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Abstract 
The purpose of conducting this research is to achieve teachers' and managers' 

perception of the concept of social responsibility. Social responsibility is a 

concept that people always have in different proportions in the organization and 

in relationships or with each other, and each employee according to his feelings 

towards other people and the society, as well as his knowledge, understanding 

and experience of this concept. They can describe it and somehow show their 

influence in the society based on this concept. The present study is qualitative 

and phenomenological, which was conducted through in-depth interviews with 

teachers and managers of Sanandaj city, who had been employed in the 

education organization for at least three years. The sampling method of the 

current research is purposeful and the sample volume continued until data 

saturation was reached. The total number of participants in the present study was 

18, and information was collected through semi-structured interviews. The 

analysis of the text of the interviews was carried out using the method of 

Dickelman et al. (1989). The results of the perception of responsibility by the 

teachers and principals included 47 sub-themes and 7 main themes which 

include: responsibility towards the organization, responsibility towards social 

issues are responsibility towards different social roles of students, responsibility 

towards parents, responsibility towards the group, moral responsibility and 

individual responsibility. The results of the present research can be used for 

education officials and other researchers interested in this field and provide a 

clear picture of teachers' and administrators' perceptions of the concept. 
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Extended Abstract 
1- Introduction 
The purpose of conducting this research is to 

achieve the perception of teachers and 

administrators about the concept of social 

responsibility. Social responsibility refers to the 

feeling of being responsible for one's decisions and 

actions, trusting others, and being the owner of 

authority regarding an action that is under one's 

control, and for this reason, people who are socially 

responsible are active agents in their own 

development (Iqdampour, Keshtiara). and Ismaili, 

2020). It is very important to understand this 

responsibility and the commitment of teachers to 

their role, as well as the adherence of these teachers 

to social responsibility. On the other hand, research 

results have proven the effect of job commitment on 

teachers' work decisions and feedback in relation to 

school and students. In general, organizations are 

required to perform other activities in addition to 

their traditional duties, the purpose of these 

activities is to respond to society's expectations, and 

it is referred to as the social responsibility of the 

organization. Therefore, it can be said that one of the 

main concerns of efficient managers at different 

organizational levels is how to create suitable 

platforms for human factors to observe the ethical 

principles governing their jobs and professions with 

a sense of responsibility and commitment 

(Madhhoshi and Norouzi, 2014). On the other hand, 

today the importance of addressing the concept of 

social responsibility is due to issues such as the 

inefficiency of some organizations, widespread 

ethical scandals among the employees and managers 

of educational and non-educational organizations, 

the concern caused by globalization, the reduction of 

time and place distances between individuals and 

societies, and the increase of mistrust. And job 

dissatisfaction among employees of organizations is 

undeniable. 

2- Methods 
Since the purpose of the present research is to 

identify the main components or "essences" of the 

concept of social responsibility and to identify the 

common understanding of managers and teachers 

about the concept of social responsibility, it is in 

search of understanding the mental experience of 

humans, the use of the phenomenological approach 

enabled an in-depth examination of the mental 

experiences of the participants, society All managers 

and teachers of Sanandaj city level, who have at least 

three years of employment (teaching and 

management in schools) in the education 

organization, are the subject of the study. The 

sampling method of the current research is 

purposeful and the sample volume continued until 

data saturation was reached. The total number of 
participants in the present study was 18, of which 13 

were selected through face-to-face interviews and 5 

through face-to-face interviews. 

For the analyzes of the data obtained from the semi-

structured interviews, Dickelman et al.'s (1989) 

method, which is common in interpretive 

phenomenology, was used. Based on this analysis 

method, seven steps were taken to reach the goal in 

the current research. In this study, the use of 

predetermined classes was avoided so that the 

classes were extracted from the data. Nvivo 10 

software was used for the mentioned operations. 

3- Results 
Managers and teachers have understood different 

dimensions of social responsibility and consider 

themselves responsible for several factors that go 

beyond its common meaning. The findings of the 

perception of responsibility by the teachers and 

managers have been considered, which includes 47 

sub-themes and 7 main themes, which include: 

responsibility towards the organization, 

responsibility towards social issues, responsibility 

towards the different social roles of students, 

responsibility towards parents, responsibility There 

is moral responsibility and individual responsibility 

towards the group. In fact, the majority of the 

participants understood the concept of social 

responsibility more in the feeling of responsibility 

towards the job, the feeling of belonging to the work 

and doing the work efficiently in practice, that 

teachers and managers should first have a good 

understanding of their job duties and then their job 

or organizational position. accept 

In addition to being responsible for organizational 

duties, teachers and managers also raised 

responsibility in the field of moral issues, that a 

person should know the principles and morals 

towards the society and the school and observe 

them, some managers believed that they should Be 

sensitive to the appearance and interior of the 

colleagues in the organization to maintain the 

appropriate clothing and perform social rituals 

in the organization. Some teachers and 

managers express social responsibility in being 

responsible for students' social roles, which is 

expressed in the form of themes such as 

increasing students' participation in school 

issues, holding various non-curricular classes, 

and explaining social roles. Another aspect of 
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being responsible towards parents was that most 

of the teachers were responsible towards parents in 

obtaining the minimum satisfaction of parents, 

taking daily reports on various aspects of students, 

paying attention to parents' objections, getting help 

from parents to improve the solution of student's 

problems, Sae Sadr In contrast to the protests and 

tensions in the relationship with parents, they 

describe encouraging parents to actively participate 

in the parent-teacher association, getting help from 

parents in helping needy students. 

4- Conclusion 
 In relation to people's perception of their mental 

understanding and definition of social 

responsibility, many cases have been considered, 

among which we can refer to the discussion related 

to responsibility in the view of people, which means 

the complete and perfect performance of 

organizational duties within the framework of rules 

and duties. In this research, the majority of views 

were on this issue that laws and regulations should 

be followed well, and this issue itself means social 

responsibility. . One of the most discussed issues in 

the research related to social responsibility was the 

discussion related to interaction and intergroup 

relations. Almost the majority of teachers 

acknowledged that interactions with colleagues are 

a manifestation of their colleagues being responsible 
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 های کلیدی:واژه

 یتمسئول یران،، معلمان و مدراکاد

 یاجتماع یریپذ
 

 چکیده

 ت.اسپذیری اجتماعی ادراک معلمان و مدیران از مفهوم مسئولیتهدف از انجام این پژوهش، دستیابی به 

نگر با گیری هدفمند و از طریق مصاحبه ژرفشناسی با نمونهرمطالعه حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدا

ها )تدریس و مدیریت که حداقل سه سال از اشتغال آن مدیران سطح شهر سنندج و معلمان نفر از 81

 ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه گرفت. انجام وپرورش گذشته است،در مدارس( در سازمان آموزش

( صورت 8111روش دیکلمن و همکاران ) با هامصاحبه متن تحلیل و تجزیه .است ساختاریافتهنیمه

و مدیران مورد نظر بوده است توسط معلمان  پذیریاز ادراک مسئولیت حاصل هایافتهی. است پذیرفته

پذیری نسبت به سازمان، اصلی که شامل: مسئولیت مضمون 4مضمون فرعی و  74که شامل 

های مختلف اجتماعی پذیری در قبال نقشپذیری نسبت به مسائل اجتماعی، مسئولیتمسئولیت

ری اخالقی پذیپذیری در قبال گروه، مسئولیتپذیری نسبت به والدین، مسئولیتآموزان، مسئولیتدانش

تواند برای مسئوالن آموزش و پرورش صل از پژوهش حاضر مینتایج حا .باشدپذیری فردی میو مسئولیت

 و مند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و تصویری روشن از ادراکات معلمانو سایر پژوهشگران عالقه

 .ارائه نمایدمدیران را از مفهوم 
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 و بیان مسئله مهدمق -0
بودن در برابر جامعه و مردم است برقراری رابطه با دیگران و مسئولترین نیازهای انسان، نیاز به یکی از اساسی

 نیو از ا ندیافزایخود م یاجتماع یمتنوع تعامل، بر آگاه نیافراد و در عناو ریبا سا یهمکار ندیفرآافراد در . (1،2442سکالتز)

مقابل  خود در فیوظا تیحساس، یفرد نیپلیسید، یتمرکز بر مسائل اخالقل، یدر تحص زشیانگ، یهای اجتماعقابلیت قیطر

( در کل 2482و بخشنده،  انیجاللمان، یدهند )او ... را گسترش می جمعافراد، متعهد بودن به  یحرمت قائل شدن براگران، ید

به اهداف  یابیبتوانند در دست قیطر نیی آن هستند تا از اافراد وابسته ریشوند که ساافراد متوجه می کهیهنگام، یدر هر اجتماع

اتفاق  یجتماعا یپذیرکه رفتار مسئولیت تاس نیچننیبشتابند. ا گرانیها برسد تا به کمک دبه آن یخود موفق باشند و فرصت

 روانشناسان رایخالصه نشده، ز یفقط در محدوده اجتماع یاجتماع یپذیرمسئولیت تیاهم (.8212ن، اافتد )جوکار و همکارمی

 ینا و مفهوممع یبه زندگ یاجتماع یپذیردارند که مسئولیت و بلکه اعتقاد دانندیم یفرد الزم و ضرور یآن را برا یاریبس نه تنها

حس متعهد بودن  یمسئول در مقابل جامعه، دارا ( شخص8122گاف ) بر اساس نظر. (2482، یو طالب پوری)بحر بخشدیتازه م

، یجتماعا یپذیربحث مسئولیت نکهیا تاًیدهد. نهاافراد انتقال می ریجامعه بوده و حس اعتماد را به سا نیگروه و همچن یبه اعضا

جامعه  یبر راهبردها میو نفوذ مستق یانجام دادن اعمال اجتماع رقبول رنج در براب یاساس لیکه دل ادشدهی تیاز مسئول ینوعبه

ر ه تیمسئول، یعنیدهنده بوده؛ پاسخ شیبوده که در مقابل رفتار خو یشخص تی. فرد مسئول(2،2442وایزکند )می حیرا تشر

ها عالوه بر در کل سازمان .(8212، یهو ال یویو همکاران، به نقل از خد سیهست )آل داررا عهده فیی تکالجهینوع عواقب و نت

 ها، پاسخگویی به انتظارات جامعهاند که هدف این فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهانجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیت

توان گفت که یکی از (. پس می8217نوروزی، شود )مدهوشی و مسئولیت اجتماعی سازمان یاد می عنوانبهاست و از آن 

های مدیران کارآمد در سطوح مختلف سازمانی، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی است تا ترین دغدغهعمده

ی (. از طرف8217با حس مسئولیت و تعهد کامل، اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند )مدهوشی و نوروزی، 

ها، رسوایی ی اجتماعی، به دلیل مسائلی همچون ناکارآمدی برخی سازمانریپذتیمسئولامروزه اهمیت پرداختن به مفهوم 

های ، کاهش فاصلهشدنیجهانهای آموزشی و غیر آموزشی، نگرانی ناشی از اخالقی شایع در بین کارکنان و مدیران سازمان

، 2دافت) ها انکارناپذیر استی و نارضایتی شغلی در میان کارکنان سازماناعتمادیب شیفزاو ازمانی و مکانی در بین افراد و جوامع 

2442.) 

