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چکیده
در نظـام نویـن ترويـج يكـي از روشهاي مورد تاكيـد براي ارتقاي مشـاركت زنان روسـتايي ،ايجاد گروههاي مسـتقل براي
انجـام فعاليتهـاي گروهـی اسـت .در اين راسـتا ،جهت ظرفيت سـازي و ايجـاد حركت در جامعه روسـتایی ،يكي از شـيوههاي
مـورد اسـتفاده ،بـه كارگيـري زنـان پيشـروي محلي تحت عنوان «تسـهيلگر» اسـت .یکـی از ابزارهـای افزایش توانمنـدی زنان
تسـهیلگر ،آمـوزش اسـت .بـه این دلیـل این پژوهـش برای بررسـی عاملهای آموزشـی موثـر بر توانمندسـازی زنان تسـهیلگر
روسـتایی در اسـتانهای بوشـهر و هرمـزگان انجـام گردیـد .ایـن تحقیق بـه لحاظ گـردآوری دادههـا ،میدانی و از نظـر امکان و
تـوان کنتـرل متغیرهـا ،علی ـ ارتباطی اسـت .این تحقیق در سـال  1398انجام و محل اجرای آن اسـتانهای بوشـهر و هرمزگان
بـود .جامعـه آمـاری تحقیـق 850نفـر از زنان تسـهیلگر روسـتایی سـاکن در دو اسـتان بوشـهر و هرمـزگان ( )N=850و حجم
نمونـه بـا توجـه بـه جدول کرجسـی ـ مورگان 285 ،نفر به دسـت آمد ( .) n=285روایی شـکلی پرسشـنامه توسـط نظرخواهی
از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه در رشـته های توسـعه و ترویج کشـاورزی و کارشناسـان جهاد کشـاورزی ،و روایـی همگرا از
طریـق محاسـبه ی  CR= 60/0و  AVE= 0/73تأییـد شـد .پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نـرم افزار  Rو محاسـبه ی ضریب
تتـای ترتیبـی بـرای بخش هـای مختلـف پرسشـنامه (0/88ـ )Ө = 0/73بدسـت آمـد .برای پـردازش دادههـا از SMARTPLS

ودسـت یابـی بـه مـدل انـدازه گیـری از روش تحلیـل عاملـی تائیـدی اسـتفاده شـد .نتایج تحلیـل عاملـی تائیـدی ،گویای آن
اسـت کـه عواملـی زمینـه ای هـم چـون اعتقـاد مسـئوالن بـه توانایی هـای علمی زنـان تسـهیلگر روسـتایی ،نگـرش مثبت به
امـر آمـوزش و توانمنـد سـازی زنـان روسـتایی ،وجـود برنامـه مشـخص و مـدون آموزشـی طبـق نیاز سـنجی و اقلیم شناسـی
منطقـه مـورد هـدف زنان تسـهیلگر و وجود تشـکل های کارآمد آموزشـی زنان تسـهیلگر روسـتایی بـه عنوان عامـل های موثر
در افزایـش توانمنـدی زنـان تسـهیلگر هسـتند و موقعیـت علٌـی و شـرایط زمینـه ای آمـوزش میتوانند تـا  43درصـد از ارتقاء
توانمنـدی زنـان تسـهیلگر روسـتایی را تبيين کننـد که در این بیـن در ارتقایی توانمندی زنان تسـهیلگر روسـتایی ،روش های
آمـوزش و شـرایط زمینـه ای آمـوزش بیشتریـن تاثیر مثبـت را دارند.
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مقدمه

اجتماعـي و سياسـي ،و فرهنگـي ،شکسـتن فرهنگ سـکوت

بيتوجهـي بـه نقـش زنـان در برنامهريزيهـا و تخصيص
منابـع در رونـد سياسـتگذاريها و اقدامـات ،موجـب کنـد
شـدن و حتـي عـدم توفيـق در برخـي از برنامههـاي توسـعه
ميگـردد .بنابرايـن ،افزايـش تواناييهـا و مهارتهـاي زنـان
روسـتايي ميتواند نقـش مهمي در ارتقـاي وضعيت اقتصادي
و اجتماعـي خانوارهـاي روسـتايي و در نتيجـه زندگـي
روسـتايي داشـته باشـد (خاني و همـكاران .)1391 ،در ايران
بیـش از هشـت ميليـون زن روسـتايي  10سـال بـه بـاال در
بخـش كشـاورزي و منابع طبيعـي فعاليت دارنـد .زنان نیروی
عمـده بـرای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای توسـعه روسـتا
محسـوب مـی شـوند .بـدون شـک توجـه بـه مشـارکت افراد
بویـژه زنـان و دختران روسـتایی در مناطق روسـتایی صحیح
تریـن و مناسـبترین رهیافت به توسـعه اسـت ،بـدون حضور
زنـان روسـتایی تحقـق اهـداف توسـعه پایـدار کشـاورزی و
منابـع طبیعـی امکان پذیر نیسـت .از جملـه رویکردهای مهم
توجـه بـه جامعـه زنان بـه ویژه زنان روسـتایی توانمندسـازی
آنـان مـی باشـد (ایرهومـاه نیسـر و احمد آیـده.)2016 ،
در نظـام نویـن ترويـج يكـي از روشهـاي مـورد تاكيـد
بـراي ارتقـاي مشـاركت زنـان در جامعه روسـتايي بـه عنوان
نيمـي از پيكـره آن ،ايجاد گروههاي مسـتقل زنان براي انجام
فعاليتهـاي گروهی اسـت .در اين راسـتا ،يكي از شـيوههاي
مـورد اسـتفاده ،بـه كارگيـري زنـان پيشـروي محلـي تحـت
عنـوان تسـهيلگران جهـت ظرفيـت سـازي و ايجـاد حركـت
در جامعـه اسـت (محمـود و همـکاران .)2015 ،شـواهد امـر
حاكـي از ايـن اسـت كـه هموارسـازي زمينـه دسـتيابي بـه
هدفهایـي نظيـر ارتقـاء منزلـت اجتماعـي زنـان ،افزايـش
مشـارکت زنـان روسـتايي در تصميـم گيريهـاي مربـوط به
خـود جهـت نيـل بـه توسـعه انسـاني در برنامههاي توسـعه
روسـتايي ،ايجـاد ارتبـاط دو سـويه بيـن زنـان و کارگـزاران
روسـتايي ،افزايـش دسترسـي زنـان روسـتايي بـه منابـع و
فرصتهـاي آموزشـي بـه منظـور افزايـش عدالـت اقتصادي،
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در روسـتاها ،افزايـش خودبـاوري و اعتمـاد بـه نفـس زنـان،
و اسـتفاده از دانـش بومـي زنـان روسـتايي در ابعـاد مختلف
اقتصـادي -اجتماعي و فرهنگي از جملـه زمينهها و ملزومات
كار تسـهيلگران زن روستايي برشـمرده شده است .در ارتباط
بـا ايـن ابتكار كه بـر مبنـاي الگوي ارتباط دو سـويه اسـتوار
اسـت ،در نظـر گرفتـن شـرايط فرهنگـي و اجتماعـي جامعه
محلـي در انتخـاب تسـهيلگران و انجـام حمايتهـاي الزم
از آنهـا در موفقيـت تسـهيلگران محلـي مؤثـر قلمـداد شـده
اسـت و فرآينـد توانمندسـازي ،آمـوزش تحليـل جنسـيت
و تسـهيلگري بـه شـيوه عملـي و مشـاركتي ،تشـويق ،بهـره
گيـري از نيروهـاي داوطلـب ،ارزيابـي مشـاركتي جهـت
يادگيـري مشـاركتي ،هماهنگـي بيـن بخشـي ،برخـورداري
مروجـان از صالحيتهـاي تسـهيلگري نظير همدلـي و غيره
از مولفههـاي رهيافـت پيشـنهادي مبتنـي بر تسـهيلگري بر
شـمرده شـده اسـت (هـوگ2017 ،؛ راش؛ 2014؛ سـام و
همـکاران.)2015 ،
برنامههـاي رهيافـت ترويج سـنتي عم ً
ال نتوانسـته اسـت
جوابگـوي نيازهـاي واقعي مردم باشـد و در آن كمتر به نقش
زنان در توسـعه روسـتايي اهميت داده شده اسـت؛ از اين رو،
تغييـر در رهيافـت ترويـج سـنتي ضـروري اسـت .كارگزاران
ترويـج و توسـعه روسـتايي عمومـاً بـه ايـن نكتـه اذعـان
نمـوده انـد كـه برنامههـاي ترويـج و توسـعه روسـتايي بايـد
بـا مشـاركت فعـال خود روسـتائيان اجـرا شـود و در حقيقت
نمـي تـوان مـردم را توسـعه داد بلكـه فقط مي توان توسـعه
توسـط مـردم را تسـهيل كـرد .كارگـزاران ترويـج و توسـعه
صرفـاً نقش تسـهيل گـر را بـراي فرآيند "خود توسـعه اي"
مـردم ايفـا مي كننـد (کمالـی .)1390 ،بايد توانهـاي بالقوه
و بالفعـل مـردم را شـناخت و بـاور كـرد .بـراي اين شـناخت
و بـاور ،تغييـر نگـرش در بيرونيها و سـازمانهاي يادگيرنده
الزامـي اسـت یکـی از نمودهای ایـن رهیافت زنان تسـهیلگر
روسـتایی هستند.

