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 چکیده
پژوهش حاضر که  در  ها استوجودی سازمان ۀعناصر فلسف نیتراجتماعی ازجمله مهم یریپذمسؤولیتامروزه 

 یبا اثربخش یاجتماعی ریپذمسؤولیت نیب ۀرابط یبه بررس یروش همبستگ بر هیو با تک یفیصورت توصبه

 (درخشان استعداد زهوشان،یت) مدارس خاصمعلمان  پژوهش شامل یآمار ۀمدارس پرداخته است. جامع

 یآمار ۀجامع کل به یاز دسترس یناش یهاتیبود. با توجه به محدودنفر  142شهرستان سنندج  به تعداد 

نفر  231 مورگان با استفاده از جدول ی. نمونۀ آمارانددهیاز کل جامعه مبادرت ورز یریگمحققان به نمونه

عدد  دو هاداده یاند. ابزار گردآورپژوهش پاسخ داده یساده به ابزارها یصورت تصادفه که بهشدانتخاب

 یگردآور جهت و (1991ل)نامۀ کارواز پرسش یاجتماع یریپذمسؤولیت ینامۀ استاندارد بوده است. براپرسش

ها نامهپرسش نیا ییایو پا ییشد. رواهبهره گرفت( 2013ل )سکیو م ینامۀ هواز پرسش زین یاثربخش یهاداده

بود و در  آمدهدستبه/ 84تا  8/0که برای هر دو ضریب آلفای کرونباخ بین  تأیید شده بود یقبل قاتیدر تحق

ۀ نظر پژوهشگران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب لیوسبهپژوهش حاضر نیز روایی 

 هادادهاست. برای تحلیل  آمدهدستبه 78/0و  81/0اثربخشی،  نامهپرسشی و ریپذمسؤولیت نامهپرسشبرای 

ی تی، فریدمن و معادالت هاآزمونی تحلیل عاملی تأییدی، هاآزموناز  هادادهو همچنین گزارش وضعیت 

ا ب ی اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداریریپذمسؤولیتاست. نتایج پژوهش نشان داد که  شدهاستفادهساختاری 

 رتریپذمسؤولیتادعا کرد هرچه معلمان و کادر اجرایی مدارس  توانیماثربخشی مدارس دارد و در این راستا 

یز ی نریپذمسؤولیتباشند به همان میزان اثربخشی در مدارس به دست خواهد آمد. در رابطه با وضعیت ابعاد 

 .ستخالقی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی اارزش و اهمیت ابعاد در دیدگاه معلمان به ترتیب شامل ابعاد ا

 ی اجتماعی، اثربخشی مدارس.ریپذمسؤولیتمسؤولیت،  :هاواژه کلید
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 مقدمه

 تعلیم و مسؤولکه  اندییهاسازمان نیترگستردهمؤثرترین و  ،نیترمهمی آموزشی از هاسازمان

هستند.  هاسازمانمنابع انسانی دیگر  کنندهنیتأمتربیت رسمی افراد جامعه و همچنین 

ی دیگر سعی دارند که تحقق بخشیدن به اهداف هاسازمانی آموزشی هر جامعه، همانند هاسازمان

امروز ن علمی، فرهنگی و اجتماعی، جامعۀ خود را در اولویت قرار دهند. با توجه به تحوالت روزافزو

س مدار هرچقدر چراکه در تربیت کودکان و جوانان به مدارس اثربخش نیازمند است. شیازپشیب

ی جهان کنونی کنار بیایند. اگر مدارس اثربخش هایدگیچیپبا  توانندیماثربخش باشند، بهتر 

افراد و  شکوفایی و بالندگی کنند و از این طریق زمینۀافرادی تأثیرگذار تربیت  توانندیمباشند 

 .(Maleki and Sodi, 2019)سازند پیشرفت جامعه را فراهم 

امی دهد که تمافته نشان میۀحاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و ترقی جوامع توسع در عصر 

وجه ت درواقعای کارآمد و اثربخش برخوردارند. های تربیتی، آموزشی و حرفهاین کشورها از دستگاه

 ,Elgart) است شدهرفتهیپذیک اصل ثابت  عنوانبهبه اثربخشی مستمر در سطح مدارس، امروزه 

(2017; Cyril & Jeyasekaran 2016 .ثربخشیا ۀنیزم در هشوپژ منجاا معد ستا مشخص 

 ینسانا منابعو  سرمایهو  قتو فتالا موجب ثربخشا ارسمد یهامؤلفه عناصر شناساییو  ارسمد

 .Sodi, Maleki and Talebi, 2018)) دبو هداخو نسانیا وینیر یمدرآکاو  یبرداربهرهمانع و 

رکن اساسی تعلیم و تربیت رسمی، سعی در تحقق  ۀمنزلبهدر نظام آموزشی ایران، مدرسه 

یابی به در راستای دست سالههمه هاخانوادهدارد و دولت و  وپرورشآموزشی هاهدفبخشیدن به 

م و ی مستقیگذارهیسرمامدار، لی توانمند، متدین، فکور و اخالقتربیت نس منظوربهاین اهداف و 

ریزان و مدیران ، برنامهگذاراناستیساساسی برای  دغدغۀ حالنیدرع. کنندیمیرمستقیم غ

و معیارهای  هامالکمدارس کشور را اثربخش کرد و  توانیماین است که چگونه  وپرورشآموزش

تربیت و مدارس اثربخش را و، ضرورت مطالعۀ اثربخشی تعلیمهادغدغه. همین داناثربخشی کدام

 یتاکنون بخش یالدیم 1950 ۀاز ده .(Sodi, Maleki and Talebi, 2018) کنندیمدوچندان 

 یو اثربخش داشته است یسازمان یاثربخش لیو تحل نییتب ف،یتوجه به تعر ،یسازمانهینظر اتیاز ادب

 ,Rojas) شودیشمرده م یو اساس یله ضرورأمس کیها و مؤسسات، سازمان تمام یبرا یسازمان

ید ، باکندپیشرفت  خواهدیم وپرورشآموزشبر این باورند که اگر  نظرانصاحببرخی از . 2000)

 وند.ی با فراگیران دارند، متحول شاگستردهمعلمان، که تعامل  خصوصبهتعلیم و تربیت،  انیمتصد

صورت خاص و کل جامعه ها بهوری در این سازمانترین عامل بهرهتوان گفت مهممی بنابراین

رشد و  ۀیساای در صورت عام منابع انسانی است و جای شکی ندارد که شکوفایی هر جامعهبه

 ,Davorpanah, Siadat, Valizadeh and Rezaian)منابع انسانی آن جامعه وجود دارد  ۀتوسع
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ای قلمداد اجتماعی در هر جامعه ۀتوسعهای وپرورش هم یکی از بخشآموزش ستمی(. س2017

