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تاریخ دریافت 1399/4/16 :تاریخ پذیرش1399/6/20 :

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير پاسخگوييوخودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي
دولتي (مورد مطالعه :آموزش و پرورش کاشان) ميباشد .روش تحقيق از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ
روش جمع آوري داده ها ،توصيفي ـ پيمايشي ميباشد .جامعه آماري پژوهش کليه کارمندان اداره آموزش و
پرورش کاشان ميباشد که از ميان 1600نفر از آنها 310 ،نفر از طريق جدول مورگان و به روش نمونه گيري
تصادفي ساده انتخاب شدند ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه پاسخگويي هوچوراتر و همکاران (،)2003
رفتار سياسي کارکنان هنسي ( )2005و خودکارآمدي شغلي بندورا ( )1997ميباشد .يافتههاي پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاري نشان داد .پاسخگويي بر رفتار سياسي کارکنان درآموزش و پرورش تاثير
معناداري دارد ( .)P>0/05خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در آموزش و
پرورش تاثيرمعناداري دارد ( .)P>0/05نتايج پژوهش نشان داد پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر رفتار
سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در آموزش و پرورش تاثير معناداري دارد (.)P>0/05
کليد واژهها :پاسخگويي ،خودکارآمدي شغلي ،رفتار سياسي
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مقدمه

سازمانها تبديل شده و توجهات پژوهشهاي بسياري

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

پاسخگويي مجموعهاي از روابط اجتماعي است که

را به خود جلب کرده است .خودکارآمدي به توانايي

براساس آن شخص براي توضيح و توجيه رفتار خود با

انسان در پيش بيني آينده ،خود انگيخته بودن و اتخاذ

ديگران و احساس تعهد ميکند .به عبارت ديگر فرد

اعمال هدفمند مربوط است و فرد را به سوي اعمال

اجبار و اصرار دارد به توضيح و توجيه روابط خود با

هدفمند سوق ميدهد (جوادي و کديور.)1389 ،

ساير افراد بپردازد .پاسخگويي يکي از راههاي ايجاد

بندورا معتقد است که خودکارآمدي آرزوهاي شغلي را

اعتماد عمومي است ودر حقيقت نوعي ارائه گزارش

شکل ميدهد .هر قدر خودکارآمدي قوي تر باشد فرد

است .گزارشي که اطالعات را در زمان ،مکان و شکل

امکان دستيابي به شغل متفاوت را در خود بيشتر

مناسب در اختيار تصميم گيرندگان قرار ميدهد.

ميبيند و عالقه بيشتري به آن نشان ميدهد و از نظر

پاسخگويي ،شفافيت و تعهد متقابل را ترويج و ترغيب

توانايي خودش را براي شغلهاي مختلفي آماده ميکند

مينمايد و باعث ميشود مجريان ،مسئوليت آنچه را كه

و پشتکار و موفقيت بيشتري نشان ميدهد (کرمي

انجام ميدهند و خدماتي را كه ارايه ميدهند برعهده

ايوري )1387 ،و نيز باورهاي خود کارآمد اثرات خود

گيرند ،كيفيت كار خود را تضمين نمايند و همواره در

را از چهار طريق بر فرد ميگذارند که عبارتند از

پي بهبود كاركردها و مأموريتهاي خويش باشند.

شناخت ،انگيزش ،عالقه و انتخاب ،لذا خود کارآمدي

دستيابي به نظام پاسخگويي مناسب بدليل مفهوم

و بلوغ شغلي بر انتخاب و ادامه موفقيتآميز شغل

پيچيده آن ،از اهداف کلي اکثر اصالحات سازماني

موثرند .اسپانت و اتزل )2001( 1در تحقيق خود با

است تا جايي كه هر صاحبنظري به فراخور برداشت،

عنوان ارتباط عوامل شخصي و عوامل روانشناختي

تجربه و معلومات خود ،جنبههاي مشخص از آن را

دانشجويان رشته ورزش مشخص نمود که عوامل مورد

مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد .پاسخگويي نيروي

بررسي (منبع کنترل ،خودکارآمدي و هويت) با بلوغ

پيش برندهاي است که بر بازيگران کليدي ومتغيرهاي

حرفهاي رابطه معناداري دارد .رضايي ( )1398و نيز

سازماني فشار وارد ميآورد تا در قبال عملکرد خود،

کرمي ايوري ( )1397نشان دادند که پاسخگويي بر

مسئول باشند و ازآن دفاع كنند .پاسخگويي ميتواند

خودکارآمدي شغلي و رفتار سياسي کارکنان موثر

بعنوان يک عنصر مهم با رفتار سياسي افراد و ميزان

است.

مديريت فرد بر خود يا خودکارآمدي مرتبط باشد.

