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 Purpose: Teachers' performance plays an important role in 

improving the quality of the education system, and social 

responsibility can affect it. As a result, the current research 

was conducted with the aim of explaining the mediating effect 

of the role of educational leaders in the relationship between 

social responsibility and teachers' performance. 

Materials and Methods: The present study was applied in 

terms of purpose and quantitative in terms of correlational 

methodology. The research community was all the teachers of 

Semiram city in the academic year 1401-1400 in the number 

of 878 people. The sample size was estimated to be 267 people 

based on the table of Karjesi and Morgan, and this number was 

selected using the available sampling method. The research 

tools were questionnaires of educational leaders by Abedinia 

et al. (2019), social responsibility by Obaisat (2017) and job 

performance by Patterson (1991). 0.73 was obtained. Data 

were analyzed by Pearson correlation and multiple regression 

methods in SPSS-22 software. 

Findings: The findings showed that social responsibility had 

a direct and significant effect on educational leaders and 

teachers' performance, and educational leaders had a direct 

and significant effect on teachers' performance (P<0.001). 

Also, social responsibility with the mediation of educational 

leaders had an indirect and significant effect on teachers' 

performance (P<0.05). 

Conclusion: Considering the mediating effect of educational 

leaders in the relationship between social responsibility and 

teachers' performance, it is suggested that to improve the 

performance of teachers and the education system, more 

attention should be paid to social responsibility and 

educational leaders and to provide the ground for their 

promotion. 
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 در آموزشی راهبران نقش گریميانجی اثر تبيين
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 سميرم شهرستان معلمان
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سنده نور، تهران، ايران )نوي پيام تربيتي، دانشگاه علوم استاديار، گروه
 مسئول(

 
 چکيده

 نظام کيفيت بهبود در مهمي نقش معلمان عملکرد: هدف
 راث آن بر تواندمي اجتماعي پذيریمسئوليت و دارد وپرورشآموزش
 یگرميانجي اثر تبيين هدف با حاضر پژوهش نتيجه، در. بگذارد

 و اجتماعي پذيریمسئوليت بين ارتباط در آموزشي راهبران نقش
 .شد انجام معلمان عملکرد

 نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر مطالعه: هاروش و مواد
 مانمعل کليه پژوهش جامعه. بود همبستگي نوع از کمي شناسيروش

 نفر 878 تعداد به 1400-1401 تحصيلي سال در سميرم شهرستان
 نفر 267 مورگان و کرجسي جدول اساس بر نمونه حجم. بودند

. ندشد انتخاب دردسترس گيرینمونه روش با تعداد اين که برآورد
 و نياعابدی آموزشي راهبران هایپرسشنامه پژوهش ابزارهای
 و( 2017) اوبايسات اجتماعي پذيریمسئوليت ،(1399) همکاران
 نظر با آنها صوری روايي که بود( 1991) پاترسون شغلي عملکرد

 ،89/0 يبترتبه کرونباخ آلفای روش با آنها پايايي و تاييد متخصصان
 و پيرسون همبستگي هایروش با هاداده. آمد بدست 73/0 و 92/0

 .شدند تحليل SPSS-22 افزارنرم در چندگانه رگرسيون
 رانراهب بر اجتماعي پذيریمسئوليت که داد نشان هايافته :هایافته

 معلمان عملکرد بر آموزشي راهبران و معلمان عملکرد و آموزشي
 پذيریمسئوليت همچنين، .(P<001/0) داشت معنادار و مستقيم اثر

 اثر معلمان عملکرد بر آموزشي راهبران گيریميانجي با اجتماعي
 .(P<05/0) داشت معنادار و غيرمستقيم

 بين ارتباط در آموزشي راهبران ميانجي اثر به توجه با :گيرینتيجه
 که شودمي پيشنهاد معلمان، عملکرد و اجتماعي پذيریمسئوليت

 بيشتری توجه وپرورشآموزش نظام و معلمان عملکرد بهبود برای
 برای زمينه و شود آموزشي راهبران و اجتماعي پذيریمسئوليت به

 .گردد فراهم آنها ارتقای
 

 عملکرد اجتماعي، پذيریمسئوليت آموزشي، راهبران :هاواژه کليد
 .معلمان

 11/11/1400: افتيدر خيتار
 28/01/1401:  رشيپذ خيتار
 bakhtyari@pnu.ac.irنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