های اجتماعی ازجمله مهارت ۀتوسعترین اهداف سیستم آموزشی، رشد و مهم ازجملهشود. می

وپرورش سازمان مهمی چون آموزش اگر (.Karami et al, 2017)پذیری اجتماعی است یتمسؤول

ستای وظیفۀ خود انحرافی دارد، در امر خطیر آموزش و در را تربیت آیندگان را بر عهده ۀفیوظکه 

آن به وجود آمدن پیامدهای منفی و پرورش این دیدگاه شده که هر سازمانی  ۀجینت داشته باشد،

 Chaisurivirat, 2009; Jalali, Malikand and)است عواقب پیامدهای منفی خود  مسؤول

Shahi, 2014).  نیتراجتماعی ازجمله مهم یریپذتیمسؤولتوان گفت که میدر همین راستا 

 یاحتمال ارتقا تنهااهمیت دادن به رعایت آن نه کهینحوها است، بهوجودی سازمان ۀعناصر فلسف

خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن  نفعانذیتعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت 

 .(Kohi, 2016کند )به سازمان تقویت می

ندی ، نیازمیافتههپذیری در راستای حل معضالت کشورهای توسعیتمسؤول ۀاهمیت فزایند با

 ناپذیری استپذیر ضرورت اجتنابتیمسؤولبه وجود نیروهایی دارای تعهد درونی و 

(Barracloug and Martha, 2012). های مهم و تأثیرگذار در کیفیت بیانی ازجمله شاخص به

پذیری در اجتماع یتمسؤولهایی ازجمله های اجتماعی، برخورداری افراد جامعه از موهبتسرمایه

 ساز حرکت در جهت رشد خویش و جوهرۀنیاز رشد استقالل خود، زمینهاست که مقدمه و پیش

 ,Jobkar, Hossein Place and Mehrur)عنوان یک موجود اجتماعی است وجودی انسان به

های آموزشی و تربیتی در مسیر توسعه و پیشرفت اجتماع و حرکت مدارس و فعالیت (.2014

آموزان خود و پذیری اجتماعی دانشیتمسؤولفردیت افراد آن، نقش مدارس در افزایش حس 

ری پذییتمسؤولوان مکانی برای تمرین مشارکت در اجتماع و ایجاد حس عنتأکید بر مدارس به

 ,Turkkahramanاست )پذیری اجتماعی یتمسؤولاجتماعی در افراد، تأکیدی مهم بر ضرورت 

2015; Ismail, johar and Elias, 2014, Hogg, 2012; Baghi, 2005 and Metz, McLian 

and Younis, 2003.) 
وپرورش است که در یک جوامع و ساختار اجتماعی در قالب سیستم آموزش مدرسه آینۀ

صورت پیوسته و مدام متغیر و پویا در حال تغییر و تحول، فعالیت کرده و محیط اجتماعی به

 & Augustine, Joastin, Minkot) گذاردمی همواره در قالب رسمی و غیررسمی بر جامعه اثر

Henexon, 2015)های یک فرد سالم پذیری ازجمله شاخصیتمسؤولفتار همراه با طورکلی ر. به

پذیری اجتماعی در راستای یتمسؤولدر هر سیستم اجتماعی است و از سوی دیگر اهمیت برای 

اهمیت بسیار  های عمومی با منافع مشترکسازمانویژه در ها بهپیشرفت در بسیاری از زمینه

ضا صورت کلی در هر جامعه، زمانی که اعبه .(Kas poor and Yousefi, 2016)دارد زیادی 
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ها نیازمندند، این فرصت را پیدا به آن نوعان برای رسیدن به اهداف خوداحساس کنند که هم

افتد اق میاتف« پذیری اجتماعییتمسؤول»کنند که به دیگران کمک کنند. به این صورت رفتار می

(Jokar et al, 2014.) دنیرس عمل کردن در ۀفیوظمعلمان به فرا لیمدارس به تما تیاساساً موفق 

 کهیهنگام ،یسازمان راتییدر طول تغ ن،یار دارد؛ عالوه ب یشان بستگمدرسه یاهبه اهداف و آرمان

 رییتغ یباشند که به مشارکت برا یوابسته به معلمان شتریب دیکار مبهم هستند، مدارس با فیتعار

 Dipaola & Hoy, 2005  Hog). ) دارند لیتما یرسم یالزامات شغلبدون درنظرگرفتن  موفق،

ها تننه یاجتماع یریپذتیمسؤول رشپذیاند گفته Maliki, Arshin and kobi (2010) و  (2012)

 تعامل و آن رامونیمدرسه و جامعۀ پ نیب یقو یعملکرد خوب در مدرسه است، همکار معنی به

 یلیحصو عملکرد ت شودیآموزان مدانش شتریب یلیتحص شرفتیمدرسه و پ تیبا جامعه باعث موفق

پاری سیت اجتماعی و برونمسؤولاز طرفی نهادینه ساختن قانون، . بخشدیم بهبود راآموزان دانش

انی یت اجتماعی تأثیر فرومسؤولسازی در کاهش آسیب اجتماعی کارکنان بسیار مؤثر است و پیاده

 Mukherjee, Bird) گذاردپذیری کارکنان میسازمانی و هویتبر توجه به تعهدپذیری، اخالق 

& dopathy, 2018  ؛ Verčič & Ćorić, 2018.) اجتماعی عضو بسیار مهمی  پذیرییتمسؤول

ش قائل شدن برای آن احتمال تا جایی که ارز است؛ شدهوجودی هر سازمانی شناخته از فلسفۀ

 نفعانذیتواند موجب رضایت آورد و در همین راستا میتعهد در سازمان را به وجود می ارتقای

 .(Kohi, 2016) ها شود.بخشی بیشتر سازمانی از طرف آناز سازمان، همچنین مشروعیتبیرون 

 جانبه، مشارکتهمه یریپذتیمسؤول» برصراحت به زیوپرورش نآموزش نیادیبن تحول در سند

 تو تربی مینظام تعل یارزش یهاگزاره ،جامعه یو مهارت الزم برا یجمع ۀیو داشتن روح یاجتماع

 ،یمتعال یزندگ نییآداب و آ یارتقا ،یاجتماع یهاتیمسؤولحقوق و  تیرعا ،یعموم یرسم

ان و و معلم رانیمد یاو حرفه یاخالق ،یاعتقاد یهایستگیشا تیتقو ،یطیمحستیو ز یبهداشت

 انشیمشارکت فعال و مؤثر ا یبرا ییاجرا سازوکارهای آوردن آنان و فراهم یینقش الگو میتحک

 .شده است دیتأک« مدارس یپرورش هایتیو فعال یتیترب یهادر برنامه

ه شود، بلکاجتماعی خود معنا نمی ۀپذیری اجتماعی فقط در گستریتمسؤول ۀلأمسضرورت 

 Bahrirpour)بخشد بر اساس دیدگاه روانشناسان وجود آن به زندگی افراد معنا و مفهوم جدید می

and Talebi, 2013). بودن در برابر تصمیمات و  مسؤولپذیری اجتماعی به احساس تیمسؤول

اختیار بودن در خصوص عملی که تحت کنترل شخص اعمال شخص، اعتماد به دیگران و صاحب

اند، عامالنی فعال در پیشرفت مسؤولاست، اشاره دارد و به همین سبب افرادی که ازنظر اجتماعی 

 & Harjoto ۀبه عقید (.Keshtiaray, Aghdampoor and Ismaili, 2020)خودشان هستند 

Joe (2011) پذیری اجتماعی، مجموعه تالشی است در راستای اهداف اجتماعی که یتمسؤول
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ه ری معلمان در راستای بپذییتمسؤولو  یپاسخگویبررسی  فراتر از اهداف مالی و اقتصادی است.