آموزش و پرورش از جمله سازمانهايي است که

منابع انساني در دنياي امروز بهترين مزيت رقابتي

انتظار ميرود ،با عنايت به قابليتهاي اعضا و جو

هر سازمان تلقي ميشود و نيروي انساني به همان

علمي آن از پاسخگويي باالتري برخودار باشند و به

اندازه که ميتواند سازمانها را در رقابت ياري دهد،

تبع آن ميزان بروز نوآوري و پيشرفت از سوي آنان

ممکن است با اعمال رفتارهايي همچون رفتارهاي

بيشتر از ساير سازمانها باشد .گفتني است ،پاسخگويي

سياسي مانعي جدي بر سر راه سازمان ايجاد کند .به

متغيري پيچيده ميباشد که داراي سطوح مختلف و

اين دليل شيوع فزاينده رفتارهاي سياسي در محيط کار

پيامدهاي مثبت و منفي زيادي است .توجه به انواع

و هزينههاي چشمگيري که در اثر بروز اين رفتارها به

سطوح پاسخگويي و پيامدهاي آن در فهم پاسخگويي

سازمانها وارد ميشود سازمانها در پي مديريت اين

و اعمال سيستمهاي صحيح پاسخگويي و پيامدهاي

رفتارها بر آمده اند .در سالهاي اخير موضوع

آنها در فهم پاسخگويي و اعمال سيستمهاي صحيح

رفتارهاي سياسي کارکنان به موضوع مهمي در

پاسخگويي ميتواند مفيد بوده ،در ايجاد يکي سازمان

تأثير پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي 21 /

موفق و کارآمد بسيار راهگشا باشد .مفهوم پاسخگويي

است و بهترين الگوهاي حکمراني مردم ساالر مادامي

فارغ از خواستههاي رشتهاي آن ديرينهاي به قدمت

که نتوانند کساني را که قدرت را در اختيار دارند ،در

تاريخ داشته ،طرح نخستين آن را به يادداشتهاي ارسطو

برابر شهروندان پاسخگو نمايند کامالً ناکارآمد و آسيب

نسبت ميدهند (مير سپاسي و همکاران.)1385 ،

پذير تلقي مي گردند .پاسخگويي يکي از ارکان اصلي

لذا ضروري به نظر ميرسد که مديران و مسئوالن

مديريت دولتي است که تصويري از عدالت ،برابري،

سازمان مورد مطالعه با عنايت به يک الگوي جامع به

اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مي سازد و مي تواند

طراحي هدفمند مسير رشد شغلي بپردازند تا با آموزش

براي بهبود شرايط و اثربخشي مديريت دولتي مورد

مهارت ،ادامه موفقيتآميز و کسب موفقيت و رضايت

استفاده قرار گيرد (هوچوارتر و همکاران .)2013 ،اين

شغلي به عنوان بخشي از رضايت کلي فرد اقدام نمايند

مدل هوچوارتر و همکاران داراي مولفههاي

که اين امر مستلزم يافتن خودکارآمدي شغلي است که

پاسخگويي سازماني ،پاسخگويي قانوني ،پاسخگويي

تصميم گيري آگاهانه را در تمام دورههاي زندگي

سياسي و پاسخگويي حرفهاي بوده است که هرکدام از

امکان پذير مينمايد .خال پژوهشهاي داخلي موجود در

اين مولفهها بر سازمان موثر ميباشند.

اصلي پژوهش حاضر و ضرورت انجام آن است؛ زيرا

اعمال نظارت بر رفتار کارکنان ،گروههاي کارکنان و

با توجه به اهميت کاربردي هر يک از اين متغيرها در

درنهايت واحدهاي سازماني است (تتالک.)2009 ،3

افزايش و بهبود عملکرد نيروي انساني ميتوان با اندازه

دامنه ساز و کار پاسخگويي را ميتوان از رسمي تا غير

گيري و تعيين ميزان بروز و نيز نوع رابطه هر يک از

رسمي در نظر گرفت .عناصر اصلي پاسخگويي در

متغيرها با يکديگر به اتخاذ راهبردهاي کاربردي در

توصيف زير گنجانده شده است؛ همان توصيفي که
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( ،)1998ارائه داده

جهت تقويت پيامدهاي مثبت و کاهش پيامدهاي منفي

پيشتر نيز فرنيک و کليموسکي

پاسخگويي اقدام کرده ،از اين طريق باعث هرچه بهتر

اند؛ يعني نيازي شناخته شده براي ارزيابي يا دفاع از

شدن عملکرد کارمندان اين اداره گشته و گامي در

نظريه رفتاري در مقابل مخاطباني که قدرت پاداش

جهت پيشرفت و رسيدن به درجات باالتري از تحصيل

دادن يا مجازات کردن را دارند .اين پاداشها و

برداشته شود .لذا هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير

مجازاتها در مقابل عامل مشروط بر شرايط

ميزان پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر رفتار

پاسخگويي شاخته ميشود .بنابراين پاسخگويي

سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در آموزش و

احساسي است بر مبناي انتظارت مشترک نسبت به

پرورش ميباشد .بنابراين مسأله اصلي اين تحقيق اين

نيازي بالقوه براي تبيين اعمال يا باورهاي هر شخص

است که بررسي شود که ميزان تأثير پاسخگويي و

در مورد يک موضوع سازماني ،بنا به داليلي همچون

خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي چقدر است.

مالحظات مطلوبيت اجتماعي .زيرا رفتار سياسي با
توجه به ماهيت و رسالت کار آموزش و پرورش در

پيشينه تحقيق

بازده کار ميتواند بسيار تاثير گذار باشد .اگر سيستم

پاسخگويي يک مسئله مهم و چالش آور در

پاسخگويي صحيحي در سازمان استقرار نيابد به تبع آن

نظامهاي اداري و سياسي بيشتر کشورها ميباشد

فرد درگير رفتارهاي سياسي ميشود و کمتر وقتي براي

(براوکس و همکاران .)2019 ،2پاسخگويي يکي از

تقويت بار علمي خود و تربيت دانشآموزان خالق

ضرورت هاي کليدي مديريت دولتي در شرايط کنوني

خواهد گذاشت و بالعکس فرد ديگري که از استقرار

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

اين زمينه در بين کارکنان آموزش و پرورش انگيزه

پاسخگويي در سازمان برمبناي نياز سازمان به
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سيستم صحيح پاسخگويي از پيامدهاي مثبت آن از

تلويحي تا اندازهاي منفي است .بنابراين پفر بر اين باور

جمله رفتار شهروندي برخوردار باشد ،طبيعي است که

است که افراد ميکوشند تا ابزارهايي را به کار گيرند تا

نه تنها براي بهتر شدن خود بلکه براي پيشرفت و

هدفهايي را به دست آورند که توسط سازمان مجاز

بهبود کارايي دوستان خود نيز اقدامات مفيدي انجام

نميباشد .در واقع ،رفتار سياسي آن گونه که ما آن را

خواهد داد و در نهايت به بهبود کل سيستم منجر

تعريف ميکنيم کامالً طبيعي است زيرا قدرت به گونه

خواهد شد.

