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Abstract 
Introduction: Removing barriers to empowering poor people in em-
ployment development plans is the key issue. This research is aimed to 
investigate barriers to empowering clients in agricultural employment 
plans of the Imam Khomeini relief committee (IKRC) in Golestan prov-
ince.
Methods: This was an applied survey method research. The statistical 
population of the study consisted of all the clients of IKRC in agricul-
tural employment plans in 2016, in Golestan province (N= seven hun-
dred seventy-nine), one hundred sixty of whom were randomly selected 
as the research sample. The research instrument was a questionnaire. 
The face validity of the research tool was determined by reviewing the 
views of the faculty members of the agricultural extension and educa-
tion department of Gorgan university of agricultural sciences and natu-
ral resources and the experts of the relief committee. The content valid-
ity of the research tool was determined using content validity ratio and 
content validity index, which the value of the content validity ratio was 
0.89 and the value of the content validity index was 0.83. The reliability 
of the questionnaire was 0.81 by means of Cronbach's alpha test for ca-
pacity barriers. Regarding the fact that the research aimed to reduce the 
volume of variables and to classify the barriers to empowering clients in 
employment plans, data were analyzed using exploratory factor analysis 
using SPSS22 software. 
Results: Factor analysis results indicated that the barriers to empower-
ing clients in agricultural employment plans of the IKRC are in nine 
factors include economic, individual and family, motivational, educa-
tional, behavioral, market, credit, occupational and social.
Conclusions: Therefore, it can be concluded that economic barriers, 
and then personal and family barriers, are the most important barriers 
to empowering clients in the employment plans of IKRC in Golestan 
province.
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واژگان كليدي

توانمندسازی

طرح های اشتغال زا

 كميته ی امداد امام 
خمينی )ره(

* نویسنده مسئول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1396/09/14
تاریخ پذیرش: 1397/06/23

چکیده

مقدمه: رفع موانع توانمندسازی اقشار فقیر جامعه در برنامه های توسعه اشتغال موضوعی 
کلیدی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی موانع توانمندسازی مددجویان در 
طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در استان گلستان انجام شده 

است. 
روش: پژوهش از نوع کاربردي و روش آن پیمایشی بود. جامعه آماري پژوهش شامل 
تمامی مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( در طرح های اشتغال زای کشاورزی در استان 
گلستان در سال 1395 به تعداد هفتصد و هفتاد و نه نفر بودند که صد و شصت نفر از 
ابزار پژوهش، پرسشنامه  انتخاب شدند.  نمونه پژوهش  به عنوان  به صورت تصادفی  آنان 
بود. روایی صوري ابزار پژوهش با بررسی دیدگاه هاي اعضاي هیات علمی گروه ترویج 
و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان کمیته 
امداد تعیین شد. همچنین روایی محتوایی ابزار پژوهش با استفاده از نسبت اعتبار محتوا 
و شاخص اعتبار محتوا تعیین شد که مقدار نسبت اعتبار محتوا هشتاد و نه صدم و مقدار 
شاخص اعتبار محتوا هشتاد و سه صدم به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون 
آلفاي کرونباخ برای موانع توانمندسازی هشتاد و یک صدم بود. با توجه به این که پژوهش 
به دنبال کاهش حجم متغیرها و دسته بندی موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های 
اشتغال زا بود، داده ها با استفاده از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی و به کمک نرم افزار 

SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
طرح های  در  مددجویان  توانمندسازی  موانع  داد  نشان  عاملی  تحلیل  نتایج  نتایج: 
آموزشی،  انگیزشی،  خانوادگی،  و  فردی  اقتصادی،  عامل  نه  در  کشاورزی  اشتغال زای 
از   %66/083 مجموع  در  که  می گیرند  قرار  اجتماعی  و  شغلی  اعتبارات،  بازار،  رفتاری، 

واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و به خود اختصاص دادند.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت موانع اقتصادی و سپس موانع  بحثونتیجهگیری: 
اشتغال زای  طرح های  در  مددجویان  توانمندسازی  موانع  مهمترین  خانوادگی،  و  فردی 

کشاورزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در استان گلستان هستند. 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی48

موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

مقدمه

در ســال های اخیر موضوع توانمندســازی جوامع فقیر، مــورد توجه ویژه صاحب نظران و دولت ها قرار گرفته اســت. 
هــدف برنامه های توانمندســازی کمک به افراد نیازمند اســت، تا تالش نمایند بر کاستی هایشــان غلبه یابند، جنبه های 
مثبت زندگیشــان را بهبود بخشــند، مهارت ها و توانایی هایشــان را برای کنترل عاقالنه بر زندگی افزایش داده و آن را در 
عمل پیاده نمایند.)1( در کشــور ما یکی از نهادهای تاثیرگذار در زمینه  توانمندســازی اقشار ضعیف، کمیته امداد است. 
در ســال های اخیر، گفتمان مســلط در این نهاد، گفتمان توانمندســازی بوده اســت. از دیدگاه این نهاد، توانمندسازی، 
فرایند شناســایی اســتعدادهای بالقوه مددجویان، شکوفایی و ارتقا  این اســتعدادها، ظرفیت ها و توانایی ها با به کارگرفتن 
سازوکارهای تشویقی، ترغیبی و ترویجی برای انتخاب مسیری جدید در زندگی و قرار گرفتن در چرخه تولید و کسب  
و کار غایت نگر و ثمربخش اســت که نتیجه  نهایی آن، خروج آنان از چرخه  فقر و رســیدن به خودکفایی و پیوستن به 

