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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )47پياپي  (1385، تابستان دوم، شماره چهارمدوره بيست و 

  )جمعيت و توسعه نامه ويژه (

 

   )منتورينگ (»راهبري پرورشي«ي با رهيافت يپرورش رهبران روستا

  

  **مهندس محمدباقر الري            *المحسين زمانيغدكتر 

  يرازـدانشگاه ش

  

  هديچك
 اكولوژي، و -يا زيرسيستم بيولوژي مؤلفه  متأثراز دو، ديدگاه سيستمي كشاورزي با ي توسعه

 چون توانمندسازي نيروي ؛ستم دوم تأكيد دارندي ترويج بر زير سيعلما.  فرهنگي است-اجتماعي

. گذارداي نيز تأثير ب ر ساير عناصرو ديگر زيرسيستم نظام مزرعهبانساني در بخش كشاورزي مي تواند 

كشاورزي و به حركت در آوردن و جلب مشاركت فعال مردم در  براي توانمندسازي نيروي انساني بخش

بنابراين، تربيت .  رهبراني آموزش ديده و مجرب استنيازمند ،زي هر محلور روستا و كشاي توسعه

براي علمي .  استيي روستاي   ابعاد توسعهديگر كشاورزي و ي  توسعهييرهبران محلي از عوامل زيربنا

اي مدون براساس فرهنگ، تجربه، و قابليت اجرا در ايران احساس   به برنامهنياز ي،كردن چنين نگرش

 است؛ »راهبري پرورشي« يا »منتورينگ«ي مناسب ها روشمرور منابع علمي نشان داد كه يكي از . شد

 و تجربه رهيافت ييان روستامنظور تدوين يك برنامه براي پرورش رهبره  پژوهش حاضر ب،از اين رو

هاي تحقيق  تحقيق كيفي عمل پژوهشي و تحقيق كمي پيمايش، دادهاز منتورينگ تدوين و با استفاده 

  . بندي شدند جمع آوري و نتايج با روش مثلث سازي تركيب و جمع

 گيري كه با روش نمونهشد  را شامل مي مروج با تجربه و عالقمند 10 ،هاي اين تحقيق آزمودني

 را يي رهبر روستا7 تا 5ميان و هر كدام شدند  مروجين كشاورزي فارس انتخاب ميانهدفمند از 

پرورش رهبران براي اي   برنامه،هاي تحقيق براساس يافته.  كردندشركتبرگزيده و در اين تحقيق 

يم ي تنظها  ميداني آزمودنيي و چگونگي اجراي آن براساس تجربهشد  مرحله تنظيم 7 در ييروستا

ي متنوعي ها روشو از شد  فاز يا قسمت مشخص استفاده 4 در امر پرورش با رهيافت منتورينگ از .شد

 در پايان براساس تجربه،  گرفته شده  بهرهييهاي يك رهبر خوب روستا براي پرورش ابعاد و ويژگي

 رهبران يها گي براي هر بعد از ويژها روشترين  مناسب ،ها بازتاب فكري و نگرش حاصله در آزمودني

  .  مشخص گرديدييروستا

 سيستم .5  راهبري پرورشي. 4   منتورينگ.3  ييپرورش رهبران روستا. 2  ييرهبران روستا. 1 :يي كليدها واژه

  .اي مزرعه

  

 مقدمه .1

 حضور و مشاركت فعال ،ي مورد تأكيد آنها و از جنبه  كشاورزي استي عامل در توسعهموثرترين نيروي انساني 

 مباني تحرك اجتماعي ،اي عنوان پايهبه ي متنوع توسعه ها  و روستائيان در برنامهكشاورزانمشاركت . شدبا مي نيرو اين

اهميت اين امر در قرن بيست و يكم با تغيير نگرش . شود روز از اهميت بيشتري برخوردار ميه و روز بآيد  ميبه حساب 

                                         
  ار دانشكده كشاورزي و محقق مدعو در دانشگاه آداليد استراليايدانش* 

 ي ئت علمي دانشكده كشاورزيعضو ه** 
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46 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 رهبري هر گروه ،در گذشته، )1995 (1»واندن برگ«و » ساندمن« به نظر.  رهبري همراه شده استي نسبت به فلسفه

ي جمعي را تسهيل و ممكن ها هدفمتكي به افرادي قدرتمند و با نفوذ بود كه با تاثير گذاري بر آن، رسيدن به 

ئين پا« و براساس جهت ارتباطي 2»دوران پس ازقهرمان ستايي« ي  رهبري با فلسفه21 در قرن د؛ ولي مطمئناًنمو مي

 روند كلي ،اين نگرش.  پيش خواهد رفت» جامعي سازندگي و توسعه«و با هدف ، »تسهيم قدرت«، » به باال–

 رهبري ضروري ي  روستائيان را در زمينهي را در دنيا تبيين و آماده سازي و پرورش كليه ي اجتماعيها حركت

ه حركت جمعي كشاورزان و اين تحرك به حضور افراد  كشاورزي بي به اين منظور و با توجه به اين كه توسعه. يدنما مي

همكاري با مروجين براي ي ترويجي نياز به رهبران محلي ها  براي فعاليت،مجرب و شايسته بستگي دارد و از ديگر سو

 پرورش رهبران ي  بررسي و تدوين برنامهاز اين رو) 1998 ،3كينگ وسافريت(ي آنان را چند برابر كند ها  تالشتااست 

  .  در اين راستا تدوين گرديده استنيز مقاله اين . دنبال شدييروستا

 ي  باشد كه در ترغيب تمامي جامعهبرخوردار ييها  و ارزشها اي از مهارت  بايد از مجموعهيييك رهبر روستا

ق و همدلي  توافي كار بسته، روحيهه ي توسعه بها هاي مختلف و برنامه  به مشاركت و حضور فعال در فعاليتييروستا

 و يي شناسا،افراد واجد شرايطميان  را منصفانه تقسيم نمايد، رهبران آينده را از ها  اعضا ايجاد كند، مسئوليتميان

  ). 1996 ،4گروه كاري رهبري اجتماعي( ي جمعي هدايت نمايدها هدفپرورش دهد، و مĤالً همگان را در راه رسيدن به 

 سه راه يا نوع برنامه ،كند  رهبري كه براي منافع عمومي تالش مينبه عنوا »رهبر خدمتگذار«براي پرورش 

اين سه . ي پرورش رهبري در محلها  شركت در برنامه.3   مطالعه فردي و تمرين.2  5 منتورينگ.1: شود ميپيشنهاد 

