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چکيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامهی رهبری زهررآگین ( )TLQانجرام شردج مام ره
آماری این مطال ه شامل تمامی کارکنان سرتادی دانشرگاههای مرام وابترته بره وزارل علروم در چهرار سرط
طراز عملکرد بین المللی ،ملی ،منطقهای و محلی در سراسر کشور بودج دادههای تحقیق از  430کارمند سرتادی
که با روش نمونهگيري خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند ،با استفاده از پرسشنامهی رهبرری زهررآگین ممر
آوری گردیردج نترایج حاصرل از اعتبارسرنجی بره دو شریوهی همتررانی درونری و ثبرال زمرانی نشران داد کره اعتبررار
پرسشنامهی رهبری زهرآگین برر اسراآ آلفرای کرونبرا  0/95و برا اسرتفاده از روش بازآزمرایی 0/88 ،مریباشردج
بررس ریهررای مربرروب برره روایرری محترروا ،تفکیک ری و سررازهی پرسشررنامهی رهبررری زهرررآگین ( )TLQمؤی رد روایرری
پرسشرنامه مرررکور برودج هم نررين یافتررههای حاصرل از تحلیرل عراملی اکتشررافی و تأییردی برا اسررتفاده از نرررم
افزارهای  Spss.v.23و  Lisrel8.50همانند فرم اصلی ،پنج عامل همبتته ولی مجزاي "ارتقاء شخصری"" ،نظرارل
توهین آمیز"" ،غیر قابل پیش بینری برودن"" ،خودشریفتگی" و "رهبرری مترتبدانه" را آشرکار سراختج نترایج ایرن
مطال ه نشان داد که پرسشنامهی رهبری زهرآگین ( )TLQابزاری قابل اعتماد و روا برای سرنجش و غربرال گرری
میزان رهبری زهرآگین ( )TLQاز نظر کارکنان ستادی دانشگاه استج

واژگان کلیدی :ویژگیهای روان سنجی ،رهبری زهرآگین ،کارکنان ستادی ،دانشگاه.
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پرگزند ،مورد تومه قرار میگیرد( Frunham, Taylor,

مقدمه
انتانی در توس ه و

) 2011., Leet, 2011ج یکی از گونههای رهبری پرگزند،

بالندگی سازمانهای مختلف از ممله سازمانهای

رهبری زهرآگين استج براساآ ت ریف رهبری

آموزشی بر کتی پوشیده نیتتج در محیط رقابتی

زهرآگين عبرارل اسرت از :رهبری ناسازگار ،سرکش،

انتانی با ارزشترین عامل تولید و

بدخواه و بداندیشی که میاندیشد با متالشی ساختن

ارائهی خدمال و مهمترین دارایی و سرمایهی هر

دیگران ،تمرکرز بر ارزشهای خودخواهانه و تقلب و

سازمانی محتوب می-شوند به طوری که مدیریت

فریرب ،به موفقيرت برسرد ()Whicker, 1996ج رهبری

اثربخش آنها ،زمینه را برای ت الی سازمانی فراهم

زهرآگین ،سبکی از رهبری است که در آن رفتارهایی

میسازدج بدیهی است که رفتار کارکنان در سازمان

نظام مند و تکرار شونده از سوی رهبر ،کارفرما یا

متأثر از عوامل فردی و سازمانی مت دد ،سرمایه

مشروع سازمان را از

نقش و اهمیت مناب

امروز ،مناب

سرپرست بروز کرده و مناف

مالی ،راهبردهای سازمانی و ججج میباشد ( Kavyani,

طریق ایجاد مان

 )Poorashraf, 2016., Askari et al, 2016و موفقیت

وظایف ،تحلیل مناب یا کاهش اثربخشی ،انگیزش و

هر سازمان به عوامل مختلفی بتتگی داردج عواملی

رضایت کارمندان آن ،مورد تهدید قرار میدهد

چون سرمایههای مالی ،مناب

انتانی ،راهبردهای

در دست یابی به اهداف ،انجام

()Einarsen et al, 2007ج

سازمان و ججج را میتوان در این دسته مای دادج یکی

مفهوم رهبری زهرآگین برای نختتین بار توسط

دیگر از این عوامل ،مفهموم رهبری و پی آمدهای

محقق آمریکایی ،لیپمن بلومن ،مطرح شدج وی

ناشی از آن به ویژه روی کارکنان سازمان استج

م تقد بود برخی از رهبران گرایشال و رفتارهایی را از

استفاده از سبکهای مختلف رهبری میتواند بر

خود بروز میدهند که به افتراق و قطب بندی در بین

منبه-های مختلف کاری و روحی کارکنان مؤثر باشدج

زیردستان منجر میشودج از نظر وی ،این سبک

با ومود اهمیت بالی این عامل ،برخی از سبکهای

رهبری عالوه بر مباحث سیاسی ،در متائل تجاری و

رهبری هم نان مورد غفلت محققین قرار گرفته

سازمانهای مختلف دیگر نیز مشاهده میشود

استج یکی از این سبکها ،سبک رهبری زهرآگین می-

()Heppell, 2011ج در واق

رهبری زهرآگین ،سبکی از

باشد( )Seyedjavadin et al, 2014ج رهبران زهرآگین

رهبری است که در آن رفتارهایی نظام مند و تکرار

کتانی هتتند که عمدتا از طریق رفتارهای مخرب

شونده از سوی رهبر ،کارفرما یا سرپرست بروز کرده

اثرال منفی و طولنی مدتی بر روی افراد ،سازمان،

و مناف

در

کمیتهها و حتی مام ه وارد میکنند (Lipman-

دست یابی به اهداف ،انجام وظایف ،تحلیل مناب یا

)Blumen, 2005ج به بیانی بهتر اگرچه ساليان

کاهش اثربخشی ،انگیزش و رضایت کارمندان آن،

متمادی ،نظریههای رهبری بر منبهی سازنده آن

مورد تهدید قرار میدهد ()Einarsen, 2007ج در همین

تمرکز کرده و این موضوع باعث ایجاد نوعی ت صب

راستا (2007

 )Padilla et alدر تحقیق خود سه

و نگاه مثبت نتبت به رهبری شده است ( Pelletier,

دسته از عوامل را در ظهور این رهبران دخیل دانتته

)2009., Roter, 2011؛ واق يت این است که پدیده-ی

و از آن به عنوان مثلث سمی نام میبرندج نختتین

رفتار سازمانی همیشه مثبت نیتت ،در واق  ،همه

ضل

این مثلث را ویژگیهای شخصیتی رهبران یاد

رهبرران ،لزوما مرؤثر و دارای ویژگیهای شایتته

شده از ممله فقدان امانت داری ،ماه طلبی افراطی،

نيتتندج اینجاست که ب د پنهان رهبری ر مینماید

خود بزرگ بینی ،خودبینی و تکبر ،عدم مراعال اصول

و روی دیگر سکهی رهبری ،ی نی رهبری ناکارآمد و

اخالقی ،حرص و طم  ،ریتک گریزی ،نیاز شخصی به
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قدرل ،خودشیفتگی ،نگاه منفی به زندگی و مواردی از

