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 يتوانمندساز يهادر بهبود شاخص يزراع یسهام يهانقش شرکت
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  چکيده

هـاي   هـاي سـهامي زراعـي در بهبـود شـاخص     تبررسي نقش شـرک  حاضرهدف تحقيق پيمايشي 
هـدف، کـاربردي و از    لحـاظ از  پژوهش حاضـر . ستهاتوانمندسازي کشاورزان عضو اين شرکت

سـاخته  ی تحقيق از طريق پرسشنامه محقـق هاداده. استها توصيفي و همبستگي لحاظ تحليل داده
مي زراعـي جنـوب اسـتان    هاي سهاجامعه آماري تحقيق شامل کليه اعضاي شرکت. شد آوريجمع

نفـر   ۲۳۴حجم نمونه بر طبق جدول کرجسـي و مورگـان   . نفر بود ۵۹۹خراسان جنوبي با جمعيت 
در زمينـه توانمنـدي فنـي و     ،ترتيـب ، بههاي سهامي زراعينتايج نشان داد که شرکت. مشخص شد

ـ  ۳/۳، توانمنـدي اجتمـاعي و روانـي بـا ميـانگين      ۵۹/۳اي با ميـانگين  حرفه دي اقتصـادي  و توانمن
هـاي  در حد متوسط و متوسط به باال عمـل کـرده و در بهبـود شـاخص     ۹۷/۲کشاورزان با ميانگين 

                             
تهران؛ نويسندة مسئول و  ،آموختة کارشناسی ارشد ترويج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرسترتيب، دانشبه *

 گروه استاديار ؛)farhadianh@yahoo.com(ان تهر ،ترويج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس گروه استاديار
تهران؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد ترويج و آموزش کشاورزی،  ،ترويج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس

  .تهران ،دانشگاه تربيت مدرس



  ...، مهدی ناصری، همايون فرهاديان                        ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۴۰

 

داري که رابطه مثبت و معنـی  نتايج نشان داد ،همچنين. اندتوانمندسازي کشاورزان نقش مؤثر داشته
رکت، سابقه از شرکت، مورد مشورت قرار گرفتن، آگاهي از ش هارضايت آن بين نگرش کشاورزان و

  .وجود دارد هاکار کشاورزي و ميزان توانمندي آن

  ).استان(خراسان جنوبي  ،کشاورزان، يزراع يسهام يها شرکت ،يتوانمندساز :هاواژهکليد

***  
  مقدمه

در حـال   يدر کشـورها  کسب اهـداف توسـعه   يبرا يبه عنوان بستر يرشد بخش کشاورز
ـ از قب ييهاانيعالوه بر ز ،يکشاورز عدم توجه به توسعه. است يضرور يتوسعه امر ل بـه  ي

اقتصـاد   يافتـادگ  کشـور بـه واردات، موجـب عقـب     يو وابسـتگ  ييت غـذا يخطر افتادن امن
نقـش   روسـتا  يبه عنـوان کـارکرد اصـل    يکشاورز ،در واقع .شوديان مييکشاورزان و روستا

بخـش  ). Meijerink and Roza, 2007(کنـد   يم يباز ييش رفاه و فقرزدايرا در افزا ياتيح
ت يـ گـرفتن فعال ران، به سـبب دربر يژه ايوهدر حال توسعه ب يدر اقتصاد کشورها يکشاورز
ـ از جمع يريجمع کث ـ قالونـد و چ (دارد  ژهيـ و یگـاه يت، جاي بخـش  سـهم  ). ۱۳۸۲، يذري
  ۲۵، ينفت ريدرصد صادرات غ  ۲۵ ،يد ناخالص مليدرصد تول  ۲۵ ميزان ران بهيدر ا يکشاورز

 يتوسـل (کشور اسـت   ييغذا يازهايدرصد ن  هشتادش از ين بيتأم، نيو همچندرصد اشتغال 
مهـم در اقتصـاد    اريبسـ  ینقش يبخش کشاورز ،در واقع). ۱۳۹۲، يثاريا ؛۱۳۸۶و همکاران، 

، ياز طرفــ .ديــآ يشــمار مــهبــ مانکشــور يو اقتصــاد يديــدارد و از ارکــان مهــم تول يملــ
 كشاورزي آمدن صحنه به زمان از ،امروز ايدني در كشاورزي بخش در موجود هاي يپيچيدگ

 هـاي  يافتـه  .طلبـد  مي را توانمند انساني نيروي جديد، هاي طرح و نو ي ها شيوه اعمال و تجاري

 دارمعنـی  رابطة كشاورزي وري بهره و كشاورزان يتوانمندساز بين كه مدعاست اين گواه علمي

 عواطف و ها نگرش ها، دانستني در تغيير ايجاد با توانمندسازي، .Coetee, 2004)(دارد  وجود

 توسعه به كشاورزان، فهم و درك و ها، ارزش ها، مهارت ها، فعاليت انجام نحوة در نيز تغيير و

 یحرکتـ  يکشـاورز  ،گـر، امـروزه  يد ياز سو ).Srinvas, 2007(شد  خواهد منجر كشاورزي
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ـ يـ در ا ؛ددارد يـ ند توليفرآ سازیي، توسعه و مهندسيرو به نوساز ندهيفزآ پراکنـدگي و   ن،ين ب
از . به يکي از موانع اصلي توسعه کشاورزي تبـديل شـده اسـت    در کشور تعدد قطعات اراضي

هـاي دهقـاني    بـرداري بهـره   يهـا  يژگـ ياز و پراکندگي و تعدد قطعات اراضـي ة آنجا که پديد
 ،صـورت نيافتگي کشاورزي و به همين ها به معني توسعهنيافتگي آنتوسعه ،شود يمحسوب م

تحقيقـات  که ای گونه، بهها به مثابه رفع موانع توسعه کشاورزي کشور استرفع مشکالت آن
عنوان كرده است كه قطعه قطعـه بـودن    ۲۰۰۷ريزي شرق هندوستان درسال  سسه برنامهؤم

 سـازي اراضـي افـزايش   يكپارچـه  بـوده و  يرش فنـاور يمزارع يكي ازعوامل بازدارنده پذ
اجتمـاعي را موجـب شـده     - يد مديريت توليد و توسـعه اقتصـاد  يي كشاورزي، بهبوآكار
 ي، اجـرا يو پراکنش اراض يمالکخرده با توجه به مشکالت ،رواز اين ).IIEP, 2007( است
ـ منـابع تول  نه ازيد با استفاده بهيدن تولکر ييعقال و ياراض يساز کپارچهي يها طرح  د کـامالً ي

شش سال بعد از آغـاز   ،لين دليبه هم ).۱۳۹۰ ،يعقوبيو  زادهخيش( رسد يبه نظر م ضروری
ـ بـا هـدف بـاال بـردن م     يزراع يسهام يها ل شرکتي، تشکياصالحات اراض دات يـ زان تولي

 يسـاز  کپارچهيق ياز طر يزراع يها نيپاره شدن زماز چند يو حل مشکالت ناش يکشاورز
 يسـهام ی هـا  شـرکت  ليل عمده تشـک ياز دال). ۱۳۸۵ ا،يازک(مورد توجه قرار گرفت  ياراض
، خرد شدن و تقسيم اراضي مزروعي به قطعـات كوچـك غيراقتصـادي    جلوگيري از يزراع

توســعه فنــون پيشــرفته و ، هــاي يكپارچــهانــدمان آبيــاري بــا اســتفاده از كشــتافــزايش ر
اسـتفاده از  ، هـاي غيرتوليـدي  تبديل اراضي كشاورزي براي فعاليتممانعت از ، مكانيزاسيون

 ستافزايش درآمدها و ،هاتوسعه اقتصادي حوزه عمل اين شركتود در امكانات بالقوه موج
  .)۱۳۸۸ ،يمختار؛ ۱۳۹۰، ياصفهان يحقوق(

کشـاورزان   ينـه توانمندسـاز  يد زميبا يادشدهدر قالب اهداف  يزراع يسهام يها شرکت
 نيـز کشـاورزان   ينـه توانمنـد  يزم ،اهدافاين تحقق  با روديانتظار م عضو را فراهم آورند و

ـ بـر پا  يزراعـ  يسـهام  يهـا س شرکتيت تأسين، اهميابنابر. دشواهم فر مشـکالت   حـل  هي
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 يدر توانمنـد  يزراعـ  يسهام يهاو نقش شرکت سو،ک ياز  ،يکشاورز يکوچک بودن اراض
کـه بـدانها   خواهد شـد   يسع حاضر قياست که در تحق يگر، موضوعاتيد سویاز  ،کشاورزان

