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  چكيده
هاي مورد تأكيد براي ارتقاي  پارادايم مشاركتي توسعه يكي از روش در نظام ترويج مبتني بر

هاي مستقل زنان براي  مشاركت زنان در جامعه روستايي به عنوان نيمي از پيكره آن، ايجاد گروه
كارگيري زنان  به ،هاي مورد استفاده يكي از شيوهدر اين راستا، . هاي تيمي است انجام فعاليت

 .سازي و ايجاد حركت در جامعه است جهت ظرفيت» انتسهيلگر«ن پيشروي محلي تحت عنوا
ان در آذربايجان شرقي بر تسهيلگرمؤثر بر موفقيت عوامل فردي و محيطي برخي در اين مقاله 

شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با  ۶اساس نتايج پژوهش ميداني در روستاهايي از 
تعدادي  راروايي پرسشنامه . گيرد رسي و تحليل قرار ميان و تكميل پرسشنامه مورد برتسهيلگر

پايايي مقياس اصلي با استفاده از آماره آلفاي . كردنداز اساتيد و متخصصان اين حوزه تأييد 
هاي پژوهش نشان  يافته .٪ بود كه حاكي از اعتبار مناسب ابزار تحقيق است۸۸كرونباخ برابر با 

ان در تسهيلگر، بين موفقيت سي در سطح خطاي نوع اولمورد برر دهد كه از ميان عوامل مي
هاي  از سوي زنان، زمينه تسهيلگرهاي مستقل زنان با ميزان پذيرش  گروهايجاد و تداوم فعاليت 

                                                 
عضو ،  شناسي روستايي مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تبريز كارشناس ارشد جامعهترتيب به  *

دانشيار ، استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تبريز، دانشگاه تهران يعلمي دانشكده جغرافيا هيئت
 .اورزي دانشگاه تبريزدانشكده كش
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ارتباط وجود » هاي غيردولتي سازمان«تماس وي با كارشناسان ترويج، و آشنايي وي با مفهوم 
را بين متغيرهاي استفاده از وسايل ارتباط جمعي و داري  ارتباط معنينتايج حاصل هيچ . دارد

  .دهد متغير وابسته مورد نظر در اين سطح از خطاي نوع اول نشان نمي

  .روستايي  ارتباط/ شرقي آذربايجان/ انتسهيلگر/ روستايي  مشاركت/ زنان/ زنان روستايي: ها  واژه كليد
∗ ∗ ∗ 

  مقدمه
ن توسعه ينو يهاافتيدر رههاي مردم محلي دياستفاده از دانش بومي و توانمن بر تأكيد

روستاييان در قالب ايجاد و توسعه نهادهاي مردمي به كه مشارکت است  موجب شده
حل مسايل مربوط به  و دارتعريف نيازهاي اولويت يصورت خودجوش وخوداتكا برا

ت فعال افزايش مشارك همچنين . رديمورد توجه قرار گ ييتوسعه روستا فرآينددر زندگي 
تسري  يها و دانش بومي آنان برااجتماعات محلي از خالقيت كه شود ميزنان موجب 

دراغلب جوامع با اين همه،  .نديتوسعه در ابعاد مختلف در روستا استفاده نما فرآيند
 فرآيند هايي وجود دارد كه مانع از مشاركت مناسب زنان درموانع و محدوديت ييروستا

به مشاركت  ها نحوة نگرش سازمان: از اند ن موانع عبارتياهم ا .دشو ميتوسعه مشاركتي 
ي حاكم بر زندگي ها سنت آداب و رسوم و ،)(Maloff,2000 ها زنان، ماهيت پروژه

ي دستيابي به اطالعات ها اجتماعي، پايين بودن سواد، عدم دسترسي مناسب به كانال
براي رفع . و نداشتن قدرت اقتصادي ،تفكيك كار جنسيتي ،)۱۳۸۲ديگران، مهراريكا و(

  .بايد انديشيد ير خاصياين موانع تداب
هدايت آنان به سمت ايجاد  ،افزايش مشاركت زنان ي ايجاد وها يكي از روش

ها وقدرت قالب  از مزاياي تشكلن ياهاي مستقل است تا بتوانند در وتيم ها  گروه
جاد ين امر مستلزم ايا. ندينما استفادهجمعي حاصل از آن براي بهبود وضعيت خود 

ط زنان در هر منطقه ينه و متناسب با شراين زميدر ا يجيترو يهاارتباط و ارائه آموزش
 يچ الگويه. ط خاص هر منطقه مطابقت داديد با شرايج را بايخدمات ترو«. است

» ا وجود ندارديدن يچ کجايهمه زنان مناسب باشد در ه يکه برا ياحاضر وآماده
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اي وضعيت فرهنگي جامعه روستايي به گونهگر، يد ياز سو). ۲۱۸ :۱۳۸۲انسون،سو(
تعداد پرسنل  يول ،با زنان به راحتي ارتباط برقرار كنند ندتوان ميتنها زنان  درآناست كه 

از اين . نان نيستآپاسخگوي نياز  ييتوسعه روستا ج ويموجود در بخش ترو يرسم
اي برقراري ارتباط مناسب با زنان روستايي به عنوان بر ين زن محلااستفاده ازمروج رو،

  .رديگيمورد استفاده قرار ميكي از بهترين راهكارهاي موجود 
هاي پيام به عنوان افراد پيشرو آمادگي دريافت، تحليل، پذيرش و انتقال  يمروجان محل

 نهادهاي مستقل وها و توانند در ايجاد تشكلآنها مي ،به اين ترتيب .را دارند يجيترود يجد
  .اي را بر عهده گيرند سازنده خوداتكاي زنان نقش 

هاي مشترك با پيشرو با داشتن وجوه اشتراك، روابط متقابل و فعاليتروستايي زنان 
ايجاد را هاي ارتباطي قوي اي از روابط اجتماعي و كانال ن روستايي زنجيرهساير زنا

آنها  ييو خوداتکا يتماد به نفس، خودباورت اعيتقو توان از آن براي  كنند كه ميمي
ايجاد  حاکم درخصوص نقش زنان و ياشهيکل يهادر نگرشتغيير استفاده كرد و با 

  در زنان فعال حضور  ياز آن برادر جامعه روستايي نو  يهنجارها ها وارزش
 ،فرآيندين يدر چن. توسعه سود برد فرآيند يدر جهت تسرهاي محلي گيري تصميم

کار  يت اصلياولوزنان  يهاسازماندهي مشاركت مردمي در گروه اد ارتباط ويجا
را  ريزيو برنامهي تسهيلگرقت نقش يآنها در حق. شودمحسوب مي يمروجان محل

  .بر عهده دارند ييروستا براي تسريع در روند توسعه
 ياهدرست و برنام يانيبا بن يمردم يهاجاد تشکليبهبود روند ا ن رو، برايياز ا
به موفقيت  ت دارد ويان اهمتسهيلگربر كاركرد  شناسايي عوامل مختلف موثر ،ياصول

  .دکناين زمينه كمك مي ريزي صحيح دردر برنامه
  



 واحد اله تقوي، محمد مقدم فتانه حاجيلو، فضيله خاني، نعمت  ۱۱۶
 
  

