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دانشگاه  یعلم یأته یاعضا یریپذ یتعوامل موثر بر مسئول یواکاو
 یفیپژوهش ک یک: یانفرهنگ

 3، عالء الدین اعتماد اهری2، اصغر شریفی* 1علی رضایی

 چکیده
ارتقاا    درنتیجاه پذیری یکی از عواملی است که ضمن برآورده سازی نیازهاای فاردی و   مسئولیت
 مؤثرعوامل کند. لذا شناسایی شناختی افراد، نقش مهمی نیز در موفقیت سازمانی ایفا میسالمت روان
ای جهات بهباود   تواند راهنمای مفیدی برای اتخاذ راهبردهای مداخلهپذیری کارکنان میبر مسئولیت
پذیری بر مسئولیت مؤثرشناسایی عوامل  ی مهم فردی و سازمانی باشد. هدف تحقیق حاضراین مقوله
. باود  گرنادد تئاوری  پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش دانشگاه فرهنگیان بود.  علمی هیئتاعضای 

تصامیم  سطوح در اجرایی سوابق از که بودند دانشگاهی علمی جامعۀ خبرگان جامعۀ آماری پژوهش، 
عنوان حجام  نفر به 23گیری هدفمند و اصل اشباع بودند که با استفاده از روش نمونه برخوردار گیری

استفاده شد.  ساختاریافتهاز مصاحبه نیمه  ها داده یگردآور منظور به پژوهش نیا درنمونه انتخاب شد. 
استفاده شاد.   MAXQDA  افزار نرمهای پژوهش نیز  از تحلیل محتوا با استفاده از برای تحلیل داده

دانشگاه فرهنگیاان در شامال    علمی هیئتاعضای  پذیری مسئولیتبر  مؤثر نتایج نشان داد که عوامل
 خاطر تعلقسازمانی،  ، تعهدسازمانی فرهنگرهبری،  هیجانی، اخالقی، هوش هوشغرب کشور، شامل 
توان گفت که با افزایش و تقویت هر یک از می شده شناساییهای بر اساس مؤلفه کاری، ارزشیابی بود.

تاوان باه ارتقاای    مای  ها آنبا راهبردهای مختص به هریک از  شده شناسایی تأثیرگذار های مؤلفهاین 
 کمک نمود. پذیری کارکنان دانشگاهمسئولیت

 ، دانشگاه فرهنگیان.علمی هیئتاعضای  ،پذیری مسئولیت: واژه کلیدها
 

 

                                                 
 (نویسنده مسئول) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. ،گروه علوم تربیتی. 1

2
 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی.  

3
 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. ،گروه علوم تربیتی.  
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 مقدمه
کاه در   کنناد  ایفا مینقش مهمی در جامعه  خود مثبت یا منفی  ، با عملکردمؤسسات و هاسازمان
عمل کنند تا هم انتظاارات مراجعینشاان را باه بهتارین نحاو       ای گونه بهباید  ها آنکارکنان  این راستا
وری سازمان را افزایش داده و تأثیر مثبتی در جامعاه  عملکرد مطلوب خود، بهره سازند و نیز بابرآورده 

در ساازمان،   کارکناان  عملکارد یکی از عاواملی کاه بار     (.3113، 1رابرتسون و بارلینگ)داشته باشند
-تأثیر مای رفتارهای شهروند سازمانی،  زمان ود سازمانی، تمایل به ماندن در ساجذابیت سازمانی، تعه

پاذیری اعضاای   مسائولیت (. 3113، 3راپ، شاو، تارنتون و اسکارلیساکیپذیری است)گذارد، مسئولیت
کاار پایادار و متعهداناه،     واژگان وجدان ساازمانی، عملکارد مطلاوب، کسا  و    یک سازمان که کلید 

)شاافعی و  است بسیار حائز اهمیت ،ای و پاسخگویی به نیازها را به دنبال داردشهروند حرفه مسئولیت
 آمیاز باا  ساالم و محبات   طمسئولیتی موج  ناتوانی در برقراری روابا بیطوری که به(. 1393عزیزی، 

آباادی،  فار و شافی   )شیشاه شودهای پیاپی در زنادگی مای  شکست و گیریدیگران، ناتوانی در تصمیم
انجاام مطلاوب هماه    پذیری به عنوان یک الزام و تعهد درونی از سوی فارد بارای    مسئولیت(. 1391
گیارد.   شود که از درون فارد سرششامه مای    هایی که بر عهده او گذاشته شده است، تعریف می فعالیت