بهره  ها آنبي از از يك يا تركيي رهبري خود ها برنامه مانعه الجمع نيستند؛ يعني فرد مي تواند براي پرورش استعداد

و اين رهيافت آزموده و معرفي   شود كه نيت ما از اين تحقيق آن بود كه ابعاد منتورينگ بيشتر تبيينجا آناز . گيرد

 از روش منتورينگ و براي آموزش رهبران محلي نيز از اين ،  رهبريي  براي تدوين برنامه،تحقيقاين  در طراحي گردد،

  . در اين مقاله گزارش مي گرددست آمده به د نتايج.روش استفاده شد

  

  مباني نظري تحقيق. 2

 مسئوليت پرورش همه ،»منتور«عنوان ه  روشي است براي آموزش و پرورش افراد كه در آن فردي ب»منتورينگ«

ر  زيرا اين كلمه نام فردي است كه د؛براي منتور معادل فارسي دقيقي يافت نشد. گيرد عهده ميه  ديگري را بي جانبه

  .  هومر آمده استي  نوشته»اديسه«نام ه ي يونان قديم بها يكي از افسانه

مسئوليت حفاظت و پرورش فرزند خود  7زشهر و جنگ با ترويانه هنگام عزيمت ب 6در اين داستان اودي سيوس

 فردي كه  منتور بهي  كلمه،و از آن پس) 1991 ،10پترز (.كه از دوستان خود بود سپرد 9را به منتور 8تلماكوس 

ي عربي، ها برخي براي منتور واژه). 1368، آريانپور(عهده گيرد اتالق شده است ه مسئوليت پرورش فردي ديگر را ب

ي تمام صفات يك منتور را ي به نحوي صحيح ولي به تنهاها  ايني اند، كه همه مرشد، راهنما، پير، و غيره را ذكر كرده

ي قابل اعتماد، معلم، مشاور، حامي، مربي، و دوستي است كه با اتكا به عقل و يمازيرا يك منتور راهن. سازند نمايان نمي

و در فرد پرورش ) 1999 ،12؛ فانك وكوچان1999 ،11لي( بگيرد به عهده حمايت و هدايت ديگري را ،تجربيات خود

ي ها زندگي و فعاليتي ها و او را براي مسئوليت) 1999 ،14يسها  -بارت( بصيرت و خالقيت ايجاد كرده 13گيرنده

عبارت .  تعريف كردند»رـراهب« استاد عليمحمد كاردان منتور را ، خصوصيي در يك مذاكره. سازد مشخصي آماده مي

 ديگر براي منتورينگ از »راهبري پرورشي«نظر مي رسد ه  نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و ب»راهبرپرورشي«

  . گوياتر باشدها واژه

و در ) 1987 ،16 و دالوز2000 ،15زاخاري (شده از دير باز در تعليم و تربيت استفاده »راهبري پرورشي«از رهيافت 

 ،18تاملينسن(گيري شده است   استقبال و بهره17معلمي -ويژه هنگام دانشجوه هاي گذشته در تربيت معلم ب سال

 19:رونالد(هاي مختلفي استفاده شده   در سازمان منابع انسانيي هاي اخير از اين رهيافت در توسعه ولي در سال. )1995

 كه هر )1998 ،21مينسمايرو تامسون(ن جديد ابراي پرورش مروج،  و در ترويج)2001 ،20و ارنست ؛ كوتيلك1999

كار )  راهبر پرورشيبه عنوان(زير نظر يك مروج با تجربه ) معموالً يك تا سه ماه(مروج جديد االستخدام براي مدتي 
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47  )منتورينگ (»راهبري پرورشي«ي با رهيافت يپرورش رهبران روستا

 مورد  نيزشود ميكارگمارده ه طور مستقل به  ب، يك واحد ترويجيي آغاز و پس از ارزيابي و رضايت از توان ادارهخود را 

  .گرفته است استفاده قرار

 استفاده از آن در ، دارد و در اين مقاله مورد نظر و تأكيد است»راهبري پرورشي«كاربرد ديگري كه رهيافت 

از  )1997 (22براي نمونه، راجرز. شدبا مي ها نيروهاي داوطلب محلي در روستاويژه در ه  رهبري بي پرورش روحيه

 را در ييآموزش نيروهاي جديد كه مسئوليت آموزش جوانان روستابراي عنوان منتور ه نيروهاي داوطلب با تجربه ب

در تحقيق ) 2002 (23ناتارويمر و ها زيمرمن، بينگن.  استفاده كرد،گيرند  ميبه عهدهطور داوطلبانه ه زمينه باغباني ب

 منابع علمي ، حاضري براي اجراي پروژه. اند ي باالي رهبر پرورشي طبيعي تأكيد كردهي به توانا،خود در پرورش جوانان

اي از نكات مهم برخي از   منتورينگ مورد واكاوي قرار گرفته و به گوشهي فراوان و چندين پايگاه اطالعاتي در زمينه

سه عامل مهم را در ) 1999 (24مالن و كيالي. شود ن پروژه پرورشي مورد توجه بوده است اشاره ميتحقيقات كه در اي

طول دوره راهبري پرورشي توسط . ها ييمنابع، نيازها، و توانا: اند ي راهبري پرورشي موثر دانستهها موفقيت برنامه

ند كه عوامل نژادي، جنسيت، كيفيت، روابط و مورد مطالعه قرار گرفت و اينان معتقد شد) 2002 (25گروس من و رودز

 ،راهبر پرورشي و شخص پرورش يا بندهميان روابط  كيفيتي  درباره .گذارد  منتورينگ اثر ميي درآمد برطول دوره

ويژه افرادي كه ه  ب، افراد همسناعتقاد دارند كهتر باشد، لكن برخي ديگر برخي معتقدند كه حتماً فرد منتور بايد مسن

ولي . توانند منتور متقابل يكديگر باشند  مي، يا كاركنان هم سطح در يك موسسه،بينند ورت گروهي آموزش ميصه ب

 ،يافتند كه در حالت طبيعيدرمريكا و ژاپن آ ي  منتورينگ در جامعهي در مقايسه) 2002 (26دارلينگ و همكارانش

 ي براهميت رابطه) 2002 (27دابويس و همكاران. شود ميار تر با جوانان برقر افراد مسنميان   منتورينگي معموالً رابطه

عوامل اظهار همدلي، قاطي شدن و ) 2002 (28، و ليانگ و همكارانشندا منتور و پرورش گيرنده تأكيد كردهميان قوي 

) 1999 (29مك دانيل. اند  دانسته،درگير كردن خود با برنامه، حفظ اصالت، و توانمندسازي را در برقراري ارتباط مؤثر

