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 چکیده 
آن را کلیه معلمان  معه آماریپژوهش توصیفی از نوع تحلیل عاملی )تحلیل عامل تاییدی( بوده است و جا   

دادند تشکیل می 1396-1397نفر در سال تحصیلی  9308مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی شیراز به تعداد 

نفر  369تحصیلی( و براساس فرمول کوکران تعداد ی ای )برحسب دورهطبقه -گیری تصادفیکه با روش نمونه

  Torkzadeh & Nekoomand (2015)ابزار پژوهش مقیاس توان پاسخگویی به محیط  .انتخاب گردیدند

ه باشد. بگویه با طیف لیکرت است و شامل سه زیرمقیاس مفهومی، ساختاری و عملکردی می 19و مشتمل بر 

روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم و جهت  منظور سنجش

سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل گویه حاکی از همبستگی معنادار هر 

ه هر م نیز نشان داد کیک از گویه ها با زیر مقیاس بعد مربوطه بود. نتیجه تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دو

 یک از گویه ها از روایی باالیی برای تبیین بعد مربوطه و برای تبیین توان پاسخگویی به محیط برخوردار می

های مربوطه، مطلوب ارزیابی شده باشند. همچنین براساس مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس و زیرمقیاس

 رای سنجش توان پاسخگویی مدارس به محیط بهره گرفت.توان باست. براین اساس از این مقیاس می
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 همقدم

یکی تکنولوژ یهاشرفتیپ، تغییر تقاضای مشتری و هارقابت، تشدید شدنیجهانسرعت رشد     

کند که در آن مزیت رقابتی پایدار برای دستیابی به اهداف دشوار یا سریع، محیطی را ایجاد می

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

با عدم اطمینان همراه است، پیش معموالًگیرد و ها قرار میحوادث و حوادثی که خارج از سازمان

در   (Akhavan, Sanjaghi, Rezaeenour & Ojaghi, 2014 ) سازدبینی آینده را دشوارتر می

نهادهای اجتماعی برای کسب موفقیت و ماندن درکوران رقابت باید  عنوانبهاین شرایط مدارس 

شوند و از این رهگذر  سازگارهای داخلی خود با تغییرات محیطی توانمندی برهیتکبتوانند با 

ترین ترین و اساسییکی از مهم درواقعی تحقق اثربخش وظایف خود را فراهم سازند. زمینه

)ازجمله مدارس( جهت همگامی مثبت با تغییرات و توانائی رقابت سالم  هاسازمانها در فعالیت

های مطلوب و سازنده های بهبود پاسخگویی جهت رسیدن به هدفدر جامعه استفاده از سیستم

های سیستم مثابهبهمدارس  رونیازا (Lu, Hon & Li, 2017 ). شودوب میآن سازمان محس

( خود در شرایط پیچیده و متحول محیط، مؤثراجتماعی باز، ناچارند برای بقای معنادار )مفید و 

تنوع یابند و رفتار کنند که با محیط و شرایط بیرونی و داخلی تطابق یابند و با ایجاد  یاگونهبه

اری با محیط، پاسخگوی شرایط باشند. مدارس پاسخگو به نیازهای درونی و بیرونی تناسب ساخت

اثربخش در جهت  طوربهپاسخ داده و نیروهای داخلی و خارجی سازمان را  یزیآمتیموفق طوربه

 (Abasi, 2014).کنند هدایت می شدهگرفتهاهداف و مقاصد اصلی در نظر 

& Hall, Blass, Ferris ) 1بدنه و پیکره اساسی تئوری سازمان عنوانبهپاسخگویی 

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

و پاسخگویی پویای سازمان به اقتضائات درونی و محیطی خود جهت  یسازگارو به معنای  دارد

 ,Torkzadeh)باشد پیچیده و برآیند کنونی می معنادار خود در محیط ایجاد، حفظ و استمرار

2009)  .Brown  & Moor (2001) ی نهایی جهت پاسخگویی را میزان پایبندی سازمان به وعده

اشد بکنند. در حقیقت پاسخگویی هدف هر سازمانی میها و خدمات تعریف میانجام برخی فعالیت

ارد؛ دبیان می  Mills (2005). (van Bussel, 2012) گیری بیرونی استدارای جهت عمدتاًو 

ی زمانی آورند، بلکه در یک برههمی خوددوامدر محیط  تنهانههای پاسخگو به محیط سازمان

مداوم توسعه و  طوربههای بقا و سازش خود را کافی سازش کرده و توانایی یاندازهبهطوالنی نیز 

                                                           
1. organisation Theory 

2. organizational Flexibility 



200  تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط... 
  