صورت پیوسته وپرورش است که در یک محیط اجتماعی بهمدرسه آینه جوامع و ساختار اجتماعی در قالب سیستم آموزش

 ین،آگوست)گذارد و غیررسمی بر جامعه اثر می قالب رسمی و مدام متغیر و پویا در حال تغییر و تحول، فعالیت کرده و همواره در

های یک فرد سالم در هر پذیری ازجمله شاخصطورکلی رفتار همراه با مسئولیتبه ,(7،2482و هنریکسون وتینکیم ،نیجاک

ویژه ها بهمینهپذیری اجتماعی در راستای پیشرفت در بسیاری از زسیستم اجتماعی است و از سوی دیگر اهمیت برای مسئولیت

 2(. یامامورا، ماناگی و تسوتسوتسو8212پور و یوسفی، اهمیت بسیار زیادی دارد )خاص المنافعهای عمومی و مشترکدر سازمان

آموزان برخوردارند بسیار پذیری بیشتری در قبال دانش( نیز معتقدند که معلمان زن که از حس همدلی و مسئولیت2481)

صورت کلی در هر جامعه، زمانی که اعضا احساس کنند که هم نوعان گذارند. بهجای میان تأثیرات مثبت بهتر از سایر معلمبیش

کنند که به دیگران کمک کنند. به این صورت رفتار ها نیازمندند، این فرصت را پیدا میبرای رسیدن به اهداف خود، به آن

پذیری اجتماعی فقط در گستره (. ضرورت مسئله مسئولیت8212ن، اکارافتد )جوکار و هماتفاق می« پذیری اجتماعیمسئولیت»

پور بخشد )بحریشود، بلکه بر اساس دیدگاه روانشناسان وجود آن به زندگی افراد معنا و مفهوم جدید میاجتماعی خود معنا نمی

اعمال شخص، اعتماد به دیگران و بودن در برابر تصمیمات و لپذیری اجتماعی به احساس مسئویت(. مسئول1391و طالبی، 
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اختیار بودن در خصوص عملی که تحت کنترل شخص است، اشاره دارد و به همین سبب افرادی که ازنظر اجتماعی صاحب

( 2488) 8و جو هارجوتو (. به عقیده2424آرا و اسماعیلی، پور، کشتیاند، عامالنی فعال در پیشرفت خودشان هستند )اقداممسئول

پذیری اجتماعی، مجموعه تالشی است در راستای اهداف اجتماعی که فراتر از اهداف مالی و اقتصادی است. مک مسئولیت

که این  راستای منافع عموم جامعه است در ییهاپذیری اجتماعی فعالیت( معتقد است که مسئولیت2448) 2ویلیامز و سیگل

منظور تحقق به این مشارکت و تعامل، بررسی بحث مربوط به بهوت است. ها از منافع سازمان و الزامات قانونی آن متفافعالیت

عنوان یک اولویت مهم سازمانی، پذیری معلمان در راستای به انجام رسیدن اهداف مراکز آموزشی بهی و مسئولیتیپاسخگو

ری است )کرمی و همکاران، برای این نوع رفتارهای مهم در مدارس، برای معلمان واقعیتی بدیهی و ضرو نهیزمسازی فراهم

اجبار باید خود را ترتیبات رسمی سازمانی و انتظارات ماموذ از آن، بین نقش معلمان بسیار دشوار است زیرا به(. دراین8211

اد پذیری را برای معلمان ایجها و بایدونبایدهای نقش خود، سازگار کنند و این عوامل به دنبال خود بحث تعهد و مسئولیتنظارت

ها به ها به نقش خود و همچنین پایبندی این معلم(. درک این مسئولیت و متعهد بودن معلم1397کنند )باظهوری، می

علمان و بازخورد کاری م هامیتصم، تأثیر تعهد شغلی بر هاپژوهشاهمیت زیادی دارد. از دیگر سو نتایج  پذیری اجتماعیمسئولیت

هایی در جهت تالشهای اخیر، در سال .(2،2484)فرانکبرگ، تیلور و مرسته آموزان را ثابت کرده استدر رابطه با مدرسه و دانش

ی و ارتقا رفتار مسئوالنه و پاسخگو از طرف مدیران و دبیران صورت بخشتیفیکدر ارتقای  وپرورشآموزشتحول بنیادین در 

پایه هر تحول در  چراکهاند ی نگذاشتهجابهی را از خود توجهقابلشگرفی و  چنانآنست اما تحوالت اخیر تأثیر گرفته ا

در پژوهش حاضر با  .(8211)کرمی و همکاران، گرددیبرمبه تغییر رفتار فردی و جمعی نیروی انسانی موجود  وپرورشآموزش

اصلی این است که  سؤالمعلمان مسئول امروز، مدیران و راهنماهای مسئول آینده هر کشوری هستند،  کهنیانظر داشتن  در

  اندیشند؟پذیری اجتماعی چگونه میی مسئولیتمدیران و معلمان درباره

 پیشینه پژوهشی-2

 های تجربی: پژوهش0-0

توان به موارد زیر خورد که در این میان میچشم می ی بهتوجهقابلهای مربوط و ی پژوهش حاضر، پژوهشنهیشیپدر بررسی 

پذیری اجتماعی دانشجویان ( با عنوان ارزیابی میزان مسئولیت8212) یموسودر پژوهش امینی، رحیمی، صالحی و  اشاره کرد:

شکل ممکن انجام داده و در زمان  نیبه بهتراند تا هر کاری را دانشگاه کاشان نتایج حاکی از آن است که دانشجویان در تالش

شده به اتمام برسانند. این دانشجویان به قوانین و مقررات دانشگاه متعهد بوده و خود را ملزم به حفظ اموال عمومی دانشگاه تمام

لکرد و عم کارکنان و مؤلفه قابلیت اعتماد یریپذتیدر پژوهشی نشان دادند که بین مسئول( 8212همکاران )شیبانی و  دانند.می

 .و داشتن نظم و انضباط و عملکرد شغلی رابطه وجود ندارد یشناسفهیاما بین وظ؛ شغلی رابطه مستقیم وجود دارد

پذیری اجتماعی مدرسه: دو مدرسه مسئولیت»عنوان ( در مطالعه موردی خود با 8214پودینه، حسینقلی زاده و مهرام )

 نیترهممفرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی از  -سیاسی، اخالقی -بعاد اجتماعینشان دادند که ا« متوسطه دخترانه شهر مشهد

 یطیمحستیزفرهنگی و قانونی بیش از ابعاد  -سیاسی، اخالقی-پذیری اجتماعی مدرسه هستند که ابعاد اجتماعیابعاد مسئولیت

 و اقتصادی بوده است.

پذیری اجتماعی معلمان با مسئولیت یسازمانفرهنگبررسی رابطه »عنوان ( در پژوهشی با 8211) انیبیحبولی پور و 

ارتباط  ینبدتیترب، نظم و مقررات معلمان یشناسفهیوظبا  یسازمانفرهنگنشان دادند بین ابعاد  «شهر بابلسر یبدنتیترب

نقش مدیریت مشارکتی »ان عنودر پژوهش خود با  (8744زوار، بهاری، عبداللهی اصل و دلخوش ) معناداری مثبتی وجود دارد.

جه به این نتی« خالقیت مدیران یگریانجیمپذیری اجتماعی مدیران در رضایت شغلی معلمان متوسطه اول: آزمون و مسئولیت

همچنین عدم اثر مستقیم  پذیری اجتماعی مدیران اثر مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی معلمان ندارد و سئولیتم رسیدند که

درصد از اثر کل  12بیش از  گری خالقیت، معنادار بود و خالقیتری اجتماعی بر رضایت شغلی، با میانجیپذیمسئولیت
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نشان داد که رابطه مثبتی بین مطلوبیت اجتماعی، ( 2481) دارویش .پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی را تببین کردمسئولیت

نیز، نشان داد که  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ؛ ووجود داردآموزان نشارتباطی دا یهاخودکارآمدی، مسئولیت و مهارت

 .ارتباطی هستند یهاهای مهارتکنندهینیبشیخودکارآمدی بهترین پ مطلوبیت اجتماعی و مسئولیت و

 «پذیری اجتماعی و سازمانی و خالقیت کارکنانارتباط مسئولیت»( در پژوهش خود با عنوان 2481) 8چادهوری و آخوری

پذیری معناداری بر خالقیت کارکنان دارد. همچنین مسئولیت ریتأثپذیری اجتماعی سازمانی به این نتیجه رسیدند که مسئولیت

افشای »ا عنوان پژوهشی ب ( در2481) 2بنلیمی و بیتار معناداری بر درگیری شغلی دارد. ریتأثاجتماعی سازمانی 

قارن تها باعث کاهش عدماجتماعی شرکتبیان کردند که افشای مسئولیت« ریگذاها و کارایی سرمایهاجتماعی شرکتمسئولیت

 کند.گذاری شرکت ایفا میپذیری اجتماعی نقش مهمی در کارایی سرمایهنفعان شده و مسئولیتاطالعاتی و افزایش منافع ذی

پاسخ معلمان به احساسات ) شدن در تعامل معلم و کودک( در پژوهشی به بررسی اجتماعی2481) 2اکستروم سکائیت و

طور که به) عنوان اعمال اجتماعیمنفی کودکان( پرداختند. نتایج نشان داد که معلمان به عبارات احساسی با بار منفی کودکان به

دهند که چگونه رفتار اجتماعی خود را اصالح کودکان آموزش می ساالن بهدهند اما بزرگشوند( پاسخ میهنجاری ارزیابی می

ی ارتباطی استفاده کردند که اصول اخالقی هااز گونهکارگیرند(. معلمان جای اینکه بحث صریح در مورد احساسات را بهکنند )به

ارادی و ترجیحات فردی -های عاطفیها را بیش از دیدگاهمذاکره هنجارصورت غیرقابلکه به دهدعمومی را در اولویت قرار می

مثال، گفتمان عنوانهای چندگانه زمانی، بههای آموزنده معاشرت آموزگاران با حرکت بین افقکند. فعالیتکودکان اجرا می

های خاص برای رفتار کودکان در یک شرایط فعلی مشخص عمومی )عاطفی( که فراتر ازاینجا و اکنون است و دستورالعمل

های نهادی و شرایط اجتماعی تواند با ویژگیپذیری احساسات میدهد که چگونه جامعهاین مطالعه همچنین نشان می شود.می

  وپرورش دوران کودکی در ارتباط باشد.مشارکتی در قالب جمعی با آموزش -
 

 : مالحظات نظری0-0

ها و ، هنجار8144های حدود از سال اقالً. ردندااجتماعی سازمان سابقه چندانی مسئولیت ها و نظریات مربوط بهنگرش

های عظیم در حال های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزده، زمانی که شرکتنگرش

وف ها بیشتر معطاجتماعی سازمان مسئولیت ضرورتبهشدند، توجه جامعه قوی می روزروزبهی بودند و صنایع بزرگ، ریگشکل

ی اقتصادی در هاها و سازمانمحققان رشته بازرگانی برای نخستین بار هشدار دادند که اگر شرکت 8181سال در  باالخرهشد. 

