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 خالصه 

پژوهش حاضر با هدف شناسایي و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعي مدارس صورت : مقدمه

 پذیرفت.

های مدیریت منابع جامعه  آماری پژوهش حاضر، صاحب نظران و متخصصان در حوزه روش کار:

 ی عمیق از خبرگان،آماری پژوهش جهت مصاحبههای انساني و مدیریت آموزشي تشكیل دادند. نمونه

کشور ایران انتخاب  و پرورش آموزش ادارات  در پیماني و رسمي و کارشناسان مدیران مدیران، معاونان

های مورد نیاز خود را با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با شدند. در این  پژوهش، محقق داده

ع آوری نمود. در این پژوهش، با سه طیف اساتید و صاحبنظران دانشگاه، نفر از اعضای جامعه به جم 15

مدیران ارشد و معاونان ادارات کل آموزش و پرورش کشور و کارشناسان رسمي و پیماني سطح ادارات 

ها از طریق کدگذاری باز، های حاصل از آنآموزش و پرورش مصاحبه به عمل آمد و سپس داده

ها از تكنیک تحلیل موضوعي )تم( استفاده ه و تحلیل شدند. برای تحلیل دادهمحوری و انتخابي، تجزی

های بازبیني توسط اعضا، بررسي و مشارکتي بودن های پژوهش با استفاده از روششد و روایي یافته

 پژوهش تضمین گردید.
قانوني )توجه به های ها نشان دادند که عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعي شامل مسئولیتیافته نتایج:

های اخالقي )توجه حقوق انساني، توجه به قوانین اجتماعي، مالكیت فكری، التزام به قانون( و مسئولیت

 باشد.ها و هنجارها( ميگویي، احترام به ارزشسازی، پاسخبه شفاف
توجه  های قانوني )توجه به حقوق انساني،عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعي، مسئولیتنتیجه گیری: 

سازی، های اخالقي )توجه به شفافبه قوانین اجتماعي، مالكیت فكری، التزام به قانون( و مسئولیت

 باشند.ها و هنجارها( ميگویي، احترام به ارزشپاسخ

 مسئولیت، مسئولیت اجتماعي، مدارس کلمات کلیدی:
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 مقدمه
به  آموزش و پرورش نقش بسیار مهمي در توسعه پایدار جوامع

 اجتماعي، (. مسئولیت1عنوان مراکز دانش و نوآوری دارند )

برای  فرد یا سازمان یک آن به موجب که اخالقي است اصلي

کند مي مشارکت اجتماعي هایفعالیت در دیگران، زندگي بهبود

 در اساسي و مهم سهم کشوری هر (. آموزش و پرورش2)

تقویت  .دارد کشور را آن فرهنگي و سیاسي و اجتماعي سرنوشت

 حفظ و آیندگان به فرهنگ انتقال کشور، تربیتي و علمي بنیه

 سیاسي صحیح، بینش ایجاد ملي، اراده تقویت گذشتگان، میراث

 از جمله همه اقتصادی هایپایه تقویت اجتماعي، روابط برقراری

 به رسیدن در تواندمدرسه مي که است تربیتي نظام کارکردهای

 مدرسه شكوفایي بنابراین، باشد؛ داشته مهمي نقش بسیار هاآن

باشد مي تربیتي نهادهای ترین رسالتحیاتي و حساس ترین ازجمله

 در اجتماعي مسئولیت به ایفزاینده عالقه اخیر هایدهه طي (.3)

داده  نشان جهان در سراسر آموزشي هایسازمان به ویژه هاسازمان

 پایداری، اجتماعي، کارآفریني توسعه هایبرنامه که است شده

 را رهبری و شخصیت توسعه هایبرنامه نیز و خدمات یادگیری

   (.4پذیرفته است )

