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  چكيده
هـاي مـورد مطالعـه     نمونـه . گذار بر آن بوده اسـت تأثيرهدف اين پژوهش، ارزيابي موفقيت مددکاران ترويجي زن استان اصفهان و عوامل  

آوري  ابـزار جمـع  . صورت تصادفي انتخـاب گرديـد  شد، به  نفر مددکار ترويجي زن مي۱۵۶پژوهش که با استفاده از فرمول کوکران شامل       
گيـري روايـي آن، از    و بـراي انـدازه   آن، از آلفاي کرونباخ پايايياي بود که براي اطمينان و اعتماد به ساخته هاي محقق نامه  پرسشاطالعات  

آوري اطالعات  ابزار جمع  وجود اعتماد و اطمينان باال بهمؤيد آمده بدون استثنا، به دستضرايب .  استفاده شدK.M.Oعاملي و آماره     تحليل
 ۳/۵۰موفقيتي باالي متوسـط،   درصد از مددکاران، ۵/۶دهد كه نتايج پژوهش نشان می .  گرفته شده در آن است     به كار هاي    و مفاهيم و سازه   

گذار بر موفقيـت   تأثير مبين اين است که عوامل چنين همنتايج پژوهش .  درصدشان موفقيت زير متوسط دارند۲/۴۳درصد در حد متوسط و     
مـشارکت او در  "، "شناسايي و تالش براي حـل مـسايل و مـشکالت حـوزه فعاليـت توسـط مـددکار             "از،   ندا  سو عبارت مددکاران از يک  

، "وجود کتابخانه در روسـتا "و از سوي ديگر متأثر است از " شناسايي و معرفي مولدين روستايي شايسته"و "  ترويجي -ي آموزشي ها  فعاليت
با وارد کـردن تمـام عوامـل        ". ي گروهي در روستا   ها  فعاليتانجام  "و  " اشسابقه فعاليت مددکاري  "،  "شغل او "،  "وضعيت اقتصادي مددكار  "

ي مـشارکتي   ها  فعاليتوجود  "گذارند نيز به ترتيب      را در موفقيت مددکاران می     تأثيررگرسيون، عواملي که بيشترين        معادله مورد بررسي در  
  .، تشخيص داده شدند"شود  مي مددکار دادههاي منظمي که بهآموزش"و " وضعيت اقتصادي مددکار"،  "در روستا

  
  مسير، استان اصفهان ايي، موفقيت، تحليلروست ترويجي، زنان مددكاران :  كليدي هاي واژه

  
  

  مقدمه
بررســي و شــناخت نقــش ســاکنان روســتاها و از جملــه زنــان  

 منـابع انـساني،     ، در چارچوب مباحث مرتبط با توسـعه       روستايي
هـاي    شرط موفقيت در تـدوين و اجـراي برنامـه         شک پيش بدون
 روستايي با نقش زنان     آشنايي. کشاورزي است -روستايي توسعه

ي در  مـؤثر  آگاهي از مسائل و مـشکالت آنهـا، گـام مثبـت و               و
  .هاي توانمندسازي اين گروه است کارآمد کردن برنامه

هـاي     جهاني امروز، زنان عـالوه بـر ايفـاي نقـش           جامعهدر  

ــصاد آن،  ــه و اقت ــديريتي در خان ــتم ــاد  شــان در يهــا فعالي ابع
ن گوناگون، در خارج از خانه و در سطوح مختلف جامعه، از وز           

بر اسـاس آمـار سـال       . فزوني برخوردار شده است   و اعتبار رو به   
نـسبت  دست آمده از فعاليت زنان در جهـان بـه         ، درآمد به  ۲۰۰۶

ايـران اسـت،     اما آنچه که مربوط به    ). ۲۹(بوده است % ۳۸مردان،  
هاي کشاورزي، آمـار    دليل نبود تفکيک جنسيتي در سرشماري     به

 و  روسـتايي عاليـت زنـان     و اطالعات دقيقـي در مـورد کـار و ف          
  شک  بدون.ار نيستـماعي آنها در اختيـاجت -هاي اقتصادي نقش

  

  دانشگاه صنعتي اصفهاندانشكده كشاورزي،  ،آموخته كارشناسي ارشد توسعه روستايي  دانش وبه ترتيب استاديار. ۱
  ، دانشگاه صنعتي اصفهانها مهندسي صنايع و سيستمدانشيار . ۲
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 ي درون خانه و مديريت آن     ها  فعاليت ايران که در     روستاييزنان  
ــي - ــانوان ايران ــد، در  -   مثــل تمــام ب  نقــش درجــه اولــي دارن

بـا  ). ۱۵(اي هـستند    يـژه   ي اقتصادي نيز داراي نقـش و      ها  فعاليت
ند کـه   اي نخواهد ما    يک چنين نقش بالفعلي، جاي شبهه     توجه به 

 با هدف افـزايش توانمنـدي در        روستاييآموزش بانوان جوامع    "
 يک سو و ارتقاي سطح      ي اقتصادي از  ها  فعاليتمديريت خانه و    

هاي اجتماعي و مدني آنها از سوي ديگر، بايد از توجه و              آگاهي
  ). ۲"(اي برخوردار گردد امعان نظر ويژه

 هـا، حـضور     براي باال بـردن کيفيـت و اثربخـشي آمـوزش          
توانـد واجـد اثـرات         روستايي مي  جامعهفعاالنه رهبران زن در     

بهترين شـکل   اين گروه با ايفاي نقشي واسط، به      . اي باشد   ويژه
هاي اجتمـاعي انتـشار       ای را در عرصه   تواند تغييرات بايسته    مي

هـای اجتمـاعي مثبتـی      داده، منشاء و موجد پديداري دگرگونی     
 رسـانش نـوآوري، ايـن       عالوه بر ايفاي نقش کليدي در     . گردد

رهبران از طريق برقراري ارتباطي دايمي و محکم بين سـازمان        
توانند نقـشي کليـدي در     روستايي، ميجامعههاي متولي امر و  

از اين جهت اسـت کـه       . عهده گيرند  روستايي به  توسعهفرايند  
هاي ترويجـي، اسـتفاده از رهبـران          براي تضمين موفقيت طرح   
). ۱۳ و ۱۰ ،۸( ه قـرار گرفتـه اسـت   محلي موکدا، مورد توصـي    

تِر ارتبـاط بـين        برقرار شدن و ادامه پيدا کردن راحت       چنين  هم
زنان روستايي با رهبران محلي و يـا مروجـان زن، و نيـز درک     

، از جمله )۱۱(متقابل بهتري که اينان از يکديگر خواهند داشت
شک سازمان تـرويج کـشاورزي در       داليلي بوده است که بدون    

تـشکيل نهـاد    ، بـه  "پروژه مـددکاران ترويجـي    "اي به نام     پروژه
 شــرح مختــصر .رهبــران محلــي بــراي زنــان پرداختــه اســت 

  : قرار زير استگيري اين نهاد به چگونگي شکل
 ، بـا توجـه بـه      ۱۳۶۴سازمان تـرويج کـشاورزي از سـال         
هاي متفـاوت و تنـوع    پراكندگي مناطق روستايي، وجود اقليم    

شناسـايي، سـازماندهي و     قدام بـه  در محصوالت كشاورزي، ا   
آموزش افرادي از بين نيروهاي محلي، تحت عنوان مددكاران 

  نامـه آيـين  ،۱۳۶۴جهاد سازندگي نيز در سـال       . ترويجي كرد 
-  به استان  ۱۳۶۵تصويب رسانده، از سال     نيروهاي معين را به   

دنبـال بازشناسـي     بـه  ۱۳۷۰اين افـراد در سـال       . ها ابالغ شد  
نـام مـروج روسـتايي      تحت عنوان جديدي به   نيروهاي معين،   

، بعد از ادغام دو وزارتخانه جهاد سـازندگي و     )۴(قرار گرفته 
خـدمات خـود   کشاورزي، با عنوان کلي مددکاران ترويجي به   

 .ادامه دادند

هم از قشر بانوان، چه ذکر شد، وجود مددکاران، آنچنان
ـ       هاي رشد و توسعه    برنامه در ل  روسـتايي ضـرورتي غيرقاب

 ايـن واقعيـت     مؤيدانكار است، چرا كه مطالعات گوناگون،       
  هــاي توســعه اســت كــه هــر کجــا از مــددکاران در برنامــه

هاي اجرا شـده موفقيـت        روستايي استفاده شده است، طرح    
بنابراين، و در نخـستين گـام، آگـاهي از          . اند  بيشتري داشته 

