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 داد نشان جینتا. دیگرد استفادهی دییتا وی اکتشافی عامل لیتحل و همگرایی ، رواییمحتوایی روا آرمانی، از

رابطة  و( P‹ 11/1) 88/1ی اطهری آرمان نفوذ اسیمق وی آرمان ساختة نفوذمحقق اسیمقی همبستگ که

ی مولفة الگوده چهار در رای آرمان ، نفوذیاکتشافی عامل لیتحل. باشدیم معنادار 119/1 سطح در آنها

ی عامل لیتحل جینتا در نیهمچن. نمودی بنددستهی اخالقی هاارزش و انداز، احترامچشم و رتینقش، بص

، GFI28/1 ،NNFI :18/1: ،CFI18/1 ،AGFI :24/1 : :جمله از برازشی هاشاخص زانی، میدییتا

:NFI 19/1  وRMSEA :11/1 ی آلفا روش از آرمانی نفوذ اسیمقیی ایمحاسبة پای برا. آمد دست به

                                                                 
 . مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است.1
آموختة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دانش، . منصوره بختیاری فایندری2

(asal_mahi66@yahoo.com).)نویسنده مسئول (. 
 .(bazrafshan@um.ac.ir)مجتبی بذرافشان مقدم، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  .3

 محمدرضا آهنچیان، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  .4
(rezaahanchian@gmail.com). 

 مشهد حسین کارشکی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی  .5

(kareshki@ferdowsi.um.ac.ir). 

mailto:asal_mahi66@yahoo.com
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=bazrafshan%40um.ac.ir
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=rezaahanchian%40gmail.com
mailto:kareshki@ferdowsi.um.ac.ir


 3939/ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره پنجم، شماره هفدهم، پاییز  44

 

44 

یی ایپا ازی آرمان ساختة نفوذمحقق اسیاساس، مق نیا بر. آمد دست به 19/1 که دیگرد استفاده کرونباخ

 .باشدیم برخورداریی باال

 .نقشیالگو و انداز، احترامچشم و رتی، بصیاخالقی ها، ارزشیآرمان نفوذ: های کلیدیواژه

 مقدمه

مؤثر  هایی است که بر عملکرد شغلی افراد در وظایف محولهرهبری تحولی از جمله سبک
میالدی، تعداد متنابهی از تحقیقات بر نحوة تاثیر رهبری  2111های پس از است. در سال

، و آتش پورگل پرور متمرکز بوده است )وکیلی وتحولی بر پیامدهای عملکردی کارکنان 
رهبری تحولی را با چهار نوع  ،(2111 2،ونگ و هانگبه نقل از  ؛(9111) 1بس)(. 9988

 رغیب ذهنی و مالحظات فردی. بعدهابخش، تبندی کرد: کاریزما، انگیزش الهامرفتار طبقه

 ،(2111 ،ونگ و هانگبه نقل از  ؛(2119) 4،، اولیو و سیواسوبرامانیام3آنتوناکیس)
های رهبری تحولی، نفوذ یکی از مولفهی را به جای کاریزما قرار دادند. اصطالح نفوذ آرمان

ای و خوب تربیت شده هستند و نفوذ، باهوش، فعال، حرفهباشد. رهبران باآرمانی می
(. رهبران دارای نفوذ 2111، 5شان وجود دارد )گرنیای در عملکردالعادههماهنگی فوق

انگیزند، احترام و کنند، غرور را بر میو احساسی از ماموریت فراهم میآرمانی، بصیرت 

(. در اکثر 2199، 6دهند )ونگ و زوبینی را افزایش میآورند و خوشاعتماد به دست می
تحقیقات داخلی و خارجی برای بررسی سبک رهبری تحولی از پرسشنامة بس و اولیو 

را مورد سنجش قرار داده است. با توجه به استفاده شده که چهار مولفة رهبری تحولی 
گیری این اهمیت ویژگی نفوذ آرمانی در رهبران، ضرورت وجود ابزاری که قابلیت اندازه

ویژگی را در رهبران داشته باشد، محرز است. با بررسی تحقیقات فراوان روشن شد، ابزاری 
بنابراین، با توجه به وجود که بتواند نفوذ آرمانی را مورد سنجش قرار دهد، وجود ندارد. 

تعداد معدود پرسشنامه جهت سنجش رهبری تحولی و به دلیل عدم وجود ابزار مستقل، 

در این پژوهش به دنبال  انبومی و استاندارد جهت سنجش نفوذ آرمانی مدیران، پژوهشگر
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 رسد بررسی ابعادد. به نظر مینباشساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران می
های های منحصر به فرد آن، به رهبران در شیوهمختلف نفوذ آرمانی و شناخت ویژگی

 نماید. اعمال رهبری کمک بسیاری می

 نفوذ آرمانی
کاریزما بزرگترین جزء در رهبری تحولی است. بقیه اجزاء به طور تئوری و عملی مهم 

ی مانند مالحظه فردی و ها و اثراتهستند، همچنان که آنها با رفتارهای متفاوت، ویژگی

( رهبری دارای نفوذ آرمانی را 9181(. بس )9111ترغیب ذهنی تعامل دارند )بس، 
کنند و سپس برای رسیدن به اینگونه تعریف کرده است: احترامی که پیروان دریافت می

