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بررسی رابطه شخصیت پویا با عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی شغل 
و اشتیاق شغلی در کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران 
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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی روابط بین شخصیت پویا، دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی با عملکرد 
شغلی انجام شد. به این منظور 111 نفر از تمامی کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر تهران به روش 
تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های عملکرد شغلی، شخصیت پویا، دگرگون سازی 
 )SEM( شغل و اشتیاق شغلی را تکمیل نمودند. داده ها از طریق همبستگی ساده، الگوی معادالت ساختاری
و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای 
برازش نسبتاً خوبی می باشد. همچنین ضریب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به دست 
آمده است. در واقع وجود شخصیت پویا هم به طور مستقیم و هم از طریق دگرگون سازی شغل و اشتیاق 

شغلی منجر به عملکرد شغلی بهتر می شود. 
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مجله روان شناسی اجتماعی54

مقدمه
مطالعات متعدد نشان می دهند که کارکنان در محیط های کاری چالش برانگیز، غنی و پرمایه 
افزایش می دهد، بهترین عملکرد را نشان می دهند  و همچنین محیط هایی که اشتیاق آن ها را 
)دیمورتی و کروپانزانو1، 2010(. این بدین معنی است که سازمان ها باید برای کارکنان خود منابع 
کافی همچون، بازخوراند، حمایت اجتماعی و فرصت کسب مهارت های متنوع، فراهم آورند. در 
واقع تحقیقات نشان می دهند که مدیریت می تواند بر تقاضاها و منابع شغلی کارکنان اثر بگذارد 
)نِیلسن، راندال، یارکر و بننر2، 2008؛ پیکولو و کولکوئیت3، 2006( و ممکن است به طور غیرمستقیم 
اشتیاق و عملکرد آن ها را تحت تأثیر قرار دهند )هارتر4 و همکاران، 2002، به نقل از باِکر، تیمس و 
درکس5 ، 2012(. اگرچه به همان اندازه مهم است که کارکنان منابع و چالش های شغلی کافی در 
اختیار داشته باشند. ممکن است که مدیران همیشه نتوانند بازخوراند به موقع و مناسبی به کارکنان 
خود ارائه دهند و سازمان هایی که با بحران اقتصادی مواجه شده اند نیز اولویت های دیگری را در 
برنامه کار خود قرار دهند. در چنین شرایطی، کارکنان باید رفتارهای پویا از خود نشان دهند و برای 
بهینه سازی محیط کاری خود تالش کنند. در این مقاله نقش شخصیت پویا6 را در پیش بینی اشتیاق 
و عملکرد شغلی مورد آزمون قرار داده شده است و انتظار می رود که کارکنان با شخصیت پویا به 
احتمال زیاد قادر باشند تا شغل خود را دگرگون کنند به طوری که اشتیاق بیشتری برای ماندن درآن 

شغل داشته باشند و عملکرد باالیی از خود نشان دهند )باِکر و همکاران، 2012(. 
در سازمان های امرزی نیاز به کارکنانی که پویا باشند، به سرعت درحال افزایش است )پارکر7 و 
همکاران، 2006، به نقل از پیترز8، 2012(. سازمان ها به منظور انطباق موفقیت آمیز در سازماندهی 
مجدد و تغییر وظایف کاری، به کارکنانی نیاز دارند که انعطاف پذیر و خودآغازگر باشند )بلسچاک 
و ِدن هارتوگ9، 2010(. همچنین پویا بودن، اثرات سودمندی در سطح فردی )همچون، افزایش 
عملکرد، خشنودی شغلی و تناسب بین فرد و شغل(، تیمی )همچون، ارزیابی بهتر از سوی مشتریان، 
افزایش خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد تیمی( و سازمانی ) همانند، افزایش موفقیت 
سازمانی و عملکرد مالی(، به دنبال خواهد داشت )بیندل10و پارکر،2011(. این اثرات سودمند و 
متنوع، رفتار پویا را به موضوعی جالب توجه که باید به گونه ای دقیق و عمیق تر مورد مطالعه قرار 

گیرد، تبدیل کرده است. 
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55 مجله روان شناسی اجتماعی

رفتار پویا اهمیت زیادی در فرآیندهای گزینش و استخدام یک سازمان دارد. دلیل این امر را 
می توان در تغییر ماهیت کار در قرن 21 یافت، جایی که کار پویاتر و غیرمتمرکزتر شده است و اینکه 
کارکنان بتوانند تغییرات در محیط کار خود را کنترل کنند اهمیت فزاینده ای می یابد. شخصیت 
پویا که به عنوان پیشایندی برای رفتار پویا در نظر گرفته می شود مهارت هایی برای کارکنان فراهم 
می کند تا محیط کار خود را تغییر دهند. عالوه بر این، افراد پویا تا زمانی که تغییرات به طور کامل 
صورت گیرند به تالش خود ادامه می دهند )بَتمن و کرانت1، 1993(. همچنین، افراد با شخصیت 
پویا خودشان مشکالت را شناسایی و حل می کنند و به این صورت در زندگی شخصی و حرفه ای 
خود پیشرفت می کنند )الویت2، 1988، به نقل از باِکر و همکاران، 2012(. به همین دلیل است 
که شخصیت پویا به عنوان یک تعیین کننده مهم در موفقیت و اثربخشی سازمانی در نظر گرفته 