های هر سازماني ترين داراييعنوان باارزشامروزه نيروی انساني به
باشد که های سازماني ميشود و محور رويکردها و فعاليتتلقي مي

طوری کند؛ بهنقش مهمي در اعتالی اهداف و آرمان سازمان ايفا مي
تواند مطلوب ميکه نيروی انساني از طريق عملکردهای مناسب و 

(. توجه به عملکرد 1ها مزيت رقابتي ايجاد نمايد )برای سازمان
ها هايي است که همواره ذهن مديران سازماننيروی انساني از مقوله

 تواند برشک عملکرد کارکنان ميرا به خود مشغول کرده و بدون
(. عملکرد يا عملکرد شغلي 2وری سازماني موثر واقع شود )بهره

نوان يک سازه کلي و چندبعدی به کيفيت کارکرد و چگونگي عبه
دهنده چگونگي عملکرد کارکنان انجام عمليات اشاره دارد و نشان

های استفاده از در شغل، ميزان ابتکار عمل و تدابير حل مساله، روش
منابع موجود و استفاده از وقت و انرژی در انجام وظايف شغلي 

ها از رويدادهای وان ارزش مدنظر سازمانعن(. عملکرد به3باشد )مي
(. 4شود )رفتاری کارکنان در يک دوره زماني مشخص تعريف مي

در تعريفي ديگر عملکرد به معنای فرآيند تبيين اثربخشي و کارآيي 
باشد. يکي های گذشته است که دارای دو جزء ميها و فعاليتاقدام

توليد  ان از منابع درکننده چگونگي استفاده سازمکارآيي که توصيف
 کنندهخدمات يا محصوالت است و ديگری اثربخشي که توصيف

دهنده (. عملکرد نشان5باشد )درجه نيل به اهداف سازماني مي
های بالقوه و بالفعل و نقاط قوت و ضعف کارکنان است که توانايي

تواند مسير شغلي فرد را با ارزيابي فرد و کسب اطالعات شغلي مي
(. عملکرد در حوزه مديريت عامل مهمي 6مان مشخص نمايد )در ساز

در توسعه و پيشبرد اهداف سازماني است و چگونگي تحقق اهداف 
ها بايد دهد. بنابراين، سازمانيک سازمان يا موسسه را نشان مي

های همواره در تالش برای شناسايي، توسعه و نگهداری سرمايه
. عملکرد شغلي يکي از (7انساني با عملکرد مطلوب باشند )

 ترينترين مسائل هر سازماني است و ارتقای آن يکي از مهماساسي
 (.8باشند )ها به دنبال آن مياهدافي است که مديران سازمان

( 9پذيری اجتماعي است )يکي از عوامل موثر بر عملکرد، مسئوليت
های اخير به پارادايم غالب و مسلط حوزه مديريت که در دهه

های بزرگ و معتبر جهاني مسئوليت ها تبديل شده و سازمانانسازم
های خود معرفي در برابر اجتماع و جامعه را جزئي از استراتژی

(. اين سازه به موقعيت يا احساس التزام به عمل يا 10کنند )مي
های فردی گوناگون به دليل تقيد به ديگران واکنش در موقعيت

ي احساس تعهد و پايبندی به ديگران، دهنده نوعاشاره دارد و نشان
تبعيت از قواعد و معيارهای اجتماعي و درک قواعد گروهي 

(. به عبارت 11گرفته در ذهن و موثر بر رفتارهای فردی است )شکل
پذيری اجتماعي به معنای ارزش قائل شدن برای ديگر مسئوليت

های ای است که بين سازمان، گروهارتباطات پيوسته
گذاران و مشتريان(، نظام اقتصادی و جامعه مرتبط مايهذينفع)سر

ها مالحظات اجتماعي (. بر اساس اين سازه سازمان12وجود دارد )
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 278... در آموزشی راهبران نقش گریميانجی اثر تبيين  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشي سبک زندگي اسالمي با محوريت سالمت-فصلنامه علمي

های خود با ذينفعان و محيطي را در عمليات تجاری خود و در تعامل
پذيری (. مسئوليت13کنند )صورت داوطلبانه رعايت ميخود به

