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چکیده
اين تحقیق با دو هدف اصلی شامل تحلیل ساختاری کلیشههای رهبری ،صالحیتهای رهبری ،انگیزههای
اکتساب نقش رهبری و بررسی نقش مداخلهگر جنسیت بر روابط بین اين متغیرها انجام گرفت .اين تحقیق
با استفاده از نظرهای  303مروج سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای تهران ،کرمانشاه و خراسان رضوی
با روش پیمايشی با بهکارگیری پرسشنامة ساختاريافته انجام گرفت .اطالعات جمعآوریشده با استفاده از
تکنیک چندمتغیرة مدلسازی معادلههای ساختاری تجزيه و تحلیل شد .نتايج نشان داد کلیشههای رهبری و
صالحیتهای رهبری اثر معنیداری بر انگیزههای اکتساب نقش رهبری مروجان دارند ،درحالیکه ارتباط
معنیداری بین کلیشههای رهبری و انگیزههای اکتساب نقش رهبری وجود نداشت .همچنین ،نتايج بیانگر
آن بود که متغیر جنسیت دارای نقش مداخلهگر در ارتباط بین کلیشههای رهبری با صالحیتهای رهبری و
انگیزههای اکتساب نقش رهبری است .درواقع ،براساس نتايج میتوان بیان کرد کلیشههای رهبری ،مردان
را در توسعة صالحیتهای رهبری و ارتقای انگیزههای اکتساب نقش رهبری ياری میکنند ،درحالیکه اين
ارتباط برای زنان منفی بود .هرچند ممکن است فشار کلیشههای فکری از بین نرود و تغییر آنها امری
زمانبر و نیازمند مذاکرات پايدار باشد ،اين مطالعه پیشنهاد میدهد ارائة برنامههای آموزشی مرتبط برای
اصالح اين کلیشههای رهبری ،راهکاری برای شروع فعالیت است.
واژههای کلیدی :انگیزة اکتساب ،برجستگی ،تبحر ،تمايل ،جنسیت ،کلیشههای رهبری ،مروج ،نقش
رهبری.
مقدمه
پرسنل ترويج مهمترين عوامل ترويج و البته مهمترين عوامل
در سیستمهای ترويجاند که انگیزهها و صالحیتهای آنها در
توانمند انجامدادن شغلشان برای توسعة کشاورزی مهم است
) .(Fabusoro et al., 2008شرايطی که سازمانهای ترويج در
ايران و جهان درحال تجربة آن هستند ،اهمیت نقش و
صالحیتهای رهبری مروجان را بیش از پیش نشان میدهد.
* نويسندة مسئول:

درواقع ،تغییرات سريع در شرايط اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و حتی دانشی جوامع ،بهطور مستمر
پذيرش و ايفای نقشهای جديدی را برای مروجان ضروری
میکند که از آن جمله میتوان به نقش رهبری البته با
معنايی فراتر از رهبری فنی اشاره کرد .نقش رهبری مروجان-
متفاوت از مديريت که بیانگر يک عملکرد و بر مبنای پستی
سازمانی است -برگرفته از ارتباطی پیوسته است که در گذر
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زمان تبلور میيابد ) (Maccoby, 2000و متأثر از عوامل
مختلفی مانند مشخصههای گروه پیرو و ويژگیها و
صالحیتهای رهبر است ) .(Northouse, 2007درواقع ،از نظر
فلسفی نقش مروج تشويق مخاطبان در جامعه برای ايجاد
تغییر در خود و جامعهشان ،با بهرهگیری از رهیافتی
دموکراتیک است ) .(Chauhan, 2007اين تعريف از نقش
مروج ،همتراز و معادل تعريف رهبری است و نوعی فرايند
تعريف میشود که طی آن فردی بر گروهی از افراد جامعه
برای دستیابی به هدفی مشترک با استفاده از روشهای
دموکراتیک اثر میگذارد ) .(Northouse, 2007مطالعات انجام
گرفته در زمینة اصول حاکم بر علم ترويج کشاورزی نیز
توسعة رهبری را صالحیت مهم مروجان برای توانمندسازی
مخاطبان برمیشمارد ).(Nisha, 2006
بهطور کلی ،اهمیت صالحیتهای رهبری مروجان از ابعاد
مختلف بهويژه سه بعد اساسی شامل مروج ،سازمان ترويج و
مخاطب ترويج قابل طرح و بررسی است .بعد اول به تغییرات
سريع محیطی (مانند فناوریهای پايدار جديد ،فناوریهای
ارتباطاتی ،فقر و بیکاری) و نیاز مروج به دانش و
صالحیتهای بهروز اشاره دارد که به رهبری بهعنوان يکی از
اين صالحیتها تأکید شده است )Vijayaragavan et al.,
 .(2005اهمیت نقش رهبری برای مروجان با درنظرگرفتن اين
نکته مهمتر جلوه میکند که وظايف مروجان از نظر تغییرات
درونسازمانی و برونسازمانی روزبهروز متنوعتر میشود و اين
وظايف متنوع بايد با استفاده از امکانات و نیروهای
محدودتری انجام گیرد ) .(Ladewig & Rohs, 2000بعد دوم
به تغییرات سريع محیطی و تأثیر آن بر سازمانهای ترويج
توجه میکند .درواقع ،سازمانها برای پاسخگويی به تغییرات
پیرامونی ،به ايجاد تغییرات ساختاری و حرکت از سازمانهای
سلسلهمراتبی عملکردمحور بهسوی سازمانهای مخاطبمدار
با رهیافتهای کارآمد هزينهای نیاز دارند تا توان پاسخگويی
به نیازهای متغیر مخاطبانشان را داشته باشند که از آنها با
عناوين مختلف از جمله سازمانهای يادگیرنده ياد میشود.
در سازمانهای يادگیرنده ،نقش رهبری گستردهتر تعريف
میشود و انتظار میرود هريک از اعضا بتوانند در سطحی
متناسب نقش رهبری را در پاسخگويی به نیازهای مخاطبان
ايفا کنند ) .(Allen & Morton, 2006بعد سوم به
توانمندسازی و توسعة صالحیتهای رهبری مخاطبان ترويج
اشاره دارد که بهعنوان هدف و وظیفة مروجان برای رسیدن
به توسعة پايدار کشاورزی تعريف شده است )& Allen

