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چکیده
زمینه :یکی از ابعاد رهبری تحولی ،نفوذ آرمانی میباشد که رهبر ،مورد اعتماد و احترام پیروان قرار
میگیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان میگردد .هدف :این پژوهش ،ساخت و اعتباریابی مقیاس
نفوذ آرمانی مدیران مجتمعهای آموزشی صالحآباد در سال تحصیلی  9911-19میباشد .روش :پژوهش
از نوع توصیفی _ پیمایشی بود .جامعة آماری شامل  149نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی بود .از
این تعداد  222نفر به عنوان نمونه ،با استفاده از شیوة نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند و پس از توزیع
پرسشنامهها 212 ،پرسشنامه جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفت .جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ
آرمانی ،از روایی محتوایی ،روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید .نتایج نشان داد
که همبستگی مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری  )P› 1/11( 1/88و رابطة
آنها در سطح  1/119معنادار میباشد .تحلیل عاملی اکتشافی ،نفوذ آرمانی را در چهار مولفة الگودهی
نقش ،بصیرت و چشمانداز ،احترام و ارزشهای اخالقی دستهبندی نمود .همچنین در نتایج تحلیل عاملی
تاییدی ،میزان شاخصهای برازش از جمله،1/24 :AGFI ،1/18CFI: ،1/18 :NNFI ،1/28 GFI: :
 1/19 NFI:و  1/11 :RMSEAبه دست آمد .برای محاسبة پایایی مقیاس نفوذ آرمانی از روش آلفای

 .1مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است.
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کرونباخ استفاده گردید که  1/19به دست آمد .بر این اساس ،مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی از پایایی
باالیی برخوردار میباشد.
واژههای کلیدی :نفوذ آرمانی ،ارزشهای اخالقی ،بصیرت و چشمانداز ،احترام و الگوینقش.

مقدمه
رهبری تحولی از جمله سبکهایی است که بر عملکرد شغلی افراد در وظایف محوله مؤثر
است .در سالهای پس از  2111میالدی ،تعداد متنابهی از تحقیقات بر نحوة تاثیر رهبری
تحولی بر پیامدهای عملکردی کارکنان متمرکز بوده است (وکیلی وگل پرور و آتش پور،
( .)9988بس)9111( 1؛ به نقل از ونگ و هانگ ،)2111 2،رهبری تحولی را با چهار نوع
رفتار طبقهبندی کرد :کاریزما ،انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی .بعدها
(آنتوناکیس ،3اولیو و سیواسوبرامانیام)2119( 4،؛ به نقل از ونگ و هانگ،)2111 ،
اصطالح نفوذ آرمانی را به جای کاریزما قرار دادند .یکی از مولفههای رهبری تحولی ،نفوذ
آرمانی میباشد .رهبران بانفوذ ،باهوش ،فعال ،حرفهای و خوب تربیت شده هستند و
هماهنگی فوقالعادهای در عملکردشان وجود دارد (گرنی .)2111 ،5رهبران دارای نفوذ
آرمانی ،بصیرت و احساسی از ماموریت فراهم میکنند ،غرور را بر میانگیزند ،احترام و
اعتماد به دست میآورند و خوشبینی را افزایش میدهند (ونگ و زو .)2199 ،6در اکثر
تحقیقات داخلی و خارجی برای بررسی سبک رهبری تحولی از پرسشنامة بس و اولیو
استفاده شده که چهار مولفة رهبری تحولی را مورد سنجش قرار داده است .با توجه به
اهمیت ویژگی نفوذ آرمانی در رهبران ،ضرورت وجود ابزاری که قابلیت اندازهگیری این
ویژگی را در رهبران داشته باشد ،محرز است .با بررسی تحقیقات فراوان روشن شد ،ابزاری
که بتواند نفوذ آرمانی را مورد سنجش قرار دهد ،وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به وجود
تعداد معدود پرسشنامه جهت سنجش رهبری تحولی و به دلیل عدم وجود ابزار مستقل،
بومی و استاندارد جهت سنجش نفوذ آرمانی مدیران ،پژوهشگران در این پژوهش به دنبال
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ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران میباشند .به نظر میرسد بررسی ابعاد
مختلف نفوذ آرمانی و شناخت ویژگیهای منحصر به فرد آن ،به رهبران در شیوههای
اعمال رهبری کمک بسیاری مینماید.

