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مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
)743-755(1395، 3, شماره 47- 2دوره 

:E-mailوکیل حیدري سارباننویسنده مسئول:* Vheidari56@Gmail.com،

استان اردبیلتحلیل عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان
2عبدالرضا رکن الدین افتخاريو*1وکیل حیدري ساربان

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی.دانشیار، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، 1
جغرافیا و برنامه ریزي روستایی.استاد دانشگاه تربیت مدرس، استاد ، 2

)19/3/9تاریخ تصویب: -26/9/92فت: (تاریخ دریا

چکیده

وري کشاورزي مستلزم افزایش و تامین پایدار مواد غذایی، امنیت غذایی و ارتقاي بهره
نیاز به نیزباشد که آنافزایش کارایی، اصالح ساختار مدیریتی و بازآفرینی کشاورزان می

،چنین. همدارددر کشاورزان، مهارت و تغییرات رفتاريتغییرات اساسی در دانش، نگرش
هاي فضایی هر منطقه مایهکه درونهاي محیطی، اقتصادي و اجتماعی به دلیل اینپتانسیل

سازي از عوامل موثر در توانمند،کندشود و فعالیت در عرصه فضا را تسریع میمحسوب می
نمندسازي تبیین عوامل موثر بر تواحاضرهدف کلی مقالهشود.کشاورزان محسوب می
آوري . جهت جمعاست. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تبیینی استکشاورزان استان اردبیل 

نامه به کشاورزان ساکن در مناطق روستایی استان اردبیل که جامعه اطالعات از طریق پرسش
برداران کشاورزي تعداد کل بهره،مراجعه شد. در این میان،شودآماري تحقیق را شامل می

برداران کشاورزي براي تعیین حجم نمونه بهره،چنینبرآورد گردید. هم109187ن اردبیل استا
نفر 256حجم نمونه ،ساکن در نقاط روستایی از طریق فرمول کوکران استفاده و در نهایت

نظرات کارشناسان مختلف سازمان نقطهنامه ازتعیین گردید. براي تعیین روایی محتواي پرسش
ریزي روستایی و ترویج ي استان اردبیل و دانشجویان رشته جغرافیا و برنامهجهاد کشاورز

نامه نیز از ضریب آلفاي براي تعیین پایایی کمی پرسش،چنینکشاورزي استفاده شد. هم
تحلیل محاسبه شد. نتایج حاصل از مدل 75/0، استفاده شد که SPSSافزار کرونباخ و نرم

ترین تاثیر را درصد بیش36/0درصد و اقتصادي با 44/0عی با مسیر نشان داد که عامل اجتما
درصد تاثیر 35/0در میزان توانمندسازي کشاورزان دارد و در مرحله، بعد عامل محیطی با 

باشد.می

توانمندسازي، توسعه کشاورزي، کشاورزان، تحلیل مسیر، استان اردبیل.:يکلیدهاي واژه

قدمهم
با وجودي که کهدهدنشان میFAOمطالعات 

در تمام باشند، اما تقریباًکشورها در حال رشد می
کشورهاي جهان سوم جمعیت فعال در بخش کشاورزي 

رغم افزایش از نظر اقتصادي در حال کاهش است و علی

درصد جمعیتی که در تقاضاي جهانی براي غذا،
از طریق کشاورزي کشورهاي در حال توسعه مستقیماً

نمایند، سیر نزولی دارد و افزایش تولید میامرار معاش
،که به علت افزایش تعداد تولیدکنندگان باشدبیش از آن

کارگیري مستلزم افزایش تولید محصوالت کشاورزي با به
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نیروي انسانی توانمند در بخش کشاورزي یا به عبارتی 
لغتنامهدر). FAO, 1993توانمندسازي کشاورزان است (

قدرتاعطايمعنايبهتوانمندسازيد،آکسفورانگلیسی
یعنیمردمبهقدرتاعطايواستشدهبیانمردمبه

وعملانجام،جهتآنانساختنتواناوتوانایی،ارتقاي
. )(Roknaldin Eftekhari and et al, 2009: 52اقدام

شدهتشکیلهمزمانطوربهمولفهسهازتوانمندسازي
شود،مینامیدهشرطپیشیامنابعمولفهاولین: است

نتایجنیزسومینوعاملیتیاوعملعنصرمولفهدومین
دوبهشرطپیشکهشودمیگفته،اساسهمینبر.است

. استتقسیمقابلتوانمندسازيزمینهومنابعقسمت
هاییسرمایهوعواملتوانمندسازيمنابعگفتتوانمی

حفظناگهانیيهاشوكبرابردرراکشاورزانکههستند
زمینهولیکنندمیتسهیلراتوانمندسازيوکنندمی

کهاستمانند آن ومحیطخصوصیاتتوانمندسازي
,.Klantari et al(کندمیتسهیلراآنهاتوانمندسازي

در یکرداست سه رویگفتن.)108-109 :2010
یکردرویرندهمدنظر است که در برگيتوانمندساز

یکرددر رو.باشدیمیو روانشناختیزشیانگی،ارتباط
آن یقاست که از طرینديفرآيتوانمندسازی،ارتباط