ي مــددكاران ترويجــي زن، و امکــان هــا فعاليــتچگــونگي 
شـان،   ي مـددكاري  ها  فعاليت موفقيت آنها در       درجه ارزيابي

اي  هاي مطالعاتي، از اولويت ويژه   تواند در فهرست طرح    مي
ارزيـابي  در همين راسـتا، ايـن پـژوهش بـه        . برخوردار شود 

موفقيت مددكاران ترويجي زن و شناخت و بررسي عوامـل          
  : در آن، از دو جنبه مؤثر

رويجي در راستاي وظـايف      ارزيابي ميزان موفقيت مددكاران ت     -
  تعيين شده؛

 در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت          مؤثر بررسي و ارزيابي عوامل      -
  .آنها، خواهد پرداخت

  
 بررسي منابع

 را مـورد     رهبري ي  دهي پد اند  تالش كرده  گران گوناگوني پژوهش
 و  مطالعـــاتآنهـــا، از توجـــه و بررســـي قـــرار داده، برخـــي

هـا و    يگـ يژ و شـناخت  بررسـي و     رامـون ي خود را پ   هاي پژوهش
 نيـز   گـر ي د گروهـي  .انـد  دهکـر صفات روانشناختي رهبر متمرکز     

ده رهبري را براساس رفتار رهبر در گروه مورد مطالعه قـرار            يپد
عنـوان يـک    رست نيـز بـه رهبـري فراصـنعتي بـه          ). ۱۶( اند داده

 نـو در رهبـري       تواند مؤسس يـک مدرسـه      رهبري جديد که مي   
 بـين رهبـران و      مـؤثر  را يک ارتبـاط      باشد، اشاره نموده، رهبري    

گـذار بـر اهـداف      تأثيرخواهند تغييرات واقعـي و        پيرواني که مي  
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 او اعتقاد دارد که اصـوالً     . شان بگذارند، معرفي کرده است     متقابل
شـود و    تقابل ديناميکي بين رهبران و پيروان ناديـده گرفتـه مـي           

صنعتي،   فراـالگوي  کند که انتقال از الگوي صنعتي به       استدالل مي 
  مقايـسه  سورنـسون و اپ بـه     ). ۲۴(براي جامعه ضروري اسـت    

 و در تحليـل   کيفيـت رهبـري در چهـار شـهر اسـتراليا پرداختـه      
هـا و   هـا، سـبک     زمينـه   دهنـد کـه پـيش       نشان مـي  خود    اطالعات
هاي رهبران در شهرهاي مورد بررسي متفـاوت بـوده، و             توانايي
ايـن  . ي واحد پيچيـد    ا  هتوان براي رهبري تمام جوامع، نسخ       نمي

 اجتمـاعي   توسعهگر، رهبري را در بلنداي دو مفهوم        دو پژوهش 
بولتون، در نوشتار خـود     ). ۲۷(اند   اقتصادي، مهم دانسته   توسعهو  
هـا، تطبيـق      نقش رهبران محلي در شناخت تغييـرات، فنـاوري        به

ي مشارکتي پرداخته،   ها  فعاليتمردم با تغييرات و تشويق آنها به        
است رهبران محلي شرط الزم بـراي مـشارکت مـردم در            معتقد  

هاي دولتـي و محلـي كـه در نتيجـه آن، سـرعت               فرايند سياست 
  ). ۲۰(يابد، هستند تغيير افزايش مي

ــددکاران در     ــشي م ــا اثربخ ــاط ب ــه در ارتب ــشي ك در پژوه
ايـن نتيجـه    آذربايجان غربي انجام گرفته است، پژوهـشگران بـه        

شـان،   ران فعال در محدوده مطالعـات     اند که فعاليت مددكا     رسيده
 درصـد از زنـان روسـتايي، اثربخـشي ايـن            ۹/۷۲،    اثربخش بوده 

در ). ۳(ها را، در حد زياد و بـسيار زيـاد ارزيـابي کردنـد            فعاليت
ــد  ــا هــدف توانمن ــا، ب ــه گامبي ــارگيري  کــردن کــشاورزان در ب ک

اجـرا درآمـده کـه در آن از         اي بـه   هاي جديـد، برنامـه     تکنولوژي
  ران ترويجي استفاده شده است و عمـده موفقيـت برنامـه            مددکا

در ). ۲۸(اند اجرا شده را مرهون مشارکت مددکاران ارزيابي کرده       
هـايي متـشكل از گوسـفندداران،        کانادا نيز براي برپـايي انجمـن      

 ايجاد باشگاه جوانان روسـتايي، و       چنين  هممرغداران، خياطان و    
دکاران اسـتفاده شـده، بـر      تاسيس نهادهاي مرتبط با زنان، از مـد       

). ۱۷(گردد  روستايي، تاکيد بسيار مي    توسعهنقش آنها در رشد و      
هورن و وارن، در سه کشور فيليپبن، اندونزي و ويتنام، دريافتنـد    

تر تکنولوژي، در گرو مشارکت کشاورزان بوده        که پذيرش سريع  
هـاي مـشارکت کـشاورزان را        اين مددکاران هستند كـه زمينـه       و

اين نتيجـه رسـيده     هباش    اسچلمن در مطالعه  ). ۲۱(کنند يفراهم م 

ترين منابع حمايت اجتماعي از كشاورزان، اعـضاي   است كه مهم  
ايـن در   . خانوار، کليسا، مددکاران، دوستان و همسايگان هـستند       

-كشاورزان، به  حاليست كه مراكز موجود براي خدمت رساني به       

 ايـن قـشر، ارزيـابي    اثرترين منابع عمـومي حمـايتي از     عنوان كم 
هورنر از طرحـي کـه در نبراسـکا بـا نـام انجمـن               ). ۲۵(اند شده

آموزشي رهبري توسط مددکاران اجرا شده است          ـ   عملي توسعه
رسالت اين انجمن را افزايش کيفيت زندگي روسـتايي   ياد كرده،

استعداد رهبري در کشاورزان ذکر      توسعهو کشاورزي، از طريق     
جاناتـان در پژوهـشي كـشاورزان منتخـب         سـيوايو   ). ۲۲(كند مي

عنوان منابع اطالعـاتي، بـا ديگـر منـابع ماننـد         النکايي را به    سري
راديو، روزنامه، مقاله، جزوات کشاورزي، نمـايش، روز مزرعـه،          
کارکنان ترويج کشاورزي و سايرکشاورزان مقايسه کرده، اعـالم         

ديو و  کارکنان ترويج کشاورزي، کشاورزان منتخب، را      کند که   مي
کشاورزاني که در ارتباط بـا کـشاورزان منتخـب هـستند، منـابع              

كشاورزان بوده، مابقي منـابع،     بسيار مفيدي براي اطالع رساني به     
انجام شـده در     پژوهشي). ۲۶(در مراتب بعدي اهميت قراردارند    

اي کـه مـددکاران بـراي انتـشار          کشور يمن، بـر نقـش برجـسته       
انـد تاکيـد      ر اين کـشور داشـته     هاي مرتبط با آبياري د     تکنولوژي
 ايـن اسـت كـه در        مؤيدپژوهش ديگري نيز    ). ۱۹(کند  بسيار مي 

منظور مـشارکت بيـشتر روسـتاييان و        ، به ۱۹۵۰  پاکستان، از دهه  
هاي روسـتايي ايجـاد       زندگي مردم، تعاوني   يکمافزايش کيفي و    

ها را بيش از هر چيز در گرو فعاليت          شده و موفقيت اين تعاوني    
کند که هر کجا از مـددکاران اسـتفاده    کيد مي أران دانسته، ت  مددکا

عنوان منبعي بـا ارزش در      اند به   ها توانسته  شده است، اين تعاوني   
اي كه در بتـسوانا انجـام        در مطالعه ). ۱۸(سطح جامعه عمل کنند   

شده است، مددكاران ترويجي و رهبران روسـتايي را سرچـشمه           
ختلف كـشاورزي، سـالمتي،     هاي م  اطالعات كشاورزان در زمينه   

استخدام و نظاير آن دانسته و در كل، آنها را افرادي كـارا بـراي               
افــزايش آگــاهي روســتاييان از موضــوعات مــرتبط بــا نيازهــاي 

  ).۲۳(شان تشخيص داده است اساسي زندگي
از جمله مطالعاتي كه در ايران در ارتباط بـا رهبـران محلـي              

نـشان   اسـت كـه   بازيان و شـه يجوادانجام شده است، پژوهش   
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در موفقيت رهبران محلي  موقعيت اقتصادي     و  سن  عامل دهد مي
 تأثير  بي ،روستايي توسعههاي ترويجي و      پيشبرد برنامه  برايآنها  
ي در موفقيـت آنهـا      مـؤثر  شـان را عامـل     سواد سـطح  ولي بوده،