ت سئولیرا در خصوص انجام م هاآناجتماعی خود اهمال کنند، جامعه بایستی به هر نحو ممکن اختیارات خصوص انجام مسئولیت

های خود به سایر محققان مدیریت در نوشته 8124را در دست گیرد. از اوایل دهه  هاآناجتماعی خود سلب کند و کنترل 

عنوان خود تحت  رگذاریتأث( با کتاب 8122) 7بوون هاروارداند. کرده دیتأکهای اقتصادی ها و سازمانمسئولیت اجتماعی شرکت

اجتماعی را برای نخستین بار مطرح مدیریت و سازمان، مفهوم مسئولیت یدانشگاهدر ادبیات ، «های اجتماعی تاجرمسئولیت»

 هایریگمیتصمها و اجتماعی یک تاجر عبارت است تعهدی به پیگیری سیاستاین کتاب، اظهار کرد که مسئولیت در« بوون»کرد. 

  .های اجتماعی قرار دارندو اقداماتی که در راستای و ارزش

که ت اس ستیزطیمحهایش روی جامعه و تصمیمات و فعالیت ریتأثمسئولیت یک سازمان در قبال « مسئولیت اجتماعی»

نفعان انتظارات ذی که کندمی ینیآفرنقشکند که در توسعه پایدار، سالمت و رفاه جامعه ی بروز میاز طریق رفتار شفاف و اخالق

در  سازمان تنیده است و تاروپودالمللی رفتار است، در های بینسازگار با هنجار اجرا وبلقاگیرد، منطبق بر قوانین را در نظر می

اخالقی . رفتار 2. شفافیت 2پاسخگویی . 8اند از:هفت اصل کلیدی مسئولیت اجتماعی هم عبارت شود.تمام روابط آن اعمال می

 . رعایت حقوق بشر.4رفتار ی المللنیبهای . رعایت هنجار1. رعایت حاکمیت قانون 2نفعان یذ. رعایت منافع 7
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حلی م جهانی بیندیش افتیره مثابهبهدر فرایند تعلیم و تعلم  جاهمهی اجتماعتیمسئولبر این اساس، الزم است مفهوم اخالق و 

 هکردن، به فلسفکردن و عملروشی از بودن و اداره مثابهبهیک بخش،  عنوانبهاجتماعی باید عمل کن معرفی شود. مسئولیت

 های اصلی فعالیت دانشگاهی در تمام سطوح افزود.ها و کارکردارزش را بهاجتماعی سازمان اضافه شود. باید مسئولیت

سازمان باید به اجتماعی را که ی کلیدی مسئولیتهامؤلفهاجتماعی را نشان داده است آن اهمیت مسئولیت (2482) 8واالئیز

 ها آگاه باشد را چنین مشخص کرده است:آن

 اند.گذاشته ی است که بر جامعهریتأثها در قبال اجتماعی، مسئولیت کنش و رفتار نهادمسئولیت .8

ور کننده و افزایش صمنفی ناپایدار راتیتأثهای مدیریتی است که از طریق محو اجتماعی نیازمند عملکردمسئولیت .2

 کردن جامعه باش.ه، در پی پایدارپایدار توسع

 کند.سو با الزامات قانونی عمل میاجتماعی فراتر از قانون یا بیرون از آن نیست؛ بلکه هممسئولیت .2

کی، )منفی تشخیص داده شده هستند  راتیتأثکنش روی  درصددی است که نفعانیذاجتماعی مستلزم هماهنگی بین مسئولیت

 .(8211بوک و همکاران، 

اجتماعی شش استراتژی شامل مخالفت اجتماعی، اجابت قانون، پاسخگویی بیش از خواسته قانون، نجام مسئولیتبرای ا

 د.توان بکار برالتزام اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی و مساعدت اجتماعی را می

دهد و های اجتماعی حداقل فعالیت ممکن را انجام میدر صحنه مسئولیت لهای از این نوع معموسازمان :مخالفت اجتماعی

 اکنند به نحوی آن رشوند و یا اینکه سعی میمنکر آن می معموالًدارند را اعمال می یراخالقیغیا  یرقانونیغزمانی که عمل 

از او  کند که قانوناًآن کاری را می منحصراًدر این مرحله سازمان  :التزام اجتماعیمخفی کنند و سرپوش روی آن بگذارند. 

ی را انتخاب سیاست گونهنیاکنند کند مدیران سازمانی که بیشتر به سود سازمان فکر میو بیشتر از آن اقدامی نمی شدهخواسته

قوقی وی نظام حتواند پاسخگویی اجتماعی داشته باشد که از سحد مفروضی که سازمان می نیترنییپا: قانون اجابت کنند.می

جامعه تعیین و تعریف شده است. قوانین حاکم بر جامعه بیانگر مقررات زندگی اجتماعی آن است و از همین رهگذر است که 

شود. پاسخگویی بیش منتقل می هاآنها و نهادهای اجتماعی در تصور دارد به جامعه از افراد سازمان آنچهیک درک عمومی از 

 زاپوشش قرار دهند بسیاری  ریتأثهای پاسخگویی اجتماعی را تحت توانند تمام جنبهین حقوقی نمیاز خواسته قانون: قوان

داوطلبانه و به اشکال مختلف از قبیل کمک به مستمندان و نیازمندان و... به جامعه مساعدت  کهیهنگامبزرگ  یهاسازمان

 اند.موظف به نمایش گذاشته ازحدشیبورزد در اصل استراتژی پاسخگویی اجتماعی خود را می

کنند و هم به هم به تعهدات قانونی خود عمل می درواقع نندیگزیبرمکه این سیاست را  یهایسازمان :پاسخگویی اجتماعی

 الترینمساعدت اجتماعی: با. تقاضا شده باشد هاآنزنند که از ها زمانی به این عمل دست میسازمان گونهنیا القیتعهدات اخ

های که چنین اجتماعی خود رفتار کند مساعدت اجتماعی است شرکتتواند در خصوص مسئولیتک شرکت میکه یی حسط

به دنبال موقعیت و فرصتی هستند که  االنهفع رونیازاخود را عضو خانوادگی جامعه دانسته و  درواقع نندیگزیبرمسیاستی را 

تواند در نوع استراتژی اجتماعی نیز می مشکالتمدیران از عمق مسائل و بر همه این موارد درک  عالوهکمکی به جامعه بکنند. 

نند ککه انتخاب میدرک کنند استراتژی  ترقیعماجتماعی را  مشکالتداشته باشد هر چه مدیران  ریتأث نندیگزیبرمکه 

 دارند. تریجویانهتمشارک

ی اجتماعی اهنقشپذیری اجتماعی در جامعه را باید پاسخگویی به انتظارات دیگران دانست که ناشی از نقش فرایند مسئولیت

 هایها و شیوهها، همان آموزهاجتماعی شدن مسئولیت درواقعکنند. کند و یا افراد کسب میاست که جامعه به افراد تجویز می

ی در شناختجامعهپذیری اجتماعی از منظر (. مسئولیت8218گردد )میامی، شود و یا کسب میمدنی است که به افراد تجویز می

احساس تعهد و کنشی که  عنوانبهپذیری اجتماعی است. در سطح خرد مسئولیت مطالعهقابلسه سطح خرد، میانی و کالن 

جتماعی پذیری اشود. در سطح میانی مسئولیتهای خود نسبت به یکدیگر دارند، در نظر گرفته میافراد در قالب نقش تکتک

های تولیدی در قبال ها و سازمانپذیری اجتماعی شرکتگردد. مسئولیتدر ارتباط با گروه، سازمان و مانند آن مطرح می
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نی م جهاها در نظاپذیری اجتماعی دولت و ملتدر این سطح از بررسی قرار دارد. در سطح کالن مسئولیت رجوعاربابمشتریان و 

 (.8،2484سکالر و میلرگردد )مطرح می

 است. قرارگرفته مدنظرپذیری اجتماعی سه سطح شناختی، عاطفی و عملکردی از منظر نگرش به مسئولیت

ود و به شپذیری اجتماعی که تا حدی به نحوه و چگونگی آگاهی فرد از دنیای پیرامون مربوط میسطح شناختی مسئولیت

های عقالنی جهت تحلیلی و تفکر در مورد های اجتماعی و اعتالی مهارتاطالعات و آگاهی فرد از انواع مسئولیتی رشد دامنه

 (.8211و امامی،  ها دارد )عزیزیاین مسئولیت

است  های اجتماعیپذیری اجتماعی، ایجاد انگیزه، نگرش و عواطف مثبت به انواع مسئولیتسطح عاطفی پذیرش مسئولیت

 شود.در جامعه برانگیخته می هاآنهای اجتماعی و ایفای فعاالنه فرد نسبت به پذیرش انواع مسئولیت کهیطوربه

های ها و مهارتی آگاهیپذیری اجتماعی است. ارائهسطح عملکردی پذیرش مسئولیت از ابعاد مهم در آموزش مسئولیت

د های اجتماعی، بعانواع مسئولیت در خصوصگرفته های اجتماعی و عواطف مثبت شکلی الزم برای درک انواع مسئولیتعقالن

  دهد.پذیری اجتماعی را تشکیل میعملکردی رشد مسئولیت
 

 پژوهش روش-1
وه که به جل تحقیق است دار و دقیق، یکی از رویکردهایطرح پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی هست. این روش تحقیق نظام

شناسایی  پژوهش حاضر، هدفازآنجاکه ( 2441دارابی،) پردازدیم هادهیگری و نمایاندن ادراکات تجربه انسانی در مورد انواع پد

شناسایی درک مشترک مدیران و معلمان از مفهوم و  پذیری اجتماعیمسئولیت مفهوم« هایجوهره»های اصلی یا مؤلفه

استفاده از رویکرد پدیدارشناسی، بررسی عمیق  ،هاستدر جستجوی فهم تجربه ذهنی انسان اجتماعی استپذیری مسئولیت

مام مدیران و معلمان سطح شهر سنندج است که حداقل ت موردپژوهشجامعه ، کنندگان را میسر کردتجربیات ذهنی مشارکت

تحقیق  یریگروش نمونهوپرورش گذشته باشد. تدریس و مدیریت در مدارس( در سازمان آموزشها )سه سال از اشتغال آن

کنندگان مجموع تعداد مشارکتها ادامه پیدا کرد. و حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع داده حاضر از نوع هدفمند هست

 مصاحبه شد. یرحضوریغ صورتبهنان نفر آ 2حضوری و  صورتبهنفر از آنان  82که با بود  نفر 81 پژوهش حاضر