 يسـهام  يهـا  شـرکت «ن اسـت کـه   يـ ق حاضـر ا يتحق ةبنابراين، مسئل. داده شود پاسخ مناسب
  .»کشاورزان عضو دارند؟ يتوانمندساز يها در بهبود شاخص يچه نقش يزراع

 يکشـاورز  و يمـالک در آنهـا، نظـام خـرده   است که  ييهااز  استان يکي يخراسان جنوب
ن ييپـا  اريدر آن بسـ  يکشـاورز  يد و بازدهياز منابع تول يورو بهره ،شتر رواج دارديب يسنت
 ۷۸قـرار دارنـد کـه     يدهقـان کشت در نظام خرده ريز يدرصد اراض ۳۷ ،ن استانيدر ا. است

 اسـت حـدود دو هکتـار    يدهقـان ن سطح خردهيانگيد و مشويبرداران را شامل م درصد بهره
 يمـالک توجه به خـرده  ، بارواز اين). ۱۳۸۵، ياستان خراسان جنوب يسازمان جهاد کشاورز(

 يسـهام  يهـا س شـرکت ي، تأسـ يورش بهرهين مشکل و لزوم افزايحل ا موجود و ضرورت
 هـا و يبررسـ . استان قرارگرفتـه اسـت   يسازمان جهاد کشاورز يکار يهاتيدر اولو يزراع

 يوربهره يهانظام گريها نسبت به د ن شرکتيدهد که عملکرد ايمشاهدات موجود نشان م
کشور در  يزراع يشرکت سهام ۳۶ شرکت از گرفتن هفت قرار که، چناناستان بهتر بوده در

. مطلـب اسـت  ن يـ د ايـ خود مؤنيز ها ر استانياستان با توجه به مساحت کم آن نسبت به سا
، ي، اقتصـاد يم در مناطق خود از لحاظ کشاورزيعظ یها باعث تحوالتن شرکتيا ،نيهمچن
و  به شـهر  اورمج يل روستاهايکاهش مهاجرت و تبد ش اشتغال،يو افزا ي، فرهنگياجتماع

شرکت  ن استان، سهيادر جنوب  ).۱۳۹۰ ،يعقوبيو  زاده خيش(اند شده يع جانبياستقرار صنا
فعاليـت  » آبـاد نهبنـدان  سهل«و  ،»شهيدشت خوشاب سرب«، »رجنديثارگران بيا« يزراع يسهام
س پنج شرکت از يتأس کهافته ي شيافزا ۱۳۸۴از سال  يزراع يسهام يها رشد شرکت. دارند
ـ ا ی بـر گـواه  يفعال در استان خراسان جنوب يزراع يشرکت سهام هفت بـه   ؛ن مدعاسـت ي
ـ انجـام تحق  برایاستان  نيا هم ليدل نيهم تـرين اهـداف تشـكيل    از مهـم . دشـ انتخـاب   قي

توسعه پايدار بخـش كشـاورزي    به توانيم هاي سهامي زراعي استان خراسان جنوبي شركت
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فـراهم آوردن و افـزايش توليـدات    ، نبي كشاورزيايجاد اشتغال از طريق خدمات جا، منطقه
بنايي توسعه آب و خـاك، مكانيزاسـيون كشـاورزي،    اقدامات زير، كشاورزي در سطح منطقه

استفاده از خدمات ترويجـي و آمـوزش    ی،افزايش توليدات كشاورز ،اراضي سازیيكپارچه
هاي  در اشاعه نوآوري هاي تحقيقاتي و نقش اين واحدها به عنوان ايستگاه ،ها شركتاين در 

 ،ياسـتان خراسـان جنـوب    يزراعـ  يسهام يها شرکت(د کراشاره كشاورزي در سطح منطقه 
 يتـر قـات کم يتحقبرداري فعال  هاي بهره ها نسبت به ساير نظاماين شرکت زمينةدر  .)۱۳۸۹

 يزراعـ  يسـهام  يهـا شـرکت  يکلـ  يز بـه بررسـ  ين موجوداندک مطالعات  وصورت گرفته 
کشاورزان به عنـوان سـهامداران شـرکت و بـه      يرو ياديد زيتأکهمچنين، و  پرداخته است

ها در ن شرکتيگاه مهم اين، با توجه به جايبنابرا ؛صاحبان شرکت نشده است ،گريعبارت د
 در تحقيـق حاضـر،   که از آنجا .رسد يبه نظر م يمنطق یقين تحقيچنانجام  ،استان يکشاورز

  .شودپرداخته میها آن يبه معرف اند، در پی،بررسی شده سهامي زراعيدو شرکت 
سـيس اسـتان   أتهـاي تـازه   يكي از شركت سربيشه خوشاب دشت شركت سهامي زراعي

بـا  از مهاجرت،  يريشگيت مرزها و پيجاد امنيا برایبا اهتمام دولت  ۱۳۸۵ كه در سال است
ر است كـه  نف ۲۴۱ تعداد سهامداران شركت. دشتشكيل  روستا هفتتحت پوشش قرار دادن 

از  .درو يمـ شـمار  بـه درصد سهام از جملـه سـهامداران    شانزدهدولت نيز با در دست داشتن 
ش درآمـد  يت واحـد، افـزا  يريو مـد  ياراض يسازکپارچهين شرکت يل ايتشک ياهداف اصل

ل حاشـيه  يـ ت پايدار به دليمين امنأت ، کاهش مهاجرت ويشغل يهافرصت جاديان، اييروستا
 ۱۵۰۰حـدود   سربيشـه خوشـاب   دشت شركت سهامي زراعي. بوده استن مرزي با افغانستا

كـه دبـي    شود حلقه چاه عميق تأمين مي سيزدهآب مورد نياز از  .هكتار زمين در اختيار دارد
ة ايـن  شـد والت کشتعمده محص ،بخش زراعت در. ليتر در ثانيه است صدسیها آنمجموع 
 ن عملکـرد يانگيتن در هكتار، ذرت با م ۵/۳ ن عملکرديانگيم با و جو هر کدام گندم شرکت
 نيـز  يبخـش بـاغ   در .اسـت تن در هكتـار   ۲۵ ن عملکرديانگيم ز بايجال تن در هكتار و ۳۰
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 دوهکتـار خرمـا،    دوهکتـار عنـاب،    سـه  هکتار انار، دهتون، يهکتار باغ ز ۶۸ يدارا شرکت
 ،ياسـان جنـوب  اسـتان خر  يزراع يسهام يها شرکت( استهکتار بادام  يکهکتار زرشک و 

۱۳۸۹.(  
اسـتان   سهامي زراعـي  هاي از شركت ديگر يكيشرکت سهامي زراعي ايثارگران بيرجند 

تعـداد  . دشحلقه چاه عميق تشكيل  پانزدهبا تحت پوشش قرار دادن  ۱۳۸۶ در سالكه  است
ن شـرکت  يـ ل ايتشـک  ياهداف اصـل از  .آن استدولت سهام  ونفر  ۳۵۸ سهامداران شركت

 .اسـت  ان و کاهش مهاجرتييش درآمد روستايت واحد، افزايريو مد يراضا يساز کپارچهي
آب در ثانيـه   ليتـر  ۳۲۰ وهكتار زمين  ۱۲۱۴حدود  رجنديبثارگران يشركت سهامي زراعي  ا

ـ  . در اختيار دارد معمـول در بخـش زراعـت غـالت،      طـور همحصوالت زير كشت شـركت ب
 بـا  برابـر  در هر هکتار اين محصوالت ميانگين عملكرد بوده وسورگوم  قند، ذرت و چغندر
تـن   نيـز شصـت   م ووتـن سـورگ   پنجاهقند و  تن چغندر چهل جو، تنچهار تن گندم،  پنج

تون، پسته، سنجد، يز هایتار باغ شامل باغهک پانزده ين شرکت دارايا. است يا ذرت علوفه
 استخر و گوسفند يک واحد پرواربندي يبخش دام دارا ن شرکت دريا .استانگور  عناب و

اسـتان خراسـان    يزراعـ  يسـهام  يهـا  شـرکت ( اسـت قطعه  ۲۵۰۰ت يظرف با يپرورش ماه
   ).۱۳۸۹ ،يجنوب

بـا   زيـادي  يها پژوهش ،و چه در ديگر کشورها رانيدر ا چهبا توجه به اهميت موضوع، 
 يهـا پـژوهش  نيتـر از مهـم  برخي به اختصاربه ،است که در ادامه شده انجام موضوع همين
  .م پرداختيخواه يارجخ و يداخل