 .(Morton, 2006اگر مروجان موظف به توسعة صالحیتهای
رهبری مخاطباناند ،خودشان در ابتدا بايد اين صالحیتها را
داشته باشند ( .)Rahim, 2010با توجه به اهمیت نقش
رهبری از زوايای مختلف که در باال به آنها اشاره شد و نتايج
مطالعات مختلف مبنی بر ضعف نسبی مروجان در ايفای نقش
رهبری در کشورهايی مانند يمن ) ،(Khalil, 2008نیجريه
) (Fabusoro et al., 2008و حتی کشورهای اروپايی
( ،)Schwarz & Jerry, 2006اين مطالعه به بررسی انگیزههای
اکتساب نقش رهبری مروجان پرداخت .در ايران نیز مطالعاتی
به بررسی انگیزة مروجان پرداخته و سطح پايین انگیزه را
گزارش کردهاند ( ،)Sadighi, 2006اما به بررسی انگیزههای
اکتساب نقش رهبری کمتر توجه شده است.
در اين مطالعه ،برای تبیین عوامل مؤثر بر انگیزههای
اکتساب نقش رهبری ،تئوری شناخت اجتماعی Bandura
( )1989و تئوری  )1997( Farmarبهکار گرفته شد.
انگیزههای اکتساب نقش رهبری بهعنوان متغیر وابستة
تحقیق با بهکارگیری تئوری  (1997) Farmarمشتمل بر ابعاد
سهگانة تمايل ،تبحر و برجستگی تبیین شد .در توضیح اين
ابعاد سهگانه بايد گفت ،برای انجامدادن يک رفتار ،تمايل آن
را جهت میبخشد ،اما رفتار درصورتی میتواند شکل بگیريد
که فرد مهارتها و صالحیتهای الزم را کسب کند (تبحر) و
درنهايت ،رفتار درصورتی انجام میگیرد و تداوم میيابد که از
نظر فرد ،برجستگی و اهمیت الزم را داشته باشد (برجستگی)
) .(Alderman, 2004همچنین ،براساس اين تئوریها ،عوامل
زمینهای در چگونگی شکلگیری ويژگیهای فردی -که يکی
از عوامل اصلی مؤثر بر انگیزههای اکتساب شغلی است -تأثیر
دارد؛ بنابراين ،در اين مطالعه کلیشههای رهبری بهعنوان
متغیری زمینهای و صالحیتهای رهبری بهعنوان يکی از
متغیرهای فردی بررسی میشوند که شرح مختصری از اين
دو متغیر در زير ارائه میشود.
کلیشهها برگرفته از باورهای سنتی افراد در مورد صفات
است؛ برای مثال ،همواره تصوير ذهنی افراد از مدير ،تصوير
يک مرد است ( .)Powell et al., 2002محققان بر اين باورند
که کلیشههای شغلی بر ويژگیهای فردی و بهويژه بر
خودباوری شغلی و درنهايت رفتارهای شغلی )Bandura.
 (1989مانند انگیزههای اکتساب شغلی ) (Farmer, 1997اثر
میگذارند .در زمینة مديريت و نقشهای رهبری ،که در
گذشته بهعنوان نقشهايی مردانه تعريف شدهاند ،تأثیر کلیشه
ها بر مردان و زنان با توانايیهای مشابه متفاوت است (Leal,
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) .2006در اين زمینه ،نتايج تحقیقات بیانگر آن است که
علیرغم افزايش چشمگیر شمار زنان در نقشهای مديريتی و
حتی رهبری ،همچنان مردان و زنان با سطوح تحصیلی و
تجربة کاری مختلف ،مدير خوب را مردی میدانند که صفات
مردانة بارزی دارد .هرچند امروزه اين موضوع بهطور قطع
مردود شمرده میشود که مردان مديران يا رهبران برتری
هستند يا مديران و رهبران برتر صفات مردانهای دارند
) .(Powell et al., 2002کلیشههای رهبری ،زنان عالقهمند به
نقشهای رهبری را در موقعیت دشواری قرار میدهد ،زيرا
اين زنان يا بايد برای موفقیت در نقش رهبری ،نقشهای زنانة
خود را فراموش يا پنهان کنند يا اگر بخواهند نقشهای
زنانهشان را حفظ کنند ،از سوی ديگران بهعنوان افردی
ارزيابی میشوند که پیشنیازهای اکتساب نقش رهبری را
ندارند .اين کلیشهها گاهی بر باورهای زنان عالقهمند به
نقشهای رهبری چنان تأثیر منفی میگذارد و آنان بهدلیل
اينکه جامعه آنها را افراد واجد شرايط اين نقش نمیداند،
حتی به توسعه و تقويت صالحیتهای رهبری خود نیز نمی-
پردازند ( .)Powell & Graves, 2003از اينرو ،کلیشههای
رهبری ممکن است سبب شوند عملکرد زنان در نقشهای
رهبری و مديريتی ضعیف ارزيابی شود و درنتیجه آنان
فرصتهای ارتقای کمتری را به دست آورند؛ برای مثال هنوز
بسیاری از زنان و مردان احساس خوبی از کارکردن برای يک