می شود )بَتمن و کرانت، 1993(.
به گونه ای  )باس3، 1987(. در عوض آن ها  نیستند  فشارهای محیطی  منفعل  افراد گیرندگان 
فعاالنه محیط خود را تحت تأثیر قرار می دهند. شخصیت پویا به عنوان گرایش نسبتاً پایدار فرد برای 
اثرگذاشتن بر تغییرات محیطی تعریف می شود )بَتمن و کرانت، 1993( و این گرایش به درگیر 
شدن در رفتارهای پویا در موقعیت های مختلف اشاره دارد. افراد با شخصیت پویا تمایل دارند تا 
شرایط محیطی کار خود از جمله محیط فیزیکی آن را تغییر دهند )باس، 1987، به نقل از باِکر و 
همکاران، 2012(. افراد با شخصیت پویا فرصت ها را شناسایی می کنند، اقداماتی انجام می دهند و 
در نهایت تغییرات باارزشی را در محیط کار خود ایجاد می کنند )کرانت4، 1995(. برعکس افراد 
با پویایی پایین فرصت ها را شناسایی نمی کنند،  قادر به ایجاد تغییرات در محیط خود نمی باشند 
و معتقدند که باید در مقابل فشارها و تغییرات محیطی منفعل باشند و عکس العملی نشان ندهند و 
به جای تغییر دادن شرایط محیطی، آن را می پذیرند و با آن سازگار می شوند )کرانت، 1995(. 
شواهد تجربی نشان می دهند که شخصیت پویا رفتارهای سازمانی مهمی را پیش بینی می کند. برای 
مثال، گریگوراس و دیفندوز5 )2010( در مطالعه خود بر روی 165 کارکن و سرپرستان آن ها، نشان 
دادند که شخصیت پویا عملکرد شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی ) همچون، نوع دوستی، 
ادب و مهربانی و مردانگی( را از طریق نیاز به خشنودی، پیش بینی می کند. ِسیبرت6 و همکاران 
)2001( مطالعه ای طولی بر روی یک نمونه 180 نفری از کارکنان تمام وقت و سرپرستانشان انجام 
دادند. نتایج نشان داد که شخصیت پویا به گونه ای مثبت با نوآوری و ابتکار حرفه ای ارتباط دارد و 
نوآوری و ابتکار حرفه ای نیز به نوبه خود با پیشرفت شغلی )افزایش حقوق و دستمزد( و خشنودی 

شغلی رابطه دارد.
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پارکر و اوهلی1 )2008( استدالل کرده اند که کارکنان ممکن است به گونه ای فعاالنه طراحی 
مشاغل خود را از طریق انتخاب وظایف و بحث و گفتگو دربارة محتوای آن ها، تغییر دهند. این 
فرآیند که در آن کارکنان وظایف خود را شکل می دهند، دگرگون سازی شغل نامیده می شود 
)ِورِزنسویکی و داتون2، 2001، به تقل از باِکر و همکاران، 2012(. دگرگون سازی شغل به عنوان 
تغییرات شناختی و فیزیکی که کارکنان در مرزهای ارتباطی و وظیفه ای شغل خود ایجاد می کنند، 
منابع  افزیش  از:  عبارتند  که  دربرمی گیرد  را  متمایز  رفتار  سه  کلی  طور  به  و  می شود  تعریف 
تقاضاهای  و کاهش  تقاضاهای شغلی چالش انگیز  افزایش  اجتماعی(،  و  منابع ساختاری  شغلی) 
شغلی بازدارنده )ِورِزنیوسکی و داتون، 2001، به نقل از وان مرسبِرِگن3، 2012؛ تایمزو همکاران، 
2012(.  تغییرات فیزیکی به تغییر در شکل، حیطه، تعداد وظایف شغلی یا ارتباطات در محل کار 
و تغییرات شناختی به تغییر در چگونگی ادراک  افراد در مورد شغل شان، اشاره می کند. در واقع 
دگرگون سازی شغل فرآیندی است که کارکنان برای طراحی مجدد شغل خود انجام می دهند 
و با انجام این کار به سطح باالی تعهد، اشتیاق و پیشرفت در شغل خود، دست می یابند )بِرگ4 و 
همکاران، 2008(. پژوهشگرانی مانند تایمز5 و باِکر )2010(،  نظریه طراحی شغل مشهوری را برای 
قرار دادن دگرگون سازی شغل در یک چارچوب نظری، مورد استفاده قرار داده اند: مدل تقاضا- 
منابع شغل. این مدل درک بهتری از شاخص های مثبت و منفی بهزیستی کارکنان برای ما فراهم 
می آورد )باِکر و دیمورتی، 2007(. در این مدل، ویژگی های شغل در دو دسته کلی طبقه بندی 
می شوند: تقاضاها و منابع شغلی. تقاضاهای شغلی، آن دسته از جنبه های فیزیکی ، روانشناختی، 
از  آمد  و  رفت  زمانی،  محدودیت های  باال،  کاری  )همچون، حجم  شغل  سازمانی  یا  اجتماعی 
محل کار به خانه و تقاضاهای هیجانی( می باشند که نیازمند  اعمال تالش و مهارت های کارکن، 
می باشند. این تقاضاهای شغلی هزینه هایی به دنبال دارند و بسته به میزان تالش مورد نیاز برای 
رسیدگی به آن ها می توانند مثبت و یا منفی باشند. منابع شغلی، جنبه هایی فیزیکی، روانشناختی، 
اجتماعی یا سازمانی شغل هستند که وسیله ای برای دستیابی به اهداف کاری، کاهش تقاضاهای 
شغلی یا برانگیختن حس رشد فردی مانند، دریافت بازخوراند، حمایت اجتماعی، حمایت سرپرست 
و استقالل شغلی، می باشند )باِکر و دیمورتی، 2007(. هر دو دسته از این ویژگی ها برای افزایش 
انگیزش درونی و بیرونی در کارکنان، مورد نیاز می باشند. این تغییرات به منظور برقراری تعادل 
بین تقاضاها و منابع شغلی با توانایی ها و نیازهای فردی آن ها ایجاد می شوند ) تایمز و همکاران، 
2012(. با استفاده از نظریه کرانت )2000( درمورد شخصیت پویا استدالل می شود که افراد پویا 
فرصت ها وشرایط مطلوبی را در شغل خود ایجاد می کنند. تایمز و باِکر )2010( بیان می دارند که 
کارکنان پویا برای ایجاد هماهنگی بیشتر با محیط خود متناسب با نیازها و توانایی هایشان تالش  
1. Ohly
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می کنند- آن ها محیط کارشان را شکل می دهند به طوری که تقاضاها و منابع شغلی خود را با 
نیازها و توانایی های خود متناسب تر می سازند. برا ساس این نظریه، انتظار می رود که کارکنان 
با شخصیت پویا به احتمال بیشتری خواستار دریافت کمک و بازخوراند )منابع اجتماعی(  باشند و 
به گونه ای فعاالنه محیط کار خود را غنی سازند، بدین صورت که خواهان داشتن استقالل بیشتر، 
کسب مهارت های گوناگون، جستجوی فرصت هایی برای یادگیری و آموزش بیشتر و پیشرفت 
در کار )منابع ساختاری( می باشند ) باِکر و همکاران، 2012(. به عالوه، کارکنان با شخصیت پویا 