نفوذ آرمانی
کاریزما بزرگترین جزء در رهبری تحولی است .بقیه اجزاء به طور تئوری و عملی مهم
هستند ،همچنان که آنها با رفتارهای متفاوت ،ویژگیها و اثراتی مانند مالحظه فردی و
ترغیب ذهنی تعامل دارند (بس .)9111 ،بس ( )9181رهبری دارای نفوذ آرمانی را
اینگونه تعریف کرده است :احترامی که پیروان دریافت میکنند و سپس برای رسیدن به
خواستههای رهبر فعالیت میکنند .برای مثال پیروان در حال تالش برای تقلید از رهبران
کاریزما دیده میشوند .آنها در قضاوت رهبرانشان ،همینطور در ماموریتشان اعتماد به
رهبر را قرار میدهند .آنها از ارزشهای رهبران حمایت میکنند و اساسا با آنها سازگار
میشوند و آنها را قبول میکنند و مکررا از احساسات قوی و عالقه به رهبر سخن میگویند
(به نقل از اولیو و والدمن و این استاین .)9188 ،با توجه به تعاریفی که از نفوذ آرمانی در
تحقیقات مختلف آمده و ویژگیهای مشترکی که رهبران دارای نفوذ آرمانی دارا
میباشند ،مولفههای نفوذ آرمانی مشخص میشود .در اینجا هفت مولفه برای نفوذ آرمانی
ذکر شده است:
الگودهی نقش ،1اعتماد ،2احترام ،3فداکاری ،4ارزشهای اخالقی ،5القای غرور و
افتخار ،6بصیرت 7و چشمانداز

8

الگودهی نقش :نفوذ آرمانی ،کاریزما را رهبرانی تعریف میکند که در تصمیماتشان
نتایج اخالقی دارند و الگوهایی هستند که از طریق ارزشها ،رفتارها و عملکرد ،مورد تقلید

