچیدهتر از گذشته نظیر

1. Towers Perrin
2. Hackman and Oldham
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بهدلیل گستردگی کار و
دانشگاهها که امروزه واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات آنها  

حساسیتباالباچالشهایمهمینظیرخستگی،استرسوفرسودگیشغلیمواجههستند،اهمیت

این موضوع بسیار بیشتر است و اطالع از عوامل مؤثر بر معنیداری کار میتواندبرای
ریزیهای مختلف ازجمله طراحی شغل ،مورد استفاده مدیران قرار گیرد .به همین دلیل
برنامه 

مؤثربرتجربهمعنیداریکاردراین

پژوهشحاضر،درپیآناستتابااحصای عوامل کلیدی 
بهکارگیری در طراحی فرایندهای کاری و
رتبهبندی این عوامل برای  
واحدها ،به مدلسازی و  
سازمانیبپردازدومدل تعامل بین این عواملراتبییننماید.با توجه به آنچه ذکر شد ،سؤاالت
اصلیاینتحقیقعبارتنداز :
داریکاروتجربهمعنیداریکارمؤثرند؟


عواملیبرمعنی
 .9چه
 .3روابطمیاناینعواملکلیدیدرواحدموردمطالعهبهچهصورتاست؟ 
بندیمیشوند؟


استوچگونهرتبه
 .3میزاننفوذووابستگیاینعواملبهیکدیگرچگونه

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مفهوم معنیداری کار

برای روشنشدن اهمیت موضوع ،درک مفهوم معنیداری ،بسیار حیاتی است؛ چراکه
)احساسخوببودن،

معنیداری،نقشیحیاتیدرزندگیانسانداردوبهاعتقادهاریسون3112(9

داری،انگیزانندهایاثرگذاردرکنترلمحیطوکنترلدیگراناست.

نشانهایازآناستکهم 
عنی
اگرچه ریشه مفهوم معنیداری کار در علوم انسانی است نه نظریههای مدیریتی و با فرضیههای
هستیشناسی مرتبط با ماهیت وجود فردی و شدن او مربوط میباشد و موضوعی است که به
موضوعیمرتبطبانظریههای

معنیداریوجودونیازبهآنمرتبطمیشود(آکتوف )9113،3اما

مدیریتی هم هست؛ چراکه "استقرار معنا در کار بهعنوان روشی مورد توجه قرار میگیرد که
انگیزشکارکنانووابستگیآنهابهکارراتسریعمیکند"(می3وهمکاران .)99،3110،
1. Harrison
2. Aktouf
3. May & et.al
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هاکمن واولدهام ( )351 ،9116به این نکته اشاره کردهاند که فردی که معنیداری کار را
تجربه میکند ،میتواند انگیزش و رضایت درونی را در رشد شخصی و فرصتهای پیشروی
خود ،تجربه کند .مازلو )9111(9نیز معتقد بود که انسانهایی که کار خود را معنیدار و دارای
مقصد و منظوری مشخص ندانند ،تمام ظرفیتهای کاری خود را بهکار نمیگیرند .برخی از
تنهابهعنوانکلیدرسیدنبهانگیزشدرونی


داریکارنه

محققیاننیزبراینباورندکهاساسمعنی
فردی باال باید مورد توجه قرار گیرد ،بلکه باید بهعنوان عامل مهمی برای توسعه و بهبود
نگرشهای شغلی کارکنان و انگیزهدهندهای مهم در کارکردهای سازمانی نیز محسوب
شود(دوچانوپلومن3115،3؛میخائلسون.)3115،3
انجام کار میتواند همراه با دریافت دستمزد یا بهصورت داوطلبانه باشد ،اما تعریف آن در
)وبهصورتخاص،

تمامیمنابعتقریباًیکساناست:کار،فعالیتیبهرهورانهاست(هوقی9121،0
کار،یکفعالیتانسانیباارزشِنهفتهاستکهدارایاثراتسازندهدرشخصانجامدهندهکار
وپاداش)وبرموضوعیکهبهسویآنجهتگیریشدهاست(از

(ازطریقشکلگیریمفاهیم 
داریکاروتجربهکارمعنیدار،نقشی


)ومعنی
طریقفرآیندومحصول)،میباشد(ناقتون9113،5
یینکنندهدرموفقیتکاردارد .
تع 
)وازنظریههای

مفهومکارمعنیدار،مفهومجدیدینیست(میلیمان6وهمکاران3113،

اگرچه

میگیرد ،ولی به دالیل متعدد ،امروزه بیش از گذشته موردتوجه پژوهشگران
انگیزشی نشئت 
قرارگرفتهاست.نظریههایانگیزشکالسیکوروانشناسیانساندردهههای9161و9111آنرا
کنندکهبراساسآن،افرادداراینیازاساسیبهکارمعنیداردرزندگی

بهعنوانمفهومیمطرحمی

نظرانمعتقدندکهمعنیداریشاملمعنایزندگی،داشتنمقصدو


برخیازصاحب
خودهستند .
انسجامدرزندگیاست(رایف)3111،1وبرخیدیگرمانندمازلو()9165وآلدرفر)9113(9آنرا
1. Maslow
2. Duchan & Plowman
3. Michaelson
4. Haughey
5. Naughton
6. MIlliman
7. Ryff
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)آنرابهعنوانبیانتصورات،خالقیتوقوه

خودشکوفاییانساندانستهاندومکگرگور9161(3
ابتکار معرفی میکند .لوک )9116(3آن را تابعی از ارزشهای شخصی میداند و مارکوف و
کلکه  )3115(0از آن بهعنوان ارزش ادراکشده یک هدف یا مقصد نسبت به استانداردهای
شخصی یادمیکنند .به اعتقاد بامیستر )9119(5معنیداری کار دو وظیفه مهم بر عهده دارد که
بندیواولویتبندیتجربههایشخصیافرادو.3تحریک

عبارتنداز.9:امکانپذیرکردنطبقه
بلتوجه آن در
تواندنشاندهندۀ نقش قا 

نظمدهی شخصی حالتهای فردی که این دو وظیفه می

زندگیکارانسانهاباشد .

)،معنیداریکارراچنینتعریفمیکند"....شغلودیگرمشخصههای

فایرلی591،3199(6
محیط کار که دستیابی یا نگهداشت یک یا چند بعد از معنیداری را تسهیل میکند".
چالوفسکی( )3113،11نیز معتقد است که "کار معنیدار به آنچه ما انجام میدهیم و آنچه از
اقداماتزندگیخودظاهرمیسازیم،ماهیتوهویتخاصمیدهد".
خواهندکارشانانعکاسدهندۀاینموضوعباشدکهچهکسیهستندودرپی


هامی

همهانسان
آنمی باشندکهمعنایکارخودرادریابند؛چراکهبایدزندگیکاریخودرابهبوددهند(براون1و

همکاران .)3119 ،معنیداری را میتوان بهعنوان ارزشی تعریف کرد که ما بر اشیاء ،رویدادها،
)واینتعریفازمعنیداریاینسؤالرابرایفرد

هاودیگرانمیگذاریم(بامیستر9119،


پدیده
کندکهارتباطمنبااشیاء،رویدادها،پدیدههاودیگرانچیست؟ودرواقعوقتی


شاغلمطرحمی
ها،هویتوظیفهایواهمیتشغل،رابه


شغلیکفردابعادمحوریمتعددینظیر:تنوعمهارت
داریکارراتجربهمیکند(هاکمنواولدهام .)9121،


آورد،فرد،معنی

وجودمی
هامعنیداری کار را وقتی تجربه میکنند که ورودیهای

کان )9111(2معتقد است که انسان
1. Alderfer
2. McGregor
3. Locke
4. Markow and Kleke
5. Baumeister
6. Fairlie
7. Brown
8. Kahn
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هیجانی ،شناختی و فیزیکی آنها ارزشمند و مهم باشد .به اعتقاد او معنیداری ،یک پیششرط
داریکارراتجربهمیکنندکامالًباکار


شدنباکاراست.افرادیکهمعنی

شناسیبرایعجین

روان
فکرمیکنندآنهاتفاوت

شوندواحساسمیکنندافرادیارزشمندومهمهستندو"


خودعجینمی
ردهوبرایپاداشکارنمیکنند" .

