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چکیده
 ایـن پژوهـش با هدف شناسـایی و تبییـن کارکردها و قابلیت های تسـهیلگران برای پیشـبرد کارآفرینی زنان روسـتایی 
انجام شـد تا از نتایج بدسـت آمده، برای کاربسـت تسـهیلگری در ترویج کشـاورزی بهره گرفته شـود. این تحقیق پیمایشـی 
در شهرسـتان گالیکش، اسـتان گلسـتان انجام شـد. جامعه آماری این تحقیق شـامل تسـهیلگران و زنان روسـتایی بودند و 
نمونه  هـا بـه صـورت تصادفـی طبقـه ای انتخـاب شـدند )n= 204(. ابـزار تحقیـق پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بـود که بر 
حسـب مـرور پیشـینه و نیـز مصاحبـه بـا گروهـی از آگاهـان کلیـدی در قالـب یـک الگوی سـه  بعـدی تدوین شـد؛ روایی 
محتوایـی آن برابـر نظـر و دیـد گـروه خبـرگان و پایایـی آن با محاسـبه ضریـب آلفـای کرونبـاخ )0/960- 0/964( و پایایی 
ترکیبـی  )0/962- 0/967( تأییـد شـد. بنابـر یافته هـا، بیش تـر پاسـخگویان، کارکردهـای تسـهیلگران )47/06 درصـد(، 
قابلیت هـای تسـهیلگران )52/94 درصـد( و پیامدهـای تسـهیلگری بـرای کارآفرینـی زنان روسـتایی )46/57( را در سـطح 
متوسـط ارزیابـی کرده انـد. طبـق ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن، رابطـه مثبـت و معنـی داری بیـن سـه مولفـه کارکردهای 
تسـهیلگری، قابلیت های تسـهیلگری و پیامدهای تسـهیلگری وجود دارد. طبق آزمون مدل سـاختاری، متغیرهای پژوهش، 
75 درصـد از واریانـس متغیـر وابسـته پیامدهـای تسـهیلگری را تبییـن می کننـد و متغیر مسـتقل قابلیتهـا 58/9 درصد از 
واریانـس متغیـر میانجـی کارکردهـا را تبییـن می کنـد. بـا در نظـر گرفتن ایـن یافته ها، می تـوان نتیجه گرفت شـکل گیری 
جریـان پایـدار کارآفرینـی در بیـن زنـان روسـتایی نیازمنـد بهره گیـری از تسـهیلگرانی اسـت کـه از قابلیـت الزم برخوردار 
بـوده و کارکـرد خـود را بـرای حمایـت از زنـان در فرآینـد کارآفرینـی بـه صـورت هدف منـد بـه انجـام برسـانند. از ایـن رو، 
تلفیـق و تقویـت آمـوزش تسـهیلگری در برنامه ها و دوره هـای آموزش ترویج کشـاورزی بـرای پرورش و ارتقـای قابلیت های 

مـورد نظـر در مسـیر توسـعه حرفـه ای کارگـزاران ترویجی، ضـروری به نظر می رسـد. 
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مقدمه
بـه  مختلفـی،  نقش هـای  در  ترویجـی  کارگـزاران   
هموارسـازی زمینه توسـعه و پیشـرفت اجتماع های روستایی 
مبـادرت می ورزند. تسـهیلگری یکـی از این نقش هاسـت که 
در رویکردهـای مشـارکتی بـه توسـعه محلـی بیـش از دیگر 
غیـره(  فنـاوری و  انتقـال  اطالع رسـانی،  )آمـوزش،  نقش هـا 
مـورد توجه قـرار گرفته اسـت )شـریفی و همـکاران، 1389؛ 
همـکاران،  فلیـرت و  وان دی  2009؛  همـکاران،  الهیـاری و 
چندجانبـه  همکاری هـای  تسـهیلگران  واقـع،  در   .)1995
دگرگونی هـای  پیشـبرد  بـرای  را  توسـعه  دسـت اندرکاران 
سـازنده و نوآوری هـای اجتماعـی همـوار می سـازند )بروئـر و 
همـکاران، 2016(. در ایـن بیـن، موفقیـت تسـهگیران بـه 
عنـوان یکـی از هدایتگـران توسـعه  جامعـه  محلـی، پیونـد 
نزدیکـی بـا میـزان مشـارکت مـردم آن جامعـه دارد؛ اعضای 
جامعـه، نیـروی بالقـوه ای هسـتند کـه می- تواننـد منشـاء 
تغییرپذیری هـای پایـدار در جامعـه خـود باشـند )سـرف و 
همـکاران، 2011؛ دیوگـد و همـکاران، 1998(. بـه عبارتـی 
دیگـر، مـردم محلـی نه سـوژه  تغییر، کـه عامل آن هسـتند. 
تسـهیلگران بـه عنـوان افـراد یـا گروه هایـی بـا اطـالع کامل 
از روندهـا و تعامل هـای جامعـه  هـدف، دانش و مهـارت خود 
را بـه کار می بنـدد کلیـد برانگیـزش، مشـارکت، احسـاس 
تعلـق، و مسـئولیت پذیری در فرآیند توسـعه محلی هسـتند. 
بنابرایـن، تسـهیلگران از مجـرای کار با مـردم محلی، موجب  
آزاد شـدن، همگراسـازی و جریان بخشـی به نیروها در مسـیر 
آلنـژ،  )اسـتیبر و  اجتمـاع می شـوند  فـرد و  بـرای  سـودمند 
2015؛ کولب و روس ول، 2015(. توسـعه حرفه ای کارگزاران 
ترویجـی بـرای ایفـای نقش هـای محولـه در گـرو درک ابعاد 
مختلـف نظام شـغلی و حرفه ای آنـان اسـت )ملک محمدی و 
قابلیت هـای  کارکردهـا و  شناسـایی   .)1385 شـریف زاده، 
تسـهیلگران زن روسـتایی برای پیشـبرد کارآفرینـی می تواند 
بـه تـدارک برنامه هـای آموزشـی و حمایتـی از تسـهیلگران 
برای پیشـبرد کارآفرینـی در بین زنان روسـتایی و در نتیجه، 

توانمندسـازی آنان و شـکوفایی اقتصاد روسـتایی کمک کند. 
پرداختـن بـه تسـهیلگری در ترویـج کشـاورزی نوعـی 
تخصصی شـدن کارکـردی بـه شـمار مـی رود )شـریف زاده و 
ملک محمـدی، 1383(. تسـهیلگری به معني "آسان سـازي" 
انجـام  بـراي  بـه گروه هـا  فرآینـد کمـک  واقـع  اسـت و در 
)واردل، 2008(.  اسـت  اثربخـش  بـه طـور  فعالیت هایشـان 
تسـهیلگران، گروه هـا را شـکل داده و بـا گروه هـا بـرای رفـع 
تضادهـا و افزایـش هم افزایـی کار می کننـد؛ آنـان بـا ترغیب 
بـا  موثـر  ارتبـاط  تعامـل و  بـه  افـراد، گروه هـا و سـازمان ها 
فراهم سـازی  طریـق  از  هسـتند و  شبکه سـاز  همدیگـر، 
زمینـه تسـهیم آموزه هـا تـوام بـا بازاندیشـی انتقـادی، بـه 
دانـش محلـی  نظـام  تقویـت  تجربـی و  یادگیـری  پیشـبرد 
حضـور   .)2002 سـیریچوتی،  )ال سـی و  می رسـانند  یـاری 
تسـهیلگران ماهـر در فرآینـد توسـعه برنامه هـای ترویجـی، 
می تواند زمینه سـاز شناسـایی و بسـیج ظرفیت هـای محلی، و 
در نتیجـه، ظرفیت سـازی و توانمندسـازی اجتماع های محلی 
از یک سـو و پایـداری ابتکارعمل هـای ترویجی و توسـعه ای از 
دیگر سـو باشـد )سـلیرز، 2000؛ هیروکاوا و کیتـون، 1995؛ 
بنابـر  تسـهیلگران   .)2002 مک فـازدن،  2004؛  کولـب، 
مختلفـی  زمینه هـای  در  دارنـد  کـه  خاصـی  ویژگی هـای 
در  مشـارکت  اجتماعـی،  اقتصـادی و  کارآفرینـی  جملـه  از 
شـرکت های تعاونـی روسـتایی، توسـعه اجتماع هـای محلی، 
توسـعه کسـب و کارهای خانگـی، توسـعه صنایـع دسـتی در 
سـطح ملـی و بین المللی )بـرای نمونه در قالب طـرح گرامین 
بانـک در ده هـا کشـور از جملـه پاکسـتان و بنـگالدش و یـا 
پـروژه بین المللـی ترسـیب کربـن از سـوی برنامـه عمـران 
سـازمان ملـل متحـد(  همـکاری داشـته و دارنـد )فالحـی و 

.)1394 همـکاران، 
در اصـل، ضـرورت بهره گیـری از تسـهیلگران بـا طـرح 
مزرعـه ای  مدرسـه های  هماننـد  مشـارکتی  رهیافت هـای 
)فـان در برگ و جیگنـز، 2007( و نیز ابتکارعمل های توسـعه 
محلـی و کارآفرینـی اجتماعی )شـریفی و پیش بیـن، 1394( 
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در سـطح کشـور و طرح هایی همانند صنـدوق اعتبارات خرد 
)زرافشـانی و همکاران، 1391(، ترسـیب کربن )احمدی زاده و 
داودیـان، 1395( و هماننـد آن بیـش از پیـش مـورد توجـه 
زن  تسـهیلگران  طـرح  بیـن،  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
روسـتایي بـه عنـوان یـک فرآینـد پیوسـته پژوهـش و اقدام 
مشـارکتي، در اوایـل سـال 1377 از فریـدن اصفهـان آغـاز 
بـه صـورت آزمایشـی در  از سـال 1378،  ادامـه  شـد و در 
میانکـوه اسـتان چهارمحـال و بختیـاري، بـه اجـرا درآمـد و 
سـپس در اسـتان های دیگـر کشـور گسـترش یافـت. هـدف 
اجتماعـي و  اقتصـادي،  "توانمندسـازي  طـرح  ایـن  کلـي 
فرهنگـي زنـان روسـتایي" بـود کـه بـرای دسـتیابی بـه آن، 
ارتقـاء منزلـت  هدف هـای اختصاصـي چندگانـه ای شـامل: 
در  روسـتایي  زنـان  مشـارکت  افزایـش  اجتماعـي، 
تصمیم گیري هـاي مربـوط بـه خـود، ایجـاد ارتباط دو سـویه 
زنـان  افزایـش دسترسـي  دولتـي،  کارگـزاران  زنـان و  بیـن 
شکسـتن  آموزشـي،  فرصت هـاي  منبع هـا و  بـه  روسـتایي 
فرهنـگ سـکوت در روسـتا با جلـب آراء و نظرگاه هـای زنان، 
افزایـش خودبـاوري و اعتمـاد بـه نفس زنـان، میـزان فعالیت 
اجرایـي در راسـتاي آموزش هـاي تسـهیلگران، دسـتیابي  بـه 
عامل هـای تسـریع کننده مشـارکت و اسـتفاده از دانش بومي 
زنـان روسـتایي مد نظر قـرار گرفت )مریدالسـادات همکاران، 
طرح هایـی،  چنیـن  اصلـی  مقصـود  واقـع،  در   .)1386
توانمندسـازی گروه هـای هـدف در بسـتر جامعـه محلـی، بـا 
وجـود مسـئله ها و تنگناهـا و البتـه، ظرفیت هـا و فرصت های 
واقعـی اسـت. زنـان از جایـگاه ویـژه ای در بیـن گروه هـای 
گسـترش  بـا  برخوردارنـد.  تسـهیلگری  طرح هـای  هـدف 
دیدگاه هـای توسـعه پایدار در سـال1980، توجه بـه زنان در 
شـد.  جدیـدی  مرحلـه  وارد  انسـانی  توسـعه  فرآینـد 
توانمندسـازی زنـان روسـتایی بـه عنـوان نیمـی از پیکـره 
فعالیت هـای  در  مـردان  روسـتایی کـه دوشـادوش  جامعـه 
مختلـف کشـاورزی، صنایـع دسـتی، مدیریت خانـه و تربیت 
فرزنـدان و توسـعه اقتصـادی اجتماعـی روسـتا و در پـی آن 

