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چکیده
مقدمــه :فشــار روانــی شــغلی همچــون ابهــام نقــش موقعیتــی اســت کــه از تعامــل میــان افــراد و مشــاغل بــه
وجــود میآیــد و موجــب کاهــش عملکــرد و خشــنودی شــغلی میگــردد .افــراد پویــا بــا رفتارهایــی مثــل ابتــکار
کاری ،ابهــام شــغلی را رفــع میکننــد .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا خشــنودی شــغلی
و عملکــرد شــغلی بــا میانجیگــری رفتارهــای پویــا بودهســت.
روش کار :جامعــه ایــن پژوهــش کارکنــان رســمی و قــراردادی پاالیشــگاه گاز بیــد بلنــد بــوده اســت کــه بــر
اســاس روش نمونهگیــری طبق ـهای تعــداد 260نفــر بــه عنــوان نمونــه پژوهــش حاضــر انتخــاب شــدند .طــرح
پژوهــش در ایــن مطالعــه از نــوع طــرح همبســتگی ،از طریــق الگــو یابــی معــادالت ســاختاری (Structural
 )Equation Modelingاســت .ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل مقیــاس ابهــام نقــش ریــز،
هــوس و لیرتزمــن ،پرسشــنامه خشــنودی شــغلی (بریفیلــد و راث) و پرسشــنامه عملکــرد شــغلی ،پرسشــنامه
رفتارهــای پویــا بــود .ارزیابــی الگــوی پیشــنهادی بــا اســتفاده از روش تحلیــل مســیر انجــام شــد.
یافتههــا :نتایــج از برازندگــی الگــو بــا داده هــا حمایــت کردنــد .یافتههــا نشــان داد کــه رفتــار پویــا رابطــه ابهــام
نقــش بــا خشــنودی شــغلی و عملکــرد شــغلی را میانجیگــری میکنــد .همــه مســیرهای الگــوی پژوهــش در
ســطح  P>0/001معنــیدار هســتند و شــاخص بــرازش کلــی ( 0/04 )RMSEAمیباشــد کــه نشــان دهنــده
بــرازش عالــی الگــو میباشــد.
نتیجهگیــری :رفتارهــای پویــای شــغلی موجــب رفــع ابهــام بــرای کارکنــان می  شــود و در نهایــت اثــرات منفــی
ابهــام نقــش برمتغیرهــای خشــنودی و عملکــردی شــغلی را دفــع کــرده و موجــب باالرفتــن عملکــرد و خشــنودی
کارکنــان میگردد.

مقدمه
ابهــام نقــش عبــارت از عــدم وضــوح و روشــنی نقــش ،اهــداف شــغلی
و حــوزه مســئولیتهای شــغلی فــرد اســت [ .]1ابهــام نقــش زمانــی
پدیــد میآیــد کــه روشــن نباشــد نقــش فــرد چیســت ،از جملــه
هنگامــی کــه بــه روشــنی معلــوم نباشــد هــدف از شــغل معینــی
چیســت یــا حــدود مســئولیتهای فــرد کــدام اســت .ابهــام نقــش در
واقــع زمانــی بــه اســترس منجــر میشــود کــه فــرد را از بهــرهوری و
پیشــرفت بــاز م ـیدارد و عملکــردش را کاهــش میدهــد [ .]1فشــار
روانــی شــغلی موقعیتــی اســت کــه از تعامــل میــان افــراد و مشــاغل به
وجــود میآیــد و وجــه مشــخصه آن تغییراتــی اســت کــه در درون
افــراد رخ میدهــد و آنهــا را وادار میکنــد تــا از نحــوه عمــل بهنجــار
خــود انحــراف جوینــد [ .]2نمونــهای از ایــن فشــار زا هــای شــغلی،
ابهــام نقــش میباشــد کــه بــه معنــای عــدم وضــوح و روشــنی در
رابطــه بــا انتظــارات نقــش فــرد میباشــد [ .]3گاه کارمنــدان دربــاره
ضــرورت نقشهــای متفاوتــی کــه در محیــط کار بایــد ایفــا کننــد دید
روشــنی ندارنــد .ایــن مســئله میتوانــد بــه ابهــام نقــش منتهــی گــردد
کــه نوعــی حــس عــدم اطمینــان دربــاره ضرورتهــای نقــش خــاص

اســت کــه انتظــار مـیرود فــرد ایفــا کنــد [.]4
بــه طــور کلــی ابهام ممکــن اســت از آمــوزش ناکافــی ،ارتبــاط ضعیف،
دریــغ ورزیــدن عمــدی از دادن اطالعــات یــا تحریــف عمــدی اطالعات
از ســوی یــک همــکار یــا سرپرســت ناشــی شــود .ابهــام نقــش
مواقعــی پیــش میآیــد کــه وظیفــهای را کــه بــه متصــدی نقــش