های سازماني و ای از نگرشاجتماعي در سازمان طيف گسترده
(. اين سازه 14دهد )رفتارهای کارکنان را تحت تاثير قرار مي

های مشترک انساني و ها، باورها و دانشای از ارزشمجموعه
های معطوف به محيطي در ميان کارکنان در هنگام انجام فعاليت

پذيری اجتماعي (. مسئوليت15توليد و يا ايجاد ارزش افزوده است )
بزار يا راهکاری برای تعهداتي است که يک سازمان بايد نسبت به ا

(. اين سازه به دليل توجه سازمان به 16جامعه خود داشته باشد )
منافع ذينفعان منجر به ارائه تصوير بهتر از سازمان و افزايش اعتبار 
آن شده و بهبود عملکرد و ارزش آن را به دنبال خواهد داشت و 

 (.17دهد )ابودی سازمان را کاهش ميريسک ورشکستي و ن
 پذيری اجتماعي ويکي از متغيرهای ميانجي احتمالي بين مسئوليت

عنوان فردی از نيروهای عملکرد، راهبران آموزشي است که به
ها و باشد که ضمن برخورداری از شايستگيسازمان مي

های دانشي و مهارتي روزآمد، هدايت، راهبری و نظارت صالحيت
ها گيری از شيوهرآيندهای آموزشي و پرورشي را از طريق بهرهبر ف

های مدارس و مديران، های مناسب با تمرکز بر فعاليتوروش
معلمان و ساير کارکنان در جهت دستيابي به تعالي مديريت 

ای در راستای تحقق اهداف آموزشگاهي و رشد و بالندگي حرفه
وپرورش به راهبری زش(. آمو18وپرورش را برعهده دارد )آموزش

و نظارت نياز حياتي دارد تا اطمينان حاصل شود که منابع انساني و 
ترين و کارآمدترين وجه در بهبود و توسعه مادی به اثربخش

آموزان صرف شود. به عبارت ديگری راهبری يادگيری دانش
آموزشي تاثيرگذاری بر ديگران جهت رسيدن به اهداف خاص 

(. 19به دور از هرگونه تعصب و تحميل است ) گریهمراه با هدايت
ای و تخصصي آنها است، ترين نقش راهبران آموزشي نقش حرفهمهم

اما در وضع کنوني بيشترين فعاليت و نقش غالب آنها متأسفانه 
نظران صورت نقش اداری و سازماني درآمده است. صاحببه

مای آموزشي عنوان راهنوپرورش معتقدند که بايد افرادی بهآموزش
های تدريس، در مدرسه حضور داشته باشند تا به معلمان در زمينه

(. کشورهايي مانند 20آموزش و مديريت کالس کمک نمايند )
العبور دارند نيز از طرح ژاپن، انگلستان و کانادا که مناطق صعب

وپرورش ايران کنند و وزارت آموزشراهبران آموزشي استفاده مي
طرح راهبران آموزشي را در کشور به اجرا  1395نيز از سال 

درآورد و هدف از حضور راهبران آموزشي ارائه خدمات راهنمايي 
ای آموزشي و تربيتي به معلمان و کارکنان مدارس و ايجاد و مشاوره

پژوهي و های اقداممحيطي صميمي برای هدايت آنان در برنامه
(. 21بردی بود )پژوهي با نگاه تحولي در امر نظارت و راهدرس

امروزه راهبر آموزشي در نظارت تحولي به دنبال ايجاد يک مدل 
همکارانه بين خود و معلم است تا به معلم کمک کند از يکديگر 
يا هم يادبگيرند و هم با يکديگر به دنبال اصالح و بهبود تدريس و 

(. 22شود )آموزان ميهايي باشند که منجر به رشد دانشفعاليت
صورت انفرادی يا راهنمايي آموزشي خدمتي به معلمان به نظارت و

های ويژه به معلمان جهت بهبود آموزش گروهي برای ارائه کمک
 (.23آموزان است )و نهايتا بهبود دستاوردهای دانش

پذيری اجتماعي، راهبران های اندکي درباره روابط مسئوليتپژوهش
 هاترين پژوهشايج مهمآموزشي و عملکرد انجام شده که در ادامه نت

( ضمن 1400شوند. عزتي و همکاران )در اين زمينه گزارش مي
پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که عملکرد راهبران آموزشي در 

