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  مقدمه

) براي توصيف اين 2005( 2براي اولين بار توسط اسالويچ 1آفريناصطالح تدريس تحول    

 ديد.ان بدهند، استفاده گرآموزدانشتوانند تغييرات قابل توجهي در زندگي اعتقاد كه معلمان مي

آفرين ارائه كرده است. از تدريس تحول تري را) تعريف گسترده2005، 4قل از آندينگ(به ن 3كويين

ن عادي را اآموزدانش«ي خود كند كه به نوبهآفرين را به عنوان كساني توصيف مياو معلمان تحول

فرين آها از تدريس تحوليكي از جديدترين توصيف». كنندالعاده تبديل ميان فوقآموزدانشبه 

يك «آفرين را به عنوان تدريس تحول هاآن) انجام شده است. 2011( 5سط روسبروف و لورتتو

-ردهتعريف ك» انآموزدانشعمل آموزشي طراحي شده براي تغييرات تحصيلي، اجتماعي و رواني 

ست، ا آموزدانشي اطالعات از معلم به اند. در مقابل سخنراني سنتي، كه شامل انتقال يك طرفه

ان آموزدانشآفرين شامل معلماني به عنوان عامل تغيير در روند تشريك مساعي با حولتدريس ت

ان و دادن زمان كافي به آموزدانش). اين كار با درگير كردن 2012، 6است (اسالويچ و زيمباردو

). 2012شود (اسالويچ و زيمباردو، كارها و در روند تدريس تأييد ميها براي بحث در مورد راهآن

تقادات ها و اعها، ارزشه اين ترتيب اين روش شامل بررسي نقشي است كه معلمان در تحول نگرشب

 يان براي شكل دادن به خود و تجربهآموزدانشكنند و همچنين مسئوليتي كه ان بازي ميآموزدانش

) 2012(). به نظر اسالويچ و زيمباردو 2012ساالن خود دارند (اسالويچ و زيمباردو، يادگيري هم

ود. شآفرين شامل تجديد نظر در مفاهيم سنتي است كه در كالس درس انجام ميتدريس تحول

ان و همچنين دانش مشترك آموزدانشآفرين شامل ايجاد روابط پويا بين معلمان و تدريس تحول

، ان است (اسالويچ و زيمباردوآموزدانشبراي ارتقاء رشد شخصي، عملكرد تحصيلي و يادگيري 
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آفرين بستگي زيادي به اين دارد كه معلم كند كه تدريس تحول) اشاره مي2006( 1). كرانتون1220

ه ان بايد يكديگر را چآموزدانشان ايجاد كند. معلمان و آموزدانشدار و واقعي با بتواند روابط معنا

ي هاؤلفهميكي از در داخل كالس و چه در بيرون از كالس به عنوان افراد جامعه بشناسند. اين روابط 

) 2009؛ به نقل از بويد، 2004( 2آفرين است و با توجه به نظر كرانتون و كاروستامهم تدريس تحول

نند كآگاهي بااليي هستند، روابط عميقي با يادگيرندگان ايجاد ميداراي خود آفرينمعلمان تحول

  كنند. ان را درگير تفكر انتقادي ميآموزدانشدهند و و آن را توسعه مي

ان بتوانند آموزدانشكه كنند هنگامي) اشاره مي2009؛ به نقل از بويد، 2008( 3ويليام و روسر

توانند يها بهتر مشان وجود دارد، ارتباط ايجاد ارتباط كنند، آنبين محتوا و چيزهايي كه در زندگي

نه  عنوان يك روش تدريسآفرين به رهبري تحول دانش خود را يكپارچه سازند. استفاده از نظريه

ان كمك خواهد كرد كه اين نظريه را عملياتي كنند، بلكه به درك عميقي براي آموزدانشتنها به 

رهبر در كالس نشان  عنوانبهشود. محققان رهبري آموزشي وظايف معلم را ان منجر ميآموزدانش

، 6؛ لوييچر و شورمن3200، 5؛ هاروي، رويال و استوت1999، 4كروسكي(چوري و مك اندداده

مسئوليت معلم در كالس  هاآن). به اعتقاد 2014، 8؛ به نقل از نولند و ريچارد2008، 7؛ پوندر1996

ان آموزدانشكند و در يمكارشناس در كالس عمل  عنوانبهچيزي فراتر از تدريس است، زماني 

 ان خود عملآموزدانشمشق براي الگو و سر عنوانبهكند و همچنين يمموضوع، ايجاد عالقه  درباره

  ).2013، 9كند (بوگلر، كاسپي و روكاسيم
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 هاي آموزشي برايآفرين را در محيطي تجربي، كاربرد رهبري تحولچندين مشاهده و مطالعه