 برای نهیزمسازی فراهم عنوان یک اولویت مهم سازمانی وبه دن اهداف مراکز آموزشیانجام رسانی

 است برای تحقق مشارکت و تعامل واقعیتی بدیهی و ضروریتارهای مهم در مدارس، این نوع رف

(Karami et al, 2017). ا باجبار باید خود را نقش معلمان بسیار دشوار است زیرا به این میان در

ار گخود، سازها و بایدونبایدهای نقش ترتیبات رسمی سازمانی و انتظارات برخاسته از آن، نظارت

 ,Bazohoriکنند )پذیری را برای معلمان ایجاد مییتمسؤولبحث تعهد و  کنند و این عوامل

ها به ها به نقش خود و همچنین پایبندی معلمیت و متعهد بودن معلممسؤول(. درک این 2019

بر  غلی، تأثیر تعهد شهاپژوهشاهمیت زیادی دارد. از دیگر سو نتایج  پذیری اجتماعییتمسؤول

آموزان را ثابت کرده است و بازخورد کاری معلمان در رابطه با مدرسه و دانش هامیتصم

(Frankenberg, taylor & Mereste, 2010). که  همچنانWaida (2014) دهد که نشان می

یت و تعهدکاری معلمان، عملکرد شغلی و کیفیت آموزش را در یک سیستم آموزشی مسؤولمیزان 

ه ترین عنصر موفقیت یک مدرسعنوان اساسیو یک معلم متعهد به است تعیین کردهبرای هر یک 

ها عالوه بر انجام وظایف همیشگی خود به انجام یک سری صورت کلی سازمانبه شود.معرفی می

ها، پاسخگو بودن در قبال انتظارات جامعه اند که هدف این فعالیتدیگر نیز موظف شده تیفعال

 Madhoshi and)شود برده مییت اجتماعی یک سازمان ناممسؤولعنوان و از آن به است

Norouzi, 2015). های مدیران کارآمد در ساختار ترین دغدغهتوان گفت که ازجمله عمدهمی پس

های مناسب برای کارکنان سازمانی بوده تا با مطلوب ایجاد زیرساخت ۀقیطرسازمان خود، 

کنند پذیری و تعهد مطلوب، اصول اخالقی موجود در شغل و تخصص خود  آن را اجرا یتمسؤول
(Madhoshi and Norouzi, 2015.) 

بر  واندتیمپذیری اجتماعی یتمسؤولآیا اصلی در پژوهش حاضر این است که  مسألۀبنابراین 

این رابطه معنادار باشد به چه میزانی  کهیدرصورتو  داشته باشد یا نه؟ ریتأثاثربخشی مدارس 

 قرار دهد؟ ریتأثاثربخشی مدارس را تحت  تواندیمی اجتماعی ریپذتیمسؤول

محققان تربیتی بوده است و  موردتوجهاثربخشی مدرسه موضوعی اساسی است که همواره 

، Colman (1996 ،(Rater (1979( ،Brookover (1979)آن به تحقیقاتی مانند  پیشینۀ

(Edmonds (1979( ،Moth (1980 ترین تحقیقات آموزشی مربوط به که از شاخص گرددیبرم

کاربرد اثربخشی  (.Quoted by Hui and Ferguson, 1985)روند مدارس اثربخش به شمار می

ی مختلف کردهایروها و تئوری ۀلیوسبه 1970 و در دهۀ شدهشروع 1930 سازمانی در دهۀ

است و وضعیت این مفهوم  داکردهیپ، اثربخشی سازمانی اهمیت 1980 است. در دهۀ افتهیگسترش

ی مختلف هادورهتعریف اثربخشی طی  Hui and Michael (2013)  را تغییر داده است. به اعتقاد
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تحوالت  ۀدهندبازتابی گوناگون نسبت به مدرسه و هادگاهیدپیوسته در حال تغییر بوده و متأثر از 

ی امدرسهاثربخش،  . طبق تعریف کالف، یک مدرسۀ( (Pirahati et al, 2019اجتماعی بوده است

است که در آن محیط یادگیری به شکلی ایجاد شود که در آن رشد شناختی، عاطفی، روانی، 

متون و  .(Dos, 2014)آموزان به بهترین شکل فراهم شود دانش ۀشناساناجتماعی و زیبایی 

ختلف های ماثربخشی سازمانی آکنده از مدارسی است که اثربخشی سازمانی را از دیدگاه پیشینۀ

ی اجتماعی، اثربخشی مدرسه سه بعد مهم دارد: کسب منابع هادستگاهکنند از دیدگاه بررسی می

یابی به هدف )عملکرد عملیات( و دست) یدرون یی اجزاعملکردها(، هماهنگی داد)دروناز محیط 

 توانیم ذکرشدهی تعاریف بندجمعبا  (Dikman, Birgonul & Kiziltas, 2005). (دادبرون

ع ی از منابریگبهرهکه با  ستای اثربخش امدرسهتعریف زیر را از مدرسه اثربخش بیان داشت: 

موجود به نحو مطلوب و انجام فرایندهای آموزشی و تربیتی در مدارس و نظارت مستمر بر انجام 

 ,Maleki and Sodi) کندرسیدن به اهداف و حتی فراتر از آن تالش  برای بهبود امور، برای هاآن

2019). 
شده در ادبیات دانشگاهی مباحثی مطرح 1950 ۀپذیری اجتماعی از دهیتمسؤول ۀنیرزمد

های حسابداری و مدیریت برجسته شده ای در پژوهشصورت گستردهاست. این مفهوم امروزه، به

و با مروری بر روند تکامل مفاهیم آن مشخص است که پویشی از نگرش اخالقی فلسفی به دیدگاه 

 هایگیریمبانی اخالقی در تصمیم اخیر ۀصورت ویژه در دهمدیریتی شکل یافته است و به

 ها فراهم ساختههای اجتماعی سازمانیتمسؤولهای هنجاری را برای فته و زمینهیا مدیریتی توسع

یت مسؤول ۀنیدرزم Denison (2000) .(Habibi, vazife dost and Jafari, 2016) است

مؤسسات مشاوره  ۀلیوسبهاجتماعی، اصولی را ارائه کرده است. در چند سال گذشته این مفهوم 

صورت گسترده ها بههای اجتماعی در سازمانیتمسؤولدر راستای ارزیابی  ISMمدیریتی مانند 

ایجاد مزیت برای جامعه و تشویق  شده است. اهم این اصول شامل جامعه: فعالیت به منظورفادهاست

ایجاد مکانیسم پاسخگویی  سوی منافع جامعه. محیط: تشویق سازمان برایهای مربوطه بهسازمان

از نارضایتی جلوگیری و تالشی در راستای رفع مشکالت سازمانی باشد.  کهصورتیبه محیط به

یت مسؤول اخالق: ایجاد و معرفی منشور اخالقی سازمان و تالش در راستای اجرای این اصول.