ي عوامـل   ي کارجويان نيـز در بررسـي و شناسـا         .)۶(دانسته است 
ـــ  ي آموزشــيهــا فعاليــتددکاران در گــذار برمــشارکت مــتأثير

اين نتيجه رسيده اسـت کـه بـين         ترويجي در شهرستان تالش، به    
ها، مالقات   متغيرهاي مستقل آموزش، احساس مسئوليت، مشوق     

  ترويجـي و سـابقه       - نـشريات آموزشـي    با مروج، دسترسـي بـه     
 مـشارکت مـددکاران ترويجــي در    مـددکاري، بـا متغيـر وابــسته   

دار و مثبت وجـود      ي معني  ا ترويجي، رابطه  ـ   زشيي آمو ها  فعاليت
% ۵۰اثــر ايــن متغيرهــا در رگرســيون چنــدمتغيره حــدود  . دارد

 ).۱۳(تغييرات حاصـله در متغيـر وابـسته را تبيـين كـرده اسـت              
يافتـه اسـت كـه    اعتقاد دست ايناش به  با انجام پژوهش   افتخاري
ز صـداقت   که قوه ابتکار در مسايل مختلف را داشته و ا          رهبراني

ــت ــندو امانـ ــوردار باشـ ــوردار داري برخـ ــت برخـ ، از موفقيـ
در پژوهشي که مديريت ترويج كـشاورزي كـشور         ). ۱(شوند  مي

اجـرا در   با هدف ارزشيابي مددکاران کل کشور به       ۱۳۷۴در سال   
ترين سـطح تحـصيل بـراي مـددکاران را حـداقل             آورد، مناسب 

.  دانـسته اسـت    داريترين شغل براي آنها را دام      سيكل و مناسب  
 تحـصيالت بـاال، باتجربـه بـودن،         همچونهايي    ويژگي چنين  هم

دار بودن و جوان بودن، بيـشترين امتيـاز را          سفيد بودن، دام  ريش
  ).۹(در اين پژوهش براي موفقيت مددکاران داشته است

  كند   اين پژوهش حكايت از اين مي       در مجموع، مرور پيشينه   
لـي، از ديربـاز در بـين مجريـان           اسـتفاده از رهبـران مح       که ايده 
.  و كـشاورزي مطـرح بـوده اسـت         روسـتايي  توسـعه هاي   برنامه

اهميت رهبران محلي در ترويج كشاورزي آنقدر مهم اسـت کـه            
از اين جهت . کنند ياد مي" اصل رهبري در ترويج  "عنوان  از آن به  

اهـداف  است كه شايد يکي از شروط اساسي بـراي رسـيدن بـه            
اند که بدون     انتخاب مددکاران توانمند دانسته     روستايي را  توسعه

توسـعه را تالشـي بيهـوده و در       آنها، تالش در جهت رسيدن بـه      
  .)۱۲(اند جهت اتالف ساير عوامل تلقي كرده

  

  ها  مواد و روش
آوري اطالعات مورد نيـاز آن از دو         در اين مطالعه که براي جمع     

تـدوين  روش اسنادي و پيمايشي اسـتفاده شـده اسـت، پـس از            
سـو،  اهداف، مفاهيم اصلي و واسطه را تعريف کرده، تـا از يـك            

ارائه چارچوب تحقيق ميسر شود و از سوي ديگر امكان ساخت           
-دهـي بـه    بـراي وزن  . هاي مورد نياز پژوهش فراهم آيد      شاخص

 نيـز از  ها  شاخص متغيرهاي پژوهش و فاکتورهاي تشکيل دهنده    
دو دسـته  اي پژوهش بـه متغيره. تحليل عاملي استفاده شده است    

ــامل      ــستقل ش ــاي م ــده، متغيره ــسيم ش ــسته تق ــستقل و واب م
هـاي سـاختاري    هاي منطقه و ويژگي هاي مددکار، ويژگي  ويژگي

  .باشد ترويج مي
موفقيت مددکاران ترويجي زن استان اصفهان نيز کـه متغيـر           
وابسته ايـن پـژوهش اسـت از طريـق ارزيـابي ميـزان دسـتيابي                

 ـ تبيين شـده در پـروژه      از پيش تعيين شدهمددکاران به اهداف 
ايـن موفقيـت در   . گيري خواهد شـد   ـ اندازه  مددكاران ترويجي

ي مـرتبط بـا   هـا  فعاليـت "،  "ي آموزشـي  هـا   فعاليـت  " چهار حوزه 
ي اجتمـاعي و    هـا   فعاليـت "،  )مـسئله يـابي   "( يابي  موضوع مشکل 

بررســي شــده، " ي ارتبــاطي مــددكارانهــا فعاليــت"و " گروهــي
هاي   با هر حوزه، مفاهيم آن تبيين شده، با تعريف معرف   متناسب

. پـذيرفت  سـازي صـورت    درجه يک، دو و سه، فرايند شـاخص       
هاي درجـه سـه نيـز تعـدادي پرسـش در             براي هريک از معرف   

گيـري اوليـه،      طراحي گرديد و در يـک نمونـه        نامه  پرسشقالب  
 نامـه   پرسـش آزمـون گـذارده شـده،       ها به  ي پرسش ي و روا  پايايي

 نـشان داده شـده      ۱جـدول   اين فراينـد در     .  تدوين گرديد  يينها
  .است
  
  گيري  آماري و نمونهجامعه
نظرسنجي و مـشورت بـا کارشناسـان، مـددکاران زن در             پس از 

 آماري اين پژوهش را از نظر ميزان فعاليـت          جامعه ،سطح استان 
ايـن  بـه بنـدي کـرده،      سه طبقه فعال، متوسط و ضعيف تقـسيم       به

  مــددکار ترويجــي زنــي کــه در اســتان فعاليــت۲۶۱ ترتيــب، از
   نفـر در گـروه بـا فعاليـت         ۹۶ نفر در گروه فعـال،       ۱۲۸داشتند،  
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  چارچوب نظري پژوهش. ۱جدول
  معرف درجه سه  معرف درجه دو  معرف درجه يك  مفاهيم اصلي نوع متغير 

 همسر،پدر،مادر، عضويت اعضاي خانوار در شـورا،        تحصيالت و شغل    هاي خانواده ويژگي
  بومي بودن او و تعداد اعضاي خانوار

  فردي و خانوادگي

  آشنايي با منطقه، سابقه فعاليت، تحصيالت و رشته تحصيلي   هاي مددكاري توانايي
  ات ترويجيپذيري از تلويزيون،راديو،روزنامه، و نشريتأثير  و استفاده  استفاده از وسايل ارتباطي 

 -مشاركت در امور فرهنگـي    
  اجتماعي

مشاركت در مراسم سنتي و برپايي اين مراسم در روسـتا، مـشاركت در    
هـاي رسـمي و غيـر         ي گروهي شامل كارگاه توليدي، تـشكل      ها  فعاليت

، عضويت در شورا، شركت در انتخابات سراسري و شوراي          ...رسمي و 
  اسالمي 

   اجتماعي-فرهنگي

  ي مددكاري ها فعاليتا نقاط شهري، استقبال خانواده از ارتباط ب  قدرت تصميم گيري
هاي ها، سپرده گذاري در صندوق قرض الحسنه، تعداد مسافرت          دارايي  وضع اقتصادي

  خارج استاني و بهبود وضع مالي خانواده 

ــي ــاي  ويژگـ هـ
  مددكار

  اقتصادي

  ي كشاورزيها فعاليتشغل وكمك در   ي اقتصادي ها فعاليت
ــرويج، مدرســه     جتماعي ا-فرهنگي ــه و ۳وجــود كتابخانه،خانــه ت  مقطــع، نــشريات روزان

  آموزشي 
ــي ــاي  ويژگـ هـ

  منطقه
  فاصله تا اولين شهر و اولين مركز دهستان، جمعيت و تعداد خانوار     كشاورزي-اقليمي

  مزايا و اهميت   اجتماعي -هاي اقتصادي و فرهنگي امتياز 
  ظر مددكاراهميت امتيازها از ن  

  هاي آموزشي  ها، بازديدها و سخنراني دوره  ها نوع آموزش
  هاي آموزشي  ها، بازديدها و سخنراني كيفيت دوره  ها كيفيت آموزش

  توانمندسازي

  هاي آموزشي  ها، بازديدها و سخنراني اثر بخشي دوره  ها اثر بخشي آموزش
  دكار از نظر سازمان و مددكارهاي گزينشي مد ويژگي    هاي انتخابي  ويژگي