ذاتي منفي نيست .با وجود اين بيشتر مديران براي

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

سياستهاي سازماني از نظر تعريف ،هيچ کسر و

اجازه دادن به محيط کاري با ويژگي سياسي ،مردد

کمبودي ندارند .ولي اصوال اين تعريفها حول محور

هستند .سياست سازماني ،اقدامات آگاهانه نفوذ ،براي

موارد کاربردي قدرت ،در جهت اثر گذاري بر فرآيند

ارتقا يا حفاظت از نفع شخصي افراد يا گروهها را در

تصميم گيري در سازمان (يا رفتار اعضايي که در

بر ميگيرد .به سياست سازماني براي سازمان ،اغلب به

خدمت خود هستند و با اعضاي سازمان آميزش

صورت غير کار کردي نگريسته ميشود .بايد توجه

ندارند) ميگردند .با توجه به مقصود و هدفي که ما

شود که اين تعريف از سياست سازماني بيان ميکند که

داريم رفتار سياسي در سازمان را به اين صورت

سياست سازماني ميتواند براي اعضاي يک سازمان و

تعريف ميکنيم :آن دسته از فعاليتهايي که به عنوان

يا خود سازمان مفيد باشد .رفتارهاي سياسي در سازمان

بخشي از نقش رسمي در سازمان ضرورت ندارد ولي

شامل اعمال آگاهانهاي است که براي نفوذ توسط افراد

در امر توزيع مزايا و کاستيهاي درون سازماني اعمال

يا گروهها به منظور دستيابي يا حفاظت از منافع خود

نفوذ مينمايند (يا در صدد اعمال نفوذ کردن بر

به هنگام وجود راهحلهاي متضاد صورت ميگيرد

ميآيند) .اين تعريف در بر گيرنده ارکان يا عوامل

(رضائيان.)1383 ،

اصلي ميشود که مورد نظر بيشتر کساني است که

رفتار سياسي فعاليتهايي که براي اهداف ويژه،

درباره سياستهاي سازماني صحبت ميکننند .رفتار

همچون به دست آوردن توسعه و استفاده از قدرت و

سياسي در خارج از شرايط کار خاصي که بايد انجام

ساير منابع که باعث ايجاد برتري شخص ميشود انجام

شود ،قرار ميگيرد .اين رفتار مستلزم نوعي تالش در

ميگيرد .رفتار سياسي معموال به طور وسيعي در

جهت استفاده نمودن از پايگاههاي قدرت فرد ميشود.

سازمانهاي زيادي مشاهده ميشود .پيش زمينههاي

فراتر اينکه ،تعريف مزبور در برگيرنده تالشهايي

وقوع رفتار سياسي در سازمان حضور ويژگيهاي

ميشود که به هنگام تصميم گيري ،بر هدفها،

شخصي معيني نظير جنسيت و ماکياولي گري (انجام

شاخصها و مالکها يا فرآيندها اثر ميگذارند ،البته

هر کاري براي موفقيت) ممکن است که توان بالقوه

هنگامي که گفته ميشود سياست مربوط به «توزيع

براي درگيري در رفتار سياسي را افزايش دهد .اما

مزايا و کاستيهاي درون سازماني است» .پفر سياست

محيطي که در آن افراد تعامل دارند نيز يک عامل اثر

سازماني را اين گونه تعريف ميکند :به فعاليتهاي

گذاري قوي است .براي مثال اگر افراد احساس کنند

درون سازمانها براي اکتساب ،گسترش و به کارگيري

که قادر خواهند بود تا رهاورد ارزشمندي را از راه

قدرت و ساير منابع ،براي به دست آوردن رهاوردهايي

درگيري در رفتار سياسي فراهم کنند ،ممکن است که

ترجيح داده شده در يک وضعيتي که در آن عدم

آنها بيشتر تمايل داشته باشند تا از خود رفتار سياسي

اطمينان يا عدم توافق در ارتباط با انتخابها (گزينه ها)

بروز دهند .فعاليت سياسي در سازمانهايي که به

وجود دارد ،اطالق ميگردد .واژه سياست به طور

افرادي که درگير رفتار سياسي ميشوند ،پاداش داده

تأثير پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي 23 /

ميشود ،باال خواهد بود .سازمانها ميتوانند رفتار

در رابطه بين پاسخگويي با رفتار سياسي از طرف

سياسي در راههاي مختلف را پاداش دهند .براي مثال

پژوهشگران باشد .در همين راستا رويل و همکارانش

زماني که پاداشهاي فردي تنها نوع پاداش ارائه شده

( )2005معتقدند ،اين احتمال که خودکارآمدي شغلي

توسط سازمان باشد ،رفتارهاي فردي نيز افزايش

يک فرد ميتواند رابطه پاسخگويي و رفتار سياسي را

خواهد يافت .بنابراين براي دستيابي به بخشي از اين

تفيير دهد ،موضوع مهمي است که در پژوهشهاي

پاداشها ،برخي از افراد ممکن است که اقدامات

گذشته فراموش شده است؛ بنابر اين در اين پژوهش

سياسي را بر گزينند .اگر اقدامات سياسي افراد

خود کارآمدي شغلي را نيز در کنار متغير پاسخگويي

پاداشهاي مورد نظر آنها را درپي داشته باشد به

شغلي بهعنوان متغير مستقل در نظر گرفت.

سياسي استفاده خواهند کرد به گونهاي که سازمانها

پژوهشهاي علوم انساني است که (کريم زاده و

ميتوانند محيطي را بنيان نهند که از راه آن ،نه تنها

همکاران .)1397 ،که منشا پيدايي آن پژوهش و نظريه

فعاليت سياسي را تقويت ميکنند بلکه پاداش نيز داده

شناختي اجتماعي بندورا1986( 9؛  )1997است و

ميشود .سازمانها از راه ارائه قوانين کم و خط

ميتوان به سادگي آن را اعتماد به نفس ناميد -به اين

مشيهايي براي راهنمايي ،درگيري در رفتار سياسي را

ترتيب تعريف ميشود« :باور (اطمينان) فرد به

براي کار کنان ساده تر ميسازند .در نبود قوانين ويژه

تواناييهايش براي دستيابي به موفقيت در انجام

براي تشريح چگونگي اقدام ،فعاليت سياسي احتماالً

وظيفهاي معين از راه ايجاد انگيزه در خود ،تامين منابع

بيشتر رخ خواهد داد.