تقسیمدرسعیرهبریاومدیرمجموعه،اجتماع،یک
Heidari)دارددستانشزیربیندرخودقدرت

Sarban, 2009) .توانمندسازي،انگیزشیرویکرددر
کهستراتژياهر.داردافرادانگیزشیتمایالتدرریشه
-تصمیم(خودکاريفعالیتحقتعیینافزایشبهمنجر
پیدرراآنهاتوانمنديگرددافرادنفسکفایتو) گیري
رویکردهايدر. (Mohmmadi, 2006)داشتخواهد

ازتوانمندسازياستقراربهاعتقادانگیزشی،وارتباطی
.باشدمیموقعیتیهايیگویژتسهیلویابیدستطریق

ایجادکنندهشرایطحضورعدموحضوربه،واقعدر
درصورتی. شودمیتوجهکاريمحیطدرتوانمندسازي

روانیتفسیروتعبیرروانشناختیتوانمندسازيدرکه
بیانبه. استشرایطاینبهآنهاالعملعکسیاافراد

بهافرادالعملعکسروانشناختیتوانمندسازيدیگر،
,Afja & Miri)استختاريساتوانمندسازيشرایط

2009).
توانمندسازي کشاورزان از پیشHayesبه باور 

هاي ضروري براي دستیابی به توسعه کشاورزي شرط

).Hayes, 2000:120(باشدپایدار می
کشاورزان فرآیند ارتقاي ظرفیتتوانمندسازي،	چنینهم

,Sarvanan(باشد. باال بردن قدرت انتخاب میبه منظور 

توانمندسازي کشاورزان به عنوان یک ،و نیز)305 :2007
هاي کشاورزي در رویکرد نوین انگیزش درونی فعالیت

به معنی آزاد کردن نیروهاي درونی مناطق روستایی،
چنین فراهم کردن بسترها و به وجود کشاورزان و هم

ها و ها براي شکوفایی استعدادها، تواناییآوردن فرصت
Heidari)باشدان میهاي آنشایستگی sarban, 2009).

سازي به عنوان فرآیند گروهی توانمندSteainاز نظر 
اجتماعی و فردي میات(رهبري) تغییرجهت هدایت و

بخشی مانند هاي تواننتایج فعالیتبهعموماًکهباشد.
، عزت نفس واالتر و یا به موفقیت بیشتریابیقدرت دست

منجر در کشاورزانصیکنترل مازاد بر درآمد شخ
Blauزعم به،چنین. هم)Steain, 1997: 1(گرددمی

&Alba توانمندسازي کشاورزان به معنی تشویق آنان
گیرهایی است که بر تصمیمبراي مشارکت بیشتر در

که فضایی براي فعالیت آنها موثر است، یعنی این
هاي خوبی را کشاورزان فراهم شود تا بتوانند ایده

Blau)ینند و آنها را به عمل تبدیل کنند. بیافر & Alba,

هاي علمی توان گفت یافته. در این ارتباط می(2005
جهت توانمندسازي کشاورزان ابتدا که دهد نشان می

باید از تغییرات فکري و نگرشی کشاورزان آغاز کرد 
)Riahi,2005هاي علمی نشان می). افزون بر این، یافته-

دلیل محیطی، اقتصادي و اجتماعی بههاي دهد پتانسیل
شود هاي فضایی هر منطقه محسوب میمایهکه دروناین

کند از عوامل موثر و فعالیت در عرصه فضا را تسریع می
شود.سازي کشاورزان محسوب میتوانمنددر 

اي مستقیم و فرض بر این است که رابطه،چنینهم
وري بهرهعلت و معلولی بین توانمندسازي کشاورزان و 

که نقش توانمندسازي به در حالی،کشاورزي وجود دارد
کاهش فقر در سطح وسیعی شناخته شده است

(Roknaldin Eftekhari et al., اثرات ،و نیز(2009
توانمندسازي در برگیرنده توزیع قدرت بین کشاورزان، 

هاي مختلف، ارتقاي پذیري آنان از جنبهکاهش آسیب
گذاري بیشتر در کاهش فقر، سرمایهاطالعات اقتصادي، 

زمینه آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و نیز فرهنگ 
به عنوان وسیله تکامل هویت اجتماعی، برخورداري از 
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745...تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان: حیدري ساربان و رکن الدین افتخاري

ابزارها و مهارت الزم، توسعه نهادهاي مدنی، پرورش 
,Aliniaباشد (تفکر انتقادي در مناطق روستایی می

2005.(
از زوایاي علمی گفتنی است علماي علوم مختلف

که در این میان اندمتفاوت به مساله نگاه کرده
اقتصاددانان از زاویه اقتصادي به توانمندسازي نگاه می

به .کنند و معتقدند که افراد توانمند عملکرد باالیی دارند
سود بیشتري ،در مقایسه با افراد غیرتوانمند،عبارتی

& Rotemberg, 1994.(Briefکنند (نصیب خود می

Motowidlo در مطالعات خود دریافتند که در فرآیند
مدیریت کشاورزي ضرورت دارد بستر جهت مشارکت 
نیروي کار، مداخله گروهی، استقالل و توسعه کارگروهی 
به صورت خودمدیریتی فراهم شود زیرا مشارکت سازنده 