 Ahmadiکشور گذاران سازمان، اموال اعضای جامعه و بودن در مقابل سرمایه مسؤولمالی: 

 ۀدستپذیری اجتماعی را در چند یتمسؤولهای آموزشی، در مدل ارزیابی خود در سازمان (2012)

 Shafei)بندی کرده است تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی، تبعات اخالقی، تبعات جامعه طبقه

and Azizi, 2013). تغییرات اجتماعی با  ۀمحرکعنوان موتور بین، سیستم آموزشی بهایندر

پذیری اجتماعی در قبال دانش آموزان و اجتماع، نقشی بسیار مهم در یتمسؤولحساسیت داشتن 
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 ,Kariami et al)فرهنگ پاسخگویی اجتماعی در اجتماع در بر خواهد داشت  ۀتوسعایجاد و 

2017). 
و نظریات مختلف تغییر بسیاری  زمانپذیری اجتماعی، درگذر یتمسؤولدر کل تعریف مفهوم 

 Berkowitz & Lutterman مثالعنوانکرده و نوسان زیادی در راستای تکامل داشته است. به

 حتی که یپذیری اجتماعی را گرایش فردی برای کمک به افراد درزمانیتمسؤولمفهوم  (2016)

نیز در ادبیات این مفهوم  Muler (2010) . دانند، میاست همیاری از جانب دیگران دریافت نشده

 ۀها در راستای توسعپذیری اجتماعی به همکاری داوطلبانه سازمانیتمسؤولبیان کرده که مفهوم 

 نفعانذیها و انتظارات بین سازمان ۀپاینده باالتر از قوانین و مقررات و روشی در جهت کاهش فاصل

یت اجتماعی، مسؤولاضافه بر آن مبنای فلسفی  (.(Hassas and Barzagr, 2014داندها میآن

سازمانی و -فردی، تعهدات اخالقی-تعهدات اخالقی ۀپاسخگویی و تعهد اخالقی در سه دست

پذیری یتمسؤول  Kunar and Master (2008) .(Jafari, 2002عمومی است )-تعهدات اخالقی

ار کنند که این رفتنه معنی میمسؤوالیت یک سازمان به رفتار اجتماعی مسؤولاجتماعی را قبول 

 Nakamura & Watanabeهای نفوذگذار آن است. پاسخ مطلوبی به تقاضای جامعه و گروه

پذیری اجتماعی را مفهوم باارزشی که بر دموکراسی و جامعه پیرو دموکراسی یتمسؤول (2006)

کند بیان میApayden & Ercan (2010). ( Bovens (2005کنند تأثیرگذار است، معرفی می

اجتماعی است که در آن شخص خود را متعهد  ۀپذیری یک رابطیتمسؤولکه پاسخگویی یا 

ت و یمسؤولتوجهی توضیح بدهد و یا توجیه کند. اخالق، داند باید رفتارش را برای افراد قابلمی

فلسفی و معیار جداسازی درست و نادرست -ها را هنجارهای ارزشیتوان آنپاسخگویی که می

 ۀاین مفهوم ازجمله مفاهیم دو ده کردبودن رفتار شخص در قبال خود، دیگران و جامعه بیان 

 Taghizadeh and) اندبه آن توجه کرده ان و متخصصان علم مدیریتاخیر بوده که دانشمند

Soltani, 2010.) (Zing et al (2010 یک کهاست  یاازهندا مانیزسا یکه اثربخش کنندیم انیب 

و  تیخالق ،ییراکا جملهاز یسازماندرون یهامؤلفه با که بخشدیم تحقق فشاهدا بهسازمان 

 دارد. یاستعداد کارکنان ارتباط معنادار

 پذیری و پیشرفتیتمسؤولبین  بررسی رابطۀ» با عنوان Khadivia & Elahi (2013)پژوهش 

که بین  ه استنشان داد« شهرستان مهاباد آموزان دختر مقطع اول متوسطۀدانشتحصیلی 

در پژوهش  تحصیلی رابطه وجود دارد. شرفتیپی آن با هامؤلفه تمامپذیری و  یتمسؤول

(Puddeen, Hossein Bagzadeh and Mehram (2018  یاجتماع یریپذتیمسؤول»با عنوان 

فرهنگی، قانونی، اقتصادی و  -سیاسی، اخالقی -ابعاد اجتماعی داده است کهنتایج نشان  «مدرسه

 نتایج حاصل از مطالعۀو  اندشدهیاجتماعی مدرسه معرف یریپذتیمسؤولابعاد  نیترزیستی مهم



 1399 391 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

اد توجه به ابع دهدیاجتماعی نشان م یریپذتیمسؤولدو مدرسه با هدف بررسی چگونگی تحقق 

 .تو اقتصادی بوده اس یطیمحستیفرهنگی و قانونی بیش از ابعاد ز -سیاسی، اخالقی -اجتماعی

(Bazohori, 2019) بینی روابط اجتماعی معلمان بر اساس ابعاد پیش»پژوهش خود با عنوان  در

ان و علمم پذیرییتمسؤولهای مدیریتی مدیر، که بین مهارت ه استنشان داد« پذیرییتمسؤول

 در Klieger and Pooker (2020) مثبت و معناداری وجود دارد. ۀروابط اجتماعی آنان رابط

« یت اجتماعی در سطح سیستم آموزشیمسؤولآموزش معلمان برای »پژوهش خود با عنوان 

پذیری که عامل تغییر باشند، ادغام یتمسؤولهایی را از قبیل جذب و استخدام معلمان با ایده

های آموزش رسمی و رویکردهای مختلف آموزشی، اجازه به معلمان در راستای ادغام نظریه

ها افزایش همکاری بین مدارس و اجتماع آن درنهایتها و غیررسمی در مقابله کردن با چالش

 .ه استارائه داد

 ۀنیدرزموپرورش ل بنیادین در سیستم آموزشهایی در راستای تحودر چند سال اخیر، فعالیت

 شدهکادر آموزشی مدرسه انجامنه و پاسخگو از طرف مسؤوالبخشی و افزایش رفتار بهبود کیفیت

هر نوع تحولی در سیستم  ۀنیزمشیپزیرا  ت؛اما این تحوالت تأثیر محسوسی را نشان نداده اس

 ,Karami)آموزشی نیازمند تغییر رفتار فردی و جمعی نیروی انسانی آن سیستم است. 