 است ایداوطلبانه مسئولیت مدرسه، یک اجتماعي مسئولیت

 با ومحیط زیست جامعه برابر در مدرسه، یک اعضای توسط که

 توسعه و دموکراتیک هایارزش توسعه اخالقي، اصول پذیرش

 داوطلبانه، مشارکت فعال در اخالقي و شفاف رفتار پایدار،

 گرفتن نظر در به تعهد و اجتماعي مسئولیت  رفتار خودآموزی

بین  استانداردهای و چهارچوب قوانین در ذی نفعان نیازهای

 هایدوره هایهدف با مدرسه (. امروزه5گیرد )انجام مي المللي

زیادی پیدا  اوتتف بود نوشتن و آموزش خواندن صرفاً که گذشته

 نهاد تریناصلي به عنوان مدرسه از جوامع امروز زیرا کرده است،

 فرهنگي و اجتماعي تربیت ایجاد ضمن داردکه اجتماعي انتظار

 نیازهای رفع جهت سازنده افراد پرورش در بتواند دانش آموزان،

 آموزش و پرورش بنیادین تحول سند (. در6نیز تالش کند ) جامعه

مشارکت  چون مسئولیت پذیری همه جانبه، موضوعاتي به اشاره نیز

به  جامعه مورد نیاز مهارت و جمعي روحیه داشتن و اجتماعي

 عمومي،-رسمي تربیت و تعلیم نظام ارزشي هایگزاره عنوان

 آیین و آداب ارتقای اجتماعي، هایمسئولیت و حقوق رعایت

 هایشایستگي زیست محیطي،تقویت و بهداشتي متعالي، زندگي

 نقش تحكیم و معلمان و مدیران ایحرفه و اخالقي اعتقادی،

 مشارکت برای اجرایي آوردن سازوکارهای فراهم و آنان الگویي

 پرورشي هایفعالیت و تربیتي هایبرنامه در ایشان مؤثر و فعال

 مدیران به مدرسه تربیتي کالن مسئولیت و واگذاری مدارس

 درسطح اجتماعي مسئولیت موضوع اهمیت از حاکي مدارس

 است. مدرسه خرد و کالن

توان گفت که رفاه تمام جامعه به کیفیت عملكرد مدرسه مي

بستگي دارد. در این راستا عامل مهم تنها محتوای برنامه درسي 

(، آداب و 9(، بلكه رابطه بین معلمان و دانش آموزان )8، 7نیست )

، 10هم هستند )رسوم مدرسه و فرهنگ و اصول مدیریت مدرسه م

(. در بسیاری از کشورها، والدین فرصت انتخاب مؤسسات 12، 11

آموزشي برای فرزندان خود را دارند، بنابراین مقامات دولتي 

مسئول فراهم آوردن فرصت هایي برای انتخاب مناسب ترین 

گزینه، نظارت و ارزیابي کیفیت آموزش و اطالع رساني در مورد 

با وجود اعمال اقدامات  (.13تند )کیفیت مؤسسات آموزشي هس

نظارتي مختلف، دولت باید از تداوم عمودی آموزش و پرورش 

)از آموزش پیش دبستاني تا مطالعات دکترای( و تداوم افقي )امكان 

حرکت بین مدارسي که برنامه های آموزشي از همان سطح را اجرا 

سه مسئول (. بنابراین، نه تنها مدر14مي کنند( اطمینان حاصل کند )

های اجتماعي مسئولیت اجتماعي است، بلكه دولت و فعالیت

های مدارس نظارت نهادهای وابسته آن، به طور منظم بر فعالیت

دارند. به طور خالصه، مسئولیت اجتماعي مدرسه، هم نیازهای 

فردی کاربران خدمات آموزشي و هم انتظارات جامعه را پوشش 

ی و توسعه آینده کشور تمرکز دهد و بر تأثیر روی رشد فردمي

های آموزشي، ارائه خدمات آموزشي دارد. هدف اصلي سازمان

است، تا نسل جوان را آموزش دهند. بنابراین، مسئولیت اجتماعي 

یک سازمان آموزشي به سمت افراد هدایت نمي شود، بلكه برای 

کل جامعه است. مسئولیت اجتماعي یكي از وظایف این سازمان 

(. بنابراین هدف 12و  5دهد )مات را  به جامعه ارائه مياست که خد

از انجام این پژوهش، بررسي عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعي 

 مدارس است.

