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 دهیچک
 یهازهیانگ ،یرهبر یهاتیصالح ،یرهبر یهاشهیکل یساختار لیتحل شامل یاصلبا دو هدف  قیتحق نيا

 قیتحق نيا. گرفت انجام رهایمتغ نيا نیب روابط بر تیجنس گرمداخله نقش یبررس و یرهبر نقش اکتساب

 یتهران، کرمانشاه و خراسان رضو یهااستان یکشاورز جهاد یهامروج سازمان 303 یهانظر از استفاده با

 از استفاده با شدهیآورجمع اطالعات. گرفتانجام  افتهيساختار پرسشنامة یریکارگبهبا  یشيمایپ روش با

 و یرهبر یهاشهیکل داد نشان جينتا. شد لیو تحل هيتجز یساختار یها معادله یسازمدل ةریچندمتغ کیتکن

 ارتباط کهیدرحال دارند، مروجان یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ بر یداریمعن اثر یرهبر یهاتیصالح

 انگریبوجود نداشت. همچنین، نتايج  یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ و یرهبر یهاشهیکل نیب یداریمعن

 و یرهبر یهاتیصالح با یرهبر یهاشهیکل نیب ارتباط در گرنقش مداخله یدارا تیجنس ریآن بود که متغ

 مردان ،یرهبر یهاشهیکل دکربیان  توانمی نتايج براساس درواقع،. است یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ

 نيا کهیدرحال کنند،یم یاري یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ یارتقا و یرهبر یهاتیصالح ةتوسع در را

 یامر هاآن رییتغ و رودن نیاز ب یفکر یها شهیکل فشارممکن است  هرچندبود.  یمنفزنان  یبراارتباط 

 یبرا مرتبط یآموزش هایبرنامه ارائة دهدیم شنهادیپ مطالعه نيا باشد، داريمذاکرات پا ازمندیزمانبر و ن

 .است تیفعال شروع یبرا یراهکار ،یرهبر یهاشهیکل نيا اصالح
 

 نقش ،مروج رهبری، هاییشهکل جنسیت، تمايل،تبحر،  ی،اکتساب، برجستگ انگیزة :یدیکل یها واژه

 . رهبری
 

 مقدمه
 عوامل نيترمهم البته و جيترو عوامل نيتر مهم جيترو پرسنل

در  هاآن یهاتیصالح و هازهیانگ که نداجيترو یهاستمیس در
 است مهم یکشاورز توسعة یشغلشان برا دادن انجام توانمند

(Fabusoro et al., 2008)در جيترو یهاکه سازمان یطي. شرا 
نقش و  تیآن هستند، اهم ةتجرب درحال جهان و رانيا

. دهد یم نشان شیاز پ شیمروجان را ب یرهبر یهاتیصالح

 ،یاجتماع ،یاقتصاد طيشرا در عيسر راتییتغ ،درواقع
 مستمر طوربه ،جوامع یدانش یحت و یفرهنگ ،یاسیس

را برای مروجان ضروری  یديجد یهانقش ايفای و پذيرش
 اب البته یبه نقش رهبر توانیم جمله آن از که کندمی

 -مروجان یرهبر نقش. کرداشاره  یفن یاز رهبر فراتر يیمعنا
 یپستمبنای  برعملکرد و  کي انگریکه ب تيرياز مد متفاوت
 گذر درکه  است پیوسته یارتباط از برگرفته -است یسازمان
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 عوامل از ثرأتم و (Maccoby, 2000) بداي یم تبلور زمان
 و هایژگيو و رویگروه پ هایمشخصهمانند  یمختلف
 از نظر ،درواقع .(Northouse, 2007) استرهبر  یهاتیصالح
 جاديا یبرا جامعه در مخاطبان قيتشو مروج نقش یفلسف

 یافتیره از یریگبهره با شان،جامعه و خود در رییتغ
از نقش  فيتعر ني. ا(Chauhan, 2007) است کیدموکرات

 نديفرا ینوع واست  یرهبر فيمروج، همتراز و معادل تعر
از افراد جامعه  یبر گروه یفرد آن یط که شودیم فيتعر
 یهامشترک با استفاده از روش یبه هدف یابیدست یبرا

انجام مطالعات. (Northouse, 2007) گذاردیم اثر کیدموکرات
 زین کشاورزی جيحاکم بر علم ترو اصول نةیزم در گرفته
 یسازتوانمند یبرا مروجان مهم تیصالحرا  یرهبر توسعة

  .(Nisha, 2006) شماردیبرم مخاطبان
 ابعاد ازمروجان  یرهبر یهاتیصالح تیاهمکلی،  طوربه

و  جيمروج، سازمان ترو شامل اساسیسه بعد  ويژهبه مختلف
 راتییبعد اول به تغ .است بررسی و طرحقابل  جيمخاطب ترو

 هایفناوری د،يجد داريپا هایفناوری)مانند  یطیمح عيسر
مروج به دانش و  ازی( و نیکاریبو  فقر ،یارتباطات

 از یکي عنوانبه یرهبر به که دارد اشاره روزبه یها تیصالح
 (,.Vijayaragavan et alاست هشد کیدأت هاتیصالح نيا

درنظرگرفتن اين  با مروجان یبرا یرهبر نقش تیاهم. 2005)
 راتییتغ نظر ازمروجان  فيوظا که کندیم جلوه ترمهمنکته 
 نيا و شود یم ترمتنوع روزروزبه یسازمانبرونو  یسازمان درون

 یروهایبا استفاده از امکانات و ن ديمتنوع با فيوظا
. بعد دوم (Ladewig & Rohs, 2000) دریگانجام  یمحدودتر

 جيترو یهابر سازمان آن تأثیرو  یطیمح عيسر راتییتغ به
 راتییبه تغ يیپاسخگو یبرا هاسازمان ،درواقع. کند یم توجه

 یهاسازمان از حرکت و یساختار راتییتغ ايجاد به ،پیرامونی
 مدارمخاطب یها سازمان سویبه محورعملکرد یمراتبسلسله

 پاسخگويیتوان  تادارند  ازین یانهيهز کارآمد یهاافتیره با
 با هاآن از که اشندبداشته  را شانمخاطبان متغیر یازهاین به

. دشویم ياد رندهیادگي یهامختلف از جمله سازمان نيعناو
 فيتعر ترگسترده ینقش رهبر ،رندهیادگي یهاسازمان در
 یسطح در بتوانند اعضااز  کيهر رودیم انتظار و شودیم

مخاطبان  یازهایبه ن يیرا در پاسخگو یرهبر نقش متناسب
به  سوم بعد. (Allen & Morton, 2006) نندک فايا