Ghalawadi & Castle, 2017 ).  در خصوص مدارس  گرفتهانجامی هاپژوهشبه همین سبب در

ی برای راه عنوانبهی اجتماعی، ریپذتیمسؤول ریتأثاز  اکثر پژوهشگران که دهدیماثربخش نشان 

، این تحقیق رونیازا .اندگرفتهمهم را نادیده  مؤلفهبررسی این  و شدهاثربخشی مدارس غافل 

ی اجتماعی و میزان اثربخشی مدارس ریپذتیمسؤولبین میزان  ۀرابطاست که به بررسی  درصدد

  .بپردازد

 شناسی تحقیقروش

آماری پژوهش شامل  ۀجامع .استانجام شده  یفیتوصرویکرد پژوهش حاضر، کمی و به روش 

نفر  241تیزهوشان، استعداد درخشان( شهرستان سنندج به تعداد خاص )معلمان مدارس  ۀکلیّ

یری گکل جامعۀ آماری محققان به نمونههای ناشی از دسترسی بهتبا توجه به محدودی بوده است.

شده نفر انتخاب 132آماری با استفاده از جدول مورگان  ۀاند. نموناز کل جامعه مبادرت ورزیده

ها دو عدد اند. ابزار گردآوری دادهصورت تصادفی ساده به ابزارهای پژوهش پاسخ دادهکه به

 Carroll( 1991) ۀنامپذیری اجتماعی از پرسشیتمسؤولاستاندارد بوده است. برای  ۀنامپرسش

 بهره گرفته شد.Hoy and Miskel (2013)  ۀاز پرسشنام های اثربخشی نیزو جهت گردآوری داده

 : شد استفاده به عنوان ابزار پژوهش نامهپرسشدو  از هادهدای آورجمعبرای 
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پذیری مسؤولیت نامۀپرسش: کارول ۀنامپذیری اجتماعی از پرسشیتمسؤول مقیاس (1

 سؤال 20دارای  نامهپرسشطراحی شده است. این ( 1991اجتماعی سازمان، توسط کارول )

ی، اخالقپذیری مسؤولیتقانونی،  پذیریپذیری اقتصادی، مسؤولیتمسؤولیت ۀمؤلف 4و 

لیکرت به سنجش  یانهیگزپنجو بر اساس طیف  استاجتماعی پذیری مسؤولیت

 .پردازدیماجتماعی سازمان پذیری مسؤولیت

 یاماده 8 مقیاس یک اثربخشی مدرسه  ۀنامپرسش: مقیاس اثربخشی هوی و میسکل (2

ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و کمیت محصوالت،  منظوربهاست که 

تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط  یریپذانعطافکارآیی، سازگاری و 

Mott(1972)  برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط و

)(1991 and Kottkampoy, Tarter H ،and Ferguson (1985) Hoy، Hoy and

Miskel (2013)  برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان

مخالفم  کامالًاز  یانهیگز ۶را در یک پیوستار  شانمدرسهکه عملکرد  شودیمخواسته 

 .اثربخشی باالتر است منزلهبهکنند. امتیاز بیشتر  یگذارنمرهموافقم  کامالً تا 

اخ شده بود که ضریب آلفای کرونب تأییدها در تحقیقات قبلی نامهپرسشروایی و پایایی این 

پذیری اجتماعی یتمسؤول نامۀپرسشبرای  و 89/0تا  87/0 نیباثربخشی مدارس  نامهپرسشبرای 

 Hoy and Ferguson, (1985 Hoy, Tarter and Kottkamp,) .استاعالم شده  7/0 یباال

(1991), Miskel, Fevurly and Stewart (1979)    نظر  ۀوسیلدر پژوهش حاضر نیز روایی بهو

 ۀنامپژوهشگران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسش

ها و لیل دادهآمده است. برای تحدستبه78/0 اثربخشی ۀنامو برای پرسش81/0پذیری یتمسؤول

، فریدمن و tهای های تحلیل عاملی تأییدی، آزمونها از آزمونهمچنین گزارش وضعیت داده

 شده است.معادالت ساختاری استفاده

 ی پژوهشهاافتهی

برای روایی محتوایی آن از شامل روایی و پایایی است.  ابزار تحقیق سنجیهای روانشاخص

 :که نتایج آن در ذیل آمده است ی استفاده شداکتشاف یعاملتحلیل 

ها، داده تیکفا یداریو معن یریگنمونه تیاز کفا نانیمنظور اطمبه ،یعامل لیقبل از انجام تحل

 جینتا (2)در جدول  .و آزمون بارتلت مورد آزمون قرار گرفت (KMO) نیالک-ریم-زریک ریمقاد

 ارائه شده است: بارتلت و آزمون نیالک-ریم - زریآزمون ک
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 (والدین فرم) قیتحق درمورداستفاده  مقیاس برای و آزمون بارتلت نیالک-ریم-زریک. نتایج 1جدول 

 ۶21/0 کیزر میر الکین یریگنمونهشاخص کفایت 

 آزمون کرویت بارتلت
 474/1527 دوآمارۀ مجذور خی

 001/0 یداریمعنسطح 

 لیتحل یاندازه نمونه برا ن،یاست؛ بنابرا ۶21/0برابر با  KMO مقدار، (1جدول ) با توجه به

 ،اساس نیدار است. بر ایمعن 001/0مقدار آزمون بارتلت در سطح  ن،یمناسب هست. همچن یعامل

 فراهم هست. یعامل لیانجام تحل یشرط الزم برا

آن  که نتایج شدها از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده سانی درونی گویهبرای بررسی هم 

 آمده است. (4)ل در جدو

 تحقیق یهانامهپرسش یهااسیمق درونی همسانی . ضرایب2جدول 

 ضریب آلفای کرانباخ گویه تعداد هاعامل

 701/0 5 تعهدات اقتصادی

 738/0 5 تعهدات قانونی

 797/0 5 تعهدات اخالقی

 700/0 5 تعهدات اجتماعی

 20 پذیری اجتماعییتمسؤول
81۶/0 

 784/0 8 اثربخشی مدارس

در سطح  مقیاس مورداستفادههای ها و کل گویهمؤلفه ، ضرایب مربوط به(2) جدولبا توجه به 

 20 .است نامهپرسش هایگویه سانیگونی و هماز هم حاکی بوده که (7/0 یباال) بخشتیرضا

تعهدات اخالقی و  ،تعهدات اقتصادی، تعهدات قانونی ،مؤلفه 4 شامل نامهپرسشاول این  سؤال