  مستقل

ــي ــاي  ويژگـ هـ
  ساختاري ترويج

رضــايت مــددكار از 
  سازمان

حمايت، تامين بودجـه، اعتبـار، نظـارت و ارزشـيابي، ايجـاد دلگرمـي،           
هاي منظم مـددكار، هـدايت او بـه مـسيرهاي مـشخص شـده،                 آموزش

ــد از      ــازمان، بازديـ ــصميمات سـ ــذ تـ ــددكار در اخـ ــشاركت مـ مـ
  . مددكار يها فعاليت

تعداد، روش آموزشي، شيوه برگزاري، اثربخشي، اداره كننـده، قـدمت،              هاي آموزشي دوره  
  .ميزان استقبال و كيفيت جلسات مددكاران با زنان و متخصصين

  تعداد، كيفيت،اثربخشي، دعوت از افراد فعال و مشاغل وابسته   بازديدهاي آموزشي

ــت ــا فعاليـ ي هـ
  وزشيآم

  
  ع نشريات و نمايش فيلم فعاليت مددكار در توزي  توزيع نشريات 

 .طريقه آگاهي از مشكالت، راه چاره و فعاليت در زمينه حل مشكل  شناسايي و حل مشكل
ــت ــا فعاليـ ي هـ
  اجتماعي 

نمايشگاه، تـشكل رسـمي و غيـر رسـمي، صـندوق            
  الحسنه، كارگاه توليدي،كتابخانه قرض

اي هـ   قدمت،مسئول، نحوه انتخاب مسئول، باني، ميزان ارتباط با تـشكل         
ي مـددكار،ميزان اسـتفاده در كـار درآمـد زا و غيـر در               ها  فعاليتمشابه،
  آمدزا

ــار و    اطالعات الزم براي كار توليدي   ــه آمـــ ارائـــ
ي كـشاورزي و غيركـشاورزي، اجتمـاعي و         هـا   فعاليـت معرفي زنان در    معرفي زنان نمونه  اطالعات

  آموزشي 
  تعداد، روش آموزشي، شيوه برگزاري،اثربخشي، برگزار كننده  ان با بهورز-۱
  اداره كننده، قدمت، استقبال و كيفيت جلسات    با شوراهاي اسالمي-۲

  وابسته

ــت ــا فعاليـ ي هـ
  ارتباطي

  مؤثرارتباط 

 ي زنان ها فعاليتميزان تماس، بازديد از    با زنان روستايي-۳
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 ،۲دول  شرح جـ   نفر در گروه با فعاليت ضعيف، به       ۳۷متوسط و   
  .بندي شدند طبقه

 آماري مددکاران در دو مرحله انجام       جامعهانتخاب نمونه از    
ــژوهش، از روش   . شــد ــه پ ــداد نمون ــين تع ــراي تعي نخــست ب
اي بـا    گيـري طبقـه     گيري تصادفي و سپس، از روش نمونه        نمونه

هاي مـورد مطالعـه اسـتفاده       احتمال متغير، براي تعيين شهرستان    
و براساس فرمـول     ۰۵/۰ مددکاران، با دقت      تعداد کل نمونه  . شد

 ۵۸ نفر از آنها در طبقـه اول،  ۷۶ نفرشد كه   ۱۵۶کوکران، برابر با    
در انتخاب .  نفر در طبقه سوم جاي گرفتند۲۲نفردر طبقه دوم و   

ها نيز در طبقه اول، پنج شهرسـتان مبارکـه، گلپايگـان،            شهرستان
كـرون؛ در طبقـه دوم شـش شهرسـتان           ـ   اصفهان، دهاقان و تيران   

آباد، شهرضا و فريدن؛ و     شهر، نجف خوانسار، خميني فالورجان،  
 اردسـتان انتخـاب      در طبقه سوم، سه شهرستان چادگان، نطنـز و        

هـا  پس از آن، با تمام مددکاران فعـال در ايـن شهرسـتان            . شدند
  .مصاحبه شد

  
  آوري اطالعات روش جمع

آوري اطالعات ميداني مورد نيـاز پـژوهش، از طريـق دو             جمع
  نامـه   پرسـش .  آمـد  به دسـت  ساخته    هاي محقق  نامه  پرسشنوع  

 سـاخته شـده بـراي کـسب اطالعـات در      نامـه   پرسشنخست،  
اجتمـاعي، شـرايط اقليمـي و         ــ     هـاي امکانـات فرهنگـي       زمينه

 دوم كـه شـامل سـه       نامـه   پرسـش کشاورزي هر روستا بوده، و      
هايي داشت كه براي آگاهي  پرسششد، اختصاص به قسمت مي

ي مددکاري او و ها فعاليتهاي مددکار،  از مشخصات و ويژگي
هاي ساختاري ترويج تـدوين شـده        كسب اطالعاتي از ويژگي   

  .بود
صورت متغيرهاي اسمي، ترتيبـي و      ها به   نامه  پرسشسؤاالت  

اي تدوين شـده، در صـورت لـزوم، متغيرهـاي اسـمي و                  فاصله
بـه  متغيرهـاي اسـمي   . اي تبديل شدند متغيرهاي رتبهاي به  فاصله
بنـدي    ها، کدگذاري مجدد شده و رتبـه        نامه  پرسشآمده از    دست

در صورتي که لزومي بـراي تبـديل متغيرهـاي اسـمي            . گرديدند
همان شکل از   داشت يا امکان تغيير آن فراهم نبود، به         وجود نمي 

اهداف تحقيـق،   شد، ليکن اين متغيرها با توجه به        آنها استفاده مي  
. ر تبـديل گرديدنـد    تـ هـاي کوچـک    گـروه بنـدي شـده، بـه       دسته

شـکل طيـف    بندي شده، بـه     اي نيز رتبه    متغيرهاي اسمي و فاصله   
ي و پايـايي ابـزار   ـزان روايـ ـجش مي ـبراي سن . دندـليکرت درآم 

ــ  جمــع ــق، در آغــاز آزم وني ـآوری اطالعــات مــورد نيــاز تحقي
منظـور بررسـي پايـايي      بـه .  انجام شد  نامه  پرسش ۵۰مقدماتي با   
گيري روايي آن   آلفاي کرونباخ و براي اندازه    گيري، از     ابزار اندازه 
 بـه دسـت   ضرايب  .  استفاده شد  K.M.Oعاملي و آماره      از تحليل 

 وجـود اعتمـاد و اطمينـان بـاال بـه ابـزار              مؤيدآمده بدون استثنا    
 گرفته شـده در  به كارهاي  آوري اطالعات و مفاهيم و سازه  جمع

  .آن است
  

  تحليل آماري
هـا    ، سطح سنجش آنها و استفاده از داده       تعداد متغيرها با توجه به  

  هــاي مختلفــي  بــراي مقاصــد توصــيفي يــا اســتنباطي، از روش
افزارهاي   نرم. ها استفاده شده است     منظور تجزيه و تحليل داده     به

ــق   ــن تحقي ــتفاده در اي ــورد اس ــي Excel و SPSSم ــد  م  .باش
هاي يك، دو و چند متغيره آمـاري اسـتفاده شـده در ايـن                روش

نيز شـامل جـداول تـوافقي، آزمـون كـاي دو، ضـرايب       پژوهش  
 وكروسكال واليس، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير        بستگي  هم
  .)۱۴(باشند مي
  

  هاي موفقيت  ساخت شاخص
  لحاظ علمي، از طريق ساخت چهار مولفه      موفقيت مددکاران به  

ي مـددكاران، تحـت عنـوان،     هـا   فعاليـت اصلي بـراي ارزيـابي      
ــاخص ــاي ش ــت" ه ــا فعالي ــيه ــل  "،"ي آموزش ــايي و ح شناس
ي ارتبـاطي   هـا   فعاليـت "و  "ي گروهـي  هـا   فعاليـت "،  "مشکالت
 هـر    وزن ۳جـدول   هـاي     داده. گيري شد   قابل اندازه " مددکاران

هاي تشكيل دهنـده   هاي ذكر شده و وزن سنجه     يك از شاخص  
 پايــايي ابــزار چنــين هــمهمــراه روايــي متغيرهــا و آنهــا را بــه

  . ستداده ا نشان گيري اندازه
  هـاي    تبيين و توضيح چگونگي ساخت هر يـک از شـاخص          
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۲۶۱  

 هاي استان اصفهان به تفكيك شهرستان و سطح فعاليت تعداد مددكاران شهرستان. ۲جدول 

  هاي با فعاليت ضعيف شهرستان  هاي با فعاليت متوسط شهرستان  هاي فعال شهرستان
  جمعيت  ها شهرستاناسامي   جمعيت  ها اسامي شهرستان  جمعيت  ها اسامي شهرستان