محــول گردیــده اســت بــه روشــنی و وضــوح بــر حســب رفتارهــای
مــورد انتظــار (اولویتهــای وظایــف یــا اقدامــات کاری) یــا بــر
حســب ســطح عملکــرد مــورد ســنجش (مالکــی کــه متصــدی نقــش
بــه وســیله آن مــورد قضــاوت و ارزشــیابی قــرار میگیــرد) تعریــف
نشــده باشــد [.]5
تقریبــاً هــر کســی ،درجاتــی از ابهــام را تجربــه میکنــد؛ شــغل
جدیــد ،ترفیــع یــا انتقــال ،رئیــس جدیــد ،مســئولیت سرپرســتی
جدیــد و شــرکت جدیــد و تغییــر در ســاختار موجــود ســازمان .تمامی
ایــن رخدادهــا و وقایعــی از ایــن دســت ،میتواننــد موجــب بــروز
حالــت موقتــی ابهــام شــود [ .]3آثــار ایــن ابهامهــای زودگــذر نــه
تنهــا ،مثبــت نیســت بلکــه اکثــر کارکنــان را بــا مشــکالت جــدی
روبــرو میســازد .در مطالعــات انجــام شــده توســط کاهــن و همــکاران
[ ]2بــه طــور ویــژهای بــه مســئله ابهــام نقــش پرداختــه اســت .کاهــن
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دریافــت ،کارکنانــی کــه بــا ابهــام نقــش بیشــتری مواجــه میشــوند
در مقایســه بــا آنهایــی کــه مقادیــر کمتــری از ابهــام را تجربــه
کردهانــد ،ناخشــنودی شــغلی بیشــتر ،تنشهــای کاری بیشــتر و
ســطوح پایینتــری از اعتمــاد بــه نفــس را گــزارش میکننــد .ابهــام
شــغلی موقیعتــی اســت کــه موجــب عــدم اطمینــان در کار میگــردد
و باعــث برانگیختــن رفتارهــای پویــا میشــود تــا کارکنــان ایــن
موقعیــت را برطــرف کننــد .کارکنــان بــه طــوری عمــل میکننــد تــا
از مشــکالت جلوگیــری کــرده و وظایــف خــود را بــه نحــو احســن
انجــام دهنــد .یــک مجموعــه از مطالعــات میدانــی و آزمایشــگاهی
نشــان دادهانــد کــه ابهــام نقــش و عــدم اطمینــان ســطوح باالیــی از
رفتارهــای پویــا شــامل جســتجوی اطالعــات و جســتجوی بازخــورد را
پیــش بینــی میکنــد [.]6
از آنجــا کــه امــروزه منابــع انســانی و نــوع روابــط آنهــا بــرای هــر
ســازمان و بــه طــور کلــی بــرای جامعــه مهمتریــن عامــل و ســرمایه
محســوب میشــود ،بنابرایــن افــرادی کــه بتواننــد در ایجــاد و
گســترش روابــط خــود بــا جامعــه مهــارت الزم را بدســت آورنــد،
قــدرت و موفقیــت را در اختیــار خواهنــد گرفــت .ایــن موضــوع بســیار
جالــب اســت کــه چــرا عــدهای بــا اینکــه بــر افــکار و احساســات خــود
مســلطاند و امکاناتــی در اختیــار دارنــد ،از آنهــا بهــره نمیگیرنــد
و بــه صــورت منفعــل بــا محیــط خــود رودررو میشــوند ،در حالــی
کــه عــدهای دیگــر بــه صــورت فعاالنــه خــود را بــا محیــط درگیــر
میســازند ،آگاهانــه دســت بــه تغییــر شــرایط اطرافشــان میزننــد،
بــه موفقیتهــای بزرگــی در حیط ـهی مســؤولیتهای شــغلی دســت
مییابنــد و توانایــی بالقــوهای بــرای ایجــاد تغییــر در محیــط کاری
دارنــد [ .]7بــه طــور ســنتی ،روانشناســی کار بــر روی الزامــات کاری
کــه کارکنــان بــرای انجــام شــغل خــود بــه آنهــا نیــاز دارنــد و بــر
اهدافــی کــه بــه وســیله ســازمان بــرای کارکنــان تهیــه میشــد
وکارکنــان بایــد بــه اهــداف مشــخص شــده متعهــد میشــدند تمرکــز
میکــرد [ .]8در مقابــل ،دیدگاههــای جدیــد در روانشناســی کار بــر
فعــال بــودن و بــروز رفتارهــای نوآورانــه از جانــب کارکنــان توجــه
میکننــد ،کــه پویایــی از جملــه ایــن رفتارهــای کاری اســت کــه
کارکنــان بــا اینگونــه رفتارهــا تــاش میکننــد ویژگیهــا و موقعیــت
شــغلی خــود را تغییــر داده و بهبــود ببخشــند [.]9
پویایــی شــامل تالشهــای ابتــکاری بــرای بــه وجــود آوردن تغییــر
در محیــط کار یــا خــود شــخص بــرای خلــق آینــدهای متفــاوت
اســت [ .]7رفتارهــای پویــا بــه عنــوان تعییــن کننــده حیاتــی
موفقیــت ســازمانی تبدیــل شــده اســت .شــرکتها بایــد بــر شــناخت
و تصحیــح رویههــا و ســامانههایی کــه ابتــکار فــرد را کاهــش و
تخفیــف میدهنــد تمرکــز کننــد [ .]10رفتارهــای پویــای کارکنــان
بــا بازدههــای ســازمانی مهمــی همچــون عملکــرد شــغلی ،موفقیــت
کارراهــه ،خشــنودی شــغلی ،احســاس کنتــرل شــغلی ،و ابهــام نقــش