مدير زن ندارند ( .)Connerley, 2008هرچند محققانی
مانند  (2007) Hoytبهوضوح دريافتند کارايی زنان و مردان
در نقشهای رهبری و مديريتی بسیار شبیه به يکديگر است
و اگر تفاوتی وجود دارد اين تفاوت به شیوههای عمل مربوط
میشود و ارتباطی با جنسیت افراد ندارد .شايان ذکر است
تفاوتهای جنسیتی که در اين بخش تا حدودی به آنها
اشاره شد ،محققان را بر آن داشت نقش مداخلهگر جنسیت را
در تحلیل ساختاری روابط مفروض تحقیق بهعنوان هدفی
مجزا بررسی کنند.
نقش و صالحیتهای حرفهای پرسنل ترويج برگرفته از
فلسفه و اصول حاکم بر اين حرفه ،همزمان با تغییر شرايط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح بینالمللی و ملی
نیازمند بازنگری و تغییر است .امروزه نقش پرسنل ترويج از
رهبر فنی و ارائهکنندة فناوری به تسهیلگری در طراحی و
اجرای برنامهها تغییر کرده است ) .(Morse et al., 2006از
چنین تسهیلگری انتظار میرود ايدهسازی و خالقیت را در
جامعه تشويق کند و آموزش دهد و مخاطبان را توانمند کند.
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ظرفیتسازی در فراگیران در ابعاد حل مسئله و تصمیمسازی
های موفق و ارائة دانش فنی و مديريت مزرعه از جمله
راهکارهای توانمندسازی مخاطبان ترويج محسوب میشوند
( ،(Rahim, 2010اما مروجان برای توانمندسازی مخاطبان بايد
ابتدا توانمند و مجهز به علوم ملموسی مانند فناوری نوين و
مديريت مزرعه همراه با علوم مکتومی مانند انگیزهها ،ويژگی-
های فردی و فرهنگی باشند ( Rahim & Asnarulkhadi,
 .)2010درواقع ،نقش مروج امروزه از يک رهبر فنی به رهبر
محلی تغییر يافته است که منابع انسانی جامعه را به حرکت
وامیدارد ( .(Khalil et al., 2008بههرحال ،نتايج مطالعات
مختلف در اين زمینه بیانگر اهمیت صالحیتهای رهبری در
موفقیت ( )Ferrari et al., 2006و عملکرد پرسنل ترويج
( )Khalil, 2008است .تئوری شناخت اجتماعی Bandura
) (1989نیز اهمیت دانش ،نگرش و مهارت را -که درحقیقت
شاخصهای صالحیت محسوب میشوند -در تبیین رفتار افراد
تأيید میکند و بر اين نکته تأکید دارد که کسب دانش ،نگرش
و مهارت از الزامات دستاوردهای شناختی و شکلدهندة رفتار
است .صالحیتهای رهبری پرسنل ترويج شامل مديريت
شغلی ،سازماندهی گروه ،تفکر خالق و ارتباط با ديگران است.
صالحیت مديريت شغلی دربرگیرندة مديريت زمان ،هدف
گذاری ،برنامهريزی و زمانبندی کاری است .سازماندهی گروه
به آموزش مهارتهای آمادهسازی گروه ،کارسپاری به گروه،
ارزيابی فعالیت گروه ،ارزيابی نظم در گروه ،بررسی عملکرد و
مشاوره اشاره دارد .تفکر خالق براساس شناسايی و حل مسئله،
تصمیمسازی و سنجش ريسک تعريف میشود .مهارتهای
گوشدادن به ديگران ،دادن اطالعات واضح و روشن به ديگران
و گرفتن اطالعات بدون سوگیری نیز از جمله مصاديق ارتباط
با ديگراناند  .Ladewig & Rohs,) (2000در اين زمینهBurke ،
) (2002نیز صالحیتهای رهبری را متشکل از حل مسئله،
آمادهسازی گروه ،مهارتهای سازمانی ،مهارتهای ارتباطی،
مهارتهای کالمی ،مهارتهای نوشتاری و داشتن اهداف
گروهمحور درنظر گرفت.
براساس ادبیات ،تئوریها و محدودة موضوعی مورد
پژوهش ،مدل مفهومی اين تحقیق در شکل  1ارائه میشود.
اين مطالعه دو هدف عمده دارد :تحلیل ساختاری کلیشههای
رهبری ،صالحیتهای رهبری و انگیزههای اکتساب نقش
رهبری و بررسی نقش مداخلهگر جنسیت در روابط بین اين
متغیرها .براساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای هدف
اول اين پژوهش شامل موارد زير هستند:
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 بین کلیشههای رهبری و انگیزههای اکتساب نقشرهبری ارتباط معنیداری وجود دارد (.)H1
 بین کلیشههای رهبری و صالحیتهای رهبری ارتباطمعنیداری وجود دارد (.)H2
 بین صالحیتهای رهبری و انگیزههای اکتساب نقشرهبری ارتباط معنیداری وجود دارد (.)H3