آنان نقش موثری در  مقايسه با معلمان راهنمای روستايي باالتر بود و
 ( ضمن پژوهشي به اين1399نيا )(. عابدی24ارتقای آموزش داشتند )

های رهبری خدمتگزاری، اقتضايي، نتيجه رسيد که سبک
آفرين و کاريزماتيک راهبران آموزشي با رضايت شغلي تحول

(. همچنين، حسيني و 25معلمان رابطه مثبت و معنادار داشت )
( ضمن پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که 1400همکاران )

يت پذيری اجتماعي، عملکرد شغلي و ادراک از خالقمسئوليت
(. نتايج پژوهش 26مديران همبستگي مثبت و معنادار داشتند )

پذيری و عملکرد شغلي ( نشان داد که مسئوليت1399احمدی )
(. در 27وپرورش رابطه معنادار مثبت داشت )کارکنان آموزش

( گزارش کردند که 2018پژوهشي ديگر يانگ و کيم )
يم ادار مستقپذيری اجتماعي بر عملکرد شغلي تاثير معنمسئوليت
( ضمن پژوهشي به اين نتيجه 2016(. شين و همکاران )28داشت )

پذيری اجتماعي و عملکرد شغلي همبستگي رسيدند که بين مسئوليت
 (.29مثبت و معنادار وجود داشت )

های آموزشي های شاغل در نظامبررسي عملکرد هر يک از گروه
به بهبود وضعيت  تواندويژه معلمان اهميت فراواني دارد و ميبه

پذيری آموزشي کمک شاياني نمايد که در اين زمينه مسئوليت
باشد. همچنين، با اينکه نتايج برخي اجتماعي متغير موثری مي

ها حاکي از موفقيت نقش راهبران آموزشي در بهبود پژوهش
( نشان 1400آموزش هستند، اما نتايج پژوهش حبيبي و همکاران )

اهبران چشمگيرتر از عملکرد مثبت آنان بود داد که عملکرد منفي ر
و راهبران آموزشي نقش موثری در بهبود آموزش و نظارت و 

(. بنابراين، بررسي عملکرد 30راهنمای آموزشي مدارس نداشتند )
پذيری اجتماعي آنان با نقش راهبران معلمان بر اساس مسئوليت

 ريزاننامهتواند مفيد واقع شود و برای متخصصان و برآموزشي مي
وپرورش تلويحات کاربردی بسياری داشته باشد و آنان نظام آموزش

هايي جهت بهبود عملکرد با توجه به نتايج اين پژوهش برنامه
معلمان طراحي و اجرا نمايند. در نتيجه، پژوهش حاضر با هدف 

گری نقش راهبران آموزشي در ارتباط بين تبيين اثر ميانجي
 ي و عملکرد معلمان انجام شد.پذيری اجتماعمسئوليت

 
 مواد و روش ها

شناسي کمي از مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش
نوع همبستگي بود. جامعه پژوهش کليه معلمان شهرستان سميرم در 

نفر بودند. حجم نمونه بر  878به تعداد  1400-1401سال تحصيلي 
نفر برآورد که اين تعداد با  267اساس جدول کرجسي و مورگان 

 گيریاب شدند. در اين روش نمونهگيری دردسترس انتخروش نمونه
پژوهشگر از ميان کليه معلمان تعدادی که به آنها دسترسي داشت 

عنوان نمونه انتخاب های ورود به مطالعه بهرا پس از بررسي مالک
های ورود به مطالعه شامل تمايل جهت شرکت در کرد. مالک

ياد و در سه ماه گذشته، عدم اعت 19-پژوهش، عدم ابتالء به کوويد
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زا مانند پزشکي، عدم وقوع رخدادهای تنشمصرف داروهای روان
مرگ و طالق در شش ماه گذشته و عدم دريافت خدمات 

های خروج از مطالعه شامل روانشناختي در سه ماه گذشته و مالک
ها و عدم پاسخگويي به بيش از کردن پرسشنامهانصراف از تکميل

 های آنها بود.ده درصد گويه
وپرورش انجام اين پژوهش ابتدا با مسئوالن اداره آموزشبرای 

شهرستان سميرم هماهنگي الزم به عمل آمد و ليست معلمان تهيه 
نفر  267شد. سپس حجم نمونه محاسبه و از ميان معلمان تعداد 