ها و کارهاا را انجاام    کند که یکسری فعالیت گیرد، توافق می فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می
-صااح   (.1394، مکااران و ه )صااحبی دهد یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد

-پذیری فردی و اجتماعی بر میزان مسائولیت افراد یک سازمان عالوه بر مسئولیتمعتقدند که نظران 

پذیری فردی و اجتماعی تنها به مسئولیت ها آنپذیری پذیری جامعه نیز تاثیر گذارند. از اینرو، مسئولیت
پذیری اقتصادی، اخالقی، قاانونی را  مسئولیتهای دیگری مانند شود، آنان باید مسئولیتخالصه نمی

 (.3112، 3)لیو نیز داشته باشند تا به عنوان یک فرد توسعه یافته و بالنده مورد قبول واق  شوند
دهد که عوامل نشان می پذیریمسئولیتمرور ادبیات پژوهشی موجود در رابطه با عوامل مرتبط با 

تارین و پرتکرارتارین   رابطه دارند که در اینجاا باه مهام   نها افراد در سازما پذیریمتعددی با مسئولیت
پاذیری بسایار   هوش بر مسئولیتانواع مختلف تاثیر شود. طبق نتایج این مطالعات، ها  اشاره میعامل

کنناد  در پژوهش خود عنوان می (1395)مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه طبرسا و کربکندی
است. عامل دیگری کاه   تأثیرگذارپذیری انواع هوشی است که بر مسئولیتکه هوش سازمانی یکی از 

است، هوش اخالقای   شده شناساییپذیری بر مسئولیت تأثیرگذاردر برخی از تحقیقات به عنوان مولفه 

                                                 
1. Robertson & Barling 
2. Ropp, Shao, Thornton & Skarlicki 
3. LIU  



 391یفیپژوهش ک یک: یاندانشگاه فرهنگ یعلم یأته یاعضا یریپذ یتعوامل موثر بر مسئول یواکاو

 

 

هوش اخالقی، توانایی تشخیص درست از اشاتباه  اسات کاه باا      ( 3115)1کیل و لنیکاست. از نظر 
 باا  در تحقیقی نشان دادند که افراد، (1394). بطوری که رحیمی و همکاراناصول جهان سازگار است

 انجام را درست باالیی برخوردارند، کارهای پذیریمسئولیت احساس و مشارکت اخالقی باال، از هوش

پارکینساون و  دارناد.   بااالیی  عملکرد بوده و هماهنگ عقایدشان و ارزشها با پیوسته ها آن اعمال داده،
-باه مسائولیت   منجار  کنند که هوش اخالقای ه و عنوان میاین موضوع را تایید کرد ( 3112) 3بیرن

پذیری هوش هیجانی بر مسئولیت مؤثر شده شناسایییکی دیگر از عوامل   شود.پذیری اخالقی نیز می
پاذری اعضاای   است که در مطالعات متعددی به عنوان عاملی مهم در سازگاری اجتماعی و مسئولیت

در پاژوهش  ( 3112) 3ویجکون و همکااران های مختلف مشخص شده است. به عنوان نمونه انسازم
است ضمن اینکه موجا    تأثیرگذارکنند که هوش هیجانی بر عملکرد افراد دانشگاهی خود عنوان می

نیز این موضاوع را تأییاد    ( 3112) 4شیپلی و کاسارزبراین، پذیری بهتر آنان می شود. عالوهمسئولیت
ارزاناای بیرجناادی و  اساات. مااؤثرپااذیری افااراد کننااد کااه هااوش هیجااانی در بهبااود مساائولیتماای

بین هوش هیجانی و اخاال  کاار باا مسائولیت     در پژوهش دیگری نشان دادند که ( 3119همکاران)
بار رفتاار    مؤثراند که یکی از عوامل محققان در مطالعات جدید نشان داده اجتماعی رابطه وجود دارد.

ی کارکنان در باروز رفتاار   تواند سب  افزایش انگیزهکارکنان، رهبری مسئوالنه است که می سازمانی
 (.3119، 5)هان، وانگ و یانسازمانی مطلوب شود

پاذیری اعضاای ایان    مختلف ایجاد سازو کارهایی برای بهبود مسئولیت مؤسساتها و در سازمان
 توساعه  حال در کشورهای در امروزی هاینسازما تأثیرگذارترین از یکیها ضروری است که سازمان

 و هاا ساازمان  پذیری خاا  مسئولیت که نگرش بنابراین، این .است عالی آموزش مراکز و هادانشگاه
باود  شراکاه    خواهد مطرح مدیریت در نگرش ناقص یک عنوانبه است، تولیدی و صنعتی هایشرکت
 کاه  جاایی  تاا  هستند، پاسخگو و مسئول جامعه قبال در اقتصادی، مانند سایر بخشهای ها نیزدانشگاه