ت يرا در بهبود وضع يزراع يسهام يهاخود نقش شرکت هدر مطالع )۱۳۸۴( يخانيسار
 يهاشرکت است اما معتقد کرده يابيدانش و مهارت کشاورزان مثبت ارز يو ارتقا ياقتصاد
ن يجـه مطالعـات هـولپل   ينت .روسـت روبـه  يبـا مشـکالت   ينـه اجتمـاع  يدر زم يزراع يسهام
)Holplin, 2010 (ـ تول يهـا  يتعـاون  کـه  دهدينشان م باعـث ارائـه خـدمات     يد کشـاورز ي

کاهش فقـر در   يدار برايشت پايجاد معيو ا اعضا ي، توانمندسازاعضا يزندگ يبرا يضرور
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 رامـان  .شوديم ت متقابل از اعضايو حما يفکرهم ،يي، توسعه مناطق روستاييمناطق روستا
)Raman, 2005( د دهـ میها در هند نشان  يساختار و عملکرد تعاون يدر مطالعات خود رو

 .م دارديها رابطـه مسـتق   يد و درآمد با حضور تعاونيش سطح توليش امکانات و افزايکه افزا
 يهـا بر بهبود شـاخص  يادير زيها تأث يدهد که تعاونينشان م) ۱۳۸۹( يرينصمطالعة ج ينتا

 خود ياعضا يش سطح دانش فنيفزار ا، بنيو همچن) يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد(توسعه 
و  يت اقتصـاد يمشخص شـد کـه وضـع    ،)۱۳۸۱(ا ين يشيو درو يقيدر مطالعه صد. اند داشته
يافتـه  بهبـود  بسـيار  د نسبت به قبـل  يتول يتعاون يها شرکت يت اعضاياکثر يا و حرفه يفن

ـ ر يسـاز ، توانمنديجـاد تعـاون  يمعتقدند با ا) ۱۳۹۰( ياندشتيم يو زمان يعطاي. است و  يوان
 يبعـد  بـة در رت يو خـانوادگ  يفرهنگ -يتماعاج يشتر صورت گرفته و توانمنديب ياقتصاد

 يـي زارامـون آثـار اشـتغال   يدر مطالعات خـود پ  )Birchall, 2005( رچاليب. قرار داشته است
ـ تول يها يتعاون  ينـه ارتقـا  يهـا در زم  يد کـه تعـاون  يجـه رسـ  ين نتيبـد  لنـد يد در کشـور تا ي

ل نايـ  ريچشمگ ييها تيموفق ييروستا يدر نواح يو اجتماع ياقتصاد، يطيمح يها شاخص
 يهـا  يتعـاون  دربـارة  )Smith, 2009(ت ياسـم  همچنين، بر اساس نتـايج مطالعـات   .اند شده

 .افتـه اسـت  يش يافزا ، درآمد اعضاها يل تعاونيبا تشک ،کشاورزان و آثار آن در غرب سودان
ل ين تشـک يدار و مثبت بیمعن ةعه خود به رابطدر مطال )۱۳۸۳(ساربان  يدريو ح يطاهرخان
و  يپورطـاهر . افتنـد ياعضـا دسـت    يو فرهنگـ  ي، اجتمـاع ياقتصاد يهامؤلفه وها يتعاون

 ياعضـا  يزنـدگ  يهـا  دند که سطح توسعه و شاخصيجه رسين نتيدبنيز ) ۱۳۹۱(همکاران 
و  ي، اجتمـاع ياقتصـاد  يهـا  نهيدر زم يافته و آنها با موانع ساختارين ارتقا ها يت تعاونياکثر
 مهـر  يانيـ راد و ک يپزشـک همچنين، بر اساس نتايج مطالعـة  . رو هستند به رو يکالبد -يطيمح
ر ياسـت، امـا در سـا    کشـاورزان  ريشتر از سـا يها ب يتعاون ياعضا يسطح دانش فن ،)۱۳۸۰(

و  يمحمـد . ر کشـاورزان وجـود نـدارد   يها و سـا  يتعاون ين اعضايدار بی معنیتفاوت ،موارد
د يـ تول يها يت در تعاونيدند که عضويجه رسين نتيدق خود بيدر تحقنيز ) ۱۳۹۰(همکاران 
ش يافـزا  ،)۱۳۸۶( يبـه نظـر سـعد   . نداشته است يريکشاورزان تأث يدر دانش فن يکشاورز
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ل ارتبـاط  يهـا، تسـه   به نهـاده  يش دسترسي، افزا)سطح دانش( يو تخصص يفن يسطح آگاه
 يد کشـاورز يـ تول يها يون از نقاط قوت تعاونيزاسيتوسعه مکان و يان با مراکز دولتييروستا
 يهـا  يعملکـرد تعـاون   يابيارز«با عنوان  يادر مطالعه) ۱۳۹۱(و همکاران  يپورطاهر. است

و  ي، اجتمـاع يعـد اقتصـاد  هـا در سـه ب   يدند که تعاونيجه رسين نت، بدي»آباد خرم يکشاورز
  . اندموفق عمل کرده از نظر اعضا يطيمح

منحصـراً بـه    مورد مطالعه هـم  هاي سهامي زراعي شركت گفت کهتوان  يم ،ين ترتيببد
در  ياند، بلكـه رسـالت توسـعه روسـتايي و پايـدار      دهشبرداري مطرح ن عنوان يك نظام بهره

همـراه  ج مثبت در منطقه ينتا و البته با دهشها محول  ين شركتنيز بد  بخش كشاورزي منطقه
 يهـا یفنـاور کشـت، گسـترش    ريش سطح زيد و افزايش توليافزا ش درآمدها،يکه افزا بوده
در قالـب   يزراعـ  يسـهام  يهـا  شرکتفعاليت  .استاز آن جمله  يش منابع آبيد و افزايجد

ن اهـداف بـه   يـ در ا ، گرچـه کشاورزان عضـو شـوند   يد منجر به توانمنديبا يادشدهاهداف 
نـه  ين اهـداف زم يتحقق ا نابراين،ب .م اشاره نشده استيطور مستقکشاورزان به يتوانمندساز
ـ با يزراعـ  يسـهام  يهـا  شـرکت . کشاورزان را فـراهم خواهـد سـاخت    يتوانمند  ةنـ يد زمي
ـ  ي، اجتمـاع يکشاورزان عضو را در ابعاد مختلف اقتصاد يتوانمند فـراهم آورنـد،    يو روان
ق يـ تحق يکلـ  هدف ،جهيدر نت دان توجه شده است؛ن کمتر بيشيقات پيکه در تحق يموضوع

 يتوانمندسـاز  يهـا در بهبـود شـاخص   يزراعـ  يسـهام  يهـا نقـش شـرکت   بررسی ضرحا
  :زير است موارد شامل آن ياختصاص اهداف ،اساس نيا بر و بودهکشاورزان عضو 

  ؛يزراع يسهام يها کشاورزان عضو شرکت يا و حرفه يفرد يها يژگيو يبررس −

  ؛ها شرکت نياورزان عضو اکش ياقتصاد يدر توانمندساز يزراع يسهام يها نقش شرکت يبررس −

  ؛اه شرکت نيکشاورزان عضو ا ياجتماع يدر توانمندساز يزراع يسهام يها نقش شرکت يبررس −

  و شرکت ها نيکشاورزان عضو ا يروان يدر توانمندساز يزراع يسهام يها نقش شرکت يبررس −

  .ها شرکت نياکشاورزان عضو  يا و حرفه يفن يدر توانمندساز يزراع يسهام يها نقش شرکت يبررس −
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  قيروش تحق

و  يفيها از نـوع توصـ  ل دادهيتحل يو از نظر چگونگ يهدف کاربرد لحاظق حاضر از يتحق
 جامعـه آمـاري  . اسـت  انجـام گرفتـه   ۱۳۹۲تـا   ۱۳۹۱ در محدوده زمـاني که  بوده يهمبستگ
 اسـت  يدر جنوب اسـتان خراسـان جنـوب    يزراع يسهام يهاشرکت يشامل اعضا پژوهش

)۵۹۹N=(. و مورگـان   ياز جدول کرجس ،ي تعيين حجم نمونهبرا)Krijcie and Morgan, 

پرسشـنامه قابـل    ۱۸۶ تعـداد  شده،تکميلهای کل پرسشنامه از ؛)=۲۳۴n(استفاده شد  )1970
متناسـب   انتسـاب  بـا  يا مرحلـه  يا تصادفي طبقـه  ، از روشگيرينمونه برای. استفاده بود

 يزراعـ  يدو شرکت سهام ،سه شرکتن يباز  ،ه اولدر مرحل کهای گونههب گيری شد،بهره
بـا توجـه بـه    ) هفـت روسـتا  (رجنـد  يثارگران بيو ا) چهار روستا(شه يدشت خوشاب سرب