غیراخالقی عمل کردن ،بزدلی ،تکبر (Lipman-

این دست شکل میدهندج ویژگیهای زیردستان نیز

2005

رفتررار

در بروز این پدیده اهمیت فراوانی داردج به عنوان

غيرقررانونی ،خودمحرروری ،برراری به هرمهت بودن،

نمونه ،زیردستانی با نیازهای اولیهی برآورده نشده،

اِعمال محروميت امتماعی ،تفرقه افکنی ،تهدید و

بلوغ پایین ،ماه طلبی ،ارزشها و باورهای

امبار کارکنران ( ،)Pelletier,2010بی عدالتی ،پارتی

موافق با رهبر و تومه خاص به ارزشها و امیال

بازی

تروزی

شخصی ،زمینهی متاعدی برای ظهور این دسته از

( ،)Tepper,2007سرپرستی توهین آمیز ( Pelletier,

رهبران را فراهم می-کنندج در نهایت ،برخی

 ،)2010عدم ان طاف و نداشتن حس انتان دوستی

ویژگیهای محیطی مانند محیطهای ناپایدار یا

()Steele, 2011ج هم نین اینگونه رهبران ضمن

بتیار پایدار ،تهدید ادراک شده محیطی ،ارزشهای

اینکه ،موق يت و اقتدار خود را بره زور کترب

فرهنگی ،فقدان سازوکارهای رسمی و ججج ،عناصر

کردهاند و بره کنترل شدید و قاط انه بر افراد و

ضل سوم مثلث زهرآگین به شمار میروندج

محیط کاری تمایل دارند و به ایدههای مدیرد تومره

سط

صاحب نظرانی ،گونههای مختلفی از اب اد تاریرک
رهبرری را از بیان داشتهاند کره رهبری زهرآگين از

،)Blumen,

(2009

سرروءکارکرد،

Bullis,

بررروز

،)Reed,

کينه

نمیکنند ،افرادی بی تابند که زود از کوره در میروند و
بداخالقی میکنند ()Mehta, Maheshwari, 2014ج

مملهی آنهاست()Heppell, 2011ج رهبران زهرآگين

با ومود اهمیت فراوان سبک رهبری زهرآگین به

افرادی خودشیفتهاند که به رفاه زیردستان اهميتی

عنوان یکی از سبکهای رهبری مورد استفاده در

نمیدهند؛ به آنها گزند میرسانند و از آنها

برخی از سازمانها و آثار ناشی از به کارگیری آن،

Wilson-Starks,

متاسفانه در داخل کشور پژوهش مام ی در این

) Lipman-Blumen, 2005؛ بره قلردری ،تحميرل کرار

زمینه صورل نگرفته استج در سط

مهانی نیز،

اضرافی بره زیردستان و تحقير و سرزنش آنها می-

بیشتر تحقیقال به بیان چارچوبهای مفهومی این

پردازند ،تحمل انتقاد سازنده را ندارند و برا تهدید و

پدیده پرداخته و تحقیقال میدانی اندکی در این زمینه

خودکامگی مای هي گونه سؤال و قضراول دربارهی

به انجام رسیده استج به عنوان نمونه در تحقیقی که

اقردامال خرود براقی نمیگرارند و هرگونه تفکر

در آمریکا انجام شد ،نتایج نشان داد که  70درصد از

انتقادی را سرکوب میکنند()Frost, 2004ج ازاین رو ،در

مشارکت کنندگان تاکید داشتهاند که در طول دورهی

سازمانهایی که رهبرران زهررآگين ومرود دارند ،افرا ِد

خدمتی خود ،رهبرانی را تجربه کردهاند که با شدل،

می-

سخت گیری و حتی پرخاشگرانه با آنها برخورد

یابند(  ،)Hadavinezhad, Kalvandi, 2016درحرالی کره

میکردند و به نوعی سبک رهبری زهرآگین را در پیش

کارکنان دارای تفکر انتقادی و خواستار پاسخگویی

گرفته بودند()Williams, 2005ج در مطال های دیگر

رهبران دربارهی تصميمال و اقداماتشان تخریب و

که در سرال  2009روی بيش از  1000نفر انجام گرفت،

تهدید به اخراج میشوند ()Schmidt, 2008ج به

نتایج نشان داد 94 ،درصد از مشارکت کنندگان ،دست

طورخاص ،ازممله ویژگیهای رهبرران زهررآگين

کرم برا یرک رهبرر زهررآگين کرار کردهاند؛  68درصرد بره

عبرارل اسرت از :رفتارهرای منفری غيرقابرل پريش

واسطهی رهبرری زهررآگين ،عملکردشران و 78

بينری ،خودکرامگی( ،)Schmidt, 2008مراه طلبری

درصرد ت هداتشان به سازمان کاهش یافته است؛

سيری ناپریر ( ،)Lubit, 2004بدخواهی ،خودپرستی،

هم چنين  12درصد نيز محل خدمت خود را در اثر

سوءاستفاده

بله

قربانگو،

میکنند

پاداش

( 2003.,

میگیرند

و

ارتقا
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موامهه با رهبری زهرآگين ترک کردهاند ( Roter,