در پدیدارشناسی  ( که8111همکاران )دیکلمن و  ، از روشافتهیساختارهای نیمهحاصل از مصاحبه یداده هالیوتحلهیبرای تجز

، هفت گام طی شد. در به هدفدر پژوهش حاضر برای رسیدن یل تفسیری مرسوم است، استفاده شد. بر مبنای این روش تحل

 کرشدهذ. برای عملیات شوداستخراج  هااجتناب شد تا طبقات از درونِ داده شدهنییتع طبقات از پیش یریکارگمطالعه از بهاین 

 شد. استفاده Nvivo 10 افزارنرماز 

 هایافتهتحلیل -0
های و تحلیل شدهانجامهای با توجه به مصاحبه اندیشند؟پذیری اجتماعی چگونه میی مسئولیتمدیران و معلمان درباره

اند و خود را نسبت به عوامل پذیری اجتماعی را درک کرده، مدیران و معلمان ابعاد مختلفی از مسئولیتشدهگرفتهصورت 

تماعی پذیری اجکنندگان مفهوم مسئولیتاکثریت مشارکت درواقع دانند که فراتر از معنای متداول آن است.متعددی مسئول می

 دانستند که معلمان وتعلق به کار و انجام کار در عمل به نحو احسن می احساس حساس مسئولیت در قبال شغل،را بیشتر در ا

 ثالًممدیران در ابتدا بایستی شناخت مطلوبی از وظایف شغلی خود داشته باشند و بعد شغل یا پست سازمانی خود را قبول کنند 

یریت مد یهنیدرزمدرس تدریس داشته است و تجربه و توانایی کافی  که چندین سال پشت سر هم در کالس باسابقهمعلمی 

کند ممکن است که نتواند به وظایف شغلی به نحوه احسن عمل ندارد و فقط به دلیل وجود سابقه پست مدیریت را قبول می

های خود را قبول کنند و در ارتباط با همکاران اخالق کاری همچنین بر این باور بودند که در انجام وظایف گروهی باید نقش کند

 و توازن را رعایت کنند.

 
1 Schler and Miller 
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های خود قواعد و هنجارهایی کردند که باید برای همکاران خود ارزش قائل شد و برای گروهمعلمان و مدیران توصیه می

م کنند تا بتوانند در انجام وظایف محوله گروه حساسیت و دقت فردی الزم را داشته باشند عالوه بر این تدوین و تنظی

اید در شود و بپذیری اخالقی فقط در رعایت منشور اخالقی سازمان خالصه نمیاند که مسئولیتکنندگان بر این باورمشارکت

ده و نسبت به آن حساس باشد که مجموعه مفاهیم مربوط به هر مقوله تعهد اخالقی خود را حفظ کر رجوعاربابروابط خود با 

 مشاهده کرد. 2در جدول  توانیمرا 

 

 از نگرش آمدهدستبههای : مفاهیم و مقوله2جدول 
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 افزایش تعهد سازمانی

 شناسیوظیفه

حساسیت در قبال رشد و پیشرفت 

 سازمان

 سرانجام رساندن نقش قبول و به

-16-15-13-12-10-6-5-3- پذیری نسبت به سازمانمسئولیت
17-18 

12 

 ی در کار و حرفهمداراخالق

ی در روابط با مداراخالق

 رجوعارباب

 ذیری اخالقیپچارچوب

-13-11-10-9-7-6-5-4-3-1 پذیری اخالقیمسئولیت
15-16-17-18 20 

 های حسنه با همکارانایجاد گروه

 پذیرفتن نقش در گروه

 تعامل سازنده با همکاران

 ی و مساعدت با همکارانفکرهم

-12-11-10-9-8-7-6-4-2-1 پذیری در قبال گروهمسئولیت
13-14-16-17-18 18 

 رشد و پویایی شخصی

مساعدت مادی و معنوی به 

 آموزاندانش

 خودشناسی مطلوب فردی

 دقت نظر در انجام وظایف

 15 17-16-13-7-6-4 پذیری فردیمسئولیت

 هایپیگیری و استفاده از ظرفیت

همکاری والدین در منزل حضور 

 فعال والدین در مدرسه

 پاسخگویی در قبال والدین

 10 18-17-12-8-7-6-5-3-2 پذیری نسبت به والدینمسئولیت

های متنوع برگزاری کالس

 یردرسیغ

های توضیح و تشریح نقش

 اجتماعی

آموزان در دانشافزایش مشارکت 

 مسائل مدرسه

های پذیر نسبت به نقشمسئولیت

 8 16-14-12-10-3-1 آموزاناجتماعی دانش

شناخت جامع و کامل از مسائل 

 اجتماعی

التزام عملی به پیشبرد اهداف 

 اجتماعی

پذیری نسبت به مسائل مسئولیت

 اجتماعی
2-4-7-10-12-13-17 7 
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آموزان دارای شناخت دانش

 ی اجتماعیریپذبیآس

 

 

 
 پذیری نسبت به سازمان: نمودار مسئولیت1شکل 

 

توان مشاهده کرد که مدیران و معلمان است می N vivo10افزار ها در نرمکه خروجی تحلیل 8که در شکل  طورهمان

تعهد  شناسی، افزایشپذیری نسبت به سازمان در قالب چهار مضمون وظیفهحس مسئولیت عنوانبهپذیری اجتماعی را مسئولیت

 سازمانی، حساسیت در قبال رشد و پیشرفت سازمان و قبول و به انجام رساندن نقش منعکس کردند.

 احساس و کردن قبول یعنی یاجتماع یپذیرمسئولیت»کند: بیان می گونهنیاکنندگان به صورتی که یکی از مشارکت

 از ایآ که یباش داشته را یآگاه نیا ابتدا در دیبا یکنیم قبول را فهیوظ ید، وقتشومی واگذار فرد به که یکار به نسبت تعهد

 را تیلمسئو آن نتوانمبعداً  دیشا چون و رمینپذ را آن امدهیند خود در را یکار ییتوانا که یزمان تا یعنی نه ای میآیبرم آن عهده

 .«دهم انجام یخوببه

کردند به پذیری اجتماعی را در افزایش تعهدات نسبت به سازمان معنا میای از معلمان و مدیران مفهوم مسئولیتعده

پذیری شدن وظایف شغلی مازاد را نیز جزی از مسئولیت دارعهدهاحساس تکلیف فراتری از وظایف سازمان داشتند و  کهصورتی 

عاطفی نسبت به وظایف محوله و  تعهددانستند که از مفاهیمی هم چون داشتن تعهد در کار، اجتماعی نسبت به سازمان می

وجدان کاری در مقابل تعهدات سازمانی برگرفته شد. در کنار شناخت وظایف متناسب با نقش محوله، دیکته کردن آن به 

 کنندگان قرار گرفته بود.مشارکت موردتوجههمکاران نیز 

 دارد هبرعهد رایی هامسئولیت یزندگ طول در انسان که است نیا یپذیرمسئولیت»دهد: شرح می گونهنیایکی از معلمان 

 بلکه برساند جهینت به کارحتماً  که ستین نیا «احسن نحو به» واژه نیا از منظور دهد، البته انجام را آن احسن نحو به دیبا که

 را خود فیوظا خودهای نقش با مطابق دیبا. درواقع ردیبگ برعهده را تشیاوست، مسئول فهیوظ که ییکارها دتوانمی که ییجا تا

 انجام ینحو به دیبا که ردیگیم برعهده را یفیوظا کندمی مشارکت آن در که سازمانی در فرد هر. کند عمل آن طبق و بشناسد

در نظر این معلم «. ردیبگ نظر در را سازمان منافع باشد یاوهیش به تواندمی که شود سازمان آن شرفتیپ موجب که دهد

است به صورتی که حساسیت الزم در رشد و پیشرفت سازمان  شدهانیبپذیری در قبول و به انجام رساندن وظایف نقش مسئولیت

 را داشته باشد.
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 پذیری اخالقی: نمودار مسئولیت2شکل 

 

ز مسائل اخالقی را نی ینهیدرزمپذیری سازمانی، معلمان و مدیران مسئولیتپذیری نسبت به وظایفبر مسئولیت عالوه

ای از مدیران کردند که فرد باید اصول و شئون اخالقی را در قبال جامعه و مدرسه بشناسد و آن را رعایت کنند، عدهمطرح می

د تا پوشش متناسب با سازمان را حفظ کنند و بر این باور بودند که باید در قبال ظاهر و باطن همکاران در سازمان حساس باشن

 رسومات اجتماعی را در سازمان انجام دهند.

 ساسا بر که است یاخالق محدوده و چارچوب کیدرواقع  یاجتماع یپذیرمسئولیت»کند: بیان می گونهنیایکی از مدیران 

است،  اجتماع در که است یفرد هر عهده بر فیوظا نیا است جامعه یبرا یمنافع یدارا که دشومی فیتعر یمختلف فیوظا آن

 ودشمی تیمسئول»کننده بارز است: های این مشارکت. که در گفته«است جامعه داخل ینهادها و سازمان عهده فرد، بر بر عالوه

 به شکلی که شئونات دارندها آن نیوالد و آموزاندانش به نسبت کارکنان و ریمعلمان، مد مثل مدرسه کی افراد که یتعهد همان

 «.کنند تیرعا را گریکدی حقوقاخالقی در ارتباط حفظ شود و 

 
 پذیری در مفهوم روابط گروهی: نمودار مسئولیت3شکل 

 

پذیری اجتماعی را در پذیرش مسئولیت در مشخص است بعضی از معلمان و مدیران مسئولیت 2که در شکل  طورهمان

نقش در گروه  رفتنیپذهای حسنه با همکاران، تعامل سازنده با همکاران، قبال گروه همکاران در قالب چهار مضمون ایجاد گروه

 ی و مساعدت با همکاران منعکس کردند.فکرهمو 
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 سح همان شودمی یتداع من یبرا یاجتماع یپذیرمسئولیت از که یزیچ نیشتربی»شرح داد:  گونهنیاعلمان یکی از م

 هاییتوانا یتسیباو اینکه  میباش پذیرمسئولیت یهاآدم نکهیاست، ا شدهآموخته ما به ییابتدا دوران از که است یپذیرمسئولیت

 را الزم یهایهمکار و میبکن تیمسئول احساس دیبا است یگروهصورت به ما کار اگر و میباش داشته را یخاص یهامهارت و

 «.سازمان داشته باشیم

های خود را قبول کنند و در ارتباط با همکاران اخالق همچنین بر این باور بودند که در انجام وظایف گروهی باید نقش

دین سال سابقه شاغل بودن در پست معلمی را نیز داشت ی که یکی از مدیران که چناگونهبهکاری و توازن را رعایت کنند 

 ای ردیپذیم را ییهانقش نیاست، بنابرا ارتباط در گرانید باگیرد، معلمی در گروه قرار می کهیوقت»کرد: بیان می گونهنیا