 روش کار
به منظور دستیابي به توصیفي عمیق و غني از تجارب، نگرش و 

ادراک شرکت کنندگان نسبت به شناسایي عوامل مؤثر بر مسئولیت 

های کیفي استفاده شد. تفاوت پژوهش روش اجتماعي مدارس از

ها در این های مشابه صورت گرفته در سایر حوزهحاضر با پژوهش

ها که از رویكرد کمي استفاده است که برخالف دیگر پژوهش

های پژوهش بستر محور بوده و با گردیده است، در نتیجه یافته
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موزش و قاطعیت بیشتری نشان دهنده واقعیات موجود در سازمان آ

 پرورش خواهند بود.

در این مقاله با توجه به هدف تعیین راهبردها، جامعه حاضر در 

های مدیریت مرحله کیفي را صاحب نظران و متخصصان در حوزه

انساني و مدیریت آموزشي تشكیل دادند که از طریق نمونه گیری 

نفر انتخاب و با آنان مصاحبه  15هدفمند و اشباع نظری تعداد 

ها با صاحبنظران در زمان کاری شرکت کنندگان رو شد.مصاحبه

 45ماه انجام شد. میانگین زمان مصاحبه  6در رو و فردی، به مدت 

دقیقه( بود.که تا کسب توصیفي غني از  75تا  25دقیقه )بین 

 یافت.وضوعات مربوط به پژوهش ادامه مي
 ه نمونه مصاحبه شده در پژوهشجزئیات مربوط ب -1جدول 

رشته تحصیلی  ردیف

 مصاحبه شونده

مدرک 

 تحصیلی

تعداد  محل خدمت

 مراجعات

مدت مصاحبه 

 )دقیقه(

 45 2 دانشگاه آزاد مشهد  دانشیار مدیریت آموزشي 1

 30 1 دانشگاه فرهنگیان استادیار مدیریت آموزشي 2

 60 1 مدرسدانشگاه تربیت  دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت 3

 45 2 دانشگاه فرهنگیان دانشیار مدیریت آموزشي 4

 40 1 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار استادیار مدیریت آموزشي 5

مدیریت و برنامه ریزی  6

 آموزشي

 30 2 اداره آموزش و پرورش سمنان کارشناسي ارشد

 40 1 وزارت آموزش و پرورش دکتری تخصصي مدیریت آموزشي 7

فلسفه آموزش و  8

 پرورش

 60 1 اداره آموزش و پرورش گرمسار کارشناسي ارشد

 45 2 اداره آموزش و پرورش رودهن کارشناسي ارشد پژوهشات آموزشي 9

 8اداره آموزش و پرورش منطقه  کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي 10

 تهران

1 40 

 45 1 بومهناداره آموزش و پرورش  کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي 11

 60 1 اداره آموزش و پرورش گرمسار کارشناسي ارشد آموزش بزرگساالن 12

 40 1 اداره آموزش و پرورش تهران کارشناسي ارشد برنامه ریزی آموزشي 13

 45 1 اداره آموزش و پرورش سمنان کارشناسي ارشد ادبیات  14

 45 1 گرمساراداره آموزش و پرورش  کارشناسي ارشد علوم اجتماعي 15

 

ترکیب مصاحبه شوندگان از لحاظ جنسیت بدین ترتیب است که 

درصد آنان را زنان و میزان  %33نفر مصاحبه شونده میزان  15از 

دهند. همچنین از لحاظ درصد آنان را مردان تشكیل مي 66.67%

را دکتری  %40را کارشناسي ارشد و میزان  %60تحصیالت میزان 

 دهد.صي تشكیل ميتخص

 توزیع فراواني اعضای نمونه مصاحبه شده بر حسب جنسیت -2جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 %20 3 زن

 % 80 12 مرد

 %100 15 جمع کل

 توزیع فراواني اعضای گروه نمونه بر حسب سطح تحصیالت -3جدول
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 درصد فراوانی تحصیالت

 %60 9 کارشناسی ارشد

 % 40 6 دکتری تخصصی

 %100 15 جمع کل

 

تحلیل  ها از فنهای حاصل از مصاحبهبه منظور تجزیه و تحلیل داده

زمان ( سا2ها، ( مرور داده1موضوعي)تم( استفاده گردید و مراحل 

-( مقوله5ها، ( طبقه بندی داده4ها، ( کدگذاری داده3ها، دهي داده

ر د( تدوین گزارش، دنبال شد. 7)تم( و  موضوع( ایجاد 6بندی، 

شود مقوله از طریق کدگذاری باز ابتدای کدگذاری، تالش مي

ها به یكدیگر مرتبط مشخص شود و طي کدگذاری محوری، مقوله

از و ها طي کدگذاری بشوند. بعد از اینكه ارتباط بین مقولهمي

ها، مقولهمحوری شناسایي شدند، از طریق کدگذاری انتخابي، 

ری شود تا مدل نظها یكپارچه ميهای فرعي و ارتباط آنمقوله

 توسعه یابد.