ها، رشآفرين معلمان با افزايش نگاند. براي مثال، رهبري تحوليابي به نتايج مطلوب نشان دادهدست

، تر از كالس و معلم، خود تنظيمي باالتر از كالس، رضايت بيش، لذت بردن بيشزهباورها، انگي

ان همراه است (بوچامپ و آموزدانشي دروني همچنين با افزايش باورهاي خودكارآمدي و انگيزه

است و  آفريني مهم تدريس تحولهاويژگيآفرين يكي از ). بنابراين، رهبري تحول2011مورتون، 

ت تحصيلي، ان را براي موفقيآموزدانشتواند پتانسيل كارگرفته شود، ميكه با موفقيت بههنگامي 

  ها، افزايش دهد.ها، باورها و مهارتها، ارزشبهبود قابل توجه نگرش

 3، تحريك ذهني2بخش، انگيزه الهام1آل)شامل چهار بعد نفوذ آرماني (ايده آفرينتحولتدريس 

؛ به نقل از بوچامپ، بارلينگ، لي، مورتون، كيت و 2006س و ريجيو، است (با 4و مالحظات فردي

د كننان خود كمك ميآموزدانشبا استفاده از نفوذ آرماني به  6آفرينمعلمان تحول ).2010، 5زومبو

هاي مختلف با آفرين از راهتا ديدگاه وسيعي در مورد آموزش داشته باشند. معلمان تحول

نند كها فراهم مياي از آينده براي آنكنندهانداز قانعكنند و چشمرار ميان ارتباط برقآموزدانش

ا هان و هدايت آنآموزدانشبيني توانند براي گسترش جهانآفرين مي). معلمان تحول2009(بويد، 

ي مورد نظر، از نفوذ آرماني استفاده كنند. با مقداري ابتكار و از طريق تفكر تأملي در مورد آينده

ر هاي خود عالي باشند و فراتان خود كمك كنند تا در نقشآموزدانشتوانند به قيت، معلمان ميخال

ان، آموزدانش). معلمان با تنظيم انتظارات سطح باال براي 2009از نماي فعلي خود ظاهر شوند (بويد، 

ان از آموزانشدهاي فرضكنند. با به چالش كشيدن جامعه و پيشاز انگيزش الهام بخش استفاده مي

مورد  ان را درآموزدانشهاي كنند. براي مثال معلم ديدگاهتحريك (انگيزش) فكري استفاده مي
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ان آموزدانشپرسد و از سؤال مي هاآندهد و به طور مداوم از نژادهاي ديگر مورد چالش قرار مي

ود آفرين در تدريس خخواهد كه با دليل و منطق به سؤاالت پاسخ بدهند. همچنين معلمان تحولمي

شود از ان ميآموزدانشدر كالس براي به چالش كشيدن مفروضاتي كه باعث محدود شدن تفكر 

). معلمان با توجه كردن به نيازهاي 2009كنند (بويند، تحريك (انگيزش) فكري استفاده مي

). به 2009يد، كنند (بواستفاده مي» مالحظات فردي«ها از ان و كمك به خودتحققي آنآموزدانش

ان آموزنشداآفرين در ابتدا بايد با ان، معلمان تحولآموزدانشگويي به نيازهاي فردي منظور پاسخ

). معلمان با زودتر آمدن به كالس درس و ماندن در كالس 2006خود ارتباط برقرار كنند (كرانتون، 

جاد رابطه اثربخش با ان شروع به ايآموزدانشبعد از اتمام ساعت كالسي براي مالقات با 

  ). 2009كنند (بويد، ان ميآموزدانش

ه يكي از داليل كمبود مطالعات در اين زمينآفرين تحولي رهبري با وجود كاربرد بالقوه نظريه

گيري قابل اعتماد و معتبري از تدريس مربوط به اين واقعيت است كه در حال حاضر هيچ اندازه

هاي آموزشي انجام شده است، از ها در زمينهاني كه پژوهشوجود ندارد. حتي زمآفرين تحول

 همكاران، و كوه(هاي سازماني استفاده شده است هاي ساخته شده در زمينهنامهابزارها و پرسش

نامه چند عاملي توان از پرسش). به عنوان مثال مي2010و همكاران،  ؛ به نقل از بوچامپ1995

) و شاكين 1990( 4؛ شاكين3)LBQنامه رفتار رهبر ()، پرسش9901( 2باس و آوليو 1)MLQرهبري؛ (

)؛ گزارش رهبري 1986( 8و روزنباخ 7؛ كالور6)LDQنامه توصيف رهبر ()، پرسش1985( 5و فالمر
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)LR(1) ؛ سياهه اعمال رهبري (1988؛ كوزس و پوسنر(LPI(2 ،هايوتاال) ؛ 2005؛ كوزس و پوسنر