 جيترومخاطبان  یرهبر یهاتیصالح ةتوسع و یسازتوانمند
 دنیرس یمروجان برا ةفیوظ و هدف عنوان  به که دارد اشاره

 (& Allenشده است فيتعر یکشاورز داريپا ةبه توسع

Morton, 2006(. یهاتیصالح توسعةمروجان موظف به  اگر 
 را هاصالحیت اين بايدابتدا  در خودشان ند،ا مخاطبان یرهبر

 نقش تیتوجه به اهم با .(Rahim, 2010)باشند  شتهدا
اشاره شد و نتايج  هاآن به باال در که مختلف زوايای از یرهبر

نقش  یفايمروجان در ا ینسبمطالعات مختلف مبنی بر ضعف 
 هيجرین ،(Khalil, 2008) مني مانند يیکشورها در یرهبر

(Fabusoro et al., 2008) يیاروپا یکشورها یو حت 
(Schwarz & Jerry, 2006،) یها زهیانگ یمطالعه به بررس نيا 

 یمطالعاتنیز  رانيا در. پرداختمروجان  ینقش رهبر اکتساب
را  زهیانگ نيیو سطح پا هپرداختمروجان  ةزیانگبررسی  به

 یهازهیانگ یبررس بهاما  ،(Sadighi, 2006) اندکردهگزارش 
 . است هشدکمتر توجه  یاکتساب نقش رهبر

 یهازهیانگ بر مؤثرعوامل  نییتببرای  ،مطالعه اين در
 Bandura یشناخت اجتماع یتئور ،یاکتساب نقش رهبر

 .شد گرفته کاربه Farmar (1997)  یتئور و (1989)
 وابستة متغیر عنوانبه یرهبر نقش اکتساب یها زهیانگ

بر ابعاد  مشتمل Farmar  (1997)یتئور یریکارگبه با قیتحق
 نيا حیتوض. در شد نییتب یتبحر و برجستگ ل،يتما ةگانسه

 آن ليتما ،رفتار کي دادن انجام یبرا ،گفت ديبا گانهسهابعاد 
 ديریبگ شکل تواندیم یاما رفتار درصورت ،بخشدیرا جهت م

 و)تبحر(  ندکالزم را کسب  یهاتیصالح و هامهارت فرد که
 از که ابديیم تداوم و دریگیم انجام یدرصورت رفتار درنهايت،

( یباشد )برجستگ شتهدا را الزم تیو اهم یبرجستگ ،فرد نظر
(Alderman, 2004) .عوامل ،هایتئور نيا براساس ،همچنین 

 یکيکه  -یفرد یهایژگيو یریگشکل یچگونگ در یانهیزم
 ریتأث -است یشغل اکتساب یهازهیانگ بر مؤثر یاصل از عوامل

 عنوانبه یرهبر یهاشهیکل مطالعه نيادر  ،نيبنابرا ؛دارد
 از یکي عنوانبه یرهبر یهاتیصالح و یانهیزم یمتغیر

 نياز ا یکه شرح مختصر ندشو یم یبررس یفرد یهاریمتغ
 . شود یم هئارا ريزدر  متغیردو 

 صفات مورد در افراد یسنت یباورها از برگرفته هاشهیکل
 ريتصو ،ريافراد از مد یذهن ريهمواره تصو ،مثال یبرا ؛است

 باورند نيا بر محققان. (Powell et al., 2002)مرد است  کي
بر  ژهيو بهو  یفرد یهایژگيو بر یشغل یهاشهیکل که

 (.Banduraیشغل یرفتارها تيو درنها یشغل یخودباور

اثر  (Farmer, 1997) یاکتساب شغل یهازهیانگ انندم 1989)
که در  ،یرهبر یهاو نقش تيريمد نةیزمدر  .گذارندیم

شهیکل تأثیر اند،شده فيتعر مردانه يیهانقش عنوانگذشته به
 ,Leal)مشابه متفاوت است  یهايیتوانا با زنان و مردان بر ها
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آن است که  انگریبتحقیقات  جنتاي زمینه، اين در. (2006
و  یتيريمد یهانقش در زنان شمار ریچشمگ شيافزا رغمیعل

 و یلیتحص سطوح با زنان و مردان همچنان ،یرهبر یحت
 صفات که دانندیم یخوب را مرد ريمد ،مختلف یکار ةتجرب
 قطع طوردارد. هرچند امروزه اين موضوع به یبارز ةمردان

 یرهبران برتر اي رانيکه مردان مد شودمی شمرده مردود
 دارند یا مردانهو رهبران برتر صفات  رانيمد ايهستند 

(Powell et al., 2002). هب مند هعالق زنان ،یرهبر یهاشهیکل 
 رايز ،دهد  یمقرار  یدشوار تیرا در موقع یرهبر یهانقش

 زنانة یهانقش ،یدر نقش رهبر تیموفق یبرا ديبا ايزنان  نيا
 یهانقش بخواهند اگر اي نندکپنهان  ايرا فراموش  خود
 یافرد عنوانبه گرانيد یاز سو ،را حفظ کنند شان زنانه

 را یرهبر نقش اکتساب یازهاینشیپ که شوندیم یابيارز
 به مند هزنان عالق یبر باورها یگاه هاشهیکل نيا. ندارند
 لیدل به آنان و گذاردیم منفی تأثیرچنان  یرهبر یهانقش

 داند،ینم نقش نيا طيشرا واجد افراد را هاجامعه آن نکهيا
-ینم زین خود یرهبر یهاتیصالح تقويت و توسعه به یحت

 یهاشهیکل رو،اين از. (Powell & Graves, 2003) پردازند
 یهانقش در زنان عملکرد شوند سبب است ممکن یرهبر
 آنان درنتیجه و شود یابيارز ضعیف یتيريمد و یرهبر

مثال هنوز  یبرا ؛آورند دست بهرا  یکمتر یارتقا یهافرصت
 کي یاز کارکردن برا یاز زنان و مردان احساس خوب یاریبس
 یمحققان هرچند(. Connerley, 2008زن ندارند ) ريمد

 مردان و زنان يیکارا افتنديدر وضوحبه Hoyt  (2007)مانند
 است يکديگر به هیشب اریبس یتيريمد و یرهبر یهانقش در
 مربوط عمل یهاوهیش به تفاوت اين دارد وجود یتفاوت اگر و

ذکر است  انيشا .ندارد افراد جنسیت با ارتباطی و شودمی
 هاآن به حدودی تا بخش نيکه در ا یتیجنس یهاتفاوت
 را تیجنس گرآن داشت نقش مداخله محققان را بر ،شد اشاره