جریان اصلی زندگی است.)2( 
توانمندســازی در معنای عام به شاخه  ای خاص از علوم انسانی مربوط نیســت. توانمندسازی در ابتدا به عنوان یک فن 
در حرفه  مددکاری و پزشــکی بالینی و به منظور کمک کردن به بیماران جســمی و روحی مورد استفاده قرار گرفت که 
امروزه با عنوان توانبخشی از آن یاد می شود. بعدها با تکامل علوم و فنون و رشد جهشی آن ها در قرون نوزده و بیست، 
این اندیشه شکل گرفت که انسان های سالم از نظر جسمی و روحی هم الزاما توانمند نیستند و با ایجاد تغییر در نگرش، 
روابط بین فردی و گروهی و ساختار سازمانی می توان توانایی های افراد را افزایش داد. لذا توانمندسازی به مفهوم امروزی 
و پیشرفته آن طرح و تکامل یافت.)3( توانمندی به شکل علمی گامی است به سوی توسعه پایدار. منظور از این واژه آن 
اســت که افراد به وســیله چنین رویکردی به سطحی از توسعه برسند که بتوانند بر اساس خواست و انتخاب خود به ارضا  

نیازهایشان بپردازند.)4(
توانمندســازی از یک سو مســتلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کارآفرینی با رویکرد بازار محور و براساس نیازهای 
جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع آن و ایجاد زمینه های مناسب جهت 
توسعه فعالیت های تولیدی می باشد. نقش سازمان های حمایتی، در برنامه هایی که با قصد ارتقای توانمندسازی محرومان 
اجرا می شــوند به صورت بالقوه موثر و محوری اســت. ســازمان هایی که می خواهند فرایند توانمندسازی را در گروه های 
پایین اجتماع تقویت کنند، نمی توانند آن را تحمیل کنند، زیرا ســبب شکست اهداف خواهد شد. بنابراین نقش سازمان 
حمایت کننده بســیار حســاس است.)5( اما گاهی موانع موجود و یا محرومیت از زمینه های ضروری و یا محیط نامساعد 
مانع از فعلیت یافتن قوای مددجویان می شود که الزم است این وضعیت برطرف شود تا فعلیت توان ها تحقق یابد. نکته 
ضروری اینجاست که میان توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الزاما رابطه هم خطی وجود ندارد. فراهم 
کردن زمینه های توانمندســازی در تولید بیشــتر، به معنای توانمندسازی برای خوداتکایی، تجهیز منابع و عاملیت نیست. 
اگر چه افزایش مشــارکت بیشــتر در حوزه  اقتصادی شرط الزم برای توانمندســازی است، اما کافی نیست و توجه به همه 

ابعاد ضروری است.)6( 
نظریه هاي متعددي در مورد توانمندســازي وجود دارد که محور اصلی این نظریه ها تغییر ســاختار و شرایطی است که 
نابرابري ها را تحمیل می کند. از جمله این نظریه ها از سوی النگه ارائه شده است. وی معتقد است برای توانمندسازی زنان 
باید پنج مرحله رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل طی شود. در مرحله رفاه، رفاه مادی زنان مانند تغذیه و درآمد 
بررســی می شــود و رفع تبعیض بین زنان و مردان مدنظر قرار می گیرد. در مرحله  دسترسی، زنان باید به عوامل تولید مانند 
زمین، کار، ســرمایه، کارهاي مولد درآمدزا، خدمات، آموزش  هاي مهارت زا و محصول و دســترنج خود دسترسی داشته 
باشند. در مرحله آگاهی، زنان باید تشخیص دهند که مشکالت آن ها ناشی از کمبودهاي شخصیشان نیست بلکه نشات 
گرفته از نقش هاي جنســیتی مربوط به فرهنگ اســت و به همین دلیل قابل تغییر است. در مرحله  مشارکت، زنان در تمام 
برنامه هاي مربوط به خود شرکت می کنند و مشارکت آن ها باید با شمار آن ها در جامعه متناسب باشد. برابري در کنترل به 
معنی توازن قدرت بین زنان و مردان اســت.)7( نظریه دیگر توسط چمبرز ارائه شده است. وی در بحث تله محرومیت، 
با بررســی خانواده های فقیر و محیط اطراف آن ها دریافت یک دســته از موانع باعث تشــدید فقر در جامعه می شوند و 
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بهار 1397، دوره 7، شماره 1، پیاپی 4923