 اين رابطه با ترغيب، حمايت و ايجاد حس اعتماد .داند  نياز به زمان و تمايل شديد را دخيل مي، براي برقراري اين رابطه

صورت زير بيان شده ه ب) 1999 (30كانيچ و لستري  وسيله بهطور مشروح ه مراحل كار راهبري پرورشي ب. شود ميتقويت 

  : است

  الگو قرار گرفتن. 1

 هار همدلي كردناظ. 2

 تغذيه و تقويت رواني كردن. 3

  آموزش دادن. 4

  ايجاد نظم نمودن. 5

  واكنش نشان دادن. 6

  روحيه دادن. 7

   براي دريافت حمايت، منابع، و اطالعات بيشترديگرانارتباط با . 8

شي به سه فعاليت هاي آموز تي و در قسمت فعالاند  دادهارايهمدلي را براي منتورينگ ) 1988 (31اندرسن و شانن

  .اند دروس نمايشي، مشاهده و بازخورد و جلسات حمايتي اشاره كرده: عمده

ي ها كشاورزان به فعاليت شديد نياز  وييي زياد روش راهبري پرورشي در تربيت رهبران روستايبا توجه به توانا

ه ي شد كه نتايج آن دراين مقاله ارااجرا با اهداف زير  طراحي و، تحقيقيي  كشاورزي، يك پروژهي گروهي براي توسعه

  .گردد مي

 با بهره گيري از رهيافت راهبري ييهدف اصلي اين پژوهش تدوين برنامه اي مناسب براي پرورش رهبران روستا

  :  زير نيز دنبال شدي اهداف ويژه. پرورشي بود

  ييتعيين مراحل منطقي براي تربيت رهبران روستا. 1

  ي هر يك از مراحل فوق بر اساس تحقيق ميدانيي اجراتعيين شرح و دستورالعمل. 2

  »پرورشي راهبري«ي از طريق رهيافت يي مناسب آموزش رهبري به رهبران روستاها روشه يارا. 3
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48 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  يي براي تربيت رهبران روستا»راهبري پرورشي«ي عملي جهت بهره گيري از ها ه توصيهيارا. 4

  

  روش تحقيق .3

 براي 33»عمل پژوهشي«از . ي تحقيق كمي و كيفي به انجام رسيدها روشتفاده از  با اس32اين پژوهش توصيفي

و نهايتاً با شد ي كمي بهره گرفته ها  براي بدست آوردن داده34بررسي عميق و كسب اطالعات كيفي، و از فن پيمايش

  .ي صورت گرفتيبندي نها نتايج تحقيقات كمي و كيفي تركيب و جمع 35»مثلث سازي«روش 

 مروج با 10 ، كشاورزيي ن اداره پس از هماهنگي با مسئوال. استان فارس انجام شدي  تحقيق در محدودهاين

 نفر با 10 فقط ،ن كشاورزي فارسا از مروج،عبارت ديگره ب .تجربه و عالقمند از مناطق مختلف فارس انتخاب شدند

راهبري « با روش ها  شد به آزمودنيتالش. ي تحقيق انتخاب گشتندها  آزمودنيبه عنوانگيري هدفمند  روش نمونه

فعاليت ميداني . استفاده نماينداز همين روش ي ي آنان براي تربيت رهبران روستا، آموزش داده شود و سپس»پرورشي

ي پرورشي ها ن و فعاليتا آموزشي براي مروجي  شامل جلسات ماهيانهانجاميدطول ه سال ب اين تحقيق كه حدود يك

  .ي بوديبران روستان براي رهامروج

 خود در ي ي انجام شدهها  هر مروج از فعاليت، در ابتدا.كشيد ن يك روز كامل طول ميا آموزشي مروجي هر جلسه

 گروه به بررسي و ، و سپسكرد ميه ي گزارشي كتبي و سپس شفاهي به جمع ارا،ييارتباط با پرورش رهبران روستا

، انتقادات و نظرات اصالحي جمع را ها  منشي گزارشبه عنواناسي ارشد دو دانشجوي كارشن. پرداختند اظهار نظر مي

صورت ه  ب، اطالعات اوليه،يكي از محققين اين طرحي  وسيله  به بعدي كار مطرح و ، مرحله،سپس. كردند ثبت مي

ي كردن ه راهكارهاي مناسب براي عملي همكاري الزم در ارا37»طوفان انديشه«ه و گروه با روش ي ارا36سخنراني

 در هر جلسه اطالعات الزم را كسب و ها  آزمودنياز اين رو. دندنمو مي بعدي در پرورش رهبري را تنظيم ي مرحله

تجربيات   و نتايج و دستاوردها و38 خود را پيادهي  حدود يك ماه برنامه،سپس. كردند ي خود را تهيه ميي اجراي برنامه

گيري  و نتيجه 39ه و به تحليلي  اراها به جمع آزمودني )ها ن و منشيادر حضور محقق( بعد ي مربوطه را در جلسه

  .پرداختند مي

ي گروه ها ، نظرات و تحليل)حاصل عمل و بازتاب فكري (ها  اطالعات كيفي را كه شامل گزارش آزمودنيها منشي

. بت و تنظيم كردندي را ثياز چگونگي اجراي هر مرحله از پرورش رهبران روستارا ي هر جلسه يبندي نها و جمع

به  آن 40ي ظاهرييتهيه و روا) دموگرافيك( سئوال باز و تعدادي سئوال بسته 12اي براي تحقيق پيمايشي با  پرسشنامه

 ايشان توزيع و از ها آزمودنيميان  ها  پرسشنامه،ي گروهي نهاي در جلسه. چهار متخصص مورد تأكيد قرار گرفتي  وسيله

صورت ه  بها تمام پرسشنامهي تماس تلفني،  به وسيله.  براي محقق ارسال دارند، از تكميل پس راها آن تا خواسته شد

  ).نرخ بازگشت صددرصد(كامل دريافت شد 

بندي و براسـاس توافـق     جمعها  منشيي به وسيلههر جلسه ،  و نتايج بحثها اطالعات كيفي پس از تحليل گزارش    

اولويـت بنـدي و    ،گـردد   كه نتايج اين قسمت گـزارش مـي       شماره يك  ها  جدولدر   از اين رو   ؛ امتياز داده شد   ها  آزمودني

  اامتيازه

يـك سـتاره مـشخص گرديـده      كمترين امتياز بـا  ستاره و باالترين امتياز با چهار وشده  ستاره نشان داده    باعالمت  