کنند. برای مثال پیروان در حال تالش برای تقلید از رهبران های رهبر فعالیت میخواسته
شان اعتماد به طور در ماموریتشان، همینشوند. آنها در قضاوت رهبرانیزما دیده میکار

کنند و اساسا با آنها سازگار های رهبران حمایت میدهند. آنها از ارزشرهبر را قرار می
گویند کنند و مکررا از احساسات قوی و عالقه به رهبر سخن میشوند و آنها را قبول میمی

با توجه به تعاریفی که از نفوذ آرمانی در  (.9188، یناوالدمن و این استاولیو و )به نقل از 

های مشترکی که رهبران دارای نفوذ آرمانی دارا تحقیقات مختلف آمده و ویژگی
شود. در اینجا هفت مولفه برای نفوذ آرمانی های نفوذ آرمانی مشخص میباشند، مولفهمی

 ذکر شده است:
، القای غرور و 5های اخالقی، ارزش4، فداکاری3، احترام2اعتماد ،1دهی نقشالگو 

 8اندازو چشم 7، بصیرت6افتخار

شان کند که در تصمیماتنفوذ آرمانی، کاریزما را رهبرانی تعریف می :الگودهی نقش

ها، رفتارها و عملکرد، مورد تقلید نتایج اخالقی دارند و الگوهایی هستند که از طریق ارزش

                                                                 

1. role model 

2. trust 

3. respect 

4. self- sacrifice 

5. ethical values 

6. instilling pride and attribute 

7. insight 

8. perspective 



 3939/ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره پنجم، شماره هفدهم، پاییز  40

 

44 

شوند. بنابراین نفوذ آرمانی نقش گیرند. پیروان با چنین رهبرانی شناسایی میقرار میافراد 
، 1کند )بلیر، سوسیک و ژومثبتی از الگوی نقش را بوسیله رهبران تحولی منعکس می

1122.) 

بینند که صادق و معتمد است، بیشتر احتمال کارکنان وقتی رهبری سازمانی را می: اعتماد

شان نگهدارند. در حالی که صداقت و راستگویی و خلوص بین ا در سازماندارد اعتماد ر
همه سطوح )مدیریت عالی، همکاران و سرپرستان( مهم هستند، مفهوم اعتماد در مدیریت 

، الیس و وینوگرادو  2ای برای جلب پیروان دارد )شوکلیگویانهعالی بیشتر قدرت پیش
1111 .) 

کنند. کارکنانی رهبران آنچه را که صحیح است، وضع می از طریق نفوذ آرمانی، :احترام

گذارند کنند و احترام میدهد، به او اعتماد میبینند رهبرشان کار درست را انجام میکه می
 (.1112، 3فردی درک مثبتی دارند )نیلسنا و مینربو از عدالت میان

زهای دیگران را بیشتر از نفوذ آرمانی به موقعیتی اشاره دارد که رهبران، نیا: فداکاری

گیرند. به عبارت دیگر اعتماد، احترام و تحسین پیروان را نیازهای خودشان در نظر می

انگیزد تا به دیگران خدمت انگیزند. همچنین رفتار آرمانی رهبر، مرئوسین را بر میبرمی
 (.1121، 4کنند )شیوا و سوار

ها و داشتن نوعی احساس ترین ارزشصحبت کردن درباره مهم :های اخالقیارزش

های رفتار ها از مشخصهقوی نسبت به هدف و توجه به نتایج معنوی و اخالقی تصمیم

 (.2831باشد )فرجامی، آرمانی می

القای افتخار و غرور به پیروان و مشارکت با آنها برای منافع گروه : القای غرور و افتخار

 (. 2831، فرجامیآید )های آرمانی یک رهبر به شمار میویژگی تریناز مشخص
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رهبران تحولی با استفاده از بصیرت به عنوان یک مهارت  :اندازبصیرت و چشم

ارتباطی، قادرند به طور مستقیم و سمبلیک آن را به صورتی که در پیروان تعهد پدید 
سازمانی را تسهیل کنند )به نقل از آورد به کار گیرند و به این ترتیب تمرکز بر اهداف می

(؛ به نقل از رضاییان، اسمعیلی گیوی و 2223) 1(. )کانگر و کانانگو2833اطهری، 
ای از اهداف آرمانی کنند: مجموعهانداز را این چنین تعریف می( چشم2833ابراهیمی، 

 . گذاردکه توسط رهبر ارایه شده و دورنمای مشترکی را با پیروان به نمایش می

انجام داد. نتایج نشان داد که  "هارهبری در سازمان"ای با عنوان( مطالعه1112یانگ )
شخصیت درک شده رهبران به طور مثبت با بعد نفوذ آرمانی )رفتارهای آرمانی( رابطه 

هایش از جمله نفوذ دارد. در بیشتر مطالعات انجام شده، رهبری تحولی با استفاده از ویژگی
در نتایج  مهمی در رضایت، تعهد کارکنان و اثربخشی سازمانی دارد.آرمانی، نقش 