 یهدف عنوانبه قیتحق مفروض روابط یساختار لیتحل در
 .ندکن یمجزا بررس

برگرفته از  جيپرسنل ترو یاحرفه یهاتیحصالو  نقش
 طيشرا رییتغ باحرفه، همزمان  نيفلسفه و اصول حاکم بر ا

 یمل و یلالملنیدر سطح ب یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
 از جيترو پرسنل نقش امروزه. است رییتغ و یبازنگر ازمندین

و  یدر طراح یلگریبه تسه فناوری ةکنندهئارا و یفن رهبر
 از. (Morse et al., 2006) است کرده رییتغ هابرنامه یاجرا
را در  تیو خالق یسازدهيا رودیم انتظار یلگریتسه نیچن

. دکنرا توانمند  مخاطبانو  دهد آموزش و کند قيجامعه تشو

یساز میتصم و مسئلهدر ابعاد حل  رانیدر فراگ یسازتظرفی
 جمله ازمزرعه  تيريو مد یفن دانش ارائةو  موفق یها

 شوندمی محسوب جيمخاطبان ترو یسازتوانمند یراهکارها
((Rahim, 2010، ديمخاطبان با یسازتوانمند یبرا مروجان اما 

و  نينو فناوری مانند یابتدا توانمند و مجهز به علوم ملموس
-یژگيو ها،زهیانگ مانند یمزرعه همراه با علوم مکتوم تيريمد
 ,Rahim & Asnarulkhadi) دباشن یفرهنگ و یفرد یها

 رهبر به یفن رهبر کي از روزهنقش مروج ام ،درواقع. (2010
 حرکت به را جامعه یانسان منابع که است افتهي رییتغ یمحل
 مطالعات نتايج هرحال،به. )Khalil et al., 2008) داردیوام

 در یرهبر یهاتیصالح تیاهم انگریبدر اين زمینه  مختلف
 جيو عملکرد پرسنل ترو (Ferrari et al., 2006) تیموفق

(Khalil, 2008 )یشناخت اجتماع یتئور .است Bandura 
 قتیدرحق که -را مهارت و نگرش دانش، تیاهم زین (1989)
رفتار افراد  نییتب در -شوندمی محسوب تیصالح یهاشاخص

 نگرش نش،دا کسبکه  دارد تأکیداين نکته  بر و کند یم ديیتأ
رفتار  ةدهند  شکل و یشناخت یوردهادستا الزامات از مهارت و

 تيريمد شامل جيترو پرسنل یرهبر یهاتیاست. صالح
. است گرانيارتباط با د وگروه، تفکر خالق  یسازمانده ،یغلش

هدفزمان،  تيريمد ةرندیگدربر یشغل تيريمد تیصالح
گروه  یسازمانده .است یکار یزمانبند و یزيربرنامه ،یگذار

به گروه،  یگروه، کارسپار یسازآماده یهابه آموزش مهارت
عملکرد و  ینظم در گروه، بررس یابيگروه، ارز تیفعال یابيارز

 ،مسئلهو حل  يیشناسا براساس. تفکر خالق دارد اشارهمشاوره 
 یهامهارت. شودیم تعريف سکيو سنجش ر یسازمیتصم

 گرانيد به روشن و واضح اطالعات نداد گران،يد به دادنگوش
 ارتباط قيمصاد جمله از نیز یریو گرفتن اطالعات بدون سوگ

 Burke،زمینه اين در .Ladewig & Rohs,) (2000 ندا گرانيد با

 ،مسئلهمتشکل از حل  را یرهبر یهاتیصالح نیز (2002) 
 ،یارتباط یهامهارت ،یسازمان یهامهارت ،گروه یسازآماده

 اهداف داشتن و ینوشتار یهامهارت ،یکالم یهاترمها
 .گرفت درنظر محور  گروه

 مورد موضوعی محدودةو  هایتئور ات،یادب براساس
. شود یم هئارا 1 شکل در قیتحق نيا یمفهوم مدل پژوهش،

 یهاشهیکل یساختار لیتحل: داردهدف عمده  دومطالعه  نيا
 نقش اکتساب یهازهیانگ و یرهبر یهاتیصالح ،یرهبر
 نيا نیب روابط در تیجنس گرمداخله نقش یبررس و یرهبر
هدف  هایفرضیه پژوهش، مفهومی مدل براساس .رهایمتغ

 : هستنداول اين پژوهش شامل موارد زير 
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اکتساب نقش  هایانگیزه و رهبری هایکلیشه بین -
 .(H1) دارد وجود داریمعنی ارتباط یرهبر

 ارتباط یرهبر هایصالحیت و رهبری هایکلیشه بین -
  .(H2) دارد وجود داریمعنی

اکتساب نقش  هایانگیزه و رهبری هایصالحیت بین -
   .(H3) دارد وجود داریمعنی ارتباط یرهبر

 گرنقش مداخله یبررس :از ستا عبارت قیتحق دوم هدف
 تمامی یابيباز ارز ازمندین که باال یدر مدل مفهوم تیجنس
 یهامدل در( H1, H2, H3) اول دفه با مرتبط هایهیفرض
هدف دوم  ةیفرض نيبراابن است؛زنان و مردان  یبرا يیمجزا

 لیدر تحل یگرنقش مداخله ،تیجنس: از ستا عبارت
 یهازهیانگ و هاتیصالح ها،شهیکل نیب رابطة یساختار
 .دارد یرهبر نقش اکتساب

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
قیتحق یمفهوم مدل. 1 شکل

 

 هاروشمواد و 
با توجه به  یکم افتیانتخاب ره .دارد یکم تیحاضر ماه قیتحق

نیبدر سطح  قیتحق ةعمد یرهایمتغ نةیزمدانش موجود در 
 گرفتانجام  (Williams, 2003) قیتحق پرسش تیو ماه یالملل

آن از راه  یریگاندازه اما ،است یفرد یبر باورها یکه مبتن
 نيا همچنین،است.  یسنجبر نگرش یکه مبتنبل ستینمشاهده 

که  رودمی شماربه یکاربرد قاتیتحق ءجزنظر هدف  از قیتحق
 یآورجمع به پرسشنامه ابزار از استفاده با و یشيمایروش پ اب

وزارت جهاد  مروجان تحقیق آماری ةاطالعات پرداخت. جامع
با  .هستندنفر  5700بر  الغب هاآن تعداد که بودند یکشاورز

 تحقیق هایمحدوديت و هاتوجه به گستردگی محل اشتغال آن
 یریگروش نمونه ،آماری ةجامع افراد تمامی به دسترسی در

