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 چکیده 

این مقیاس . بینی رهبری مدیران در مدارس دولتی بودهدف کلی از انجام این پژوهش، اعتباریابی مقیاس جهان

گویه با طیف لیکرت  03مل بر و مشت Torkzadeh & Jafari (2012)بینی رهبری جهان شدهخلاصهفرم 

و شامل چهار زیرمقیاس  افتهیتوسعه، Wexler (2006)بینی رهبری است که براساس چارچوب جهان

بینی رهبری باشد. هریک از این چهار نوع جهانای، اجتماعی و تنظیمی میبینی رهبری کارآفرینی، شبکهجهان

باشند. جامعه های زمان، تغییر، اصول اخلاقی و سبک رهبری مینیز خود دارای ابعاد نوع عقلانیت، خلاقیت، الگو

ادفی گیری تصآماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شیراز بود که با روش نمونه

سنجش  منظوربهنفر انتخاب گردیدند.  063فرمول کوکران تعداد  بر اساسای )برحسب دوره تحصیلی( و طبقه

ی مرتبه اول و دوم و جهت سنجش پایایی آن دییتأرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل روایی پ

ا ها بنتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر یک از زیرقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

 وم نیز نشان داد که هر یک ازی مرتبه اول و ددییتأبینی رهبری مربوطه بود. نتیجه تحلیل عامل نوع جهان

 ر اساسبباشند. همچنین بینی رهبری مربوطه برخوردار میهانها از روایی بالایی برای تبیین نوع جزیرمقیاس

 نتایج درمجموعاست.  شدهیابیارزهای مربوطه، مطلوب ونباخ، پایایی مقیاس و زیرمقیاسمقادیر آلفای کر

 های میدانی در زمینه موضوع خود نمایان ساخت.را برای پژوهش دهشنیتدود مقیاس حاصل، قابلیت کاربر
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ی در زمینه شکوفایی در انسان یروینگذاری بارزترین نمود سرمایه عنوانبه های آموزشی،سازمان

درونی افراد جامعه را های ستعدادها و توانمندیاسو از یک .دارندبر عهدهجامعه نقش اصلی را 

 .دیننماهر کشور را مهیا  یتوانند راه استقلال، پیشرفت و توسعهاز سوی دیگر می شکوفا کرده و

آموزشی برای اینکه بتوانند در جهت اهداف متعالی پیش  یهاسازمان ازجمله هاسازمانی همه

به عبارتی، رمز موفقیت هر نوع سازمان و موسسه  د.بروند نیازمند رهبری موفق و اثربخش هستن

توانند های مختلف میرهبران با انتخاب سبک آموزشی به مدیریت و رهبری آن بستگی دارد.

فرآیندهای داخلی و خارجی سازمانی را جهت کسب اهداف سازمانی تسهیل نمایند و با 

. (Kim, Kim & Kim, 2011) یک کل حمایت کنند عنوانبهعملکردهای اثربخش از مدارس 
یک عامل کلیدی برای حل  عنوانبهو محققان به رهبری  نظرانصاحببراین اساس بسیاری از 

و بیان  (Koo & Choi, 2000) ددارندیتأکموفقیت  یسوبههای ویرانگر و هدایت سازمان تعارض

اهیت رهبری درون دارند که اثربخشی عملکرد کارکنان و به دنبال آن اثربخشی مدارس، به ممی

 ,Yasiniمدرسه بستگی دارد، و ویژگی کلیدی مدارس تراز اول، وجود رهبران برجسته است )

Abbasian & Yasini, 2013). از توانمندی،  هاسازمان ،تنها در پرتو رهبری اثربخش درواقع

-ند میمپذیری و سازگاری با محیط، پاسخگویی و مشروعیت لازم بهرهانعطاف ،استقلال، پویایی

این میان اثربخشی راهبردها و اقدامات رهبری نیز  رد (Saatchi & Pourshouei,2005).شوند

 Koltko-Rivera, 2004;) بینی رهبران استجهان تیفیو کثر از طرز تفکر، شخصیت أمت

.(Souba, 2011; Valk, Belding, Crumpton, Harter & Reams, 2011;  
کند که از طریق آن فردی جهان را جهان، چارچوبی را ایجاد میبینی به معنای نگاه به جهان

های شناختی و عاطفی را شامل فرضیه هاآن. (Wallace, 2007)کند تفسیر و با آن تعامل می

 مدیریت هاآن بر اساسرا  شانیزندگها هستند و افراد شوند که بر پایه تعریفی از واقعیتمی

 یاگونهبهروند، به کار می صحنهپشتها در سکوت و در بینی(. جهانMadden, 2014کنند )می

کنیم می حضور خود را در رفتارها و مواردی که احساس هاآنرسد وجود ندارند، اما که به نظر می

اندازها و یا ها، چشمگیرینتیجه بر اساس رونیازا. (Skovira & Harman, 2006) دهندنشان می

دستیابی مستقیم به ذهنیت دیگران ندارد  کسچیه چراکهشود، یرهبران مشخص م یهامیفر

(Valk & et al 2011) .(2006)در این راستا Wexler  ها را مشتمل بر چهار نوع بینیجهان

ها بر مبنای آنچه بینیداند و معتقد است جهانمی 4و تنظیمی 0، اجتماعی2ای، شبکه1کارآفرینی

ا د و تنهنآینماییم به وجود مین خود برداشت و احساس میبه هستی و محیط پیرامو ما نسبت

