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 کید بر بخش کشاورزیأنقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با ت

 استان زنجان( -دهستان ایجرود باال :)مطالعه موردی
 

 42/24/09: لهپذیرش مقا تاریخ               90/90/09تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

اجتناب ناپذیر و از  یضرورت در عملیاتی کردن توانمندسازی اقتصادی روستائیان مشارکت رهیافتامروزه توجه به 

مهمی در انتقال  نقش ،الزم مشارکت با فراهم سازی بسترهای آموزشی و یادگیری ای برخوردار است.اهمیت ویژه

در بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات می تواند دارد و کشاورزان و باروری قدرت تصمیم گیری در  اطالعات

توانمندی  عدم از دالیل اصلی توسعه نیافتگی اقتصادی در نواحی روستایی، یکی که از آنجا .موثر واقع شود

رهیافت لذا توجه به این  ،درک، شناخت و بهره برداری بهینه از منابع و امکانات موجود می باشد روستائیان در

مقاله حاضر سعی دارد با رویکردی  از این رو جهت خروج اقتصاد روستاها از وضعیت کنونی اجتناب ناپذیر است.

گیری فرایند توانمندسازی روستائیان در بخش به بررسی نقش مشارکت در شکلتحلیلی  -جامع و با روش توصیفی

ها از طریق جمع آوری دادهبپردازد.  ستان ایجرودسکونتگاه روستایی دهستان ایجرود باال در شهر 22کشاورزی 

 انجام شده است. SPSSهای مناسب ها با استفاده از آزموننفر و تجزیه و تحلیل داده 339حجم نمونه  در پرسشنامه

                                                           
 anabestani@um.ac.ir E-mail: m                                                . دانشگاه فردوسی مشهد ،تاییریزی روسدانشیار جغرافیا و برنامه - 1

 .دانشگاه فردوسی مشهد ،جغرافیای روستاییدانشیار  – 2

 .فردوسی مشهدریزی روستایی، دانشگاه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه - 3

 .گروه جغرافیای دانشگاه ارومیهاستادیار  - 4

 

 ی واحد اهراسالمدانشگاه آزاد 

 ییایجغرافی فضای پژوهش -یعلمی فصلنامه

 44 یشماره، دهمسال سیز

 39- 30صفحات  ، 2931 زمستان
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به پایین تر از حد مورد انتظار است. در این بین نتایج  78/2ها نشان می دهد که سطح مشارکت با میانگین بررسی

با توانمندی تصمیم گیری و مهارت  آگاهی از اقتصاد بازار ،از عوامل تولیدآمده بیانگر آن است که بین آگاهی  دست

. ضمن اینکه سطح توانمندی ارتباط مستقیمی برقرار است 939/9و 992/9، 942/9سطح معناداری به ترتیب با 

مهم گیری این بسترهای الزم جهت شکل نشان می دهد (87/2)در بخش کشاورزی  دهستان ائیاناقتصادی روست

 آشنایی ،برداری بهینه از عوامل تولید بهره یزمینه در ارتقای درک و شناخت روستائیانبنابراین  ؛است ایجاد نشده

 ضروری می باشد.و مهارت در تصمیم گیری  با مکانیسم بازار

 

 .تصادی، ایجرود زنجاناقتصاد روستایی، مشارکت روستاییان، توانمندسازی اق ها:كلیدواژه

 

 مقدمه

اقتصادی جوامع روستایی می باشد. آموزش به  توسعه ها در الگویاولویت ترینمهمامروزه توجه به مقوله آموزش از 

جهت  کلی پرورش تفکر روستائیانر طوبهو دانش، آگاهی و مهارت  کسبعنوان عنصری توانمند نقش محوری در 

های اخیر جهت گیری بسیاری از دارد. برهمین اساس، در دهه محلی و امکانات بهره برداری خردمندانه از منابع

 های شناختیظرفیتدر بخش اقتصادی نواحی روستایی بر مقوله آموزش و ارتقای بویژه رویکردهای توسعه 

ف مطرح روستائیان در بهره برداری منطقی و عقالیی از منابع متمرکز است. در این بین در میان رویکردهای مختل

الگویی  به عنوانای برخوردار است. پارادایم توانمندسازی از اهمیت ویژه« پارادایم توانمندسازی» زمینهشده در این 

وانی جهت تغییر شرایط برای وصول به توسعه اقتصادی اهای فرفراگیر در فرایند توسعه روستایی از قابلیت

های الزم را جهت افزایش توان فکری افراد و کسب زمینهاست که  فرایندیبرخوردار می باشد. توانمندسازی 

توانمندسازی مکانیسم فراهم  واقع در های مختلف برای کنترل عوامل تاثیرگذار در زندگی فراهم می سازد.مهارت

در این راستا های اقتصادی می باشد. آوری ابزارهای الزم جهت تولید آموزش و آگاهی روستاییان در زمینه فعالیت

کل گیری و تکامل فرایند توانمندسازی در مناطق روستایی مستلزم ایجاد ارتباطات پویا و کارآمدی است که در ش

انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه در افراد شود و با خود تبادل اطالعات و آگاهی را به همراه داشته  باعثبطن خود 

های نشر افکار و ارتباطات پویا و کارآمد با ویژگی باشد. یکی از ابزارهایی که زمینه های الزم را جهت شکل گیری

مناسب تبادل اطالعات فراهم می سازد، رهیافت مشارکت می باشد. رهیافت مشارکت با سازوکار آموزشی خود، 

مشارکت در  در واقعها می باشد. ابزار جهت ارتقای توانمندی روستائیان در درک و شناخت منابع و اولویت ترین

 آموزش و جهت بستری مناسب فرایند تفکرطاف ذهنی و تحرک اندیشه را به همراه داشته و با ایجاد بطن خود انع
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بنابراین ؛ اقتصادی در نواحی روستایی می تواند مفید واقع شوداهداف  دستیابی بهتبادل اطالعات فراهم کرده و در 

ائیان در درک و شناخت منابع و امکانات از آنجا که امروزه مشکل اصلی اقتصاد جوامع روستایی ناتوانایی روست

لذا توجه به این مقوله جهت خروج اقتصاد روستاها از  ،ها می باشدموجود و عدم تشخیص نیازها و اولویت

نشان دادن نقش و اهمیت به همین منظور هدف از تحقیق حاضر  وضعیت کنونی بیش از پیش ضرورت دارد.