زنان تسـهیلگر روسـتایی ،زنان روسـتایی پیش رویی می

اقتصـادی توانمندسـازی زنـان در پاکسـتان نتیجه رسـیدند

باشـند کـه با ایجـاد تعامل قـوی با سـایر زنان ،پـل ارتباطی

کـه محتـوای آموزش ،مشـارکت اقتصـادی زنـان برخورداری

میـان دانـش بومـی و پیام هـای ترویجـی بیـن کارشناسـان

از حسـاب بانکـی و دسترسـی بـه فرصت هـای اقتصـادی

ترویـج و زنـان روسـتایی بـه شـمار می رونـد و نقـش اصلـی

توسـط زنـان بر توانمندسـازی آنان تأثیرگذار اسـت .بررسـی

آنهـا ظرفیت سـازی برای زنـان به منظور ایجـاد حرکت های

منابـع علمـی در زمينه ي توانمندي زنان روسـتايی حاکی از

گروهـی مسـتقل و خـود اتـکا اسـت (بوذرجمهـری و نایـب

ايـن اسـت کـه توانمندي زنان بـه طور عـام و توانمندي روان

زاده.)1388 ،

شـناختی زنـان بـه طـور خـاص از چالشهاي کليـدي اغلب

آمـوزش کارآمـد زنان تسـهیلگر موجـب نهادینـه کردن

جوامـع هسـتند (قاسـمی .)2018 ،چرمچیـان لنگـرودی و

ارزش ها و باورهای تسـهیلگرانه ،ایجاد انگیزه و الهام بخشـی

علـی بیگـی ( ،)1393راهکارهای موثر بر توانمندسـازی زنان

در فراگیران بسـوی مسـیر کار حرفه ای ،توسعه توانایی های

روسـتایی را دادن وام و اعتبـارات به زنان روسـتایی ،شـرکت

کلیـدی ،آمادگـی بـرای کارهـای تیمـی ،اسـتفاده از تمـام

در کالسـهای ترویجـی و آموزشـی پسانـداز پـول ،مهـارت

مهارت هـا و توانایی هـای فـردی ،تغییـر در نگـرش و ایجـاد

و افزایـش آگاهـی زنـان برشـمردند .در تحقیقـی قنبـری و

عالیق تسـهیلگرانه می گردد (عبدالهـی و مقصودی.)1395 ،

دیگـران ( ،)1394نشـان دادنـد کـه متغیرهـای دسترسـی

در تحقیـق هوکـو و ایتوهـارا ( ،)2008نیـز نتایـج نشـان داد

بـه وام ،دانـش فنـی ،امکانـات و تجهیـزات نوغانـداری،

متغیرهـای میـزان درآمـد ،میـزان آمـوزش ،مهارتهـا و

پذیـرش ایدههـای جدیـد ،برگـزاری کالسهـای آموزشـی -

مشـارکت نهـادی زنان نقش اساسـی را در افزایش مشـارکت

ترویجـی ،رضایـت شـغلی و سـابقه نوغانـداری بـه ترتیـب از

آنهـا در فعالیتهـای اقتصـادی دارنـد .شـهریاری (،)2008

عوامـل مؤثـر بـر توانمندسـازی اقتصـادی  -اجتماعـی زنـان

توانمندسـازی و کارآفرینی زنان استان سیستان و بلوجستان

نوغانـدار روسـتایی هسـتند کـه در مجمـوع  70درصـد از

را بررسـی کـرد .در جامعـه مـورد بررسـی ،یکـی از موانـع

تغییـرات متغیـر توانمندسـازی اقتصادی  -اجتماعـی زنان را

توانمندسـازی زنان سـواد بود .چرمچيان لنگـرودي (،)2013

تبییـن میکننـد .یعقوبـی و همـکاران ( ،)1395چهـار عامل

در پژوهشـي با عنـوان بررسـي عوامل مؤثر بر توانمندسـازي

آموزشـی -حمایتـی ،فردی -روانشـناختی ،تامین مسـکن ،و

كشـاورزان در اسـتان مازنـدران ايـران بـه ايـن نتيجه رسـيد

ضمانـت و آموزش شـغلی از طریق نهادهـای حمایتی و بیمه

كـه  22درصـد واريانـس توانمندسـازي كشـاورزان اسـتان

اجتماعـی و درمانـی را مهمتریـن عوامل توانمندسـازی زنان

مازنـدران بـه وسـيله چهـار عامل منابـع وامگيـري ،راهكارها

روسـتایی در نظـر گرفتند.

(عوامـل مثبـت) ،روش هـاي آموزشـي و موانـع تبييـن

بـه منظـور بهبود خدمـات ترویجی براي زنان روسـتایی،

شـد .سـطح سـواد پاييـن مهمتريـن مانـع در توانمندسـازي

طرحهایـی در نظـر گرفته شـده اسـت کـه یکی از آنهـا زنان

كشـاورزان اسـتان مازندران بود .همچنين ،مناسـبترين روش

روسـتایی تسـهیلگر ترویـج کشـاورزی اسـت .ایـن افـراد بـه

از ديـدگاه كشـاورزان ،شـركت در برنامـه مدرسـه در مزرعـه

عنوان واسـطه بین مروجان و کارشناسـان ،با زنان روسـتایی

كشـاورز تشـخيص داده شـد .همچنیـن مهمتریـن موانـع

در برقراري جریان دوسـویه اطالعـات و انتقال دانش و ترویج

چهـار مولفـه فـردی – روانشـناختی ،مشـارکت اقتصـادی و

شـیوههاي نویـن کشـاورزي و همچنیـن سـهولت ارتبـاط با

زیـر سـاختی و اجتماعـی – نهـادی بودند .بشـری (،)2015

کارگـزاران دولتـی عمـل میکننـد و میتواننـد نقشـی موثر

در مطالعـه ای تحـت عنوان ارزیابـی شـاخصهای اجتماعـی-

داشـته باشـند .زنـان تسـهیلگر آموزش دیـده و آشـنا با متد
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و روشهـای جدیـد کشـاورزی و اشـتغال میتواننـد بـه نحو