1. role model
2. trust
3. respect
4. self- sacrifice
5. ethical values
6. instilling pride and attribute
7. insight
8. perspective
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افراد قرار میگیرند .پیروان با چنین رهبرانی شناسایی میشوند .بنابراین نفوذ آرمانی نقش
مثبتی از الگوی نقش را بوسیله رهبران تحولی منعکس میکند (بلیر ،سوسیک و ژو،1
.)1122
اعتماد :کارکنان وقتی رهبری سازمانی را میبینند که صادق و معتمد است ،بیشتر احتمال
دارد اعتماد را در سازمان شان نگهدارند .در حالی که صداقت و راستگویی و خلوص بین
همه سطوح (مدیریت عالی ،همکاران و سرپرستان) مهم هستند ،مفهوم اعتماد در مدیریت
عالی بیشتر قدرت پیشگویانهای برای جلب پیروان دارد (شوکلی 2و الیس و وینوگراد،
.)1111
احترام :از طریق نفوذ آرمانی ،رهبران آنچه را که صحیح است ،وضع میکنند .کارکنانی
که میبینند رهبرشان کار درست را انجام میدهد ،به او اعتماد میکنند و احترام میگذارند
و از عدالت میانفردی درک مثبتی دارند (نیلسنا و مینرب.)1112 ،3
فداکاری :نفوذ آرمانی به موقعیتی اشاره دارد که رهبران ،نیازهای دیگران را بیشتر از
نیازهای خودشان در نظر میگیرند .به عبارت دیگر اعتماد ،احترام و تحسین پیروان را
برمیانگیزند .همچنین رفتار آرمانی رهبر ،مرئوسین را بر میانگیزد تا به دیگران خدمت
کنند (شیوا و سوار.)1121 ،4
ارزشهای اخالقی :صحبت کردن درباره مهمترین ارزشها و داشتن نوعی احساس
قوی نسبت به هدف و توجه به نتایج معنوی و اخالقی تصمیمها از مشخصههای رفتار
آرمانی میباشد (فرجامی.)2831 ،
القای غرور و افتخار :القای افتخار و غرور به پیروان و مشارکت با آنها برای منافع گروه
از مشخصترین ویژگیهای آرمانی یک رهبر به شمار میآید (فرجامی.)2831 ،
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بصیرت و چشمانداز :رهبران تحولی با استفاده از بصیرت به عنوان یک مهارت
ارتباطی ،قادرند به طور مستقیم و سمبلیک آن را به صورتی که در پیروان تعهد پدید
میآورد به کار گیرند و به این ترتیب تمرکز بر اهداف سازمانی را تسهیل کنند (به نقل از
اطهری( .)2833 ،کانگر و کانانگو)2223( 1؛ به نقل از رضاییان ،اسمعیلی گیوی و
ابراهیمی )2833 ،چشمانداز را این چنین تعریف میکنند :مجموعهای از اهداف آرمانی
که توسط رهبر ارایه شده و دورنمای مشترکی را با پیروان به نمایش میگذارد.
یانگ ( )1112مطالعهای با عنوان"رهبری در سازمانها" انجام داد .نتایج نشان داد که
شخصیت درک شده رهبران به طور مثبت با بعد نفوذ آرمانی (رفتارهای آرمانی) رابطه
دارد .در بیشتر مطالعات انجام شده ،رهبری تحولی با استفاده از ویژگیهایش از جمله نفوذ
آرمانی ،نقش مهمی در رضایت ،تعهد کارکنان و اثربخشی سازمانی دارد .در نتایج
پژوهش براچ و والتر )1112( 2مشخص شد که نفوذ آرمانی و انگیزش الهامبخش بیشتر در
بین مدیران عالی نسبت به مدیران میانی وجود داشت .درحالیکه هیچ تفاوتی برای ترغیب
ذهنی و مالحظات فردی وجود نداشت .همچنین نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش و
ترغیب ذهنی در تقویت رضایت شغلی زیردستان در بین مدیران عالی نسبت به مدیران
میانی اثرگذارتر بودند ،در حالی که مالحظات فردی در هر دو گروه به طور مشابه اثرگذار
بود .نتایج پژوهش اسل )1121( 3نشان میدهد رهبری تحولی به عنوان یک عامل رایج در
الگوهای نقش امروزة دانش آموزان با تکرار نسبتا باالتر نفوذ آرمانی و انگیزش الهامبخش
در مقایسه با مالحظات فردی و ترغیب ذهنی به وجود میآید .نتایج نشان میدهد
تحصیل کنندگان امروزی حتی با مدارج تحصیلی مختلف ،پارامترهای رهبری تحولی را
دارند و شانس خوبی دارند که الگوهای نقش دانشآموزان باشند و بر آنها به طور مثبتی
تاثیر بگذارند.

هدف تحقیق
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ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمعهای آموزشی صالحآباد از دیدگاه
معلمان

سواالت تحقیق
 .9آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی از پایایی کافی
برخوردار است؟
 . 1آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی از روایی کافی
برخوردار است؟