 روش از استفاده باابتدا  ،راستا نيا در. شد انتخاب یاخوشه
 سه در یکشاورز جهاد یهاسازمان ،ساده یتصادف گیرینمونه
 یهاخوشه عنوانبه یرضو خراسان و کرمانشاه تهران، استان

 809 استان سه نيا در مروجان کل عداد)ت شدند انتخاب قیتحق
پیشو  شرايط به ،زمینه اين در. (است 1390در سال  نفر

 ایخوشه گیری نمونهبرای استفاده از روش  ضروری نیازهای
از  زیپره یبرا هاتعداد خوشه و هاخوشه یانتخاب تصادف مانند

تعیین  یا. برشد توجه (Ary et al., 2000) یریگنمونه یخطا
تجزيه و  ةبا توجه به اينکه تحقیق حاضر از نظر نحو ،حجم نمونه
و  است یساختار یها معادله یسازبر مدل ینمبت هاتحلیل داده

مطالعات مختلف  براساس ،کندیماستفاده  AMOSافزار نرماز 
(Hair et al., 2010; Kline, 2011 )نوع مانند یمهم معیارهای به 

 یدگیچیپ و هاهيگو و رهایمتغ تعداد ،یآمار نیتخم و کیتکن
تعداد  ةکنندنییتع مهم عوامل عنوانبه یمفهوم مدل در روابط
قابل  ریمتغ 36 با توجه به ،بیترت نيا به .دشتوجه  آماری ةنمون

 یپاسخگو به ازا دهو درنظرگرفتن  یریگمشاهده در مدل اندازه
 .دشنفر برآورد  360حجم نمونه معادل  ،قابل مشاهده ریهر متغ

 شدهانتخاب یهامروجان استان نیب تعداد پرسشنامه در نیهم
 توجه با بتهلا. دش عيتوز یتصادف صورتبه قیتحق ةخوش عنوانبه
 زین مورگان و یسکرج جدول اساسبر ،یآمار ةجامع دادتع به

روش اول در  ديؤمکه  دش برآورد نفر 357حجم نمونه معادل 
 303 ،شدهعيتوز ةپرسشنام 360از  .بودحجم نمونه  نییتع

 اساسنيبرا که بود لیتحل و هيتجز قابل و شد لیپرسشنامه تکم
  . استدرصد  84حدود  هاپرسشنامه بازگشت زانیم

 یهایژگيبر وعالوه ،قتحقی نيعنوان ابزار ابهپرسشنامه 
 رهاییمتغ یریگاندازه یبخش ديگر برا سهمشتمل بر  ،یفرد

 یهاشهیکل

 یرهبر

 یرهبر یهاتیصالح

 :یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ

 ليتما

 تبحر

 یبرجستگ

 تیجنس
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از  یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ .1 :بود قیتحق اصلی
. شد دهیسنج یبرجستگ و تسلط ل،يتما یرهایمتغ قيطر

است مشتمل بر شش  یابزارسنجش متغیر تمايل برگرفته از 
  Cannon ،(2002) Hensley (2004)که در تحقیقات  پرسش

بود.  شده يیدأت آن روايیاستفاده شد و  زین Leal  (2006)و
با هشت  یابزار استاندارد از تبحر، ریمتغ گیریبرای اندازه

 ,Farmer, 1985Leal) که در مطالعات دشاستفاده  پرسش

 نیسوم عنوانبهبرجستگی  متغیرکار گرفته شد. هب زین (2006
پرسش  پنج بااکتساب رهبری  هایانگیزه گیریاندازه در بعد

 یبررس Farmer  (1997)توسط شده یطراحاز ابزار استاندارد 
مذکور با استفاده از طیف لیکرت پنج  یهامتغیر. سنجش دش

. گرفت انجامموافقم(  = کامال5ًمخالفم تا  = کامال1ً) یسطح
 ازدهي نيا شامل یرهبر یهاتیصالح یریگابزار اندازه .2

کسب  یبرا یساز، آمادهمسئلهحل  هایصالحیت :است هيگو
 ،يیافزادانش ی، ارتباطات باز و تالش برایرهبر یهاتیصالح

 ،یسازمان یهامهارت گران،يبرای آموزش د بودنداوطلب
مهارت ،یبا تعامالت فرد مرتبط یهامهارت ،یگروه اهداف

 در. (Burke, 2002) ینوشتار یهامهارتو  یکالم یها
= 1) یپنج سطح کرتیل طیف از ،متغیر اين گیریاندازه

 یریگاندازه یابر. 3. شد استفاده( اديزیلیخ= 5تا  کمیلیخ
 Hensley  (2002)یریگابزار اندازه ،یرهبر یهاشهیکل
 پس که شد گرفته کارزنان و مردان به دربارةنگرش  رامونیپ

 کيمتناسب ابزار بر مبنای  ةيگو شش ،اصالحات یبرخ از
موافقم(  = کامال4ًمخالفم تا  = کامال1ً) یسطح پنج فیط

که  دشو استفاده  یبازساز یرهبر یهاشهیکل یبرای بررس
 خوب آن بود.  يیايپا انگریب جينتا

 هایپرسشاز  قیتحق نيتوجه به اينکه در ا با
، بودند یسیکه به زبان انگل شداستفاده  یااستانداردشده

 یبازگشت ةترجم نديفراپرسشنامه با استفاده از  یفارس ةنسخ
و  يیروا بعد، مرحلة. در شد هیبا اصالحات الزم ته همراه

 یکه بررس بیترت نيا هب ،شد بررسی قیابزار تحق يیايپا
 ینظرهاپرسشنامه با استفاده از  يیو محتوا یظاهر يیروا

از  قبلو  (Muijs, 2004)مطلعان کلیدی  واز خبرگان  یگروه
 يیوار بررسی برای. پذيرفت صورت آزمونپیش دادن انجام

 همگرا يیاز روا هاداده گردآوری از پس نیز قیابزار تحق
(Convergent Validity)  یصیتشخوDiscriminant) 

(Validity (Hair et al., 2010)  آن برایاستفاده شد که نتايج
ابزار  يیايبررسی پا یا. برشود یمگزارش  هايافته بخش در ها

از سازمان یکيدر  آزموننیز پیش (Ary et al., 2002) قیتحق

انتخاب یهاکه از خوشهگرفت  انجام یجهاد کشاورز یها
 که دش محاسبهنباخ وکر آلفای بيضر .نبودند قیتحق ةشد