و تحليـل و توافـق     تجزيـه    SPSS  و بـا برنامـه     وارد گرديـده   بـه كـامپيوتر      ،ي كمي حاصـل از پرسـشنامه      ها  داده. است

بنـدي    جـدول نيـز جمـع   آندر سـتون سـوم   . شده است ارايه جدول آن درصد، دربه صورت براي هر سنجه     ها  آزمودني

 كـه قـضاوت شخـصي    سـازي مثلـث   ي نتيجـه (اسـت  شده دستاوردهاي تحقيق كيفي و كمي برحسب اولويت مشخص      

). ميم گيري نهايي باتوجه به نتايج تحقيق كيفي است بالحاظ كردن نتايج تحقيق كمي وتص    ها  آنمحققين وتوافق نهايي    

 ، بوده اسـت ها آنتجربه و عمل ميداني دستاورد  كه ها   آزمودني هاي  ه  ديدگا و   ها   بحث ي  ، نتيجه ياد شده افزون بر مطالب    

 .گردد  ميارايه توضيحي نيز به صورت ييبراي تبيين بيشتر هر مرحله از پرورش رهبري روستا
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49  )منتورينگ (»راهبري پرورشي«ي با رهيافت يپرورش رهبران روستا

  ژوهشي پها افته ي.4

 از تحقيقات به دست آمده حاصل تجزيه و تحليل اطالعات ، پس از بيان مراحل پرورش رهبري،در اين بخش

ي آموزشي ها  برنامهديگراز بررسي منابع علمي و تحليل .  خواهد شدارايه به ترتيب آن مراحل ،كيفي و كمي اين پروژه

  :شرح زير مشخص گرديده ي بي رهبران روستاي پرورشها  مرحله براي اجراي موفقيت آميز دوره7 ،رهبري

  :ييمراحل پرورش رهبران روستا

  بررسي وضعيت محل . 1

 ييي مورد نياز رهبران روستاها تعيين ويژگي. 2

  شرايط رهبريواجدانانتخاب . 3

 ييگزينش داوطلبان رهبري روستا. 4

 آموزش رهبران داوطلب. 5

 ش ديدهي آموزينظارت بر كار مستقل رهبران روستا. 6

  ريزي آتي و گزارش عملكرد و نتايج  گيري، تجديد نظر در برنامه  نتيجه،ارزشيابي. 7

در . شدبا مي صحيح ها آنمفيد، و ترتيب تقدم و تأخر عمالً اجراي طرح پژوهشي حاضر نشان داد كه اين مراحل 

ن به اجراي آن مرحله اماهه مروج  فرصت يك يكو درشد  مي يك مرحله مطرح يها  آموزش آزمودني،هر جلسه

در آخرين .  انجاميدطوله پرورش رهبران بود سه ماه بي  مرحله پنجم كه ي در مرحلههر چند اين روند پرداختند؛  مي

دليل نظم و ارتباط ه  بها  كه آزمودنيبه دست آمد و تحليل ارزيابي آنان از دور، اين نتيجه نيز ها  با آزمودني،جلسه

  .ي داشتنديرضايت نسبتاً باالشده ياد مراحل ميان منطقي 

  :ي پرورش مي پردازيمها  به شرح هر مرحله با توجه به يافتهدر زير،

   بررسي وضعيت محل- اولي مرحله. 4. 1

به   خدمتي خود داشته باشد تا بتواند بهترين افراد راي مروج هر منطقه بايستي شناختي جامع از حوزه و منطقه

مروج زمينه در اين . موفق شود توسعه منطقهموفق به  ،و با تالش جمعيكند  دعوت همكاري به  رهبر محليعنوان

  . توجه داشته باشدها آنبايستي به نوع اطالعات مورد نياز و سپس منابع كسب 

اطالعات مورد نياز كه آگاهي مروج از محيط كاري با رهبران محلي را باال  نوع اطالعات مورد نياز. 4. 1. 1

 مروج بايستي ،شود ميگونه كه مالحظه  همان.  خالصه شده است1ي تحقيق در جدول شماره ها اس يافتهبرد بر اس مي

در منطقه داشته باشد تا بتواند ) ي فعالها  و جناحها گروه(شناختي خوب از اوضاع اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي 

  .گيري از همكاري رهبران محلي و مردم موفق شود در پرورش و بهره

مروج مي تواند به منابع متنوعي مراجعه  ،باالبراي كسب اطالعات  منابع كسب اطالعات مورد نياز .4. 1 .2

   :توصيه كردندگيري از منابع  هن همكار در اين پروژه به بهرامروج. كند

   شوراي اسالمي روستا-

  به آنها و نهادهاي دوستي مربوط  ارگان-

   معتمدين و افراد محلي-

 .كند دست آمده را تضمين ميه از اطالعات برا  كيفيت و اطمينان بيشتري ، اين منابعي دو يا هر سهاستفاده از 

  ييي مورد نياز رهبران روستاها  تعيين ويژگي-مرحله دوم . 4. 2

 ها آني يك رهبر موفق توجه داشت تا بتوان براساس ها براي انتخاب رهبران محلي بايستي به چهار بعد از ويژگي

  : اين ابعاد عبارتند از.  را برگزيدها نبهتري

   بعد اخالقي و شخصيتي-

  اجتماعي- بعد اقتصادي -

 اي  بعد حرفه-
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50 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

   تكنيكي- بعد تخصصي -

 سال باشد 50 تا 30ي بين ي كه سن مناسب براي رهبران روستابيان كردند ها آزمودنيبيشتر  ،باالافزون بر موارد 

 وضعيت متوسط اقتصادي، ،ها موارد بعدي مورد تأكيد آزمودني. كن محل باشند و سا باشندو آنان سواد كافي داشته

  .ي مردم بودها  همكاري با ترويج، پيشرو بودن در پذيرش تكنولوژي جديد كشاورزي و برخورداري از حمايتي تجربه

  ن شرايط رهبريا انتخاب واجد- سومي مرحله. 4. 3

نوع همكاري رهبران . همكاري خواهند شده دي عالقمند و حاضر ب تعدا،ن شرايط رهبرياواجدميان معموالً از 

الزم در اين مرحله . ناميم  را رهبر داوطلب ميها آن ،در اين مرحلهاز اين رو  ،ن كشاورزي داوطلبانه استامحلي با مروج

 .اقدامات زير صورت گيرداست 

كه  ي مورد نظر براي كسانيها ويژگيپس از بررسي وضعيت منطقه و تنظيم  تدارك مقدمات انتخاب. 4. 3. 1

 رهبر محلي همكاري نمايند، با همفكري افراد شاخص در منطقه، شوراي اسالمي محل، به عنوانتوانند  بالقوه مي