آليما موتكليف و  TLQ(3( آفرينتحولنامه رهبري نين از پرسش) و همچ2006هايوتاال و رواتاما، 

ها هاي اين پرسشنامه) نام برد. آيتم2010و همكاران،  ؛ به نقل از بوچامپ2001( 4آلبان موتكليف

 سالزرگب جمعيت ها براينامهتر منطبق با بافت سازماني است تا كالس درس و اين پرسشبيش

) بر اهميت داشتن 1995باس و آوليو () MLQ(عاملي  چند رهبري نامهرسشاند. مثالً در پساخته شده

است،  5/52نامه يك حس جمعي از مأموريت تأكيد شده است و درجه دشواري خواندن اين پرسش

باشد؛ بنابراين براي استفاده در كالس درس و در ميان نوجوانان مناسب نيست دشوار مي كه نسبتاً

كه اين ). با توجه به اين2010و همكاران،  ؛ به نقل از بوچامپ2001غرب، (كينگزلي، و جانسون و 

فرين نيازمند آي تدريس تحولهامؤلفهمسأله ممكن است از اعتبار نتايج بكاهد؛ لذا، جهت آشنايي با 

ابزاري هستيم كه به طور دقيق و معتبر جايگاه تدريس تحولي معلمان را تصريح نمايد. به عبارت 

ي هايويژگآفرين معلمان وجود ابزاري مناسب است كه هم با ه شناسايي تدريس تحولديگر الزم

فرين آفرهنگي جامعه ما مطابقت داشته باشد و هم با وجود كوتاه بودن، قادر به بررسي تدريس تحول

شده،  هاي اشارهان باشد. با توجه به جستجوهاي صورت گرفته و محدوديتآموزدانشمعلمان از نظر 

)، يكي از ابزارهايي است 2010و همكاران ( آفرين بوچامپنامه تدريس تحولزمان فعلي، پرسشدر 

) از 2010و همكاران ( آفرين معلمان بپردازد. هدف بوچامپتواند به سنجش تدريس تحولكه مي

براي استفاده در مدارس است. بنابراين در مطالعه حاضر  آفرينتحولنامه تدريس ساخت پرسش

ي تدريس گيرمناسب جهت اندازه شده است با توجه به اهميت فعاليت تدريس و نبود ابزاركوشش 

  ) پرداخته شود.TTQ(نامه تدريس تحول آفرين سنجي پرسشهاي روانبه تعيين ويژگي آفرينتحول
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  روش

 نامه تدريسسنجي پرسشي روانهاويژگيكه هدف پژوهش حاضر، تعيين با توجه به اين

  ن است ، لذا روش پژوهش توصيفي از نوع تحليل عاملي است.آفريتحول

ي هيكلي آماري پژوهش حاضر، شامل جامعه گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

نفر) است كه در 2415يك شهر اردبيل(به تعداد  هيناحششم ابتدايي  هيپاان دختر و پسر آموزدانش

صيل بودند. حجم نمونه مورد نظر بر اساس در شهر اردبيل مشغول به تح 1394-93سال تحصيلي 

ي انمونه، شده ادي يجامعهنفر بود كه با توجه به دسترسي محقق، از  377جدول كرسجي و مورگان 

نفر در مدارس  49نفر در مدارس دولتي،  380، ادشدهي نمونهآزمودني انتخاب شد. از  494به حجم 

 245پسر و  آموزدانشنفر  249نفر در مدارس شاهد،  29يي، امنائتيهنفر در مدارس  32ي، ردولتيغ

خاب اي انتي خوشهريگنمونهدر پژوهش با روش  كنندگانمشاركتدختر بودند.  آموزدانشنفر 

شدند، زيرا به دليل حجم باالي جامعه و پراكندگي مدارس ابتدايي در سطح شهر، دسترسي به تك 

اول، مدارس  مرحلهدر  هايآزمودنانتخاب تصادفي تك افراد مشكل و مقرون به صرفه نبود. براي 

مدرسه از بين مدارس برگزيده شدند. در  16بعد  مرحلهاردبيل مشخص شدند. در  1ابتدايي ناحيه 

ي آورجمعانتخاب گرديد. پس از اجرا و  تصادفبهسوم از هر مدرسه يك كالس ششم  مرحله

دقت كافي در  هايآزمودنبودند و يا  شدهليتكمناقص  طوربهكه  نامهپرسش 4، هانامهپرسش

دختر  245پسر و  245مربوط به  نامهپرسش 490 تيدرنهايي نداشتند، حذف گرديدند. گوپاسخ

  قرار گرفت. ليوتحلهيتجزمورد 
در كنار برخي اطالعات جمعيت شناختي كه از طريق  :آفرينتحولنامه تدريس پرسش