هدف دوم تحقیق عبارت است از :بررسی نقش مداخلهگر
جنسیت در مدل مفهومی باال که نیازمند باز ارزيابی تمامی
فرضیههای مرتبط با هدف اول ( )H1, H2, H3در مدلهای
مجزايی برای زنان و مردان است؛ بنابراين فرضیة هدف دوم
عبارت است از :جنسیت ،نقش مداخلهگری در تحلیل
ساختاری رابطة بین کلیشهها ،صالحیتها و انگیزههای
اکتساب نقش رهبری دارد.

صالحیتهای رهبری
انگیزههای اکتساب نقش رهبری:
تمايل
تبحر
برجستگی

کلیشههای
رهبری

جنسیت
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق 

مواد و روشها
تحقیق حاضر ماهیت کمی دارد .انتخاب رهیافت کمی با توجه به
دانش موجود در زمینة متغیرهای عمدة تحقیق در سطح بین
المللی و ماهیت پرسش تحقیق ) (Williams, 2003انجام گرفت
که مبتنی بر باورهای فردی است ،اما اندازهگیری آن از راه
مشاهده نیست بلکه مبتنی بر نگرشسنجی است .همچنین ،اين
تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بهشمار میرود که
با روش پیمايشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمعآوری
اطالعات پرداخت .جامعة آماری تحقیق مروجان وزارت جهاد
کشاورزی بودند که تعداد آنها بالغ بر  5700نفر هستند .با
توجه به گستردگی محل اشتغال آنها و محدوديتهای تحقیق
در دسترسی به تمامی افراد جامعة آماری ،روش نمونهگیری
خوشهای انتخاب شد .در اين راستا ،ابتدا با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،سازمانهای جهاد کشاورزی در سه
استان تهران ،کرمانشاه و خراسان رضوی بهعنوان خوشههای
تحقیق انتخاب شدند (تعداد کل مروجان در اين سه استان 809
نفر در سال  1390است) .در اين زمینه ،به شرايط و پیش
نیازهای ضروری برای استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
مانند انتخاب تصادفی خوشهها و تعداد خوشهها برای پرهیز از

خطای نمونهگیری ( )Ary et al., 2000توجه شد .برای تعیین
حجم نمونه ،با توجه به اينکه تحقیق حاضر از نظر نحوة تجزيه و
تحلیل دادهها مبتنی بر مدلسازی معادلههای ساختاری است و
از نرمافزار  AMOSاستفاده میکند ،براساس مطالعات مختلف
( )Hair et al., 2010; Kline, 2011به معیارهای مهمی مانند نوع
تکنیک و تخمین آماری ،تعداد متغیرها و گويهها و پیچیدگی
روابط در مدل مفهومی بهعنوان عوامل مهم تعیینکنندة تعداد
نمونة آماری توجه شد .به اين ترتیب ،با توجه به  36متغیر قابل
مشاهده در مدل اندازهگیری و درنظرگرفتن ده پاسخگو به ازای
هر متغیر قابل مشاهده ،حجم نمونه معادل  360نفر برآورد شد.
همین تعداد پرسشنامه در بین مروجان استانهای انتخابشده
بهعنوان خوشة تحقیق بهصورت تصادفی توزيع شد .البته با توجه
به تعداد جامعة آماری ،براساس جدول کرجسی و مورگان نیز
حجم نمونه معادل  357نفر برآورد شد که مؤيد روش اول در
تعیین حجم نمونه بود .از  360پرسشنامة توزيعشده303 ،
پرسشنامه تکمیل شد و قابل تجزيه و تحلیل بود که برايناساس
میزان بازگشت پرسشنامهها حدود  84درصد است.
پرسشنامه بهعنوان ابزار اين تحقیق ،عالوهبر ويژگیهای
فردی ،مشتمل بر سه بخش ديگر برای اندازهگیری متغیرهای
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اصلی تحقیق بود .1 :انگیزههای اکتساب نقش رهبری از
طريق متغیرهای تمايل ،تسلط و برجستگی سنجیده شد.
سنجش متغیر تمايل برگرفته از ابزاری است مشتمل بر شش
پرسش که در تحقیقات (2002) Hensley ،(2004) Cannon
و  (2006) Lealنیز استفاده شد و روايی آن تأيید شده بود.
برای اندازهگیری متغیر تبحر ،از ابزار استانداردی با هشت
پرسش استفاده شد که در مطالعات (Leal, Farmer, 1985
 )2006نیز بهکار گرفته شد .متغیر برجستگی بهعنوان سومین
بعد در اندازهگیری انگیزههای اکتساب رهبری با پنج پرسش
از ابزار استاندارد طراحیشده توسط  (1997) Farmerبررسی
شد .سنجش متغیرهای مذکور با استفاده از طیف لیکرت پنج
سطحی ( =1کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) انجام گرفت.
 .2ابزار اندازهگیری صالحیتهای رهبری شامل اين يازده
گويه است :صالحیتهای حل مسئله ،آمادهسازی برای کسب
صالحیتهای رهبری ،ارتباطات باز و تالش برای دانشافزايی،
داوطلببودن برای آموزش ديگران ،مهارتهای سازمانی،
اهداف گروهی ،مهارتهای مرتبط با تعامالت فردی ،مهارت
های کالمی و مهارتهای نوشتاری ) .(Burke, 2002در
اندازهگیری اين متغیر ،از طیف لیکرت پنج سطحی (=1
خیلیکم تا  =5خیلیزياد) استفاده شد .3 .برای اندازهگیری
کلیشههای رهبری ،ابزار اندازهگیری (2002) Hensley
پیرامون نگرش دربارة زنان و مردان بهکار گرفته شد که پس
از برخی اصالحات ،شش گوية متناسب ابزار بر مبنای يک
طیف پنج سطحی ( =1کامالً مخالفم تا  =4کامالً موافقم)
برای بررسی کلیشههای رهبری بازسازی و استفاده شد که
نتايج بیانگر پايايی خوب آن بود.
با توجه به اينکه در اين تحقیق از پرسشهای
استانداردشدهای استفاده شد که به زبان انگلیسی بودند،
نسخة فارسی پرسشنامه با استفاده از فرايند ترجمة بازگشتی
همراه با اصالحات الزم تهیه شد .در مرحلة بعد ،روايی و
پايايی ابزار تحقیق بررسی شد ،به اين ترتیب که بررسی
روايی ظاهری و محتوايی پرسشنامه با استفاده از نظرهای
گروهی از خبرگان و مطلعان کلیدی ( )Muijs, 2004و قبل از
انجامدادن پیشآزمون صورت پذيرفت .برای بررسی روايی
ابزار تحقیق نیز پس از گردآوری دادهها از روايی همگرا
) (Convergent Validityو تشخیصی )Discriminant
 )Hair et al., 2010( (Validityاستفاده شد که نتايج برای آن
ها در بخش يافتهها گزارش میشود .برای بررسی پايايی ابزار
تحقیق ( )Ary et al., 2002نیز پیشآزمون در يکی از سازمان