که  با توجه به اینمی باشد.  گیری فرایند توانمندسازی اقتصاد روستاییبه عنوان ابزاری موثر در شکل مشارکت 

 ؛روستایی را تشکیل می دهد ساکنانبخش کشاورزی در اقتصاد روستایی نقش کانونی داشته و عمده فعالیت های 

قیق تح اصلی بر این اساس سوالبنابراین تحقیق حاضر در نظام اقتصادی روستا در این بخش متمرکز می باشد. 

 :بدین صورت مطرح می شود

 می باشد؟ بخش کشاورزی موثر  اقتصادیدر شکل گیری فرایند توانمندسازی به چه میزان مشارکت  -

دم در و تجربیات مختلف در زمینه مشارکت مر محققانکلی تحقیق را بیان می کند. از دیدگاه  یهپاسخ این سوال فرض

در شکل گیری فرایند توانمندسازی در بخش ند نقش مهمی مشارکت می تواهای اقتصادی روستا، زیربخش

 داشته باشد. در تناظر با سوال کلی تحقیق، فرضیات زیر قابل ارائه هستند:کشاورزی 

رابطه معناداری وجود  و توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی وری عوامل تولید بهره بین آگاهی از -

 دارد.

رابطه معناداری  و توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی محصوالت کشاورزی یبازاریاب بین آگاهی از -

 وجود دارد.

 و توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد. مهارت تصمیم گیری بین -

 

 چارچوب نظری 

اری خاص به منظور هدف مشخص است. به معنای کسب قدرت یا واگذاری و محول کردن انجام ک 2توانمندسازی

این مفهوم دارای دو محتوای قدرت و نمایندگی انجام کاری است. بر این مبنا توانمندسازی عبارت است از دسترسی 

، افراد بتوانند سرنوشت خود را تعیین کنند و به پیش ببرند. تعاریف و هاآنبه ابزارها و امکاناتی که با استفاده از 

شاطریان و گنجی ) اندبا یکدیگر مشابه  هاآنسازی ارائه شده است که بسیاری از وتی از توانمندتفسیرهای متفا

است که از شرایط موجود به وسیله افراد  فرایندی(. توانمندسازی چیزی نیست که اعطا شود بلکه 237:2370پور،

ح توانمندسازی داللت بر مجموعه اصطال (.27:2372توکلی و رفیعی فرد،) گیردآگاه در یک جامعه معین نشات می 
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شان را رشد می دهند، ، مردم استعدادهایهاآنفرآیندهای آموزشی و کارآموزی سازمان یافته ای می کند که به مدد 

های شغلی خود را بهبود می بخشند یا در مسیری نوین می دانش خویش را غنی تر می سازند، معلومات و مهارت

سازی مردم، آماده سازی آنان برای یافتن راه حل مسایل و مشکالت فردی، محلی و ملی اندازند. هدف غایی توانمند

 راولند معتقد است که توانمندی نوعی برتری می باشد که دارای سه بعد زیر است؛(. 40:2372رضوی،) است

 توانایی به؛ قدرت امکان ایجاد تغییر.  -

 جهت تحقق اهداف عمومی ناشی می شود. گریکدیقدرتی که از کار و عمل با از طریق توانایی  -

 .(294: 4992، 7ویلس) توانایی در؛ احساس خودستایی و احترام به خود که از درون افراد سرچشمه می گیرد -

های الزم برای کسب مسئولیت ها به معنی ایجاد قابلیتدر این بین توانمندسازی اقتصادی افراد، جوامع و حتی ملت

زاهدی ) باشداقتصادی، به منظور دستیابی به یک زندگی بهتر و مدیر توسعه خود شدن می  هایجمعی در فعالیت

زمین(، سرمایه، کار و ) طبیعی(. اقتصاددانان معموال عوامل تولید را به چهار دسته: منابع 487:2370مازندرانی،

از قبیل  -سلسله عملیاترسانی کشاورزی عبارت است از یک (. بازار 3:2370کاظمی،) کنندمدیریت تقسیم می 

جهت انتقال کاال  -جمع آوری محصول، بسته بندی، حمل و نقل، درجه بندی، تبدیل، انبارداری و سایر عملیات الزم

(. در این راستا توانمندسازی اقتصادی دانش و مهارت 422:2372طالب و عنبری،)از مرحله تولید به مصرف است 

و تحلیل صحیح مسائل مربوط را به کشاورزان می آموزد و در ترکیب و بهره  اداره و کنترل امور اقتصادی و تجزیه

برداری صحیح عوامل تولید و تنظیم بازار به منظور نیل به هدف ها، به نحو احسن به آنان کمک می کند. در این 

ی و افزایش توان مقاله مفهوم توانمندسازی به فرایند فراهم سازی ابزار و امکانات الزم جهت تولید دانش و آگاه

 بازار اشاره دارد. اقتصادکشاورزان در کنترل و بهره برداری عقالیی از منابع و 
 

 مفاهیم و تعاریف(مشاركت )

مشارکت در (. »24:2374)محسنی و جاراللهی،شمار می رود. بهعنوان یکی از ملزومات توانمندسازی،  به 8مشارکت 