ایجادک
داریدربافتهایکاریمتفاوتبهشکلهایمختلفیمفهومسازی 9شدهاستکهبرخی


معنی
از مهمترین آنها در جدول ( )9ارائهشده است .میان اغلب این تعاریف از معنیداری کار،
مشترکاتمتعددیوجودداردولیبرخیازاینمفهومسازیهاتاحدودیمتفاوتبابقیههستندو
برسازه ساختهشده از این مفهوم ،اثر میگذارند .بررسی تعاریف مورداشاره ،نشان میدهد که
معنیداری کار با درک ارزشمندی وارزش داشتن ،همراه است .مفهومسازی بست )3113(3و

کنندههای
تردگولد )9111(3از معنیداری کار نشان میدهد که افراد بهدلیل معنویت یا هدایت 
داخلی ،ارزشهارا نتیجهگیری میکنند اما مفهومسازی کریستنسن 0و همکارانش ( )3115از
دهدکهارزشدرابتداازمشخصههایشغلوچگونگیسازماندهیکار

معنیداریکارنشانمی

نشئتمیگیرد .
جدول  .6مفهومسازی کار معنیدار
محقق
اشپرایتزر )9115(5
تروگلد()9111
بست()3113
کریستنسنوهمکاران()3115

تعریف
هایااستاندارهایخودفرد،معنیداری

ارزشهدفیامقصدکاربراساسقضاوتمرتبطباایده
تناسبمیانالزامات،نقش،باورها،ارزشهاورفتاراست.
ادراکازکاربه صورتکهافرادرابرانگیختهکند،آنراانجامدهندوهمچنیناحساساتیکهبا

ایداخلیآنهارابهانجامکارفرامیخواند.

هدایته
ادراکاتفردیازمعنویتدرکارکهخواستاولیهبرایپیداکردنمعناومقصوددرزندگی
یکفرداستکهبازندگییکپارچهشدهاست.

احساسناشیازسازماندهیکارومحتوایشغل.


نکتهمهماستکهوقتیچیزیمعنیدارباشد،بهماکمکمیکندتابهاینسؤال

توجهبهاین 
1. Conceptualization
2. Bessette
3. Treadgold
4. Kristensen
5. Spreitzer
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بهعنوان "ارزش
معنیداری  
پاسخدادهشودکهچرامناینجاهستم؟ (پراتوآشفورث .)3113،9
هدفیامقصدکارتعریفمیشودکهبراساسایدههایااستانداردهایشخصیموردقضاوتقرار
دررابطهباشغلوادبیاتمربوطبهآننیزمعنیداریبا

میگیرد" (میو همکاران .)99،3110،
حسساختنواحساساهمیتباتوجهبهماهیتموجودیتیکفرد،تعریفمیشود(استگر 3و

همکاران )3116 ،و در مقابل بیمعنابودن کار اغلب همراه با فرسودگی ،بیعالقگی و عدم
ترتیب،هرگاهفردی،کارخودرامعنیدارمیداند،

به 
این
وابستگیاست(میوهمکاران  .)3110،
موضوعیفردیودرونذهنیراتجربهمیکندکهبااهمیتوجودیامقصودکاردررابطهاست .
معنیداریکارمیتواندحالتیروانشناختیدرانساننیزباشد(میوهمکاران)3110،وابعاد

مختلفی دارد که عبارتند از:داشتن مقصد وهدف ،زندگی براساس ارزشها وهدفها،
خودمختاری واستقالل ،تالش ،موفقیت ،شایستگی ،برتری ،تعهد ،عجینشدن باکار ،خدمت به
دار،اثراتقابلتوجهیبرادراکفرد


کارمعنی
دیگران،خودباوریوخودکفایی(فایرلی)3199،و
ازکاروعجینشدنباآندارد .
معنیدار دارای سه بعد متفاوت است که باید موردتوجه قرار گیرد :معنیداری کار،
کار  
)؛معنیداریکاربرکارروزانه

داریمحلکارومعنیداریحینانجامکار(چالوفسکی3191،


معنی
افراد متمرکز میشود و توجه اصلی در این رابطه به جوانب جامعهشناسی و انسانشناسی نظیر
باشد.معنیداریمحلکاربهاحساستعلقفردمربوطمیشودو

هنجارها ،ارزشهاوسنتهامی
ناشیازرابطهاجتماعیباافراددیگراستوبرتعهد،وفاداریوفداکاریمتمرکزمیشودکهدر
داریحینانجامکاربهنقشافرادبرمیگرددوراهوروشبیان


شوند.معنی
محلکارایجادمی
ناومقصدمااززندگیبهواسطهفعالیتها(کار)استکهبخشعمدهایازساعاتکاریروزانه

مع
ماراتشکیلمیدهند .
اینترتیب ،میتوان گفت که معنیداری کار با جوانب شناختی ،فیزیکی و هیجانی کار
به 

درهمآمیختهاستوحالتیاستکهباارزشواهمیتیکتجربهخاصدریکمحیطوبافت

1. Pratt & Ashforth
2. Steger
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آلهایفردییااستانداردهایشخصی،موردقضاوتوسنجشقرار
مشخصهمراهاستوباایده 

معنیداریکاررامیتوانازچندمنظرموردتوجهقرارداد.9:داشتنمقصود
اینترتیب  ،
گیرد.به 

می
واهمیتیکموضوعیاشیء.3،نیتیکههمراهیککاراستو.3شناختیاوضوحموضوعدر
یکبافتومحیط .

معنیداری کار و طراحی مجدد شغل
ازنقطه نظرسازمانی،روندهایموجوددرجهانامروزباایجادفشارهاییهمراهاستکهباعثمی-

شودکارکناندرکارشانبهرهورترباشند.بهایندلیلهمکارکنانوهمسازمانهامزایایطراحی
انندکهبراساسآنمعنیداریکار،بیشترشدهوشکلجدیدیبهخود

مجددمشاغلراراهیمید
تواندتاحدزیادیبرتجربهمعنیداریکار

اینترتیبطراحیشغلدرسازمانهامی
گیرد.به 

می
افراداثرگذارباشد(هاکمنواولدهام .)3111،
طراحی کار و شغل بهعنوان یک پارادایم در اقتصاد صنعتی مطرح شد و به همین دلیل،
مدیریت علمی و نظریههای دیوانساالری بر سادهسازی و تخصصیشدن مشاغل ،تقسیمبندی
مشخص نیروهای کار ،خطوط گزارشدهی وظیفهای روشن و تکیهبر روشها و کنترلهای
مدیریتی مشخصی تأکید میکنند(گیلبرث،)9190 ،9ولی طراحی شغل بر مبنای انتظارات
متمرکزمیشود(هاکمنواولدهام،

روانشناختی،برخروجیهایکارواثربخشیوظایفشاغل 

).طراحیشغلشاملتعیینوظایفوروابطاختصاصیافتهبهیک

9115؛هاکمنوالولر9121،3
فرددرمجموعهسازماناست(ایلگنوهولنبک .)9119،3
ووظیفهایشامل:اهمیت،تنوع،هویت،خودمختاریوبازخوردشغل

پنجعاملنگرششغلی0
شناختیمعنیداری،مسئولیتپذیریودانشحاصلازنتایج

بهرسیدنبهحالتهایبحرانیروان
نوبۀخودباارتقایانگیزششغلی،عملکرد،اثربخشیورضایت
شوندکهآنهانیزبه 

کار،ختممی

1. Gilbreth
2. Hackman & Lawler
3. Ilgen & Hollenbeck
4. Job Attitude
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سویمعنیداری