استج بنابراین در عصری که گرایش رهبران

)2011ج عالوه بر این با تومه به ایجاد تحولل عمیق

سازمانها به نمایش و امرای رفتارهای زهرآگين

در موام  ،مزایای داشتن کارکنان دانشی و با تجربه

افزون شده است ( ،)Pelletier, 2010مطال هی این-

برای سازمان و هزینه-های بتیاری که سازمانها

گونره از رهبرری و اثرال آن بر کارکنان ،به ویژه با در

انتانی خود میکنند؛

نظر داشتن موانب بومی آن ،اهميت بيشتری نيرز

صرف افزایش یازدهی مناب

لرا شناسایی میزان به کارگیری سبک رهبری زهرآگین

مری-یابردج

بر نتایج و پی آمدهای مختلف مناب انتانی اهمیت

عالوه بر این در هر مام های ،نظام آموزشی و

پیدا میکندج نتایج پژوهشهای Schyns, Schilling

سازمانهای وابتته به آموزش ،بخش مهم و حائز

 )(2013و  )Krasikova et al (2013بیانگر این موضوع

اهمیتی به شمار میرودج این نظام ،اثرال گتترده و

میباشد که همواره ومود رهبران زهرآگین در

چشمگیري بر پیکرهی مام ه و حوزههای امتماعی،

سازمان باعث رشد بدرفتاریها در میان کارکنان

فرهنگی ،اقتصادي و سیاسی دارد و زمینه ساز رشد

سازمان میشود و در نهایت مومب خدشه دار شدن

و توس هی فکري و هم چنین بلوغ و تحقق

اعتماد عمومی به این گونه سازمانها میگرددج نتایج

ظرفیتهای

( Ghorbannezhad,

مطال هی  )Hadavinezhad, Kalvandi (2016نشان

)Eisakhani, 2016ج طی دو دههی گرشته تومهال

ویژگیهای

زیادی به مباحت دانشگاههای مام از نگاه توس هی

روانشناختی رهبر؛ کاستیهای مدیریتی رهبر و

ف الیتهای دانشگاهی ،مناب

و اعتبارال مالی،

محيط برون سازمانی؛ ساختار بروکراتيک و مدیریت

پاسخگویی و ارزیابی عملکرد آنها م طوف شده

ویژگیهای

استج به همین دلیل دانشگاهها در پاسخ به

روانشناختی -نگرشی کارکنان ،خرده استبداد رهبر،

مقتضیال فوق در حال بازنگری و تغییرال دائمی

مو سازمانی غيرکارکردی و رفتارهای انحرافی

هتتند که در نتیجه سبب بهبود ف الیتها و ارتقاء

خدماتی و سياسی رهبر؛ و در نهایت سرپرستی

کارکردهای خود شدهاندج توس هی سیتتم دانشگاه

توهين آميز پیشایندهای ایجاد رهبری زهرآگین

نیازمند شناخت سیتتم دانشگاه ،اثرال سبکهای

Hamidizadeh et

رهبری در رفتار کارکنان دانشگاهی ،فهم پی یدگی آن

 )al(2017نشان داد رهبری زهرآگین بر رفتارکژکارکردی

و اندیشهای است که از این سیتتم ومود داردج

و تمایل به ترک خدمت کارکنان سازمانهای دولتی

بنابراین تفکر و عمل برنامه ریزی دانشگاهی و

تأثیر مثبت داردج در تحقیق Seyedjavadin et

رسیدن دانشگاه به اهداف ترسیم شده خود ،نیازمند

 )al(2014نتایج حاکی از آن بود که استفاده از سبک

درک و فهم مناسب از مفهوم دانشگاه و سرمایه

رهبری زهرآگین مومب کاهش سط رضایت شغلی،

انتانی آن است و مدیران آموزش عالی و دانشگاهی

داد

مناب

کاستیهای

که

انتانی

میباشندج نتایج

افت سط

فردی

ناکارآمد

مطال هی

رهبر؛

سازمان؛

ت هد سازمانی در بلندمدل ،افزایش نر

انتانی

است

را به تأمل در این زمینه برای بهبود ف الیتهای

ترک خدمت ،افزایش میزان تنش و تتری فرسودگی

دانشگاه در آینده وادار میسازد ()Samari, 2016ج از

شغلی ،کاهش میزان انگیزش شغلی ،عدم تغییر

این رو ،ضرورل بررسی وض یت به کارگیری

میزان غیبت ،کاهش احتاآ امنیت شغلی ،کاهش

سبکهای رهبری پرگزند در نظامهای دانشگاهی و

میزان عملکرد و بهره وری ،کارگروهی محدود،

سازمانهای آموزشی کشور ،روز به روز بیشتر نمایان

کاهش میزان رفتارهای شهروندی سازمانی واق ی و

شده استج در این راستا بدیهی است که برای پی

عدم تمایل رهبران به توانمندسازی کارکنان گردیده

بردن به اینکه آیا در سیتتم دانشگاهی تا چه میزان
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سبک رهبری زهرآگین به کار گرفته میشود ،کاربتت

که آیا پرسشنامهی رهبری زهرآگین ( )TLQاز اعتبار و

یک ابزار استاندارد ضرورل پیدا میکندج

روایی کافی برخوردار است؟

لزم به ذکر است ،تحقیق حاضر میتواند برای
پژوهشگران و محققان حوزهی مدیریت سازمانهای
آموزشی ،مطال ال رفتار سازمانی و مدیریت مناب

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبتتگی
بودج مام هی آماری این پژوهش را کارکنان ستادی

انتانی حائز اهمیت باشدج همان طور که ذکر شد

دانشگاههای دولتی مام

کاربتت سبک رهبری زهرآگین با تومه به پیامدهای

تشکیل میدادج روش نمونه گیری از نوع خوشهای

مخرب آن ،میتواند یک نگرانی عمده برای سازمانها

چند مرحلهای بودج به همین منظور از بین

به حتاب میآید( )Hadavinezhad, Kalvandi, 2016؛

دانشگاههای دولتی مام کشور که با تومه به مدول

در این وض یت نمیتوان با داشتن تصوری مبهم و

سط

بندی دانشگاهها و مؤستال آموزش عالی

غیر شفاف از این نوع سبک رهبری ،به سیاست-

کشور ارائه شده توسط وزارل علوم ،تحقیقال و

گراری برای آن پرداختج با تومه به این که کارکنان

فناوری ( )/https://edu.msrt.ir/fa/page/842در

ستادی دانشگاهی با افراد زیادی به ویژه دانشجویان

اول (دارای تراز عملکرد

مختلفی در ارتباباند ،مدل رهبری زهرآگین میتواند

سال  ،1396به چهار سط
بین المللی) ،سط

کشور در سال 1398

دوم (دارای تراز عملکرد ملی)،

توانایی قابل قبولی برای اندازه گیری میزان کاربتت

سط

رهبری زهرآگین در سازمان از نظر آنان را دارا باشد و

چهارم (دارای تراز عملکرد محلی) تقتیم میشوند؛ از

اثرال سبک رهبری زهرآگین بر رفتار آنان را شناسایی

سطوح اول ،دوم و سوم ،سه دانشگاه و از بین سط

نمایدج عالوه بر این اعتبارسنجی این پرسشنامه در

چهارم (به دلیل ت داد کم) ،یک دانشگاه انتخاب

بتیاری از کشورهای غربی بر روي مام ههای آماري

گردیدج در مجموع ت داد  10دانشگاه به عنوان نمونه

مختلف نظير کارکنان ستادی صورل گرفته است ،که

آماری انتخاب شدج پس از انتخاب دانشگاهها در بین

نشان از مفید و م تبر بودن این مقیاآ استج با

دانشکدههای منتخب آنها ،کارکنان برای مطال ه

اين حال ،هیچ مطال های در ایران انجام نگرفته است

انتخاب شدندج حجم نمونهی کلی بر اساآ مدول

که از مدیدترین الگوی بررسی و سنجش سبک

کرمتی -مورگان ،با در نظر گرفتن خطای α = 0/05؛

رهبری زهرآگین در بین کارکنان ستادی سازمانهای

و خوشهای بودن روش نمونه گیری (که احتمال خطا

آموزشی از ممله دانشگاه استفاده کرده باشدج از این

را افزایش میدهد) و نیز احتمال عدم برگشت

رو ،با تومه به پیامدهای مختلف سبک رهبری

پرسشنامهها و یا مخدوش بودن آنها پس از

زهرآگین برای سازمان دانشگاه و مخاطبان آن و هم

تکمیل و حرف اضطراری آنها  430نفر در نظر گرفته

چنین فقدان ابزار مناسب و فقدان تحقیقال در

شد و این ت داد به شیوهی نتبتی در بین

مورد ارزیابی میزان کاربتت سبک رهبری زهرآگین از

دانشگاههای منتخب در سطوح چهارگانه فوق الرکر،

نظر کارکنان ستادی در دانشگاه ،پژوهش حاضر به

توزی

شده427 ،

بررسی ویژگیهای روانتنجی پرسشنامهی رهبری

پرسشنامه قابل تحلیل بود و بقیه پرسشنامهها به

زهرآگین( )TLQدر بین کارکنان ستادی دانشگاههای

دلیل ناقص و مخدوش بودن مهت ملوگیری از هر

سراسر کشور؛ پرداخته استج در این راستا،

گونه خطای آماری ،از فرایند تحلیل خارج شدندج لزم

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است

به ذکر است امرای پرسشنامه-ها به صورل فردی

مام

سوم (دارای تراز عملکرد منطقهای) و سط

شدج در بین  430پرسشنامه توزی
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بررسی ویژگی¬های روانتنجی پرسشنامه¬ی رهبری زهرآگین)(TLQ