عات محیطی جهت تصمیم گیری است که هسته مفهومی توسعه پایدار را ابزار جمع آوری اطال به عنواناولین گام 

مشارکت در بسیاری از موارد به عنوان وسیله و  در واقع تعریف می شود. ،(722: 4997، 7)پریمیر «تشکیل می دهد

میم های کالن تصامکان می دهد تا وارد صحنه 0ابزاری محوری تلقی می شود؛ به این مفهوم که به کنشگران خرد

 گفته «و سهیم شدن در چیزی کردن عمل شرکت»مشارکت (. 222:2377مطیعی لنگرودی و سخایی،بشوند )گیری 

                                                           
6 - Willis 

7 - Participation 

8 - Primmer 

9 - Micro Actors  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 33                                                                            کید بر بخش ...نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأ

 

را ابزاری برای توانمندی مردم تعریف می کند  مشارکت (2002) 22چامبرز. (299: 4994، 29)فینگر و استیچ شود یم

 .سازدهای غلبه بر مسائل محلی قادر می انتخاب روش و شان حل مشکالت یبرا را برای تصمیم گیری آن هاکه 

کلی مشارکت کنش اجتماعی مردم نسبت به فشارهای محیطی اعم  به طور(. 32: 4997، 24)مورالیدهاران و همکاران

از اجتماعی و طبیعی است که جهت قدرتمند شدن خود برای توزیع و تعدیل قدرت در مقابل منابع متمرکز قدرت 

 گل شیری اصفهانی) توانند بر محیط خود مسلط شوند.طبیعی می باشد که از طریق آن می و توان مقابله با فشارهای

بر تأثیرگذاری بر شیوه و پویش تولید،  های اقتصادیفعالیت درمشارکت در این ارتباط  (.222: 2377، و دیگران

ید متمرکز است که در قالب وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولو روابط حاکم بر این پویش 

گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم

های تولیدی رابطه تنگاتنگ مشارکت اقتصادی با فرایند تولید و نظام(. 22:2374سعیدی،کند )اقتصادی نمود پیدا می

اط مستقیم با اقتصاد بازار می باشد. در این مقاله مشارکت به عنوان ابزاری موثر و و در ارتب (244:2388راش،دارد )

در ایجاد فرایند تفکر و آگاهی و درک مفاهیم در آموزشی  کارآمد در شکل گیری فرایند توانمندسازی و با سازوکار

: ز جملهزار دارای پیامدهایی ااب به عنوانارتباط ترکیب بهینه عوامل تولید و اقتصاد بازار مدنظر است. مشارکت 

افزایش کارایی و افزایش بهره وری، بهبود طراحی پروژه ها، تضمین موفقیت برنامه  ،کاهش هزینه، پایداری پروژه ها

ها، کسب اطالعات الزم از محل، ارزیابی متناسب علت ها و نیازها، برنامه ریزی هماهنگ با واقعیت ها، تسهیم هزینه

: 2377دارابی، ) است مالکیتگزینه های متناسب با شرایط و نیازهای مردم و ایجاد احساس  های محلی، انتخاب

227.) 

های توانمندسازی، آموزش است. در فرایند آموزش، اساساً اولین راهبرد عمده در تدوین، طراحی و اجرای برنامه

حاضر، اطالعات منشا قدرت و در حقیقت ها منتقل و رد و بدل می شود و با علم به اینکه در عصر اطالعات و پیام

  بنابراین دسترسی وسیع مردمی به اطالعات یک گام کلیدی در فرایند توانمندسازی به حساب ؛ عین قدرت است

 (. 42:2378خورشید و دیگران،)، (49:2372توکلی و رفیعی فرد،)می آید. 

خود نشان می دهند. یادگیری در جمع باعث  کلی افراد وقتی در جمع قرار می گیرند، خالقیت بیشتری ازبه طور

در «. فکر پدیده ای مشارکتی است»نیروافزایی می شود. بنا به گفته بوهم، فیزیکدان و از پیشگامان نظریه کوانتوم، 

است ها در تفکر و یادگیری گروهی وابسته نتیجه، افزایش توانایی افراد نیز تا حد زیادی به مشارکت آن

های جمعی می توان در این ارتباط، مکانیسم شناختی تولید اطالعات و تبادل آن را در فعالیت(. 07:2377حسنی،)

                                                           
10 - Finger  and Stich 

11- Chambers 

12- Muraleedharan,et al  
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کلی مشارکت برآیند سه عنصر شبکه اجتماعی، اعتماد و قوانین و هنجارهای اجتماعی به طوربدین گونه مطرح کرد. 

د با ایجاد فضای گفتمان، بحث و گفتگو به عنوان سرمایه های اجتماعی یاد می شود، می باشد. این فراگر آن هاکه از 

های نهفته در افراد را سازماندهی و محصولی به نام ای از روابط دادهموجب تبلور افکار می شود و براساس شبکه

می آورد. سپس براساس خاصیت گفتمانی خود به تحلیل، پردازش و ذخیره اطالعات می پردازد  به وجوداطالعات 

 (. 03:2377قربانی زاده و خالقی نیا،)دانش را تولید می کند.  و محصول دیگری به نام

 مهارت تصمیم گیری  مولد ،مشاركت

های پشتیبانی گروهی از این آگاهی نشات می گیرد که تصمیم کلی امروزه، حرکت محققان به سمت سیستمبه طور 

ای است که به آگاهانه –عقالیی  -گیری عمدتا یک پدیده گروهی است. در واقع تصمیم گیری، یک فرایند منطقی

ها ارزیابی های بدیل را برحسب آنموجب آن، تصمیم گیرندگان، یک مجموعه معیارها را انتخاب و سپس راه حل

عقل به معنای کالن روایت، اگر بستری جمعی نداشته  که(. این درحالی است 29:2378خورشید و دیگران،کنند )می 