کشـور، نقـش ایفـا می کننـد امـری ضـروری اسـت. جلـب 
مشـارکت زنـان روسـتایی در توسـعه نیازمنـد راهکارهایـی 
توانمندسـازی و  تحرک پذیـری،  سـبب  تـا  اسـت  مناسـب 
تقویـت روحیـه خودبـاوری آنان شـود. یکی از ایـن راهکارها، 
بـا عنـوان  افـرادی  تـا  اجـرای طـرح »تسـهیلگری« اسـت 
»تسـهیلگر« کـه از بیـن زنـان روسـتایی جامعـه خودشـان 
برگزیـده می شـوند و بـا آموزش هایـی کـه می گذراننـد، زنان 
روسـتایی را در امـور مختلـف اقتصادی-اجتماعـی یـاری و 
کننـد  فراهـم  را  آنـان  بیش تـر  مشـارکت  زمینه هـای 
بنابـر شـواهد چنـدی،  نایـب زاده، 1388(.  )بوذرجمهـری و 
زنـان  توانمندسـازی  بـرای  مناسـبی  مجـرای  کارآفرینـی 
روسـتایی اسـت و از ایـن رو، یکـی از رویکردهـای موضوعـی 
کلیـدی تسـهیلگران بـه شـمار مـی رود )قاسـمی و احمدپور، 
1394؛ سـالوا و همـکاران، 2013؛ اوتـو و همـکاران، 2012(. 
در ایـن رویکـرد، به کارگیری زنان پیشـروی محلـی با عنوان 
تسـهیلگر و عامـل )القاءکننـده( تغییرپذیـری بـا پرداختن به 
کسـب وکار و کارآفرینـی خـرد حمایت شـده مد نظر اسـت. تا 
تبییـن  بـه  کوشـیده اند  مختلـف  پژوهشـگران  کنـون 
نقش آفرینـی تسـهیلگران بپردازنـد. از این جملـه، یافته های 
پژوهش میدانی عسـگریان دهکردی و خسـروی پور )1389( 
بـا هـدف بررسـی نقـش تسـهیلگران در ارتقـای آگاهـی و 
مشـارکت زنان روسـتایی، در روسـتاهای دسـتنا، بهرام آباد و 
شـوراب صغیـر از توابع شهرسـتان شـهرکرد نشـان دهنده ی 
نقـش به نسـبت مطلـوب اسـتفاده از تسـهیلگران در ارتقای 
آگاهـی و مشـارکت زنـان روسـتایی در حوزه ی مورد بررسـی 
بـود. همچنیـن، بوذرجمهـری و نایـب زاده )1388( بـر پایـه 
پژوهشـی میدانـی در 18روسـتای دهسـتان مـازول از بخش 
مرکـزی شهرسـتان نیشـابور، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
گرچـه طـرح تسـهیلگری در ایجـاد ارتبـاط دوسـویه بیـن 
کارگـزاران دولتی و زنان روسـتایی و نیز در افزایش مشـارکت 
زنـان در عرصه هـای مختلف توسـعه روسـتایی موفـق نبوده، 
امـا در افزایـش روحیـه اعتمـاد بـه نفـس تسـهیلگران زن و 
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حضـور بیش تـر آنـان در برنامه هـای توسـعه روسـتایی مؤثّر 
بـوده اسـت. شـریف زاده و شـریفی )1388( در پژوهشـی بـا 
ترویـج  کارگـزاران  تسـهیلگرانه  نگـرش  بررسـي  عنـوان 
کشـاورزي و تحلیـل عامل هـای موثـر بـر آن نشـان دادند که 
نسـبت  بـه  نگـرش  از  درصـد(   58( پاسـخگویان  بیشـتر 
تسـهیلگرانه اي برخوردارنـد و پنـج متغیـر بازدیـد میدانـي، 
گذرانـدن دوره آموزشـي، مشـارکت در طرح هـاي تحقیقي- 
ترویجـي، سـابقه خدمـت و پیشـینه عضویـت در تعاوني ها و 
اسـت.  تاثیرگـذار  آنـان  تسـهیلگرانه  نگـرش  بـر  تشـکل ها 
اقدسـی و همـکاران )1393( در پژوهشـی بـا هـدف بررسـی 
نقـش زنـان تسـهیلگر روسـتایی در آمـوزش توسـعه پایدار و 
حفاظـت از محیط زیسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بین 
متغیرهـای پیشـینه همـکاری، میـزان اسـتفاده تسـهیلگران 
روسـتایی از ابزارهـای ارتبـاط جمعـی درباره محیط زیسـت، 
میـزان توانایی برقـراری ارتباط تسـهیلگران بـا جامعه و زنان 
روسـتایی، میـزان شـرکت در دوره هـای آموزشـی- ترویجی، 
میزان شـرکت در دوره های زیسـت محیطی، میـزان رضایت 
ترویجـی،  آموزشـی-  دوره هـای  محتـوای  از  تسـهیلگران 
روش هـای مـورد اسـتفاده در دوره های آموزشـی- ترویجی، 
نگرش تسـهیلگرانه و نگرش تسـهیلگران روسـتایی نسبت به 
آمـوزش  در  تسـهیلگران  مهـارت  بـا  محیط زیسـت  حفـظ 
توسـعه پایـدار و حفاظـت از محیـط زیسـت رابطـه مثبـت و 
البتـه، برخـورداری از قابلیت هـا و  معنـی داری وجـود دارد. 
صالحیت هـای مـورد نیـاز تسـهیلگران، نمی تواند بـه تنهایی 
متضمـن موفقیـت آنـان در عمـل باشـد؛ چـرا کـه شـرایط 
محیطـی و بافـت اجتماعـی  نیز به میـزان زیادی بـر موفقیت 
2002؛  همـکاران،  )هـاروی و  می باشـند  تاثیرگـذار  آنـان 
پیـرس و همـکاران، 2000؛ ماروتـو، 2018(. در ایـن بـاره، 
یافته هـای تحقیـق حاجیلـو و همـکاران )1396( بـا هـدف 
موفقیـت  بـر  مؤثـر  محیطـی  فـردی و  عامل هـای  بررسـی 
تسـهیلگران در روستاهای شش شهرسـتان آذربایجان شرقی 
نشـان داد کـه بیـن موفقیـت تسـهیلگران در ایجـاد و تـداوم 

فعالیـت گروه هـای مسـتقل زنان بـا میزان پذیرش تسـهیلگر 
از سـوی زنان، زمینه هـای تماس وی با کارشناسـان ترویج، و 
آشـنایی وی بـا مفهـوم »سـازمان های غیردولتـی« ارتبـاط 
وجـود دارد. افـزون بـر قابلیـت و زمینه فعالیـت، جهت گیری 
کارکـردی تسـهیلگران نیـز  تـا حد زیـادی موفقیـت آنان را 
متاثـر می سـازد. در این بیـن، توجه ویژه ای بـه کارآفرینی در 
صـورت  زنـان  توانمندسـازی  بـا  مرتبـط  ابتکارعمل هـای 
گرفتـه و بـه نوعـی، تسـهیل کارآفرینـی زنـان روسـتایی بـه 
یکـی از سـازوکارهای اصلـی توانمندسـازی ایـن گـروه هدف 
بدل شـده اسـت )پتریدیو و گالولی، 2008؛ اکتـر و همکاران، 
2019(. از ایـن رو، عنابسـتانی و همکاران )1397( به بررسـی 
نقـش مدیریـت پروژه هـای کارآفرینانه از طریـق نظام صنفی 
کشـاورزی و اثرگـذاری آن در تحقـق هدف هـای طرح هـای 
خوداشـتغالی یعنی در توانمندسـازی زنـان پرداخته اند. نتایج 
تحقیـق گویـای آن بـود که متغیـر توانمندسـازی  بـا متغیر 
مدیریـت پروژه هـای کارآفرینانـه دارای رابطـه  ای مسـتقیم 
قـوی بـوده اسـت بدیـن معنـا کـه هرچـه نقـش مدیریـت 
زنـان  توانمنـدی  یابـد،  افزایـش  پروژه  هـای  کارآفرینانـه 
کارآفریـن نیـز بیش تـر خواهد شـد. دسـتیابی بـه هدف های 
برابـری جنسـیتی و توانمندسـازی فراگیر به  گونـه ای مطرح 
شـده که مشـارکت زنان در عرصه های اقتصـادی و اجتماعی، 
محـور بنیادیـن توسـعه ی پایدار را تشـکیل می دهـد. در این 
بـا  مبـارزه  بـرای  مناسـب  راهبـرد  یـک  کارآفرینـی  بـاره، 
خانوارهـا و خلـق و  نتیجـه،  در  زنـان و  بیـن  در  تهیدسـتی 
گـردش ثـروت در اجتماع های کـم  درآمد اسـت. از این دید، 
نتایـج تحقیق صورت گرفته در روسـتای چوب بسـت نشـان 
داد کـه بین سـرمایه ی روان شـناختی و کارآفرینی اجتماعی 
زنـان رابطـه معنـی داری وجـود دارد )بهمنـی و همـکاران، 
1399(. آمـوزش مهارت هـای تسـهیلگری هم  بـه عنوان یک 
کارکـرد حرفـه ای مجـزا و هـم بـرای تقویـت تـوان کارکنـان 
ترویج و عامالن توسـعه روسـتایی بـرای ایفـای دیگر نقش ها 
پـردازش  بـا   )2008( سـیر  بـاره،  ایـن  در  اسـت.  کارسـاز 
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داده هـای کمـی و کیفـی گرد آوری شـده دربـاره موضوع های 
تحقیقاتـی در قالـب یک طرح توسـعه ای چند سـاله کارکنان 
ترویـج تعاونـی در دانشـگاه مایـن نشـان داد کـه آمـوزش و 
تمریـن تسـهیلگری می تواند بـه طور موثر کارکنـان ترویج را 
در کمـک بـه گروه هـا بـرای دسـتیابی بـه تغییرپذیری هـای 
مثبـت آمـاده کنـد. آمـوزش تسـهیلگری می توانـد کارکنـان 
ترویـج را بـه تسـهیلگران موثر و نیـز اعضای اثرگـذار گروه ها 
بدل سـازد. چنیـن یافته ای مبین ارزش سـازمانی و اجتماعی 
بلنـد مـدت آمـوزش مهارت هـای کلیـدی تسـهیلگری بـه 
کارکنان ترویج اسـت. بررسـی توانمندسـازی زنان روسـتایی 
اعتبـاری خـرد در  برنامه هـای  از طریـق ظرفیت سـازی در 
منطقـه تامیل نادو هند نشـان داد ارتباط مثبـت و معنی داری 
بیـن درآمد ماهانـه خانواده و سـطح توانمندسـازی اقتصادی 
پاسـخگویان وجـود دارد و ایفای نقش حمایتی و تسـهیلگری 
عامل هـای اجرایـی این پـروژه در تحقق ایـن پیامدها کلیدی 
بـوده اسـت )سـلواراج و سـوگانیا، 2015(. کاتـره )2018( در 
بررسـی خود به روش پدیدارشـناختی تفسـیری در پی درک 
ماهیـت تجربه هـای احساسـی زنـان تهیدسـت روسـتایی در 
بـر  چیرگـی  بـرای  عاملـی  عنـوان  بـه  هنـد  بیهـار  ایالـت 
محدودیتهـای فرهنگی - اجتماعی درک شـده و ترغیب آنان 
ایـن  در  شـرکت کنندگان  اسـت.  برآمـده  کارآفرینـی  بـه 
بررسـی، زنـان مالک و مدیر کسـب وکارهای تعاونـی در حوزه 
صنایـع دسـتی بوده انـد. بنابـر نتایـج، کارآفرینـي مبتنـی بر 
مناسـبت خواهرخواندگـي در بیـن اعضـاء، محیطـي را براي 
تجربه هـای عاطفـي مکـرر فراهـم مي کنـد کـه عاملـی برای 
القـای تغییـر وضـع موجـود اسـت؛ خواهرخواندگـی تعامل با 
الگوهـای نقـش، دریافـت راهنمایـی مربیان و انگیزش ناشـی 
کاری  محیـط  می کنـد و  تسـهیل  را  متقابـل  تشـویق  از 
تعاونی هـا، برابـری را تقویـت و به زنان کمـک می کند صدای 
منحصـر بـه فرد خـود را بیابنـد و در خانواده و اجتمـاع خود، 
تاثیرگـذار واقـع شـوند. در مجمـوع، ایـن اثرگـذاری بـه زنان 
اجـازه می دهـد تا بـر ترس های ناشـی از عدول از سـنت های 