 ندهب نظر دهد، به انجام یدرستبه را خود فیوظا با و دارد تیمسئول هانقش نیا قبال در پس شودمی لیتحم او به ییهانقش

 «.ستین مستثنا قاعده نیا از یکس و است کسهمه یبرا یپذیرمسئولیت

اعتقاد داشتند که در گروه باید نقش خود را قبول کنند نیز معتقد بودند که بایستی به قوانین و مقررات  کهنیاعالوه بر 

و سازنده در گروه داشته باشند همچنین باور داشتند که باید برای تعامل صحیح با افراد تالش  مؤثرگروه پایبند بود و نقشی 

پذیری کنندگان در یک جمله مسئولیتیکی از مشارکت کهیطوربهکنند و با یکدیگر ارتباط صحیح و همدالنه داشته باشند 

 و ر، مؤثیهمکار حس یدارا عضو کیعنوان به خود بروز یی، توانایاجتماع یپذیرمسئولیت»تعریف کرد:  گونهنیااجتماعی را 

 «.است گروه در سازنده

باید در صورت نیاز  دانستند کهکردند و خود را ملزم میمدیران و معلمان فقط به داشتن ارتباطی صحیح کفایت نمی

ای خود به یکدیگر کمک کنند. داری و تدریس را برای همکاران خود توضیح دهند و در راستای تخصص حرفههای کالسروش

کنم یکی از همکارانم در مدیریت کالس توانایی الزم را مشاهده می کهیوقت»کنندگان بدین شرح بود: تجربه یکی از مشارکت

م که به او کمک کنم و تجربیات خود را در اختیار او قرار دهم دانکشد من وظیفه خود میندارد و از این مسئله رنج می

های زیاد ی خدمتم با یک معلم که اولین سال خدمتش بود همکار شدم و چون جمعیت کالسهاسالدر یکی از  مثالعنوانبه

دی می بر کالس داشت. به حآموزان پسر بودند کنترل کاکثریت دانش باًیتقربود و این همکار عزیزم شاغل در پایه پنجم بود و 

بود که من احساس کردم بهترین وقت برای این است که تجربیات خود را در اختیارش قرار دهم تا شاید پیشرفتی حاصل شود 

ولی با تحصیالت دانشگاهی و واقف به  سابقهکمعکس این موضوع نیز اتفاق افتاده بود که معلمی  ؛ که«هم بود طورنیهمکه 

 کرد مشاوره دهد وکه مدام از چند روش تدریس محدود استفاده می باسابقهتدریس توانسته بود که به معلمی  های متنوعروش

 به او کمک کند.

 

 
 پذیری فردینمودار مسئولیت :4شکل 

 

 پذیری اجتماعی یعنی اینکه من بشخصهمسئولیت»بود:  گونهنیاپذیری اجتماعی درک یکی از معلمان از مفهوم مسئولیت
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خیال نباشم بلکه باید به دنبال راه چاره و یادگیری بیشتر بی طورنیهمای از کارم دچار ضعف هستم بینم در زمینهوقتی می

دام در یک معلمان م کهنیهممسئول بود  گرانیبا دپذیری اجتماعی فقط این نیست که در روابط اجتماعی خود باشم مسئولیت

اعی پذیری اجتمهای مختلف پیشرفت کند نوعی مسئولیتباشد و در زمینه روزبههای مختلف شرکت فعال دارد تا اینکه دوره

 «.است

ذیری پمسئولیت رمجموعهیزپذیری فردی را نیز دیده شد که بعضی از مدیران و معلمان مسئولیت 7که در شکل  طورهمان 

آموزان دانند که آن را در چهار مضمون رشد و پویایی شخصی، دقت نظر در انجام تکالیف، مساعدت مادی و معنوی به دانشمی

 کنند.شناسی مطلوب فردی تشریح میو خود

یک  وانعنبهن م»کند: توصیف می گونهنیاپذیری اجتماعی را یکی از مدیران مدارس حاشیه شهر سنندج مفهوم مسئولیت

مالی دارد قبل از هر چیزی در تالشم که از حقوق خودم،  ازنظرآموزانی متوسط و متوسط به پایین مدیر در این مدرسه که دانش

 .«کرده باشم تا بتوانند در شرایطی بهتر درس بخوانند هاآنها استفاده کنم تا کمکی به کمک دیگر والدین و سایر ارگان

درسه م آموز معلول که توان رفتن بهدانش کیدر قبال »کند: بیان می گونهنیاخود  از معلمانی یکی مدیر دیگری درباره 

 یشخص نهیرا در خود زنده نگه داشت و با هز یپذیرحس مسئولیت نیبود ا دیناام جاهمهو از  تشیمعلولرا نداشت به خاطر 

در جواب  دمیرا از او پرس لشیدل کهیو وقت دادیآموز معلول درس مدانش نیهر روز به ا یپاداش گونهچیخود و بدون انتظار ه

 «.کوشاتر کرد میهاتیمسئله مرا در قبال مسئول نیسواد در جامعه کمتر شود و اانسان بی کیگفت که تا 

ت در حد توان، پایبندی های فردی، پذیرش مسئولیپذیری فردی را در رشد مهارتبیشتر معلمان و مدیران مسئولیت

ام حساسیت فردی در انجو  بضاعت، افزایش توانمندی فردی در مسائل آموزشیآموزان بیکمک مالی به دانشنسبت به تعهدات، 

 کنند. وظایف محوله منعکس می

جدای از اینکه من معلم هستم و وظیفه من تدریس مطالب آموزشی و تربیتی کتب »شرح داد:  گونهنیامعلم دیگری 

در ارتباط هستم و مطالب روز و مسائل اخالقی را  هابچهساعات کالسی از طریق فضای مجازی با  رازیغبهدرسی است در اوقات 

از داشته باشند چه مسائل مالی یا معنوی در ی که به کمک نیانهیزم. در هر دهمیممشاوره  هاآنو به  دهمیمبراشون توضیح 

و از حضور و  امگرفتهبه من کمک کنند را به کار  اندتوانستهو افراد مختلفی را که در این زمینه  کنمیمحد توان کمک 

ت که البته اس ی مختلف نتایج خوبی را به دنبال داشتههاجنبهدر  هامسئولیتکه تمام این احساس  امگرفتهبهره  شانیهاییتوانا

وی مسائل اخالقی و معن یهنیدرزمافتاده است که من بیشتر سعی کردم  اتفاقبا کمک مدیر مدرسه تغییرات زیادی در مدرسه 

ی اقتصادی به خانواده تشویق کنم تا هانهیدر زمی و کمک نیکارآفررا به  هابچهزمینه سعی کردم  نیا از  بعد کارکنم هابچهبا 

باعث شده  امیزندگی در پذیرمسئولیتبتوانند به کمک همدیگر از وضعیت مادی نامناسبی که دارند بیرون بیایند، این تجربه 

 «.ی داشته باشمتربابرکتکه زندگی 

ردن در خوشحال ک یتوانند سهم کوچکبضاعت میآموزان بیبا کمک کردن به دانش معلمان: »کندیمیکی از مدیران بیان  

و  زهیتر، باعث به وجود آوردن انگدر اجتماع بزرگ ایبا شرکت کردن در نماز جماعت در مدرسه و  معلمها داشته باشند. دل آن

 «.شودآموزان میفرهنگ نمازخواندن در دانش جیترو
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 پذیری نسبت به والدینت: نمودار مسئولی5شکل 

 آنان یدر مدرسه جوابگو یکنند که فرداحساس می نیوالد کهیوقت»کند: صحبت می گونهنیا مدارسیکی از مدیران 

کنند مطرح می یراحتو مسائل خود را به میهست یروابط بهتر یکند قطعاً دارامی یدگیهای آنان رساست و به مشکالت و دغدغه

 یآموزش کار ریگیپ دلسوزانه که دارد حضور مدرسه در یشخص یول ستندیدانند که درست است خودشان در مدرسه نها میآن

 «.کنممی یریگیپ عیداشته باشند من سر یآنان است پس اگر نگران یو حام است آموزاندانش یپرورش و

 پذیریپذیری اجتماعی را در مسئولیتای از معلمان و مدیران مسئولیتعدهنشان داده شده است  2-7همچنان که در شکل 

کنند که در قالب سه مضمون پاسخگویی در قبال والدین، پیگیری و حضور فعال والدین در مدرسه نسبت به والدین تعریف می

 دهند.های همکاری والدین توضیح میو پیگیری و استفاده از ظرفیت

چه  ی اجتماعی چه بخواهیم وپذیرمسئولیت درواقع»کند: توصیف می گونهنیاپذیری اجتماعی را لیتیکی از مدیران مسئو

 نآموزادانش. هرچه که بیشتر نسبت به گذاردیم ریتأثآموزان با یکدیگر ان و اولیا، دانشآموزدانش بانخواهیم در روابط ما 

علم احساس ، با مدشومیو حس قدردانی در اولیا برانگیخته  دشومی ترمحکمو  ترهمدالنه، تریقوباشیم این روابط  پذیرمسئولیت

 هم هستند اولیایی که انتظارات بیشتری نسبت به قبل نیبنیدرا اندقائلو برای کار معلم ارزش بیشتری  کنندمیی ترکینزد

وابط ر نیابودن  دارادامهاما اگر اصل قضیه را در نظر بگیریم باعث استحکام روابط و  رودیمو توقعشان باالتر  کنندمیپیدا 

ی پذیرتمسئولی کهیوقتباشد  دارادامه مؤثرکه فقط در یک محدوده زمانی خاص نباشد و تا رسیدن به یک تکامل و رابطه  دشومی

 «.کنندمیخوب تربیت  آموزدانشو یک  دهندیمهم  دستبهدستقوت بگیرد معلم و اولیا 

 الیمافرزندان خود،  بدون در نظر گرفتن استعداد و عالقه که ینیوالددر مدرسه هستند »دهد: شرح می گونهنیامعلمی هم 

ها داشته توانسته است که آن نیکه با والد یموارد معلم با جلسات نیا درکند.، آموزان تحمیل میرا به دانشخود  یهاو خواسته

 «.آموز استدادن به خواسته و عالقه دانش تیدرست در اهم ندهیکه آ دینما را مجاب

 ینهیرزمدپذیری نسبت به والدین را در جلب رضایت حداقلی والدین، گرفتن گزارش روزانه در کل بیشتر معلمان مسئولیت

قابل در م صدرسعهآموز، توجه به اعتراضات والدین، کمک گرفتن از والدین برای ارتقای حل مشکالت دانش، آموزانمختلف دانش

اعتراضات و تنشات موجود در روابط با والدین، تشویق والدین به حضور فعال در انجمن اولیا و مربیان، مساعدت گرفتن از والدین 

وران در یک سال از د»گوید: کنندگان می. به صورتی که یکی از مشارکتکنندبضاعت توصیف میآموزان بیدر کمک به دانش