& Brief(استگرو توانمندسازي کشاورزان در

Motowidlo, 1998: Rosenberg،چنین). هم710-715

یان این احساس را داشته یبر این عقیده است اگر روستا
باشند که داراي شایستگی شخصی و فردي هستند عزت 

شوند نفس آنها باال رفته و متعاقب آن بیشتر توانمند می
)Rosenberg, 1976: 680-681( .Cliford معتقد است

قلمرو توسعه درتوانمندسازي یک فرآیند است و«که 
کشاورزي مستلزم تعهد مروجین و مسئولین بخش 
کشاورزي و کشاورزان در تمامی سطوح توسعه کشاورزي 

Fullamاست ( & Lando: 2000(.
توان گفت افزایش و تامین پایدار مواد می،در نهایت

وري کشاورزي غذایی، امنیت غذایی و ارتقاي بهره
ار مدیریتی و مستلزم افزایش کارایی، اصالح ساخت

هم نیاز به تغییرات باشد.که آنبازآفرینی کشاورزان می
، مهارت و تغییرات رفتاري در اساسی در دانش، نگرش

کشاورزان خواهد داشت. مسائل دانشی و مهارتی اموري 
ل یشود، گرچه مساهستند که از طریق آموزش حل می

هاي شوند ولی برنامهانگیزشی به سختی حل می
وثر به رفع بعضی از این مشکالت کمک آموزشی م

Solvingکند (می & Lessen, 2007(.چنینهم،Ilyes بر
نهادینه شدن دموکراسی، مشارکت که این اعتقاد است 

هاي اجتماعی نقش مهمی را در افراد و وجود جنبش
گر در این سازي کشاورزان دارد و عامل تسهیلتوانمند

هاي الکترونیکی هجمعی و شبکزمینه وسایل ارتباط
ها نشان افزون بر این یافته)Ilyes, 2003: 5(باشد.می
وري، آمادگی دهد ارتقاي رضایت شغلی، افزایش بهرهمی

رقابت و جلب اعتماد، اثر بخشی، رضایت و نوآوري 

کشاورزان نقش مهمی را در توانمندسازي آنان بازي 
موزش آکهاستمعتقدSarvanan،کند. عالوه بر اینمی

ا زیرا آنها ر،باشدسازي کشاورزان میرکن اساسی توانمند
نیز جدید را پذیرفته و خودشانتتغییراتا سازد قادر می

). Sarvanan, 2007: 302(نددست به تغییر بزن
Windle در مطالعات خود به این نتیجه رسید بین

هاي کشاورزي، میزان دسترسی به منابع استفاده از نهاده
آالت مورد الگوي مصرف مواد غذایی و ماشینمالی،

داري استفاده و توانمندسازي کشاورزان رابطه معنی
,Windle(وجود دارد Whiteچنین ). هم30-35 :2005

هاي توانمندسازي کشاورزان اي پیرامون روشدر مطالعه
هاي تولیدي، به این نتیجه رسید عضویت در تعاونی

ترویجی، میزان ارتباط با میزان ارتباط با مددکاران 
ساالن از عوامل موثر در توانمندسازي کشاورزان هم

,White(شودمحسوب می ). در واقع 67-68 :2006
Wellins et al.(2009) در تحقیقات خود عوامل موثر بر

دانند:توانمندسازي کشاورزان را شامل موارد زیر می
کیفیت منابع آب و خاك، میزان بارندگی متوسط 

Windle etساالنه، و نوع روستا به لحاظ اوضاع طبیعی (

al., 2009: در مورد Wallertein،چنینهم.)54-57
عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان تحقیقی انجام 

میزان ارتباط با کهبه این نتیجه رسیده استداده و
مروجین، میزان ارتباط با شوراهاي شهري، میزان ارتباط 

ي مردمی، میزان ارتباط با مراکز حمایتی و هابا تشکل
بازرگانی از عوامل موثر در توانمندسازي کشاورزان 

عالوه ه). ب(Wallertein, 2005: 20شود محسوب می
Storey در مطالعات خود پیرامون توانمندسازي

روستاییان به این نتیجه رسید که بین کیفیت منابع آب 
ظ اوضاع طبیعی، و خاك کشاورزي، نوع روستا به لحا

میزان بارندگی متوسط سالیانه و توانمندسازي 
,Storeyروستاییان رابطه معنی داري وجود دارد (

در مطالعات خود Stiles،چنین). هم2007:130-136
هاي غیر دولتی در توسعه مناطق پیرامون نقش سازمان

روستایی به این نتیجه رسیده است که بین میزان ارتباط 
هاي تولیدي، اي مردمی، عضویت در تعاونیهبا تشکل

میزان ارتباط با شوراها و ارتباط با مروجین و 
داري وجود توانمندسازي کشاورزان رابطه معنی

در Stiles, 2007: 841-842 .(Rotemberg(دارد.
تحقیقات خود عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان را 

دانند:شامل موارد زیر می
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آالت ن زراعی، تعداد و نوع ماشیننوع مالکیت زمی
مورد استفاده، میزان استفاده از منابع مالی، میزان  

هاي کشاورزي و میزان درآمد خانوار استفاده از نهاده
)Rotemberg, 2004: 684-689عالوه بر این .(،

Rosemary در مطالعات خود دریافت که بین بعد فاصله
کیفیت منابع ا،گزینی روستترین شهر، مکانتا نزدیک