ن شرايط رهبري ا واجدي  فهرستي از كليهي اقدام به تهيه ،همكاران مركز خدمات كشاورزي و يا رهبران مذهبي محل

  .گردد ي مييروستا

با تأكيد بر اين نكته كه از بطن همان منطقه را  شرايط واجدان  شرايط رهبريواجداناولويت بندي . 4. 3. 2

.  ارزيابي كرده و به هر كدام امتيازي داده شود،ي مورد نظرها  برحسب ميزان برخورداري از ويژگي،برخاسته باشند

.  برابر تعداد مورد نياز باشد2 فهرست بايد حداقل معموالً اين. برحسب امتيازات مرتب گرددبايد فهرست اسامي سپس 

 همچنين تأكيد داشتند در ها آزمودني.  بودها  مورد تأكيد آزمودني،محرمانه نگهداشتن اسامي و چگونگي امتياز دادن

ست ي كردن فهريمنظور بررسي و نهاه ب) دو برابر مورد نياز( شرايط واجدانهمكاري با ه اين مرحله و قبل از دعوت ب

 . از نظر رواني آمادگي الزم ايجاد شودها آنطور غيرمستقيم مذاكره و در  به

    يي گزينش داوطلبان رهبري روستا- چهارمي مرحله. 4. 4

 شرايط رهبري، افراد را به دفتر كار خود دعوت و با طرح اهميت و نياز به واجدانبه ترتيب فهرست مروج منطقه 

 ها برخي از آزمودني. يدنما مي را جلب  اوو موافقتكند  ميي وي را توجيه يوستاهمكاري فرد مدعو به عنوان رهبر ر

  .  مزارع كشاورزان صورت گيرد بهتر استيادر منازل   فردي وبه صورتو توجيه  تماس اگر اين تأكيد بر آن داشتند كه

اوطلـب در آن جلـسه   و سپس گزينش افراد د افراد واجد شرايط، طرح موضوع همكاريگروهي   دعوت   ،برخي ديگر 

  .اند را مفيدتر دانسته

   آموزش رهبران داوطلب– پنجم ي مرحله. 4. 5

ه  آنان را بي  ي است تا استعدادهاي بالقوه    ي آموزش و پرورش رهبران روستا     ي   مرحله ،مروجانمهمترين قسمت كار    

 تمامي مردم جامعه در راستاي وردندرآفعليت رساند و عمالً توان باالي آنان را در ايجاد تحرك اجتماعي و به مشاركت           

 اي  برنامـه ،در اين تحقيـق براسـاس رهيافـت منتورينـگ    . كار گيرده  روستا و كشاورزي منطقه شكوفا كرده و ب  ي  توسعه

ضـمناً در اجـراي   . شـد با مـي  فـاز يـا قـسمت زيـر      4 شـامل    »پرورشـي  رهيافت راهبـري  « .آزموده، اصالح و تكميل شد    

 اشـاره خواهـد   هـا  آن پرورشي متنوعي بايد استفاده كرد كه در همين قسمت به   - آموزشي   يها  روشي زير از    ها  فعاليت

  .شد

 ،اي  طي جلسه، داوطلبييپس از گزينش رهبران روستا توجيه و برقراري رابطه گفتاري با رهبران. 4. 5. 1

نسبت به شرايط ايشان و ود ش مي مطرح »راهبر پرورشي« ي وسيله به  يياهميت همكاري و انتظارات از يك رهبر روستا

ي ترويجي و ها  در فعاليتيي كاري، ميزان و نوع مشاركت هر رهبر روستاي برنامه. شوند وضوابط همكاري توجيه مي

  .گردد ي تعيين شده به او تفهيم ميها  و مسئوليتها  تنظيم و دستورالعمل،اي محل توسعه

با رهبر ) راهبر پرورشي(همكاري منتور در اين بخش  ييسازي رهبران روستا پرورش و آماده. 4. 5. 2

 را تشويق به اجراي يي رهبر روستا،ي مختلفها  دليل و توجيه الزم براي فعاليتارايه افزايش يافته و منتور با ييروستا

  . شدبا ميي فكري و رواني از رهبر داوطلب ها  راهبر پرورشي همچنين حمايتي وظيفه. يدنما ميبرنامه 
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51  )منتورينگ (»راهبري پرورشي«ي با رهيافت يپرورش رهبران روستا

 بايستي شرايطي ، انتخاب شدهييبراي پرورش رهبران روستا فراهم كردن تسهيالت و شرايط رشد. 4. 5. 3

 ها  براي حل مسائل يا اجراي برنامهبا همفكري و حمايت منتور  با مسائل واقعي عمالً درگير شوند وتا آنانفراهم شود 

 با بازتاب فكري ، اجرا و پس از آنهنگامكه به ويژه د، دنبال داره  مفيدي را بي  تجربه،اين تمرين و چالش. اقدام نمايند

 جلب شده و نهايتاً موجب رشد و پيشرفت ها آني برطرف كردن ها روش و ها  به ضعف،و ارزيابي عملكرد توجه رهبر

  .شود مي ييرهبران روستا

 مروره ب، ده و آموزش گيرنييدر اين وضعيت رهبر روستا ييتقويت و توانمندسازي رهبر روستا. 4. 5. 4

 ، خود رهبريي و روحيه  و با اتكا بيشتر به خويشتندهد ميطور مستقل انجام ه ي ترويجي و تكاليف خود را بها فعاليت

هدايت و نظارت از دور ،  در اين شرايط)راهبر پرورشي(نقش منتور . پردازد ميبه اتخاذ تصميم و اجراي تكاليف 

  .نمايد شده دررفتار رهبر را تقويت و تثبيت مي تغييرات ايجاد همچنين منتور. شدبا مي

   پرورشي-ي آموزشي ها روش. 4. 5. 5

 ي عبارت ديگر تقويت و رشد آنان در ابعاد چهارگانهه  پرورشي رهبران محلي يا ب    -ي آموزشي   ها  براي اجراي برنامه  

در ايـن تحقيـق   . سـتفاده كـرد  ي گونـاگوني ا هـا  روش بايستي از فنـون و  ،ييي رهبر روستا ها   در مبحث ويژگي   ياد شده 

 ديگـر  بـيش از  ييي تدريس در ايجـاد تغييـر در رهبـران روسـتا    ها روش برخي از    ييبراساس اين فرض كه احتماالً كارآ     

ابعـاد و  ي  دربـاره پـس از بحـث     انتخـاب رهبـران     .  قسمتي از فعاليت تحقيقي در اين قسمت متمركز شد         ، باشد ها  روش