بخش بیشتر در ( مشخص شد که نفوذ آرمانی و انگیزش الهام1112) 2پژوهش براچ و والتر

که هیچ تفاوتی برای ترغیب بین مدیران عالی نسبت به مدیران میانی وجود داشت. درحالی
بخش و  ن نفوذ آرمانی، انگیزش الهامذهنی و مالحظات فردی وجود نداشت. همچنی

ترغیب ذهنی در تقویت رضایت شغلی زیردستان در بین مدیران عالی نسبت به مدیران 
که مالحظات فردی در هر دو گروه به طور مشابه اثرگذار میانی اثرگذارتر بودند، در حالی

عامل رایج در دهد رهبری تحولی به عنوان یک ( نشان می1121) 3اسلبود. نتایج پژوهش 

بخش آموزان با تکرار نسبتا باالتر نفوذ آرمانی و انگیزش الهام الگوهای نقش امروزة دانش
دهد آید. نتایج نشان میدر مقایسه با مالحظات فردی و ترغیب ذهنی به وجود می

کنندگان امروزی حتی با مدارج تحصیلی مختلف، پارامترهای رهبری تحولی را تحصیل
آموزان باشند و بر آنها به طور مثبتی نس خوبی دارند که الگوهای نقش دانشدارند و شا

 تاثیر بگذارند.

 هدف تحقیق
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آباد از دیدگاه های آموزشی صالحساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمع
 معلمان

 سواالت تحقیق
پایایی کافی . آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ آرمانی از 9

 برخوردار است؟

. آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ آرمانی از روایی کافی 1

 برخوردار است؟

 روش تحقیق
 -و از حیث روش، توصیفی توسعه ایهای این پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهش

می و پیمانی( باشد. جامعة آماری در این پژوهش، معلمان )کلیه نیروهای رسپیمایشی می
، 9911-19آباد در سال تحصیلی های آموزشی صالحدو مقطع ابتدایی و راهنمایی مجتمع

آباد در اختیار قرار که تعداد آنان با توجه به آماری که اداره آموزش و پرورش صالح بودند

ز شیوة نفر به عنوان نمونه با استفاده ا 222. با استفاده از جدول مورگان، بودنفر  149داده، 
آباد، آموزشی در صالح مجتمع 29ای انتخاب گردید.به دلیل وجود گیری سهمیهنمونه

 مدیر مورد سنجش قرار گرفت. 29دیدگاه معلمان ابتدایی و راهنمایی دربارة نفوذ آرمانی 

های آموزشی در این تحقیق برای ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع
باشد، استفاده گویه می 98ساختة نفوذ آرمانی که دارای ه محققآباد از پرسشنامصالح

پرسشنامه  212ها )معلمان( تکمیل شد، در نهایت گردید. این پرسشنامه توسط آزمودنی
آوری گردید. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی، از روایی محتوایی، روایی جمع

نفر از اساتید بررسی شد.  2توسط همگرا و تحلیل عاملی استفاده شد. روایی محتوایی 
( که 9988جهت سنجش روایی همگرا از خرده مقیاس نفوذ آرمانی در پرسشنامه اطهری)

رهبری تحولی مدیران را سنجیده بود، استفاده شد. همچنین تحلیل عاملی اکتشافی صورت 

ذ ساختة نفودهد که همبستگی مقیاس محققگرفت. نتایج آماری روایی همگرا نشان می
و رابطة آن دو در سطح  (P‹ 11/1باشد )می 88/1 ،آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری

پرسشنامه  91معنادار است. برای ارزیابی پایایی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران، ابتدا  19/1
دست آمد. در اجرای نهایی، پایایی ه ب 18/1ها توزیع شد و ضریب پایایی بین آزمودنی
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دست آمد. در این پژوهش ضریب پایایی ه آلفای کرونباخ ب 19/1ی، مقیاس نفوذ آرمان
 دست آمد.ه ب 12/1( در اجرای اولیه و نهایی 9988پرسشنامه اطهری )

های نامهنحوة ساخت پرسشنامه: ابتدا بر مبنای تعاریف نفوذ آرمانی در مقاالت و پایان
لگودهی نقش، القای غرور و های نفوذ آرمانی )اویژگی به عنوان مولفه 2رهبری تحولی، 

انداز( در نظر گرفته های اخالقی و بصیرت و چشمافتخار، فداکاری، احترام، اعتماد، ارزش
هایی ساخته شد که روایی شد که هر مولفه به زیر مولفه تقسیم شد و برای هر یک، گویه

های نفوذ ا مولفهمحتوایی آن از نظر مطابقت هر گویه با زیر مولفه و مطابقت هر زیر مولفه ب

نفر از اساتید صاحبنظر )در  1ها، توسط آرمانی، همچنین قابل فهم و واضح بودن گویه
های نامربوط و یا تکراری حذف زمینة مدیریت آموزشی و علوم تربیتی( بررسی شد. گویه

 دست آمد. ه گویه ب 44گردید و در نهایت 
ه )الگودهی نقش، احترام، بصیرت و مولف 4ها در سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، گویه

های ها در مولفههای اخالقی( قرار گرفت و در نهایت با بررسی گویهانداز و ارزشچشم
مربوطه، تعدادی گویه از لحاظ قرار گرفتن در ذیل مولفة مورد نظر و ارتباط مفهومی با 

ف گردید. آن، نامناسب تشخیص داده شد و با صالحدید استادان راهنما و مشاور حذ

 همچنین تحلیل عاملی تاییدی نیز روایی ابزار را تایید نمود. 