آب و خاك کشاورزي، و توانمندسازي کشاورزان رابطه 
). با Rosemary, 2000: 450-455داري وجود دارد (معنی

توان گفت که در چارچوب رویکرد توسعه این توصیف می
پایدار سه عامل محیطی، اجتماعی و اقتصادي در 

.توانمندسازي کشاورزان موثر است
ها و اردبیل قابلیتاستانبا توجه به اینکه

اقلیم ؛استعدادهاي فراوانی در زمینه کشاوزي دارد
هاي وسیع، منابع آب خیز، و دشتمناسب، خاك حاصل

وفراوانانسانینیرويهاي گیاهی، کافی، تنوع گونه
استاناینکهسازدمیفراهمرازمینهاینعواملسایر

بهترکشاورزي،محصوالتوغذاییموادتولیدعرصهدر
محسوبمزیتنوعیکعواملاین،عبارتیبه.کندعمل
بالقوههايظرفیتاینازحالاینباولی. شودمی

سوادي،بیفقر،ازوبکندچندانیاستفادهاستنتوانسته

. بردمیرنجمانندآن وکشاورزيپایینکاراییتغذیه،ءسو
هرهبوگسترشبرايالزمهايزمینهایجاد،راستاایندر

سطحدرکشاورزيبخشبالقوههايپتانسیلازگیري
وريبهرهقبیلازمتعددهاينارساییدلیلبهاستان
مدیریت، عدم کارایی واحدها، و درضعفعوامل،پایین

هاي سنتی تولید از نیل به رشد مطلوب اعمال شیوه
گیري مناسب از بهره،توسعه بازمانده است و از طرفی

ه بخش کشاورزي تا حدودي به توانمند پتانسیل بالقو
لیتحلمقالهنیاهدف. داردیسازي کشاورزان بستگ

یملیاردباستانکشاورزانيتوانمندسازبرموثرعوامل
این مطالعه به دنبال آن است که و در این راستا، . باشد

این سئوال را مورد بررسی و کاوش قرار دهد: آیا بین 
قتصادي با توانمندسازي عوامل محیطی، اجتماعی و ا

کشاورزان استان اردبیل ارتباط معنادار وجود دارد؟ در 
این ارتباط ابتدا مبانی نظري توانمندسازي کشاورزي 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس، عوامل موثر بر 
توانمندسازي کشاورزان استان اردبیل بررسی گردیده 

است.

: چارچوب نظري پژوهش؛ 1شکل
هاي تحقیق. ذ: یافتهمآخ
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مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
)743-755(1395، 3, شماره 47- 2دوره 

:E-mailوکیل حیدري سارباننویسنده مسئول:* Vheidari56@Gmail.com،

روش تحقیق
هدف این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازي 

. تحقیق حاضر از نوع استکشاورزان استان اردبیل 
رود. شمار میتحقیقات پیمایشی توصیفی، تحلیلی به

متغیرهاي تحقیق حاضر، شامل متغیر مستقل و 
وامل وابسته بودند که متغیرهاي مستقل در برگیرنده ع

گزینی روستا، نوع روستا به لحاظ اوضاع محیطی (مکان
طبیعی، کیفیت منابع آب و خاك، بعد فاصله تا 

ترین شهر، وضعیت آب و هواي روستا، میزان نزدیک
(میزان درآمد بارندگی متوسط سالیانه) عوامل اقتصادي

هاي خانوار، میزان زمین کشاورزي، استفاده از نهاده
ستفاده از منابع مالی، الگوي مصرف کشاورزي، میزان ا

آالت مورد استفاده، پراکندگی مواد غذایی، ماشین
هاي کشاورزي، نوع مالکیت زمین زراعی، نرخ زمین

اشتغال و تعداد محصوالت مورد کشت، تنوع بخشی به 
هاي اقتصادي) و عوامل اجتماعی (میزان ارتباط فعالیت

ترویجی، میزان با مروجین، میزان ارتباط با مددکاران 
هاي ارتباط با شوراهاي اسالمی، عضویت در تعاونی

هاي مردمی، میزان تولیدي، میزان ارتباط با تشکل
ارتباط با مراکز حمایتی و بازرگانی، میزان ارتباط با 

باشد و متغیر وابسته این تحقیق توانمند ساالن  میهم
در پژوهش حاضر منظور از باشد. سازي کشاورزان می

انمندسازي، فرآیند قدرت بخشیدن به کشاورزان تو
شود تا باشد و در این فرآیند به کشاورزان کمک میمی

بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند. 
هاي درونی توانمندسازي در این معنی به بسیج انگیزه

شود، تا توسعه کشاورزي را شتاب کشاورزان منجر می
بیشتري ببخشند.
نامه به وري اطالعات از طریق پرسشآجهت جمع

کشاورزان ساکن در مناطق روستایی استان اردبیل که 
شود مراجعه شد که در جامعه آماري تحقیق را شامل می

برداران کشاورزي استان اردبیل این میان تعداد کل بهره
براي تعیین حجم ،چنینبرآورد گردید. هم109187
ازروستایین در نقاط برداران کشاورزي ساکنمونه بهره