                                                           
1. entrepreneurial Worldview 

2. network Worldview 

3. communitarian Worldview 

4. regulatory Worldview 
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ها به بینیهای هریک از جهانها و فرهنگها، الگوها، رفتارها، ارزشتوان با بررسی چارچوبمی

ای هپرداخت و متناسب با شرایط و اقتضائات موقعیتی و مطلوبیت هاآنتشخیص و شناسایی 

 بر اساس (Torkzadeh & Jafari, 2012).پرداخت  هاآناز  یریکارگبهاساسی سازمان به اتخاذ و 

 یساختار سازمانبینی رهبری مدیران با عناصری مانند ، بین جهانشدهانجاممطالعات 
(,Torkzadeh & Jafari, 2012 Azad, 2014 )و بلوغ جو (Dehghan, 2014)  رابطه معناداری

-بینی رهبری پیشاست که جهان آمدهدستهبوجود دارد. همچنین در مطالعات دیگر این نتیجه 

 ,Azad توان پاسخگویی سازمان به محیط، (Barati, 2015)بینی کننده تصویر بیرونی سازمان 

 (2018Najafi & Torkzadeh ,)و انسجام سازمانی  )2015Barati,  , 2018,Najafi؛ 2014(

بینی رهبری مدیران با جهانز نی  (Valk & et al, 2011;Valk, 2010) بنا به گزارشباشد. می

 نحوه فکر کردن و عملکرد مدیران، در ارتباط است.
هایی که تمامی ابعاد سازمان عنوانبهتوان گفت با توجه به رسالت مدارس، براین اساس می

 کنندهنییتعر نظر گرفتن نقش جویند و با دمستقیم و غیرمستقیم از آن انتفاع می طوربهجامعه 

 ,Koltko-;Rivera, ) بینی رهبران مدارس در اثربخشی و توسعه رهبریکری و جهانانداز فچشم

2004 ;Wexler, 2006 Valk, 2010 ;Valk & et al 2011 ،)رفتار اخلاقی رهبری ((Isaac 

Mostovicz, Kakabadse & Kakabadse ,2009 نحوه ، خط سیر پیشرفت سازمان و

پایش  ,Visser, 2005) (Souba, 2011 حیطیهای مترین چالشسختپاسخگویی مدارس به 

به پیشرفت و موفقیت علمی کشور کمک خواهد کرد،  تنهانهبینی مدیران مدارس، مستمر جهان

بلکه به حفظ و بقای مدارس در محیط رقابتی منجر خواهد شد. بنابراین مدیران و مسئولان 

 د؛ی رهبران مدارس به دست آورنبینباید بکوشند تا شناخت جامعی از نوع جهان وپرورشآموزش

تا از این طریق زمینه اثربخشی مدارس را فراهم نموده و شرایط لازم را جهت بالا بردن توان 

سازمان در شناسایی و پاسخگویی بهنگام و سریع به نیازهای محیطی را فراهم آورند. همچنین 

به اجتماعی و مشترک درک یک تجر عنوانبهکند تا مفهوم رهبری را این دانش به ما کمک می

، خود نوبهبهکنیم و توجه خود را نسبت به دیدگاه متقاضیان رهبری در مدارس افزایش دهیم. 

ها و های رهبری در دانشگاهدر برنامه درسی آموزشی آموزه یرساناطلاعتواند برای این بینش می

 قرار گیرد مورداستفاده هاآنهای التحصیلان و تواناییآموزان، فارغکمک به توسعه دانش

(Vulinovich, 2017.) پژوهش اندکرده بررسی نگارندگان که آنجا تا که است حالی در این 

های که در چند سال است و از معدود پژوهش نشده گزارش در مدارس این خصوص در جامعی

 ) Torkzadeh & Jafariتوان به پژوهش است می اجراشدهاین سازه در دانشگاه اخیر  پیرامون 

2012)، ;Dehghan, (2014)  Azad (2014)و Barati (2015)  داشت اشاره.  
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 ابزار و وسایل دقیقی یریکارگبهبینی رهبری مدیران مدارس، مستلزم البته آگاهی از نوع جهان

بینی رهبری را بر نوع جهان مؤثر یهامؤلفهها و نگر همه شاخصجامع و کل طوربهاست که 

بینی رزیابی کند. لازم به ذکر است که در این خصوص برای نخستین بار مقیاس جهانشناسایی و ا

تدوین  Wexler (2006) چارچوب رهبری بر اساسTorkzadeh & Jafari (2012) رهبری توسط 

و کارمندان دانشگاه شیراز سنجیده شد.  یعلمئتیهشد و روایی و پایایی آن در بین اعضای 

(، موافقم 5موافقم ) کاملاً) ای لیکرتطیف پنج گزینه صورتبهگویه است  62مقیاس مذکور که شامل 

است. در این مطالعه تلاش شد با  شدهیبنددرجه ((1مخالفم ) کاملاً(، 2(، مخالفم )0(، نظری ندارم )4)

رغبتی ها که خود بیگیر بودن پاسخ به گویهوقت جهیدرنتو  ،توجه به طولانی بودن مقیاس مذکور

تا از این طریق هم  ؛شود یابیاعتبار مقیاس تدوین و  شدهخلاصهفرم  خواندیفرامخگو را پاس

شود و هم به پژوهشگران،  ترآسانهای میدانی استفاده از این سازه و سنجه مربوز در پژوهش

یاری شود. نظر به  برمدارشبینی حاکم در شناسایی نوع جهان وپرورشآموزشمدیران و مسئولان 