  ي پژوهشها   هاهداف و فرضي
ان زن در ايجاد و تداوم تسهيلگربررسي عوامل مؤثر بر موفقيت  ،تحقيقاين هدف كلي 
نحوه  تأثيرشناخت  هدفاين مقاله با  .روستايي استهاي مستقل زنان فعاليت گروه

كارشناسان ترويجي و با رتباط ا ،ان زن، استفاده از وسايل ارتباط جمعيتسهيلگرانتخاب 
هاي زيررا  فرضيه ، آنهاهاي غيردولتي بر موفقيت سازمان ان باتسهيلگر ميزان آشنايي

  : دكنيم يبررس
  .ي و موفقيت آنان رابطه وجود داردان زن روستايتسهيلگربين نحوه انتخاب  ‐۱
ان تسهيلگرميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي وتبادل اطالعات با موفقيت  ‐۲

 .رابطه دارد
 .گذاردمي تأثيران با كارشناسان ترويجي بر موفقيت آنها تسهيلگرميزان ارتباط  ‐۳
 هايهاي غيردولتي و تمايل به انجام فعاليتان با سازمانتسهيلگرآشنايي  ‐۴

  .مشابه با موفقيت آنان رابطه دارد
  

  تعريف مفاهيم پژوهش
ر زنان، پل يبا سا يجاد تعامل قويشرو که با ايزنان روستايي پ :ييروستا تسهيلگرزنان 
به  ييج وزنان روستاين کارشناسان ترويب يجيترو يهااميو پ يميان دانش بوم يارتباط

 يهاجاد حرکتيزنان به منظور ا براي يسازتيآنها ظرف يروند و نقش اصلشمار مي
  .مستقل وخوداتکا است يگروه

را جهت  ييت مستمرخود زنان روستايکه توانسته است با فعال يکس :موفق تسهيلگر
 يمشارکت يانجام کارها يبه حرکت درآورد و آنان را برا يميت يهاتيانجام فعال

  .دينما يمستقل سازمانده يهادرقالب گروه
ها با  تياز فعال يااز زنان که در انجام مجموعه ييهاميت :يينان روستامستقل ز يهاگروه

 هاي   ازيت و رفع مشکالت ونيبهبود وضع يخود برا يودانش بوم ياتکا به توانمند
  .كننديروستا اقدام م
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 يالت و سازماندهيداوطلب است که با تشک يمتشکل از گروه  :يردولتيسازمان غ
، يدر جهت اهداف اجتماع ياسيس يهالت و جناحبه دو يمشخص بدون وابستگ

  .کنديت ميفعال يرانتفاعيبه صورت غ ياو حرفه يفرهنگ
دانش وفناوري است كه در قالب يك ارتباط عمومي و يك  دهندة يك ترويج :مروج

كند؛ بيشتر فعاليت او را  انتقال اطالعات از مراكز علمي به سويه با روستاييان كار مي
  .دهدكيل ميسطح محلي تش

 
  قينه تحقيشيپ

از  يکيج يرامون موضوع پژوهش، نتايپ يو خارج يقات داخليآثار و تحق يدر بررس
 يران که توسط حجازين در ايمروج يهاتيدر خصوص فعال يقات داخلين تحقينخست

دهد كه سه دسته عوامل يت آنها انجام شده است نشان ميبا هدف بهبود وضع) ۱۳۶۶(
 ؛  رواني و اجتماعي در جذب افراد به حرفة ترويج مؤثرند ،سمانيشامل نيازهاي ج

  .رودينه به شمار مين زميدر ا ياز عوامل مؤثر اجتماع يکيان ييميزان پذيرش روستا
 يبرا ييزنان روستا ييتوانا«ج پژوهش خود تحت عنوان يطبق نتا) ۱۳۷۲( يروانيا

ار رفاه، ياعتقاد دارد كه پنج مع» سفيوني يارهايمنابع توسعه براساس مع يريبه کارگ
 يستم بر توانمندسازيک سي، مشارکت و کنترل به صورت يبه منابع، آگاه يدسترس
  .گذارنديم تأثيرزنان 
انجام ) ۱۳۷۴(ييکه توسط روشنا» يين روستايمروج يابيارزش«پژوهش  يهاافتهي   

د توسط يمروج بابرداران و مروجان، از آن است كه طبق نظر بهره يافته است حاکي
 يهاکالس ي، برگزاريجيترو ـ يآموزش يهان از ميان روشيهمچن. مردم انتخاب شود

ش يز نسبت به ريمروج ن يالت بااليتحص. از را داردين امتيانگين ميشتريب يآموزش
  .دهديد بودن امتياز بيشتري را به خود اختصاص ميسف

 ييزان کارايعوامل موثر بر م يبررس«نه يدر زم )۱۳۷۵( و نيكجو يق نخودچيج تحقينتا
بر اين نكته داللت دارد كه هرچه » يجان شرقيبادر آذر يين دام روستايت مروجيو موفق
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ها افتهين افزوده شود احتمال کاربرد يمروج يو فن يآموزش علم يهابر تعداد دوره
 يثرؤش منق يجيترو يهادر آموزش يده همانندسازيز پديشود، و نيشتر ميتوسط آنها ب

کند که ارتباط يان مين بياو همچن. دارد يکاربرد و يعلم يهاافتهي يدر کاربرد عمل
  .دهد يش مين را افزايت کار مروجيفيربط کيذ يها ن و دستگاهيافته مروجي سازمان

ت يت و مطلوبيموثر بر فعال يهاسازه«با عنوان  يدر پژوهش) ۱۳۷۵( يو کرم ياتيح  
ارتقاي  يبرا يآموزش يهادوره ياند که برگزارنشان داده» ارسن در استان فيکار مروج
ت و يدارد، و فعال يت آنان رابطه مثبتيت و مطلوبيزان فعالين با ميمروج يسطح علم

  .ت مروج رابطه متقابل دارنديمطلوب
و  يجيترو يهاشبرد برنامهيدر پ ينقش رهبران محل يبررس«در ) ۱۳۷۷(ان يجواد

ت او يفعال در روستا و موفق يشتر مروج با نهادهايرابطة تماس ببه » ييتوسعه روستا
  .کرده است تأكيد ييج و توسعه روستايدر ترو
توسط  يمحل يردولتيغ يهاسازمان يابينهيزم«در مورد ) ۱۳۸۱(ا ينيپژوهش قل يهاافتهي

الت دهد كه هر چه جوامع از حينشان م» و مازندران يمرکز يهادر استان ييزنان روستا
 و ،روند يش ميپ ييبودن به سمت چند نهادگرا يرند از تک نهاديگيشتر فاصله ميب يسنت
  .ار مؤثر استينه بسين زميشرو با موضوع و کمک آنها در ايزنان روستايي پ ييآشنا

خانواده، شغل  يکند که تأهل، تعداد اعضاين مسئله اشاره ميبه ا) ۱۳۸۲( بنکدار
که بر  يبا عملکرد او ندارد، در حال ياات، رابطهيه از نشرزان استفاديمروج و م ياصل

ن زنان يت بيو مقبول يي، نسبت آشنايجيترو يهان آموزشيوجود رابطه مثبت ب
  .کنديم تأكيدن يمروج يهاتيت در فعاليبا موفق ييروستا

 يه باانتخاب شدن آنها توسط مردم، برگزارين دوسويت مروجين موفقيارتباط ب
 يها و نهادهان ومحور قرار دادن موضوع سازمانيمروج يمناسب برا يهاآموزش