 اروپاایی  کنناد بطاوری کاه اجاالس    می مطرح عالی مؤسسات آموزش برای را پاسخگو دانشگاه واژه

یافته است. واضح  اختصا  هادانشگاه مفهوم در این اهمیت تشریح منظور به اجتماعی پذیریمسئولیت
هاا منجار شاده و    ارتقای تعهد اجتماعی افاراد در ساازمان  پذیری به افزایش حس مسئولیتاست که 

پذیری در ها نیز با داشتن مسئولیتپایداری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که در این بین دانشگاه

                                                 
1 . Kiel & Lennick 
2 . Parkinson & Byrne 
3 . Wijekoon 
4 . Shipley & Casarez 
5. Han, Wang & Yan 
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، 1)لئونیداس و همکااران قبال جامعه و دانشجویان نقشی اساسی در پرورش فرهنگ پاسخ گویی دارند
پذیری از الزامات دستیابی به اهداف و ششم انداز تادوین شاده   سئولیتدر واق ، ایجاد حس م. (3113

برای دانشگاه فرهنگیان است. این دانشگاه بدون داشتن اساتیدی و کارکناان مسائول و برخاوردار از    
با این تفاسیر، الزم به ذکار اسات کاه علای رغام      تواند به سرمنزل مقصود برسد. وجدان کاری، نمی

ها و در بین افاراد مختلاف براسااس    پذیری در سازمانع که استقرار مسئولیتبدیهی بودن این موضو
های محدودی برای شناخت رهنمودهای استاندارد و طرح عملیات صورت می پذیرد، تا به حال تالش

ها و هنجارهای مربوط باه آن در  پذیری در ساختار سازمانی و انعکاس ارزشهای طراحی مسئولیتراه
در ایان راساتا و در کشاور، باا وجاود انجاام        (. 1393)شافعی و عزیزی، یرفته استسازمان صورت پذ

هاای  پاذیری بار روی نموناه   مسائولیت  هاای  مؤلفاه شناسایی و اولویت بندی  منظور بههایی ژوهشپ
پاذیری را در  کارکناان   پژوهشی دیگر، پژوهشی که در یک مدل جام ، عوامل اثرگذار، بر مسائولیت 

سی قرار دهد، انجام نشده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر قصد دارد تا با مرور دانشگاه مورد برر
های انجام شده در این زمینه و شناسایی عوامل مختلف اثرگذار باه شاناخت   ادبیات و پیشینه پژوهش

های دانشگاهی به ویژه دانشگاه فرهنگیان کمک کند و الگویی بارای  هرشه بهتر این مقوله در محیط
بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد به این و کارکنان در محیط کاری دانشگاهی ارائه دهد.  اساتید

دانشاگاه فرهنگیاان    علمای  هیئتپذیری اعضای سوال اساسی پاسخ دهد که شه عواملی بر مسئولیت
 است؟ مؤثر

 تحقیق روش
اعضاای   پاذیری مسائولیت  بار  مؤثر های مؤلفهمبنی بر شناسایی  حاضر پژوهش هدف به توجه با
-جما   مصاحبه، کمک به های آنداده از نوع گرندد تئوری است که و این تحقیق کیفی ،علمی هیئت

جامعۀ آماری این پژوهش شامل خبرگان علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایای در   شدند. آوری
که دارای  بودند آگاه نام دارند. و نیز محققانیگیری برخوردار بوده و به اصطالح خبرگان سطوح تصمیم

گیاری هدفمناد بعاد از    از روش نموناه   با اساتفاده که  هستندکت  و مقاالتی تخصصی در این حوزه 
 نفار باه عناوان نموناه انتخااب شادند.       33هاا،  های ارائه شده به مصااحبه رسیدن به اشباع در پاسخ

 2این زمینه بر اساس مصااحبه نیماه سااختاریافته باا      خبره در 33ی اجرای تحقیق حاضر با منظور به
در تحلیال شادند.    MAXQDAافازار   آوری شده با استفاده از نرمسؤال مصاحبه شد و اطالعات جم 

های انفرادی با مصاحبه شوندگان، برای بررسی مقدماتی هفت سؤال مصااحبه اساتفاده شاد.    مصاحبه
کنار هر سؤال برای درک تجارب شارکت کننادگان در   های فرعی دیگری نیز در ضمن این که سؤال