در  .اثربخشی مدارس بود هایمؤلفه مربوط به سؤاالتپایانی  سؤال 8و  تعهدات اجتماعی

 آمده است. نامهپرسشاین تأییدی  یمدل عامل لیتحل جینتا(، 5)نمودارهای زیر و جدول 
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 اخالقی و اجتماعی( ی،قانون تعهدات اقتصادی،مقیاس )تأییدی ی عاملنتایج تحلیل  .3جدول 
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که حداکثر سود  میعمل کن یاوهیدر سازمان مهم است که به ش. 1

 .دیهر سهم به دست آ یبرا

 .، مهم استمیممکن سودآور باش یکه تا جابه ایندر سازمان تعهد . 2

 مهم است. اریبس یقو یرقابت گاهیدر سازمان حفظ جا. 3

 مهم است. اریبس یاتیاز راندمان عمل ییدر سازمان حفظ سطح باال. 4

 شهیکه هم یعنوان شرکتشرکت موفق به کیمهم است که . 5

 شود. فیسودآور است، تعر

41/0 

21/0 

۶9/0 

59/0 

۶7/0 

1۶/0 

04/0 

47/0 

34/0 

44/0 

3۶/۶ 

35/3 

۶3/7 

7۶/7 

45/۶ 

ت  2
دا

عه
ت

ی
نون

قا
 

مهم است که عملکرد سازمان متناسب با انتظارات دولت و قانون . ۶

 باشد.

 مهم است. یو محل یالتیا ،یمقررات مختلف دولت مرکز تیرعا. 7

 متعهد به قانون مهم است. یداشتن شهروند سازمان. 8

 یکه تعهدات قانون یعنوان شرکتشرکت موفق به کیمهم است که . 9

 شود. فیتعر دهدیخود را انجام م

را داشته باشد  یقانون طیکه حداقل شرا یکاال و خدمات ۀیته. 10

 .دارد تیاهم

02/1 

58/0 

40/0 

۶7/0 

37/0 

04/1 

33/0 

1۶/0 

44/0 

13/0 

24/10 

۶۶/۶ 

35/5 

7۶/۶ 

84/4 
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که متناسب با انتظارات  میعمل کن یمهم است که به روش. 11

 باشد. یاخالق یرسوم و هنجارها ،یاجتماع

و در حال تحول  دیجد یاخالق یشناخت و احترام به هنجارها. 12

 مهم است. اریتوسط جامعه بس شدهرفتهیپذ

به  دنیرس یبرا یاخالق یاز به خطر افتادن هنجارها یریجلوگ. 13

 اهداف شرکت مهم است.

عنوان خوب به یشرکت ای یشهروند سازمان کیمهم است که . 14

 فیانجام دهد، تعر رودیانتظار م یا که ازنظر اخالقکه آنچه ر یکس

 .شود

 یو رفتار اخالق ینکته مهم است که صداقت سازمان نیشناخت ا. 15

 .و مقررات است نیاز قوان یرویفراتر از پ

۶7/0 

۶1/0 

82/0 

85/0 

۶2/0 

44/0 

37/0 

۶7/0 

72/0 

38/0 

87/۶ 

54/7 

93/9 

88/7 

0۶/7 
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ی
ماع

جت
ت ا

دا
عه

ت
 

سازگار با  یاست که انجام کارها در سازمان به روش نیمهم ا. 1۶

 انجام شود. رخواهانهیانتظارات بشردوستانه و خ

 دوستانه مهم است.در سازمان کمک به انجام امور خوب و نوع. 17

در  رخواهانهیخ یهاتیو کارکنان در فعال رانیمهم است که مد. 18

 طور داوطلبانه شرکت کنند.خود به یجوامع محل

 اریبس یو عموم یخصوص یهاکمک به آموزش ۀدر سازمان ارائ. 19

 مهم است.

را  یزندگ تیفیک ی کهیهاتیدر سازمان کمک داوطلبانه به فعال. 20

 ، مهم است.بخشدیارتقا م

28/0 

37/0 

22/0 

33/0 

3۶/0 

07/0 

13/0 

04/0 

10/0 

12/0 

۶8/5 

72/7 

57/3 

۶8/۶ 

77/5 

 مقیاس اثربخشی مدارستأییدی ی عاملنتایج تحلیل  .4جدول 
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 .است یمدرسه عال نیدر ا دشدهیمحصوالت و خدمات تول تیفیک. 1

 .است باالمدرسه  نیمحصوالت و خدمات در ا تیکم. 2

و اختالالت، کار خود را  یاضطرار طیمن در مقابله با شرا ۀمعلمان مدرس .3

 .دهندیانجام م یخوببه

و خود را با آن وفق  بوده راتییتغ پذیرای مدرسه نیافراد در ا شتریب. 4

 .دهندیم

فته پذیر عاً یسر، معلمان افتدیمدر این مدرسه تغییرات اتفاق  که یموقع. 5

 .شوندیمو با آن سازگار 

ها بر آن توانندیکه م ییهایمدرسه در خصوص نوآور نیمعلمان در ا. ۶

 .اندبگذارند. کامالً آگاه ریتأث

 یریها جلوگکرده و از آن ینیبشیمدرسه مشکالت را پ نیمعلمان در ا. 7

 .کنندیم

 .کنندیطور اثربخش استفاده ممدرسه از منابع موجود به نیعلمان در ام .8
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 ی، اخالقی و اجتماعیقانون پذیری اقتصادی،مسؤولیت متغیر عاملی بار مقادیر (1نمودار 
 

 
 ی، اخالقی و اجتماعیقانون پذیری اقتصادی،مسؤولیت متغیر طی معناداری ( مقادیر2نمودار 
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 ی، اخالقی و اجتماعیقانون پذیری اقتصادی،متغیر مسؤولیتمربوط به  یبرازش تحلیل عامل یهاشاخص. 5جدول 

 df2x NFI NNFI CFI IFI RFI RMSEA/ ی برازشهاشاخص

 < 08/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 < 3 قبولقابلبرازش 

 083/0 79/0 91/0 90/0 88/0 83/0 0۶1/2 شدهبرازش محاسبه

اعی ی اجتمریپذتیلؤومسپژوهش: با توجه به اینکه در این پژوهش از مقیاس  سؤاالتبررسی 

استفاده شد؛ در ادامه از  هیگو 20 و( یو اجتماع یاخالق ،یقانون ،یقتصادامؤلفه ) چهار که شامل

ا ب ه است.مؤلفه پرداخته شدچهار به بررسی وضعیت هریک از این  یانمونهتکطریق آزمون طی 

 چهاربود، میانگین نظری برای  یادرجه 5این مقیاس از نوع لیکرت  یهاهیگوتوجه به اینکه طیف 