، 1به شرایط محیطی دارای سه بعد مفهومیدهند. از یک منظر سیستمی پاسخگویی گسترش می

های . ابعاد مذکور، پایه (Torkzadeh, & Nekoomand, 2015) است 3و عملکردی 2ساختاری

 رگذاریتأثاصلی توان پاسخگویی هر سازمانی را تشکیل داده و کیفیت آنان بر میزان این مفهوم 

های اساسی سازوکارهای مناسب تها باید بتوانند در جهت تحقق اهداف و مطلوبیاست. سازمان

  .اتخاذ نمایند 4را جهت پاسخگویی به محیط

که این  دهدیماز سوی دیگر پیشینه تحقیقات مربوط به توان پاسخگویی به محیط نشان 

 ,Macha, Mushi & Borghi ؛ Hwang, 2013با اعتماد و عملکرد سازمانی ) شدتبهمتغیر 

 (Mardani, 2014اثربخشی) ،(Razi, 2016)تصویربیرونی (،  Tuan Mat & Smith, 2014؛ 2011

 عنوانبهمرتبط است. لذا با توجه به رسالت مدارس، ( Taghizadeh, 2012) سازمانی یتوانمند و

ر جویند و با دمستقیم و غیرمستقیم از آن انتفاع می طوربههایی که تمامی ابعاد جامعه سازمان

 هاآنمدارس در تضمین حیات سازمانی و اثربخشی  محیط کنندهنییتعنظر گرفتن نقش 

(Bourgeois, 1980 ؛Frishammar, 2006 ؛Singh, Power & Chuong, 2011  ،Andrews 

& Johansen, 2012 ؛Hoy & Miskle, 2013 ،) شناسایی الزامات محیطی و پاسخگویی پویا به

ابد یآور ضرورت میای مهم و چالشمسئله عنوانبهاقتضائات درونی و بیرونی این نهاد اجتماعی، 

(panahandeh, 2016 ) مدیریت اثربخش نظرانصاحبرود که تا آنجا پیش می مسئلهو این ،

نند کعامل اصلی تمایز بین مدارس و مناطق کارآمد و ناکارآمد مطرح می عنوانبهمحیط بیرونی را 

(.(Hoy & Miskle, 2013 

در جهت شناخت و آگاهی از میزان توان پاسخگویی  شیپازشیبنظر به آنچه گفته شد، اهتمام 

تواند در به محیط، ابعاد، عوامل و پیامدهای آن در مدارس امری الزم است که غفلت از آن می

ی جامعه وارد سازد. لذا شایسته است با رویکردی لطمات بسیاری را بر بدنه و پیکره درازمدت

ی ابزاری مناسب درباره توان پاسخگویی به محیط پرداخته شود. الزم جامع به این موضوع به تهیه

به ذکر است که در این خصوص برای نخستین بار مقیاس توان پاسخگویی به محیط در ایران 

هایی تدوین گردیده و در پژوهش Torkzadeh & Nekoomand (2015)بومی توسط  صورتبه

 Ghasemimanesh (2019) ،Razi(2016) ،Barati(2015) ،Abdehsharifi، ازجملهچندی 

روایی و پایایی آن سنجیده شده است. این در حالی است که علیرغم  Abasi(2015)و   (2015)
                                                           
1. conceptual 

2. structural 

3. functional 

4. response to environmet 
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جدی محققان قرار  موردتوجهاهمیت پاسخگویی مدارس به شرایط و اقتضائات محیطی این حوزه 

براین اساس با توجه به است.  نشده گزارش در مدارس این خصوص در جامعی پژوهش ونگرفته 

بسزایی که پاسخگویی مدارس بر نوآوری و پیشرفت کشور دارد، مدیران مدارس نیاز به  ریتأث

اسازی رو رونیازاکمک نماید.  هاآنابزارهای مفهومی دارند تا در درک و تطبیق با شرایط بیرونی به 

ی اثربخشی مدارس را فراهم نموده و شرایط الزم جهت باال بردن توان تواند زمینهمقیاس فوق می

سازمان در شناسایی و پاسخگویی بهنگام و سریع به نیازهای محیطی را مهیا نماید. بدین ترتیب 

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط در  مدارس 

 دولتی شیراز بود. 

 

 پیشینه پژوهش مروری بر

ی محیطی هستند. های گستردهها همواره در معرض تغییرات و پویاییسازمان یکنون عصردر     

 بهای ادامه عنوانبهها، و الزام سازمان به انطباق با محیط محیط سازمانی با تحمیل محدودیت

 عنوانبهها نچنین شرایطی سازما در (Hatch & Cunliffe, 2013). گذاردحیات، بر آن تأثیر می

بایست مستمراً محیط اطراف ی پایدار خود میبرای حفظ بقای معنادار و توسعه 1های بازسیستم

خ پاس هاآنرا شناسایی کنند و به نحو مناسبی به  هاآنها ها و پیچیدگیو درون خود  و پویایی

. (Torkzadeh,2009)که اثربخشی و موفقیت سازمانی در محیط بهبود یابد  یاگونهبهدهند 

 ریتأثگیری در یک سازمان تحت و تصمیم است که ساختار شدهرفتهیپذاین اصل  درواقع

 ,May, Stewart & Sweo ؛ Miles & Snow, 1978) های محیطی قرار داردها و نوسانپیچیدگی

هماهنگی بین محیط خارجی سازمان  رونیازا . Adeoye & Elegunde, 2012)؛  2000

ری، ، سبک رهبیسازمانفرهنگ)اقتصادی، سیاسی، فنی، قانونی( و محیط داخلی )منابع، ساختار، 

