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 چکیده 

آموزشگاهاهمیت  در  اجتماعی  مسئولیت  به  مدیران  مردمهاسازمان  عنوان بهها  دادن  اجتماعی  افزایش  ی  موجب  محور، 

پذیری اجتماعی مدیران اعتماد، تعهد و سالمت اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مسئولیت 

کاربردی  _ ایاز نوع توسعه  آنهدف    ( وکمی_ فیآمیخته اکتشافی)کیصورت  به  پژوهشروش  صورت گرفت.  ها  آموزشگاه

 1400مدارس  نامۀ اجرایی  آیین،  وپرورشآموزشاول بخش کیفی شامل سند تحول بنیادین    ۀاست. حجم نمونه در مرحل

س دستیابی به  ها براسادوم بخش کیفی شامل مدیران و معاونان آموزشگاه  ۀ و مقاالت مرتبط بود. حجم نمونه در مرحل

در بخش کمی شامل مدیران مدارس متوسطه  جامعۀ آماری ساختارمند بود. نیمه ۀمصاحب پژوهشبود. ابزار  اشباع نظری

لرستان در سال تحصیلی   نمونه براساس فرمول کوکران،    .بود  1399  _ 1400استان  ابزار   نفر محاسبه شد.  238حجم 

زی  سااطمینان از روایی و پایایی روش مثلث   های بخش کیفی بود. برایمبتنی بر یافته  ۀ پژوهش در بخش کمی، پرسشنام

نیز    CVIو  CVR ها انجام شد.  زی دادهو همسوسا . برای  ندو مناسب ارزیابی شد  0/ 79و    0/ 92  ترتیب بهپرسشنامه 

معادالت   زی سامدلها در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و دادهوتحلیل تجزیه

مسئولیت سا الگوی  شد.  استفاده  آموزشگاهختاری  مدیران  اجتماعی  با  پذیری  مسئولیت    6ها  شامل  فراگیر  مضمون 

حامیفرهیخته مسئولیت  پایدار،  اقتصادی  مسئولیت  پایدار،  محیطی  مسئولیت  معنوی،  بالندگی  مسئولیت  گری  پروری، 

زی الگوی  سای این مضامین، ابعاد الگو را تشکیل دادند. پیادهبه عبارت  ؛پایدار، مسئولیت اعتالی اجتماعی حاصل شد

آموزشگاهمسئولیت  در  مدیران  اجتماعی  عملیپذیری  به  کمک  بنیادین  ها ضمن  تحول  به    وپرورشآموزششدن سند 

 شود. پذیری اجتماعی عمومی، نظارت اجتماعی و اعتالی اجتماعی منتهی میمسئولیت  ۀترویج روحی

 پذیری اجتماعی، تحلیل مضمون، مسئولیت ها، الگوی مسئولیتموزشگاهآ :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

ی  سئازمانمحیطی را در عملیات  اجتماعی و زیسئت ی اسئت که موضئوعات  سئازمانسئیاسئت    معنایبهمسئئولیت اجتماعی  

ی اخالقی و هماهنگ با  هاارزشزگار با  اجرای مسئئئئولیت اجتماعی رفتارهای سئئئا (.3: 1،2021کند )اوالتجو ادغام می

  (1991)  4کئارول  (.5591:  2010، 3و ارکئان  2)آپئایئدن بئاشئئئدبودن شئئئهرونئد خو  میهئای حقوقی و عینیمسئئئئولیئت 

  بعدی ارائه داد که شئامل مسئئولیت 4هم ترکیب نموده و یک الگوی  پذیری اجتماعی را بامسئئولیت  متفاوتهای  زمینه

(، مسئئولیت قانونی )رعایت ااراو  و شئرایط قانونی(،  ابعاد و مسئئولیت کسئب سئود تمامس  پایه و اسئااقتصئادی)

پایبندی به اصئول   و و هنجارهای جامعه هاارزشدر خصئو  احترام به    سئازمانمسئئولیت اخالقی)انتظارات جامعه از 

  باشئد ( میالحضئمن رعایت مصئ  ،وظایف در جهت حفظ و کمک به جامعه)  بشئردوسئتانه    پذیراخالقی( و مسئئولیت 

پذیری اجتماعی را مسئئولیت   ۀدهندتشئکیل  ۀگان4در پژوهشئی عوامل   5. همچنین دنیسئون(21:  1392و علمی،  )صئادقیان

 (.32:  1397دی نموده است )شافعی و احمدی بنبه ابعاد جامعه، محیط، اخالقی و مالی دسته

علم اجتماعی    عنوانبهطی جنبشئئی  مدیریت آموزشئئی  ،میالدی در آمریکا  50  ۀدهمعتقدند   (1995)  7و ریبینز6گرینفیلد

)علیجانی و    هسئتندنی انسئا  ۀمدرسئه در مسئیر تعالی جامع  سئازمانهای کلیدی  مدیریت و رهبری از نقشتلقی شئد. 

د )میرکمئالی و  نئ ترین مسئئئئولیئت اجتمئاعی سئئئروکئار دارترین و مهم( و بئا دشئئئوارترین، پیچیئده179: 1398،  همکئاران

،  8یئک نگرانی بزر  اسئئئت )کریک و کرونبر   ،پئذیرش اجتمئاعی در اوایئل نوجوانی  ؛ زیرا  (132:  1397   ،  همکئاران

بندی  فرایند اصئلی قالب   عنوانبهپذیری اجتماعی  وپرورشئی در مسئئولیت های آموزشئینیاز هسئت فعالیت   (.1: 2022

  ، پذیری اجتماعی مسئئئئولیت  (. 6: پارا 2021،علی و همکاراند )نشئئئو نفعان  دهی نزد ذیشئئئوند تا باعث مشئئئروعیت 

و اخالقیات    هاارزشآموزش  وضئئمن آموزش پایدار  ،آموزانبه دانش  آن  با آموزش زیرا  ؛مسئئئولیت کل جامعه اسئئت 

در این ای معلمان  مسئئئئولیت حرفهنمود که  به ترویج فرهنگ، صئئئلح، همبسئئئتگی و عدالت اجتماعی کمک  توان می

(  2020و همکئاران )  10(. وانئدرس3:  2020  و همکئاران،9والئدیویئا_ رویکرد ، آموزش شئئئهرونئدان آینئده اسئئئت )مئارتینز

ها درمورد جامعه و فرصئت بهتر  دیدگاه ۀآموزان را موجب توسئعمدنی دانش ارتباط مثبت، مشئارکت اجتماعی و دانش

  ند.نداپذیری اجتماعی مید مسئولیت برای تعامل و بحث درمور
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ژانگ   ،مهم، افزایش بازدهی)ژانگی  اجتماعی، پیامدهای سئیاسئ سئرمایۀ اعتماد  موجب افزایش    پذیری اجتماعیمسئئولیت 

 هاآنایجاد نگرش مثبت در    ،نفعانپنداری ذیی، همذاتسئازمانتعمیم هویت اجتماعی شئخصئی و  (1: 2022،  1و سئان

و   کرمی) پایدار ۀدسئتیابی به اهداف توسئع  ،سئالمت اجتماعی،  تعهد اجتماعی ارتقاء (1: 2022،  2)سئانگ و فرگوسئن

 و همکاران،  پذیری معلمان و مدیران )قاسئئئمیمسئئئئولیت   ۀآموزان از روحیالگوپذیری دانشو  ( 94 :1396، همکئاران  

: پارا 2020)علی و همکاران،  جتماعی هسئت ی مسئتعد تولید اررات منفی اسئازمانکه هر   ییاز آنجا  شئود.یم(  136: 1399

اجتماعی)ترک تحصئئیل، فرار از مدرسئئه، اعتیاد، سئئرقت،  های  ها حاکی از گسئئترش روزافزون آسئئیب پژوهش ؛(6

و    زهنگریسئئ )حسئئینی  اسئئت آموزان های اخیردر بین دانشلویژه در سئئاهای معارض( بههژتشئئکیل پرو و  خودکشئئی

کاهش  موجب   ناشئئئی شئئئده ومدارس سئئئوءمدیریت یا مدیریت ضئئئعیف  از  این موضئئئوعکه   (3: 1398، همکاران