شناختي براي خود و نيز ايفاي اقدامات الزم».

رابينسون و بنت ،)2005( 5رفتارهاي سياسي

از نظر بندورا ،افرادي که احساس کارآمدي پاييني

کارکنان را به عنوان رفتارهاي داوطلبانه شناسايي

دارند ،احساس ميکنند که درمانده هستند و نميتوانند

ميشوند که هنجارهاي مهم سازمان را نقض کرده و

رويدادهاي زندگي خود را کنترل کنند .آنها معتقدند که

همچنين تهديدي براي سازمان ،اعضاي آن و يا هر دو

هرگونه تالشي که ميکنند بيهوده است .همچنين ،وقتي

تعريف ميشوند .اسکات و ديور ،)2015( 6رفتارهاي

آنها با موانعي روبرو ميشوند ،چنانچه تالش مقدماتي

سياسي کارکنان ،هرگونه رفتاري مربوط به اعضاي

آنها براي برخوردکردن با مشکل بي ثمر باشد ،سريعاً

سازمان ميباشد که از نظر سازمان به عنوان نقض منافع

قطع اميد ميکنند .برخي از اين افراد که احساس

مشروع خود ديده شود ،تعريف ميگردند .اسپکتور و

کارآمدي پاييني دارند ،حتي سعي نميکنند با مشکل

فاکس ،)2011( 7رفتارهاي سياسي کار کنان ،رفتارهايي

کنار بيايند .زيرا متقاعد شده اند که هر کاري که انجام

از روي قصد و رضا هستند که يا خود منجر به آسيب

ميدهند ،بي فايده است .بنابراين ،احساس کارآمدي

ميشوند يا با نيت آسيب به سازمان يا افراد در آن

پايين ميتواند بر انگيزش ،سطح آرزوها ،تواناييهاي

سازمان رخ ميدهند ،تعريف ميگردند.

شناختي و سالمت جسماني تأثير ناگوار بگذارد.

گفتني است که متغيرهاي بسياري ميتواند رابطه

برعکس ،افرادي که احساس کارآمدي بااليي دارند،

پاسخگويي و رفتار سياسي را مورد تاييد قرار دهد.

معتقدند که ميتوانند به نحو مؤثري با وقايع و

(فاندت و فريز .)1990 ،8پژوهش گران معتقدند که

موقعيتها برخورد کنند .چون آنها انتظار دارند که در

يکي از داليل وجود رابطه بين پاسخگويي و اين پيامد

غلبه بر موانع موفق شوند ،در کارها استقامت به خرج

ها ،مربوط به ناديده گرفته شدن متغيرهاي تعديل کننده

دهند ،و اغلب در سطح باال عمل ميکنند .همچنين،
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احتمال زياد آنها در آينده به ميزان بيشتري از اقدامات

خود کارآمدي يکي از مفاهيم پر کاربرد در
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اين افراد مشکالت را به جاي تهديد ،چالش ميدانند و

توجه به پيشينه مطرح شده فرضيههاي و مدل مفهومي

فعاالنه در جستجوي موقعيتهاي تازه هستند (شولتز و

تحقيق را ميتوان به صورت زير بيان نمود:

شولتز ،2005 ،ترجمه سيد محمدي.)1386 ،
در اين رابطه ،الساري 10خودكارآمدي را اعتقاد فرد

فرضيه اصلي :پاسخگويي و خود کارآمدي شغلي بر

به داشتن توانايي براي سازماندهي و انجام سلسله

رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در آموزش و

اقدامات الزم براي رسيدن به يك هدف خاص تعريف

پرورش تاثير معناداري دارد.

كرده است .به نظر وي يكي از عوامل مهم در ايجاد
انگيزه فرد براي اقدام ،عقيده ي او در توانايياش براي

فرضيات فرعي

اقدام و تأثيرگذاري است (مسعودنيا و همکاران،

 )1پاسخگويي بر رفتار سياسي کارکنان در آموزش و

 .)1387برخي از صاحبنظران ،خودکارآمدي را سازهاي
بنيادي از خودپنداره افراد بر ميشمرند که با باورهاي
افراد درباره تواناييهاي شان شناخته ميشود (گارسيا و

پرورش تاثير معناداري دارد.
 )2خود کارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان تاثير
معناداري دارد.
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پنت ريچ)2013 ،11
خود کارآمدي باورهاي ادراکي است ،که يک فرد

روش شناسي پژوهش

در مورد انجام يک رفتار مشخص دارد (بتز.)2007 ،12

پژوهش حاضر از نظر هدف ،تحقيق کاربردي

اين مفهوم به اطمينان افراد در انجام خودارزيابي ،يکسو

است .از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطالعات نيز،

نمودن اطالعات ،انتخاب يک هدف و ساخت

اين تحقيق توصيفي –پيمايشي است .براي گردآوري

طرحهاي کمک ميکند .خود کارآمدي باور کليدي در

دادهها بمنظور مطالعه پيشينه وادبيات تحقيق از روش

افراد است که انگيزه آنها را براي عمل تحت تاثير قرار

کتابخانهاي و براي گردآوري دادههاي الزم براي آزمون

ميدهد .خودکارآمدي يک صفت مانند خود پنداره

فرضيههاي تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده گرديد .در

عمومي نيست چون خود پنداره نميتواند پيچيدگي

اين مقاله پاسخگويي وخودکارامدي شغلي بعنوان

خودکارآمدي را ادا کند ،چرا که اين مفهوم در سطوح

متغيير مستقل و رفتار سياسي کارکنان آموزشو پرورش

مختلف يک فعاليت و در موقعيتهاي مختلف ،از

بعنوان متغيير وابسته استفاده گرديده است .براس

يکديگر متفاوتند .و يا يک سائق مانند کنترل شخصي

سنجش متغير پاسخگويي و مولفههاي آن (سازماني،

نيست چون آنها توان فرد درکنترل نتايج يا مربوط به

قانوني ،حرفه اي ،سياسي) از پرسشنامه توسط

تقويت کنندهها هستند .باورهاي خود کارآمدي به تنوع

هوچوراتر و همکاران ( ،)2003متغير خودکارآمدي

در شرايط و پيامدهاي عملکرد حقيقي وابسته هستند.