توسط محقق و به مدل یک ماه انجام گرفت و

 )Schmidt, Hanges (2008تدوین و هنجاریرابی شرده

مالحظال اخالقی برای امرای پژوهش در نظر گرفته

اسرررتج ایرررن پرسشرررنامه دارای  30گویررره و  5خررررده

شدج بدین م نی که برای مم آوری دادهها با رعایت

مقیراآ اسرت کره مشررتملند برر :ارتقراء شخصری (5

مالحظال اخالقی از ممله کتب مجوز امرای

گویه) ،نظارل تروهین آمیرز ( 7گویره) ،غیرقابرل پریش

پژوهش از دانشگاههای مورد مطال ه ،اخر رضایت از

بینی بودن ( 7گویه) ،خودشیفتگی ( 5گویره) و رهبرری

شرکت کنندگان مهت شرکت در تحقیق ،محرمانه

مترررتبدانه ( 6گویررره)ج سرررؤالل در طیرررف لیکررررل 5

ماندن اطالعال افراد ،عدم امبار در ادامه دادن روند

درمرررهای (کرررامال مررروافقم ،مررروافقم ،نظرررری نررردارم،

کار و در دسترآ بودن محقق مهت پاسخگویی به

مخرالفم و کرامال مخرالفم) ارائره شرده-انردج در امررای

پرسشنامه در بین کارکنان اقدام

فردی حد وسط برای ت یرین رهبرری زهررآگین عردد 90

سؤالل ،به توزی
گردیدج

دادههای پژوهش حاضر ،از سه نوع گروه نمونه
به شرح زیر حاصل شده است:

اسررتج هرچرره میرانگین برره دسررت آمررده بیشتررر از 90
باشرررد ،میرررزان ومرررود رهبرررری زهررررآگین در سرررازمان
بیشتر اسرتج در ایرن پرژوهش ،ابتردا فررم انگلیتری

الف) گروه نمونهی مطال هی مقدماتی :این گروه

پرسشنامهی رهبرری زهررآگین ترممره و بره یرک فررم

شامل  20نفر از کارکنان ستادی دانشگاه بود که به

واحرررد تبررردیل گردیررردج سرررپس فررررم ترممررره شررردهی

صورل نمونه گیری در دسترآ انتخاب شدند تا

پرسشرررنامهی رهبرررری زهررررآگین برررا روش ترممرررهی

مطال ال مقدماتی به منظور رف ابهامال و اصالح

م کرروآ برره انگلیترری برگردانررده شرردج در تحقیررق

نقایص پرسشنامه انجام گیردج ب) گروه نمونهی

 )Schmidt, Hanges (2008کرره در مام ررهی آمرراری

افراد دارای پتت مدیریت و کارکنان ستادی

کارکنان سرازمانی انجرام گردیرد ،روایری سرازه و روایری

دانشگاهی برای بررسی روایی تفکیکی پرسشنامهج ج)

مالکرری ابررزار تأییررد شررده اسررت و پایررایی آن 0/70در

گروه نمونهی اصلی :برای گروه نمونهی اصلی با

ضریب آلفای کرونبرا گرزارش شرده اسرت کره نشران

تومه به مدول کرمتی -مورگان  430نفر به روش

دهندهی همتانی درونی مطلروب برود و همبترتگی

خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدندج از بین کارکنان

بین تمامی خرده مقیاآها م نری دار برود و همگری

نمونه گیری شده  145نفر ( 34درصد) کمتر از  10سال

آنها بالتر از آستانهی 0/30بودندج

سابقه 191 ،نفر ( 44/7درصد) بین  10تا  20سال سابقه،

یافتههای تحقیق

 55نفر ( 12/9درصد) بیشتر از  20سال سابقه کار
داشتند و  36نفر ( 8/4درصد) نیز میزان سابقه کاری

اطالعررال حاصررل از تحلی رل توص ریفی نتررایج برره
تفکیک منتیت در مدول  1آورده شده استج

خود را مشخص نکرده بودندج هم-چنین 43/3درصد
( 185نفر) مؤنث و  56/7درصد ( 242نفر) مرکر بودند

مدول1ج میانگین و انحراف م یار نمرال مؤلفههای پرسشنامهی رهبری زهرآگین()TLQ
پرسشنامه

که در بخش اداری دانشگاههای دارای تراز عملکرد
بین المللی ( ،)38/79دارای تراز عملکرد ملی (،)31/5
دارای تراز عملکرد منطقهای ( )24/6و دارای تراز

منتیت
مؤنث (=185

مرکر ()n =242

کل ()n =427

)n
ارتقاء شخصی

(15/84)3/74

(16/64 )3/81

(16/29)3/80

نظارل توهین

(21/11)5/18

(21/79 )5/16

(21/50)5/17

آمیز

عملکرد محلی ( )5/2مشغول به کار بودندج
ابزار پژوهش
پرسشررنامهی رهبررری زهرررآگین :ابررزار پررژوهش
پرسشرررنامهی رهبرررری زهررررآگین برررود کررره توسرررط
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غیرقابل پیش

(20/25)5/36

(21/22 )5/54

(20/80)5/48

خودشیفتگی

(13/75)4/02

(13/78)4/25

(13/77)4/17

رهبری متتبدانه

(18/04)4/45

(17/90)4/81

(17/96)4/65

رهبری زهرآگین

(89/005)19/30

(91/35 )20/42

(90/33 )19/96

بینی بودن
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سط قابل قبولی برخوردار استج ضررایب بره دسرت
چنان که در مدول  1آمده است ،میانگین نمررال