 ي  مرحلهبه عنواناز اين اطالعات .  انجام گرديد، و ارزيابي از رهبران واجد شرايط     ييتاي الزم براي رهبران روس    ها  ويژگي

 - ياي آموزشـ   برنامـه ييبراساس نياز هـر رهبـر روسـتا   ) راهبر پرورشي(مروج    استفاده شد و هر    »نياز سنجي آموزشي  «

ي تحقيـق خواسـته شـد    هـا  مـودني  و آزمروجـان در پايـان، از  . كـرد  اجـرا را    مـاه آن 4مـدت   ه  يه و سپس ب   هپرورشي ت 

 اي و  اجتمـاعي، حرفـه  - اخالقـي، اقتـصادي   -شخـصيتي  ( ي هـا   را براي هر يك از ابعاد و ويژگي    ها  روشترين   مناسب

 ايـن  ي  نتيجـه 2جـدول شـماره   . اند معرفي نمايند ن معتقد شدهآ ييكه در عمل آزموده و به كارآ    )  تكنيكي –تخصصي  

 بـراي  ها آن چند روش بيشتر معتقد بوده و از   به مروجان گوياي آن است كه      2ت جدول   اطالعا .دهد  ميبررسي را نشان    

ي هـا   بـا شخـصيت  يي رهبـران روسـتا  ييي علمـي را هـم بـراي آشـنا     ها  مثالً بازديد . اند رشد ابعاد مختلف استفاده كرده    

ـ   اخالقـي مـؤثر دانـسته   –اجتماعي و الگو گرفتن از آنان و در نتيجـه رشـد بعـد شخـصيتي               هـم بـراي توجـه بـه      ودان

 يي رهبـران روسـتا  ديگـر  و فنون جديد كشاورزي و دقـت بـر رفتـار    ها ي اقتصادي ديگران، التفات به تكنيك   ها  پيشرفت

ايـن جـدول    .انـد  اي الزم دانـسته  تخصـصي و حرفـه   -اجتمـاعي، تكنيكـي   -موفق براي رشد به ترتيب در ابعاد اقتصادي 

ي ترويجـي  هـا  براي تقويت اثر بخشي توصـيه ، اي  ي نتيجهها فن نمايش ،41شيهمچنين گوياي آن است كه از فنون نماي     

 و يـي كه كـشاورز مراحـل اجرا  ، اي و فن نمايش طريقه كار گرفته را مشاهده نمايد  ه  ي ب ها  كه كشاورز عمالً نتايج توصيه    

  . اند د برخوردار بودهي ترويجي را عمالً مشاهده و دنبال نمايد، از بيشترين اهميت و تأكيها كارگيري توصيه هب

 ترويجي براي –ي آموزشي ها روشنتايج تحقيق كه در اين جدول منعكس شده است مؤيد اين نظريه است كه 

مروج از كشاورز، گرچه » مالقات و بازديد حضوري«مثالً روش . طور يكنواختي مؤثر نيستنده اهداف آموزش متنوع ب

 براي اما تخصصي در درجه اول اهميت قرار دارد –ي تكنيكي ها ش رهبري و يا آموز–اي  براي پرورش بعد حرفه

  .  اهميت قرار گرفته استي  اخالقي در رديف ششم از مرتبه–پرورش بعد شخصيتي 

   آموزش ديدهيينظارت بركار مستقل رهبران روستا -  ششمي مرحله. 4. 6

 آمار و اطالعات ي   تهيه:مانندهايي  مسئوليت. دار باشند ي مختلفي را عهدهها  مسئوليتتوانند مي، ييرهبران روستا

ي توسعه ها برنامهي  دربارهگيري   خود، تشكيل جلسات با اهالي منطقه، هدايت جلسات بحث و تصميمي منطقه

ي تصويب شده در محل و ها ، پيگيري برنامهيي كشاورزي، تماس و تبادل نظر با مسئولين اجراي  و توسعهييروستا

ي ها و كشاورزان در زمينه انيي، و از همه مهمتر آموزش روستاها ، تهيه و توزيع نهادهها آنكردن  عملي رايتالش ب

 كار ، آموزش ديدهييدر اين مرحله كه رهبر روستا .ي نو در كشاورزيها مختلف و ترغيب آنان به پذيرش تكنولوژي

 به عهده كشاورزي منطقه را ي مسئوليت توسعه نقش منتور يا مروجي كه ،يدنما ميطور مستقل آغاز و دنبال ه خود را ب

ي ها ريزي و اجراي فعاليت مروج براي برنامه.  استييي مورد نياز رهبر روستاها  مشاورتي هئارا نظارت بركار و ،دارد
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52 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

ش اين مرحله از آموز. يدنما مي واگذاروي ه  را بها  و قسمتي از فعاليتكند  مي استفاده ييترويجي خود از رهبر روستا

 ،انجام رساننده را با موفقيت بمرحله كه اين   و كسانيشود مينفس رهبران ه  موجب رشد و اعتماد بييرهبري روستا

  .  به شمار آيندييرهبران روستاديگر  الگو يا راهبر پرورشي براي تربيت ،توانند خود مي 

     ارزيابي وتجديد نظر در برنامه -  هفتمي مرحله. 4. 7

و عملكرد مروج يا  ييارزيابي برنامه، پيشرفت رهبران روستا ،يي آموزش رهبران روستاي رنامهآخرين مرحله از ب

 مروجان به خود ارزيابي  بيشتر،ي مختلف ارزيابيها روشاز بايد معتقد بودند كه  ها آزمودني. شدبا ميراهبر پرورشي 

 ي  بايستي نحوهيي و پيشرفت رهبران روستادر بررسي عملكرد.  توجه شودييو بررسي نظرات رهبران روستا) منتورها(

  . قرار گيردمورد توجه ييداري رهبران روستا  كالسي كشاورزان، و شيوهديگر انتقال اطالعات آنان به 

تا  طور مشروحه  صفحه و برخي ب2برخي حدود (تهيه و در چند صفحه كردند  هر مروج گزارشي ،پس از ارزيابي

 ،ها در آخرين نشست با آزمودني.  را عرضه داشتنديي آموزش رهبران روستاي چگونگي اجراي برنامه)  صفحه10

 از بخشاين از اين رو .  شدارايه تنظيم و ياد شده مطالب ها آن مورد تحليل قرار گرفت و براساس ديدگاه ها گزارش