                                                 
1 . Leonidas 
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منظور اطمیناان  برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهشد. حین مصاحبه مطرح می
ها از دیدگاه پژوهشاگر، از نظارات ارزشامند اسااتید آشانا باا ایان حاوزه و         خاطر از دقیق بودن یافته

زماان از  طاور هام  شنین بهمطل  بودند استفاده شد. هممتخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و 
ها کمک گرفته شد. همچنین برای محاسبه پایایی از روش مشارکت کنندگان در تحلیل و تفسیر داده

پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگاذار، از یکای از   
گذاری درخواست شاد تاا باه عناوان کدگاذار ثانویاه در پاژوهش        اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کد

مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصااحبه را کدگاذاری کارده و    
رود را محاسابه  درصد توافق درون موضاوعی کاه باه عناوان شااخص پایاایی تحلیال باه کاار مای          

در این تحقیق پایایی حاصل از دو کدگذار (. 1393 )طباطبایی، جسنی، مرتضوی و طباطبایی شهر،کرد
 درصد بدست آمد که بیانگر پایای مناس  بود. 1/25با توجه به محاسبات 

 

 هایافته
 

 مصاحبه هایالؤس .1جدول
 سؤال ردیف

 شیست؟ پذیری مسئولیتتعریف شما از  1

 از نظر شما شیست؟ علمی هیئتدر بهبود عملکرد اعضای  پذیری مسئولیتضرورت پرداختن به مقوله  3

 اساتید درد دانشگاه کدامند؟ پذیری مسئولیتعوامل بازدارنده و تسهیل کننده  3

 شیست؟ پذیری مسئولیتابعاد و مولفه های  4

 حاضر شگونه است؟ اساتید دانشگاه فرهنگیان در حال پذیری مسئولیتوضعیت  5

 اساتید کدامند؟ پذیری مسئولیتزیر ساخت های الزم برای ایجاد  1

 اساتید شیست؟ پذیری مسئولیتراهکارهای پیشنهادی شما در خصو  بهبود و ارتقأ  2

 
 های حاصل از تجزیه و تحلیل، حول محور هدف اصلیدر فرایند تحلیل کیفی تحقیق حاضر، یافته

قرار گرفت و با پیوند دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد. طبقات باه  
 قابل مشاهده می باشد. 3ماره شدست آمده در جدول 
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 : کدگذاری نهایی حاصل از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته3جدول
 کد مقوله مفاهیم استخراجی اولیه بعد سازه

ل 
وام
ع

ؤثر
م

 
ت
ولی
سئ
ر م
ب

 
ی
ذیر
پ

 

 خود رفتاری اولویت در را راستگویی و دارند صداقت خود کردار و بیان در علمی هیئت اعضای اخالقی هوش
 .دهند می قرار

A1 

 A2 .کنند می عمل خویش باورهای و اصول اساس بر اساتید

 A3 .هستند اعتماد قابل افرادی دانشگاه، این اساتید

 A4 دارند را دیگران اشتباهات بخشش توانایی دانشگاه این اساتید

 A5 .برخوردراند پذیری مسئولیت حس از اساتید

 A6 .کنند می اعتراف براحتی خود اشتباهات به اساتید

 A7 .باشد ها آن ضرر به اگر حتی کنند می دفاع مداری اخال  از اساتید

 A8 .هستند دیگران کردم مند عالقه درصدد همواره اساتید

 مشورت دیگران با شخصی مشکالت مورد در زمانی شه در که یدانند م اساتید دانشگاه این در هیجانی هوش
 .کنند

B1 

 B2 .دارند ان بر غلبه بر سعی و استوارند موان  برابر در معموال  دانشگاه این اساتید

 B3 .شود می حاصل کارشان پیشرفتدر ، روحیه تقویت با که معتقدند اساتید

 B4 .دارند سایرین با را خود مثبت احساسات تسهیم توانایی اساتید

 B5 .دارند را تفریح و کار برای ریزی برنامه  توانایی اساتید

 B6 .کند می استفاده خود فردی ویژگیهای بهبود برای دیگران بازخورد از اساتید

 B7 .کنند ایجاد مثبت حس دیگران در که کنند می رفتار روشی به دانشگاه این اساتید

 برده کار به سازمان اهداف به رسیدن برای حلی راه عنوان به اختیار تفویض دانشگاه، این در رهبری
 .شود می