محمدرضا محبوبی و همکاران

توانمندسازی در جهت نابودی تله محرومیت 
اســت. این تله شامل پنج خوشه  فقر، ضعف 
جسمانی، آســیب پذیری، انزوا و بی قدرتی 
اســت. انزوا به معنی فقــدان آموزش، دور 
افتادگــی، خارج از دســترس بــودن، فقر را 
تشــدید می کند، خدمات به افراد دوردست 
نمی رســد، بی ســوادان نمی توانند اطالعات 
پیرامون ارزش های اقتصادی را داشــته باشند 
و کسب اعتبار و وام برای آن ها بسیار دشوار 
اســت. همه  این ها مانع توســعه و مشــارکت 
اســت. انزوا با بی قدرتی ارتبــاط دارد زیرا 
فقرای بی قدرت نمی توانند به منابع دسترسی 
داشته باشند و نداشتن منابع و امکانات آنان 
را آســیب پذیرتر می کند. کسانی آسیب پذیر 
هســتند که با یــک اتفاق)نظیر مــرگ افراد 
خانواده و یا یک مریضی سخت( در زندگی، 
فقیر می شــوند و این فقر خود را به صورت 
ضعف جسمانی و روحی نشان می دهد.)8( 
از نظریه پردازان دیگر حوزه توانمندســازی 
کبیــر اســت. بــه نظــر وی توانمندســازی 
گسترش توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات 
کالن و راهبــردی در زندگــی و زمینه هایی 
است که پیشتر، این توانایی ها از آن ها دریغ 
شده است. وی معتقد اســت توانمندسازی 
از ســه مولفه منابع یا پیش شــرط ها، عاملیت 
و نتایج تشــکیل شــده اســت. پیش شرط ها 
شــامل منابع و زمینه توانمندســازی اســت. 
منابع توانمندســازی عبارت اند از عوامل یا 
ســرمایه هایي کــه توانایي افــراد را در برابر 
تکانه هاي ناگهاني زندگي حفظ و توانمندی 
آن ها را تســهیل مي کنند ماننــد مالکیت بر 
زمین. عاملیــت را به عنوان توســعه توانایی 
فرد بــرای تدوین انتخاب  هــای مهم زندگی 
و کنتــرل بــر منابــع و تصمیماتی کــه تاثیر 
مهمی در زندگی او دارند، در نظر می گیرند. 
عاملیت زمانی که منجر بــه تغییر معناداری 
در موقعیت فرد و رفاه وی نشــود، نمی  تواند 
به معنای توانمندســازی باشــد. دستاوردها، 
همان نتایج و پیامدهایی اســت که در نتیجه 

توانمندسازی حاصل می شود. دستاوردها می  تواند از چیزهای ابتدایی 
از قبیل ســیر شدن، سالم بودن، اجتناب از بیماری های قابل پیشگیری 
و مرگ و میر زودرس شــروع شــوند و تا دستاوردهای پیچیده تری از 
قبیل خشنود بودن، عزت نفس داشتن، مشارکت در زندگی اجتماعی و 

سیاسی و غیره ادامه یابند.)9(
بابایی و صفا)2013( در مطالعه خود موانع توانمندسازی را ناشی از 
 عدم توانمندی روانی، عوامل فرهنگی و جنســیتی ذکر کرده اند.)10(

شکوری و همکاران)2007( در پژوهشی دریافتند موانع توانمندسازی، 
نابرابری در دسترســی به منابع، بی سوادی و کم سوادی و پایین بودن 
سطح آگاهی اســت.)11( مطالعه شکوری)2008( نشان داد خدمات 
ارائه شــده توســط کمیته امــداد نقش قابــل توجهــی در توانمندی 
زنــان نداشــته و دلیل این امر میــزان اندک خدمات و عدم پوشــش 
گســترده آن ها، فقدان برنامه  مشــخص و کارآمد بــرای توانمندی و 
رویکرد ســنتی حاکــم در ارائه خدمــات حمایتی بوده اســت.)12( 
شهریاری)2008( موانع موجود بر سر راه توانمندسازی زنان روستایی 
را به ســه بخش فرهنگی شــامل نگرش جامعه به زنان در نقش جنس 
دوم و بی توجهــی به توانمندی های آن ها، در اختیار نگذاشــتن منابع 
در دســترس زنان و در نتیجه، میزان خودباوری پایین آن ها؛ اقتصادی 
شــامل مشــارکت اقتصــادی پایین زنــان و نبود فرصت های اشــتغال 
مناســب و هدایت شــده در بخش رســمی اقتصاد؛ و اجتماعی شامل 
کم سوادی و بی سوادی زنان؛ تقسیم کرده است.)13( در بررسی موانع 
توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی کالنتری و همکاران)2010( به 
نقش عوامل فردی-روان شــناختی، مشارکت اقتصادی، زیرساختاری، 
اجتماعی-نهــادی،)14( اصغــری لفمجانــی و همــکاران)2016( به 
محدودیت های منابع آب، کمی درآمد و اشــتغال نامناســب)15( و 
حیدری ســرابان و حســن زاده)2014( به مهارت کــم، فقدان اعتماد 
مــردان به زنــان، جنســیت، کار زیــاد در منزل، فقــدان فرصت های 
شــغلی، عدم حمایت دولــت و عدم توانایی صحبت در جمع اشــاره 
کرده انــد.)16( همچنین اصغری لفمجانی و همــکاران)2016( موانع 
توانمندســازی اجتماعی خانوارهای روستایی را مشکالت سازمانی و 
ویژگی های شــخصیتی یا فردی سرپرست خانواده ذکر کرده اند.)15( 
چرمچیان لنگرودی و علی بیگی)2013( مهمترین مانع توانمندسازی 
روان شــناختی زنان روســتایی را عدم اعتماد به یکدیگر دانســته اند.