به احتمال بیشتری به دنبال فرصت های چالش برانگیز می باشند.
نوع نگرش کارکنان نسبت به موضوعات مختلف سازمانی، به ویژه نسبت به شغل و حرفه ای که 
انجام می دهند، می تواند نقش مهمی در افزایش انگیزش آن ها داشته و سبب می شود که آن ها 
وظایف محوله را به بهترین نحو انجام دهند، که این امر به نوبه خود منجر به افزایش اثربخشی و 
کارایی سازمان، می شود. نگرش شغلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، اشتیاق 
شغلی می باشد. اشتیاق شغلی به عنوان میزان انرژی، دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفه ای، توجه بر 
توانایی نیروی انسانی، عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار تعریف می شود؛ که با نیرومندی، وقف 
خود، و جذب مشخص می شود )اسکافلی1 و همکاران، 2002،  به نقل از باکر و همکاران، 2008(. 
نیرومندی با سطوح باالی انرژی و انعطاف پذیری در کار مشخص می شود. وقف خود به دلبستگی 
عمیق با کار و تجربه احساس معنی داری، شور و ذوق و چالش انگیزی مرتبط است. جذب به میزان 
تمرکز و غرق شدن فرد در کارش اشاره دارد، که  به واسطه آن زمان به سرعت سپری می شود و 
این امر کناره گیری از شغل را برای وی، دشوار می سازد. )اسکافلی و باکر، 2004، به نقل از باکر 
و همکاران، 2008(. به  طور خالصه، افراد با اشتیاق سطوح باالیی شور و انرژی و خودکارآمدی 
نسبت به کارشان دارند و بر حوادثی که زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند، اثر می گذارند 
)اسکافلی و همکاران، 2001، به نقل از باِکر و همکاران، 2012(. پژوهش های پیشین نشان می دهند 
که منابع شغلی به گونه ای مثبت با اشتیاق شغلی رابطه دارد )فراتحلیل هالبِسلِبن2، 2010(. فرض بر 
این است که منابع شغلی همچون بازخوراند، حمایت اجتماعی و کسب مهارت های مختلف، هم 
یک نقش انگیزشی بیرونی را ایفا می کند به این دلیل که آن ها وسیله ای برای دستیابی فرد به 
اهداف شغلی اش می باشند و هم یک نقش انگیزشی درونی را، از آنجایی که فرصت هایی برای 
پیشرفت، رشد شخصی و حرفه ای و یادگیری کارکنان فراهم می آورند. همچنین منابع شغلی، 
نیازهای اولیه افراد همچون نیاز به استقالل، ارتباط و شایستگی را برآورده می کنند )وان ِدن بروک3 
و همکاران، 2008(. نکته حائز اهمیت این می باشد که اشتیاق شغلی یک کارکن زمانی افزایش 
می یابد که ترکیبی از تقاضاها و منابع شغلی باال وجود داشته باشد و  ترکیبی از این دو  یک محیط 
کار چالش انگیز و قابل کنترل برای کارکن به وجود می آورد. الزم به ذکر است که رابطه بین 

