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بررسی رابطه بین شخصیت پویا و استقالل کاری با شکل دهی شغل
Investigate the relationship between proactive personality and work
Autonomy with job crafting
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هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین استقالل کاری و شخصیت پویا
با شکل دهی شغل در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران می باشد .در
این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون

همزمان استفاده شده است .جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت

ملی حفاری ایران می باشد که تعداد  121نفر از آنها به عنوان نمونه و به

روش تصادفی ساده انتخاب شده اند .شرکت کنندگان در این

پژوهش،پرسشنامه های شکل دهی شغلی  ،استقالل کاری و شخصیت

پویا را تکمیل نمودند .نتایج حاصل از همبستگی پیرسون رابطه معنادار

بین استقالل کاری و شکل دهی شغل را نشان داد ( )p<0/10همچنین
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تعامل استقالل کاری و شخصیت
پویا ،شکل دهی شغل را پیش بینی می نمایند(.)p<0/10
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Abstract
The purpose of This correlation-based study was to
examine the relationship between work Autonomy and
proactive personality with job crafting amongst the
staff National Iranian Drilling Company (NIDC).
Instruments used were job crafting Inventory, work
Autonomy and proactive personality Questionnaires
which were responded to, by 121 of the staff working
in the NIDC also In this study , regression analysis
was used to data. The regression analysis revealed that
work Autonomy and proactive personality can be
known as predictors of the job crafting.
Keywords: work Autonomy, proactive personality,
job crafting
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مقدمه

شکلدهی شغل 2از جمله موضوعات جدید روانشناسی صنعتی و سازمانی در قرن بیست و یکم می باشد که برای اولین بار توسط

ورزسنیوسکی و داتون ) 2001 ( 3مطرح شده است ،اهمیت این سازه در اثربخشی فردی ،تیمی و سازمانی و ارتقا عملکرد کارکنان،

سبب گشته که برخی پژوهشگران تحقیقات گسترده ای را در زمینه چگونگی اثرگذاری ویژگیهای شخصیتی و محیطی بر شکل-

دهی شغل انجام دهند .گیتولسکو 4و همکاران ( ) 006 2شکل دهی شغلی را به عنوان رفتارهای تغییر ابتکاری که کارکنان از طریق
آنها شغل خویش را با ارجحیت ها،انگیزه ها و عالیق خود منطبق می کنند ،تعریف نموند .ورزسنیوسکی و داتون (  ) 2001معتقدند،

شکل دهی شغل ممکن است شکلهای متفاوتی داشته باشد ،اول اینکه کارکنان ممکن است برخی از جنبه های شغلی و وظایف

مرتبط با شغل را تغییر دهند .برای مثال ممکن است مقدار وظایف یا محتوای آنرا تغیر دهند دوم اینکه کارکنان ممکن است برخی از
جنبه های کاری که به ارتباط برقرار کردن با دیگران مربوط است را تغییر دهند برای مثال ممکن است مقدار یا گرمی روابط با

مشتریان و همکاران را تغیر دهند .نوع سوم از شکل دهی شغل به آن تغییراتی از شغل اشاره دارد که کارکنان آن را با هدف افزایش
معناداری شغل انجام می دهند .این تغییرات در شغل می تواند منجر به دستیابی به اهداف کاری شود .هورنانگ 5و همکاران( )01 20

بیان کردند که ویژگی محوری شکلدهی شغل این است که کارکنان وظایف یا ویژگی های شغلشان را بصورت ابتکاری تغییر می

دهند .تفاوت شکلدهی شغلی با طراحی مجدد شغل این است که کارکنان با سرپرست خود در مورد تغیر جنبه های کاری مذاکره
نمی کنند .تایم و باکر )01 20 ( 6شکلدهی شغلی را با توجه به مدل الزامات – منابع شغل )jd-r( 7به عنوان تغییراتی که کارکنان در

جهت برقراری تعادل بین منابع شغلی و الزامات شغلی با توانایی ها و نیازهای شخصی خود اعمال می کنند تعریف کردند .بر طبق این

مدل ویژگی هایی شغلی را می توان در دو دسته ی منابع شغلی و الزامات شغلی طبقه بندی نمود.