روش تحقیق
این پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهشهای توسعه ای و از حیث روش ،توصیفی-
پیمایشی میباشد .جامعة آماری در این پژوهش ،معلمان (کلیه نیروهای رسمی و پیمانی)
دو مقطع ابتدایی و راهنمایی مجتمعهای آموزشی صالحآباد در سال تحصیلی ،9911-19
بودند که تعداد آنان با توجه به آماری که اداره آموزش و پرورش صالحآباد در اختیار قرار
داده 149 ،نفر بود .با استفاده از جدول مورگان 222 ،نفر به عنوان نمونه با استفاده از شیوة
نمونهگیری سهمیهای انتخاب گردید.به دلیل وجود  29مجتمع آموزشی در صالحآباد،
دیدگاه معلمان ابتدایی و راهنمایی دربارة نفوذ آرمانی  29مدیر مورد سنجش قرار گرفت.
در این تحقیق برای ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمعهای آموزشی
صالحآباد از پرسشنامه محققساختة نفوذ آرمانی که دارای  98گویه میباشد ،استفاده
گردید .این پرسشنامه توسط آزمودنیها (معلمان) تکمیل شد ،در نهایت  212پرسشنامه
جمع آوری گردید .جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرمانی ،از روایی محتوایی ،روایی
همگرا و تحلیل عاملی استفاده شد .روایی محتوایی توسط  2نفر از اساتید بررسی شد.
جهت سنجش روایی همگرا از خرده مقیاس نفوذ آرمانی در پرسشنامه اطهری( )9988که
رهبری تحولی مدیران را سنجیده بود ،استفاده شد .همچنین تحلیل عاملی اکتشافی صورت
گرفت .نتایج آماری روایی همگرا نشان میدهد که همبستگی مقیاس محققساختة نفوذ
آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری 1/88 ،میباشد ( )P› 1/11و رابطة آن دو در سطح
 1/19معنادار است .برای ارزیابی پایایی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران ،ابتدا  91پرسشنامه
بین آزمودنیها توزیع شد و ضریب پایایی  1/18به دست آمد .در اجرای نهایی ،پایایی
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مقیاس نفوذ آرمانی 1/19 ،آلفای کرونباخ به دست آمد .در این پژوهش ضریب پایایی
پرسشنامه اطهری ( )9988در اجرای اولیه و نهایی  1/12به دست آمد.
نحوة ساخت پرسشنامه :ابتدا بر مبنای تعاریف نفوذ آرمانی در مقاالت و پایاننامههای
رهبری تحولی 2 ،ویژگی به عنوان مولفههای نفوذ آرمانی (الگودهی نقش ،القای غرور و
افتخار ،فداکاری ،احترام ،اعتماد ،ارزشهای اخالقی و بصیرت و چشمانداز) در نظر گرفته
شد که هر مولفه به زیر مولفه تقسیم شد و برای هر یک ،گویههایی ساخته شد که روایی
محتوایی آن از نظر مطابقت هر گویه با زیر مولفه و مطابقت هر زیر مولفه با مولفههای نفوذ
آرمانی ،همچنین قابل فهم و واضح بودن گویهها ،توسط  1نفر از اساتید صاحبنظر (در
زمینة مدیریت آموزشی و علوم تربیتی) بررسی شد .گویههای نامربوط و یا تکراری حذف
گردید و در نهایت  44گویه به دست آمد.
سپس با تحلیل عاملی اکتشافی ،گویهها در  4مولفه (الگودهی نقش ،احترام ،بصیرت و
چشمانداز و ارزشهای اخالقی) قرار گرفت و در نهایت با بررسی گویهها در مولفههای
مربوطه ،تعدادی گویه از لحاظ قرار گرفتن در ذیل مولفة مورد نظر و ارتباط مفهومی با
آن ،نامناسب تشخیص داده شد و با صالحدید استادان راهنما و مشاور حذف گردید.
همچنین تحلیل عاملی تاییدی نیز روایی ابزار را تایید نمود.
جدول .1گویههای  4مولفه نفوذ آرمانی
ردیف

مولفهها

گویهها

فراوانی

-9

الگودهی نقش

-91-99-22-21-91-99-92-99-92-99-91-8-4-9
98-99-92

99

-2

بصیرت و چشمانداز

94-92-29-29-98-9

2

-9

احترام

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

91

ارزشهای اخالقی

21-2-1-2-9

1

-4
جمع

98

چهار مولفة نفوذ آرمانی به دست آمده و گویههای پرسشنامه ،همراه با فراوانی آن در
جدول ( )9ارائه شده است .تعداد گویههای مولفهی الگودهی نقش  ،99بصیرت و
چشمانداز  ،2احترام  91و ارزشهای اخالقی  1میباشد که جمعا  98گویه را شامل
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میشود .برای بررسی روایی سازة همگرای پرسشنامة محققساختة نفوذ آرمانی ،بخشی از
پرسشنامه رهبری تحولی اطهری ()9988که نفوذ آرمانی مدیر رامیسنجد ،مورد استفاده
قرار گرفت .این پرسشنامه دارای  92گویه میباشد و توسط معلمان تکمیل میشود.
پرسشنامه نفوذ آرمانی اطهری شامل دو مولفة یکپارچگی و اتحاد و ریسکپذیری معقول
میباشد .مولفة یکپارچگی و اتحاد دارای  92گویه و مولفة ریسکپذیری معقول دارای 4
گویه میباشد.

شیوه تجزیه و تحلیل
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
نهایت مولفههای آن استخراج گردید و در اختیار معلمان قرار گرفت .جهت بررسی
وضعیت نفوذ آرمانی مدیران نیز از روشهای توصیفی و آزمون  tتک نمونهای استفاده
شد .دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  Spss16تحلیل و نتایج به دست آمده
ارایه گردید.