از معلمان ایرانی به ترک   یدرصئئد 96تمایل   ،ی، کاهش عملکرد و خروج از خدمت معلمانسئئازمانرفتارشئئهروندی  

  .(5:  398زایی،  )بارانی و ناستیاست  شدهدر محیط کار  درصدی معلمان  91عدالتی بی  ساحسا، خدمت 

های قانونی )توجه به شئئامل مسئئئولیت  را مدارس  پذیری اجتماعیمسئئئولیت ( عوامل مورر بر 1400) و همکاران طبائی

زی،  سئانی، توجه به قوانین اجتماعی، مالکیت فکری و التزام به قانون( و مسئئولیت اخالقی )توجه به شئفافحقوق انسئا

هدف بررسئئی  ای با  ( در مقاله1399) و همکاران  وطنخواهمعرفی نمودند. و هنجارها(   هاارزشیی، احترام به  گو پاسئئ 

روش بشئردوسئتانه، روش  که    نتیجه گرفتند سئازمانگیری منابع انسئانی بر پذیرش مسئئولیت اجتماعی  مدل تصئمیم ۀرابط

این   وپرورشآموزش. جامعه از بودنداخالقی، روش اقتصئئادی و روش قانونی بر مسئئئولیت اجتماعی کارکنان اررگذار 

آموزان را بشئناسئند و نسئبت به جامعه  درسئتی نیازهای دانشموقع و بهبه  بتواند متفاوتهای  انتظار را دارد که در زمینه

های مسئئولیت اجتماعی اعضئای هیأت دانشئگاه فرهنگیان را ( مؤلفه1399) و همکاران  رضئایی احسئاس مسئئولیت کنند.

 د.نمعرفی نمودی، تعلق خاطر کاری و ارزشئیابی  سئازمانی، هوش هیجانی، هوش اخالقی، رهبری، تعهد سئازمانفرهنگ  

 نمودند. همچنین  اشئئارهبا ارربخشئئی پذیری  بین مسئئئولیت ارتباط مثبت و معنادار   به  (1399خدا و احمدحیدری )بار

مطرح نمودند. اخالقی، اقتصئادی، اجتماعی و قانونی  را در دیدگاه معلمان پذیری  مسئئولیت ارزش و اهمیت ابعاد ترتیب 

سئئئطح   ارتقئاءو  زی دانشئئئجویئان  توانمنئدسئئئا  بین  کئه  گرفتنئدنتیجئه    از پژوهش خود  (1399)  و همکئاران  پوراقئدام

پذیری  های اصئلی مسئئولیت مؤلفه(  1399) و همکاران  قاسئمی .وجود دارد دارمعناارتباط    هاآنپذیری اجتماعی  مسئئولیت 

عوامل    دانستند. همچنینیی  گو پاس شفافیت ارائه و  ،استراتژیک  ،قانونی ،مسئولیت اخالقی، اقتصادیاجتماعی را شامل  

ی  سئئئازمانخدمات ارزان، تدوین اسئئئتانداردهای  ۀآموزش کارکنان، رعایت منشئئئورهای اخالقی، ارائرا اررگذار بر آن  

 .عنوان نمودندهای مالی و فرامالی، تسهیل نیازها، تعهدپذیری و توجه به رشد خالقیت و نوآوری حمایت 

اهداف اجتماعی با مشارکت بیشتر ارتباط مثبت دارد و  که گیری نمودندجهنتی از پژوهش خود (2021) 3و مندوزا  کینگ

با هدف بررسی  در پژوهشی  (  2021)  5و ونزیا4پیزوتیلو  .زدسارک فرایندهای انگیزشی را برجسته مید  سرایت اجتماعی

)حکمرانی،    فرهنگعوامل مؤرر  به    ،ت آموزش عالیو پایداری و ادغام آن در مؤسسا  پذیری اجتماعیمسئولیت بلوغ  

یی، مشاوره، )شناسا  مردمو  نتایج(    و  پژوهشهای درسی،  )برنامه  هادهی(، مأموریت گزارش  و  فراگیری   ۀاستراتژی، زمین
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بررسی معرفی    منظوربه  ( در پژوهشی 2021)  و همکاران  1تینگ در این خصو  دست یافت.     ( آفرینیدرگیری و هم

گیری  نتیجهدانشگاه    پذیری اجتماعیمسئولیت   ۀیک استراتژی یادگیری در برنام  عنوانبه  ،2(PBL)یادگیری مبتنی بر پروژه  

محلی کمک   ۀئل جامعیی مساآموزان از زندگی واقعی اجتماعی و شناسا کردند که این نوع یادگیری به شناخت دانش

نیت، محیط زیست، را انسا  پذیری اجتماعی مسئولیت نیازهای راهبردی اداری برای    ( در پژوهشی2020)  3تاپتون  کند.می

گیری کرد که مدارس  نتیجه  از پژوهش خود  (2020)و همکاران    4الوارزا   یی نمود. شناسااقتصاد، حکمرانی خو  و قانون  

(،  1396)  و همکاران  مانند کرمی  پژوهشگرانی  کنند.  ادغام  خود  مدیریتی  هایسیستم  در  را  پذیری اجتماعیمسئولیت باید  

  پور باقری و نیکشریعت   ،(1397)و همکاران    انق(،  1398)  کریمی(،  1398و همکاران )  لک  ،(1399و همکاران )  قاسمی

( به موضوعاتی  2018)  6و اوربانوویت  تاگوینیین  و  (2019)  (، صدیقی و همکاران2020)  و همکاران  5مدینا ،  (1397)  

ارر مسئولیت  وپرورش، پذیری اجتماعی در کارکنان آموزشآموزان، مسئولیت اجتماعی بر بزهکاری دانش  پذیریمانند 

پذیری اجتماعی در مدارس، اخالق با مسئولیت   ۀهای درسی مطالعات اجتماعی، رابطپذیری اجتماعی در برنامهمسئولیت 

پذیری  در اقدام اجتماعی، ارتباط مثبت مسئولیت   هاآنتوسط مدارس، داوطلب شدن جو   عدالت اجتماعی و برابری  ۀتوسع

پژوهشگران پیشین   مورد توجه مسئولیت اجتماعی که   داد نشان هاپیشینه مرور  .پرداختند  پژوهشاجتماعی بر عملکرد  

های این حوزه باشد ی نیازمندیگو پاس الگویی بهینه که   تخصصی  صورتبه ها و مدارسآموزشگاه  ۀدر حیط  بود؛ لیکن

ها با رویکردی  پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاهمسئولیت و به    نشده طراحییی نیاز محلی باشد،  گو پاس و مخصوصاً  

انجام پژوهش حاضر با توجه به این خأل   با توجه به موارد مذکور.  است جامع با این حجم از متغیرها پرداخته نشده

پذیری اجتماعی مدیران  اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی مسئولیت ۀ  مسئللذا    ؛رسدآموزشی، ضروری به نظر می

. تواند برای تربیت شهروندانی مسئول و متعهد در مدارس کمک نمایداگونه است؟ نتایج این پژوهش می هاآموزشگاه

 :باشدمی ذیل سؤاالتیی به گوپاس شده و اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال لب مطرحبا توجه به مطا

 الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران اگونه است؟ .1

 اعتبارسنجی الگوی ترسیم شده اگونه است؟  .2

 

 

 

 

 

 

 
1 Ting 

2 project based learning 

3 Tuptone 

4 Álvarez 

5 Medina 

6 Tauginienė & Urbanovič 
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 شناسی روش

لحاظ  به  صورت گرفت.  هاآموزشگاهپذیری اجتماعی مدیران  با هدف طراحی و تبیین الگوی مسئولیت پژوهش حاضر  

و  _ ایتوسعهصورت  بههدف   دادهکاربردی  گردآوری  روش  منظر  متوالیاز  اکتشافی  آمیخته  نوع  از    صورت به  ها 

کیفیبخ  بود.  کمی_ کیفی انجام شد  2  در  ش  آماری    .مرحله  اول  در  جامعۀ  بنیادین بررسی    شامل مرحلۀ  تحول  سند 

آن مربوط به  مقالۀ داخلی    11که    بود  و خارجیمقالۀ داخلی    31و    1400مدارس  نامۀ اجرایی  آیین،  وپرورشآموزش