 هشدخلاصهال پاسخ داده شود که آیا فرم ؤگفته شد، در این پژوهش تلاش شد به این سآنچه 

 بینی رهبری، از روایی و پایایی لازم برخوردار است؟ مقیاس جهان

 

 مبانی نظری

 رهبری بینیجهان

نگاه  "به معنای  weltanschauung از کلمه آلمانی (Worldviews) بینی در زبان انگلیسیجهان

کند که از طریق آن فردی جهان را آِید و این به ادراکات جهانی گسترده اشاره میمی "انبه جه

ها بازتابی از دنیای درونی بینیبه عبارتی جهان (.Wallace, 2007) کندتفسیر و با آن تعامل می

رقرار سازند که چگونه فرد با جهان اطراف ارتباط بمشخص می هاآندهند و فرد یا جامعه ارائه می

رهبری بر مبنای آنچه ما  بینیمعتقد است جهان Wexler (2006). (Moghalu, 2017)کند 

نماییم، به برداشت، ادراک، دریافت و احساس می )جهان درون و جهان بیرون( هستی کلبهنسبت 

د، کننها و اقدامات اساسی راهنمایی و هدایت میها افراد را به سمت آیینبینیآیند. جهانوجود می

 دهنداطمینان می هاآنبه  ؛ی اطلاعات ناقص و معتبر برآیندکنند که از عهدهبه افراد کمک می

ا بینی متناسب بگذاری کنند. با انتخاب یک جهانکه باید بر روی زمان، انرژی و علائق، سرمایه

 یسوهباوری روز ریزی و استفاده از فنتوان با برنامهشرایط و اقتضائات محیط متحول و متغیر می

 بینی رهبریجهان چهار نوعتر با مشکلات کمتر سوق پیدا کرد. در این قسمت، ای مطلوبآینده

 .شودیمدر سطح جهان قابلیت کاربرد دارند، معرفی  Wexler (2006) زعمبهکه 
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 بینی به رهبرانی اشاره دارد که از طریق کنترل واین نوع جهان :بینی کارآفرینیالف( جهان

کنند. لذا این نوع رهبری نیل به موفقیت در دستیابی به ایجاد رقابت، سازمان خود را هدایت می

اند، دها را منوط به کیفیت منابع انسانی، مالی و همچنین ایجاد نوعی رقابت بین افراد میمطلوبیت

ارد و به توان گفت این نوع رهبری در سطح عملیاتی و کاربردی سازمان قرار دبراین اساس می

ن بر کنترل بالا و رقابت بیرونی بر آ دیتأکبا  طلبفرصتمشهور است. رهبران  طلبفرصترهبری 

هستند که موفقیت و سود بیشتری را به دست آورند. تا جایی که با ضربه زدن به دیگران به انجام 

ی تئور بر اساسبینی کارآفرینی که های جهانلفهؤها و مکنند. شاخصهای خود اقدام میخواسته

 ذکر گردیده است. (1) است، در جدول شدهمیتنظاستخراج و  Wexler (2006) رهبری

 
بینی کارآفرینیجهان یهامؤلفهها و : شاخص1جدول شماره   

 هامؤلفه هاشاخص دیدگاه رهبری     

 ینیبجهان

 ینیکارآفر

 

؛ ازمانموفقیت س رهبران بر رقابت در راستای یدتأک طلب:رهبری فرصت نوع رهبری

دستان؛ فراهم کردن زمینه مناسب برای مدیریت ارزیابی نتیجه عملکرد زیر

 کسب سود.

بر  دیتأکها؛ بر رقابت جهت دستیابی به مطلوبیت یدتأک: عقلانیت مادی نوع عقلانیت

 های مادی جهت دستیابی به جایگاه والا.موقعیت

یرش تغییر، ذ؛ پطلبفرصتبران و تقلید ره یرونوشت بردار خلق مجدد: تغییر

 مزایایی برای سازمان همراه داشته باشد. کهیدرصورت

ک ی عنوانبه یشکنسنت: احتساب اصول اخلاقی بر مبنای پیامد مطلوب اصول اخلاقی

 .یک اصل اخلاقی عنوانبهاصل اخلاقی؛ رعایت حداقل قوانین و مقررات 

سود و منفعت در بازارهای در حال تغییر در  افزایش در زمان حال بودن: الگوهای زمان

بر ویژگی و موقعیت  یدتأکزمان حال؛ فراموشی تجارب گذشته و توجه و 

 کنونی.

خلاقان به موارد مختلف  موفق اولیه هستند: یشنهادکنندگانپخلاقان،  خلاقیت

بینی کنند؛ تجربه کسب کردن از خطاها و اشتباهات؛ پیشتوجه می

 .اقدامات دیگران

(Torkzadeh & Jafari, 2012) 

 

ای هستند، با بینی رهبری شبکهرهبرانی که دارای دیدگاه جهان ای:بینی شبکهب(جهان

کنند. رهبران دانش با استفاده از فناوری، ابداع و نوآوری و ابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می

نند. های برتر حمایت کافراد خلاق و ایدهپذیری و رقابت بیرونی بر آن هستد که از بر انعطاف دیتأک

های سازمان را منوط به همراه بودن با تغییرات، بنابراین این نوع رهبری دستیابی به مطلوبیت

داند و به رهبری دانش مشهور گشته محور قرار دادن دانش، شهرت و اعتبار اعضاء سازمان می
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بت بیرونی بر آن هستند که از افراد خلاق و و رقا یریپذانعطافبر  دیتأکاست. رهبران دانش با 

د، شونهای خلاق از قوه خلاقیت خود محروم میشبکه کهیهنگامهای برتر حمایت کنند، چون ایده

، رهبران دانش مسبب گریدعبارتبهدهد. جامعه نیروی پویای ایجاد تجربه و تغییر را از دست می

ای که بینی شبکهجهان یهامؤلفهها و د. شاخصشونهای جدید و نوآوری محسوب میبروز ایده

ذکر گردیده  (2) است، در جدول شدهمیتنظ استخراج و Wexler (2006) تئوری رهبری بر اساس

 است.