  . بايستي هميشه مورد توجه قرار گيرد،برنامه

  برنامه پرورش رهبري . 4. 8

 كافي براي توانمندسازي كشاورزان در يي پرورش رهبري از تواناي گانه كه مراحل هفتدهد  مي اين تحقيق نشان

  :  بايستيييگر روستا مروج يا تسهيل،  اين مراحل در.ي جمعي برخوردار استها حركت

  پرورشي خود را آغاز نمايد - آموزشي ي با بررسي وضعيت محل برنامه. 1

  ي مورد نظر رهبران بپردازدها لمي و مذاكره با افراد مجرب به تعيين ويژگي با استفاده از منابع مختلف ع.2

   را انتخاب كندها  افراد واجد شرايط رهبري را شناسايي و بهترين.3

  ردندكگزينش  ،پس از مصاحبه و مذاكره با افرادعالقمندان شركت در برنامه پرورش رهبري  .4

   اجرا نمايد »راهبري پرورشي«افت ياز رهبا استفاده را  آموزشي رهبري ي  برنامه.5

تا از گردد  ارايهي مورد نياز ها  هو مشاور شود نظارت الزم اعمال ، آموزش عملي پرورش رهبريي  در دوره.6

  شود اطمينان حاصل يي روستاي  رهبر مطلوب براي جامعهي پرورش همه جانبه

استفاده آينده ي ها ، نتايج را گزارش و ثبت و در برنامهكنندارزيابي را  خود ي  كه برنامهشود مي توصيه مؤكد .7

  . نمايد

  

  گيري  نتيجهو بحث . 5

ي تحقيق كمي ها روشاستفاده از   با،ييپرورش رهبران روستابراي اي   هدف تدوين برنامهبهكه اين تحقيق 

اي  توان از تركيب يافته  نشان داد كه براي يك بررسي جامع و عميق مي،انجام شد) عمل پژوهش(و كيفي ) پيمايش(

  .  با فن مثلث سازي استفاده كردياد شدهدو روش 

 ،شدند دعوت مي همكاري به كه يمروجانزيرا ، اي بسيار حساس بود مرحله، ها انتخاب آزمودنيدر اين تحقيق 

هاي  ي در كالس بايستمروجاناين .  وقت مناسب را صرف اجرا و همكاري با اين پروژه مي كردند،بايستي با عالقمندي

 آموزشي از محقق الگوي اجراي آموزش با روش منتورينگ را درك و پس از اجراي ميداني دستورالعمل به بازتاب فكري

 به اظهار نظر و ارزيابي فرايند و نتايج برنامه مي ،دست آوردن ديدگاهي مبتني بر علم و عمله و سپس با بپرداختند  مي

  .پرداختند

با شرح چگونگي اجراي هر مرحله براساس ) نگاره شماره يك( مرحله 7 شامل ييان روستا پرورش رهبري هبرنام

 و ود هر مروج يا منتور مرور شي به وسيلهاين برنامه ضمن عملي بودن، بايستي .  ميداني تنظيم و عرضه گرديدي تجربه

  .  درآيداجرابه و سپس شده با وضعيت خود و منطقه مورد عمل تطبيق داده 

كار ه توان ب مي ي آموزشي و تدريس مختلفي راها روش ،ييورش ابعاد مختلف شخصيتي يك رهبر روستادر پر

 در پرورش ها روشآشنا بودند لذا از آن )  ...كشاورزي و(ي تدريس مطالب تكنيكي ها روشبا بيشتر  ها آزمودني. گرفت
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دليل نا ه  بمروجان مؤثرتري نيز وجود دارد كه ي آموزشيها روشكه  در حالي.  استفاده كردندها  ابعاد و ويژگيديگر

 در آخرين »يكديگرآموزي«مثالً نتايج اين تحقيق نشان داد كه روش . يندنما مي غفلت ها آنكارگيري ه  از ب،آشنايي

شدت از تجربيات يكديگر ه گوياي آن است كه كشاورزان ب، مشاهدات و تجربيات محقق كه مرتبه قرار دارد در حالي

به بندي  اين رتبه .يندنما مي يكديگر در علم استفاده ي ند و در تعامالت اجتماعي از دانش و تجربهشو ميند م بهره

ي آموزشي روش تدريس و فنون جديد ها  و نديدن دوره»يكديگر آموزي« آگاهي از روش نادليل ه ، بمروجاني  وسيله

ي تدريس ها روش ا آنان را بيدبا مي نه تنها ،اورزي كشمروجاناين تحقيق نشان داد كه در تربيت . شدبا ميتدريس 

براي  كه جا آناز . نمودي پرورشي نيز آنان را مجهز ها روشبايد در استفاده از بلكه دروس و مطالب كشاورزي آشنا كرد، 

ن به تأييد  آييو عمالً كارآشد  استفاده يي براي تربيت رهبران روستا»راهبري پرورشي«رهيافت از اولين بار در ايران 

 ، ضمن اظهار رضايت و خشنودي از توفيق فراگيري و اجراي اين رهيافت، كشاورزي همكار در اين پروژهمروجان ،رسيد

  . بودندمروجان ديگرخواستار تعميم آن برنامه براي 
  

  ي پژوهشيها توصيه. 6

  : مي گرددارايهتحقيق اين ي ها براساس يافتهي زير ها توصيه

 دارند و سپس با همكاري به عهده را يي مسئوليت انتخاب و تربيت و رشد رهبران روستا،رزي كشاومروجان .6. 1

 ي گانه 7 از مراحل شود مي توصيه ،براي انجام اين رسالت.  خواهند پرداختيي كشاورزي و روستاي  توسعهبهآنان 

  . و چگونگي اجراي هر مرحله استفاده نمايندييپرورش رهبران روستا

 و برقرار شود كشاورزي مروجان براي »ييپرورش رهبران روستا« ي درباره يهاي آموزش است كالسالزم  .6. 2

 . آشنا شوندها آن با مروجان مطرح و »راهبري پرورشي«ويژه رهيافت ه ي متنوع بها  رهيافتها آندر

  صورتبه ،هاي روش تدريس براي پرورش ابعاد مختلف شخصيتي رهبران و عموم كشاورزان كالس .6. 3

  . كشاورزي طراحي و اجرا گرددمروجانخدمت براي در هنگام ي قبل و ها آموزش

 انگيزه و پاداش الزم در نظر گرفته ،كنند ي پژوهشي همكاري ميها گونه فعاليت  كه دراينيمروجانبراي . 6. 4

 ي ر كه مĤالً به توسعهت دست آوردن راهكارهاي مناسبه  علم و عمل، تحقيق و ترويج و در نتيجه بي شود تا رابطه