1. Schaufeli
2. Halbesleben
3. Van den Broeck
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دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی به احتمال زیاد یک رابطه پویاست )باِکر،2011(. بنابراین، 
عالوه بر رابطه علّی مثبت بین دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی، یک رابطه علّی معکوس نیز 
بین این دو وجود دارد. مطابق با این ایده، پارکر و همکاران )2010( پیشنهاد کردند که عاطفه مثبت 
)همچون انرژی و احساسات شور و شوق، به ترتیب بُعد نیرومندی و وقف خود اشتیاق شغلی( یک 
رویکرد تمایل به عمل را در فرد پرورش می دهد. بنابراین کارکنانی که اشتیاق باالیی دارند و 
عواطف مثبت را تجربه می کنند، به احتمال بیشتری رفتارهای پویا را از خود نشان می دهند، به این 
دلیل که قادرند به گونه ای نوآورانه و خالقانه بیندیشند )بیندل و پارکر، 2011؛ پارکر و گریفین1، 
2011(. بنابراین اشتیاق شغلی می تواند به وسیله دگرگون سازی شغل افزایش یابد، اما اشتیاق شغلی 
نیز ممکن است دگرگون سازی شغل را افزایش دهد. این یافته مطابق با مدل اشتیاق شغلی باِکر 
و دیمورتی )2007( است که شامل یک چرخه بازخورد از اشتیاق شغلی به منابع شغلی به واسطه 

دگرگون سازی شغل می باشد.  
در این پژوهش رابطه بین دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی تمرکز مورد تأکید است و استدالل 
می شود کارکنانی که شغل خود را دگرگون می کنند، اشتیاق بیشتری خواهند داشت. کارکنانی 
که تقاضاها و منابع شغلی شان باال است می توانند انتظار داشته باشند تا در یک محیط چالش انگیز، 
غنی و پرمایه کار کنند. افزایش حمایت اجتماعی، استقالل، فرصت هایی برای یادگیری و بازخوراند 
دربارة عملکرد، اشتیاق شغلی را افزایش و غیبت ناشی از بیماری را کاهش می دهند. افرادی که به  
گونه ای پویا در شکل دهی و دگرگون سازی شغل خود درگیر می شوند، سعی می کنند تا شرایط 
کاری خود را با نیازها و توانایی هایشان همسو کنند. کارکنان با شخصیت پویا برای ایجاد تناسب 
بیشتر با محیط کاریشان تالش می کنند )پارکر و کولینز2، 2010؛ تایمز و باِکر، 2010(. آن ها منابع 
شغلی خود را به کار می گیرند و  یک محیط کاری چالش انگیز که در آن شور و ذوق و جذابیت 

که مؤلفه های اشتیاق شغلی می باشند را پرورش می دهند.
عملکرد شغلی مفهومی است که به دلیل اهمیت باالی بهره وری در محل کار، مورد توجه بسیاری 
از سازمان ها می باشد )نیومن3 و همکاران، 2004(. عملکرد شغلی در اصل یک مفهوم چندبعدی 
است و این دیدگاه توسط بسیاری از محققان عملکرد شغلی پذیرفته شده است )کمپبل4 و همکاران، 
به نقل از جانسون و مید5، 2010(. به طور معمول عملکرد شغلی به عنوان اعمال و رفتارهایی که 
تحت کنترل کارکنان می باشند و منجر به دستیابی آن ها به اهداف سازمانی می شوند، تعریف 
شده است )به نقل از جانسون و مید، 2010(. کمپبل و همکاران )1993، به نقل از کوک6، 2008( 
بیان می دارند که عملکرد پیامد رفتار نیست، بلکه خود رفتار است. به عبارت دیگر، عملکرد شغلی 

1. Griffin 
2. Collins
3. Newman
4. Campbell 
5. Johnson & Meade
6. Cook
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شامل رفتارهایی است که کارکنان انجام می دهند و قابل مشاهده می باشند. تعاریف عملکرد شغلی 
باید به جای پیامدها و نتایج رفتار بر خود رفتار تمرکز کند، به این دلیل که تمرکز بر پیامدها باعث 
می شود که کارکنان ساده ترین شیوه دستیابی به نتایج مورد نظر که ممکن است به سازمان ضرر 
برساند را انتخاب کنند و سایر شیوه ها ورفتارهای مهم را مورد توجه قرار ندهند. در پژوهش های 
عملکرد شغلی، بین عملکرد درون نقش و برون نقش تمایز قایل شده اند )َکتز و کان1، 1978، به 
نقل از کوک، 2008(: به طور قابل اعتماد برخورد کردن یا پیشی گرفتن از معیارهای عملکرد 
توصیف شده به وسیله نقش های سازمانی )عملکرد درون نقش( و به طور داوطلبانه و خودجوش 
عمل کردن، انجام دادن فعالیت هایی که به طور رسمی بخشی از شرح شغل افراد نیستند، همانند  
کمک کردن و همکاری با دیگران، محافظت سازمان از آسیب، ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و 

نشان دادن سازمان به طور مطلوب به دیگران )عملکرد برون نقش(. 
بورمن و موتوویدلو2 )1993، به نقل از کوک، 2008( پیشنهاد کرده اند که عملکرد را می توان 
شامل  وظیفه ای  عملکرد  کرد.  تقسیم بندی  زمینه ای  عملکرد  و  وظیفه ای  عملکرد  بخش   2 به 
فعالیت هایی است که مستقیماً مواد خام را به کاالها و خدماتی که سازمان ارایه می دهد، تبدیل 
می کند )مانند فروش کاال(. به عالوه فعالیت های  دیگری از جمله سرویس و نگهداری هسته فنی 
به وسیله تهیه مواد خام، سرپرستی کردن فعالیت های موازی و هر کارکرد ستادی که باعث می شود 
هسته فنی کارکردی اثربخش و برجسته داشته باشد )ویرایشگری که نوشته های مجالت را قبل از 
چاپ تصحیح می کند( را نیز شامل می شود. در مقابل رفتارهای عملکرد زمینه ای هسته فنی را به 
اندازه محیط وسیع تر روانشناختی، اجتماعی و سازمانی که هسته فنی در آن قرار دارد، مورد حمایت 