ها خواستم که در قبال محیط خودشون مسئول باشند خدمتم برای انجام فعالیتی در حیاط مدرسه بودیم و در آخر کالس از بچه

تمیز کردیم ولی فردای اون روز یا  ها خیلی خوب استقبال کردند و حیاط مدرسه رواند جمع کنند، بچههای را ریختهو آشغال

اعتراض بعضی از اولیا مواجه شدیم که چرا شما این کار انجام دادید مگر مدرسه خودش خدمتگزار ندارد؟ اما من با آرامش برای 

اید به د نبها باید یاد بگیرنرا متقاعد کردم که بچه هاآنوالدین توضیح دادم که چه هدفی از این کار داشتم و با صبر و حوصله 
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مدرسه را  خدمتگزارهم که شده  بارکخواهند در محیط آشغال بریزند و یدارد هر طوری که می خدمتگزارمدرسه  کهنیاامید 

 «.درک کنند

صورت بهها امسال چون آموزش»گفت: توجه زیادی داشت و می هاآن هاشنهادیپمعلمی هم بود که نسبت به والدین و 

 در که زمانی یا دندیدیآموز بودند و کار معلم را از نزدیک موالدین همراه دانش کردمیکه من تدریس م مجازی بود اون زمانی

 عنوان یککردند اگر من بهها تدریس من را رصد میالیف دادنتک نحوهها فعالیت ناظرعنوان به والدین داشتم حضور مدرسه

 مربیان ااولی با که جلساتی باشند. در داشته را هاییاعتراض و مطالبه باید اولیامعلم کارم رو در حد خوب و عالی انجام نداده باشم 

ا نیفتاده ههیچ کدوم از این اتفاق کهیدرصورت بشم متوجه یخوببه رونیتونستم ا یم مدرسه مدیر بازخوردهای و کردندمی برگزار

 ار خود مسئولیت من که باشد این از اینشانه که میزان رضایت اولیا از تدریس و کارم کنمیبه من اعتماد دارند احساس م

 «.امگرفتهمالکی از نحوه کار خود در نظر  عنوانبهبازخورد اولیا را  درواقع امداده انجام یخوببه

 

 
 آموزانهای اجتماعی دانشپذیری در قبال نقش: نمودار مسئولیت6شکل 

 

های پذیری در قبال نقشپذیری اجتماعی را در مسئولیتبارز است که برخی از معلمان و مدیران مسئولیت 1در شکل 

آموزان در مسائل مدرسه، برگزاری کنند که در قالب مضامینی چون افزایش مشارکت دانشآموزان بیان میاجتماعی دانش

 است. شدهانیباجتماعی های ی و توضیح و تشریح نقشردرسیغ متنوعهای کالس

آموزانم مسئولم و همیشه از خود دانش تکتکمنِ معلم در قبال »دهد: توضیح می نیچننیاکنندگان یکی از مشارکت 

هایی که قرار است در آینده آموزانم اکنون در آن قرار دارند و نقشهایی که دانشنقش ینهیدرزم امتوانستهپرسم که آیا من می

 فرزند خانواده نقش عنوانبهآموزان امروز که باشم؟ چون این دانش رگذاریتأثاینکه  ای یاد دهم؟ هاآنیرند چیزی به بر عهده بگ

گیرند که اگر در کودکی زمینه و کنند در آینده نقش پدر یا مادر، همکار، رفیق، همسر، خواهر یا برادر و... را برعهده میایفا می

 «.خواهند شد روروبهی با مشکالت کمتری سالبزرگدر  قطعاً بستر آموزش چگونگی ایفای نقش آموزش داده شود 

را به  هاآنی مدرسه و نظافت مدرسه مشارکت داد و انضباطآموزان را در اداره امور ارند که باید دانشاکثر معلمان باور د

هایی برای آموزش مسائل بهداشتی و مسائل مربوط به های همیارانه تشویق کرد، عالوه بر این اینکه در ماه کالسپذیرش نقش

را به رعایت مسائل بهداشتی شخصی  هاآنهایی در این زمینه نامه دیواریها و روزبرگزار شود باید با تهیه بروشور ستیزطیمح

مباحث درسی که باید آموزش داد  نکهیا وجود با»کند: بیان می طورنیاو اصول روابط فردی و بین فردی ترغیب کرد. معلمی 

عی اما من س دانندیم مسئولین مسائل هستند و کمتر خود را در برابر ا هادرسزیاد است و معلمان بیشتر در فکر تمام کردن 

 یا معلم«. گوشزد کنم هاآندر هفته اصول بهداشتی خود، مدرسه و محیط را به  بارکحداقل ی هابچهی پرورشی نهیدرزمکردم 

 طیدر مح نیوالد ابیکه در غ ندشوآموزان محسوب میدوم دانش نیوالد قتیمعلم در حق»دهد: توضیح می نیچننیادیگری 

 «.دارند ها را بر عهدهآن یو روان یکیزیف یحفظ سالمت تیولئمدرسه مس
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کنند بومی اشاره می ستیزطیمحبه برگزاری مسابقات بومی و محلی، گردش علمی و آشنایی با  بارهنیدرابعضی از مدیران 

 که تا ضمن آشنایی بتوانند در عمل اصول الزم را رعایت کنند.

 
 پذیری نسبت به مسائل اجتماعیمسئولیت: نمودار 7شکل 

 

پذیری نسبت به مسائل اجتماعی در قالب سه مضمون شناخت جامع شود مسئولیتمشاهده می 4طور که در شکل همان

ی اجتماعی انعکاس ریپذبیآسآموزان دارای و کامل از مسائل اجتماعی، التزام عملی به پیشبرد اهداف آموزشی و شناخت دانش

های خود این حس مسئول بودن در برابر اجتماع و کنندگان در پژوهش در گفتهی مشارکتهمه باًیتقر درواقعه است. پیدا کرد

 شود.می اشارهمدیران و معلمان  قولنقلای از اند که در زیر به نمونهاهداف اجتماعی را بیان کرده

زیادی به دست معلمان است چون معلمان با آموزش کند:  مسئولیت آرامش جامعه تا حدود توصیف می نیچننیامدیری 

توان تحویل جامعه داد که بتوانند ای که اضطراب را به حداقل برساند در آینده فرزندانی را میآموزان به شیوهصحیح به دانش

ثر ن گفت که اکتوابه دست معلمان است و می باًیتقری جامعه سازفرهنگخشم، استرس و اضطراب خود را کنترل کنند، در کل 

بعد از خانواده به دست معلمان است پس باید نهایت تالش خود را در راستای آموزش صحیح و  اششهیرهای جامعه مسئولیت

 .آموزان به کار ببرندکاربردی دانش

گروه  ایجامعه  کی یاعضا گرینسبت به حقوق د تیولئاحترام و احساس مس یاجتماع تیمسئول»گوید: یکی از معلمان می

خود در جامعه عمل  فیبتواند به وظا دیکند بامی یکه در جامعه زندگ ی. درواقع هر فردمیهست که در آن قرار دار یاجتماع

 «.احسن انجام دهد وخود را به نح فیکرده و وظا

انجام  معه درستشهروند در جا کیعنوان را به فمیکه توانسته باشم وظا یتا حد»کند: تشریح می گونهنیایکی از مدیران 

 یذیرپبنده مسئولیت دید از در حد متوسط به باال یعنیدارم،  ییآشنا رمیکه مورد نکوهش هم نوعم قرار نگ یداده باشم، طور

 نیکند و اخانواده، هم صدق می کیسازمان، در مورد  کیبلکه در مورد  ستیشخص در جامعه مربوط ن کیتنها به  یاجتماع

 کیشهروندان  یستیو ز یاقتصاد، یفرهنگ، یدر مورد مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل اجتماع یاجتماع یپذیرمسئولیت

 «.جامعه هست

پذیری نسبت به مسائل اجتماعی را در مفاهیم توان مسئولیتکنندگان میها و توضیحات مشارکتی گفتهتمامبهبا توجه 

 زیر توصیف کرد.

تعیین تکلیف برای خود در ارتباط برای اجتماع، احترام به حقوق تمامی اعضای جامعه، تعهد کلی در قبال اجتماع، حفظ 

ی در قبال ابزار، وسایل و مسائل بهداشتی، شناخت، تشریح و انجام وظایف شهروندی، آموزش در راستای شناخت و دارامانت

های اجتماعی، ی به منافع جامعه و خواستهبخشتیاولومنفی دخانیات در جامعه، ترویج مسائل هنجاری جامعه در مدارس،  ریتأث

آموزان در پذیری در قبال دانشآموزان، مسئولیته رشد و شکوفایی دانشحساسیت نسبت به توسعه و رشد اجتماع، حساسیت ب
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آموزان برای زندگی سالم در جامعه، قبول مسئولیت تمام و کمال در مقابل ی فردی و اجتماعی دانشسازآماده، ریپذبیآسمحیط 

آموزان، تعهد به انجام انتظارات ن به دانشهای مطلوب اجتماعی، هنجار پذیری و قبول قوانین و مقررات جامعه و آموزش آخواسته

وه نح منظوربهاجتماع، نظارت و حساسیت نسبت به اجرای انتظارات جامعه نسبت به همکاران، طراحی و تدوین محتوا آموزشی 

در  ماعهای دینی در ارتباط با اجتو تقویت آموزه جیتروترویج تعامالت صحیح اجتماعی،  ؛ واستفاده از فضای مجازی، تشریح

آموزان.مینه اجتماعی متفاوت دانشمدارس، تالش در راستای توجه به ز

 گیریبحث و نتیجه-2
ی با در رابطه ژهیوبهبسیار مهمی در سازمان و  ریمتغپذیری که در فرآیند پژوهش مالحظه گردید مسئولیت طورهمان

پذیری در پژوهش مرور و به بحث گذاشته های رفتار غیررسمی کارکنان است. تعاریف متعددی از مسئولیتتعامالت و ویژگی

قسمت که در  طورهمان. افتیدستاز این موارد ی، به بسیاری موردبررسهای شد. محقق پس از بررسی و تحلیل عمیق داده

 موردنظرپذیری یک بخش کلی از ادراک افراد از بحث مسئولیت نتایج پژوهش در 1قرار گرفت مطابق شکل  موردبحث هاافتهی

 بوده است.