629

های جهاد کشاورزی انجام گرفت که از خوشههای انتخاب
شدة تحقیق نبودند .ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد که
مقدار آن برای متغیرهای تمايل ،تبحر ،برجستگی ،کلیشههای
رهبری و صالحیتهای رهبری بهترتیب ،0/73 ،0/71 ،0/78
 0/82و  0/94بود .براساس نظر  ،(1982) Pedhazurضرايب
پايايی در سطح قابل قبول هستند .برای تجزيه و تحلیل
دادهها از نرمافزارهای  SPSSدر بخش توصیفی (شامل
فراوانی ،درصد و میانگین) و  AMOSدر بخش استنباطی
(تکنیک مدلسازی معادلههای ساختاری) استفاده شد.
اهمیت بهکارگیری اين تکنیک بهجای روشهای آماری
متداول مانند رگرسیون به مشخصههای متمايزی مانند
محاسبه و تصحیح خطای اندازهگیری ،تعیین نقش هر گويه
در تبیین متغیری مکنون ) (Latent Constructيا غیر قابل
مشاهده ) ،(Unobserved Variableامکان ويژه برای اندازه
گیری روايی ابزار تحقیق و امکان ارزيابی همزمان تعداد
زيادی متغیر در مدلهای پیچیده برمیگردد (.)Byrne, 2010
یافتههای تحقیق
براساس نتايج ،حدود يکسوم پاسخگويان زن و بقیه مرد
بودند .در زمینة سطح تحصیالت افراد ،نتايج نشان داد
اکثريت پاسخگويان يعنی  67/3درصد دارای مدرک
کارشناسی 17/2 ،درصد کارشناسی ارشد و باالتر و 15/5
درصد دارای مدرک ديپلم و پايینتر بودند .میانگین سنی
پاسخگويان  41سال بود و بیش از نیمی از آنها (51/5
درصد) تجربة کاری کمتر از پانزده سال داشتند.
نتايج تحلیلی مدلسازی معادلههای ساختاری در قالب دو
مدل اصلی تحقیق شامل مدل اندازهگیری )Measurement
( (Modelشکل  )2و مدل ساختاری )(Structural Model
(شکل  )3ارائه شد.
 .1مدل اندازهگیری :مدل اندازهگیری نشان میدهد چگونه
متغیرهای مکنون برحسب متغیرهای قابل مشاهده (گويهها/
نشانگرها) سنجیده میشوند ( .)Ho, 2006از مدل اندازهگیری
برای تعیین روايی سازهای ابزار تحقیق شامل روايی همگرا و
روايی تشخیصی استفاده شد .نتايج برازش نیکويی مدل
اندازهگیری تحقیق در شکل  2بیانگر آن است که هرچند
مدل اندازهگیری براساس مقدار کای اسکوير  650/568با
درجة آزادی  489که در سطح آلفای  0/05معنیدار است -از
نظر  (2006) Hoبهدلیل باالبودن حجم نمونة آماری -برازش
خوبی ندارد ،اما براساس ساير شاخصهای برازش مدل شامل
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 )1/535( Relative Chi-Squareبا مقدار عددی کمتر از ،3
 )0/941( IFI ،)0/940( CFIو  )0/935( TLIبا مقادير
عددی بیشتر از  0/90و  )0/042( RMSEAبا مقدار عددی
کمتر از  ،0/08برازش مدل در سطح قابل قبولی است و بین
متغیرهای مورد مطالعه روابط منطقی برقرار است.
همانگونهکه از نتايج مندرج در جدول  1پیداست ،نتايج
مدل اندارهگیری نشان میدهد گويههای مورد مطالعه برای
اندازهگیری متغیرهای تحقیق ،روايی همگرا و تشخیصی
مناسبی دارند .روايی همگرا که نشانگر انسجام و همگنی
درونی گويههای مربوط به هر مکنون (بهصورت جداگانه)
است ،براساس معیارهای پیشنهادشده توسط Hair et al.
) (2010شامل بارهای عاملی استاندارد )Standardized Factor
 (Loadingمساوی و بزرگتر از  ،0/5میانگین واريانس
استخراجشدة ) (Average Variance Extractedمساوی و
بزرگتر از  0/5و پايايی ترکیبی )Average Variance
 (Extractedمساوی و بزرگتر  0/7ارزيابی شد .با توجه به
نتايج کسبشده ،به استثنای يک گويه مربوط به متغیر
صالحیتهای رهبری (گويه  )9و دو گوية مربوط به متغیر
تسلط (گويههای  3و  -)5که بهدلیل داشتن بار عاملی کمتر
از  0/5از مدل اندازهگیری کنار گذاشته شدند -ساير گويهها
دارای بار عاملی بزرگتر از  0/5بودند (شکل  .)2همچنین،
نتايج مربوط به مقادير میانگین واريانس استخراجشده که از
طريق حاصلجمع مجذور بارهای عاملی مربوط به هر متغیر،
تقسیم بر تعداد گويههای آن متغیر قابل محاسبه است
(فرمول  ،)1نشان داد میانگین واريانس استخراجشده برای
تمامی متغیرها بیشتر از  0/5است (جدول .)1
( )1میانگین واريانس استخراج شده =
منبع) Hair et al., 2010) :

مجموع (بارهای عاملی)

عالوهبراين ،مقادير پايايی ترکیبی محاسبهشده از طريق
فرمول  2نشان داد همة متغیرها پايايی ترکیبی بزرگتر از
 0/7دارند (جدول .)1
()2

پايايی ترکیبی 

مجموع (بارهای عاملی)