ژوهش، از طريق آوري گرديد، اطالعات اصلي اين پجمعنامه كوتاه محقق ساخته، يك پرسش

آيتم تشكيل شده  16نامه از آوري گرديد. اين پرسشجمع )TTQ( آفرينتحولنامه تدريس پرسش

) 2010و همكاران ( نامه حاضر توسط بوچامپگردد. پرسشان تكميل ميآموزدانشاست و توسط 

، و 12، 5، 2نج عامل اساسي نفوذ آرماني موارد (را متشكل از پ آفرينتحولتهيه شده و تدريس 
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) و تحريك 14، و 11، 9، 1)؛ مالحظات فردي موارد ( 15، و 8، 6، 4)؛ انگيزه الهام بخش موارد (16

 5كند. پاسخ به هر عبارت در يك مقياس ليكرت ) توصيف مي13، و 10، 7، 3عقالني موارد (

   گردد.ذاري مي) نمره گ4) تا هميشه (0اي از اصالً (درجه

ــي آوري اطالعات: روش جمع ــش ابتدا فرم انگليس ــط   آفرينتحولنامه تدريس پرس توس

ــش    تمحقق  ــده پرسـ ــپس فرم ترجمه شـ   با روش ترجمه   آفرينتحولنامه تدريس    رجمه گرديد. سـ

  ،صــوريبراي تعيين روايي  عمل آمد.بهالزم  اصــالحات و به انگليســي برگردانده شــد  1معكوس
ها خواسته   حين اجرا از آزمودني .اجرا گرديد انآموزدانشاز  نفري 50ي يك نمونه رو نامهپرسش 

ور  به منظ، انآموزدانشاالت مبهم از نظر ؤســ پس از تعيين .االت مبهم را مشــخص كنندؤشــد تا ســ

  روايي محتوايي برطرف ســاختن ابهامات، اصــالحات الزم به عمل آمد و نســخه نهايي تهيه گرديد.

  س تأييد شد.شناروانتوسط دو متخصص تعليم و تربيت و  TTQنسخه نهايي 

  نتايج

  آن هايآفرين و خرده مقياس. آمار توصيفي مقياس تدريس تحول1جدول

 انحراف معيار ميانگين متغيرها

 71/9  4/65 تدريس تحول آفرين

 91/2 52/15 نفوذ آرماني 

 22/3 62/16 انگيزش الهام بخش
 95/2 30/16 تحريك فكري
 71/2 93/16 مالحظات فردي

  

بخش، هاي نفوذ آرماني، انگيزش الهامان در خرده مقياسآموزدانشميانگين و انحراف معيار 

 71/2و  30/16 ± 95/2، 62/16 ± 22/3، 52/15 ± 91/2تحريك فكري و مالحظات فردي به ترتيب 

  است. 4/65 ± 71/9نامه سشبه دست آمد. همچنين ميانگين و انحراف معيار نمره كلي پر 93/16 ±

                                                           

1. Back Translation 
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ي از آفرين، بررسي انواع مختلفنامه تدريس تحولسنجي پرسشبراي بررسي خصوصيات روان

نامه از روايي محتوا، روايي سازه و اعتبار و روايي مد نظر قرار گرفت. جهت بررسي روايي پرسش

  روايي عاملي استفاده شد.

ده يك دهنكه معموالً براي بررسي اجزاي تشكيلروايي محتوا: روايي محتوا نوعي روايي است 

 نامه معموالً توسط افراد متخصصشود. روايي محتواي يك پرسشكاربرده ميگيري بهابزار اندازه

توسط  نآفريتحولنامه تدريس شود. روايي محتوا در پرسشدر زمينه موضوع مورد مطالعه تعيين مي

قرار گرفته است، در اين پژوهش نيز دقت و صراحت  نامه بررسي و مورد تأييدسازندگان پرسش

ترجمه از طريق ترجمه مستقيم از انگليسي به فارسي و ترجمه معكوس از فارسي به انگليسي مورد 

  گرديد. س اعمالشناروانتأييد قرار گرفت و اصالحات الزم و نظرات متخصصان تعليم و تربيت و 
با  آفريننامه تدريس تحولزان انسجام دروني پرسشروايي سازه: جهت بررسي روايي سازه و مي

ها و نمره كل مورد محاسبه قرار گرفت هاي آن، ضرايب همبستگي بين خرده مقياسخرده مقياس

   ارائه شده است. 2كه نتايج آن در جدول 

  اي آنه. ماتريس همبستگي نمره كلي تدريس تحولي و خرده مقياس2جدول

  4  3  2  1  متغيرها        

        1  )تدريس تحولي1

        798/0  )نفوذ آرماني2

      591/0  860/0  بخش)انگيزش الهام3

    646/0  516/0  835/0  )تحريك فكري4

  581/0  554/0  521/0  796/0  )مالحظات فردي5
  

ن آفريها با نمره كلي تدريس تحولشود تمام خرده مقياسمشاهده مي 2گونه كه در جدول همان