های  مستخرج از پایگاه،  مرتبط با موضوع  2009_ 2021های  لمربوط به سا  مقالۀ خارجی  20و    1375_ 1400های  لسا

  پذیری اجتماعیمسئولیت ی بود که به  یهالفهؤ م ها و  واحد تحلیل تمام مفاهیم، شاخص  ند.تحلیل و کدگذاری شدمعتبر  

در  جامعۀ آماری    در این بخش بود.   حجم نمونهها مبنای حدود  اشباع نظری و کفایت داده  ند.مرتبط بود  ا هآموزشگاه

گیری  بود که با روش نمونه  1399_ 1400ل تحصیلی  در سا ها  آموزشگاه  و معاونانمدیران  بخش کیفی شامل    مرحلۀ دوم

  باال ارشد بهتحصیالت مدرک کارشناسیو    مدیریت   لسا  15بیش از    ۀبقسا  ،هاآن  مالک انتخا .  مالکی انتخا  شدند

این مرحله،  ژپابزار    .بود نمونه  معیار.  ختارمند بودسانیمه  ۀمصاحبوهش در  که در  اشباع نظری بود    ، رسیدن بهحجم 

تنظیم   سؤال  16  وهش کیفی درژپمرحلۀ اول  تحلیل  مصاحبه با توجه به نتایج حاصل از    سؤاالت  .شد  حاصل  13  ۀمصاحب

مدت  ها مصاحبه  .شد بدقیقه    45تقریبی  زمان  با  پژوهشو  اخالق  رعایت  اطالعات محرمانه  ۀدربار  ی ا  ماندن 

  ،دادنبالفاصله پک از گوش  و  بعد از انجام هر مصاحبه.  ندضبط شد  گنندگان،از مشارکت   کسب اجازهو  کنندگان  مشارکت 

شد بازنویسی  کاغذ  نرم  بعد  ۀمرحل  در  ند.روی  از  استفاده  مضامینروش  به  MAXQDA 2020افزار  با  که    شبکۀ 

ابتدا تمام مفاهیمی که دربرگیرند  .تحلیل انجام شداسترلینگ آن را توسعه داد،  _ آتراید   پذیری اجتماعیمسئولیت ۀ  در 

به تدریج با حذف موارد   و  کشیده شدندبیرون    ترین سطح قضایای پدیدهپایین  عنوانبه  از متن  ند،بود  هاآموزشگاهمدیران  

تحلیل اسناد و مقاالت )  پژوهشمرحلۀ اول  با نتایج حاصل از    پایه  . مضامینندشکل گرفت مضامین پایه    ،مشابه  و  تکراری

تر با  اصول مجردتر و انتزاعی  هاآنبندی این مضامین و تلخیص  با دستهو مراحل بعدی    زی انجام شدوساس هم(  مرتبط

مضامین فراگیر    در قالب سی و  های اسا ستعارهمضامین عالی در قالب ا  شد. سپکدهنده تشکیل  سازمانعنوان مضامین  

برای روایی بیشتر این بخش از پژوهش، بازبینی سؤاالت مصاحبه  د. شدنمجدداً تلخیص و ترکیب  های کمتری در دسته

مطرح شده    و نکاتها  ، تفسیرنظرات  با اعمال  ونفر از متخصصان رشته، خارج از اعضای پژوهش انجام شد    3توسط  

کنترل  ، از روش تکنیک  هادقت و صحت دادهاطمینان از    منظوربه اصالحات الزم اعمال شد. همچنین    ،هاآناز سوی  

های مکتو  شده و نتایج کدگذاری  مصاحبهصورت که  دینب  ؛موازی استفاده شد  و  کسب اطالعات دقیقجهت    اعضاء

  و زی  ساترتیب روایی با روش اندسویهدینب.  ل شدارسا  هاآنبا نظرات  تطبیق    کنندگان جهت مشارکت بازبینی  برای  

 گانه متخصصان، اسناد و مقاالت تخصصی مرتبط انجام شد. 3ها از منابع زی منابع دادهسااستفاده از روش مثلث 

در  استان لرستاندر  مدارس متوسطمدیران  شامل جامعۀ آماری .پیمایشی استفاده شد_ توصیفی در بخش کمی از روش

از    ؛ لذامحاسبه شدحجم نمونه  نفر    238  های اصالحیو فرمول  که با فرمول کوکران  بود  1399_ 1400ل تحصیلی  سا

  ۀپرسشنام  ،ابزار پژوهش در بخش کمی.  شد  استفاده  هاآن وری اطالعات  آبرای جمع  ایطبقه  گیری تصادفیروش نمونه

طراحی و ای لیکرت  گزینه  5گویه بود که در طیف    55کیفی شامل  دوم  س نتایج حاصل از بخش  براساخته  سامحقق

ای ارسال رشتهمتخصصان    از  نفر  4برای    ،و محتوایی  برآورد روایی صوری  منظوربه  از طراحی پرسشنامهپک    .تنظیم شد

  روایی محتوایی . دریافت شدند دریافت و اصالحات  ،تطابق موضوع با سؤاالتها، بندیجمله  خصو دروردها و بازخ



 هاپذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه طراحی و تبیین الگوی مسئولیت 

 

6 

 

CVR  و    0/ 92  برابرCVI      پایایی ،  مورد  30تعداد  با اجرای آزمایشی پرسشنامه بهشد. همچنین  محاسبه    0/ 79نیز بیشتر از  

معیو     ،ناقصبینی موارد  افراد نمونه با پیشپرسشنامه به تعداد بیشتر از تعداد  .  شد  تشخیص دادهمناسب    85/ 7برابر    ابزار

افزار  با استفاده از نرمبرای تحلیل  مجازی توزیع شد.    صورتبه  با توجه به دوران پاندمی کروناویروس،  بازگشتو بی

SMARTPLS3    افزار  با استفاده از نرم  ختاری  معادالت سا   زی  سامدلتأییدی و  تحلیل عاملی AMOS 23 شد.  نجاما 

 

 ها یافته

نامۀ  آییناسناد شامل    ،هاآموزشگاهمدیران    پذیری اجتماعیمسئولیت ی  الگو طراحی  مبنی بر  یپژوهشاول    سؤالبه    در پاس 

  سؤاالت   ها،با توجه به نتایج آن  ند. سپککدگذاری شد  وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  و    1400مدارس  اجرایی  

ل مضمون  یس رویکرد استقرایی و تحلبراساشده  های مکتو مصاحبهها،  پک از انجام مصاحبه  شدند.  مصاحبه طراحی

و اسناد  مقاالت    تحلیل  نتایج حاصل ازبا  ها  مصاحبهکدگذاری    ۀمرحلاولین  مستخرج از    پایۀمضامین      .ندکدگذاری شد

 است:  ( ارائه شده1در جدول شماره ) زی منابعشد. بخشی از همسوسا تطبیق

 

 هازی مصاحبههمسوسا نمونۀ  :1جدول  

 

 مصاحبهبخشی از 

 

مضمون 

 پایه 

زی با همسوسا

سند تحول 

 بنیادین 

زی با همسوسا

نامۀ اجرایی  آیین

 1400مدارس 

 

 مقاالتزی با همسوسا

ل پیش از میالد وقتی میخوان سا 399

شاگرداش میان  ،سقراط رو اعدام کنن

قبول نمیکنه و به   .که فراریش بدن

قانونی که وی را محکوم نموده  

ما تو این دور و زمونه   .احترام میذاره

هنوز  ،با اینهمه پیشرفت توی دنیا

معنی هست و  قانون برامون بی 

مردم   متفاوتطرق مشاهده میشه به

  متفاوتهای شیوه در سطح جامعه به

عث  کنن اونو دور بزنن و باسعی می 

 قانونگرایی . اینهمه ضرر و زیان میشه

 . باید در مدرسه نهادینه بشه

 

 

 

 

  اولویت

 قانون به

 سیاسا

 کشور 

 

 

 

 

 

 
 

 رعایت قانون 

 

 
تأکید بر  

قانونمندی و 

قانونمداری  

)پذیرش قانون 

سی کشور به  اسا

 میثاق ملی( مثابۀ

 

 

 

 التزام به قانون 

زاده و سلیمانی  )طبائی، شفیع

،1400 ،) 

