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  Abstract 
As social entities, schools should use their internal ability to adapt to 

environmental changes if they want to compete and achieve success, and this 

can lead to the effective fulfillment of their responsibilities. In fact, using 

response improvement systems is one of the most fundamental activities in 

organizations (such as schools) to positively align with the changes that can 

help to achieve the constructive aims of that organization. 

The response is defined as the amount of adherence of the organization to the 

ultimate promise to fulfill some of the activities and services. In fact, a 

response is an aim for every organization and usually contains an external 

orientation. In a systemic view, response to environmental conditions 

consists of conceptual, structural, and functional aspects. These aspects are 

the basis of response ability in any organization and their quality directly 

affects response. To fulfill their aims and fundamental desirability, 

organizations should adopt appropriate mechanisms. By choosing a suitable 

worldview, leaders can adjust the conditions in a way that all parts of the 

organization coherently respond to interior and exterior needs. Worldviews 

consist of cognitive and affective hypotheses which are based on a definition 

of truths and on which people base their lives. Wexler (2006) argues that 

worldviews can be classified as entrepreneurial, regulatory, communitarian, 

and network, and believes that worldviews are created based on what we feel 

about the environment surrounding us. 

One of the most important effects of effective leadership is its role in the 

integrity and solidarity of the organization, which can have positive outcomes 
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that can lead to effectiveness and hence response. In other words, should 

organizations work fast and fully flexible and respond to environmental 

conditions, they need to have solidarity in their business processes. Solidarity 

means alliance or agreement between feelings and action, especially among 

people with similar interests. As a whole, organizational solidarity consists of 

two aspects: social-emotional solidarity and instrumental solidarity, one of 

the most important benefits of which is enhancing the ability of the 

organization to respond to environmental needs. . In a sense, creating 

solidarity in an organization, lead to share common ideas, values, attitudes 

and interests. Performance of the members improve continuously and the 

system try to response environment. Hence, researchers believe that the 

degree of solidarity determines the degree of success in group activities in 

various economic, social, cultural and organizational aspects 

According to what was mentioned above and the responsibility of schools as 

entities that benefit all aspects of society directly or indirectly, and also 

considering the important role of the school environment in securing the 

organizational existence and their effectiveness, we need to identify the 

environmental requirements and dynamically respond to interior and exterior 

requirements of this social entity. Therefore, this study aimed to model the 

instrumental relationships of leadership worldview and the ability to respond 

to the environment through organizational solidarity. Doing this research will 

help educational authorities to find out the appropriate way to select and 

educate managers and choose leaders and managers for schools who have a 

more efficient worldview according to the model. In this way, these managers 

can provide the required condition to enhance and improve solidarity and 

hence, response. 

This study aimed to model the structural relationships of leadership worldview 

and Power of Response to Environment with the Mediating Role of 

Organizational Solidarity. The research method was descriptive - 

correlational. The study statistical population included all primary and 

secondary public school teachers of Shiraz which 369 people were selected 

by random-stratified sampling method and based on Cochran's formula. 

Research instrument included a short-form of the leadership worldview scale, 

a short-form of the organizational solidarity scale, and a short-form of the 

power of response to environment scale which were distributed and collected 

between research sample after calculating their reliability and validity. To 

analyze the research data, AMOS software and structural equation model test 

were used. The research findings showed that the schools power of response 

to environment is directly predicted by a variety of leadership worldviews 

entrepreneurial (β=0.18), networking (β=0.25) and regulatory (β=0.19).  Also 

a variety of leadership worldviews entrepreneurial (β=0.27), communitarian 

(β=0.33), networking (β=0.30) and regulatory (β=0.30) indirectly predicted 
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the power of schools to respond to environment through organizational 

solidarity. Therefore, school administrators and leaders can focus on 

leadership worldviews to improve the power of response to environment and 

utilize the organizational solidarity to facilitate this process. 

According to the findings of the result and considering the undeniable effect of 

managers' leadership worldviews on organizational solidarity and schools' 

responses, it is suggested that educational managers and planners try to 

develop and apply the leadership worldviews which align with environmental 

requirements so that they can enhance the ability of schools to respond to the 

environment. To achieve this, an appropriate and common conceptual 

framework should be developed about leadership worldview and its aspects 

in school leaders. Also, the needed instrumental mechanisms should be 

provided so that a clear framework is provided to form an effective 

leadership worldview at schools. To achieve this, a system consisting of 

conceptual, structural, and functional aspects should be developed about the 

topic (leadership worldview). In order to develop cultural and then structural 

and functional aspects to develop and realize leadership worldview, cultural 

conditions should be provided. 

Also, by increasing organizational solidarity, school managers and leaders can 

significantly improve response to the environment. Some strategies can be 

helpful in this regard. Teachers should participate in the important decisions 

of schools; the needs of school staff and teachers should be considered when 

setting organizational goals; teachers should feel that fulfillment of their 

goals is as important as that of school goals; common interests of members 

should be emphasized and attempts should be made to fulfill their interests; 

school strategies should be in accordance with the interactive environment as 

it can lead to a situation that teachers and school staff can share their ideas 

and members will be unified to achieve their common goal. These can help to 

improve the effectiveness of response at schools. 

Keywords: Leadership, Leadership Worldview, Organizational Solidarity, 

Power of Response to Environment, School. 
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با  طیبه مح ییگوو توان پاسخ یرهبر ینیبجهان یروابط ساختار یالگوساز

 یانسجام سازمان یگرقش واسطهن

 2، زهرا نجفی1جعفر ترک زاده

 چکیده
ۀ آماری پژوهش شامل کلیّ جامعۀ .شدفی و از نوع همبستگی انجام پژوهش حاضر با روش تحقیق توصی

 ای )بر حسب دورۀطبقه -گیری تصادفیدولتی شیراز بود که با روش نمونه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطۀ

س مقیا شد. ابزار پژوهش شامل فرم خالصه شدۀنفر انتخاب  369راساس فرمول کوکران تعداد تحصیلی( و ب

مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس توان پاسخگویی به محیط بود که پس  بینی رهبری، فرم خالصه شدۀجهان

افزار  ژوهش از نرمهای  پ.  به منظور تحلیل دادهشدآوری از محاسبه روایی و پایایی بین نمونه توزیع و جمع

AMOS  پاسخگویی  های پژوهش نشان داد که توانادالت ساختاری استفاده شد. یافتهو آزمون مدل مع

به صورت مستقیم و تنظیمی  ایبینی رهبری کارآفرینی شبکهانواع جهان مدارس به محیط به وسیلۀ

از طریق  ای و تنظیمیاعی، شبکهبینی رهبری کارآفرینی، اجتمبینی شده است. همچنین انواع جهانپیش

اند. بنابراین کردهبینی ن پاسخگویی مدارس به محیط را پیشانسجام سازمانی به صورت غیر مستقیم، توا

و  کنندبینی رهبری تمرکز بهبود توان پاسخگویی به محیط بر جهان برایتوانند مدیران و رهبران مدارس می

 مانی بهره گیرند.برای تسهیل این فرایند از انسجام ساز

 .بینی رهبری، انسجام سازمانی، توان پاسخگویی به محیط، مدرسهجهان: هاکلیدواژه
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 مقدمه

های تکنولوژیکی ها، تغییر تقاضای مشتری و پیشرفتسرعت رشد جهانی شدن، تشدید رقابت

اف دشوار یا یابی به اهدکند که در آن مزیت رقابتی پایدار برای دستسریع، محیطی را ایجاد می

عالوه بر این تنوع و پیچیدگی (. Bhatt, Emdad, Roberts & Groer, 2010) غیرممکن است

گیرد و معموال با عدم اطمینان همراه است، ها قرار میحوادث و حوادثی که خارج از سازمان