  ۱۰  چادگان  ۲۰  فالورجان  ۱۱  لنجان
  ۸  نطنز  ۲۶  فريدن  ۳۲  گلپايگان
  ۸  سميرم ۱۱  خوانسار  ۱۷  اصفهان
  ۵  اردستان  ۱۱  فريدونشهر  ۸  دهاقان
  ۶  نايين  ۷  آران و بيدگل  ۲۲  كاشان
      ۵  خميني شهر  ۱۱  مباركه

      ۵  نجف آباد  ۱۱  تيران و كرون
      ۱۱  شهر رضا  ۱۶  برخوار ميمه

  ۳۷  كل  ۹۶  كل  ۱۲۸  كل
  

  چگونگي ساخت شاخص موفقيت. ۳جدول
  شماره سنجه  وزن شاخص    شاخص

  مفهوم واسطه  ۷۵۵/۰    فعاليت آموزشي
 مفهوم واسطه  ۶۶۷/۰    شاخص شناسايي و حل مشكل

 مفهوم واسطه  ۷۰۸/۰    فعاليت اجتماعي وگروهي 

 مفهوم واسطه  ۷۶۰/۰    ي ارتباطيها فعاليتشاخص 

       

Alpha= ۷۳۳/۰  Sig= ۰۰۰/۰  Bartlett= ۶۸۱/۱۷۱  K.M.O= ۸۰۸/۰  
  

هر يک از آنها،    هاي مربوط به     سازه موفقيت و وزن سنجه      سازنده
 صـفحات مقالـه، در ايـن         دليل الزامـات ناشـي از محـدوديت       به

اين بسنده کنيم کـه     همين دليل بايد به   پذير نبوده، به    نوشتار امکان 
 سـنجه، بـراي     ۲۳" زشـي ي آمو ها  فعاليت"براي ساخت شاخص    

 سنجه، براي ساخت    ۷" شناسايي و حل مشکل   "ساخت شاخص   
 سـنجه و بـراي      ۶" ي اجتمـاعي و گروهـي     هـا   فعاليت"شاخص  

 گرفتـه   به كـار   سنجه   ۱۸" ي ارتباطي ها  فعاليت"ساخت شاخص   
روايــي و پايــايي متغيرهــا و اجــزای ضــرايب مربــوط بــه. شــد

 قابـل   كامالً باال و    ها نيز در حد      هر يك از شاخص     دهنده  تشکيل
 هـر    دهي متغيرهاي تشکيل دهنـده      براي وزن . دست آمد قبولي به 
  .  نيز از روش تحليل عاملي استفاده شد شاخص

  نتايج و بحث
هـاي    نتايج تحليل يک متغيره، ويژگي    هاي پژوهش، با توجه به      داده

. كند  اختصار قابل تبيين مي   شرح زير و به    آماري تحقيق را به    جامعه
 درصـد مـددکاران در      ۴/۷۹دهـد كـه        مي  نشان ۴جدول  هاي    هداد

 درصد  ۶/۰سال و      درصد در گروه سني ميان     ۲۰گروه سني جوان،    
 درصـد  ۶۷ درصـد مجـرد،    ۲۹. در رده سني سـالمند قـرار دارنـد        

 درصـد   ۶۰. انـد    درصد مطلقه و يا همسر از دست داده        ۴متأهل و   
 مـدرك    نيز درصد ۶/۱۱ درصد ديپلمه،    ۴/۲۸مددکاران زير ديپلم،    

بررسـي وضـعيت اشـتغال      . شـان بـاالتر از ديـپلم اسـت          تحصيلي
دهد که بيشترين     مددکاران، همسران، پدران و مادران آنها نشان مي       

  ترتيــــــب، فراوانــــــي شــــــغلي مــــــددکاران، بــــــه   
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 خصوصيات جامعه آماري. ۴جدول 

  نوع متغير   فراواني  درصد
 جوان ۱۲۳  ۴/۷۹

 ميانسال  ۳۱ ۲۰

  سالمند ۱  ۶/۰
  تركيب سني

 مجرد ۴۵ ۲۹

 متاهل  ۱۰۴  ۱/۶۷

 مطلقه  ۶ ۹/۳

 وضعيت تأهل

  بي سواد  ۱۲  ۷/۷
  كمتر از ديپلم  ۸۱  ۳/۵۲
  ديپلم  ۴۴  ۴/۲۸
 باالتر از ديپلم ۱۸  ۶/۱۱

 ميزان تحصيالت

  دار خانه  ۷۳  ۱/۴۷
  قاليباف و بافنده  ۱۵  ۷/۹
  كشاورز  ۱۸  ۶/۱۱
 ي فرهنگيها فعاليت  ۱۶ ۳/۱۰

  كارمند، كارگر، پيشه ور ۲۵ ۱/۱۶
  بيكار ۸  ۲/۵

 شغل

  
داري، کــشاورزي و کارمنــدي اســت و بيــشترين فعاليــت  خانــه

مددکاران در مقايسه با نسل قبلي      . باشد  داري مي   مادران آنها خانه  
، در انجـام   تـر شـده   ي اقتـصادي، فعـال  ها فعاليتخود، در زمينه    

. ترنـد  ران خـود فعـال    ي فرهنگي در روستا نيز از همس      ها  فعاليت
فعاليــت کمتــر بــه، شــانپــدران نــسبت بــه،همــسران مــددکاران

اند، لـيکن بـاز هـم         کشاورزي پرداخته، مشاغلي ديگر پيشه كرده     
کارمنــدي . بيــشترين ســهم را در اشــتغال آنهــا، کــشاورزي دارد

شغلي است که بيشتر از ساير مشاغل در مردان نسل جديد رشد            
  . داشته است

 موفقيت مددكارانارزيابي . ۱

دهد کـه در مجمـوع،         مي  نشان ۵جدول  هاي    در اين ارتباط داده   
ــددکاران در انجــام کارهــاي مــددکاري خــود  ۳/۱  درصــد از م

آنها موفقيـت کمـي     درصد از۹/۴۱. اند گونه موفقيتي نداشته    هيچ
 درصــد از مــددکاران در ســطح متوســط ۳/۵۰، موفقيــت داشــته

 ۵/۶يـد موفقيـت فقـط       ؤوهش م هاي پژ   يافته. ارزيابي شده است  
  .درصد از مددکاران، در سطحي باالتر از حد متوسط است

 موفقيـت نـشان داده       هـاي سـازنده      نتايج سنجه  ۶در جدول   
  ترتيب در زمينـه   شود، مددکاران به    چه مالحظه مي  چنان. شود  مي

فعاليـت  "، "ي آموزشـي  هـا   فعاليـت "،  "شناسايي و حل مشکالت   "
، بـاالتر  "ها فعاليتساير "و نهايتا در   " ماعيفعاليت اجت "،  "ارتباطي

  .اند شان موفق بودهيها فعاليتكرده، در  از متوسط عمل
 درصد از مـددکاران،     ۴۰دهد كه      نشان مي  ۶جدول  هاي    داده

ربـط   مراجع و مراكز ذي   هيچ مشکلي را نه شناسايي كرده و نه به        
 و حـل   درصـد از آنهـا در شناسـايي، انتقـال          ۶۰انـد،     انتقال داده 

 درصـد از آنهـا در ايـن ارتبـاط از            ۵۸مشکل اقـدام كـرده، كـه        
  .اند موفقيت قابل قبول و بااليي برخوردار بوده

   درصـد از  ۳۹ي آموزشي نيـز حـدود       ها  فعاليتاز نظر انجام    
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  ارزيابي ميزان موفقيت مددكار. ۵جدول 
  درصد تجمعي  درصد  فراواني  موفقيت

  ۳/۱  ۳/۱  ۲  اصال فعاليتي نداشته
  ۲/۴۳  ۹/۴۱  ۶۵  كم

  ۵/۹۳  ۳/۵۰  ۷۸  متوسط
  ۷/۹۸  ۲/۵  ۸  زياد

  ۱۰۰  ۳/۱  ۲  خيلي زياد
    ۱۰۰  ۱۵۵  كل

  
  شاخص موفقيت ميزان موفقيت مددكار در هر يك از مفاهيم سازنده. ۶جدول 

  ي ديگرها فعاليت  فعاليت ارتباطي  فعاليت گروهي  فعاليت آموزشي  شناسايي و حل مشكل  
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  

