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چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و کنترل ادراک شده بر عملكرد شغلی کارکنان
شهرداری شهر تبریز میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهر تبریز میباشد .که طبق
آمار شهرداری شهر تبریز تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی آن  8822نفر میباشد .روش نمونهگیری در این
تحقیق نمونهگیری تصادفی طبقهای میباشد و حجم نمونه آماری با در نظر گرفتن جدول مورگان  323در
نظر گرفته شد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .در این پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه که
برای سنجش پاسخگویی از پرسشنامه هاچوارتر و همكاران( ،)8003کنترل ادراک شده تتریک و الراکو()7821
و عملكرد شغلی پاترسون( )7880استفاده شد .پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .تحلیل
دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تعدیلکننده مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین پاسخگویی با عملكرد شغلی ( )P>0/07 ،r=0/71رابطه مثبت معنیدار وجود
دارد .از طرفی نتایج پژوهش نشان داد که بین کنترل ادراک شده با عملكرد شغلی ( )P>0/07 ،r=0/88رابطه
مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که پاسخگویی و کنترل ادراک شده نقش تعاملی در
پیشبینی عملكرد شغلی ندارند.
واژگان کلیدی :پاسخگویی ،کنترل ادراک شده و عملكرد شغلی.
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 .3عضو هیات علمي دانشگاه شهید مدني آذربايجان ،تبريز -ايران (نويسنده مسئول).