یافتههای پژوهش
سوال اول :آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی مدیران از روایی
کافی برخوردار است؟
برای سنجش روایی مقیااس محقاق سااختة نفاوذ آرماانی مادیران ،از روایای محتاوایی،
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
با مولفه های نفوذ آرمانی ،همچنین قابل فهم و واضح بودن گویهها ،توسط  1نفار از اسااتید
صاحبنظر (در زمینه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی) بررسی شد .گویههاای ناامربوط و یاا
تکراری حذف گردید و در نهایت  44گویه به دست آمد .جهت سنجش روایی همگارا از
خرده مقیاس نفوذ آرماانی در پرسشانامه اطهاری ( )2833کاه رهباری تحاولی مادیران را
سنجیده بود ،استفاده شد و توسط آزمودنیها (معلمان) تکمیل گردید.
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جدول  .2همبستگی مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری
مقیاس

تعداد گویهها

تعداد نمونه

مقیاس محققساختة نفوذ
آرمانی پژوهش

98

212

مقیاس نفوذ آرمانی اطهری

92

212

همبستگی پیرسون
1/88

نتایج آماری در جدول ( )2نشان میدهد که همبساتگی پیرساون مقیااس محقاقسااختة
نفوذ آرمانی و مقیاس نفوذ آرمانی اطهری  1/88و در سطح  1/119معنادار میباشد.
ابتدا در طراحی پرسشنامه 44 ،گویه در  2مولفاة نفاوذ آرماانی قارار گرفات .باا انجاام
تحلیل عاملی اکتشاافی ،بارای باه دسات آوردن عامالهاایی کاه زیربناای آزماون را نشاان
میدهند ،به صورت مستقل و واضح ،از مالک ارزشهای ویژه باالتر از یاک اساتفاده شاد.
با بررسی گویههای هر مولفه 3 ،گویه ( )48-83-81-84-21-5از لحاظ قرار گرفتن در
ذیل مولفة مورد نظر و ارتباط مفهومی باا آن ،نامناساب تشاخیص داده شاد و باا صاالحدید
استادان راهنما و مشاور حاذف گردیاد .از میاان  44گویاه ،ساپس  83گویاه بااقی ماناد و
پرسشنامه تنظیم گردید.
کفایت نمونهبرداری یا شاخص  OMKشاخصی است کاه مقاادیر همبساتگی مشااهده
شده را با مقادیر همبستگی جزئی مورد مقایسه قرار میدهد .مقادیر کوچک  OMKبیانگر
آن است که همبستگی بین زوج متغیرها را متغیرهای دیگار نمایتوانناد تبیاین کنناد (برقای
ایرانی .)2833 ،مقادیر حدود  1/2این شااخص بارای تحلیال عااملی بسایار مناساب1/3 ،
مناسب 1/2 ،متعادل 1/1 ،نسبتا متعادل 1/5 ،ناچیز و کمتر از  1/5نا مناسب است .سرنی و
کیسر ( )2222نیز معتقدند  OMKبا مقادیر بزرگتر از  1/1را به راحتای مایتاوان تحلیال
عاملی کرد (میراسکندری.)2831 ،
جدول  .3نتایج آزمون و آزمون برای دادههای به دست آمده از آزمودنیها
آزمون OMK

آزمون کروبیت بارتلت

1/12
خی دو

2919/919

درجه آزادی

919

سطح معناداری

1/119
P>1/119
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همانطور که جدول ( )9نشان میدهد ،انادازه  OMKبارای مااتریس همبساتگیهاای
حاصل از اجرای پرسشنامه نفوذ آرمانی مدیران ،برابر باا  1/12اسات کاه نشاان از کفایات
نمونهگیری برای تحلیل عاملی میباشد .مقدار خی دو  2919/919به دسات آماد .آزماون
کروبیت بارتلت در سطح  1/119معنی دار است که نشان از معنااداری ایان شااخص بارای
اجرای تحلیل عاملی است.
جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون مولفههای نفوذ آرمانی با یکدیگر
الگودهی نقش