 

 نتایج

های نظر به ارتباط ملموس صاااحب نظران و متخصااصااان در حوزه

ها مدیریت منابع انساني و مدیرت آموزشي با مسئله پژوهش از آن   

های نیمه خواسااته شااد تا در مطالعه شاارکت کرده و به مصاااحبه   

آید، نتایج اریافته پژوهشااگر پاسااخ دهند. آنچه در ادامه ميساااخت

ها است. به منظور سازمان   های به دست آمده از مصاحبه با آن  یافته

ها در ارتباط با سواالت پژوهش ها، هر کدام از یافتهدهي بهتر یافته

یل داده   مورد بررساااي قرار مي ند. تحل له     گیر ها طي سااااه مرح

حوری و کدگذاری گزینشي صورت کدگذاری باز، کدگذاری م

 پذیرفته است.

باز،              90از مجموع  گذاری  کد ند  مده از فرای بدساااات آ داده 

های اخالقي شناسایي شدند که بر های قانوني و مسئولیت مسئولیت 

فارز از موضاااوع فراواني کدهای           مدارس  ماعي  یت اجت مسااائول

صاحبه    ستخرجه از متون م ستناد به تأکید کال مفهومي م مي ها و با ا

و جهت گیری واضاااح جمالت و عبارات لسااااني افراد، اثر قابل      

شتند. بنابراین داده   های موضوعه بر مبنای  مالحظه و چشمگیری دا

مفهومي در چهارچوب  _منطق استقرایي و انسجام و قرابت معنایي 

های اخالقي( گروه  های قانوني، مسئولیت مقوله اصلي)مسئولیت   4

 بندی گردیدند.
 ها و مفاهیم شناسایي شده مرتبط با عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعي مدارسمقوله -4جدول

 کدهای شناسایی شده در کدگذاری باز مفهوم مقوله کلی

 

 

 

 

 

مل موثر بر         عوا

مسئئئئئئئولئئیئئت  

اجئئتئئمئئاعئئی     

 مدارس

 

 

 

یت        ل ئو مسئئئ

 های قانونی

 

 

 

 

یت        ل ئو مسئئئ

 های اخالقی

 

هنجارهای قانوني، توجه به مقررات اجتماعي،        رعایت حقوق اجتماعي شاااهروندان، توجه به رعایت         التزام به  

حمایت قانوني از حقوق انساااني، توجه به حقوق انساااني در اجتماع، توجه به اسااتانداردهای قانوني، توجه به     

ظارت بر اجرای قوانین زیسااات  قوانین زیسااات ئه   محیطي، اعمال قوانین اجتماعي   محیطي، ن در آموزش و ارا

به                   مالكیت فكری، التزام  قانوني برای حفاظت از  مالكیت فكری، وجود ابزارهای  پذیرش  خدمات، فرهنگ 

رعایت قانون مالكیت فكری، اجتناب از تخلف قوانین حاکم بر جامعه، رعایت قوانین آموزشاااي در مدارس،              

ها و بخشاانامه های اداری، مدارس نماد قانون   احترام به قانون و ارزش های مدرسااه و جامعه، اجرای آیین نامه

گرایي، توجه به اجرای قانون صااحیح، کنترل فساااد اداری در مدارس، پیروی از قوانین و اسااتانداردهای بین     

 المللي

 شفاف بودن قوانین سرمایه گذاری اجتماعي،شفافیت در تصمیم گیری،دسترسي به اطالعات،

عهدات،قانون گریزی،وجود فرهنگ پاسااخگویي،نهادهای نظارتي،رشااد   عدالت در توزیع اطالعات،التزام به ت

فضااااائال اخالقي و تحكیم مبااني اعتقاادی،توجاه باه مقتضااایاات محلي در اتخااذ رویكردهاای تربیتي و          

 آموزشي،ارزش قائل شدن به تنوع و دفاع از حقوق بشر
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 عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعي مدارس -1شکل

 

نتایج حاکي از آن بود که عوامل مؤثر بر مسااائولیت اجتماعي مدارس          

 شامل)مسئولیت های قانوني و مسئولیت های اخالقي(مي باشد.