C1 

 C2 .برخوردارند رهبری توانایی از اساتید

 C3 .است اساتید توجه مورد خدمتگزار و مدار اخال  رهبری سبکهای

 C4 .دانند می رهبری اصول یادگیری برای آغازی را خودرهبری دانشگاه، این اساتید

 C5 .دانند می مسئول را خود دانشگاه حتی و خود کارهای تمام قبال در اساتید

 با و یادبگیرند را رهبری دانشگاه، انداز ششم به توجه با تا هستند تالش در دانشگاه این اساتید
 .شوند آشنا آن اصول

C6 

 D1 .کنند می پیروی باشد سازمان بقای جهت در که های رهنمود از اساتید دانشگاه، این در سازمانی فرهنگ

 D2 .دهد می معنی و جهت ما کار به که نحوی به دارد، روشنی و صریح تصمیمات دانشگاه،

 D3 .باشد داشته کار در مثبتی تاثیر تواند می که است باور این بر اساتید همه دانشگاه در

 نادرست و درست تشخیص در ما گفتار و رفتار رهنمود که است اخالقی نظامنامه دارای دانشگاه
 .است

D4 

 D5 .کند می اتخاذ ها کار انجام برای ای بهبودیافته و جدید های شیوه مدام طور به دانشگاه

 D6 .دارد آینده برای روشنی و شفاف استراتژی دانشگاه این

 D7 .است تیم یک در عضویت همانند دانشگاه این در اساتید کارهای
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 طرف دو هر که هستند حلی راه به دستیابی صدد در اساتید دهد می روی تعارضی وقتی
 .باشند برنده آن در تعارض

D8 

 D9 .شود می دانشگاه این در تغییر به منجر اغل ، نظرات، و  پیشنهادات

 D10 .دارد وجود اساتید بین ای جانبه همه توافق دانشگاه این اهداف درباره

 E1 .خوشحالند باشند سازمان این در را خود اشتغال دوران باقیمانده اینکه از اساتید سازمانی تعهد

 E2 .برند می لذت کنند صحبت دیگران با خود سازمان درباره اینکه از اساتید

 E3 .دانند می خود مشکل را سازمان مشکالت دانشگاه، این اساتید

 E4 .است قائل ارزش برایشان دانشگاه که معتقدند اساتید

 E5 .است بیشتر دیگر سازمانهای از دانشگاه این مزایای که معتقدند دانشگاه این اساتید

 E6 .باشند دانشگاه به متعهد فردی همیشه ندارد لزومی که معتقدند اساتید

 یک است، ها آن قلبی خواست که اندازه همان به شغل این در ماندن که معتقدند اساتید
 .است ضرورت

E7 

 خاطر تعلق
 کاری

 F1 .هستند مشتا  خود کار به نسبت دانشگاه این اساتید

 F2 .کنند می افتخار احساس مکان این در بودن از دانشگاه این اساتید

 F3 .شوند می کار غر  کار، هنگام اساتید

 F4 .دهد می قرار توجه مورد بسیار را اساتید ارزشهای و اهداف دانشگاه، این

 F5 .دهد می ای ویژه اهمیت اساتید رفاه به دانشگاه این

 F6 .یگیرد م قرار تقدیر مورد دانشگاه راین د اساتید دستاوردهای

 F7 .کندمی استفاده سو  منصفانه غیر اساتید از مقتضی های فرصت در دانشگاه این

 F8 .کرد می انتخاب مدرس بهعنوان پایینتر حقو  با را فردی توانست می اگر دانشگاه

 F9 .کنند خدمت ها آن به دیگران اینکه تا کنند خدمت که مایلند بیشتر دانشگاه این مدیران

 می تشویق کار این به نیز را دیگران رسانی، خدمت در بودن الگو طریق از دانشگاه این مدیران
 .کنند

F10 

 G1 .کنند می استفاده ارزشیابی برای تکوینی ارزشیابی روشهای از اساتید دانشگاه این در ارزشیابی

 G2 .است اساتید به دهی رتبه برای ای پایه دانشگاه این در خودارزیابی،

 G3 .گیرد می قرار استفاده مورد ارزشیابی در مند نظام رویکردی عنوان به سیستمی رویکرد

 می صورت اساتید عملکرد ارزشیابی اساس بر دانشگاه این در اساتید، مورد در گیری تصمیم
 .گیرد

G4 

 G5 .کنند می استفاده ارزشیابی برای گرا هدف الگوهای از اساتید

 G6 .گیرد می انجام سیستماتیکم صورت به دانشگاه این در ارزشیابی

 قرار استفاده مورد گیری تصمیم و عملکرد ارزیابی برای مناسبی راهکار عنوان به ارزیابی دگر
 .گیرد می