آمده نشان میدهد کره نمررال  TLQدر طرول زمران از

کارکنررررران مررررررد در کرررررل پرسشرررررنامهی رهبرررررری

ثبررال مطلرروبی برخرروردار اسررتج برره منظررور کتررب

زهرآگین( )TLQاز میانگین کارکنران زن بیشترر اسرتج

اطمینان از روایی  ،TLQروایی محتوا ،تفکیکری و سرازه

در همه مؤلفههای رهبری زهرآگین بره مرز مؤلفرهی

مرررورد بررسررری قررررار گرفتررره اسرررتج روایررری محتررروا،

رهبری متتبدانه ،نیرز میرانگین نمررال کارکنران مررد

اصلیترین نوع روایری اسرتج در پرسشرنامهی رهبرری

بیشتر استج در پرژوهش حاضرر بره منظرور بررسری

زهرآگین روایی محتوا به واسطه نظرخواهی از  8نفرر

اعتبار پرسشنامهی رهبری زهرآگین( )TLQاز دو روش

متخصصین و اساتید روانشناسی ،مردیریت آموزشری

همتررانی درونرری و بازآزمررایی اسررتفاده شررده اسررتج

و تحقیقال آموزشی مورد بررسی قرار گرفرتج از نظرر

همتانی درونی کل پرسشنامه و خررده مقیاآهرای

متخصصان مربوطه ،پرسشرنامهی رهبرری زهررآگین

آن از طریق محاسبهی ضریب آلفرای کرونبرا بررآورد

به لحاظ محتوایی ،ابزاری روا میباشدج
روایی تفکیکی :در مطال رال خرارمی در زمینرهی

شده استج
مدول 2ج ضرایب آلفای کرونبا برای پرسشنامه و خرده مقیاآهای TLQ

رهبری زهرآگین مشاهده شده که بین نظر کارکنران و

α

SD

ارتقاء شخصی

0/83

3/80

نظارل توهین آمیز

0/88

5/17

غیرقابل پیش بینی بودن

0/88

5/48

خودشیفتگی

0/89

4/17

رهبری متتبدانه

0/88

4/65

TLQ

0/95

19/96

 TLQو مؤلفههای آن

مدیران از نظر میزان کاربتت سبک رهبرری زهررآگین
تفرراول م نری دار ومررود دارد ،برردین م ن ری کرره افررراد
مرردیر برراور داشررتهاند کرره در سررازمان می رزان کم ری از

به منظور بررسی اعتبار  TLQاز طریق بازآزمرایی،
ایررن پرسشررنامه بررر روی  20نفررر از کارکنرران سررتادی
دانشگاه با فاصلهی زمرانی دو هفتره امررا گردیرد و برا
استفاده از روش همبترتگی پیرسرون ضرریب اعتبرار

سبک رهبری زهرآگین بره کرار بترته مریشرود امرا در
همرران سررازمان کارکنرران و زیردسررتان بررر ایررن برراور
بودهاند که میزان کاربتت رهبری زهرآگین زیاد اسرتج
از این رو در پژوهش حاضر بره منظرور بررسری روایری
تفکیکی پرسشنامهی رهبری زهررآگین ،بره مقایترهی
متغیررر رهبررری زهرررآگین و مؤلفررههای پررنج گانرره ی

آزمون ر باز آزمون به دست آمدج

ارتقاء شخصی ،نظرارل تروهین آمیرز ،غیرقابرل پریش
بینری بررودن ،خودشریفتگی و رهبررری متررتبدانه در دو

مدول 3ج ضریب قابلیت اعتبار بازآزمایی برای  TLQو خرده آزمونهای آن ()n =20
آزمون و خرده

ضریب

آزمونها

همبتتگی

TLQ

**0/88

اولین امرا

دومین امرا

M

SD

M

SD

92/20

9/28

92/21

7/84

گروه کارکنان و مدیران پرداخته شدج
نتررایج نشرران داد در متغیرر رهبررری زهرررآگین برره
صورل کلی و مؤلفههای پنج گانه ی ارتقراء شخصری،

ارتقاء شخصی

**0/84

17/15

2/98

16/85

2/34

نظارل توهین آمیز

**0/85

21/55

2/91

21/85

3/04

نظررارل ترروهین آمیررز ،غیرقابررل پرریش بینرری بررودن،

**0/83

21/85

3/18

21/85

2/87

خودش ریفتگی و رهبررری متررتبدانه می رانگین کارکنرران

غیرقابل پیش
بینی بودن
خودشیفتگی

**0/77

13/00

2/86

13/70

1/95

رهبری متتبدانه

**0/81

18/65

2/79

17/95

2/62

ستادی دانشگاه بیشترر از میرانگین مردیران اسرت و
ایرن دو گررروه از نظررر میرزان برراور برره کاربتررت س ربک
رهبررری زهرررآگین و زیررر مؤلفررههای آن دارای تفرراول

چنان که در مدول  3آمده اسرت ،ضرریب اعتبرار

م نررری دار در سرررط اطمینررران  0/95مررریباشرررند

برراز آزمررایی برررای کررل پرسشررنامه و مؤلفررههای آن از

()p=0/01>0/05ج تفاول م نرادار بره دسرت آمرده مؤیرد
79

|

بررسی ویژگی¬های روانتنجی پرسشنامه¬ی رهبری زهرآگین)(TLQ

قدرل تفکیکی مطلوب پرسشنامهی رهبری زهررآگین

برابر  8149/71به دست آمد ،که م ناداری مقدار اخیرر

( )TLQو زیر مؤلفههای آن محتوب میگرددج

در سط  P>0/001تأیید شدج

روایرری سررازهی پرسشررنامهی رهبررری زهرررآگین

نتایج حاصل از تحلیل عراملی اکتشرافی نشران

( )TLQ) Schmidt, Hanges (2008برره دو شرریوهی

داد ،پنج عامل ارتقراء شخصری ،نظرارل تروهین آمیرز،

محاسرربهی ضررریب همبتررتگی پرسشررنامه بررا خرررده

غیرقابررل پ ریش بین ری بررودن ،خودش ریفتگی و رهبررری

مقیاآهای آن و تحلیرل عراملی اکتشرافی و تأییردی

متتبدانه مجموعا  64/735درصد از واریانس کرل را

مورد بررسی قرار گرفتج

تبیین میکنند و عامرل اول (ارتقراء شخصری) ،عامرل
دوم (نظررارل ترروهین آمیررز) ،عامررل سرروم (غیرقابررل

مدول4ج ضرایب همبتتگی بین  TLQو مؤلفههای آن
 TLQو

1

2

3

4

5

پرریش بینرری بررودن) ،عامررل چهررارم (خودشرریفتگی) و
عامل پنجم (رهبری مترتبدانه) بره ترتیرب تبیرین گرر

مؤلفههای
آن
TLQ-1
 -2ارتقاء

 3/87 ،3/93 ،8/12 ،45/50و  3/31درصررد واریررانس

**0/81

-

کل میباشندج در این تحلیرل مقردار برار عراملی مرورد

شخصی
 -3نظارل

**0/87

**0/71

قبررول  0/4ت یررین گردیرردج در مرردول  ،5محترروا و بررار

-

توهین آمیز
 -4غیرقابل

**0/92

**0/71

**0/77

عرراملی عوامررل پررنج گانرره ی ارتقرراء شخص ری ،نظررارل

-

پیش بینی

توهین آمیز ،غیرقابل پیش بینی بودن ،خودشریفتگی

بودن
-5خود

**0/81

**0/49

**0/58

**0/67

-

شیفتگی
 -4رهبری

**0/86

**0/56

**0/63

**0/72

**0/76

و رهبری متتبدانه در پرسشرنامهی رهبرری زهررآگین
( )TLQآمده استج

متتبدانه
مدول 5ج تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی گویههای
پرسشنامهی رهبری زهرآگین ()TLQ