زیرا رفتار آزاد فرد همواره رفتار عقالنی نیست و ؛ ار گیرد، نابهنجار خواهد بودباشد و در شکل انفراد کامل قر

عقالنی شدن »رو خواست انجام رفتار عقالنی از جانب فرد ممکن است مستلزم منع آزادی وی باشد. از این 

د پایبند خواهش جمعی است و فرد به تنهایی نمی تواند معقول باشد و سعادت جمع را آرزو کند، زیرا فر فرایندی

(. در واقع فرایند تفکر 222:2373جعفری و نوروزی،) ،(47:2372)حاجی هاشمی، «های فایده طلبانه خویش است

های جمعی به گونه ای است که منتهی به تصمیم گیری می شود. بعضی از این فرآیندها عبارتند از: مفهوم در فعالیت

(. به عبارتی دیگر می توان این 43:2372هویدا،) یبترکی و سازی، ساخت اصلی، درک، حل مساله، تصمیم گیر

فرایند را به دو بخش یعنی مرحله کسب دانش، شامل: تدوین مفهوم و مرحله تولید دانش یا کاربرد، شامل حل 

 مساله، تصمیم گیری و ترکیب تقسیم بندی کرد. 

فرایند موثر واقع شود. مشارکت با ایجاد مشارکت می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و جامع در شکل گیری این 

و  های انجام شدهاثربخشی مرتبط با هدف تعیین شده و پیش بینی شده و فراهم آوردن رضایت انسان از تالش

(. در مرحله درک، یک فرایند ذهنی 42:2370کاظمی،) استکارایی مرتبط با عملکرد و بهره برداری صحیح از منابع 

رقراری ارتباط بین مفاهیم و اصول توانمندسازی اقتصادی در بخش کشاورزی شکل می جهت تفسیر اطالعات و ب

های خود به منظور ایجاد یک معنای جدید به وسیله دانسته هاآنگیرد و سپس استخراج اطالعات جدید و تکمیل 

 اورزان شکل می گیرد.در کشبازار  اقتصاد آگاهی ازو  از عوامل تولیدبعد آگاهی  4شروع می شود. معنای جدید در 

و  کمیت آگاهی از قابلیت زمین های کشاورزی، آگاهی از بعد آگاهی از عوامل تولید معانی جدیدی همچون، در

 و در بعد آگاهی از اقتصاد بازار معانی جدیدی…و کیفیت آب کشاورزی، آگاهی از حاصلخیزی خاک کشاورزی
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از وضعیت جمع آوری محصوالت، آگاهی از وضعیت  آگاهی از وضعیت حمل و نقل محصوالت، آگاهی مانند،

در ارتباط با اصول توانمندسازی  …و درجه بندی محصوالت، آگاهی از نحوه اطالع رسانی درباره قیمت محصوالت

بعد از شکل گیری مفاهیم و اصول و درک معانی آن در مرحله حل  اقتصادی در بخش کشاورزی شکل می گیرد.

ها با توجه به اصول مطرح شده می پردازند. در این شکالت، طبقه بندی و اولویت بندی آنمساله افراد به یافتن م

مرحله افراد در موقعیتی قرار می گیرند که قادر به تشخیص مشکالت و ارائه استراتژی های جهت حل آن می شوند. 

مرحله تصمیم گیری از  از این رو در این مرحله شقوق مختلف جهت انتخاب بهترین راه حل شکل می گیرد. در

کلی به طورمیان شقوق و راه حل های تشخیص داده بهترین راه حل جهت حل مشکالت موجود انتخاب می گردد. 

ترکیب این مراحل سرانجام محصولی را به عنوان مهارت تصمیم گیری در افراد جهت استفاده بهینه و منطقی از منابع 

شاخص ارتباط با های کشاورزی در تصمیم گیری در فعالیتمهارت  کلیطور به تولید و اقتصاد بازار تولید می کند.

آگاهی از الگوی کشت در منطقه، استفاده از ارقام اصالح شده، استفاده از آبیاری تحت فشار، صرفه های همچون، 

ی، عضویت ها و منابع اطالعاتجویی در منابع آب، آگاهی از وضعیت بازار محصوالت کشاورزی، دسترسی به کانال

در تشکل های محلی، استفاده بهینه از منابع پایه در بخش کشاورزی، بیمه محصوالت، توجه به شرایط بازار جهت 

های مناسب جهت افزایش راندمان انتخاب نوع محصول کشت شده، توجه به متوسط هزینه تولید، بکارگیری روش

بهره برداری از  در بهره وری، کارایی و اثربخشی را دستیابی به این مهارت سرانجام با خود اتخاذ می شود. …و

عملیات فرآوری محصوالت های تولید و سرمایه و عوامل تولید یعنی زمین، آب، خاک، نیروی انسانی، نهاده

به همراه می آورد و فرایند توانمندسازی اقتصادی روستائیان را شکل می  کشاورزی و تنظیم مکانیسم بازار فروش

 .شکل گرفت (2)شماره  شکلپژوهش به شرح  مفهومییت پس از بررسی الگوی نظری، چارچوب در نهادهد. 
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 چارچوب مفهومی پژوهش، مشاركت و توانمندسازی اقتصادی روستائیان در بخش كشاورزی :1شکل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم با یکدیگر در فعالیت های  مشارکت -

 کشاورزی

 مردم با مسئولین جهاد کشاورزی مشارکت -

مردم با بازار و فروشندگان نهاده های  مشارکت -

 کشاورزی

 شکل گیری فضای گفتمان با

 اهیمشکل گیری مف

 

 آگاهی از عوامل تولید

 های کشاورزیزمین قابلیت -

 و کیفیت آب کشاورزی کمیت -

 کشاورزیحاصلخیزی خاک  -

 سرمایه گذاری و اعتبارات -

 ورزینیروی کار در بخش کشا -

 ادوات و ماشین آالت کشاورزی -

 