بصیرت و چشمانداز

احترام

ارزشهای اخالقی

الگودهی نقش
بصیرت و چشمانداز

1/11

احترام

1/89

1/84

ارزشهای اخالقی

1/89

1/92

1/99

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،بین مولفههای نفوذ آرمانی با یکدیگر در
سطح  1/119همبستگی معنیداری وجود دارد .همبستگی مولفة الگودهی نقش با بصیرت
و چشمانداز ،احترام و ارزشهای اخالقی به ترتیب به مقدار  ،1/89 ،1/11و 1/89
میباشد .همچنین بصیرت و چشمانداز با احترام و ارزشهای اخالقی به ترتیب به مقدار
 1/84و  1/92و احترام با ارزشهای اخالقی به مقدار  1/99همبستگی معنیداری دارد.
در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده گردید .در تحلیل عاملی تاییدی برای
بررسی برازش ،از شاخصهای برازندگی خی دو ،شاخص نیکوئی برازش ( ،)GFIشاخص
برازش نرم نشده ( ،)NNFIشاخص برازش تقریبی ( ،)CFIشاخص برازندگی تعدیل شده
( ،)AGFIشاخص برازندگی متعادل ( )NFIو جذر برآورد خطای تقریبی ( )RMSEAبه عنوان
نشانگرهای برازش استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده از نرمافزار لیزرل بدین شرح است:
جدول :5شاخصهای نیکوئی برازش مقیاس نفوذ آرمانی مدیران
P- value

RMSEA

NFI

AGFI

CFI

NNFI

GFI

𝑓𝑑x 2 /

p >1/119

1/11

1/19

1/24

1/18

1/18

1/28

2/8
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چنانچه در جدول ( )1مشاهده میشود ،میزان  NFI ، AGFI ، CFI ، NNFI ،AGFIو
RMSEAبه ترتیب  1/19 ،1/24 ،1/18 ،1/18 ،1/28و  1/11میباشد .شاخصهای
برازندگی متعادل و نیکویی برازش دارای دامنة صفر تا یک هستند ،هر یک برازندگی الگو
را از وجه خاصی میسنجند و هر چه اندازه آنها به "یک" نزدیکتر شود بر برازندگی
مطلوبتر الگو داللت دارند( .بخشیپور و دژکام .)9984 ،همچنین از نقطه نظر بنتلر و
بونت ،1زمانی که جذر برآورد خطای تقریب کمتر از  1/91باشد تحلیل ،برازش قابل
قبولی را گزارش میدهد (فرزاد و همکاران.)9982 ،
سوال دوم :آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی مدیران از پایایی
کافی برخوردار است؟
برای سنجش پایایی مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی مدیران از روش آلفای کرونباخ
استفاده گردید.
جدول .6پایایی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران
تعداد افراد

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

212

98

1/19

با توجه به جدول ( ،)2پایایی به دست آمده از مقیاس نفوذ آرمانی  1/19آلفای
کرونباخ میباشد .بنابراین ،این ابزار از پایایی باالیی برخوردار میباشد.
جدول  .7ضریب پایایی مولفهها در اجرای مقدماتی و اجرای نهایی
مولفهها

ضریب پایایی در
اجرای مقدماتی

ضریب پایایی در
اجرای نهایی

الگودهی نقش

1/18

1/12

بصیرت و چشمانداز

1/11

1/89

احترام

1/11

1/11

ارزشهای اخالقی

1/11

1/84

ضریب پایایی کل

1/18

1/19

1. Bentler and Boont
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در جدول ( ،)9ضریب پایایی هر یک از مولفههای نفوذ آرمانی در اجرای مقدماتی و
اجرای نهایی ارائه شده است .به این صورت که در اجرای مقدماتی ،ضریب پایایی بیشتر
است.