 مولفه نفوذ آرمانی 4های گویه .1جدول

 فراوانی هاگویه هامولفه ردیف

 الگودهی نقش -9
9-4-8-91-99-92-99-92-99-91-21-22-99-91-

92-99-98 99 

 2 94-92-29-29-98-9 اندازبصیرت و چشم -2

 91 99-91-21-28-24-22-29-91-94-1 احترام -9

 1 21-2-1-2-9 های اخالقیارزش -4
 98 جمع

های پرسشنامه، همراه با فراوانی آن در چهار مولفة نفوذ آرمانی به دست آمده و گویه
، بصیرت و 99الگودهی نقش  یهای مولفه( ارائه شده است. تعداد گویه9جدول )

گویه را شامل  98باشد که جمعا می 1های اخالقی و ارزش 91، احترام 2انداز چشم
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ساختة نفوذ آرمانی، بخشی از برای بررسی روایی سازة همگرای پرسشنامة محقق شود.می
سنجد، مورد استفاده (که نفوذ آرمانی مدیر رامی9988پرسشنامه رهبری تحولی اطهری )

شود. باشد و توسط معلمان تکمیل میگویه می 92رار گرفت. این پرسشنامه دارای ق
پذیری معقول پرسشنامه نفوذ آرمانی اطهری شامل دو مولفة یکپارچگی و اتحاد و ریسک

 4پذیری معقول دارای و مولفة ریسک گویه 92باشد. مولفة یکپارچگی و اتحاد دارای می
 باشد.می گویه

 و تحلیلشیوه تجزیه 
ابتدا پرسشنامه محقق ساخته نفوذ آرمانی مدیران ساخته شد و از روایی محتوایی، سازه 

همگرا و تحلیل عاملی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ انجام گردید. در 
های آن استخراج گردید و در اختیار معلمان قرار گرفت. جهت بررسی نهایت مولفه

ای استفاده تک نمونه tهای توصیفی و آزمون آرمانی مدیران نیز از روش وضعیت نفوذ
ه تحلیل و نتایج به دست آمد 16ssSpافزار آوری شده با استفاده از نرمهای جمعشد. داده

 ارایه گردید.

 های پژوهشیافته

روایی آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ آرمانی مدیران از : سوال اول

 کافی برخوردار است؟

سااختة نفاوذ آرماانی مادیران، از روایای محتاوایی،       برای سنجش روایی مقیااس محقاق  
روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. بادین صاورت کاه روایای     

محتوایی مقیاس نفوذ آرمانی از نظر مطابقت هر گویه با زیر مولفه و مطابقت هر زیار مولفاه   
نفار از اسااتید    1ها، توسط های نفوذ آرمانی، همچنین قابل فهم و واضح بودن گویهبا مولفه

هاای ناامربوط و یاا    صاحبنظر )در زمینه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی( بررسی شد. گویه

دست آمد. جهت سنجش روایی همگارا از  ه گویه ب 44تکراری حذف گردید و در نهایت 
( کاه رهباری تحاولی مادیران را     2833ی در پرسشانامه اطهاری )  خرده مقیاس نفوذ آرماان 

  ها )معلمان( تکمیل گردید.سنجیده بود، استفاده شد و توسط آزمودنی
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 ساختة نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهریهمبستگی مقیاس محقق .2جدول 

 همبستگی پیرسون تعداد نمونه هاتعداد گویه مقیاس

 ساختة نفوذمقیاس محقق
 212 98 آرمانی پژوهش

88/1 

 212 92 مقیاس نفوذ آرمانی اطهری

سااختة  دهد که همبساتگی پیرساون مقیااس محقاق    ( نشان می2نتایج آماری در جدول )

 باشد.معنادار می 119/1و در سطح  88/1نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری 
آرماانی قارار گرفات. باا انجاام      مولفاة نفاوذ    2گویه در  44ابتدا در طراحی پرسشنامه، 

هاایی کاه زیربناای آزماون را نشاان      دسات آوردن عامال  ه تحلیل عاملی اکتشاافی، بارای با   
های ویژه باالتر از یاک اساتفاده شاد.    دهند، به صورت مستقل و واضح، از مالک ارزشمی

ر ( از لحاظ قرار گرفتن د48-83-81-84-21-5) گویه 3، های هر مولفهبا بررسی گویه
ذیل مولفة مورد نظر و ارتباط مفهومی باا آن، نامناساب تشاخیص داده شاد و باا صاالحدید       

گویاه بااقی ماناد و     83گویاه، ساپس    44استادان راهنما و مشاور حاذف گردیاد. از میاان    

 پرسشنامه تنظیم گردید.