بهنام محمدی
رابطــه دارد [ .]7رفتــار پویــا نتایــج افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
(عملکــرد شــغلی ،بهزیســتی ،هویــت) .بعــاوه رفتــار پویــا بــا پیامدهــا
در ســطح تیــم (ســودمندی تیــم) ،و بــا پیامدهــای ســازمانی (عملکــرد
ســازمان) پیونــد یافتهاســت [.]11
فشــار بــرای نــوآوری در کار و رشــد ســاختارهای ســازمانی نامتمرکــز،
کارکنــان را مجبــور میکنــد تــا شــغل خــود را بــا شــیوههای
نوآورانــهای انجــام دهنــد و از خــود ابتــکار بــه خــرج دهنــد [,12
 .]13بــا غیــر متمرکزســازی بیشــتر ســازمانها و تغییــرات ســریع
شــغلی ،ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت کــه کارکنــان
در قبــال ایــن تغییــرات مســئولیتپذیر باشــند .رفتــار پویــا بــه علــت
اثــرات مفیــد و گســترد ه میتوانــد در کنــار روشهــای مدیریتــی مورد
اســتفاده قــرار گیــرد .همچنیــن تغییــرات مکــرری کــه در نیازهــای
ســازمان بــه وجــود میآیــد و عــدم قطعیتــی کــه در محیطهــای
کاری وجــود دارد ،لــزوم اســتفاده از رفتارهــای ابتــکاری و پویــا را
افزایــش داده اســت [.]14
بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزهکاری کارکنــان پاالیشــگاه و
پیشــرفتها و تغییــرات ســریع در ایــن حــوزه از صنعــت دور از
انتظــار نیســت کــه بــرای کارکنــان ابهاماتــی پیــش آمــده و آنهــا را
بــا مشــکالتی از جملــه افــت عملکــرد و ناخشــنودی از شــغل درگیــر
کنــد .یکــی از راههــای برطــرف نمــودن ایــن ابهامــات ،فعــال شــدن
کارکنــان بــرای پیــدا کــردن راهکارهایــی بــرای ایــن موضــوع اســت.
بنابرایــن تحقیــق در رابطــه بــا ایــن موضــوع در پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد
ضــرورت دارد تــا مدیــران و کارکنــان از نتایــج آن اســتفاده نماینــد.

شکل  :1الگوی پیشنهادی پژوهش

هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا
خشــنودی و عملکــرد شــغلی بــا میانجیگــری رفتارهــای پویــا بــوده
اســت .در الگــوی پیشــنهادی پژوهــش حاضــر ابهــام بــه عنــوان پیش
بیــن ،خشــنودی و عملکــرد شــغلی بــه عنــوان پیامــد و رفتارهــای
پویــا بــه عنــوان میانجــی ایــن رابطــه در نظــر گرفتــه شــدند .شــکل
 1الگــوی پیشــنهادی پژوهــش را نشــان می دهــد.
روش کار
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر را کلیــه کارکنــان رســمی و
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قــراردادی پاالیشــگاه بیــد بلنــد ،مشــغول بــه کار در ســال 1391
تشــکیل داده انــد .طــرح پژوهــش در ایــن مطالعــه از نــوع طــرح
همبســتگی ،از طریــق الگو یابــی معــادالت ســاختاری (Structural
 )Equation Modelingاســت .عــداد افــراد جامعــه  795نفــر،
کــه بــه ترتیــب  560نفــر کارکنــان رســمی و  235نفــر کارکنــان
قــراردادی هســتند .طبــق جــدول کرجســی و مــورگان تعــداد 260
نفــر بــه روش نمونه گیــری طبقــه ای انتخــاب شــدند .جهــت نشــان
دادن مشــخصات آزمودنیهــا و بــرای انجــام تحلیلهــای مقدماتــی
شــامل میانگیــن ،انحــراف معیــار و همبســتگیها و غیــره از آمــار
توصیفــی اســتفاده شــد .ســپس بــرای انجــام تحلیلهــای پیچیده تــر
از آمــار اســتنباطی اســتفاده گردیــد و بــرای ارزیابــی برازندگــی
الگــوی پیشــنهادی و بررســی روابــط متغیرهــا از روش تحلیــل مســیر
اســتفاده شــد .تمامــی تحلیلهــا از طریــق نرم افزارهــای AMOS
ویراســت  20و  SPSSویراســت 16انجــام گرفــت.
بــه منظــور تعییــن کفایــت بــرازش الگــوی پیشــنهادی بــا داده هــا
در الگــوی معــادالت ســاختاری ،ترکیبــی از شــاخص های برازندگــی
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت :شــاخص مجــذور کای ( ، )X2مجــذور
کای نســبی () ،اخــص نیکویــی بــرازش (،)GFIشــاخص نیکویــی
بــرازش تعدیــل شــده ( ،)AGFIشــاخص بــرازش تطبیقــی (،)CFI
شــاخص برازندگــی افزایشــی (،)IFIشــاخص برازندگــی هنجــار
نشــده بــه نــام شــاخص توکــر – لویــس ( ،)TLIشــاخص برازندگــی
هنجــار شــده ( ،)NFIشــاخص ریشــه خطــای تقریــب میانگیــن
مجــذورات (.)RMSEA

مقیاس ابهام و تعارض نقش

ایــن آزمــون توســط ریــز ،هــوس و لیرتزمــن ســاخته شــده اســت و
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اســت :جســتجوی اطالعــات ،جســتجوی بازخــورد ،مذاکــره تغییــر
نقــش (تــاش بــرای اصــاح کــردن وظایــف و دیگــر انتظــارات)،
چارچــوب مثبــت (تــاش بــرای دیــدن دیدگاه هــا بــا یــک روش
خوشبینانــه) ،تعامــات عمومــی )( (socializingشــرکت کــردن
در رویدادهــای اجتماعــی) ،ایجــاد رابطــه بــا رئیــس ،و ایجــاد شــبکه
ارتباطــی .پاســخهای مقیــاس از ( 1بســیار کــم) تــا ( 5بســیار
زیــاد) تنظیــم شده اســت .پایایــی ایــن مقیــاس توســط اشــفورد و
بلــک [ 0/91 ]15گــزارش شده اســت .در پژوهــش حاضــر ،ضرایــب
پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه
ترتیــب  0/91و  0/85بدســت آمــد .بــرای بررســی روایــی پرسشــنامه
شــخصیت پویــا از تحلیــل عامــل تأییــدی اســتفاده شــد کــه دارای
روایــی مطلوبــی بــود.