 و محیطی هایفرصت به توجه با باید یابد بنابراین سازماننحوه استفاده از قدرت( ضرورت می

 بتنس رقابتی مزیت سازمان، هایضعف و نیروها داخلی، پتانسیل آینده و و حال خارجی، تهدیدات

و در جهت  .(Voiculet, Belu, Parpandel & Rizea, 2010)دهد  قرار موردتوجه را رقبا به

ویی پاسخگ گونهنیاها به شرایط و اقتضائات محیط داخلی و خارجی پاسخ دهد، تحقق مطلوبیت

ثبت بر م یرگذاریتأثتوسعه سیستم و  منجر به توانمندی سیستم برای استمرار بقای معنادار و

دارند، با بیان می Wei & Wang (2011). در این راستا Torkzadeh,2009)شود )محیط می

یک عامل حیاتی  افزایش رقابت و نیازهای در حال تغییر مشتریان، پاسخ به تغییرات محیطی،

 جهیدرنتتواند برای شرکت مزیت رقابتی ایجاد نماید و شود، که میها محسوب میبرای سازمان

                                                           
1. open systems 
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یاب تواند منابع کمعملکرد مالی شرکت را افزایش دهد و عدم پاسخ به نیازهای مشتریان و رقبا می

 هواسطبهها و تهدیدها منبع فرصت عنوانبهمحیط را  هاسازمانسازمان را از بین ببرد. بنابراین 

و زیربنایی  یآورفنحقوقی، سیاسی، اقتصادی،  ی، فرهنگی،متغیرهایی چون عوامل اجتماع

-با جهت که انددهیرسو به این استدالل  (Adeoye & Elegunde, 2012)اند درک کرده شدهارائه

 هاآنت به اقتضائا موقعبهو  جابهدهی مناسب نسبت به شرایط درونی و بیرونی خود و پاسخگویی 

 نمایند.می زمینه بقای مداوم خود را تضمین

باط با محیط بیرونی ارت یخوببه، سازمان پاسخگو قادر خواهد بود شدهگفتهبا توجه به مطالب 

اثربخش به اهداف و مقاصد خود دست  طوربهبه  لهیوسنیبدبرقرار کرده و به سازمان کمک کند تا 

ه دستیابی به س درصددی پاسخگویی هایی با مشخصهسازمان یطورکلبه. (Anselmi, 2003)یابد 

از: انطباق و تحقق رسالت و اهداف خود، انسجام سازمانی و ایجاد  اندعبارتهدف اصلی هستند که 

تناسب محیطی؛ در این راستا سطوح فنی، اداری و نهادی سازمان باید با یکدیگر هماهنگی داشته 

هنجارهای عصر  نیترمهم رونیازا. Hoy & Miskle, 2013)دست یابند ) موردنظرتا به مقصد 

 عنوانبه هاسازمانو این مزیت در فرهنگ  هاستآنبه نقش پاسخگوی  هاسازمانجدید توجه ویژه 

 .(Habibi, Vazifehdoost & Jafari, 2016است ) شدهنهینهادیک اصل 

، سیستم پاسخگویی سازمانی مبتنی بر سه بعد مفهومی، ساختاری و استاندارهای یطورکلبه

های اصلی توان . ابعاد مذکور پایه(Torkzadeh, & Nekoomand, 2015باشد )عملکردی می

پاسخگویی هر سازمانی به محیط را تشکیل داده و کیفیت آنان بر میزان این مفهوم تأثیرگذار 

است. بعد مفهومی پنداره شناختی موجود درباره نقش و ضرورت پاسخگویی به شرایط درونی و 

 & Torkzadeh)ها و الزامات اساسی آن است ها، ارزشبعاد، ویژگیمحیطی و مزایا، چیستی، ا

Nekoomand, 2014.)  به عبارتی بعد مفهومی بر ضرورت و مزایای پاسخگویی به شرایط و

های درونی سازمانی، مفهوم کلی و هدف از اقتضائات ناشی از آن در محیط متغیر بیرونی و چالش

های کارکردی و ارزش هاهای پاسخگویی، ویژگیفرآیندها و روشپاسخگویی، قلمرو، رویکردها، 

 پاسخگویی و الزامات و مالحظات در جهت تحقق مؤثر پاسخگویی به محیط اشاره دارد

.(Torkzadeh, 2009 ;Torkzadeh, Sabaghiyan,Yamani & Delavar, 2008)  
و محیطی اشاره دارد که درونی  یسازوکارهاگیری، ترتیبات و بعد ساختاری به هرگونه جهت

این بعد مهم از سه جنبه (Torkzadeh, 2009). و مناسب خواهد شد  موقعبهمنجر به پاسخگویی 