غل،مسیریبحرانیبه
شغلیهمراهند(هاکمنوساتله.)9111،9طراحیمجددمشا
درکارهایمدرندربافتهایسازمانیامروزیاست(ورزسنیوسکی،برگوداتون .)3191،3
یکی از نظریه های مهم در طراحی مشاغل که ازنظر انگیزشی مهم است ،نظریه خودرأیی3
است .نظریۀ خودرأیی با این پیشفرض همراه است که جهتگیریهای انگیزشی هدایتکننده
رفتار ،پیامدهای مهمی برای مقررات سالم رفتاری و احساس خوببودن روانشناختی دارند.
براساسایننظریه،بینانگیزشدرونیوبیرونیبراساسهدفهاودالیلمحرکرفتار،تفاوت
وجود دارد .افراد خودمختار ،خود برانگیخته و خودرأی هستند و داوطلبانه عمل میکنند،
هایادراکشده،محدودیتهاوفشارهایناشی

درحالیکهوقتیخودمختاریوجودندارد،کنترل

برآنمحسوبمیشوندکهبایدمورد

ازبافتاجتماعییانیروهایداخلی،اثر گذارهای اصلی 
توجهقرارگیرند(ریانودسی3111،0؛دسیوریان.)9125،بهاعتقادبرخیازپژوهشگران ،در
تنهابرایافرادمهماست،بلکهبهعنوان


جستجویمعنابودن،رفتاریمبتنیبرخودرأییاستونه
نیاز اولیه برای افزایش خروجیهای مثبت در بافتهای فرهنگی متفاوت نیز عمل میکند
(چیرکوف5وهمکاران .)3113،
وقتیکارکنانیکسازمانمعنیداریرادرکارخودتجربهمیکنند،بهبوددرعملکردهای

سازمانینظیر:میزانبهرهورینیرویکار(نکومیلمان،)9110،6نگهداشتاستعدادها،مدیریت
تغییراثربخشوتعهدباالترکاریمشاهدهمیشودوکیفیتزندگیکاریراتحتتأثیرخودقرار
عنیداری کار وقتی ایجاد و
میدهد(هولبخ و اسپرینگت3110 ،1؛ میلمان و همکاران .)3113 ،م 
تجربهمیشودکهبینارزشهایشخصیشاغلوهدفهایکاری،تناسبوجودداشتهباشدولی
در مقابل فرسودگی شغلی از عدم تناسب میان نیات شخصی یک فرد و واقعیتهای شغلی او
معنیداریکاروقتیرخمیدهدکهبینارزشهای
شکلگرفتهوبهوجودمیآید.بهبیانی دیگر  ،

1. Hackman & Suttle
2. Wrzesniewski, Berg & Dutton.
3. Willful Theory
4. Ryan & Deci
5. Chirkov
6. Neck & Milliman
7. Holbeche & Springett
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فردیشاغلوهدفهایکاریاوتناسبوجودداشتهباشد(شافلیوانزمان9112،9؛اشپرایتزر،
.)9115
وقتیمشخصههایشغلییکفردباارزشهایشخصیاوهمخوانیوتناسبداشتهباشد،آن
کند.اگرچهوقتیبینایندوبهدلیل فقدانمنابعشغلی(یامازاد

فردکارخودرامعنیدارتلقیمی

تقاضا)عدمتطابقوجودداشتهباشد،فقدانمعنیداری،جایخودرابهاحساسخستگی،بدبینیو

دهد.براینمبناکهکارمعنیداروفرسودگیناشیازتناسبیاعدم

کاهشاثربخشیحرفهایمی
تناسبشغلوشاغلاستومیتوانانتظارداشتکهرابطهایمنفیمیانایندووجودداشتهباشد.
مستندات تجربی متعددیوجود دارد که نشان میدهد ،اثر معنیداری کار ،بر فرسودگی شغلی
دارباعثکاهشفرسودگیشغلیمیشود(کارترایتو


داریکاروکارمعنی

منفیاستومعنی
هولمز3116،3؛لیتروهاروی9112،3؛میوهمکاران .)3110،
عوامل متعددی نظیر خودمختاری ،رضایت شغلی ،عجینشدن باکار ،روابط کاری خوب و
حال،تمایلبهمعنیداریکار


اند.درعین
یادگیریدرشغلمعنیداربااهمیتوتأثیرگذارتلقیشده

نیزبرمشارکتدرکارووابستگیشغلیوافزایشتعهدکاریبهشدت اثرگذاراست(دیکو

دوفی3112،0؛شافلیوباکر3110،5؛هولت.)3115،6
پیشینۀ پژوهش

معنیداری کار همانند نبردی برای بهبود کیفیت
شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد  ،
زندگی کاری است و  بر عواملی مختلفی از کار نظیر :افزایش خودمختاری کارکنان ،توسعه
ارتباطات و تعامالت بین فردی کارکنان و مدیران و کارفرمایان ،توسعه سبکها و مهارتهای
گیریسازماندارند،اثرگذاراست.بررسیهایمختلفیدررابطهبا

مدیریتیکهاثرقویبرجهت
دهدکهرتبهبندیعواملمؤثربر


هایمحققیقنشانمی

داریکارانجامشدهاستامابررسی

معنی
1. Schaufeeli & Enzmann
2. Cartwright & Holmes
3. Leiter & Harvie
4. Dik & Duffy
5. Schaufeli & Bakker
6. Hult
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تجربه کار معنیدار کمتر مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است .در ادامه به برخی از مهمترین
داراشارهمیشود .درجدول


داریکاروتجربۀکارمعنی

شدهدررابطهبامعنی
پژوهشهای  
انجام

انجامشدهدراینزمینهنشاندادهشدهاست .
برخیازپژوهشهای 

()3
جدول  .3پیشینه پژوهش
محقق
ضیائیوهمکاران()9321

نتیجه

عنوان
نقشرهبریمعنویدرتوانمندسازی
کارکناندانشگاهتهران

بینرهبریمعنویوتوانمندسازیکارکنانرابطهمعنیداروجود

داردوبینمعنیداریدرکاروعضویتدرسازمانرابطه

معنیدارومثبتیوجوددارد.

یداریدرکاروتأثیراتبالقوهآندر
بیانمعناومفهوممعن 

فروهروهمکاران()9313

بررسیمعنیداریدرکار


داریکار.ارائهراهکارهاییجهت


محیطکار،منابعبالقوهمعنی
افزایشمعنیداریکارکارکنان.


ناستیزائیوهمکاران()9310

ملکزادهورحیمنیا()9315


کان()9111

ورزسنیوسکیوداتون()3119

پراتوآشفورت()3113

ساکس()3116

سنجشرابطهبینمعنویتدرکارو

روسهمؤلفهمعنیداریکار،احساس

بینمعنویتدرکا

تعهدسازمانیکارکناناداریدانشگاه

همبستگیوهمسوییارزشهاباتعهدسازمانیرابطهمثبتو


علومپزشکیزاهدان

معنیداریوجوددارد.


شناسائیالگوهایذهنیمدیران
هایدانشبنیان


شرکت

چهارالگویذهنیدرموردکارمعنیداردرمیانمدیران

هایدانشبنیانعبارتنداز:انتظارازکار،نگرشنسبتبه


شرکت
کار،ماهیتکاروویژگیهایفردی.


شرایطروانشناختیکارکنانو

شدنوعجیننشدنباکار


عجین

هامعنیداریراهنگامیتجربهمیکنندکهبهارزشخود،

انسان
مفیدبودنوارزشمندیدرهنگامیکهتفاوتیایجادمیکنند،

دستیابند.

طراحییکشغل:کارکنانبهعنوان


طراحیشغلمیتواندنقطۀشروعتغییراتیباشدکهکارکناندر

طراحفعالکارشان

وظایفوروابطخوددرمحیطکاراعمالمیکنند.

خودرهبریاندیشه:ارضایمعنویدر
زندگیسازمانی

معنیداریمحلکاربهاحساستعلقفردمربوطمیشودوناشی

ازرابطهاجتماعیباافراددیگراستوبرتعهد،وفاداریو
فداکاریمتمرکزمیشودکهدرمحلکارایجادمیشوند.