 آگاهی از اقتصاد بازار

 و نقل محصوالت حمل -

 جمع آوری محصوالت -

 درجه بندی محصوالت -

 انبارداری محصوالت -

 بسته بندی محصوالت -

 قیمت محصوالت ساالنه نوسان -

انی درباره قیمت نحوه اطالع رس -

 محصوالت

 توجه به بازار مصرف نوع محصوالت -

 نحوه دسترسی به بازار فروش -

های فروش محصوالت از طریق اتحادیه -

 کشاورزی و خدمات کشاورزی

 فروش تضمینی محصوالت -

تفاوت قیمت فروش در روستا با بازار  -

 مصرف

 

تصمیم گیری کسب مهارت 

 عقالیی 

 منطقهمتناسب با شرایط  الگوی کشت تعیین -

 استفاده از ارقام اصالح شده  -

 استفاده از آبیاری تحت فشار -

 صرفه جویی در منابع آب -

 آگاهی از وضعیت بازار محصوالت کشاورزی -

 تیدسترسی به کانال ها و منابع اطالعا -

 عضویت در تشکل های محلی -

 استفاده بهینه از منابع پایه در بخش کشاورزی -

 بیمه محصوالت -

توجه به شرایط بازار جهت انتخاب نوع محصول  -

 کشت شده

و  سرمایه گذاری جهت ارتقای کارایی در آب، زمین -

 سایر نهاده های کشاورزی

 استفاده از وام و تسهیالت بانکی -

 ط هزینه تولیدتوجه به متوس -

 کارگیری روش های مناسب جهت افزایش راندمانهب -

کارگیری روش های مناسب جهت کاهش خسارات هب -

 محصوالت در طی حمل و نقل

 توجه به بهره وری عوامل تولید -

 توجه به نوسان تولید ساالنه -

توجه به میزان پرت آب، زمین و محصوالت  -

 کشاورزی

جان در بهره وری دامی، استفاده از آموزش مرو -

 زراعی و باغی

 توجه به نوسان درآمد ساالنه -

 توجه به فرآوری محصوالت کشاورزی -

 توجه به هزینه استفاده از خدمات  -

 

 بهره وری

 کارایی و بازده

 اثربخشی و سودمندی 
 توانمندی اقتصادی

قرارگیری در مرحله 

تشخیص  و حل مسائل

 نیازها و اولویت ها

 ارائه راه حل و راهکار

 های کشاورزیایجاد فرایند تفکر در فعالیت

 

 زمین -

 آب -

 خاک -

 نیروی انسانی -

 هانهاده -

 سرمایه -

فرآوری  -

 محصوالت

 شبازار فرو -
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 مواد و روش ها

وجه به ماهیت توسعه ای و کاربردی تحقیق، روش بررسی ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته مبتنی بر توصیف و با ت 

تحلیل بوده است و چارچوب نگرش ساختاری جهت تحلیل عوامل موثر اجتماعی در قالب رهیافت مشارکت در 

می باشد. فرآیند تحقیق بدین پوشش دهنده اهداف تحقیق  بهینه به صورتراستای حفظ تدوام تولید کشاورزی 

صورت است که بعد از جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرهای مشارکت از روستاهای بخش مرکزی ایجرود باال، 

و میزان تأثیر گذاری هر یک از متغیرها را بر  کدگذاری SPSSهای کسب شده با استفاده از نرم افزارداده

 بخش مرکزی شهرستان ایجرود واقع واده است. دهستان ایجرود باال در توانمندسازی اقتصادی مورد بررسی قرار د

روستا  22 خانوار آن در4323 کهنفر جمعیت داشته  29973، 2372اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  بر

سکونت دارند. حجم نمونه از کلیه روستاهای دهستان ایجرود باال بر اساس فرمول کوکران در قالب طبقات جمعیتی 

نفر )سرپرست خانوار( به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده  339تاها تعیین شد. بر این اساس در مجموع روس

 مورد مصاحبه قرار گرفتند.

 محدوده یا قلمرو پژوهش

عرض شمالی واقع گردیدده اسدت.    o 37 32/  تا o 37 2 طول شرقی و o 27 39/  تا o 20 20/  دردهستان ایجرود باال  

ل و جنوب به شهرستان های زنجان و خدابنده، از سمت شرق و غدرب بدا شهرسدتان ابهدر و دهسدتان      از سمت شما

کیلدومتری مرکدز    32گالبر همجوار است. این دهستان از نظر ارتباطی در مسیر جاده زنجان به کردستان و در فاصدله  

 .(4شکل ) است استان زنجان واقع شده

 
  نقشه منطقه مورد مطالعه :2شکل 
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 و بحث ته هایاف 

سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود باال نشان می دهد که میانگین  22شاخص و  27وضعیت مشارکت در سطح 

، 2، زیاد=2گزینه ای پرسشنامه ها )خیلی زیاد= 7می باشد. این میزان با توجه به نتایج طیف  78/2 هاآنمشارکت در 

به  3تک نمونه ای، عدد  tسپس بر اساس آزمون  (.2ل )جدو است بوده( 9، اصال=2، خیلی کم=4، کم=3متوسط=

مقایسه گردید. با توجه به نتایج دهستان ایجرود باال عنوان میانه نظری پاسخ ها با میانگین مشارکت روستاهای 

(. p< 92/9) دارداختالف معنا داری وجود  3مالحظه می شود که بین میانگین مشارکت روستایی و عدد (4)جدول 

