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  چكيده

افزايش و تامين پايدار مواد غذايي، امنيت غذايي و ارتقاي بهره وري كشاورزي مستلزم افزايش كارايي، اصالح ساختار 

مديريتي و بازآفريني كشاورزان مي باشد كه آن نيز، نياز به تغييرات اساسي در دانش، نگرش، مهارت و تغييرات رفتاري 

هاي فضايي هر منطقه ي، اقتصادي و اجتماعي به دليل اين كه درون مايه در كشاورزان دارد. همچنين پتانسيل هاي محيط

و فعاليت در عرصه فضا را تسريع مي كند از عوامل موثر در توانمند سازي كشاورزان محسوب مي  محسوب مي شود

 نهادي، اقتصادي، اجتماعي، ابعاد در كشاورزان توانمندسازي بر موثر عوامل تبيين پژوهش، اين از هدف راستا اين در شود.

 تحقيق در پژوهش روش. باشد مي والت مه شهرستان مركزي بخش توابع از ازغند دهستان در ساكن كشاورزان فردي

به كشاورزان ساكن در مناطق   تحليلي است. جهت جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه -توصيفي صورت به حاضر،

روستايي دهستان ازغند كه جامعه آماري تحقيق را شامل مي شود، مراجعه شد. براي تعيين حجم نمونه بهره برداران 

 165و در نهايت حجم نمونه انتخاب شده اند روستايي واقع در دهستان ازغند از طريق فرمول كوكران  5كشاورز ساكن در

افزار  نرم از پژوهش هاي داده آماري تحليل و تجزيه در .است شده انتخاب تصادفي صورت به .كهتعيين گرديده است نفر

SPSS  اجتماعي بعد كه است آن از حاكي آمده بدست نتايج گرفته صورت هاي آزمون تحليل طبق. است گرديده استفاده 

  دارد. مورد مطالعه دهستان كشاورزان توانمندي بر تاثير را بيشترين نهادي و
  

  كلمات كليدي: 

  ازغند. بازاريابي، دهستان توسعه روستايي، توانمندسازي، كشاورزي،
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  مقدمه

دستيابي به توسعه روستايي بدون توجه به بخش كشاورزي و بهبود وضعيت اين بخش ممكن نخواهد بود. همچنين مسائل 

بسياري چون امنيت غذايي و رسيدن به خودكفايي در توليدات كشاورزي، جلوگيري از تخريب و نابودي منابع خاك، آب 

علي رغم  ).64-65: 1389بت وند ديزاوندي و همكاران،(ثاسازد و غيره توجه جدي به بخش كشاورزي را ضروري مي 

چنين ضرورتي براي توسعه بخش كشاورزي، در سالهاي اخير، تعداد شاغلين و توليدات بخش كشاورزي با دشواري و 

مشكالت و همچنين كاهش در برخي نقاط همراه بوده است كه مهمترين عوامل دخيل بر آن را مي توان تغييرات اقليمي، 

منابع آب، ناتوانايي كشاورزان براي مديريت بخش كشاورزي و همچنين مشكالت اقتصاد عنوان نمود. در اين ميان  تحليل

كشاورزان به عنوان بازيگران اصلي توسعه بخش كشاورزي با مشكالت بسياري مواجه مي باشند كه اين مشكالت مي 

اقتصادي و توانايي هاي دانشي و آگاهي آنها را شامل شود  تواند ميانگين سني باالي آنها، ريسك ناپذيري، ضعف بنيانهاي

از گذشته تا كنون، رويكردهاي متنوع و جديد زيادي در توسعه كشاورزي مطرح است كه از  كه نيازمند توجه مي باشد.

اء اثر بخشي آن ميان رويكرد توانمند سازي به دليل ارتقاء ظرفيت هاي شناختي كشاورزان، ارتقاء كارايي كشاورزان، ارتق

كشاورزان از اهميت ويژه اي برخوردار است. امروزه توانمند سازي زبان مديريت، باالخص مديريت توسعه كشاورزي 

محسوب مي شود، به عبارتي در عرصه توسعه كشاورزي با توانمند سازي كه مديريت بهتر را در بخش كشاورزي به 

قابليت ها، ظرفيت ها و توانمندسازي كشاورزان شتاب بيشتري  همراه دارد مي توان به توسعه كشاورزي با افزايش

افزايش و تامين پايدار مواد غذايي، امنيت غذايي و ارتقاء بهره وري كشاورزي  ).Friis-Hansen. 2005:1-10بخشيد(

القيت، ريسك مستلزم افزايش كارايي، اصالح ساختار مديريتي و بهينه سازي كشاورزان با افزايش توانايي تصميم گيري، خ

پذيري، مسئوليت پذيري، برقراري ارتباط و فرد شناسي و در يك كالم توانمند سازي كشاورزان ميسر مي 

شايان ذكر است كشاورزان با توسعه مهارت، دانش و نگرش، نقش فعالي در توسعه كشاورزي ). lvens,2010:23باشد(

رستي مقابله مي كنند و رفع اين چالش ها مستقيماً روي زندگي ايفا مي كنند و با چالش هاي فراروي توسعه كشاورزي به د

شان تاثير مثبت مي گذارد. از ديگر عوامل مهم در توانمند سازي كشاورزان به منظور باال بردن بازده در واحد سطح و 

نش و توانايي ها رقابت در بازار، داشتن دانش و توان مديريت و هماهنگي و مشاركت با ديگر فعاالن است و بايد اين دا

).در لغت نامه انگليسي آكسفورد، توانمند سازي 88: 1388را با آموزش افزايش داد(ركن الدين افتخاري و ديگر همكاران،

به معناي اعطاي قدرت به مردم بيان شده است و اعطاي  قدرت به مردم يعني ارتقاي توانايي، توانا ساختن آنان جهت 

در پژوهش حاضر منظور از توانمند سازي، فرايند قدرت بخشيدن به كشاورزان است و در  انجام، عمل و اقدام مي باشد.

تا بر احساس ناتوانايي و درماندگي خويش چيره شوند. توانمند سازي در اين  اين فرايند به كشاورزان كمك مي شود
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 ,Briefب بيشتري ببخشند(معني به بسيج انگيزه هاي دروني كشاورزان منجر مي شود، تا توسعه كشاورزي را شتا

Motowidlo, 1998.(  

اگرچه كشاورزي به طور عام در افزايش رشد نقش دارد، اما به طور خاص مجرايي است كه با بسياري از مسائل اقتصادي 

و اجتماعي به ويژه در مناطق روستايي سرو كار دارد.اغلب كشاورزي را به عنوان ابزاري براي مواجهه با مشكالت اقتصاد 

وستا مي دانند. حمايت از كشاورزي، به عنوان راهي براي جلوگيري از كم شدن مشاغل روستايي، حفظ اندازه ر

پايدارجمعيتي كه مي تواند خدمات روستا را نگه دارد و داشتن يك جامعه ي محلي با نشاط مطرح مي شود.( سليمان، 

راي پيشينه در راستاي توليد محصوالت كشاورزي ).شهرستان مه والت يكي از مناطق مستعد و دا143،ص1392صادقي، 

مشكالت روستا است.  17است. اين شهرستان داراي دو دهستان ازغند و مه والت شمالي مي باشد. دهستان ازغند داراي 

و چالش هاي بخش كشاورزي مه والت، بحران آب است كه بزرگترين شهرستان باغي استان خراسان رضوي محسوب 

كاهش كمي وكيفي منابع آبي در مه  درصد اشتغال اين شهرستان وابسته به بخش كشاورزي است. 97 مي شود و بيش از

والت از جمله مشكالت اساسي در روند توسعه بخش كشاورزي و از طرفي استمرار و پايداري فعاليت كشاورزي در 

واسطه ها در بخش كشاورزي است زياد شدن  همين سطح موجود مي باشد.از ديگر مشكالت روستاهاي دهستان ازغند

در  كه محصوالت آن ها را با قيمت ارزان ميخرند و به علت شورشدن خاك كيفيت و حاصلخزي خاك پايين آمده است.