 
ایبینی شبکهجهان یهامؤلفهها و : شاخص9جدول شماره   

دیدگاه 

 رهبری

 هامؤلفه هاشاخص

بینی جهان

 ایشبکه

ر و هادی جهت تولید دانش؛ کافرادی مبت عنوانبهحتساب رهبران ا رهبری دانش: نوع رهبری

 بر روی ارتباطات نزدیک. یدتأکبر روی توانمندسازی زیردستان؛  یدتأک

 رمنظوبه: تفکر خارج از چارچوب مشخص و معین، ای در برابر بحرانعقلانیت شبکه نوع عقلانیت

ران؛ ایجاد و اختصاص شبکه ها و عقاید جدید برای کاهش بحدستیابی به انتخاب

های عالیتبر ف یدتأککل از بهترین اذهان و عملکرد برای مقابله با بحران؛ شمشارکتی مت

 .ظرهیرمنتغهای ها و ایجاد انگیزه برای افراد در راستای پیشرفتتیمی؛ تعیین مشوق

اشی از آن، : اتخاذ اصل اخلاقی بر مبنای نوآوری و فناوری ناصول اخلاقی اکتشافی تغییر

 شمول شدن اصول اخلاقی.جهان

 اسبر اسبینی آینده گزینشی؛ پیش طوربهتوجه به گذشته  طراحی آینده از قبل: اصول اخلاقی

 ی بهتر.تجارب گذشته و وضعیت کنونی سازمان؛ طرح ادعایی برای ایجاد جامعه

بر روی نوآوری  یدتأکها و هارت؛ ایجاد مخلاقان، تولیدکننده و محرک دیگران هستند الگوهای زمان

بر پیشرفت و توسعه سازمان با  یدتأکها؛ و خلاقیت؛ کارکردن مطابق با محدودیت

 برقراری ارتباط با محیط کار.

 و ابتکار. بر نوآوری یدتأکبر وحدت و پیوستگی بین افراد؛  یدتأک عقلانیت اکتشافی: خلاقیت

(Torkzadeh & Jafari, 2012) 

 

بر رقابت  دیتأکبینی اجتماعی به رهبرانی اشاره دارد که با جهان نی اجتماعی:بیج(جهان

کنند. لذا این نوع های فرهنگی، سازمان خود را هدایت میپذیری،گفتگو و ارزشگروهی، انعطاف

 های مشترک گروه، همکاری گروهیهای سازمان را منوط بر ارزشرهبری دستیابی به مطلوبیت
رهبران  شود.بینی، رهبری مشارکتی نامیده میدارد. رهبری در این نوع جهان دیتأکو ارتباطات 

ک ها و فرهنگ مشترپذیری بر آن هستند که ارزشبر رقابت درونی و انعطاف دیتأکمشارکتی با 

افراد، روحیه همکاری و مشارکت بین آنان را تقویت کنند و از این طریق از به خطر افتادن سیستم 

ها و و بدگمان شوند، جلوگیری کنند. شاخص دادهازدستود افراد روحیه خود را شکه موجب می
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استخراج و  Wexler (2006) تئوری رهبری بر اساسکه اجتماعی بینی جهان یهامؤلفه

 .گردیده است ذکر (0) است، در جدول شدهمیتنظ

 
بینی اجتماعیجهان یهامؤلفهها و : شاخص9جدول شماره   

دیدگاه 

 رهبری
 هامؤلفه هاشاخص

بینی جهان

 اجتماعی

مشارکتی و تیمی؛  صورتبهها : همکاری گروهی؛ انجام فعالیترهبری مشارکتی نوع رهبری

های ارتباطی؛ استفاده از رهبران حامی و هدایتگر امور زیردستان؛ توسعه شبکه

 منابع انسانی و مالی در راستای تحقق افراد.

 یدتأک ،هاآنبر همکاری بین افراد و مذاکره بین  یدتأک: اجتماعی -عقلانیت روانی نوع عقلانیت

 های اجتماعی.بر گروه

انطباق جامعه با محرکات و موضوعات جدید؛  عنوانبه: پذیرش تغییر توافق تغییر

گیری یک فرآیند یاد عنوانبههماهنگی نظام با تغییرات محیطی؛ پذیرش تغییر 

 .شدهیمتنظ

: محترم شمرده شدن سخنان یکدیگر اجتماعی قراردادول اخلاقی بر مبنای اص اصول اخلاقی

 در بین اعضا؛ پاداش دادن به صداقت و درستکاری. 

پرورش یادگیری و تطابق سازمان با جامعه از طریق استنتاج کردن از آینده:  الگوهای زمان

 موقعبههای مشترک؛ توجه به گذشته و حال و وفق دادن تسهیل فرهنگ ارزش

 سازمان به آینده.

: خودآگاهی؛ کمک کردن به کنندخلاقان دیگران را برای مقاصد مهم بیدار می خلاقیت

 ایجاد آگاهی در دیگران؛ دستیابی به تعادل.