گیری راهبردی روشن و مناسب، طرح سازمانی و از: جهت اندعبارتاست که  یبررسقابلاساسی، 

و سرانجام منظور از بعد ( Torkzadeh, 2009 ;Cummings & Worley, 2014)بستر فرهنگی 
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ها و اقداماتی است که در جهت پیشبرد و تحقق پاسخگویی به عمل عملکردی، مجموعه فعالیت

(، های اصلی )مرکزیتوان در سه دسته تقسیم کرد: فعالیتها و اقدامات را میآیند؛ این فعالیتمی

های اصلی به فرآیند . فعالیت(1388، زادهترکساز و پشتیبان، مالحظات عملکردی )اقدامات زمینه

گیری گیری، اجرا، ارزشیابی، یادگیری( و رهبری و مدیریت )تشخیص و جهت)تشخیص، جهت

 ,Torkzadeh).پردازد ، برقراری ارتباطات اثربخش، هدایت و کنترل( مییگذارهدفراهبردی، 

& Nekoomand, 2014) 
ارتباط آن با سایر متغیرهای سازمانی های چندی در مورد توان پاسخگویی به محیط و پژوهش

 بررسی برای نهادی تئوری ازOzdenir (2019)   مثالعنوانبهاست  شدهانجامهای مختلف در گروه

ن کند. ایمی استفاده است، تأثیرگذار بانکی بخش در شودیم فرض که سازمانی و ملی یهاطیمح

 به اهبانک استراتژیک هایپاسخ، است شدهانجامپژوهش که با استفاده از روش تحقیق کیفی 

 استراتژیک پاسخ با پنج مفهومی مدل تیدرنهاو  دهدیمقرار  یموردبررسرا  خود نهادی محیط

است   Oliver (1991)مدل مفهومی افتهیتوسعهکه  (دستکاری و مخالفت دوری، سازش، تعهد،)

 و سازمانی دید بین رابطه  ,Lu, Hon & Li (2017) Yu ی دیگریدر مطالعه دهد.را ارائه می

 قراردادند یموردبررسچین را  در گری فشار ذینفعانبا نقش واسطه هاشرکت محیط به پاسخگویی

در  رعاملیمد( دانش 1ها به محیط  از سه متغیر )گیری میران پاسخگویی شرکتو برای اندازه

داخلی شرکت استفاده  یهابرنامه( ادغام 3خارجی ) روابط( ارتباطات و 2مورد مدیریت محیط )

 با یطیمحستیز هایچالش در پژوهش خود به تعیین  Wambua & Munyoki (2017( کردند.

 یهاسازمان که استراتژیکی هایپاسخ و کنیا در درمان و بهداشت بخش غیردولتی یهاسازمان

تند کنند پرداخمی اتخاذ خارجی محیط از ناشی یهاچالش با مقابله برای بهداشت بخش غیردولتی

 اییشناس و استراتژیک مدیریت زمینه در را خود کارمندان نهادمردم هایسازمان و پیشنهاد شد که

  Hwang(2013) .دهند کشد، آموزشمی چالش به را نهادمردم یهاسازمان که محیطی عوامل

ها بر ه. یافتقرارداد موردپژوهشپاسخگویی و مدیریت پاسخگویی بر عملکرد را  ریتأثدر پژوهشی 

دارد که پاسخگویی موجب عملکرد بهتر شده و نتایج نیاز به طرحی دقیق  دیتأکاین امر 

 & Bhat, Emdad, Roberts)سازد.پاسخگویی در خدمات اجتماعی را برجسته می یهاکیمکان

Grover, (2010  زیرساخت یریپذانعطاف ای به اهمیت نقشدر مطالعه IT  بر پاسخگویی در

 پردازش نیازهای تا شود پیکربندی و سازگار سرعتبه تواندمی کردند که دیتأکسازمانی  یهاطیمح

با اجرای مقیاس توان پاسخگویی به  Razi(2016) .سازد برآورده را پویا یهاطیمح در اطالعات

 ای استان فارسکارمندان و ذینفعان بیرونی سازمان آموزش فنی و حرفه یمحیط در بین نمونه

تان ای اسی بین انسجام سازمانی و تصویر بیرونی سازمان آموزش فنی و حرفهبه بررسی رابطه

که تصویر بیرونی  افتیدستگری توان پاسخگویی به محیط به این نتیجه فارس با نقش واسطه
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شود. بینی میمثبت و معناداری پیش طوربهتوان پاسخگویی به محیط  یلهیوسبهسازمان 

Barati(2015) هموسس بیرونی تصویر و رهبری بینیجهان نوع یرابطه بررسی به پژوهشی در 

نتایج نشان داد که . پرداخت محیط به پاسخگویی توان یواسطه نقش با اروند مهر آموزشی

 طوربه ار سازمان بیرونی تصویر است قادر محیط به پاسخگویی توان باواسطه رهبری بینیجهان

 . کند بینیپیش معناداری و مثبت

-ی بین تفکر راهبردی و پاسخگویی محیطی با نقش واسطهرابطه Abasi(2015)در پژوهشی 

حاکی از آن بود  هاافتهیهای آزاد اسالمی فارس را بررسی کرد. گری انسجام سازمانی در دانشگاه