بخش كشاورزي براي اين شهرستان و به ويژه دهستان ازغند به عنوان منطقه مورد مطالعه، تحقيق حاضر به دنبال پاسخ 

  است كه مهترين عوامل موثر بر توانمندسازي كشاورزان روستاهاي منطقه مورد مطالعه كدامند؟ گويي به اين سوال كليدي 
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  پيشينه تحقيق

در رابطه با توانمندي روستاييان مطالعات زيادي صورت گرفته است كه در ذيل  برخي از مطالعات داخلي و خارجي 

  مرتبط مورد بررسي و اشاره قرار گرفته است.

 مطالعات انجام شده پيرامون توانمندسازي روستاييان و كشاورزان -1جدول

  يافته هاي تحقيق  روش شناسي  عنوان تحقيق  محقق/ سال

  1390شاه ولي و  قيمصاري/ 

تعيين توانمندي زيست محيطي  

كشــاورزان عضــو تعاوني هاي 

توليد روســتايي و عوامل موثر  

  بر آن در استان فارس

شي    روش پيماي

نه  گيري   و نمو

  تصادفي

يافته تحقيق نشــان مي دهد توانمندي زيســت محيطي كشــاورزان  

عضـــو تعاوني ها باالتر اســـت و با شـــركت آنان در كالس هاي  

ستگي مثبت معناداري دارد.        سي به اطالعات همب ستر شي و د آموز

صوالت پيش بيني           شت مح سطح زير ك سي به اطالعات و  ستر د

 تعاونيها هستند. فعاليت محيطي اعضاي  كنندهاي توانمندي زيست 

ضر براي ارتقاي توانمندي       شنهادهاي پژوهش حا شاورزي، پي ها ك

  زيست محيطي اعضاي تعاوني ها هستند.

ــايان و ديگر   ــتاني، شـ عنابسـ

  1390همكاران/ 

نقش مشاركت در توانمندسازي  

ــتايي با   ــادي نواحي روس اقتص

يد بر بخش كشــــاورزي     تاك

ــتــان  (مطــالعــه موردي: دهسـ

  استان زنجان) ايجرود باال

صيفي    روش تو

  و تحليلي

ايي،  از آنجا كه يكي از داليل اصلي توسعه نيافتگي در نواحي روست

از  عدم توانمندي روستاييان در درك، شناخت و بهره برداري بهينه

شد، لذا توجه به اين رهيافت جه  ت  منابع و امكانات موجود مي با

  ناپذير است به خروج اقتصاد روستا ها از وضعيت كنوني اجتناب    

ــازي     ــكل گيري فرايند توانمند س ــاركت در ش ــي نقش مش بررس

شاورزي     ستاييان در بخش ك ستان        14رو ستايي ده سكونتگاه رو

  ايجرود باال در شهرستان ايجرود بپردازد.

  1390حيدري ساربان/

بررســي عوامل موثر بر توانمند  

ســـازي كشـــاورزان در مناطق  

  روستايي شهرستان اهر

ــقــات   ــي ــحــق ت

  پيمايشي

ــتخراج        ــازي، چهار عامل اسـ در مورد عوامل موثر در توانمند سـ

يش  بفرهنگي، با تبيين  –شدند كه عامل اول به نام عامل اجتماعي  

ــد از كل واريانس ، به عنوان اثربخش ترين عامل        61/27از  درصـ

درصــد از 75/18معرفي شــد. عامل دوم به نام عامل اقتصــادي،  

امل عول تبيين كرد. عامل سوم به نام واريانس كل را پس از عامل ا

درصـــد از كل واريانس و عامل آخر به نام 13/15روان شـــناختي،

مل فردي،   ند در      44/12عا يانس را تبيين كرد كل وار ــد از  درصـ

سط اين      شده تو مجموع مقدار واريانس و واريانس تجمعي تبيين 

  برآورد گرديد. 95/73چهار عامل 

يي و         عطــا تي،  ميــانــدشـــ

  1391همكاران/

يزان         م طوح و  ــ ــي سـ بررسـ

ــاي    توانمنــدي در بين اعضــ

تايي(مورد      ــ نان روسـ عاوني ز ت

يان          نان تفه عاوني ز عه: ت طال م

  شهرستان شيراز)

نه   از روش نمو

بقــه         ط يري  گ

  بندي تصادفي

ــاي تعاوني در جهار  ــان مي دهد كه ابعاد توانمندي اعض   نتايج نش

نگي  فره –بعد توانمندي رواني، خانوادگي، اقتصــادي و اجتماعي 

  قابل تقســيم بندي اســت.و همچنين نتايج نشــان داد كه رقم ابعاد

ساير ابعاد توانمندي بيش تر ب  –رواني و اجتماعي  وده  فرهنگي از 

  .و توانمندي خانوادگي و اقتصادي در رتبه هاي بعدي قرار دارد

داداش پـــور و ديـــگـــر  

  1391همكاران/

ند ســـازي     يل نقش توانم تحل

سازي كالبدي      – ساكنان در به

هاي غير     گاه  ــكونت محيطي سـ

از نوع توصيفي   

  تحليلي –

ــاكنان و   ــطح توانمندي س ــان مي دهد كه بين س نتايج يافته ها نش

ــازي كالبدي  ــاركت در بهس محيطي   -ميزان تمايل آن ها براي مش

  رابطه معناداري وجود دارد.
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رســـمي( محدوده شـــرق كال 

  عيدگاه شهر سبزوار)

ســـواري، شـــعبانعلي فمي و 

  1393همكاران/

منــدي زنــان         ن توا بررســـي 

ــتــايي در بهبود امنيــت       روسـ

غذايي خانوار در شـــهرســـتان  

  ديواندره

نه    به روش نمو

قه اي   گيري طب

  تصادفي

 در پژوهش حاضر توانمندي زنان روستايي در ابعاد مختلف كه در  

ــت كه در زمينه بهبود توانم ندي  بهبود امنيت غذايي تاثير گذار اسـ

وسعه  ن به اعتبارات از طريق ايجاد و تزنان روستايي و دسترسي آنا

ــه هاي اعتباري خرد كه از تامين وام هاي           ــسـ تعاوني ها و موسـ

كوچك براي زنان روســـتايي كم در آمد حمايت مي كنند بســـيار  

  توصيه مي گردد.

  

 

 ساربان، ملكي

/1394  

  

 

 

 

گري          ــ گردشـ قش  ن بي  ــا ارزي

ــازي      ــتايي در توانمندسـ روسـ

ــتــايي. مورد        اجتمــاعي روسـ

عه    تاي ده زيارت،   مطال ــ (روسـ

ــتان    ــتان بوانات، اسـ ــهرسـ شـ

  فارس)

ــراي   روش اج

في      ي ــ توصـ آن 

تحليلي، و نوع    

ــي    آن پيمـايشـ

  است.

ــازي     ــگري در توانمندس ــان مي دهد گردش نتايج اين پژوهش نش

اجتماعي ساكن روستاي ده زيارت نقش به سزايي دارد، به طوري     

به   كه نتايج آزمون تي مســتقل بين دو گروهي بيانگر آن اســت كه

ــتگي اجتماعي، دانش و مهارت اجتماعي،    ــجام و همبس لحاظ انس

به نفس،           ماد  ندگي، اعت يت ز قايي كيف ماعي، ارت برون گرايي اجت

ستاي ده زيارت و چنارويه      شاركت و تعامل اجتماعي بين دو رو م

  تفاوت معناداري وجود دارد .

  2011عبدالملكي/

ــازي  پيش بيني هاي توانمند س

ــاورزان به  موفقيت كوچك كش

در عمليات كشاورزي در استان  

  لرستان،ايران

از نوع توصيفي   

  همبستگي

شيوه         ستفاده و مديريت،  ضه ورودي ا شان مي دهد كه عر نتايج ن

يابي       بازار ياز ها و ابزار  عه و آموزش و پرورش ، ن ــ   تحقيق، توسـ

يات        ــترين اثرات آن بر موفقيت عمل ــت كه بيشـ ــتراتژي اسـ اسـ

  كشاورزان كوچك است.  