استراتژی حفظ حاکمیت قانون 

 (،2020)تاپتون،  و هنجار

  یی در راستای قانونگوپاس 

 ( 2015)آرگون،  
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) براسا براسا(  2س جدول شماره  کدگذاری  پایان مراحل  تحلیل مضمون،  در  الگویس روش  پذیری مسئولیت   اجزاء 

 .مضمون پایه تشکیل شد 247و دهندهسازمانمضمون  55 ،مضمون فراگیر 6در   هاآموزشگاهمدیران  اجتماعی

 

 نتایج مراحل کدگذاری   : 2  جدول

 یهپا ینمضام دهنده سازمان ینمضام مضامین فراگیر 

ت فرهیخته
مسئولی

پروری 
 

  

 ها و پرورش استعدادها افزایی، استقرار زیرساختایجاد محیط یادگیری و دانش استعدادها  نگهداشت

 مدیریت  در کارگیری افراد نخبهبه و  هبخافراد ن معلم از بین استخدام جذ  نخبگان

  عاطفی ۀحیطگی تقویت ستی با
 ، آموز و زندگی واقعیسازی آموزش با نیاز دانشمتناسبترویج نگرش مثبت، 

 جای تنبیهو تشویق به بودن انگیزه و اشتیاق در معلمنمایان

 آموزان و شناخت نیازهای شغلی جامعه استعدادیابی دانش تحصیلی هدایت  کارآمدسازی

 های دیگرپذیری سالم با  آموزشگاهنفعان و رقابترضایت ذی ، اهمیت به مداریمشتری مدرسه  خوشنامی و  سرآمدسازی

 مشاوره  در ایحرفه دانش مشاوره و کسب به مثبت نگرش مشاوره، ایجاد از جانبههمه حمایت کاربردی  ۀمشاور  

 یادگیری ارربخش_ یاددهی  
تعیین استانداردهای الزم محیط  پردازی و افکار نو،  ایدههای نوین، تأکید بر تدریک تعاملی با روش

 شناختی زیبایی و هنر  آموزش به و  توجه خودرهبری در یادگیری، آموزشی

 پروری خالق
  گری پرسش محور، رشد تفکر انتقادی، تحریکهای خالقیتتدارک برنامه 

 ارا  و اون بی اطاعت بر مبتنی تربیت از پیشگیری ، آموزدانش ابهام و

 سازنده و تاکید بر پشتکار و مداومت  فرد مدرسه، تربیت  هایفعالیت  و اهداف برای  گزاریارزش پروریساعی

 تنبیه جای به اصالحی، تشویق هایلح راه ۀارائ  و مداوم ارزشیابیها، تطبیق استانداردها با ارزشیابی آموز دانش رمربخش ارزیابی

  ییگوپاس 
   خو  حکمرانی نفعان،ذی  به ییگوپاس محور، تمرکززدایی، مدیریت مدرسه 

 والدین به آموزدانش  وضعیتخورد باز و

 والدین  همگامیو   افزایش کیفیت و کمیت  عملکردجویی، پرورش حک کمال موفقیت ایجاد به  کمک

ت بالندگی معنوی 
 مسئولی

 رشد معنوی  و کمک به تحصیل خودشناسی هوش معنوی 

 حجا   و عفاف پاس  و پرسش ۀجلس حجا  و تشکیل در معلمان الگویی نقش حجا   و عفاف

 امامان  و پیامبر الگویی به خودساختگی و توجه نصیحت، الگوی  جای به خو  رفتاری الگوی  ۀارائ خو   بخشیالهام

 ملی  فرهنگ از حمایت
 ملی، دانایی  افزایش مسیر در تالشمداری، دوستی و والیتوطن ۀروحی تقویت

 اسالمی   ملی  مشاهیر  و هنرمندان به ملی، اهمیت نفک عزت ایجاد 

 
 اسالمی  فرهنگ ترویج  و توسعه

  ی به شبهات مذهب   ییگوپاس   ، ینه خداترس  یخدادوست  جادی آموز، ادر حد ادراک دانش  یآموزش معنو

تأکدانش ترب  د یآموزان،  مفاه  کی   تیبر  به  متعادل، توجه    ، یازخودگذشتگ  ،قرآن  ی تیترب  می انسان 

 یو فرهنگ ینفک اعتقادعزت شی افزا ن،ی احترام به والد یسازنهینهاد ،یزیاستکبارست روحیۀ

 کتابخوانی فرهنگ سازی نهادینه
 معلمان ،  توسط کالس در کتا  آموزش روش مطالعه، معرفی

 رسانه سواد آموزان و آموزشدانش کتابداری  طرح انجام 

 ی فرهنگ عموم یسازیغن و یو عموم یفرهنگ رسم ۀکاهش فاصل ،یاصالح نواقص فرهنگ عمومی  فرهنگ ارتقاء

 

 اخالقی  تربیت

خانواد، الزام عمل به   نهاد به احترام پرورشی، آموزش بعد  به  کردار، اهمیت و گفتار بین هماهنگی

 ی اخالقی،هاارزشفردی، رفتارهای سازگار با  رشد ارتقاءمنشور اخالقی، 

 کاری  اخالق عقل و رعایت و ایمان با علم پیوند 
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ر یفراگ نی مضام  ایهپ نی مضام دهنده سازمان نی مضام 
ت محیطی 

مسئولی
پایدار 

 

 محیطی  زیست  آموزش
طبیعت،  در مرتبط دروس ها، بازیافت زباله، برگزاریآالینده سازی جهت شناختآگاه

 محیطی  زیست  سواد ارتقاءمحیطی و  زیست  شهروند تولید

 

 جسمی  سالمت

   ایمنی وضعیت از زیستن، اطمینان سالم یهامهارت  آموزش خودمراقبتی، آموزش

  هرگونه  از بهداشتی، پیشگیری آگاهی سطح پیشگیری از حوادث ، ارتقاءو  هاآموزشگاه 

 بدنی ت به درس تربیت بدنی و اهمی تنبیه اکید جنسی، ممنوعیت آسیب

 بحران   مدیریت مهارت  بحران و کسب مواقع برای تجهیزات تدارک    محیطی بحران مدیریت

 ارزش  عنوانبهجویی آموزش صرفه جو و  صرفه فعال  معلمان از تقدیر انرژی  مصرف در جوییصرفه

 محیط  بهداشت  رعایت
 صفر،   زباله تولید  به محیطی، حرکت پسماند انواع دفع

 محیطی  بهداشت عمومی و رعایت ۀنقلی ۀاز وسیل استفاده

 محیطی   زیست فرهنگ ارتقاء
 زیست،  محیط با مشترک هایاقلیمی، طرح تغییراتمحیط،  زیباسازی

 زیستی  تنوع  حفظ ازن، آموزش ۀالی   اهمیت 

 ان آموزدانشبا مشارکت    آن ۀو توسع سبز فضای از  ها و نگهداریها و نهال دانه تکاش فضای سبز توسعۀ

ی پایدار 
صاد
ت اقت

 مسئولی

 مالی و گزارش به والدین  سازیشفاف ها،آموزشگاه  عملکرد سازیشفاف سازیشفاف

 تربیتی اهداف با ایرانی گیری از همخوانی کاالیایرانی و بهره  کاالی مصرف  آموزش ایرانی  کاالی مصرف  آموزش

 خیرین  جذ 
احسان،   و نیکوکاری فرهنگ خیرین، ایجاد کارهای کردن  ایمردم، رسانه اعتماد جلب

 یارساز و مدرسهمدرسه خیرین جذ 

  و فناوری تخصصی ظرفیت از سپاری، استفادهبرون در ها هزینه در ییجوصرفه سپاری برون

 نگرآینده  مسئولیت
  به ، توجهنیازسنجی، پذیرنیازسنجییانعطاف  شرایط، داشتن با متناسب الگوی انتخا 

 هوشمندانه  ریزیفناوری و برنامه  سرعت

 مالی  منابع جذ 
ۀ  جشنوار در خود غذاهای فروش با مدرسه، آموزش درآمدزایی  برای درآمدزایی

 آموزان دانش  نقدی هایکمک   و ساماندهی یآشپز

 مدرس  مالی درمنابع ییجوصرفه   و مدرسه  اموال از حفاظت جوییصرفه

 منابع مالی  توسعۀ پذیری مالی و پرورشی، مسئولیت  و آموزشی امور از مالی پشتیبانی مالی  حمایتگر