بحث و نتیجهگیری
سوال اول :آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی از روایی کافی
برخوردار است؟
نتیجه :روایی محتوایی توسط اساتید صاحبنظر در مدیریت آموزشی و علوم تربیتی تایید
گردید .روایی همگرای پرسشنامة محقق ساختة نفوذ آرمانی با توجه به همبستگی معنادار با
خرده مقیاس نفوذ آرمانی اطهری ( )2833تایید شد .تحلیل عاملی اکتشافی ،چهار مولفه
برای نفوذ آرمانی استخراج کرد و تحلیل تاییدی نیز آن را تایید نمود .بنابراین نتایج این
پژوهش نشان می دهد ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی از روایی
کافی برخوردار میباشد.
بحث :مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصة
مورد نظر را می سنجد .روایی محتوایی به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد.
اگر سوالهای آزمون معرف ویژگیها و مواردی باشند که محقق قصد اندازهگیری آنها
را دارد ،آزمون دارای روایی محتوایی میباشد .برای تعیین این نوع روایی از قضاوت
متخصصان در اینباره که سوالهای آزمون تا چه میزانی معرف حوزه محتوایی هستند،
استفاده میشود (میراسکندری .)2831 ،با توجه به شباهتهای مفهومی پرسشنامة اطهری
( )2833با پرسشنامة محققساختة نفوذ آرمانی همبستگی آن دو قابل قبول و مورد انتظار
بود .در ساخت پرسشنامه 2 ،مولفه برای نفوذ آرمانی در نظر گرفته شد که تحلیل عاملی
اکتشافی  4مولفه از جمله الگودهی نقش ،چشمانداز و بصیرت ،احترام و ارزشهای
اخالقی را به عنوان مولفه های نفوذ آرمانی مشخص نمود .جدول ارزش ویژه نیز نشان داد
که تنها ارزش ویژة  4مولفة ذکر شده در باال 2 ،یا بیشتر از  2به دست آمد.
در تحلیل عاملی تاییدی میزان شاخصهای برازش از جمله :شاخص نیکوئی برازش
( ،1/13 :)GFIشاخص برازش نرم نشده ( ،1/23 :)NNFIشاخص برازش تطبیقی
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 ،1/23(CFI):شاخص برازندگی تعدیل شده ( ،1/14 :)AGFIشاخص برازندگی متعادل
( 1/22 :)NFIو جذر برآورد خطای تطبیقی ( 1/12 :)RMSEAبه دست آمد.
شاخص های برازندگی متعادل و نیکویی برازش دارای دامنة صفر تا یک هستند ،هر
یک برازندگی الگو را از وجه خاصی میسنجند و هر چه اندازه آنها به "یک" نزدیکتر
شود بر برازندگی مطلوبتر الگو داللت دارند (بخشیپور و دژکام .)2834 ،همچنین از
نقطه نظر بنتلر و بونت ،زمانی که جذر برآورد خطای تقریب کمتر از  1/21باشد ،تحلیل،
برازش قابل قبولی را گزارش میدهد (فرزاد و همکاران .)2831 ،بنابراین در این پژوهش،
میزان شاخصهای برازش به دست آمده ،قابل قبول میباشد.
در پژوهش نورشاهی ( ،)2833پرسشنامه رهبری تحولی توسط پژوهشگر با کمک دو
مترجم ،ترجمه شده و در یک مطالعة آزمایشی بر روی همکاران مستقیم شش نفر از
روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجرا شده و پس از دریافت بازخورد ،وی به
اصالح در برخی گویهها و تنظیم پرسشنامة نهایی اقدام کرده است .همچنین در پژوهش
مرتضوی ،ناظمی و محمودی فخرآباد ( ،)2834امیرکبیری و همکاران ( ،)2835مرادی
چالشتری و همکاران ( ،)2833یعقوبی ،یزدانی و مقدمی ( )2833و نیکبخت و
همکاران ( )2832تنها از روایی محتوایی استفاده گردیده است.
سوال دوم :آیا ابزار ساخته شده توسط محقق ،برای سنجش نفوذ آرمانی از پایایی کافی
برخوردار است؟
نتیجه :با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،پایایی به دست آمده از مقیاس نفوذ آرمانی
 1/22میباشد .بنابراین ،این ابزار از پایایی باالیی برخوردار میباشد.
بحث :مقصود از پایایی یک وسیلة اندازهگیری ،آن است که اگر خصیصة مورد نظر را با
همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) در شرایط مشابه  1بار اندازه بگیریم ،نتایج
حاصل تا چه حد مشابه ،دقیق ،پیشبینیپذیر و قابل اعتماد است .سه روش عمده برآورد
ضریب پایایی عبارتند از :بازآزمایی ،فرمهای هم ارز و همسانی درونی (میر اسکندری،
 .)2831در این پژوهش ضریب پایایی مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی از طریق همسانی
درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .زمانی که یک آزمون از تعدادی
خرده آزمون تشکیل یافته باشد و بخواهیم از آنها در محاسبة ضریب پایایی کل آزمون
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استفاده کنیم ،روش آلفای کرونباخ را بکار میبریم .از این روش برای برآورد همسانی
درونی آزمون استفاده میشود .در آزمون محققساخته چون هیچ یک از پاسخها به خودی
خود درست یا غلط نیست و پاسخ به هر سوال در طیفی از "کامال موافقم تا کامال مخالفم"
قرار دارد ،از این روش استفاده مینماییم .مقدار این ضریب بین  1و  2متغیر است ،ولی
مقدار آن هرگز منفی نخواهد شد (همان .)2831 ،اجرای مجدد پرسشنامة ساختهشده و
گرفتن ضریب همبستگی بین اجرای اول و اجرای دوم ،شاخصی از ضریب پایایی آزمون
است .این روش در مورد اندازه گیری صفات و خصایصی مناسب است که در طول زمان
تغییر نمیکند (همان .)2831 ،بنابراین پایایی مقیاس محققساختة نفوذ آرمانی در اجرای
اولیه و اجرای نهایی نیز محاسبه گردید .با توجه به اینکه در این پژوهش ،ضریب پایایی در
اجرای اولیه  1/23و در اجرای نهایی 1/22 ،به دست آمده و این مقادیر نزدیک به 2
میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که این مقیاس از پایایی باالیی برخوردار است (اولیو و بس
()1114؛ به نقل از دریک .)1121 ،پایایی پرسشنامة چندعاملی رهبری به روش آلفای
کرونباخ را بین  1/12تا  1/35گزارش و روایی محتوایی و صوری آن را تایید نمودند.
در پرسشنامة رهبری تحولی اطهری ( ،)2833حسینی و همکاران ( )2832و مرادی
چالشتری و همکاران ( ) 2833نیز پایایی باالیی گزارش شده است ،این مقدار به ترتیب،
 1/24 ،1/23و  1/21میباشد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة رهبری تحولی در
پژوهش امیرکبیری و همکاران ( ،1/32 )2835یعقوبی ،یزدانی و مقدمی ()2833
 ،1/32و نیکبخت و همکاران ( 1/32 )2832به دست آمد .با توجه به اینکه پرسشنامة
مورد استفاده در این پژوهشها از یک منبع (بس و اولیو) میباشد و هر یک پایایی متفاوتی
را گزارش نموده ،می توان در مقایسه با آنها ،پایایی ابزار ساخته شده در این پژوهش را
بسیار باال و مطلوب ارزیابی نمود.