ها اهميت و ضرورت پژوهش عنوان نمونه انتخاب شد. برای نمونهبه
خاطر داده شد و به آنها اطمينان بيان و درباره رعايت نکات اخالقي

های در نهايت از آنها خواسته شد که با دقت به همه گويه
آوری و بررسي های پژوهش پاسخ دهند و ضمن جمعپرسشنامه
 بودن از آنها تقدير و تشکر شد.ها از نظر کاملپرسشنامه

ابزارهای پژوهش حاضر شامل فرم اطالعات دموگرافيک )جنسيت، 
حصيلي، تحصيالت و سابقه( و سه پرسشنامه راهبران سن، رشته ت

پذيری اجتماعي و عملکرد شغلي بود که در زير آموزشي، مسئوليت
 شوند.معرفي مي

نيا و . پرسشنامه راهبران آموزشي: اين پرسشنامه توسط عابدی1
ها با توجه به طيف پنج گويه طراحي و گويه 28همکاران با 

( 5( تا خيلي زياد )نمره 1)نمره ای ليکرت از خيلي کم درجه
شود. ها محاسبه ميگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گويهنمره

و حداکثر  28بنابراين، در پرسشنامه راهبران آموزشي حداقل نمره 
است. روايي صوری پرسشنامه توسط خبرگان و  140نمره 

نان آ وتربيت تاييد، روايي محتوايي آن بر اساس نظرمتخصصان تعليم
و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ  91/0و با روش ضريب کندال 

(. در پژوهش حاضر روايي صوری با نظر 18محاسبه شد ) 88/0
متخصصان و خبرگان علوم تربيتي تاييد و پايايي آن با روش آلفای 

 بدست آمد. 89/0کرونباخ 
پذيری اجتماعي: اين پرسشنامه توسط . پرسشنامه مسئوليت2

ها با توجه به طيف پنج گويه طراحي و گويه 43ايسات با اوب

( 5( تا کامال موافق )نمره 1ای ليکرت از کامال مخالف )نمره درجه
شود. ها محاسبه ميگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گويهنمره

و  43پذيری اجتماعي حداقل نمره بنابراين، در پرسشنامه مسئوليت
روايي سازه پرسشنامه با روش تحليل عاملي است.  215حداکثر نمره 

محاسبه شد  88/0بررسي و تاييد و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ 
(. در ايران، روايي صوری بر اساس نظر خبرگان تاييد و پايايي 31)

(. در پژوهش 32گزارش شد ) 92/0آن با روش آلفای کرونباخ 
ييد لوم تربيتي تاحاضر روايي صوری با نظر متخصصان و خبرگان ع

 بدست آمد. 92/0و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ 
 15. پرسشنامه عملکرد شغلي: اين پرسشنامه توسط پاترسون با 3

ای ليکرت از ها با توجه به طيف چهار درجهگويه طراحي و گويه
گذاری و نمره ابزار با ( نمره5( تا هميشه )نمره 1هرگز )نمره 

شود. بنابراين، در پرسشنامه ا محاسبه ميهمجموع نمره گويه
است. روايي  75و حداکثر نمره  15عملکرد شغلي حداقل نمره 

صوری پرسشنامه با نظر متخصصان تاييد و پايايي آن با روش آلفای 
(. در ايران، پايايي با روش آلفای 33محاسبه شد ) 94/0کرونباخ 
ايي صوری (. در پژوهش حاضر رو34گزارش شد ) 84/0کرونباخ 

با نظر متخصصان و خبرگان علوم تربيتي تاييد و پايايي آن با روش 
 بدست آمد. 73/0آلفای کرونباخ 

های همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه در ها با روشداده
 تحليل شدند. 05/0در سطح معناداری  SPSS-22افزار نرم
 

 هایافته
سميرم انجام شد؛ نفر از معلمان شهرستان  267ها برای تحليل

سال  41-50درصد( و دارای سن  81/55طوری که اکثر آنها زن )به
درصد(، تحصيالت  78/79درصد(، رشته تحصيلي مرتبط ) 33/33)

درصد(  70/36سال ) 11-15درصد( و سابقه  79/64کارشناسي )
 (.1بودند )جدول 

 