تحت عنوان ) ۱۳۸۲( يق کماليج تحقيارائه شده در نتا يهادر آموزش يردولتيغ
 تأكيدمورد » انکوه اردلين زن در دهستان ميه مروجيل ارتباط دوسويتسه يسازالگو«

  .قرار گرفته است
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توسط  ين ورهبران محليعملکرد مروجت ويز در خصوص فعالين يگريقات ديتحق
انجام شده که ذکر همه آنها در .. .و يفم ي، پاک نظر، شعبانعلييرزاي، مياتيان، حيجواد

دهد كه به ينه نشان مين زميدرا يتجارب جهان يبررس .نجا نه مقدور و نه الزم استيا
ارکت زنان مش يهاد راهيدار بايو توسعه پا يکشاورز يهات در برنامهيمنظور موفق

 يساز ميتوسعه از مرحله تصم فرآيندشرکت در  يآنان برا يشود و توانمندساز يبررس
 يهاجاد سازمانيا). ;Botchway,2001) Gobayan and Hakobion, 1998 آغاز گردد 

ز در آن مشارکت گسترده و فعال داشته يکه زنان ن يت محليريبا مد يردولتيو غ يتعاون
نتايج ). ۱۳۷۷فائو، (ز قرار دارد يفائو ن تأكيداست که مورد  يدهايشنهايباشند از جمله پ

دهد كه زارعين زن در صورتي كه تحت نظارت مروجين زن باشند تحقيقات نشان مي
و  )Lahai, Goldey, and Jones, 1999( دسترسي بيشتري به خدمات  ترويجي دارند

سازنده سوق دهد و  يها تيفعالق آنها را به سمت يد با جلب اعتماد مردم عاليمروج با
ز يد عالوه بر انتقال اطالعات به آنها مهارت گوش کردن به حرف آنها را نين راه بايدر ا

  ). Wernner, 2000(داشته باشد 
  

  پژوهش  ينظر يمبان
 يبه عنوان نظام، بعضي به عنوان مكتب و گروهي به عنوان راهبرد يج را برخيترو

ه موسوم به يدر نظر. اندژه توسعه روستايي مطرح كردهيبراي رسيدن به توسعه به و
د توسط خود کشاورزان يشرفت بايپ يهايژگين امر که ضرورت و ويه چندگانه، اينظر
به عدالت  يابيو دست ينظام دانش محل يريشود، به کارگرفته ميين شود پذييتع

ناپذير و  پايان ديفرآينگردد و مشارکت مردم يم يج  مهم تلقيترو فرآينددر  ياجتماع
  ).۸:۱۳۷۶ ،و كالنتري يکرم(رود به شمار مي يضرور

ستم يا سيکه به آنها مدل  كنيم مي برخورد ييهاج به انواع نظاميخچه علم ترويدر تار«
ستم يكالج، س ـگرانت  ـستم لند يج، سينظام ترو يستم استعماريس: شود مانندياطالق م
 يهدف اصل....شودياد مينوان مدل دو طرفه افکار که از آن به ع يگريک و نوع ديکالس
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 ييباال يريمدل دوطرفه انعطاف پذ يساختار ادار. است يانسان يازهاين مدل برآورد نيا
ن يترر وخرده مالکان از مهميزارعان فق. دوستانه است يين مروج و روستايدارد و رابطه ب
  )۱۲۹:۱۳۸۵ ،يزدي يپاپل( ».مدل دوطرفه هستند يهاارباب رجوع

ج مردم يبس«. آن است يانسان يرويج، نيدر نظام ترو ين، منابع اصليبنابرا
جاد ي، ايم برنامه کاريها و تنظتين اولويينه تعيآنان، کمک به آنها در زم يسازمانده
ن نظام يشان در اهاي   برنامه يالت و منابع و کمک به آنها در اجرايبه تسه يدسترس
  ).۱۳۲همان،(» کنديدا ميپ ياديت زياهم

ن يدر ا. است فرآيندن يساختن ا يان راه عملييه با روستايارتباط دوسو يبرقرار
در كليه . ج قرار دارديمورد توجه نظام ترو يارتباط با رهبران محل يراستا، برقرار

نظر آنها اظهار ،كنندافرادي وجود دارند كه مردم به عقايد آنان بيشتر  توجه مي ،جوامع
آنها . برعهده دارند ها   گيرياي در تصميمو نقش عمده است،ارها ضروري در انجام ك

د که در حقيقت نماينده فكري مردم و به هستنافرادي صاحب نفوذ و داراي اقتدار 
  ).۶۲:۱۳۷۵ ،و نيكجو ينخودچ(عبارت ديگر رهبر محلي آنان هستند 

شوند،  مورد يم شاخص گردند،مردم انتخاب مي اغلب توسطرهبران محلي اگرچه 
گيرند و سپس به عنوان رهبر فني يا اجتماعي با پيروان ارتباط برقرار مي تاييد قرار

شخصاً براي ايفاي نقش رهبري داوطلب وجود دارند كه كساني هم  اماكنند  مي
روند و مفاهيم هاي آموزشي و ترويجي ميآنها زودتر از بقيه به استقبال برنامه. شوند مي

هاي نو نقش مؤثري در در گسترش ايده ،كنند و بنـابراين تر درك مـي آن را سـريع
توانند يآنها م  ن رو،ياز ا). ۳۱۲:۱۳۸۱،و همكاران سوانسون(كنند جامعه خود ايفا مي
  .را شونديپذ ينقش مروج را به خوب

گاه يجا :دهد قرار ميمروجان سه نکته را مد نظر  يريکارگ هآدامز در انتخاب و ب
 يياو معتقد است كه توانا .يشخص يهاتيفيو ک يآموزش يهاتي، قابليتاليتشک
ل به انجام کار، ابتکار و يبا مردم و تما يهمراه ييارتباط با کشاورزان، توانا يبرقرار

  ).۸:۱۳۷۸ آدامز،(ترويج است  يبرا يضرور يهاتياز قابل ياحساس مردم
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، يمختلف آموزش يهاوهيبه ش ين نکته توجه کرد که نشر نوآوريد همواره به ايبا
، و انتخاب رهبر يه فرهنگ محليو مشكل گشايي، اقدام برپا يابيجلسات مشکل يبرگزار
. روديبه شمار م ين محليت مروجيگذار در موفق تأثيرتوسط مردم از جمله عوامل  يمحل

مردم  .است يدر توسعه وتحرک اجتماع يمردم در انتخاب رهبرانشان اصل مهم يآزاد«
  )۴۸‐ ۲۵همان،( ».ن کندييشان را تبيازهاينند که نيگزيرا برم ين خود کسياز ب

و سازماندهي شده پس از  يايران، استفاده از نيروهاي محلي به صورت رسم در
 شد بسط دادهاجراي طرح بهورزان درامور بهداشت و درمان، به ترويج كشاورزي 

باتوجه به اهداف و  يمحل يروهاين يريكارگ همسئله ب. )۶۴:۱۳۷۵ ،و نيكجو نخودچي(
سابق مورد توجه قرار  يو کشاورز يک از دو وزارت جهاد سازندگيهر يهابرنامه

، مددکاران ين کشاورزير مروجينظ ين مختلفيتحت عناو يگرفت و افراد محل
  .مورد استفاده قرار گرفتند ين محلين و مروجيمع يروهاي، نيجيترو