پرسشنامه خشنودی شغلی

بــرای ســنجش خشــنودی شــغلی از مقیــاس خشــنودی شــغلی کلــی
بریفیلــد و راث [ ]16اســتفاده شــد کــه دارای  5مــاده اســت کــه
بــر یــک مقیــاس  5درجــه ای لیکــرت از (کامــا موافــق) تــا (کامــا
مخالــف) پاســخ داده میشــوند .بریفیلــد و راث اعتبــار و پایایــی آن
را در حــد قابــل قبولــی گــزارش کردهانــد .جــاج و همــکاران []17

پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــه روش آلفــای کرونبــاخ روی چهــار
نمونــه 0/83 ،0/85 ،0/ 81و 0/81گــزارش دادهانــد .در پژوهــش
حاضــر ،ضرایــب پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه دو روش آلفــای کرونباخ
و تنصیــف بــه ترتیــب  0/55و  0/55بدســت آمــد .روایــی پرسشــنامه
ازطریــق همبســته کــردن آن بــا یــک ســؤال کلــی محقــق ســاخته
 r=0/68بدســت آمــد.

شــامل  14مــاده اســت کــه  6مــاده آن بــرای ســنجش ابهــام نقــش پرسشنامه عملکرد شغلی

و  8مــاده دیگــر جهــت ســنجش تعــارض میباشــد [ .]3در ایــن
پژوهــش از  6مــاده ســنجش ابهــام نقــش استفادهشــد .پاســخ بــه
مادههــای ایــن پرسشــنامه روی یــک مقیــاس  5درجــهای از 1
(کامــا موافقــم) تــا ( 5کامــا مخالفــم) مشــخص میگردنــد .ریــزو
و همــکاران الفــای کرونبــاخ را  0/81و پایایــی آن را  0/70گــزارش
کردهانــد .پایایــی بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از روش تنصیــف و
کودر-ریچاردســون ابهــام نقــش بــه ترتیــب  0/75و  0/64بــه دســت
آمــده اســت [ .]3در پژوهــش حاضــر ،ایــن پرسشــنامه بــه دو روش
آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه ترتیــب  0/57و  0/53بدســت آمــد.
روایــی پرسشــنامه ابهــام نقــش از طریــق همبســته کــردن آن بــا یــک
ســؤال کلــی محقــق ســاخته  r=0/57بدســت آمــد.

پرسشنامه رفتارهای پویا

مقیــاس رفتــار پویــا بــه وســیله اشــفورد و بلــک [ ]15ســاخته
شــده اســت .ایــن مقیــاس دارای  24ســوال و  7بعــد بــه شــرح زیــر
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در پژوهــش حاضــر جهــت ســنجش عملکــرد شــغلی تکلیفــی (Job
 )Task Performanceاز پرسشــنامه ارزشــیابی عملکــرد شــغلی
پاترســون [ ]18اســتفاده شــد .عملکــرد وظیفــه ای مجموعــه ای از
وظایفــی اســت کــه شــاغالن یــک شــغل بــه صــورت رســمی بــه
عنــوان قســمتی از شــغل انجــام میدهنــد و هســته فنــی ســازمان را
تشــکیل میدهــد .بنابرایــن ،عملکــرد تکلیفــی آن جــزء از عملکــرد
اســت کــه در شــرح شــغل رســمی در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن
مقیــاس شــامل دو فــرم ،یکــی بــرای ارزشــیابی کارکنــان و دیگــری
بــرای ارزشــیابی مدیــران میباشــد کــه هــر یــک شــامل  10مــاده
میباشــد .در پژوهــش حاضــر از فــرم ارزشــیابی کارکنــان اســتفاده
شــده اســت .پاســخ بــه ماده هــای ایــن پرسشــنامه روی یــک
مقیــاس  5درجــه ای از ( 1خیلــی کــم) تــا ( 5خیلــی زیــاد) مشــخص
میگردنــد .در مطالعــه ارشــدی [ ]3ضریــب پایایــی ایــن مقیــاس بــا
اســتفاده از روش تنصیــف  0/74و روایــی آن نیــز  0/64ذکــر شــده
اســت .اصالنپــور در پژوهــش خــود پایایــی ایــن پرسشــنامه را از
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طریــق آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــه ترتیــب  0/88و  0/87و روایــی
را  0/75گــزارش نموده اســت [ .]19در پژوهــش حاضــر ،ضرایــب
پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه دو روش آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف
بــه ترتیــب  0/88و  0/82بدســت آمــد .روایــی پرسشــنامه عملکــرد
شــغلی ازطریــق همبســته کــردن آن بــا یــک ســؤال کلــی محقــق
ســاخته  r=0/77بدســت آمــد.
یافته ها
در رابطــه بــا وضعیــت افــراد گــروه نمونــه بــر حســب تحصیــات
بیشــترین فراوانــی و درصــد بــه ترتیــب متعلــق بــه آزمودنیهــای
بــا تحصیــات دیپلــم و زیــر دیپلــم (122نفــر 55/5 ،درصــد)،
لیســانس (53نفــر 24/1 ،درصــد) ،فــوق دیپلــم (16/4 ،36درصــد)،
فــوق لیســانس و باالتــر ( 5نفــر 2/3 ،درصــد) اســت .همچنیــن
 4نفــر از افــراد نمونــه (1/8درصــد) میــزان تحصیــات خــود را
مشــخص نکــرده بودنــد .در رابطــه بــا وضعیــت افــراد گــروه نمونــه
بــر اســاس ســن بیشــترین فراوانــی و درصــد بــه ترتیــب متعلــق
بــه آزمودنیهــای بــا دامنــه ســنی بــاالی  50ســال ( 74نفــر،
33/6درصــد) 40-30 ،ســال ( 70نفــر 31/8 ،درصــد)50-40 ،
ســال ( 35نفــر 15/9 ،درصــد) 25-20 ،ســال ( 28نفــر12/7 ،