 
 . فراواني و درصد فراواني جنسيت، سن، رشته تحصيلي، تحصيالت و سابقه معلمان1جدول 

 درصد فراواني فراواني سطح متغير
 81/55 149 زن جنسيت

 19/42 118 مرد 
 84/28 77 سال 21-30 سن
 60/23 63 سال 40-31 
 33/33 89 سال 50-41 
 23/14 38 سال 50 باالتر از 

 78/79 213 مرتبط رشته تحصيلي
 22/20 54 غيرمرتبط 

 74/6 18 ديپلم تحصيالت
 11/10 27 کارداني 
 79/64 173 کارشناسي 
 35/18 49 باالتر از کارشناسي 
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 84/28 77 سال 1-5 سابقه
 60/23 63 سال 10-6 
 70/36 98 سال 15-11 
 86/10 29 سال 15باالتر از  

اعي، پذيری اجتمميانگين، انحراف معيار، کمينه و بيشينه مسئوليت
 (.2راهبران آموزشي و عملکرد معلمان قابل مشاهده است )جدول 

 

 
 راهبران آموزشي و عملکرد معلمانپذيری اجتماعي، . ميانگين، انحراف معيار، کمينه و بيشينه مسئوليت2جدول 

 بيشينه کمينه انحراف معيار ميانگين متغير
 144 53 53/6 33/51 پذيری اجتماعيمسئوليت

 66 12 34/2 33/41 راهبران آموزشي
 68 18 13/3 31/22 عملکرد معلمان

بودن های رگرسيون چندگانه نشان داد که فرض نرمالمفروضه
پذيری اجتماعي، راهبران آموزشي و عملکرد متغيرهای مسئوليت

در آزمون  05/0تر از معلمان به دليل معناداری بزرگ
خطي چندگانه اسميرنوف رد نشد. همچنين، فرض هم -کولموگروف

واريانس با مقدار شاخص عامل تورم  10تر بودن از به دليل کوچک
ها به دليل رد شد. عالوه بر آن، فرض همبستگي باقيمانده 68/1

واتسون با مقدار  -شاخص دوربين 5/1-5/2قرارداشتن در دامنه 
بود.  ها مجازرد شد. بنابراين، استفاده از رگرسيون برای تحليل 94/1

ذيری پضرايب همبستگي پيرسون نشان داد که متغيرهای مسئوليت
اعي، راهبران آموزشي و عملکرد معلمان همبستگي مثبت و اجتم

 (.3)جدول  (P<001/0)معنادار داشتند 
 

 
 پذيری اجتماعي، راهبران آموزشي و عملکرد معلمان. ميانگين، انحراف معيار، کمينه و بيشينه مسئوليت3جدول 
 عملکرد معلمان آموزشيرهبران  پذيری اجتماعيمسئوليت متغير

   1 پذيری اجتماعيمسئوليت
  1 62/0( 001/0) راهبران آموزشي
 1 78/0( 001/0) 73/0( 001/0) عملکرد معلمان

پذيری اجتماعي بر راهبران مسئوليتخالصه رگرسيون نشان داد که 
پذيری اجتماعي آموزشي اثر مستقيم و معنادار داشت و مسئوليت

درصد از تغييرات راهبران آموزشي را تبيين  63توانست به ميزان 
 (.4)جدول ( P<001/0کند )

  
 راهبران آموزشيپذيری اجتماعي بر . خالصه رگرسيون مسئوليت4جدول 

F adjمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
2R معناداری 

    93/657 2 86/1315 رگرسيون
 001/0 63/0 21/59 11/11 265 11/3289 باقيمانده

     267 97/4604 کل

پذيری اجتماعي بر عملکرد مسئوليتخالصه رگرسيون نشان داد که 
پذيری اجتماعي معلمان اثر مستقيم و معنادار داشت و مسئوليت

درصد از تغييرات عملکرد معلمان را تبيين  73توانست به ميزان 
 (.5)جدول ( P<001/0کند )

  
 عملکرد معلمانپذيری اجتماعي بر . خالصه رگرسيون مسئوليت5جدول 

F adjمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
2R معناداری 

    62/438 2 86/1315 رگرسيون
 001/0 73/0 47/39 11/11 265 11/3289 باقيمانده

     267 97/4604 کل
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راهبران آموزشي بر عملکرد معلمان خالصه رگرسيون نشان داد که 
اثر مستقيم و معنادار داشت و راهبران آموزشي توانست به ميزان 