بـراي انتخـاب    ،و در مرحلـه دوم  ندصورت هدفمند انتخـاب شـد  هب ن تعداد اعضايشتريب
حجـم   ،شـرکت  ياعضـا  کـل  از هـر روسـتا   ياعضا نسبت دنکر لحاظ با ها،  تعداد نمونه

انتخاب  يتصادف صورت کامالًبه انيگوپاسخ ،و سپس دش مشخص قيتحق يآمار يها نمونه
  ).۱جدول (شدند 

  و حجم نمونه يجامعه آمار -۱جدول 
نام 
  شرکت

  شهيدشت خوشاب سرب يزراع يشرکت سهام  رجنديثارگران بيا يزراع يشرکت سهام

  ٨٩  ١٤٥  نمونه

  آباد ميکر  سرچاه  روستا
ر يخ
  آباد

 محمد
  آباد

  آباد يعل  تقنا
ض يف

  آباد
  گلوباغ

کالته 
  شب

  خوشاب  يهشکوک

  ۲۷  ۲۳  ۲۲  ۱۷  ۳۰  ۲۳  ۱۴  ۱۵  ۱۵  ۱۷  ۳۱  يفراوان

  هاي تحقيقيافته: منبع

الت، يزان تحصيسن، م: شامل يشخص يهايژگيو: ند ازاق عبارتيمستقل تحق يرهايمتغ   
ت از شـرکت و  ين رضـا زايـ ت، ميسابقه عضـو  ،با شرکت يرابطه کار ،يسابقه کار کشاورز
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، مـورد  يزراعـ  ياز شـرکت سـهام   يآگـاه  :ند ازامستقل عبارت يرهاير متغيسا. زان سهاميم
ـ متغ. ن شرکت و نگـرش نسـبت بـه شـرکت    گرفتن از طرف مسؤالقرار مشورت  ر وابسـته  ي

، ي، رواني، اجتماعياقتصاد يکه اطالعات آن در چهار بخش توانمند است يق توانمنديتحق
  .مشخص شده است ۲جدول در قالب  ياهو حرف يفن و

  نه پژوهشيشيکشاورزان همراه با ذکر پ يتوانمندساز يها مؤلفه  - ۲ جدول

 نه پژوهشيشيپ ها مؤلفه ريمتغ

 يتوانمند

 ياقتصاد

ش يدات، افزايش تولي، افزاياساس يازهاين نيبهبود عملکرد، تأم

رض دادن ق ييبازپرداخت وام، توانا ييها، توانا ييدرآمد و دارا

و  يابيجاد درآمد، بازاريه، ايانداز پول و انباشت سرماپول، پس

 .به منابع ي، دسترسيدات کشاورزيش توليافزا

الدين رکن، )١٣٨٢(و همکاران  يکتاب

، )١٣٨٨(افتخاری و همکاران 

، )١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر

و  ي، شکور)١٣٨٨(مهر سروش

، )١٣٧٩( ي، شجاع)١٣٨٦(همکاران 

  .)١٣٨٤( يفراهان يحرآباد
Narayan (2005), Friis-Hansen 

(2004), Coetee (2004), Leeuwis 

(2004), World Bank (2002). 

 يتوانمند

 ياجتماع

سواد در با يانسان يروين ي، بقايبه خدمات اساس يدسترس

، بهبود يريگ ميبه عدالت، مشارکت در تصم يروستا، دسترس

ستاندارد لباس خانواده، ت سالمت، خانه استاندارد، ايوضع

گان در يها، کمک کردن به دوستان و همسا تيمشارکت در فعال

 يش رفاه، شرکت در کارهايو افزا کاهش فقر زمان مشکالت،

روستا،  يها در سازمان يالمنفعه، مشارکت و همکارعام

به  يت گروهيبه جاده، مرکز بهداشت، انجام فعال يدسترس

 .روستا صورت مشترک، مشارکت در امور

الدين رکن، )١٣٨٢(و همکاران  يکتاب

، )١٣٨٨(و همکاران  يافتخار

، )١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر

و  ي، شکور)١٣٨٨(مهر سروش

، )١٣٧٩( ي، شجاع)١٣٨٦(همکاران 

، )١٣٨٩(پور  يان و گنجيشاطر

  ،)١٣٨٩(ا ين يتقو
Friis-Hansen (2004), Coetee 
(2004), World Bank (2002), 

Forrest (1999), Dzeco et al. 

(2010), Friis-Hansen (2012). 

 يتوانمند
 يروان

 مات روزانهيتصم ي، کنترل رويقدرت کنترل و تسلط بر زندگ
از حق  ي، برخورداريمات جمعيبر تصم يرگذاري، تأثيزندگ
مناسب، اعتماد به نفس، احساس  يزير ، برنامهيت قانونيمالک

الدين رکن، )١٣٨٢(و همکاران  يکتاب
، )١٣٨٨(و همکاران  يافتخار
، )١٣٨٩(و همکاران  يکالنتر
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 نه پژوهشيشيپ ها مؤلفه ريمتغ

س قدرت، مشارکت مثبت، احسا يها قدرت، داشتن نگرش
، يت در زندگيمؤثر در جامعه و سرنوشت، احساس موفق

 .ها يريگميت از خود، مشارکت در تصمياحساس رضا

، )١٣٨٦(و همکاران  يشکور
ان و يشاطر ، )١٣٧٩( يشجاع

، )١٣٨٩(ا ين ي، تقو)١٣٨٩(پور  يگنج
، )١٣٨٤( يفراهان يحرآباد

  .)١٣٨٨(مهر  سروش
Forrest (1999), Dzeco et al. 

(2010), Friis-Hansen (2012), 
Friis-Hansen (2004), Vasconelos 
(2004), Banducci et al. (2004), 

Angelique et al. (2002), Friedman 
(1992), Narayan (2005) 

 يتوانمند
و  يفن

 يا حرفه

، جذب انواع يديتول يها ش مهارتيش دانش و سواد، افزايفزاا
الزم،  يها ها و کسب مهارت يآگاه يافته، ارتقايمحصول بهبود

 .ديجد يهافناوریبهتر مزرعه، دانش استفاده از  تيريمد

و همکاران  يافتخارالدين رکن
و همکاران  ي، کالنتر)١٣٨٨(
، )١٣٨٨(مهر ، سروش)١٣٨٩(

، )١٣٨٦(و همکاران  يشکور
ان و يشاطر ، )١٣٧٩( يشجاع

  ).١٣٨٩(پور  يگنج
Friis-Hansen (2004), Coetee 
(2004), World Bank (2002), 
Forrest (1999), Dzeco et al 

(2010), Friis-Hansen (2012), 
Narayan (2005), Haug (1998), 
Pontius et al. (2001), Rivera  

(2006). 

  تحقيق هاييافته: منبع

ابـزار   )۱(يـي ن روايـي تع يبـرا . ساخته استفاده شـد  از پرسشنامه محقق ،هاداده يآورجمع برای

ـ د دانشگاه تربياز نظرات اسات ،قيتحق سـتان و بلوچسـتان، کارشناسـان    يت مـدرس، دانشـگاه س  ي

 اسـتفاده شـد   يزراع يسهام يها ران عامل شرکتيو مد يخراسان جنوب يسازمان جهاد کشاورز

ابـزار   )۲(ييايـ ن پايـي منظور تعبه. از چند مرحله اصالح و بازنگري مورد تأييد قرار گرفتپس که 

پرسشـنامه در محـدوده خـارج از حـوزه      سـی انجام شد که تعداد  )۳(نيز آزمون پيشاهنگق يتحق

ـ درصـد   نودکرونباخ  يو مقدار آلفا شد؛ يآورع و جمعيق توزيتحق کـه از لحـاظ    دسـت آمـد  هب

شـده در  يآور جمـع  يهـا داده يپردازش آمار سرانجام، .شوديم يابيارز يعال در سطح ،يريتفس



  ...، مهدی ناصری، همايون فرهاديان                        ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۰

 

 يهاداده يپردازش آمار رایب .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد ۱۸نسخه  SPSSافزار  ط نرميمح

شـامل   يو آمار استنباط) نهيشينه و بيار، کمين، انحراف معيانگيم( يفياز آمار توص ،شدهيآور جمع

   .دشاستفاده  ونيل رگرسيو تحل يهمبستگ يها آزمون، t-test)(ها  نيانگيم سهيمقا

  ج و بحثينتا

  يا و حرفه يفرد يهايژگيو

 سـال  ۷۸ سـن ن يتربيشسال و  بيست سنن يسال، کمتر ۲۲/۴۲ق يان تحقيگوپاسخ ين سنيانگيم