 در حد پایین تر از متوسط ارزیابی شده است. دهستانن سطح مشارکت روستاهای بنابرای

 مشاركت در روستاهای دهستان ایجرود باال  وضعیت -1جدول

وضعیت  جمعیت نام آبادی

 مشارکت

وضعیت  جمعیت نام آبادی

 مشارکت

97/4 042 قره سعید 97/4 842 چتز   

99/4 274 خاک ریز 82/2 827 اینچه رهبری   

77/2 040 یک علیااغلب 70/2 222 ختلورقا   

20/4 240 باغکندی 99/4 822 باریک آب   

29/2 2947 االچمن 42/4 892 اوچ تپه   

22/2 784 اقبالغ 02/2 704 احمدکندی   

22/2 077 اغلبیک سفلی 02/2 734 کوسه لر   

 

 برای تحلیل معناداری آن tمشاركت در بخش كشاورزی و نتایج آزمون  میانگین -2جدول

 وضعیت 3استاندارد آزمون= 

تفاوت  %02فاصله اطمینان تفاوت

 میانگین

انحراف  df t دامنه(4معناداری)

 معیار

 تعداد میانگین

 پایین باال

 مشارکت 22 78/2 472/9 -07/22 23 999/9 -23/2 -47/2 -080/9

 

ای روستایی دهستان ایجرود باال در هفضایی وضعیت مشارکت در سکونتگاه -در این خصوص الگوی آرایش مکانی

 می باشد. (3)مقایسه با یکدیگر به شرح شکل
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 نقشه توزیع جغرافیایی وضعیت مشاركت در نواحی روستایی :3شکل 

 به تفکیک ابعاد وضعیت مشاركت در فعالیت های كشاورزی دهستان ایجرود باال

مورد نظر، از  هستان ایجرود باال به تفکیک ابعادهای کشاورزی ددر فعالیتآوردن وضعیت مشارکت  به دستبرای 

به عنوان میانه نظری وضعیت وضعیت  3 که مطرح گردید، عدد همان طورتک نمونه ای استفاده شد.  tآزمون 

. نتایج آزمون حاکی (3جدول ) انتخاب شد مشارکت در فعالیت های کشاورزی دهستان ایجرود باال به تفکیک ابعاد

 آمده باالتر از میانه نظری نمی باشد.  به دست، میزان هیچ یک از ابعاد مورد نظرکه در  از آن است
 

 به تفکیک ابعادهای كشاورزی وضعیت مشاركت در فعالیتبرای تحلیل معناداری  tنتایج آزمون  -3جدول 
 

 مشارکت ابعاد 3استاندارد آزمون= 

 %02فاصله اطمینان تفاوت

 تفاوت میانگین
 معناداری

 (دامنه4)
df t تعداد میانگین انحراف معیار 

 پایین باال

347/9- 794/9- 272/9- 999/9 340 22/2- 229/9 23/4 339 
آگاهی از عوامل 

 تولید

32/2- 73/2- 28/2- 999/9 340 87/20- 480/9 24/2 
آگاهی از اقتصاد  339

 بازار
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 زی دهستان ایجرود باالتوانمندی اقتصادی روستائیان در بخش كشاور وضعیت -4جدول

 جمعیت نام آبادی
وضعیت كشاورزی 

 پایدار
 جمعیت نام آبادی

وضعیت كشاورزی 

 پایدار

 19/1 121 چتز 60/2 529 قره سعید

 31/2 102 خاک ریز
اینچه 

 رهبری
117 65/2 

 31/1 999 ختلورقا 19/1 525 اغلبیک علیا

 67/2 119 باریک آب 09/1 425 باغکندی

 72/1 169 اوچ تپه 14/1 1627 االچمن

 61/2 752 احمدكندی 43/1 012 اقبالغ

 61/2 032 كوسه لر 71/1 577 اغلبیک سفلی

 

 میزان توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش كشاورزی دهستان ایجرود باال

ش های مورد نظر سرانجام وضعیت توانمندی اقتصادی روستائیان در بخمقوالت مطرح شده و ترکیب شاخص با 

آمد. نتایج بیانگر این امر می باشد که توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش  به دستکشاورزی دهستان ایجرود باال 

می باشد و از حد مورد انتظار در  72/2کشاورزی در این منطقه از وضعیت مناسبی برخودار نیست و میانگین آن 

ستری آموزشی جهت اطالع رسانی در این منطقه و عدم طیف لیکرت پایین تر می باشد. در واقع عدم شکل گیری ب

شناخت و درک کشاورزان از وضعیت منابع پایه و بازار شرایط این منطقه را به گونه ای درآورده است که سطح 

 توانمندی از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشد. 

 ید و توانمندی اقتصادی روستائیانرابطه بین آگاهی از عوامل تول

 ؛می باشددر آن بخش ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید مستلزم  بخش کشاورزیرشد اقتصادی در  کلیوربه ط 

از آنجا که بهره وری  بهره وری عوامل تولید است. باالبردن رشد و توسعه بخش کشاورزی در گرو به عبارت دیگر

رتقای آن ارتباط مستقیمی با افزایش سطح عوامل تولید استفاده از منابع مادی و انسانی به طریق علمی است لذا ا

از امکانات و منابع دارد. در واقع ارتقای سطح بهره وری  ی صحیح و بهینهردانش و آگاهی کشاورزان در بهره بردا

در عوامل تولید با پیشرفت فکری و ذهنی کشاورزان و شناخت و درک روابط موجود بین عناصر این عوامل میسر 

آمادگی ذهنی کشاورزان جهت بهره برداری بهینه از منابع در راستای ارتقای بهره وری عوامل  این بین در. می شود

موزش می باشد. بهترین راهکار در این زمینه اتخاذ آآمدن بستری مناسب از یادگیری و  به وجودتولید نیازمند 
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ارتقای بهره وری عوامل تولید می و یادگیری بهره برداری بهینه از منابع در راستای رهیافت مشارکت جهت آموزش 