تعداد حجم ،طریق فرمول کوکران استفاده و در نهایت
نفر تعیین 256برداران کشاورزي نمونه تعداد بهره

ها براي روش گردآوري داده،گردید. در این مقاله
گویی به فرضیه بنیادین، به دو صورت اسنادي پاسخ
بزار هاي اولیه) و ا(دادههاي ثانویه) و پیمایشی(داده

نامه بوده است. مورد استفاده در روش پیمایشی، پرسش
از طریق این ابزار عوامل اقتصادي، اجتماعی و محیطی  
موثر بر توانمندسازي کشاورزان استان اردبیل به کمک  

سوال بسته مورد سنجش قرار گرفت. براي 81
دهی میزان توانمندسازي از طیف پنج قسمتی امتیاز

ید. در مرحله امتیاز دهی، از آنجا که لیکرت استفاده گرد
اي از سئواالت در جهت منفی مطرح شده بودند، با دسته

گذاري مجدد براي این کد، SPSSافزار استفاده از نرم
دسته از سئواالت انجام شد. بنابراین، امتیاز سئواالت با 

-3= موافقم، 4= کامال موافقم، 5جهت مثبت به صورت: 
= کامال مخالفم، و در مورد 1الفم، و= مخ2نظري ندارم، 

سئواالت منفی عکس این حالت مورد استفاده قرار 
در تحقیق حاضر جهت تعیین ،افزون بر اینگرفت.

همکارنامه تهیه شده، از نظرات چند روایی پرسش
لعه، دانشجویان نظر در حیطه موضوع مورد مطاصاحب

زي ریزي روستایی و ترویج کشاورجغرافیا و برنامه
استان وکارشناسان ارشد سازمان جهاد کشاورزي

-براي تعیین پایایی کمی پرسش،چنین. هماستفاده شد
، SPSSنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ و نرم افزار 

مقدار آلفاي کرونباخ براي عامل اقتصادي استفاده شد. 
77/0و عامل محیطی 76/0، عامل اجتماعی 72/0

شود.ی میمحاسبه شد که مطلوب تلق
تعداد روستاهاي نمونه نمونه تحقیق با در نظر 
گرفتن میزان جمعیت روستاها، دوري و نزدیکی به شهر، 
قرارگیري در کنار جاده اصلی و دور از جاده اصلی بر 

27برابر با %95اساس فرمول کوکران و ضریب اطمینان 
گیري تصادفی طبقه روستا با روش نمونه1862روستا از 

) توزیع جغرافیایی روستاهاي 1یین شد که نقشه (اي تع
دهد.نمونه تحقیق را نشان می
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1395، 3، شماره47-2دوره یرانمجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ا748

نحوه سنجش و انتخاب نوع روستاها از لحاظ اوضاع 
است که محققین از نزدیک تیپ طبیعی بدین قرار بوده

مشاهدات خود را با ،روستاها را مشاهده نموده و سپس
نفوس و مسکن اطالعات متسخرج از سرشماري عمومی 

هاي استان اردبیل تطبیق داده و در نهایت به شهرستان
نسبت فراوانی هر نوع روستا، تعداد نمونه در هر نوع 

بر اساس شاخص وضعیت ،رومشخص گردید. از این
) درصد48روستا از نوع کوهستانی(12ارتفاعی تعداد 

5) و تعداد درصد38روستا از نوع دشتی(10تعداد 
) انتخاب درصد14کوهستانی(-اينوع جلگهروستا از 

) موقعیت استقرار روستاهاي نمونه استان 2شدند. نقشه (
دهد. در مقاله حاضر با توجه را بر اساس ارتفاع نشان می

آوري شده از به مبانی نظري تحقیق و اطالعات جمع
نامه و تعیین متغیرهاي موثر بر طریق پرسش

به تجزیه و تحلیل ،ردبیلتوانمندسازي کشاورزان استان ا
د هاي آماري مختلف ماننمتغیرها با استفاده از آزمون
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749...تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان: حیدري ساربان و رکن الدین افتخاري

هاي تحلیل همبستگی و مدل تحلیل مسیر روش
ها مورد پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، این فرضیه

گیرند:آزمون قرار می
بین عامل اقتصادي و توانمندسازي کشاورزان رابطه 

داري وجود دارد.معنی
امل محیطی و توانمنداسازي کشاورزان رابطه بین ع

داري وجود دارد.معنی
ورزان رابطه بین عامل اجتماعی و توانمندسازي کشا

داري وجود دارد.معنی

نتایج و بحث
تحقیقتوصیفیهايیافته

) نشان 1هاي توصیفی جدول (نتایج حاصل از یافته
رین تگزینی روستا  بیشدهد که در مورد مکانمی

در 1/9ترین فراوانی با در سطح کم و کم1/35فراوانی با 
سطح خیلی زیاد ارزیابی شدند. وضعیت نوع روستا به 

گویان در سطح درصد پاسخ1/19لحاظ اوضاع طبیعی 
در سطح متوسط، 1/30در سطح کم، 5/20خیلی کم، 

در سطح خیلی زیاد برآورد 1/13در سطح زیاد و 2/17
ترین منابع آب و خاك، بیشکیفیت گردید. در مورد 

ترین فراوانی با در سطح متوسط و کم6/30فراوانی با 
در سطح خیلی زیاد ارزیابی شدند. در مورد  بعد  3/13

