
 

 

 معنادار شدن کار

 مقدمه

 نکهیا. است کار باشد، داشته و کارمندان افراد زشیانگ در یدیکل نقش تواند یم که یمنابع نیترعمده از یکی

 نهفته آن یمعنادار در باشد، زهیانگ ضد ای زانندهیانگ بتواند مربوط ریمد و یمتصد از یسوا و خود یخود به کار

 در یادیز سهم تواندیم شود، تیرعا آن یمعنادار اصول و باشد شده یطراح یدرست به اگر کار نیبنابرا. است

 . باشد داشته خود به مربوط یمتصد زشیانگ

 

 

 :است شده پرداخته شود،یم آن یمعنادار سبب که کار از ییهایژگیو رامونیپ نکات ارائهمواردی برای 

 یاجتماع ( تایید1

 کار نیبنابرا. باشد معنادار زین گرانید یبرا او، خود بر عالوه که دارد ییکارها به لیم یعیطب طور به انسان 

 که ینقش. باشد زین گرانید تایید مورد خود، بر عالوه و باشد داشته همراه به زین را یاجتماع تایید دیبا معنادار

 تواندیم که بوده کار آن مورد در آنها نظرات و تعامالت حاصل باشند داشته کار یمعنادار در توانندیم گرانید

 نسبت به معناداری آن را شکل بدهد.نگرش صاحب کار 



 

 

 

  یبیترک جاناتیه(2

 مختلف جاناتیه از یبیترک بلکه و نشود خالصه یجانیه بعد کی به صرفا که پنداردیم معنادار را یکار انسان

 و مختلف جاناتیه از یبیترک دیبا کار و ستین کار از یناش یشاد یمعنا به صرفا کار در یمعنادار نیبنابرا. باشد

 .باشد داشته یمعنادار حس بتواند تا باشد داشته باهم را یمنف و مثبت جاناتیه یدو هر

  کنواختی ریغ و یبعد چند(3

 کنواختی یریس و باشد شده لیتشک یمختلف ابعاد از او کار که ابدییم خود کار در یشتریب یمعنا یزمان انسان

 کسب سبب و شده کار در یمعنادار کاهش سبب کنواختی و یتکرار یکارها انجام. باشد نداشته یتکرار و

 ابعاد و افتهی یترمهم نقش مدت بلند در به خصوص یمعنادار از بعد نیا. شودیم کار انجام از ندیناخوشا تجربه

 .شود زمان گذر در کارها داریپا یمعنادار باعث تواند یم کار یجادیا و تنوع

  بازخورد و بازتاب(4

 آن در بتواند و دهید را کار در خود نقش ریتاث که کند کسب خود کار از یشتریب یمعنا تواندیم یزمان انسان

 یمعنا کند، افتی شفاف یارابطه کار در خود از یناش یدستاوردها و خود نیب انسان که یهنگام. باشد رگذاریتاث

 یزندگ یمعنا سبب که دید خواهد خود تیموفق در یشرانیپ عنوان به را خود کار و نمود خواهد حس یشتریب

 .شودیم زین یو یشخص

 یکار ریغ و یشخص(5



 

 

 در مثبت ینقش او کار که نمود خواهد دایپ اعتقاد آن به و نموده درک شتریب را خود کار یمعنادار یزمان انسان

 معنادار، کار. باشد برخوردار زین او یکار ریغ یزندگ با الزم یسازگار از و باشد داشته زین یو یشخص یزندگ

 .دارد کار یمعنادار در یمهم نقش زین یکار ریغ و یشخص بعد و نگرفته یکار بعد از صرفا را خود یمعنا

 سخن آخر

های شرکت کوشند تا کارکنان از استراتژیدانند و به سختی میموضوع را می وکارها این بیشتر رهبران کسب

خواهند که کارکنان به این موضوع واقف باشند که سازمان آنها یک هدف واالتر از اطالع پیدا کنند. آنها واقعا می

های خود را به خوبی به گوش کارکنان توانند پیامکارهای روتین دارد. با این حال، بسیاری از همین مدیران نمی

درصد از رهبران سازمانی عنوان کردند که کارکنانشان درکی واضح از هدف  3۸تنها خاطر همین  به برسانند

 .ها و باورهای بنیادین آن دارندسازمان و ارزش