قدیمـی غلبه کننـد و در نتیجه تقویت ارزش هـای تعاونی در 
حیـن رفتارهـای کارآفرینـی، به بهبود و پایداری معیشـت در 
شـرایطی دسـت یابند کـه زمینههای فرهنگـی مربوطه مملو 
از بازدارنده هـا و در عیـن حـال فرصت برای توسـعه اقتصادی 
- اجتماعـی اسـت. بهاتیـا و سـینگ )2019( در پژوهشـی به 
بررسـی ابعـاد اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی توانمندسـازی 
زنـان و ارتبـاط آن بـا شـمول مالـی پرداخته اند. این بررسـی 
در برگیرنـده زنان سـاکن )n=737( در محله های فقیرنشـین 
شـهری در شـهر صنعتـی لودیانا، پنجـاب بوده اسـت. نتیجه 
ایـن تحقیق نشـان داد که طرح PMJDY 1 بـه ویژه در مورد 
زنـان در محله هـای فقیرنشـین بسـیار موفـق بـوده و تأثیـر 
مثبتـی بر ابعاد اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی توانمندسـازی 
زنـان دارد. نتایـج ایـن بررسـی موید نیـاز بنیادین به توسـعه 
نظـام مالـی رسـمی بـرای افزایـش مقیـاس شـمول مالـی 
تسـهیلگری و  ابتکارعمل هـای  در  هـدف  گروه هـای 
"گروه هـای  نقـش  تاریخـی،  نظـر  از  اسـت.  توانمندسـازی 
مـورد  مختلـف  نویسـندگان  توسـط   )SHGs( خودیـاری" 
تاکیـد و نقـش بسـزای آنـان در دگرگونـی اقتصاد روسـتایی 
شـناخته شـده اسـت. رشـد ایـن گروه هـا بـه تجدیـد حیات 
قشـر ضعیـف جامعـه از نظر دسترسـی، موقعیـت اجتماعی و 
پایـداری کمـک می کنـد. کودبودشـری2 گـروه خودیـار در 
کـراال، بزرگتریـن گـروه  خودیـاری هنـد بـه شـمار می آیـد. 
دولـت کـراال برنامـه ای را بـرای زنـان فقیـر در 17 مه 1998 
راه انـدازی کـرد. اعضـای اصلی"کودبودشـری" را "گروه هـای 
عملکـرد  می دهنـد و  تشـکیل   )NHGs("همسـایگی
کودبودشـری مرهون فعالیت گروه های همسـایگی اسـت. در 
روی  بـر   )2020( راجاگوپـال  مطالعـه  نتیجـه  بـاره،  ایـن 
نمونـه ای از منطقه هـای قبیلـه ای و غیـر قبیلـه ای در منطقه 
پالـکاد3 کـراال بـا هـدف بررسـی پیامـد اجتماعـی گروه های 
همسـایگی نشـان داد کـه گروه هـای همسـایگی یـک بسـتر 
اجتماعـی بـرای بهبـود فعالیت هـای اجتماعی زنـان و تقویت 
انسـجام اجتماعـی اعضـای آن فراهـم آورده اسـت. بـا مـرور 
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تبییـن  بـرای  را  مولفـه  سـه  می تـوان  موضـوع،  ابعـاد 
نقش آفرینـی زنـان تسـیهلگر در پیشـبرد کارآفرینـی در نظر 
کـه  معناسـت   بدیـن  مولفه هـا  ایـن  چیدمـان  گرفـت. 
تسـهیلگران بـا بهره گیـری از قابلیت هـای تسـهیلگری، بـه 
انجـام کارکردهایـی می پردازنـد کـه می توانـد دسـتاوردها و 
پیامدهایـی را بـرای توسـعه فـردی و اجتماعی در پی داشـته 

باشـد )شـکل 1(. بنابرایـن، بـه عنـوان یـک گـزاره ی کلیدی 
برآمـده از ایـن الگـو، رابطـه معنـی داری بیـن سـه مولفـه ی 
برخورداری از قابلیت تسـهیلگری، انجام کارکرد تسهیلگری و 
دسـتیابی بـه پیامدهـای سـازنده )در اینجـا، کارآفرینی زنان 

روستایی( انتظار می رود.

شکل 1- الگوی مبین تسهیل کارآفرینی زنان روستایی

روش شناسی
لحـاظ  از  کاربـردی و  هـدف،  لحـاظ  از  تحقیـق  ایـن 
بـه  بـود و  غیرآزمایشـی  میدانـی  کنتـرل،  نظـارت و  درجـه 
پیمایـش  صـورت  بـه  اجـرا،  شـیوه  روش شناسـی و  لحـاظ 
مقطعـی در قالـب طـرح تحقیـق توصیفـی انجـام شـد. برای 
گـردآوری اطالعـات میدانـی از پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار 
تحقیـق اسـتفاده شـد. تدوین پرسشـنامه به صـورت تلفیقی 
بـا بهره گیـری از گویه هـای مسـتخرج از مصاحبه هـا و نیـز 
قالـب  ایـن پرسشـنامه در  پیشـینه صـورت گرفـت.  مـرور 
چندیـن قسـمت شـامل: ویژگی هـای خانوادگـی و فـردی، 
تعامـل و دریافـت خدمات از سـوی تسـهیلگران، کارکردهای 
تسـهیلگر، قابلیت هـا و صالحیت هـای تسـهیلگر و در نهایـت 
محلـی و  توسـعه  بـرای  تسـهیلگران  فعالیـت  پیامدهـای 
توانمنـدی تدوین شـد. مقیـاس ارزیابـی مولفه های سـه گانه 
مرتبـط بـا تسـهیلگری، از نـوع رتبه ای بـوده و بـا بهره گیری 
خیلـی  تـا  کـم  خیلـی  )از  پنج نقطـه ای  لیکـرت  طیـف  از 

زیـاد( صـورت گرفـت. روایـی صـوری و محتوایی پرسشـنامه 
از سـوی کارگـروه خبـره مـورد تأییـد قـرار گرفـت و پایایـی 
آن بـا محاسـبه ضریـب آلفای کرونبـاخ و نیز پایایـی ترکیبی 

مشـخص شـد.
جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق شـامل زنـان تحـت پوشـش 
خدمـات تسـهیلگری در منطقـه مـورد بررسـی بـود. بـر مبنـای 
اطالعات به  دسـت آمـده در دوره اجرای تحقیق )نیمه دوم سـال 
1398 تـا نیمـه اول 1399( توسـط جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
گالیکـش شـمار 878 زن روسـتایی از خدمـات تسـهیلگری در 
قالـب طرح هـای صندوق اعتبـارات، پروژه ترسـیب کربن و  طرح 
کارآفرینی سـبز که توسـط جهاد کشـاورزی، بنیاد برکت و بسیج 
سـازندگی اجـرا شـده اسـت، بهره منـد شـده اند. بـرای تعییـن 
حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول بارتلـت و حاشـیه خطـای 
0/05 شـمار نمونـه 204 نفـر تعییـن شـد. بـراي نمونه گیـري از 
روش نمونه گیـري طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب بـا توجـه بـه 

طرح هـای اجـرا شـده در منطقـه اسـتفاده  شـد )جـدول 1(. 
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جدول 1- چگونگی انتساب نمونه ها با توجه به پروژه های تسهیلگری کارآفرینی زنان روستایی اجرا شده

حجم نمونه تخصیصیزنان تحت پوششنوع پروژه
18543صندوق اعتبارات

450105ترسیب کربن
24356طرح کارآفرینی سبز

878204جمع

بـا توجـه بـه تناسـب بـاال تـالش شـد کـه نمونه هـا از 
روسـتاهای مختلـف گـردآوری شـود. در ایـن راسـتا در ایـن 
تحقیـق شـمار 6 روسـتا از بیـن همـه ی روسـتاهای تحـت 
درون  از  نمونه هـا  شـد و  گزینـش  طرح هـا  ایـن  پوشـش 
ایـن روسـتاها گزینـش شـدند. در ایـن تحقیـق اطالعـات 

 Smart PLS و نـرم افــزار SPSS16 کمـی بـا کمـک نرم افـزار
)روش حداقــل مربعـات جزیـی جهـت آزمـون فرضیـه هـا و 

برازندگــی مــدل( اسـتفاده شد.

یافته ها
ویژگی هـای فـردی و خانوادگـی پاسـخگویان: آمـار 
توصیفی نشـان داد میانگین سکونت پاسخگویان در منطقه 
29/05 سـال اسـت. معیشـت 64/2 درصـد از پاسـخگویان 
وابسـته بـه کشـاورزی، 56/4 درصد وابسـته بـه دامداری و 
40/7 درصـد وابسـته بـه کارگـری روزمـزد بود. حـدود 79 

درصـد از پاسـخگویان سرپرسـت خانـوار نبودنـد و 88/7 
درصد بیان کردند که سرپرسـت خانوارشـان شـاغل اسـت. 
بیش تـر از 81 درصـد پاسـخگویان، دارای خانـوار از نـوع 
هسـته ای می باشـند، نزدیـک بـه 77 درصد پاسـخگویان 
بومـی منطقـه و بقیـه مهاجـر بودنـد. میانگیـن سـنی افراد 
مـورد بررسـی 36/07 سـال و بیش تـر پاسـخگویان )34/8 
درصـد( در گـروه سـنی 36-45 سـال قرار داشـتند. شـغل 
اصلـی بیش تـر پاسـخگویان )89/7 درصـد( خانـه دار بـود. 
افـزون بـر خانـه داری، 65/2 درصـد بـه کار در کشـت زار و 
بـاغ یـا واحـد تولیـدی خانوادگـی نیـز مشـغول بودنـد. به 
لحـاظ وضعیـت مالکیـت، حـدود 65درصـد پاسـخگویان 

بودنـد.  دام  دارای  درصـد  و56/4  بـاغ  یـا  زمیـن  مالـک 
میانگیـن درآمـد پاسـخگویان، 7/4 میلیون تومـان گزارش 
دوره هـای  در  پاسـخگویان  از  درصـد   42 حـدود  شـد. 
آموزشـی شـرکت نکرده بودند. بیش تر پاسـخگویان )83/3 
درصـد( عضـو فعـال صندوق خـرد اعتبـارات محـل بودند. 