شاخصی است کاه مقاادیر همبساتگی مشااهده      OMKبرداری یا شاخص کفایت نمونه

بیانگر  OMKدهد. مقادیر کوچک یر همبستگی جزئی مورد مقایسه قرار میشده را با مقاد
توانناد تبیاین کنناد )برقای     آن است که همبستگی بین زوج متغیرها را متغیرهای دیگار نمای  

 3/1این شااخص بارای تحلیال عااملی بسایار مناساب،        2/1(. مقادیر حدود 2833ایرانی، 

نا مناسب است. سرنی و  5/1ناچیز و کمتر از  5/1نسبتا متعادل،  1/1متعادل،  2/1مناسب، 
تاوان تحلیال   را به راحتای مای   1/1با مقادیر بزرگتر از  OMK( نیز معتقدند 2222کیسر )

 (.2831عاملی کرد )میراسکندری، 

 هاهای به دست آمده از آزمودنینتایج آزمون و آزمون برای داده .3جدول 
 OMK 12/1آزمون 

 آزمون کروبیت بارتلت

 919/2919 خی دو

 919 درجه آزادی
 119/1 سطح معناداری

P 119/1>  
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هاای  بارای مااتریس همبساتگی    OMKدهد، انادازه  ( نشان می9طور که جدول )همان
اسات کاه نشاان از کفایات      12/1حاصل از اجرای پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران، برابر باا  

به دسات آماد. آزماون     919/2919دو  باشد. مقدار خیگیری برای تحلیل عاملی مینمونه
دار است که نشان از معنااداری ایان شااخص بارای     معنی 119/1یت بارتلت در سطح بکرو

 اجرای تحلیل عاملی است.

 های نفوذ آرمانی با یکدیگر: ضریب همبستگی پیرسون مولفه4جدول 

 های اخالقیارزش احترام اندازبصیرت و چشم الگودهی نقش 

     الگودهی نقش

    11/1 اندازبصیرت و چشم

   84/1 89/1 احترام

  99/1 92/1 89/1 های اخالقیارزش

های نفوذ آرمانی با یکدیگر در شود، بین مولفه( مشاهده می4همانطور که در جدول )
مولفة الگودهی نقش با بصیرت  داری وجود دارد. همبستگیهمبستگی معنی 119/1سطح 

 89/1، و 89/1، 11/1های اخالقی به ترتیب به مقدار انداز، احترام و ارزشو چشم

های اخالقی به ترتیب به مقدار انداز با احترام و ارزشباشد. همچنین بصیرت و چشممی
 ارد.داری دهمبستگی معنی 99/1های اخالقی به مقدار و احترام با ارزش 92/1و  84/1

در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده گردید. در تحلیل عاملی تاییدی برای 
، شاخص (GFI)های برازندگی خی دو، شاخص نیکوئی برازش بررسی برازش، از شاخص

، شاخص برازندگی تعدیل شده (CFI)، شاخص برازش تقریبی (NNFI)برازش نرم نشده 
(AGFI ،)ل شاخص برازندگی متعاد(NFI) و جذر برآورد خطای تقریبی (RMSEA)  به عنوان

 نشانگرهای برازش استفاده شد.

 افزار لیزرل بدین شرح است:نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده از نرم

 های نیکوئی برازش مقیاس نفوذ آرمانی مدیران: شاخص5جدول

P- value RMSEA NFI AGFI CFI NNFI GFI x2/𝑑𝑓 

119/1> p 11/1 19/1 24/1 18/1 18/1 28/1 8/2 
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 و AGFI، NNFI  ، CFI ، AGFI، NFI شود، میزان( مشاهده می1چنانچه در جدول )

RMSEA  های شاخص باشد.می 11/1و  19/1، 24/1، 18/1، 18/1، 28/1به ترتیب

برازندگی متعادل و نیکویی برازش دارای دامنة صفر تا یک هستند، هر یک برازندگی الگو 
نزدیکتر شود بر برازندگی  "یک"سنجند و هر چه اندازه آنها به را از وجه خاصی می

(. همچنین از نقطه نظر بنتلر و 9984پور و دژکام، مطلوبتر الگو داللت دارند. )بخشی
باشد تحلیل، برازش قابل  91/1ی که جذر برآورد خطای تقریب کمتر از ، زمان1بونت

 (. 9982دهد )فرزاد و همکاران، قبولی را گزارش می

آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ آرمانی مدیران از پایایی : سوال دوم

 کافی برخوردار است؟

مدیران از روش آلفای کرونباخ ساختة نفوذ آرمانی سنجش پایایی مقیاس محققبرای 

 استفاده گردید.