بـا توجـه به نقش و اهمیـت توانمندسـازی و تأثیرگذاری

بهتـری بـه زنان روسـتایی کمـک نمایند .با توجـه به اهمیت

و تأثیرپذیـری آن از متغیرهـای گوناگـون اقتصـادی و

زنان تسـهیلگر روسـتایی و ارتقای توانمنـدی آنان ،هدف این

اجتماعـی ،فرهنگـی ...ضـرورت مطالعـه جامـع مرتبـط بـا

تحقیق شناسـایی عاملهای آموزشـی موثر بر توانمندسـازی

موضـوع تحقیـق بیش از پیش احسـاس می گـردد .با عنایت

زنـان تسـهیلگر روسـتایی در اسـتانهای بوشـهر و هرمزگان

بـه مطالب ذکر شـده شـناخت اصول ،اهـداف ،مبانی آموزش

اسـت .دورههـای آمـوزش و ترویـج تولید و مصـرف محصول

زنـان روسـتایی تسـهیلگر دارای اهمیـت ویـزه بـوده و خلا

سـالم و اسـتاندارد ،آمـوزش و ترویـج گیاهان دارویی ،بسـته

هـای تحقیقاتـی زیـادی در ایـن خصـوص موجـود اسـت ،و

بنـدی خرمـا ،کشـت کلـزا ،صنایع دسـتی با بـرگ نخیالت،

نظـر بـه پیچیده بـودن این مقولـه و ماهیت چنـد بعدی آن،

دوره آموزشـی کاشـت ،داشت و برداشت سـبزیجات و صیفی

مطالعه و طراحی مدل مناسـب توانمندسـازی زنان روستایی

جـات ،آمـوزش گلهـای آپارتمانی ،آموزش تولید کمپوسـت

و عوامـل تأثیرگـذار در ایـن مقولـه می توانـد دارای اهمیـت

از پسـماند تـر ،دوره آموزشـی مهـارت زندگـی و دورههـای

بـوده و انجـام ایـن تحقیـق مـا را در پاسـخگویی به سـؤاالت

آموزشـی اصـول و تکنیکهـای تسـهیلگری از جملـه ایـن

مرتبـط بـا موضـوع تحقیـق یـاری رسـاند و در همیـن رابطه

آموزشهاسـت.

سـؤال اصلـی در ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه مدل مناسـب
توانمندسـازی زنـان روسـتایی بـا توجـه بـه مبانـی ،اهداف و
اصـول آمـوزش زنـان تسـهیلگر کدام اسـت.

نگاره  .1چارچوب مفهومی پژوهش

آمـوزش ،سیاسـتهای حمایتی ،موقعیت علی زنان روسـتایی،

روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظر هـدف ،کاربـردی و روش گردآوری
داده هـا میدانـی اسـت .ایـن تحقیق بـه لحاظ تـوان و امکان
کنتـرل متغیرهـا علٌـی ـ ارتباطـی اسـت .متغیـر توانمنـدی
زنـان تسـهیلگر روسـتایی بـه عنـوان متغیـر وابسـته و
متغیرهـای اصـول آمـوزش ،هدفهـای آمـوزش ،روشـهای

108

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 59
زمستان 1400

شـرایط زمینه ی آموزش و پیامدهای آموزش زنان روسـتایی
تسـهیلگر بـه عنـوان متغیـر مسـتقل بودنـد .ایـن تحقیق در
سـال  1398انجـام و بـا توجـه بـه فعالیتهایی کـه در حوزه
آمـوزش زنـان روسـتایی تسـهیلگر در اسـتانهای بوشـهر و
هرمـزگان صـورت گرفتـه بـود محـل اجـرای آن اسـتانهای
بوشـهر و هرمزگان انتخاب گردید .جامعه آماری تحقیق850

تـن از زنـان تسـهیلگر روسـتایی ( )N=850و حجـم نمونه با

سـنجش توانمنـدی آموزشـی زنـان تسـهیلگر زنـان روسـتایی

توجـه بـه جدول کرجسـی -مـورگان  285نفر به دسـت آمد

بـا  10سـوال در قالـب طیـف  5تایـی (از  1تـا  )5سـنجیده

( .)n=285روش نمونـه گیری تصادفی سـاده و روایی شـکلی
پرسشـنامه از طریـق چنـد تـن از متخصصـان دفتـر امـور
زنـان وزرات جهـاد کشـاورزی و اعضـای هیئـت علمی ترویج
و آمـوزش کشـاورزی سـازمان تحقیقـات ،ترویـج و آمـوزش
کشـاورزی تاییـد شـد .ابـزار پژوهـش پرسشـنامه ای بود که
گویههـای آن بـر پایـه ی یافتههـای مـرور ادبیـات پژوهـش
تدویـن شـد .میـزان تاثیـر عوامـل موثـر آموزشـی در ارتقای
توانمنـدی زنـان تسـهیلگر (توانایـی اسـتفاده از فناوریهای
جدیـد در انتقـال دانش ،کسـب اعتمـاد به نفـس کافی برای
آمـوزش ،افزایش توانایـی انتقال دانش ،توانمنـدی در مهارت
در سـازماندهی ،توانایـی در برنامـه ریزی درسـی ،توانایی در
مشـارکت دادن فعـال زنـان ،توانایـی انگیزش و ایجـاد عالقه
در زنـان روسـتایی) ،بـر مبنای طیـف لیکرت (خیلـی کم1 :
و خیلـی زیـاد )5 :مشـخص گردید.
روایـی محتوایی پرسشـنامه توسـط نظرخواهـی از اعضای
هیئـت علمـی دانشـگاه و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی ،و
روایـی همگـرا بااسـتفاده از داده هـای آزمون پیـش آهنگ که
بـا اسـتفاده از نظـر  30تـن از زنـان روسـتایی خـارج از نمونـه
تحقیـق انجـام شـد ،از طریق محاسـبه ی  CR =0/60و =0/73
 AVEتأییـد شـد .پایایی پرسشـنامه با اسـتفاده از نـرم افزار R

و محاسـبه ی ضریـب تتـای ترتیبـی برای بخش هـای مختلف
پرسشـنامه ( 0/88ـ  )Ө =0/73بدسـت آمد .پرسشنامه تحقیق
از سـه بخـش ویژگیهـای جمعیـت شـناختی ،سـازه های
آموزشـی (که شـامل سـازههای اصول آموزش تسـهیلگری 15
سـوال ،هدفهای آموزش زنان روسـتایی تسـهیلگر  10سـوال؛
روشهـا و تکنیکهـای آمـوزش  22سـوال؛ سیاسـتهای
حمایتـی و انگیزشـی  11سـوال؛ موقعیـت علی زنان روسـتایی
تسـهیلگر  8سـوال؛ شـرایط زمینـه ای آموزش زنان روسـتایی
تسـهیلگر  9سـوال و پیامدهـای آمـوزش زنـان روسـتایی
تسـهیلگر  17سـوال بـود) و بخـش سـوم شـامل متغیرهـای

شـده انـد .همچنیـن ،مقیـاس هـر شـش سـازه مـورد مطالعه
ترتیبـی بـود .پـس از طـي فرآينـد دادهپـردازي ،محاسـبات
آمـاري توصیفـی (میانگین ،انحـراف معیار ،فراوانـی و درصد) با
اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS19و تحلیـل عاملـی تائیـدی با نرم
افـزار  SMARTPLSانجـام شـد.
تعریـف متغیرهـا بر اسـاس چارچـوب مفهومـی پژوهش
کـه در چارچـوب نظـری تحقیـق در نـگاره  1آمـده انـد بـه
قـرار زیرند.

هدفهـای آمـوزش :ایجـاد انگیـزه در زنـان روسـتایی

بـرای اجـرای تصمیم هـای خـود ،تغییر رفتـار زنان روسـتایی
تسـهیلگر ،كمـك بـه زنـان روسـتایی بـرای برنامـه ریـزی
آموزشـی ،سـازماندهی تشـكل های زنان روسـتایی تسـهیلگر،
ارتقـای مهـارت های فنـی و حرفه ای زنـان روسـتایی ،ارتقای
دانـش و اطالعات زنان روسـتایی تسـهیلگر ،ارتقای بینش زنان
روسـتایی تسـهیلگر ،ارتقـای نگرش زنان روسـتایی تسـهیلگر،
ارتقـای مهـارت هـای اجتماعـی زنان روسـتایی تسـهیلگر.
شـرایط حمایتـی از آمـوزش (مداخله گـر) :وجود
تشـکل های کارآمـد آموزشـی ،آشـنایی زنـان تسـهیلگر بـه
اصـول آمـوزش ،وجـود امکانـات آموزشـی ،وجـود برنامـه
مشـخص آموزشـی ،اعتقاد مسـئوالن به آموزش تسهیلگران،
وجـود ارتباط آموزشـی.

شـرایط ع ٌلـی :کارگاه آموزشـی ،محتـوای آموزشـی

مناسـب ،روشهـای آموزشـی مناسـب ،پایبنـدی بـه اصـول
آمـوزش ،آگاهـی از فلسـفه آمـوزش ،زیـر سـاخت هـای
آموزشـی ،قوانیـن مناسـب آموزشـی.