شغلي از پرسشنامه باندورا ( )1997و مولفههاي آن

خود کارآمدي مانند يکي از ويژگيهاي شخصيتي بر

(فردي ،انتظار پيامدهاي فردي ،باورهاي کارآمدي

روي محيط تاثير ميگذارد و از آن نيز تاثير ميپذيرد.

جمعي ،انتظار پيامدهاي جمعي) ،متغير رفتار سياسي

در نتيجه خود کارآمدي باال اين چرخه را افزايش

پرسشنامه هنسي ( )2005استفاده شده است که روايي

ميدهد (بندورا .)1986 ،13افراد خودکارآمد داراي

آنها با روايي همگرا و پايايي آنها براساس آلفاي

انگيزه باال ،اهداف واال ،چالش پذير ،ثابت قدم،

کرونباخ به ترتيب؛  ،%87 ،%84و  %87مورد تاييد قرار

پرتالش ميباشند .خودکارآمدي بر عملکرد شغلي،

گرفت .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کارمندان

سالمت اداري ،کيفيت زندگي کاري و ...تأثير دارد .با

اداره آموزش و پرورش کاشان ميباشدکه از ميان
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 1600نفر از آنها 310 ،نفر از آنها از طريق جدول

به خودکارآمدي شغلي با مقدار  3/629تعلق دارد که از

مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب

مقدار زياد طيف ليکرت نيز باالتر است .دامنه تغييرات

شد .در اين تحقيق ،براي تحليل دادههاي بدست آمده

از  1تا  4در نوسان است .ميانه و مد نشان ميدهد

از نمونهها هم از روش آمار توصيفي و هم از

بيشتر پاسخدهندگان گزينه  3و  4به معناي متوسط و

روشهاي آمار استنباطي (روش معادالت ساختاري)

زياد را انتخاب کردهاند .در تحليل استنباطي ابتدا آزمون

استفاده شده است .آمار توصيفي نتايج نشان داد که

نرماليته انجام شد ونتايج بيانگر نرمال بودن دادههاي

براساس متغير جنسيت تعداد  172نفر ( )%48 .55

مورد سنجش بود .بنابراين ميتوان از آزمونهاي

پاسخدهندگان مرد و  138نفر زن بودهاند .براساس

پارامتريک و تحليل عامل تائيدي استفاده کرد .نتايج

متغير تأهل؛تعداد  72نفر يعني  %23 .23پاسخدهندگان

حاصل از تحليل به صورت تفکيک شده ارائه شده

مجرد و  238نفر متاهل بودهاند .براساس متغير

است .در اين مدل روابط ميان متغيرهاي پژوهش در

سن؛تعداد  104نفر بين  40تا  50سال سن دارند ( .33

خروجي نرمافزار ليزرل قابل مشاهده شده است.

سال سن دارند ( .)%61 .31براساس متغير مدرک

بندورا ( )1997؛ رفتار سياسي هنسي )2005( ،قلمرو

تحصيلي  %32 .50در سطح کارشناسي و %71 .28در

اين تحقيق با عنوان تأثير پاسخگويي و خود کارآمدي

سطح کارشناسي ارشد هستند .تحليل توصيفي

شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در

متغيرهاي تحقيق براساس پارامترهاي مرکزي (ميانگين،

آموزش و پرورش کاشان است که در حوزه رفتار

ميانه ،مد) و پارامترهاي پراکندگي (انحراف معيار،

سازماني است و در سال  1399انجام شده است.

واريانس و دامنه تغييرات) نشان داد بيشترين ميانگين

خودکارآمدی فردی

انتظار پيامد های
فردی

خودکارآمدی
شغلی

باورهای کارآمدی

انتظار پيامد های

جمعی

جمعی

رفتار سیاسی
سازمانی

حرفه ای

پاسخگويی
قانونی

شكل  :1مدل مفهومي پژوهش :پاسخگويي

سياسی
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 )%55وتعداد  98نفر از افراد پاسخ دهنده  30تا 40

هوچوراتر وهمکاران ( )2003؛خودکارآمدي شغلي
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شکل ( )1؛ بارعاملي استاندارد آزمون فرضيههاي تحقيق

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

شکل ( )2؛ آماره  t-valueآزمون فرضيههاي تحقيق
يافتههاي تحقيق

همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين با

تحليل استنباطي

اطمينان  %95خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي در
آموزش و پرورش تاثير معناداري دارد.

فرضيه يک :خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي
کارکنان در آموزش و پرورش تاثير معناداري دارد.

فرضيه دو :پاسخگويي بر رفتار سياسي کارکنان

قدرت رابطه ميان متغير خودکارآمدي شغلي بر
رفتار سياسي کارکنان برابر  0/65محاسبه شده است که

سازمانهاي دولتي در آموزش و پرورش تاثير معناداري
دارد.