  ۹/۶۱  ۹۶  ۹/۳۲  ۵۱  ۲/۱۴  ۲۲  ۹  ۱۴  ۴۰  ۶۲  اصال
  ۷/۲۷  ۴۳  ۴/۱۷  ۲۷  ۸/۴۵  ۷۱  ۷/۲۹  ۴۶  ۰  ۰  كم

  ۱/۹  ۱۱  ۶/۳۱  ۴۹  ۸/۳۶  ۵۷  ۵/۳۳  ۵۲  ۹/۱  ۳  متوسط
  ۹/۱  ۳  ۶/۱۱  ۱۸  ۲/۳  ۵  ۷/۱۸  ۲۹  ۵/۳۳  ۵۲  زياد

  ۶/۰  ۱  ۵/۶  ۱۰  ۰  ۰  ۹  ۱۴  ۵/۲۴  ۳۸  خيلي زياد
  ۱۰۰  ۱۵۵  ۱۰۰  ۱۵۵  ۱۰۰  ۱۵۵  ۱۰۰  ۱۵۵  ۱۰۰  ۱۵۵  كل

  
 درصد در حد متوسط و تنها       ۳۳مددکاران، کمتر از حد متوسط،      

شان باالتر از حـد متوسـط            درصد فعاليت آموزشي   ۲۸نزديك به   
  . است ارزيابي شده 
 درصـد از    ۶۰اجتمـاعي هـم          ـ    ي گروهي ها  فعاليتدر زمينه   

 درصـد   ۳۷از متوسـط، نزديـك      شـان كمتـر       مددکاران، موفقيـت  
شـان در حـد بـاال          درصـد فعاليـت گروهـي      ۲/۳متوسط و فقط    

  .است بوده
 درصد از مددکاران از نظر فعاليت ارتباطي فعاليت اندكي   ۵۰
 درصد نيـز    ۱۸شان متوسط و       درصد فعاليت  ۳۲اند، حدود     داشته

  . اند فعاليتي در حد زياد و بسيار زياد داشته
دول واليس، منـدرج در جـ       مون کروسکال نتايج آز با توجه به  

، " ي ارتبـاطي  هـا   فعاليـت " شـاخص      هاي سازنده    از بين سنجه   ،۷
 و   مددکاران بيشترين ارتباط را با متخصصين و مـروجين داشـته          

ماننـد  " بـا نهادهـاي داخـل روسـتا       "پس از آن ميزان ارتباط آنها       
. هـاي بهداشـت، قـرار دارد       شوراهاي روستايي و مراکز و خانـه      

نيـز در مرتبـه بعـدي       " ارتباط مددکاران با زنان روسـتايي     "ميزان  
هاي انجـام شـده     از نظر اثر بخش بودن ارتباط نيز ارزيابي       . است

ارتبـاط  "دهد كه به ترتيب،       هاي مربوطه نشان مي    از طريق آزمون  
و در  " ارتباط آنها با زنان روستايي    "، سپس   "مددکاران با مروجين  

اي  از اثربخــشي بيــشينه"دهــاي محلــيشــان بــا نها ارتبــاط"آخــر 
  .است برخوردار بوده

ترويجي که توسـط       ـ     ي متفاوت آموزشي  ها  فعاليت مقايسهدر  
گـر  هاي آماري انجام شـده بيـان        شود، آزمون   مددکاران انجام مي  

ي مختلــف هــا فعاليــتداري بــين  كــه تفــاوت معنــياســتايــن
هاي  ميانگينهبا نگاهي ب  . ترويجي مددكاران وجود دارد      ـ   آموزشي

  رسـيم کـه    ايـن نتيجـه مـي     به ،۸جدول  دست آمده، مندرج در     به
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  مقايسه ميزان ارتباط مددكار با مروجين، زنان و نهادهاي محلي واثربخشي اين ارتباط. ۷جدول 
    تعداد  ميانگين

  مروجين  ۱۵۵  ۸۰/۲۶۵
  نهادهاي محلي ۱۵۵  ۰۳/۲۳۵
  ان روستاييزن ۱۵۵  ۱۷/۱۹۸

  
 ميزان ارتباط مددكار با

H= ۱۶۱/۲۱  Sig= ۰۰۰/۰      
  مروجين  ۱۵۵  ۲۶/۲۷۹
  زنان روستايي ۱۵۵  ۹۵/۲۱۳
  نهادهاي محلي ۱۵۵  ۷۸/۲۰۵

ميزان اثر بخشي ارتباط 
  مددكار با

H= ۷۷۴/۳۰  Sig= ۰۰۰/۰    

  
 ترويجي -ي آموزشيها فعاليتبررسي تفاوت ميزان مشاركت مددكاران در . ۸جدول

  گينميان  تعداد  نوع فعاليت  
  ۶۲/۱۲۶۷  ۱۵۵  هاي رسمي تشكل

  ۹۵/۴۶۲ ۱۵۵  الحسنه صندوق تعاوني و قرض
  ۲۲/۴۶۲ ۱۵۵  كتابخانه

  ۹۲/۴۵۰ ۱۵۵  كارگاه توليدي
  ۹۱/۴۳۱ ۱۵۵  هاي غير رسمي تشكل

 ميزان مشاركت مددكاران در

  ۶۶/۴۲۱ ۱۵۵  نمايشگاه صنايع دستي
    ۹۳۰    

۰۰۰/۰ Sig=                     ۴۴۹/۳۶ H=  
  

هاي تعاوني    صندوق"،  "هاي رسمي  تشکل"ترتيب در   مددکاران به 
ــه"، "هــا الحــسنه و قــرض ، "هــاي توليــدي کارگــاه"، "هــا کتابخان

هـاي صـنايع    برپـايي نمايـشگاه  "و در " هاي غيـر رسـمي     تشکل"
  .فعاليت دارند" دستي
  

   بر موفقيت مددکارانمؤثرارزيابی عوامل . ۲
ارزيابي اثـر   آن، به  ي سازنده ها  پس از بررسي موفقيت و شاخص     

هر يك از متغيرهـاي مـستقل پـژوهش بـر موفقيـت مـددكاران               
 عوامل مختلف بر موفقيـت    تأثيرپرداخته، نتايج حاصل از آزمون      

  .  بخش خالصه شده است۴ در ،۹جدول مددکاران، در 
  نــوع شــغل و ســابقه  "  ، ۹هــاي جــدول   براســاس داده

  بقيـه "گـذار بـوده،     تأثيرآنهـا   بر موفقيـت    " ي مددكاران ها  فعاليت
 تـأثير  شـان بـي   بـر موفقيـت  " هاي شخصي و فـردي آنهـا        ژگي  وي
برده اسـت کـه سـابقه    کارجويان نيز در تحقيق خود پي     . باشد  مي

 ترويجـي   -ي آموزشـي  هـا   فعاليتمددکاران بر مشارکت آنها در      
پـور نيـز در پـژوهش     خـسروي ). ۱۳(دار دارد  مثبت و معني  تأثير

ي کـشاورزي   هـا   فعاليتتيجه رسيده است که انجام      اين ن خود به 
داري بـر      مثبـت و معنـي     تـأثير ،  روستاييتوسط رهبر در جوامع     

هـاي خـانوادگي      از بين ويژگـي   ). ۷(موفقيت رهبران محلي دارد   
گـذار  تأثيرشـان    بر موفقيـت  " وضع اقتصادي آنها  "مددكاران، تنها   

 خود بـر    پور نيز کم و بيش در تحقيق      اي که خسروي   نکته. است
  اثـر بـودن آن در پـژوهش         بيآن صحه گذارده، ليکن جواديان به     
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  رابطه متغيرهاي تحقيق برميزان موفقيت مددكاران. ۹جدول 
      2χ  ضــــرايب ميــــزان

  ارتباط
   ۲۶/۶۸ns  تحصيالت

   ۴۰/۵۸ns  رشته تحصيلي
۹۱/۲۱  تحصيالت همسر ns   
   ۴۹/۹۹ns  تحصيالت پدر
  ۷/۳۴ns  تحصيالت مادر

