
  طی ی  رضو  خراسان   استان  بهزیستی   پوشش   تحت  مددجویان  پایدار  اشتغال  بر  اشتغالزایی  ت  تسهیال  اثربخشی  بررسی

 1398 تا  1395 سالهای

 ویدا عمارلو  :دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ناظر:  مجری طرح-  ی:اداره کل بهزیستی خراسان رضویصاحب طرح پژوهش

 محدث علی-فتحی الله-مجدی  اکبر علی دکتر-میرزائی  حسین دکتر پژوهشگران:

 :چکیده

 متنوع  هدف جامعه با کشور بهزیستی سازمان. دارند  جامعه نیازمند اقشار از حمایت در ای عمده  نقش   حمایتی های سازمان امروزه

 در موثر اقدامات  از یکی زا  اشتغال تسهیالت اعطایی. دهد می ارایه خود مددجویان توانمندسازی جهت در را گوناگونی خدمات

 ارزیابی  هدف  با  طرح این راستا همین  در. است خود ضعف و قوت  نقاط شناخت نیازمند  ای برنامه هر حال این با. است زمینه این

 .گردید اجرا اثربخشی میزان بر موثر  عوامل شناسایی  و  اعطایی تسهیالت اثربخشی میزان

 و مربوطه  های  داده مرتبط، متون و  اسناد مطالعه از استفاده با و کمی  شیوه به که  بود کاربردی و  مقطعی  توصیفی، نوع از پژوهش

 حجم تعیین برای. بود 1398  تا 1396 سالهای طی تسهیالت کننده دریافت مددجویانی کلیه آماری جامعه. گرفت انجام پرسشنامه

 .شد انتخاب نمونه 325 و شد استفاده کوکران  نمونه حجم برآورد روش از نمونه

 گردآوری  برای مصاحبه و ساخته  محقق پرسشنامه ابزار از تحقیق ماهیت به توجه با . بود ای مرحله چند نوع از گیری نمونه روش

 از روایی  و  پایایی تعیین برای.  شد نهایی و آزمون پیش آماری  جامعه از نفر 30 بین در اولیه پرسشنامه  ابتدا. شد استفاده اطالعات

 .شد برده بهره صوری روایی و  کرونباخ آلفای

 فردی، ای، زمینه عوامل هتدس  چهار و تاس بوده طمتوس حد  در هدف جامعه در کل یاثربخش میزان   داد ننشا تحقیق کلی نتایج

 .اند بوده موثر تسهیالت اثربخشی در وام  های  ویژگی و سازمانی 

  اثربخشی زا، اشتغال تسهیالت مددجویان،  بهزیستی،  سازمان:  ها  واژه  کلید

است.این پژوهش به طور کامل در بخش پژوهش سازمان بهزیستی موجود   امکانپذیرهرگونه استفاده از نتایج این طرح با دکر منبع  
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