 ,Akhavan, Sanjaghi, Rezaeenour & Ojaghi) سازدبینی آینده را دشوارتر میپیش

ها )از جمله مدارس( به عنوان نهادهای اجتماعی برای کسب در این شرایط سازمان (.2014

های داخلی خود با تغییرات موفقیت و ماندن درکوران رقابت باید بتوانند با تکیه بر توانمندی

تحقق اثربخش وظایف خود را فراهم سازند. در واقع  سازوار شوند و از این رهگذر زمینۀمحیطی 

ی همگامی مثبت با تغییرات و توانای ها در سازمان جهتترین فعالیتترین و اساسییکی از مهم

های رسیدن به هدف برایهای بهبود پاسخگویی رقابت سالم در جامعه استفاده از سیستم

از این رو (. Murphy & Datnow, 2003) شودمطلوب و سازنده آن سازمان محسوب می

دانند ملی و جهانی می ند و خود را نیازمند حضور در عرصۀکنها تا زمانی که تالش میسازمان

هستند. ناچار به سازواری و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و بیرونی محیطی خود 

 & Hall, Blass, Ferris) 1اساسی تئوری سازمان ۀپاسخگویی به عنوان بدنه و پیکر

2004 Massengale,) 2پذیری سازمانبه انعطاف (2009 & Gómez, Verdú Gras )اشاره دارد 

ایجاد،  برایو به معنای سازواری و پاسخگویی پویای سازمان به اقتضائات درونی و محیطی خود 

از  (.Torkzadeh, 2009) استمعنادار خود در محیط پیچیده و برآیند کنونی  حفظ و استمرار

و  4، ساختاری3ییک منظر سیستمی پاسخگویی به شرایط محیطی دارای سه بعد مفهوم

های اصلی توان ابعاد مذکور، پایه(. Torkzadeh, & Nekoomand, 2015) است 5عملکردی

ثیرگذار است. کیفیت آنان بر میزان این مفهوم تأپاسخگویی هر سازمانی را تشکیل داده و 

های اساسی سازوکارهای مناسب را ها باید بتوانند در جهت تحقق اهداف و مطلوبیتسازمان

 گذار، هدایت. در این راستا رهبران به عنوان آغازگر، هدفکنندپاسخگویی به محیط اتخاذ  ایبر

                                                           
1. organisation Theory 

2. organizational Flexibility 

3. Conceptual 

4. Structural 

5. Functional 
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ها به سمت تحقق دهی سازمانانگیزاننده، نقش اساسی در بسترسازی و جهتکننده، رابط و بر

 (. Torkzadeh & Nekomand, 2014) ی به شرایط و اقتضائات محیطی دارندپاسخگوی
 Asree, Zain & Rizal) مین پاسخگوییترین عامل در تأه عنوان بنیادینیاز به رهبری ب 

Razalli, 2010.)  اما این نیاز  های اجتماعی محسوس و حیاتی استهای فعالیتزمینه تمامدر

های آموزشی که نقش اساسی در گردش امور و تداوم و بقای آن دارند اهمیت بیشتری در نظام

 یابی به هدف مشترک استگروهی از افراد برای دست یابد. رهبری نفوذ فرد بهمی

(Amanchukwu, Stanley & Ololube, 2015) .توانند های مختلف میرهبران با انتخاب سبک

و در نتیجه  کنندکسب اهداف سازمانی تسهیل  براییندهای داخلی و خارجی سازمانی را فرا

ثر راهبردها و اقدامات رهبری نیز متأخشی بخشی سازمانی را افزایش دهند. در این میان اثرباثر

ها بینیجهان (.Valk  et al, 2011) بینی رهبران استاز طرز تفکر، شخصیت وکیفیت جهان

ها هستند و افراد تعریفی از واقعیت بر پایۀ شوند کههای شناختی و عاطفی را شامل میفرضیه

 Wexler (2006) در این راستا. (Madden, 2014) کنندها مدیریت میزندگیشان را براساس آن
داند و می 4ایو شبکه 3، اجتماعی2، تنظیمی1کارآفرینی ها را مشتمل بر چهار نوعبینیجهان

نسبت به هستی و محیط پیرامون خود برداشت و  ها بر مبنای آنچه مابینیمعتقد است جهان

-بینی رهبری نوعی جهتجهان Wallace (2007) به زعم آید.به وجود می کنیماحساس می

سازد. لذا از آنجا که وی را مطرح می یهاها و ارزشگیری مفهومی است که الگوی ایده

 Breaux, Munyon, Hochwarter) پاسخگویی بیشتر به عنوان مفهومی ذهنی است نه عینی

& Ferris, 2009) ،بینی رهبری است؛ به این معنی که پاسخگویی ثیر جهانبه شدت تحت تأ

بسته به درک شخص از واقعیت سازمانی است. چون کنش و واکنش افراد براساس ادراک آنان وا

، 5رسد مفهوم پاسخگویی سازمانیبنابراین به نظر می (.,Hall et al 2009) از واقعیت است

ترین کند. یکی از مهمبینی وی جلب میتوجهات را به سمت مباحث مربوط به رهبری و جهان

اثربخش نقش آن در ایجاد یکپارچگی و انسجام در سازمان و پیامدهای مثبت ثیرات رهبری تأ

آن است تا بتواند از این طریق زمینه اثربخشی و در نتیجه پاسخگویی را فراهم کند. انسجام 

رسیدن به منافع مشترک  برایها که در آن افراد و گروه شودسازمانی به موقعیتی اطالق می

 کنند، حتی اگر این برخالف منافع مستقیم آنان باشدد مشارکت میسازمانی که عضو آن هستن

                                                           
1. Entrepreneurial worldview 

2. Regulatory worldview 

3. Communitarian worldview 

4. Network worldview 

5. Response to environment 
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(Van Oorschot, 2014 .)ز انسجام سازمانی یکی ا اند کهاز این رو محققان بر این عقیده

 & Nunan, Hara) کندسازمانی است که از هم گسیختگی آن جلوگیری می خصوصیات شبکۀ

Onyango, 2015) .و  1عاطفی –ی دارای دو بعد انسجام اجتماعیبه طور کلی انسجام سازمان

ترین فواید آن افزایش و از مهم (Seyyed Javadin, 2007) است)ساختاری(  2انسجام ابزاری

 (.Li & Zhang, 2010) پاسخگویی به شرایط محیطی است برایتوانمندی سازمان 

ی که تمامی ابعاد سساتمؤعنایت به مطالب مذکور و با توجه به رسالت مدارس، به عنوان  با

با در نظر گرفتن نقش تعیین  جویند وجامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم از آن انتفاع می

 ,Andrews & Johansen) هامحیط مدارس در تضمین حیات سازمانی و اثربخشی آن کنندۀ

 ی این نهادشناسایی الزامات محیطی و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و بیرون(، 2012

یابد. از طرفی الزام مدارس در مسیر آور ضرورت میای مهم و چالشلهاجتماعی، به عنوان مسأ

بینی رهبران انداز فکری و جهاند چشمتطبیق با تغییرات و پاسخگویی به شرایط محیطی نیازمن

کند که بوسیله آن بینی رهبران چارچوبی را ایجاد میجهان (.Asree et al, 2010) استآن 

ترین پاسخگویی سازمان به سخت ران، خط سیر پیشرفت سازمان و نحوۀام و عمل رهباقد

 ین اصل پذیرفته شده است کهاز طرفی دیگر ا (.Valk, 2011) یابدهای محیطی نمود میچالش

 ,Li & Zhang) ی سازگاری با محیط بیرونی، یکپارچگی و انسجام درونی سازمان استالزمه

سازی روابط ساختاری جهان بینی رهبری و توان این پژوهش مدلاز این رو هدف (. 2010

های این الزم به ذکر است یافته گری انسجام سازمانی است.پاسخگویی به محیط با نقش واسطه