 ،نايـ گوت پاسـخ يجنسـ  از نظـر  .بـود سال  چهل يباال بقيهسال و  چهلر يدرصد ز ۴۷ و نيز سن

سطح  .اند ل دادهيرا زنان تشک بقيهو  انرا مرد آنهادرصد  ۹۴ش از يدهد که بيها نشان مافتهي

 ،رسـتان يو دب ييدرصد راهنمـا  ۳۷ ،سواد يا بي ييان ابتدايگودرصد از پاسخ ۴/۶۲تحصيالت 

درصـد   ۶۵ش از يب يسابقه کار کشاورز .بوده استپلم يباالتر از د درصدک ي کمتر از و تنها

ـ افـراد ن  ين سابقه کشاورزيانگير ده سال و ميز بقيهسال و  دهراد باالتر از اف سـال   ۷۱/۱۸ز ي

دو درصـد از   ۳/۳۴ک به يسال و نزد پنج تا ششدرصد  ۷/۶۵ ،گوسخپا ۱۸۱مجموع از . بود

از . بـود سـال   ۸/۴ت در شرکت ين سابقه عضويانگيم ت داشتند ويسال سابقه عضو تا چهار

ـ   ۶/۳۱سهم،  پانصددرصد افراد کمتر از  ۵۴ نفر، ۱۷۴مجموع   ۱۵۰۰تـا   پانصـد ن يدرصـد ب

و  ۲۶۶۰زان سـهم  يـ ن ميبـاالتر . ندسـهم داشـت   ۱۵۰۰بـيش از  درصـد   پـانزده سهم و حدود 

از مجمـوع  . اسـت سهم  ۱۱/۷۱۶ز ين سهم اعضا نيانگيم بوده وسهم  هشتادزان ين ميتر نييپا

کـارگران   سـهامدار و جـزو  صـد  در ۳۵درصد فقـط سـهامدار شـرکت و     ۶۵ ،گوپاسخ ۱۸۴

درصـد   پنجـاه ش از يب ميزان رضايت ،گوپاسخ ۱۸۴از مجموع . ندبود يزراع يشرکت سهام

  .است ۱۵/۳ت سهامداران از شرکت ين رضايانگيم بوده ومتوسط  آنها از شرکت
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  کشاورزان عضو يتوانمندساز يها در بهبود شاخص يزراع يسهام يهانقش شرکت

  ياقتصاد يتوانمند

 ياقتصـاد  ينـه توانمندسـاز  يدر زم يزراع يسهام يهادهد که شرکتيق نشان ميج تحقيتان
. در حد متوسط و مطلوب عمل کرده اسـت  ۹۷/۲ يا ن رتبهيانگيکشاورزان عضو شرکت با م

ـ دل ،ياقتصـاد  ير توانمنـد يـ دهنـده متغ ليتشـک  يهاهيگو يج بررسيبا استفاده از نتا ن يـ ل اي
محصـوالت  بـودن  ش درآمدها و مناسـب  يد و افزايتول يهانهيزکاهش ه توانيم عملکرد را
 ني، هـولپل )۱۳۸۴( يخانيسـار   قـات يتحق نتـايج  ج همسـو بـا  ينتـا  ايـن  .)۳ جدول( دانست

)Holplin, 2010( رامان ،)Raman, 2005(، يرينص )۱۳۸۱(ا ين يشيو درو يقي، صد)۱۳۸۹( ،
و ، )Smith, 2009(ت ياسـم  ،)Birchall, 2004(رچال ي، ب)۱۳۹۰( ياندشتيم يو زمان ييعطا

و همکـاران   يقـات پورطـاهر  يتحقنتايج همسو با ناو ) ۱۳۸۳(ساربان  يدريو ح يطاهرخان
  .است) ۱۳۸۰(مهر  يانيراد و ک يو پزشک) ۱۳۹۱(

  ياجتماع يتوانمند

ن يانگيـ کشـاورزان عضـو بـا م    ياجتماع ينه توانمنديدر زم يزراع يسهام يها نقش شرکت
حاصـل از   يهـا هيـ گو يبر اساس بررسـ  شود کهيم يابيدر حد نسبتاً خوب ارز ۳/۳ يا رتبه
، امکان کمک بـه دوسـتان و    خانواده ياز بهبود استانداردها يناش توانيمرا  آنل يدل ،قيتحق
ت در شـرکت  يعضو خاطران بهيين روستايدر ب يش شأن و وجهه اجتماعيگان و افزايهمسا
 يو زمـان  يي، عطـا )۱۳۸۹( يريقـات نصـ  يتحق نتايج ج همسو باينتااين  .)۳جدول ( دانست

و ) ۱۳۸۳(سـاربان   يدريـ و ح يطاهرخـان و  ،)Birchall, 2004(رچال ي، ب)۱۳۹۰( ياندشتيم
  .است) ۱۳۹۱(و همکاران  يپورطاهر مطالعة نتايج همسو بانا

  يروان يتوانمند

کشاورزان عضـو   يروان ينه توانمنديدر زم يزراع يسهام يها دهد که شرکتيج نشان مينتا
 دسـت آمـده،  بـه ج ياسـاس نتـا   بـر  نسبتاً خوب عمل کرده است که ۳۳/۳ يان رتبهيانگيبا م
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، داشتن نگرش مثبـت بـه   يمناسب روزانه زندگ يزير ها و منابع، برنامه ييکنترل دارا ييتوانا
ن يتـر مهـم  يکـار و زنـدگ   در يريپذ مخاطرهش يو افزا يت در زندگياحساس موفق ،يزندگ
و  ييعطـا  نتـايج مطالعـة  همسو با  حاضر قيج تحقينتا). ۳جدول (شود يم يابيارز آنل يدال
  .است) ۱۳۹۰( ياندشتيم يزمان

  يا و حرفه يفن يتوانمند

و  يفنـ  ينـه توانمنـد  يدر زم يزراعـ  يسهام يها ، نقش شرکتتحقيق حاضر جيبر اساس نتا
 انتـو يمـ را  کـه آن  شوديم يابيارزخوب  ۵۹/۳ يا ن رتبهيانگيکشاورزان عضو با م ياحرفه

شده و سم و کود، استفاده د مانند بذور اصالحيافته و جديبهبود يهاناشی از استفاده از نهاده
د يـ جد يهـا د از روشيـ جد يهـا ، کسـب تجربـه  )نيآب، خاک و زمـ (د ينه از منابع توليبه
). ۳جدول ( انستد يو دامدار يدر مورد کشاورز يش دانش و آگاهيت مزرعه و افزايريمد
و  يقيصد، )Holplin, 2010(ن ي، هولپل)۱۳۸۴( يخانيسار نتايج مطالعات ج همسو باينتااين 
و ) ۱۳۸۶( يسـعد  و ،)۱۳۸۰(مهـر  يانيراد و ک ي، پزشک)۱۳۸۹( يري، نص)۱۳۸۱(ا ين يشيدرو
   .است) ۱۳۹۱(و همکاران  يقات محمديتحق نتايج همسو با نا

  اي کشاورزان بر ميزان توانمندي آنها ههاي شخصي و حرف تأثير ويژگي

  بررسي توانمندي کشاورزان عضو بر حسب رابطه کاري با شرکت

بـا   ،نداکارگران شرکت ، کساني که سهامدار و جزو)۴ جدول( tطبق نتايج حاصل از آزمون 
. هسـتند  ۴۶۶/۱۱۰توانمندتر از کساني هستند که فقط سهامدار با ميـانگين   ،۰۸/۱۱۶ميانگين 

دليل رابطه نزديک با شـرکت  به ،کارگران شرکت هستند ، کساني که سهامدار و جزوواقعدر 
توانمنـدي   ،ها، افزايش آگاهي در مورد کارکردهاي شرکت و مشارکت در فعاليتو در نتيجه

از مزاياي بيشـتري از طـرف    ،نداکارگران کشاورزي ، کساني که جزوهمچنين. بيشتري دارند
  .استتوانمندي آنها بيشتر  ،احتماالً رضايت آنها و در نتيجه رو،ز ايناشرکت برخوردارند و 
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  )n=۱۸۴( راتييب تغياساس ضر بر يتوانمند ياهمؤلفه يبندرتبه- ۳ جدول

انحراف   *نيانگيم  ها هيگو  
  اريمع

ب يضر
  رتبه  راتييتغ

توانمند
 ي

صاد
اقت

  ي

  ۱  ۲۶۸/۰  ۸۶/۰  ۱۹/۳  )شتريد و درآمد بينه کمتر، و توليهز( يش نرخ بازدهيافزا

  ۲  ۲۶۹/۰  ۷۸/۰  ۸۹/۲  ها ييزان درآمد و دارايش ميافزا
فروش محصوالت   شتر محصوالت ويبهتر و ب يابيامکان بازار