 یهاشهیکل ،یبرجستگ تبحر، ل،يتما یمتغیرها برای آن مقدار
، 73/0، 71/0، 78/0 بیترت  به یرهبر یهاتیصالح و یرهبر
 ضرايب ،Pedhazur  (1982)براساس نظر .بود 94/0 و 82/0

 لیو تحل هي. برای تجزهستندپايايی در سطح قابل قبول 
در بخش توصیفی )شامل  SPSS افزارهاینرم از هاداده
در بخش استنباطی   AMOSو (میانگین و درصد ،یفراوان
( استفاده شد. یساختار یها معادله یسازمدل کی)تکن
 یآمار یهاروش یجابه تکنیک نيا یریکارگهب تیاهم

مانند  یزيمتما هایمشخصهبه  ونیمتداول مانند رگرس
 هيگو هر نقش نییتع ،یریگاندازه یخطا حیمحاسبه و تصح

 قابل ریغ اي (Latent Construct) مکنون یریمتغ نییتب در
اندازه یبرا ژهي، امکان و(Unobserved Variable)مشاهده 

 تعداد همزمان یابيامکان ارزو  ابزار تحقیق يیروا یریگ
 . (Byrne, 2010) گرددیبرم دهیچیپ یهامدل در ریمتغ یاديز

 

 قیتحق یهاافتهی
 مرد هیبق و زن انيپاسخگو سومکيحدود  نتايج، براساس

نتايج نشان داد  ،سطح تحصیالت افراد نةیزم در. بودند
 مدرک یدارا درصد 3/67 یعني انيپاسخگو تياکثر

 5/15 و باالتر و ارشد یکارشناس درصد 2/17 ،یکارشناس
 یسن نیانگیبودند. م ترنيیپا و پلميد مدرک یدارا درصد

 5/51) هاآن از یمین از شیب و بودسال  41 انيپاسخگو
 . داشتند سال پانزدهکمتر از  یکار ةتجرب( درصد
 دودر قالب  یساختار یها معادله یسازمدل یلیتحل جينتا

 (Measurement یریگ اندازه مدل شامل تحقیق اصلی مدل

(Model  یساختارو مدل  (2)شکل (Structural Model) 
 . شد ارائه( 3)شکل 

چگونه  دهدیم نشان یریگاندازه مدل :یریگمدل اندازه. 1

 /هاهي)گو مشاهده لبرحسب متغیرهای قاب مکنونمتغیرهای 
 یریگاندازه مدل از .(Ho, 2006) شوند یم دهی( سنجنشانگرها

همگرا و  روايیابزار تحقیق شامل  ایسازه روايی تعیین برای
ل مد نیکويیبرازش  جينتا .دش استفاده تشخیصی روايی
 هرچند که آن است انگریب 2شکل  در قیتحق یریگاندازه
با  568/650 رياسکو یکا مقدار براساس یریگاندازه مدل
 از -است داریمعن 05/0 یکه در سطح آلفا 489 یآزاد ةدرج
برازش  -یآمار ةنمون حجم باالبودن لیدلبه Ho (2006) نظر
 شامل مدل برازش یهاشاخص ريسا براساس اما ،ددارن یخوب
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Relative Chi-Square (535/1 )3 از کمتر یعدد مقدار با، 
CFI  (940/0،) IFI (941/0 و )TLI  (935/0 )ريمقاد با 
 یعدد مقدار باRMSEA  (042/0 )و  90/0 از شتریب یعدد

 نیب و است یبرازش مدل در سطح قابل قبول ،08/0 از کمتر
 .است برقرار یمنطق روابطمطالعه  مورد یرهایمتغ

 جينتا ،پیداست 1 جدولنتايج مندرج در  از کهگونههمان
 یبرا مطالعهمورد  یهاهيگو دهدیم نشان یریگانداره مدل
 یصیهمگرا و تشخ روايی ،قیتحق یهاریمتغ یریگاندازه

 یانسجام و همگن گرهمگرا که نشان روايی .نددار مناسبی
جداگانه(  صورت)بهمربوط به هر مکنون  یهاهيگو درونی
 .Hair et al توسط شنهادشدهیپ یارهایمع براساس ،است

 (Standardized Factorاستاندارد یعامل یبارها شامل (2010)

(Loading انسيوار نیانگیم ،5/0 از تربزرگو  یمساو 
 شدة استخراج

(Average Variance Extracted) و  یمساو
 (Average Varianceیبیترک يیايو پا 5/0 از تربزرگ

(Extracted توجه به  با .شد یابيرزا 7/0 تربزرگو  یمساو
 ریمتغ به مربوط هيگو کي یاستثنا به شده،کسبنتايج 
 ریمربوط به متغ ةيگو دو و( 9 هي)گو یرهبر یهاتیصالح

 کمتر یعامل بار داشتن لیدلهکه ب -(5 و 3 یهاهيتسلط )گو
 هاهيگو ساير -شدند گذاشته کنار یریگاز مدل اندازه 5/0 از

 ،نیهمچن. (2)شکل  بودند 5/0 از تربزرگ یعامل بار یدارا
 از که شدهاستخراج انسيوار نیانگیم ريمقاد به مربوط جينتا
 ،ریمتغ هر به مربوط یعامل یبارها مجذور جمعحاصل قيطر

 است محاسبه قابل ریمتغ آن یهاهيبر تعداد گو میتقس
 یبرا شده  استخراج انسيوار نیانگیم دادنشان  ،(1)فرمول 

 .(1)جدول  است 5/0از  شتریب رهایمتغ تمامی

   = شده استخراج انسيوار نیانگیم (1)

 ((Hair et al., 2010 : منبع

 قياز طر شدهمحاسبه یبیترک یيايپا ريمقاد ،نيبراعالوه
 از تربزرگ یبیترک یيايپا رهایمتغ ةهم دادنشان  2فرمول 

 (. 1)جدول  نددار 7/0

  یبیترک يیايپا     (2)
 

 ((Hair et al., 2010 : منبع

 ةگانسه یارهایمع براساس وبا توجه به نتايج  ،بنابراين
تحقیق روايی همگرای  ابزار کردبیان  توانیم ،شدهاشاره

مورد مطالعه(  یهاهيگو نیب یباال یدرونمناسبی )همگرايی 
 . شتنددا

هر  یهاهيگو آيا که ستا آن انگریب یصیتشخ روايی
 کي گیریقدرت تفکیک مناسبی به لحاظ اندازه مکنون ریمتغ
ديگر  مکنون یرهایمتغ به مربوط یهاهينسبت به گو وننمک