كارگيري نيروهاي بومي و رهبران  همر تربيت و بتجربه موفقيت آميز ترويج در ا
اهميت ، يگستردگبا توجه به كه باعث شد  يمحلي روستايي در وزارت جهاد کشاورز

راي ايجاد انتخاب و تربيت مروجين زن بروستايي،  يدر زندگنقش زنان و تعدد 
ن يا در .اجرا شود و پيشنهاد يمشارکت توسعه فرآيندان درنآ يسازمهارت و توانمند
 يآموزش يهاتيفعال يگردد تا در برگزار ميانتخاب  ين افراد بوميطرح مروج زن از ب

  .كند يژه زنان همکاريو هاي   برنامه يات و ساماندهي، انتقال تجربيجيو ترو
  

  ييروستا تسهيلگرزنان 
الگوسازي «از تجربيات طرح  براي افزايش توانمندي زنان مروج بر مبناي استفاده

 بازنگري ،انتخاب مروجين زن روستايي در» ارتباط دوسويه مروجين روستاييتسهيل 
 يج و توسعه برايدر امر ترو تسهيلگرو استفاده از واژه  )چكيده:۱۳۸۰كمالي،( شد انجام

 ييب، اوالً انتخاب مروج توسط خود زنان روستاين ترتيبه ا.رونق گرفت ييزنان روستا
از  يين و زنان روستاين متخصصيرتباط و مشارکت بجاد اياً برايشود و ثان ميانجام 
مروجين پل ارتباطي بين زنان وه ين شيقت، در ايدر حق. گردد مي تأكيدن يق مروجيطر
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ريزي براي ايجاد ارتباط و برنامهرا در  تسهيلگرشوند و نقش  ميروستايي و متخصصين 
  .نندك ميهاي نوين ايفا با شيوه تسريع در روند توسعه روستايي

  
  يدانش بوم  

  
  انييروستا        ان                    تسهيلگر   ن                        يمتخصص       

  
  ديجد يدانش وفناور

انتخاب و کار  يهاوهيو ش ها   نظر از طرح مطرح شده، صرف يم اصليتوجه به  مفاه
توسعه نقش  فرآيند در ،انتسهيلگر يانگر آن است که به طور کليان بتسهيلگربا 
 يآورند تا توسعه مشارکت ميگرد هم  آنها را ؛زش مردم را دارنديختن فکر و انگيبرانگ

ها تين اولوييازها وتعيص نيتشخ كمك بهنقش  يدر توسعه محلآنها  .افتدياتفاق ب
باعث  يبوم يهايه بر آگاهيتک«. کنند ميفا يا يبا توجه به دانش بومان را ييتوسط روستا

 يها واجراافته شوند و نسبت به اهداف، برنامهي شود، اجتماعات خودسازمان يم
» افتديرند و مشارکت آگاهانه و فعال واقعاً اتفاق بيم بگيتوسعه تصم يهاتيفعال

شگام يپ يان در روستاهاتسهيلگراستقرار «ده دارد كه يون عقيعرب ).۷۵ :۱۳۸۴ لو،يحاج(
را فراهم  يدر توسعه همه جانبه محل يو نوآور ييانه شدن خوداتکينه مساعد نهاديزم
  )۹۲: ۱۳۸۵ ون،يعرب( ».کند مي

سازد مير  يام را امکان پذيانتقال پ فرآيندن نکته الزم است که ارتباط انجام يتوجه به ا
که اغلب به  يارتباط يمجار. کنند ميامکان انتقال اطالعات را فراهم  يارتباط يو مجار

ل ارتباط يوسا: شوند ميک ير تفکيرند به قرار زيگ ميمورد استفاده قرار ان ييله روستايوس
با مروجان و  يفرد يهاات، تماسيون، روزنامه و نشريزيو و تلويمانند راد يجمع

شتر بر يه بيرندگان اولينوآوران و پذ. ر افراديبا سا يشخص يهاکارشناسان، و تماس
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شتر به منابع درون نظام يه بيرندگان ثانويذو پ يرون نظام اجتماعيب يارتباط يمجار
  ).۸۲ : ۱۳۷۸ آدامز،(هستند  يخود متک ياجتماع
را که بر عهده  يج و سهميار مهم است که مروج اهداف گسترده تروين نکته بسيا

آشنا  يق کارشناسان براياز طر يجيترو يهاتماس و آموزش يبرقرار. اوست درک کند
ها از جمله عوامل مؤثر در عملکرد يو نشر نوآور دين با موضوعات جديکردن مروج
  .مروجان است

در مقايسه با عوامل و اجتماعي  نظامدر يك روستا عوامل يا كه پور معتقد است عيرف
يابي اري و ارزشذگتري بر رفتار دارد و اگر يك نوع ارزشقوي بسيار تأثير ،نظام فردي
 يل شود، توسط روستاييان پذيرفتهيك عقيده در يك روستا به هنجار تبد درخصوص

  .)۲۲: ۱۳۷۲رفيع پور،(دهند  ميآنها خود را با آن وفق  و گردد ميدروني  ،دوشمي
ايجاد تغييرات  م اجتماعي درنظاهاي زنان به عنوان يك سازي گروهفعال ،نيبنابرا
در  حضور). ۷۹:۱۳۸۴حاجيلو،( نمايد ميدر روستا نقش مهمي ايفا  يو فرهنگ ياجتماع

اي حاكم بر هاي منفي و باورهاي كليشهها ابتدا باعث كم رنگ شدن نگرشاين گروه
هاي بعدي با افزايش خوداتكايي و اعتماد به نفس زنان، و در گام شود ميفرهنگ روستا 

زندگي اجتماعي و اقتصادي  تربه آنها فرصت مناسبي براي شركت در ساختارهاي مهم
  .دهد ميدر روستا 

و  يشخص يهايژگيرا تابع و يرفتار انسان) دانيپهنه، م(لد يبا انتخاب کلمه ف نيلو«
 يو مکان يط زمانيداند و معتقد است رفتار هر شخص تابع شرا مي يطيات محيخصوص

به عنوان ز ينان تسهيلگرت يموفق). ۲۲: ۱۳۷۲رفيع پور،( »کند مي ياست که در آن زندگ
 و يتوان در قالب عوامل شخص يثر بر آن را مؤمل مط است وعوايتابع شرا ،رفتار ينوع
  ). ۸۶:۱۳۸۴لو،يحاج( کرد يبررس يطيمح

   يهاضرورتثر در کار آنان از ؤم عواملان با توجه به تسهيلگر يسازمانده
ثر نه ؤازآنجا که عوامل م .رود ميمار شبه  يتوسعه مشارکت فرآينددر  يزير برنامه

با فرض مشخص بودن امکان  يحت شان، وأثيرتنه قدرت  واست تعدادشان مشخص 
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با ن مقاله يدر ا ،ق وجود نداردياستاندارد روش تحق فنونک زمان با يدر  آنهاهمه  يبررس
ت يدر خصوص فعالات مطرح شده فوق يو نظر قات انجام گرفتهيج تحقياستناد به نتا

 يمورد بررس ي زيربراساس مدل پژوهش مستقل، يرهايچند عامل در قالب متغ ،نيمروج
  .رديگ ميقرار 
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدل تحقيق ‐۱شكل 
  روش شناسي 

