
 

 

  موتون و بلیک رهبری سبک پرسشنامه

 

بایست بر های رهبری است. پاسخ هریک از سؤاالت را میپرسشنامه پیش رو حاوی عباراتی در خصوص سبک

ها با در خصوص پاسخ .حال را در نظر بگیریدزمان  .وکارتان انتخاب نمایید اساس رویکرد رهبری خود در کسب

 .شده استاین ابزار فقط برای خودارزیابی طراحی . خودتان صادق باشید. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد
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 کنمیم یو سع کنمیم قیتشو یریگمیرا به مشارکت در مواقع تصم میت یمن اعضا 1

 .ها را لحاظ کنمآن یشنهادهایو پ هادهیا

      

       .ستیبه اهداف ن یابیو دست فهیوظ کیتر از به انجام رساندن مهم زیچچیه 2

کار  کیتا مطمئن شوم که  کنمیم یریگ یو پ یرا بررس یبرنامه زمان کیمن از نزد 3

 .پروژه سر وقت مقرر به انجام برسد ای

      

 دیجد یهاافراد در خصوص کارها و دستورالعمل یعملکرد یگریو مرب ییاز راهنما 4

 .برمیلذت م

      

       .برمیلذت م ترشیتر باشد، از آن ب زیانگتر و چالشسخت دیکار جد کیهرقدر  5

       .کنمیم قیدر کار تشو یو نوآور تیمن کارکنانم را به خالق 6

که همه  شومیمطمئن م م،یدار روشیو سخت پ دهیچیپ فهیوظ کی کهیوقت 7

 .اندموردتوجه قرارگرفته اتییجز

      

       .من راحت است یواحد، برا درآن دهیچیکار پ نیچند تیریمد 8

لذت  یو روانشناس یها و مجالت مربوط به آموزش، رهبراز مطالعه مقاالت، کتاب 9

 .رمیام در عمل به کار بگآنچه را خوانده کنمیم یو بعد سع برمیم

      

       .کنمیدر خصوص فدا کردن ارتباطات احساس نم یایموقع اصالح اشتباهات، نگران 10

       .کنمیم تیریاثربخش زمان را مد یبه نحو 11



 

 

کارکنانم،  یپروژه تودرتو برا ایکار بغرنج  کی یهایدگیچیو پ اتییجز حیاز توض 12

 .برمیلذت م

      

 یذات یژگیو ت،یریکوچک و قابل مد یو کارها فیبزرگ به وظا یهاشکستن پروژه 13

 من است

      

       .ستین یهماهنگ و عال میت کیتر از ساختن مهم زیچچیه 14

       .برمیمشکالت و مسائل لذت م لیو تحل هیاز تجز 15

       .کنمیم تیرا رعا گرانیبا د یارتباط یمن حدود و مرزها 16

 شانیعملکردشان و بهبود رفتارها یمشاوره دادن به کارکنانم در خصوص ارتقا 17

 .من است یذات یژگیو

      

در خصوص کار و تخصصم لذت  یاها و مجالت حرفهمن از مطالعه مقاالت، کتاب 18

 .رمیام در عمل به کار بگآنچه را خوانده کنمیم یو بعد سع برمیم

      

 

 تعاریف: 

شد، با تمرکز بر رویکردهای که در اصل شبکه مدیریتی نامیده می( ۱۹۶۴شبکه رهبری بلیک و جین موتون )

وری( و توجه به افراد )تولید یا عملکرد یا بهره بعد زیربنای این شبکه توجه به نتایج ۲رهبران بنا نهاده شده است. 

های مختلف بندیبعد، گرایشی مستقل از هم هستند و در دسته ۲باشد. هریک از داری( می)روابط انسانی یا مردم

سبک مدیریتی متفاوت را بیان کردند  ۵شوند. بلیک و موتون در ابتدا بندی میهای رهبری مختلف طبقهاز سبک

ارائه  را است شده داده نشان زیر سبک رهبری را که در شکل ۷ها های بعدی مدل باعث شد که آنتولی پیشرف

 رهبری وکار مالحظه رهبری ،خودمحور رهبری ،بی اقتضا رهبری از عبارتند  چهار سبک اصلی رهبری. کنند

 .مشارکتی

معنی واقعی کلمه است که رو به یک رهبر میانه (Organization man manager) مدیریت میانه رو

کند که تعادلی میان توجه به تولید و توجه به عالقه و توجه متوسطی به نتایج و افراد دارد. این رهبر تالش می

 .ها ایجاد کند بدون اینکه به هیچ کدام به شکلی ویژه متعهد بشودانسان

و  مدیریت پدر ساالرانهسبک  دو سبک رهبری جدید خارج از شبکه به این مدل اضافه شده است که شامل

داند که چگونه وعده پاداش برای موفقیت و بدست بهتر می مدیریت پدرانه .است طلبانهسبک رهبری فرصت