  ۳  ۲۷۵/۰  ۸۶/۰  ۱۲۵/۳  مت مناسبيبه ق

  ۴  ۳۰۰/۰  ۹۵/۰  ۱۶/۳  ازيد محصوالت مورد نيش قدرت خريافزا
ان يا پايماه هر (ثابت  يها در زمان يافت حقوق نقديامکان در

  ۵  ۳۰۱/۰  ۹۸/۰  ۱۷/۳  )يهر فصل زراع

بازپرداخت  ييالت و توانايش امکان استفاده از وام و تسهيافزا
  ۶  ۳۴۵/۰  ۹۳/۰  ۶۹/۲  ها وام

  ۷  ۳۹۲/۰  ۱  ۵۵/۲  انداز امکان داشتن پس
    ۱۵۸/۰  ۴۷/۰  ۹۷/۲  کل

توانمند
 ي

فن
 ي

و حرفه
ا

  ي

  ۱  ۲۴۷/۰  ۹۵/۰  ۸۲/۳  شدهند بذور اصالحد مانيافته و جديبهبود يها استفاده از نهاده
  ۲  ۲۴۸/۰  ۹۱/۰  ۶۶/۳  ب مناسب کشتيبه الگو و ترک يابيدست

  ۳  ۲۵۴/۰  ۹/۰  ۵۳/۳  )نيب، خاک و زمآ(د ينه از منابع تولياستفاده به
  ۴  ۲۷۱/۰  ۹۴/۰  ۴۶/۳  ت مزرعهيريو مد يد کشاورزيجد يهاوهيبا ش ييآشنا
 يها آالت و شبکهنياز ماشاستفاده ( يکشاورز کردن زهيمکان
  ۵  ۲۷۴/۰  ۹۸/۰  ۵۷/۳  )فشار تحت ياريآب

و نحوه استفاده  يد کشاورزيجد يها با ادوات و نهاده ييآشنا
  ۶  ۲۷۶/۰  ۹۸/۰  ۵۴/۳  از آنها

  ۷  ۲۸۰/۰  ۱  ۵۷/۳  يو دامدار يش دانش و مهارت در مورد کشاورزيافزا
    ۱۶۷/۰  ۶۰/۰  ۵۹/۳  کل

توانمند
 ي

اجتماع
  ي

  ۱  ۲۴۵/۰  ۸۴/۰  ۴۲/۳  گان در زمان مشکالتيک به دوستان و همساامکان  کم
بهداشت، آموزش، مسکن، (خانواده  يبهبود استانداردها

  ۲  ۲۶۷/۰  ۸۵/۰  ۱۸/۳  ) ...ه، پوشاک و يتغذ

مانند ساختن مسجد، (المنفعه  امکان مشارکت در امور عام
  ۳  ۲۶۹/۰  ۹۴/۰  ۴۹/۳  ) ...مدرسه، حمام و 

  ۴  ۲۷۷/۰  ۹۷/۰  ۵۱/۳  محصوالت يابيد و بازاري، توليريگ ميتصم نديآمشارکت در فر
  ۵  ۲۸۶/۰  ۹۵/۰  ۳۲/۳  انيير روستاين سايدر ب يش شأن و وجهه اجتماعيافزا

ه مشارکت و يو باالرفتن روح يبهبود فرهنگ کار جمع
  ۶  ۲۹۹/۰  ۸۸/۰  ۴۱/۳  يهمکار

  ۷  ۳۰۳/۰  ۰۳/۱  ۳۹/۳  موجود در سطح روستا يها امکان مشارکت در تشکل
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انحراف   *نيانگيم  ها هيگو  
  اريمع

ب يضر
  رتبه  راتييتغ

شتر به خدمات کسب و کار و خدمات يب يامکان دسترس
مانند سد، جاده، بهداشت، آموزش، آب، ( يو رفاه يعمران

  ) ....برق، تلفن و 
۲۳/۳  ۹۸/۰  ۳۰۴/۰  ۸  

  ۹  ۳۲۳/۰  ۰۲/۱  ۱۵/۳  در روستا يل به زندگيش تمايافزا
با توجه به  يحي، تفريفرهنگ يها تيش فعاليامکان افزا

  ۱۰  ۳۹۴/۰  ۱۶/۱  ۹۴/۲  ان وقت آزادزيش ميافزا

    ۱۴۱/۰  ۴۷/۰  ۳۰/۳  کل

توانمند
 ي

روان
  ي

  ۱  ۲۲۹/۰  ۷۸/۰  ۴۰/۳  ها و منابع ييکنترل دارا ييتوانا
با توجه به مشخص  يروزانه زندگ ماتيتصم يکنترل رو

مناسب  يزير برنامه(خود در شرکت  فهيبودن نقش و وظ
  )يروزانه زندگ

۱۴/۳  ۷۶/۰  ۲۴۲/۰  ۲  

  ۳  ۲۵۰/۰  ۸۴/۰  ۳۶/۳  يدر زندگ تيو احساس موفق ينگرش مثبت به زندگداشتن 

  ۴  ۲۷۲/۰  ۹۴/۰  ۴۵/۳  يکار و زندگ در يريپذ مخاطره شيافزا

  ۵  ۲۷۶/۰  ۹۴/۰  ۴۰/۳  يريپذتيولش حس مسئيافزا
دوستان و  ريو سا انييروستا نياعتبار و اعتماد در ب شيافزا
  ۶  ۲۷۸/۰  ۹۸/۰  ۵۲/۳  انيآشنا

  ۷  ۲۷۹/۰  ۸۹/۰  ۱۸/۳  اس اعتماد به نفساحس شيافزا

  ۸  ۲۸۲/۰  ۹۶/۰  ۴۵/۳  گرانيمات ديبر تصم يگذارريثأت ييتوانا

  ۹  ۲۹۲/۰  ۹۴/۰  ۲۱/۳  )يزندگ يها کاهش دغدغه(ت و آرامش خاطر ياحساس رضا

  ۱۰  ۳۱۳/۰  ۹۹/۰  ۱۶/۳  يت از کار و زندگياحساس رضا
    ۱۴۱/۰  ۴۷/۰  ۳۳/۳  کل

  اديز يليخ =۵ اد،يز =۴متوسط،  =۳کم، = ۲کم،  يليخ =۱ *
     هاي تحقيقيافته: منبع

  )n=۱۸۴(ت با شرک يافراد بر حسب رابطه کار ين توانمنديانگيسه ميمقا -۴ جدول

انحراف   نيانگيم  تعداد  ها گروه
 tآماره   Cohen’s d  اريمع

درجه 
  آزادی

سطح 
 معنيداری

  فقط سهامدار
سهامدار و جزو کارگران 

  شرکت

۱۱۹  
۶۵  

۴۶۶/۱۱۰  
۰۸/۱۱۶  

۱۷/۱۳  
۱۶/۱۶  ۴۱/۰  **۵۴۸/۲  ۱۸۲  ۰۱/۰  

   ۰۱/۰در سطح  يداريمعن**
     هاي تحقيقيافته: منبع
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  ر وابستهيق با متغيمستقل تحق يرهايمتغ يهمبستگ

اعضـا بـا    يزان توانمنديو م ين سابقه کشاورزيب ةرسون رابطيپ يج آزمون همبستگيطبق نتا
ـ ا. اسـت  دار اما ضـعيف معنی مثبت و ۰۵/۰در سطح  ۱۶۲/۰ يب همبستگيضر  را ن رابطـه ي
 يشـتر يدرک بهتر و ب شتريب يسابقه کشاورز دارای که کشاورزان آن دانستاز  يناش توانيم

ت در يدارنـد و بعـد از عضـو    يزراعـ  يت قبل از عضو شدن در شرکت سـهام ياز وضعهم 
ده و شـتر محسـوس بـو   يمختلـف ب  يهـا رات در بخشييتغ برای آنها ،يزراع يشرکت سهام

رمن ياسـپ  يج حاصـل از  همبسـتگ  ينتـا  .شتر آنها را فراهم کرده اسـت يب يموجبات توانمند
ـ ای مثبت و معنیدهد که رابطه ينشان م بـا   يزان توانمنـد يـ ت از شـرکت و م ين رضـا يدار ب
ـ ا. خطا وجـود دارد  ۰۰۱/۰در سطح کمتر از  ۴۰۳/۰ يب همبستگيضر توانـد  يجـه مـ  ين نتي
هـم  شـرکت   یدر کارهـا  ی از شـرکت شتريت بيرضا دارای ورزانباشد که کشا آناز  يناش

