Нікодемус Ханс Сетіаді Віджайя
Аналіз зв’язку між незадоволенням від роботи, мотивацією до навчання, залученням до
творчої діяльності та ініціативною особистістю
У статті проаналізовано зв’язок між незадоволенням роботою, внутрішньою та зовнішньою мотивацією
до навчання, а також залученням до творчої діяльності. Також проаналізовано стримуючий вплив
ініціативної особистості. Дані для дослідження було отримано з двох опитувань, проведених з інтервалом
у чотири місяці за участю 271 працівника. Виявлено негативний вплив незадоволення від роботи на (1)
внутрішню мотивацію до навчання та (2) залучення до творчої діяльності. Виявлено позитивний вплив
внутрішньої та зовнішньої мотивації до навчання на залучення до творчої діяльності. Внутрішня
мотивація до навчання має вплив на зв’язок між незадоволенням від роботи та залученням до творчої
діяльності. Крім того, ініціативна особистість грає посередницьку роль у зв’язку між незадоволенням від
роботи, (1) внутрішньою мотивацією до навчання, зовнішньою мотивацією до навчання та (2) залученням
до творчої діяльності.
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Никодемус Ханс Сетиади Виджайя
Анализ связи между недовольством от работы, мотивацией к обучению, привлечением к
творческой деятельности
В статье проанализирована связь между недовольством от работы, внутренней и внешней мотивацией к
обучению, а также привлечением к творческой деятельности. Также проанализировано сдерживающее
влияние инициативной личности. Данные для исследования были получены с двух опросов, проведенных
с интервалом в четыре месяца при участии 271 работника. Выявлено негативное влияние недовольства от
работы на (1) внутреннюю мотивацию к обучению и (2) привлечение к творческой деятельности.
Выявлено позитивное влияние внутренней и внешней мотивации к обучению на привлечение к
творческой деятельности. Внутренняя мотивация к обучению имеет влияние на связь между
недовольством от работы и привлечением к творческой деятельности. Кроме того, инициативная личность
играет посредническую роль в связи между недовольством от работы, (1) внутренней мотивацией к
обучению, внешней мотивацией к обучению и (2) привлечением к творческой деятельности.
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