 يآورق جمعيک طبقه را از طريت موجود يدرصدد آن است كه وضعاين تحقيق 
از خدمات ارائه شده در  يريگسه و شرح رفتارها و بهرهيف، مقايتوص ياطالعات برا
  .رود ميبه شمار  يشيمايقات پيازنوع تحق يشناسكند، بنابراين در روش ميجامعه تبيين 

بزار اصلي در گردآوري اطالعات ميداني، پرسشنامه محقق ساخته است كه سؤاالت ا
  .آن با توجه به اهداف بررسي طراحي شد

مراجعه ق ياز طر مصاحبه رودررو استفاده از فنون بااز ياطالعات مورد ن يگردآور
  .استاجرا شده آنها ات همه نظر يآوران و جمعتسهيلگرمستقيم به محل زندگي 

دار بودن روابط بين متغيرها با شاخص آماري كه ميزان رابطه بين متغيرها را معني
د ييأابزار به ت ييروا .گيرد ميمورد بررسي قرار  )تحقيق همبستگي( دهد مينشان 

ق يکرونباخ ازطر يآن با استفاده از آزمون آلفا ييايپا ده ويصاحب نظران رس

موفقيت تسهيلگر در
 فعاليت ايجاد و تداوم

 زنان هاي مستقل گروه

 استفاده از وسايل ارتباط جمعي و  مبادله اطالعاتتسهيلگرنحوه انتخاب 

 هاي غيردولتي   سازمان با تسهيلگرآشنايي کارشناسان ترويج  با تسهيلگرارتباط 
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  . محاسبه شده است SPSS ، ۸۸/۰برنامه
هاي مربوط به نحوه انتخاب شاخص مقاله شامل اينمورد نظر متغيرهاي مستقل  

ان با تسهيلگرموارد ارتباط  زان وي، ميل ارتباط جمعيوسا زان استفاده ازي، متسهيلگر
است که  يردولتيغ يهاان با سازمانتسهيلگر يينحوه آشنا زان ويمو  ي،ن دولتيمروج
  .رديگ ميقرار  يمورد بررس ياتا فاصله ياس اسميقدر م

هاي زنان ان زن در ايجاد و تداوم فعاليت گروهتسهيلگرموفقيت  ،متغير وابسته
ک از ي به هر. درج شده است ۱ هاي مربوط به آن در جدولروستايي است كه شاخص

جموعه اين ازم تسهيلگرو نمره است داده شده  ۵تا  ۱نيب يانمره يوجوه مورد بررس
  .ها مالك موفقيت او در اين پژوهش استشاخص

ر ياس سنجش هر متغي، باتوجه به مقيآمار فنون ها با استفاده ازتجزيه وتحليل داده
ج يخالصه نتا. رفته استيندوز صورت پذيط ويدر مح SPSSو با استفاده از نرم افزار 

 ريمتغ ينيبشير در پيغمطالعه سهم چند مت .د شده استيق ۲ در جدول يه آماريتجز
 يدار يآزمون معن و R يداريون با استفاده از آزمون معنيل رگرسيله تحليوسه وابسته ب
  .رديگ ميصورت ) B( ونيب رگرسيضرا
  

  حجم نمونه  و يجامعه آمار
 خ انجام پژوهشيتا تاريك سال به مدت كليه زنان روستايي كه حداقل  ،اين تحقيق در

در ) م به کار رفته در پژوهشيف آن در مفاهيتوجه به تعر با( تسهيلگر در قالب
در آذربايجان ) انه، مرند و جلفايز، سراب، اسکو، ميتبر(شهرستان  ۶ واقع در يروستاها

ند دست كم يك مورد فعاليت تيمي ه بودو در اين مدت توانست داشتندشرقي فعاليت 
 يشدند و مورد بررس انتخاب يبه عنوان جامعه آمارند كنزنان را سازماندهي 

  .قرارگرفتند
ان تسهيلگران يط از ميواجد شرا تسهيلگرنفر  ۳۲( يت جامعه آماريل محدوديبه دل

  .   ط فوق مورد پرسش واقع شدنديشرا يدارا تسهيلگره زنان يکل) يمنطقه مورد بررس
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  هاي مربوط به متغير وابسته پژوهششاخص ‐۱جدول 

 بررسي وجوه مورد متغير مورد بررسيرديف
 امتياز مربوط
 به گويه

۱ 
تعداد جلسات برگزار شده براي انجام 

 فعاليت مشاركتي و گروهي با زنان

  جلسه اي برگزار نشد
  كمتر از سه جلسه

  جلسه ۳‐۵
  جلسه ۵‐۱۰

 جلسه ۱۰بيش از 

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

۲ 
در جلسات تشكيل  ميزان حضور زنان 

 تسهيلگرشده از سوي 

  خيلي كم
  كم

  تا حدودي
  زياد

 لي زيادخي

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

 با زنان تسهيلگر شيوه برقراري ارتباط ۳

  آموزش انفرادي
  شيوه سنتي تدريس كالسي

  گيري يأو ر رامون چند انتخاب يپ آوري نظرات جمع
  از زنان يرامون موضوع با برخيپ برگزاري جلسه  مشورتي

 ر زنانيبا سا تحليل مشاركتي موضوع مورد نظر

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

 يتسهيلگرظايف آشنايي با و ۴

  ي زنان به مسئولينها   انعكاس خواستهفقط 
ي ها   حل مشكالت زنان در زمينه يتالش برا

  مختلف
  ايجاد انگيزه براي فعاليت اقتصادي زنانموارد قبل به عالوه 
  كسب دانش جديد و ارتقا خودباوري زنان موارد قبل به عالوه
 كتي بر اساس نيازفعاليت مشار  ايجاد انگيزه موارد قبل به عالوه

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

۵ 

برخورداري از حمايت زنان روستايي 
در انجام و سازماندهي فعاليت 

 مشاركتي و گروهي

  خيلي كم
  كم

  تا حدودي
  زياد

 خيلي زياد

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 
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۶ 
شيوه برخورد با مشكالت در انجام 

 يتسهيلگرفعاليت 

  صرفنظر از مسئله
  موكول كردن به زمان ديگر
  اجلب حمايت شور

  تماس و مشاوره با كارشناسان
 زنانر يسابا  يمشورت برگزاري جلسات فوق العاده 

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

۷ 
ي مشاركتي در سال ها   تعداد فعاليت

 گذشته

  يك مورد
  مورد ۲‐۳
  مورد ۴‐۵
  مورد ۶‐۷
 مورد و بيشتر ۸

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

۸ 
يان از وظايف يميزان آگاهي روستا

 تسهيلگر

  خيلي كم
  كم

  تا حدودي
  زياد

 يلي زيادخ

۱  
۲  
۳  
۴  
۵ 

  

  ي پژوهشها   افتهي
 مورد بحث ورا پژوهش  يهاافتهيل يتحل صرفاً، شدن مطلب ياز طوالن يريجلوگ يبرا

  . ميكن مينظر  صرف يفيج توصيارائه نتادهيم و از  ميقرار  يبررس
  

  بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته 
هاي مستقل با تنها متغير وابسته تحقيق يعني يك از متغير در اين بخش رابطه هر