(Torkzadeh & Jafari, 2012) 

 

 انونیگیرند از طریق سیستم قبینی تنظیمی بهره میرهبرانی که از جهان بینی تنظیمی:د(جهان

 کنند. بنابراین ایندادهای قانونی، سازمان خود را هدایت میسلسله مراتبی، کنترل و رعایت قرار

های سازمان را منوط بر حفظ وضع موجود، ثبات و پایداری و وفاداری نوع رهبری تحقق مطلوبیت

بر  دیتأکافراد به سیستم دانند و به رهبری بوروکراتیک معروف شده است. رهبران بوروکراتیک 

قرار  تیموردحماچتر قوانین  قوانین و مقررات دارند و زیردستان خود را مطابق عدالت، در زیر

 یرند.گقرار می تیموردحماچتر قوانین  مطابق با عدالت، همه افراد در زیر گریدعبارتبهگیرند. می

بر  دیأکتکه با بر کنترل نزدیک و رقابت درونی سعی بر آن دارند  دیتأکرهبران بوروکراتیک با 

نی بیهای جهانلفهؤها و مو قوانین و مقررات، بقای سیستم را حفظ کنند. شاخص مراتبسلسله

 (4) است، در جدول شدهمیتنظاستخراج و  Wexler (2006) تئوری رهبری بر اساسکه  تنظیمی
 ذکر گردیده است.
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بینی تنظیمیجهان یهامؤلفهها و : شاخص4جدول شماره   

(Torkzadeh & Jafari, 2012) 

 

است که در ادامه به برخی  شدهپرداختهرهبری  ینیبجهانچندی به  یهاپژوهشدر مطالعات و 

 اندازچشمبینی و در پژوهشی کیفی با عنوان جهان Vulinovich (2017)است.  شدهاشاره هاآناز 

میان  در که افتیدستدرون بخشی ورزشی نیوزلند به این نتیجه  یهاسازمانذینفعان رهبری در 

های رهبری مانند توانایی پیروان و درک پیروان، خودآگاهی، هوش هیجانی، توسعه و آموزه

در توسعه و ای بینی اجتماعی رهبران نقش و اهمیت ویژهو جهان اندازچشممدیریت روابط، 

و  یشناسمعرفت، مدرنپست یهنیزم دردر پژوهش خود   French(2016) موفقیت سازمان دارد.

دارد صنعت رهبری باید همزمان با تغییر زمان تغییر کند و روی آوردن بینی رهبری بیان میانجه

و مفروضات خود را بررسی کند و باید پیروان،  ینیبجهانبه این کار مستلزم این است که رهبر 

در  هاهای فرهنگپیچیدگی لیوتحلهیتجزانتقادی  طوربهرا آموزش دهند تا  هاسازمانرهبران و 

های فردی و جمعی را در بینیباید جهان داردیمسطح ملی و جهانی را فراگیرند، همچنین عنوان 

ای تحت در مطالعهValk & et al (2011) درک کرد.  تهیمدرنپست یشناختمعرفتدرک متقابل 

-ختها، به این موضوع پردتربزرگبه تصاویر  عمل کردنو  فکر کردنها و رهبری: بینیعنوان جهان

ج شود استخراها در مطالعات رهبری و مضامینی که از آن ناشی میبینیاند که چگونه مفهوم جهان

دیدگاه 

 رهبری
 هامؤلفه هاشاخص

 

 

بینی جهان

 تنظیمی

 

 

 

 

 

ها در بر حفظ وضع موجود، نظارت بر اجرای برنامه یدتأک رهبری بوروکراتیک: نوع رهبری

 یردستان.زراستای قوانین و مقررات؛ عدم مبادله اطلاعات بین رهبر و 

اهنگی ؛ همشدهیینتعنین رواج نظام سلسله مراتبی؛ تبعیت از قوا عقلانیت عملی: نوع عقلانیت

بینی مشکلات؛ اقتدار سازمان رسمی نظم و انضباط ها و امور سازمانی؛ پیشفعالیت

ه رسمی ب صورتبهها مشیها خطنظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ابلاغ سیاست

 .یردستانز

ش یرهای عملیاتی استاندارد؛ پذکمترین تغییر و تبدیلات در روشسازی: میزان تغییر

و ثبات  اپایشبشود که و تغییرات تنها زمانی پذیرفته می شدهیزیربرنامهتغییرات 

 سازمان افزایش یابد.

اصول اخلاقی یعنی اطاعت از قوانین و مقررات؛  اصول اخلاقی بر مبنای وظیفه است: اصول اخلاقی

 ها. اصول اخلاقی یعنی رعایت رسوم و سنت

ابی آوری، ذخیره و بازی: به حداقل رساندن بلاتکلیفی با گردبه گذشتهامتیاز دادن  الگوهای زمان

 ها و رسوم گذشته.های گذشته؛ احترام به سنتاطلاعات و داده

: مهارت انجام امور روتین و مشخص شده؛ کنندخلاقان، مشکلات سخت را حل می خلاقیت

 ت موجود.اها و اطلاعاستفاده از داده
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کنند که رهبران با موضوعات ملی و جهانی با توجه به لنز و ساختار عنوان میگردد. آنان می

 ا تعیینر هاآنو عملکرد  فکر کردنبینی رهبران نحوه کنند و جهانبینی خود برخورد میجهان