به گونهای که در مدول  4مالحظه میگردد ،برین

محتوا

شماره
سؤال

پرسشررنامهی رهبررری زهرررآگین و خرررده مقیاآهررای

10

مقیاآهای ارتقاء شخصی  ،0/81نظارل توهین آمیرز

11

سازهی مطلوب میباشدج
به منظور بررسی سراختار عراملی پرسشرنامهی

را بر عهده نمیگیردج
9

به وی کمک کننرد ترا بره کرارش
ادامه دهدج
8

مدیر من بررای موفقیرتهرایی

کتب میکندج
12

ر مدیر من تنها در مهت مناف

0/57

خود بررای ارتقرای بیشرتر عمرل
میکندج
13

مدیر من ،زیر دستانش را مرورد

0/56

تمتخر قرار میدهدج
7

مدیر مرن ،زیردسرتانش را بررای

0/54

چیزهرررایی خرررارج از محررردوده
وظررایف شغلیشرران ،پاسررخگو
نگه میداردج
14

مدیر من ،درباره کمیتههای زیر

0/51

دسرررررتان در خرررررارج از حررررروزه
شغلیشانج بامالحظه نیتتج
6

مررردیر مرررن در محرررل کرررارش،
صررحبت کمرری بررا مرررام ین در
مررورد زیردسررتانش انجررام مرری-
دهدج
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0/65

که مت لق به او نیترت ،اعتبرار

شیوهی مؤلفههای اصلی قررار گرفرتج ضرریب KMO
برای این تحلیل  0/95و مقردار آزمرون کرویرت بارتلرت

مرردیر مررن تنهررا ممالترری را برره

0/66

مرام ین میگوید که میتوانند

رهبری زهرآگین در مام هی کارکنان ستادی دانشگاه،
سؤالل پرسشنامه مورد تحلیل عاملی اکتشرافی بره

مدیر من متئولیت اشتباهاتی

0/72

که در واحد خود اتفاق میافترد

م نررراداری روابرررط مررررکور در سرررطحی برررال بیرررانگر
برخررورداری پرسشررنامهی رهبررری زهرررآگین از روایرری

0/75

شدل تغییر میدهدج

 ،0/87غیر قابل پیش بینی برودن  ،0/92خودشریفتگی
 0/81و رهبری مترتبدانه  0/86بره دسرت آمرده اسرتج

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

حاضررر باشررد ،رفتررار خررود را برره

پررنج گانرره ی آن همبتررتگی بررالیی ومررود داردج شرردل
ارتبررراب پرسشرررنامهی رهبرررری زهررررآگین برررا خررررده

مدیر من وقتی که سرپرست او

عامل

عامل

عامل

عامل

عامل

0/50

مجلهی علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شمارهی  ،1بهار 86-73 ،1399

AEL. Vol. 1. No.1. Spring 2020, 73-86

22

مرررردیر مررررن بیشررررتر اوقررررال

0/78

منظور بررسری بررازش مردل از شراخصهای مجررور

زیردستانش را تحقیر میکندج
21

مررردیر مرررن بررره زیردسرررتانش

0/77

خی ( ) ،شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی

اشررررررررتباهال و خطاهررررررررای
گرشتهشان را یادآوری میکندج
23

مدیر من بره زیردسرتانش مری-

برازش انطباقی ( ،)AGFIشراخص بررازش مقایترهای

0/76

گوید که بی کفایتاندج
20

مرردیر مررن ظهرروری انفجرراری و

( ،)CFIشرراخص نرررم شررده برازنرردگی ( )NFIیررا همرران

0/71

ناگهانی داردج
25

مدیر من امازه میدهد که خلق

شاخص بنتلر-بونت و خطای ریشه مجررور میرانگین

0/69

و خرروی (حالررت ف لریاش) مررو

تقریررب ( )RMSEAاسررتفاده شرردج در مرردول  6نتررایج

محل کار را ت ریف کندج
24

مدیر من امازه میدهد که خلق

0/64

حاصررل از محاسرربهی شرراخصها در تحلیررل عرراملی

و خرروی (حالررت ف لرریاش) بررر
حجررم و شرردل صرردایش تررأثیر

تأییدی و در شکل  1نمودار متریر مردل در حالتهرای

بگراردج
19

مدیر من بره دلیرل نرام لوم از

0/63

مختلف نمایش داده شده استج

زیر دستانش عصبانی میشود
4

مرردیر مررن باعررث مرریشررود کرره

0/82

زیردستان سر ی کننرد در مرورد

مدول 6جمحاسبهی شاخصها در تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی رهبری

خلق و خوی او مطال ه کنندج
3

مدیر من وقتی که هیجران زده

زهرآگین()TLQ

0/75

است برر احتاسرال زیردسرتان
تأثیر میگراردج
2

درمه و میزان در دسترآ بودن

شاخصهای مربوب به

مقدار به-

برازش مدل

دست آمده

0/61

مدیر من ،متنوع استج
5

مدیر من حتی از حق شخصی

مجرور خی

0/61

1063/57
()P < 0/00

و حق به مانب بودن داردج
1

مردیر مرن بره حرریم خصوصری

28

0/73

از دیگران استج
27

مدیر من باور دارد کره یرک فررد

29

(م نیدار نبودن از
لحاظ آماری)

خی دو بر درمه آزادی

2/69

x2/df>3

نیکویی برازش

0/92

GFI>0/90

0/69

شاخص نیکویی برازش
انطباقی

0/66

0/91

AGFI>0/90

30

برازش بتیار
مطلوب
برازش بتیار

شاخص برازش مقایتهای

0/59

0/92

برازش
مطلوب

کردن موفق استج
مرردیر مررن کنترررل مرریکنررد کرره

عدم تأیید

مطلوب

خارق ال اده استج
مدیر من در در ت ریف و تمجید

≤3

0/41

زیردستانش حمله میکندج
مدیر من فکر میکند که تواناتر

دامنه مورد قبول

نتیجه برازش

CFI>0/90

برازش
مطلوب

چگونه زیردستانش وظایفشان

شاخص برازش هنجار

را انجام میدهندج
26

مدیر من فرض میکند کره بره

شده (بنتلر-بونت)

0/58

بالترین ردههای سازمان دسرت

خطای ریشه مجرور

پیدا کرده استج
18

مدیر من به زیردستانش امرازه

میانگین تقریب

0/90

0/63
0

NFI>0/90

RMSEA≤0/10

برازش
مناسب
برازش بتیار
مطلوب

0/66

نمرریدهررد از راههررای مدیررد برره
اهداف دست بیابندج
17

مرردیر مررنن ایرردههررایی کرره بررر

0/66

خالف خودش هتتند را نادیرده
میگیردج
16

مرردیر مررن هنگررامی کرره بحررث

0/61

سیاسررتهررای سررازمانی اسررت،
حتی در شررایط ویرژه ،ان طراف
ناپریر استج
15

مرردیر مررن برره تنهررایی ،تمررامی

0/53

تصمیمال واحد را فارغ از اینکه
مهم هتتند یرا مهرم نیترتند،
ت یین میکندج

وارسررری روایررری سرررازه پرسشرررنامهی رهبرررری
زهرررآگین ( )TLQبرره واسررطهی انجررام تحلی رل عرراملی
تأییدی با استفاده از نررم افرزار لیرزرل صرورل گرفرتج
برررای برررآورد مرردل از روش بیش رینه درسررتنمایی و برره