  2012، هانس و ديود/فريس

ــير رفتن به   ــازي مس توانمند س

رفاه: تجزيه و تحليل كشاورزي 

  قسمت مدارس در شرق آفريقا

از نوع توصيفي   

  و تحليلي

ست. برنامه          شاورزي ا سعه ك صلي تو شان مي دهد مطالعه ا نتايج ن

ل  حها بايد برروي فرايند توانمند ســازي كشــاورزان به عنوان راه 

كز بيشتر برنامه ها است مشخص شود، به  هاي فني كه مخالف تمر

منظور ايجاد يك تركيب مناســـب از پيشـــرفت هاي تكنولوژي و 

  اجتماعي براي يك فرايند توسعه پايدار كه در طبيعت است.

بان و ديگر       ــار يدري ســ ح

  1395همكاران/

ند       مل موثر بر توانم يل عوا تحل

  سازي كشاورزان استان اردبيل

پژوهش     روش 

از نوع پيمايشي   

  تبييني است. و

 %44نتايج اصل از مدل تحليل مسير نشان داد كه عامل اجتماعي با 

صادي با     صد  و اقت منذد  بيش  تر ين تاثير را در ميزان توان %36در

   درصد %35سازي كشاورزان دارد و در مرحله بعد عامل محيطي با 

  تاثير مي باشد.

  1396حيدري ساربان/

ماعي در       يه اجت ما ــر نقش سـ

ســازي زنان روســتايي  توانمند 

شهر( بخش       شهرستان مشگين 

  مركزي)

از نوع توصيفي   

  تبييني -

نتايج حاصـــل از تحليل رگرســـيون چند متغييره در مورد توانمند  

شاركت           ستقل م شان داد كه متغير هاي م ستايي ن سازي زنان رو

خارج    اجتماعي، ميزان آگاهي، اعتماد به نهادها، ميزان اطالعات با        

س    از اجتماع، اعت صي، اعتماد به غريبه ها، روابط ر شخ مي  ماد بين 

ت  درصــد از تغييرا 0,93و ميزان تعامل با اعضــاي اجتماع قادرند 

  وابسته يعني توانمند سازي زنان روستايي رات تبيين كنند.
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ــر     ــگ ســـــعــيــدي و دي

  1396همكاران/

بررسي نقشد صندوق اعتبارات    

صاد      سازي اقت خرد بر توانمند 

ــتان  زنان  ــهرسـ ــتايي(شـ روسـ

  چرداول، استان ايالم).

از نوع توصيفي   

  همبستگي   –

 بافته ها نشــان مي دهد كه متغيير هاي ( ايجاد اشــتغال و فرصــت

هاي كسب درآمد براي زنان روستايي توسط صندوق)، ( برگزاري    

كالس هاي حرفه آموزي و آموزش هاي تخصـــي) و ( مشـــاوره 

ــازي در ــغلي و تنوع سـ ــد از  49,3آمد) هاي اجتماعي، شـ درصـ

  واريانس متغيير توانمندي اقتصادي را تبيين مي كنند.

  1397رضايي/

ــازي   ــي رابطه توانمند س بررس

اعضاء و تعاوني هاي كشاورزي 

و توليدي روستايي و كشاورزي 

  پايدار(شهرستان ابركوه)

از نوع توصيفي   

  پيمايشي   –

ــاس آزمون هاي آماري مورد مطالعه  ــان مي  نتايج تحقيق براس نش

دهد كه اثر گذاري توانمند ســازي جامعه آماري بر رعايت اصــول  

ستان ابركوه معنادار و بين اين دو مت      شهر شاورزي پايدار در  غير ك

  .درصد اطمينان رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد 99در سطح 

  

 

 

  مباني نظري

انساني است، يعني توسعه اي كه همه اقشار جامعه را توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ي ابعاد و جنبه هاي حيات 

در همه ي ابعاد زندگي متاثر سازد و در عين حال از منابع در اختيار به شكل عقاليي استفاده كند. در جامعه روستايي 

مشاركت  چنين توسعه اي جز از طريق ايجاد تعادل اجتماعي و اقتصادي براي همه ي اقشار مردم و احترام به حقوق آنها و

آنها بر پايه ي بازگشت و اتكاء منطقي بر منابع فراموش شده محيطي امكان پذير نيست. به اين ترتيب براي چنين توسعه 

كشاورزي بعنوان  ).1386:264اي در روستا يقينا كشاورزي نقش بسيار پراهميتي خواهد داشت(زمان آبادي و فسخودي، 

تغال و .. نقش و اهميت اساسي در حيات و توسعه روستايي داشته است. توسعه منبع اصلي تامين درآمد، ايجاد كننده اش

نشان مي دهد كه با  FAOمطالعاتكشاورزي نيز به نوبه خود بخش عمده اي از فرايند توسعه روستايي را به عهده دارد. 

وجودي كه كشورها در حال رشد مي باشند، اما تقريباً در تمام كشور هاي جهان سوم جمعيت فعال در بخش كشاورزي 

از نظر اقتصادي در حال كاهش است و علي رغم افزايش تقاضاي جهاني  براي غذا، درصد جمعيتي كه در كشورهاي در 

امرار معاش مي نمايند، سير نزولي دارد و افزايش توليد بيش از آن كه به علت حال توسعه مستقيماً از طريق كشاورزي 

افزايش تعداد توليد كنندگان باشد، مستلزم افزايش توليد محصوالت كشاورزي با به كار گيري نيروي انساني توانمند در 

). مفهوم  744 :1395ن، بخش كشاورزي يا به عبارتي توانمندسازي كشاورزان است(حيدري ساربان و ديگر همكارا

عالقه زيادي به آن در ميان پژوهشگران، دانشگاهيان و دست  1990مطرح گرديد، اما در دهه  1980توانمند سازي در دهه 

توانمند سازي عبارت است از يك مكانيزم  ).Spreitzer,1995: 1450اندركاران مديريت و سازمان ها به وجود آمد(

فراد، سازمان ها و گروه ها مي توانند بر امور و كارهاي خود اشراف بيشتري داشته باشند. به يا فرآيندي كه از طريق ان ا
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طوري كه افراد، سازمان ها و گروه ها با كسب قدرت بااليي، كنترل بر منابع، اعتمادسازي، ظرفيت سازي و مشاركت فعال، 

را در مركز توسعه قرار مي دهد. در اين رويكرد، هدايت مسير زندگي را بدست آورند. توانمندي رهيافتي است كه فقرا 

). 46: 1392مردم فقير بيش از آن كه براي توسعه مشكل باشند، به عنوان منابع توسعه قلمداد مي شوند(اعظمي و خياطي، 

در فرهنگ آكسفورد، قدرتمند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشيدن و توانا شدن، معنا شده است.  Empowerواژه انگليسي 

ين واژه در اصطالح، دربرگيرنده قدرت و آزادي عمل بخشيدن براي اداره خود است و در مفهوم سازماني به معناي تغيير ا

به طور كلي توانمند سازي مفهومي چند بعدي است كه در فرهنگ و شهامت در ايجاد هدايت يك محيط سازماني است. 

قادر ساختن افراد به حل مشكالت، برخورداري از شايستگي هاي براي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارد كه بيشتر به 

استقالل  .)7: 1386مورد نياز براي انجام فعاليت هاي شغلي، افزايش اعتماد و ارتقاي عزت نفس( سودمندي و همكاران، 

ز انعطاف پذيري در انجام وظيفه و كنترل كار شخصي معني پيدا مي كند. شامل آماده سازي نيروي كار با درجه باالتري ا

عوامل موثري، از ديدگاه هاي متفاوتي براي توانمند  ).118: 1396جهت تصميم گيري در ارتباط با كارشان است( رضايي،

) مي باشد. به باور وي عوامل اصلي بر 1992سازي ارائه گرديده است از مهمترين اين ديدگاه، ديدگاه اسپريتزر جرچن(

   توانمند سازي عبارتند از:

  مل فردي: تحصيالت، سابقه كار، جنسيت، نژاد، كانون كنترل دروني و عزت نفس.عوا

  عوامل گروهي: اثر بخشي گروه، اهميت گروه، اعتماد درون گروهي، ادراك افراد گروه نسبت به تاثير شان بر مديران.