)17( پیت و همکاران)2003( مهمترین موانع توانمندســازی مردان را 
فقدان آموزش، درآمــدزا نبودن فعالیت ها، عدم ایمنی و ســالمتی و 
ســاختارهای اجتماعی و مهمترین موانع توانمندســازی زنان را فقدان 
آموزش، نداشتن ایمنی و ســاختارهای مذهبی ذکر کرده  است.)18( 
نتایج تحقیق شتار)2015( نشان داد مهمترین موانع توانمندسازی زنان 
در هند کم ســوادی، فقر، فقدان ســالمتی و ایمنی مناســب، مهارت 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی50

موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

 اندک، عدم برابری جنسیتی و عدم برابری در تقسیم کار منزل است.)19(
 پیتامبر)2003( در تحقیقی درکشورهای اتیوپی و ماالوی نشان داد اندازه 
 کوچک وام و بازده کم استفاده از وام مانع فرایند توانمندسازی است.)20(

توانمندســازی  موانــع  داد  نشــان  بســنت)2008(  یافته هــای   
و  جنســیتی  شــکاف  گســترده،  فقــر  نپــال  در  فقیــر  گروه هــای 
اســت.)21( کوچــک  کارهــای  و  کســب  نامناســب   محیــط 

 چاکراوارتی و همکاران)2013( نشان دادند برنامه های توانمندسازی 
زنــان در هند به دلیل تمرکز بــر جنبه های اقتصــادی و عدم توجه به 
موضوعاتی چون بهداشت، آموزش و سواد موفق نبوده اند.)22( ایلود 
و بامیگبــوال)2012( موانع توانمندســازی زنــان در نیجریه را کمبود 
اعتبــارات و تجهیزات)23( و الویکی و ســوجه)2016( فقدان قوانین 
پشتیبان برای دسترسی به خدمات، اعتبارات ناکافی، فقدان برنامه های 
جامع اثربخش و فقدان تســهیالت، کارکنان و منابع دانســته اند.)24( 
نتایــج تحقیق منهــاس و همکاران)2016( نشــان داد تســلط مردان، 
بی عدالتی، ســواد کم، برداشــت غلط از مذهب و چهــره به نمایش 
گذاشته شده از زن در رسانه ها، از موانع اصلی توانمندسازی زنان در 
پاکستان بوده اســت.)25( اسایاس آمفونه و تولوسا دگاگا)2013( در 
تحقیقی در اتیوپی، موانع توانمندســازی زنان در طرح های اشتغال زا 
را درخواســت وثیقه برای اعطای اعتبــارات، پیچیدگی نظام اداری، 
شــرایط پس انداز و میزان کم وام اعطایی ذکــر کرده اند.)26( آخون 
زادا و همکاران)2015( دریافتنــد مهمترین موانع فرهنگی-اجتماعی 
توانمندسازی زنان، تبعیض در سهم بردن از دارایی خانواده، فرصت های 
شغلی کمتر، مشارکت کمتر در فرایند تصمیم گیری، فرصت های کمتر 
آموزش فنی و حرفه ای، وابســتگی به مردان، مشــکالت جسمانی و 

فقدان خدمات بهداشتی است.)27( 
شــواهد موجود نشان می دهد اگرچه طرح های اشــتغال کمیته امداد 

دارای دســتاورد نســبی بوده امــا در زمینه  
توانمندســازی مددجویان تحت حمایت با 
برخی موانع مواجه است که از جمله می توان 
به مــواردی چون ضعــف در توانمندی های 
ضعــف  اعتبــارات،  کمبــود  مددجویــان، 
نقدینگی و ســرمایه در گــردش مددجویان، 
ســواد پایین بخش عمــده ای از افراد تحت 
حمایت، عدم آشنایی تعداد کثیری از افراد 
تحــت حمایت بــا حرفه یا مهــارت خاص، 
عــدم توجه به نیازســنجی در ارایه طرح ها و 
برنامه های اشــتغال زایی، ضعف پوشش های 
حمایتــی موجود و عــدم تناســب آن ها با 
هزینه های زندگی، ناپایداری اشــتغال و عدم 
برخورداری از امنیت شغلی اشاره کرد.)28( 
همچنیــن باتوجه به تعداد زیــاد مددجویان 
تحت پوشش طرح های اشتغال و هزینه های 
زیادی که بر کمیته امداد تحمیل می شــود، 
لــزوم شــناخت موانــع و محدودیت هــاي 
توانمندســازی مددجویان احساس مي شود. 
بر این اســاس هدف اصلی پژوهش حاضر 
بررســی ســاختار عاملی موانع توانمندسازی 
اشــتغال زای  طرح هــای  در  مددجویــان 
کشــاورزی کمیته امداد امــام خمینی)ره( در 
استان گلســتان با اســتفاده از تحلیل عاملی 

اکتشافی بود.