گویان در درصد پاسخ6/29ترین شهر فاصله تا نزدیک
در سطح 5/12در سطح کم، 3/10سطح خیلی کم، 

در سطح خیلی 8/21در سطح زیاد و 7/25متوسط، 
اد برآورد گردید. وضعیت آب و هواي روستا زی
در 6/32گویان در سطح خیلی کم، درصد پاسخ1/25

در سطح زیاد و 5/6در سطح متوسط، 2/24سطح کم، 
در سطح خیلی زیاد برآورد گردید. در مورد میزان 6/11

در سطح خیلی 5/30بارندگی سالیانه بیشترین فراوانی با 
سطح  خیلی زیاد ارزیابی در9/5کم و کمترین فراوانی با 

گویان در درصد پاسخ4/11شدند. میزان درآمد خانوار 
در سطح 7/25در سطح کم، 7/15سطح خیلی کم، 

در سطح خیلی 6/16در سطح زیاد و 6/30متوسط، 
درصد 8/15زیاد برآورد گردید. میزان زمین کشاورزي 

در سطح کم، 6/10گویان در سطح خیلی کم، پاسخ
در 6/30در سطح زیاد و 8/19طح متوسط، در س9/22

سطح خیلی زیاد برآورد گردید. در مورد میزان استفاده 
در سطح متوسط 1/27از منابع مالی بیشترین فراوانی با 

در سطح کم ارزیابی شدند. 9/11و کمترین فراوانی با 
درصد 7/24وضعیت الگوي مصرف مواد غذایی 

ر سطح کم، د6/19گویان در سطح خیلی کم، پاسخ
در 5/23در سطح زیاد و 6/14در سطح متوسط، 5/18

سطح خیلی زیاد برآورد گردید. در مورد عدالت اجتماعی 
در سطح کم و کمترین فراوانی 5/25بیشترین فراوانی با 

در سطح خیلی کم ارزیابی شدند. در مورد 5/8با 
گویان در درصد پاسخ7/12آالت مورد استفاده  ماشین

در سطح 9/9در سطح کم، 7/15ی کم، سطح خیل
در سطح خیلی 4/30در سطح زیاد و 2/31متوسط، 

هاي زیاد برآورد گردید. در مورد پراکندگی زمین
گویان در سطح خیلی کم، درصد پاسخ7/22کشاورزي 

در 6/10در سطح متوسط، 4/10در سطح کم، 8/40
در در سطح خیلی زیاد برآورد گردید. 5/15سطح زیاد و 

درصد 1/31هاي کشاورزي مورد میزان استفاده از نهاده
در سطح کم، 6/32گویان در سطح خیلی کم، پاسخ

در 9/8در سطح زیاد و 6/12در سطح متوسط، 5/14
درصد 9/27نرخ اشتغال سطح خیلی زیاد برآورد گردید. 

در سطح کم، 2/23گویان در سطح خیلی کم، پاسخ
در 1/17در سطح زیاد و 6/16در سطح متوسط، 2/15

بخشی به سطح خیلی زیاد برآورد گردید. در مورد تنوع
در سطح 3/28ترین فراوانی با هاي اقتصادي، بیشفعالیت

در سطح خیلی زیاد 2/10ترین فراوانی با کم و کم
ارزیابی شدند. در مورد میزان ارتباط با مروجین، 

ترین در سطح متوسط و کم3/34ترین فراوانی با بیش
در سطح خیلی کم ارزیابی شدند. در مورد 1/6فراوانی با 

ترین فراوانی با میزان ارتباط با مددکاران ترویجی، بیش
در 6/7در سطح خیلی زیاد و کمترین فراوانی با 4/32

سطح خیلی کم ارزیابی شدند. در مورد میزان ارتباط با 
در سطح8/27ترین فراوانی با شوراهاي اسالمی، بیش

در سطح خیلی زیاد 8/10ترین فراوانی با متوسط و کم
هاي تولیدي، ارزیابی شدند. در مورد عضویت در تعاونی

در سطح خیلی زیاد و 3/32ترین فراوانی با بیش
در سطح خیلی کم ارزیابی 1/12ترین فراوانی با کم

هاي مردمی، شدند. در مورد میزان ارتباط با تشکل
در سطح خیلی زیاد و کمترین 31بیشترین فراوانی با 

در سطح کم ارزیابی شدند. در مورد 4/12فراوانی با 
ترین فراوانی میزان ارتباط با مراکز حمایتی و مالی، بیش

در سطح 3/12ترین فراوانی با در سطح کم و کم4/26با 
متوسط ارزیابی شدند. 
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عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزاندرصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار-1جدول 

یف
رد

خیلی متغیر
کم

خیلی زیادمتوسطکم
زیاد

انححراف میانگین
معیار

دامنه 
امتیاز

(%)پاسخگویاندرصد
0-5/241/352/111/201/935/514/217مکان گزینی روستا1
0-1/195/201/302/171/1332/399/215نوع روستا به لحاظ اوضاع طبیعی2
0-3/155/206/304/203/1311/413/125کیفیت منابع آب و خاك3
0-6/293/105/127/258/2121/414/319بعد فاصله تا نزدیکترین شهر4
0-1/256/322/245/66/1124/335/223وضعیت آب و هواي روستا5
0-5/301/276/159/209/521/224/211میزان بارندگی متوسط سالیانه6
0-4/117/157/256/306/1632/411/323میزان درآمد خانوار7
0-8/156/109/228/196/3041/414/225میزان زمین کشاورزي8
0-3/199/111/272/235/1832/525/227میزان استفاده از منابع مالی9