سياسي، جايگاه  -يت اجتماعيعوامل سازماني: ابهام در نقش، دسترسي به منابع، حيطه كنترل، دسترسي به اطالعات، حما

) چندين عامل براي 1991). از نظر ويليام(119، 1397فرد در سلسه مراتب سازماني و جو مشاركتي واحد كار(رضايي،

تمايل  -2ارزيابي مثبت از خود، -1تسهيل توانمند سازي روستاييان بر شمرده شده است كه برخي از آن ها عبارت اند از: 

 -6كسب انگيزه، عالقه و اشتياق، -5كسب اعتماد به نفس-4آگاهي از توانايي هاي بالقوه خود، -3براي توانمند شدن، 

). در يكي از بهترين fazelbaigi,2009:42شناخت عواطف و احساسات شخصي و كسب قدرت كنترل و هدايت آن ها(

د براي توانمند سازي شناسايي شد. ، چهار بع1992مطالعات انجام شده در زمينه توانمند سازي توسط اسپريترر در سال 

يك بعد ديگر به آن افزوده شد و پنج بعد كليدي توانمند سازي شكل  19921بعد ها براساس مطالعات ميسرا در سال 

گرفت. هنگامي كه مديران بتوانند اين پنج بعد را در كاركنان پرورش دهند، آنان را با كاميابي توانمند ساخته اند..پنج بعد 

  وانمند سازي عبارتند از:كليدي ت

احساس خود اثربخشي يا شايستگي: احساس شايستگي به اين معنا است كه كاركنان اعتقاد دارند مهارت و توانايي  -1

الزم  را براي انجام كارهاي خود دارند. وقتي افراد توانمند مي شوند، احساس خود اثر بخشي مي كنند، يا اين كه 
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الزم براي انجام موفقيت آميز يك كار را دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس احساس مي كنند قابليت و تبحر 

شايستگي، بلكه احساس اطمينان مي كنند كه مي توانند كار را با كفايت انجام دهند. آنان احساس برتري شخصي 

 ).24: 1383وتن و كمرون، كرده و معتقدند كه مي توانند براي رويارويي با چالش هاي تازه بياموزند و رشد يابند(

احساس خود ساماني: هنگامي كه افراد به جاي اين كه با اجبار در كاري درگير شوند يا دست از آن كار بكشند، خود  -2

 داوطلبانه در وظايف خويش درگير شوند، احساس خود ساماني مي كنند.

آنان بر اين باورند كه مي توانند با تحت احساس تاثير گذاري: افراد توانمند احساس كنترل شخصي بر نتايج دارند.  -3

 تاثير قرا دادن محيطي كه در آن كار مي كنند، يا نتايجي كه توليد مي شود، تغيير ايجاد كنند.

معني دار بودن: كارمندان براي مقصود و يا هدف فعاليتي كه به آن اشتغال دارند، ارزش قائل مي شوند و استاندارهاي  -4

در شغل خود در حال انجام دادن هستند، متجانس مي كنند. به عبارت ديگر، احساس معني  ذهني شان را با آنچه كه

دار بودن يك نگرش ارزشي است كه از متجانس بودن آرمان ها و ارزش هاي افراد و آنچه كه در حال انجام دادن 

 ).18: 1393هستند، حاصل مي شود( وثوقي و حبيبي، 

راي حسي به نام اعتماد  هستند كه با آنان منصفانه و يكسان رفتار خواهد شد، اين اعتماد: سرانجام افراد توانمند دا -5

افراد، اين اطمينان را حفظ مي كنند كه حتي در مقام زير دست نيز نتيجه نهايي كارهايشان منصفانه خواهد بود. معموال  

يب يا زيان نخواهد زد و با آنان بي معني اين احساس، آن است كه آنان اطمينان دارند كه صاحبان قدرت به آنان آس

). فرايند توانمندسازي از سه مولفه به طور همزمان تشكيل شده 28: 1383طرفانه رفتار خواهد شد(وتن و كمرون، 

است: اولين مولفه منابع يا پيش شرط ناميده مي شود. دومين مولفه عنصر عمل و يا عامليت و سومين نيز نتايج است 

مي شود پيش شرط به دو قسمت منابع و زمينه توانمند سازي قابل تقسيم است. مي توان گفت  بر همين اساس گفته

كنند  منابع توانمندسازي عوامل و يا سرمايه هايي هستند كه كشاورزان را در برابر شوكهاي ناگهاني زندگي حفظ مي

ط و غيره است كه توانمند سازي و توانمندسازي را تسهيل مي كنند. ولي زمينه توانمند سازي نيز خصوصيات محي

). رويكردهاي مورد توجه در توانمندسازي شامل 108-109: 1389آنان را تسهيل مي كند (كالنتري و همكاران، 

توانمندسازي فرآيندي است كه از طريق آن يك اجتماع، مجموعه، مدير يا رهبر سعي در تقسيم  رويكرد ارتباطي:

ين رويكرد توانمندسازي ريشه در تمايالت انگيزشي افراد دارد. هر راهبرد كه به در ا قدرت دارد. رويكرد انگيزشي:

افزايش تعيين فعاليت كاري(خود تصميم گيري) و كفايت نفس افراد منجر شود، توانمندي آنها را در پي خواهد داشت 

ايه يك مفهوم خاص توانمندسازي روان شناختي موضوعي چندوجهي است و نمي توان بر پ .رويكرد روان شناختي:

به بررسي آن پرداخت. به همين جهت، توانمندسازي را به عنوان فرآيند انگيزش دروني وظايف واگذار شده به افراد، 
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جامعه، اعضاي يك نهاد تعريف كرده اند كه در مجموعه اي از ويژگي هاي روان شناختي(موثربودن، شايستگي، حق 

  ).45؛ 1385شود (حيدري ساربان و همكاران ، انتخاب، اعتماد و معناداري) متجلي مي 

  

  نقش توانمندسازي در توسعه كشاورزي

كشاورزي نقش مهمي در ايجاد امنيت در سطح ملي و محلي دارد و فرصت هايي را براي استخدام و درآمد فراهم مي 

رتقاي بهره وري و ميزان بازده آورد و به عنوان شغل اصلي در روستاهاي ايران شناخته مي شود، به همين دليل توجه به ا

در واحد سطح و در نهايت توسعه كشاورزي به منظور محقق ساختن توسعه ملي از اهميت بااليي برخوردار است( 

). در دنياي كنوني هر كشوري كه از دانش بيشتر و روزآمدتري براي توانمندسازي بيشتر بهره 1382افتخاري و همكاران ، 

تري از توسعه نيز دست مي يابد، در بخش كشاورزي دانش و اطالعات همانند زمين، سرمايه و مند باشد، به مواهب بيش

نيروي كار از عوامل مهم توليد به شمار مي آيند و توانمندسازي نقش موثري در توسعه كشاورزي و به تبع آن در توسعه 

د مي شود زيرا مردم را قادر مي سازد تا روستايي ايفا مي كند. در اين زمينه آموزش ركن اساسي توانمندسازي قلمدا

تغييرات جديد را بپذيرند و خودشان نيز دست به تغييرات بزنند. با آموزش و اطالع رساني به كشاورزان، دانش و شناخت 

زده آنها روزافزون مي گردد و متعاقب آن در استفاده معقول و منطقي از زمين و ديگر نهاده هاي توليد در مسير باال بردن با

).زمين، آب، نيروي انساني، Rivera.2006.29-30در واحد سطح و نيل به توسعه كشاورزي موفق تر عمل مي كنند (