 مسئولیت های قانوني

  های قانوني از جمله شااارایط و عواملي    طبق نتایج پژوهش مسااائولیت   

های گذارند. مسئولیتهستند که بر مسئولیت اجتماعي مدارس تأثیر مي

قانوني از حقوق             یت  قانون گرایي و حما ماد  مدارس ن یل  قانوني از قب

انسااااني بر مسااائولیت اجتماعي مدارس تأثیرگذار بوده اسااات. در این  

( در این زمینه بدین صااورت S12رابطه یكي از مصاااحبه شااوندگان ) 

 است: اظهار نظر کرده 

به          » به آن و احترام  قانون و التزام  به  یار مهم توجه  یكي از موارد بسااا

هاست. این امر باید آموزش داده شود، مدارس قانونمندی    حقوق انسان 

گذارند و   های آموزشاااي که مي  را ترویج کنند و با اساااتفاده از برنامه      

شست    س های علمي که برگزار مين ي  کنند باید این مهم را تحلیل و برر

به حقوق        قانون و احترام  به  ند و دانش آموزان را براساااااس التزام  کن

 «ها بار بیارندانسان

 های اخالقيمسئولیت

های اخالقي از جمله شاارایط و نتایج پژوهش نشااان داد که مساائولیت 

گذارند.   عواملي هساااتند که بر مسااائولیت اجتماعي مدارس تأثیر مي        

هایي اسااات که بر ارتقای     مقوله  ها و هنجارها از جمله    احترام به ارزش 

مساائولیت اخالقي تأثیر گذار اساات و شااناخت و کاربساات آن موجب 

ارتقای مسئولیت اجتماعي مدارس خواهد شد. چنانچه یكي از مصاحبه   

 نظر خود را اینگونه بیان کرده است: S3ها  شونده

هایي دارد که براسااااس آن    ای برای خود هنجارها و ارزش  هرجامعه  »

کند. مدرسااه کند و شاابكه اخالقي شااهروندانش را هدایت ميعمل مي

فه دارد این ارزش  هد و آ  وظی ها را   نها را در دانش آموزان پرورش د

افرادی هنجاری باربیارد و از همین االن در مدرساااه به عنوان ماکتي از    

 «جامعه تمرین قانونمنداری کنند

تماعي مدارس در مساائولیت اجتوان گفت عوامل مؤثر بر در نهایت مي

 نمایش داده شده است. 1شكل 
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 بحث ونتیجه گیری
هدف پژوهش حاضاار شااناسااایي عوامل مؤثر بر مساائولیت اجتماعي    