 ریمتغهر  یهاهيگو ،گريد عبارتهب ؛يا خیر ددر مدل دار
و با  ندک گیریاندازه را ژهيو مکنون همان فقط ديبا مکنون

 نداشته یهمپوشان گريد مکنون یرهایمتغ به مربوط یهاهيگو
 روايی بررسی برای (.(Hair et al., 2006; 2010 دباش

 و شدهاستخراجدر اين تحقیق از میانگین واريانس  تشخیصی
 ينا هب .شد استفاده يکديگر با مکنون هایعامل همبستگی

مربع همبستگی بین دو مکنون از میانگین  دباي ،منظور
 سازه تا باشد ترهر دو مکنون کوچک ةشدواريانس استخراج

 در (.Hair et al., 2006) باشد داشتهمناسبی  تشخیصی روايی
 مربع اينکه به توجه با داد نشان تحقیق نتايج ،نهیزم اين

 مورد مکنون متغیرهای نیب همبستگی ضريب ترينبزرگ
 ةشداستخراج واريانس میانگین ترينکوچک از کمتر مطالعه

تشخیصی  روايیابزار تحقیق  ،استتمامی متغیرهای مکنون 
هر دسته از  دادنشان  جينتا ،گريد عبارتهب داشت؛مناسبی 

 طور  همختلف ب هایمکنونمربوط به  یهاهيگو /ها پرسش
 .رندیگیم اندازه را یمتفاوت موضوع مستقل
 

 

 تحقیق گیریاندازه مدل نتایج. خالصة 1 جدول

 مکنون هایمتغیر رديف
واريانس  میانگین

 شدهاستخراج
 ترکیبي پايايي

 داریمعني سطح و همبستگي ضرايب

 یهاشهیکل

 یرهبر

 یهاتیصالح

 یرهبر

 اکتساب یها زهیانگ

 یرهبر نقش

 -- -- 1 871/0 531/0 یرهبر یهاشهیکل 1

 -- 1 043/0 914/0 530/0 یرهبر یهاتیصالح 2

 1 534/0*** 426/0*** 891/0 50/0 یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ 3

 000/0 سطح در داریمعنی*** 

 2(یاملع یبارها) مجموع

 تعداد گويه

 2(یاملع یبارها) مجموع

 خطاها مجموع( + یعامل یبارها مجموع)
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 قیتحق یرهایمتغ یریگ. مدل اندازه2شکل 

 

مدل  درواقعکه  تحقیق ساختاری مدل :یساختار مدل. 2

 روابط علی بین متغیرهای انگریب رود،می شماربه قیتحق یکل
. (Byrne, 2010; Ho, 2006) است قیتحق ةمستقل و وابست

 ریو غ میمستق ةرابط گرنشان قیتحق نيا یساختار مدل
 یهاشهیکل نیب( یرهبر یهاتیصالح قيطر)از  میمستق
 یابيارز. است یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ با یرهبر

 رغمیعل( 3)شکل  دادنشان  یساختار مدل نیکويی برازش
 نمونه، حجم باالبودن لیدلبه رياسکو یکا مقدار داربودنیمعن

 هاشاخص ريسا براساس یقبول قابل يیکوین برازش از مدل
  Relative Chi-Square (591/1)،CFI) بودبرخوردار 

(963/0،) IFI (964/0،)TLI  (958/0و )RMSEA  (044/0.) 

 یهاشهیکل یرهایکه متغ آن بود انگریب یمدل ساختار جينتا
از  درصد 38 ةکنندنییتب یرهبر یهاتیصالح و یرهبر

 ریمتغ عنوانبه یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ واريانس
سه  آزمون نةیزمدر  یمدل ساختار جينتا. بودندوابسته 

 یرهبر یهاشهیکل نیب .1 :بود گونه نيا قیتحق یاصل ةیفرض
 یداریمعن و مثبت رابطة یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ و

 یهاشهیکل نیب. 2(، =ρ، 34/0H1:β=000/0) دارد وجود
 یداریمعن ریغ و مثبت رابطة یرهبر یهاتیصالح و یرهبر
 یهاتیصالح نیب. 3 ،(=ρ، 04/0H2:β=557/0) دارد وجود
 و مثبت رابطة یاکتساب نقش رهبر یهازهیانگ و یرهبر
  (.=ρ، 50/0H3:β=000/0) دارد وجود یداریمعن
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 000/0 سطح در داریمعنی*** 

 استانداردشده بیضرا ریمقاد با قیتحق یساختار مدل. 3 شکل

 
و  قیاول و سوم تحق ةیفرض تأيیدبا  قیتحق جينتا ،بنابراين

 و یرهبر یهاشهیکل یرهایمتغ دهدیم نشان ومد ةیفرضرد 
 اکتساب یهازهیانگ یرو یمیمستق اثر یرهبر یهاتیصالح
 یهاشهیکل یرهایمتغ کهیدرحال کنند،یم فايا یرهبر نقش
 نقش اکتساب یهازهیبر انگ میمستق ریغ اثر یدارا یرهبر
. ستین یرهبر یهاتیصالح یانجیم ریمتغ قيطر از یرهبر

 یهاشهیکل نیب ارتباط نداشتنتوجه به اين موضوع،  با
رابطه  نيا تيحما رغمی)عل یرهبر یهاتیو صالح یرهبر

 اي گرمداخلهمتغیر  تأثیرآزمون  به( قیتحق اتیتوسط ادب
 ؛شد پرداخته رهایمتغ نيا نیب رابطةدر  تیجنس ةکنندليتعد

اصلی در اين بخش اين بود که آيا  پرسش ،گريد عبارتهب
 یرهبر یهاتیو صالح یرهبر یهاشهیکل نیب ارتباط

 یدر راستا ر؟یخ ايزنان و مردان متفاوت باشد  یبرا تواند یم
 یهاگروه تحلیل کیتکن از ،پرسش اينبه  يیپاسخگو
آمار  افزارنرم در (Multiple-Group Analyses) چندگانه
AMOS و  سهيامکان مقا شدنفراهم ضمنشد تا  استفاده

 تیکل بودنمتفاوت اي بودنکسانيفرض  بودنمناسب آزمون
دو گروه  یبرا روابط تکتک سةيمقاو  آزمون نامکا مدل،

 .شودفراهم  زینزنان و مردان 

 نقش به يیپاسخگو درچندگانه  یهاگروه تحلیل جينتا
بر فرض متفاوت یمدل مبتن نشان داد تیجنس یگرمداخله

 از  (Variant Model)مردان و زنان یبرا روابط نيا بودن
کساني فرض بر یمبتن مدل به نسبت یبهتر يیکوین برازش
دو گروه برخوردار  یروابط برا نيا (Invariant Model) بودن