که کارکرد مشارکت یعنی آگاهی و دانش از عوامل تولید را در توانمندسازی  شدهبنابراین در این تحقیق سعی  ؛باشد

آمده از طریق آزمون  به دست. برهمین اساس نتایج داده شوداقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی نشان 

با  هاین میزان آگاهی کشاورزان از عوامل تولید و سطح توانمندی اقتصادی آنهمبستگی اسپیرمن نشان می دهد ب

 .(2جدول ) رابطه مستقیمی وجود دارد 942/9و سطح معناداری  927/9 ضریب
 

 آگاهی از عوامل تولید و توانمندی اقتصادیبین  رابطه -9 جدول

 مقدار آماره شرح

 927/9 اسپیرمنهمبستگی 

 942/9 سطح معناداری

 339 تعداد

 

این اساس نتیجه می گیریم که ارتقای ظرفیت های شناختی کشاورزان در ارتباط با بهره برداری صحیح از منابع و  بر

بنابراین رهیافت مشارکت در قالب  ؛عوامل تولید می باشد از امکانات پایه اصلی و زیربنایی باالبردن سطح بهره وری

 د نقش موثری در تقویت ظرفیت شناختی کشاورزان داشته باشد. فرایند توانمندسازی اقتصادی می توان

 و توانمندی اقتصادی رابطه بین آگاهی از اقتصاد بازار

های نظام تولید روستایی و کشاورزی است. اهمیت این موضوع تا حدی است که یکی از ضرورت امروزه بازاریابی 

از تولید است و از بازاریابی به  ترای مهمازاریابی مقولهکشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه ب در

در این راستا یکی از عواملی که در موفقیت بازاریابی محصوالت  .شودنام برده می "دست نامریی تولید"عنوان 

به  کشاورزی موثر است ایجاد کانال هایی از ارتباطات پویا بین کشاورزان و بازار فروش محصوالت می باشد.

و جنبه آموزشی جهت  متقاعد کردن به کار می رودکلی مقوله ارتباطات در بخش بازاریابی برای آگاهی و طور

در این بین کارآمدترین مکانیسمی که می  فرایند عرضه محصوالت دارد. توانمندی اقتصادی روستائیان در ارتقای

مبانی اقتصاد بازار موثر واقع شود رهیافت  تواند این ارتباطات را در خود جای دهد و در ایجاد آگاهی و یادگیری

   زیرا مشارکت با ایجاد فضای گفتمان بین کشاورزان، بازار و مصرف کنندگان، دانش و آگاهی ؛مشارکت می باشد

در این  ها را درباره مقادیر موجود برای خرید و فروش و دیگر عوامل موثر بر عرضه محصوالت افزایش می دهد.آن

ش سطح معناداری رابطه بین آگاهی از اقتصاد بازار و توانمندسازی اقتصادی روستائیان در بخش تحقیق جهت سنج

آمده است. بر اساس این جدول  7که نتایج آن در جدول  شدکشاورزی نیز از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده 
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محاسبه شده  824/9ش کشاورزی آگاهی از اقتصاد بازار و توانمندسازی اقتصادی روستائیان در بخمیزان همبستگی 

می  992/9است که این نشان دهنده ارتباط بین این دو متغیر می باشد. از طرفی مقدار معنی داری آزمون همبستگی 

 رابطه مثبت بین و استرابطه معنی داری برقرار  00/9و با توجه به آن نتیجه می گیریم که در سطح اطمینان  باشد

 پذیرفته است. توانمندسازی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی آگاهی از اقتصاد بازار و 
 

 

 بین آگاهی از اقتصاد بازار و توانمندی اقتصادی رابطه -0جدول

 مقدار آماره شرح

 824/9 اسپیرمنهمبستگی 

 992/9 سطح معناداری

 339 تعداد

 

د که بر اساس آن بتوانند تصمیم بگیرند که بنابراین کشاورزان در بحث تولید و عرضه محصول نیاز به اطالعاتی دارن

چه چیز را، چه وقت، به چه مقدار و به چه صورت به بازار عرضه نمایند. در کنار آن آگاهی از وضع قیمت ها در 

امکان دسترسی به آن ها نیز از موارد مهم و ضروری است. رهیافت مشارکت در قالب  ،بازارهای مختلف

ارد تا براساس تکامل دانش و بینش کشاورز، وی را به سمت و سوی تفسیر، تجزیه و توانمندسازی اقتصادی سعی د

 تحلیل وضعیت بازار و نیز ایجاد مهارت های مورد نیاز انتقال دهد. 

  و توانمندی اقتصادی تصمیم گیری مهارترابطه بین 

های اجتماعی است که اورهدر محاست.  مباحثهکسب دانش و آگاهی مستلزم ایجاد فضای گفتمان و  کلیبه طور 

جهت رویارویی با مشکالت شکل های شناختی خود را ای از معانی دست می یابد و ظرفیتانسان به دریای گسترده

تصمیم گیری، محصول مهارت تصمیم گیری و انتخاب می باشد.  مهارت این فضا ایجاد فرایند محصول می دهد.