روش

پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردي، از جنبه جمع آوري اطالعات، از نوع پژوهش هاي توصیفی و براساس میزان 
نظارت و درجه کنترل از نوع پژوهش هاي پیمایشــی محســوب می شــود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامی هفتصد و 
هفتاد و نه نفر مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره(  که در طرح های خودکفایی کشــاورزی در اســتان گلستان شرکت 
داشــتند، بود که صد و شصت نفر از آنان طبق فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 
با توجه به اخذ آدرس محل ســکونت و اشــتغال مددجویان از معاونت اشــتغال کمیته امداد استان، مراجعه حضوری به 
کلیه نمونه ها جهت تکمیل پرسشــنامه انجام شــد. با هدف پیشــگیری از بروز خطا و انجام دقیق و صحیح کار در مرحله 

جمع آوری داده ها، معیارهای ورود به مطالعه و خروج از مطالعه نیز تعیین شد. 
معیارهایورودوخروج

معیارهایورودبهپژوهش: رضایت آگاهانه و عالقه مندی مددجو برای قرار گرفتن در مطالعه، توانایی مددجو برای در 
اختیار گذاشتن کامل اطالعات مورد نیاز، قرار داشتن فرد مددجو در سامانه اطالعات اشتغال کمیته امداد استان در قالب 

طرح های خودکفایی کشاورزی. 
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بهار 1397، دوره 7، شماره 1، پیاپی 5123

محمدرضا محبوبی و همکاران

معیارهایخــروجازپژوهش:عدم رضایت 
مددجو از همکاری و قرار گرفتن در مطالعه، 
ارائه پاســخ ناقص به ســئواالت پرسشنامه و 
خارج شــدن فرد مددجو از سامانه اطالعات 
اشــتغال کمیته امداد استان در قالب طرح های 
خودکفایی کشاورزی در زمان مراجعه به وی. 

ابزارپژوهش
ابزار این پژوهش پرسشــنامه بــود که برای 
طراحــی آن عــالوه بــر اطالعــات حاصــل 
از مشــاهدات و بررســی میدانــی طرح هــای 
خودکفایی کشاورزی کمیته امداد و مصاحبه با 
کارشناسان و مددجویان، از مطالعات شکوری 
شــهریاری)2008(،  همــکاران)2007(،  و 
همــکاران)2016(،  و  لفمجانــی  اصغــری 
حیدری سرابان و حســن زاده)2014(، پیت و 
همکاران)2003(، منهاس و همکاران)2016(، 
الویکی و ســوجه)2016( و شــتار)2015( نیز 
اســتفاده شد. در نتیجه پرسشــنامه  اولیه با سی 
و پنج ســئوال طراحی شد که مشتمل بر شش 
ســئوال مربوط به مشخصات فردی)جنسیت، 
وضعیت تاهل، سن، سطح تحصیالت، سابقه  
فعالیت شغلی در زمینه  دامداری و کشاورزی و 
میزان دریافت وام اشتغال( و بیست و نه سئوال 
مربوط به موانع توانمندســازی مددجویان در 
طرح های خودکفایی کشاورزی کمیته امداد)با 
مقیاس لیکرت پنج گزینه ای شامل خیلی کم، 
کم، تاحدی، زیاد و خیلــی زیاد با امتیازهای 
یــک تا پنج( بود. بررســی روایی صوری ابزار 
پژوهش در یک پانل تخصصی هشــت نفره 
شامل چهار عضو هیات علمی گروه ترویج و 
آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان و چهار نفر از کارشناسان 
کمیته امداد با هدف تعیین ســطح دشواری، 
میزان عدم تناســب و ابهام عبارات و نارسایی 
در معانی کلمات انجام شــد و نظــرات آنان 
به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه اعمال 
شد. برای ارزیابی کمی روایی محتوا و جهت 
اطمینــان از این کــه مهمتریــن و صحیح ترین 
محتوا)ضرورت ســئوال( انتخاب شده است، 

نســبت اعتبار محتــوا)ContentValidity Ratio( و برای اطمینان از این 
که ســئواالت ابزار به بهترین نحو جهت اندازه گیری محتوا طراحی شده 
از شــاخص اعتبار محتوا)Content Validity Index( استفاده شد. برای 
تعیین نســبت اعتبار محتوا، پرسشــنامه در اختیار ده نفر با تخصص های 
کارآفرینی کشاورزی)سه نفر( و مشاوره شغلی)پنج نفر( و مدیریت)دو 
نفر( قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد سئواالت ابزار در زمینه موانع 
توانمندسازی مددجویان در طرح های خودکفایی کشاورزی به صورت 
»ضروری است«، »ضروری نیســت ولی مفید است« و »ضرورتی ندارد« 
ارائه دهند. پاسخ ها براساس فرمول CVR محاسبه و با جدول تصمیم گیری 
الوشــی)1975()29( در مورد حداقل مقادیر CVR براي تعداد متفاوت 
اعضای پانل انطباق داده شــد. با توجه به این که مقدار CVR برای تمام 
ســئواالت باالتر از شصت و دو صدم و با میانگین هشتاد و نه صدم بود، 
از این نظر سئوالی قابل حذف شناخته نشد. بررسی شاخص اعتبار محتوا 
بر اساس شاخص روایی والتز و باســل)1981()30( انجام شد. برای این 
منظور پرسشنامه مجددا در اختیار ده نفر متخصص ذکر شده قرار گرفت 
و از آنان خواســته شد تا نظرات خود را در مورد سئواالت ابزار در زمینه 
موانع توانمندســازی مددجویان در طرح های خودکفایی کشاورزی، در 
سه معیار مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن بر اساس طیف لیکرت 
چهار قســمتی)یک= غیرمرتبــط، دو= تاحدودی مرتبط، ســه= مرتبط 
و چهــار= کامال مرتبط(، بیان نمایند. بدین منظور امتیاز CVI به وســیله 
مجموع امتیازات موافق برای هر مورد که رتبه سه و چهار)باالترین نمره( 
را کســب کرده  بودند بر تعداد کل رای دهندگان)متخصصین( محاسبه 
شد که برای تمام ســئواالت میانگین مقدار شاخص اعتبار محتوا هشتاد 
و ســه صدم به دســت آمد. با توجه به این که طبق نظر والتز و باسل اگر 
نمــره CVI از هفتاد و نه صدم باالتر باشــد روایی محتوای مقیاس مورد 
تایید می باشد، در نتیجه سئوالی قابل حذف شناخته نشد و پرسشنامه  نهایی 
با ســی و پنج سئوال)شش سئوال مربوط به مشخصات فردی و بیست و 
نه ســئوال مربوط به موانع توانمندســازی مددجویان( مورد استفاده قرار 
گرفت. سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ برای 
موانع توانمندسازی و در یک نمونه سی نفری خارج از نمونه اصلی انجام 