۸۶/۵  بومي بودن ns  

 P =۰/۰۹ns    سن

۴۱/۷۳  شغل اقتصادي * F=۰/۶۹** 

  ۱۸/۳۳ns  تعداد اعضاي خانوار
۷۶/۴۲  سابقه فعاليت * S = ۳۶/۰ ** 

  فردي و خانوادگي

= P   اقتصادي  وضعيت ۳۰/۰ ** 

۴۴/۹۰ شناسايي مسايل  ** S = ۷۱/۰ ** 
= S **۹۳/۲۰ حل مسايل و مشكالت  ۶۹/۰ ** 

 **P =۰/۶۴   انجام فعاليت گروهي مددكاران 

۹۹/۳۲  معرفي مولدين   ns  
۲۷/۲۳  گيري سازمان تصميم  ns  

  هاي مددكاران ويژگي

  فرهنگي و اجتماعي

  ۲۶/۳۸ns عضويت در شورا 
۴۴/۱۶  وجود كتابخانه  ** f=۰/۳۳** فرهنگي و اجتماعي  

  ns ۱۹/۸۹  د نشريه وجو

  ۸/۲۲ns  جمعيت روستا

  هاي منطقه ويژگي

  اقليمي اكولوژيكي
۱۷/۱۵  فاصله تا اولين مركز دهستان ns   

ns  :     درصد۹۹معناداري در سطح : ** درصد                          ۹۵معناداري در سطح :  *بدون رابطه معنادار   
P= Pearson correlation                          S= Spearman correlation                     f= fhi  

  
هــاي فرهنگــي و  از ميــان ويژگــي). ۷ و۶(خــود رســيده اســت

شناسـايي مـسائل و مـشكالت حـوزه      "اجتماعي مـددكاران نيـز      
" ،"ي فعاليـت    اقدام براي حل مسائل و مشكالت حوزه      "،  "فعاليت
 بـر   "وجـود كتابخانـه در روسـتا      "و  " ي گروهـي  ها  فعاليتانجام  

در اين زمينه کارجويان در     . باشد  گذار مي تأثيرموفقيت مددكاران   
برده است که احـساس مـسئوليت مـددکاران در          تحقيق خود پي  

 -ي آموزشـي  هـا   فعاليـت ان بـر مـشارکت آنهـا در         روستاييقبال  

پور و جواديـان نيـز      خسروي). ۱۳( بوده است  مؤثرشان    ترويجي
هـاي فنـي     نـد کـه توانـايي     ا  اين نتيجه رسـيده   شان به در مطالعات 

  ). ۷ و۶(باشد  ميمؤثررهبران محلي در ميزان موفقيت آنها 
، "تحـصيالت "دهـد کـه       نشان مي  ۹هاي جدول   داده چنين  هم

  بـر موفقيـت   " تعـداد اعـضاي خـانوار     "و  " سـن "،  "بومي بـودن  "
در ارتبـاط بـا اثـر تحـصيالت بـر           .  بوده است  تأثير مددکاران بي 

 اين است کـه سـطح       مؤيدهاي جواديان    موفقيت مددکاران، يافته  



  ۱۳۸۷ زمستان/  )الف(چهل و ششم شماره  / مدوازدهسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  
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هاي ترويجي و      سواد رهبران در موفقيت آنها براي پيشبرد برنامه       
اي که مطالعه کارجويـان      ، نکته )۶(باشدمي مؤثر روستايي   توسعه

  .)۱۳(يد قرار نداده استأيرا مورد ت چون اين پژوهش، آنهم نيز 
  

  تحليل مسير
گـر  شود، بيان  ان داده مي   نش ۱۰نتايج تحليل مسير، كه در جدول       

،  "ي مـشارکتي در روسـتا  ها  فعاليتوجود  "ترتيب  اين است كه به   
هـاي منظمـي کـه        آموزش"،    "وضعيت اقتصادي خانوار مددکار   "
نظارت و ارزشـيابي سـازمان بـر کـار        "و  " شود   مي  مددکار داده به

ــددکار ــددكار  "، "م ــصادي م ــغل اقت ــه  "و "ش ــددکار ب ــشويق م ت
، متغيرهـاي   "   تي در روسـتا توسـط خـانواده       ي مـشارک  هـا   فعاليت

ي هـا  فعاليـت وجـود  . "اثرگذار برميزان موفقيت مددكاران هستند    
، عوامل "خانوار مددكار وضعيت اقتصادي"و "مشارکتي در روستا

- الزم را براي فعاليت مددکاران فراهم مي    مهمي هستند که زمينه   

بـراي  جاي شكي نيست كه حداقل شرط الزمي كـه بايـد            . کنند
ي مـددکاري  هـا  فعاليـت آميز هر كاري، و از جمله انجام موفقيت 

هـاي    در نظر گرفته شود، وجود آرامش، اطمينان و ايجـاد بـستر           
در واقـع   . مادي و معنـوي مناسـب بـراي انجـام فعاليـت اسـت             

هاي مادي الزم  زمينه کار، بايد از پيشمددکاران براي شروع به
 از حمايت چنين هم، و و يا داشتن يک شغل با حقوق مناسب

خانواده و دوستان و نيز از حمايت سازمان برخوردار باشـند،   
بخـشي و قـدرت    اثـر اطمينان بـه  تا هم انگيزه براي فعاليت و   

پذيري کار را داشته باشـند، و هـم آرامـش روحـي و               ريسک
ي مشارکتي در ها فعاليتوجود .  آورندبه دسترواني الزم را 

 و   ، همـدلي    سـاز همراهـي     د زمينـه  رسـ   نظـر مـي   روستا نيز به  
تري شده، در نتيجـه بـستر الزم بـراي کمـک         همكاري افزون 

ي مـددكارِي مـددكاران،     ها  فعاليتمردم را، از طريق     بيشتر به 
دهـد،    گواهي مي ۱۰جدول  هاي    چنانچه داده . د  ساز  فراهم مي 

 مؤثربراي موفقيت مددکاران، هم عامل خانواده و هم سازمان 
،   كـه آمـوزش   اسـت گر اين  بيان چنين  همها    ين داده ا. باشند  مي

اي در جهــت بهبــود و افــزايش كارآمــدي     نقــش عمــده 
ي مددکاري، بازي کرده، باعث افـزايش توانمنـدي         ها  فعاليت

  .شود مددکاران مي
 درصد ۴/۵۶متغيرهاي بررسي شده اين پژوهش در مجموع،      

شر نيـز در    آمـاره فيـ   . کنند از تغييرات متغير موفقيت را تبيين مي      
دار بــين   معنـي كـامالً  اي  رابطـه  دهنــده  درصـد، نـشان  ۹۹سـطح  

  .متغيرهاي مستقل موجود در مدل، و متغير وابسته است
 متغيرهاي غيرمـستقيم و مـستقل       تأثير آوردن   به دست  براي  

 ميزان موفقيت نيـز، بـراي تـک تـک متغيرهـاي              بر متغير وابسته  
 شـد کـه در آن هـر         همان روش ذکر شده، مدلي تهيـه      مستقل به 

کدام از متغيرهاي مستقل در جايگاه متغير وابسته گـذارده شـده،    
 آمـده   به دسـت  نتايج  . شوداثر متغيرهاي ديگر بر آن سنجيده می      

  . نشان داده شده است۱۰در جدول 
دهنـد     نـشان مـي    ،۱ نمـودار  چنين  هم و   ۱۰هاي جدول     داده

 را بـر    تـأثير  ، بيشترين "ي مشارکتي در روستا   ها  فعاليتوجود  "كه
آمـوزش  "، متغيرهـاي  چنـين  هم. گذارده است موفقيت مددكاران   

شـغل  "،  "وضعيت اقتصادي خـانواده مـددكار     "،  "منظم به مددكار  
نظـر مثبـت   "و " نظارت و ارزشـيابي بـر كـار مـددكار     "،  "مددكار

ترتيب ، متغيرهايي هستند كه به    "ي مددكاري ها  فعاليتخانواده به   
اثـر غيرمـستقيم    . اند  وفقيت مددكاران داشته   را در م   تأثيربيشترين  

، ۱۰جدول ساير متغيرهاي پژوهش نيز بر موفقيت مددكاران، در    
  هـر روي، در زمينـه  بـه . شان نشان داده شده اسـت  تأثيرترتيب  به

هاي ذکر شده      هر يک از متغير      همه جانبه  تأثيرارزيابي چگونگي   
،   هاي علمـي    هشي مددکاري در روستاها، انجام پژو     ها  فعاليتبر  

  . قابل توصيه و پشتيباني استكامالً
قـدمت فعاليـت    "كـه    يد اين است  ؤ م چنين  همنتايج پژوهش   

عنـوان عامـل    بـه " تحصيالت همـسران مـددکاران    "و  " مددکاري
در واقع، بـا    . شوند   در موفقيت مددكاران، محسوب مي      بازدارنده

  فعاليــت مــددکاري و بــا بــاالتر رفــتن ســطحي افــزايش ســابقه
-سو، بـه  رسد كه از يك     نظر مي تحصيالت همسران مددکاران، به   

نواخـت شـدن كـار،       يـك   واسـطه دليل تداوم فعاليت و شايد بـه      
داده، و از سـوي       مددكاران آن شور و شوق نخستين را از دست          