قرار نمی دهد.
چندین دلیل برای اینکه، چرا کارکنان مشتاق نسبت به کارکنان با اشتیاق شغلی پایین، عملکرد 
بهتری دارند، وجود دارد )دیمورتی و کروپانزانو3، 2010( اما یکی از قانع کننده ترین دالیل این 
است که کارکنان مشتاق اغلب هیجانات مثبتی همچون، شادی، لذت و شور و اشتیاق را تجربه 
می کنند. هیجانات مثبت ناشی از شیوه تفکر افراد می باشد که بدین معنی است که آن ها منابع 
شخصی گوناگونی را مورد استفاده قرار می دهند )فردریکسون4، 2001، به نقل از باِکر و همکاران، 
2012(. این منابع ممکن است شامل منابع فیزیکی )همچون مهارت های فیزیکی و تندرستی(، منابع 
اجتماعی )شبکه های حمایت اجتماعی و دوستان(، منابع ذهنی )همچون، دانش( و منابع روانشناختی 
با  مواجهه  برای  می توانند  منابع شخصی  چنین  باشند.  و خوش بینی(،  )همچون، خودکارآمدی 
تقاضاهای شغلی و انجام کار به گونه ای مطلوب مورد استفاده قرار گیرند )باِکر و زانثوپولو5، 2009؛ 

1. Katz & Kahn
2. Borman & Motowidlo
3. Cropanzano 
4. Fredrickson
5. Xanthopoulou 
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التانز1 و همکاران، 2010(. تعداد مطالعاتی که رابطه مثبت بین اشتیاق و عملکرد شغلی کارکنان 
را نشان می دهند، رو به افزایش است )دیمورتی و کروپانزانو، 2010(. برای مثال هالبِسلِبن و ویلِر2 
)2008( در مطالعه خود بر روی کارکنان آمریکایی، سرپرستان و همکاران صمیمی آن ها از طیف 
گسترده ای از صنایع و حرفه ها نشان دادند که با کنترل کردن جاافتادگی شغلی، اشتیاق شغلی سهم 

منحصر به فردی از واریانس عملکرد شغلی را تبیین می کند. 
براین اساس، پژوهش حاضر برآنست تا با آزمودن الگوی پیشنهادی، رابطه ی مستقیم شخصیت 
پویا با عملکرد شغلی و همچنین رابطه ی غیرمستقیم این دو را از طریق دگرگون سازی شغل و 

اشتیاق شغلی مورد بررسی قرار دهد. شکل 1 الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می دهد.

روش پژوهش
تهران  تمامی کارکنان دفاتر آژانس های هواپیمایی شهر  این پژوهش شامل  جامعه ی آماری 
بودند که از بین آن ها 130  نفر به شیوه تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شدند، و 111 پرسشنامه 
قابل تحلیل جمع آوری شد )بقیه بنا به دالیلی همچون ناقص بودن و عدم عودت حذف شدند(. 

طرح پژوهش همبستگی )از نوع تحلیل ساختاری( بود.

ابزار پژوهش
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از 4 پرسشنامه  استفاده شده است.  

پرسشنامه شخصیت پویا3: در پژوهش حاضر جهت سنجش شخصیت پویا از مقیاس شخصیتی پویا 
که توسط باتمن و کرانت )1993( توسعه یافته است استفاده شد. این پرسشنامه دارای 17 آیتم 
می باشد و پاسخ های آن به صورت لیکرت 5 درجه ای از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 )کاماًل موافقم( 
درجه بندی می شود. باتمن و کرانت )1993( ضریب پایایی این مقیاس را از طریق روش آلفای 
کرونباخ 0/91 گزارش کرده اند. این مقیاس برای اولین بار جهت استفاده در این پژوهش ترجمه 
گردید و مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش ضریب پایایی این مقیاس از طریق روش آلفای 

1. Luthans
2. Wheeler
3. Proactive Personality Questionnaire

شخصیت پویا عملکرد شغلی

دگرگون سازاشتیاق شغلی
 شغل

شکل 1 .مدل پیشنهادی اثر مستقیم و غیرمستقیم شخصیت پویا بر عملکرد درون نقش
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کرونباخ 0/84 به دست آمد. همچنین روایی این مقیاس از طریق روش همبسته کردن با یک سوال 
محقق ساخت 0/78 به دست آمد.

پرسشنامه دگرگون سازی شغل1: در پژوهش حاضر جهت سنجش طراحی شغلی از مقیاس طراحی 
شغلی تایمز و همکاران )2012( استفاده شد. این مقیاس دارای 21 آیتم و  پاسخ های آن بر روی 
یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 ) کاماًل موافقم( نمره گذاری می شوند. 
نونالی و برنشتاین2 )1994( در پژوهشی ضریب پایایی کل این مقیاس را از طریق روش آلفای 
کرونباخ باالی 0/70 و تایمز و باِکر )2012( پایایی ابعاد آن را به ترتیب 0/76، 0/77 و 0/75 گزارش 
دادند. در پژوهش حاضر ضریب پایایی این مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای طراحی شغلی به 
طور کلی 0/78 به دست آمد. همچنین روایی این مقیاس از طریق روش همبسته کردن با یک سوال 