 در نظر گرفته شد. 3مؤلفه عدد 

 ی اجتماعیریپذتیولؤمس. آزمون میانگین برای مقیاس 6جدول 

ف
دی

ر
 

 متغیرها
میانگین 

 تجربی

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعن

 ی

 001/0 131 252/21 3 ۶02/0 115/4 تعهدات اقتصادی 1

 001/0 131 820/14 3 ۶9۶/0 898/3 تعهدات قانونی 2

 001/0 131 754/41 3 385/0 400/4 تعهدات اخالقی 3

 001/0 131 003/13 3 800/0 90۶/3 تعهدات اجتماعی 4

، سطح آمدهدستبه tکه در هر چهار عامل، با توجه به مقدار  دهدیم( نشان ۶) نتایج جدول

یشتر از بصورتی که میانگین تجربی به با میانگین تجربیمیانگین نظری اختالف و  یداریمعن

 ریتأثی ریپذتیولؤمسی هامؤلفهکه مدارس اثربخش از گفت  توانیاست؛ منظری میانگین 

 .دیریپذیم
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 ی اجتماعیریپذتیولؤمسی هامؤلفهی وضعیت بندتیاولو. آزمون فریدون جهت 7جدول 

  001/0ی: داریمعنسطح  3درجه آزادی  ،283/4۶مقدار خی دو Sig. = 

که این عوامل از دید  دهدیمپذیری را نشان ولیتی مسؤهامؤلفهی بندتیاولو( 8جدول )

اول این عوامل،  در رتبۀ آمدهدستبهمدیران و معلمان دارای اختالف معناداری ه و طبق نتایج 

 (.8سایر نتایج در جدول داشت )آخر عامل تعهدات قانونی قرار  و در رتبۀ تعهدات اخالقی

  اشتهد ریتأثبر اثربخشی مدارس  تواندیماجتماعی  پذیری: آیا مسؤولیتاصلی پژوهش سؤال

 باشد؟

 میزان بار عاملی هر گویه (3نمودار 

، از خروجی آزمون مدل مشخص است که دهدیمنشان  3که نمودار  طورهمان

ار قر ریتأث تحتتوانسته است میزان اثربخشی مدارس را  83/0ی اجتماعی به میزان ریپذتیولؤمس

 این دو متغیر است که با باال رفتن میانمستقیم ودن این مقدار نیز مبنی بر رابطۀ دهد. مثبت ب

 .ابدییمیکی، دیگری افزایش 

  

 رتبه میانگین رتبه میانگین عامل ردیف

 دوم 58/2 11/4 تعهدات اقتصادی 1

 چهارم 11/2 89/3 تعهدات قانونی 2

 اول 07/3 40/4 تعهدات اخالقی 3

 سوم 24/2 90/3 تعهدات اجتماعی 4
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 گیریبحث و نتیجه

ی اجتماعی در این پژوهش نیز ریپذتیولؤمساصلی  ۀمؤلفنتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار 

بر این اساس  هستند؛ی ریپذتیمسؤولابعاد  نیترشدهشناختهی قبلی جزو هاپژوهشهمانند 

 خوبی برای مبحث ۀشدی و اجتماعی تبیین قانون ی،اخالق گفت که مسائل اقتصادی، توانیم

    یاهپژوهشبا نتایج  راستاهماین نتایج هستند. ی اجتماعی معلمان ریپذتیمسؤولمربوط به 

Kim & Veber (2008), Puddeen et al (2018) ,(2012) Ahmadi  .در پژوهش حاضر  است

، به وضوح سهم هر یک از بررسی شدهای پژوهشی هنگامی که مبانی نظری و همچنین پیشینه

شد. همچنین نتایج نشان داد که هریک از ابعاد خود پذیری دیده مییتمسؤولاین عوامل در بحث 

 ،هشدمدارس انتخابپذیری در سازمان دارند. یتمسؤولنقشی بسیار حساس در بحث مربوط به 

راهی برای  عنوانبهمدرسه را  (ی، اخالقی و اجتماعیقانون اقتصادی، تعهدات) مؤلفههر چهار 

 یهاعاملی بندتیاولوکه  همچنین بیانگر این مطلب بود هاافتهی. کنندیم دیأیتاثربخشی مدارس 

از دید مدیران و معلمان دارای اختالف معناداری  مدارس ی اجتماعی در اثربخشیریپذتیمسؤول

عی و اجتما تعهدات تعهدات اخالقی، تعهدات اقتصادی، عامل آمدهدستبهو طبق نتایج  هستند

به  با توجه ی اخالقیریپذتیمسؤولعامل  ند.اول تا چهارم داشت رتبۀتعهدات قانونی به ترتیب 

اول بین  در رتبۀ، ی داردنظری بیشترمیانگین نسبت به سایر عوامل  تجربی آناینکه میانگین 

ن از ای از اثربخشی دارند که مدارسی کهگفت  توانیم عوامل نام برده قرار گرفت. بر این اساس

متناسب با  چون عمل کردن مدرسهیی همهامؤلفهپذیرند که شامل زیرمی ریتأثعامل بیشتر 

انتظارات اجتماعی، رسوم و هنجارهای اخالقی، شناخت و احترام به هنجارهای اخالقی جدید، 

جلوگیری از به خطر افتادن هنجارهای اخالقی، صداقت سازمانی و رفتار اخالقی فراتر از پیروی از 

 Stutch and Carolو Galarol and Wood (1991) طورهمان است.ن قوانین و مقررات سازما

 رودیمکنند که از  مدرسه انتظار یت اجتماعی سازمان اشاره میمسؤولدر بعد اخالقی  (2003)

و اعتقادات و باورهای مردم احترام بگذارند و  هنجارهاها، همچون سایر اعضای جامعه به ارزش

 ییاسخگوپ  Jafari (2002). نیزداشته باشند مدنظری خود هاتیفعالاخالقی را در کارها و  شئون

یت اجتماعی در نظر گرفته است که این تعهدات را در مسؤولرا جزو مبانی فلسفی  و تعهد اخالقی

عمومی -. تعهدات اخالق3سازمانی و -. تعهدات اخالقی2فردی -. تعهدات اخالقی1 سه دسته:

 Puddeen, Hossein یهاپژوهشخوان با نتایج این بخش از پژوهش هم تقسیم کرده است.