پدیـده محـوری :توانایـی در جلـب مشـارکت ،مهارت

در کار گروهـی ،توانایـی در سـنجش نیازهـای آموزشـی،
توانایـی در ارزشـیابی آموزشـی ،توانایـی ایجـاد عالقـه در
زنـان روسـتایی ،ایجـاد اعتماد به نفـس کافی بـرای آموزش،
توانایـی در برنامـه ریـزی ،توانمنـد در اصـول و روش هـای
تدریـس اثربخـش.
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روش ها :اسـتفاده از ظرفیت نهادهـای محلی ،برگزاری
آموزش های آنالین ،تهیه و توزیع نشـریات و کتب ،اسـتفاده
از جلسـات بحـث بـرای آمـوزش زنـان ،کارتیمـی و کارگروه
گروهـی ،برگـزاری جشـنواره آمـوزش ،برگـزاری دوره هـای
آموزشی.
پیامدهـا :افزایـش احسـاس رضایـت ،افزایـش دانـش
و اطالعـات ،افزایـش مهـارت زنـان روسـتایی ،نگـرش مثبت
زنـان روسـتایی ،افزایـش احسـاس مفیـد بودن ،اثربخشـی
فعالیتهـای آموزشـی ،ایجـاد نـوآوری و خالقیـت در زنـان
روسـتایی ،بهبـود فرهنـگ آموزش ،ایجـاد فضای مشـارکت.
اصـول آمـوزش :اصـل توجـه بـه عالئـق و نیازهـای
مخاطبـان ،اصـل مشـارکت بـا سـازمانهای محلـی و مردمی
اصل مشـاركت بـا مخاطبان در روند آمـوزش ،اصل یادگیری از
طریـق عمـل ،اصل کمک متخصصـان در فرآیند آموزش ،اصل
جلـب مشـارکت رهبـران محلی در امـر آموزش ،اصـل آموزش
كل خانـواده ،اصـل رضامندی مخاطبان ،اصل ارزشـیابی برنامه
آموزشـی ،اصل سـازگاری با شـرایط مخاطبان ،داشـتن انگیزه،
عشـق و اشـتیاق به امر تدریـس ،توجه به سـودمندی آموزش،
توجـه بـه داوطلبانـه و آزاد بـودن آمـوزش ،اصـل مهارتهـای
ارتباطـی (دانش ارتبـاط مؤثر).
شـرایط زمینـه ای :نگـرش مثبـت بـه امـر آمـوزش
و توانمندسـازی زنـان روسـتایی ،آشـنایی زنـان روسـتایی
بـا اصـول و هدفهـای آمـوزش بزرگسـاالن ،وجـود ارتبـاط
مناسـب بیـن زنـان تسـهیلگر و دانشـگاهها و مراکـز آموزش
عالـی ،وجـود تشـکلهای کارآمـد آموزشـی زنان تسـهیلگر
روسـتایی ،تعـداد کافی مربیان آموزشـی تسـهیلگر  ،اعتقاد
مسـئوالن بـه توانایـی های علمـی زنان تسـهیلگر ،شـناخت
کافـی زنـان روسـتایی تسـهیلگر از روش هـای آمـوزش
بزرگسـاالن ،وجـود برنامـه مشـخص و مـدون آموزشـی.
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معیارهای برازش مدل
در مـورد پایایـی ترکیبـی ،مقـدار بـاالی  0/7بـرای
ایـن معیـار نشـان دهنـدة پایایی قابـل قبول اسـت (هولند،
 .)1999همچنیـن ،بـرای بررسـی روایـی همگـرا از معیـار
میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده اسـتفاده شـد .مقـدار
ملاک بـرای سـطح قبولـی آن  0/5اسـت (فورنـل و الرکر،
 .)1981همچنیـن ،بارهـای عاملـی از طریـق محاسـبة
مقـدار همبسـتگی شـاخصهای یـک متغیـر بـا آن متغیـر
محاسـبه میشـوند ،کـه اگـر ایـن مقـدار برابـر یا بیشـتر از
مقـدار  0/4باشـد تأییـد میکنـد کـه پایایـی در مـورد آن
مـدل انـدازه گیـری قابل قبول اسـت مقادیـر ضریب تعیین
نیـز نشـان میدهنـد سـازههای درون زا در مـدل تحقیـق
بـه چـه میـزان قـدرت پیش بینـی کنندگـی دارند .شـایان
ذکـر اسـت مقدار آن فقـط برای متغیرهـای درون زای مدل
محاسـبه میشـود .روایـی واگـرا ،میـزان رابطـة یـک متغیر
پنهـان یـا بعد بـا پرسـشهای مربوط بـه خود ،در مقایسـة
رابطـة آن متغیـر بـا سـایر متغیرهـای پنهـان را بررسـی
میکنـد .بـه اعتقـاد فورنـل و الرکـر ( )1981روایـی واگـرا
وقتـی در سـطح قابل قبول اسـت کـه میزان جـذر میانگین
واریانس اسـتخراج شـده بـرای هر بعد بیشـتر از مقدار توان
دوم ضرایـب همبسـتگی میان آن بعد و سـایر ابعاد در مدل
باشـد (جدول .)1

جدول  - 1ارزیابی پایایی و روایی ابعاد آموزشی موثر بر توانمندی زنان روستایی تسهیلگر

ابعاد متغیرها

تحلیل عاملی
اکتشافی

پایایی
پایایی
ترکیبی

AVE

تحلیل عاملی تائیدی

ضریب
 KMOدرصد
واریانس مسیر()C

Tاماره

نتیجه
فرضیه

هدفهای آموزش تسهیلگر

84/0

79/0

74/0

%55

82/0

24/21

تائید

روشها و تکنیکهای آموزش

85/0

56/0

75/0

%52

57/0

44/8

تائید

سیاستهای حمایتی و انگیزشی

83/0

62/0

73/0

%54

64/0

35/9

تائید

موقعیت علی

85/0

56/0

77/0

%53

54/0

26/7

تائید

شرایط زمینه ای آموزش

85/0

56/0

77/0

%53

54/0

27/7

پیامدهای آموزش

84/0

069

67/0

%56

79/0

44/14

معیار پذیرش

≥0/7

≥0/50

≥0/7

≥0/50

≥0/4

≥1/96

یافتهها

تائید

دوره بـا فراوانـی  6نفـر ( 7درصد) می باشـند .فراوانی سـابقه

میانگیـن سـن پاسـخگویان ( 49.9انحـراف معیـار

فعالیـت در سـازمان های غیـر دولتـی پاسـخگویان نشـان

 )10/12بـود .تجزیـه و تحلیل میزان تحصیالت پاسـخگویان

می دهـد بیشتریـن فراوانـی مربـوط به " 3سـال" سـابقه با

نشـان می دهد کـه بیشتریـن فراوانی مربوط بـه تحصیالت

فراوانـی  82نفـر ( 31/1درصـد) و کمتریـن فراوانی مربوط به

"کارشناسـی" با فراوانـی  122نفر ( 46/2درصـد) و کمترین

" 5سـال" بـا فراوانـی  3نفـر ( 1/1درصـد) می باشـد .درصد

فراوانـی مربـوط بـه تحصیلات "دکتـری" بـا فراوانـی  4نفر

فراوانی سـایر سـوابق عبارتنـد از 23/9( :درصد) " 1سـال" ؛

( 1/5درصـد) می باشـد .تحلیـل یافته هـای تحقیـق نشـان

( 11/4درصـد) " 2سـال"؛ ( 17/4درصـد) " 4سـال" و (4/6

می دهـد کـه رشـته های "علـوم انسـانی" دارای بیشتریـن

درصد) "باالتر از  5سـال" بودند .جدول  t،2مشـاهده شـده

فراوانـی  95نفـر ( 36درصـد) و "سـایر" رشـته ها دارای

سـازها و ابعـاد آموزشـی در حیطه زنان تسـهیلگر روسـتایی

کمتریـن فراوانـی  32نفـر ( 12/1درصد) می باشـند .فراوانی

براسـاس مقـدار بحرانی در سـطح خطـای  5درصد کوچکتر

و درصـد رشـته های" :علـوم پایـه"  34نفـر ( 13/9درصـد)،

میباشـد جز اصـول آموزش تسـهیلگری ،هدفهـای آموزش

"مهندسـی کشـاورزی"  62نفـر ( 23/5درصـد) و "دیپلـم و

زنـان روسـتایی تسـهیلگر و تکنیکهـای آمـوزش .بنابرایـن،

کمتر از دیپلم"  41نفر ( 15/1درصد) می باشـند .سـابقه کار

دیگر عوامل آموزشـی در حیطه زنان روسـتایی تسـهیلگر در

تسـهیلگری پاسـخگویان نشـان می دهـد بیشتریـن فراوانی

وضعیـت موجـود کمتـر از سـطح متوسـط بوده اسـت.