درصــد) و زیــر  25ســال ( 9نفــر )4/1 ،میباشــند .همچنیــن 4
نفــر از افــراد نمونــه ( 1/8درصــد) میــزان ســن خــود را مشــخص
نکــرده بودنــد .یافته هــای توصیفــی مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف
معیــار و همبســتگی متغیرهــای مــورد مطالعــه در جــدول  1نشــان
داده شــده اند.
مندرجــات جــدول  1نشــان می دهــد کــه اکثــر روابــط همبســتگی
در ســطوح معنــی داری  0/01و  0/05معنــی دار بوده انــد .در ادامــه
جهــت آزمــودن همزمــان روابــط مفــروض در پژوهــش ،روش تحلیــل
مســیر اعمــال شــده اســت.
همــان گونــه کــه جــدول  2نشــان می دهــد ،بــرازش بهتــر را
میتــوان در الگــوی پژوهــش مالحظــه نمــود .بــا توجــه بــه شــاخص
ریشــه خطــای تقریــب میانگیــن مجــذورات (Root Mean Square
 )Error of Approximationکــه کمتــر از  0/10می باشــد الگــوی
پژوهــش از بــرازش عالــی برخــوردار می باشــد .دیگــر شــاخص های
الگــو نیــز همــه باالتــر از  0/90می باشــند کــه نشــان دهنــده بــرازش
خــوب الگــو اســت.
بــرای بررســی مســیرهای مبنــی بــر اثــرات غیرمســتقیم متغیرهــا،
از روش بــوت اســترپ ( )Bootstarpاســتفاده شــد کــه نتایــج در
جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

جدول  :1یافته های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی
میانگین

انحراف معیار

ابهام شغلی

رفتارهای پویا

خشنودی شغلی

متغیرها
ابهام شغلی

13/35

4/83

-

-

-

رفتارهای پویا

65/28

15/82

** -0/52

-

-

خشنودی شغلی

15/37

3/94

** -0/35

** 0/40

-

37/51

6/55

** -0/48

** 0/64

** 0/32

عملکرد شغلی
* سطح معناداری کمتر از 0/05
** سطح معناداری کمتر 0/01

جدول  :2شاخص های برازندگی برای الگوی پژوهش
df
x /df
X2

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

2/82

0/99

0/99

0/98

0/97

0/98

0/99

0/04

2

الگوی پژوهش

2/82

1

جدول  :3اثرات غیرمستقیم متغیرها
اثر غیر مستقیم

حد باال

حد پایین

سطح معنی داری

مسیرها
ابهام نقش به خشنودی شغلی از طریق رفتار پویا

-0/130

-0/079

-0/194

0/001

ابهام نقش به عملکرد شغلی از طریق رفتار پویا

-0/386

-0/297

-0/498

0/001
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بهنام محمدی
کارکنــان عملکــرد خــود را بهبــود می بخشــند [.]24