 یهامدل یبرا يیکوین برازش یهاشاخص نةیزمدر  نتايج. بود
دو گروه مورد  انیروابط در م یکساني ریغ و یکساني بر یمبتن

 مقدار چندهر اساس،براين. شد داده نشان 2 جدولمطالعه در 
 بر مدلاست و هر دو  داریمعن مدل دو هر یبرا رياسکو یکا

 بر یمبتن مدل اما ،نداشتند یشاخص برازش خوب نيا مبنای
 رياسکو یکا یدارا گروه دو نیب روابط بودنکساني ریغ

بهتر و قابل  تیاز وضع هاشاخص ريسا براساس و ترکوچک
CFI  (909/0،) IFI (911/0 ))مانند: بودبرخوردار  یقبول

 داربودن یمعنبا توجه به  ،نیهمچن. RMSEA  (051/0)و
 آمدهدستبهدو مدل  یبرا رياسکو یکا تفاوت

 41 یآزاد درجة با (033/527-857/716=825/189)
مناسبو  بهتر بر یمبتن فرض(، 3)جدول  (298-339=41)

دو گروه  انیروابط در م بودنکساني ریغ ايمدل متفاوت  بودن
 شاخص بودنکوچک ،نيبراعالوه. شد ديیتأ شدهمطالعه

*** 

*** 

H1 

H2 
H3 
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 AIC) Akaike information یعني ،هامدل سةيمقا

(criterion روابط در  بودنکساني ریغ ايمدل متفاوت  یبرا
 نيمقدار ا دربرابر (033/691) مطالعه مورددو گروه  انیم

 برازش گرنشان ،(857/798)روابط  یمدل برابر یشاخص برا

 با. بود روابط بودنکساني ریغ اي تفاوتم مدل بهتر يیکوین
موجود  یرهایمتغ نیدر ادامه روابط ب موضوع، اين به توجه

 دو یبرا( روابط بودنکساني ریغ ايمدل )متفاوت  نيبراساس ا
 . شد سهيو مقا ریتفسگروه زنان و مردان 

 

 مردان و زناندو گروه  انیروابط در م یکسانی ریو غ یکسانی بر یمبتن یهامدل یبرا ییکوین برازش یهاشاخص. خالصة 2 جدول

 رياسکو یکا مدل
 درجة

 یآزاد
يمعن سطح
 یدار

/ رياسکو یکا
 IFI TLI CFI RMSEA AIC یآزاد درجة

 033/691 051/0 909/0 896/0 911/0 769/1 000/0 298 033/527 روابط کساني ریغ مدل

 857/798 061/0 850/0 849/0 850/0 115/2 000/0 339 857/716 روابط کساني مدل

 
 بهتر است( دو گروه یبرا روابط بودنمتفاوتکه مدل  یفرض اصل نی)با ا هامدل سةیمقا اساس. 3 جدول

 یداريمعن سطح یآزاد درجة رياسکو یکا مدل

 000/0 339-298= 41  857/716 -033/527=825/189 روابط کسانيمدل 

 

 
 000/0 سطح در داریمعنی*** 

 

 گروه مردان  یاستانداردشده برا بیضرا ریروابط با مقاد کسانی ریبراساس مدل غ قیتحق یساختار مدل. 4 شکل

 
 داد نشان هاافتهي د،يآیم 5و  4 یها شکل در کهگونههمان

 با یرهبر یهاشهیکل نیب رابطة داربودنیمعن ریغ برخالف
 آزمون از پس(، H2) هیاول مدل در یرهبر یهاتیصالح

 یبرا ریدو متغ نيا نیدو گروه، رابطة ب یروابط برا بودنمتفاوت

 یبرا و( =ρ، 25/0H2-1:β=002/0) داریمعن و مثبت مردان
 بود؛( - =ρ، 41/0H2-2:β=005/0) داریمعن و یمنف زنان
باشد، اما  داریهر دو گروه معن یبرا یا رابطه کهیزمان ن،يبنابرا

آن دو گروه معکوس باشد، فرض  یجهت رابطه برا

*** 

*** 

H1-1 

H2-1 H3-1 

*** 
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 دو نيا نیب رابطة در تیجنس ریمتغ گریليتعد/ یگر مداخله
 اين، بر افزون(. Hair et al., 2010) رسدیم اثبات به ریمتغ

 و مثبت برخالف که بود آن انگریب تحقیق هایيافته
 یهازهیانگ با یرهبر یهاشهیکل نیب رابطة داربودن یمعن

دو  نيا نی(، رابطة بH1) هیاول مدل در یرهبر نقش اکتساب
 گروه یبرا روابط، بودنو آزمون متفاوت کیبعد از تفک ریمتغ

 یبرا و( =ρ، 45/0H1-1:β=000/0) داریمعن و مثبت مردان
( بود. - =ρ، 44/0H1-2:β=021/0) داریمعن و یمنف زنان گروه

 نقش ت،یجنس ریمتغ کرد بیان توانمی ترتیب، اين به
 توجه با اما داشت، زین ریمتغ دو نيا نیب رابطة در یگر مداخله

 نیب رابطة در( داربودنیمعن و)مثبت  جينتا يیهمسو به
 در یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ با یرهبر یهاتیصالح
 گروه دو یبرا روابط، بودن  متفاوت مدل و( H3) هیاول مدل

 ،ρ=033/0) زنان و( =ρ، 38/0H3-1:β=000/0) مردان
34/0H3-2:β= ،)نيدر ا تیجنس ریمتغ یگرمداخله فرض 

 نشد.  ديیرابطه تأ
 

 
 000/0 سطح در داریمعنی*** 

 

 گروه زنان یاستانداردشده برا بیضرا ریروابط با مقاد کسانی ریبراساس مدل غ قیتحق یمدل ساختار .5 شکل
  

 یریگجهینت و حثب
 یساختار لیتحل بر مشتمل عمدةبا دو هدف  قیتحق نيا

 یهازهیو انگ یرهبر یهاتیصالح ،یرهبر یهاشهیکل
 در تیجنس گرنقش مداخله یو بررس ینقش رهبر اکتساب

 ،اول هدف نةیزم در قیتحق جينتا. گرفت انجام تحقیقمدل 
 یارتقا در یرهبر یهاتیصالح دارمعنی تأثیر انگریب

 یمطالعات با جهینت ني. ابود یرهبر نقش اکتساب یها زهیانگ
 تیو موفق یرهبر یهاتیصالح ةرابط کهدارد  مطابقت