مربـوط بـه " 4سـال" سـابقه بـا فراوانـی  75نفـر (28/4
درصـد) و کمتریـن فراوانـی مربـوط بـه " 1سـال" سـابقه
بـا فراوانـی  6نفـر ( 2/3درصـد) می باشـند ..بررسـی تعـداد
دورههـای آموزشـی پاسـخگویان نشـان می دهـد بیشترین
فراوانـی مربـوط بـه "یـک مـورد" دوره بـا فراوانـی  67نفـر
( 25/3درصـد) و کمتریـن فراوانـی مربـوط بـه " 6مـورد"
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جدول  – 2برخی از ویژگی های زنان تسهیلگر روستایی مورد مطالعه

توزیع فراونی تسهیلگران بر پایه
رشته تحصیلی

توزیع فراونی تسهیلگران توزیع فراونی تسهیلگران بر پایه
تحصیالت
بر پایه سن
سن

فراوانی

درصد

تحصیالت

فراوانی

درصد

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

21-25

3

1/1

دیپلم و پایین تر

36

13/6

دیپلم و کمتر از دیپلم

41

15/5

26-30

28

10/6

کاردانی

53

20/1

علوم پایه

34

13/9

31-35

47

17/8

کارشناسی

122

46/2

علوم انسانی

95

36/0

36-40

33

12/5

کارشناسی ارشد

49

18/6

مهندسی کشاورزی

62

23/5

41-45

57

21/6

دکتری

4

1/5

سایر

32

12/1

46-50

54

20/5

باالتر از 50

42

15/9

جمع

264

100

جمع

264

تحلیـل دادههـای تحقیـق در خصـوص توانمندی هـای
آموزشـی زنان روسـتایی تسـهیلگر نشـان داد که متغیر های:
"توانایـی در اسـتفاده از فناوری هـا و رسـانههای كمـک
آموزشـی (" ،")0/254کسـب اعتمـاد بـه نفـس کافـی برای

100

264

جمع

100

آمـوزش (تسـهیلگری) ( ")0/258و "افزایـش توانایـی انتقال
دانـش زنـان تسـهیلگر روسـتایی ( ")0/302در اولویت هـای
اول تـا سـوم قرار داشـتند (جـدول .)1

جدول  .3اولویت بندی توانمندی آموزشی زنان روستایی تسهیلگر

توانمندی
استفاده از فناوری ها و رسانه های كمک آموزشی

3/47

0/88

3/58

1/08

کسب اعتماد به نفس کافی برای آموزش (تسهیلگری)

3/80

مهارت در سازماندهی و تدوین محتوای آموزشی

3/58

افزایش توانایی انتقال دانش زنان تسهیلگر روستایی

برنامه ریزی درسی به ویژه مهارت در تدوین و استفاده از طرح درس

3/34

برنامه ریزی درسی به ویژه مهارت در تدوین و استفاده از طرح درس

3/55

انگیزش و ایجاد عالقه در زنان روستایی

3/79

مشارکت دادن و فعال کردن زنان روستایی

استفاده از شیوه مناسب برای ارزیابی سطح پیشرفت

مهارت در آماده سازی و سازماندهی اثربخش محیط فیزیكی آموزش

3/31
3/20
3/35

استفاده از مطالب علمی و منبعهای درسی به روز و جدید برای آموزش

3/67

آشنایی با مشخصه ها ،اصول و روش های تدریس اثربخش

3/34

تسلط بر مهارت های عملی در زمینه موضوعهای مورد تدریس

مهارت در اداره کالس به روش گروهی و تشویق فراگیران به فعالیتها
و كار گروهی

سنجش نیازهای زنان روستایی
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0/98
1/09
1/02
1/01
1/12
1/02
1/23
1/11
1/25

3/00

1/03
1/26

ضریب
تغییرات
0/254
0/258
0/302
0/304
0/304
0/306

اولویت
1
2
3
4
5
6

0/317

7

0/325

9

0/318
0/332
0/340
0/345
0/376

8
10
11
12
13

2/72

1/06

0/390

14

3/12

1/31

0/421

15

بـرای آزمـون مـدل نظـری تحقیـق بـا توجـه بـه اینکه

شـد تـا رابطه بیـن متغیرها بـا شـاخص های آنها و سـازه ها

ایـن مـدل تحقیق از چنـد مدل انعکاسـی مرتبـه دو ترکیب

مشـخص گـردد .نگاره  2نشـان دهنده ی مدل انـدازه گیری

شـده اسـت ،آزمون مـدل به صـورت مرحله به مرحلـه انجام

و یافتـه هـای آزمـون فرضیـه های تحقیق اسـت.

شـد .بـرای ایـنکار ابتـدا مـدل  PLSدر نـرم افـزار ترسـیم

نگاره  -2مدل اندازه گیری عامل های آموزشی موثر بر توانمند سازی زنان تسهیلگر روستایی بوشهر و هرمزگان

بـه منظـور سـنجش روایـی واگـرا از شـاخص اسـتفاده

اسـاس  AVEبایـد از واریانس بین آن سـازه یـا متغیر مکنون

شـده اسـت بـرای ایـن بررسـی جـذر  AVEهـر سـازه بـا

با سـایر سـازه ها یـا متغیر مکنون بزرگتر باشـد (جـدول .)4

همبسـتگی ان سـازه با سـازه های دیگر مقایسه شـد .بر این
جدول .4سنجش روایی واگرا سازه ها

عامل ها

1

هدفهای آموزش تسهیلگر

73/0

روشها و تکنیکهای آموزش
سیاستهای حمایتی و انگیزشی

2

3

4

5

6

7

74/0
76/0
75/0

موقعیت علی

74/0

شرایط زمینه ای آموزش

73/0

پیامدهای آموزش

74/0

توانمندی زنان تسهیلگر ترویج کشاورزی
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از مجمـوع شـاخصهاي مذکـور این گونه برداشـت نمود

اعشـاري گـزارش میشـود و یکـی از شـاخصهاي معتبـر

کـه مـدل مذکـور بـرازش خوبـی داشـته اسـت .همچنیـن

بـرآورد برازندگـی مـدل بـه حسـاب میآیـد .مقادیرصفـر تـا

شـاخصهاي مهـم برازندگـی در جدول  5گزارش شـده اند.

کمتـر از  8در مـورد ایـن شـاخص قابـل قبـول اسـت (هوپر

در اغلـب منابـع در ایـن شـاخصها ،بـرازش 0/90بـه عنوان

و همـکاران .)2012 ،در ایـن تحقیق مقـدار 0/69 ،RMSEA

مقادیـر قابـل قبـول قلمـداد میشـود کـه در جـدول فـوق،

شـده حاکـی از ایـن اسـت که بـرازش مـدل به دسـت آمده،

مقـدار ایـن شـاخصها ،از  0/90بیشـتر شـده کـه حاکـی از

بسـیار خـوب و قابـل قبـول اسـت .بنابرایـن بر اسـاس نتایج

بـرازش بسـیار خـوب و قابـل قبـول دادههـا بـا مـدل تدوین

بدسـت آمـده میتـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل از بـرازش

شـده میباشـد .شـاخص دیگر  RMSEAاسـت که به صورت

خوبـی برخوردار اسـت.