در پژوهشی به بررسی  Isaac Mostovicz, Kakabadse & Kakabadse (2009)کند. می

د که کنکه تضمین می یمؤثرتنها عامل  عنوانبهو آن را  اندپرداختهبینی در توسعه رهبری جهان

وهش در پژVisser (2005) اند.مداوم رفتار اخلاقی خود را بهبود بخشند معرفی کرده طوربهرهبران 

ها برای توسعه و ها و ملتدارد که سازمانبینی و رهبری جهانی بیان میخود با عنوان جهان

از قبیل: فیزیکی، اقتصادی، فکری/ عاطفی، معنوی/اخلاقی،  "سرمایه"پیشرفت نیاز به هفت نوع 

ها رهبران نیازمند یک ، دولت و سرمایه اجتماعی دارند؛ برای تحقق این سرمایهستیزطیمح

بینی یکپارچه، از ضرورت و اهمیت این هفت نوع سرمایه در ذهن دارند تا بتوانند هم این جهان

بینی پیروانشان در مورد اهمیت و تسخیر این هفت نوع سرمایه ها را ایجاد کنند و هم جهانسرمایه

بینی توان پاسخگویی به محیط تحت عنوان پیش Najafi  (2018)نتایج پژوهش .را شکل دهند

انجام سازمانی در مدارس ابتدایی و متوسطه شهر شیراز نشان  باواسطهرهبری  ینیبجهان بر اساس

کننده مثبت و معنادار توان  بینیانسجام سازمانی پیش باواسطهبینی رهبری داد که انواع جهان

بینی رهبری است جهان ذکرشده  Barati (2015) در پژوهش باشند.پاسخگویی به محیط می

اری مثبت و معناد طوربهتوان پاسخگویی به محیط قادر است تصویر بیرونی سازمان را  اسطهباو

به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و   Azad (2014)در پژوهشی دیگر بینی کند.پیش

بینی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی پرداخت. نتایج گری جهانپاسخگویی به محیط با واسطه

بینی کننده معنادار توان پاسخگویی به محیط از آن بود که ساختار سازمانی پیشپژوهش حاکی 

بینی کننده معنادار بینی رهبری نیز پیشجهان باواسطهاست. همچنین ساختار سازمانی 

 باشد.پاسخگویی به محیط می

Dehghan (2014)  و ج بینی رهبری با بلوغکه انواع جهان افتیدستدر پژوهشی به این نتیجه

بینی کننده معنادار بلوغ جو بینی رهبری پیشدانشگاه، دارای رابطه معناداری است. انواع جهان

ی بینهمزمان، پیش طوربهبینی رهبری و ساختار سازمانی در دانشگاه بود و همچنین انواع جهان

 Torkzadeh & Jafari نتایج پژوهشهمچنین باشند. کننده معنادار بلوغ جو در دانشگاه می

بینی رهبری در اکثر جهان و کارمندان نوع یعلمئتیهنشان داد که؛ از دیدگاه اعضای  (2014)

  .باشدیم یجوسازمان( نوع مثبت و منفیکننده معنادار ) بینیموارد پیش

بینی رهبری مدیران در اثربخشی و با توجه به مطالب مذکور و با نظر به اهمیت نوع جهان

در این زمینه  معتبر، ابزاری وپرورشآموزشم است که مدیران و مسئولان پاسخگویی مدارس، لاز

ر توسعه یا تغیی وضعیت موجود، در صورت لزوم برای در دست داشته باشند تا با کسب آگاهی از

ی ابیبااعتبار بینی رهبری مدیران اقدام نمایند، در این راستا، در این مطالعه تلاش شد نوع جهان
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در اختیار  ابزاری دقیق Torkzadeh & Jafari (2012) بینی رهبریقیاس جهانم شدهخلاصهفرم 

قرار داده شود تا از این  هاسازمانو دیگر  وپرورشآموزشریزان و مسئولان برنامه پژوهشگران،

رهبری مدیران، در جهت اثربخشی هر  ینیبجهانطریق، با ارزیابی آسان و شناسایی مستمر نوع 

 سازمانی مربوطه اقدام نمایند. یاهتلاشچه بیشتر 

 

 یشناسروش

بینی رهبری بود و جامعه مقیاس جهان شدهخلاصههدف کلی از انجام این پژوهش، اعتباریابی فرم 

شهر شیراز نفر(  5053) و متوسطه دولتی نفر( 0353) ی معلمان ابتداییآماری پژوهش شامل کلیه

دوره  برحسب) ایطبقه -گیری تصادفیمونهبود، که با روش ن 1036-1031در سال تحصیلی 

تعداد افراد نمونه  5نفر برآورد گردید. در جدول  063فرمول کوکران تعداد  بر اساسو تحصیلی( 

 است. شدهدادهبه تفکیک مقاطع نشان 
 

: فراوانی و درصد حجم نمونه پژوهش0جدول  

 درصد حجم نمونه مقاطع ردیف

5/42 151 ابتدایی 1  

لمتوسطه او 9  126 0/20  

2/04 36 متوسطه دوم 9  

 133 063 جمع کل 4

 
بینی رهبری استفاده شد که شامل مقیاس جهان شدهخلاصهآوری اطلاعات از فرم برای جمع

 است که ای، اجتماعی و تنظیمی، شبکهبینی رهبری در انواع کارآفرینیچهار زیرمقیاس جهان

دارای ابعاد نوع عقلانیت، خلاقیت، الگوهای زمان،  بینی رهبری خودهریک از این چهار نوع جهان