پیشایندهاوپسایندهایعجینشدنبا

کار

هایمثبتکارینظیرعجینشدنفردباکاروتعهد

خروجی
سازمانیمنافعبلندمدتسازمانیهستندکهبهاقداماتمنجربه
معنیداریکار،کمکمیکنند.


چالوفسکی()3191

سازهنوظهوربرایکارمعنیدار


میخائلسون()3191

اهمیتمعنیداریکار


داریکار،معنیداری


دار:معنی

بیانسهبعدمتفاوتکارمعنی
محلکارومعنیداریحینانجامکار.

داریکاروبررسیآنبهعنوانیکفلسفه


تبییناهمیتمعنی
اخالقیدرکاریابیواشتغال
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برمنروکاریره)3199(9

روئسلر()3193
استگر،فیچمارتینواوندر
()3193

اثرتنوعمهارت،اهمیتکار،هویت

کارمعنیداررابطهمنفیبادوبعدازابعادفرسودگیشغلیدارد


کاروخودمختاریبرفرسودگیشغلی:

ولیتنوعمهارتیوهویتوظیفه،اثراتمستقیمبربدبینیو

نقشواسطکارمعنیدار


اثربخشیحرفهایدارند.

کارمعنیدار:دلیلیبرایاستقالل

پرورشمعنیداریدرکار


ایجاداحساستعلقبهکار،منافعناشیازمعنیداریکارو

عواملمؤثربرکارمعنیدار

هایکاریناشیازمعنیداری،رضایتشغلی،طراحی


خروجی
ابزاریبرایاندازهگیری

داریکارداردوبرخروجیهایکار


رهبریاثرشدیدیبرمعنی

تامرزونیز)3193(3

اثرمیگذارد.شدتایناثربرسالمتروحوروانافرادبسیار


رهبریوکارمعنیدار


داردرسازمانهای


ابطهمیانرهبریوکارمعنی
زیاداستور
عمومیبسیارزیادمیباشد.


یئومون()3190
تالبان()3195
بلیک،کلسیودافی)3196(3

داربهعنواننیاز
سازیکارمعنی 


مفهوم

درکمحتوایکارمعنیداروارائهاینمفهومبراساسعواطف


بنیادیانسان

مثبتوتبیینارتباطآنباعجینشدندرکار.

آموزشهایکاتولیکی:


هایمختلفدررابطهبامعنیداریکاروبررسی


بررسیدیدگاه

سویمعنیداریکار


به

اثرآنبرافرادشاغل

خودمختاریوکارمعنیدار:بررسی

قیوداجتماعیاقتصادی

تبیینروابطمیانمتغیرهایانگیزشیومعنیداریکار



معنیداری کار در ایران و کشورهای مختلف
پژوهشهای مختلفی که دربارۀ  

باوجود 
عینحال یکی از خألهای پژوهشی حاضرکه کمتر مورد توجه قرارگرفته است،
انجامشده ،در  

بهخصوص در
شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی مؤثر بر تجربه معنیداری کار در سازمانها  
میکنند.از آنجا کهدر یک
باسازمانهائی است که کارکنان دانشی درآنها کار و فعالیت  

رابطه 
سازمان دانشی و پویا ،کارها را نمیتوان کامالً تعریف کرد ،مدیران وکارکنان باید کارشان را
معنیدار یافته و معنیداری کار را تجربه کنند .بهدلیل ضرورت پرداختن به این مهم ،دراین

یمؤثربرمعنیداریکار،شناسائیوروابطبینآنهاتبیین

پژوهشسعی شده است ،عواملکلید
شودتادرتعریفمشاغلمورداستفادهقرارگیرد .
1. Bremner, & Carriere
2. Tummers, & Knies
3. Blake Kelsey, &Duffy
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روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،ادبردر و و از ث دا یبه در و روو فی د ما پ بیتدا ا در
ا ههبو الزم دراو یک طرح پژوهتا را یافیان از ینبدع گینبگین یبننف یطبلعدب

اابدابند او

و درر ا یاین و رووهبو ی فانا یبننف پر تنبی ویصبثب گر آورو ار  .راین پدژوهش از
روو اابدابن او دراو گر آورو اطالعب

ر زی نۀ ا د دب

پدژوهش و پ تد نۀ پدژوهشهدبو

انجبمشفه ر زی ن هبو یرفبط دب فحق ق ا امب ه شفه ا ر جبیع پژوهش شدبی ابرشنب دبن
واثف فنبورو اطالعب
د و

و ارفببطب

ا ن ین گ رو ه

(فبوا) انتگبه فر و ا یتهف ا ر ن ین گ رو هف،یندف

او و قضبوفا فقس م یاشی ا راین پدژوهش از ن یند گ درو

قضبوفا ا امب ه شف ا درا بس آن افرا و د عنیان ن ین (خبره) اناابب یداشدینف اد ددراو
ارائ اطالعب

ییر نظر ر دهارین ییقع ر قرار ارندف دد عبدبرفا یگدر طدرح ن یند گ درو

قضبوفا زیبنا یطرح یا شی ا طبق یحفو و از افرا اراو اطالعبفا هسانف ا یحقدق دد
نببل آنهب ر .رایدن فحق دق ینظدیر از افدرا خبدره اسدبنا هسدانف اد آشدنبیا ادبی ا ددب
فعبل رهبو واثف فنبورو اطالعب

و ارفببطب

باتوجهبهه

اشا و ر این ثیزه بثبنظرنف

هدفومسئلهایکهاینپژوهشدنبالمیکند،راهبرداصهلیآنمهدلسهازیمعهادالتتفسهیری
ساختاری6استکهشرحآندرادامهخواهدآمد.گامههاوفراینهدایهنروشدربخهشتجزیههو
تحلیلدادههاتبیینخواهدشد .

مدلسازی ساختاری تفسیری
روشمدلسازیساختاریتفسیریکهتوسطوارفیلد)9110(3مطرحشد،روشیبرایایجادوفهم

مدلسازی ساختاری تفسیری ،نوعی
سیستمپیچیدهاست.بهعبارتی دیگر  ،

روابط میانعناصر یک 
باهمدریکمدلنظاممند

مجموعهایازعناصرمختلفومرتبط

یادگیریتعاملیاستکهدرآن
میشوند .این روش بر مبنای علوم ریاضی و نظریه گراف ،علوم اجتماعی و
جامع ساختاربندی  

1. Interprative Structural Modelling
2. Warfield
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تصمیمگیری گروهی،طراحی شدهاستوکمک زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان

امکانپذیر میسازد و روشی
مینماید و تشخیص روابط درونی میانمتغیرها را  
عناصر یک سیستم  
مناسببرایتجزیهوتحلیلتأثیریکمتغیربرمتغیرهایدیگراست .
مدلسازی ساختاری تفسیری یک مدل تفسیری است؛ چرا که این قضاوت گروه است که

رابطهایباهمدارند .بدین معنا که
میکند کدامیک از عناصرباهم رابطه دارندو اینکه چه  
تعیین  
میشود و سؤال محوری درآن این است که :آیا
قضاوتهای گروهی گرفته  

تصمیم برمبنای 
رابطهایبینعناصرمختلفوجودداردیاخیر؟ودرصورتمثبتبودنجواب،ارتباطآنهاچگونه

مدلسازی ساختاری تفسیری ،مدلی ساختاری هم هست؛ به این معنا که
است؟ ازطرف دیگر  ،
میشود و در
درآن برمبنای روابطمیانمتغیرها ،ساختاری کلی از مجموعه پیچیده عناصر اقتباس  
اینکه روابط عناصر و ساختارکلی ،در یک مدل نمودارکلی
نوعیمدلسازی است؛ یعنی  

نهایت 
میشود .
مجسم 
جمعآوری اطالعات و نمونهگیری

پژوهش حاضراز نظر هدف یک پژوهشکاربردی-توسعهای و از نظر روش گردآوری داده،از
جمعآوریدادهدراینپژوهش،طراحیوتوزیعپرسشنامه
پژوهشهایتوصیفیاست.روش 