تصویر 1ج نمودار متیر مدل در حالت استاندارد (سمت راست) و متیر مدل در حالت
ضریب م نیداری (سمت چپ)
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30

0/77

0/73

18/09

26

0/78

0/71

16/77

18

0/73

0/81

16/93

رهبری

17

0/78

0/76

18/40

متتبدانه

16

0/75

0/76

17/53

15

0/78

0/78

18/36

به استناد شاخصهای یاد شده در مدول  6و
مدل برازش شده رهبری زهرآگین در شکل  ،1میتوان
نتیجه گرفت که مدل مورد بررسی از اعتبار سازهای
مناسبی برخوردار است و قابلیت ت میم به مام ه را
داشته و توان تبیین میزان کاربتت رهبری زهرآگین

بررا تومرره برره تفرراوتی کرره در تحلیررل توصرریفی

از نظر کارکنان را دارا استج
هم نین نتایج حاصل از ضرایب م نی داری

اطالعرررال حاصرررل از امررررای پرسشرررنامهی رهبرررری

نشان داد که مقادیر  tبه دست آمده برای تمامی

زهرررآگین بررین کارکنرران زن و مرررد مشرراهده گردیررد،

متغیرهای مورد مطال ه از  1/96بزرگتر بوده و در

م ناداری مالحظال مرکور با توسل به آزمرون آمراری

نتیجه روابط این متغیرها با عاملهای مربوطه

 tدو گروه ری متررتقل بررس ری گردی ردج مرردول  8نتررایج

م نی دار بوده استج بر این اساآ ،میتوان بیان

مقایتهی به عمل آمده را نمایش میدهدج

داشت که عاملهای پنج گانه ی ارتقاء شخصی،
نظارل توهین آمیز ،غیرقابل پیش بینی بودن،

مدول 8ج نتایج آزمون  tدوگروهی متتقل برای مقایتهی بین کارکنان زن و مرد

خودشیفتگی و رهبری متتبدانه؛ تا حدود زیادی

مؤلفه

اب اد متتقل و مجزای مقیاآ رهبری زهرآگین
( )TLQرا اندازه گیری میکنندج سایر اطالعال مربوب
در این زمینه در مدول  7ارائه شده استج

مدول 7ج ضرایب گویهها و عاملهای پرسشنامهی رهبری زهرآگین در حالتهای مختلف
مؤلفه

ارتقاء شخصی

نظارل توهین
آمیز

غیر قابل پیش
بینی بودن

خودشیفتگی
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گویه

منتیت

میانگین

انحراف
استاندارد

ارتقاء

مؤنث

15/84

3/74

شخصی

مرکر

16/64

3/82

نظارل توهین

مؤنث

21/11

5/18

آمیز

مرکر

21/79

5/16

غیرقابل پیش

مؤنث

20/25

5/36

بینی بودن

مرکر

21/22

5/54

مؤنث

13/75

4/02

مرکر

13/78

4/25

رهبری

مؤنث

18/04

4/49

متتبدانه

مذکر

17/89

4/81

خودشیفتگی

ضریب

ضریب غیر

مقدار t-

استاندارد

استاندارد

value

10

0/73

0/70

17/24

11

0/74

0/68

17/42

رهبری

9

0/73

0/71

16/97

زهرآگین

مؤنث

89/005

مرکر

20/43

t

df

-2/15

425

-1/36
-1/81

-0/08

-0/32

425
425

425

425

م نی
داری
0/30

0/17
0/07

0/94

0/74

19/30
20/43

-1/21

425

0/23

8

0/66

0/70

14/92

12

0/74

0/73

17/49

13

0/78

0/78

18/36

چنرران کرره در مرردول  8آمررده اسررت ،میررانگین

7

0/69

0/64

15/82

14

0/75

0/76

17/53

نمرررال کارکنرران مرررد در کررل پرسشررنامه و در همررهی

6

0/67

0/64

15/31

22

0/85

0/81

21/33

21

0/80

0/79

19/49

23

0/83

0/78

20/53

20

0/73

0/78

17/01

25

0/77

0/77

18/52

24

0/78

0/76

18/96

19

0/70

0/73

16/03

4

0/66

0/70

14/92

3

0/69

0/64

15/82

2

0/67

0/64

15/31

5

0/73

0/71

16/97

1

0/59

0/59

12/65

28

0/77

0/75

18/19

27

0/75

0/74

17/55

29

0/81

0/80

19/79

مؤلفررههای رهبررری زهرررآگین( )TLQبرره مررز مؤلفررهی
رهبررری متررتبدانه از میررانگین کارکنرران زن بیشتررر
است ،اما ایرن تفراول در متغیرر رهبرری زهررآگین بره
صررورل کل ری و مؤلفررههای پررنج گانرره ی آن ،از لحرراظ
آماری م نی دار نمیباشد ()p<0/05ج بردین م نری کره
بین کارکنان زن و مرد از نظر باور به کاربترت رهبرری
زهرآگین تفاول م نی داری ومود نردارد و از ایرن نظرر
در شرایط مشابهی قرار دارندج

بحث و نتیجه گیری
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در پژوهش حاضر با م رفي پرسشنامهی