ماشين آالت، نهاده هايي مانند كود، سم، بذر، آموزش و دانش از عوامل اساسي در توسعه و بهره وري كشاورزي محسوب 

 .Kelseyميزان توانمندي كشاورزان بستگي دارد(مي گردند و بهره گيري از اين عوامل تا حدودي به 

Heame,2001:29 به طور كلي امروزه توانمندسازي كشاورزان در دستيابي به توسعه كشاورزي، از ملزومات توسعه .(

به شمار مي آيد. توانمندسازي با آماده ساختن كشاورزان براي كار و حرفه كشاورزي، كمك به افزايش كارايي و بازده 

آشنا ساختن كشاورزان با مسائل بازاريابي محصوالت توليدي، حفاظت از خاك و منابع طبيعي، مديريت موثر و  توليد،

فعال مزرعه و فعاليت هاي كشاورزي، حفاظت از محيط زيست و فراهم كردن محيط زيست مطلوب و مشاركت در 

وانمندسازي، با ايجاد تغيير در دانستني ها، فعاليت هاي رهبري روستايي، به توسعه كشاورزي شتاب بيشتري مي بخشد. ت

نگرش ها و عواطف و در نحوه انجام فعاليت ها، مهارت ها، تغييرات و ارزش ها، و درك و فهم كشاورزان، به توسعه 

  ). 90،1388كشاورزي منجر خواهد شد( افتخاري و همكاران، 
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  روش تحقيق

تحليلي مي باشد. محدوده جغرافيايي مورد  –اظ ماهيت توصيفي تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردي و از لح

مي باشد. داده ها و اطالعات و مواداوليه ي پژوهش به روش اسنادي و پيمايشي (استفاده از روش  نظر دهستان هاي ازغند

امعه ي آماري پرسشنامه و مصاحبه) و بر پايه ي داده هاي رسمي كشور گردآوري شده است .از آنجا كه جو هاي مشاهده 

داده هاي مورد استفاده و اطالعات و آمار مورد نياز از  (نتايج سرشماري  ،اين تحقيق روستاهاي دهستان ازغند مي باشد

 5، ازغند روستاي دهستان 17براي تعيين حجم نمونه تحقيق، از ميان و سالنامه ي آماري كشور) اخذ شده است. 1390

مورد بررسي قرار  0,07با استفاده از فرمول كوكران با خطايو بردار كشاورز مي باشند روستا داراي بيشترين تعداد بهره 

عوامل موثر بر  بهره بردار كشاورز مبناي تكميل پرسشنامه و گردآوري داده ها بوده اند.165گرفته اند كه در نهايت تعداد 

توانمندسازي كشاورزان شامل عوامل اقتصادي، اجتماعي، فردي و نهادي مي باشد كه هركدام از اين عوامل دربرگيرنده 

به اعتبارات، شاخص هايي هستند شامل عوامل اقتصادي(شرايط درآمدي، امنيت اقتصادي،پس انداز، بهره وري، دسترسي 

ري بخش كشاورزي)، عوامل اجتماعي(دسترسي به خدمات، آموزش و آگاهي، مشاركت يابي، سرمايه گذاهزينه منابع، بازار

و همياري، ارتباط با نهادهاي خود يار محلي)، عوامل فردي(تحصيالت، ريسك پذيري، خالقيت، سن، مهارت شغلي، 

  مي باشد.اعتماد به نفس)، نهادي و سياسي(حمايت مالي، سياست هاي حمايت اجتماعي، تكنولوژي و تجهيزات) 

  

  منطقه مورد مطالعه

مه والت يكي از شهرستان هاي استان پهناور خراسان رضوي به مركزيت شهر فيض آباد مي باشد كه از دو بخش مركزي  

و شادمهر تشكيل شده است. اين شهرستان از شمال به تربت حيدريه، از شرق به رشتخوار و خواف، از جنوب به گناباد 

نفر در اين شهرستان و در نقاط  45000اس آمار و ارقام در حدود و از غرب به شهرستان خليل آباد محدود مي گردد. براس

مختلف آن ساكن مي باشند. جلگه و دشت مه والت در اراضي شرقي كوير نمك و در قسمت جنوب غربي تربت حيدريه 

ازغند، قرار گرفته و در سايه كوه هاي حصار رودمعجن و ادامه كوه هاي قلعه جوق، بايگ سرخ آباد در شمال، كوه هاي 

كوه سياه، كوه فدافن در غرب مه والت كبير با جهت شمالي و جنوبي كه حدفاصل جلگه هاي خواف و رشتخوار و گناباد 

به مه والت پستي و بلندي هاي اين منطقه را تشكيل مي دهند. توانمندي هاي شهرستان مه والت در بخش كشاورزي و 

هكتار اراضي زير كشت محصوالت باغي و زراعي  42,558رتيكه با دامداري از اهميت ويژه اي برخوردار است به صو

يكي از قطب هاي كشاورزي استان و كشور مي باشد. شمال آن كوهستاني داراي آب و هواي نيمه خشك و قسمت 
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 12و حداقل آن  40مركزي و جنوبي شهرستان داراي آب و هواي خشك و كويري است. حداكثر مطلق درجه حرارت 

  ).mehvalat.khorasan.ir شهرستان رسمي گراد مي باشد(سايت درجه سانتي

  

  
  نطقه مورد مطالعه شهرستان مه والت):نقشه م2شكل(
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  تعداد جمعيت و خانوار هاي شهرستان مه والت-2جدول

  تعداد نمونه ها  بهره بردار كشاورز  تعداد  خانوار  تعداد جمعيت  نام آبادي ها

  28  179  253  754  زر مهر

  21  131  280  927  چنار

  32  202  406  1,108  ازغند

  51  326  263  899  سلطان آباد

  34  214  149  407  خوش دره

  1390منبع:سالنامه آماري سال 

  

 

  يافته هاي پژوهش  

  يافته هاي توصيفي -الف

درصد آن ها را 47,9درصد پاسخگويان را زنان و  52,1با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه، به لحاظ جنسيت 

درصد) افراد متاهل 80مردان تشكيل مي هند.وضعيت تاهل در دهستان ازغند گوياي اين است كه اكثريت پاسخ گويان(

) افراد مجرد هستند.از لحاظ سني ميانگين سني پاسخ گويان 16,97تشكيل داده است و درصد بسيار كمي از پاسخ گويان (

سال قرار دارد.جوانان تمايل چنداني به كار و سرمايه  45تا  30سال بوده است. بيشترين تعداد بهره بردار در گروه سني  33

 3,0درصد دامدار، 15,8درصد از پاسخ گويان در بخش كشاورزي، 17,2گذاري در بخش كشاورزي را دارند. از نظر اشتغال 

درصد بي پاسخ تشكيل مي دهند.از  0,6درصد و  25,5درصد بيكار، خانه دار  15,2درصد كارگر،  22,4درصد كارمند، 

درصد   28,5درصد  بي سواد،  20لحاظ ميزان تحصيالت، توزيع سطح سواد در دهستان ازغند به اين صورت است كه،

صد ديپلم مي باشند. كه اين ميزان نشانگر پايين بودن سطح سواد در ميان كشاورزان در 14,5درصدراهنمايي،  36,4ابتدايي،  

-5بهره بردار اين دهستان مي باشد.تعداد اعضاي خانواده در سه رده دسته بندي شده است. كه بيشترين فراواني در رده (

درصد پاسخگويان 1,21كه برابر با  )مي باشد15-10درصد پاسخگويان و كمترين فراواني در رده ( 49سال) برابر با 10

درصد  81,21است.ميزان درآمد پاسخگويان در دهستان ازغند را نشان مي دهد كه در چهار رده دسته بندي شده است، و 

افراد به اين سوال پاسخ نداده اند و از بين پاسخ دهندگان به اين سوال بيشترين فراواني به رده سوم اختصاص دارد كه 

درصد افراد پاسخ  0,61درصد افراد مي باشد و كمترين فراواني به رده چهارم اختصاص دارد كه برابر با  8,48برابر با 