    هاي گروهي زنان مورد بررسي قراران در ايجاد و تداوم فعاليتتسهيلگرموفقيت 
صورت  يداريمعن انجام شده و يآمار يهاج محاسبات آزمونينتا ۲جدول . گيرد مي

آن است كه ) H0(ي به عمل آمده مفهوم فرضيه صفرها   در آزمون. گرفته را در بر دارد
ميزان خطاي نوع اول  ،هادر اين آزمون .بين متغير مستقل و وابسته رابطه وجود ندارد

آزمون انجام  يداريدر جدول نشانه معن+ عالمت  .در نظر گرفته شد% ۱ ،در كليه موارد
  .وابسته است ر مستقل وين متغيوجود رابطه ب شده و
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ميزان ، تسهيلگرامل مربوط به نحوه انتخاب دهد كه از بين عو ميتحقيق نشان  جنتاي
داري موفقيت آنها رابطة معنيميزان بين ساير زنان روستايي با  دران تسهيلگرپذيرش 

 تسهيلگرو همچنين نحوه انتخاب افراد به عنوان  ر زنانيساو نسبت آشنايي آنها با  ،دارد
 تأثيربيهاي مشاركتي يتهاي مستقل زنان و تداوم فعالدر ايجاد گروه انبر موفقيت آن
هاي خود موفق خواهد بود انجام فعاليت تنها در صورتي در تسهيلگريعني  بوده است؛

  .پذيرفته شود تسهيلگرو به عنوان  بدكه در بين ساير زنان مقبوليت يا
 يل ارتباط جمعيدر سطح خطاي نوع اول مورد بررسي بين متغيرهاي استفاده از وسا

بين % ۲در سطح احتمال  .مشاهده نشدداري هيچ ارتباط معنيد نظر و متغير وابسته مور
رابطه  تسهيلگرمتغير وابسته و متغير مربوط به تبادل اطالعات بين زنان روستايي و 

مواردي كه  دركه دهد  ميدر اين مورد نشان  ها   بررسي گروه. دار وجود داردمعني
. موفقيت بيشتري داشته است تسهيلگرد گير ميهميشه مبادله اطالعات بين زنان صورت 

رابطه بين متغير ارتباط با  ايجادمؤثرترين عوامل در  ،هاي تحقـيقبراسـاس يافـته
ر وابسته در اين خصوص موضوعاتي است كه به دليل آن يمتغ ج ويکارشناسان ترو

  .گيرد ميبا كارشناسان تماس  تسهيلگر
ن گروهي كه صرفاً يتفاوت ب تأثيرتحت  مذكور، رابطه يبيج آزمون تعقيبراساس نتا

گروهي  بااند هاي آموزشي با كارشناسان مربوطه تماس گرفتهبه دليل برگزاري كالس
ي سازمان يافته اقدام ها   كه جهت كسب اطالعات جديد براي انجام دادن فعاليتاست 

جهت كسب  رتسهيلگتالش  ،بين ترتيبه ا. اندبه برقراري ارتباط با كارشناسان نموده
زنان  يهات گروهيتداوم فعال جاد ويفعاليت سازمان يافته در ا ياطالعات جديد برا

  .شود مينه ين زميدر ا ت اويموجب موفق
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  خالصه نتايج محاسبات آماري متغيرهاي پژوهش ‐۲جدول 
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  يمورد بررس
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۱ 
نسبت آشنايي با 
 زنان روستايي

۳۱/۰  ۵۴۷/۰        ‐    

۲ 
نحوه انتخاب 

 گرتسهيل
۲۶۸/۰  ۲۸۱/۰        ‐    

۳ 
- پذيرش تسهيل

 گر بين سايرزنان
۵۶۹/۰  ۰۰۰/۰  +  ۰۰۱/۰    +    

۴ 

ميزان ونوع 
از  استفاده

راديو  هاي   برنامه
 زيونييوتلو

۹۸۶/۰  ۸۳۷/۰        ‐    

۵ 
ميزان ونوع 

يات مورد رنش
 مطالعه

۸۷۸/۰  ۰۲۱/۰        ‐    

بين نشرياتمبادله ۶
 گروتسهيل زنان

۳۱۵/۰  ۰۱۹/۰        ‐    

۷ 
-  اطالعات مبادله

 و  بين زنان
 گرتسهيل

۳۸۹/۰  ۰۴۶/۰        ‐  
در باالتر ازخطاي 

  دار استمعني% ۲

۸ 
 ازديدهايتعدادب
سي از كارشنا

 روستا

۷۶۴/۰  ۰۲۶/۰        ‐  
درباالترازخطاي 

رابطه % ۳نوع اول 
  معنادارد

۹ 
هاي    تماس

تسهيلگر با 
 كارشناس

۴۰۵/۰  ۰۹۲/۰        ‐    

۱۰ 
هاي تماس     زمينه

 با  كارشناس
۱۰۳/۰  ۰۰۰/۰  +  ۰۰۰/۰    +    
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۱۱ 

حضور در 
هاي    كالس
 ترويج يآموزش

۳۱۴/۰  ۰۲۷/۰        ‐  
درباالترازخطاي 

رابطه % ۳ نوع اول
  .معنادار

۱۲ 

تأثير ارتباط با 
كارشناسان در 
پاسخ به  ساير 
 زنان روستايي

۸۴۵/۰  ۱۷۷/۰        ‐    

۱۳ 
آشنايي تسهيلگر 

با  مفهوم 
NGO 

۵۶۷/۰        ۰۰۱/۰  +    

۱۴ 
تعريف صحيح 

تسهيلگر از 
NGO 

۵۴۶/۰  ۰۰۱/۰      ۰۰۰/۰  +    

۱۵ 

ميزان  نياز به 
NGO   براي

زنان روستايي 
 ازنظرتسهيلگر

۷۶۶/۰  ۰۰۶/۰  +  ۰۰۷/۰    +    

۱۶ 

داليل نياز به 
NGO  براي

زنان از نظر 
  تسهيلگر

۳۴۲/۰  ۰۰۸/۰  +  ۰۰۷/۰    +    

  
هاي آموزشي و تعداد بازديدهاي در برنامه تسهيلگريعني ميزان حضور ، دو عامل ديگر  

داري با متغير وابسته تحقيق نشان رابطه معني% ۳در سطح احتمال  ،كارشناسي از روستا
از بين متغيرهاي  توان سه عامل را مي% ۳با در نظر گرفتن ميزان خطاي نوع اول .دهند مي

  .دكران ذكر تسهيلگرگذار بر موفقيت تأثيرمورد بررسي به عنوان عوامل 
ان تسهيلگر ييبين كليه متغيرهاي مربوط به آشنا كهدهد  مين نشان ينتايج پژوهش همچن

  .داري وجود داردابسته پژوهش ارتباط معنيو و متغير يردولتيغ يهابا سازمان
افراد با اين كه دهد  ميهاي آن نشان و فعاليت  سازمان غير دولتيتعريف صحيح از 

هايي، تفاوت در پاسخ به ميزان نياز به چنين گروه. دارند يکافواژه و مفهوم آشنايي 
. ند مشاهده شددان ميبين دو گروه كه اين ضرورت را كم و خيلي زياد  يدارمعني
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ي مستقل زنان روستايي نشان ها   هاي مؤثر در خصوص داليل نياز به گروهگروه بررسي
 باكه هدف آنها ايجاد استقالل اقتصادي براي زنان است  يانتسهيلگرگروه كه دهد  مي