 

 اجتماعی یریپذتیمسئول: شبکه مضامین ادراک معلمان از 8شکل 
 

بوده است، از این  موردنظرپذیری اجتماعی موارد بسیاری ها از مسئولیتدر رابطه با ادراک افراد از درک و تعریف ذهنی آن

پذیری در دیدگاه افراد به معنی انجام تمام و کمال وظایف سازمانی در چارچوب قواعد توان به بحث مربوطه به مسئولیتجمله می

ه پذیری به معنی این است کبود که مسئولیت مسئلههای بسیاری از افراد موافق این زمینه دیدگاهو وظایف اشاره داشت. در این 

و موازین حقوقی را رعایت  ارهایمعقانونی تمامی  ازنظرنحو به انجام رسانیده و  ود را به بهترینهر فردی وظایف و کارهای خ
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ت ها را با دقو وجدان کاری بسیاری را در فرآیند اداری به کار ببرد. تدریس و برگزاری کالس حاضرشدهدر سازمان  موقعبهکند، 

تکرار  ارهاپپذیری نیز در ادبیات نظری مفهوم مسئولیت مسئلهنظر کامل به انجام رسانیده و رضایت حداکثری را جذب کند. این 

تی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداشده بود. آنجا که 

و انرژی  وقتآنی تمامی افراد که در اجرای ای است بر عهدهی وظیفهنوعبهکند، انجام دهد و ای که در آن فعالیت میجامعه

 به که کندل میعم اشاجتماعی تعهد به سازمان، زمانی یا جایی که دیدگاه بر این است که یک بسیاری نیازمند است

است،  خواسته از وی قانون مسئولیتی که حداقل ، بهگریدعبارتبهبیشتر.  نه و عمل نماید خود اقتصادی و قانونی هایمسئولیت

هده هایی است که بر عپذیری یک تعهد و الزام از سوی فرد برای انجام مطلوب تمامی فعالیتمسئولیتکند و واضح است که  عمل

ی خوبهبها بر این زمینه بود که بایستی قوانین و مقررات در این پژوهش نیز اکثریت دیدگاه( 8214شود )موسوی، وی گذاشته می

ران و رابطه بین فرد با دیگ عنوانبهپذیری مسئولیتی اجتماعی است. پذیرخود به معنی مسئولیت مسئلهبدان عمل شود و این 

ب ای کساهمیت فزاینده یالمللنیبتر یکی از مفاهیم مطرح است که امروزه در سطح ملی و با سازمان و محیط اجتماعی بزرگ

هایی است که بر عهده وی گذاشته پذیری یک تعهد و الزام از سوی فرد برای انجام مطلوب تمامی فعالیتکرده است، مسئولیت

بودن  اریاختصاحب( و به احساس مسئول بودن در برابر تصمیمات و اعمال شخص، اعتماد به دیگران و 8214شود )موسوی، می

اند، عامالنی فعال اجتماعی مسئول ازنظره تحت کنترل شخص است، اشاره دارد و به همین سبب افرادی که در خصوص عملی ک

 در پیشرفت خودشان هستند.

ردی پذیری در مفهوم روابط بین فدر این پژوهش بحث مربوط به مسئولیت تأملقابلی نوعبهو  موردنظریکی دیگر از مسائل 

 ذاررگیتأثمسائل مهم و  ازجملهبا همکاران  کینزدکنندگان در پژوهش حاضر تعامل و روابط تو گروهی است. در دیدگاه مشارک

پذیری اجتماعی بحث مربوط به تعامل و در پژوهش در رابطه با مسئولیت موردبحثموارد  نیترشیبدر پژوهش است. یکی از 

ها آن پذیر بودن همکارانت با همکاران نمودی از مسئولیتاکثریت معلمان اذعان داشتند که تعامال باًیتقرروابط بین گروهی بود. 

آموزان و سایر همکاران، است. همکاری در تعامالت کالسی، در آموزش و تدریس، در رفع مشکالت و موانع مدرسه، دانش

 مشاهدهقابل مسئله است. در بررسی ادبیات پژوهش نیز همین مسئلهو بسیاری از موارد دیگر مشمول این  المنفعهعامهای انجمن

( 2484) 8مولردانند. جایی که پذیری را معادل همکاری بین فردی و گروهی میدید که مسئولیت شدیم وضوحبهاست در مواردی 

ی ها در راستای توسعهپذیری اجتماعی به همکاری داوطلبانه سازماننیز در ادبیات این مفهوم بیان کرده که مفهوم مسئولیت

ه . یا جایی کداندها مینفعان آنها و انتظارات ذیی بین سازمانپاینده باالتر از قوانین و مقررات و روشی در جهت کاهش فاصله

پذیری معلمان و روابط اجتماعی های مدیریتی مدیر، مسئولیتکه بین مهارتبه این نتیجه رسید در پژوهش ( 8211باظهوری )

دهند. ی نشان میخوببهاین مفاهیم و موارد ارزش و اهمیت تعامالت بین فردی را آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

پذیری اجتماعی در مدارس است. زمانی که هر یک از وجود مسئولیتتعامالتی که در دیدگاه مدیران مدارس نشان بارزی از 

به یاری همکاران خود شتافته نمودی بارز از مسئول بودن خود را نشان خواهند داد و  موردبحثهمکاران در مدارس در موارد 

مان پذیری در سازور مسئولیتکنندگان تعامل و همکاری خود شجای بحث و مشاهده دارد. به باور بسیاری از مشارکت مسئلهاین 

 را افزایش داده و تمامی افراد را دعوت به مشارکت خواهد کرد.

 بحثابلقکه  رگذاریتأثپذیری در مدارس یکی از موارد بسیار مهم و ی مسئولیتنهیدرزم موردبحثدر رابطه با موارد دیگر 

پذیری در مفهوم اخالق است. اخالق در تمامی مسئولیت مسئلهشود بسیار مهم قلمداد می کنندگانمشارکتاست و در دیدگاه 

عنی پذیری به مها بر این سمت بود که مسئولیتاست. در این پژوهش نیز بسیاری از دیدگاه بهاگرانها و مسائل گوهری سازمان

 بین فردی با همکاراناقدام و اعمال اخالقی است. اینکه شخص از شئونات شخصی و اجتماعی گرفته تا مناسک و روابط فردی و 

شدن برای مسائل اخالقی است.  قائلکامل رعایت نماید نمودی بارز از ارزش و اهمیت  صورتبهها آموزان و والدین آنو دانش

یی و پذیرش افراد، جلوگیری روگشادهی مدرسه شامل احترام قائل شدن برای افراد، اخالق در روابط خود با تمامی اعضای جامعه

های ی اخالق در دیدگاهشامل مقوله تماماً ی و سایر موارد مربوط که و اخالقی فرهنگی، اجتماعی هاتفادهسو اساز 

د. داننکنندگان بوده است. بسیاری اخالق را ایجاد و معرفی منشور اخالقی سازمان و تالش در راستای اجرای اصول میمشارکت

 
1 Muler 
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های مدیران کارآمد در سطوح مختلف ترین دغدغهتوان گفت که یکی از عمدهکه مدهوشی و نوروزی معتقدند می طورهمانپس 

سازمانی، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی است تا با حس مسئولیت و تعهد کامل، اصول اخالقی حاکم بر 

رو بهرو خصیت حقوقی در حیات سازمانی خود با مسائل اخالقی فراوانیشیک عنوان سازمان بهشغل و حرفه خود را رعایت کنند. 

از خود  یابد وبالتکلیف می کند و فرد خود را اخالقاًگیری بروز میهای اخالقی در زندگی شغلی غالباً در مقام تصمیماست. دغدغه

د بکنیم دانیم چه بایکلیفی اخالقی است: نمیای بالت، مسئله در اخالق حرفهگریدعبارتپرسد تکلیف اخالقی من چیست، بهمی

مهمی همواره مسائل اخالقی در سازمان جایگاه مهم و  صورتبه. بر این اساس است که دانیم به آنچه باید انجام دهیمیا نمی

افع دارد؛ اعم از منمدیریت اخالق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران است.  زیبرانگسؤالی دارند و رگذاریتأث

که به نظر رهبران سازمان در اولویت قرار دارند  ییهاارزش باهای اخالق رفتارهای کارکنان را برنامه. عملکردی و منافع اخالقی

بینند که توسط رفتار می ییهاشده و ارزشترجیح داده یهاها تناقض آشکاری بین ارزشکند. معموالً سازمانهماهنگ می

اخالق و  یمسئلهدهد. جایگاه اخالق در سازمان را همواره برجسته جلوه می مسئلهاین شود. کارکنان در محیط کار منعکس می

ها باعث توجه و بحث و گفتگوی مداوم درباره ارزشبوده است.  موردتوجهیک مسئولیت جمعی همواره  عنوانبهتوجه به آن 

 هماهنگی ینوعبهکرده و کارکنان احساس و فواید بسیاری را  ه کارگروهی، صداقت و صراحت در محیط کارشدهافزایش روحی

با انگیزه و عملکرد کارکنان سازمانی لذا خواهد کرد، همخوان و هماهنگی را موردنظر سازمان  یهاآنان و ارزش یهابین ارزش

 خواهند کرد.قوی کار 

است.  تأملقابلمهم و  یامسئلهآموزان نیز اجتماعی معلمین در قبال محیط بیرون از مدرسه برای دانشمسئولیت

ای هبود. اینکه معلمین با والدین ارتباط مطلوب و سازند تأملقابلپذیری در مفهوم ارتباط با والدین نیز در دیدگاه معلمان مسئولیت

ن دارند آموزا. معلمینی که ارتباط مطلوب و سازنده با والدین دانشهست تأملقابلبرقرار بسازند در دیدگاه مدیران بسیار مهم و 

ند آموزان و والدین بیاییاری دانش توانند بههای اجتماعی میآسیب ژهیوبهی و ردرسیغی حل مشکالت درسی و نهیدرزمی راحتبه

توانند موجب والدین و معلم در کنار هم میواضح است که  مسئلهو همچنین والدین نیز همکاری مطلوبی داشته باشند. این 

مایه مباهات و شادمانی معلمش باشد و کارهایش را درست انجام بدهد، کنار آمدن با  آموزدانششوند. اگر  آموزدانشپیشرفت 

ی اصلی پدر و مادر این است که تاریخچه وظیفهشود. تر میمعلم او کاری ندارد، ولی اگر فرزندتان مشکل دارد، وضعیت حساس

او به مسائل مختلف و عملکردهای درست و غلطش به معلم  یدهپاسخی دقیق و روشنی از گذشته فرزندشان، عالیق او، نحوه

های بدهند و سپس نهایت سعی خود را بکنند که با کمک معلم و با توجه به این اطالعات به کودک یاری برسانند که از توانایی

کودک و همین  از ترشیبصحیح تجارب دو طرف به هم خود موجب شناخت  انفاقشفافیت و خود نهایت استفاده را بکنند. 