محدودیتها
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،عدم وجود تحقیقات مشابه ،در زمینة مبانی نظری و
مرور تحقیقات گذشته در داخل و خارج کشور میباشد .محدودیتهایی نیز از جهت
روایی داخلی و خارجی ،پرسشنامه را تهدید میکرد .با توجه به اینکه صالحآباد یک
شهرستان با ویژگیهای جغرافیایی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود میباشد ،نتایج آن قابل
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تعمیم به شهرستانهای دیگر نمیباشد .با توجه به اینکه احتمال میرود پاسخدهندگان،
دقت کافی و پاسخ واقعی را هنگام تکمیل پرسشنامه مد نظر قرار نداده باشند ،اگر از دیگر
روشهای تحقیق ،نظیر مصاحبه نیز استفاده میشد ،نتایج مطلوبتری انتظار میرفت.

پیشنهادها
برای اینکه مدیران از نحوة رهبری خود آگاهی یابند ،پیشنهاد میگردد با استفاده از
پرسشنامة نفوذ آرمانی ،میزان نفوذ آرمانی خود را از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار
دهند و به ارزیابی خود بپردازند .محققان میتوانند جهت بررسی دقیقتر نفوذ آرمانی
مدیران ،از روشهای دیگر تحقیق از جمله مصاحبه استفاده نمایند .به پژوهشگران پیشنهاد
میگردد که همانند این پژوهش ،به ساخت و ارزیابی ابزارهایی جهت سنجش دیگر
مولفههای رهبری تحولی بپردازند و آنها را دقیقتر بررسی نمایند.
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