G7 
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ز، محوری و گزینشای ارائاه   فو ، مفاهیم استخراج شده از مصاحبه بصورت کدگذاری با در جدول
در جدول زیر بیاان   شده شناسایی های مؤلفهکه مشخصات آماری مربوط به هر یک از این   شده است
 شده است

 مؤثرهای  لفهؤپذیری و م های آماری مسئولیت : مشخصه3جدول 
 کشیدگی شولگی انحراف معیار میانگین بعد متغیر

  
ؤم

فه
ل

 
ی م

ها
ثرؤ

 

 0.08- 0.18- 0.75 3.35 اخالقی هوش

 0.30 0.21- 0.74 3.33 هیجانی هوش

 0.56- 0.08 0.90 3.21 رهبری

 0.21- 0.15 0.77 3.21 سازمانی فرهنگ

 0.70 0.11- 0.67 3.27 سازمانی تعهد

 0.38 0.01- 0.72 3.19 کاری خاطر تعلق

 0.13 0.20- 0.78 3.32 ارزشیابی

 

های آماری همچون میانگین، انحراف اساتاندارد، شاولگی و کشایدگی را بارای      مشخصه 3جدول 
دهاد. همچناین، باا توجاه باه مقاادیر شاولگی و         بر آن نشان می مؤثرهای  لفهؤپذیری و  ممسئولیت

تاوان فارض نرماال     ها قرار دارند، مای  ی معقولی برای حدس بر نرمال بودن داده کشیدگی که در بازه
 ها را مطرح کرده و پذیرفت.  بودن داده

 
 شده شناسایی های مولفه و ها شاخص تحلیل

 

 
 های اثرگذار لفهؤم از هریک برای کدها( عددی) فراوانی .1 شکل

هاای اثرگاذار و    لفاه ؤکد( در م 11کاری ) خاطر تعلقو  سازمانی فرهنگ، فو  های شکل به توجه با
 کدهای فراوانی سهم فو  جدول. دارند را اهمیت بیشترین پذیری کد( در مسئولیت 14عملکرد شغلی )

 از بعاد ، شاد  مشاخص  یاک  سؤال در که طور همان. دهد می نشان را ثانویه کدهای شناسایی در اولیه
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 ارائاه  فاو   مقاوالت  از مفهاومی  الگوی ادامه در شد. کشف مقوله زیر 2 کیفی محتوای تحلیل انجام
 .شود می

 
 نهاییاستخراج شده  مدل. 3 شکل

 

 تحقیق مفهومی مدل یابی اعتبار
 باا اساتفاده از   شاوندگان  مصااحبه  های پاسخ تحلیل نتایج استخراج از حاصل مفهومی مدل تأیید

 . است آزمون قابل پیرسون همبستگی آزمودن طریق از MAXQDA افزار نرم
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 پذیریبا مسئولیت شده شناسایی های مؤلفهضری  همبستگی   .4 جدول
 

 پذیری مسئولیت

 **185.2 همبستگی یاخالق هوش

 18111 سطح معناداری

 **.1814 همبستگی یجانیه هوش

 18111 سطح معناداری

 **18521 همبستگی یرهبر

 18111 سطح معناداری

 **18531 همبستگی سازمانی فرهنگ

 18111 سطح معناداری

 **18541 همبستگی یسازمان تعهد

 18111 سطح معناداری

 **185.1 همبستگی یکار خاطر تعلق

 18111 معناداریسطح 

 **18511 همبستگی یابیارزش

 18111 سطح معناداری

 
 معنااداری  سطح که این توجه با و تحقیق متغیرهای ارتباط از ناشی همبستگی ماتریس به توجه با
 اقادامات  باا  تحقیق های مؤلفه% 95 اطمینان سطح در بنابراین  است 1815 از کمتر عوامل تمام برای
 .دارند همبستگی الزم
 

 و نتیجه گیری بحث

دانشاگاه   علمای  هیئات اعضاای  پذیری بر مسئولیت مؤثرپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل 
ها نشاان داد کاه   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده فرهنگیان شمال غرب کشور صورت گرفت که

دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشاور، شاامل    علمی هیئتپذیری اعضای بر مسئولیت مؤثرعوامل 
کااری، ارزشایابی    خاطر تعلق، تعهد سازمانی، سازمانی فرهنگهوش اخالقی، هوش هیجانی، رهبری، 

 است.
نتیجه به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج مطالعات کم و بیش مشاابه صاورت گرفتاه در ایان     

(، اشاره کرد. در این پژوهش، .311جمالی و کرم )توان به پژوهش جمله میاز آن زمینه همسو است. 
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توان در شوند که این عوامل را میپذیری افراد میاند که عوامل مختلفی منجر به مسئولیتنشان داده
عوامل قانونی جای داد. همچنین، فورتیس و همکااران   و ، هویت، انگیزشسازمانی فرهنگهای دسته