2

(مجموع بارهای عاملی)  +مجموع خطاها

منبع) Hair et al., 2010) :
بنابراين ،با توجه به نتايج و براساس معیارهای سهگانة
اشارهشده ،میتوان بیان کرد ابزار تحقیق روايی همگرای
مناسبی (همگرايی درونی باالی بین گويههای مورد مطالعه)
داشتند.
روايی تشخیصی بیانگر آن است که آيا گويههای هر
متغیر مکنون قدرت تفکیک مناسبی به لحاظ اندازهگیری يک
مکنون نسبت به گويههای مربوط به متغیرهای مکنون ديگر
در مدل دارد يا خیر؛ بهعبارت ديگر ،گويههای هر متغیر
مکنون بايد فقط همان مکنون ويژه را اندازهگیری کند و با
گويههای مربوط به متغیرهای مکنون ديگر همپوشانی نداشته
باشد ) .)Hair et al., 2006; 2010برای بررسی روايی
تشخیصی در اين تحقیق از میانگین واريانس استخراجشده و
همبستگی عاملهای مکنون با يکديگر استفاده شد .به اين
منظور ،بايد مربع همبستگی بین دو مکنون از میانگین
واريانس استخراجشدة هر دو مکنون کوچکتر باشد تا سازه
روايی تشخیصی مناسبی داشته باشد ( .)Hair et al., 2006در
اين زمینه ،نتايج تحقیق نشان داد با توجه به اينکه مربع
بزرگترين ضريب همبستگی بین متغیرهای مکنون مورد
مطالعه کمتر از کوچکترين میانگین واريانس استخراجشدة
تمامی متغیرهای مکنون است ،ابزار تحقیق روايی تشخیصی
مناسبی داشت؛ بهعبارت ديگر ،نتايج نشان داد هر دسته از
پرسشها /گويههای مربوط به مکنونهای مختلف بهطور
مستقل موضوع متفاوتی را اندازه میگیرند.

2

تعداد گويه

جدول  .1خالصة نتایج مدل اندازهگیری تحقیق
رديف

متغیرهای مکنون

میانگین واريانس
استخراجشده

ضرايب همبستگي و سطح معنيداری
پايايي ترکیبي

1

کلیشههای رهبری

0/531

0/871

2

صالحیتهای رهبری

0/530

0/914

3

انگیزههای اکتساب نقش رهبری

0/50

0/891

*** معنیداری در سطح 0/000

کلیشههای

صالحیتهای

انگیزههای اکتساب

رهبری

رهبری

نقش رهبری

1

--

--

1

--

0/043
***

0/426

***

0/534
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شکل  .2مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق

 .2مدل ساختاری :مدل ساختاری تحقیق که درواقع مدل
کلی تحقیق بهشمار میرود ،بیانگر روابط علی بین متغیرهای
مستقل و وابستة تحقیق است (.)Byrne, 2010; Ho, 2006
مدل ساختاری اين تحقیق نشانگر رابطة مستقیم و غیر
مستقیم (از طريق صالحیتهای رهبری) بین کلیشههای
رهبری با انگیزههای اکتساب نقش رهبری است .ارزيابی
برازش نیکويی مدل ساختاری نشان داد (شکل  )3علیرغم
معنیداربودن مقدار کای اسکوير بهدلیل باالبودن حجم نمونه،
مدل از برازش نیکويی قابل قبولی براساس ساير شاخصها
برخوردار بود (CFI ،)1/591( Relative Chi-Square
( )0/958( TLI ،)0/964( IFI ،)0/963و .)0/044( RMSEA

نتايج مدل ساختاری بیانگر آن بود که متغیرهای کلیشههای
رهبری و صالحیتهای رهبری تبیینکنندة  38درصد از
واريانس انگیزههای اکتساب نقش رهبری بهعنوان متغیر
وابسته بودند .نتايج مدل ساختاری در زمینة آزمون سه
فرضیة اصلی تحقیق اينگونه بود .1 :بین کلیشههای رهبری
و انگیزههای اکتساب نقش رهبری رابطة مثبت و معنیداری
وجود دارد ( .2 ،)H1:β=0/34 ،ρ=0/000بین کلیشههای
رهبری و صالحیتهای رهبری رابطة مثبت و غیر معنیداری
وجود دارد ( .3 ،)H2:β=0/04 ،ρ=0/557بین صالحیتهای
رهبری و انگیزههای اکتساب نقش رهبری رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد (.)H3:β=0/50 ،ρ=0/000
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***
H3

H2

***
H1

*** معنیداری در سطح 0/000
شکل  .3مدل ساختاری تحقیق با مقادیر ضرایب استانداردشده

بنابراين ،نتايج تحقیق با تأيید فرضیة اول و سوم تحقیق و
رد فرضیة دوم نشان میدهد متغیرهای کلیشههای رهبری و
صالحیتهای رهبری اثر مستقیمی روی انگیزههای اکتساب
نقش رهبری ايفا میکنند ،درحالیکه متغیرهای کلیشههای
رهبری دارای اثر غیر مستقیم بر انگیزههای اکتساب نقش
رهبری از طريق متغیر میانجی صالحیتهای رهبری نیست.
با توجه به اين موضوع ،نداشتن ارتباط بین کلیشههای
رهبری و صالحیتهای رهبری (علیرغم حمايت اين رابطه
توسط ادبیات تحقیق) به آزمون تأثیر متغیر مداخلهگر يا
تعديلکنندة جنسیت در رابطة بین اين متغیرها پرداخته شد؛
بهعبارت ديگر ،پرسش اصلی در اين بخش اين بود که آيا
ارتباط بین کلیشههای رهبری و صالحیتهای رهبری
میتواند برای زنان و مردان متفاوت باشد يا خیر؟ در راستای
پاسخگويی به اين پرسش ،از تکنیک تحلیل گروههای
چندگانه ) (Multiple-Group Analysesدر نرمافزار آمار
 AMOSاستفاده شد تا ضمن فراهمشدن امکان مقايسه و
آزمون مناسببودن فرض يکسانبودن يا متفاوتبودن کلیت
مدل ،امکان آزمون و مقايسة تکتک روابط برای دو گروه
زنان و مردان نیز فراهم شود.