 کارآفرینی  
کار  فرهنگ با آموزاندانش آموزان، آشناییدانش سازدست وسایل  از نمایشگاه برگزاری

 آموزاندانش ایحرفه  استعداد  و کشف

 فنی   و علمی یهامهارت  و آموزش فناوری با  مدرسه  حداکثری هوشمندسازی هوشمندسازی 

ت حامی 
مسئولی

ی پایدار 
گر

 

 
 روانی سالمت

خود،   از منطقی انتظار  خود، آموزش اخراج، آموزش صبوری، پذیرش به تهدید عدم

 آموزان،  دانش  در روانی  سالمت استرس، حفظ  بر غلبه مهارت پرورش

شرایط،   با شدن نفک، سازگار عزت ها، ارتقاءتفاوت  خشونت، پذیرش  ممنوعیت

 مدرسه  فضای  نمودن روانی و شاد امنیت جو ایجاد

 توانمندسازی  مسئولیت  
ها معلمان و  های خانواده، ارتقاء توانمندی آموزش  سوادآموزی، برگزاری ۀاجرای برنام

 محوردانایی آموزشی و آموزش های کارگاه معلم، برگزاری ایحرفه  ۀوالدین، توسع 
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 مضامین پایه دهنده سازمانمضامین  مضامین فراگیر 
مسئول
ی

 ت
حام
ی

گر
 ی
ی پا

دار
 

 
 نیکوکاری  ارتقاء

 حمایت مدیر، نقش خیریه، خیرخواهی مراکز از آموزان دانش خیرین، بازدید از تجلیل

  انفاق، ایجادۀ روحی گروهی، ایجاد منافع دلسوزانه، ترجیح نگرش مدیر، ایجاد عاطفی

بضاعت و   بی  آموزانبه دانش  دوستی، کمک به افزایش رفاه جامعه، کمک نوع روحیۀ

 رسان یاری رفتارهای

 اتر حمایتی
 محلی   ۀ، حمایت مدیر از جامعآموزدانشکارمند و و  حمایت مدیر از معلم

 و داوطلب برای خدمات انسانی در مواقع بروز حواث 

ت اعتالی اجتماعی 
 مسئولی

 رجوع  اربا  و  مردم با خلقی های مدیریتی و خوشهای رهبری درکنش تلفیق خصلت مردمداری 

 اجتماعی  اعتماد ارتقاء
  باالی  سطوح  از متقابل اعتماد حک صادقانه، تربیت شهروند معتمد و ایجاد و باز روابط

 پایین به مدیریت

 
 ستیزی  بسط فرهنگ تبعیض

 

 

بازی،  پارتی توزیع امکانات آموزشی، ، نکوهش  در  برقراری عدالت آموزشی، عدالت

 با معلولین و مبارزه با درست برخورد دختران، آموزش  در جنسیتی خودباوری تولید

 بومی در آموزش  فرهنگ قومی تنوع نمود ،نژادی و فرهنگ طبقاتی تبعیض

 و محتوای دروس مناطق

 

 مشارکت  ارتقاء مسئولیت

  و مشارکتی تدریک بر  تجربه، تأکید و دانش گذاریاشتراکوالدین، به با سازیشبکه

  و اهداف سازیجویی، درونیپذیری، مشارکت مشارکت اندمعلمی،  از استفاده

 ادارات   مدرسه و مشارکت با گیری-تصمیم  جلسات در ، شرکتی مشترک هاارزش 

 اختالفات  مدیریت
 هم   با معلمان اختالف آموزان، حلدانش با گووگفت و  بحث حلسات برگزاری

 آموزان دانش در  شخصی تمایالت و تضادهای و حل

 سازیتیم
افزایی، ترویج فرهنگ کار گروهی،  هم تیمی با معلمان، ایجاد مشترک مسئولیت ایجاد

 افراد  در تیمی گرایش به مسئولیت تیم و ایجاد افراد بین اعتماد ایجاد

 مدرسه  در مذهبی ملی  های جشن سیاسی اجتماعی و برگزاری سازیآگاه اجتماعی آگاهی ارتقاء

 
 انسانیارتباطات  تبسیط

  و مدرسه بین دوجانبه ارتباط همدیگر، برقراری   با کارکنان غیررسمی روابط گسترش

 با نزدیکی و دوستی درخصو  والدین به کالمی، آموزش ارتباطات  به جامعه، تاکید

-بین روابط  آمیز انسانی، مهارت مسالمت  معلمان، روابط و والدین ۀحسن فرزند، روابط

 همکاران با  صمیمی روابط  برقراری و احساسات انتقالفردی، خودگشودگی و 

 پروری مسئول
 آموزان،  دانش  به مدرسه امور در  مسئولیت خودمدیریتی، دادن ترویج

 کار در  تعهد عملکرد مسئوالنه و احساس 

 
 قانون  سازینهادینه

کشور،   اساسی قانون به خودقضاوتی، رعایت حق مالکیت فکری، اولویتۀ روحی

اجتماعی،   نظارت اجتماعی، احساس نظم گوناگون، رعایت و سخت قوانین نگذاشتن

مدرسه، ،آموزش احترام به حقوق   رسانی قوانینآموزان، اطالعدانش  برای قوانین تبیین

 شناسیوقت مدرسه و آموزش  مقررات اجرای بشر، سختگیری

 

 دموکراسی  ترویج

  والدین، اهمیت به شورای عقیدۀ به مخالف، احترام نظر شنیدن همفکری، تمرین تمرین

  باز فضای نقد، ایجاد معلمان، اجازۀ شورای جلسۀ در پردازی ایده  و نظر آموزی، تبادلدانش

خودمحوری،   و زورگویی و منیت استبداد از اکثریت، دوری  رای از عقیده، استفاده ابراز برای

 مخالف  معلمان با آزادی و سازگاری حق  سازی نهادینهسیاسی،  و عقیدتی الزم های آموزش
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 MAXQDA2020 افزار ها خروجی نرم مسئولیت اجتماعی مدیران آموزشگاه  الگوی: 1نمودار 

 

 مضامین پایه دهنده سازمانمضامین  مضامین پایه
مسئول
ی

 ت
اعتال 
 ی

اجتماع
 ی 

 
 

 

 شهروندپروری 

 خانواده درون شهروندی شهروندی، آموزش حقوق گری، رعایتمطالبه ۀروحی تقویت

 وظیفه تکلیف شهروندی، انجامجامعه با کمک شهرداری، احساس مسئولیت در برابر  و

محور،  مردم محله، مدیریت مردم حداکثری حضور ۀعرص ، مدرسههمکاران قبال در

سازندگی و   برای  اجتماعی، فعالیت هایدر مراسم اجتماعی، شرکت نگرش ایجاد

  گرایی، آگاهیقانون مقابل در خویشاوندگراییو گراییطایفه با کشور، مخالفت پیشرفت

 پایدار ۀاجتماعی و آموزش و اهمیت به توسع زندگی در هارسانه اهمیت به

 

 

 اجتماعی  ی هامهارت ۀ توسع

 بین هیجانی، تناسب هوش اجتماعی، تقویت احساس مسئولیت در مقابل مسائل 

اجتماعی،  مسائل  حل زندگی، مهارت یهامهارت  زندگی، آموزش و درسی محتوای

  خو ، مهارت دوست اجتماع، انتخا  محیط  با شدنمواجه در آموز دانش به  کمک

-تشکر  ، پذیرای انتقادات والدین، مهارتهمکاران ۀتجرب  درک دادن، مهارت گوش

 منزوی  آموزانگروهی و کمک به تربیت اجتماعی دانش  یهامهارت  کردن، آموزش

 

 اجتماعی  هایآسیب  مدیریت 

  اجتماعی، نظارت هایآسیب  درخصو  آموزش معتاد، برگزاری والدین شناسایی

 ، آموزاندانش  به جنسی  فرزند، آموزش بر والدین نامحسوس

 هاآن  ۀجنسی و مشاور انحرافات داار افراد و شناسایی
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 :الگوی ذیل طراحی شد ،آمده از تحلیل بخش کیفیدست های بها توجه به یافتهب

 

 
 ها الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران آموزشگاه: 2مودار ن

 