 کننده ینیبشیپمثبت و معنادار  طوربهگری انسجام سازمانی که، تفکر راهبردی با نقش واسطه

به پژوهشی جهت تدوین و ارائه الگویی  Taghizadeh (2012)باشد. توان پاسخگویی به محیط می

ان حاصل از پژوهش نشبرای ارزیابی و توسعه توانمندی سازمانی در دانشگاه شیراز پرداخت. نتایج 

نندگی کداد که دو عامل پاسخگویی به شرایط محیطی و اثربخشی دارای بیشترین قدرت تبیین

 باشد. می موردمطالعهبرای توانمندی سازمانی دانشگاه شیراز 

جای خالی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش به دلیل اهمیت  ذکرشدههای با توجه به پژوهش

ترین شاخص اثرگذار بر بقا و توسعه جامعه احساس برجسته عنوانبهنقش پاسخگویی مدارس 

 تبعهبشود. زیرا هر سیستمی که آگاهی بیشتری نسبت به میزان پاسخگویی خود داشته باشد می

ارائه  رونیازا (.,Lu, Hon & Li, 2017  Ozdenir ;2019)تواند عملکرد بهتری نیز نشان دهد می

و تحلیل ابزار استاندارد جهت سنجش میزان و بهبود توان پاسخگویی به محیط از کارکردهای 

یت های سازمانی از اهمآن بر رویه توجهقابل راتیتأثآید که به دلیل می حساببهمدیریت اثربخش 

ن نظام برخوردار است و نیازمند بذل و توجه بیشتری از سوی مدیران و مسئوال یاالعادهفوق

تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان  باهدفآموزشی است. به همین منظور، مطالعه حاضر 

مدارس دولتی شیراز  انجام گرفت.  Torkzadeh & Nekoomand (2015)پاسخگویی به محیط در

 Torkzadeh است: آیا مقیاس توان پاسخگویی سؤالدر این راستا این پژوهش در پی پاسخ به این 

& Nekoomand (2015) در گروه معلمان از اعتبار و روایی کافی برخوردار است؟ 



  205 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                         فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 

 (Torkzadeh & Nekoomand, 2015)مدل مفهومی پژوهش  -1شکل

 

 یشناسروش

 ( است و هدفیدییتأی توصیفی از نوع تحلیل عامل )تحلیل عامل پژوهش حاضر یک مطالعه    

. جامعه آماری پژوهش شامل باشدیمآن تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط 

نفر( شهر شیراز در سال تحصیلی  5350نفر( و متوسطه دولتی ) 3958ی معلمان ابتدایی )کلیه

 اسسا بردوره تحصیلی( و  برحسبای )طبقه -گیری تصادفیبود، که با روش نمونه 1397-1396

درصد( معلمان مدارس  5/42نفر ) 157از این تعداد . نفر برآورد گردید 369فرمول کوکران تعداد 

( را دبیران متوسطه دوم 2/34نفر ) 86درصد( دبیران متوسطه اول و 23/ 3نفر )126ابتدایی، 

بررسی وضعیت پاسخگویی محیطی از مقیاس توان پاسخگویی به محیط  منظوربه. دادندیمتشکیل 

Torkzadeh & Nekoomand (2015)  رندهیدربرگگویه و  19استفاده شد. این مقیاس مشتمل بر

 امالً کای لیکرت )گزینه طیف پنج صورتبهسه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی است؛ که  ی

(( طراحی گردیده و 1مخالفم ) کامالً(، 2(، مخالفم )3(، نظری ندارم)4(، موافقم )5موافقم )

گویه  6از طریق « مفهومی»ها گرداوری شده است. در این پرسشنامه بعد میدانی داده صورتبه

( و بعد 1،5،6،7،9،12،14،18گویه ) 8از طریق« ساختاری»(؛ بعد 2،8،10،11،16،17)

 لیوتحلهیتجزشوند. برای ( سنجیده می3،4،13،15،19های )با توجه به گویه« عملکردی»
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استفاده  24ی نسخه  Amosو  23ی نسخه  Spssآماری یافزارهانرماطالعات پژوهش حاضر، از 

رتبه م یدییتأسنجش روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل  منظوربهگردید. 