میانگیـن عضویت 4/5 سـال به دسـت آمد. بنابـر اطالعات 
تسـهیالت  پاسـخگویان  از  درصـد   47/5 بـه  دسـت آمده، 
دریافـت کرده انـد. بـه لحـاظ فعالیـت تولیـدی/ کسـب و 
کار، 25/5درصـد از پاسـخگویان بـه صـورت فـردی، 14/7 
بـه صـورت خانوادگـی، 10/8 درصـد بـه صـورت گروهی و 
فـردی،  همزمـان  )فعالیـت  ترکیبـی  صـورت  بـه  مابقـی 
خانوادگـی و گروهـی( کار می کننـد. بیش تـر پاسـخگویان 
)62/3 درصـد( در تشـکل های تعاونـی عضویـت داشـتند. 
ویژگی هـای مرتبـط بـا تعامل بـا تسـهیلگران: نزدیک به 

43 درصـد پاسـخگویان اظهـار داشـتند کـه تـا کنون با سـه 
تسـهیلگر کار کرده انـد. نزدیـک بـه 58 درصـد پاسـخگویان 
بـا تسـهیلگران در چارچـوب صنـدوق اعتبـارات، 24 درصـد 
در قالـب پـروژه ترسـیب کربـن، 17/6 درصـد در قالب طرح 
کارآفرینـی سـبز و مـا بقـی، در قالـب چنـد طـرح  همـکاری 
داشـته اند. از نظـر دوره زمانـی، 42/2 درصـد افـراد به صورت 
ماهانـه و 23/5 درصـد بـه صـورت هـر چنـد مـاه یـک بـار و 
دیگـران، بـه صورت نامنظـم با تسـهیلگر تعامل داشـتند. در 
همیـن زمینـه، 53/4 درصـد افـراد بیـان کردند کـه صندوق 
مرتبـط بـا تسـهیلگری کـه بـا آن همـکاری می کننـد فعال 
اسـت و 44/6 درصـد افـراد بیـان کردنـد کـه از تسـهیلگر 

آمـوزش و 32/4 درصـد نیـز مشـاوره دریافـت می کننـد. 
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کارآفرینـی  تسـهیلگری  سـه گانه  مولفه هـای  توصیـف 
زنـان روسـتایی: ارزیابی کارکردهای تسـهیلگر بـا 20 گویه ی 
نشـانگر صـورت گرفـت. در ایـن بیـن، گویه هـای "معرفـی 
محلـی" ،"شناسـاندن  جامعـه  بـه  کسـب وکار  فرصت هـای 

بـه  مسـتعد  زنـان  کسـب وکار  کارآفرینـی و  ظرفیت هـای 
" و  اجتماعـی  کارآفرینـی  حامـی  سـازمان های  مجامـع و 
"شناسـایی و کمـک بـه شـکوفایی اسـتعدادهای زنـان بـرای 

حضـور در جامعـه" رتبـه باالتـری دارنـد )جـدول 2(. 

جدول 2- توصیف گویه های سنجش کارکردهای تسهیلگری

انحراف میانگیننشانگویه ها
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

f13/4751/3300/3831معرفی فرصت های کسب وکار به جامعه محلی 
شناساندن ظرفیت های کارآفرینی و کسب و کار زنان مستعد به 
مجامع و سازمان های حامی کارآفرینی اجتماعی )بنیاد برکت و 

غیره..(

F23/3681/3120/3902

شناسایی و کمک به شکوفایی استعدادهای زنان برای حضور در 
جامعه

F33/2301/2830/3973

کمک به جذب و تخصیص منبع و اعتبارات مالی برای کسب و 
کار زنان

F43/3971/3730/4044

F53/3281/3810/4155تحرک بخشی یا ایجاد انگیزه و شور و شوق در بین زنان
F63/1031/2960/4186تسهیل حضور فعال در رویدادهای کسب وکار و کارآفرینی محلی

F73/0931/3190/4267کمک به تامین نهاده ها و منبع مورد نیاز برای کسب وکار
F83/0341/3590/4488کمک به تشکیل تیم و گروه کسب و کار

F93/2211/4610/4549کمک به پس انداز و تشکیل سرمایه برای امور کسب وکار
F102/8191/3430/47710هماهنگی موثر با نهادهای محلی )شورا، دهیاری، بخشداری...( 

F112/7501/3690/49811کمک به انجام امور اداری ذیربط
بسیج و ساماندهی زنان و جامعه محلی در قالب مجامع مانند 
صندوق اعتبارات، پروژه های ترسیب کربن، کارآفرینی سبز ...

F122/1081/0820/51312

ارایه راهنمایی و مساعدت فنی در زمینه تولید )انتفال دانش 
فنی(

F132/3191/2080/52113

F142/2941/2240/53414برگزاری دوره های آموزشی مهارتی کاربردی
معرفی و برقراری تعامل و رابطه با افراد موثر و الگوهای موفق 

)شبکه سازی و تبادل تجربه( 
F152/5151/3480/53615

راهنمایی و مساعدت برای داد و ستد و فروش محصول و 
فرآورده های تولیدی

F162/6181/4490/55416

F172/1811/2080/55417راهنمایی در زمینه امور مالی کسب و کار
مدیریت موثر نشست ها و مجامع گروهی زنان در قالب صندوق 

خرد و غیره
F181/9801/1010/55618

راهنمایی و مساعدت برای بسته بندی و آماده سازی محصول برای 
عرضه 

F192/2431/3750/56619

F203/3681/3850/58520کمک به ایده پردازی و تدوین طرح کسب وکار
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در بیـن 20 گویـه ی نشـانگر قابلیت هـا و صالحیت هـای 
تسـهیلگر )جـدول 3(،  "درک و رعایـت فرهنـگ و هنجارهای 
روسـتایی" ،"درک و شـناخت وضعیـت اجتماعـی و فرهنگی 

جامعـه محلـی" و "توانایی اداره نشسـت های گروهـی " رتبه 
باالتـری دارند. 

جدول 3-توصیف گویه های سنجش قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگری

انحراف میانگیننشان گویه ها
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

Ca12/8681/1260/2911درک و رعایت فرهنگ و هنجارهای روستایی
Ca23/4611/2090/3492درک و شناخت وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی

توانایی اداره نشست های گروهی )در قالب صندوق و دورهمی های 
محلی...(

Ca32/1961/2640/3953

در دسترس بودن و تعامل موثر با گروه زنان مخاطب )دیدار منظم و 
تبادل نظر با آنها(

Ca43/2601/3040/4004

آشنایی با بازار و توانمندی در زمینه معرفی و بازاریابی محصول و 
فراورده های تولیدی 

Ca53/3821/3760/4075

Ca63/1421/3590/4326پیشینه سکونت و کار و زندگی در روستا
Ca73/2601/4130/4337روحیه و تجربه مشارکت و کار گروهی

Ca82/9221/2990/4458مردمی بودن و تکریم مخاطبان
Ca93/0591/3710/4489توان نیازسنجی و برنامه ریزی امور به صورت مشارکتی

Ca102/8481/2830/45110توانایی ایفای نقش مربی با ارایه راهنمایی و مشاوره گام به گام
Ca112/8041/2870/45911برخورداری از شهرت و اعتبار اجتماعی

Ca122/6031/2530/48112آشنایی با امور حسابداری و مالی
Ca132/8041/3760/49113داشتن روحیه خالقیت و کارآفرینی 

Ca142/7601/3850/50214برخورداری از تحصیالت و آموزش های مرتبط
Ca153/2501/1320/50315میل به تسهیم اطالعات و تبادل تجربه

Ca162/2401/1770/52516اطالع و آگاهی از امور اداری و خدمات دولتی قابل عرضه به زنان
Ca172/6621/4170/53217توانایی رایزنی با صاحب نفوذان محلی برای پیشبرد کسب وکارها
القای حس پشتیبانی و برقراری رابطه عاطفی با مخاطبان با بروز 

انگیزه، پشتکار، دلسوزی و مسئولیت پذیری
Ca182/0291/0870/53618

پیشینه و تجربه کسب و کار و تسلط به موضوع های مرتبط با 
فعالیت اقتصادی

Ca192/3481/3580/57819

Ca202/1271/3400/63020توانایی رایزنی و حل و فصل مسئله ها و درگیری ها )مدیریت تعارض(

در بین 15 نشـانگر نمایای پیامدهای تسهیلگری )جدول 
4(، باالتریـن رتبـه، به "تقویت معیشـت خانوارهـا" ،"ارتقای 
"بهره گیـری و  کارآفرینـی" و  بـر  مبتنـی  محلـی  فرهنـگ 

انتقـال دانش بومی و میراث کسـب و کار محلـی و خانوادگی" 
اختصـاص یافته اسـت.
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جدول 4- توصیف گویه های سنجش پیامدهای تسهیلگری 

انحراف میانگیننشانگویه ها
معیار

ضریب 
رتبهتغییرات

تقویت معیشت خانوارها )تنوع شغلی، کسب درآمد اصلی 
یا تکمیلی، پس انداز، افزایش ارزش دارایی ها(

CO13/6131/1370/3151

CO23/7751/2820/3402ارتقای فرهنگ محلی مبتنی بر کارآفرینی
بهره گیری و انتقال دانش بومی و میراث کسب و کار محلی و 

خانوادگی
CO33/4511/1800/3423

CO43/4511/2530/3634کاهش مهاجرت و افزایش تعلق مکانی
کمک به تاب آوری مردم محلی در مقابل مسئله های 

محیطی )تغییر اقلیم و ...(
CO53/3241/2950/3905

CO63/2351/2760/3956کاهش تهیدستی و محرومیت
CO73/2301/3430/4167کاهش مسئله ها و ناهنجاری های اجتماعی

کمک به خوداتکایی اقتصادی زنان از راه کسب درآمد، 
تملیک دارایی و پرورش قابلیت های مولد

CO83/2401/3630/4218

تنوع بخشی به اقتصاد محلی مبتنی بر بهره برداری از 
ظرفیت های موجود در زمینه گردشگری، صنایع دستی، .... 