نوع
دادههای مورد نیاز برای
جمعآوری  
پژوهش،پرسشنامهایبرای  

میانگروه خبرگان است .در این 
پرسشنامهای که برای اینروش

بهکار برده شد .در 
مدلسازی ساختاری تفسیری  
تحلیل به روش  
طراحی شد ،از خبرگان خواسته شد تا نوع رابطه بین عوامل موردنظر را از نظر اثرگذاری و
اثرپذیریبریکدیگرمشخصنمایند .
مدلسازیساختاریتفسیریمتشکلازمتخصصانوخبرگاناستوپیشنهاد
جامعۀآماریدر 
شدهاست،بهطورمعمولازنظهراتحهداقلپهنجخبهرهاسهتفاده شهود(ماندالودشهموخ9110،9؛
سوتی3وهمکاران.)3191،البتهدربرخیازمنابع(اصغرپور،)9323،تعهدادخبرگهانتوصهیهشهده
1. Mandal,& Deshmukh
2. Soti
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برایمشارکتدرنظرسنجیباروشمدلسازیساختاریتفسیری93نفرذکهرشهدهاسهتکههدر
اینپژوهش95نفرازکارشناسانارشدواجدشرایطبههعنهوانپانهلخبرگهانانتخهابشهدندکهه
درنهایت93پرسشنامهکاملشدهتوسطآنهامالکتحلیلقرارگرفت.برایناساس،دراینپژوهش

ازنظراتکارشناسانباسابقهباالودارایدانشوسیعدررابطهباموضوعموردبررسیاستفادهشد.
نفرکارشناسخبرهوصاحبنظرهمگیبهیشاز5سهالدرواحهدمهذکورفعالیهتداشهتهانهدو

93
تجربهودانشالزمدررابطهباموضوعموردبررسیراداشتند .

یافتههای پژوهش
مرحله اول) تعیین عوامل مؤثر
میشود که مربوط به
روشمدلسازیساختاریتفسیریبا شناسایی متغیرهای امضا مینی شروع  

میباشند .این متغیرها از طریق مطالعه ادبیات موضوع یا از طریق مصاحبه با
مسئله یا موضوع  
تحلیلهایارائه

داریکاروکارمعنیداروتجربهآنو

میآید.مرورادبیات 
معنی
خبرگانبهدست 
نظاممند
میدهد .با مرور  
گستردهای ازعوامل را پیشروی محققان قرار  

شده در این حوزه ،دایره 
میتوانمجموعهمفاهیمیرایافتکهاینمفاهیمبیشازمفاهیمدیگر،تکرارشدهاست
ادبیات ،
بهگستردگی،سطحپیچیدگیواهمیتموضوع،پژوهشگرانمختلفمعنیداریکاررا

.با توجه 
هایگوناگونموردبررسیقراردادهاند.


بارویکردهایمختلفوروش
مرورنظاممند

مند شدنفرایندجستجووبررسیپیشینهموضوع،دراینپژوهشاز
براینظام 

هاییکهبیشترینارتباطراباعواملمؤثربرمعنیداریکاردارند،


استفادهشدتابهبررسیپژوهش
ایناساس،ازدیدگاههمینگویوبرتون)3111(9استفادهشدکهمراحلآنعبارتنداز:
بپردازیم.بر 

.جستجویادبیاتموضوعدرپایگاههاومنابعمعتبر.3،بررسیمقاالت

.9تعریفهدفمناسب3،
باتوجه بهسؤالپژوهشوبادرنظرگرفتنکیفیتمقاالتوروشمورداستفادهآنها.0،ترکیب

.بحثونتیجهگیری .

بهسؤالمرورنظاممندو5


نتایجباتوجه

1. Hemingway& Brereton
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درپژوهشحاضرمحققانبهامطالعههپیشهینۀنظهری،کلیهدواژهههاییکههنماینهدهایهدهاصهلی
پژوهشهستندراتعیینودرپایگاههاومنابعاطالعاتیمختلفدردسترس،جستجوکردنهد.بهازۀ
زمانیبرایتحقیقات،حدفاصلسهالههای9111تها3196انتخهابشهد.ههدفجسهتجویاولیهه،
آشناییکلیبامفهومموردنظروتعیینکلیدواژههابودتاجستجویبعدیبرمبنایآنانجامشهود.

درجسههتج ویبعههدی،تعههدادمحههدودتریازمنههابععلمههیمههرتبطانتخههابشههد.سههپسمعیارهههایی
به منظورپاالیشنتایجوانتخابنهاییمنابعدرنظرگرفتههشهدکههعبارتنهداز:منبهععلمهیبایهدبهه
بررسیعاملیاعواملمؤثرپرداختهباشد،منبععلمیبایددرحوزهایخاصمحدودشهدهباشهدو
کلینباشد،منبعمورداستفادهازمنابعمعتبرباشد .
براساسمعیارهایفوق،چکیدهوکلیدواژههایبهدستآمده،بررسیشدکهدرنهایتحهدود
 51منبعدربازهزمانیموردنظرانتخابوواردفرآینهدتحلیهلشهدوبررسهیدقیهقمضهامینآنهها
صورتگرفتوپسازکدگذاریعواملوبررسیجامعیتآنهاومیزانتکهرارواهمیهتآنهها،
سیزدهعاملاصلیاثرگذارانتخابشدند.بهاینترتیبعواملکلیدیمؤثربرتجربهکارمعنهیدار،
عبارتنداز:هدفهایسازمانی،ارزشههایسهازمانی،خودمختهاریشهغلی،میهزانتهالشدرکهار،
موفقیتهایشغلی،شایستگیهایفردی،برتریطلبی،تعهدشغلی،خهدمتبههدیگهران،وابسهتگی
شغلی،خودباوری،مسئولیتپذیریوسبکرهبریمدیران.درجدول()3عواملمهوردبررسهیو

مهمترینمنبعمرتبطباهریکازآنهانشاندادهشدهاست.

هایشناساییشده(جدول)3وبانظرسهنجیازکارشناسهانخبهره


اینپژوهشبراساسعامل
در
وارتباطاتدانشگاه،مدلسازیانجامشدهاست.همهانگونههکههپهیشتهر

واحدفناوریاطالعات
اشارهشد،ابزاراستفادهشدهدرپژوهش،پرسشنامهطراحیشدهبهصورتمقایساتزوجیعوامهل

شناساییشدهاستوازپاسخدهندگانخواستهشدتابامقایسهدوبهدویعوامل،رابطهآنها(عهدم
ابطهیکطرفه،وجودرابطهمتقابل)رامشخصکنند .

وجودرابطه،وجودر
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جدول .3عوامل مؤثر بر معنیداری کار
عامل

تعریف

منابع

هدفهای
سازمانی

کهبرایمشخصکردنپیامدهایموردانتظار

اهدافی
وهدایتتالشهایکارکناندرسازمانبرقرار

میشود.


اسکروگینز(،)3112استگر،دیکودافی(،)3191
روسو،9دکاس،ورزسنیوسکی()3191

ارزشهای
سازمانی

اصولوباورهایااستانداردهایپذیرفتهشدهتوسط

افرادسازمان.

میوهمکاران(،)3110چالوفسکی(،)3191
بامیستر(،)9119برمنروکاریره()3199

خودمختاری
شغلی

آزادیخودگردانیواستقاللدرانجاموظایفشغلی.

فایرلی(،)3199هاکمن(،)9111ریانو
دسی(،)3111دسیوریان()9125

میزانتالشدر

کاربردهشدهبرایانجامکارتوسط


سعیومساعیبه

فایرلی(،)3199ریفوکیز(،)9129برگو

کار

شاغل.

دوتون()3191

موفقیتهای

موفقیتهایارزشمندیکهفرددرحیطهکاریو


شغلی

شغلیخودبهدستمیآورد.