كه افزايش اعتماد به نفس و خود باوري در زنان را دليل  يانتسهيلگراز آن دسته 
 يتسهيلگردسته دوم در امر  داري دارند وتفاوت معني اندقرار دادهخود وهدف فعاليت 

هاي مختلف آشنايي از بين شيوهكه دهد  ميق نشان يتحق يهاافتهين يهمچن. ترندموفق
  .استهاي ترويجي با اين واژه مؤثرترين شيوه آموزش تسهيلگر

  
   ون چندگانهيپژوهش با استفاده از رگرس ياههيفرض يبررس

ن سهم ييتع ق وير وابسته تحقيمتغ يمستقل بررو يرهايات متغتأثير يجهت بررس
خالصه .ون چندگانه استفاده شدير وابسته از رگرسيبرمتغ يينها تأثيردر  ک از آنهايهر
  . ثبت شده است ۳جدول  دست آمده دره ج بينتا

 يلگرتسهرش ياز آن است که پذ يپژوهش حاک يهاهيفرض يونيل رگرسيج تحلينتا
مربوط به انتخاب  يهاان شاخصياز مر وابسته را يرات متغييتغ%  ۷۳ يين زنان روستايب

از % ۵۴مبادله اطالعات  ،يل ارتباط جمعيدر مورد استفاده ازوسا .کند مين ييتب تسهيلگر
ر يرات متغيياز تغ% ۶۲ يجيدر مورد ارتباط با کارشناسان ترو. كند ميرا تبيين رات ييتغ

 يهازان حضور در کالسيبراساس مآن % ۳۴ له موضوعات تماس ويه وسوابسته ب
رات يياز تغ% ۵۳ز ين يردولتيغ يهابا سازمان تسهيلگر ييآشنا .شود مين ييتب يآموزش
  .دكن مين يينه تبين زمير وابسته را در ايمتغ
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  مستقل يرهايمتغارتباط بين متغير وابسته و زان يمن ييتع يون براينتايج نهايي رگرس ‐ ۳جدول 
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نحوه 
انتخاب 
  تسهيلگر

  أعرض از مبد ‐
ر مستقل يمتغ ‐
 تسهيلگررش يپذ(
  )ييروستا ن زنانيب

۷۲۸/۰  
  
  
  

۵۳۰/۰  
  
  
  

۱  
  
  
  

۹۷۷/۲۵  
  
  
  

۵۱۴/۱۰  
  
  
۴۶۲/۴  

۷۲۸/۰  
  
  
  

۹۱۰/۲  
  
  
  

۰۰۸/۰  
  
  
۰۰۱/۰  

وسا
 از 
اده
ستف
ا

ي
ل 

جمع
ط 
رتبا
ا

  ي

  عرض از مبدأ ‐
 متغير مستقل ‐
  )مبادله اطالعات(

  
  
۵۴۵/۰  

۲۹۷/۰  
  
  

۱  
  
  

۱۸۲/۷  
  
  

۱۷۴/۲۱  
  
۶۷۲/۲  

  
  
۵۴۵/۰  

۹۱۴/۵  
  
۶۸۰/۲  

۰۰۰/۰  
  
۰۱۶/۰  

سان
شنا
کار

 با 
س
تما

  

   بدأمعرض از ‐ 
    متغيرمستقل ‐ 
تماس  هاي   نهيزم ‐ 

   باکارشناسان تسهيلگر
 گرسهيلتحضور زانيم ‐ 

  يآموزش يها درکالس

۷۹۱/۰  
  
  
  

۶۲۶/۰  
  
  
  

۲  
  
  
  

۵۱۱/۱۷  
  
  
  

۸۸۱/۸  
  
  
۶۱۳/۲  
  
۰۲۶/۳  

  
۶۲۷/۰  
  
۳۴۹/۰  
  
  

۷۶۱/۱  
  
  
۵۳۹/۴  
  
۵۲۹/۲  

۰۹۳/۰  
۰۰۰/۰  

  
۰۰۰/۰  
  
۰۲۰/۰  

شنا
آ

 يي
مان
ساز

با 
   

اي
ه

 
يغ

دولت
ر

  ي
   ازمبدأ عرض ‐
 متغير مستقل ‐
سازمان شناخت (

  )غيردولتي

  
  
۵۳۲/۰  

  
  
۲۸۳/۰  

  
  
۱  

  
  
۳۱۵/۶  

۲۶۸/۲۶  
  
۲۹۱/۲  

۵۳۲/۰  
  
  

۵۴۴/۱۲  
  
۵۱۳/۲  

۰۰۰/۰  
  
۰۲۳/۰  

  
  يريگ جهينت بحث و
هاي مستقل ها و گروهايجاد تشكل، ييتوسعه روستا يج براين تروينو يکردهايدر رو

مندي زنان روستايي بهره يهايكي از راهبه عنوان ان زن تسهيلگرزنان بر مبناي فعاليت 
پژوهش  ،همين اساس بر. ار گرفته استمورد توجه قر هاي توسعه انسانياز شاخص

را ان زن در آذربايجان شرقي تسهيلگرا کاهش موفقيت يش يعوامل موثر بر افزا حاضر
  . دهد ميمورد مطالعه قرار 
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به  تسهيلگرنکه انتخاب يرغم ا يدهد كه عل ميپژوهش نشان  يرهايمتغ يج بررسينتا
، چنانچه فرد منتخب مورد پذيرد ميدر مناطق مختلف صورت  يمختلف يهاوهيش
ارتباط با  يشود، و در برقرار ميت آنان برخوردار يت زنان باشد، از حمايرش اکثريپذ
او با  يينسبت آشنا و ،يابد ميخود به موفقيت دست  يهاتير زنان و انجام فعاليسا
  .ندارد يتأثيرنه ين زميدر ا يير زنان روستايسا

نسبت داراي  انتسهيلگردهد كه  ميي نشان تحقيقات بنكدار در آذربايجان غرب
و بيشترين ميزان اثربخشي  نداتري داشتهبخش تر با زنان روستايي عملكرد اثر نزديك
  پژوهش كمالي . غريبه است به ترتيب شامل دوست، خويشاوند، همسايه و انمروج

انتخاب منوط به  انموفقيت مروجكه دهد  ميبختياري نشان  در چهارمحال و )۱۳۸۲(
نيز در تحقيق خود به رابطه متقابل ) ۱۳۷۵( و كرمي حياتي. توسط مردم است آنها

از سوي مخاطبان  تسهيلگرپذيرش ، به عبارت ديگر  ؛اند مقبوليت و فعاليت اشاره كرده
  . گذارد مي تأثيربرميزان موفقيت او 

 گذارتأثيرزنان  يهايرشد آگاه مبادله اطالعات دراز آن است که  ين حاکيج همچنينتا
شتر باشد به همان نسبت يط روستا بين زنان در محيهرچه امکان مبادله اطالعات ب .است
انتقال دانش و تجارب مربوط به  يبرا يزيرتر و امکان برنامهافتهيآنان توسعه  يهايآگاه

  .شود ميشتر يمستقل زنان ب يهاگروه يدهو سازمان يگروه يهاتيانجام فعال
از  در پژوهش خود به اين نكته اشاره كرده است كه بين استفاده )۱۳۸۲( بنكدار
 )۱۳۷۲(حيدري. اي مشاهده نشده استن رابطهااثربخشي عملكرد مروج ونشريات 