مقدار قابل توجهي محسوب ميشود .آماره آزمون نيز

قدرت رابطه ميان متغير پاسخگويي بر رفتار

t

سياسي کارکنان برابر  0/50محاسبه شده است که مقدار

در سطح خطاي  %5يعني  1/96بوده و نشان ميدهد

قابل توجهي محسوب ميشود .آماره آزمون نيز 6/51

 8/40بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحراني
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بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحراني  tدر

است .ساير شاخصهاي نيکوئي برازش نيز در بازه

سطح خطاي  %5يعني  1/96بوده و نشان ميدهد

مورد قبول قرار گرفتهاند .با توجه به اين تحليل

همبستگي مشاده شده معنادار است .بنابراين با اطمينان

فرضيههاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفت( .جدول )1

 %95پاسخگويي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي
دولتي در آموزش و پرورش تاثير معناداري دارد.

بحث و نتيجهگيري
تحقيق حاضر بر مبناي تأثير پاسخگويي و

فرضيه اصلي :پاسخگويي و خود کارآمدي شغلي بر

خودکارآمدي بر رفتار سياسي کارکنان آموزش و

رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در آموزش و

پرورش شهر کاشان انجام گرديد و با يک فرضيه اصلي

پرورش تاثير معناداري دارد.

و دو فرضيه فرعي نتايج تحقيق حاضر نشان داد که

کارآمدي شغلي بر رفتار سياسي برابر  0/32محاسبه

شده مورد تاييد است .قدرت رابطه ميان متغير

شده است که مقدار قابل توجهي محسوب ميشود.

پاسخگويي و خود کارآمدي شغلي بر رفتار سياسي

آماره آزمون نيز  54/68بدست آمده است که بزرگتر از

برابر  0/32محاسبه شده است که مقدار قابل توجهي

مقدار بحراني  tدر سطح خطاي  %5يعني  1/96بوده و

محسوب ميشود .آماره آزمون نيز  54/68بدست آمده

نشان ميدهد همبستگي مشاده شده معنادار است.

است که بزرگتر از مقدار بحراني  tدر سطح خطاي %5

بنابراين با اطمينان  %95پاسخگويي و خود کارآمدي

يعني  1/96بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده

شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي در

شده معنادار است .بنابراين با اطمينان  %95پاسخگويي

آموزش و پرورش تاثير معناداري دارد.

و خود کارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان
سازمانهاي دولتي در آموزش و پرورش تاثير معناداري
دارد .نتايج فرضيه اصلي پژوهش با پژوهش مقدس

نيکوئي برازش مدل
شاخصهاي برازش مقادير مطلوبي را نشان

( ،)1395يوسفي ( ،)1395داودآبادي فراهاني (،)1395

ميدهند .مقدار خي -دو بهنجار نيز  1/681بدست آمده

شمس ( ،)1395بريوکس وهمکارانش ( ،)2017آمتتر

است که در بازه مورد قبول  1تا  5قرار دارد .بنابراين

وهمکارانش ( ،)2016همسو ميباشد .در همين راستا

مدل ساختاري از برازش مطلوبي برخوردار است.

همچنين از آنجا که

رويل و همکارانش ( )2005معتقدند ،اين احتمال که
2

𝜒
280. 82
=
= 1. 681
𝑓𝑑
167
شاخص برازش RMSEA

برابر  0/026بدست آمده است که از مقدار 0/05
کوچکتر است ،مدل از برازندگي خوبي برخوردار

خود کارآمدي شغلي يک فرد ميتواند رابطه
پاسخگويي و رفتار سياسي را تفيير دهد ،موضوع
مهمي است که در پژوهشهاي گذشته فراموش شده
است .رضايي ( )1389و نيز کرمي ايوري ()1387

جدول  :1شاخصهاي نيکوئي برازش مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق
شاخص برازندگي

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

<2

<0. 1

>0. 9

>0. 9

>0. 9

>0. 9

0-1

مقادير محاسبه شده

1. 681

0. 026

0. 94

0. 96

0. 96

0. 96

0. 94

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

قدرت رابطه ميان متغير پاسخگويي و خود

روابط بين اين متغيرها با ضرايب بار معناداري تعيين
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نشان دادند که پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر

پژوهش خود به اين نتيجـه دسـت يافتنـد كـه براي

رفتار سياسي کارکنان موثر است .در سيستمهاي

افراد با خودكارآمدي شغلي بـاال ،افـزايش پاسـخگويي

پاسخگو انتظار ميرود كه انتظارات شفافي را با توجه

منجربـه افـزايش رفتـار شـهروندي سازماني ميشود و

به نيازهاي كاري كارمنـدان و خواستههاي رفتاري

بالعكس براي افراد با خودكارآمدي پايين افزايش

آنها به وجود آورد .انتظارات غيرشفاف ميتواند

پاسخگويي همراه با كـاهش رفتار شهروندي است.

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

واكـنشهاي روانـي منفـي ايجاد كرده ،ابهامي كه در

در تبيين فرضيه اول ميتوان گفت مورد ديگري که

روشهاي موردقبول سازماني براي اتمام كار موجـود

ميتواند رابطه پاسخ گويي و پيامدهاي حاصل از آن را

اسـت ميتوانـد اثرات مثبت پاسخگويي را خنثي كند.

تحت تاثير قرار دهد ،حاالت رواني افراد يا به عبارتي

به طوري كه اگر كاركنان احساس كنند كه قوانين و

ميزان هيجان پذيري افراد است که مربوط به جنبههاي

فرايندها مبهم بوده و توسط ديگران براي منفعت

احساسي و عاطفي در سازمانها جايگاه ويژهاي دارد و

شخصي دستكاري شده باشـند واكـنشهايي بـا تـأثير

تاثير آن بر ساير سازههاي سازماني به تاييد رسيده

معكوس به وجود ميآيد .كاركنـاني كـه به دنبال

است به اين دليل که افراد با عواطف مثبت باالتر ،در

افزايش پاسخگويي هستند فـرض ميشـود كـه

مقايسه با افراد داراي عواطف مثبت کمتر ،احتماال

ارزيـابي از عملكردشـان را در تكميـل ارزشيابي

حاالت مثبت و پوياي احساسي بيشتري رابروز دهند،

ديگران انجام ميدهند .اگر كارمندان در توانايي هايشان

ديدگاه مثبت تري نسبت به خود دارند و بر جنبههاي

براي انجام وظايف شـغلي شـان مطمئن نيستند آنها

مثبت موقعيت تمرکز دارند پاسخگويي ،شفافيت و

به احتمال زياد بايد درگير گونهاي ديگر از تأثيرات

تعهد متقابل را ترويج و ترغيب مينمايد و باعث

اجتمـاعي باشـند .در ايـن نظر رفتار سياسي ممكن

ميشود مجريان ،مسئوليت آنچه را كه انجام ميدهند و

است بـهعنـوان يـك روش تسـلط و چيرگـي باشـد.