-تا شناخت جامعی از نوع جهانکند مین آموزش و پرورش کمک مسؤوالپژوهش به مدیران و 

ر مدارس و همچنین میزان پاسخگویی سازمان به بینی و میزان انسجام و یکپارچگی حاکم ب

را برای شناخت نوع  یهایشرایط محیطی به دست آورند. همچنین انجام این پژوهش زمینه

و در صورت لزوم راهکارهایی را برای  آوردبینی کارآمد و اثربخش در مدارس فراهم میجهان

پاسخگویی مدارس به تغییرات  بینی موجود در مدارس در جهت افزایش توانتغییر نوع جهان

تا به  کندن آموزش و پرورش کمک میمسؤوالدهد. این پژوهش به مدیران و محیطی ارائه می

انسجام سازمانی را  برایالزم  های اعضا و سازمان، بستر و زمینۀمنظور تحقق اهداف و مطلوبیت

اقدامات ضروری را برای  ها وفراهم آورند، تدابیر الزم برای حصول آن اتخاذ و سپس فعالیت

 . بهشودالزم برای پاسخگویی به محیط فراهم  برد و تحقق انسجام انجام دهند تا زمینۀپیش

                                                           
1. Social-emotional 

2. Instrumental 
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تا به نوعی،  کندن آموزش و پرورش کمک میمسؤوالریزان و عالوه انجام این پژوهش به برنامه

رای مدارس انتخاب کنند به گزینش، انتخاب و آموزش مدیران پی ببرند و مدیران و رهبرانی را ب

بینی کارآمدتری را براساس مدل داشته باشند تا این مدیران شرایط الزم را برای ارتقا و که جهان

 بهبود انسجام و در نتیجه توان پاسخگویی فراهم آورند.

 مبانی نظری

هایی که شکل واقعیت حصور کردن عمیق باورها است دربارۀبینی مجهان: جهان بینی رهبری

 ,Valk et al)دهد سازد و جهت میکردن را مشخص میو چگونگی فکرکردن و عمل گیردمی

دهند و مشخص ها بازتابی از دنیای درونی فرد یا جامعه ارائه میبینیبه عبارتی جهان(. 2011

 Wexlerبه زعم  (.Moghalu, 2017)سازند که چگونه فرد با جهان اطراف ارتباط برقرار کند می

ها، اقدامات و راهکارهای اساسی راهنمایی و هدایت ها افراد را به سمت آیینبینیهانج (2006)

انسانی، زمان و  آورند که با سرمایۀها به وجود میکنند و این اطمینان را برای رهبران سازمانمی

از  ریزی و استفادهتوان با برنامهانرژی و عالیق متناسب با شرایط و اقتضائات محیط متغیر می

تر با مشکالت کمتر سوق پیدا کرد. در این قسمت، ای مطلوبفناوری روز به سوی آینده

بینی رهبری که به زعم وکسلر در سطح جهان قابلیت کاربرد دارند، معرفی می چهارنوع جهان

 شود.
بینی به رهبرانی اشاره دارد که از طریق کنترل و : این نوع جهانبینی کارآفرینیالف( جهان

یابی کنند. لذا این نوع رهبری نیل به موفقیت در دستجاد رقابت، سازمان خود را هدایت میای

ها را منوط به کیفیت منابع انسانی، مالی و همچنین ایجاد نوعی رقابت بین افراد به مطلوبیت

توان گفت این نوع رهبری در سطح عملیاتی و کاربردی سازمان قرار داند، براین اساس میمی

کید بر کنترل باال و رقابت طلب با تأد و به رهبری فرصت طلب مشهور است. رهبران فرصتدار

تا جایی که با ضربه زدن به  ود بیشتری را به دست آورندبیرونی بر آن هستند که موفقیت و س

-: رهبرانی که از جهانبینی تنظیمیب(جهانکنند. های خود اقدام میدیگران به انجام خواسته

دادهای گیرند از طریق سیستم قانونی سلسله مراتبی، کنترل و رعایت قرارظیمی بهره میبینی تن

های سازمان را کنند. بنابراین این نوع رهبری تحقق مطلوبیتقانونی، سازمان خود را هدایت می

دانند و به رهبری منوط بر حفظ وضع موجود، ثبات و پایداری و وفاداری افراد به سیستم می

د و زیردستان کید بر قوانین و مقررات دارنوف شده است. رهبران بوروکراتیک تأاتیک معربوروکر

بینی : جهانبینی اجتماعیج(جهانند. کندر زیر چتر قوانین حمایت می خود را مطابق عدالت

های پذیری،گفتگو و ارزشکید بر رقابت گروهی، انعطافی به رهبرانی اشاره دارد که با تأاجتماع
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های سازمان یابی به مطلوبیتکنند. لذا این نوع رهبری دستی، سازمان خود را هدایت میفرهنگ

کید دارد. رهبری در این نوع گروه، همکاری گروهی و ارتباطات تأهای مشترک را منوط بر ارزش

کید بر رقابت درونی و شود. رهبران مشارکتی با تأ، رهبری مشارکتی نامیده میبینیجهان

همکاری و مشارکت  ها و فرهنگ مشترک افراد، روحیۀیری بر آن هستند که ارزشپذانعطاف

شود افراد بین آنان را تقویت کنند و از این طریق از به خطر افتادن سیستم که موجب می

: رهبرانی ایبینی شبکهجهان د(و بدگمان شوند، جلوگیری کنند.  دهندخود را از دست  روحیۀ

ای هستند، با استفاده از فناوری، ابداع و نوآوری و بینی رهبری شبکهکه دارای دیدگاه جهان

پذیری و رقابت کید بر انعطافکنند. رهبران دانش با تأابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می

های برتر حمایت کنند. بنابراین این نوع رهبری د که از افراد خالق و ایدهنبیرونی بر آن هست

ر دادن دانش، های سازمان را منوط به همراه بودن با تغییرات، محور قراتیابی به مطلوبیدست

شده است. رهبران دانش با داند و به رهبری دانش مشهور سازمان می شهرت و اعتبار اعضای

های برتر حمایت پذیری و رقابت بیرونی بر آن هستند که از افراد خالق و ایدهتأکید بر انعطاف

 کنند. 

ها با یک تعهد مبتنی انسجام، به معنای رفتار تعاونی در میان افراد و گروه :نیانسجام سازما

و  شودیندی اجتماعی متولد میه در فراک (Leites et al, 2017) استبر ارزش و اعتماد متقابل 

برای  بودن ما حس آن واسطۀ و بهOzkia, 2001) )محصول کنش عقالنی و مختارانه است 

به تعبیری . (Seyed Javadin, 2007) دشوهای فردی پدیدار میها و تفاوترفتن به ورای انگیزه

کند و توان یک گره اجتماعی خواند که به یکپارچگی عمومی جامعه کمک میانسجام را می

  ,Merz) بخشدجامعه را از انحرافات ناشی از تالش برای فردیت و استقالل  نجات می

Schuengel & Schulze, 2007)  به طور  این پایه استوار است که رفاه یک فرد یا گروهو بر