ز در پژوهشی نشان داده است که یادگیری ساازمانی و تعهاد ساازمانی نقاش بسازایی در      (، نی.311)
(، در پژوهشی به این نتجه رسیدند که هوش هیجانی و 3112پذیری دارد. شیپلی و کاسارز )مسئولیت

( هم در پژوهشای  3112هستند. ویجکون و همکاران ) تأثیرگذارپذیری اجتماعی ابعاد آن بر مسئولیت
پاذیری رابطاه معنااداری    ادند که هوش هیجانی با عملکرد مثبت آکادمیکی و میزان مسئولیتنشان د

پذیری: کشف نگرش تدریس برای مسئولیت "(، هم در پژوهشی با عنوان 3115دارد. پوالرد و التوکا )
نشاان دادناد کاه باین      "شاود مهندسی و تصمیماتی که در این راستا اتخااذ مای   علمی هیئتاعضای 
گیاری بارای انتخااب طارح درس     پذیری فردی وتصمیممانند مسئولیت علمی هیئتای اعضای باوره

(، در پژوهشی نشان دادند که هوش سازمانی 3115رابطه معناداری وجود دارد. ویلنسکی و همکاران )
 ،(1395) همکاران و گردد. حبیبیپذیری میموج  بهبود انتقال دانش در سازمان و افزایش مسئولیت

 پاذیری مسائولیت  مادل  در اساسای  بعد پنج های داخلی، به این نتیجه رسیدند کهدر بین پژوهش نیز
 که فناوری و اخالقی قانونی، اقتصادی، بشردوستانه، ابعاد: از اندعبارت که دارد وجود دانشگاه اجتماعی

 نیز شاخص 41 و اضافه سازمانی پذیری مسئولیت ابعاد در بار اولین برای فناوری پذیریتمسئولی بعد
 هاای  مؤلفاه دیگاری باه عناوان     هاای  مؤلفاه شد. البته این پژوهشاگران باه    گرفته نظر در آن برای

 اساتید اشاره کرده اند که نقطه افتراقشان با پژوهش حاضر در همین امر است.  پذیری مسئولیت

معنای داشاتن رفتاار    اسااتید باه    پذیری مسئولیت توان گفت کهبا توجه به نتایج تحقیق حاضر می
ای شناختی، عاطفی، مهارتی و نگرشی در دانشگاه اسات. از  های حرفهای و دارا بودن صالحیتحرفه

آورد بارای دانشاگاه باه ارمغاان مای      اساتید، عملکارد شاغلی بهتاری را    پذیری مسئولیتطرف دیگر، 
که هام دانشاگاه و   عملکردی که با خالقیت و نوآوری سازمانی دخیل شده و حاصل آن، شیزی است 

هم جامعه پیرامون را منتف  می سازد. در پژوهش حاضر، همچنین، مطرح شاد کاه عوامال متعاددی     
کااری،   خااطر  تعلاق ، ساازمانی  فرهناگ سازمانی،  اخالقی ، هوش هیجانی، رهبری، تعهد مانند هوش
دارناد،  بایادها و    است. میزان هوش اخالقی که اساتید گذار تاثیر اساتید پذیری مسئولیت بر ارزشیابی

نبایدهای رفتاری را به ایشان گوشزد می کند و موج  می شود تا در قبال اعمال خاود مسائوالنه تار    
رفتار کنند. هوش هیجانی نیز، موج  می شود تا اساتید نه تنها احساسات خود را درک کنند و بتوانند 

موج  انگیزش اطرافیاان گردناد.از   خود را بازسازی روحی کنند بلکه احساسات دیگران را نیز درک و 
طرف دیگر، اساتیدی که مسئولیت پذیر باشند و تعهد نسبت به سازمان خویش حس کنناد، احسااس   

، باعث می شود تا خود را جزئی از دانشاگاه بدانناد   خاطر تعلقنسبت به سازمان کرده و این  خاطر تعلق
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با مسئولیت بیشتری به کارخود ادامه مای  هستند، بنابراین  تأثیرگذارکه در کس  اهداف آن شریک و 
هاای رهباری ناوین توساط مادیران دانشاگاه، ایان        دهند. البته نقاش رهباری و اساتفاده از سابک    

مسالط و قاوی  در    ساازمانی  فرهناگ را دو شندان می کند. در این بین نباید از نقش  پذیری مسئولیت
را باه   پذیری مسئولیتم آورد که همگان دانشگاه غافل شد. شنین فرهنگی، می تواند شرایطی را فراه