 پایایی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران. 6جدول
 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه تعداد افراد

212 98 19/1 

آلفای  19/1(، پایایی به دست آمده از مقیاس نفوذ آرمانی 2با توجه به جدول )
 باشد.باالیی برخوردار میباشد. بنابراین، این ابزار از پایایی کرونباخ می

 ها در اجرای مقدماتی و اجرای نهاییضریب پایایی مولفه .7جدول 

 هامولفه
ضریب پایایی در 

 اجرای مقدماتی

ضریب پایایی در 

 اجرای نهایی

 12/1 18/1 الگودهی نقش

 89/1 11/1 اندازبصیرت و چشم

 11/1 11/1 احترام

 84/1 11/1 های اخالقیارزش

 19/1 18/1 پایایی کلضریب 

                                                                 

1. Bentler and Boont 
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های نفوذ آرمانی در اجرای مقدماتی و (، ضریب پایایی هر یک از مولفه9در جدول )
اجرای نهایی ارائه شده است. به این صورت که در اجرای مقدماتی، ضریب پایایی بیشتر 

 است.

 گیریبحث و نتیجه

آرمانی از روایی کافی آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ : سوال اول

 برخوردار است؟

روایی محتوایی توسط اساتید صاحبنظر در مدیریت آموزشی و علوم تربیتی تایید  :نتیجه

گردید. روایی همگرای پرسشنامة محقق ساختة نفوذ آرمانی با توجه به همبستگی معنادار با 

شافی، چهار مولفه ( تایید شد. تحلیل عاملی اکت2833خرده مقیاس نفوذ آرمانی اطهری )
برای نفوذ آرمانی استخراج کرد و تحلیل تاییدی نیز آن را تایید نمود. بنابراین نتایج این 

دهد ابزار ساخته شده توسط محقق، برای سنجش نفوذ آرمانی از روایی پژوهش نشان می

 باشد.کافی برخوردار می

گیری تا چه حد خصیصة هدهد که ابزار اندازمفهوم روایی به این سوال پاسخ می :بحث

سنجد. روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد. مورد نظر را می
ها گیری آنها و مواردی باشند که محقق قصد اندازههای آزمون معرف ویژگیاگر سوال

باشد. برای تعیین این نوع روایی از قضاوت را دارد، آزمون دارای روایی محتوایی می
های آزمون تا چه میزانی معرف حوزه محتوایی هستند، باره که سوالمتخصصان در این

های مفهومی پرسشنامة اطهری (. با توجه به شباهت2831شود )میراسکندری، استفاده می
ساختة نفوذ آرمانی همبستگی آن دو قابل قبول و مورد انتظار ( با پرسشنامة محقق2833)

مولفه برای نفوذ آرمانی در نظر گرفته شد که تحلیل عاملی  2 بود. در ساخت پرسشنامه،

های انداز و بصیرت، احترام و ارزشمولفه از جمله الگودهی نقش، چشم 4اکتشافی 
های نفوذ آرمانی مشخص نمود. جدول ارزش ویژه نیز نشان داد اخالقی را به عنوان مولفه

 به دست آمد. 2یا بیشتر از  2مولفة ذکر شده در باال،  4که تنها ارزش ویژة 
های برازش از جمله: شاخص نیکوئی برازش در تحلیل عاملی تاییدی میزان شاخص

(GFI:) 13/1 شاخص برازش نرم نشده ،(NNFI:) 23/1 شاخص برازش تطبیقی ،
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:(CFI)23/1 شاخص برازندگی تعدیل شده ،(AGFI:) 14/1 شاخص برازندگی متعادل ،
(NFI:) 22/1 خطای تطبیقی و جذر برآورد (RMSEA) :12/1 .به دست آمد 

های برازندگی متعادل و نیکویی برازش دارای دامنة صفر تا یک هستند، هر شاخص
تر نزدیک "یک"سنجند و هر چه اندازه آنها به یک برازندگی الگو را از وجه خاصی می

همچنین از  (.2834پور و دژکام، تر الگو داللت دارند )بخشیشود بر برازندگی مطلوب
باشد، تحلیل،  21/1نقطه نظر بنتلر و بونت، زمانی که جذر برآورد خطای تقریب کمتر از 

بنابراین در این پژوهش،  (.2831دهد )فرزاد و همکاران، برازش قابل قبولی را گزارش می

 باشد.های برازش به دست آمده، قابل قبول میمیزان شاخص
پرسشنامه رهبری تحولی توسط پژوهشگر با کمک دو (، 2833در پژوهش نورشاهی )

مترجم، ترجمه شده و در یک مطالعة آزمایشی بر روی همکاران مستقیم شش نفر از 
ها و موسسات آموزش عالی اجرا شده و پس از دریافت بازخورد، وی به روسای دانشگاه

نین در پژوهش ها و تنظیم پرسشنامة نهایی اقدام کرده است. همچاصالح در برخی گویه
(، مرادی 2835(، امیرکبیری و همکاران )2834مرتضوی، ناظمی و محمودی فخرآباد )

بخت و ( و نیک2833(، یعقوبی، یزدانی و مقدمی )2833چالشتری و همکاران )

 ( تنها از روایی محتوایی استفاده گردیده است.2832همکاران )

سنجش نفوذ آرمانی از پایایی کافی  آیا ابزار ساخته شده توسط محقق، برای: سوال دوم

 برخوردار است؟

با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی به دست آمده از مقیاس نفوذ آرمانی  نتیجه:

 باشد.باشد. بنابراین، این ابزار از پایایی باالیی برخوردار میمی 22/1

صة مورد نظر را با گیری، آن است که اگر خصیمقصود از پایایی یک وسیلة اندازه: بحث

بار اندازه بگیریم، نتایج  1همان وسیله )یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن( در شرایط مشابه 

پذیر و قابل اعتماد است. سه روش عمده برآورد بینیحاصل تا چه حد مشابه، دقیق، پیش
اسکندری،  های هم ارز و همسانی درونی )میرضریب پایایی عبارتند از: بازآزمایی، فرم

ساختة نفوذ آرمانی از طریق همسانی در این پژوهش ضریب پایایی مقیاس محقق (.2831
زمانی که یک آزمون از تعدادی  درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.

خرده آزمون تشکیل یافته باشد و بخواهیم از آنها در محاسبة ضریب پایایی کل آزمون 
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بریم. از این روش برای برآورد همسانی ش آلفای کرونباخ را بکار میاستفاده کنیم، رو
ساخته چون هیچ یک از پاسخها به خودی شود. در آزمون محققدرونی آزمون استفاده می

 "کامال موافقم تا کامال مخالفم"خود درست یا غلط نیست و پاسخ به هر سوال در طیفی از 
متغیر است، ولی  2و  1اییم. مقدار این ضریب بین نمقرار دارد، از این روش استفاده می

شده و اجرای مجدد پرسشنامة ساخته (.2831مقدار آن هرگز منفی نخواهد شد )همان، 
گرفتن ضریب همبستگی بین اجرای اول و اجرای دوم، شاخصی از ضریب پایایی آزمون 

طول زمان  گیری صفات و خصایصی مناسب است که دراست. این روش در مورد اندازه

ساختة نفوذ آرمانی در اجرای (. بنابراین پایایی مقیاس محقق2831کند )همان، تغییر نمی
اولیه و اجرای نهایی نیز محاسبه گردید. با توجه به اینکه در این پژوهش، ضریب پایایی در 

 2به دست آمده و این مقادیر نزدیک به  22/1و در اجرای نهایی،  23/1اجرای اولیه 
 باالیی برخوردار است )اولیو و بستوان نتیجه گرفت که این مقیاس از پایایی اشند، میبمی

پایایی پرسشنامة چندعاملی رهبری به روش آلفای  .(1121به نقل از دریک،  (؛1114)
 گزارش و روایی محتوایی و صوری آن را تایید نمودند. 35/1تا  12/1کرونباخ را بین 

( و مرادی 2832(، حسینی و همکاران )2833اطهری )در پرسشنامة رهبری تحولی 

( نیز پایایی باالیی گزارش شده است، این مقدار به ترتیب، 2833چالشتری و همکاران )
باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة رهبری تحولی در می 21/1و  24/1، 23/1

( 2833، یعقوبی، یزدانی و مقدمی )32/1( 2835پژوهش امیرکبیری و همکاران )
به دست آمد. با توجه به اینکه پرسشنامة  32/1( 2832بخت و همکاران )، و نیک32/1

باشد و هر یک پایایی متفاوتی ها از یک منبع )بس و اولیو( میمورد استفاده در این پژوهش

توان در مقایسه با آنها، پایایی ابزار ساخته شده در این پژوهش را ، میرا گزارش نموده
 اال و مطلوب ارزیابی نمود.بسیار ب

 هامحدودیت
های این پژوهش، عدم وجود تحقیقات مشابه، در زمینة مبانی نظری و از جمله محدودیت

هایی نیز از جهت محدودیت .باشدمرور تحقیقات گذشته در داخل و خارج کشور می
باد یک آکرد. با توجه به اینکه صالحروایی داخلی و خارجی، پرسشنامه را تهدید می

باشد، نتایج آن قابل های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود میشهرستان با ویژگی
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دهندگان، رود پاسخباشد. با توجه به اینکه احتمال میهای دیگر نمیتعمیم به شهرستان
دقت کافی و پاسخ واقعی را هنگام تکمیل پرسشنامه مد نظر قرار نداده باشند، اگر از دیگر 

 رفت.تری انتظار میشد، نتایج مطلوبای تحقیق، نظیر مصاحبه نیز استفاده میهروش

 هاپیشنهاد
گردد با استفاده از برای اینکه مدیران از نحوة رهبری خود آگاهی یابند، پیشنهاد می

پرسشنامة نفوذ آرمانی، میزان نفوذ آرمانی خود را از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار 

تر نفوذ آرمانی توانند جهت بررسی دقیقبی خود بپردازند. محققان میدهند و به ارزیا
های دیگر تحقیق از جمله مصاحبه استفاده نمایند. به پژوهشگران پیشنهاد مدیران، از روش

که همانند این پژوهش، به ساخت و ارزیابی ابزارهایی جهت سنجش دیگر  گرددمی
 تر بررسی نمایند.را دقیقهای رهبری تحولی بپردازند و آنها مولفه

 منابع
رابطه نگارش کارکناان باه سابک رهباری تحاولی مادیران باا میازان           .(9988) .اطهری، ع