طراحی    نتایج بخش کیفی  سبراساای  گویه  55  ۀپرسشنام  ،آمدهدست به  الگوی  اعتبارسنجیدر پاس  به سؤال دوم مبنی بر  

پاندمیبه  و ارسامجازی    صورتبهکروناویروس    دلیل شرایط  نمونه  از حجم  بیشتر  تعداد  کسر    درنهایت   .شد  لو  با 

معیو ،پرسشنامه و  مخدوش  به  238تعداد    های  نمونهمورد  که  اندازه حجم  در وتحلیل  تجزیهجهت    بودند  ترکامل، 

های توصیفی و تحلیل  در بخش کمی آزمون   SPSSافزارهای  ها با استفاده از نرم. روش تحلیل دادهندشد  نظرگرفته

 . ختار عاملی بودسا

 

 

 

مسئولیت اجتماعی  

 ها مدیران آموزشگاه
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 پژوهشتحلیل توصیفی متغیرهای : 3جدول

 

محاسبه شد که خبر از توافق نسبی متغیر در نمونه   3لیکرت باالی عدد  ای  گزینه  5میانگین اکثر متغیرها در یک طیف  

مبتنی بر این مقیاس،   پژوهشهای برای بررسی فرضیه باشد.می 0/ 5متغیرها باالی  تمامهای همچنین پراکندگی .دهدمی

تائیدی برای سنجش روابط متغ از تحلیل عاملی  تائید شود.  باید صحت مقیاس مورد استفاده  با  نخست  پنهان  یرهای 

 .استفاده شد هاآنهای سنجش گویه

 

 شاخص های برازش  :4جدول 

 X2/df RMSEA NFI CFI GFI IFI RFI SRMR AGFI ها شاخص

قبولقابل میزان   1 _3 1/0 > 9/0 < 9/0 < 9/0 < 9/0 < 9/0 < 09/0 < 8/0 < 

پروری فرهیختهمسئولیت   691/1 012/0 95/0 98/0 94/0 99/0 99/0 24/0 97/0 

بالندگی معنوی مسئولیت   691/1 012/0 95/0 98/0 94/0 99/0 99/0 24/0 97/0 

پایداری محیطی مسئولیت   608/1 013/0 93/0 96/0 99/0 95/0 93/0 21/0 89/0 

پویایی اقتصادیمسئولیت   378/2 059/0 94/0 97/0 95/0 98/0 94/0 26/0 88/0 

حمایت پایدار مسئولیت   082/2 076/0 98/0 94/0 93/0 99/0 94/0 16/0 93/0 

اعتالی اجتماعی مسئولیت   224/2 041/0 98/0 94/0 93/0 99/0 94/0 16/0 93/0 

 

متغیر با توجه به مقدار استاندارد   6  برای هر  آمدهدست به   RMSEA(:. مقدار  RMSEAخطای جذر میانگین مربعات )

از   باشد.  0/ 1کمتر  می  مطلو   بنتلر  NFIمقدار    و  شده  هنجار  برازش  هر    آمدهدست بهبونت    _ یا شاخص   6برای 

یا شاخص برازش    RFIمقدار     ، برازش مطلو  است.9/0که با توجه به مقدار استاندارد    آمدهدست به0/ 9متغیرکمتر از  

یا شاخص برازش افزایشی به برازش مناسب مدل اشاره دارد. مقدار   IFIمدل اشاره دارد. مقدار  نسبی به برازش مناسب 

CFI   .یا شاخص برازش تطبیقی به برازش مناسب مدل اشاره دارد 

  ۀ و مطلو  می باشد. در کل با توجه به کلی  1/ 691(:. نسبت کای دو به درجه آزادی برابر  X2/dfکای اسکور بهنجار )

شده  میزان تأریر متغیر مشاهده  ۀدهندتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بارهای عاملی نشانها میشاخص

   شود. گیری متغیرهای پنهان مربوط به خود می باشد. برای تأیید بار عاملی به سطح معناداری توجه میدر تبیین و اندازه

دهد همبستگی بین متغیرهای پنهان  دارد که نشان می  0/ 3در تمامی متغیرها مقداری بزرگتر از    شدهبار عاملی مشاهده

 کشیدگی  چولگی معیار انحراف میانه میانگین  متغیرها

 992/1 _368/1 028/1 15/3 59/3 مسئولیت بالندگی معنوی 

 553/1 _153/1 041/1 37/3 54/3 مسئولیت پایداری محیطی 

 159/1 _632/0 077/1 36/3 91/3 مسئولیت پویایی اقتصادی

 933/1 961/0 899/0 58/3 94/3 مسئولیت حامی گری پایدار 

 296/0 _651/0 776/0 42/3 96/3 مسئولیت اعتالی اجتماعی 

 138/0 _649/0 736/0 76/3 4 پروری فرهیختهمسئولیت 
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ئی  است. پک از اینکه همبستگی متغیرها شناسا  قبولقابلهای اصلی( با متغیرهای قابل مشاهده  زه)ابعاد هریک از سا

در سطح خطای   t_valueن متغیرها از آماره  بی  رابطۀبودن  آزمون معناداری صورت گرفت و جهت بررسی معنادار  ،گردید

آمار  0/ 05 و  شد  بحرانی    تمام  t_valueآزمون    ۀبررسی  مقدار  از  بود  1/ 96متغیرها  همبستگی  .بزرگتر  های  درنتیجه 

و پایایی    (AVE)  2. روایی همگرا میانگین واریانک استخراج شد  نیز محاسبه  1شده معنادار است. روایی همگرامشاهده

 شود. باید روابط زیر بر قرار باشد: محاسبه می (CR) 3مرکب

 

CR>0.7 

CR>AVE 

AVE>0.5 

 

 پژوهشروایی همگرا و پایایی متغیرهای : 5دول ج

 AVE CR آلفای کرونباخ  نام متغیرها 

793/0 مسئولیت بالندگی معنوی   611/0  745/0  

750/0 مسئولیت پایداری محیطی   633/0  797/0  

757/0 مسئولیت پویایی اقتصادی  667/0  702/0  

744/0 مسئولیت حامی گری پایدار   623/0  753/0  

736/0 مسئولیت اعتالی اجتماعی   679/0  786/0  

پروری فرهیختهمسئولیت   741/0  625/0  799/0  

 

لذا    0/ 6آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از   از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایید است. مقدار میانگین  است؛ 

مقدار پایایی مرکب     شود.روایی همگرا نیز تایید می  ؛ لذااست   0/ 5همواره بزرگتر از    (AVE)واریانک استخراج شده  

(CR نیز بزرگتر از )AVE .نددر جدول مورد بررسی قرار گرفت  پژوهشای های پایهفرضیه  است. 

تح مقیاسنتایج  عاملی  شکل   لیل  در  ابعاد  شده  ذیل  تمامی  شامل  ارائه  مقیاس  این  و    6است.  پنهان  متغیر   55متغیر 

دهد همبستگی دارد که نشان می  0/ 3مقداری بزرگتر از    ،در تمامی موارد  شدهباشد. بار عاملی مشاهدهمی  مشاهدهقابل

است. پک از اینکه همبستگی متغیرها    قبولقابل  آشکارهای اصلی( با متغیرهای  زهبین متغیرهای پنهان )ابعاد هریک از سا

استفاده   t_value  ۀ بین متغیرها از آمار  ۀجهت بررسی معناداربودن رابطرفت.  آزمون معناداری صورت گ   ،ئی گردیدشناسا

بزرگتر    1/ 96از مقدار بحرانی    t_valueآزمون    ۀاگر آمار  ؛ لذاشودبررسی می  0/ 05شود. معناداری در سطح خطای  می

  % 5های مورد استفاده در سطح اطمینان  های سنجش هریک از مقیاسس نتایج شاخصباشد، رابطه معنادار است. براسا 

 شده معنادار است. های مشاهدهدهد همبستگیباشد که نشان میمی 1/ 96بزرگتر از  t_value  ۀمقدار آمار

         

 
1 Convergent Validity 
2 Average Variance Extracted (AVE 
3 Composite Reliability (CR) 
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 هامی مولفهعاملی تمابار : 3 نمودار 