اثربخشي  و نشان داده است كه بين ميزان استفاده از وسايل ارتباطي خصوصا راديو
  . داري وجود داردعملكرد مروجين رابطه معني

 ،يجيترو و يآموزش يهاج و حضور فعال در دورهيط مداوم با کارشناسان تروارتبا 
سازد  ميد حل مشکالت در روستا آشنا يجد يهاحلان را با موضوعات وراهتسهيلگر

 ياريمستقل زنان  يهاجاد گروهيوا يتسهيلگرموفق نقش  يفاين امر آنان را در ايوا
دي دربارة يج، اطالعات جديا کارشناسان تروکه در ارتباط خود ب يانتسهيلگر .کند مي
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د و يكنند با آموختن موضوعات جد ميافته كسب يت سازمان يانجام فعال يراهکارها
 يجاد حس مشارکت قويا يها و ترفندهامشارکت و آشنايي با روش يجالب توجه برا

 ي،شارکتم يهاتيانجام فعال يجاد تحرک در روستا برايو ا يسازتيان، ظرفييدر روستا
  .تري دارندعملكرد موفق

دهد كه بين تعداد  مينشان  آذربايجان شرقي در )۱۳۷۵(و نيكجو  تحقيقات نخودچي
همچنين . و مثبتي وجود دارد داركارآيي آنها رابطه معني هاي آموزشي مروجين ودوره

سويي بين اثربخشي فعاليت مروجين و هم )۱۳۷۴(و روشنايي )۱۳۷۸(و اسدي موسوي 
بين  )۱۳۷۸(خداورديان  .اندداري را گزارش كردهمحتواي آموزشي رابطه معني طالب وم

داري معني رابطه مثبت و ،ي آموزشاهاي آموزشي و جديد بودن محتوسودمندي دوره
 فمي )۱۳۸۰( بيات ترك )۱۳۷۷( جواديان )۱۳۷۵( و كرمي حياتي. ه اسـتكردگزارش 

بر وجود رابطه بين خود  يهادر پژوهش )۱۳۸۲( و بنكدار) ۱۳۸۲(كمالي   )۱۳۸۲(
  .اندهاي مروجين تأكيد نمودهموفقيت و اثربخشي فعاليت با مقبوليت وآموزش 

 زه ويانگ جاديدرا يردولتيغ يهاو عملکرد سازمان اصول با موضوع، ييآشنا 
 گذارتأثير ييزنان روستا يت گروهيتداوم فعال جاد ويان جهت اتسهيلگربه  يالگوده
ح ين که موجب شناخت صحيعالوه بر ا يجيترو يهاق آموزشياز طر ييآشنا. است

کند که براساس اصول آموخته شده در    مين امکان را فراهم يشود ا ميها سازمان
رفع آن  يبرا يزيردر روستا و برنامه يواقع يازهايص نيتشخ يبرا يجيترو يهادوره

 يهارد و گروهيصورت پذ ياقدامات ييط جامعه روستايبا توجه به امکانات و شرا
  .نديت نمايشوند و فعال يدهن راستا سازمانيز در ايمستقل زنان ن
چه  كه هر اند اين نكته اشاره كرده در تحقيقات خود به )۱۳۷۵(و نيكجو  نخودچي
ها يافته احتمال كاربردبه همان نسبت هاي فني و علمي مروجين افزوده شود بر آموزش

كه است  هاي خود تأكيد كردهدر يافته )۱۳۸۰( قشقايي .شود ميبيشتر توسط آنها 
هاي غيردولتي در هنجارسازي مشاركت، توانمندسازي زنان و تقويت خود سازمان

و  ، اهدافان پس از آشنا شدن با مفهومتسهيلگر. كنند ميباوري آنان نقش مهمي ايفا 
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بر يابند و اين مسئله  ميمشابه تمايل  يهاها به انجام فعاليتاين سازمانت ينحوه فعال
تداوم  يبرا ييهااستيواتخاذ سهاي مستقل زنان ايجاد گروه درتوفيق آنها ميزان 
  .گذارد مي تأثيرزنان در روستا  يت گروهيفعال

هاي وريا، كاربرد فنين نوع فعاليت گروهيابودن ز مهم است كه داوطلبانه ياين نكته ن
و استفاده ازكاركنان كم هزينه از جمله  ،پيرايهخدمات ساده و بيارزان قيمت، ارائه 

. سازد مي وجهها را براي فعاليت زنان روستايي ماين گروه تشكيلهايي است كه ويژگي
هاي جمعي و آنان برنامهاست تا هاي كوچك غير رسمي تجربه مناسبي فعاليت در گروه

  .هاي مشاركتي خود را توسعه دهندمهارت
ط ير شراييط هستند و با تغيتابع شرامذكور عوامل ، لديف نظريهچه براساس گر  

ن يگزيجا يگريعوامل د و بدهندت خود را از دست يعوامل اهم يممکن است بعض
 يبرا ييراهنما اما آنها ،ر کندييها با هم تغارتباط آنزان يممتقابل و  تأثيرا يو  دنآنها شو

د نده ميو نشان روند  ميبه شمار گر يد يمکان و يانط زميدر شرا ن عوامل اثرگذارييبت
 يچه جهات از ديبا ييمستقل زنان روستا يهاجاد گروهيکه حرکت موفق در جهت ا

 يو بررسوجود دارند نه ين زميدر از ين يگريمتعدد دعوامل  البته. رديگمورد توجه قرار 
. شود ميموکول  يگريد آنها به فرصت ت اين مقاله، طرحيل محدوديبه دلکه اند شده
 يثر مورد بررسؤن پژوهش به عنوان عامل ميا ز وجود دارند که درياز عوامل ن يبرخ

موضوع در  گذارتأثيرعوامل  به عنوان يگريد طرحدر  اما چه بسااند قرار نگرفته
  .گردندشوند و مورد توجه واقع محسوب پژوهش 

  
  پيشنهادها

ر زنان يرش سايد همواره مورد پذيشوند با مي که انتخاب يان به هر شکلتسهيلگر ‐۱
 .قرار گيرند ييروستا

هاي آموزشي آنان دوره يان با متخصصان و محتواتسهيلگرت ارتباط يفيش کيافزا ‐۲
 يهااتخاذ شود كه مطالب با روش يريبايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، و تداب
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همچنين امکان استفاده از . ضه گرددعر ييان و زنان روستاتسهيلگربه  يجيد ترويجد
 .بايد بررسي شود يتوسعه محل يهاان در برنامهتسهيلگرق ياز طر يدانش بوم

بايد  يين زنان روستايارتباط و تبادل اطالعات ب يبرقرار يهاجاد فرصتيا يبرا ‐۳
 يهان کانالين صورت، امکان استفاده از ايدر ا. رديريزي مناسب صورت پذبرنامه
  .ر خواهد بوديپذز امکانين يجيترو يهاتوسعه آموزش يبرا ياطارتب
 يهابا سازمان ييدر زمينه آشنا ساختن زنان روستا يجيترو يهاآموزش تأثيربا توجه به  ‐ ۴
  .ها بيشتر توجه شودت آنها، بايد به اين گونه آموزشيبر ميزان موفق يردولتيغ
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