های تعیین بر این اساس افراد طبق ارزش. (Crepaz, 2016) مستقیم به دیگران مرتبط است

مرتبط با تمام اعضای سازمان  که کنندرفتار می شده و اصول اخالقی و منطقی معقول شده

 داشت اهداف گروه خود خواهند و در مقابل مقاومت کمتری در برابر تصمیمات و است

(Gelfand, Lim & Raver, 2004) . به طور کلی انسجام سازمانی دارای دو بعد انسجام

اطفی نوعی انسجام است که ع –شود. انسجام اجتماعی عاطفی و انسجام ابزاری می -اجتماعی

ضای های ارزشی مشترک، نوعی احساس هویت مشترک را در بین اعوجود سیستم در نتیجۀ

که به موجب آن باورهای مشترک به  (Wallace & Wolf, 2006) کندگروه و جامعه ایجاد می

 آیدوجود می ها بهشود و احساسات مثبت در روابط میان افراد و گروهاشتراک گذاشته می
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2015) (Woosnam, Shafer, Scott & Timothy, ابزاری، نوعی  از سوی دیگر  انسجام

 Seyed) یابدبه همدیگر توسعه می است و به علت وابستگی دو  طرفۀ اعضااحساس با هم بودن 

Javadin, 2007) .گیری، ترتیبات و سازوکارهای در واقع انسجام ساختاری هر گونه جهت

و به میزان  (Torkzadeh, 2009) استسازمانی جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی 

 &Harun) سازمان اشاره دارد یف مشخص شدۀروی وظاهمبستگی و همکاری افراد برای کار 

Mahmood, 2012). مدیریت استراتژیک و تئوری  محققان در زمینۀ :1توان پاسخگویی به محیط

ست نقش مهمی که محیط سازمانی در ایجاد توانایی سازمان برای حیات ا تئوری سازمان مدتها

. (Singh, Power & Chuong, 2011) اندو موفقیت در آن نقش دارد را به رسمیت شناخته
تواند یک کنند که حفظ و تقویت سازگاری سیستم با تغییرات محیطی میها استدالل میآن

و عدم سازگاری  (Homburg, Grozdanovic & Klarmann, 2007) مزیت رقابتی ایجاد کند

حیط ها مبنابراین سازمان. (Wei & Wang, 2011) تواند منابع کمیاب سازمان را از بین ببردمی

متغیرهایی چون عوامل اجتماعی، فرهنگی،  ها و تهدیدها به واسطۀرا به عنوان منبع فرصت

 & Adeoye) اندوری و زیربنایی ارائه شده درک کردهی، اقتصادی، فناحقوقی، سیاس

Elegunde, 2012) .برای حفظ بقای  2های بازها به عنوان سیستمندر چنین شرایطی سازما

ها و بایست مستمراً محیط اطراف و درون خود و پویاییپایدار خود می معنادار و توسعۀ

ای که ها پاسخ دهد به گونهها را شناسایی کند و به نحو مناسبی به آنآن یهاپیچیدگی

از این رو هماهنگی . (Torkzadeh, 2009) اثربخشی و موفقیت سازمانی در محیط بهبود یابد

، سیاسی، فنی، قانونی( و محیط داخلی )منابع، ساختار، بین محیط خارجی سازمان )اقتصادی

 ,Voiculet, Belu) یابداستفاده از قدرت( ضرورت می سبک رهبری، نحوۀفرهنگ سازمانی، 

Parpandel, & Rizea, 2010.) تهدیدات و محیطی هایفرصت به توجه با باید بنابراین سازمان 

 رقبا به نسبت رقابتی مزیت سازمان، هایضعف و نیروها داخلی، پتانسیل آینده و و حال خارجی،

ها به شرایط و و در جهت تحقق مطلوبیت (Voiculet et al, 2010) دهد قرار توجه مورد را

طور کلی، سیستم پاسخگویی سازمانی مبتنی بر هاقتضائات محیط داخلی و خارجی پاسخ دهد. ب

 Torkzadeh؛Torkzadeh, 2009 ) استسه بعد مفهومی، ساختاری و استاندارهای عملکردی 

& Nekoomand, 2015.) نقش و ضرورت  بعد مفهومی پندارۀ شناختی موجود دربارۀ

ها و الزامات ها، ارزشپاسخگویی به شرایط درونی و محیطی و مزایا، چیستی، ابعاد، ویژگی

، گیریبعد ساختاری به هر گونه جهت .(Torkzadeh & Nekoomand, 2014) اساسی آن است
                                                           
1. Power of response  to environment 

2. Open systems 
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کارهای درونی و محیطی اشاره دارد که منجر به پاسخگویی به موقع و مناسب ترتیبات و سازو

اساسی و قابل بررسی است که  این بعد مهم از سه جنبۀ (.Torkzadeh, 2009)خواهد شد 

 Cummings)گیری راهبردی روشن و مناسب، طرح سازمانی و بستر فرهنگی عبارتند از : جهت

& Worley, 2014 ؛ Torkzadeh, 2009 .) ها فعالیت جام منظور از بعد عملکردی، مجموعۀسران

ها و آیند؛ این فعالیتبرد و تحقق پاسخگویی به عمل میو اقداماتی است که در جهت پیش

ساز و های اصلی )مرکزی(، اقدامات زمینهتوان در سه دسته تقسیم کرد: فعالیتاقدامات را می

یند )تشخیص، های اصلی به فرافعالیت (.Torkzadeh, 2009) ردیپشتیبان، مالحظات عملک

گیری راهبردی، گیری، اجرا، ارزشیابی، یادگیری( و رهبری و مدیریت )تشخیص و جهتجهت

 ,Torkzadeh & Najafi) پردازدهدفگذاری، برقراری ارتباطات اثربخش، هدایت و کنترل( می

2020.)  
 Asree et  al توان به پژوهشه در این حوزه میهای صورت گرفتدر رابطه با پژوهش

ر روی پاسخگویی و عملکرد نقش شایستگی رهبری و فرهنگ سازمانی ب»تحت عنوان   (2010)

ثیر مثبت بر شایستگی رهبری و فرهنگ سازمانی تأها نشان داد که اشاره کرد. یافته« سازمان

در ، Azad (2014) درآمد سازمان دارد. مثبت با ارد. عالوه بر این پاسخگویی رابطۀپاسخگویی د

بینی رهبری گری جهانبین نوع ساختار سازمانی و پاسخگویی به محیط با واسطه رابطۀ» مطالعۀ

بینی جهان ت یافت که ساختارسازمانی با واسطۀبه این نتیجه دس «در دانشگاه علوم پزشکی

که  Barati (2015) ایج پژوهش. نتاستبینی کننده معنادار پاسخگویی به محیط رهبری پیش

بینی اجتماعی و سسه آموزشی مهر اروند انجام گرفت نیز حاکی از آن بود که جهاندر مؤ

بینی کارآفرینی و مثبت و معنادار توان پاسخگویی به محیط و جهان کنندۀبینیتنظیمی، پیش

 در پژوهشی .استکننده منفی و معنادار توان پاسخگویی به محیط بینیای، پیششبکه

Barilunawugah, Eketu & Needorn (2018)   بین هوش هیجانی رهبران و انسجام رابطۀ

های کاری رودخانه پلی تکنیک را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد که بین هوش گروه

معناداری وجود  ی و انسجام را میان کارکنان رابطۀهیجانی رهبران سازمان و یکپارچگی کار تیم

های رهبری و انسجام سازمانی به این رابطه بین شیوه در مطالعۀ Clarkson (2009) دارد.

های رهبری روابط مثبت و معناداری نتیجه دست یافت که بین ادراک کارکنان از انسجام و شیوه

در یک مدل مفهومی چندسطحی  نیز در مطالعۀ ضمن ارائۀ Palanski (2007) وجود دارد.