بسا كه بـا افـزايش سـطح تحـصيالت همـسران آنهـا،              ديگر، چه 
  هـر  بـه . كند  يير مي شان تغ   ي همسران ها  فعاليتشان در مورد      توقع
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 تبيين اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير ميزان موفقيت مددکار. ۱۰جدول 

  متغير  اثر مستقيم اثر غير مستقيم مجموع 
  ي مشارکتي در روستاها فعاليتوجود   ۴۴۰/۰ -  ۴۴۰/۰
  آموزش منظم به مددکار  ۲۲۰/۰ ۰۵/۰ ۲۷۲/۰
  ادي خانوار مددکاروضعيت اقتص ۲۲۴/۰ - ۲۲۴/۰
  شغل مددکار  ۱۵۶/۰ ۰۵/۰ ۲۰۱/۰
 نظارت و ارزشيابي بر کار مددکار  ۱۷۶/۰ -  ۱۷۶/۰

  ي مددکاريها فعاليتنظر مثبت خانواده به   ۱۳۲/۰ -  ۱۳۲/۰
 ي مددکار ها فعاليتبازديد سازمان جهاد کشاورزي از  - ۱۰۲/۰ ۱۰۲/۰

 ترويجي مربوط به زنان _ آموزشي ي ها فعاليت   مددکار در مشارکت - ۰۶۹/۰ ۰۶۹/۰

 همکاري مددکار در کارهاي کشاورزي - ۰۵۵/۰ ۰۵۵/۰

   شرکت مددکار در انتخابات سراسري -  ۰۴۹/۰  ۰۴۹/۰
  ايجاد دلگرمي براي مددکار از طرف سازمان - ۰۴۴/۰ ۰۴۴/۰
 الحسنه مشارکت مددکار در صندوق قرض - ۰۴۱/۰ ۰۴۱/۰

  که در خانواده مددکار شغل درآمد زا دارندتعداد افرادي  - ۰۳۶/۰ ۰۳۶/۰
  تعداد اعضاي خانوار مددکار  - ۰۳۲/۰ ۰۳۲/۰
  عضويت مددکار يا يکي از اعضاي خانواده او در شوراي اسالمي روستا -  ۰۲۹/۰  ۰۲۹/۰
  ي مددکارها فعاليتتامين بودجه و اعتبار براي  - ۰۲۷/۰ ۰۲۷/۰
  تحصيالت همسر مددکار - -۰۳۵/۰ -۰۳۵/۰
  سابقه فعاليت مددکاري - -۰۲۸/۰ -۰۲۸/۰

  
كنكاش علمي در جهت آگاهي بيـشتر از داليـل           روی بررسي و  

تواند در دستور كار براي انجام تحقيقات         يك چنين واقعيتي، مي   
در مجمـوع و از ماحـصِل بررسـي و تحليـل       . علمي بعدي باشد  

ــاي  داده ــته ــه دس ــژوهش، و  ب ــدان پ ــده از مي ــم آم ــين ه  چن
تــِك مــددكاران و بــسياري از   كــه بــا تــك  هــايي  نشــست

هاي متولي و يـا مـرتبط بـا آن        اندركاران ترويج در سازمان     دست
باشيم تا نكات زيـر        آورده   به دست ايم، شايد اين اجازه را        داشته

ي آنهـا،   هـا   فعاليـت را در جهت افزايش كارآمـدي مـددكاران و          
  :خاطر نشان سازيم

شـود از ميـان       وصيه مـي  ــ در ارتباط با انتخاب مددکاران، ت      
لحاظ اقتـصادي کمتـر     زنان روستايي افرادي انتخاب شوند که به      

ي معيشت خود و يا خانواده خود را داشـته باشـند، زيـرا       دغدغه
 دهد که گرفتاري اقتصادي مـددکاران بـه         نتايج پژوهش نشان مي   

  اصـوالً  ايـن كـه   کاهش اثربخشي فعاليت آنها منجر شـده، و يـا           
نکته ديگري کـه در  . تعطيلي کشانده است  را به  فعاليت مددکاران 

ي غيـر از    ها  فعاليتآن توجه شود، داشتن     انتخاب مددکار بايد به   
يکـي از شـرايط انتخـاب مـددکاران         . داري مـددکار اسـت     خانه
ي خـارج از    يهـا   فعاليتي اقتصادي و يا     ها  فعاليتتواند انجام     مي

  .هاي مختلف باشد خانه، در زمينه
فزايش کارايي مددكاران، بايد در نخستين گـام،        منظور ا ــ به 
اهالي روستا معرفي كرده، تعريف دقيـق و منـسجمي از   آنها را به  
ي مددکاري، هـم بـراي خـود مـددکاران و هـم بـراي            ها  فعاليت

 مددکاران بايـد    اين كه ، ضمن   چنين  هم. مخاطبان آنها تبيين شود   
رخـوردار  هاي مختلـف، ب     هاي منظم و علمي در زمينه      از آموزش 

اي بـا   گردند؛ الزم است در هر شهرسـتان نيـز جلـسات ماهانـه            
  حضور مددکاران برپا شـده و مـددکاران پـس از ارائـه گـزارش            
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شان برخوردار    ي خود، از اظهار نظر و داوري همکاران       ها  فعاليت
در ايـن  . شده، همه بتوانند از تجربيات يكـديگر بهرمنـد گردنـد       

 و  هـا   فعاليـت اي تخصـصي در ارتبـاط بـا             امـه نزمينه وجود گـاه   
تواند موجد ارتباطي فراگيـر و گـسترده    وظايف مددکاران نيز مي   

هايي مشخص   ايجاد محيط . ي مددکاران کشور شود     بين مجموعه 
تواند  براي فعاليت مددکاران، نظير خانه ترويج و کتابخانه هم مي        

وردهاي ايـن   دسـتا بـا توجـه بـه     . در اين ارتباط بسيار مفيد باشد     
هاي روستايي از جملـه مراکـزي هـستند، کـه             پژوهش، کتابخانه 

ي هـا   فعاليتتوانند    نقش مددکاران در آنها، پررنگ شده، آنها مي       
تـوان از وجـود مـددکاران در           مـي  چنين  هم. دهند  بيشتري انجام   

گيري بـراي منـاطق روسـتايي اسـتفاده كـرده،             هاي تصميم   زمينه
هـاي الزم     شان، تـشويق    يها  فعاليت ضمن نظارت و ارزشيابي از    

تر در روسـتاها  مؤثري ها فعاليتدر مورد آنها به عمل آيد تا باني  
ي خـود ادامـه داده، منـشاء    ها فعاليتشده، با دلگرمي بيشتري به  

  .خدمات بزرگي گردند
 ارتباط مددکاران با زنان از نظر مقدار کمتر         اين كه ــ نظر به    

 بيـشتر اسـت،       داراي اثربخشي  از نهادهاي داخل روستاست ولي    

تـر بـا زنـان      برقـراري ارتبـاط افـزون     مددکاران بايد تـشويق بـه     
را، بـه    روستايي شده، از اين طريق، مشکالت روستا و زنـان آن          

اي  ي توسعهها  فعاليتهاي مرتبط با    گيري و سازمان  مراكز تصميم 
 آمـده از    بـه دسـت   نتايج  و ترويجي انتقال دهند، زيرا با توجه به       

-يابي كـرده، مـشکالت را بـه         لهئاين پژوهش، مددکاراني که مس    

. اند  اند، موفقيت بيشري داشته     ربط منتقل کرده   مراكز و مراجع ذي   
ي مـشارکتي در روسـتا و اثـر بـسيار     ها  فعاليتبا توجه به وجود     

باالي آن بر موفقيت مددکاران نيز الزم است در هر روستا يـا در    
 بـراي برپـايي، بـسط و گـسترش          سازي  مرکز هر دهستان، زمينه   

 بـانوان، بـا      هاي توليـدي ويـژه      کارگاه مانندي گروهي،   ها  فعاليت
مددکاران . توجه به امکانات هر منطقه از اولويت برخوردار شود        

شـان دعـوت      يهـا   فعاليـت بايد از زنان روستايي براي کمک در        
 در  هـا   فعاليـت گام زنـان شـده و        به کنند تا باعث مشارکت گام    

كه، چون خود    شود، چرا   تري انجام     وستا به نحو مطلوب   سطح ر 
انـد، احـساس مـسئوليت      شـرکت داشـته  هـا  فعاليـت زنان در آن   

بيشتري کرده، مشکالت جانبي آن، از قبيل نپذيرفتن مددکار و يا       
  .وجود نخواهد آمده ايجاد مشكل بر سر راه فعاليت او، ب
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