CO93/0691/4060/4589

افزایش سرمایه اجتماعی زنان )مشارکت، حضور، منزلت 
اجتماعی...(

CO102/6911/3570/50410

ایجاد اشتغال مولد و کاهش بیکاری آشکار و پنهان در 
منطقه

CO112/2501/1830/52611

CO122/7501/4730/53612حفظ منابع طبیعی
CO132/2451/2270/54713توسعه سرمایه انسانی زنان

CO142/2161/2290/55514توسعه زنجیره ارزش محصوالت محلی
CO152/0151/2010/59615توسعه بازار محلی

نمـره  محاسـبه  بـه  مولفـه؛  بهتـر سـه  توصیـف  بـرای 
ترکیبـی در بـازه رقمـی بیـن صفـر و یک اقدام شـد. بـر این 
اسـاس، 36/76 درصـد پاسـخگویان کارکردهای تسـهیلگران 
را در سـطح ضعیـف، 47/06 درصـد در سـطح متوسـط و 
16/18 درصـد در سـطح خـوب ارزیابـی کردنـد. همچنیـن 
اطالعـات نشـان می دهـد کـه، 32/84 درصـد پاسـخگویان 
قابلیت های تسـهیلگران را در سـطح ضعیـف، 52/94 درصد 
در سـطح متوسـط و 14/22 درصـد در سـطح خـوب ارزیابی 

کردنـد. سـرانجام،25 درصد پاسـخگویان پیامدهـای فعالیت 
تسـهیلگران بـرای توسـعه محلـی و توانمنـدی زنـان را در 
سـطح ضعیـف، 46/57 درصـد در سـطح متوسـط و 28/43 

درصـد در سـطح خـوب ارزیابـی کردنـد.  
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جدول 5- طبقه بندی وضعیت مولفه های سه گانه تسهیلگری کارآفرینی زنان

وضعیت 
مولفه ها

پیامدهاقابلیت هاکارکردها

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدامنه طبقه

0/337536/766732/845125/00-0/0ضعیف

34/669647/0610852/949546/57-0/0متوسط

66/03316/182914/225828/43-0/1خوب

بـرای مقایسـه میـزان اهمیـت هـر کـدام از سـه مؤلفـه 
مـورد بررسـی از آزمـون فریدمـن اسـتفاده شـد کـه نتایـج 
بیانگـر اهمیـت متفـاوت آنهـا اسـت. بـر ایـن اسـاس، مؤلفه 
پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگران بـرای توسـعه کارآفرینـی و 

توانمنـدی زنـان دارای اهمیـت باالتـری بـوده اسـت و پـس 
تسـهیلگر و  صالحیت هـای  قابلیت هـا و  ترتیـب  بـه  آن  از 

کارکردهـای تسـهیلگر قـرار دارنـد )جـدول 6(. 

جدول 6- مقایسه مولفه های سه گانه تسهیلگری کارآفرینی زنان

میانگین رتبه ایانحراف معیارمیانگین حسابیمؤلفه ها

4/071/872/28پیامدهای فعالیت تسهیلگران 

3/702/211/95قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر

3/502/101/77کارکردهای تسهیلگر

مقدار کای اسکویر: 28/09، معنی داری: 0/000

کارآفرینـی  تسـهیلگری  سـه گانه  مولفه هـای  مقایسـه 
زنـان: بـرای مقایسـة سـه مولفـه کارکـرد، قابلیـت و پیامد در 
بیـن گروه هـای مختلـف پاسـخگویان، ابتـدا میانگیـن ردیفی 
گویه هـای مربـوط بـه هـر دسـته از مؤلفه هـا محاسـبه شـد. 
سـپس از طریق آزمـون من وایتنـی  )بین گروه هـای دو تایی( و 
میانگیـن  چندگانـه(  گروه هـای  والیـس  )بـرای  کروسـکال 
مؤلفه هـا مقایسـه شـد. بنابـر یافته هـا )جـدول 7(، بیـن افراد 
مالـک زمیـن/ باغ در زمینـه مؤلفه های کارکـرد و پیامد تفاوت 
معنـی داری وجـود دارد. در هـر دو مـورد افـرادی کـه مالـک 
زمین/باغ هسـتند کارکرد تسـهیل و پیامد فعالیـت آن را باالتر 
ارزیابـی کرده انـد. همچنین افـراد دارای دام و بدون دام نیز در 
خصـوص مؤلفـه پیامـد تفاوت معنـی داری دارند و افـرادی که 

دارای دام هسـتند پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگر برای توسـعه 
اشـتغال را باالتـر ارزیابـی کرده انـد. وضعیـت تأهـل و دریافت 
تسـهیالت نیـز بـر ارزیابـی از پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگر 
تأثیرگـذار اسـت. در واقع افـراد متأهل و افرادی که تسـهیالت 
دریافـت کرده انـد میانگیـن رتبـه ای باالتـری در مقایسـه بـا 
افـراد مجـرد و افـرادی کـه تسـهیالت دریافـت نکرده انـد در 
زمینـه مؤلفـه پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگران بـرای توسـعه 
محلـی و توانمندی زنان دارا هسـتند. بین افـرادی که در دوره 
آموزشـی شـرکت کرده انـد و افرادی کـه شـرکت نکرده اند در 
زمینـه مؤلفه هـای کارکـرد و پیامد تفـاوت معنـی داری وجود 
آموزشـی شـرکت کرده انـد  دارد. در هـر دو مـورد در دوره 
کارکرد تسـهیل و پیامد فعالیـت آن را باالتـر ارزیابی کرده اند.  
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جدول 7- مقایسه مولفه های سه گانه تسهیلگری کارآفرینی زنان در بین گروه های دوگانه پاسخگویان )آزمون من وایتنی(

پیامدقابلیتکارکردمؤلفه ها
مقدار Z (sig)میانگین رتبه ایمقدار Z (sig)میانگین رتبه ایمقدار Z (sig)میانگین رتبه ایگروه پاسخگویان
سرپرستی خانوار

0/423-97/53بله
)0/672(

97/75-0/395
)0/693(

100/16-0/102
)0/919( 101/86101/81101/21خیر

نوع خانوار
0/536-100/96هسته ای

)0/592(
102/23 -0/118

)0/906(
101/28-0/369

)0/712(106/68100/71105/22گسترده
بومی بودن

0/867-110/33بله
)0/386(

94/30 -0/547
0/585(

109/98-0/837
)0/403( 99/22101/3199/27خیر

وضعیت اشتغال سرپرست
1/212-99/35بله

)0/226(
100/80 -3/148

)0/882(
100/03-0/710

)0/477( 115/93102/83109/75خیر
مالکیت زمین/ باغ

2/707-109/60بله
 )0/007( **

100/59 -0/304
)0/761(

111/75-3/429
 )0/001( ** 86/23103/2182/16خیر

وضعیت دامداری
0/203-99/54دارای دام

)0/839(
101/74 -0/260

)0/795(
118/11-3/704

 )0/000( ** 101/2199/5987/49بدون دام
وضعیت تأهل

0/110-100/80بله
)0/912(

95/05 -1/009
)0/313(

106/94-2/064
 )0/039(* 101/79104/1688/31خیر

عضویت در صندوق
0/297-99/23بله

)0/767(
95/00 -0/749

)0/454(
97/39-0/493

)0/622( 102/54103/36102/89خیر
دریافت تسهیالت

1/887-91/67بله
)0/059(

97/89-0/388
)0/698(

115/12-3/765
 )0/000(** 107/02101/0484/50خیر

شرکت در دوره آموزشی
2/892-115/12بله

 )0/004( **

98/16-0/581
)0/561(

113/77-2/615
** )0/009( 91/07103/0092/02خیر

عضویت در تعاونی
0/481-103/53بله

)0/630(
104/77-0/869

)0/385(
97/92-1/282

)0/200( 99/4497/38108/82خیر

* معنی داری سطح 0/05، ** معنی داری سطح 0/01
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همچنیـن یافته ها نشـان داد کیفیت فعالیـت در صندوق 
بـر ارزیابـی از قابلیـت تسـهیلگران تأثیرگـذار اسـت و افرادی 
کـه بـه صـورت منظـم فعالیـت می کننـد ارزیابی بهتـری از 
قابلیـت تسـهیلگر ارائـه می کننـد. چارچـوب همـکاری بـا 
تسـهیلگر بـر کارکـرد و پیامـد تأثیرگـذار اسـت. افـرادی که 
در پـروژه ترسـیب کربـن کار می کننـد کارکـرد تسـهیلگر 

را باالتـر و افـرادی کـه طـرح کارآفرینـی سـبز کار می کننـد 
پیامـد فعالیـت تسـهیلگر را بهتر ارزیابی می کننـد. در نهایت 
بـازه تعامـل نیـز بـر ارزیابـی از قابلیـت تسـهیلگر تأثیرگـذار 
اسـت و افـرادی کـه بـه صـورت هفتگـی بـا تسـهیلگر تعامل 
دارنـد ارزیابـی بهتری از قابلیت تسـهیلگر دارنـد )جدول 8(. 

جدول 8- مقایسه مولفه های سه گانه تسهیلگری کارآفرینی زنان در بین گروه های پاسخگویان )آزمون کروسکال والیس(

پیامدقابلیتکارکردمؤلفه ها

گروه پاسخگویان
میانگین 
رتبه ای

)sig( آزمون
میانگین 
رتبه ای

)sig( آزمون
میانگین 
رتبه ای

)sig( آزمون

کیفیت فعالیت در صندوق
101/66منظم

0/084
)0/959(

114/72
9/204

** )0/010(

95/37
2/681

)0/262(
104/0597/45110/09متناوب
101/3781/00104/96راکد

حیطه فعالیت تعاونی
100/05زراعی

2/515
)0/284(

100/34
0/194

)0/908(

93/43
3/122

)0/210(
108/09101/17107/46دامی

89/11105/58109/30صنایع دستی
چارچوب همکاری با تسهیلگر

116/37صندوق اعتبارات
17/148

** )0/000(

100/72
0/805
)0/669(

95/59
11/881

** )0/003(
79/33108/2494/97پروژه ترسیب کربن
8/7597/71132/57طرح کارآفرینی سبز

بازه تعامل
99/45هفتگی

2/544
)0/467(

128/48
15/903

** )0/001(

96/86
0/849

)0/838(
106/4186/99103/01ماهانه

90/0498/2995/44هر چند ماه یکبار
97/5094/24105/50ساالنه
خدمات دریافتی

93/62آموزش )دوره آموزشی(

4/229
)0/517(

102/55

5/799
)0/326(

99/14

7/133
)0/211(

111/09103/1296/18مشاوره
107/0099/7898/38اطالعات

113/3348/42140/75تسهیل امور عضویت
92/78107/56135/39حمایت مالی/ اعتباری

92/30122/40122/10حمایت معنوی و اجتماعی

* معنی داری سطح 0/05، ** معنی داری سطح 0/01  
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تسـهیلگری  سـه گانه  مولفه هـای  همبسـتگی 
کارآفرینـی زنـان و متغیرهای مورد بررسـی: محاسـبه 
ضریـب  همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد کـه سـه مؤلفـه 
مورد بررسـی بـا همدیگـر رابطه مثبـت و معنـی داری دارند. 
همچنیـن بیـن نمـره کارکرد تسـهیلگر و قابلیت تسـهیلگر با 
متغیـر تحصیـالت رابطـه مثبت و معنـی داری وجـود دارد. با 
افزایـش تحصیالت، پاسـخگویان کارکرد  و قابلیت تسـهیلگر 
را بهتـر ارزیابـی می کننـد. افـزون بـر ایـن، متغیـر پیشـینه 

فعالیـت در کسـب و کار نیـز بـا متغیـر ارزیابـی از قابلیـت 
تسـهیلگر و پیامـد فعالیـت او رابطـه مثبت معنـی داری دارد. 
در نهایـت بیـن متغیرهای میزان تسـهیالت دریافتی، شـمار 
تسـهیلگر همکار بـا متغیر پیامدهای فعالیت تسـهیلگر رابطه 
مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. بـه طـوری کـه بـا افزایش 
میـزان تسـهیالت دریافتی و شـمار تسـهیلگر همـکار ارزیابی 
پاسـخگویان از پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگر بهبـود می یابد 

)جـدول 9(. 