  كشاورزي و بالندگي مملكت مي انجامد گسترش يابد
 

  سپاسگزاري

. همكاري داشتند  مأكوالتي مهندسبه ويژه آقاي در اجراي اين پژوهش مديريت ترويج كشاورزي استان فارس

 اين پروژه متقبل  زحمات فراواني در اجراي، كشاورزي استانمروجان، آقايان حسيني فرد، شجاعي، كشتكار و الفت

 صميمانه از اين عزيزان تقدير از اين رو ؛ دستاوردها و نظرات خود همكاري نمودندي ارايهشدند و با عشق و ايثار در 

ياري  و تجزيه و تحليل اطالعات ها در جمع آوري داده آقايان مهندس بمي ناصريه، و مهندس محمدي پور. ميينما مي

مطالب اين . شود مي سپاسگزاري ها آن ي اند كه از همه  كمك كردهها در تنظيم داده و آقاي مهندس احمدوند ندنمود

اي نگارش   اول در دانشگاه آداليد استراليا و با استفاده از امكانات كتابخانهي مقاله در زمان فرصت مطالعاتي نويسنده

ن دانشگاه آداليد مسئوالنيز  ساخت و  اين فرصت را ممكن كهاز معاونت محترم پژوهشي دانشگاه شيرازبنابراين . شد

  . تشكر مي گرددنيز
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   اطالعات مورد نياز در بررسي وضعيت محل:1جدول 

    نوع اطالعات
  نتيجه

    (%)تحقيق پيمايشي

  نتيجه

    )امتياز( عمل پژوهشي

  جمع بندي

    ترتيب اولويت

 1 **** 25 وضعيت اجتماعي محل

 2 **** 8/17 وضعيت فرهنگي منطقه

 3 *** 8/17 ياسي محلوضعيت س

 4 ** 3/14 وضعيت اقتصادي محل

 5 ** 3/14 وضعيت جغرافيايي محل

 6 * 8/10 وضعيت كشاورزي محل

  

  هاي رهبري روستايي ها درپرورش ابعاد مختلف و ويژگي  اهميت روشي درباره نظرات مروجان :2جدول 

  ويژگي ابعاد       رهبري-اي حرفه تخصصي -تكنيكي  اجتماعي-اقتصادي  اخالقي - شخصيتي

 رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه †امتياز ها روش

 جمع كل

 امتيازات

 رتبه

 نهايي

 1 132 2 32 2 31 1 33 1 36 بازديد علمي

 8 113 4 28 6 26 8 26 2 33 پرسش و پاسخ

 1 132 1 34 1 33 1 33 3 32 اي نمايش نتيجه

 4 121 4 28 2 31 3 31 4 31 كارگروهي

 7 114 4 28 5 27 6 28 4 31 مصاحبه

 14 102 4 28 9 22 12 22 5 30 سخنراني

 هاي بحث در گروه

 كوچك
30 5 32 2 30 3 28 4 120 5 

 11 107 3 29 5 27 13 21 5 30 فرد مدعو

 6 117 3 29 4 28 4 30 5 30 مناظره

 2 128 1 34 1 33 2 32 6 29 اي نمايش طريقه

يد مالقات و بازد

 حضوري
29 6 32 2 31 2 34 1 126 3 

 10 108 7 25 5 27 6 28 6 28 بزرگ بحث در گروه

 8 113 3 29 7 24 2 32 6 28 مسابقات آموزشي

 9 111 7 25 4 28 4 30 6 28 ها جمع آوري ايده

 14 102 8 24 5 27 10 24 7 27 كارآموزي شاگردي و

 15 98 9 23 8 23 9 25 7 27 اي آموزش برنامه

 12 105 7 25 7 24 5 29 7 27 نهرين و تكرار

 13 104 4 28 9 22 7 27 7 27 مطالعه منابع علمي

 19 85 6 26 5 27 14 30 8 26 حل مسئله

 17 95 4 28 6 26 16 15 8 26 يكديگر آموزي

 12 105 5 27 4 28 10 24 8 26 بررسي موردي

 11 107 8 24 4 28 4 30 9 25 مشاوره

 17 95 9 23 9 22 9 25 9 25 شيهاي آموز بازي

 18 91 10 20 8 23 9 25 10 23 پروژه

 15 98 6 26 6 26 11 23 10 23 گروههاي پرسشگر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

55  )منتورينگ (»راهبري پرورشي«ي با رهيافت يپرورش رهبران روستا

 و پاسخگو

 20 80 11 19 12 18 13 21 11 22 قرارداد

 19 85 10 20 8 23 14 20 11 22 گزارش كتبي

 21 65 11 11 10 21 15 18 12 15 فعاليت آزمايشگاهي

 16 96 5 27 11 20 11 23 8 26 كردننقش بازي 

i     :امتيازها از فرمول زير بدست آمد: †

i

i xvnP ∑
=

=

1

5

  

n =،تعداد پاسخگو براي هر گزينه v =  ي آموزشي بي اثر، ضعيف، ها روش به ترتيب براي 4،3،2،1صفر،(ارزش هر گزينه

  )متوسط، خوب، عالي

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رهبران روستايي پرورش چرخه: 1تصوير 

  

  ها يادداشت
1. Sandmann & Vandenberg    2. Post-heroic 

3. King & Safrit      4. Civic Leadership Working Team 

5. Mentoring      6. Odysseues 

7. Trojans        8. Telemachus 

9. Mentor       10. Peters 

11. Lee       12. Funk & Kochan 

13. Mentee or Progtege     14. Barrett-Hayes 

15. Zachary       16. Daloz 

17. Student teaching     18. Tomlinson 

19. Ronald       20. Kutilek & Earnest 

21. Mincemoyer &Thomsom    22. Rogers 

23. Zimmerman, Bingenheimer and Notaro  24. Mullen and Kealy 

25. Grossman and Rhodes    26. Darling et al 
27. DuBois et al      28. Liang et al 
29. Mc Daniel      30. Kunich and Lester 

31. Anderson and Shannon    32. Descriptive Research 

33. Action Research     34. Survey Technique 

35. Triangulation      36. Lecture 

ارزيابي و تجديد  بررسي وضعيت محل

 نظر در برنامه

نظارت بر فعاليت 

 رهبران

ان آموزش رهبر

 لبطداو
گزينش داوطلبان 

 رهبري روستائي

انتخاب واجدين 

 شرايط رهبري

ي ها تعيين ويژگي

 رهبران روستائي

  رهبر روستايي
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37. Brain Storming      38. Action 

39. Reflection      40. Face Validity 

41. Demonstration Technique 
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