 
 هامولفه یتمام : آمارۀ تی4نمودار 
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بونت،  _ برازش هنجار شده بنتلر  یها  شاخص  مدل از  تیمقبول  انی ب  یبرا  .باالتر می باشند  0/ 3تمامی بارهای عاملی از  

در جدول   مدلآمده از  دست هب  جی شد که نتا  استفاده   و مجذور کامل   یقیتطب  یشاخص ها  ،یشی برازش افزا  ، یبرازش نسب

 است: ذیل ارائه شده

 

 ها های برازش تمامی مولفهشاخص  :6 جدول

 
 مدل معادالت ساختاری کلی پژوهش )بار عاملی( : 5نمودار

 

 بار عاملی و آماره تی.  7ه جدول شمار

 ۀ آزموننتیج Tآماره  بار عاملی متغیر وابسته  متغیرهای مستقل 

  مسئولیت بالندگی معنوی 

 

ی اجتماع مسئولیت

 هاآموزشگاه مدیران  

 تایید  349/5 532/0

 تایید  261/7 487/0 مسئولیت پایداری محیطی 

 تایید  087/4 511/0 مسئولیت پویایی اقتصادی

 تایید  822/5 635/0 مسئولیت حامی گری پایدار 

 تایید  721/5 574/0 مسئولیت اعتالی اجتماعی 

 تایید  983/4 627/0 پروری فرهیختهمسئولیت 

 X2/df RMSEA NFI CFI GFI IFI RFI SRMR AGFI مدل 

 > 8/0 > 09/0 > 9/0 > 9/0 > 9/0 > 9/0 > 9/0 < 1/0 3_ 1 قبولقابل میزان 

 88/0 17/0 99/0 96/0 95/0 92/0 97/0 012/0 486/1 شده محاسبهمیزان 
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نشان   فوق  نتایج  در  که  میهمانطور  و  باشدمشخص  مستقیم  تأریر  معنوی  بالندگی  مسئولیت  مسئولیت  دارمعنا،  بر  ی 

ی بر مسئولیت اجتماعی مدیران دارمعنامسئولیت پایداری محیطی تأریر مستقیم و    دارد.  هاآموزشگاهاجتماعی مدیران  

  دارد.  هاآموزشگاهن  ی بر مسئولیت اجتماعی مدیرادارمعنامسئولیت پویایی اقتصادی تأریر مستقیم و    دارد.  ها آموزشگاه

سئولیت اعتالی م  دارد.   هاآموزشگاهی بر مسئولیت اجتماعی مدیران  دارمعناگری پایدار تأریر مستقیم و  مسئولیت حامی

تأریر مستقیم  پروری  فرهیختهمسئولیت  .  دارد  ها آموزشگاهی بر مسئولیت اجتماعی مدیران  دارمعنااجتماعی  تأریر مستقیم و  

 . دارد هاآموزشگاهی بر مسئولیت اجتماعی مدیران دارمعناو 

 

 گیری بحث و نتیجه

در پاس   صورت گرفت.    ها آموزشگاه  مدیران  اجتماعی  پذیریمسئولیت   الگوی   تبیین  و   طراحی  منظوربه  حاضر   پژوهش

  اجتماعی   مسئولیت  هرم  به  توجه   با   ها،اول درخصو  طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران آموزشگاه  سؤالبه  

آوری و  پک از جمع  .مفهومی اولیه تشکیل شد  الگوی  ،(2000)  دنیسون  اجتماعی  مسئولیت   الگوی   و  ( 1991)  کارول

 تشکیل  پایه  مضمون  247  و  دهندهسازمان  مضمون  55،  مضمون فراگیر  6  ازمذکور    یهای بخش کیفی الگو تحلیل داده

یکی از ابعاد   عنوانبهپروری  یابی به بعد فرهیخته دست   ،کندهای پیشین متفاوت می. آنچه این پژوهش را از پژوهششد

مدیرامسئولیت  اجتماعی  که    نپذیری  هست  پژوهش مدارس  سادر  مشابه  ندهای  همانندی  و  فراگیر    .اردبقه  مضمون 

 از  مکانی  و   زمانی  شرایط   به   توجه  با  بتواند  که  دارد  نی انسا  پرورش  به  اشاره   الگو   این  در   شدهاحصاء  پروریفرهیخته

  های جنبه  در  را  خود  شرایط،  به   توجه  با  یرد. همچنینگ   بهره  مشکالت  و  ئلمسا  حل  برای  خود  هایقابلیت   و  هاتوانمندی

(. 1396  همکاران،  و  لو صحبت )  کند  کسب   قرن  این  در  بهتر  زندگی  برای  را  الزم  یهامهارت  و  بخشد  ءارتقا  اجتماعی

 در   استعدادها  و پرورش  (1382)  میرکمالی،  نتایج  در آموزدانش  و  معلم  برای  افزاییدانش  و  یادگیری  محیط  ایجادمفاهیم  

 شده در این پژوهش مطابقت دارد.پروری احصاءهای بعد فرهیختهبا مؤلفه( 2021)  تینگ و همکاران پژوهش نتایج

در  که است  پیشین هایپژوهش   در اخالقی بعد  معادل الگو  این درشده احصاء معنوی بالندگی مسئولیت  مضمون فراگیر

و    طبائی   ،(2017)  1جانکلوا   و   جانکل   هایپژوهش  با  به کرات به آن اشاره شده و   وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  

انی  همخو   (1399)و همکاران    طنخواهو  و  (1399)و همکاران    قاسمی  ،(1399)  احمدحیدری،  و  بارخدا  ،(1400)همکاران  

و   کرمی.  نمودند  عنوان  اخالقی  پیشرفت   را  مدارس  مدیران  اصلی  هایمسئولیت   از  یکی (  2018)  میلرین  چنهم  .ددار

 پایداری  مضمون فراگیر  .نددنمو   مطرح  اخالقیات  به  بودن متصف  را  وتربیت تعلیم  ۀحوز  مدیران  نیاز  نیز(  1396)  همکاران

  های پژوهش   در  محیطی  بعد  با  .های پیشین است در پژوهش  زیست   محیط  عنوان  با  مشابه  الگو  این  درشده  احصاء  محیطی

  و فیلو   لیال  ،(1396)و همکاران    پودینه  ،(2010)  ارکان  و  آپایدن  ،(1400)  زادهکریم  اوجقازو   زادهنجف  (،  2012)  2هالی

  و   طبیعت   مقابل  در   پذیریمسئولیت   بعد  با   همچنین.  است   همراستا(  2015کاران )و هم  آگوستین  و  ( 2019)  همکاران

ضمون فراگیر  م  .شودمی  مشاهده  نیز(  1387)  امیدوار  پژوهش  در  و  ودهب   منطبق(  1391)  خوشبین  و  طالبی  زیست محیط

 های پژوهش   در  و   بوده  پیشین  هایپژوهش  در  اقتصادی  بعد  معادل  الگو   این  درشده  احصاء  اقتصادی   پویایی  مسئولیت

و همکاران    طنخواهو  ،(1399)  احمدحیدری  و  بارخدا  ،(2019)  همکاران  و  فیلو   لیال   ،(2020)  تاپتون  (،  2012)  هالی

 
1 . JANKAL& JANKALOVÁ 
2 . Holley 
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 الگو   این  درشده  احصاء  پایدار  گریحامی  مسئولیت   مضمون فراگیر.  شد  مشاهده(  1397)  و همکاران  انق  ( و  1399)

با بعد  . همچنین( بود2001) 1مدل مسئولیت اجتماعی النتوس  دوستینوع بعد  ( و1991منطبق بر بعد اجتماعی کارول )

  مضمون فراگیر   .است   همراستا (  1399)  طنخواه و همکارانو  و  (2019)و همکاران    صدیقی  های  دوستانه پژوهشنانسا

هالی،   هایپژوهش  در  اجتماعی  بعد  با  است   پیشین  هایپژوهش   در  اجتماعی  بعد  معادل  که  اجتماعی  اعتالی  مسئولیت 

  .دارد همخوانی( 2021) ونزیا  و پیزوتیلو  و (2021) مندوزا و کینگ ،(2021) و همکاران  ترووات(، 2012)

الگوی   اعتبارسنجی  بر  مبنی  دوم  سؤال  به  پاس   و    آمدهدست بهدر  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  استفاده  و  پژوهش  در 