دهنده مي باشد.وضعيت منزل مسكوني در دهستان مشخص شده است كه بيشترين درصد پاسخ ها به وضعيت 

د.تعداد افراد داراي زمين و فاقد ) مي باش26,06) و كمترين درصد پاسخ ها مربوط به وضعيت استيجاري(71,52شخصي(
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درصد پاسخ دهندگان  30,30در صد پاسخ دهندگان فاقد زمين بوده اند و  41,21زمين در جدول زير تفكيك شده است كه 

درصد مي باشند.تعداد افرادي كه عضو و يا  28,48داراي زمين مي باشند و تعداد افرادي كه به اين سوال پاسخ نداده اند، 

درصد  13,33درصد افراد در تعاوني عضويت ندارند و فقط  44,85ت در تعاوني هستند را نشان مي دهد، كه فاقد عضوي

پاسخ دهندگان عضو تعاوني مي باشند.ميزان سابقه كشاورزي در بين پاسخ دهندگان به سواالت طبق جدول زير، در پنج 

داده اند و از بين پاسخ دهندگان، بيشترين درصد به درصد افراد به اين سوال پاسخ ن 50رده تقسيم بندي شده است كه 

اختصاص دارد.مقدارزمين كشاورزي در دهستان ازغند  60-40رده ي اول و چهارم و كمترين درصد به رده ي سوم يعني 

درصد افراد به اين سوال پاسخ نداده اند و از بين پاسخ دهندگان به اين  87,88به سه رده تقسيم بندي شده است، كه 

هكتار) اختصاص  12-10هكتار) و كمترين درصد به رده سوم(  10-5و  5-2سوال بيشترين درصد به رده اول و دوم(

درصد افراد هم  24,24درصد افراد از بيمه محصوالت كشاورزي برخورداربوده اند و  33,33دارد.در بين پاسخ دهندگان، 

  فاقد بيمه بوده اند.

  

  يافته هاي استنباطي -ب

اين تحقيق در راستاي تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كشاورزان در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فردي و نهادي در 

دهستان ازغند تنظيم گرديده است. در ابتدا جهت تعيين آزمونهاي مناسب، به سنجش نوع داده ها (نرمال بودن يا نبودن) 

در هر يك از عوامل بيشتر از  sigميزان  )3جدول(خته شد با توجه به اسميرنوف، پردا-با استفاده از آزمون كلموگروف

  مي باشد كه بيانگر نرمال بودن است.  0,05

  

  اسميرنوف -:نتايج آزمون كلموگراف -3جدول

sig  z ابعاد  ميانگين انحراف معيار  

  عوامل اقتصادي  3,3838  0,44718  0,687  0,734

  اجتماعيعوامل   2,9972  0,40113  1,054  0,216

  عوامل فردي  3,0665  0,45554  0,559  0,914

  عوامل نهادي  2,9803  0,43006  1,208  0,108

  توانمندسازي  3,1068  0,32872  0,646  0,798
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  اسميرنوف: -گروفآزمون كلمو

هرگاه بخواهيم دو توزيع رتبه اي را با هم مقايسه كنيم از اين آزمون استفاده مي كنيم ، آزمون كالموگروف اسميرنوف را 

اسميرنوف  –با توجه به نرمال بودن متغيير با استفاده از آزمون كولموگروف بيشتر به آزمون بررسي توزيع نرمال مي شناسند. 

ده است. با توجه به اينكه سواالت در طيف ليكرت از بسيار كم تا بسيار زياد طراحي تك نمونه اي استفاده شtاز آزمون 

شده است.وضعيت پاسخ ها با توجه به عدد كه حد متوسط است مورد بررسي قرار گرفته است.در آزمون مذكور، در 

متغير اصلي تحقيق ندارند. در باشد، متغيرهاي مورد بررسي تاثير معناداري بر  0,05صورتي كه سطح معني داري بيشتر از 

باشد، متغير مورد  0,05نتيجه ميزان انطباق متغيير مورد بررسي در سطح متوسط ارزيابي مي شود، و در صورتي كه كمتر از 

 ،باشد 3در اين حالت اگر ميانگين شاخص مورد بررسي پايين تر از سطح  .بررسي با مقدار آزمون تفاوت معني داري دارد

شاخص هاي بعد اقتصادي به اين دليل كه )  4جدول(با توجه به. بود ق آن از سطح متوسط به پايين خواهدميزان انطبا

sig  تاثيرگذار نبوده اند. در بررسي ميانگين ها اين  ازغند را دارا هستند در توانمندي كشاورزان دهستان 0,05كمتر از

نتيجه حاصل مي شود كه شاخص هاي شرايط درآمدي، امنيت اقتصادي و بهره وري تاثيرگذار بوده اند. در بعد اجتماعي 

ين هيچ يك از شاخص ها در توانمندي كشاورزان دهستان تاثيرگذار نبوده اند اما در بررسي ميانگ  sig هم به لحاظ مقدار

 sigشاخص هاي آموزش و آگاهي و دسترسي به خدمات تاثيرگذار بوده است. در بعد فردي هم همانند ديگر ابعاد، 

 در بعد فردي  بوده است اما به لحاظ ميانگين فقط شاخص هاي ريسك پذيري و اعتماد به نفس 0,05شاخص ها كمتر از 

  كمتر از حد متوسط بوده است.حمايت مالي  تاثير بوده است و  در بعد نهادي، شاخصبي 

  

  تاثير شاخص ها و ابعاد بر توانمندسازي كشاورزان -4جدول

  ابعاد  شاخص ميانگين  Sig انحراف  df  حد باال  حد پايين

  شرايط درآمدي  3,004  0,243  0,51533  4  0,085  0,068-

عوامل 

  اقتصادي

  امنيت اقتصادي  3,2303  0,999  1,46347  4  0,142  0,166-

  پس انداز  2,5909  0,017  0,84873  4  0,139  0,146-

  بهره وري  3,2121  0,085  1,15182  4  0,137  0,191-

  دسترسي به اعتبارات  2,898  0,007  0,37112  4  0,083  0,136-

  هزينه منابع  2,9197  0,285  0,49386  4  0,124  0,146-

  بازارو يابي  2,9909  0,148  0,52042  4  0,045  0,089-

  سرمايه گذاري بخش كشاورزي  2,8404  0,001.  0,46136  4  0,104  0,081-

عوامل   آموزش و آگاهي  3,1082  0,013  0,53205  4  0,123  0,121-

  دسترسي به خدمات  3,0242  0,280  0,74245  4  0,162  0,184-  اجتماعي
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  ارتباط با نهاد هاي خوديار محلي  2,8636  0,485  0,68156  4  0,103  0,101-

  مشاركت و همياري  2,9884  0,408  0,59076  4  0,074  0,052-

  تحصيالت  3,1636  0,121  1,41115  4  0,131  0,154-

  عوامل فردي

  ريسك پذيري  2,9636  0,093  0,75821  4  0,135  0,149-

  سابقه فعاليت كشاورزي  3,1091  0,300  1,3705  4  0,15  0,189-

  خالقيت  3,003  0,821  0,77989  4  0,186  0,177-

  سن  3,2727  0,578  1,34963  4  0,162  0,19-

  مهارت شغلي  3,0379  0,954  0,80234  4  0,088  0,105-

  اعتماد به نفس  2,9152  0,220  0,8257  4  0,151  0,142-

  حمايت مالي  2,9152  0,187  0,56613  4  0,113  0,099-
عوامل 

 -نهادي

  سياسي

  سياست هاي حمايت اجتماعي  3,0227  0,095  0,59841  4  0,094  0,115-

  تكنولوژي  3,003  000  0,65681  4  0,102  0,08-

  

 

 

  تك نمونه ايtآزمون 

تك نمونه اي بررسي ميزان اختالف ميانگين يك نمونه با يك عدد ثابت يا ميانگين جامعه است. در اين tهدف از آزمون 

تك نمونه اي استفاده  tبخش چون هدف، مقايسه ميانگين يك گروه با يك عدد ثابت يا ميانگين جامعه است از آزمون 

تك نمونه اي را به صورت تركيب شده نمايش مي دهد كه در اين جدول مشاهده مي  t،  نتايج آزمون 5جدول مي شود.