 اول و دوم و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

 

 هایافته

 پاسخگویی به محیطبررسی روایی و پایایی مقیاس توان 

 الف( تحلیل گویه و آلفای کرونباخ

، وش تحلیل گویههر یک از ابعاد این مقیاس با استفاده از ر محاسبه روایی منظوربهدر ابتدا 

رین و کمت صورتبهها با هر یک از ابعاد مقیاس محاسبه شد، که نتایج آن همبستگی بین گویه

آمده است. برای محاسبه پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ  1بیشترین ضریب همبستگی در جدول

ر یک های هبا توجه به تعداد گویه مورداستفادهاستفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ حاصل از ابزار 

 .و در سطح مطلوبی است دیتائاز ابعاد مورد 
 

 مقیاس توان پاسخگویی به محیط شدهصهخال: روایی و پایایی فرم 1جدول 

 پایایی سطح معناداری همبستگی بیضراطیف  زیر مقیاس

 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

 95/0 0001/0 51/0-85/0 نمره کل

 

 مرتبه اول یدییتأالف( تحلیل عامل 

مرتبه اول  یدییتأدر ادامه مدل عاملی و ضرایب معناداری حاصل از تحلیل عامل 

 :است شدهارائه

که در این مقیاس در بعد مفهومی بیشترین ضریب مربوط به  دهدیم( نشان 2مندرجات شکل )

( و کمترین ضخخریب مربوط به 84/0) صخخحیح به نیازها و شخخرایط محیطی( یهاپاسخخخ) 10گویه 

(، در بعد سخخاختاری 68/0)احسخخاس مسخخئولیت کارکنان مدرسخخه در قبال پاسخخخگویی( ) 2گویه 

شخخرایط درونی و بیرونی مدرسخخه(  اسخخاس بر یریگمیتصخخم) 9بیشخخترین ضخخریب مربوط به گویه 
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یه 76/0) به گو یب مربوط  های 1(  و کمترین ضخخخر حد یان وا ماهنگی مطلوب م کاری و ه )هم

مدرسه بر محیط  ریتأث)13عملکردی بیشترین ضریب مربوط به گویه و در بعد  (55/0مدرسه( )

ضریب مربوط به گویه (81/0و روندهای حاکم بر آن( ) صل  ریتأث) 19و کمترین  بازخوردهای حا

مقیاس روی عامل خود بار  یهامادهباشخخد. همه (، می45/0از پاسخخخگویی بر تمامی مدرسخخه ( )

 . اندگذاشته، P<0001/0، در سطح داریمعنمثبت و 

 

 ابعاد توان پاسخگویی به محیط 

 
 مرتبه اول مقیاس توان پاسخگویی به محیط یدییتأ: ضرایب حاصل از تحلیل عامل 2شکل

 
برازندگی مدل عاملی توان پاسخگویی به محیط یهاشاخص: 2جدول    

 χ 2 شاخص
 

 Df 
 

χ2/df CFI PCFI RMSEA 

 07/0 76/0 94/0 83/2 138 74.391 مرتبه اول
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،  χ2/df یهاشاخصشود، مقدار ، مشاهده می2که در جدول شماره  گونههمان

CFI  ،PCFI،  RMSEA در این پژوهش برای مقیاس توان پاسخگویی  آمدهدستبه

های برای مقادیر مناسب شاخص شدهمطرحهای و مالک هاشاخصبه محیط با 

 .برازندگی همخوانی دارند

 
 مرتبه دوم یدییتأب( تحلیل عامل 

 مرتبه دوم  مقیاس توان پاسخگویی به محیط یدییتأتحلیل عامل 

. دهدیم،  بار عاملی ابعاد مقیاس توان پاسخگویی به محیط را نشان 3شکل شماره

از ابعاد از روایی باالیی برخوردارند.  هرکدامنتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که 

و بعد  99/0، بعد ساختاری با بار عاملی 00/1بعد مفهومی با بارعاملی  بیترتنیابه

 کنند.، مقیاس توان پاسخگویی به محیط را تبیین می99/0عملکردی با بارعاملی 

 
 

 مرتبه دوم مقیاس توان پاسخگویی به محیط یدییتأ: ضرایب حاصل از تحلیل عامل  3شکل
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برازندگی مدل عاملی توان پاسخگویی به محیط یهاشاخص: 3جدول    

 χ 2 شاخص
 

 Df 
 

χ2/df CFI PCFI RMSEA 

 07/0 76/0 94/0  76/2 138 774.381 مرتبه دوم

 

،  χ2/df  ،CFI ، مشاهده می شود، مقدار شاخص های3همان گونه که در جدول 

PCFI ، RMSEA  به دست آمده در این پژوهش برای مقیاس توان پاسخگویی به

های برازندگی های مطرح شده برای مقادیر مناسب شاخصمحیط با شاخص ها و مالک

 همخوانی دارند.

 

 گیریبحث و نتیجه

 عنوانبهتواند گردد و میاصلی برای رشد مدارس محسوب می مسئلهپاسخگویی به محیط     

 وجود  بنابراین، جامعه مبدل شود. تیدرنهاعامل مهمی برای توسعه و عملکرد اثربخش مدارس و 

 جودونیباااست  ریناپذاجتنابو کارآمد در مدارس امری ضروری و  مؤثریک سیستم پاسخگویی 

است.  گرفتهانجامپاسخگویی مدارس به محیط و ابعاد و عوامل آن  ینهیدرزماندکی  مطالعات

 عدم و حضور پاسخگویی به محیط و یهامؤلفهبهتر مدارس از ابعاد و  درک نیست، گفتن به نیازی

مدارس، مدیران و مسئوالن نظام آموزشی و  برای یتوجهقابل پیامدهای مؤثر، عوامل این حضور

تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان  باهدفبراین اساس این پژوهش  جامعه دارد. تیدرنها

سنجش دقیق  منظوربه انجام شد. Torkzadeh & Nekoomand (2015)  خگویی به محیط پاس

 ، مرتبه اول ویدییتأمیزان اعتبار ابزار در جامعه معلمان از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل 

تگی با زیر مقیاس مربوطه همبسها گویهدوم استفاده شد. نتایج تحلیل گویه نشان داد که هر یک از 

عاملی  ، از  بارها گویهمرتبه اول نیز نشان داد که تمامی  یدییتأمعنادار دارند. نتایج تحلیل عامل 

. این یافته همسو با نتایج باشدیم دیتائقابل قبولی با عامل مربوط به خود برخوردار بوده و مورد 

بود. این پژوهشگران هم با استفاده از تحلیل عامل  Torkzadeh & Nekoomand (2015)پژوهش

 .قراردادند دیتائروایی سازه این پرسشنامه را در مورد  یدییتأ

و گویه  84/0با  10ی بعد مفهومی، گویه هاگویهحاکی از آن بود که از بین  هاافتهیهمچنین     

های ، از بین گویه55/0با  1گویه و  76/0با  9های بعد ساختاری، گویه ، از بین گویه68/0با  2
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به ترتیب بیشترین و کمترین بار عاملی را  45/0با  19و گویه  81/0با  13بعد عملکردی گویه 

شدند. عالوه براین نتایج تحلیل عامل  داریمعن 0001/0های یاد شده در سطح داشته و همه گویه

 یاگونههباز بار عاملی بسیار مطلوبی برخوردار هستند.  هااسیمقمرتبه دوم نشان داد که تمامی زیر 

 یاهکنندنییتعنقش  باهمسیستمی، مرتبط و در تعامل  صورتبهکه سه بعد مذکور در مدارس 

وفق ای مدر توان پاسخگویی مدارس به محیط دارند. براین اساس با توجه به نتایج پژوهش مدرسه

ک خواهد کرد که ضمن ارزیابی مستمر توان پاسخگویی، خواهد بود و به بقای خود در محیط کم

 ریفراگ وی مثبت هر سه بعد این سازه یعنی ابعاد مفهومی )پنداره یریگشکلبستر مناسبی جهت 

، یریگجهتدر خصوص ضرورت و اهمیت پاسخگویی به نیازها و شرایط محیطی(، ساختاری )

ویژه جهت آموزش و  یسازوکارها، از قبیل عموقبهویژه، جهت پاسخگویی  یسازوکارهاترتیبات و 

بهسازی معلمان و دیگر کارکنان در راستای کیفیت پاسخگویی به محیط( و عملکردی )پاسخگو 

 مؤثر یهاتالشو  اقداماتبودن به شرایط درونی و بیرونی مدارس و حمایت و پشتیبانی از 

پاسخگویی به محیط مدارس(، فراهم سازد و متناسب با اقتضائات محیط حال و آینده،  یهنیدرزم

مختلف مدرسه  انجام دهد و از این طریق به بقای خود در  یهاهیالاقدامات الزم را در سطوح و 

بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ   منظوربه تیدرنها .کنونی یاری رساند پررقابتمحیط 

، 95/0اده گردید. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس توان پاسخگویی به محیط استف

برآورد شد؛ که این  80/0و برای بعد عملکردی  87/0، برای بعد ساختاری 89/0برای بعد مفهومی 

مطلوب بودن پایایی مقیاس است. نتیجه این پژوهش که در مدارس صورت  دهندهنشاننتایج 

 Torkzadeh & Nekoomand (2015)، Ghasemimaneshهای نتایج پژوهشگرفته است با 

(2019) ،Razi(2016) ،Barati(2015)،Abdehsharifi (2015) و Abasi(2015) .همسو است 

Torkzadeh & Nekoomand (2015)  زیر مقیاس توان پاسخگویی  3آلفای کرونباخ را برای

گزارش کردندکه نشان از همسانی درونی مقیاس بود. آلفای کرونباخ برای  73/0و 82/0، 91/0

نیز  Barati (2015)متغیر بود.  75/0تا  82/0بین  هااسیمقبرای خرده  Razi (2016)آزمون 

، 90/0و 93/0، 93/0 مفهومی، ساختاری و عملکردی آلفای کرونباخ را به ترتیب یهامؤلفهبرای 

و روایی برای  91/0تا  82/0، ضرایب آلفای کرونباخ را بین Abdehsharifi (2015)آورد.  دستبه

نیز ضریب آلفای  Abasi(2015)،گزارش کرد. در پژوهش 82/0، 91/0، 88/0ها را مقیاسخرده

گزارش  76/0تا  68/0به دست آمد؛ و برای خرده مقیاس ها بین  75/0کرونباخ برای کل مقیاس 

 شد.
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این است که مقیاس توان پاسخگویی به محیط  کنندهانیب، نتایج این پژوهش یطورکلبه    