محقق ساخت 0/66 به دست آمد.
پرسشنامه اشتیاق شغلی3: در پژوهش حاضر جهت سنجش اشتیاق شغلی از مقیاس اشتیاق شغلی 
اسکافلی و باکر )2001( استفاده شد. این مقیاس دارای 17 آیتم و سه بعد نیرومندی )6(، وقف 
خود )5( و جذب )6( می باشد. پاسخ های این پرسشنامه بر روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای 
از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 ) کاماًل موافقم( نمره گذاری می شوند. اسکافلی پایایی این مقیاس را در 
دو نمونه به ترتیب برابر با 0/63 و 0/70 به دست آورد. ضریب آلفا برای بعد نیرومندی در نمونه 
اول 0/68 و در نمونه دوم 0/80، برای بعد وقف خود در نمونه اول 0/73 و برای نمونه دوم 0/75 و 
برای بعد سوم در هر دو نمونه برابر با 0/91 به دست آورد )تقی پور، 1388(. تقی پور )1388( در 
پژوهش خود ضریب آلفای 0/94 را گزارش نموده است. در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس به 
روش آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد. همچنین روایی این مقیاس از طریق روش همبسته کردن 

با یک سوال محقق ساخت 0/71 به دست آمد.
عملکرد  مقیاس  از  شغلی  عملکرد  سنجش  جهت  حاضر  پژوهش  شغلی4:در  عملکرد  پرسشنامه 
کارکنان که توسط ویلیامز وآندرسون5)1991( توسعه یافته است، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 
21 آیتم می باشد و پاسخ های آن به صورت لیکرت 5 درجه ای از 1 )کاماًل مخالفم( تا 5 )کاماًل 
این پرسشنامه توسط سرپرست کارکن تکمیل می گردد. ویلیامز  موافقم( درجه بندی می شود. 
و آندرسون )1991( ضریب پایایی این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ 0/88 گزارش 
کرده اند. این مقیاس برای اولین بار جهت استفاده در این پژوهش ترجمه گردید و مورد استفاده 
قرار گرفت. در این پژوهش ضریب پایایی این مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ 0/89 به دست 
آمد. همچنین روایی این مقیاس از طریق روش همبسته کردن با یک سوال محقق ساخت 0/74 به 

دست آمد.
1. Job Crafting Questionnaire
2.  Nunnally & Bernstein 
3. Job Engagement Questionnaire
4. Job Performance Questionnaire
5. Williams & Anderson

Archive of SID

www.SID.ir



مجله روان شناسی اجتماعی62

یافته های پژوهش
پیش از انجام تحلیل اصلی، چند تحلیل اولیه جهت کسب بینش های مقدماتی در ارتباط با داده ها 
انجام شد. یافته های توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار، بزرگترین و کوچکترین نمره های 
اعضای نمونه روی متغیرهای مورد مطالعه و همچنین ماتریس ضرایب همبستگی متغیر ها در جدول 

1  نشان داده شده اند.

متغیرهای  میان  ساده  همبستگی  ضرایب  می دهند،  نشان   1 جدول  مندرجات  که  گونه  همان 
پژوهش در سطح p≥ 0/05 معنی دار می باشند.

میانجی گری  با  شغلی  عملکرد  با  پویا  شخصیت  رابطه  پیشنهادی  الگوی  آزمودن  جهت 
دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی از روش الگویابی معادالت ساختاری استفاده شد. الگوی 
پیشنهادی پژوهش حاضر در مجموع 4 متغیر دارد که یک متغیر به عنوان متغیر پیش بین )مستقل(، 
یک متغیر به عنوان متغیر مالک )وابسته( و دو متغیر به عنوان متغیر میانجی می باشند. به منظور ارزیابی 
الگوی پیشنهادی، روش الگویابی معادالت ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. برازندگی الگوی 
پیشنهادی براساس ترکیبی از سنجه های برازندگی جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی 
اساس شاخص های  بر  داده ها  با  پیشنهادی  الگوی  برازش  قرار گرفتند.  استفاده  مورد  داده ها  با 
شده  گزارش   2 جدول  در  مطلق  برازندگی  شاخص  عنوان  به  مجذورخی،  جمله  از  برازندگی 
است. هر چه مقدار مجذور خی از صفر بزرگتر باشد، برازندگی مدل کمتر  می شود. مجذور خی 
معنی دار، تفاوت معنی دار بین کوواریانس های مفروض و مشاهده شده را نشان می دهد. با وجود 
این، چون فرمول مجذور خی، حجم نمونه را دربر دارد، مقدار آن در مورد نمونه های بزرگ 
متورم می شود و معموالً به لحاظ آماری معنی دار می گردد. به این دلیل بسیاری از پژوهشگران 
مجذورخی را نسبت به درجه آزادی آن )مجذور خی نسبی( مورد بررسی قرار می دهند و معموالً 
استفاده می کنند  برازش  نیکویی  به عنوان یک شاخص سرانگشتی  را  )2مقدار عددی( 2  نسبت 
 GFI، آربوکل1، 1997، به نقل از کالکوئیت2، 2001(. همچنین شاخص های مهم دیگر مانند(
AGFI، IFI، TLI، CFI و NFI نیز در جدول 2 گزارش شده است. در این شاخص ها برازش 

1. Arbuckle
2. Colquitt

بیشترین نمرهکمترین نمرهانحراف معیارمیانگین1234متغیر
163/60310/7983284شخصیت پویا

178/6948/4545094**0/510دگرگون سازی شغل
157/75711/6033285**0/395*0/213اشتیاق شغلی

181/64112/3383197**0/567**0/483**0/490عملکرد شغلی

جدول1. ضرایب همبستگی، میانگین، انحراف معیار، کمترین
 و بیشترین نمره متغیرهای پژوهش شرکت کنندگان

* p>0/05 و  ** p>0/01
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قابل قبول قلمداد می شوند. شاخص مناسب دیگر، شاخص میانگین مربعات خطای  باال  به   0/9
برآورد )RMSEA( است که بر اساس آن مقدار کمتر از  0/08 قابل قبول است و برای مدل های 
بسیارخوب 0/05 و کمتر در نظر گرفته می شود (کادک و برون1، 1993، به نقل از برسو و ساالنوا2 

و اسکافلی، 2007(. 