 یرهبر یهاتیصالح ةو رابط ((Ferrari et al., 2006مروجان 
 کردند گزارش داریمعن را( (Khalil, 2008و عملکرد مروجان 

 Bandura یشناخت اجتماع یتئور یکاربردها از یکي و

 آن بود که انگریب جينتا ن،یهمچن .کندیم نییرا تب (1989)
 یهازهیانگ با یداریمعن و مثبت ةرابط یرهبر یهاشهیکل

 با نیز تحقیق نتايج از بخش اين .دارد یرهبر نقش اکتساب
 یتئور نییتب نةیزم در Farmer  (1997)ةمطالع هایيافته

. داشت مطابقت یشغل یهانقش در اکتساب یهازهیانگ
 در یرهبر یهاتیصالح و یرهبر یهاشهیکل ةرابط هرچند

 مطالعات نتايجبا  يافته نينبود و ا داریمعن مطالعه نيا
Bandura (1989) وFarmer  (1997) اما نداشت، یهمخوان 

 عنوانبه جنسیت نقش نةیزمتحقیق در  ةفرضی ةکنندتأيید
 بود.  کنندهتعديل/ گرداخلهممتغیر 

*** 

*** 

*** 

H1-2 

H2-2 
H3-2 
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 دوم فهد دادچندگانه نشان  یهاگروه تحلیل جينتا
 در گرمداخله متغیر عنوانجنسیت به تأثیرکه آزمون  -قیتحق
 قیتحق یرهایمتغ نیروابط ب ،نيبنابرا ؛شد ديیتأ -بود مدل

و براساس  شد یبررس ،زنان و مردان یدر دو مدل متفاوت برا
 اثر همواره یرهبر یهاشهیکلنتايج تحقیق مشخص شد که 

 یبرا اثر نيا که دارد یرهبر یهاتیصالح بر یداریمعن
بیان  توانمی ،اساسبراين. بود یزنان منف یو برا تمثب مردان

 ةتوسع یبرارا  نهیزم ممکن است موجود یهاشهیکل کرد
 کهیحالدر ،ندکدر مردان هموار  یرهبر یهاتیصالح

 رهبری هایصالحیت ةبرای توسع ینعما زنان درمورد احتماالً
تحقیق با نتايج  بخش ناي هایيافته .رودمی شماربه آنان

 داشت.  یيهمسو Powell & Graves  (2003)ةمطالع
 نیب ةرابط دشمشخص  ،تحقیق هایيافته براساس

 یبرا یرهبر نقش اکتساب یهازهیانگ با یرهبر یهاشهیکل
 نيا .بود داریمعن و یمنف زنان یبرا و داریمعن و مثبت مردان

بدون  هیاول یمدل کل در رابطه نيااست که  یدر حال
يافته نیز بر  اينبود.  داریمعن و مثبت تیجنس رگرفتندرنظ

به جامعه یاجتماع شرايط احتماالً که دارد تأکیداين موضوع 
 یبرا رامردان  ،آن درموجود  یهاشهیلک که است ایگونه
. ندکتشويق و ترغیب می یرهبر یهانقش به یابیدست

 هئارااز آن  جيترو ةزمینکه در  یفيبا تعر ینقش رهبر هرچند
 بهاما  ،ردیگیشکل م روانیپ تيحما ةيدر سا فقط شد،
 هاشهیکل سوکيکه از  دارد ازینمروجان  ةیاول استوار یها گام

 در تیموفق یزنان برا ةبازدارند گريد یمردان و از سو حامی
 از یمیدر شرايطی است که ن مسئلهنقش رهبری است. اين 

 توجه بازنان  نيو ا دهندیم لیرا زنان تشک يیروستا ةجامع
 نیز و روستايی مناطق بر حاکم فرهنگی و اجتماعی بستر به

 یبه برقرار ليتما ،آن در رايج مذهبی باورهای و اعتقادات
 اين. دارند خودجنس مشابه  از یرهبران باتعامل  وارتباط 
 املعتبه  ازینتحقیق حاضر، بر  ايجنت اهمیت بر افزون موضوع

 تأکیددقیق از سوی سیاستگذاران در اين زمینه  ريزیبرنامه و

 در مروج زنان یزشیانگ مشکل. آنچه مسلم است رفع دارد
است که در  يیهاشهیاصالح کل ازمندین ،یرهبر نقش اکتساب

کوچک جاديا یو حت اندشکل گرفته متمادی انیطول سال
 ريزیبرنامه و یسازفرهنگ ازمندین نآدر  رییتغ نيتر

 ؛(Luk-Fong & Brennan, 2010) است مدتطوالنی تدريجی
 یهاتیصالح رامونیپ موزشیآ هایبرنامه ئةارا ،نيبنابرا
و  یسطح مهارت یارتقا یبرا یزشیانگ لئمسا و یرهبر

 عنوانبه هاآموزش نيا. شود یم شنهادیمروجان پ یخودباور
تا حدودی در بهبود  دنوانتیم مدتاثربخش در کوتاه یراهکار

رفع  اما ،دنباش مؤثرزنان و مردان مروج  یبراوضعیت موجود 
 باکتسا در ژهيو طورهو زنان مروج ب زنان ةعام یزشیموانع انگ

موجود در  یرهبر یهاشهیکل اصالح ازمندین یرهبر نقش
بر اهتمام  یآن مبتن دادن انجام که است زینجامعه 

 از. هاستشهیکل اصالح بلندمدت یهاراهکار به استگذارانیس
 یهابرنامه یجيتدر یاجرا ،شد اشاره کهگونههمان رو،اين

با استفاده از  یسازفرهنگ و یهمگان سطوح در یآموزش
 یحورمشهیاز کل زیپره یبرا مختلف یهابرنامه و هارسانه

 .شود یم شنهادیپ
 اهتمام نةیزمدر  یکالن یاهشنهادیپ بروهالع ،یکل طور هب

 یهاتیصالح ةتوسع از بلندمدت یهاتيحما در استگذارانیس
 نيا یکاربرد یاهشنهادیپ ،یرهبر یهاشهیکل اصالح و یرهبر
 :از عبارتند جيترو یسازمان سطح در قیتحق

 جيسازمان ترو توسط یآموزش یهابرنامه یاجرا -

 ژهيوبه مروجان یرهبر یهاتیصالح یارتقا رامونیپ
 مروج زنان

 یبرا يیهافرصت جاديا و یوزشمآ یهاکارگاه یاجرا -
 رییتغ و یرهبر یهاشهیکل اصالح هدف اب یشياندهم

 نقش اکتساب به مروجان زشیانگ یراستا در نگرش
 یرهبر
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