شود، ميانگين عامل اقتصادي و فردي بيشتر از حد متوسط است و از اين نظر بر توانمندي تاثير گذار بوده است. اما بعد 

كمتر  0,00عامل اقتصادي  ، sigتاثير گذار نبوده است. در بررسي  ازغند دي كشاورزان دهستاناجتماعي و نهادي بر توانمن

   معنادار نيست. tمي باشد، آزمون  0,05اجتماعي، فردي، نهادي بيشتر از  عوامل sigمعنادار است و  tاست آزمون  0,05از 

  

  تك نمونه ايt: نتايج آزمون  5جدول

انحراف از   ميانگين  

  معيار

ااختالف از 

  ميانگين

t   درجه

 آزادي

sig  حد پايين حد باال 

  3150.  4525.  000.  164  11,024  38377.  03481.  3,38  عامل اقتصادي

  0646.-  0591.  929.  163  089.-  00279.-  03132.  2,99  عامل اجتماعي

  0036.-  1365.  063.  164  1,874  06645.  03546.  3,06  عامل فردي

  0858.-  0464.  557.  164  588.-  01970.-  03348.  2,98  عامل نهادي
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  سنجش تفاوت بين روستاهاي منطقه مورد مطالعه به لحاظ ميزان توانمندي در توسعه كشاورزي 

آزمون كروسكال واليس يك آزمون ناپارمتريك است، زماني كه فرض هاي بنيادي تحليل واريانس مانند نرمال بودن توزيع 

داده ها و برابري واريانس گروه ها برقرار نباشد، از آزمون كروسكال واليس استفاده مي شود. زماني كه محقق بخواهد به 

امكان پذير نخواهد بود. براي  tبپردازد، به كار گيري آزمون هايي همچون بررسي تفاوت ميانگين هاي بيش از دو جامعه 

استفاده مي گردد.تحليل واريانس در واقع روشي  fاين منظور دراين گونه تحقيقات از روش تحليل واريانس يا آزمون 

برابر با  sigبراي آزمايش تفاوت بين گروه هاي مختلف است. با توجه به جداول زير، نتايج آزمون آنووا نشان مي دهد، 

  است،  كه نشان دهنده ي تفاوت بين روستاها به لحاظ توانمندي مي باشد . 0,001

  

  

  anovaنتايج آزمون -6جدول 
f  df sig N  

4,254    5  

159  

164  

  بين گروهي    0,001

در گروه                

  جمعي

  

  ANOVA:-7جدول 

  ابعاد  ميانگين  انحراف

  عوامل اقتصادي  3,3838  44718

  عوامل اجتماعي  2,9972  39991.

  عوامل فردي  3,0665  45554.

  عوامل نهادي  2,9803  43006.
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  نتيجه گيري 

كشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي جهان است و در بسياري از كشور هاي در حال توسعه بيش از نيمي از جمعيت براي 

بقاي خويش به كشاورزي وابسته اند. از اين رو، اهميت اين بخش در توسعه اقتصادي اين كشور ها كامال روشن است. 

لي معيشت اكثريت جمعيت در كشور هاي جهان سوم باقي همچنان كشاورزي و فعاليت هاي توليدي روستايي منبع اص

مانده است. اهميت بخش روستايي و كشاورزي در اقتصاد اين كشور ها به حدي است كه بزرگترين عامل در كاهش 

هاي ايين آمدن قيمت جهاني، اغلب كاالارزش صادرات اين كشورها را كاهش در اهميت بخش كشاورزي، در نتيجه پ

سوم مي توان به شمار آورد. نتيجه ي اين روند با توجه به اكثريت جمعيت روستايي و كشاورز، فقير كشاورزي جهان 

شدن اين جوامع است كه نشان دهنده ي اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد اين كشور هاست.از سوي ديگر بخش قابل 

اورزي است.از اين رو دستيابي به توجه از جمعيت كشورها در مناطق روستايي سكونت دارند و شغل اصلي آن ها كش

توسعه روستايي بدون توجه به بخش كشاورزي و بهبود وضعيت اين بخش ممكن نخواهد بود.همچنين مسائل بسياري 

چون امنيت غذايي و رسيدن به خودكفايي در توليدات كشاورزي و نيز جلوگيري از تخريب و نابودي منابعي چون آب 

براي توانمندسازي كشاورزان بايد عواملي مانند دانش و  زي، را ضروري مي سازد و ه بخش كشاورو خاك توجه جدي ب

يا آموزش هاي مهارتي، سازمان كشاورزان، روش هاي مناسب، عضويت در يك سازمان، اعتبارات خرد، اعتماد به نفس 

نيازها و توانمندي آنان  افراد، تحصيالت، دسترسي به منابع و حمايت سياسي توجه نمود، و بي توجهي به كشاورزان،

باعث ناموفق بودن برنامه هاي توسعه در روستاها و عدم كنترل فقر و مشكالت كشاورزان خواهد شد. از آنجا كه زمين 

محل انجام فعاليت هاي كشاورزي است و بهره بردار هاي كشاورزي در كشور بيشتر در قطعات كوچك انجام مي شود و 

ك و به تعداد فراوان در نقاط مختلف كشور پراكنده اند. در توليد، بازاريابي، تامين اعتبار و كشاورزان با سرمايه هاي اند

تهيه ي نهادهاي توليد، با مشكالت فراوان مواجه بوده و ناگيزند دسترنج خود را به واسطه ها و سلف خرها بفرشند و از 

راي جلوگيري از پيدايش اين وضعيت ، آن ها به تشكيل حداقل سود بهره مند شوند، كه البته گاهي نيز متضرر مي شوند، ب

تعاوني هاي توليدي مي پردازندو شرايطي را به وجود مي آورندتا با مشاركت فعال، سرنوشت اجتماعي، اقتصادي و 

  سياسي خود را در دست گيرند و توسعه ي مناطق روستايي را محقق سازند.

اورزان بهره بردار در ابعاد اجتماعي، نهادي، اقتصادي، فردي مي پژوهش حاضر به بررسي اثرات توانمند سازي كش

پردازد.همان طور نتايج توصيفي تحقيق نشان مي دهد در مورد مشخصات فردي نمونه ي مورد مطالعه، بيشترين فراواني 

 75ترين سن سال و بيش 15گروه افراد عضو در رده ي سني پاسخ گويان كمترين از لحاظ سني، كمترين سن پاسخ گويان 

درصد را مجرد تشكيل مي دهند. 17درصد از پاسخ گويان متاهل و  80سال بوده است. وضعيت تاهل گوياي اين است كه 
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.درصد  0,3درصد دامدار،  15,8درصد از پاسخ گويان در بخش كشاورزي 17,6براساس يافته هاي تحقيق از نظر اشتغال 

درصد از پاسخ گويان را تشكيل مي دهند.از لحاظ .سطح  25,5خانه دار  درصد، 15,2درصد، بيكار 22,4كارمند، كارگر 

درصد از پاسخ گويان را تشكيل  14,5درصد راهنمايي، ديپلم  36,4درصد ابتدايي،   28,5درصد بي سواد، 20تحصيالت 

درصد از پاسخ  1,2نفر  15-10درصد،  49,1نفر  10-5درصد،  27,3نفر  5-1مي دهند. از لحاظ تعداد اعضاي خانواده، 

 100000-500درصد،  6,7تومان  800-500درصد،  0,3تومان  500-200گويان را تشكيل مي دهند. از لحاظ درآمدي 

درصد  71,5درصد، شخصي  26,1درصد از پاسخ گويان را شامل مي شود. از لحاظ وضعيت مسكن استيجاري  8,6تومان 

درصد هستند و افرادي كه فاقد زمين هستند  30,3ي زمين مي باشند از پاسخ گويان را شامل مي شود. افرادي كه دارا