گویه با طیف پنج  03مشتمل بر  شدهخلاصهرهبری هستند. این فرم تغییر، اصول اخلاقی و سبک

، (4) موافقم، (5) موافقم کاملاً  آن بدین شرح است: ینمره ده. که نحوه باشدیمای لیکرت گزینه

رهبری در  ینیبجهانها برحسب انواع توزیع گویه .(1) مخالفم کاملاً، (2) مخالفم، (0) نظری ندارم

 .است مشاهدهقابل( 6)جدول 

 

 
بینی رهبریهای مربوط به مقیاس جهان: توزیع گویه0جدول   

هازیر مقیاس هاشماره گویه    
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بینی کارآفرینیجهان  21-25-24-13-10-0  

ایبینی شبکهجهان  03-26-20-23-13-13-6-1  

اجتماعی بینیجهان  22-21-11-16-14-12-3-1-5  

بینی تنظیمیجهان  23-23-15-11-3-4-2  

 

 هایافته

 رهبری بینیجهانبررسی روایی و پایایی مقیاس 

 الف( تحلیل گویه و آلفای کرونباخ

نخستین بار در بین ( Torkzadeh & Jafari, 2012) رهبری بینیروایی و پایایی مقیاس جهان

 هشمار در جدولارمندان دانشگاه شیراز سنجیده شد، که نتایج مربوطه و ک یعلمئتیهاعضای 

  است. مشاهدهقابل( 1)

 بینی رهبری: روایی و پایایی مقیاس جهان1جدول 

همبستگی یبضراطیف  زیر مقیاس  پایایی سطح معناداری 

25/3-31/3 کارآفرینی  3331/3  63/3  

ایشبکه  34/3- 43/3  3331/3  34/3  

43/3 -32/3 اجتماعی  3331/3-333/33  33/3  

53/3 -14/3 تنظیمی  3331/3  33/3  

 
 & Torkzadeh) بینی رهبریمقیاس جهان شدهخلاصهدر پژوهش حاضر نیز روایی و پایایی فرم 

Jafari, 2012) فایو آل( ها با نمره کلضریب همبستگی بین گویه) با استفاده از روش تحلیل گویه 

که در جدول ملاحظه  طورهماناست.  شدهدادهنشان ( 3) ر جدولکرونباخ محاسبه گردید که د

باشد. همچنین بینی رهبری میحاکی از روایی مطلوب انواع جهان آمدهدستبهشود نتایج می

ی بینهای هر یک از انواع جهانبا توجه به تعداد گویه مورداستفادهضرایب پایایی حاصل از ابزار 

 . مطلوبی استو در سطح  دیتائرهبری مورد 

 

 

 

 
بینی رهبریمقیاس جهان شدهخلاصه: روایی و پایایی  فرم 1جدول   

همبستگی یبضراطیف   زیر مقیاس  پایایی سطح معناداری 
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35/3-12/3 کارآفرینی  3331/3  01/3  

ایشبکه  32/3- 63/3  3331/3  31/3  

15/3 -31/3 اجتماعی  3331/3  31/3  

65/3 -63/3 تنظیمی  3331/3  13/3  

 

 مرتبه اول تأییدیالف( تحلیل عامل 

است:  شدهارائهمرتبه اول  یدییتأدر ادامه مدل عاملی و ضرایب معناداری حاصل از تحلیل عامل 

بینی کارآفرینی بیشترین ضریب دهد که در این مقیاس در نوع جهاننشان می 1مندرجات شکل

 ط به زیرمقیاس الگوهای زمانو کمترین ضریب مربو (13/3) مربوط به زیرمقیاس اصول اخلاقی

و کمترین  (33/3) ای بیشترین ضریب مربوط به زیرمقیاس خلاقیتبینی شبکهدر نوع جهان، (45/3)

اجتماعی بیشترین ضریب مربوط به بینی در نوع جهان، (60/3) ضریب مربوط به زیرمقیاس تغییر

در نوع ، (43/3) خلاقیتبه زیرمقیاس  و کمترین ضریب مربوط (36/3) رهبری زیرمقیاس سبک

و کمترین ضریب  (10/3)بینی تنظیمی بیشترین ضریب مربوط به زیرمقیاس  نوع عقلانیت جهان

 (ینیبجهان)انواع  های مقیاس روی عاملهمه ماده باشد.می، (02/3)مربوط به زیرمقیاس خلاقیت 

 .اندداشته، P<3331/3 معناداری دار، در سطحمربوطه بار مثبت و معنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامؤلفه                                    ینیبجهاننوع           



  425 8931 پاییز سوم، شماره، هفتمدوره                                           فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 
رهبری ینیبجهانمرتبه اول مقیاس  یدییتأ: ضرایب حاصل از تحلیل عامل  1شکل  

 
 

بینی رهبریهای برازندگی مدل عاملی جهان: شاخص3جدول    

 χ 2 شاخص
Df 

χ2/df CFI PCFI RMSEA 

.3 مرتبه اول 026  201 61/2  31/3  13/3  36/3  

 

 ، χ2/df  ،CFI  ،PCFI یهاشاخص، مقدار شودیم، مشاهده 3گونه که در جدول شماره همان
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RMSEA های ها و ملاکبینی رهبری با شاخصدر این پژوهش برای مقیاس جهان آمدهدستبه

 های برازندگی همخوانی دارند.برای مقادیر مناسب شاخص شدهمطرح

 

 مرتبه دوم: یدییتألیل عامل ب( تح

. نتایج حاصل از این دهدیمرهبری را نشان  ینیبجهان، بار عاملی انواع مقیاس 2شکل شماره