همانگونه که جدول 2 نشان می دهد، شاخص های برازندگی حاکی از برازش خوب الگوی 
پیشنهادی با داده هاست.

 شکل 2 الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر همراه با ضرایب استاندارد مسیرها را نشان می دهد.

همانطور که در شکل 2 مشاهده می گردد، ضریب مسیرهای به طور کامل معنی دار به دست 
آمده است. وجود رابطه مستقیم معنی دار شخصیت پویا و عملکرد شغلی حاکی از اثر مستقیم این 

متغیر بر عملکرد شغلی است. 
یک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی حاضر، وجود مسیر های غیر مستقیم و واسطه ای بود. رابطه 
واسطه ای با استفاده از روش بوت استرپ )Bootstrap( بررسی شد. نتایج بوت استرپ برای مسیر 

واسطه ای الگوی پیشنهادی را می توان در جدول 3 مشاهده نمود.

1. Cudeck & Browne
2. Breso & Salanova

χ2dfdf/χ2GFIAGFIIFITLICFINFIRMSEAمدل
2/86521/4330/9870/9360/9930/9780/9930/9770/063مدل پیشنهادی

جدول2. برازش مدل پیشنهادی با داده ها بر اساس شاخص های برازندگی

شخصیت پویا عملکرد شغلی

دگرگون سازاشتیاق شغلی
 شغل

شکل 2. الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر همراه با ضرایب استاندارد
 )کلیه ضرایب در سطح 01/0P> معنی دار می باشند(

0/40

0/14

0/17

0/54

خطایسوگیریبوتمقدارمسیر
استاندارد

سطح اطمینان 0/95
حد پایین       حد باال

0/0166         0/00130/01810/1244-0/06220/0608شخصیت پویا←دگرگون سازی شغل←اشتیاق شغلی←عملکرد شغلی

جدول 3. نتایج بوت استرپ برای مسیر واسطه ای الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
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همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است، رابطه غیرمستقیم بین متغیرها معنی دار می باشند. 
عالوه بر آن، نتایج آزمون بوت استرپ نیز نشان داد که رابطه غیرمستقیم در سطح p≥0/05  معنی دار 
می باشد. بنابراین متغیرهای دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی در بین رابطه بین شخصیت پویا و 
عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای میانجی ایفای نقش می کنند و می توان گفت که میزانی از تأثیر 

شخصیت پویا بر عملکرد شغلی ناشی از دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی می باشد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شخصیت پویا و عملکرد شغلی با میانجی گری دگرگون سازی 
شغل و اشتیاق شغلی انجام شد. نتایج نشان داد، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای 
برازش نسبتاً خوبی می باشد. همچنین ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به 
دست آمده است. به عبارت دیگر  شخصیت پویا اثر مستقیم بر عملکرد شغلی دارد. همچنین، وجود 
اثرغیرمستقیم معنی دار بین شخصیت پویا و عملکرد شغلی نشان می دهد که دگرگون سازی شغل و 
اشتیاق شغلی در این رابطه نقش میانجی دارند . از طرفی نتایج آزمون بوت استرپ حاکی از رابطه 
غیرمستقیم معنی دار بین متغیرها در سطح p≥0/05  می باشد. بنابراین متغیرهای دگرگون سازی شغل 
و اشتیاق شغلی در رابطه بین شخصیت پویا و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای میانجی ایفای نقش 
می کنند و می توان گفت که میزانی از تأثیر شخصیت پویا بر عملکرد شغلی ناشی از دگرگون سازی 
شغل و اشتیاق شغلی می باشد. این نتایج همسان با پژوهش های تایمز و باِکر )2010(، هاکانن و همکاران 