جدول 9- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن سه مولفه کارکرد، قابلیت و پیامد با سایر متغیرها

متغیرها
پیامدقابلیتکارکرد

sigمقدار آزمونsigمقدار آزمونsigمقدار آزمون

0/0490/2040/0320/6250/0150/834شمار اعضای خانواده
0/0390/592-0/0270/705-0/0170/813-پیشینه سکونت

0/0300/673-0/0930/189-0/0650/369-سن
0/1490/0410/1330/059*0/2890/000**تحصیالت

0/0810/2500/1260/0760/0960/171پیشینه عضویت در تعاونی
0/1540/030*0/1220/0830/1280/071میزان تسهیالت دریافتی

0/0160/8230/0200/8280/1300/065درآمد 
0/1830/009**0/1700/015*0/0740/192پیشینه فعالیت در کسب و کار

0/2170/003**0/0450/5280/0800/257شمار تسهیلگر همکار
0/0100/8910/0350/6250/0690/325رضایت از زندگی

0/4180/000**0/5300/000**--کارکرد
0/2960/000**--0/5300/000**قابلیت
--0/2960/000**0/4180/000**پیامد

* معنی داری سطح 0/05، ** معنی داری سطح 0/01

تحلیـل مولفه هـای سـه گانه تسـهیلگری زنان روسـتایی 
مبتنـی بـر مـدل معادله های سـاختاری: متغیرهــای مــورد 
کارکردهـای  شــامل:  تحقیـق  الگـوی  قالـب  در  تحلیـل 
تسـهیلگر، قابلیت هـا و صالحیت هـای تسـهیلگر و در نهایـت 
محلـی و  توسـعه  بـرای  تسـهیلگران  فعالیـت  پیامدهـای 

متغیـر   3( مکنـون  متغیرهـای  ایـن  می باشـد.  توانمنـدی 
مکنون( به وسـیله نشانگرهای نمایا )55 نشانگر(، سـنجش و 

انـدازه گیــری شـدند. به منظور بررسـی و تحلیـل رابطه های 
خطی بیــن ایــن متغیرهــا از مدل معادله های ســاختاری 
اسـتفاده شـد. داده هـای پژوهـش بـه منظـور تأییـد روایـی و 
پایایــی ارزیابـی شدند و دو مـدل انـدازه گیـری و سـاختاری 

در بیــن متغیرهــای پژوهش بررسـی شـدند.
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   PLSشکل 2- مدل ساختاری ترسیم شده در نرم افزار

برای بررسـي پایایـي مدل در نرم افزارPLS ، به محاسـبه 
بارهـای عاملـی، ضریـب آلفای کرونبـاخ و نیز پایایـی ترکیبی 
اقدام شـد )شـکل 3 و جدول 10(. در این بین، بارهای عاملي 
از طریق محاسـبه مقدار همبسـتگي شـاخص های یک سـازه 
با آن سـازه مشـخص مي شـوند. بــار عاملــی 0/7 و بیشــتر 
هــر گویـه در تحلیـل عاملـی تاییـدی نشـانگر سـازه خـوب 
تعریــف شـده اســت و همچنین بــار عاملی گویـه هـا بایـد 

دسـت کم در ســطح 0/01 معنــادار باشــد. برخـی کم ترین 
مـدل  بارعاملـی  پذیـرش  دامنـه  عنـوان  بـه  0/5را  مقـدار 
اندازه گیـری برگزیده انـد؛ چنانچـه ایـن مقـدار کم تـر از0/7 
بـوده ولـی شـمار مشـاهده پذیرها کـم باشـد و AVE متغیـر 
مربوطـه بـاالی 0/5 باشـد، می توان متغیر مشـاهده پذیر را در 

مـدل اندازه گیـری حفظ نمـود )چیـن، 1998(. 

جدول 10- بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش 

پیامدهاکارکردهاقابلیت ها
بارعاملینماد بارعاملینماد بارعاملینماد 
ca10/748fu10/788co10/796
ca20/567fu20/760co20/823
ca30/573fu30/787co30/795
ca40/813fu40/796co40/839
ca50/827fu50/797co50/771
ca60/795fu60/787co60/789
ca70/782fu70/722co70/824
ca80/809fu80/769co80/789
ca90/704fu90/768co90/765
ca100/822fu100/766co100/787
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پیامدهاکارکردهاقابلیت ها
بارعاملینماد بارعاملینماد بارعاملینماد 
ca110/830fu110/807co110/761
ca120/787fu120/706co120/849
ca130/821fu130/781co130/859
ca140/801fu140/810co140/728
ca150/792fu150/781co150/843
ca160/756fu160/792
ca170/791fu170/699
ca180/686fu180/707
ca190/768fu190/811

ca200/752fu200/808

ادامه جدول 10- بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش 

میـزان  درونـي،  پایـداری  بـرای  کرونبـاخ  آلفـای 
همبسـتگي بیـن یـک سـازه و شـاخص های مربـوط بـه آن 

مي کنـد. ارزیابـي  را 
بـرای آلفـای کرونبـاخ  مقـدار بـاالی  0/9 عالـی، 0/8 
خـوب، مقـدار بـاالی 0/7 قابـل قبول اسـت. پایایـي ترکیبي 
همچـون آلفـای کرونبـاخ، پایایـي درونـي سـازه ها را ارزیابي 
مي کنـد و برتری آن نسـبت بـه آلفای کرونباخ در این اسـت 

کـه پایایـي سـازه ها نـه بـه صـورت مطلـق بلکـه بـا توجـه 
بـه همبسـتگي سازه هایشـان بـا یکدیگـر محاسـبه می شـود 
سـازه هایـی کـه مقـدارCR  آن هـا باالتـر از مقـدار 6/. باشـد 
پایایــی قابـل قبولـی دارنـد و هـر چـه ایـن مقـدار بـه یـک 
نزدیکتــر باشـد، پایایـی آن بیشـتر اسـت )رایکو، 1998(. بر 
ایـن پایـه، نتایـج بدسـت آمده از پایایي متغیرهـای پنهان در 

حـد قابـل قبولی اسـت )جـدول 11(.

جدول 11- آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و متوسـط واریانـس اسـتخراج شـده متغیرهای پنهان

CRAVEآلفای کرنباخمتغیرها

0/9640/9670/597کارکردهای تسهیلگران
0/9620/9620/585قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگران

0/9600/9630/643پیامدهای فعالیت تسهیلگران 

آزمـون روایـی مـدل اندازه گیـری: بـه طـور کلـي روایي 

ابـزار تعییـن مي کند که پرسـش مطرح شـده در پرسشـنامه 

را  دارد  نظـر  مـورد  پژوهشـگر  کـه  مفهومـي  همـان  آیـا 

مي سـنجد یـا خیر. بـرای این منظور از میانگیــن واریانــس 

اســتخراج شــده و آزمـون فورنـل و الرکر اسـتفاده شـد. در 

 ،)Validity Convergent( راستای روایـی تشــخیصی همگرا

از روش تعییــن میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده بـه 

منظــور تعییــن روایــی ابــزار اندازه گیری اســتفاده شـد. 

روایـی همگـرا بـه بررسـی میـزان همبسـتگی هـر سـازه بـا 

متغیرهـا )شـاخص هـا( خـود مـی پـردازد. فرنــل و الکــر 

مقادیر 0/5و بیشــتر را بــرای متوســط واریانـس اسـتخراج 

شــده سـازه هـا توصیـه مـی کننـد. سـازه هایـی کـه مقـدار  
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AVE آن هـا باالتـر از 0/5 باشـد، روایـی قابـل قبولـی دارنـد 

)ایگلسیاس، 2004( و ایــن امــر بـه معنــای آن اسـت کـه 

ســازه مـورد نظـر حــدود 50 درصـد و یـا بیشـتر واریانـس 

نشــانگرهای خــود را تبییــن مـی کنــد )چیــن، 1988(. 

متغیرهـای  بـاالی  همگـرای  روایـی  نشـان دهنده،  یافته هـا 

روایـی  سـنجش  بـرای   .)11 )جـدول  می-باشـد  پژوهـش 

تشــخیصی واگـرای  ابــزار اندازه گیـری از آزمـون فورنـل و 

الرکـر اسـتفاده شـد )جـدول 12(. طبـق ایـن معیـار، یـک 

متغیـر پنهـان در مقایسـه بـا دیگـر متغیرهـای پنهـان، باید 

خـود  مشـاهده پذیرهای  بیـن  در  را  بیش تـری  پراکندگـی 

داشـته باشـد. جـذر میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده هـر 

متغیـر پنهـان بایـد بیش تر از بیشـینه همبسـتگی آن متغیر 

بـا دیگر متغیرهای پنهان مدل باشـد. این شـاخص از ترکیب 

مقدار همبسـتگی بیـن متغیرهای پنهان و متوسـط واریانس 

اسـتخراج شـده بـه دسـت خواهدآمـد. همچنین، مقـدار زیر 

5 بـرای شـاخص تـورم واریانـس نشـان دهنده روایـی مـدل 

اندازه گیـری ترکیبـی می باشـد )جـدول 13(.

جدول12- همبستگی و روایی عامل ها و متغیرهای تحقیق

کارکردهای 
تسهیلگر

قابلیت ها و صالحیت های 
تسهیلگر

پیامدهای فعالیت 
تسهیلگران

*0/773کارکردهای تسهیلگر
*0/6500/765قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر

*0/6030/7170/802پیامدهای فعالیت تسهیلگران

* جذر میانگین واریانس استخراج شده )AVE( هر یک از سازه ها

جدول 13- مقدار شاخص تورم واریانس

شاخص تورم واریانس VIFمتغیر

2/433                       قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر       پیامدها

1/000قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر کارکردهای   تسهیلگر

2/430کارکردهای تسهیلگر       پیامدها

برازش مدل ساختاری
سـنجش ضریب هـای معنـاداری Z (t-values) معیـاری 
)بخـش  مـدل  در  سـازه ها  بیـن  رابطـه ی  سـنجش  بـرای 
سـاختاری( مي باشـد. در سـطح اطمینـان 90 درصـد، 95 
درصـد و 99 درصـد ایـن مقـدار بـه ترتیب بـا حداقـل آماره 
تـی 1/64، 1/96 و 2/58 مقایسـه می شـود )شـکل4(. نتایـج 
صالحیت هـای  قابلیت هـا و  بیـن  مسـیر  می دهـد  نشـان 
 4/416 معنـاداری  ضریـب  دارای  پیامدهـا  تسـهیلگر و 
می باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن مقـدار از 2/58 بیش تـر 

صالحیت هـای  قابلیت هـا و  بیـن  رابطـه  صحـت  اسـت، 
تسـهیلگر و پیامدهـای فعالیت هـای تسـهیلگران را در سـطح 
قابلیت هـا و  بیـن  مسـیر  می دهـد.  نشـان   99% اطمینـان 
دارای  تسـهیلگر  کارکردهـای  تسـهیلگر و  صالحیت هـای 
ضریـب معنـاداری 10/859 می باشـد، که صحـت رابطه بین 
آنهـا را در سـطح اطمینـان %99 نشـان می دهد. مسـیر بین 
کارکردهـای تسـهیلگر و پیامدهـای فعالیت های تسـهیلگران 
دارای ضریـب معناداری2/768 می باشـد، صحـت رابطه بین 
کارکردهـای تسـهیلگر و پیامدهـا را در سـطح اطمینان 99% 
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نشـان می دهـد. همچنیـن بـرای کنتـرل کـردن معنـاداری رابطه هـای میـان هـر پرسـش و متغیـر مربوطـه نیـز مي تـوان از 
ضریب هـای معنـاداری z اسـتفاده کـرد )جـدول 14(.

   zجدول 14-ضریب های مسیر و معنی داری

TPضریب مسیرمتغیر

0/5574/4160/000قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر     پیامدها
0/3612/7680/006قابلیت ها و صالحیت های تسهیلگر      کارکردها

0/3612/7680/006کارکردهای تسهیلگر        پیامدها

 
PLS در مدل ترسیم شده درZ  شکل 3- ضریب های معنی داری

R2 معیـار دیگـری اسـت کـه نشـان از تأثیـر یـک متغیر بـرون زا بر یـک متغیـر درون زا دارد و سـه مقـدار )0/67، 0/33، 

0/19(  بـه عنـوان مقـدار مـالک بـرای سـه سـطح ضعیف، متوسـط و قـوی R2 در نظـر گرفته مي شـوند )جـدول 15(.