( P<001/0درصد از تغييرات عملکرد معلمان را تبيين کند ) 65
 (.6)جدول 

  
 . خالصه رگرسيون راهبران آموزشي بر عملکرد معلمان6جدول 

F adjمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  مدل
2R معناداری 

    93/657 2 86/1335 رگرسيون
 001/0 65/0 21/48 11/12 265 11/3189 باقيمانده

     267 97/4614 کل

پذيری اجتماعي با مسئوليتخالصه ضريب مسير نشان داد که 
راهبران آموزشي بر عملکرد معلمان اثر غيرمستقيم و گيری ميانجي

 (.7)جدول ( P<05/0معنادار داشت )

  

 
 گری راهبران آموزشي بر عملکرد معلمانپذيری اجتماعي با ميانجي. خالصه ضريب مسير غيرمستقيم مسئوليت7جدول 

 معناداری ضريب مسير مسير غيرمستقيم
 005/0 66/0 عملکرد معلمان راهبران آموزشي پذيری اجتماعي مسئوليت

 نتيجه گيری
گری نقش راهبران آموزشي پژوهش حاضر با هدف تبيين اثر ميانجي

 پذيری اجتماعي و عملکرد معلمان انجام شد.در ارتباط بين مسئوليت
پذيری اجتماعي مسئوليتاولين نتيجه پژوهش حاضر نشان داد که 

در اين زمينه بر راهبران آموزشي اثر مستقيم و معنادار داشت. 
توان گفت که در تبيين اين نتيجه مي پژوهشي يافت نشد، اما

شود که معلمان و مجريان پذيری اجتماعي باعث ميمسئوليت
خت و درک بهتری راجع به ويژه مدارس با شناوپرورش بهآموزش

ها اقدام به آموزش و تدريس نمايند. همچنين، آنها نيازها و موضوع
های جاری و آشنايي با ها و برنامهبا آگاهي کافي از سياست

روز و جديد بتوانند وضعيت تدريس و آموزش خود های بهفناوری
يکي  ي کهتری ارائه نمايند. از آنجايتر، بهتر و منسجمطور دقيقرا به

از مجريان اداره مدارس راهبران آموزشي هستند، لذا با توجه به 
تواند بر نقش راهبران پذيری اجتماعي ميتوضيحات باال مسئوليت

 آموزشي اثر مستقيم و معنادار بگذارد.
پذيری اجتماعي مسئوليتدومين نتيجه پژوهش حاضر نشان داد که 

 اين نتيجه با نتايج .ر داشتبر عملکرد معلمان اثر مستقيم و معنادا
(، يانگ و کيم 27(، احمدی )26حسيني و همکاران )های پژوهش

ان توهمسو بود. در تبيين اين نتيجه مي( 29( و شين و همکاران )28)
هايي هستند که در شرايط تغييرها گفت که مدارس از جمله سازمان

 صورتا بهههای پيوسته قرار دارند که اين تغييرها و تحولو تحول
اساسي و بنيادی ماهيت مدارس را نسبت به آنچه ما در يک قرن 

 شود کهشناختيم، تغيير داده است. اين موارد باعث ميگذشته مي
پذيری اجتماعي در مدارس بيشتر مورد توجه قرار گيرد و مسئوليت

پذيری اجتماعي برای رويارويي با بر همين اساس ارتقای مسئوليت
 تواند بر عملکردرسد و ميها ضروری به نظر ميتحول اين تغييرها و

شغلي معلمان و مجريان مدارس موثر واقع شود. در نتيجه، منطقي 

پذيری اجتماعي بر عملکرد شغلي معلمان اثر است که مسئوليت
 مستقيم و معنادار داشته باشد.