)2008(، باِکر و دیمورتی )2007(، اسکافلی و همکاران )2009( و َدنیِل )2006( می باشد. 
پژوهش حاضر شواهدی ارایه می دهد  مبنی بر اینکه چرا شخصیت پویا با عملکرد شغلی رابطه دارد. 
افراد با شخصیت پویا مطابق با میل خود محیط فیزیکی شان را تغییر می دهند )باس، 1987، به نقل از 
باِکر، 2012(. آن ها فرصت ها را شناسایی می کنند، اقداماتی انجام می دهند و تا زمانی که تغیرات 
معنی دار و باارزشی را در محیط کار خود به وجود بیاورند، به تالش خود ادامه می دهند و در این راه 
ثابت قدم می مانند )کَرنت، 1995(. پژوهش حاضر، یافته های پیشین را از طریق نشان دادن اینکه افراد 
با شخصیت پویا تمایل زیادی دارند تا به شیوه ای پویا به واسطه فراهم آوردن تقاضاها و منابع شغلی باال، 
تغییراتی را ایجاد نمایند، توسعه داد. این یافته همسان با یافته های کَرنت )2000( می باشد که استدالل 
می کند پویایی اثر مثبتی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد به این دلیل که افراد پویا فرصت هایی را برای 
مؤثر واقع شدن ایجاد می کنند. دگرگون سازی شغل، اشتیاق شغلی را تسهیل می کند و به طور غیر 
مستقیم بر عملکرد شغلی اثر می گذارد، زیرا کارکنانی که محیط کار خود را تغییر می دهند به گونه ای 
پویا تقاضاها و منابع شغلیشان را با توانایی ها و نیازهای خود متناسب می سازند )تایمز و باِکر، 2010(. 
به طور مشابه، گریگوراس و دیِفندورف )2010( نشان دادند که شخصیت پویا، عملکرد شغلی را از 
طریق نیاز به خشنودی پیش بینی می کند. نظریه تناسب شخص- محیط استدالل می کند، زمانی که 
بین توانایی ها و نیازهای کارکنان از یک سو و بین تقاضاها و منابع سازمانی از سوی دیگر، هیچگونه 
تناسبی وجود نداشته باشد، کارکنان سازمان را ترک خواهند کرد )ادواردز، 2008(. پژوهش حاضر 
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پیشنهاد می کند اگر کارکنان نتوانند یا نخواهند سازمانشان را ترک کنند، ممکن است به عنوان وسیله ای 
برای ایجاد تناسب بین خود و محیطشان، در رفتارهای دگرگون سازی شغل درگیر شوند. این یافته که 
شخصیت پویا عملکرد را از طریق دگرگون سازی شغل و اشتیاق شغلی پیش بینی می کند همسان با یافته 
َدنیِل )2006( می باشد که ادعا می کند گرایشات کلی اغلب پیش بینی کننده مهمی برای عملکرد شغلی 

در سازمان می باشند.
چنین استنباط می شود کارکنانی که محیط کار خود را به گونه ای پویا تغییر می دهند یعنی در 
دگرگون سازی شغل خود درگیر می شوند، اشتیاق بیشتری خواهند داشت. چندین شواهد غیرمستقیم 
برای یک چنین فرآیندی وجود دارد. برای مثال، هاکانِن1 و همکاران )2008( در مطالعه 3-2 ساله خود 
بر روی 2555دندانپزشک  فنالندی، دریافتند که بین ابتکار شخصی و اشتیاق شغلی رابطه مثبتی وجود 
دارد. به ویژه، آن ها دریافتند که دندانپزشک هایی که ابتکار شخصی بیشتری از آنچه که از آن ها انتظار 
می رفت، در کار خود اعمال می داشتند، و به گونه ای فعاالنه در مسائل سازمانی مشارکت می کردند، 
اشتیاق شغلی بیشتری داشتند. عالوه بر این، هایونِن2 و همکاران )2009( نشان دادند مدیرانی که تمایل 
بیشتری داشتند تا در شغل خود پیشرفت کنند و دانش حرفه ای خود را افزایش دهند، اشتیاق بیشتری 
نیز داشتند. این افراد به احتمال زیاد نگرش های مثبتی نسبت به افزایش بهره وری در شغل خود دارند، 
تیم هایی را برای عملکرد بهتر جهت دستیابی به اهداف کاری تشکیل می دهند و در این راه تالش 
زیادی اعمال می دارند. این یافته ها نشان می دهند که کارکنان مشتاق در محیط کار خود افراد منفعلی 

نیستند و در صورت نیاز به گونه ای فعاالنه آن را تغییر می دهند.
چندین مطالعه نشان دادند در محیطی که کارکنان قادرند تا شغل خود را طراحی کنند و در یک محیط 
غنی و چالش انگیز فعالیت کنند، اشتیاق شغلی شان افزایش می یابد )باِکر و دیمورتی، 2008(. برای 
مثال، هاکانِن و همکاران )2005( در مطالعه ای بر روی دندانپزشک های شاغل در بخش دولتی دریافتند 
که به طور ویژه، ترکیب تقاضاهای شغلی باال )همچون، فشار کار، تقاضاهای هیجانی( و منابع شغلی باال 
)همچون، قابلیت تغییرپذیری مهار ت های شغلی مورد نیاز و ارتباط با همکاران(، اشتیاق شغلی را افزایش 
می دهد. به عالوه، اسکافلی و همکاران )2009( در مطالعه خود بر روی مدیران و اعضای هیئت رئیسه 
شرکت ارتباط از راه دور داتون، دریافتند که تغییرات در منابع شغلی، اشتیاق شغلی را در یک دوره زمانی 

یک ساله پیش بینی می کنند.
به طور کلی افرادی که تمایل دارند نا پویا باشند، نسبت به همتایان منفعل خود عملکرد بهتری نخواهند 
داشت، مگر اینکه آن ها به طور واقعی در رفتارهای پویا در محل کار درگیر شوند )دگرگون سازی 
شغل(. براساس یافته های این پژوهش می توان پیش بینی کرد که کارکنانی که تقاضاهای شغلی خود را 
متناسب می سازند، به طوری که آن ها را چالش انگیزتر سازند و افرادی که منابع اجتماعی و ساختاری 
شغل خود را افزایش می دهند، می توانند نسبت به کارکنانی که تقاضاها و منابع شغلی خود را افزایش 

نمی دهند، عملکرد بهتری داشته باشند. 

1. Hakanen
2. Hyvonen
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