-ي معناداري با يكديگر نشان ميها نيز دو به دو رابطهرند. همچنين خرده مقياسي معنادار دارابطه

دهد كه روابط نشان مي 2ها در جدول دهند. در مجموع الگوي ضرايب همبستگي بين خرده مقياس

  ها وجود دارد.دروني خوبي بين خرده مقياس

ه تدريس نامار چهار عاملي پرسشكه آيا ساختروايي عاملي: نبه منظور بررسي روايي عاملي و اين
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زار ليزرل افآفرين در جامعه ايراني برازش دارد از روش تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرمتحول

ي ، ريشه1استفاده شد. برازندگي الگو براساس شاخص مجذور خي، شاخص برازندگي تطبيقي 5/8

شاخص نيكويي برازش تعديل شده و  3، شاخص نيكويي برازش2خطاي ميانگين مجذورات تقريب

  شود.مشاهده مي 3ها در جدول مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن
  

 TTQ نامهپرسشي نيكويي برازش هاشاخص. خالصه 3جدول

مجذور 

  كاي

درجه 

  آزادي
�� ��⁄ خطاي ميانگين  شهير 

  مجذورات تقريبي

شاخص 

نيكويي 

  برازش

شاخص 

 شدهليتعد

  نيكويي برازش

اخص ش

برازندگي 

  تطبيقي

97/294 98  009/3  056/0  94/0  92/0  97/0  
  

 )AGFI(و نيكويي برازش تعديل  )GFI(، نيكويي برازش )CFI(هاي برازندگي تطبيقي شاخص

هر چقدر نزديك به يك باشد بيانگر برازش مطلوب الگو است. هر چند براي بررسي نيكويي برازش 

شود ولي مجذور خي با افزايش حجم نمونه و درجه مي معموالً از شاخص مجذور خي استفاده

ي ميانگين ) استفاده از شاخص ريشه1999( 4يابد. به همين خاطر هو و بنتلرآزادي افزايش مي

، به نقل از ماك و 1980( 5اند. با اعتقاد استيگر و ليندرا توصيه نموده )RMSEA(مجذورات تقريب 

بيانگر برازش  05/0تا  0بين  )RMSEA(ين مجذورات تقريب ي ميانگ) مقادير ريشه2002، 6فالين

 1و شكل 4بيانگر برازش قابل قبول است. بنابراين، با توجه به اعداد جدول  1/0تا  05/0خوب و 

نتايج بارهاي  4توان گفت كه الگوي تأييدي از برازش قابل قبولي برخوردار است. در جدول مي

دهد نشان مي 4ده است. ماتريس بارهاي عاملي موجود در جدول عاملي تحليل عاملي تأييدي ارائه ش

ها با آزمون ها در خرده مقياسهستند و توزيع ماده 3/0كه تمام بارهاي عاملي استخراج شده باالتر از 

                                                           

1 .Comparative Fit Index(CFI) 
2 .Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
3 .Goodness of Fit Index(GFI) 
4 .Hu, Bentler 
5 .Steiger & Lind 
6 .Mok & Flynn 
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  اصلي مطابقت دارد.
  

  فرينآگيري تدريس تحولها در الگوي اندازهو معناداري آن y. مقادير استانداردشده المبدا 4جدول

  تحريك فكري Yλ  مالحظات فردي Yλ  بخشالهامانگيزش  Yλ نفوذ آرماني Yλ  هاگويه 
2  )*78/13 (63/0        
5  )*96/8 (43/0        
12  )*75/1 (09/0        
16  )*54/14 (66/0        
4    )*74/14 (64/0      
6    )*07/14 (62/0      
8    )*80/12 (57/0      
15    )*94/14 (65/0      
1      )*57/12 (61/0    
9      )*64/6 (31/0    
11      )*86/7 (37/0    
14      )*41/8 (40/0    
10        )*19/8 (39/0  
13        )*45/13 (61/0  
3        )*11/11 (51/0  
7        )*42/12 (57/0  

01/0≤P *  
  

مقادير بااليي دارند. آزمون  yشود، تمام ضرايب المبدا يم مشاهده 4كه در جدول طورهمان

معنادار هستند.  آمدهدستبهدهد كه تمامي ضرايب مسير يا بارهاي عاملي يمنشان  tمعناداري 

نفوذ آرماني به سمت  Yλين تركوچك) و 66/0( ، است16 سؤالنفوذ آرماني به سمت  Yλباالترين 

). 65/0است( 15 سؤالبه سمت  بخشالهامانگيزش  Yλ) است. باالترين 30/0، (5 سؤال

مالحظات فردي  Yλ) است. باالترين 57/0، (8 سؤال، به سمت بخشالهامانگيزش  Yλين تركوچك