جدول .5شاخصهاي برازندگی

تئوری

Chi

Chi/df

CFI

RFI

GFI

AGFI

RMSEA

مدل

1655/35

2/46

0/93

0/92

0/94

0/91

0/69

مقایسـه آمارهـای مـدل تخمیـن زده شـده بـا مـدل

برخـوردار اسـت یعنـی عوامل و شـاخصهای آموزشـی موثر

بـراورده شـد در جـدول  6بـه ویـژه امارهـای Standardized

بـر توانمندی زنان تسـهیلگر روسـتایی مناسـب چیده شـده

 Root Mean Square Residualو  Normed Fit Indexدر

انـد و بـا شـاخص مناسـب انـدازه گیـری شـده اند.

کنـار خـی دو گویـای ان اسـت که مـدل از بزارش مناسـبی
جدول.6برازندگی مدل سازه های آموزشی موثر بر توانمندی زنان روستایی تسهیلگر
SRMR

مدل اشباح
0/09

مدل براورده شده

اماره

Chi-Square
NFI

4165/05

4142/18

0/422

0/418

نتایـج بـه دسـت آمـده حاکـی از ارزیابـی بـرازش کلی مدل

تحلیـل عاملـی سـویگان سـازههای آموزشـی موثـر بـر

از معیـار  GOFمطابـق بـا نظر تننهـاوس همـکاران ()2004

توانمنـدی زنان تسـهیلگر روسـتایی در جدول  7نشـان داده

اسـتفاده میشـود .حاصل آزمون برای شـاخص بـرازش مدل

شـده است.

برابـر بـا  0/695اسـت .از آنجـا کـه حداقل مقـدار قابل قبول
بـرای این شـاخص  0/36اسـت (وتزلـز و همـکاران.)2009 ،
میتـوان ادعـا کـرد مـدل پژوهـش ،برازش بـاال و قـوی دارد
بـه ایـن معنی که ابعـاد و زیر شـاخصهای آموزشـی زنان از
انسـجام درونـی و بیرونی مناسـبی برخورد اسـت و به عنوان
یـک مدل بـه کار گرفته شـود.
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جدول  .7تحلیل عاملی سویگان سازه های آموزشی موثر بر توانمندی زنان تسهیلگر روستایی
سویه

هدفهای
آموزش

روشها و
تکنیکهای
آموزش

تحلیل عاملی تائیدی

نشانگر

t ≥69/1

C ≥ 4/0

اولویت

ایجاد انگیزه در زنان روستایی برای اجرای تصمیم های خود

10/21

0/685

5

مشاوره به زنان روستایی در تصمیم گیری

9/44

0/648

6

تغییر رفتار زنان روستایی تسهیلگر در راستای توانمند سازی

7/11

0/798

1

ارتقای مهارتهای فنی و حرفه ای زنان روستایی تسهیلگر

8/21

0/772

2

ارتقای مهارت های اجتماعی زنان روستایی تسهیلگر

11/17

0/611

7

ارتقای بینش زنان روستایی تسهیلگر

8/41

0/569

10

ارتقای دانش و اطالعات زنان روستایی تسهیلگر

11/13

0/573

9

آموزشهای تخصصی کشاورزی به زنان روستایی برای دستیابی به هدفهای
آموزش تسهیلگری(توانمندی)

9/12

0/598

8

سازماندهی مباحث تخصصی آموزش کشاورزی مرتبط با منطقه با با هدف توان
افزایی زنان تسهیلگر

7/13

0/741

4

استفاده از جلسات بحث برای آموزش زنان

7/425

0/531

13

استفاده از روش های نمایشی برای آموزش زنان روستایی

1/235

0/59

11

آموزش کارتیمی و کار گروه گروهی برای زنان روستایی تسهیلگر

11/457

0/537

12

استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیونی برای آموزش زنان

9/458

0/823

1

به کار گیری توفان مغزی برای درک بهتر مفاهیم آموزش کشاورزی برای زنان
روستایی

12/12

0/579

11

یادگیری انعکاسی و یکپارچه (تلفیقی) برای آموزش زنان روستایی تسهیلگر

7/24

0/784

2

حضور فعاالنه و عدم بهانه جویی زنان روستایی در جلسات آموزش کشاورزی

8/12

0/589

10

آموزش اکار گروهی در فعالیت ها یا کار مزرعه در حیطه موضوع آموزش داده
شده کشاورزی

7/17

0/758

3

آموزش مبتنی بر حل مسئاله برای زنان روستایی تسهیلگر در کشاورزی

11/11

0/678

7

تلفیق روش آموزشی حضوری با آموزش مجازی در قالب وبینارها برای زنان
روستایی تسهیلگر در حیطه کشاورزی

9/21

0/623

9

استفاده از بازدید از پروژه های کشاورزی ،مزارع و مناطق روستایی

8/33

0/751

4
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ادامه جدول  .7تحلیل عاملی سویگان سازه های آموزشی موثر بر توانمندی زنان تسهیلگر روستایی
سویه

سیاست های
حمایتی
آموزش

نشانگر

t ≥69/1

C ≥ 4/0

اولویت

فراهم سازی منابع مالی ،قیزیکی و آموزشی برای زنان تسهیگر روستای در
مناطق کمتر برخوردار

6/75

0/643

8

ایجاد ارتباط دو سویه بین کارگزاران دولتی و زنان روستایی از طریق زنان
تسهیلگر

9/17

0/537

14

تسهيل در سازماندهي نهادها و گروههاي خودجوش توسعه محلي زنان
روستايي

8/15

0/742

6

زمینه سازی برای توسعه کمی و کیفی پروژههای ویژه زنان روستایی -افزایش
توانمندی و مهارت زنان روستایی

12/15

0/745

5

افزایش توانمندی و مهارت زنان روستایی در حل مسئله و ارائه ایدههای نو
افزایش روحیه همکاری و همیاری در میان جامعه محلی

8/25

0/555

13

حمایت مالی و قانونی آموزش به زنان تسهیلگر در زمینههای عمومی (آشنایی
با تکنیکهای مشارکتی ،تسهیلگری ،جامعه شناسی روستایی ،حسابداری ،کار
آفرینی و )...و تخصصی (زراعی ،باغی ،دامی ،تولید محصول سالم و)...

10/45

0/563

12

افزایش حمایت علمی وسازمانی مناسب بین زنان تسهیلگر و مراکز تحقیقات
کشاورزی و ترویج کشاورزی

8/85

0/616

8

وجود حمایتهای مالی ،علمی و آمزشی مشاوره ی از سوی دفتر زنان روستایی
و عشایری وزارت جهاد کشاورزی

8/986

0/827

1

حمایت مالی ،بیمه ی و حقوقی از زنان تسهیلگر از سوی دولت

9/85

0/643

7

حمایت فرهنگی(جشواره ،سمینار و )...از گسترش از تشکلهای ملی غیر دولتی
حامی زنان روستایی تسهیلگر

11/25

0/812

2

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اصول آموزش بزرگساالن

10/27

0/756

3

شناخت کافی زنان روستایی تسهیلگر از روشهای آموزش بزرگساالن

9/25

0/676

6

اعتقاد مسئوالن به توانایی های علمی زنان تسهیلگر روستایی

8/25

0/736

4

نگرش مثبت به امر آموزش و توانمند سازی زنان روستایی

9/78

0/709

3

شناخت کافی زنان روستایی از هدفهای آموزش کشاورزی و ترویج کشاورزی

11/75

0/663

6

8/74

0/726

1

14/12

0/676

5

افزایش تعداد مربیان آموزشی خبره تسهیلگر روستایی

11/85

0/656

7

افزایش ارتباط مناسب بین زنان تسهیلگر روستایی با وزارات تعاون و دفتر زنان
جهاد کشاورزی

12/45

0/638

8

وجود تشکل های کارآمد آموزشی زنان تسهیلگر روستایی

9/59

0/717

2

وجود برنامه مشخص و مدون آموزشی طبق نیاز سنجی و اقلیم شناسی منظقه
شرایط زمینه
مورد هدف زنان تسهیلگر
ای اجتماعی
آشنایی زنان روستایی تسهیلگر با اصول آموزش بزرگساالن
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ادامه جدول  .7تحلیل عاملی سویگان سازه های آموزشی موثر بر توانمندی زنان تسهیلگر روستایی
سویه