خدماتي را كه ارايه ميدهند بر عهده گيرند ،كيفيت كار

ايـن احتمـال كـه خودكارآمدي شغلي يك فرد

خود را تضمين نمايند و همواره در پي بهبود كاركردها

ميتواند رابطه ي پاسخگويي و رفتار سياسي را تغيير

و مأموريتهاي خويش باشند .از رهگذر پاسخگويي

دهـد ،موضـوع مهمي است كه در پژوهشهاي

است كه مالياتدهندگان ،تأمينكنندگان منابع و

گذشته فراموش شده است .به گونهاي كه براي آن

گروههاي هدف از تخصيص صحيح منابع و انجام

كارمنداني كه خودكارآمدي شغلي آنها باال تعيين

بهينه امور مطمئن ميشوند و به حمايت خود از

ميشود احتماال بايد رفتار سياسي كمتر از خود نشـان

اقدامات جاري و برنامههاي آتي ادامه ميدهند.

دهنـد و بالعكس (رويل و همکاران .)2005 ،يافته

پاسخگويي مسئله مهم و چالش آور در نظامهاي اداري

هـال و همكـاران (  )2010كـه اذعـان كردنـد كـه

و سياسي بيشتر کشورها است (براوکس و همکاران،

يـك رابطـه غيرخطي  Uشكل بين پاسخگويي و

 .)2009آموزش و پرو رش از جمله سازمانهايي

رفتارهاي فراتر از نقش وجود دارد ،چنين اسـتنباط

هستند که انتظار ميرود ،با عنايت به قابليتهاي اعضا و

كـرد كـه متغير خودكارآمدي نقش تعديل كننده در

جو علمي آن از پاسخگويي باالتري برخودار باشند و

رابطه ي بين پاسخگويي و رفتار شهروندي سازماني

به تبع آن ميزان بروز نوآوري و پيشرفت از سوي آنان

دارد .همچنين در بيان پشتوانه پژوهشي اين يافته

بيشتر از ساير سازمانها باشد .پاسخ گويي در سازمان

ميتوان به پـژوهش مشـابهي كـه توسـط رويـل و

برمبناي نياز سازمان به اعمال نظارت بر رفتار کارکنان،

همكارانش ( )2005انجام شد ،اشاره كرد .آنها در

تأثير پاسخگويي و خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان سازمانهاي دولتي 29 /

گروههاي کارکنان و در نهايت واحدهاي سازماني

باعث ايجاد حس اطمينان با توجه به رابطه بين

است (تتالک.)1992 ،

عملکرد و دريافت پاداش ميشود .باورهاي خود

متغير خودکارآمدي شغلي بر رفتار سياسي کارکنان

حقيقي وابسته هستند .خود کارآمدي مانند يکي از

برابر  0/65محاسبه شده است که مقدار قابل توجهي

ويژگيهاي شخصيتي بر روي محيط تاثير ميگذارد و از

محسوب ميشود .آماره آزمون نيز  8/40بدست آمده

آن نيز تاثير ميپذيرد .در نتيجه خود کارآمدي باال اين

است که بزرگتر از مقدار بحراني  tدر سطح خطاي %5

چرخه را افزايش ميدهد .با توجه به نتايج فرضيه

يعني  1/96بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده

اصلي پيشنهاد ميشود که مديران اين نهاد آموزشي از

شده معنادار است .بنابراين با اطمينان %95

طريـق تقويـت منـابع خودكارآمـدي ماننـد ايجـاد

خودکارآمدي شغلي بر خودکارآمدي شغلي در آموزش

زمينههايي براي انجام موفقيتآميز وظايف خود مانند

و پرورش تاثير معناداري دارد .نتايج فرضيه دوم

بسترسازي براي ارتباط و همكاري علمي با ساير

پژوهش با پژوهش مقدس ( ،)1395يوسفي (،)1395

سازمانها و دانشگاهها ،حمايتهاي مادي و سـازماني

داودآبادي فراهاني ( ،)1395شمس ( ،)1395بريوکس

بـراي انجـام پـژوهشهـاي علمـي ،برگزاري منظم

و همکارانش ( ،)2017آمتتر و همکارانش (،)2016

نشستهاي علمي با فرهيختگان زمينههاي مختلف ،در

همسو ميباشد.