مدارس بود. نتایج حاکي از آن بود که بر مبنای کدگذاری به دسااات          

های اخالقي به های قانوني و مسئولیتآمده از مصاحبه عوامل مسئولیت

مدارس کشاااف و       عنوان شااارایط علي مؤثر  ماعي  یت اجت بر مسااائول

های زیادی را پوشاااش اساااتخراد شااادند که هر کدام خود زیر مقوله

یل نظرات         مي تایج حاصااال از تحل دهند. در این پژوهش بر اسااااس ن

های قانوني مدارس با تاکید       های مسااائولیت  کنندگان مقوله   مشاااارکت 

ر ابعاد  کالمي مشااارکت کنندگان و همچنین فراواني کدهای باز قائم ب

تبیین شاااده، حاکي از محوریت چهار مقوله اصااالي توجه به حقوق          

انساااني، توجه به قوانین اجتماعي، مالكیت فكری، التزام به قانون مطر   

هایي همچون التزام به رعایت حقوق اجتماعي شهروندان، شدند و مقوله

هنجارهای قانوني، توجه به مقررات اجتماعي، حمایت      توجه به رعایت

نوني از حقوق انسااااني، توجه به حقوق انسااااني در اجتماع، توجه به   قا

ست    ستانداردهای قانوني، توجه به قوانین زی محیطي، نظارت بر اجرای  ا

ئه      قوانین زیساااات محیطي، اعماال قوانین اجتمااعي در آموزش و ارا

خدمات، فرهنگ پذیرش مالكیت فكری، وجود ابزارهای قانوني برای         

مالكیت فك       ظت از  مالكیت فكری،          حفا قانون  یت  عا به ر ری، التزام 

اجتناب از تخلف قوانین حاکم بر جامعه، رعایت قوانین آموزشاااي در        

های مدرساااه و جامعه، اجرای آیین      مدارس، احترام به قانون و ارزش   

های اداری، مدارس نماد قانون گرایي، توجه به اجرای  ها و بخشنامهنامه

مدارس، پیروی از قوانین و  قانون صاااحیح، کنترل فساااااد اداری د   ر 

های مسئولیت قانوني مدارس  استانداردهای بین المللي بعنوان زیر مقوله 

 که است  امر این به های قانوني ناظرتردید مسئولیت اند. بيمطر  شده 

 عمل باال از ابالز شااده چهارچوب قوانین در کنندمي سااعي مدارس

 نحو به مدرساااه قوانین و هابخشااانامه ها،آیین نامه این که به .کنند

 شااود، اجرا دانش آموزان و معلمان مدیر، معاونین، توسااط مطلوب

تردید قوانین و اساااناد باالدساااتي همگي به م ابه         بي .شاااودمي تأکید  

صلي نظام تقنیني در حوزه تعلیم و تربیت کشور و      خمیرمایه و جوهره ا

یت      عال مامي ف ظام آموزش و       جهت بخش ت های ن هداف و راهبرد ها، ا

باشاااد. به طور نمونه در ساااند تحول بنیادین، برنامه کالن و  پرورش مي

ظام آموزش و پرور      مدت ن ند  جام و       بل هدف همگرایي، انسااا با  ش 

های نظری نظام آموزش و پرورش، از طریق    هماهنگي در اجرای بنیان  

ایجاد مفاهیم مشااترک و عزم ملي برای همكاری هرچه بیشااتر نهادهای 

ستگاه  های اجرایي برای تحقق تحول بنیادین آموزش و  قانون گذار و د

شه راه مدون و   پرورش تأکید شده است که این کار از طریق تدوین نق  

های  های الزم برای تحقق زیر نظام  یكپارچه و دربرگیرنده همه برنامه       

سند تحول بنیادین، با بهره گیری از ظرفیت حداک ری از ظرفیت قوانین 

سئولیت        ست. م ستي قابل اجرا سناد باالد شفاف    و ا شامل  های اخالقي 

خگویي و سازی و پاسخگویي، با ایجاد نظام فراگیر اطالع رساني و پاس  

دریافت نظرات و پیشااانهادهای مردمي، مسااائوالن و نمایندگان محترم 

ست. تدوین الیحه روش اجرای       سالمي قابل پیگیری ا شورای ا مجلس 

قانون اساااسااي به منظور شاافاف سااازی سااهم منابع دولتي،      30اصاال 

عال تر مردم، انجمن    خاق حقیقي     مشااااارکت ف های غیر دولتي، اشااا

هر و روسااتا، عوارو و مالیات خاق نیكوکار، شااورای اسااالمي شاا  

 به  توجه  ای از شااافاف ساااازی در نظام آموزشاااي اسااات. با      نمونه 

 موضاااوع با مرتبط هایپژوهش خالي جای ذکرشاااده هایپژوهش

برجسااته  به عنوان مدارس پاسااخگویي اهمیت نقش دلیل به پژوهش

 هر زیرا احساس مي شود   جامعه توسعه  و بقا بر اثرگذار شاخص  ترین

ستمي   شتری  آگاهي که سی سبت  بی سخگویي  میزان به ن شته  خود پا  دا

شد  شان  نیز بهتری عملكرد تواندبه تبع مي با چندین  (.16و 15دهد ) ن

تأثیر گذار بر             مل  به عنوان عوا مل ذکر شاااده  به عوا عه دیگر نیز  مطال