Torkzadeh & Nekoomand (2015) .در میان معلمان دارای روایی و پایایی مطلوبی است 
 کاراناندردستاز سوی مدیران، محققان و کلیه  یبرداربهرهو  استفادهقابلبنابراین این مقیاس، 

 یهاتیمحدوداز  .باشدیمارزیابی سطح توان پاسخگویی به محیط مدارس  منظوربهنظام آموزشی، 

ن قلمرو پژوهشی به مدارس شهر شیراز اشاره کرد که این توان به محدود بودپژوهش حاضر می

گردد با توجه به سازد. در این راستا پیشنهاد میمواجه  اطیبااحترا  یریپذمیتعمتواند امر می

مطلوبیت محور بودن ارزیابی پاسخگویی این مقیاس در قلمروهای دیگر و از دیدگاه  -وضعیت

و ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات بیشتر در این زمینه  یرسموردبرمدیران و سایر کارکنان مدارس 

 روایی و پایایی پرسشنامه حاضر باشد. دیتائگامی در جهت  تواندیم
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 تسویپ
 1مقیاس توان پاسخگویی مدرسه به محیط

 

 ای را که به نظرتان لطفا تجربه حضور خود در این مدرسه را در نظر آورید و گزینه:  راهنما

 تر است عالمت بزنید.نزدیک

 

 دیدگاه

ف در مدرسه ما:
دی

 ر

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

نه موافق 

و نه 

 مخالفم

 موافقم
 کامال

 موافقم

هماهنگی مطلوبی میان واحدهای مختلف مدرسه برای همکاری و      

 پاسخگویی مناسب به شرایط و نیازهای محیطی وجود دارد.
1 

مدیر، معلمان ودیگر کارکنان مدرسه، در قبال پاسخگویی به شرایط و      

 کنند.اقتضائات محیطی، احساس مسئولیت می
2 

مدیر، معلمان و دیگر کارکنان همواره قادر به پاسخگویی به نیازهای      

 درونی مدرسه و شرایط محیط بیرونی آن هستند. 
3 

های موثری که منجر به پاسخگوئی مدیر و معاونان از اقدامات و تالش     

موثر مدرسه به نیازها و شرایط محیطی آن گردد، حمایت و پشتیبانی 

 نمایند.می

4 

ای جهت آموزش و بهسازی افراد در راستای ارتقای سازوکارهای ویژه     

 کیفیت پاسخگویی به محیط وجود دارد.
5 

مدیر، معلمان و دیگر کارکنان مدرسه پاسخگویی به محیط را به عنوان      

-یک ارزش مثبت و عنصری مهم برای بهبود و ارتقا مدرسه تلقی می

 نمایند.

6 

 7 شود فرهنگ پاسخگویی توسعه داده شود.تالش میدر مدرسه ما،      

های کالن خود را متناسب با شرایط محیطی مدرسه ما، اهداف و برنامه     

 نماید.آینده تدوین می
8 

نماید و بر آن مدرسه همواره شرایط درونی و بیرونی خود را تحلیل می     

 گیرد.اساس تصمیم می
9 

های نماید به نیازها و تقاضاهای محیطی پاسخمدرسه همواره تالش می     

 درست، به موقع و با کیفیت دهد. 
10 

                                                           
با  زاده و نجفی( وبا ذکر نام مقیاس توان پاسخگویی مدرسه به محیط و نام نویسندگان )ترکاستفاده از این مقیاس . 1

 ارجاع به این مقاله، بالمانع می باشد.



216  تحلیل ساختار عاملی مقیاس توان پاسخگویی به محیط... 
  

 11 داند چگونه باید به نیازها و شرایط محیطی پاسخ دهد.مدرسه می     

مدرسه مستمرا وضعیت خود را براساس بازخوردهای ارائه شده از محیط      

 نمایدارزیابی می
12 

پاسخ به نیازهای محیطی، عمال بر محیط و روندهای آن مدرسه عالوه بر      

 گذارد.ناثیر مطلوب می
13 

ها و اقدامات موثر در خصوص پاسخگویی به محیط را مدرسه تالش     

 نماید.حمایت و پشتیبانی می
14 

مدرسه بر مبنای بازخوردهای دریافت شده، اقدام به تغییر الگوهای      

 نماید.تحقق اثربخشی و کارایی بیشتر میرفتاری سازمان در جهت 
15 

گیری راهبردی مدرسه معطوف به پاسخگویی به نیازها، شرایط جهت     

 محیطی و اقتضائات ناشی از آن است.
16 

ای مثبت و فراگیر در خصوص ضرورت و اهمیت پاسخگویی به پنداره     

 نیازها و شرایط محیطی در مدرسه وجود دارد.
17 

بازخوردها، نتایج و تجارب حاصل از تالش مدرسه برای پاسخگویی،      

 شود.مبنایی جهت یادگیری سازمانی مدرسه واقع می
18 

 هاینتایج و بازخوردهای حاصل از پاسخگویی به محیط برتمامی قسمت     

 باشد.مدرسه تاثیر گذار می
19 

 