شکل  :2الگوی نهایی پژوهش

بــر اســاس مندرجــات جــدول  3مســیر ابهــام نقــش بــه خشــنودی
شــغلی از طریــق رفتــار پویــا و مســیر ابهــام نقــش بــه عملکــرد
شــغلی از طریــق رفتــار پویــا در ســطح  P>0/001معنــی دار هســتند.
بحث
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا عملکرد
شــغلی و خشــنودی شــغلی بــا رفتارهــای پویــای شــغلی میانجی گــر
بــود .نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه ضریــب اســتاندارد مســیر
رفتــار پویــا بــه خشــنودی شــغلی مثبــت و معنــادار ( =0/07ضریــب
اســتاندار )P >0/001 ،می باشــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیقــات
اشــفورد و همــکاران [ ]20همســو میباشــد .در تبییــن ایــن یافتــه
می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه کارکنانــی کــه رفتــار پویــا را از
خــود بــروز میدهنــد بــا عکسالعمــل مثبــت سرپرســت و همــکاران
مواجــه میشــود .الزمــه رفتــار پویــا بــروز خالقیــت و روشهــای
نــو در محیــط کاری میباشــد کــه خالقیت هایــی بــرای انجــام
دادن کار و ایده هایــی مفیــد را در ســازمان ارائــه می دهنــد کــه
موجــب ســودمندی ســازمان می شــود [ .]20افــراد پویــا می تواننــد
مهارت هــای شــغلی خــود را گســترش داده و بــه پیشــرفت و
خشــنودی شــغلی دســت پیــدا کننــد .بــر اســاس یافته هــای
ســیبرت و همــکاران ســطوح باالیــی از ابتــکار شــخصی و خالقیــت
افــراد افزایــش اساســی در خشــنودی شــغلی و پیشــرفت واقعــی در
شــغل را دو ســال بعــد پیش بینــی کــرده بودنــد [.]21
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان می دهــد کــه ضریــب اســتاندار
مســیر رفتــار پویــا بــه عملکــرد شــغلی مثبــت و معنــادار (= 0/22
ضریــب اســتاندار )P > 0/001 ،اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش
موریســون []22؛ زو و همــکاران [ ]23همســو هســت کــه رفتارهــای
پویــا موجــب ارتقــا عملکــرد کارکنــان میشــود .بــه ایــن دلیــل
رفتــار پویــا موجــب عملکــرد بهتــر کارکنــان میشــود کــه افــراد
پویــا روابــط قویتــری بــا همــکاران و سرپرســت برقــرار کــرده،
اطالعــات بیشــتری بدســت آورده ،در مــورد عملکــرد خــود بازخــورد
میگیرنــد تــا نقــاط ضعــف خــود را رفــع کننــد کــه موجــب ارتقــا
عملکــرد میشــود .یــک مثــال جســتجوی فعاالنــه اطالعــات دربــاره
عملکــرد از طریــق پــرس و جــو و نظــارت اســت کــه از ایــن طریــق،
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نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه ضریــب اســتاندار مســیر ابهــام
نقــش بــه خشــنودی شــغلی منفــی و معنــی دار ( = -0/15ضریــب
اســتاندار )P > 0/001 ،اســت .کاهــن و همــکاران در مطالعــات خــود
[ ]1بــه طــور ویــژه ای بــه مســئله ابهــام نقــش پرداخته انــد .کاهــن
دریافــت ،کارکنانــی کــه بــا ابهــام نقــش بیشــتری مواجــه میشــوند
در مقایســه بــا آنهایــی کــه مقادیــر کمتــری از ابهــام را تجربــه
کردهانــد ،ناخشــنودی شــغلی بیشــتر ،تنشهــای کاری بیشــتر،
رضایــت شــغلی پایین تــر و ســطوح پایینتــری از اعتمــاد بــه نفــس
را گــزارش دادنــد.
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه ضریــب اســتاندار مســیر ابهــام
نقــش بــه عملکــرد شــغلی معنــی دار ( = -0/26ضریــب اســتاندار،
 )P > 0/001اســت .شــغلهای دارای پیچیدگــی بــاال و پراســترس،
موجــب تحلیــل انگیــزش و عملکــرد کارکنــان می گــردد [ .]8ابهــام

نقــش موجــب عــدم وضــوح و روشــنی در رابطــه بــا انتظــارات
نقــش فــرد می گــردد کــه منجــر بــه حــس عــدم اطمینــان دربــاره
ضرورتهــای نقشــی خــاص می شــود کــه انتظــار مـیرود فــرد ایفــا
کنــد کــه در نهایــت موجــب افــت عملکــرد و بهــره وری کارکنــان
می گــردد.
نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه ضریــب اســتاندار مســیر ابهــام
نقــش بــه رفتــار پویــا منفــی و معنــی دار ( = -0/70ضریــب اســتاندار،
 )P > 0/001اســت .یــک روش مقابلــه بــا ابهــام اســتفاده از
رفتارهــای پویــا همچــون جســتجوی اطالعــات میباشــد .افــراد پویــا
ســعی میکننــد تــا ابهــام نقــش را کــم کننــد .رفتارهایــی مثــل
ابتــکار در محیــط کار بــه کارکنــان کمــک کنــد تــا ابهــام و عــدم
اطمینــان در شــغل را بــرای خــود حــل کننــد .کارکنــان بــا اســتفاده
از رفتارهــای پویــا بــه انتظاراتــی کــه در شــغل شــأن در مــورد آنهــا
وجــود دارد پــی میبرنــد و آن هــا را بــرآورده می کننــد .بــا افزایــش
ســطوح رفتارهــای پویایــی همچــون جســتجوی بازخــورد ،وضــوح
نقــش کارکنــان افزایــش می یابــد .بــا افزایــش فراوانــی جســتجوی
بازخــورد ،میــزان اطالعــات کارکنــان در مــورد چگونگــی انجام شــغل
و اینکــه چــه انتظاراتــی از آنهــا وجــود دارد افزایــش مییابــد ،بــه
عبــارت دیگــر ابهــام شــغلی بــرای کارکنــان کاهــش مییابــد [.]12
نتایــج نشــان داد بیــن ابهــام نقــش و عملکــرد شــغلی بــا میانجی گری
پویایــی رابطــه غیرمســتقیم برقــرار می باشــد .زو و همــکاران []23

در تحقیقــی بــه بررســی رابطــه ابهــام نقــش بــا عملکــرد شــغلی بــا
میانجی گــری شــخصیت پویــا پرداختهانــد .و بــه ایــن نتایــج دســت
یافته اســت کــه ابهــام نقــش از طریــق پویایــی بــا عملکــرد شــغلی
رابطــه مثبــت داشــته و موجــب کاهــش ابهــام بــرای کارکنــان شــده
و انتظــارات و وظایــف را بــرای کارکنــان روشــن میکنــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد بیــن ابهــام نقــش و خشــنودی شــغلی بــا