های پژوهشي (. یافته17-20اند )مسئولیت اجتماعي مدارس اشاره داشته

شاخص   شان داد که  مؤلفه  5های مسئولیت اجتماعي نظام آموزشي را   ن

دانند، با    اقتصاااادی، اجتماعي، اخالقي، زیسااات محیطي و جامعه مي     

(. در پژوهش خود بااه    17هااای این پژوهش همخواني دارد )        یااافتااه 

های مسئولیت پذیری اجتماعي مدارس پرداخت   شناسایي ابعاد و مؤلفه  

ارت و کنترل امور مدرسااه و به این نتیجه رسااید که قانون مداری و نظ

فه  مدارس              مؤل ماعي  پذیری اجت یت  قانوني مسااائول عد  ناظر بر ب های 

ای محدود اسااات که به در هر جامعه (. امكانات و منابع20باشاااند )مي

به وجود مي            نات  با امكا بات  عارو مطال آید. در چنین  واساااطه آن ت

انون و  شاارایطي اساات که به قانون و مقررات نیاز داریم و آشاانایي با ق 

 قانون مداری باید از مدرسه آغاز شود.

با محدودیت      ند پژوهش  هایي   در این پژوهش نیز محقق در طول فرای

 شود:ها اشاره ميروبرو بود که در زیر به آن

بخشااي از اعضااای جامعه مشااارکت کننده در این پژوهش از مدیران   

ند و های کاری فراواني بودآموزش و پرورش بودند؛ که دارای مشااهله

صاحبه با آن  صورت مي هماهنگي چهت م گرفت. یكي از ها به کندی 

شونده     محدودیت صاحبه  سط م ها های دیگر پژوهش کتمان حقایق تو

بود که عمدتاً نشااات گرفته از محافظه کاری و عافیت طلبي سااازماني  

هااای مورد نیاااز پژوهش بااا چااالش  بود، محقق را در گردآوری داده

 مواجه نمود.
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های اخالقي،  های قانوني، مسااائولیتشاااود که مسااائولیتميپیشااانهاد 

های زیساات محیطي  های عمومي و بشااردوسااتانه و مساائولیتمساائولیت

های آموزشااي و ساامینارهای علمي  مدارس از طریق برگزاری کارگاه

هادی در               مدل پیشااان ئه شااااده در  های ارا ند و راهبرد یدا ک قا پ ارت

ي و پرورشاااي مورد گزیني مراکز آموزشاااها و هدفسااایاساااتگذاری

به این موضاااوع که پژوهش              با عنایت  هایت  مالحظه قرار گیرد. در ن

حاضر روی مدارس و در حوزه آموزش عمومي بوده است؛ لذا پیشنهاد 

شااود کاربساات مدل موضااوعه در آموزش عالي و ارائه مدل برای   مي

 ها  مورد ارزیابي قرار گیرد.مسئولیت اجتماعي دانشگاه
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 Abstract 

Introduction: The present study was conducted with the aim of identifying 

and ranking the factors affecting the social responsibility of schools. 

Methods: The statistical population of the present study Human resource 

management and training management formed. Statistical samples of the 

research were selected for in-depth interviews with experts, managers, deputy 

managers and formal and contract experts in the education departments of 

Iran. In this study, the researcher collected the required data by conducting in-

depth and semi-structured interviews with 15 members of the community. 

Participants in the present study include three spectrums. In this research, 

three spectrums of university professors and experts, senior managers and 

deputies of the general departments of education and official and contractual 

experts of the education departments were interviewed. And then the data 

obtained through open coding, pivotal It was selected and analyzed. Thematic 

analysis technique (theme) was used to analyze the data and the validity of 

the research findings was guaranteed by the members using review methods, 

peer review, and participatory research. 

Results: The results showed effective factors. Social responsibility includes 

legal responsibilities (paying attention to human rights, paying attention to 

social laws, intellectual property, adhering to the law) and moral 

responsibilities (paying attention to transparency, accountability, respect for 

values and norms). 

Conclusion: Social responsibility includes legal responsibilities (paying 

attention to human rights, paying attention to social laws, intellectual 

property, adhering to the law) and moral responsibilities (paying attention to 

transparency, accountability, respect for values and norms). 

Key words: Responsibility, social responsibility, schools 
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