الزامات شغلی به جنبه هایی از شغل که نیازمند حفظ تالش ها یا مهارت های فیزیکی و روانشناختی (شناختی و هیجانی) است ،اشاره

دارد و منابع شغلی به جنبه هایی از شغل اشاره دارد که به رسیدن به اهداف کاری ،کاهش الزامات شغل و هزینه های روانشناختی و

فیزیولوژیکی و برانگیختن رشد فردی و یادگیری را منجر می گردد .زمانی که الزامات شغلی با منابع شغلی متناسب نباشد کارکنان
ممکن است که برای کاهش این تناسب از شکلدهی شغل استفاده کنند .براساس مدل الزامات -منابع شغل ،شکلدهی شغل شامل سه
بعد است که عبارتند از .1 :افزایش منابع شغل

8

.2افزایش چالش انگیزی الزامات شغل .3 9کاهش بازدارندگی الزامات شغل. 10

باکرو همکاران(  ) 2007بیان کردند که منابع شغلی می توانند به عنوان ضربه گیری بر علیه اثرات منفی الزامات شغل عمل کنند و

موقعی که الزامات شغل به اندازه ی کافی باال باشند می توانند به اشتیاق کاری بینجامند منابع شغلی باعث افزایش اشتیاق کاری می
گردد ،که این می تواند به بازده های سازمانی مثبتی منجر شود(ساالنوا 11و همکاران .) 2005 ،بعد دوم شکلدهی شغلی به افزایش

سطح چالش الزامات شغل اشاره دارد،کاس 12و همکاران(  ) 2001معتقدند که مشاغل خستگی آور منجر به غیبت و نارضایتی شغلی
2
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کارکنان می شود ،بنابراین برای حفظ انگیزش کارکنان مهم است که وظایف کاری آنها سطح کافی از الزامات شغلی چالش انگیز
را داشته باشد .الزامات شغلی چالش انگیز باعث می شود که کارکنان دانش و مهارتهایشان را برای دستیابی به اهداف شغلی نسبتا

دشوار توسعه دهند (لپین و پادساکوف .) 2001 ،13بعد سوم شکلدهی شغلی اشاره به کاهش الزامات بازدارنده شغل دارد ،زمانی که

کارکنان متوجه شوند که الزامات شغلی سخت و طاقت فرسا هستند ممکن است داوطلبانه الزامات شغلی خود را کاهش دهند در

معرض قرار گرفتن طوالنی مدت با سطح باالیی از الزامات شغل و سطح پایینی از منابع شغلی منجر به پیامدهای منفی برای سالمت

مانند فرسودگی خواهد شد(اسچافلی 14و همکاران. ) 2009 ،کراوفورد 15و همکاران(  )01 20نیز به رابطه منفی بین اشتیاق کاری و
الزامات شغلی بازدارنده دست یافت.جورجیوسکی و هابفول ) 2008 (16بیان کردند که الزامات شغلی چالش برانگیزی که فرد در آنها

مهارت دارد منجر به سطح باالیی از خودکارامدی و رضایت شغلی شوند.
شخصیت پویا

افراد همیشه گیرندگان منفعل از محدودیت های محیطی نسبت به رفتارشان نیستند ،در عوض آنها می توانند شرایط جاری زندگیشان

یکند؛ که شامل مبارزه با
را تغییر دهند ،کرنت ) 2000 ( 17به رفتار پویا به عنوان" داشتن ابتکار در اصالح کردن شرایط جاری اشاره م 

یباشد .باتمن و کرنت )3991( 18شخصیت فعال را به عنوان سازهای معرفی
وضع موجود بجای سازش منفعالنه با شرایط حاضر م 

کردند که افراد دارای این ویژگی از خود ابتکار نشان میدهند ،فعالیت میکنند و تا زمانی که تغییرات معنادار ایجاد نکنند به فعالیت
خویش ادامه میدهند .در واقع این سازهی شخصیتی برای تمایز بین گرایش و تمایل افراد در اثرگذاری بر محیط مورد استفاده قرار
می گیرد ،افرادی که سطح باالیی از این ویژگی را دارند ،مطابق میل نیروهای محیطی رفتار نمی کنند (تحت تاثیر محیط قرار نمی
گیرند) و برای تغیر محیط تالش فراوانی را از خود نشان می دهند (باتمن و کرانت.)3991،