بهنام محمدی
در ســازمان بایــد ایــن بــاور را در کارکنــان بوجــود آورنــد کــه عامــل
 خــود کارکنــان هســتند و اگــر ابهامــی،اصلــی در نتایــج کاری شــان
در شــغل برایشــان بوجــود آیــد بایــد تــاش نمایــد تــا ایــن ابهــام
را از طریــق فعالیت هــای ابتــکاری خــود رفــع نماینــد و از ایــن
 ســازمان.موقعیت هــا بــه بهتریــن وجــه بهره بــرداری نماینــد
نمی توانــد بــرای هــر مشــکل و ابهــام کوچکــی اقــدام بــه برگــزاری
دوره هــای آموزشــی نمایــد زیــرا هزینه هــای زیــادی را بــر ســازمان
.تحمیــل خواهــد نمــود
ایــن پژوهــش نیــز ماننــد پژوهش هــای دیگــر دارای محدودیت هایــی
می باشــد از جملــه ایــن کــه اســتفاده از پرسشــنامه های
 همچنیــن.خودگزارشــی کــه محدودیت هــای خــاص خــود را دارنــد
،از آنجــا کــه جامعــه پژوهــش کارکنــان یــک پاالیشــگاه بودنــد
امــکان تعمیــم نتایــج بــه ســایر کارکنــان و جوامــع بــا محدودیــت
 همچنیــن.مواجــه می شــود و بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد
داده هــای ایــن پژوهــش کــه بــا الگویابــی معــادالت ســاختاری
 بایــد کاربــرد آنهــا در روابــط علــت و معلولــی بــا،آزمــوده شــده اند

 پیشــنهاد می شــود در تحقیقــات بعــدی از.احتیــاط صــورت گیــرد
 شــیوه های،متغیرهــای دیگــری همچــون ویژگی هــای شــخصیتی
سرپرســتی و رهبــری در رابطــه بــا ابهــام نقــش مــورد مطالعــه قــرار
 مطالعــه بــروی جامعــه وســیعی از کارکنــان انجــام شــود و.گیــرد
.کارکنــان ســازمان های مختلــف بــا یکدیگــر مقایســه شــوند
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 فولــر و.میانجیگــری رفتــار پویــا رابطــه غیرمســتقیم وجــود دارد
] در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــراد پویا24[ مارلــر
موفقیتهــای شــغلی بیشــتری را نســبت بــه افــراد منفعــل تجربــه
میکننــد و همچنیــن افــراد پویــا از خشــنودی شــغلی باالتــری
 نتایــج نشــان میدهنــد کــه افــراد پویــا در داخل ســازمان.برخوردارنــد
 بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا توجــه و حمایــت افــراد،پیشــرفت میکننــد
 همچنیــن افــراد رفتارهایــی مثــل قبــول.قدرتمنــد را جلــب میکننــد
مســئولیت و اظهــار نظــر از خــود نشــان میدهنــد کــه بــا توجــه بــه
.نتایــج مثبــت ایــن گونــه فعالیتهــا احســاس خشــنودی میکننــد
نتیجه گیری
نتایــج ایــن پژوهــش بــرای ســازمانها چارچوبــی فراهــم میکنــد
تــا ویژگی هــا و کاربردهــای رفتــار پویــا را بهتــر درک کننــد و
ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار دهنــد کــه نیروهــای هــر ســازمان
مهم تریــن دارایی هــای آن ســازمان اســت کــه هــم می توانــد بــا
فعالیت هایــش موجــب پیشــرفت خــود در ســازمان و هــم موجــب
 بــا توجــه بــه.پیشــتازی ســازمان در مقایســه بــا رقیبــان خــود گــردد
 تاثیــر و تعامــل فــرد و محیــط دوطرفــه اســت،دیــدگاه تعامل گرایــی
و چنانچــه محیــط بــر فــرد تاثیــر می گــذارد فــرد هــم می توانــد بــر
محیــط تاثیر گــذار باشــد و آن را در راســتای اهــداف تعییــن شــده
 می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه روســا و سرپرســتان.تغییــر دهــد

References
1.

Kahn RL, Wolfe DM, Quinn RP, Snoek ID, Rosenthal RA. Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York: John
Wiley and Sons Inc.; 1964.
2. Beehr TA, Newman JE. Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review1. Personnel Psychol. 1978;31(4):665-99.
3. Arshadi N. The relationship between mental pressure caused by the
conflict and role ambiguity and job satisfaction performance due to
the moderating effect of job autonomy and continuity of the national
team at the South Oil Company employees - Ahvaz. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 1989.
4. Riggio R. Introduction to Industrial and Organizational Psychology:
Taylor & Francis; 2015.
5. Jahanbakhsh S. Work demands and job control in designing work in a
job stress and mental health staff of the Isfahan Petrochemical. Esfahan, Iran: Esfahan University; 2007.
6. Ashford S. Reflections on the Looking Glass: A Review of Research on Feedback-Seeking Behavior in Organizations. J Manag.
2003;29(6):773-99. DOI: 10.1016/s0149-2063(03)00079-5
7. Crant JM. Proactive Behavior in Organizations. J Manag.
2000;26(3):435-62.
DOI:
10.1177/014920630002600304
8. Hackman JR, Oldham GR. Motivation through the design of
work: test of a theory. Organization Behav Hum Performance.
1976;16(2):250-79.
DOI:
10.1016/0030-5073(76)90016-7
9. Frese M, Garst H, Fay D. Making things happen: reciprocal relationships between work characteristics and personal initiative in a
four-wave longitudinal structural equation model. J Appl Psychol.
2007;92(4):1084-102. DOI: 10.1037/0021-9010.92.4.1084 PMID:
17638467
10. Bateman TS, Crant JM. Proactive behavior: Meaning, impact, recommendations. Business Horizons. 1999;42(3):63-70. DOI: 10.1016/
s0007-6813(99)80023-8
11. Crant JM. The Proactive Personality Scale and objective job perfor-