ها( و رضایت )رهبران( هرهبری نشان داد که اعتماد )رهبران، پیروان و گرو انسجام و زمینۀ

نیز  Harun & Mahmood (2012) . نتایج پژوهشاستقوی و معنادار انسجام  کنندۀبینیپیش

ی کنندهبینیای و انسجام اجتماعی پیشنشان داد هر دو نوع انسجام یعنی انسجام وظیفه
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ثیرات بسیار مطلوبی توانند تأتدابیر آگاهانه برای افزایش انسجام میو اندیشیدن  هستندعملکرد 

تحت عنوان   Huang, Wang & Lin (2011) ها داشته باشد. پژوهشبر سطح عملکرد سازمان

 بودن کافی (1: )بخشی، پاسخی اضطراری حاکی از آن بود که نابع کافی، انسجام سازمانی و اثرم

 سازمانی اثربخشی با آن مستقیم ارتباط زیرا باشد اضطراری هایشواکن اصلی اولویت باید منابع

 انسجام بر مستقیماً ارشد مدیران( 2. )شودمی سازمانی انسجام به منجر خود نوبۀ به که است

در پژوهشی به این نتیجه دست  Razi (2016) .گذارندمی ثیرتأ سازمانی اثربخشی و سازمانی

دار تصویر بیرونی سازمان و همچنین کننده مثبت و معنیینیبیافت که، انسجام سازمانی پیش

 که است آن از حاکی تحقیق پژوهشی و نظری بررسی مبانی توان پاسخگویی به محیط است.

توان بیان داشت، رهبران مدارس با اتخاذ ، در واقع میدارند هم با نزدیکی پیوند متغیر سه این

سسات خواهند مسیرهای ضروری و نوین برای این مؤیم قادر به ترس نی رهبری ویژۀبینوع جهان

و بینی رهبری اتخاذ شده از سوی رهبران متناسب با شرایط ای که نوع جهانبود، به گونه

تغییرات اساسی به شمار آورد که بر تغییرات حاکم بر و در  توان منشأاقتضائات محیطی را می

تری از آینده ارائه ات بتوانند تصویر بهتر و روشنسازمان اشراف کامل داشته و سوار بر موج تغییر

توانند شرایط را به بینی مناسب میدر این راستا رهبران با اتخاذ جهان (.Jafari, 2012) دهند

ارکان سازمان و شرایط حاکم بر آن در یک کلیت منسجم پاسخگوی  ۀکه کلیّ  کنندای مهیا گونه

نسجام سازمانی و یا ارتقای سطح آن در سازمان منجر به نیازهای درونی و بیرونی باشد. ایجاد ا

 و در نتیجۀولیت مشترک ه انجام وظایف و همچنین احساس مسؤافزایش تعهد نسبت ب

شود و سازمانی که از درون یکپارچه و منسجم شد نه تنها به رشد و پیشرفت یکپارچگی می

طور مستمر بهبود بخشد و در جهت  تواند عملکرد خود را بهپایدار دست خواهد یافت، بلکه می

تواند بینی رهبری میبنابراین انواع جهان (.Rezaeian, 2004) بردارد پاسخگویی به محیط گام

ها و ای در میزان انسجام سازمانی در سازمان داشته باشد و چارچوبی را برای مطلوبیتنقش ویژه

 محیطی ایفا کند. همچنین پیشینۀیط پاسخگویی به شرا در نتیجۀ عملکرد افراد و سازمان و

دهد. ثیر قرار میتوان پاسخگویی به محیط را تحت تأ پژوهش نشان داد که انسجام سازمانی نیز

شده و همچنین هدف تدوین  انجام هایپژوهش به توجه بااز این رو  چارچوب نظری پژوهش 

 ارائه شده است. (1) شکل صورت به شده برای این پژوهش
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 مالک متغیر   غیر واسطهمت   بینمتغیر پیش

 

 

 
 

 

 

 چارچوب نظری پژوهش (1شکل 

 پژوهش شناسیروش

 3958این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیّۀ معلمان ابتدایی )

بود که با روش  1396-1397نفر( شهر شیراز در سال تحصیلی  5350نفر( و متوسطۀ دولتی )

 369ای )بر حسب دورۀ تحصیلی( و براساس فرمول کوکران تعداد طبقه -یگیری تصادفنمونه

 ( تعداد افراد نمونه به تفکیک مقاطع نشان داده شده است.1نفر برآورد شد. در جدول )
 فراوانی و درصد حجم نمونه .1جدول 

 درصد حجم نمونه حجم جامعه متغیر

 5/42 157 3958 ابتدایی

 3/23 126 2173 متوسطۀ اول

 2/34 86 3177 متوسطۀ دوم

 100 369 9308 جمع کل

 ینبینجها اسیفرم خالصه شده مق اس؛یمورد استفاده در پژوهش مشتمل بر سه مق ابزار

 ،یمیتنظ یرهبر ینیبجهان اسیرمقیشامل چهار نوع ز (Torkzadeh & Jafari, 2012) یرهبر

خود  ینبینچهار نوع جها نیاز ا کیکه هر است  هیگو 30و  ینیو کارآفر یاجتماع ،ای شبکه

؛ هستند یو اصول اخالق رییزمان، تغ یالگوها ت،یخالق ت،ینوع عقالن ،یرهبر بکابعاد س یدارا

، (,Taghizadeh & Moharrar, 2012 Torkzadeh) یانسجام سازمان اسیمق ۀفرم خالصه شد
 طیبه مح ییوتوان پاسخگ اسیو مق هیگو 18و  یو ابزار یعاطف -یشامل دو بعد اجتماع

(Torkzadeh & Nekoomand, 2015)، و  یو عملکرد یساختار ،یسه بعد مفهوم ۀرندبرگی در

 بینی رهبریجهان

 بینی تنظیمیجهان

 ایبینی شبکهجهان

 بینی کارآفرینیجهان

 بینی اجتماعیجهان

توان پاسخگویی به 

 محیط

 مفهومی 

 عملکردی 

 ساختاری

  

 انسجام سازمانی

 عاطفی  -اجتماعی

 ابزاری )ساختاری(
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 یاهنیپنج گز فیبه صورت ط اسیبود. الزم به ذکر است که هر سه مق هیگو 19متشکل از 

 بیضر ۀیگو لیاز روش تحل هااسیمق ییمنظور سنجش روا به. شده است یبنددرجه کرتیل

آن به  جیمربوطه محاسبه شد که نتا اسیکل مق ۀبا نمر اسیهر مق هاهیگو نیب یهمبستگ

 زین ییایپا ۀمحاسب یآمده است. برا (2) در جدول یهمبستگ بیضر نیشتریو ب نیصورت کمتر

مورد استفاده با  یحاصل از ابزارها ونباخکر یآلفا بیکرونباخ استفاده شد. ضرا یاز روش آلفا

 .است یو در سطح مطلوب دییأاز ابعاد مورد ت کیهر  هایهیتوجه به تعداد گو

ضرایب روایی و پایایی ابزارهای پژوهش  .2جدول  

 پایایی سطح معناداری ب همبستگیطیف ضرای زیر مقیاس هامقیاس

 بینی رهبریجهان

 70/0 0001/0 56/0-69/0 تنظیمی

 87/0 0001/0 68/0 -82/0 ایشبکه

 73/0 0001/0 59/0 -72/0 کارآفرینی

 87/0 0001/0 57/0 -78/0 اجتماعی

 انسجام سازمانی
 85/0 0001/0 65/0 -75/0 عاطفی -اجتماعی 

 89/0 0001/0 62/0 -78/0 ابزاری

توان پاسخگویی به 

 محیط

 89/0 0001/0 72/0-88/0 مفهومی

 87/0 0001/0 63/0-77/0 ساختاری

 80/0 0001/0 59/0 -83/0 عملکردی

 هایافته

منظور بررسی اطالعات توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش حاضر مورد به 

 .( قابل مشاهده است3بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل در جدول )
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میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش. 3جدول   