این افراد در شناسایی و استفاده از فرصت ها مهارت باالیی دارند ،و ابتکار عمل و پافشاری وسماجت باالیی در تغیر شرایط محیطی به

سود خویش نشان می دهند .محققان معتقدند که شخصیت فعال می تواند بر کارآفرینی تاثیر داشته باشد ،افراد پویا نقش خود را خیلی

شهایشان را برای خالصه کردن وظایف و اهداف جدید دوباره
یکنند (پارکر ،وال ،و جکسون )7991 ، 19و نق 
گسترده تفسیر م 

یکنند (فرس و فای .) 2001 ، 20تحقیق در پویا بودن نسبتًاًا بر یک دیدگاه ایستا از پویا بودن تمرکز داشته است ،با فرض اینکه
تعریف م 

پویا بودن یک رویداد منفرد است .بیندل 21و پارکر ( ) 200 9حمایت اولیه تجربی را برای یک مدل فرایندی از پویا بودن پیشنهاد

شها برای درک پویا بودن بیشتر از همه در نظریه انگیزش دیده میشود (بندورا 1986 ، 22؛ هاکر، 23
کرده و یافتهاند .به طور نظری ،تال 
 1985؛ هاکمن و اولدهام.) 1976 ، 24
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استقالل کاری

استقالل کاری 25درجه ای است که افراد بتوانند خودشان ،فرایندها و اولویت های شغلی شان را تعیین کنند (وروم  .) 19 64 ،26نیاز به
استقالل نشان دهنده میل ذاتی فرد به احساس ارادی بودن و تجربه حس انتخاب آزاد روانشناختی هنگام انجام یک فعالیت می باشد

(دسی و رایان 2000 ،27؛ به نقل از وندن بروک28و همکاران .)01 20 ،کاراسک )7991( 29نیز استقالل کاری را برابر با گستره تصمیم و

کنترل بر بهکارگیری مهارت میداند ،باکر و اسکاوفلی ) 2000 ( 30بیان کردند که استقالل یکی از مهمترین منابع شغلی است که
چنانچه فرد از آن برخوردار باشد از درون برانگیخته می شود تا به اهداف کاری خویش دست یابد ،هم چنین استقالل در کار می

تواند به سازگاری فرد با الزامات شغلی کمک نماید زیرا کارکنان این آگاهی را پیدا می کنند که چگونه و چه زمانی به این الزامات

پاسخ دهند(به نقل از شکرکن و ارشدی .) 1387 ،با توجه به مطالب ذکر شده هدف از این پژوهش را می توان در سواالت زیر

خالصه نمود:

 -1آیا بین استقالل کاری و شخصیت پویا با شکل دهی شغل رابطه معنادار مثبت وجود دارد؟
 -2آیا از طریق استقالل کاری و شخصیت پویا می توان شکل دهی شغلی را پیش بینی نمود؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی (رگرسیون همزمان) می باشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت ملی

حفاری اهواز می باشند که تعداد  121نفر از آنها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ،به عنوان نمونه
انتخاب شدند .همچنین  78 /5درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق مرد و  21 /5درصد زن 20 /2،مجرد و  79 /8متاهل ،با حداقل

سابقه کاری  3سال و حداکثر سابقه کاری  32سال بودند ،از لحاظ سطح تحصیالت بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به شرکت

کنندگان دارای مدرک دیپلم و پایین تر( 39 /3درصد)،لیسانس( ) 34 /5و فوق لیسانس( )62/2بود ،هم چنین شرکت کنندگان در این
پژوهش پرسشنامه های زیر را تکمیل نمودند:

شکل دهی شغل :در این پژوهش جهت سنجش شکل دهی شغلی از مقیاس  21آیتمی تایم و همکاران(  )11 20استفاده شده است .این

پرسشنامه بصورت لیکرت  5در جه ای از بسیار مخالفم( )1تا بسیار موافقم( )5درجه بندی شده است .تایم ،باکر و درکس( )11 20