، والدین بهترین معلمان و الگویی به بیان سادهآموز فراهم خواهد کرد. ی را برای دانشترشیبشناخت موجبات همیاری و رشد 

جای اینکه کنترل همه امور را به معلم واگذار کند، درگیر هستند که یک فرد دارد. به همین دلیل، بسیار مهم است که والدین به

دهد ارتباط خوب والدین و معلم منجر به تأثیر مثبت بر فرزند خود باشند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می وپرورشآموزش

های اجتماعی گسترده در سطح های خانوادگی متفاوت، آسیبمشکالت خانوادگی، زمینهشود. آموز میعملکرد تحصیلی دانش

 سازد.آشکار می شیازپشیبن با والدین را سازمان و بسیاری از این موارد ضرورت ارتباط معلما

های است. اینکه در سازمان ویژگی موردنظرهای های مخصوص فردی یکی دیگر از موارد و زمینهتوازن فردی و ویژگی 

های فردی است. بر این اساس کند، خود گویای ارزشمندی توانمندیهای متفاوتی از رفتار و نتیجه را خلق میفردی افراد زمینه

ر ذیری دپکنندگان استخراج گردید بحث مربوط به مسئولیتی مهم در این پژوهش که از دیدگاه مشارکتهامؤلفهیکی دیگر از 

پذیری اجتماعی را گرایش فردی برای (، مفهوم مسئولیت8111) 8. برکوویتز و الترمنهستهای فردی خاص افراد مفهوم ویژگی

توانند های فردی خاص خود میدانند. افراد با ویژگیکه حتی همیاری از جانب دیگران دریافت نشده، می یکمک به افراد درزمان

دهد، دیگری در رابطه با مسائل اجتماعی و ی درسی یاری مینهیدرزموزان رقم بزنند. یکی آممحیط متفاوتی را برای دانش

 که متون علمی، تعاریف طورهمانتواند داشته باشد. آموزان و بعضی از معلمین نمود کاملی از تمامی این موارد میاقتصادی دانش

پردازند: مسائل اقتصادی، سیاسی، مختلفی از جامعه می سئلهمسازند که هر یک به دیگری از مسئولیت اجتماعی را ارائه می
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تعاریف  لیوتحلهیتجز، 2484(. ماون و لیندگری در سال 8144فریدمن،  و 8141؛ کارول، 8122 بوان) اجتماعی و اصول اخالقی

تعهد مسئولیت اجتماعی اند که ماهیت تر انجام داده و به این مطلب پی بردهعمیق صورتبهمربوط به مسئولیت اجتماعی را 

تعهد اخالقی برای شرکت تغییر یابد و تعاریف مختلف مسئولیت اجتماعی، انواع  صورتبهتواند از شکل عملکرد داوطلبانه می

خارجی یا کل جامعه(. تمامی این موارد نشان  گرو گذارانداخلی،  گرو گذاراندهند )قرار می موردتوجهرا  گرو گذارانمتفاوتی از 

آموزان دارد که خود تمامی این موارد در پژوهش فردی برای همکاری و کمک داوطلبانه به دانش صورتبههای افراد از قابلیت

تفاوتی یار مبس راتیتأثهای شخصیتی معلمین خود ویژگی ژهیوبهی و کالس دارهای حاضر و در دیدگاه معلمان مشهود بود. سبک

ی را ترمتفاوتیی خاص خود محیط روگشادهرا خواهد گذاشت برای نمونه معلمی با روابط اجتماعی باال و همچنین معلمی با 

 های دیگر خواهند داشت.نسبت به سایر معلمان با ویژگی

پذیری در مفهوم یتمسئول یمسئلهخاص ارزش و اهمیت خود  صورتبههای پژوهش حاضر نتایج بررسی داده تیدرنها 

نکه داد. ایپذیری نشان میی مسئولیتبامعنهای مدیران در رابطه های آن را در تحلیل دیدگاهحساسیت در قبال جامعه و خواسته

 . اینهستمهم و حیاتی  یامسئله واقعاً یک معلم در قبال اتفاقات محیطی و نیازهای متنوع محیط خود را مسئول فرض کند 

 اجتماعی مهم است. چنانچه سازمانی، هدف یامسئلهبرای معلمان بلکه در معیاری کلی برای کل سازمان وظیفه و نه فقط  مسئله

 خود، یک ورود با اجتماعی مسئولیت. دیگر چیز نه و هست اشاقتصادی هایهدف به منظور رسیدنبه کند، تنها ترغیب را

بهبود  جامعه را وضع که کنندمی اقدام هاییبه فعالیت هاسازمان آن بر اساس که کندمی اضافه را حاکمیت اخالقی چارچوب

 به اجتماعی اشاره نهایتاً، پاسخگویی و کنندمی گردند، پرهیزمی جامعه وضعیت شدنبدتر باعث که کارهایی از انجام بخشد و

(. از قدیم ایام نقش 8218طوسی، ) دارد جامعه انتظارات و هاخواسته به اقدام نسبت و عمل سازمان درجهت ظرفیت و توان

آن معلمان  رأسبوده است. اینکه مدارس و در  تأملقابلی مهم و امسئلهمتقابل علت و معلولی مدرسه و جامعه در قبال هم 

که به بحث گذاشته  طورهماننهند همواره ارزش و اهمیت خاص خود را داشته است.  ارجحی جامعه را هایخواستگتکالیف و 

ی وسیلهمسئولیت اجتماعی، اصولی را ارائه کرده است. در چند سال گذشته این مفهوم به ینهیدرزم( 2444) 8یسونشد دن

شده صورت گسترده استفادهها بههای اجتماعی در سازماندر راستای ارزیابی مسئولیت ISMمؤسسات مشاوره مدیریتی مانند 

سوی منافع جامعه. های مربوطه بهاست. اهم این اصول شامل: جامعه: فعالیت در جهت ایجاد مزیت برای جامعه و تشویق سازمان

که از نارضایتی جلوگیری و تالشی در راستای رفع صورتیمحیط: تشویق سازمان برای ایجاد مکانیسم پاسخگویی به محیط به

مشکالت سازمانی باشد. اخالق: ایجاد و معرفی منشور اخالقی سازمان و تالش در راستای اجرای این اصول. مسئولیت مالی: 

ری اجتماعی پذی( مسئولیت2441گذاران سازمان، اموال اعضای جامعه و کشور. کنر و میستر نیز )بودن در مقابل سرمایهمسئول

های کنند که این رفتار پاسخ مطلوبی به تقاضای جامعه و گروهرا قبول مسئولیت یک سازمان به رفتار اجتماعی مسئوالنه معنی می

های مازاد بر تدریس و توان ارزش و اهمیت وجودی معلمان در بر عهده گرفتن نقششفاف می صورتبهپس نفوذ گذار آن است. 

 ی مدارس را مشاهده نمود.های رسمسایر آموزش

 مالحظات اخالقی
 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 مقاله حاضر تمام اصول اخالق پژوهش رعایت شده است.در 

 حامی مالی

 شد. نیتأمهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

 است.بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده 
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 منابع
پذیری دانشجویان دانشگاه (. ارزیابی میزان مسئولیت8212امینی، محمد، رحیمی، حمید، صالحی، معصومه و موسوی، سمیه. )

 .248-214(، 2)2، فرهنگ در دانشگاه اسالمیکاشان. 

پذیری اجتماعی شهروندان و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه (. سوگیری در مسئولیت8212بحری پور، امیرحسین و طالبی، ابوتراب. )

 .42-24(.11)2،فصلنامه علوم اجتماعیموردی شهروندان شهر کاشان(. 

فصلنامه اخالق در علوم و ی بنگاه، وکار بر مسئولیت اجتماع(. تأثیر اخالق کسب8211رضا. )تقی زاده، هوشنگ و سلطانی، غالم

 847-17(،7)2، فناوری

 .(. فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو )چاپ سوم(. تهران: انتشارات علمی فرهنگی8218جعفری، محمدتقی. )

پذیری اجتماعی سازمان. مطالعه بر مسئولیت یسازمانفرهنگ(. مطالعه تأثیر 8212جاللی، فاطمه، ملکدار، اعظم و شاهی، علی. )

صاد وکار، اقتاولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسبهای شهر سمنان، موردی دانشگاه

 .آباد کتولآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی، علیو فرهنگ

های هویت پذیری اجتماعی بر اساس سبکبینی مسئولیت(. پیش8212جوکار، بهرام، حسین چاری، مسعود و مهرپور، آناهیتا. )

 (.8)7،فرهنگ در دانشگاه اسالمیدر دانشجویان دانشگاه شیراز. 

ماعی دانشگاه آزاد پذیری اجتهای ارتقای مسئولیت(. مؤلفه2481حبیبی، نوید، وظیفه دوست، حسین و جعفری، پریوش. )

 .872-822(, 2)22، ریزی در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامهاسالمی

(. رابطه نگرش شغلی، احساس کارآمدی و با تعهد شغلی معلمان. 8218حجازی، الهه، صادقی، ناهید و خاکی، سکینه خاتون. )

 .4-21(،72)88، های آموزشیفصلنامه نوآوری

پذیری اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی (. بررسی رابطه هوش سازمانی و مسئولیت8212سپیده. ) خاص پور، مریم و یوسفی،

شهید  ، تهران، دانشگاههای نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانیالمللی پارادایمنخستین کنفرانس بینکرمانشاه. 

 .بهشتی

(. مدل یابی معادالت ساختاری روابط 8211صالح و رضاییان، حامد. ) زاده، سیداهلل، سیادت، سید علی، ولیداورپناه، سید هدایت

 .پذیری اجتماعی کارکنان با نقش میانجی سالمت سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهانبین رهبری معنوی و مسئولیت

 .22-21(، 8)88،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

نخستین آموزان دورة متوسطه. پذیری در دانش(. ابعاد و راهکارهای تقویت مسئولیت8212گوران، شیوا. ) دهقانی، مرضیه و

 .سازان مبتکر جوان، مرودشت: شرکت اندیشهشناسیهمایش ملی علوم تربیتی و روان

ها و مراکز آموزش عالی نشگاهپذیری اجتماعی سازمانی در دا(. مطالعه وضعیت مسئولیت8212اهلل. )شافعی، رضا و عزیزی، نعمت

 88(. 2)8،وپرورشرفتار سازمانی در آموزشغرب کشور )طراحی یک الگوی ارزیابی(. 

پذیری اجتماعی ای، رهبری اخالقی با مسئولیت(. رابطه بین اخالق حرفه8211ای، علیرضا. )کرمی، محمد، قالوندی، حسن، قلعه

 (.8)2، رسهپژوهشی مدیریت مد -. فصلنامه علمیدر مدارس

وسعه تپذیری اجتماعی )موردمطالعه: کارکنان دانشگاه تبریز(، (. بررسی تأثیر سالمت سازمانی بر مسئولیت8212کوهی، کمال. )

 .22-21(، 7)84،اجتماعی

، دیرمطالعات مدیریت راهبپذیری اجتماعی سازمان. (. تببین الگوی ارتقا مسئولیت8217مدهوشی، مهرداد و نوروزی، عباسعلی. )

22 ،14-72. 
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پذیری (. بررسی نقش اصول اخالقی کارکنان پردیس شهید رجایی فارسی بر میزان مسئولیت8212نجفی، ساالر و سپیانی، مریم. )

 .271-221(، 7)84، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتراجتماعی آنان. 

 مدرسهموردی: دو  مطالعهاجتماعی مدرسه؛  یریپذتیمسئول(. 8214بهروز. ) ،مهرام ،رضوان ،حسینقلی زاده ،مرضیه ،پودینه

 .رویکردهای نوین آموزشی .دخترانة شهر مشهد متوسط
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