) است. 31/0، (9 سؤالفردي، به سمت  مالحظات Yλين تركوچك). 61/0است( 1 سؤالبه سمت 

تحريك فكري، به  Yλين تركوچك). 61/0است( 13 سؤالتحريك فكري به سمت  Yλباالترين 
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  ) است.39/0، (10 سؤالسمت 

  
  آفريننامه تدريس تحولر برآورد شده براي پرسش. نمودار مسي1شكل

  

نامه از روش همساني دروني و روش تنصيف (دو نيمه كردن) در فرآيند بررسي اعتبار پرسش

  ها در زير آمده است:استفاده شد كه نتايج آن
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  ي آنهامؤلفهآفرين و تحولي تدريسنامهپرسش . ضريب آلفاي كرونباخ5جدول 

  83/0  ينآفرتدريس تحول

  72/0  نفوذ آرماني

  71/0  بخشانگيزش الهام

  77/0  تحريك فكري

  69/0  مالحظات فردي
  

نامه، آلفاي كرونباخ محاسبه شد. بر اساس نتايج مندرج به منظور بررسي همساني دروني پرسش

و همچنين  83/0ها آفرين براي كل آزمودنينامه تدريس تحول، ضرايب آلفاي پرسش5در جدول 

بخش، تحريك فكري و مالحظات فردي ضريب هاي نفوذ آرماني، انگيزش الهاماي خرده مقياسبر

دهد دست آمد. در مجموع نتايج جدول مذكور نشان ميبه 69/0و  77/0، 71/0، 72/0آلفا به ترتيب 

  ستند.سنجي مطلوب هها از نظر رواندست آمده براي تمام خرده مقياسكه ضرايب آلفاي كرونباخ به

نامه از روش دو نيمه كردن استفاده شد. براي محاسبه اعتبار براي تعيين هماهنگي دروني پرسش

هاي نيمه اول و ي سؤالهاي يك آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمرهبا اين روش، سؤال

ا به دست ه ركنيم. پس از آن، همبستگي بين نمرات اين دو نيمهاي نيمه دوم را محاسبه مينمره سؤال

-آوريم. ضريب همبستگي به دست آمده براي ارزيابي اعتباركل آزمون مورد استفاده قرار ميمي

  شود.براون استفاده مي-گيرد. براي محاسبه ضريب اعتباركل آزمون از فرمول اسپيرمن

 رآفرين و محاسبه نمرات هر نيمه، مقدانامه تدريس تحولهاي پرسشپس از دو نيمه كردن سؤال

به دست آمد و در فرمول فوق قرار داده شد.  63/0ضريب همبستگي بين نمرات حاصل از دو نيمه 

  به دست آمد كه ضريب اعتبارمناسبي است. 77/0ضريب اعتباركل آزمون 

  گيري بحث و نتيجه

سنجي آن هاي روان، ويژگي)TTQ( آفرينتحولنامه تدريس در اين پژوهش با معرفي پرسش

قرار گرفت. روايي محتوايي اين مقياس، توسط ده نفر از اساتيد و متخصصين گروه مورد بررسي 
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س مورد تأييد قرار گرفت. همچنين جهت بررسي روايي سازه نتايج تحليل شناروانعلوم تربيتي و 

سؤال مقياس، داراي بار عاملي باال با چهار عامل نفوذ آرماني، انگيزش  16عاملي تأييدي نشان داد كه 

آل) معلم بخش، تحريك فكري و مالحظات فردي بوده است. در نفوذ آرماني (ايدهاماله

 كند و چنين معلماني مورد تحسين،استانداردهاي بااليي براي سلوك اخالقي و معنوي تعيين مي

شان تقليد خواهند تا از معلمان ميآموزدانش) و 2004ان هستند (ليندي، آموزدانشاحترام و اعتماد 

نگرند. از عوامل مهمي كه يك معلم براي كسب اعتبار ند و به معلم خود به عنوان يك الگو مينماي

ان است. معلمان آموزدانشبرد، مد نظر قرار دادن نيازهاي خاص كار ميشان بهانآموزدانشدر ميان 

س عمل كالكاري در قبال بايستي با درجه بااليي از استانداردهاي اخالقي همچون وفاداري و درست

(باس، آليو ،  گرددهاي اخالقي ميكنند و متعهد به هدايت آنان بر پايه اصول، موازين و ارزش

  نمايند.ان نيز با معلمان خود احساس راحتي ميآموزدانش) و 2003، 1جانگ و برسن

وري آان از طريق فراهمآموزدانشكنند كه به اي رفتار ميبخش معلمان به گونهدر انگيزش الهام