جدول 15- مقدار ضریب تبیین برای متغیرهای درونزا

ضریب تبیین R Square متغیرها
0/589کارکردها
0/750پیامدها

شـاخص اعتبار اشـتراک متغیرهای پنهـان معیار دیگری 
اسـت کـه کیفیـت ابزارهـای اندازه گیـری را نشـان می دهد. 
در ایـن زمینـه، SSO مجموع مجذورات مشـاهد ه ها برای هر 
بلـوک پنهـان،  SSE مجمـوع مجـذور خطاهـای پیش بینـی 
بـرای هـر بلـوک متغیـر پنهـان و  SSO/SSE نیـز شـاخص 
اعتبار اشـتراک یا COM-CV را نشـان می دهد. اگر شـاخص 

وارسـی اعتبـار اشـتراک متغیرهـای پنهان مثبت باشـد مدل 
اندازگیری، کیفیت مناسـب دارد. چنان که مشـاهده می شـود 
مـدل نیـز بـر پایـه معیـار مثبـت بـودن اندازه هـا، مناسـب 
اسـت. بنابراین شـاخص های مربـوط به بررسـی کیفیت ابزار 

اندازه گیـری دارای انـدازه قابـل قبول هسـتند.
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جدول16- اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان

SSOSSE1-SSE/SSOمتغیرها

200015370/2315قابلیت ها 
1500787/1070/475پیامدها
20001321/3070/339کارکردها

مقـدار  حاصل ضـرب  از   Redundancy معیـار  سـرانجام، 
اشـتراکي سـازه ها در مقادیـر  R2 مربـوط بـه آنها به دسـت 
مي آیـد. بـرای محاسـبه مقـدار اشـتراکي هـر متغیـر پنهـان 
مرتبـه اول، مقـدار اشـتراکي شـاخص های )گویه هـای( آن 

متغیـر مـورد نیـاز اسـت. مقـدار اشـتراکي هـر شـاخص از 
بـه تـوان دو رسـاندن مقـدار بـار عاملـي بـه دسـت مي آیـد 

.)1395 رضـازاده،  )داوری و 

جدول 17- معیار Redundancy متغیرهای مکنون درونزای مدل

R2 مقدار اشتراکی سازه هامقدارRedundancy معیار
0/5890/5580/328کارکردها
0/7500/5870/440پیامدها

تغییرپذیـری  از  بـه طـور میانگیـن حـدود 38 درصـد 
بـرون زای  از طـرف سـازه های  سـازه های درون زای مـدل 
مـدل، تأثیـر می گیـرد. ایـن مقـدار گویـای بـرازش مناسـب 

مـدل سـاختاری اسـت.
برای بررسـي بـرازش مـدل کلـي، روش  GOF )نیکویي 
رضـازاده،  )داوری و  شـد  اسـتفاده  زیـر  شـرح  بـه  بـرازش( 

 :)1395

بـا توجـه بـه سـه مقـدار 0/01، 0/25 و 0/36 بـه عنوان 
مقدارهـای ضعیـف، متوسـط و قـوی بـرای نیکویـی بـرازش 
)GOF(، حاصـل شـدن مقـدار 0/62 بـرای ایـن معیار نشـان 
دهنـده ی بـرازش کلی قـوی مـدل معادله های سـاختاری در 

پژوهـش حاضر اسـت. 

نشـان  اندازه گیـری،  ابـزار  پایایـی  روایـی و  آزمون هـای 
داد کـه شـاخص ها، معیـار مناسـبی بـرای سـنجش متغیـر 
پنهـان مربـوط می آینـد. بنابرایـن، مدل هـای اندازه گیـری 
توانسـته اند متغیـر پنهـان مربـوط بـه خـود را بـه خوبـی 
اندازه گیـری کنـد. در آزمـون مـدل سـاختاری، بـر مبنـای 
از  درصـد  پژوهـش75  متغیرهـای  تبییـن،  ضریـب  مقـدار 
واریانـس متغیـر وابسـته پیامدهـای فعالیـت تسـهیلگران را 
تبییـن می کننـد و متغیـر مسـتقل قابلیت هـا 58/9 درصـد 
از واریانـس متغیـر میانجـی کارکردهـا را تبییـن می کنـد. 
بـرازش  نیکویـی  معیـار  بـرای  مقـدار0/62  شـدن  حاصـل 
)GOF( نشـان دهنـده ی بـرازش کلی قوی مـدل معادله های 
سـاختاری در این پژوهش اسـت. معیار Redundancy نشـان 
می دهـد به طـور میانگین حـدود 38 درصـد از تغییرپذیری 
بـرون زای  از طـرف سـازه های  سـازه های درون زای مـدل 
مـدل، تأثیـر می گیـرد. این معیـار نیز گویای برازش مناسـب 

مدل سـاختاری اسـت.
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 نتیجه گیری و پیشنهادها
توسـعه حرفـه ای و نهـادی تسـهیلگری به عنـوان یکی از 
کارکردهـای مـورد انتظـار از ترویج، نیازمند کسـب شـناخت 
کارکـرد و  لحـاظ  بـه  چـه  آن،  مختلـف  ابعـاد  دربـاره  الزم 
وظایـف مربوطـه و چه به لحـاظ قابلیت های مورد نیـاز و نیز، 
دسـتاوردهای محتمـل از طریـق انجـام پژوهش هـای علمـی 
اسـت. یافته هـای ایـن تحقیـق گویـای پیوند بین سـه مولفه 
برخـورداری از قابلیت هـای تسـهیلگری بـا انجـام اثربخـش  
بـرای  تسـهیلگری  پیامدهـای  انتظـار و  مـورد  کارکردهـای 
کارآفرینـی زنـان روسـتایی بود. تسـهیل کارآفرینی مسـتلزم 
برانگیـزش گـروه هـدف )در اینجا زنـان روسـتایی(، آموزش، 
سـازماندهی، شبکه سـازی، کمـک بـه تشـخیص فرصت هـا، 
کمـک بـه تامیـن و بسـیج منبع هـا، برقـراری پیونـد بـا بازار 
در راسـتای کارآفرینـی اسـت. یـک تسـهیلگر کارآفرینـی به 
فـرد یـا گروهـی از افـراد در فرآینـد راه انـدازی و یـا توسـعه 
کسـب وکار کمـک می کنـد تـا بـه نتیجـه یـا تصمیمـی در 
زمینه کسـب وکار برسـند که همـه مسـئولیت آن را به عهده 
بگیرنـد و بـه طـور کامل متعهـد به اجـرای طرح کسـب وکار 
خویـش باشـند. یک تسـهیلگر کارآفرینی زنان روسـتایی، در 
پـی فراهم آوردن فضا یا چارچوبی برای شـکل گیری فرآیندی 
را  اسـت کـه تصمیم گیـری و کنـش کارآفرینانـه مشـترک 
ممکـن می سـازد. از بعـد دیگر، تسـهیل کارآفرینی مسـتلزم 
از قابلیت هـای مـورد نیـاز اسـت. قابلیت هـای  برخـورداری 
تسـهیلگری، مبیـن توانمندی هـای مـورد نیـاز بـرای انجـام 
تسـهیلگری اسـت. بـه عبـارت دیگـر، تسـهیلگری نیازمنـد 
هماننـد  فنونـی  از  بهره گیـری  مهارت هـا و  از  برخـورداری 
آشـنایی بـه قانـون و مقـررات و سـاختار نهادهـای ذیربـط، 
مشـاوره دهی، آمـوزش، مدیریت و رهبـری، برقـراری ارتباط، 
بازاندیشـی و غیـره و داشـتن نگرشـی تسـهیلگرانه مبتنی بر 
توانمندسـازی از طریق همیاری اسـت. برخـی از قابلیت های 
شناسـایی شـده در ایـن تحقیق، از سـوی پژوهشـگران دیگر 
نیز اشـاره شـده اسـت )سـیلیرز، 2000؛ هیـروکاوا و کیتون، 

1383؛  سـام آرام،  کمالـی،1390؛  2018؛  ماروتـو،  1995؛ 
شـریف زاده و شـریفی، 1388(. ایـن قابلیت هـا می توانـد در 
قالـب دوره های آموزش رسـمی دانشـگاهی یـا ضمن خدمت 
شـکل گرفته و در جریـان کار میدانـی بـا گروه هـا، بـه صورت 
تجربـی و از طریق بازاندیشـی انتقادی توسـعه یابـد )کولب و 
روث ول، 2002(. بنابـر تحقیقـات پیشـین )مریدالسـادات و 
همـکاران، 1386؛ شاه پسـند و همـکاران، 1395(، بـه لحـاظ 
توسـعه حرفـه ای، بهره مندی تسـهیلگران از چارچوب معینی 
بـرای تدویـن و تنظیـم محتـوای برنامه هـای تسـهیلگری بـا 
هـدف ایجاد انگیزه، اشـتراک دانش و اطالعات، مشـاوره دهی 
فنـی و  مهارت هـای  ارتقـای  تصمیم گیـری،  جریـان  در 
حرفـه ای، ارتباط هـای اجتماعـی و رسـمی، سـازماندهی و یا 
تقویـت تشـکل های زنـان روسـتایی بـا رویکـرد کارآفرینـی، 
تسـلط و کاربـرد روش هـای گوناگـون بـه اقتضـای موقعیـت 
تسـهیلگری )تسـهیلگر، گـروه هـدف و زمینـه تسـهیلگری(، 
ترویـج رقابت بین تسـهیلگران در راسـتای ترغیـب نوآوری و 
زنـان  کارآفرینانـه  جهت دهـی  فرآینـد  در  ابتکارعمـل 
روسـتایی، سـامان یافتگی تسـهیلگران در قالـب یک تشـکل 
صنفـی هماننـد کانـون یـا انجمـن تسـهیلگران در سـطح 
محلـی و فراتـر از آن بـا محوریـت خـود آان، می توانـد ضمن 
کمـک بـه ارتقـای هویـت حرفـه ای، زمینـه را بـرای تبـادل 
آموزه هـا، ارایـه خدمـات آموزشـی و مشـاوره ای و در نتیجـه، 
توانمندسـازی آنـان بـرای کارکـرد اثربخش تـر فراهـم آورد. 
سـرانجام، در بعد سـوم، تسـهیلگران برخوردار از قابلیت های 
تسـهیلگری می بایسـت کارکردهـای خـود را بشناسـند و بـه 
طـور اثربخـش انجام دهند. کارکردهای تسـهیلگری به معنی 
مجموعـه وظایفـی اسـت که بـرای ایفـای نقش تسـهیلگر به 
انجـام رسـد. یافته هـای ایـن تحقیـق همسـو بـا یافته هـای 
2002؛  مک فـازدن،  2008؛  )سـیر،  پیشـین  پژوهش هـای 
شـریف زاده و شـریفی، 1388(، مبین آن اسـت کـه به لحاظ 
کارکـردی تسـهیلگران در پي فراهم سـازي زمینه کارجمعي، 
ظرفیت هـا و  بسـیج  پایـه  بـر  مشـکالت  رفـع  شناسـایي و 
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مدیریـت  خودگردانـي و  قـدرت  بهبـود  محلـي،  منبع هـای 
در سـطح محلـي در قالـب پروژه هـاي توسـعه اي مي باشـند. 
الزم و  قابلیت هـای  از  تسـهیلگران  برخـورداری  صـورت  در 
بهره گیـری از ایـن قابلیت هـا در انجـام کارکردهـای مـورد 
نظـر، می تـوان بـه بـروز پیامدهـای مثبـت و سـازنده امیدوار 
بـود. بنابـر یافته های این تحقیق و تحقیقات پیشـین همسـو 
)شـریفی و پیش بیـن، 1394؛ سـلواراج و سـوگانیا، 2015؛ 
نشـان دهنده  تسـهیلگری  پیامدهـای  راجاگوپـال،2020(، 
دسـتاوردها و اثرگذاری هـای مثبـت فعالیت های تسـهیلگری 
بـه  اعتمـاد  تعهـد و  انگیـزه،  رفتـن  بـاال  بهـره وري،  اسـت. 
محلـي  اجتماع هـای  گروه هـا و  تحـرک  نتیجـه  در  نفـس و 
بـراي اسـتفاده از ظرفیت هـاي موجـود و جلـب حمایت هـاي 
فضـاي  فراهم سـازي  توانمندسـازي،  راسـتاي  در  بیرونـي 
مناسـب بـراي ایجـاد تغییـر، پویایـي و دگرگونـی در تیم هـا، 
گروه هـا، تشـکل ها و سـازمان هاي درگیر،  نـوآوري، پذیرش و 
تشـکل ها و  ظرفیـت  تقویـت  سـاماندهي و  کارآفرینـي، 
تسـهیلگري  دسـتاوردهاي  جملـه  از  شـبکه ها  شـکل گیري 
به شـمار مـي رود و در واقـع بـدون تسـهیلگري فرآیندهـاي 
بـر  مبتنـي  ترویـج  توسـعه و  مداخله گري هـاي  جمعـي و 
رسـید.  نخواهـد  نتیجـه  بـه  چندکنشـگرانه  رهیافت هـاي 
از منظـر مدیریـت پیامـد توسـعه )فـان در بـرگ و جیگنـز، 
2007(، پوشـش زنجیـره از ایـده تا بـازار در فرآیند تسـهیل 
کارآفرینـی زنـان روسـتایی  بـه اقتضـای شـرایط و زمینـه 
در  اسـتمرار  منطقـه،  هـر  اقتصـادی  فرهنگـی،  اجتماعـی، 
ارایـه خدمـات کارآفرینـی تـوام بـا پایش تـا مرحله رسـیدن 
بـه توانمندسـازی، نگـرش سـازنده و حمایتـی سـازمان های 
مرکزهـای  هماننـد  رسـمی  کارگـزاران  ذیربـط و  دولتـی 
خدمـات جهاد کشـاورزی و مروجان یا کارشناسـان پهنه )در 
نظـام نویـن ترویـج( بـرای پذیـرش، بهره گیـری از ظرفیت و 
تسـهیم منبع هـا و امکانـات بـا تسـهیلگران، همزمانـی ارایـه 
خدمـات کسـب وکار از سـوی سـازمان های مسـئول دولتـی 
یـا تشـکل های غیردولتـی بـا کارکـرد تسـهیلگران در حـوزه 