Bagzadeh and Mehram (2018) و (Bovens (2005 که  طورهمان .استKlieger and 

Pooker (2020) معلمان با دو طیف رفتار شامل رفتار رسمی در قبال نقش  کردند که انیب
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های اجتماعی، اخالقی و... که تماماً رسمی خود و رفتار غیررسمی در راستای حمایت شدهفیتعر

  هستند. روروبهامروزه ملموس و مشخص است، 

که  ی اجتماعی بودریپذتیمسؤول ابعاد در زیرمجموعۀ بعد عوامل اقتصادی در اولویت دوم

از  ییحفظ سطح باالی، قو یرقابت گاهیجافرد، هر  یحداکثر سود براهایی همچون لفهشامل زیرمؤ

 ۀجامعسودآوری کلی برای سازمان از موارد مهم اقتصادی برای اعضای  تاًینهای و اتیراندمان عمل

یت اقتصادی عمل مسؤولکلی در رابطه با  صورتبهمدارس و با محوریت معلمان هستند که 

 Puddeen, Hossein Bagzadeh and هایخوان با پژوهشهمی رگذاریتأثکنند. این می

Mehram (2018) و (Bovens (2005 ی بسیاری در بطن هایرگذاریتأث. موارد اقتصادی است

ی که در مبانی نظری پژوهش نیز سهم بسیار اگونهبهاند پذیری اجتماعی داشتهیتمسؤول ۀلأمس

 وزۀحبندی این پژوهش بحث مربوط به تعهدات اجتماعی در باالیی داشتند. عامل سوم در اولویت

 هایفعالیت ی اجتماعی است. در پژوهش حاضر تعهدات اجتماعی شاملریپذتیمسؤول

، رخواهانهیخ یهاتیفعالدر داوطلبانه ، حضور کمک به انجام امور خوب، رخواهانهیبشردوستانه و خ

ی افراد زندگ تیفیک یهاتیفعال درداوطلبانه ی، حضور و عموم یخصوص یهاکمک به آموزش

در پژوهش حاکی از ارزش و اهمیت تعهدات  مؤلفه. وضعیت میانگین تجربی این استسازمان 

با  خوانهمی رگذاریتأثین . ااستپذیری اجتماعی یتمسؤولی هامؤلفهیکی از  عنوانبهاجتماعی 

 و Jafari (2002)، Puddeen, Hossein Bagzadeh and Mehram (2018) یهاپژوهش

(Bovens (2005 .است 

ن اولویت چهارم در پژوهش حاضر عامل برخورداری از تعهدات قانونی از دید معلمان و مدیرا

چون عمل کردن متناسب با انتظارات دولت و قانون، ضرورت ی همیهامؤلفهداشت که شامل زیر

ان یک سازم عنوانبهرعایت مقررات دولت مرکزی، شهروند سازمانی متعهد به قانون، تعریف شدن 

تعهدات قانونی و برخورداری خدمات و کاالها از حداقل شرایط قانونی است، که نشان  ازنظرموفق 

ار قر موردتوجهاس تعهد نسبت به بعد غیررسمی مدارس را معلمان و مدیران بیشتر احس دهدیم

مدرسه را فقط در قالبی رسمی به شمار  توانینم»داشت جان دیویی که اذعان  که با نظر اندداده

سو است. همچنین ، هم«ی جز خدمت به زندگی اجتماعی نیستآورد و هدف مدرسه چیز

(Takala and Palp (2000  هازجملیت در زندگی اجتماعی مسؤولکه هنگامی موضوع  کندیمبیان 

مالک عمل  در  ،اجباربهی قانونی، هاچارچوبحقوق و  صرفاً، نباید شودمی لیتحل هاسازمان

امری داوطلبانه و نوعی تعهد و وظیفه از سوی  عنوانبهبودن باید  مسؤولبلکه سازمان قلمداد شود 

 وانعنبهی اجتماعی ریپذتیمسؤول شد، مطالعهموضوعی که در این پژوهش  به شمار آید. هاسازمان
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اصلی پژوهش، خروجی  سؤالکه در قسمت تحلیل  طورهمانراهی برای اثربخشی مدارس بود. 

بینی باالی متغیر و بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان از قدرت پیش بحث موردکار 

 نیترمهم ریپذتیمسؤولکارکنان متعهد و  کهییازآنجای در اثربخشی مدارس دارد. ریپذتیمسؤول

تحقق اهداف و حرکت در  ۀنیزم در هامدرسهسرمایه مدارس هستند، موفقیت  نیتریدیو کل

ی ریپذتیمسؤول. است ریپذتیمسؤولکارکنان توانمند و  گرو درو رسالت خود  تیمأمورراستای 

ی داشت. این نتیجه نیز موافق با تأملی قابل هایرگذاریتأث ،بر اثربخشیدر تمام ابعاد خود 

 & Berkowitz و Taghizadeh and Soltani (2010 ،Bovens (2005))ی هادگاهید

Lutterman (2016)  .مدتکوتاهی یکی از موارد بدیهی و مهم در اثربخشی ریپذتیمسؤولبود 

. است هاسازمان ۀوستیپو  بلندمدتمهم است، اثربخشی  ۀلأمس آنچه. دیآیم حساببه هاسازمان

 ژهیوبهی پژوهش در کنار نتایج پژوهش حاضر که نهیشیپمرور ادبیات نظری پژوهش و همچنین 

ند مطلوب و بل راتیتأثنشان از  تماماًبود،  افتهیانجامدر مدارس خاص و با شرایط اثربخشی خاص 

با توجه به نتایج پیوسته دارد.  صورتبه هاسازمانی اجتماعی بر اثربخشی در ریپذتیمسؤول

در  رگذاریتأثعوامل  :ازجملههایی شود، سایر پژوهشگران موضوعپژوهش پیشنهاد می

 در مدارسپذیری یتمسؤولپذیری اجتماعی معلمان و سایر کارکنان، راهکارهای ارتقای یتمسؤول

ار دهند و همچنین پیشنهاد قر موردپژوهشرا  در مدارسپذیری اجتماعی یتمسؤولو اثرات عدم 

 یت اخالقی، اقتصادی،مسؤول ۀمؤلفپذیری اجتماعی دارای چهار یتمسؤول ازآنجاکه. 1شود که می

توجه شود و مورد  مؤلفههر چهار  ، بهی آموزشی و نظارتیهابرنامهی و اجتماعی است، در قانون

ی تحت عنوان آموزش واحدها. در  دروس دانشگاهی برای معلمان 2 ارزیابی قرار گیرد

معلمان از بدو ورود به مدارس با مفهوم اعی در نظر گرفته شود تا  دانشجوی اجتمریپذتیمسؤول

شود . توصیه می3آموزان خود پرورش دهند. آن آشنایی داشته باشند و سعی کنند آن را  در دانش

های آشنایی با های آموزشی، دورهمت معلمان و کارگاههای آموزشی ضمن خددر دوره

های آموزشی . مدیران و سرگروه4پذیری اجتماعی و راهکارهای افزایش آن گنجانده شود.یتمسؤول

و  ریتقد مورداند بوده رگذاریتأثی را که در اثربخشی و موفقیت مدارس ریپذتیمسؤولمعلمان 

یی از قبیل جذب و استخدام هادهیا. 5دیگر کارکنان برانگیخته شود.  تشکر قرار دهد تا انگیزۀ

 قرار گیرد. مدنظری که عامل تغییر باشند، ریپذتیمسؤولمعلمان با 

دهی به دشوار بودن پاسخ همچونتوان به مواردی می در پژوهشی موجود هاتیمحدوداز  

محدود به مدارس و عدم حضور  گیری ویروس کرونا، دسترسیبه همه با توجهها نامهپرسش

 همکاری معلمان در فضای مجازی اشاره کرد.عدم فیزیکی کارکنان و 
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