پایایی و روایی این مقیاس را اندازه گیری نمودند .پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های
افزایش منابع ساختاری ،0/ 82کاهش بازدارندگی الزامات شغل  0/ 79و افزایش چالش انگیزی الزامات شغل  0/ 75بدست آوردند .هم

چنین روایی این پرسشنامه را در حد قابل قبولی ذکر نمودند .در این پژوهش پایایی کلی مقیاس شکل دهی شغل  0/ 79و پایایی مولفه

های افزایش منابع ساختاری ،کاهش بازدارندگی شغلی و افزایش چالش انگیزی الزامات شغل از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر

با  0/ 71 ،0/ 80و  0/ 78بدست آمد ،هم چنین در این پژوهش نیز تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس  ،امکان در نظر گرفتن
 21سؤال را به عنوان یک عامل در این پژوهش مستند ساخت و آلفای کرونباخ را  0/82بدست داد.

پرسشنامه شخصیت پویا:در این پژوهش برای سنجش شخصیت پویا از پرسشنامه  01آیتمی کرنت و کرایمر( )9991استفاده شده

است .پاسخ ها بر روی لیکرت پنج درجه ای از کامال مخالفم( )1تا کامال موافقم( )5درجه بندی شده اند ،کرنت و کرایمر()1991
25
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پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 81و روایی آنرا در حد قابل قبولی ذکر نمودند .پایایی این پرسشنامه در این
پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/ 90و روایی آن از طریق همبسته نمودن با یک سنجه تک آیتمی  r = 0/ 76در سطح

معناداری  p<0/1 000بدست آمد.

پرسشنامه استقالل کاری :در پژوهش حاضر ،پرسشنامه  4ماده ای کویین و ِشِشپارد (  ) 1974جهت سنجش استقالل کاری ،مورد استفاده

قرار گرفت .پاسخ ها بر روی یک لیکرت  5درجه ای از بسیار مخالفم( )1تا بسیار موافقم ( )5درجه بندی شده بودند .ارشدی و

شکرکن( ) 1387ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف  0/ 56به دست آوردند و روایی این مقیاس را از طریق همبسته
نمودن با یک سنجه تک ماده ای  0/ 79بدست آمد.

یافتهها

همانطور که در جدول( )1مشاهده می شود ،یافته های توصیفی پژوهش که شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین مقدار و

بیشترین مقدار به شرح زیر می باشد:

جدول  .1یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

45 /25

شکل دهی شغلی
شخصیت پویا
استقالل کاری

کمترین مقدار
31

8/18

بیشترین مقدار
63

19 / 96

6/ 48

10

30

11/77

4/ 63

6

20

همان طور که در جدول پایین مشاهده می شود نتایج مربوط به ضرایب همبستگی بین شخصیت پویا و استقالل کاری با شکل دهی

شغل به ترتیب  0/ 12و  0/ 58بدست آمد .ضریب همبستگی بین استقالل شغلی با شکل دهی شغل در سطح  P<0/ 05معنادار است اما
ضریب همبستگی بین شخصیت پویا با شکل دهی شغل در سطح  P<0/ 05معنادار نشد.

جدول .2ضرایب همبستگی ساده بین استقالل کاری و شخصیت پویا با شکل دهی شغلی
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/21

0/90

0/ 58

استقالل کاری
شخصیت پویا

0/ 00

جدول  .3ضرایب همبستگی چندگانه برای متغیرهای پیش بین شکل دهی شغلی
متغیر
ثابت

B
23 / 77

β
-

نسبت t

سطح معناداری

8/22

0/ 00

شخصیت پویا

0/ 36

0/ 27

3/ 73

0/ 00

استقالل کاری

1/22

0/ 64

8/88

0/ 00

 R2= 0/93تعدیل شده F= 04/39 R= 0/36 R2= 0/04
2

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود ،مقدار  Rو Rبدست آمده به ترتیب  0/ 63و  0/ 40می باشد .این نتایج نشان می دهندکه

تغییرات در سطوح استقالل کاری و شخصیت فعال  40درصد از واريانس متغير تعهد سازمانی را تبیین می کند .هم چنین مقدر F