 هازیر مقیاس متغیرها
 مدارس متوسطه مدارس ابتدایی

 انحراف استاندارد میانگین انداردانحراف است میانگین

 بینی رهبریجهان

 63/0 97/3 49/0 06/4 بینی کارآفرینیجهان

 46/0 09/4 48/0 10/4 بینی تنظیمیجهان

 69/0 06/4 53/0 16/4 بینی اجتماعیجهان

 71/0 03/4 60/0 09/4 ایبینی شیکهجهان

 انسجام سازمانی
 63/0 92/3 61/0 06/4 اجتماعی -عاطفی

 64/0 97/3 57/0 03/4 ساختاری

 توان پاسخگویی

 به محیط

 78/0 94/3 64/0 07/4 مفهومی

 68/0 97/3 56/0 06/4 ساختاری

 72/0 95/3 63/0 04/4 عملکردی

دولتی شیراز انجام گرفته است  ش حاضر در مدارس ابتدایی و متوسطۀبا توجه به اینکه پژوه

تفاوت احتمالی  براین ابتدایی و متوسطه بود؛ در این راستا آماری پژوهش شامل معلما نۀو نمو

)تحلیل واریانس  MANOVAآزمون  پژوهش در دوگروه ابتدایی و متوسطۀهای سازه

های گردآوری گروه نشان نداد. لذا داده چندمتغیره( گرفته شد، نتایج تفاوت معناداری را بین دو

اند. همانگونه که کلی مورد بررسی قرار گرفتهکنندگان پژوهش در یک مدل شرکت تمامشده از 

بینی سازی روابط ساختاری پاسخگویی به محیط، جهانذکر شد هدف پژوهش حاضر مدل

های حاصل از مدل معادالت ساختاری ارائه رهبری انسجام سازمانی بود.در این بخش، یافته

( نشان 4تحلیل در جدول ) که نتایج این شدهای برازش مدل محاسبه شود. در ابتدا، شاخصمی

 . داده شده است

 های برازش مدلشاخص .4جدول 

 X2/df P GFI IFGA AGA IGA AESMI شاخص

 12/0 69/0 69/0 63/0 69/0 0001/0 05/7 قبل از اصالح

 047/0 96/0 96/0 87/0 90/0 0001/0 81/1 بعد از اصالح

ای بعد از اصالح نشان داده شده ههای قبل از اصالح و هم شاخصدر جدول باال، هم شاخص

دهد که های قبل از اصالح نشان میمشاهده می شود، شاخص (5) است. همان طور که درجدول
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مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار نبود که با انجام اصالحات پیشنهادی مورد نظر ایموس، 

های برازندگی، دیر شاخصدهد که مقااصالح نشان میمدل به برازش مطلوب رسید. مدل بعد از 

(، شاخص نیکویی P=0001/0( و با سطح معناداری )X2/df=81/1شامل مجذور خی نسبی )

(، شاخص برازندگی AGFI=87/0(، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )GFI=90/0برازش )

(، و شاخص جذر میانگین CFI=96/0(، شاخص برازندگی تطبیقی )IFI=96/0افزایشی )

ه دست آمدند. به منظور پاسخ به سؤال پژوهش ( بRMSEA=047/0قریب )مجذورات خطای ت

بینی کننده معنادار انسجام سازمانی پیش بینی رهبری با واسطۀآیا نوع جهانمبنی بر این که 

بینی دهد که هر چهار نوع  جهاناست؟  نتایج پژوهش نشان میتوان پاسخگویی به محیط 

تقیم بر توان پاسخگویی به محیط گری انسجام سازمانی، دارای اثر غیرمسرهبری از طریق واسطه

تقیم بر ای و تنظیمی دارای اثر مسبینی رهبری کارآفرینی، شبکه. به عالوه، انواع جهانهستند

( 6( و جدول )2ال پژوهش در شکل  )توان پاسخگویی به محیط است. نتایج دقیق حاصل از سؤ

 آورده شده است.

 

بینی رهبری، انسجام سازمانی و توان پاسخگویی به بین انواع جهان مدل نهایی رابطۀ (2کل  ش

 محیط در حالت تخمین استاندارد
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 ضرایب مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم موجود در مدل. 6جدول 

 مسیر
مقدار 

 برآورد

مقدار 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T P 

 0001/0 77/4 04/0 27/0 19/0 جهان بینی کار آفرینی به انسجام سازمانی

 0001/0 65/6 03/0 33/0 24/0 جهان بینی اجتماعی به انسجام سازمانی

 0001/0 71/5 03/0 30/0 22/0 جهان بینی شبکه ای به انسجام سازمانی

 0001/0 32/5 06/0 30/0 34/0 جهان بینی تنظیمی به انسجام سازمانی

 0001/0 07/4 03/0 18/0 12/0 به محیطجهان بینی کار آفرینی به توان پاسخگویی 

 06/0 87/1 03/0 08/0 05/0 بینی اجتماعی به توان پاسخگویی به محیطجهان

 0001/0 91/5 03/0 25/0 18/0 جهان بینی شبکه ای به توان پاسخگویی به محیط

 0001/0 25/4 05/0 19/0 20/0 جهان بینی تنظیمی به توان پاسخگویی به محیط

 04/0 60/0 58/0 مانی به توان پاسخگویی به محیطانسجام ساز
37/

12 
0001/0 

بینی رهبری دهند، انواع جهان( نشان می6( و جدول)2همان گونه که نتایج شکل )

 0001/0ای)(، شبکهp  ،33/0 =β< 0001/0(، اجتماعی )p  ،27/0 =β< 0001/0کارآفرینی )

>p  ،30/0 =β( و تنظیمی )0001/0 >p  ،30/0 =β،)  دارای اثرات مثبت و معنادار بر انسجام

(، p  ،18/0 =β< 0001/0بینی رهبری کارآفرینی )سازمانی بودند. از سوی دیگر  انواع جهان

( دارای اثرات مثبت و p  ،19/0 =β< 0001/0و تنظیمی )( p  ،25/0 =β< 0001/0ای )شبکه

ینی رهبری اجتماعی بر توان بمعنادار بر توان پاسخگویی به محیط بودند. اما بتای جهان

 p  ،60/0< 0001/0(. انسجام سازمانی )P=08/0و  β=-06/0پاسخگویی به محیط معنادار نبود )

=βط بود. به منظور بررسی سهم (، نیز دارای اثر مثبت و معنادار بر توان پاسخگویی به محی

راپ در نرم افزار گری انسجام سازمانی در بین متغیرهای پژوهش، از دستور بوت استواسطه

 ( آورده شده است. 7ایموس استفاده شد که نتایج در جدول )
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 برآورد مسیرهای غیر مستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراپ  .7جدول 

 اثر مستقیم مسیر
اثر غیر مستقیم یا 

 گریواسطه
 اثر کل

متغیر برون 

 زاد

متغیر 

 واسطه
 β Sig β Sig Β Sig متغیر درون زاد

بینی جهان

 کارآفرینی

انسجام 

 سازمانی

توان 

پاسخگویی به 

 محیط

12/0 05/0 57/0 01/0 69/0 01/0 

بینی جهان

 اجتماعی

انسجام 

 سازمانی

توان 

پاسخگویی به 

 محیط

02/0 95/0 59/0 003/0 61/0 01/0 

بینی جهان

 ایشبکه

انسجام 

 سازمانی

توان 

پاسخگویی به 

 محیط

18/0 05/0 52/0 007/0 70/0 009/0 

بینی جهان

 تنظیمی

انسجام 

 سازمانی

توان 

پاسخگویی به 

 محیط

18/0 01/0 49/0 004/0 66/0 009/0 

گری در بین تمامی انواع انسجام سازمانی دارای نقش واسطه شود،گونه که مشاهده میهمان

،  >p 01/0. بدین صورت که انسجام سازمانی با )بینی و توان پاسخگویی به محیط است جهان