مقدمه

توجه به کارکنان و در راس آن عملكرد شغلی 7آنها به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه سازمان،
پدیدهای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است .عملكرد شغلی ،به عنوان ارزش سازمانی
رفتارهای شغلی کارکنان در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف تعریف میشود .اسپكتور 8بیان میکند که
مردم زمانی میتوانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش الزم برای داشتن عملكرد
مناسب بهرهمند باشند.
بررسیها نشان میدهند که از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملكرد کارکنان ،پاسخگو نمودن آنها
میباشد(مارکوکزی و شین8001 ،3؛ به نقل از توکلی ،عابدی و صالحنیا .)7322 ،پاسخگویی مسئله مهم
و چالشآور در نظامهای اداری و سیاسی بیشتر کشورها بوده و است .در سازمانهای دولتی از جمله
شهرداریها که ازجمله سازمانهای خدماتیاست امروزه دستخوش تغییرات زیادی شدهاند ،مسئله پاسخگویی
مبتنی براین فرض است که تصمیمات و اقدامات کارگزاران همواره بر امور اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی جوامع اثر میگذارد(فقیهی.)7320 ،
مفهوم پاسخگویی ،مفهومی چند وجهی ،پیچیده و قابل تامل میباشد .اولسون به وجود واژههای
مختلف برای این مفهوم اشاره میکند و میگوید در زبان بعضی از کشورها ،واژه پاسخگویی وجود ندارد و
نزدیکترین واژه به آن مسئولیت است(السون .)7882 ،8جوامع به اهدافشان از طریق سازمانها دست
پیدا میکنند .پاسخگویی یكی ازمعیارهای اساسی برای حفظ و پایداری سازمانها میباشد .بهویژه پاسخگویی
مكانیسمهایی را از طریق انتظارات مشترک و هماهنگیهایی که میتواند اتفاق بیفتد فراهم میآورد .به
عبارتی دیگر نظم و هماهنگی میان یكایک افراد و سازمانهای اجتماعی ایجاد میکند .انبوهی از استانداردها
را که یكایک افراد و گروهها را پاسخگو میسازد و این موارد اجازه قضاوت و ضمانت اجرایی را فراهم
میسازد(گلفند ،1چونگ 6و راور.)8008 ،1
یک تعریف روشن و مختصر از پاسخگویی از نظر متخصصان وجود ندارد .با این حال ،برخی از عناصر
عمومی که جزء مهمترین اجزای تعریف آن میباشد در این جا آورده میشوند .این عناصر عبارت است از:
 .7افراد در قبال اعمالشان جوابگو هستند .8 .گروهها یا افرادی که افراد به آنها پاسخگو هستند ،دارای
قدرت تنبیه و پاداش هستند .3 .پاسخگویی پیوندی بین فرد و دیگران برقرار میکند(الری و کلی.)8008 ،
"فرینک و کلیمسكی"( ،)7882توصیفی از پاسخگویی را پیشنهاد میکنند .آنها اذعان میدارندکه پاسخگویی
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« ...نیاز برای توجیه یا دفاع از یک تصمیم یا عمل در قبال افرادی است که قدرت پاداش و تنبیه را دارند و
اینکه چنین پاداشها و تنبیهها مشروط به شرایط پاسخگویی میباشند ».در کل ،پاسخگویی شخصی
ابزاری برای القای هنجارها ،مقررات و دستورات قانونی به شمار میآید(تتالک .)7821 ،آن اشاره به این
دارد ،افرادی که داخل یک سیستم اجتماعی فعالیت دارند عدم پاسخگویی مناسب آنها به اعمالشان منجر
به تنبیهات مالی و قانونی میشود(اسلنكر ،بریت ،پنینگتون ،مورفی و دوهرتی.)7888 ،
تحقیقات نشان داده است که پاسخگویی زمانی که فرد خود را دارای احساس کنترل باالیی میداند،
میتواند پیامدهای مثبتی داشته باشد(قاسمزاده.)7387 ،
کنترل ادراک شده متغیری میباشد که توجه محققان را به خود جلب کرده است .کنترل ادراک شده
اشاره به توانایی تاثیر فرد بر محیط خود دارد(کاراسک7818 ،؛ کانستر و چوبروک .)7887 ،منظور از
کنترل ادراک شده باور فرد به این است که تا چه اندازه توانایی تاثیر بر رویدادها یا موقعیتها را دارد
(کاراسک .)7818 ،در تحقیقات صورت گرفته ،محققان اغلب از مفهوم کنترل ادراک شده به جای کنترل
واقعی استفاده میکنند(کانستر و چوبروک .)7887 ،کنترل ادراک شده اشاره به باور فرد به توانایی تاثیر بر
محیط خود دارد .همانند مفهوم کنترل ،کنترل ادراک شده یک سازه موقعیتی به شمار میآید .به طور
اخص کنترل ادراک شده بیشتر مربوط به ادراک فرد از محیط کارش میباشد تا یک ویژگی خصیصهای
مانند منبع کنترل(هال .)8001 ،طبق نظر فولكمن و موسكوتیز( ،)8008مقابله یک فرایند پیچیده و چند
بعدی است که به مقتضیات و منابع محیطی نیز وابسته است .به طور خالصه باور بر این است که داشتن
منابع و توانایی در استفاده از منابع روانشناختی و نیز فیزیولوژیک مشكالت و عوامل استرسزای روزانه
را کاهش می دهد .یكی از این منابع مورد نظر احساس کنترل شخصی است .شواهد نشان داده است که
جهتگیری کنترل بیرونی بیشتر با پیامدهای روانی -اجتماعی منفی نظیر افسردگی و اضطراب ارتباط
دارد .هم چنین این شواهد بیانگر آن است که احساس کنترل بر بیماری جسمانی با پیامدهای روان-
شناختی مثبت رابطه دارد(به نقل از باقریان ،بهرامی احسان ،گیالنی و صانعی.)7322 ،
کنترل شغلی اشاره به باور افراد در مورد اثرگذاری بر محیط کار دارد و لذا ادراکات افراد از محیط کار
تاثیر قابل توجهی بر کنترل شغلی اعمال مینمایند و واکنشهای آنان به محیط کار را تحت تاثیر قرار
میدهد(اسپكتور.)7826 ،
تا به حال معدود پژوهشگرانی متغیرهای اثرگذار بر کنترل شغلی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند.
برای مثال کوسكو و همكاران( ،)8006و والس( ،)8001بااستفاده از تنشهای شغلی و افسردگی کارکنان،
کنترل شغلی آنها را پیشبینی نمودهاند .الفرینگو و همكاران( ،)8001نیز با استفاده از تنشهای شغلی،
میزان سازگاری و جو روانشناختی حاکم برسازمان ،موفق به پیشبینی میزانکنترل شغلی کارکنان شده-
اند(به نقل از نعامی؛ ارشدی ،غفوری و سفادرانی .)7322 ،در داخل نیز نعامی و همكاران( ،)7322به