شایستگیهای

صالحیتوتواناییهایفردیبرایانجامکارهای


فایرلی(،)3199لیتروهاروی(،)9112

فردی

درستدرشغل.

اسکروگینز(،)3112شامیر()9119

تالشفردبرایرسیدنبهکیفیتووضعیتیبرتر

شافلیوبکر(،)3110فیرلی(،)3199هاکمنو

نسبتبهدیگراندرشغلومحلکار.

ساتله()9111

برتریطلبی

تعهدشغلی
خدمتبه
دیگران

وابستگیروحیوروانیفردبهشغلخوددرسازمان.
کمکویاریبهدیگراندرمحیطکاری.

فایرلی(،)3199لوک(،)3113اسکروگینز()3112

فیرلی(،)3199هولت(،)3115گلدنهوی،تابا،
ونتر()3190
میلمانوهمکاران(،)3113فیرلی(،)3199برمنرو
کاریره()3199

وابستگیشغلی

میزانیوابستگیومشارکتکهیکفردباکارش.

دیکودوفی(،)3112ریانودسی()3111

خودباوری

اطمینانازخوددرقضاوتشخصی،تواناییها،

قدرتوغیره.

کان(،)9111هارتر(،)3113هولبخهو
اسپرینگت(،)3110میلمانوهمکاران()3113

مسئولیتپذیری

پاسخگوییدرحیطهقدرت،کنترلیامدیریتخود.


پراتوآشفورت(،)3113هولهوبونهما()3195

سبکرهبری

سبکوسیاقرهبردرارائهمسیر،اجرایبرنامههاو

انگیزشافراد.

تامرزونیز(،)3193پراتوآشفورت(،)3113
برگ،داتونوورزنسنیسکی()3193

مرحلۀدوم :بهدستآوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری

این ماتریس ،یک ماتریس به ابعاد عناصر است که این عناصر در سطر و ستون اول آن ،بهترتیب
میشوند.برایتعیینروابط
دوبهدویمتغیرهاتوسطنمادهاییمشخص 
میشوند.آنگاهروابط 
ذکر 
بهصورتزیراستفادهشدهاست(بوالنوسوهمکاران .)3115،
بینعناصرازیکطیفچهارتایی 
1. Rosso
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.3عاملسطرiرویستونjکامالًمؤثراست(تأثیرزیاد) 
اثرمیگذارد(تأثیرمتوسط)

.3عاملسطرiرویستونj
.9عاملسطرiرویستونjتأثیراندکیدارد(تأثیرکم)
بیاثراست(بدونتأثیر) 
.1عاملسطرiرویستونjکامالً 
دستآمده
دستآمده از پرسشنامههای توزیع و جمعآوری شده ،با هم جمع و اعداد به 
نتایج به 
درجدول ( )0مشخص شد .باتوجه به تعداد پرسشنامههای نهایی قابلاستفاده ،در هر یک از
هایاینجدولاعدادیبینصفرتاسیونهقرارخواهندگرفت .


خانه
جدول .4ماتریس خود تعاملی ساختاری عوامل مؤثر بر معنیداری کار
هدفهایسازمانی


ارزشهایسازمانی


خودمختاریشغلی

میزانتالشدرکار

موفقیتهایشغلی


شایستگیهایفردی


برتریطلبیفردی


تعهدشغلی

خدمتبهدیگران

وابستگیشغلی

خودباوری

مسئولیتپذیری


هدفهای

سازمانی

سبکرهبریمدیران

عواملمؤثربر
تجربه 
معنیداریکار


1

1

1

31

1

1

1

1

1

1

1

1

32

1

1

1

2

99

1

1

1

0

6

39

1

39

31

6

99

6

1

35

1

31

32

33

1

1

93

31

31

1

39

33

1

0

39

93

32

1

33

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

91

1

1

31

31

33

31

1

36

31

1

30

1

35

36

1

ارزشهای

سازمانی

1

خودمختاری
شغلی

39

31

میزانتالشدر
کار

31

31

36

موفقیتهای

شغلی

35

32

32

93

شایستگیهای

فردی

31

31

1

31

31

برتریطلبی


31

31

1

1

93

30

تعهدشغلی

35

36

1

1

6

1

1

خدمتبه
دیگران

31

31

36

31

1

1

31

93

وابستگیشغلی

31

36

36

95

0

30

1

1

1

خودباوری

36

36

1

1

6

1

33

31

1

1

مسئولیتپذیری


32

31

36

31

36

31

31

1

6

1

1

سبکرهبری
مدیران

93

33

36

36

1

31

91

36

1

1

1
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مرحلۀسوم :طراحی ماتریس دستیابی
دستآمدهدرمرحلهقبلو
به 
بهصورتصفرویکازرویماتریس 
ماتریسدستیابیباتعیینروابط 
طیدومرحلهبهدستمیآید.درمرحلهاولابتدایکمقیاسعددیواحددرنظرگرفتههواعهداد
جدولمرحلهقبهلرابهاآنمقایسههمهیکنهیم.درصهورتیکههعهددمربوطههدرجهدولازمقیهاس
بههزرگتههرباشههد،درجههدولجدیههدازعههددیههکودرغیههراینصههورتازعههددصههفراسههتفاده
مههیکنیم(بوالنههوسوهمکههاران.)3115،بوالنههوسوهمکههارانشبههراییههافتنعههددمقیههاساز

فرمههول

پرسشههنامههههای

مههیکننههدکهههدرآن:mعههددمقیههاسوnتعههداد
اسههتفاده 

جمعآوریشدهاست.برایاینتحقیقعددمقیاس36بهدسهتمهیآیهد.درمرحلههدوم،مهاتریس
میکنیمRM = M + I:
دستآمدهدرمرحلهاولراباماتریسواحدجمع 
به 


دستآمدهدرمرحلهاول=I،ماتریسواحد.
به 
=RMماتریسدستیابی=M،ماتریس 

میشوددرجدول()5آمدهاست .
حاصلاینمحاسباتکهبهماتریسدستیابیمنجر 
مرحلۀچهارم :تعیین سطح عوامل
برایتعیینسطحواولویتعوامل،مجموعهدستیابیومجموعهپهیشنیهازبهرایههرعامهلتعیهین
میشود.مجموعهدستیابیهرعامل،شاملعواملیمهیشهودکههازایهنعامهلتهأثیرمهیپذیرنهدو
مجموعهپیشنیازشاملعواملیمیشودکهبراینعاملتأثیرگذارند.اینتأثیروتأثرهابهااسهتفاده
ازماتریسدستیابیبهدستمیآید.پسازتعیینمجموعهدستیابیوپهیشنیهازههرعامهل،عناصهر
مشترکایندومجموعهبرایهرعاملشناسهاییمهیشهود .سهپسنوبهتبههتعیهینسهطحعوامهل
میرسد.دراولینجدول،عاملیدارایباالترینسطحاستکهمجموعهدستیابیوعناصرمشترک

آنکامالًیکسانباشند.پسازتعییناینعاملیاعواملآنهاراازجدولحهذفنمهودهوبهابقیهه
عناصرباقیماندهجدولبعدیراتشکیلمیدهیم.درجدولدومنیزهمانندجدولاولمتغیرسطح
مییابد.
میکنیمواینکارتاتعیینسطحهمهمتغیرهاادامه 
دومرامشخص 
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جدول  .5ماتریس خودتعاملی ساختاری عوامل مؤثر بر معنیداری کار
هدفهایسازمانی