ناماه کارشناسای ارشاد مادیریت     بهسازی آنان در دانشاکده فردوسای مشاهد، پایاان    

 .آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

(. بررسای  9981) .خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فارزاد و مارادی، محماد   امیرکبیری، علیرضا؛ 

آفارین و تباادلی باا تعهاد ساازمانی کارکناان.       هاای رهباری تحاول   رابطه بین سابک 

 .999 -942، ص 94فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره 

(. تحلیال عااملی تاییادی مقیااس عاطفاه مثبات و منفای،        9984) .پور، ع و دژکام، مبخشی

 .919 -921 ص ،4، سال نهم، شماره 92روانشناسی مجله 

سانج معلماان   (. بررسی اعتباار، روایای و استانداردساازی نگارش    9988) .برقی ایرانی، زیبا

سوتا بر روی دبیران آماوزش و پارورش شاهر تهاران. علاوم تربیتای، ساال دوم،        مینه

 .11 -91، ص 2شماره 

(. بررسای  9981) .شاریفی، سایدمهدی  حسینی، فرشید؛ رایاج، حمازه؛ اساتیری، مهارداد و     

پیرو.  _آفرین و مبادله رهبر های رهبری تحولارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک

 . 11 -92، ص 4نشریه مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره 
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گیری رهباری  (، ارایه الگوی شکل9988) .رضاییان، ع، اسمعیلی گیوی، ح و ابراهیمی، ع

نشاریه مادیریت   ریزی راهباردی،  دیدگاه مدیریت برنامه کاریزماتیک در سازمان از

 .91 -11ص ، 9، شماره 9دوره ، دولتی

آفارین و رابطاه آن باا عملکارد     هاای رهباری تحاول   (. شناسایی مولفاه 9982) .فرجامی، ع

نامااه گااری در شهرسااتان قاام، پایااانسااازمانی در صاانایع تولیاادی خصوصاای ریختااه

کارشناساای ارشااد ماادیریت دولتاای گاارایش تحااول سااازمانی، دانشااکده ماادیریت، 

 .دانشگاه تهران

(. بررسی تحلیل عااملی تاییادی و   9982) .فرزاد، و، کدیور، پ، شکری، ا و دانشورپور، ز

پژوهشی،  -فصلنامه علمیهای تفکر در دانشجویان، همسانی درونی پرسشنامه سبک

 .89 -911ص ، 2 سال دوم، شماره، دانشگاه تبریز، شناسیروان

نژاد، انوشیروان؛ مرادی چالشتری، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سیدنصراهلل؛ کاظم

های رهباری تحاول   (. رابطه سبک9988) .مرادی چالشتری، جواد جعفری، اکرم و

بادنی جمهاوری   تبادلی با عدالت سازمانی و ارائاه مادل در ساازمان تربیات     -آفرین

 .99 -12، ص 2اسالمی. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 

(. بررسی رابطاه  9984) .الدین و محمودی فخرآباد، صادقمرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس

ای(. فصالنامه مادرس علاوم    مبادلاه  -بخشعاطفی و سبک رهبری )تحولبین هوش 

 .929-911نامه مدیریت، صانسانی، ویژه

(. ساخت و استاندارد کردن مقیاس تشخیصای اخاتالل نارساایی    9982) .میراسکندری، ف

 -89توجه/ بیش فعالی در دانشجویان دانشاگاه فردوسای مشاهد در ساال تحصایلی      

گیری، دانشکده روانشناسای و  سی ارشد رشته سنجش و اندازهنامه کارشنا، پایان82

 .علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی

گارا در  (. رابطه پیامدهای رهباری و ابعااد سابک رهباری تحاول     9988) .نورشاهی، نسرین

ها و موسسات آموزش عاالی شاهر تهاران. مطالعاات تربیتای و      میان روسای دانشگاه

 .929-992، ص9شماره  شناسی، دوره دهم،روان
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(. رابطاه باین مادیریت    9981) .بخت، اکرم؛ سیادت، علی؛ هویدا، رضا و مقدم، اعظمنیک

هاای آموزشای از دیادگاه اعضاای هیئات      های رهبری مدیران گاروه دانش با سبک

علمی دانشاگاه علاوم پزشاکی اصافهان. مادیریت اطالعاات ساالمت، دوره هفاتم،         

 .292-224، ص2شماره

(، نقش ویژگیهای شاغل، رهباری تحاولی و    9988) .پور، حگل پرور، م، آتشوکیلی، ن، 

دانش و پژوهش در دشواری هدف در عملکرد کارکنان شرکت احیا فوالد سپاهان. 

 .9 -22ص ، سال یازدهم، شماره سی و نه، شناسی کاربردیروان

ی رابطاه باین   (. بررس9988) .یعقوبی، نورمحمد؛ یزدانی، بدرالدین اورعی و مقدمی، مجید

 -آفارین. پژوهشانامة مادیریت اجرایای علمای     هوش عاطفی و سبک رهبری تحاول 

 .991 -944 ص ،9پژوهشی، سال نهم، شماره 
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