شد که مقدار آن هشتاد و یک صدم به دست آمد. 
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و اســتنباطی با کمک نرم 
افزار SPSS صورت گرفت. در بخش توصیفی از روش هاي آماري نظیر 
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عاملی اکتشافی)Exploratory Factor Analysis( استفاده شد.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی52

موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

یافته ها

توزیــع فراوانی ویژگی هاي فردي پاســخگویان نشــان داد %75/6 
از افــراد شــرکت کننده در طرح مــرد و 24/4% زن هســتند. %72/5 
افــراد شــرکت کننده در طرح متاهــل و 88/8% سرپرســت خانواده 
بودند. میانگین ســن پاســخگویان حدود چهل و دو ســال و %27/5 
دارای تحصیالت ابتدایی بودند. چهل و نه نفر از پاسخگویان)ســی 
درصد(، بین شش تا ده سال سابقه  فعالیت شغلی در زمینه دامداری و 
کشاورزی داشتند و 70/6% آنان، بین صد و ده تا صد و پنجاه میلیون 

ریال وام دریافت کرده بودند. 
به منظور تعیین میزان واریانس تبیین شده توسط هر یک از متغیرهای 
مرتبــط با موانــع توانمندســازی مددجویان در طرح های اشــتغال زا، 
از تحلیل عاملی اســتفاده شــد. به منظور تعیین مناســب بودن داده ها 
برای تحلیل عاملی از ضریب KMO و آزمون بارتلت اســتفاده شد. 
معنی داری آزمون بارتلت در ســطح اطمینان نود و نه درصد و مقدار 
KMO برابر با 0/677)جدول شماره یک(، نشان دهنده همبستگی و 

مناسب بودن تعداد نمونه ها برای انجام تحلیل عاملی بود. 
برای تعیین تعداد عوامل، بر اســاس مالک کیسر عمل شد. بر این 
اســاس، عواملي مورد پذیــرش قرار مي گیرند که مقــدار ویژه آن ها 
به طور قابل مالحظه اي از یک بزرگتر باشــد. همان گونه که در جدول 
شماره دو مشاهده مي شود  تعداد نه عامل که مقدار ویژه آن ها از یک 
بزرگتر بود،  اســتخراج گردیدند. الزم به ذکر است مقدار ویژه بیانگر 
ســهم هر عامل از کل واریانس متغیرها مي باشــد و هر چه مقدار آن 
بزرگتر باشــد، نشان دهنده این است که اهمیت و تاثیر آن عامل بیشتر 
اســت. عامل اول بیشترین سهم)13/748%( و عامل نهم کمترین سهم 
)3/815%( را در تبییــن واریانس کل متغیرها داشــت. تمامي عوامل 
نامبرده در مجموع 66/083% از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند 
و بــه خــود اختصاص دادنــد و 33/917% از واریانــس باقي مانده به 

عواملی مربوط بود که پیش بیني آن ها میسر نشد. 
بــراي چرخش عاملــی از روش واریماکس اســتفاده شــد. بعد از 
مرحله چرخش، متغیرهایی که به هر عامل مربوط هســتند، به صورت 
ستونی مشخص می شــوند. پس از پردازش متغیرهاي نمایانگر موانع 
توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زا، نسبت به نامگذاري 
عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اقدام شد. در جدول شماره سه 
شــماره هریک از عوامل و متغیرهاي مربوط به آن عامل همراه با بار 

عاملی و گویه هاي پوشــاننده آن ها آورده شده است. به منظور دســتیابی به تعریف عامل ها، در تعریف عامل ها فرض بر 
این قرار گرفت که ضرایب باالتر از پنج دهم سهم مهم و معنادار دارند و بنابراین ضرایب کمتر از این مقدار صفر)عامل 
تصادفی( در نظر گرفته شــدند. با توجه به ماهیت متغیرها، موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زا به شرح 

زیر نامگذاری شد. 
 1متغیرهایــي که در عامل نخســت قرار گرفتند شــامل پایین بودن میزان تولید محصول، افزایــش هزینه های تولید، عدم 

 

 
 داریو سطح معنی و آزمون بارتلت  KMO( مقدار1)لجدو

 P-Value مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحلیل
 000/0 1580 677/0 مندسازی مددجویانموانع توان

 

 
 هاهای استخراج شده و سهم هر یک از آنتعداد عامل (2)جدول

 واریانس تجمعی درصد  درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل
1 987/3 748/13 748/13 
2 890/3 413/13 161/27 
3 483/2 562/8 723/35 
4 989/1 857/6 581/42 
5 612/1 558/5 138/48 
6 494/1 153/5 292/53 
7 388/1 788/4 079/58 
8 215/1 189/4 268/62 
9 106/1 815/3 083/66 
 