نظر گـرفتن فرصـتهاي مطالعاتي و پژوهشي و

در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت رفتار سياسي با

حمايت و تقويت بيشتر پروژههاي گروهـي ،ايجـاد

توجه به ماهيت و رسالت کار آموزش و پرورش در

فرصـت خودارزيـابي و ارزيابي غيررسمي توسط

بازده کار ميتواند بسيار تاثير گذار باشد .اگر سيستم

همكاران قبل از اعمال ارزشيابي رسـمي ،برگـزاري

پاسخگويي صحيحي در سازمان استقرار نيابد به تبع آن

دورههاي آموزشـي توانمندسازي ،ايجاد جو همكاري

فرد درگير رفتارهاي سياسي ميشود و کمتر وقتي براي

با يكديگر بـه تقويـت خودكارآمـدي شـغلي افـراد و

تقويت بار علمي خود و تربيت دانشآموزان خالق

در نتيجـه افزايش سطح پاسخگويي افراد و رفتارهاي

خواهد گذاشت و بالعکس فرد ديگري که از استقرار

سياسي بپردارند .با توجه به تاييد فرضيه اول تحقيق

سيستم صحيح پاسخگويي از پيامدهاي مثبت آن از

پيشنهاد ميشود شـفا ف سـازي در محيط كار و

جمله رفتار شهروندي برخوردار باشد ،طبيعي است که

تقويت جو اخالقي و مبتني بر اعتماد ،ايجاد توازن و

نه تنها براي بهتر شدن خود بلکه براي پيشرفت و

همخواني بين اهداف فـردي بـا اهداف سازماني،

بهبود کارايي دوستان خود نيز اقدامات مفيدي انجام

برقراري نظام ارزشيابي صريح و بدون ابهام از طريق

خواهد داد و در نهايت به بهبود کل سيستم منجر

ارائه معيـارهـاي صـريح و روشن ،اصالح سيستمهاي

خواهد شد .بريوکس و همکارانش ( ،)2017در

خدمات و پاداش ،جلوگيري از ناديـده گرفتـه شـدن

مطالعات همبستگي خود بيان کردند ،در شرايي که

قـوانين ،تشـويق رقابتهاي مفيد صورت گيرد .با

ادراکات سياسي باال باشد ،افزايش پاسخگويي با

توجه به تاييد فرضيه دوم تحقيق پيشنهاد ميشود به

کاهش رضايت شغلي مرتبط است و بالعکس در

عوامل فردي ،مديريتي و سازماني :عوامل فردي

شرايطي که ادراکات سياسي پايين باشد افزايش حس

(مشورت با کارکنان ،درخواستهاي الهام بخش،

پاسخ گويي با افزايش رضايت شغلي مرتبط است و

قدرت مشروع ،قدرت تخصص ،توانمندسازي کارکنان،

اين به اين خاطر ميباشد که سياستهاي سازماني

سبک رهبري کارمدار ،شاخصهاي عيني ارزيابي

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

بر مبناي نتيجه فرضيه دوم مقاله قدرت رابطه ميان

کارآمدي به تنوع در شرايط و پيامدهاي عملکرد
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عملکرد ،کاهش عدم اطمينان ،استخدام افراد

فضاي سياسي سازمان و مقاومت کارکنان در برابر

آزادانديش) ،عوامل مديريتي (ايجاد سيستم مديريت

تغيير در استانداري سمنان ،کارشناسي ارشد ،دانشگاه

باز ،تاکتيکهاي فشار ،توسل به مقامهاي عالي

آزاد واخد شاهرود ،دانشکده ادبيات و علوم انساني.

سازمان) ،عوامل سازماني (سيستم مناسب پاداش،

کوشکي ،وجيهه ( ،)1395بررسي تاثير خودکارآمدي و

اهداف واضح ،اعتماد سازي ،واصح شازي نقش ها،

فرسودگي شغلي بر رضايت شغلي پرستاران

مشخص بودن فرايندهاي تصميم گيري) در مديريت

شهرستان سبزوار ،کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد

رفتار سياسي و در نتيجه افزايش پاسخگويي مؤثر

اسالمي واحد شاهرود ،دانشکده علوم تربيني و

ميباشد الزم است به اين عوامل توجه کافي داشت.

روانشناسي.
مسعودنيا ،ابراهيم ( .)1387خودکارآمدي عمومي و

منابع و ماخذ

فوبي اجتماعي :ارزيابي مدل شناختي اجتماعي

آمتتر ،آ ،.داگالس ،س ،فريس ،ج ،.گوکا ( ،)2004

بندورا .مجله مطالعات روانشناختي .دوره ي چهارم.

مفهوم سازي رابطه بجتماعي ميان اعتماد و پاسخ
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

گويي در سازمان ها .تجنه مرتضي عظيمي .تحول
اداري (ويژه نامه پاسخ گويي) ،صص .174-179
جوادي,علي؛ کديور ،محمد ( ،)1389بررسي اثر بخشي

.115-127 :3
ميرسپاسي ،ن ،.باقرزاده ،و ،)1385( .آسيب شناسي
نظام پاسخ گويي در سازمانهاي دولتي .فصلنامه
علمي ترويجي مديريت.1-14 ،

مشاوره شغلي روايتي بر خودکارآمدي در تصميم

يوسفي ،فاطمه ( ،)1395بررسي تاثير خودمختاري

گيري شغلي و جهت گيري آينده ،کارشناسي ارشد،

شغلي بر نتايج کاري کارکنان :نقش ميانجيگري

دانشگاه عالمه طباطبايي ،دانشکده علوم تربيتي و

خودکارامدي ،کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي

روانشناسي.

واحد شاهرود ،دانشکده ادبيات و علوم انساني.

داوود آبادي فراهاني ،محبوبه ( ،)1395پيش بيني
رضايت شغلي بر مبناي طرح وارههاي ناسازگار اوليه
و خودکار آمدي شغلي ،کارشناسي ارشد ،دانشگاه
آزاد خوارزمي ،دانشکده روانشناسي.
رضايي ،يحيي .)1386( .روانشناسي يادگيري .چاپ
سوم ،تهران :نشر روان.
شمس ،مرضيه ( ،)1395تاثير رفتار سياسي بر آواي
کارکنان شهرداري استان همدان ،کارشناسي ارشد،
دانشگاه پيام نور استان تهران ،مرکز پيام نور تهران.
کريم زاده ،شيرازي ،م ،.رضويه ،ا ،.کاوه ،م،)1387( .
ارتباط کيفيت زندگي و خودکارآمدي معلمان شاغل
شهرکرد .مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد-35 ،
.28
کرمي ايوري ،مليحه ( ،)1395بررسي نقش تعديلگر
رفتار سياسي مديران در رابطه بين ادراک کارکنان از
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