 .ديـ آيشتر آنها فراهم مـ يب يتوانمندزمينة الزم برای  دين ترتيب،دارند و ببيشتری مشارکت 
ا يـ نيشيو درو يقي، صد)۱۳۹۰( ياندشتيم يو زمان ييعطا اتقيتحقنتايج ج همسو با ينتا اين
ـ ای مثبت و معنـی رابطه ،سونريپ يج آزمون همبستگيطبق نتا. است) ۱۳۸۱(  ين آگـاه يدار ب

سـطح کمتـر از   در  ۳۱۵/۰ يب همبستگيبا ضر اعضا يزان توانمنديکشاورزان از شرکت و م
کشـاورزان در   يش دانـش و آگـاه  ياز افـزا  يناش رسديبه نظر م خطا وجود دارد که ۰۰۱/۰

 يآگـاه  ،نيهمچن آنها در شرکت و يگاه قانونيف شرکت در قبال کشاورزان و جايمورد وظا
ـ ای مثبـت و معنـی  رابطهکه دهد  يج نشان مينتا .باشد خود در شرکتاز حقوق  هاآن ن يدار ب

 يب همبسـتگ يبـا ضـر   اعضا يزان توانمندين و موالمورد مشورت قرار گرفتن از طرف مسئ
ت قـرار گـرفتن کشـاورزان از    مورد مشور. خطا وجود دارد ۰۰۱/۰در سطح کمتر از  ۴۱۱/۰

آورد کـه  ينه مشارکت فعال کشاورزان در امور شرکت را فراهم مين شرکت زموالطرف مسئ
ت کشـاورزان  از شـرکت   يرضا ينه الزم برايزم ،کشاورزان ير بر توانمنديخود عالوه بر تأث

، اعضـا  يت از شـرکت و توانمنـد  ين رضايشود و با توجه به رابطه مثبت بيز موجب ميرا ن
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و  يقيقـات صـد  يتحقنتـايج  ج همسـو بـا   ينتـا  ايـن  .شـود يم اعضا يش توانمنديباعث افزا
  .است) ۱۳۸۱(ا ينيشيدرو

اعضـا بـا    يزان توانمنـد يـ شـرکت و م  بهن نگرش کشاورزان يب دست آمده،بهج يطبق نتا
. دار وجـود دارد رابطـه مثبـت و معنـی    ۰۰۱/۰در سـطح کمتـر از    ۴۷۳/۰ يب همبستگيضر

بـا   رو،و از ايـن  شوديم يزراع يسهام باعث تعلق خاطر کشاورزان به شرکت نگرش مثبت
کنـد از کـارکرد و   يمـ  يو سـع  اسـت در مورد آن  يجاد تعلق خاطر، فرد به دنبال اطالعاتيا

شـتر افـراد را   يب يتوانمنـد  نـة يتوانـد زم يمـ  ين تعلق خاطر و آگـاه يا ت آن آگاه شود؛يفعال
 ).۵جدول (موجب شود 

  کشاورزان يتوانمند وابسته ريمتغ با قيمستقل تحق يرهايمتغ نيرابطه ب -۵ جدول

  ر مستقليمتغ
  تعداد 

   انيگوپاسخ

اس يمق

  يريگ اندازه

ب  يضر

  يهمبستگ

ب يزان ضريم

  يهمبستگ

 سطح    

  يدار يمعن

    ٠٣٧/٠  رسونيپ  يافاصله  ۱۸۶  سن

    ٠٥٧/٠ رسونيپ  ينسب  ۱۷۴  زان سهاميم

 رسونيپ  ينسب  ۱۸۶  يسابقه کار کشاورز
*٠٢٨/٠  ١٦٢/٠  

ت در يسابقه عضو

  شرکت
    - ٠٢٢/٠ رسونيپ  ينسب  ۱۸۱

    ٠٤٧/٠ رمنياسپ  يبيترت  ۱۸۶  التيسطح تحص

 رمنياسپ  يبيترت  ۱۸۴  ت از شرکتيرضا
**٠٠١/٠<  ٤٠٣/٠ 

 رسونيپ  يا فاصله  ۱۸۶  از شرکت يآگاه
**٠٠١/٠<  ٣١٥/٠ 

مورد مشورت قرار 

  گرفتن
 رسونيپ  يا فاصله  ۱۸۶

**٠٠١/٠<  ٤١١/٠ 

 رسونيپ  يا فاصله  ۱۸۶  نگرش به شرکت 
**٠٠١/٠<  ٢٥٣/٠ 

 ۰۰۱/۰در سطح  يدار يمعن **و   ۰۵/۰در سطح  يدار يمعن *

  يق       تحق هاي يافته: منبع
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  رهيمتغچند ونيرگرس ليبا استفاده از تحل کشاورزان عضو يثر بر توانمندسازؤعوامل م يبررس

، )يمندســازتوان( قيــوابســته تحق ريــمتغ و ی مســتقلرهــايمتغ نيبــ يهمبســتگ يپــس از بررســ

از شـرکت،   تيرضـا  ،يسـابقه کـار کشـاورز   (داشـتند   يهمبسـتگ  يکه با توانمندساز ييرهايمتغ

بـه   ،)ئوالن شرکتساز طرف م مورد مشورت قرار گرفتن و ،از شرکت ي، آگاهبه شرکت نگرش

ـ  ونيمعادله رگرسـ  ،تيدر نها و شدند ونيروش گام به گام وارد معادله رگرس  کـه  دسـت آمـد  هب

ت از يدهـد کـه رضـا    يون نشـان مـ  يج رگرسـ ينتا .خالصه شده است ريدر جدول ز آن اتييجز

ر يـ سـه متغ ، نيهمچنـ  ر وابسـته را داراسـت؛  يـ ن متغيـي ن درصـد تب يشتريب )Beta=۳۲/۰(شرکت 

در  ،بـه شـرکت   ن و نگـرش والمورد مشـورت قـرار گـرفتن از طـرف مسـئ     ت از شرکت، يرضا

  ).۶ جدول(کنند ين ميير وابسته را تبيرات متغييدرصد تغ ۳۴ مجموع،

  رهيمتغچند ونيرگرس ليبا استفاده از تحل کشاورزان عضو يثر بر توانمندسازؤعوامل م يبررس -۶جدول 

  متغير  گام
ضريب 

 همبستگي

ضريب 

 تعيين

ضريب 

  تعيين

 شدهتعديل

ضريب 

 استانداردنشده

ضريب 

 استانداردشده

آزمون 

F 

   سطح

 داريمعنی

  ---   ۸۹/۴۴  ---   ---   ---   عرض از مبدأ  

**۶۱/۲۲  >۰۰۱/۰  
۱  

رضايت از 

  شرکت
۴۸۵/۰  ۲۳۵/۰  ۲۲۹/۰  ۲۱۱/۶  ۳۲/۰  

  ۲۷/۰  ۶۵/۰  ۳۰۱/۰  ۳۱۳/۰  ۵۵۹/۰  نگرش  ۲

  ۲۲/۰  ۸۶۷/۰  ۳۴/۰  ۳۵۵/۰  ۵۹۶/۰  مشورت  ۳

  ۰۱/۰در سطح  يدار يمعن **

  هاي تحقيق   يافته: منبع

  :ر استيصورت زل بهين تحليون حاصل از ايمعادله رگرس
(X3) ۸۶۷/۰ + (X2) ۶۵/۰ + (X1) ۲۱۱/۶ + ۸۹/۴۴ Y= 
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 شنهاديو پ يريگجهينت

کشـاورزان   يتوانمندسـاز  زمينةدر  يزراع يسهام يها شرکت حاضر، قيج تحقياساس نتا بر
، ياجتمـاع  يهـا  يهـا در توانمنـد   ن شرکتينقش ا. اند طور متوسط نقش داشتهعضو خود به

ت از شـرکت، نگـرش   يرضا. ثبت بوده استکشاورزان م يو روان ،يا و حرفه ي، فنياقتصاد
ر را بـر  ين تأثيشترين شرکت بوالمورد مشورت قرار گرفتن از طرف مسئنسبت به شرکت و 

و  ت اعضـا يجلب رضـا  راستاید در ين شرکت باوالرو، مسئاز اين. اند افراد داشته يتوانمند
ن والهـا، مسـئ  تيـ قن موفيـ رغـم ا  يعل. ها گام بردارندتيمات و فعاليمشارکت آنها در تصم