راهبران آموزشي بر سومين نتيجه پژوهش حاضر نشان داد که 
اين نتيجه با نتايج  .ان اثر مستقيم و معنادار داشتعملکرد معلم

همسو بود. در ( 25نيا )( و عابدی24عزتي و همکاران )های پژوهش
بر  های تاثيرگذارتوان گفت که يکي از حوزهتبيين اين نتيجه مي

کيفيت عملکرد شغلي معلمان، حوزه نظارت و راهنمايي آموزشي 
معلمان در گسترش است و از آنجايي که بهبود عملکرد 

رين توپرورش نقش بسيار مهمي دارد، لذا تواناترين و شايستهآموزش
افراد برای حرفه معلمي بايد انتخاب شوند و اين افراد همواره بايد 
توسط راهبران آموزشي هدايت و نظارت شوند. همچنين، نظارت و 

تواند اطالعاتي را به معلم بدهد که اين راهنمايي آموزشي مي
تواند بسياری از نقاط ضعف و قوت معلمان را روشن العات مياط

های آموزشي موثر واقع شوند. سازد و در رفع نواقص و نارسايي
وپرورش و مدارس موفق به برقراری ترتيب چنانچه آموزشبدين

يک نظام نظارتي صحيح توسط راهبران آموزشي گردد، توانمند 
ت را حل نمايد و سبب خواهد شد تا بسياری از مسائل و مشکال

رد توانند بر عملکبهبود عملکرد شود. در نتيجه، راهبران آموزشي مي
 معلمان اثر مستقيم و معنادار بگذارند.

پذيری مسئوليتچهارمين نتيجه پژوهش حاضر نشان داد که 
گيری راهبران آموزشي بر عملکرد معلمان اثر اجتماعي با ميانجي

 در اين زمينه پژوهشي يافت نشد، اما. غيرمستقيم و معنادار داشت
نقش  پذيری اجتماعيتوان گفت که مسئوليتدر تبيين اين نتيجه مي

وپرورش های متفاوت از جمله آموزشمهمي در عملکردهای سازمان
احساس التزام به عمل يا واکنش تواند از طريق و مدارس دارد و مي

يگران و داشتن های فردی گوناگون به دليل تقيد به ددر موقعيت
نوعي احساس تعهد و پايبندی به ديگران، تبعيت از قواعد و 
معيارهای اجتماعي و درک قواعد گروهي سبب بهبود عملکردهای 
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پذيری برای اينکه بر بهبود عملکرد فردی و سازماني شود. مسئوليت
معلمان تاثير داشته باشد نياز به سازوکارهايي جهت هدايت و 

رسد که در اين زمينه راهبران آموزشي به نظر ميراهنمايي دارد و 
 پذيری اجتماعي معلمان را بربتوانند موثر واقع شوند و اثر مسئوليت

در نتيجه، منطقي است که نقش راهبران عملکرد آنها بهبود بخشند. 
پذيری اجتماعي و عملکرد آموزشي ميانجي مناسبي بين مسئوليت

ش گری نقی اجتماعي با ميانجيپذيرشغلي معلمان باشد و مسئوليت
راهبران آموزشي بر عملکرد معلمان اثر غيرمستقيم و معنادار داشته 

 باشد.
توان به محدودشدن جامعه های مهم اين پژوهش مياز محدوديت

بودن پژوهش حاضر پژوهش به معلمان شهرستان سميرم، همبستگي
ا اشاره هو استفاده از ابزارهای خودگزارشي جهت گردآوری داده

های بيشتر درباره روابط متغيرهای کرد. بنابراين، انجام پژوهش
مورد بررسي پژوهش حاضر بر روی معلمان ساير شهرستان و يا 

های تفکيک مقاطع تحصيلي، استفاده از مصاحبهمعلمان به
ها و انجام ساختاريافته برای گردآوری دادهساختاريافته يا نيمه

تواند مفيد واقع بررسي اثربخشي آن ميای و های مداخلهپژوهش
هبود برای بشود که شود. با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد مي

وپرورش توجه بيشتری به عملکرد معلمان و نظام آموزش
پذيری اجتماعي و راهبران آموزشي شود و زمينه برای مسئوليت

زان ريبنابراين، متخصصان و برنامه ارتقای آنها فراهم گردد.
طور گسترده توانند از طريق راهبران آموزشي بهوپرورش ميآموزش

کردن نقش راهبران آموزشي در استفاده نمايند و بدون شک برجسته
شود و استفاده گسترده از آن ارتقای وضعيت آموزشي موثر واقع مي

 تواند زمينه را برای بهبود عملکرد معلمان فراهم آورد.مي
 

 تشکر و قدرداني
کننده در پژوهش حاضر و مسئوالن همه معلمان شرکت از

 شود.وپرورش شهرستان سميرم تقدير و تشکر ميآموزش
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