 
 دست آمدهبه عاملی بار و عوامل از هریک به مربوط متغیرهای (3)جدول

 یافته دوران ماتریس از
 بارعاملی متغیرها نام عامل

 یاقتصاد

 689/0 پایین بودن میزان تولید محصول
 702/0 تولید هایهزینه افزایش

 809/0 فعلی کار و کسب رونق عدم
 757/0 درآمد میزان بودن پایین

 602/0 باز پرداخت وام عدم توان
 591/0 کمبود منابع تولید

 573/0 شرایط نامساعد محیطی مثل وضعیت نامساعد هوا

فردی و 
 گیخانواد

 576/0 آنی نیازهای رفع وام برای از استفاده و خانواده نیاز متعدد
 603/0 شرایط موجودی بودن مددجو به ضار

 771/0 بیماری و ناتوانی جسمانی
 795/0 زیاد همشغل

 621/0 نفس پایین بودن اعتماد به

 شیانگیز

 669/0 سواد بودن پایین
 653/0 فعالیت شغلی هیزانگپایین بودن 

 846/0 تالش و کوشش کم
 655/0 کم شغلی هتجرب

 888/0 آموزش شغلی ضعیف یآموزش
 891/0 های نامناسب کارشناسان کمیتهو راهنمایی مشاورهضعف 

 768/0 عدم وجود الگوی موفق در شغل رفتاری
 674/0 از شهر و خارج از دسترس بودندوربودن محل کسب و کار 

 792/0 ازاردسترسی نداشتن به ب بازار
 781/0 نداشتن مشتری برای محصوالت تولیدی

 اعتبارات
 753/0 اعتبارات به دسترسی نداشتن

 565/0 پایین بودن میزان وام های دریافتی
 553/0 مخالفت همسر

 650/0 دسترسی نداشتن به تجهیزات مورد نیاز شغل شغلی
 730/0 بودن مهارت کاربردی کم

 776/0 ن از وضعیت بازاری نداشتآگاه اجتماعی
 564/0 محدود بودن روابط اجتماعی
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بهار 1397، دوره 7، شماره 1، پیاپی 5323

محمدرضا محبوبی و همکاران

رونق کســب و کار فعلی، پایین بودن میزان 
درآمــد، عدم توان باز پرداخت وام، کمبود 
منابع تولید و شــرایط نامساعد محیطی بود. 
به طــوری که در جــدول شــماره دو دیده 
می شــود ایــن عامل بیشــترین ســهم را در 
تبیین متغیرها داشته است. طبیعت متغیرهاي 
مربوط به این عامل به گونه اي بود که تحت 
عنوان “اقتصادی” نامگذاري شد. متغیرهایي 
کــه در عامــل دوم قرار گرفتند شــامل نیاز 
متعــدد خانواده و اســتفاده از وام برای رفع 
نیازهــای آنی، رضایت از شــرایط موجود، 
بیماری و ناتوانی جســمانی، مشــغله زیاد و 
پاییــن بودن اعتماد به نفس بودند. این عامل 
با توجه به متغیرهاي آن تحت عنوان “فردی 
و خانوادگی” نامگذاري شد. متغیرهایي که 
در عامل سوم قرار گرفتند شامل پایین بودن 
ســواد، پایین بــودن انگیزه فعالیت شــغلی، 
تالش و کوشــش کم و تجربه کم شــغلی 

بــود که با توجه به طبیعت متغیرهاي تشــکیل دهنده آن، تحت عنوان 
“انگیزشی” نامگذاري شــد. عامل چهارم با متغیرهاي آموزش شغلی 
ضعیف و ضعف مشاوره و راهنمایی های نامناسب کارشناسان کمیته، 
تحت عنوان “آموزشــی” نامگذاري شد. متغیرهایي که در عامل پنجم 
قرار گرفتند شــامل عــدم وجود الگوی موفق در شــغل و دور بودن 
محیط کســب و کار از شــهر و خارج از دســترس بودن می شد که با 
توجه به طبیعت متغیرهاي تشــکیل دهنده آن، تحت عنوان “رفتاری” 
نامگذاري شــد. در عامل ششم، متغیرهای دسترسی نداشتن به بازار و 
نداشتن مشتری برای محصوالت تولیدی داراي بار عاملي معني دار و 
قابل قبول بودند. و تحت عنوان “بازار” نامگذاری شد. در عامل هفتم، 
متغیرهای دسترســی نداشــتن به اعتبارات، پایین بودن میزان وام های 
دریافتــی و مخالفت همســر، داراي بار عاملي معنــي دار و قابل قبول 
بودنــد و با توجه به طبیعت آن ها، تحت عنوان “اعتبارات” نامگذاری 
شد. در عامل هشتم متغیرهای دسترسی نداشتن به تجهیزات مورد نیاز 
شــغل و کم بودن مهارت کاربردی، داراي بار عاملي معني دار و قابل 
قبول بودند و با توجه به طبیعت آن ها، تحت عنوان “شغلی” نامگذاری 
شد. عامل نهم، با متغیرهای آگاهی نداشتن از وضعیت بازار و محدود 

بودن روابط اجتماعی، تحت عنوان “اجتماعی” نامگذاری شد.