د و در نـ ها به سهامداران بدهدر مورد شرکت يشتريب يد آگاهيبا يزراع يسهام يها شرکت
د و نند تا هم در کار خود موفـق باشـ  نز استفاده کياز نظرات سهامداران ن ،مختلف يها نهيزم

  . ندسازشتر کشاورزان را فراهم يت بينه رضايهم زم
س يکشاورزان با تأس ياو حرفه يفن يهايش توانمنديها در افزابا توجه به نقش شرکت

، يد کشـاورز يـ هـا و فنـون جد  ون، روشيزاسياستفاده از مکان که باشود يشنهاد ميشرکت، پ
در  يآموزشـ  يهـا افته، کالسيشده و بهبوداصالح يهاتحت فشار و نهاده ياريآب يهاشبکه
و  يفنـ  يهايش توانمنديش از پيش بياافز نةيد تا زميکشاورزان فراهم آ يراها بنهين زميهم

ت از شرکت و ين رضايب يبا توجه به همبستگ ،نيهمچن. کشاورزان را موجب شود ياحرفه
جلـب   راسـتای ن شـرکت در  والشـود کـه مسـئ   میشنهاد يکشاورزان، پ يهايزان توانمنديم

و انجـام  کشاورزان  يش آگاهيت کشاورزان با مشارکت دادن آنها در امور شرکت، افزايرضا
  .را فراهم کنند آنها يها يش توانمندينه افزايگام بردارند تا زم ف خود در قبال اعضايوظا

  ها ادداشتي

1. validity 
2. reliability 
3. pilot test 
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  منابع

  .اطالعات :تهران .رانيا ييروستا يافتگينتوسعه توسعه و يشناس جامعه ،)۱۳۸۵(. م ،ايازک
ــدين رکــن ــو ح ؛.زاده م فــرج ؛.، ميطــاهرپور ؛.ع ،يافتخــارال نقــش « ،)۱۳۸۸. (و ،ســاربان يردي

ـ جغراف يهـا پژوهش. »؛ مطالعة موردی استان اردبيليدر توسعه کشاورز يساز توانمند  ياي
  .۱۰۳-۸۷ ، صص۶۹ ، شمارة ۴۱سال  ،يانسان

ه ميش علمی بين همايدوم .»يمه کشاورزيدر توسعه ب ينقش بخش خصوص« ،)۱۳۹۲. (ب ،يثاريا
  .۲۸۳-۲۶۶، ه گذاریيت سرمايکشاورزی، توسعه و امن

ت يدر بهبود وضع ييد روستايتول يتعاون يهانقش شرکت« ،)۱۳۸۰. (ح ،مهر يانيو ک. غ ،راد يپزشک
، و توسعه يمجله اقتصاد کشاورز. »وارکشاورزان گندمکار شهرستان سبزه يو اقتصاد يفن

  .۳۶۲-۳۴۳، صص ۳۴، شماره ۹سال 
 يمشاع کشـاورز  يهايعملکرد تعاون« ،)۱۳۹۱. (ا ،داريو پا ؛.ع ،يافتخارالدين رکن ؛.م ،يپورطاهر

، شـماره  ۱۰ سال ،رانيا يايانجمن جغراف يو پژوهش يفصلنامه علم. »ييدر توسعه روستا
  .۱۹۸-۱۷۷ ، صص۳۳

ـ  يبررس ،)۱۳۸۹. (م ،اين يتقو ـ  يهـا  بيآس  يتوانمندسـاز  يو راهکارهـا  ياز خشکسـال  يناش
 جيارشد، گروه تـرو  ينامه کارشناس انيپا. مقابله با آن در شهرستان دزفول ين براکشاورزا

  .کرج يعيو منابع طب يکشاورز سيپرد: يو آموزش کشاورز
 و وضـعيت  بررسـي « ،)١٣٨٦( .راد، غ يو پزشـک  ؛.م ،يذريـ چ ؛.ف ،انيفه سـلطان يخل ؛.ب ،يتوسل

نفـرانس اقتصـاد كشـاورزي    ششـمين ك  .»رانيا يبازاريابي محصوالت کشاورز تنگناهاي
  .مشهد ي، دانشگاه فردوسايران

 .کارکنـان  يو توانمندسـاز  ين سـاختار سـازمان  يرابطه ب يبررس ،)۱۳۸۴. (م ،يفراهان يحرآباد
  .ت تهرانيريارشد، دانشکده مد ينامه کارشناس انيپا

 يشاورزک يبرداردر نظام بهره ييالگو يزراع يسهام يها شرکت ،)۱۳۹۰. (، مياصـفهان  يحقوق
  .رانيکاو، جامعه مشاوران اکندو: نتهرا. رانيا

  : در يقابل دسترس. »هاي سهامي زراعي در راه احيا شركت« ،)۱۳۸۴(. ن ،يخانيسار
http://www.tarvij.com/persian/page.asp?pagetype=articles&picv=yes. 

 :بيرجنـد . جامع بخـش كشـاورزي   طرح ،)۱۳۸۵( جهاد كشاورزي استان خراسان جنـوبي سازمان 
 .جهاد كشاورزي
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 ييزنان روسـتا  ياقتصاد يتوانمندساز يها و راهکارهاشاخص يبررس ،)۱۳۸۸. (ه، مهر سروش
  .يت و توسعه کشاورزيريارشد، گروه مد ينامه کارشناسانيپا. شهرستان همدان

فصـلنامه  . »در شهرسـتان کبودرآهنـگ   يد کشـاورز يتول يهايتعاون يابيارز« ،)۱۳۸۶. (ح ،يسعد
  .۱۶۵-۱۴۰ ، صص۲، شمارة ۱۰ سال ،روستا و توسعه

. »روسـتاها  يدر توانمندسـاز  يعمران يگذار هيرات سرمايثأت« ،)۱۳۸۹. (م ،پور يو گنج. م ،انيشاطر
  .۱۵۲-۱۳۱ ، صص۳، شمارة ۱، سال ييروستا يها مه پژوهشفصلنا

 يش توانمندسـاز يمجموعه مقاالت هما. »زنان يعوامل مؤثر بر توانمندساز« ،)۱۳۷۹. (ز ،يشجاع
  .، تهران، مرکز نشرياست جمهوري، امور مشارکت زنان رزنان

حـد آب  خـاک، وا  مـديريت آب و  ،)۱۳۸۹( ياسـتان خراسـان جنـوب    يزراع يسهام يها شرکت
 .)متن تکثيرشده( كشاورزي استان خراسان جنوبي ، سازمان جهاديبردار بهره يها نظام

ن يـي زنـان و تب  يتوانمنـد  يهـا  لفـه ؤم« ،)۱۳۸۶. (م ،مهتـاش  يو جعفر ؛.م ،جاه؛ رفعت.، عيشکور
  .۲۶-۱ ، صص۱، شمارة ۵دوره  ،فصلنامه مطالعات و پژوهش زنان .»ثر بر آنهاؤعوامل م

در  يزراعـ  يسـهام  يها رش شرکتيعوامل مؤثر در پذ يبررس« ،)۱۳۹۰. (ا ،يعقوبيو . م ،زاده خيش
و  ي، کشـاورز ي، اقتصـاد يه علمينشر. »يمنتخب استان خراسان جنـوب  يمناطق کشاورز

  .۱۷-۱ ، صص۲۳۹ شماره، ۲۰سال  ،يليع تبديصنا
ـ تول يهـا ت شرکتيزان موفقيم يبررس« ،)۱۳۸۱. (ا ،اينيشيو درو. ح ،يقيصد اسـتان   ييد روسـتا ي

 .۳۲۳-۳۱۳ ، صص۲، شماره ۳۳ سال، رانيا يمجله علوم کشاورز .»مازندران
، ييمناطق روستا ةدر توسع يديتول يهاينقش تعاون« ،)۱۳۸۳. (و ،ساربان يرديحو . ، ميطاهرخان

-۱۱۵ ، صـص ۴۹، شـماره  ييايجغراف يهاپژوهش. »شهرنيشهرستان مشگ: يمطالعه مورد
۱۲۶.  

 يدر توانمندسـاز  ييزنـان روسـتا   يهـا ينقش تعـاون « ،)۱۳۹۰. (ن ،ياندشتيم يو زمان. پ ،ييعطا
-۴۳۳ ، صص۴۲، شمارة ۲، دوره رانيا يقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله تحق. »اعضا
۴۴۴.  

در  يمه محصـوالت کشـاورز  يرش بيثر بر پذؤعوامل م يبررس« ،)۱۳۸۲( .م ،يذريو چ. ک ،قالوند
مه محصـوالت  يقات صندوق بيمعاونت تحق .»تهران و مازندران يها ن کشاورزان استانيب

  .يکشاورز
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