دهد که  نتایج این پژوهش نشان می  .  شده از اعتبار باالیی برخودار است ختاری الگوی تدوینمعادالت سا  زیسامدل 

نامۀ  آیینسند تحول بنیادین و  عملی شدن  تسری  به  دادن به آن در مدارس  یت اجتماعی و اهتمام به اهمیت به مسئولتوجه  

 آورد. را به ارمغان مینظارت اجتماعی و اعتالی اجتماعی  نتایج مثبت و ارزنده    . همچنینمنجر شود  1400مدارس  اجرایی  

 و معلمان   تا مدیران  وپرورشآموزش  سازمانارشد    ریزانو برنامه   به مدیراندر این پژوهش    آمدهدست بهس نتایج  براسا

پژوهش حاضر    دشو یشنهاد میپ  هاآموزشگاهدر   نتایج  اجتماعی خود و    جهت از  بهبود    و  همکارانتقویت مسئولیت 

  قداماتی در جهتا   ،یارتقاء نیکوکار،  نفعانرضایت ذی  کسب ،  اجتماعیبا مسئولیت  مدیران  گزینش    ،سیستم آموزشی

، انجام دهند  و خدمات اجتماعیمحلی    ۀاز جامع  داوطلبانه  حمایت   ،بضاعت آموزان بیکمک به دانشتجلیل از افراد خیر،  

 دستیابی به اهدافگری در انجام امور و  در جهت تسهیلمحلی    زیساپذیری و تیمجویی، مشارکت مشارکت ظرفیت  از  

قانون   احترام به  ،  بپردازندپذیری  به پرورش حک مسئولیت   آموزانبا دادن مسئولیت به دانش،  استفاده نمایند  آموزشی

 .زندرا درونی سا سی کشوراسا

 

 فهرست منابع فارسی

طراحی الگوی برنامه درسئی مبتنی بر مسئئولیت پذیری ، رضئا.  ،اسئماعیلی و  نرگک  ،کشئتی آرای؛  رضئا ،اقدام پور -

 ;1399الگوی اَِکر. فصئئلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.    سبراسئئااجتماعی برای نظام آموزش عالی 

 .49_ 23صص(  1) 26

  وظایف  و  هاسئئیاسئئت   جایگزین و  کنندهتکمیل  .هاشئئرکت   اجتماعی  مسئئئولیت   ترویج(. 1387)  .علیرضئئا امیدوار، -

 .نظام مصلحت  تشخیص مجمع  استراتژیک اتپژوهش  پژوهشکده. 21  پژوهشنامه. دولت 

https://csr.nigc_ eazar.ir   

  و  عاطفی  شئئناختی،مطلو   اجتماعی  هایمسئئئولیت   شئئناسئئایی(.  1397)  عباس  قلتاش،  و  فائزه  ناطقی،  ،.مهین انق، -

  دانشئگاه  آموزشئی  مدیریت  و رهبری  فصئلنامه. ایران ابتدایی  دوره  اجتماعی مطالعات درسئی  برنامه  جهت   عملکردی

 .32_ 25. صص 12(  4).  رگرمسا واحد اسالمی آزاد

. بررسئی تاریر رهبری مخر  بر تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش (1399)ناصئر ،ناسئتی زایی و   فاطمه ،بارانی -

  .258_ 231صص  8 (1مدیریت مدرسه ) .یسازمانمیانجی بی عدالتی 

 
1  Lantos 
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مدیریت   .مدارس  ارربخشئی برای راهی  پذیریمسئئولیت (. 1399)  پرسئتو سئیده  احمدحیدری، و  سئیدجمال بارخدا، -

 .403_ 384 صص  8( 4) .مدرسه

  پذیری مسئئئولیت  هایمؤلفه  و ابعاد  ییشئئناسئئا(.  1396)  .رضئئوان  زاده،قلیحسئئین و  بهروز مهرام،،  مرضئئیه  پودینه، -

  نئئامئئه پئئایئئان  مشئئئهئئد،  شئئئهر  دخترانئئه  متوسئئئطئئه  مئئدرسئئئئه  دو  در  آن  مطئئالعئئه  و  مئئدرسئئئئه  اجتمئئاعی

  http://sss.jrl.police.ir/article.کارشناسی

  متوسئطه   مدارس  توانمندسئازی بر  مؤرر  عوامل(.  1398) .ترانه  عنایتی، و  کیومرث  نیازآذری، ،اکرم  سئنگریزه،  حسئینی -

 .283_ 260صص  4( 7). مدرسه مدیریت  مجله. آموزاندانش  اجتماعی مراقبت  نظام بر تأکید  با

  مقیاس   اعتباریابی و  سئئنجی روایی تدوین،(.  1399. )عالءالدین,  اعتماداهریو  .اصئئغر, شئئریفی ،  علی,  رضئئائی -

 .165_ 156(,  2)15,  آموزشی  مدیریت  های نوآوری.  فرهنگیان  دانشگاه علمی  هیئت   اعضای پذیری  مسئولیت 

.  کاربردها  و  الگوها  ها،نظریه مفاهیم،  یسئازمان  اجتماعی  پذیریمسئئولیت (.  1397)کیومرث احمدی،و   رضئا  فعی،شئا -

.  نیانسئا علوم توسئعه  و پژوهش پژوهشئکده  ،(سئمت )  هادانشئگاه انسئانی  علوم  کتب   تدوین  و  مطالعه  سئازمان: تهران

 .دوم  ااپ

  بر   ارتبئاطی_ اجتمئاعی  هئای  مهئارت  آموزش  تئاریر(.  1397.)فئاطمئه   پور؛نیئک  و  مهئدی  محمئد  بئاقری،  شئئئریعئت  -

. 220_ 203  صئص (.32)9.  شئناختی روان  هایالگو  و  روشئها  فصئلنامه ان،آموزدانش  زگاریسئا  و  پذیریمسئئولیت 

.Doi: 20.1001.1.22285516.1397.9.32.13.5 

  دبیران   اجتماعی  پذیریمسئئولیت  با  اجتماعی  رضئایت  رابطه بررسئی(.  1392. )محمود  علمی، و خدیجه  صئادقیان، -

      .6( 19) ،38_ 21  شناسی، جامعه مطالعات.  شیرعجب   یهاآندبیرست

  فرهیخته  انسئئان(.  2018.)قمصئئری ،زادهصئئادقو   بختیار,  ورکیشئئعبانی ،، محمدرضئئاآهنچیان علی،   ,لو صئئحبت  -

  .108_ 81صص ,   136(34)  ,تربیت  و تعلیم.  سینوی

(,  59)19,  اجتماعی  علوم  فصئلنامه.  هاآنجو   اجتماعی  پذیریمسئئولیت (.  1391. )یوسئف,  خوشئبین و  ابوترا , طالبی -

216 _24. :doi 10.22054/qjss.2013.6886 

  پذیری سئئولیت م  بر  مؤرر  عوامل  ییشئناسئا(. 1400. )نادر,  سئلیمانی و  حمید, زاده شئفیع؛ طیبه  سئیده, طبائی   _  -

 .2497_ 2490  صص    63(2)  مشهد پزشکی علوم  دانشگاه پزشکی دانشکده مجله. مدارس  اجتماعی

 در ذینفعان  سئهمبری الگوی ارائه"(.  1398)  شئاهرخ  ،مکوندحسئینی و  .،اکبر  علی ،بیدختی  امین ؛رسئول  علیجانی، -

 .209_ 178صص  4شماره    .بنیاد_ داده تئوری  استراتژی  مبنای بر  رضوی  نخراسا مدارس مدیران انتخا 

  اجتماعی   پذیریمسئئئولیت  های مؤلفه  واکاوی(.  1399. )فرانک, امیدیانو   غالمحسئئین,  برکت   ،.حبیب ,  قاسئئمی -

.  15(  4)آموزشئی مدیریت   های نوآوری.  خوزسئتان  اسئتان وپرورشآموزش(: مطالعه  مورد) وپرورشآموزش  کارکنان

58 _72.  

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/52566/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/52566/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1399-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4
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  بئا   اخالقی  رهبری  ،ایحرفئه  اخالق  بین  رابطئه(.  1396. )علیرضئئئا,  ایقلعئه  و  حسئئئن,  قالونئدی,  .محمئد,  کرمی -
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