57/0=β) بینی کارآفرینی و توان پاسخگویی به محیط، با گری در بین جهاندارای نقش واسطه

(003/0 p<  ،59/0=β) بینی اجتماعی و توان پاسخگویی گری در بین جهاندارای نقش واسطه

ای و توان بینی شبکهدر بین جهانگری دارای نقش واسطه (p<  ،52/0=β 007/0به محیط، با )

بینی گری در بین جهان( دارای نقش واسطهp<  ،49/0=β 004/0گویی به محیط و با )پاسخ

 . نظیمی و توان پاسخگویی به محیط استت

 بحث و نتیجه گیری
بینی رهبری و توان پاسخگویی به محیط جهان یروابط ساختار یسازمدلهدف پژوهش حاضر، 

یج پژوهش هر شیراز بوده است. نتادر مدارس دولتی ش یانسجام سازمان یگربا نقش واسطه

بینی کننده مثبت ( پیشتنظیمیو  کارآفرینی، شبکه ایبینی رهبری )نشان داد که انواع جهان

 Huang et al. این یافته با نتایج مطالعات، ر توان پاسخگویی مدارس به محیط هستندو معنادا

(2011)  ،Asree et al (2010) ، Barati (2015) Azad (2014) راستا است. این بدان هم
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بینی رهبری مدیران مدارس نقش اصلی را در پاسخگو بودن این نهاد اجتماعی به معناست جهان

ها را ها و ارزشایده بینی مناسب الگویکه رهبران مدارس با اتخاذ جهانچرا .کندمحیط ایفا می

انداز وسیع، نفوذ باال و چشمهای شناختی، توانایی سازند و به مدد خلق معانی و نقشهمطرح می

پاسخگویی هر چه  کنند و در نتیجه زمینۀتعهد و شور و حرارت الزم را در معلمان ایجاد می

بینی کارآفرینی با سازند. مدیران دارای جهانبیشتر این نهاد را به اقتضائات محیطی فراهم می

مدارس به ای بر پاسخگویی هدست آوردن قدرت و سود بیشتر دارند توجه ویژهکیدی که بر بتأ

که رهبری که در پی رقابت و کسب مزیت رقابتی است باید بتواند به محیط بیرونی دارند. چرا

دست آوردن منابع بیشتر و با بهاقتضائات محیطی سازمان خود پاسخگو باشد و زمینه را برای 

و هم بقای سازمان در سود و منفعت بیشتر دست پیدا کند به تر فراهم کند که هم خود کیفیت

های ناشی ای روی نوآوری و فناوریبینی شبکهمحیط حفظ شود. مدیران مدارس با اتخاذ جهان

انداز جهانی، در راستای ایجاد یک مدرسه و با اتخاذ چشمکنند کید میاز آن و جهانی شدن تأ

رهبران دانش که  دارند. با توجه به اوصاف ذکر شده این امر بدیهی است کهرو گام برمیپیش

کنند؛ برای بقای کید میام شدن با تغییرات و جهانی شدن تأروی نوآوری و خالقیت و همگ

معنادار مدارس در شرایط پیچیده و متحول کنونی، توجه بسیاری به پاسخگویی مدارس به 

کنند تا پاسخگوی شرایط متغیر باشند. رهبران بوروکراتیک مقررات محیطی داشته و تالش می

( نیز از طریق سلسله مراتب سازمانی و تقسیم کار و تخصص باعث ایجاد بینی تنظیمیجهان)

 ،انرژیو آزادسازی کارگیری هبشوند و با شایستگی و خبرگی در معلمان و دیگر کارکنان می

مدارس را با الزامات به شدت متغیر  آنها در پیگیری اهداف استراتژیک،انگیزه و دانش و مهارت 

 کنند. و فشارهای رقابتی سازگار می محیطی

ای و بینی رهبری )کارآفرینی، اجتماعی، شبکهعالوه نتایج نشان داد انواع جهانبه  

هستند. این یافته با نتایج بینی کننده مثبت و معنادار میزان انسجام سازمانی تنظیمی(، پیش

 و Barilunawugah et al (2018) ، Huang et al (2011)  ،Clarkson (2009) مطالعۀ

Palanski (2007)  ،های رهبران و کرد، دیدگاهتوان اشاره . در تبیین این یافته میاستراستا هم

های ها و به حقیقت بر شیوههای عمل و رفتار آنهای ذهنی مدیران مدارس بر شیوهنقشه

. در این راستا دکننیم کیتحر یرا به انواع خاصرهبران و اصول گذارد ثیر میهدایتشان تأ

در عقاید و نظرات  رینی تمایلی به مشارکت دادن اعضابینی کارآفمدیران مدارس با رویکرد جهان

کنند که ها سعی میها در راستای مطلوبیتها ندارند و به جای هدایت کردن آنگیریو تصمیم

سازی، کار و فعالی در عین حال که عمل برسانند. در چنین جوّ  ها را به مرحلۀبا زور برنامه
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گیرد و فضای های غیررسمی شکل میتالش به میزان باالیی در بین معلمان وجود دارد، گروه

شوند که این وابستگی و اعضا به هم وابسته می وابط معلمان خوشایند و مطلوب بودحاکم بر ر

ابزاری(  استراتژی مدرسه )انسجام یابی بهیابی به یک هدف مشترک و دستدست که در نتیجۀ

-بینی اجتماعی( نیز شبکهشود. رهبران مشارکتی )جهانبوده منجر به بروز انسجام سازمانی می

دهند و میزان تنش و تعارض را تا حد بسیار های ارتباطی مناسب را بین  معلمان شکل می

 شود؛ همچنینفردی در مدارس پدیدار میآن همکاری بین نتیجۀ آورند که درزیادی پایین می

یاید و های کاری و برقراری روابط پویا و منسجم افزایش میهتمایل معلمان به عضویت در گرو

و از طرف دیگر شود عاطفی( فراهم می -گیری انسجام )اجتماعیشکل برایالزم  در نهایت زمینۀ

کنند و برای نوایی تشویق میرهبران مشارکتی معلمان را برای توسعه و ترویج انسجام و هم

کنند، و از این رهگذر کید میها بر سازوکارهای مشخصی تأگزینش افراد و کارگماری آن

ند. رهبران دانش آورگیری انسجام ابزاری )ساختاری( را نیز فراهم میشکل برایایجابات الزم 

کنند بهترین اذهان را گرد هم آورند و با ایجاد اتحاد و پیوستگی ای( تالش میبینی شبکه)جهان

یابی به این هدف بر تشریک مساعی ها برای دستهای اساسی بزنند. آنت به ابداع و نوآوریدس

های مدرسه و همچنین عالیق مشترک بین سویی عالیق کارکنان و ارزشبین معلمان، هم

شوند. عاطفی در مدارس می -ساز انسجام اجتماعیویژه دارند و از این طریق زمینه معلمان توجه

ها و تالش تمامیگر رهبران دانش برای ایجاد تغییر و مدیریت محیط پیرامون و از سوی د

کنند های انجام گرفته در راستای ارتقای سطح انسجام در مدارس را بررسی و ارزیابی میفعالیت

های اساسی های کاری )ابزاری( دست به ابداع و نوآوریو با ایجاد اتحاد و پیوستگی میان واحد

گی و انسجام درونی مدارس بینی تنظیمی( یکپارچعالوه مدیران بوروکراتیک )جهانزنند. به می

معلمان و  سازی آن برای همۀهای سازمان و روشنکار و استراتژیکید بر قوانین، تقسیمرا با تأ