0-7/246/195/186/145/236/411/320الگوي مصرف مواد غذایی10
0-7/127/159/92/314/3045/225/221ماشین آالت مورد استفاده 11
0-7/228/404/106/105/1565/388/129پراکندگی زمین هاي کشاورزي12
0-1/316/325/146/129/865/255/215هاي کشاورزيمیزان استفاده از نهاده13
0-9/272/232/156/161/1751/336/223شتغالنرخ ا14
0-5/233/286/154/222/1056/465/223بخشی به فعالیت اقتصادي تنوع15
0-1/68/113/343/335/1489/445/318میزان ارتباط با مروجین 16
0-6/75/109/206/284/3205/525/228میزان ارتباط با مددکاران ترویجی17
0-5/165/248/274/208/1032/414/316میزان ارتباط با شوراهاي اسالمی18
0-1/125/153/208/193/3258/478/118هاي تولیديعضویت در تعاونی19
0-5/164/122/219/183125/533/221هاي مردمیمیزان ارتباط با تشکل20
0-5/176/101/141/256/3241/435/325میزان ارتباط با مراکز حمایتی21
0-6/244/263/126/169/1932/511/214ساالنمیزان ارتباط با هم22

هاي تحقیقمآخذ: یافته

ها براي تحلیل و آزمون فرضیه بانک اطالعات داده
ها در دوتشکیل شد و پس از پردازش، تحلیل داده

ام گرفت:و روش تحلیل مسیر انجدوبخش خی
-کايآزمونازاستفادهباهادادهتحلیلوتجزیه

اسکویر
شود نتایج ) دیده می2که در جدول (طوريهمان

هاي مختلف اسکویر در رابطه با ویژگیآزمون کاي
هاي اقتصادي، اجتماعی و گویان از منظر مولفهپاسخ

داري خی محیطی نشان داد با توجه به اینکه سطح معنی
تر از ها  به جز عامل محیطی  کممی عاملدو در تما

شود و با تایید میH1فرض ،اینبنابر؛است05/0
توان گفت  که  بین عامل میدرصد95اطمینان 

رابطه با توانمندسازي کشاورزاناجتماعی و اقتصادي 
داري وجود دارد.معنی

هاي اقتصادي،اجتماعی و هاي مختلف افراد از منظر مولفهیژگیاسکویر جهت تعیین وجود رابطه میان ونتایج آزمون کاي-2جدول 
محیطی 

داريسطح معنیوي کرامرزکاي اسکویرخصوصیات
58/1835/0702/0عامل محیطی
50/1798/0020/0عامل اجتماعی
20/1242/0000/0عامل اقتصادي

هاي تحقیقماخذ: یافته
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اده از تحلیل ها با استفتجزیه و تحلیل داده
مسیر 

جا به تحلیل مسیر صورت یکبه،در  این مرحله
تاثیرگذار بر توانمندسازي کشاورزان در عوامل اصلی

مناطق روستایی مبادرت شده است. تحلیل مسیر براي 
تر روابط علی متغیرها به تجزیه همبستگی تبیین  دقیق

و ، اثرات مستقیم قطریاین پردازد. ازبین متغیرها می
گردد. مستقیم یک متغیر، بر متغیر دیگر مشخص میرغی

دهد اثرات مستقیم آنچه که ضرایب همبستگی نشان می
و غیر مستقیم متغیرهاست.

از تحلیل مسیر متغیرهاي چهار عامل حاصلنتایج
اصلی شامل: محیطی، اقتصادي، اجتماعی و مجموع 

نشان داده شده است. در  این مرحله4عوامل در شکل 
تاثیرگذار جا به تحلیل مسیر عوامل اصلیصورت یکبه

است و بر میزان توانمندسازي کشاورزان مبادرت شده

نتایج حاصل از تحلیل مسیر چهار عامل اصلی شامل: 
محیطی، اقتصادي، اجتماعی و مجموع این سه عامل 

) نشان داده 1(محیطی، اقتصادي و اجتماعی) در شکل (
و بر اساس ضرایب همبستگی ،شده است. بر این اساس

ترین موجود، عامل اجتماعی و اقتصادي به ترتیب بیش
تاثیر را در میزان توانمندسازي در روستاهاي نمونه 

اند. بر این اساس، عامل اجتماعی و اقتصادي عالوه داشته
بر اثرات مستقیمی که بر افزایش میزان توانمندسازي در 

ذاري بر دو عامل دیگر، روستاهاي نمونه داشته با تاثیرگ
اثرات غیر مستقیمی نیز در این زمینه داشته است که 

دهنده توجهی قرار گیرد. این موضوع نشاننباید مورد بی
وجود اختالف بین نظرات کشاورزان در مورد اهمیت هر 
یک از عوامل و نتایج حاصل از تحلیل مسیر است. نکته 

اختالف در مورد ترین ها این است که بیشدیگر از یافته
اهمیت عامل اجتماعی و اقتصادي است. 