درصد مي باشند و  13,3درصد از پاسخ گويان را تشكيل مي دهند. كشاورزاني كه در تعاوني ها عضويت دارند  41,2

ن كشاورزاني درصد از پاسخ گويان را تشكيل مي دهد. از لحاظ مقدار زمي 44,8كشاورزاني كه در تعاوني ها عضو ندارند 

درصد از پاسخ  4,8هكتار زمين هستند  10-5درصد مي باشند و كشاورزاني كه  4,8هكتار زمين هستند  5-2كه داراي 

-40درصد،  9,7سال سابقه  40-20درصد،  13,3سال  20-1گويان را تشكيل مي دهند. و از لحاظ سابقه كشاورزي 

درصد و افرادي كه سابقه كشاورزي ندارند  13,3ه كشاورزاي دارند درصد، ساير كشاورزاني كه سابق 1,8سال سابقه، 60

  درصد از پاسخ گويان را تشكيل مي دهند. 50,9درصد، وبي پاسخ ها  10,9

  نتايج يافته هاي استنباطي-3-5

گرفته  استفاده شده است. براي اين منظور آزمون هاي مختلفي به كار spssدر بررسي يافته هاي استنباطي، از نرم افزار 

شده است كه اولين آزمون تحت عنوان كولموگروف اسميرنوف، براي تعيين نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مي باشد، 

طبق اين آزمون داده هاي مورد بررسي در اين تحقيق نرمال شناخته شده است در ادامه از آزمون تي تك نمونه اي براي 

اقتصادي بر توانمندي كشاورزان دهستان ازغند،. عامل طبق نتايج اين آزمون  داده هاي نرمال به كار گرفته شده است كه

از نظر توانمندي، از آزمون آنووا انجام شده  ازغند تفاوت بين روستاهاي دهستان معنادار و تاثير گذار بوده است و براي

  است .

  

  پيشنهادات

ان با عوامل اثر گذار بر توانمند سازي كشاورزان در در راستاي دستيابي به راهكار هايي جهت آموزش و آشنايي كشاورز

ابعاد اجتماعي، اقتصادي،فردي، نهادي و نيز تالش در راستاي دستيابي به توسعه ي پايدار كشاورزي و روستايي و توانمند 

  سازي كشاورزان پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي گردد:
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ر زمينه ي توانمند سازي كشاورزان، انجام سرمايه گذاري توجه بيشتر مديران بخش كشاورزي به برنامه ريزي د •

  هاي الزم در بخش كشاورزي

  حمايت دولت از محصوالت كشاورزان روستايي •

  بيمه ي محصوالت  كشاورزان •

برگزاري دوره هاي آموزشي براي كشاورزان در راستاي آشنايي و آموزش آن ها براي استفاده  از شيوه كشاورزي  •

  صحيح 

  .و آموزش كشاورزان  روستا افزايش سواد •

 منابع

 پژوهش هير، بخش موردي مطالعه روستايي، توسعه پايداري بندي سطح محسن؛ رهبر، آقاياري عبدالرضا؛ افتخاري، الدين ركن •

  .36-44 ،1386 پاييز ،61 شماره جغرافيايي، هاي

)، بررسي توانمندي زنان روستايي در بهبود امنيت غذايي 1393سواري،مسلم، شعبانعلي فمي، حسين،عامري، ژيال دانشور( •

 .107 – 107،ص1393، زمستان 8، شماره 3خانوار در شهرستان ديواندره، مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي، سال 

ندي زيست محيطي كشاورزانعضو تعاوني هاي توليد روستايي و عوامل )، تعيين توانم1390شاه ولي، منصور، قيصاري، حميده( •

  .51 – 31، صفحات 1390، تابستان 2، شماره 14موثر بر آن در استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

توسعه  ركن الدين افتخاري، عبدالرضا؛ عينالي، جمشيد؛ سجاسي قيداري، حمداهللا؛ ارزيابي آثار اعتبارات خرد بانكي در •

كشاورزي( مطالعه موردي: تعاوني هاي خودجوش روستايي شهرستان خدابنده)، اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال چهاردهم، 

  .1385، زمستان 56شماره

)، نقش مشاركت در توانمندي سازي اقتصادي 1390عنابستاني، علي اكبر، شايان، حميد، خسرو بيگي، رضا، تقيليو، علي اكبر( •

پژوهشي  –استان زنجان)، فصلنامه علمي  –با تاكيد بر بخش كشاورزي( مطالعه موردي: دهستان ايجرود باال  نواحي روستايي

 . 90- 73فضاي جغرافيايي، ص

نوري زمان آبادي، سيد هدايت ا...؛ اميني فسخودي، عباس؛ سهم توسعه كشاورزي در توسعه روستايي(مطالعه موردي: مناطق  •

 .263-275، 1386، 2،شماره 38-2له علوم كشاورزي ايران، دورهروستايي استان اصفهان)؛ مج

 زنان تعاوني اعضاي بين در توانمندي ميزان و سطوح ،بررسي)1391(نسيم ايزدي، پوريا، عطائي، زماني، ناصر مياندشتي، •

- 154 ص ،4 ي ،شماره 10 ي دوره سياست، و توسعه در زن ،)شيراز شهرستان تفيهان زنان تعاوني: مطالعه مورد(روستايي

  .1391 زمستان ،172

)، تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كشاورزان استان اردبيل، 1395حيدري ساربان، وكيل، ركن الدين افتخاري، عبدالرضا( •

 .743-754، صفحه 1395، 3، شماره 47-2مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران، دوره 

وانمند سازي اعضاء تعاوني هاي كشاورزي و توليدي روستايي و كشاورزي پايدار( )، بررسي رابطه ت1397رضايي، حجت( •

 .1، شماره1، دوره 1397شهرستان ابركوه)، جغرافيا و روابط انساني، تابستان 

)، تواناسازي كاركنان و تفويض اختيار، ترجمه بدارالدين اورعي يزداني، چاپ دوم، 1383وتن، ديويد آلرد، كيماس، كمرون( •

 ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.كرج
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)، دانش بومي، گامي به سوي توسعه روستايي و توانمند سازي روستاييان، مجله مطالعات 1393وثوقي، منصور، حبيبي، سونا( •

 .26-9، 4فرهنگي، دوره دوم، شماره -توسعه اجتماعي

)، بررسي نقش 1396، نوروزي، عليرضا(سعيدي، معصومه، چهار سوقي امين، حامد، واحدي، مرجان، مومني هاللي، هادي •

، 4، شماره 15صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازي اقتصادي زنان روستايي، مطالعات اجتماعي روان شناختي زنان، سال 

 .1396زمستان 

ي)، )، نقش سرمايه اجتماعي در توانمند سازي زنان روستايي شهرستان مشگين شهر( بخش مركز1396حيدري ساربان، وكيل( •

 .253-239، 1397، تابستان 3پژوهشي جغرافيا( برنامه ريزي منطقه اي)، سال هشتم، شماره -فصلنامه علمي

محيطي  -)، تحليل نقش توانمند سازي ساكنان در بهسازي كالبدي1391داداش پور،هاشم، حسين آبادي، سعيد،  پور طاهري( •

پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي دانشكده  -وار، نشريه علميسكونتگاه هاي غير رسمي( محدوده شرق كال عيدگاه شهر سبز

 .95-127، 1391، پاييز 41، شماره16علوم و محيطي، سال 

)، توانمند سازي منابع انساني، گامي بلند در اجراي اثر بخش مديريت عملكرد، سومين 1386سودمند، علي، نصرزاده، مهدي( •

 .24-10مركز همايش هاي علمي، كنفرانس ملي مديريت عملكرد، جهاد دانشگاهي، 

)، تحليل توانمندي اقتصادي روستاييان و تعيين كننده هاي آن( شاليكاران شهرستان 1393اعظمي، موسي، خياطي، مهدي( •

 .1393، بهار 5، شماره 3رشت)، مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي، سال 

  1390سرشماري نفوس و مسكن  •
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