گیرد، میکنند. زیرا زمانی که اهداف گروه روشن است و تقسیم کار صورت دیگر اعضا حفظ می

شود و در ها و امور سازمان فراهم میفعالیت تمامت کارکنان و هماهنگی بین مشارک زمینۀ

های های سازمان چتر انسجام و یگانگی در اهداف و غایات و تالشبخشنتیجه آن، در تمامی زیر

 شود. فردی و گروهی نمایان می

دارد. این  مستقیم ی با توان پاسخگویی به محیط رابطۀنتایج نشان داد که انسجام سازمان

راستا است. در هم  Razi (2016)و  Harun & Mahmood (2012) یافته با نتایج مطالعات

ها، گذاری ایدهتواند از طریق به اشتراکتوان گفت که انسجام سازمانی میتبیین این رابطه می

 ها و عالیق مشترک، موجب شود تا معلمان و دیگر اعضا به ضرورت و الزامها، نگرشارزش

 پرداختن به مسائلی که از حیث پاسخگویی به نیازهای محیطی در اولویت قرار دارند، پی ببرند
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(Rouf, 2011 )له ق اهداف مدرسه بیاندیشند. این مسأو با شوق و دلگرمی بیشتر به تحق

شود. به عالوه، تحقق بعد مفهومی توان پاسخگویی به محیط را یادآور می برایایجابات الزم 

گیری راهبردی روشن و مناسب، طرح سازمانی تواند از طریق ترسیم جهتازمانی میانسجام س

ولیت مشترک گیری یکپارچگی و احساس مسؤمطلوب و بستر فرهنگی متناسب، منجر به شکل

گیری بعد ساختاری توان ساز شکلله خود زمینهشود که این مسأمیان اعضای سازمان 

از سوی دیگر انسجام با (. Brooks, 2010) آوردهم میپاسخگویی به محیط را در مدارس فرا

-ای در بین معلمان مینوایی رفتاری قابل مالحظهها منجر به هممشیافزایی میان خطایجاد هم

نیز بعد  حلۀدر این مر(. Hartman, 2007) دشواوج موفقیت مدارس محسوب میشود که نقطۀ 

 یابد. عملکردی پاسخگویی مدارس نمود می

بینی رهبری کارآفرین، ی این پژوهش مبین آن بود که انواع جهانترین یافتهاما مهمو 

مثبت و معنادار توان  بینی کنندۀانسجام سازمانی پیش ای، اجتماعی و تنظیمی با واسطۀشبکه

کننده مثبت و معنادار توان بینیو انسجام سازمانی نیز پیش هستندپاسخگویی به محیط 

در این زمینه نظر به اینکه براساس جستجوی نگارندگان تاکنون چنین . استپاسخگویی 

توان گفت انواع . براین اساس مینشدسویی نیز یافت سازی گزارش نشده است پژوهش هممدل

ای، اجتماعی و تنظیمی( و انسجام سازمانی با یکدیگر بینی رهبری )کارآفرینی، شبکهجهان

بینی کننده توان پاسخگویی به محیط گر و پیشر تبیینو با واسطه این متغی دارندرابطه 

ای و بینی رهبری کارآفرینی، اجتماعی، شبکهتوان بیان کرد که انواع جهان. از این رو میهستند

-می های رهبری سازنده و  متناسب با شرایط محیطی مدارس محسوببینیتنظیمی از جهان

م با اعتماد و اطمینان بین معلمان، مشارکت در أافزایش روابط صمیمانه توشوند که منجر به 

شود و سویی اهداف فردی و اهداف سازمانی و در نتیجه انسجام سازمانی میها، همگیریتصمیم

از طرفی انسجام سازمانی نیز از طریق تحقق مقاصد فردی و سازمانی، هدفمند کردن معلمان در 

ییرات سازگار با اقتضائات محیطی و کمک به های ایجاد تغزمینه کردنانجام وظایف، فراهم 

 دهد. ثیر قرار میدر بین معلمان پاسخگویی را تحت تأهای مشترک بینی و دیدگاهایجاد جهان

بینی رهبری مدیران بر ای پژوهش و با توجه به نقش انکارناپذیر جهانهبراساس یافته 

ریزان مدیران و برنامه که شودخگویی مدارس به محیط  پیشنهاد میانسجام سازمانی و پاس

حفظ و ارتقای توان پاسخگویی مدارس به محیط، بر توسعه و کاربست  برایآموزش و پرورش 

. در این راستا باید کنندهای رهبری متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی تمرکز بینیجهان

رهبران  آن در جوانب بینی رهبری و ابعاد وجهان یدگاه مفهومی صحیح و مشترک دربارۀد
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دین وسیله هتا ب اری الزم برای تحقق آن فراهم شودکارهای ساختمدارس توسعه یابد و سازو

بینی رهبری اثربخش در مدارس فراهم شود. برای این گیری یک جهانالزم برای شکلزمینۀ 

موضوع  فهومی، ساختاری و عملکردی، دربارۀمنظور الزم است، نظامی متشکل از سه بعد م

توسعه بعد مفهومی و به  (.Torkzadeh, 2009)بینی رهبری( در مدارس توسعه یابد هان)ج

بینی رهبری، مستلزم دنبال آن ابعاد ساختاری و عملکردی الزم برای توسعه و تحقق جهان

-می سازنده بستر فرهنگی یک آوردن فراهم و مناسب فرهنگتوسعۀ  بسترسازی فرهنگی است.

 بینی رهبریجمله جهان از و رفتاری سیستم هرتوسعۀ  در مؤثری و مهم بسیار نقش تواند

انسجام سازمانی،  یتوانند با تقویت و ارتقاباشد.  همچنین مدیران و رهبران مدارس می داشته

-میزان توان پاسخگویی به محیط را تا حد قابل توجهی افزایش دهند. در این زمینه استراتژی

در تصمیمات مهم و اساسی، مد نظر قرار دادن نیازها و  هایی مانند مشارکت دادن معلمان

های معلمان و دیگر کارکنان مدارس به هنگام تدوین اهداف سازمانی، ایجاد این باور در خواسته

کید بر عالیق و ون اهداف مدرسه مهم و باارزش است. تأبین معلمان که تحقق اهداف آنان همچ

ها و عالیق آنان، تدوین تحقق خواسته برایالزم  زمینۀهای مشترک اعضا و فراهم آوردن ویژگی

مشارکت،  برایهای مدارس متناسب با محیط تعاملی، منجر به فراهم آمدن بستر الزم استراتژی

و افراد برای  شودمعلمان و دیگر کارکنان مدرسه می میاننوایی در فکری و همهمکاری، هم

ارتقای سطح  اهند شد و بدین سان زمینۀابسته خویابی به هدفی مشترک به هم ودست

شود مطالعات ترکیبی به شود. و در آخر پیشنهاد میاثربخشی و پاسخگویی مدارس فراهم می

ای( و یا توضیحات تعاقبی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش در النهای )انهصورت آشی

 مدارس انجام شود.

متغیرهای  ارج از کشور در زمینۀ رابطۀدر داخل و خ کمبود پیشینه و ادبیات تحقیق کافی

ها در انجام بینی رهبری، انسجام سازمانی و توان پاسخگویی به محیط از جمله محدودیتجهان

پژوهش در خصوص مشارکت در  . همچنین تردید برخی معلمان نمونۀاین تحقیق بوده است

ها را توجیه و ی آنتا نگارندگان با مراجعه و توضیحات حضور شدنامه موجب تکمیل پرسش

حاضر به همکاری نشدند که افراد دیگری  کمی. با این وجود درصد کنندبرای همکاری قانع 

 شدند.ها جایگزین آن
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