):دیاگرام تحلیل مسیر عوامل اصلی تاثیرگذار بر میزان توانمندسازي کشاورزان در روستاهاي نمونه با استفاده از ضرایب 4شکل(
همبستگی

اقتصادي

اجتماعی مجموع 
عوامل

175/0محیطی

323/0

848/0

458/0
347/0 156/0

226/0

117/0

240/0

240/0

وانمندسازي ت
کشاورزان
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شود میکه در شکل تحلیل مسیر دیدهطورهمان
عامل اجتماعی بیشترین تاثیر را در میزان توانمندسازي 
کشاورزان دارد و در مرحله بعد، عامل اقتصادي، عامل 
محیطی و مجموع عوامل به ترتیب از عوامل تاثیرگذار در 

باشد. پس از محاسبه میزان توانمندسازي کشاورزان می
ن اثرات مستقیم و غیر مستقیم کلیه متغیرها، مجموع ای

) خالصه شده است.3اثرات در جدول (
مجموع تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي -3جدول 

مستقل بر متغیر وابسته
متغیر 
مستقل

اثرات غیر 
مستقیم

اثرات 
مستقیم

مجموع تاثیرات 
ر یمستقیم و غ

مستقیم هر 
متغیر

عامل 
اقتصادي

142/0226/0368/0

عامل 
اجتماعی

327/0117/0444/0

عامل 
محیطی

036/0323/0359/0

مجموع 
عوامل

-240/0240/0

هاي تحقیقماخذ:یافته

پيشهادهاوبحث
هاي اخیر توانمندسازي به عنوان یک راهکار در سال

در بخش وري و اثربخشیبراي خلق کارآمدي، بهره
و توانمندسازي از گرفته استکشاورزي مورد توجه قرار 

هاي مدیریتی کشاورزان، ارتقاي طریق ارتقاي مهارت
زنی کشاورزان براي کسب امتیازات و قدرت چانه

وري کار، یابی به حقوق خودشان، ارتقاي بهرهدست
ارتقاي کیفیت زندگی کشاورزان، ارتقاي اطالعات 
اقتصادي کشاورزان، کمک به افزایش کارآیی و بازده 

و تولید، حفاظت از خاك و منابع طبیعی، مدیریت موثر 
توسعه غیرههاي کشاورزي وفعال مزرعه و فعالیت

طور که مطرح بخشد. همانکشاورزي شتاب بیشتري می
گردید نوشتار حاضر عوامل موثر بر توانمندسازي

کشاورزان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در 
این ارتباط، تحلیل آماري نشان داد که بین ارتقاي 

صادي و توانمندسازي هاي اجتماعی و اقتمولفه
داري وجود کشاورزان در مناطق روستایی رابطه معنی

از مدل تحلیل مسیر این استفادهبا ،دارد. و در نهایت
ترین تاثیر را نتیجه حاصل شد که عامل اجتماعی بیش

در میزان توانمندسازي کشاورزان دارد و در مرحله بعد 
ترتیب عامل اقتصادي، عامل محیطی و مجموع عوامل به

از عوامل تاثیرگذار در میزان توانمندسازي کشاورزان می
هاي تا حدودي با یافتههاکه این یافتهباشد

)Rotemberg,1994) ،(Windle, 2005) ،(White, 2006 ،(
)Wallertin, 2005) ،(Stiles, 2007) ،(Rotemberg,

در نهایت، با ) همسویی دارد. Rosermary) و (2004
-دست آمده از این تحقیق توصیه مییج بهتوجه به نتا

هاي اي خود برنامهشود که دولت با اقدمات مداخله
آموزشی جامع و مستمري را براي مروجان در خصوص 
توانمندسازي کشاورزان ترتیب دهد تا مروجان بتوانند 

هاي هاي شناختی کشاورزان را نسبت به پدیدهظرفیت
ن، در راستاي پیرامون خود ارتقاي ببخشند. همچنی

-توانمندسازي کشاورزان تحصیل دانش فرآیند پایان
گیري ناپذیري است که باید همواره مورد توجه و پی

-قرارگیرد. باید به امر سواد آموزي کشاورزان عنایت ویژه
هاي جامع و بلندمدت در این زمینه اي شود و برنامه

تصویب گردد و شایسته است خدمات حمایتی مالیاتی از 
هاي کشاورزي، اعطاي یق عرضه و توزیع نهادهطر
هاي با بهره کم، اعطاي اعتبارات عمرانی، خرید وام

تضمینی محصوالت کشاورزي، ایجاد تاسیسات زیربنایی 
در روستاها، ایجاد مراکز بهداشتی و یکپارچه کردن کلیه 

هاي توسعه کشاورزي و آموزش کشاورزان زمینه فعالیت
مهیا گردد. در نهایت، حمایت از توانمندسازي کشاورزان

هاي تولیدي که در توسعه عوامل سرمایه تشکیل تعاونی
اجتماعی، انسانی، مالی، فیزیکی، و طبیعی نقش مهمی 
را داشته و فرآیند توانمندسازي کشاورزان را از هر منظر 
تسهیل و تسریع می کند باید مورد توجه خاص 

قرارگیرد. 
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