بررسی رابطه جو روانشناختی ادراک شده سازمان با کنترل شغلی پرداختهاند .آنها به رابطه مثبت معنی-
داری بین این دو متغیر دست یافتهاند.
هدف تحقیق حاضر این است که رابطه پاسخگویی و کنترل ادراک شده را با عملكرد شغلی در بین
کارکنان شهرداری تبریز بررسی نموده و از طریق پاسخگویی و کنترل ادراک شده نتایج عملكرد شغلی را
پیشبینی نماید .پاسخگویی و کنترل ادراک شده در این بررسی به عنوان متغیر مستقل و عملكرد شغلی
را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات و دادهها یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و
از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهر
تبریز میباشد که طبق آمار شهرداری شهر تبریز تعداد کل کارکنان رسمی و پیمانی آن  8822نفر میباشد.
حجم نمونه انتخاب شده با استفاده از جدول مورگان  323نفر بود .روش نمونهگیری از نوع تصادفی
طبقهای (طبقات بر اساس مناطق) بود.
برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به شرح زیر استفاده گردید.
 پرسشنامه پاسخگویی :برای اندازهگیری پاسخگویی از یک مقیاس تک بعدی که دارای  2سوالمیباشد ،استفاده خواهد شد .این ابزار توسط هاچوارتر و دیگران( )8003تهیه شده است .این پرسشنامه بر
اساس مقیاس هفت درجهای لیكرت از کامالً مخالفم= 7تا کامالً موافقم= 1پاسخ داده میشود .نمرات هر
 2گویه مقیاس جمع شده و یک نمره کل برای هر فرد در این مقیاس در نظر گرفته میشود .مقدار آلفای
کرونباخ برای ابعاد این پرسشنامه در تحقیقات متعدد خارجی و داخلی در دامنهای از  0/13تا  0/87به
دست آمده است .تحقیقاتی مانند :هال و فریس( )8070و ( ،)8008بروکس ،پررو ،هال ،فرینک و هاچوارتر
( ،)8002هال ،رویل ،بریمر ،پررو ،فریس و هاچوارتر( ،)8006هاچوارتر ،پررو ،هال و فریس( ،)8001و
هاچوارتر ،فریس ،گاوین ،پررو ،هال و فرینک( ،)8001رویل ،هاچوارتر ،پررو و فریس( ،)8001درخشانی
( ،)7383حسنی ،قاسمزاده و شیرازی( ،)7388و قاسمزاده( .)7387همچنین تحقیقات قبلی سازه روایی
سازه و تک بعدی بودن این را نیز تایید کردهاند .هال و همكاران( ،)8006هاچوارتر و همكاران( ،)8001و
قاسمزاده ،عباسزاده ،حسنی و هاشمی(.)7388
 پرسشنامه کنترل ادراک شده :کنترل ادراک شده با استفاده از پرسشنامه تتریكو الراکو(،)7821اندازهگیری شد .این ابزار شامل  1سوال میباشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهای لیكرت
(اصال"= 7تا حد زیادی= )1پاسخ داده میشود .روایی و پایایی این ابزار قبالً در تحقیقات متعدد مانند:

تتریک و الرکو( ،)7821و قاسمزاده و همكاران( ،)7388مورد تایید قرار گرفته است .در پژوهش حاضر به
منظور بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
 پرسشنامه عملكرد شغلی :پرسشنامه  77سوالی عملكرد شغلی ،توسط پاترسون( ،)7880تهیه وتدوین گردیده و توسط شكرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس 1
درجه لیكرت پاسخ داده خواهد شد .روایی صوری و محتوایی و پایایی این ابزار قبالً توسط پژوهشگرانی
چون مقیمی( ،)7328قاسمزاده( ،)7387و قاسمزاه( ،)7388مورد تایید قرار گرفته است.
در این پژوهش برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .به این ترتیب
جهت بررسی پایایی ،پرسشنامههای حاضر ابتدا بر روی  81نفر از همان کارکنان مورد پژوهش اجرا شد و
پایایی مورد تایید قرار گرفت.
همچنین به منظور تامین روایی پرسشنامههای حاضر ،با وجود استاندارد بودن ابزارها و استفاده مكرر
آنها در پژوهش ،دادههای حاصل از اجرای این مقیاس در گروه نمونه تحلیل عاملی شدند .این تحلیل به
شیوه تحلیل اکتشافی به روش مولفههای اصلی ( )PCبا چرخش واریماکس انجام شده است .مقدار ضریب
( KMOضریب کفایت نمونهگیری) برابر  0/18و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت ( Bartlett's Test of
 )Sphericity 8/14406به دست آمد که در سطح  0/07معنادار بوده و نشانه کفایت نمونه و متغیرهای نمونه
برای انجام تحلیل عاملی است .نتایج حاصل مورد تایید و واریانس تجمیعی حدود  0/12به دست آمده است.
با توجه به این که در این پژوهش جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر تبریز بود و از آن جایی
که این شهر تبریز دارای چندین منطقه میباشد ،ابتدا با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد
کارکنان هر یک از مناطق مشخص شد و بعد اقدام به توزیع پرسشنامهها در میان کارکنان هر یک از
مناطقگردید .بدین منظور پس ازهماهنگی با مسئولین شهرداری پرسشنامهها به طور تکتک به کارکنان
ارائه شد .بدین مفهوم که پرسشنامهها در قالب یک پرسشنامه کلی همراه با مقدمه و دستورالعمل توزیع
شد .در بین فواصل زمانی که پرسشنامهها توزیع میگردید ،سعی شد که با ارائه توضیحات از خستگی و
بیمیلی کارکنان و در حقیقت تاثیر نامطلوب بر جوابگویی آنها جلوگیری شود و در نهایت کارکنان بعد از
کاملکردن پرسشنامه با استفاده از شماره تلفنیکه روی برگه اول پرسشنامه نوشته شده بود اتمام تكمیل
را اطالع میدادند و یا با مراجعه حضوری پرسشنامهها جمعآوری میشد.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از تكنیکهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
آمار استنباطی ،ضریب همبستگی پیرسون (جهت بررسی روابط دوگانه بین متغیرها) و رگرسیون چندگانه
تعدیلکننده ( )Moderated multiple regressionجهت پیشبینی عملكرد شغلی از روی تعامل متغیرهای
پیشبین پاسخگویی و کنترل ادراک شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 71استفاده گردید.

یافتهها

در جدول شماره ( )7شاخصهای توصیفی متغیرها جهت بررسی پراکندگی مناسب توزیع دادهها ارائه
شده است ،با توجه به این جدول مقادیر آمارههای میانگین و انحراف استاندارد نشانگر پراکندگی مناسب
دادهها میباشند.
جدول شماره ( :)1میانگین و انحراف استاندارد
نمرات کارکنان در هر یک از متغیرهای پژوهش
پاسخگويي

کنترل ادراک شده

عملكرد شغلي

شاخصها
میانگین

9/74

9/14

9/19

انحراف استاندارد

9/14

9/41

9/71

جدول شماره ( :)2ماتریس همبستگی
شماره

متغیر

9

پاسخگويي

9

3

کنترل ادراک شده

**9/98

9

عملكرد شغلي

**

9

3
9

9/91

**

9

9/31

9

همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره ( )8ارائه شده است .چنان چه در جدول مشاهده
میشود ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پاسخگویی با عملكرد شغلی مثبت و معنیدار (،r=0/71
 )P>0/07هستند .همچنین بین متغیرهای کنترل ادراک شده عملكرد شغلی رابطه مثبت و معنیدار
( )P>0/07 ،r=0/88هستند .بیشترین ضریب همبستگی بین کنترل ادراکی با عملكرد شغلی r=0/88
میباشد.
جدول شماره ( :)3نتایج تحلیل رگرسیون
تعدیلکننده برای پیشبینی عملکرد شغلی
رضايت شغلي
β

∆R2

سطح معنيداری

گام اول :تاثیرات اصلي
پاسخگويي ()A

* 9/99

کنترل ()C

**9/34

**9/998

9/999

گام دوم :تعاملA×C

9/93

9/991

9/71

9/97

نتایج نشان میدهند که پاسخگویی ( <P0/01و  )β=0/70و کنترل ادراک شده ( p<0/01و )β=0/81
عملكرد شغلی را پیشبینی میکنند .در دومین گام تعامل پاسخگویی و کنترل ادراک شده وارد معادله شد
که در این تعامل معنیدار دیده نمیشود.