ارزشهایسازمانی


خودمختاریشغلی

میزانتالشدرکار

موفقیتهایشغلی


شایستگیهایفردی


خودمختاری

برتریطلبیفردی


سازمانی

تعهدشغلی

ارزشهای


خدمتبهدیگران

سازمانی

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

2

99

1

1

1

1

1

1

1

1

9

6

99

6

1

9

1

9

9

9

1

1

1

9

9

1

9

9

1

1

1

1

9

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

1

9

9

1

1

1

9

9

1

1

وابستگیشغلی

هدفهای


خودباوری

معنیداریکار


مسئولیتپذیری


تجربه 

سبکرهبریمدیران

عواملمؤثربر

9

9

9

9

9

9

9

9

1

9

9

1

9

9

برتریطلبی


9

9

1

1

1

9

تعهدشغلی

9

9

1

1

1

1

1

9

9

9

9

1

1

9

1

وابستگیشغلی

9

9

9

1

1

9

1

1

1

خودباوری

9

9

1

1

1

1

9

9

1

1

مسئولیتپذیری


9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

9

9

9

1

9

1

9

1

1

1

شغلی
میزانتالشدر
کار
موفقیتهای

شغلی
شایستگیهای

فردی

خدمتبه
دیگران

سبکرهبری
مدیران
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میشود که در عوامل  9و  3مجموعه دریافتنی و مشترک
براساس توضیحات پیشین مشاهده  
هایسازمانیوارزشهای


ازهدف
عبارتاند 

بهطور کامل یکسان هستند؛ بنابراین این دوعامل که 

سازمانی در سطح اول مدل جای خواهندگرفت؛ یعنی این دو عامل در مدل نهایی بیشترین
تأثیرپذیری را از سایر عوامل و کمترین تأثیرگذاری را بر آنها دارند و به همین خاطر باالترین
نشاندهندۀعواملسطحاولاست.
میدهند.جدول( )6
سطحمدلرابهخوداختصاص 
جدول  .1تعیین سطح عوامل) سطح اول(
عوامل

شماره

مجموعهدریافتی

مجموعهپیشنیاز


مشترک

سطح

هدفهایسازمانی


9

5

93-99-91-1-2-1-6-5-0-3

5

اول

رزشهایسازمانی
ا 

3

3

3

اول

عوامل

-93-99-91-1-2-1-6-5-0-3
93

خودمختاریشغلی

3

93-1-0-3-9

93-99-91-1-5-0-3

93-0-3

میزانتالشدرکار

0

93-1-6-5-3-3-9

93-93-1-6-3

93-6-3

موفقیتهایشغلی


5

1-6-0-3-3-9

93-6-0-9

6-0-9

شایستگیهایفردی


6

1-5-0-3-9

93-93-91-1-5-0-3

5-1

برتریطلبی


1

6-3-9

93-99-1-6-5-0-3

6

تعهدشغلی

2

93-99-91-3-9

93-99-1

99

خدمتبهدیگران

1

-99-2-1-0-3-3-9

1

1

وابستگیشغلی

91

93-6-3-3-9

1

1

خودباوری

99

93-2-1-3-9

1-2-0

2

مسئولیتپذیری


93

1-6-5-0-3-3-9

93-99-1-2-5-0-3

5-0-3

93

93-2-1-6-0-3-3-9

91-2

2

سبکرهبری
مدیران

93

جدول()1نیزسطحدومعواملرانشانمیدهد.باتوجه بهجدولفوقعوامل 6،3و 1یعنهی
میگیرد .
هایفردیوبرتریطلبینیزدرسطحدوممدلقرار 


خودمختاری،شایستگی
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جدول()2عواملسطحسومرانشانمیدهدکهعوامل93،5،0هستند.یعنیمیزانتالشدر
میگیرند.
هایشغلیومسئولیتپذیریدراینسطحجای 


کار،موفقیت
جدول  .7تعیین سطح عوامل) سطح دوم(
عوامل

مجموعهدریافتی

مجموعهپیشنیاز


مشترک

سطح

خودمختاریشغلی

3

93-1-0

93-99-91-1-1-5-0

93-1-0

دوم

میزانتالشدرکار

0

93-1-6-5-3

93-93-1-6-3

93-6-3

موفقیتهایشغلی


5

1-6-0-3

93-6-0

6-0

شایستگیهایفردی


6

1-5-0

93-93-91-1-5-0-3

1-5-0

دوم

برتریطلبی


1

6

93-99-1-6-5-0-3

6

دوم

تعهدشغلی

2

93-99-91

93-99-1

99

خدمتبهدیگران

1

93-99-2-1-0-3

1

1

وابستگیشغلی

91

93-6-3

1

1

خودباوری

99

93-2-1

1-2-0

2

مسئولیتپذیری


93

1-6-5-0-3

93-99-1-2-5-0-3

5-0-3

سبکرهبریمدیران

93

93-2-1-6-0-3

91-2

2

عوامل

مجموعهدریافتی

مجموعهپیشنیاز


مشترک

سطح

میزانتالشدرکار

0

93-5

93-93-1-5

93-5

سوم

موفقیتهایشغلی


5

0

93-0

0

سوم

تعهدشغلی

2

93-99-91

93-99-1

99

خدمتبهدیگران

1

93-99-2-0-3

1

1

وابستگیشغلی

91

93-6-3

1

1

خودباوری

99

93-2

1-2-0

2

مسئولیتپذیری


93

5-0

93-99-1-2-5-0

5-0

سبکرهبریمدیران

93

93-2-6-0-3

91-2

1

جدول  .8تعیین سطح عوامل )سطح سوم(

سوم

درجههدول(،)1عوامههلسههطحچهههارمنشههاندادهشههدهاندکهههعوامههل93،99هسههتند.عوامههل
میگیرند .
خودباوریوخوداتکائیوسبکرهبریمدیراندراینسطحجای 
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جدول . 3تعیین سطح عوامل )سطح چهارم(
سطح

عوامل

مجموعهدریافتی

مجموعهپیشنیاز


مشترک

تعهدشغلی

2

99-91

93-99

99

خدمتبهدیگران

1

99-2

1

1

وابستگیشغلی

91

93

1

1

خودباوری

99

2

1-2

2

چهارم

سبکرهبریمدیران

93

2

91-2

2

چهارم

جدول(،)91عواملسطحپنجمرانشانمیدهدکهعوامل1،2و91یعنیتعهدشغلی،خدمت
بهدیگرانووابستگیشغلیمیباشند .

جدول  .61تعیین سطح عوامل)سطح پنجم(
عوامل

مجموعهدریافتی

جموعهپیشنیاز

م

مشترک

سطح

تعهدشغلی

2

1

93

1

پنجم

خدمتبهدیگران

1

1

1

1

پنجم

وابستگیشغلی

91

1

1

1

پنجم

مرحلۀپنجم :ترسیم مدل عوامل کلیدی موفقیت
پسازتعیینسطحعواملمیتوانروابطآنهابایکدیگررادرقالبیکمدلبراسهاساطالعهات
دستآمدهازماتریسدستیابینشانداد(شکل .)9
به 

براساسجداولتعیینسطح،دوعاملارزشهایسازمانیوهدفههایسهازمانیدرسهطحاول
یعنیدرباالیمدلقرارمهیگیرنهدوسهایرعوامهل،پهایینته رازآنههاخواهنهدبهود.درسهطحدوم
تعیینکننده
خودمختاری،شایستگیهایفردیوبرتریطلبیقراردارندکهدرواقعبهعنوانعوامل 
وتقویتکنندهعواملسطحیعملمیکند.طبقنتایجنشاندادهشدهدرجداولمیاناینسهعامل
نیههزتههأثیرمتقابههلوجههوددارد.درسههطحسههوممیههزانتههالشدرکههار،موفقیههتهههایشههغلیو
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مسئولیتپذیریقراردارند.درسطحچهارمخودباوریوسبکرهبریمدیرانقراردارنهدکههبهر
سطوحباالترتأثیرگذارند.درنهایتدرسهطحپهنجمعوامهلتعههدشهغلی،خهدمتبههدیگهرانو
میشوند.
وابستگیشغلیقرارگرفتهاند.اینعواملدرحقیقتبسترسایرعواملمحسوب 


.
شکل  .6مدل روابط بین عوامل مؤثر بر معنیداری کار

مرحلۀششم :تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی

6

هدفتجزیهوتحلیلقهدرتنفهوذ(MICMAC)-تشهخیصوتحلیهلقهدرتههدایتووابسهتگی
متغیرهاست.دراینتحلیل،متغیرهابراساسقدرتهدایت)جمعضهرایبیهکعامهلدرسهطر(و
)1.Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC
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وابستگی)جمعضرایبیکعملدرستون(بهچهاردستهتقسیممیشوند(یاوری)311،9319،کهه
ترسیمشدهاست.