عنوان یک اصل و ارزش پذیرفته شدهف حفظ کنند و به آن احترام بگذارند. در نهایت ارزشیابی است 
اساتید می گردد. ارزشیابی انواع مختلفی دارد . از خودارزیاابی کاه توساط     پذیری مسئولیتکه موج  

ی و خارجی بایاد بطاور ماداوم انجاام گیارد تاا ضامن        خود اساتید انجام می گیرد تا ارزیابیهای داخل
ایان نتاایج باا نتاایج      برخورداری از دانشگاهی پویا، از وجود اساتید برجسته و مسئول  اساتفاده شاود.  

همخاوان   (1395) کربکنادی  معینای  و مطالعات صورت گرفته در این زمینه همچون  تحقیق طبرسا
 ساازمان  اجتمااعی  پاذیری مسئولیت و سازمانی هوش ابعاد میان دادند که نشان در پژوهشی است که
 هاوش  (، هم در پژوهش خود نشان داد که باین 1395زاده )شریف. دارد وجود معناداری و مثبت تاثیر

 بینیخوش بین اجتماعی، پذیریمسئولیت و فردیبین روابط بین اجتماعی، پذیریمسئولیت و هیجانی

 پاذیری مسئولیت و همدلی بین اجتماعی، پذیریو مسئولیت شادمانی بین اجتماعی، پذیریمسئولیت و

(، در مطالعاه  1394رحیمای و همکااران )   .دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه آموزاندانش اجتماعی
پذیری دانشجویان رابطه مثبت خود نشان دادند که بین هوش اخالقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت

( نیز نتیجه مشاابهی را گازارش نمودناد کاه هاوش      3112پارکینسون و بیرن) و معناداری وجود دارد.
ی همساوی دیگار باا    براین، در مطالعاه عالوه شود.پذیری اخالقی نیز میاخالقی  منجر به مسئولیت

( دریافتناد کاه هاوش هیجاانی بار عملکارد افاراد        3112ویجکون و همکااران) نتیجه تحقیق حاضر 
 شود. پذیری بهتر آنان مین اینکه موج  مسئولیتاست ضم تأثیرگذاردانشگاهی 

هاای  لفاه ؤکاه هر یک از این م نتیجه گرفتتوان این تحقیق می ازبا توجه به نتایج بدست آمده  
ثر اسات.  ؤدانشگاه فرهنگیان م علمی هیئتاعضای پذیری ، در افزایش و ارتقا  مسئولیتشده شناسایی

نمایاد و  هاا ضاروری مای   لفاه ؤتقویت و ارتقا  هر یک از این م ها و الگوهایی جهتلذا تدارک برنامه
های تقویتی و آموزشی ها به تدارک شنین برنامهنیازمند توجه هر شه بیشتر مسئوالن و مدیران سازمان

، مقدمات ارتقا  کاارایی و  ها آنپذیری برای اعضای سازمان و کارکنانشان است تا با افزایش مسئولیت
هم خودشان از نتیجه کارشان احساس رضایت نمایند و هام   درنتیجهراهم شود و بهبود عملکردشان ف

 حاضر حاصل از تحقیق جبا توجه به نتایی خود نائل شود. اینکه سازمان مربوطه به اهداف تعریف شده
 د:گردکاربردی زیر ارائه می پیشنهادات
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-فرهنگیان، پیشنهاد مای شگاه دان علمی هیئتتحقیق به اعضای  ینمونه با توجه به محدود بودن

 علمای  هیئتشود تحقیق دیگری با همین عنوان بر روی سایر کارکنان دانشگاه فرهنگیان، یا اعضای 
 ها هم صورت بگیرد.سایر دانشگاه

نتایج حاضر مقایساه  با در سایر استانهای کشور انجام شود و و ها پژوهشی مشابه در سایر دانشگاه
 .شود
از اسااتید برخاوردار از   دانشاگاه فرهنگیاان،    علمی هیئتاعضای  پذیری مسئولیتافزایش  منظور به
 فراهم کنند.  ها آنپذیری تجلیل شود و تسهیالت الزم برای مهارت آموزی مسئولیت های مؤلفه

 در جهت نهادینه کردن فرهنگ اخال  گرایی در دانشگاه تالش گردد. 

خواسته شود تا خاود و   ها آنهای ارزشیابی )خودارزیابی( ماهانه در بین اساتید توزی  گردد و از مفر
 عملکرد خود را ارزیابی کنند. 
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