اعتبـارات، بیمـه، امـور اداری و نظایـر آن از جملـه عامل های 
کار  پیامـد  اثربخشـی و  می توانـد  کـه  اسـت  زمینـه ای 

تسـهیلگران را ارتقـا دهـد.
تاثیـر  زمینـه  در  تحقیـق  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
کارکردهـای تسـهیلگران بـر دسـتیابی بـه پیامدهـای مـورد 
انتظـار در حـوزه کارآفرینـی زنان روسـتایی، تاکید می شـود 
طـور  بـه  گـروه،  ایـن  کار  برنامـه  شـیوه نامه و  تدویـن  در 
مشـخص بـه کارکردهای شناخته شـده در این تحقیق اشـاره 
شـود و دسـتور کار و یـا فرآینـد اجرایـی وظایـف و کارکردها 
بـه طـور عملیاتـی و شـفاف به عنوان نوعی شـرح یـا توصیف 
شـغلی بـرای تسـهیلگران تدویـن شـود و تسـهیلگران درباره 

انجـام ایـن کارکردهـا و وطایـف شـغلی توجیـه شـوند.
تاثیـر  زمینـه  در  تحقیـق  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 
قابلیت هـای تسـهیلگران بـر دسـتیابی بـه پیامدهـای مـورد 
انتظـار در حـوزه کارآفرینـی زنان روسـتایی )تحلیـل مبتنی 
بـر مـدل معادله هـای سـاختاری( و نیـز ارتبـاط آن بـا انجام 
کارکردهـای مـورد نظـر )نتایـج همبسـتگی(، ضـرورت دارد 
چنیـن قابلیت هایـی در انتخـاب و آمـوزش تسـهیلگران مـد 
می تواننـد  قابلیت هـا  ایـن  همین طـور،  گیرنـد.  قـرار  نظـر 
مبنای نیازسـنجی آموزشـی در حوزه تسهیلگری قرار گیرند و 
برنامـه درسـی و محتـوای آموزشـی بـه گونه ای تدوین شـود 
کـه بتوانـد بـه شـکل گیری و توسـعه ایـن قابلیت هـا منجـر 
شـود. شـکل گیری یـک انجمـن یا تشـکل در سـطح کشـور 
بـا هـدف آمـوزش و توانمندسـازی تسـهیلگران روسـتایی بـا 
حرفـه ای  بـه  می توانـد  دسـت اندرکار،  نهادهـای  همـکاری 
شـدن ایـن فعالیـت کمـک نمایـد. افـزون بـر آن، در برنامـه 
درسـی رشـته هایی همانند ترویـج و آموزش کشـاورزی، نیاز 
اسـت واحدهـای درسـی معینـی بـا تمرکـز بـر قابلیت هـای 
مختلـف  مقطع هـای  در  دانشـجویان  نـزد  شناخته شـده 
می توانـد  قابلیت هـا  ایـن  شـود.  ارایـه  تعریـف و  تحصیـل 
مبنـای ارزیابـی و سـطح بندی مهارتی و حرفـه ای و در نتیجه 
ارتقـای تسـهیلگران قـرار گیـرد. همچنیـن، در تکمیـل ایـن 
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پژوهـش، بررسـی به منظـور تدویـن برنامه آموزشـی مبتنی 
بـر نیازسـنجی صالحیت محـور در حـوزه تسـهیلگری بر پایه 
قابلیت های شناسـایی شـده از سـوی پژوهشـگران عالقه مند 

اسـت. ضروری 
بـا توجـه بـه یافته هـای پژوهـش، تسـهیلگری می توانـد 
دسـتاوردهای چنـدی را بـرای توانمندسـازی زنـان، توسـعه 
معیشـت خانوارهـای روسـتایی و نیز توسـعه اجتماعی محلی 
روسـتایی در پـی داشـته باشـد. بنابرایـن، بایسـتی در همـه 
بهـره  قابـل  تسـهیلگران  از  روسـتایی  توسـعه  پروژه هـای 
گرفتـه و فهرسـت پیامدهای شناسـایی شـده در این تحقیق 
را بـه عنـوان مبنایـی بـرای رتبه بنـدی و ارزیابـی عملکـرد 
ابتکار عمل هـای تسـهیلگری مورد توجـه قرار داد. شناسـایی 
تشـویق و  منظـور  بـه  برتـر  تسـهیلگران  ابتکارعمل هـای 
الگوسـازی بـر مبنـای ایـن پیامدهـا مـورد دیگری اسـت که 
می توانـد مـد نظـر قـرار گیـرد. در تکمیـل ایـن پژوهـش، 
بررسـی رضامنـدی گروه هـای هـدف از عملکرد تسـهیلگران 
بر اسـاس کارکردهای شناسـایی شـده و ارزیابـی و رتبه بندی 
مبنـای  بـر  تسهیل شـده  روسـتایی  توسـعه  طرح هـای 

پیامدهـای شناسـایی در ایـن تحقیـق تاکیـد می شـود.
ایـن تحقیـق بـه طـور مشـخص در یـک منطقـه و بـا 
شـمول گروهـی از پاسـخگویان در همان منطقه انجام شـده 

اسـت. لـذا، تعمیـم یافته هـا فراسـوی منطقـه جغرافیایـی و 
گـروه هـدف مـورد بررسـی، نیازمنـد مالحظـه ایـن واقعیت 
اسـت. بخـش عمـده ایـن تحقیـق، بـا بهره گیـری از ابـزار 
از  اسـت و  شـده  انجـام  پیمایشـی  صـورت  بـه  پرسشـنامه 
ایـن رو، محدودیت هـای ناشـی از تحقیقـات پرسشـنامه ای را 
دارد. بنابرایـن، در تحقیقـات آینـده می تـوان بـا بهره گیـری 
از روش هـای تحقیـق دیگـر بـه صـورت آمیختـه، کیفیـت 
یافته هـا را ارتقـا بخشـید. به لحـاظ نظری، تحقیقـات داخلی 
محـدودی در زمینـه تسـهیل کارآفرینـی زنـان در دسـترس 
بـود و ایـن موضوع، مرور پیشـینه را دشـوار سـاخته بـود. در 
همیـن زمینـه، در ادامـه ایـن تحقیـق، یـا بـا بهره گیـری از 
رویکردهـا و الگوهـای نظـری دیگـری، می تـوان بـه بررسـی 
الگومنـد تسـهیگری در فرآیند کارآفرینی زنـان با بهره گیری 
از روش هـای تحلیـل آمـاری متفـاوت اقـدام کـرد. در ایـن 
تحقیقـات، می توانـد ضمن توسـعه الگوی مفهومـی و نظری و 
شـمول متغیرها و سـازه های دیگـر، بر عنصرهـای محتوایی و 
فرآینـدی کارآفرینـی اقتصـادی و اجتماعـی زنـان روسـتایی 

نیـز تاکیـد کرد.

پی  نوشت
1-  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

2- Kudumbashree

3- Palakkad
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Abs tract

The aim of this research was to identify and explain the functions and capabilities of facilitators to promote 

rural women's entrepreneurship so that the results can be used to integrate facilitation in agricultural extension. 

This survey research was conducted in rural areas of Galikesh county, Goles tan province. The s tatis tical population 

of this s tudy included facilitators and rural women of Galikesh county. The respondents (n=204) were selected 

by s tratified random sampling.  The research tool was a researcher-made ques tionnaire that was developed based 

on the literature review and interviews with a group of key informants in the form of a tri-dimensional model; 

its content validity according to the opinions of the expert group, and its reliability by calculating Cronbach's 

alpha coefficient [α = .964, α = .960 ]  and C.R. [.967, .962]  was confirmed. According to the findings, mos t of 

the respondents evaluated the functions of facilitators (47.06%), the capabilities of facilitators (52.94%), and 

the facilitation impacts (46.57) at a moderate level. According to the Spearman correlation coefficient, there 

is a positive and significant relationship between the three components of facilitation functions, facilitation 

capabilities, and facilitation impacts. According to the s tructural model tes t, the research variables explain 75% 

of the variance of the dependent variable, the consequences of the facilitators' activities, and the independent 

variable of capabilities explains 58.9% of the variance of the mediating variable of functions. Considering these 

findings, it can be concluded that the formation of a sus tainable s tream of entrepreneurship among rural women 

requires the use of facilitators who have the necessary capabilities and targeted their function to support women 

in the entrepreneurial process. Therefore, it seems necessary to integrate and s trengthen facilitation training 

in agricultural extension education programs and courses to develop and improve the professional capability 

development of extension practitioners.

Index terms: Agricultural extension, facilitation training, rural women entrepreneurship.
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