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش بررســی موانع توانمندســازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام 
خمینــی)ره( بود. نتایج پژوهش نشــان داد با توجه بــه مقادیر درصد واریانس مقدار ویژه، عمده ترین موانع توانمندســازی 
مددجویــان در طرح های اشــتغال زای کشــاورزی مربوط به عامل اقتصــادی و عامل فردی و خانوادگــی بود. در عامل 
اقتصادی، متغیرهای پایین بودن میزان تولید محصول، افزایش هزینه های تولید، عدم رونق کسب وکار، پایین بودن میزان 
درآمد، عدم توان بازپرداخت وام، کمبود منابع تولید و شرایط نامساعد محیطی قرار دارند. شکی نیست در شرایطی که 
میزان تولید پایین، هزینه ها باال و منابع تولید محدود و محیط کســب و کار نامســاعد و از رونق کافی برخوردار نیست، 
خروج مددجویان از چرخه  فقر و رســیدن آنان به خودکفایی از طریق طرح های اشــتغال زا با مشکل مواجه خواهد بود. 
یافته های پژوهش حاضر در این زمینه با یافته های اصغری لفمجانی و همکاران،)15( پیت و همکاران)18( و بسنت)21( 
همســو می باشــد، که به اهمیت عوامل اقتصادی به عنوان مانع توانمندســازی در مطالعات خود اشاره کرده اند. در مورد 
عامــل فردی و خانوادگی، متغیرهای نیاز متعدد خانواده و اســتفاده از وام برای رفع نیازهای آنی، راضی بودن مددجو به 
شرایط موجود، بیماری و ناتوانی جسمانی، مشغله زیاد و پایین بودن اعتماد به نفس مطرح بوده است که از یک سو بیانگر 
سطح باالی فقر و ناتوانی در بین مددجویان و از سوی دیگر عدم شکل گیری قابلیت های کارآفرینانه در مددجویان است 
و تداوم اســیری آنان در تله محرومیت است. این یافته  با یافته های شــهریاری)13(، کالنتری و همکاران،)14( اصغری 
لفمجانی و همکاران،)15( شتار)19( و آخون زادا و همکاران)27( همسو می باشد، که در بررسی موانع توانمندسازی به 

نقش عوامل فردی و خانوادگی اشاره کرده اند.
محدودیتها

پژوهش حاضر با محدودیت هایی روبه رو بود که از جمله می توان به مشــکل دسترســی بــه برخی مددجویان به دلیل 
دوری محل زندگی آنان و ســطح پایین ســواد اکثر آنان اشاره کرد. مشــکل مربوط به دسترسی به مددجویان با مراجعه 
متعدد محقق به محل زندگی آنان و مشکل سطح پایین سواد با صرف وقت بیشتر از سوی محقق در خواندن سئواالت و 
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موانع توانمندسازی مددجویان در طرح های اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

اخذ پاسخ از مددجویان رفع شد.
پیشنهادات

بــا توجه به نتایج تحقیق، از آنجا که کمبود منابع تولید و عدم رونق 
کســب و کار مانع توانمندســازی مددجویان در طرح های اشتغال زا 
بوده است، پیشنهاد می شود، با هدف تقویت بنیه اقتصادی مددجویان 
از طریــق راهکارهایی چون اعطای وام با بهــره پایین، امکان تدارک 

منابع تولید برای آنان فراهم شود. 
با توجــه به تاثیر عدم توان مددجویــان در بازپرداخت وام دریافتی 
اشــتغال به عنوان مانع توانمندسازی آنان پیشنهاد می شود کمیته امداد 
بــا اتخاذ راهکارهایی چون افزایش دوره بازپرداخت اقســاط، افزایش 
دوره تنفس، تناسب شیوه بازپرداخت وام با ماهیت و نوع کسب وکار 
و... تاثیر ایــن مانع را کاهش دهد. عالوه بر این بسترســازی ایجاد و 
توسعه صندوق های اعتبارات خرد با ســرمایه گذاری خود مددجویان 
شاغل، می تواند راهکار مناسبی برای تامین اعتبارات مورد نیاز کسب 

وکارها باشد. 
بــا توجه به ایــن که پایین بــودن میــزان تولید محصــول، افزایش 
هزینه هــای تولید و پایین بودن میزان درآمد در کنار برخی ویژگی های 

فردی و خانوادگــی مددجویان چون صرف 
وام برای نیازهای آنی خانــواده، پایین بودن 
اعتمــاد به نفس و رضایــت به وضع موجود 
مانع توانمندســازی مددجویان در طرح های 
اشــتغال زا بوده است، توصیه می شود کمیته 
برنامه ریــزی آموزش های  بــه  امداد نســبت 
قبــل از راه اندازی کســب و کار با محتوای 
مرتبط بــا مهارت های کارآفرینی و کســب 
وکار چــون مهارت هــای شــخصی، فنی، 
مدیریتــی، ارتباطی، قابلیت هــای بازاریابی 
و... برای مددجویــان متقاضی توجه جدی 
نماید. همچنین ضروری است قبل از ترغیب 
مددجویان به ورود به طرح های اشــتغال زا، 
شــناخت دقیقی از ســطح مهارت، تجربه، 
تخصص و توان کار تولیدی آن ها صورت 

گیرد.
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