ینی بکه نوع جهان بیترتنیابهاز انواع از روایی بالایی برخوردارند.  هرکدامتحلیل نشان داد که 

و  33/3، نوع اجتماعی با بار عاملی 33/3 ای با بار عاملی، نوع شبکه33/3ی بار عاملکارآفرینی با 

 . کنندرهبری را تبیین می ینیبجهانمقیاس 33/3نوع تنظیمی با بار عاملی

 
ی رهبرینیبجهانی مرتبه دوم مقیاس دییتأ: ضرایب حاصل از تحلیل عامل  9شکل  

 

رهبری ینیبجهان: شاخص های برازندگی مدل عاملی 11جدول    

 χ 2 Df χ2/df CFI PCFI RMSEA شاخص

 36/3 13/3 31 55/2 201 0.635 مرتبه دوم

 

 ، χ2/df  ،CFI ،PCFI یهاشاخص، مقدار شودیم، مشاهده 13که در جدول  گونههمان 

RMSEA های ها و ملاکبینی رهبری با شاخصدر این پژوهش برای مقیاس جهان آمدهدستبه

 مخوانی دارند.های برازندگی هبرای مقادیر مناسب شاخص شدهمطرح

 گیرینتیجه
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پوشیده نیست. با  کسچیهاهمیت رهبری اثربخش و نقش آن در موفقیت و بهسازی مدارس بر 

آموزشی همواره بر این باورند که رهبری ستون اصلی  گذاراناستیستوجه به این مهم، محققان و 

 هات و اثربخشیبهسازی مدرسه بوده و رهبران در تمامی سطوح مدارس نقش کلیدی در اصلاحا

. در این میان آنچه تفکر و اقدامات رهبران را ((Leithwood, patten & Jantzi, 2010دارند 

اخص  ریتأث، که بر روی نتایج یک سازمان هاستآنبینی فکری و جهان اندازچشمسازد متمایز می

 . (Valk & et al 2011دارد )

ویی پاسخگ نیتأمترین عامل در بنیادی عنوانبهبینی رهبری مدیران نظر به اهمیت نوع جهان

(Asree, Zain & Rizal Razalli, 2010 سازمانی موفق خواهد بود و به بقای خود در محیط ،)

ات و اقتضائ طیشراهای رهبری متناسب با بینید کرد که بر توسعه و کاربست جهانکمک خواه

های اجتماعی محسوس و حیاتی ی فعالیتهامحیطی تمرکز نماید. توجه به این امر در کلیه زمینه

 آنتداوم و بقای  جامعه و آموزشی که نقش اساسی در گردش امور یهانظاماما این نیاز در  ؛است

ها اعمال، اقدامات و احساسات افراد را کنترل بینیجهان چراکهیابد، دارند اهمیت بیشتری می

ید انجام گیرد و اینکه چگونه انجام پذیرد، سازند و آنچه بارا مشخص می هاتیمحدودکنند و می

لب موجود در سرمایه و انرژی در این راه صرف شود همه در مطا ازلحاظکه  ییهانهیهزچگونه 

بینی رهبری مدیران و بنابراین شناسایی نوع جهان .)Wexler, 2006 (بینی رهبران استجهان

بت و دارای توانایی بالقوه برای درک های مثبر مبنای این چارچوب، اولین گام هاآنگزینش 

که  ؛است درازمدتدر  ژهیوبههای مختلف ها و فرهنگها، سازماناثربخشی رهبری در موقعیت

ویژه قرار گیرد. در این راستا لازم  موردتوجه وپرورشآموزشبایستی از سوی مدیران و مسئولان 

 یهانظامرهبری مدیران در دسترس  ینیبجهاناست ابزاری مدون و معتبر برای پایش مستمر نوع 

 شدههخلاصباشد؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شد با اعتباریابی فرم  هاسازمانآموزشی و دیگر 

به تحقق این مهم کمک شود. نتیجه   Torkzadeh & Jafari (2012) بینی رهبریمقیاس جهان

 یهامؤلفهو دوم حاکی از آن بود که  مرتبه اول یدییتأاز تحلیل عامل  آمدهعملبههای ارزیابی

بینی رهبری مربوطه بوده و انواع نوع جهان کنندهنییتب یخوببهدر مقیاس مذکور  شدهنیتدو

-( از توان بالایی برای تبیین مقیاس جهانای، اجتماعی و تنظیمیکارآفرینی، شبکهبینی رهبری )جهان

گر روایی و پایایی مطلوب مقیاس است؛ بینی رهبری برخوردار هستند. همچنین نتایج بیان

محققان و کلیه  ،برداری از سوی مدیرانو بهره استفادهقابلاین مقیاس،  اکنونهم کهینحوبه

بینی رهبری مدیران است و پژوهشگران ارزیابی نوع جهان منظوربهنظام آموزشی،  اندرکاراندست

ضر استفاده کنند. در پایان لازم است به توانند متناسب با نوع پژوهش خویش از مقیاس حامی

کمبود پیشینه و ادبیات تحقیق کافی در داخل و خارج از کشور  ازجملههای پژوهش محدودیت

بینی رهبری، همکاری محتاطانه معلمان نسبت به تکمیل پرسشنامه و در زمینه متغیر جهان
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 اشاره آن از ناشی یهاتیمحدودو  هاداده گردآوری منبع تنها عنوانبه پرسشنامه از استفاده

 .داشت
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