یا چه چیزی  طلبانهرهبری فرصتآوردن نتیجه و تنبیه برای عدم موفقیت و نتیجه نگرفتن بدهد و سبک دیگر 



 

 

کند که عقیده دارد در آن مدیر از سبک رهبری استفاده می است که  (opp) درون این برای من وجود دارد

 .کندبیشترین سود شخصی را نصیبش می

 

در کنار امتیازات این چهارچوب مفهومی برای توسعه فردی و توسعه مدیریت، این مدل با این محدودیت مواجه 

 .است که متغییرهای محیطی و ویژگی های پیروان را در نظر نمی گیرد

 ۱۸ه شبکه رهبری موتون و بلیک ابزاری برای خودارزیابی سبک رهبری است. این پرسشنامه شامل پرسشنام

که تفکیک گویه های هر  .رفتارهای رهبری را در دو بعد وظیفه گرایی و مالحظه کاری )رابطه گرایی( می سنجد

 :از  است عبارت  بعد

16و  13و  11و  10و  8و  7و  5و  3و  2 وظیفه گرایی  

گویه های: الحظه کاری )رابطه گرایی( .18و  17و  15و  14و  12و  9و  6و  4و  1   

 

 

 شیوه نمره گذاری و تفسیر: 

  .گانه لیکرت صورت بندی شده استششبندی بر درجه ،پرسشنامه شبکه رهبری موتون و بلیک
 همیشه   اغلب   زیاد پیش آمده گاهی   پیش آمده   هرگز

0 1 2 3 4 5 



 

 

پاسخ به این پرسشنامه عالوه بر نمرات ابعاد دوگانه، تفسیر مرتبط با نزدیک ترین سبک های اصلی خودمحوری، با 

مالحظه کار، مشارکتی و بی اقتضا را دریافت می نمایید. به منظور مقایسه و بررسی، شرح مختصری در خصوص 

یانه روی( به واسطه این که ترکیبی از سبک پنجم )م .سایر سبک های اصلی نیز در اختیار شما قرار می گیرد

 .خصوصیات چهار سبک اصلی است، به عنوان یک تفسیر جداگانه در نظر گرفته نشده است

برای محاسبه امتیاز هر بعد، نمره تک تک گویه های مربوط به آن بعد را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز هر بعد 

امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده قوت آن خواهد بود. هر چه  45تا  0پرسشنامه بین 

 بعد در فرد خواهد بود و بالعکس.

باشد سبک رهبری فرد بی اقتضا؛  23زیر  بعد وظیفه گرایی و مالحظه کاری )رابطه گرایی(زمانی که نمره هر دو 

؛ مشارکتیباشد سبک رهبری فرد  23باالی  بعد وظیفه گرایی و مالحظه کاری )رابطه گرایی(زمانی که نمره هر دو 

مالحظه باشد سبک رهبری فرد  23باالی  مالحظه کاری )رابطه گرایی( و 23زیر بعد وظیفه گرایی زمانی که نمره 

باشد سبک رهبری فرد  23زیر  مالحظه کاری )رابطه گرایی( و  23باالی بعد وظیفه گرایی ؛ و زمانی که نمره کار

 د.خواهد بو خودمحوری

 

 روایی و پایایی:

به دفعات مورد سنجش قرار گرفته  در متون خارجی های روانسنجی این پرسشنامه شامل روایی و پایاییشاخص 

با توجه به اینکه این پرسشنامه ترجمه شده بوده، و با این حال،  است و در اغلب موارد مطلوب ارزیابی شده است.

اطالعاتی از روایی و پایایی بومی آن در دسترس نمی باشد؛ بنابراین شما می توانید جهت تعیین روایی صوری این 

آیتم ها را ابزار را در اختیار گروهی از مخاطبان )اساتید یا دانشجویان( قرار دهید و رسا و واضح بودن ظاهری 

نفر از اساتید و متخصصین  40الی  5پرسشنامه، نخست آن را به تایید   (CVR)یا جهت تعیین محتوایی جید.بسن

 0.3نفر باالتر از  40و برای  0.9نفر باالتر از  5برای  آیتمآن حوزه برسانید )محدوده ضریب روایی معتبر در هر 

ت آن را به تایید اساتید و متخصصین آن حوزه پرسشنامه، نخس  (CVI)می باشد(. یا جهت تعیین روایی محتوایی

( 0.80( است. آیتمهایی که شاخص روایی محتوایی آنها باالی )0.80، )  CVIبرای تفسیر برسانید )ضریب معتبر 

نفر یا بیشتر  30(. سپس برای بدست آوردن پایایی آن، پرسشنامه را مقدمتاً روی است، آیتمهای مناسبی هستند

 باشد(. 0.7لفای کرانباخ استفاده کنید )ضریب پایایی باید باالتر از اجرا کنید و از آ
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