ان، برند(باس و همكاري تيمي و فردي را باال ميها روحيهها و مسائل خاص انگيزه بخشند. آنچالش

 ان را تقويتآموزدانشبيني و اشتياق خوش .دهندميانرژي و نيرو  انآموزدانشبه  ). معلمان2003

هاي ه توانايينمايند. بان را در مورد موقعيت هاي جذاب آتي تحريك ميآموزدانشكنند و مي

 هستند. مندمشتاق و عالقهها هاي آنان باور دارند و به فعايتآموزدانش

ند ان دارآموزدانشكنند سعي در ارتقاء توان ذهني معلماني كه از تحريك ذهني استفاده مي

 .دنمختلف نگاه كن يايد تا به مسائل از زوانكنيم قيتشوان را آموزدانش ).43: 2002(آليو و باس، 

هاي خاص، تبيين فرضها و پيشان خود را از طريق طرح پرسشآموزدانشدر اين بعد، معلمان، 

- هاي قديمي به جديد، دچار هيجان و تحريك ميي مشكالت، و نزديك ساختن وضعيتدوباره

 راشود تا از اين طريق آنان ان خواسته ميآموزدانشهاي خالقانه از حلهاي جديد و راهنمايند. ايده

و همكاران،  (باسكنند يم قيتفكر تشوو به  ها درگير نمايندحلدر فرآيند حل مشكل و يافتن راه

                                                           

1. Bass, Avolio, Jung & Berson 
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2003 .(  

 .شودتأكيد ميهاي جديد و تفكر مجدد در مورد حل مشكالت حلراهبر  در تحريك ذهني،

هاي جديد راه انآموزدانشو توان اين را دارند كه به  كنند تمايلميتحريك ذهني كه  معلماني

ال ؤس گرانيد يهادهيخود و ا يهادهيها ياد دهند تا از ابه آنو  دهند نگاه كردن به مسائل را نشان

  .ندمختلف نگاه كن يايبه مسائل از زواند و داشته باش

در كالس را  آموزدانشهر  يهاييو توانا ازهاين آفرينتحولدر عامل مالحظات فردي معلمان 

ن و ان را تعييآموزدانشف مالحظات فردي اين است كه نيازها و نقاط قوت كنند. هدشناسايي مي

نند. ان عمل كآموزدانشوسيله استفاده از اين شناخت در جهت رشد شخصي شناسايي كنند و به

ور طكنند كه به سطوح باالي استعداد خود بهان كمك ميآموزدانشبه  آفرينتحولمعلمان 

هاي جديد براي يادگيري در يك جو حمايتي، تشخيص و يجاد فرصتآميزي دست يابند. اموفقيت

هاي خاص، استفاده از ارتباطات دو طرفه و هاي فردي در داشتن نيازها و ارزشپذيرش تفاوت

ي ان رفتارهايآموزدانشبه  كمكان ، شناخت و آموزدانشمتقابل، مواظبت و توجه به تك تك 

  ). 2010به نقل از بوچامپ و همكاران،  ؛1994است (آوليو، براي به انجام رساندن مالحظات فردي 

هاي استخراج شده توسط طراح ي تأييد شده در اين پژوهش، برابر تعداد عاملهامؤلفهتعداد 

 آفرين از روايي قابل قبولي برخوردارتوان گفت مقياس تدريس تحولآزمون است. بنابراين مي

  است.

ش آفرين با استفاده از آلفاي كرونباخ و رومقياس تدريس تحول »اعتبار«همچنين، در اين مطالعه 

نباط توان چنين استدست آمده، ميهاي بهدو نيمه كردن مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته

، به 1989( 1نمود كه ابزار به طور كلي از ثبات دروني نسبتاً مطلوبي برخوردار است. نوريس واينس

ضرايب قابل قبولي است.  67/0) معتقدند كه ضرايب پايايي باالتر از 2005، 2نقل از ريكتس و راد

)، براي 2010اين در حالي است كه ميزان ضرايب به دست آمده در مطالعه (بوچامپ و همكاران، 

                                                           

1 .Norris and Ennis 
2 .Rudd 
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ي چهارگانه مقياس در مقايسه با ضرايب به دست آمده در پژوهش حاضر، هامؤلفههر يك از 

) 77/0ري (ي تحريك فكترين ضريب آلفا مربوط به مؤلفهه فعلي بيشهايي دارد. در مطالعتفاوت

) بود. در حالي كه در پژوهش (بوچامپ و 69/0ي مالحظات فردي (ترين ميزان مربوط مؤلفهو كم

ترين ) و كم89/0بخش (ي انگيزش الهامترين ضريب آلفا مربوط به مؤلفه)، بيش2010همكاران، 