درشکل()3
عوامل

9

3

3

0

5

6

1

2

1

91

99

93

93

قدرتنفوذ

9

9

3

2

6

5

3

5

1

5

5

1

6

میزانوابستگی

91

99

1

0

0

6

1

3

1

1

3

1

3

شکل .3ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی عوامل

دستهاول،متغیرههای مسهتقلندکههشهاملعهواملیهسهتندکههدارایقهدرتنفهوذقهویولهی
وابستگیضعیفند.دوعاملدرایندستهقرارمیگیرندکهعبارتندازوابستگیشغلیوخهدمتبهه
دیگران؛(عوامل1و)91کهههمقهدرتههدایتیزیهادیدارنهدوهمبسهتگیآنبههسهایرعوامهل
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صفراست.دستهدوممتغیرهایوابستهمحض هسهتندکههدارایقهدرتنفهوذکهمولهیوابسهتگی
شدیدند.درایندستهنیزتنهامتغیرهایهدفهایسازمانیوارزشهایسازمانی(عوامل9و)3قرار
دارندکهقدرتهدایتیکمیبرسایرمتغیرهادارد،امهاوابسهتگیآنبههسهایرعوامهلزیهاداسهت.
بیشترینعواملدردستۀسومیعنیمتغیرهایپیوندیمیگنجند.اینعواملهدایتگرسایرعوامهل
ونیزوابستهبهآنهاهستند؛بنابراینتغییردرآنهاکلسیستمرامتأثرخواههدکهرد.درایهندسهته،
عواملخودمختاری،میزانتالشدرکار،موفقیتهایشغلی،شایستگیهایفردی،برتهریطلبهی،
خودبهههههاوریوخوداتکهههههائی،مسهههههئولیتپهههههذیریوسهههههبکرهبهههههریمهههههدیرانقهههههرار
دارند(عوامل.)93،3،0،5،6،1،2،99،93میزانتالشدرکار(عامل)0بیشترینقدرتههدایتگهری
درمیانعواملراداردودرعینحال،ارزشههایسهازمانی(عامل)3دارایبیشهترینوابسهتگیبهه
سایرعواملاست .

نتیجهگیری و پیشنهادها
معنیداری
میآید ،ناگزیر فرایندها و نتیجه  
معنیداریکاردریکسازمانبه میان  
وقتی سخن از  
سازمانها،

میکند و در نتیجه موضوع اصلی برای 
کاروتجربهکارمعنیدار اهمیتی مضاعف پیدا  

ارائه پاسخی معتبر به دغدغهمدیرانوجلب اعتماد آنها برایطراحیسازمانومشاغلآنسازمان
رتبهبندی
همانگونه که در مباحث پیشین گفته شد مسئله این تحقیق ،شناسایی و  
خواهد بود  .
عوامل کلیدی مؤثر بر تجربه معنیداری کار در واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطاتبود .با
توجهبهبررسی پیشینه تحقیق ،تاکنون چنینپژوهشیدرکشورکهبهشناسایی عوامل کلیدی مؤثر
بر معنیداری کار در واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات و در دانشگاههای کشور پرداخته
باشد،انجامنشدهاست.همانندسایرپژوهشها،محدودیتاصلیاینپژوهشمشکالتمربوطبه

جلبهمکاریتعدادبیشتریازخبرگانبرایصرفوقتوتعییناثرعواملبریکدیگرکهکاری
مانهایدیگر
باشد.درعینحالکهبرایتعمیمایننتایجبهساز 


برومستلزمدقتاست،می

زمان
بایدبااحتیاطعملکرد .
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پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش ،مقاالت و کتابهای مربوط به موضوع تحقیق
برای  
انتخابشدوازمیانآنهاباتحلیلنظاممند 93،عامل کلیدی

بهعنوان محدوده موضوعی تحقیق 

مؤثربرتجربهمعنیداریکاردراینواحدهامشخصشد.این عوامل از تحلیل مضمون مستندات

مدلسازی ساختاری تفسیری
طبقهبندی شدند و سپس با استفاده از  
معتبر موجود احصاء و  
سطحبندیشدندکهبهتعیینپنجسطحدرمیاناینعواملمنجرشد .

هایسازمانیوهدفهایسازمانیقرارگرفت،بدینمعناکهایندوعامل


ارزش
درسطحاول
درمدلنهاییبیشترینتأثیرپذیریراازسایرعواملوکمترینتأثیرگذاریرابرآنهادارند .
بهسزای
قرارمیگیرند .تأثیر  

درسطح دوم خودمختاری ،شایستگیهای فردی و برتریطلبی 
برشایستگیهایفردی حکایت از ضرورتتوجهبراینعاملمهموعواملمؤثر

وابستگیشغلی 
برآندرطراحیشغلوفرایندهایمربوطهدارد .
هایشغلیومسئولیتپذیری است کهسبک


شاملمیزانتالشدرکار،موفقیت
سطح سوم 
رهبریمدیرانمیتواندتأثیرمضاعفیبرعواملکلیدیاینسطحازمدلداشتهباشد .

میزند .
سطحچهارمدراینمدلراخودباوریوسبکرهبریمدیرانرقم 
قرارمیگیرند .

درسطحپنجم،عواملتعهدشغلی،خدمتبهدیگرانووابستگیشغلی
داریکارمیتوان راهبردهای


مؤثربرمعنی
پس از بررسی الگوی تعاملی بین عوامل کلیدی 
مؤثرترباسازماندهیاینواحدها ارائه دادکهدراینجابه

عملی را به مدیراندر راستای مواجهه 
برخیازآنهااشارهمیشود.

استخراجشده ،بیشترین تأثیر و تأثر عوامل را تعهد شغلی و خدمت به

 .9بر مبنای مدل 
بهعنوان انتظاری
دغدغههای اصلی  

نشاندهندۀ اهمیت پرداختن به 
دیگران دارندکه  
معنیدارکردنمشاغلاستومدیرانبراساسعملکرد
اساسی،بنیادیوبحرانیدرفرایند 
خودبایدپاسخمعتبروعملیبهاینانتظاراتبدهند .
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هابهمنظورایجادمحیطمناسببرایارتباطبینکارکنانومدیران،بایدشرایطی
 .3سازمان 
را فراهم کنند تا آنها بتوانند بامطالعه و شرکت در کارگاههای آموزشی و سایر
معنیدار کرده و
روشهایی که تجربهشده است ،کار را برای خود و همکارانشان  
داریکاررابهدستآورندودر


وانمندیالزمبرایطراحیمجددمشاغلبرمبنایمعنی
ت
آنمشارکتنمایند.
 .3ایجاد،حفظوتوسعههویتسازمانیومحیطکاریغیرپدرساالرانهکهدرمعنابخشیبه
کار بسیار مؤثر است.توجه به امکان ایجاد سرمایه اجتماعی و توجه به مسئولیتهای
اجتماعی ،در طراحی مشاغل مدنظر قرار گیرد و با بهرهگیری از آنها ،نگرش مثبت
کارکناننسبتبهکارحفظشود.
 .0توصیه میشود تعاریف مناسب ازنوع کارهایی که دراین نوعازواحدها انجامشود،
ارائه گردد ،تابهاین وسیله جایگاه اجتماعی مناسب برای کارکنان شاغل در اینگونه
مشاغلایجادشود.
 .5در طراحی مشاغل ،سازمانها باید عالوهبر ویژگیها و الزامات تخصصی و حرفهای
مشاغلوتأکیدبرارزشهایسازمانی،ارزشهایفردیرانیزموردتوجهقراردهندو
امکانایفاینقشمطابقباخواستونیازهایفردیکارکنانرافراهمنمایند.
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