های خود را و اولویت آن فرد در مرحله حل مساله قرار می گیردطریق  از فعال است که فرایندیکسب دانش و 

 ،با ایجاد فضای گفتمانبه ابزاری نیازمند است تا شکل گیری این بستر با محصول تصمیم گیری  .انتخاب می کند

با ایجاد  فراهم آورد. در این بین رهیافت مشارکت تصمیم گیریو  انتخاب کسب مهارتبستری آموزشی را جهت 

در راستای کسب مهارت در زمینه تصمیم  های خالق و بدیعای یادگیری نقش موثری در تولید دانش و طرح ایدهفض

مشارکت در فرایند توانمندسازی ابزاری است با پیوندهای چندسویه که به پدید آمدن و افزایش دانش و  دارد.گیری 
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برای آزمون رابطه  تصمیم گیری می باشد. مهارت موزشآ بستری برای ایآگاهی، یا دریافت آن اشاره دارد و به گونه

استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  اسپیرمنآزمون همبستگی  نیز از مهارت تصمیم گیری و توانمندی اقتصادی

 222/9مهارت تصمیم گیری و توانمندی اقتصادی آمده ضریب همبستگی بین  به دستآمده است. بر اساس نتایج  8

ه است که این نشان دهنده وجود ارتباط بین این دو متغیر می باشد. از طرفی مقدار معنی داری آزمون محاسبه شد

 روستائیانمهارت تصمیم گیری و توانمندی اقتصادی بنابراین نتیجه می گیریم که بین  ؛می باشد 939/9همبستگی

در فرایند  طریق مکانیسم مشارکت سطح آگاهی افراد ازرابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش 

 افزایش می یابد. هاآن قدرت انتخاب، سطح توانمندسازی
 

 و توانمندی اقتصادی تصمیم گیری مهارترابطه  -1 جدول

 مقدار آماره شرح

 223/9 اسپیرمنهمبستگی 

 939/9 سطح معناداری

 339 تعداد

 

به کارهای جمعی با شبکه ای از روابط  می گیرد. ای است گروهی و در جمع شکلتصمیم گیری پدیدهبنابراین 

نتیجه آن نشر افکار و تبادل اطالعات است. محصول این بستر  که ،فضای گفتمان و مباحثه می باشدآورنده  وجود

  تصمیم گیری می باشد. مهارتشکل گیری 

  نتیجه گیری

 ،الب پارادایم های جدید توسعه روستاییدر ق امروزه شکل گیری فرایند توانمندسازی اقتصادی در بخش کشاورزی 

ها و ها و اولویتدر تعیین محدودیت های شناختی و تصمیم گیریمجهز کردن روستائیان به مهارت نقش مهمی در

 زمینه کهآموزشی  است فرایندیدرواقع پارادایم توانمندسازی  دارد. ها و امکانات موجودبهره برداری بهینه از فرصت

تقویت  هاآنقدرت تصمیم گیری در فراهم و  روستائیان در شناختی و ادراکی مهارت های کسب هترا ج های الزم

 .یکی از ابزارهایی که می تواند در شکل گیری این فرایند موثر واقع شود رهیافت مشارکت می باشد .می کند

شناخت آن ورزان و تقویت آمادگی ذهنی کشادر  ابزاری کارآمد خود با سازوکارهای آموزشی و یادگیریمشارکت 

بنابراین هدف از تدوین مقاله  ؛موجود در نواحی روستایی می باشد تناها جهت ارزیابی و نظارت بر منابع و امکا

، نشان دادن نقش مشارکت در شکل گیری فرایند توانمندی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی دهستان حاضر

ایجاد این توانمندی حول دو محور شناخت و آگاهی از وضعیت عوامل  د.ایجرود باال در شهرستان ایجرود می باش

 در بخش کشاورزی که گویای توانمندسازی اقتصادی تولید و اقتصاد بازار شکل و در نهایت مهارت تصمیم گیری

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2931 ستانزم ،44ی شماره، زدهمیی، سال سیایجغرافی فضای پژوهش -یعلمی فصلنامه                                                        77

  

ر های انجام یافته در منطقه نشان می دهد سطح مشارکت ددر این راستا بررسی می آورد. به وجودرا  می باشد

آمده از آزمون  به دست. در این بین نتایج استپایین تر  78/2های مورد نظر از حد مورد نظر با میانگین سکونتگاه

با ضریب مهارت تصمیم گیری و توانمندی اقتصادی ها نشان می دهد بین همبستگی اسپیرمن جهت اثبات فرضیه

مکانیسمی می باشد که در  ،دارد. موید این ارتباط ارتباط مستقیمی وجود 939/9و سطح معناداری  223/9همبستگی 

از وضعیت عوامل تولید و آگاهی از  برخاسته از مشارکت شکل می گیرد. عناصر این مکانیسم آگاهی آگاهیقالب 

نتایج آزمون وضعیت اقتصاد بازار می باشد که دستاورد آن شکل گیری مهارت تصمیم گیری در کشاورزان می باشد. 

آگاهی از وضعیت عوامل تولید و آگاهی از وضعیت اقتصاد نگر ارتباط مستقیم این عناصر یعنی رابطه بین اسپیرمن بیا

برقراری ارتباط بین این می باشد. با  824/9و  927/9بترتیب با ضرایب همبستگی  توانمندسازی اقتصادیو بازار 

را با ی اقتصادی روستائیان در بخش کشاورزی توانمندسازارتباط بین مشارکت و مکانیسم  تواندر نهایت می عناصر

وضعیت  ،توجه به مدل مفهومی تحقیق ترسیم کرد. با توجه به پایین بودن سطح مشارکت در روستاهای مورد مطالعه

از  72/2نیز با میانگین  و کنترل روستائیان بر عوامل تولید، فرآوری محصوالت و مکانیسم بازار توانمندی اقتصادی

مهارت های ادراکی آمده بیانگر این است که هنوز  به دستکلی نتیجه به طوربی برخوردار نمی باشد و شرایط مناس

 ؛فراهم نشده است آموزش و یادگیریدر بین کشاورزان منطقه شکل نگرفته و بسترهای الزم جهت  و شناختی

به عنوان به رهیافت مشارکت  توجه ،وضعیت و تقویت توانمندی اقتصادی روستائیاناز این  خروج بنابراین برای

و متولیان توسعه  مسووالندر کشاورزان از سوی  مهارت ابزاری آموزشی با هدف افزایش اطالعات، دانش و

  اقتصادی در مناطق روستایی الزم می باشد.
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 منابع 
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