توان اين تفاوت را ناشي از بافت ) اختصاص يافته بود. مي73/0فوذ آرماني (ي نميزان مربوط به مؤلفه

هاي فردي و نظام آموزشي دانست. شايد بتوان گفت نتيجه فعلي مؤيد اين است كه فرهنگي، تفاوت

ا ان ايجاد كنند امآموزدانشتوانند تحريك فكري و عقالني در اند كه ميمعلمان به حدي رسيده

ند كه با اجه است اين نكته كه بافت فرهنگي و نظام آموزشي، شرايطي ايجاد كردهچه جالب توآن

شوند، مالحظات فردي به ان ميآموزدانشكه معلمان باعث تحريك فكري و عقالني وجود اين

هاي پژوهش حاضر در خصوص اعتبار مقياس تدريس گيرد. به طور كلي يافتهخوبي صورت نمي

  وهش قبلي در مورد رضايت بخش بودن اعتبار اين ابزار مطابقت دارد.آفرين با نتايج پژتحول

آفرين معلمان است كه اين امر هاي پژوهش حاضر، بررسي ميزان تدريس تحوليكي از اهميت

د كه انخوان با فرهنگ جامعه ما است. از طرفي ديگر نتايج مطالعات نشان دادهنيازمند ابزاري هم

 ي يادگيريهاشاخصمعنادار نتايج آموزشي مانند انگيزه و  بينيشپآفرين تدريس تحول

ي خودتنظيمي و ي معناداري با انگيزه) و همچنن رابطه2014ان است (نولند و ريچارد، آموزدانش

گران، اي كه پژوهش). به گونه2011ان دارد (بوچامپ و همكاران، آموزدانشخودكارآمدي 

ي هكنند. اهميت سازهاي آموزشي قلمداد ميشي در نظامآفرين را يك متغير انگيزتدريس تحول

ها ناي در كالس درس عمل كنند كه تدريس آحاضر، بيانگر اين نكته است كه معلمان بايد به گونه

  ان را براي يادگيري افزايش دهند. آموزدانشي آفرين باشد و انگيزهتحول

هاي مربوط كه با در نظر گرفتن يافته شوددر مجموع از نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مي

س نامه ابزاري مناسب براي سنجش تدريبه اعتبار، روايي و داشتن پشتوانه نظري قوي، اين پرسش
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 معلمان، جهت آفرينتحولي ابزاري براي ارزيابي تدريس به منزله TTQاست. بنابراين  آفرينتحول

  ود.شان و مراكز آموزشي و مدارس معرفي ميگراستفاده پژوهشي و ارزيابي آموزشي براي پژوهش

- جا كه دادههايي نيز مواجه بوده است، از آنها با محدوديتاين پژوهش همچون ساير پژوهش

ها به صورت خودگزارشي است، احتمال گزارش بيش از اندازه هاي به دست آمده از سوي آزمودني

ن ارائه پاسخ غير واقعي افراد، ناشي از درك ها وجود دارد. همچنيتر از اندازه واقعي پاسخيا كم

  ها را مخدوش سازد. تواند يافتهها، نيز مينادرست پرسش

نامه حاضر در شهرهاي هاي آتي به بررسي اعتبار و روايي پرسششود در پژوهشپيشنهاد مي

ابزاري  تواند آن را بهدر سراسر كشور مي TTQهاي ترديد بررسي ويژگيمختلف پرداخته شود. بي

كارآمد در حيطه پژوهشي، ارزيابي آموزشي مبدل سازد. همچنين در اين تحقيق روايي همزمان و 

  بررسي نگرديد كه الزم است در مطالعات بعدي اين محدوديت رفع شود. TTQبين پيش
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Validation of the transformational teaching questionnaire 
(TTQ) 

A. Rezaei Sharif1 & M. R. Ebrahimkhani2 

 
Abstract 

Transformational Teaching Questionnaire (TTQ) was developed for the 
measurement of transformational teaching. This study examined psychometric 
properties of TTQ. TTQ has been drawn from transformational leadership theory 
(Bass & Riggio, 2006) in school-based contexts by Beauchamp and Etal (2010). The 
population included all school pupils of Ardabil city. The data were collected from 
490 students who enrolled in schools during 2013-2014. The sample was selected 
using multistage cluster sampling. The evaluation of reliability with internal 
consistency and test-retest methods showed that TTQ's reliability based on 
Cronbach's alpha was 0.83 and using the split-half it was 0.77. The results showed 
that the content, discriminant and construct validity of the questionnaire were 
desirable. Confirmatory factor analysis as the main form revealed four correlated but 
distinct factors which include idealized influence, inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and individualized consideration. Based on the results, it can 
be said that TTQ is a valid and reliable instrument for the assessment of 
transformational teaching. 

Key words: psychometric properties, validitation, transformational leadership, 
teaching. 
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