نتايج تحلیل گروههای چندگانه در پاسخگويی به نقش
مداخلهگری جنسیت نشان داد مدل مبتنی بر فرض متفاوت
بودن اين روابط برای زنان و مردان ) (Variant Modelاز
برازش نیکويی بهتری نسبت به مدل مبتنی بر فرض يکسان
بودن ) (Invariant Modelاين روابط برای دو گروه برخوردار
بود .نتايج در زمینة شاخصهای برازش نیکويی برای مدلهای
مبتنی بر يکسانی و غیر يکسانی روابط در میان دو گروه مورد
مطالعه در جدول  2نشان داده شد .برايناساس ،هرچند مقدار
کای اسکوير برای هر دو مدل معنیدار است و هر دو مدل بر
مبنای اين شاخص برازش خوبی نداشتند ،اما مدل مبتنی بر
غیر يکسانبودن روابط بین دو گروه دارای کای اسکوير
کوچکتر و براساس ساير شاخصها از وضعیت بهتر و قابل
قبولی برخوردار بود (مانند)0/911( IFI ،)0/909( CFI :
و  .)0/051( RMSEAهمچنین ،با توجه به معنیداربودن
تفاوت کای اسکوير برای دو مدل بهدستآمده
( )716/857-527/033=189/825با درجة آزادی 41
(( )339-298=41جدول  ،)3فرض مبتنی بر بهتر و مناسب
بودن مدل متفاوت يا غیر يکسانبودن روابط در میان دو گروه
مطالعهشده تأيید شد .عالوهبراين ،کوچکبودن شاخص

تها...
بادسار و همکاران :تحلیل ساختاری چندگانة رابطة بین کلیشهها ،صالحی 

مقايسة مدلها ،يعنی
 (criterionبرای مدل متفاوت يا غیر يکسانبودن روابط در
میان دو گروه مورد مطالعه ( )691/033دربرابر مقدار اين
شاخص برای مدل برابری روابط ( ،)798/857نشانگر برازش
)AIC
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نیکويی بهتر مدل متفاوت يا غیر يکسانبودن روابط بود .با
توجه به اين موضوع ،در ادامه روابط بین متغیرهای موجود
براساس اين مدل (متفاوت يا غیر يکسانبودن روابط) برای دو
گروه زنان و مردان تفسیر و مقايسه شد.

Akaike information

جدول  .2خالصة شاخصهای برازش نیکویی برای مدلهای مبتنی بر یکسانی و غیر یکسانی روابط در میان دو گروه زنان و مردان
درجة

سطح معني

کای اسکوير/

آزادی

داری

درجة آزادی

IFI

TLI

CFI

RMSEA

AIC

مدل غیر يکسان روابط 527/033

298

0/000

1/769

0/911

0/896

0/909

0/051

691/033

716/857

339

0/000

2/115

0/850

0/849

0/850

0/061

798/857

کای اسکوير

مدل

مدل يکسان روابط

جدول  .3اساس مقایسة مدلها (با این فرض اصلی که مدل متفاوتبودن روابط برای دو گروه بهتر است)
مدل

کای اسکوير

درجة آزادی

سطح معنيداری

مدل يکسان روابط

716/857 -527/033=189/825

339-298 =41

0/000

***

***

H2-1

H3-1

***
H1-1

*** معنیداری در سطح 0/000
شکل  .4مدل ساختاری تحقیق براساس مدل غیر یکسان روابط با مقادیر ضرایب استانداردشده برای گروه مردان

همانگونهکه در شکلهای  4و  5میآيد ،يافتهها نشان داد
برخالف غیر معنیداربودن رابطة بین کلیشههای رهبری با
صالحیتهای رهبری در مدل اولیه ( ،)H2پس از آزمون
متفاوتبودن روابط برای دو گروه ،رابطة بین اين دو متغیر برای

مردان مثبت و معنیدار ( )H2-1:β=0/25 ،ρ=0/002و برای
زنان منفی و معنیدار ( )H2-2:β= -0/41 ،ρ=0/005بود؛
بنابراين ،زمانیکه رابطهای برای هر دو گروه معنیدار باشد ،اما
جهت رابطه برای آن دو گروه معکوس باشد ،فرض
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به اين ترتیب ،میتوان بیان کرد متغیر جنسیت ،نقش
مداخلهگری در رابطة بین اين دو متغیر نیز داشت ،اما با توجه
به همسويی نتايج (مثبت و معنیداربودن) در رابطة بین
صالحیتهای رهبری با انگیزههای اکتساب نقش رهبری در
مدل اولیه ( )H3و مدل متفاوتبودن روابط ،برای دو گروه
مردان ( )H3-1:β=0/38 ،ρ=0/000و زنان (،ρ=0/033
 ،)H3-2:β=0/34فرض مداخلهگری متغیر جنسیت در اين
رابطه تأيید نشد.

مداخلهگری /تعديلگری متغیر جنسیت در رابطة بین اين دو
متغیر به اثبات میرسد ( .)Hair et al., 2010افزون بر اين،
يافتههای تحقیق بیانگر آن بود که برخالف مثبت و
معنیداربودن رابطة بین کلیشههای رهبری با انگیزههای
اکتساب نقش رهبری در مدل اولیه ( ،)H1رابطة بین اين دو
متغیر بعد از تفکیک و آزمون متفاوتبودن روابط ،برای گروه
مردان مثبت و معنیدار ( )H1-1:β=0/45 ،ρ=0/000و برای
گروه زنان منفی و معنیدار ( )H1-2:β= -0/44 ،ρ=0/021بود.