بدست آمده (  ) 40 / 93نیز معنادار بود(  ،) P =0/ 00هم چنین میزان تاثیر استقالل کاری و شخصیت فعال بر شکل دهی شغلی به نیز

معنادار و به ترتیب  0/ 64و  0/ 27بدست آمد.
بحث و نتیجهگیری

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استقالل کاری و شخصیت فعال با شکل دهی شغلی می باشد.نتایج پژوهش نشان داد که

استقالل کاری و شکل دهی شغلی رابطه معنادار مثبتی دارند ولی رابطه شخصیت پویا با شکل دهی شغلی غیرمعنادار بدست آمد .نتایج
حاصل از رگرسیون همزمان نشان داد که تعامل استقالل کاری و شخصیت فعال رابطه معنادار مثبتی با شکل دهی شغلی دارند .نتایج
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این پژوهش همسان با تحقیقات کیگاندو (  ،) 1983کرانت (  ،) 2000ورزسنیوسکی و داتون(  ) 2001و تایم و باکر(  )01 20و می

باشد.کرانت(  ) 2000معتقد است که شخصیت فعال پیشبینی قوی برای شکلدهی شغلی میباشد .باتمن ( )3991بیان کرد که افراد

دارای شخصیت فعال فرصت ها برای تغییر را به خوبی شناسایی می کنند و برای رسیدن به آن تغییر معنادار ،تالش می کنند.این قابل

پیشبینی است که افراد دارای شخصیت فعال تغییراتی را در محیط اعمال کنند که برای بهتر انجام دادن تکالیف شغلیشان مثمرثمر
باشد (کرانت .) 2000 ،این افراد به احتمال بیشتری جنبههایی از کارشان را که در رسیدن به اهداف کاری مفید نیستند را تغییر می دهند
و الزامات شغلی آینده و اقدامات الزم برای غلبه بر این الزامات را بخوبی پیش بینی میکنند (فای و فرس .) 2001 ،تحقیقات نشان

دادند که افراد فعال رفتارهای نوآورانه را که آنها را درگیر در فعالیتهای تغییر در شغل مینماید ،از خود نشان میدهند (سیبرت و
همکاران .) 2001 ،پارکر و اوهلی ) 2008 ( 31بیان کردند که شکل دهی شغلی می تواند شامل استقالل بیشترکارکنان شود که منجر به

احساس مسؤلیت بیشتر کارکنان به عملکرد خویش شود و درنتیجه ممکن است انگیزه بیشتری برای تالش در راستای انجام وظایف
شغلی داشته باشند .این تغییرات در شغل ممکن است منجر به دستیابی به اهداف کاری شود.

کیگاندو ) 1983 ( 32بیان کرد شکل دهی شغلی با احتمال زیاد زمانی رخ می دهد که کارکنان وظیفهای را که انجام می دهند بتوانند به
طور مستقل از دیگران به اتمام برسانند .دراین صورت کارکنان مجبور نیستند به عملکرد دیگر همکارانشان متکی دنشاب   ... ..ای ینامز ن   

آسانتر است که فرد برای دستیابی به نتایج مثبت ،با شغلشان تا اندازه ای تطابق داشته باشند .در مقابل ،زمانی که کارکنان وظایفش  نا رررا
انجام می دهند در حالی که آنها وابستگی زیادی دارند (یعنی جایی که عملکرد موفقیت آمیز فرد ،مبتنی زیمآ تیقفوم درکلمع رب       

دیگران است این ممکن است سخت باشد که به طور پویا برخی تغییرات را در شغل ایجاد کنیم .هم کی تسا نکمم هک یروطنا

   

تغییر ،نیازمند ایجاد تغییراتی برای همکاران دیگر (که عملکرد شخصیشان وابسته به شکل دهنده به شغل است) باشد (ورزسنیوسکی و

داتون .) 2001 ،هم چنین تایم و باکر(  ) 2009در پژوهش خویش خاطر نشان ساختند که ادراک عدم تناسببب شغللل -شخصصص از سوییی

کارکنانی که استقالل کاری باالیی دارند و افرادی که ویژگی هایی مانند خودکارامدی و خودتنظیمی باالیی دارند منجر به رفتارهایی

که شکل دهی شغلی را در پی دارد ،می گردد.
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