شکل شماره ( :)1نقش تعاملی پاسخگویی و کنترل ادراک شده بر عملکرد شغلی

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و کنترل ادراک شده بر عملكرد شغلی کارکنان
شهرداری شهر تبریز انجام شد.
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین دو متغیر پاسخگویی و عملكرد شغلی
وجود دارد .به عبارتی افزایش پاسخگویی از طرف کارمندان ،همراه با افزایش عملكرد شغلی از طرف آنها
خواهد بود .این نتایج نیز هماهنگ با یافتههای فرینک و فریس( ،)7888هال و همكاران( ،)8008و
هاچوارتر و همكاران( ،)8001میباشد .مبانی نظری و پژوهشی حاکی از تاثیرات مثبت پاسخگویی بر
عملكرد میباشد(یارنولد .)7822 ،به طور ویژه ،اگر در افراد سطح حداقلی از پاسخگویی احساس نشود،
کارکنان هر چه دوست دارند را انجام خواهند داد که این منجر به بینظمی در سازمان خواهد شد .طبق
مبانی پژوهشی اگر چه احساس پاسخگویی مرتبط با تعدادی از نتایج مهم کاری مانند رفتار شهروندی
سازمانی میباشد(فرینک و کلیموسكی ،)7882 ،برجستهترین رابطه را با عملكرد شغلی دارد(هاچوارتر،
 .)8001بررسیها نشان میدهند که از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملكرد کارکنان ،پاسخگو نمودن
آنها میباشد(مارکوکزی و همكاران8001 ،؛ به نقل از توکلی و همكاران .)7322 ،به طور ضمنیکسانی
که پاسخگویی بیشتری درک میکنند باید رفتارهای کاری سطح باالیی نسبت به کسانی که پاسخگویی
کمتری دارند را نشان دهند .این امر منعكس کننده یک رابطه چشمگیر و مثبت پاسخگویی با عملكرد
شغلی است(هاچوارتر .)8001 ،نتیجه پژوهش حاضر نیز تایید مبانی نظری و پژوهشی قبلی بود .از طرفی
نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین دو متغیر پاسخگویی و کنترل ادراک شده وجود دارد .به
عبارتی افزایش پاسخگویی از طرف کارمندان همراه با افزایش کنترل ادراک شده از طرف آنها خواهد
بود .نتایج حاصل با نتایج تحقیقات هال و همكاران( ،)8001همسو میباشد .هال و همكاران در تحقیقات
خود به این نتیجه رسیدند که پاسخگویی یک منبع مهمی به شمار میآید که میتواند کنترل ادراک شده
را تحت تاثیر قرار دهد.

عالوه بر این نتایج نشان داد که بین کنترل ادراک شده و عملكرد شغلی کارکنان رابطه وجود دارد .این
یافتهها با مطالعات قبلی که در این زمینه صورت گرفته هماهنگ است و همچنین با تحقیقات فردریكسون
( ،)8007کافتیوس( ،)8001و لوین( ،)7828همسو میباشد .کنترل اشاره به باور افراد در مورد اثرگذاری بر
محیط کار دارد و لذا ادراکات افراد از محیط کار تاثیر قابل توجهی بر کنترل شغلی اعمال مینماید و واکنش-
های آنان به محیط کار را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین با نتایج تحقیق حسنی و همكاران( ،)7388همسو
میباشد .حسنی و همكاران( ،)7383در تحقیق خود با عنوان نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و
استرس شغلی کارکنان به این نتیجه رسیدند که کنترل ادراکی بر نگرشهای کارکنان در مورد رضایت شغلی
آنان اثر گذار است که نتایج حاصل با نتایج تحقیق فوق همسو میباشد.
نهایتاً نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیق فرینک و کلیموسكی( ،)7882اسلنكر و ویگولد7
( ،)7828و رابرتسون و دیكسن ،)8008(8همسو میباشد .فرینک و کلیموسكی( ،)7882در پژوهش خود
نشان دادندکه پاسخگویی با تعدادی از پیامدهای مهم شغلی ازجمله عملكرد شغلی رابطه معنیداری دارد.
همچنین اسلنكر و ویگولد( ،)7828در تحقیق خود نشان دادندکه پاسخگویی رابطه مثبت با عملكرد شغلی
دارد .عالوهبر این رابرتسون و دیكسن( ،)8008در تحقیق خود نشان دادند که کنترل ادراکی با عملكرد
کارکنان رابطه معنیدار و مثبت دارد که نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق فوق همسو میباشد.
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