در اين مطال ه انواع روايي محتوا ،تفکيکي و

رهبری زهرآگین ( ،)TLQويژگيهاي روانتنجي آن

سازه در بحث ارزيابي روايي پرسشنامهی  TLQمورد

مورد بررسي قرار گرفتج با تومه به اینکه استفاده از

بررسي قرار گرفته استج با تومه به اين که روايي

سبک رهبری زهرآگین در محل کار ،میتواند اثرال

محتوا منبهی عقلي و منطقي داشته و نميتوان

بدی بر عملکرد کارکنان و نارضایتی مرام ان داشته

نتيجه را بر اساآ روشهای آماري به صورل يک

باشد؛ ومود ابزاری استاندارد مهت سنجش این نوع

ضريب عددي ت يين نمود ،لرا تأييد و تصديق

سبک رهبری ضرورل پیدا میکندج به گونهای که در

متخصصان مربوطه در امر ارزيابي روايي صوري و

بررسي متون پژوهشي مطرح گرديد پرسشنامهی

منطقي پرسشنامهی رهبری زهرآگین ( ،)TLQمالک

پرسشنامهی رهبری زهرآگین ( ،)TLQبه منظور

عمل واق گرديدج با تحليل روايي تفکيکي مؤلفههای

شناخت و تشخیص اطمینان بخش میزان کاربتت

پرسشنامهی  TLQمشخص گرديد مؤلفههای

سبک رهبری زهرآگین از نظر کارکنان ،ساخته شده

پرسشنامهی مرکور از قدرل تمايزگراري مطلوب و

استج به طور کلی رویکردهای مختلفی مهت

رضایت بخش برخوردار هتتندج نتايج حاصل از

سنجش و ارزیابی سبکهای رهبری ومود دارد و

ضرايب همبتتگي پيرسون پرسشنامهی  TLQبا

پرسشنامهی رهبری زهرآگین (( ،)TLQبه همین

اآهای پنج گانه ی آن و توسل به روش
خرده مقی 

منظور طراحی شده استج

تحليل عاملي تأييدي ،روايي سازه پرسشنامهی TLQ

مطال هی حاضر به منظور بررسي خصوصيال

را تصديق نمودج مالحظال مرکور با يافتههاي

پرسشنامهی

رهبری

روانتنجي

گر

کارکنان

ستادی

پرسشنامهی  TLQدر يک راستا قرار داردج به طور کلی

وابتته به وزارل علوم در چهار

میتوان چنین نتیجه گرفت که پرسشنامهی رهبری

طراز عملکرد بین المللی ،ملی ،منطقهای و

زهرآگین ( ،)TLQابزاری روا برای سنجش وض یت

محلی در سراسر کشور ،اعتبار و روايي اين

کاربتت رهبری زهرآگین از نظر کارکنان دانشگاهی

پرسشنامه را مورد بررسي قرار داده استج يافتههاي

استج

روانتنجي
زهرآگین

پرسشنامهی
(،)TLQ

دانشگاههای مام
سط

در

ميان

حاصل

از

مطال ال

تدوين

حاصل از ارزيابي اعتبار پرسشنامهی  TLQو عوامل

نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که بار

پنج گانه ی آن به واسطهی دو روش همتاني دروني

عاملي نه سؤال در عامل اول مثبت بوده و روي هم

و بازآزمايي نشان داد اين پرسشنامه از اعتبار قابل

رفته عامل ارتقاء شخصی در پرسشنامهی  TLQرا

اعتبار

میسنجدج بار عاملی هفت سؤال در عامل دوم از بار

براي

مثبت برخوردار بوده و عامل نظارل توهین آمیز را در

کل پرسشنامه  0.95به دست آمده استج با تومه به

پرسشنامهی  TLQرا نشان میدهندج بار عاملی پنج

اين نکته که در فرم اصلی پرسشنامهی ،TLQ

سؤال در عامل سوم بار بالیی داشته و عامل

اسمیت و هانگس ( )2008همتانی درونی کل

غیرقابل پیش بینی بودن در پرسشنامهی  TLQرا

سؤالل را به واسطهی محاسبهی ضریب آلفای

نشان میدهندج بار عاملی پنج سؤال در عامل چهارم

بالتر از 0/70گزارش نمودهاند ،تفاول قابل

در

مالحظهای

برخوردار

میباشدج

ضريب

پرسشنامهی  TLQبا محاسبهی آلفاي کرونبا

کرونبا

بار

بالیی

داشته

و

عامل

خودشیفتگی

مالحظهای بين نتايج اعتباريابي پژوهش حاضر و

پرسشنامهی  TLQرا نشان میدهند و در نهایت بار

نتخهی اصلي پرسشنامهی  TLQومود نداردج

عاملی چهار سؤال در عامل پنجم بار بالیی داشته و
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عامل رهبری متتبدانه در پرسشنامهی  TLQرا

سبک رهبری زهرآگین از نظر کارکنان ،توصیف

نشان میدهندج با تومه به نتايج تحليل عاملي

وض یت ارتقاء شخصی ،غیرقابل پیش بینی بودن،

اکتشافي ،پرسشنامهی رهبری زهرآگین ( )TLQاز پنج

نظارل توهین آمیز ،خودشیفتگی مدیران و میزان

عامل کلي اشباع گرديده است ،که هر يک اب ادي از

رفتار متتبدانه آنان به مهت استفادهی پژوهشی

وض یت کاربتت رهبری زهرآگین را نمودار میسازدج

برای پژوهشگران و دانشگاهها و سایر سازمانهای

عوامل استخراج شده ب د از چرخش سؤالها با

مربوطه به عنوان یک وسیلهی تشخیصی ضمنی

چارچوب نظري فرم اصلي پرسشنامهی  TLQو

بهره مند شدج

عوامل مطرح شده از سوي Schmidt, Hanges
 )(2008هم خواني داردج
بر

اساآ

لزم به یادآوری است که در این مطال ه از چند
شیوهی محدود برای محاسبهی روایی بهره گرفته

يافتههاي

امراي

شد ،از این رو لزم است در مطال ال ب دی از انواع

حاصل

از

پرسشنامهی  TLQدر ميان کارکنان ستادی دانشگاه

روشهای محاسبه روايي هم زمان ،همگرا ،واگرا و

(زن و مرد) ،از نظر باور به کاربتت رهبری زهرآگین

پيش بين استفاده شودج هم نین پيشنهاد ميشود

تفاول م نی داری ومود ندارد و از این نظر در شرایط

در پژوهشهای آتي به بررسي اعتبار و روايي

مشابهی قرار دارندج در مجموع از نتايج پژوهش

پرسشنامهی  TLQدر بین کارکنان ستادی سایر

حاضر چنين استنباب ميشود که پرسشنامهی TLQ

سازمانهای آموزشی پرداخته شودج بي ترديد بررسي

با در نظر گرفتن يافتههاي مربوب به اعتبار ،روايي،

ویژگیهای فني پرسشنامهی  TLQدر بین کارکنان

زمان لزم براي تکميل پرسشنامه و سهولت نمره

ستادی تمامی سازمانهای آموزشی سراسر کشور

گراري و تفتير که از مهمترین منبههای عملي

میتواند آن را به ابزاري کارآمد در حیطهی پژوهشی و

بودن پرسشنامه به حتاب میآید ،ابزاري کامال

تشخیصی وض یت رهبری زهرآگین مبدل سازدج

مناسب براي سنجش وض یت کاربتت رهبری
زهرآگین از نظر کارکنان ستادی دانشگاه مي-باشدج

تشکر و قدردانی

با تومه به ميزان اعتبار و روايي تأييد شده

از کارکنانی که با همکاری صمیمانه خود ،امکان

پرسشنامهی  TLQدر پژوهش حاضر و خصايص

انجام تحقیق حاضر را فراهم نمودند ،تشکر و

رضايت بخش آن ميتوان از پرسشنامهی  TLQبه

قدردانی مینماییمج

وض یت کاربتت

منزلهی ابزاري براي ارزيابي سري
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Psychometric Properties of Toxic Leadership Questionnaire (TLQ)

Ebrahim Aryani Ghizghapan1
Salim Kazemi

Abstract:
The purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Toxic Leadership
Questionnaire. The statistical population of this study included all the staff of Universities affiliated with the
Ministry of Science at four levels of international, national, regional and local levels of performance across
the country. The research data were collected from 430 staff members who were selected using multi-stage
cluster sampling method using Toxic Leadership Questionnaire. The results of the validation of the method
showed that the internal consistency and stability reliability of the Toxic Leadership Questionnaire by using
Cronbach's alpha was 0.95 and by test-retest method was 0.88. Evaluation of the content validity,
discriminant, and construct of Toxic Leadership Questionnaire confirms the validity of the questionnaire.
Exploratory and confirmatory factor analyses as the main form revealed five correlated but separable
dimensions that were "Self-Promotion", "Abusive Supervision", "Unpredictability", "Narcissism" and
"Authoritarian Leadership". The results of this study showed that the Toxic Leadership Questionnaire (TLQ) is
a reliable and valid tool for measuring and screening the Toxic Leadership of academic staff.

Keywords: Psychometric Properties, Toxic Leadership, Academic Staff, University.
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