***

***
H3-2

H2-2

***
H1-2

*** معنیداری در سطح 0/000
شکل  .5مدل ساختاری تحقیق براساس مدل غیر یکسان روابط با مقادیر ضرایب استانداردشده برای گروه زنان

بحث و نتیجهگیری
اين تحقیق با دو هدف عمدة مشتمل بر تحلیل ساختاری
کلیشههای رهبری ،صالحیتهای رهبری و انگیزههای
اکتساب نقش رهبری و بررسی نقش مداخلهگر جنسیت در
مدل تحقیق انجام گرفت .نتايج تحقیق در زمینة هدف اول،
بیانگر تأثیر معنیدار صالحیتهای رهبری در ارتقای
انگیزههای اکتساب نقش رهبری بود .اين نتیجه با مطالعاتی
مطابقت دارد که رابطة صالحیتهای رهبری و موفقیت
مروجان ) )Ferrari et al., 2006و رابطة صالحیتهای رهبری
و عملکرد مروجان ) )Khalil, 2008را معنیدار گزارش کردند
و يکی از کاربردهای تئوری شناخت اجتماعی Bandura

) (1989را تبیین میکند .همچنین ،نتايج بیانگر آن بود که
کلیشههای رهبری رابطة مثبت و معنیداری با انگیزههای
اکتساب نقش رهبری دارد .اين بخش از نتايج تحقیق نیز با
يافتههای مطالعة  (1997) Farmerدر زمینة تبیین تئوری
انگیزههای اکتساب در نقشهای شغلی مطابقت داشت.
هرچند رابطة کلیشههای رهبری و صالحیتهای رهبری در
اين مطالعه معنیدار نبود و اين يافته با نتايج مطالعات
 (1989) Banduraو  (1997) Farmerهمخوانی نداشت ،اما
تأيیدکنندة فرضیة تحقیق در زمینة نقش جنسیت بهعنوان
متغیر مداخلهگر /تعديلکننده بود.

تها...
بادسار و همکاران :تحلیل ساختاری چندگانة رابطة بین کلیشهها ،صالحی 

نتايج تحلیل گروههای چندگانه نشان داد هدف دوم
تحقیق -که آزمون تأثیر جنسیت بهعنوان متغیر مداخلهگر در
مدل بود -تأيید شد؛ بنابراين ،روابط بین متغیرهای تحقیق
در دو مدل متفاوت برای زنان و مردان ،بررسی شد و براساس
نتايج تحقیق مشخص شد که کلیشههای رهبری همواره اثر
معنیداری بر صالحیتهای رهبری دارد که اين اثر برای
مردان مثبت و برای زنان منفی بود .برايناساس ،میتوان بیان
کرد کلیشههای موجود ممکن است زمینه را برای توسعة
صالحیتهای رهبری در مردان هموار کند ،درحالیکه
احتماالً درمورد زنان مانعی برای توسعة صالحیتهای رهبری
آنان بهشمار میرود .يافتههای اين بخش تحقیق با نتايج
مطالعة  (2003) Powell & Gravesهمسويی داشت.
براساس يافتههای تحقیق ،مشخص شد رابطة بین
کلیشههای رهبری با انگیزههای اکتساب نقش رهبری برای
مردان مثبت و معنیدار و برای زنان منفی و معنیدار بود .اين
در حالی است که اين رابطه در مدل کلی اولیه بدون
درنظرگرفتن جنسیت مثبت و معنیدار بود .اين يافته نیز بر
اين موضوع تأکید دارد که احتماالً شرايط اجتماعی جامعه به
گونهای است که کلیشههای موجود در آن ،مردان را برای
دستیابی به نقشهای رهبری تشويق و ترغیب میکند.
هرچند نقش رهبری با تعريفی که در زمینة ترويج از آن ارائه
شد ،فقط در ساية حمايت پیروان شکل میگیرد ،اما به
گامهای استوار اولیة مروجان نیاز دارد که از يکسو کلیشهها
حامی مردان و از سوی ديگر بازدارندة زنان برای موفقیت در
نقش رهبری است .اين مسئله در شرايطی است که نیمی از
جامعة روستايی را زنان تشکیل میدهند و اين زنان با توجه
به بستر اجتماعی و فرهنگی حاکم بر مناطق روستايی و نیز
اعتقادات و باورهای مذهبی رايج در آن ،تمايل به برقراری
ارتباط و تعامل با رهبرانی از جنس مشابه خود دارند .اين
موضوع افزون بر اهمیت نتايج تحقیق حاضر ،بر نیاز به تعامل
و برنامهريزی دقیق از سوی سیاستگذاران در اين زمینه تأکید
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دارد .آنچه مسلم است رفع مشکل انگیزشی زنان مروج در
اکتساب نقش رهبری ،نیازمند اصالح کلیشههايی است که در
طول سالیان متمادی شکل گرفتهاند و حتی ايجاد کوچک
ترين تغییر در آن نیازمند فرهنگسازی و برنامهريزی
تدريجی طوالنیمدت است ()Luk-Fong & Brennan, 2010؛
بنابراين ،ارائة برنامههای آموزشی پیرامون صالحیتهای
رهبری و مسائل انگیزشی برای ارتقای سطح مهارتی و
خودباوری مروجان پیشنهاد میشود .اين آموزشها بهعنوان
راهکاری اثربخش در کوتاهمدت میتوانند تا حدودی در بهبود
وضعیت موجود برای زنان و مردان مروج مؤثر باشند ،اما رفع
موانع انگیزشی عامة زنان و زنان مروج بهطور ويژه در اکتساب
نقش رهبری نیازمند اصالح کلیشههای رهبری موجود در
جامعه نیز است که انجامدادن آن مبتنی بر اهتمام
سیاستگذاران به راهکارهای بلندمدت اصالح کلیشههاست .از
اينرو ،همانگونهکه اشاره شد ،اجرای تدريجی برنامههای
آموزشی در سطوح همگانی و فرهنگسازی با استفاده از
رسانهها و برنامههای مختلف برای پرهیز از کلیشهمحوری
پیشنهاد میشود.
بهطور کلی ،عالوهبر پیشنهادهای کالنی در زمینة اهتمام
سیاستگذاران در حمايتهای بلندمدت از توسعة صالحیتهای
رهبری و اصالح کلیشههای رهبری ،پیشنهادهای کاربردی اين
تحقیق در سطح سازمانی ترويج عبارتند از:
 اجرای برنامههای آموزشی توسط سازمان ترويجپیرامون ارتقای صالحیتهای رهبری مروجان بهويژه
زنان مروج
 اجرای کارگاههای آموزشی و ايجاد فرصتهايی برایهمانديشی با هدف اصالح کلیشههای رهبری و تغییر
نگرش در راستای انگیزش مروجان به اکتساب نقش
رهبری
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