عوامل علی
آموزش زنان

پیامدها و
اثرات آموزش

تحلیل عاملی تائیدی

نشانگر

t ≥69/1

C ≥ 4/0

اولویت

داشتن نگرش مثبت زنان روستایی به آموزش و یادگیری تخصصی کشاورزی

8/36

0/709

7

داشتن دانش به روز باعث توسعه توانمندی زنان تسهیلگر روستایی درحیطه
تخصصی کشاورزی

10/27

0/689

4

زنان تسهیلگر روستایی باید به مهارتهای تخصصی و عموی تسهیلگری مجهز
باشند

10/28

0/609

15

مشاوره گرفتن از افراد متخصص و توانمند

9/632

0/618

14

تصویب و توسعه قوانین مناسب در حمایت از آموزش زنان روستایی

11/25

0/626

12

امکانات آموزشی مناطق روستایی باید مناسب فعالیتهای آموزشی زنان
تسهیلگرباشد

9/70

0/652

7

شناخت نیازهای آموزشی زنان روستایی جهت توانمندی زنان روستایی

8/62

0/742

5

آشنایی زنان تسهیلگر به روشهای آموزشی در توانمندی زنان روستایی

10/61

0/671

11

زنان تسهیلگر روستایی در افزایش دانش و اطالعات سایر زنان روستا موفق
عمل کرده اند

11/51

0/624

13

محتوای آموزشی مناسب برای آموزش زنان روستایی

10/13

0/588

10

شرکت در کارگاههای آموزش تسهیلگری برای زنان روستایی

7/45

0/688

8

خدمات آموزشی مراکز جهاد کشاورزی در ارتباط با زنان تسهیلگر روستایی

12/44

0/737

4

زنان روستایی تسهیلگر آشنایی الزم با اصول آموزش بزرگساالن دارند

9/62

0/719

6

آگاهی از فلسفه آموزش در توانمندی زنان تسهیلگر روستایی

9/25

0/676

10

دورههای آموزشی تسهیلگری زنان روستایی اثربخشی الزم را دارند

11/71

0/777

1

استفاده از امکانات سمعی و بصری آموزشی و شبکههای مجازی در امر آموزش

10/13

0/747

3

ایجاد شغل و اشتغال برای زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

11/12

0/734

3

کاهش مشکالت آموزشی زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

7/45

0/719

4

افزایش احساس مفید بودن در زنان روستایی در منطقه

8/36

0/709

3

افزایش عالمندی زنان روستایی تسهیلگر به آموزش در منطقه

10/27

0/689

4

افزایش دانش و اطالعات زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

10/28

0/609

11

آموزش تسهیلگری به زنان روستایی کمتر برخوردار در منطقه

9/632

0/618

10

همکاری و مشارکت در بین زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

11/25

0/626

9

آشنایی زنان روستایی به فلسفه آموزش بزرگساالن در منطقه
بوجود آمدن فرهنگ مناسب در جهت استفاده حضور زنان در برنامههای
آموزشی در منطقه

9/70

0/652

7

8/62

0/742

2

اثربخشی فعالیت های آموزشی زنان روستایی تسهیلگر م در منطقه

10/61

0/676

6

افزایش کارآمدی فعالیت های زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

11/51

0/624

8

ایجاد اعتماد به نفس بین زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

10/13

0/588

10
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ادامه جدول  .7تحلیل عاملی سویگان سازه های آموزشی موثر بر توانمندی زنان تسهیلگر روستایی
سویه

پیامدها و
اثرات آموزش

تحلیل عاملی تائیدی

نشانگر

t ≥69/1

C ≥ 4/0

اولویت

افزایش مهارت زنان روستایی در زمینه کسب و کار خود در منطقه

10/13

0/578

11

افزایش احساس رضایت در زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

10/13

0/623

8

استمرار تشکیل جلسات آموزشی زنان روستایی تسهیلگر در منطقه

12/45

0/613

9

نگرش مثبت زنان روستایی تسهیلگر به آموزش در منطقه

9/28

0/709

5

ایجاد نوآوری و خالقیت در زنان روستایی در منطقه

10/74

0/648

7

بـه منظور بررسـي و پـي بردن بـه رابطههـای علّي ميان

( )βو میـزان آمـاری تـی( )t-valueآزمـون شـدند .نتایـج

متغيـر وابسـته (توانمنـدی زنـان روسـتایی) و متغيرهـاي

تحلیـل مسـیر در مدل سـاختاري برازش شـده بـراي آزمون

مستقل(سـازهای آموزشـی) از روش مدلسـازي معادلههـای

فرضیههـاي پژوهـش در جـدول  8آمـده اسـت .بـا توجـه

سـاختاري  CB-SEMنـرم افـزار  plsبهـره گرفتـه شـد.

بـه جـدول  ،8سـازه های آموزشـی میتوانـد تـا  43درصـد

فرضیههـای پژوهـش برمبنـای مـدل سـاختاری بـرازش

از تغييرپذیریهـای توانمنـدی زنـان تسـهیلگر روسـتایی را

شـده پژوهـش بـا اسـتفاده از ضریبهـای اسـتاندارد مسـیر

تبييـن کنند.

جدول  -8نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای پژوهش

متغیر
وابسته

توانمندی

عامل ها

ضريب استاندارد
شدهβ

خطاي
استاندارد

t-value

هدفهای آموزش تسهیلگر

0/15

0/055

3/078

روشها و تکنیکهای آموزش

0/24

0/056

2/356

سیاستهای حمایتی و انگیزشی

0/19

0/051

4/058

موقعیت علی

0/17

0/048

2/114

شرایط زمینه ای آموزش

0/21

0/047

3/025

در كشـور ما به توانمندسـازي روسـتاییان توجه مناسـب
صـورت نگرفتـه اسـت ،از ايـن رو درصـد قابـل توجهـي از
روسـتاییان دانـش مـورد نيـاز و توانايـي الزم براي مشـاركت
در امـور جامعـه و نيز تأثيرگذاري در توسـعه را دارا نیسـتند.
کـم توجـه ي بـه نقـش زنـان در برنامهريزيهـا و تخصيـص
منابـع در رونـد سياسـتگذاريها و اقدامـات ،موجـب کنـد
شـدن برخـي از برنامههـاي توسـعه ميگـردد .بنابرايـن،
افزايـش مهارتهـاي زنـان روسـتايي مي تواند نقـش مهمي

118

0/43

در ارتقـاي وضعيـت اقتصـادي و اجتماعـي خانوارهـاي

بحث و نتیجهگیری
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روسـتايي و در نتيجه زندگي روسـتايي داشـته باشد (خاني و
همـكاران .)1391 ،ایـن تحقیق با هدف شناسـایی عاملهای
آموزشـی موثر بر توانمندسـازی زنان تسـهیلگر روسـتایی در
اسـتان های بوشـهر و هرمـزگان انجام شـده اسـت.
نتایـج بررسـی نشـان میدهد کـه  50/75درصـد از زنان
روسـتایی تسـهیلگر از توانمندی درسـطح متوسـط برخوردار
هسـتند و  31درصـد از توانمنـدی پائیـن و تنهـا  17درصـد
زنـان روسـتایی تسـهیلگر روسـتایی از توانمنـدی باالیـی

برخوردار هسـتند که با مطالعات جلیلیان ()1395؛ سـعدی،

بـرای توسـعه کمـی و کیفی پروژههـای ویژه زنان روسـتایی،

و همـکاران ()1393؛ شـفیعی ثابـت ()1394؛ عنابسـتانی ،و

افزایـش توانمنـدی و مهـارت زنـان روسـتایی ،وجـود

همـکاران ( )1397کـه معتقدنـد زنان روسـتایی از توانمندی

حمایتهـای مالـی ،علمـی ،آموزشـی و مشـاورهای از سـوی

در سـطح متوسـط و کـم برخـوردار هسـتند سـازگاری دارد.