25

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

mance among real estate agents. J Applied Psychol. 1995;80(4):53237. DOI: 10.1037/0021-9010.80.4.532
Campbell DJ. The proactive employee: Managing workplace initiative. Academy Manag Perspect. 2000;14(3):52-66. DOI: 10.5465/
ame.2000.4468066
Parker S. From Passive to Proactive Motivation: The Importance of
Flexible Role Orientations and Role Breadth Self-efficacy. Applied
Psychol. 2000;49(3):447-69. DOI: 10.1111/1464-0597.00025
Frese M, Fay D. 4. Personal initiative: An active performance concept
for work in the 21st century. Res Organ Behav. 2001;23:133-87. DOI:
10.1016/s0191-3085(01)23005-6
Ashford SJ, Black JS. Proactivity during organizational entry: The
role of desire for control. J Appl Psychol. 1996;81(2):199-214. DOI:
10.1037/0021-9010.81.2.199
Brayfield AH, Rothe HF. An index of job satisfaction. J Appl Psychol.
1951;35(5):307-11. DOI: 10.1037/h0055617
Judge TA, Erez A, Bono JE, Thoresen CJ. Are measures of self-esteem,
neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators
of a common core construct? J Pers Soc Psychol. 2002;83(3):693-710.
PMID: 12219863
Paterson DG. The Scott Company Graphic Rating Scale. J Personnel
Res. 1922;9(1):361-76.
Aslanpor M. Design and test a model of the relationship between psychological, employment and self-assessment features blur task performance and turnover intention, with the mediation of job engagement
among employees of Wood and Paper Industry. Ahvaz, Iran: Shahid
Chamran University of Ahvaz; 2011.
Ashforth BE, Sluss DM, Saks AM. Socialization tactics, proactive behavior, and newcomer learning: Integrating socialization models. J Vocational Behav. 2007;70(3):447-62. DOI: 10.1016/j.jvb.2007.02.001
Seibert SE, Crant JM, Kraimer ML. Proactive personality and career
success. J Appl Psychol. 1999;84(3):416-27. PMID: 10380421
Morrison EW. Longitudinal study of the effects of information seek-

بهنام محمدی
ing on newcomer socialization. J Appl Psychol. 1993;78(2):173-83.
DOI: 10.1037/0021-9010.78.2.173
23. Zou W, Zheng Y, Zhu J. Information Seeking as a Mediator Between
Proactive Personality and Adjustment. System Engineer Procedia.

95  بهار،1  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی
2011;1(2):294-300. DOI: 10.1016/j.sepro.2011.08.045
24. Fuller B, Marler LE. Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature. J Vocational Behav.
2009;75(3):329-45. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.05.008

26

Journal of Ergonomics
Volume 4, No. 1, Spring 2016

Original Article

The Relationship of Role Ambiguity with Job
Satisfaction and job Performance Mediated by
Proactive Behavior
Behnam Mohammadi 1,*
M.Sc. in Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University,
Ahwaz, Iran

1

DOI: 10.20286/joe-04013

Received: 02.01.2016
Accepted: 27.04.2016
Keywords:
Role Ambiguity
Job Satisfaction
Performance
Proactive Behavior
How to Cite this Article:
Mohammadi B. The Relationship
of Role Ambiguity with Job Satisfaction and job Performance
Mediated by Proactive Behavior.
J Ergo. 2016;4(1):20-27. DOI:
10.20286/joe-040131
© 2016 Hamedan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author: Behnam Mohammadi, M.Sc. in Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. E-mail:
mohammadibehnam19@chmail.ir
Abstract
Introduction: Job stress such as role ambiguity, a situation that arises from the interaction
between people and jobs, reduces the performance and job satisfaction. Proactive people
eliminate ambiguity in their jobs by behaviors such as innovation. The present study aimed
at investigating the impact of proactive personality on job satisfaction and performance
mediated by information seeking.
Methods: The statistical population of this survey consisted of the official staff and
contractual personnel of Bid Boland gas refinery, from whom 260 were selected using the
hierarchical random sampling method. The research design of this study was correlation,
through structural equation modeling. The data collection tools were Role Ambiguity Scale,
Proactive Behavior Questionnaire (Ashford and Black), Job Satisfaction Questionnaire
(Brayfield & Rothe), and Job Performance Questionnaire (Paterson). The assessment of
the proposed pattern was conducted through path analysis.
Results: The results supported the suitability of the relationship between the patterns and
the collected data. The results revealed that proactive behavior mediated the effect of role
ambiguity in job satisfaction and performance. All the routes in the research model were
meaningful (P < 0.001) and the overall fit index [root mean square error of approximation
(RMSEA)] was 0.04, which represents an excellent fit pattern.
Conclusions: Proactive behavior eliminates uncertainty for employees and finally
eliminates the negative effects of role ambiguity on job performance and satisfaction and
leads to increased performance and satisfaction of employees.