دفتر امور زنان روسـتایی و عشـایری وزارت جهاد کشـاورزی،

بررسـی رابطـه ویژگیهـای فـردی موثـر بـر توانمنـدی

حمایـت فرهنگـی از گسـترش تشـکلهای ملـی غیـر دولتی

زنـان روسـتایی تسـهیلگر گویـای آن اسـت کـه متغیرهـای

حامی زنان روسـتایی تسـهیلگر ،برگزاری دورههای آموزشـی

هـم چـون سـن ( ،)=0β/14درامـد ()=β 0/24؛ در ارتقـای

در زمینـه اصول آموزش بزرگسـاالن اسـت ،کـه در تحقیقات

توانمنـدی زنان روسـتایی تسـهیلگر نقـش دارد .در این میان

لیـن و همـکاران( ،)2011لیپین و همـکاران ( ،)2017خان و

میـزان درامـد و تعـداد عضویـت در تشـکلها بیشتریـن

همـکاران ( )2016و جیووانگ ( )2015و سـعدی و همکاران

تاثیـر را در توانمنـدی زنـان روسـتایی تسـهیلگر را دارد کـه

( ،)1393شـفیعی ثابـت و همـکارن ( ،)1394عنابسـتانی و

در مطالعـات یعقوبـی ()1395؛ قاسـمی( )1397و جلیلیـان

همـکاران ( )1397نیـز مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اند.

( )1394در داخـل و مطالعـات دیـور و همـکاران( )2018و

وزارت جهـاد کشـاورزي بـه عنـوان يکـي از برنامهريـزان

پلینـگ و همـکاران ( )2015مـورد اشـاره قرار گرفتـه اند .به

اصلـي توسـعه روسـتايي کـه وظیفـه ارتقـاي وضعیـت

طـوری که معتقدند سـن ،درامد و تعداد دوره های آموزشـی

اقتصـادي ـ اجتماعـي و فرهنگـي زنان روسـتايي و عشـايري

در توانمنـدی زنـان روسـتایی نقـش دارد.

را بـه عهـده دارد ،اقدام بـه اجراي طرح ترويجي تسـهیلگران

نتایـج تحلیـل عاملـی تائیـدی ،گویـای آن اسـت

زنـان روسـتايي نمـوده و در قالـب اين طرح به آمـوزش زنان

کـه عواملـی زمینـه ای هـم چـون اعتقـاد مسـئوالن بـه

تسـهیلگر روسـتا مبادرت ورزيده اسـت .زنان تسهیلگر عالوه

تواناییهـای علمـی زنان تسـهیلگر روسـتایی ،نگـرش مثبت

بـر اين کـه خود تحـت آموزشهـاي مختلف قـرار ميگیرند،

بـه امـر آمـوزش و توانمنـد سـازی زنـان روسـتایی ،وجـود

زنـان روسـتايي را نيز در متـن برنامههاي آموزشـي قرار داده

برنامـه مشـخص و مـدون آموزشـی طبـق نیـاز سـنجی و

و زمینـه سـاز ايجـاد فرآيندهاي توسـعهاي در سـطح روسـتا

اقلیـم شناسـی منطقـه مورد هـدف زنـان تسـهیلگر و وجود

ميشـوند .اين تسـهیلگران عموماً پیامها را به زنان روسـتايي

تشـکلهای کارآمـد آموزشـی زنـان تسـهیلگر روسـتایی

ميرسـانند (اقدسـی و همکاران .)1393 ،هدفهای آموزشی

بـه عنـوان یکـی از عاملهـای موثـر در افزایـش توانمنـدی

تاثیـر مهمـی در افزایش توانمندی زنان روسـتایی تسـهیلگر

زنـان تسـهیلگر ترویـج کشـاورزی نقـش داشـت بهطوریکه

ترویـج کشـاورزی دارنـد بهطوریکـه عواملی همچـون ایجاد

در تحقیـق جلیلیـان ()1395؛ سـعدی و همـکاران (،)1393

انگیـزه در زنـان روسـتایی بـرای اجـرای تصمیمهـای خـود،

شـفیعی ثابـت ( ،)1394عنابسـتانی و همـکاران (،)1397

تغییـر رفتـار زنـان روسـتایی تسـهیلگر در راسـتای توانمنـد

تسـفی و تـادل ( ،)2013پراتو و همـکاران ( ،)2012محمد و

سـازی ،ارتقـای مهارتهـای فنی و حرفـهای زنان روسـتایی

همـکاران ( )2012مـورد اشـاره قـرار گرفتـه انـد.

و سـازماندهی مباحـث تخصصـی آمـوزش کشـاورزی مرتبط

سیاسـتهای حمایتـی در توسـعه توانمنـدی زنـان

بـا منطقـه بـا هـدف تـوان افزایـی زنـان تسـهیلگر میتوانند

روسـتایی تسـهیلگر کشـاورزی موثـر بـوده و مولفههـای

نقـش با اهمیـت تـری در افزایـش توانمندی زنان روسـتایی

مهـم آن ،نظیـر تسـهيل در سـازماندهي نهادهـا و گروههاي

تسـهیلگر داشـته باشـند .فقیری و همکاران ( .)1393قدیری

خودجـوش توسـعه محلـي زنـان روسـتايي ،زمینـه سـازی

معصـوم ،)1394( ،قنبـری .)1394( ،کرمانـی.)1392( ،
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کمالـی ،محمدباقـر ( ،)1390جیووانـگ ( ،)2015جکسـون

آموزشـی مراکز جهاد کشـاورزی در ارتباط با زنان تسـهیلگر

( ،)2012اسلام و همکاران ( ،)2002گـوی لینا ( )2014نیز

روسـتایی ،زنـان روسـتایی تسـهیلگر آشـنایی الزم بـا اصول

معتقدنـد که ایـن مولفههـا میتواننـد در افزایـش توانمندی

آمـوزش بزرگسـاالن دارنـد.
دورههای آموزشـی تسـهیلگری زنان روسـتایی اثربخشی

زنـان تسـهیلگر روسـتایی نقش موثری داشـته باشـند.
از عوامـل مهـم علـی آمـوزش زنـان ،داشـتن دانـش بـه

الزم را دارند و اسـتفاده از امکانات سـمعی و بصری آموزشـی

روز باعـث توسـعه توانمنـدی زنـان تسـهیلگر روسـتایی در

و شـبکههای مجـازی در امـر آمـوزش در افزایـش توانمنـدی

حیطـه تخصصـی کشـاورزی ،شـناخت نیازهـای آموزشـی

زنـان تسـهیلگر روسـتایی نقـش دارنـد به طـوری کـه کومار

زنـان روسـتایی جهـت توانمنـدی زنـان روسـتایی ،خدمـات

( )2009و ابراهیم ( )2011نیز مورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
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Abstract
In the new system of extension, the creation of independent groups to carry out group activities is one of
the emphasized methods to promote the participation of rural women. In this regard, the employment of local
progressive women under the name of "facilitator" is one of the methods used to build capacity and create
movement in rural society. Education is one of the tools to increase the empowerment of women facilitators.
For this reason, this study was conducted to investigate the educational factors affecting the empowerment of
rural women facilitators in Bushehr and Hormozgan provinces. This research is field in terms of data collection
and analysis and is causal in terms of possibility and ability to control variables. The period of this research was
2019 and the place of its implementation was Bushehr and Hormozgan provinces. The statistical population
of the study is 850 rural women facilitators living in the two provinces (N = 850) and the sample size was 285
(n = 285) according to the Krejcie-Morgan table. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a
survey of faculty members in the fields of agricultural development and extension and agricultural jihad experts,
and the convergent validity was confirmed by calculating CR = 0.60 and AVE = 0.73. The reliability of the
questionnaire was obtained using R software and calculating the sequential theta coefficient for different parts
of the questionnaire (Ө = 0.73-0.88). Confirmatory factor analysis was used to process the data. The results of
confirmatory factor analysis showed that they are underlying factors of the important contexts in increasing the
empowerment of women facilitators such as officials' belief in the scientific abilities of rural women facilitators,
positive attitude towards education and empowerment of rural women. According to the needs assessment and
climatology of the target area of women facilitators and the existence of efficient educational organizations of
rural facilitators and the causal situation and background conditions of education can explain up to 43% of the
variability of capabilities of women facilitators of agricultural extension. In the meantime, the components of
training methods and the background conditions of education have the most positive impact on promoting the
empowerment of rural women facilitators.
Index terms: Women's education, rural facilitator, empowerment
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