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شود. این امر باید از طریق مشارکت فعال هاي محروم میگروهژهیوبهسازي اقتصادي روستاییان موجب افزایش کیفیت زندگی آنان، توانمند
و آگاهانه آنان جهت تأمین رفاه خودشان انجام گیرد. از این رو، جهت تعیین چگونگی احراز شرایط الزم براي آن، مطالعه حاضر با هدف 

بدینانجام گرفت. یپیمایشپژوهشگیري از روشبا بهرهشرقیبر توانمندي اقتصادي روستاییان در استان آذربایجانبررسی عوامل مؤثر 
ازروایی صوري و آزمون پایایی به روش مطالعه پیشاهنگ صورتبهپس از آزمون روایی اي تدوین شد. ي محقق ساختهمنظور، پرسشنامه

اي از خانوارهاي جامعه آماري در کل استان تکمیل شد. براي محاسبه تعداد نمونه از فرمول نمونهانعنوبهسرپرست خانوار روستایی 384
ها تجزیه و تحلیل دادهگیري شد. اي و با انتساب متناسب بهرهگیري تصادفی طبقهها از روش نمونهکوکران استفاده شد و جهت انتخاب آن

: درصد از تغییرات متغیر وابسته با هفت عامل9/55ج رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که نتایانجام گرفت. SPSSافزار نرماز طریق 
میزان تجربه "، "میزان دسترسی به منابع اطالعاتی"، "اکولوژیکیمیزان پایداري "، "اجراي طرح هادي"، "اعتباراتمیزان دسترسی به "

بر اساس تبیین شدند. در این پژوهش ، "انباشتگی مبالغ درخواست واممیزان"و "کشاورزيهاي نهادهمیزان قدرت خرید "، "کشاورزي
اند.ها، پیشنهادهایی براي بهبود توانمندي اقتصادي روستاییان ارائه شدهگیرينتیجه
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مقدمه
توسعه یدارد و حتییتوسعه روستافرآینددر یی و تأمین نیازهاي اساسی فقرا جایگاه اساسی ، فقرزدايتوانمندسازي اقتصاد

يزیرق برنامهیاز طرییگردد و ضرورت فقرزدایف میتعرییروستایدر نواحییفقرزدايبرايراهبردعنوانبهز ینییروستا
آنشتریببروزامااست،یجهانیمشکلفقرگرچه). 1393همکاران،ومحمدي یگانهرد (یگید قرار میمورد تأکییتوسعه روستا

ییفقرزدانکه یبا توجه به ا).1392ن، یآبتوشود (کردمطرحییروستاینواحمشکلنیترمهمعنوانبهکهشدهباعثروستاهادر
(آشکار و يکاریبا بيادیزان زیه مبز ینران یاییجامعه روستاامروزه ر است و یپذامکانانییروستايکاریو رفع بجاد اشتغالیابا

میرزایی و و فقر است (يکاریخروج از بيبرايحل سودمندان، راهییروستايتوان گفت که توانمندسازیپنهان) مواجه است، م
،ییروستااقشار جامعهيتوانمندسازويدرآمديهاينابرابروفقربامبارزهيبرارانیادرمنظورنیهمبه).1389همکاران، 

یپژوهشيهاافتهیجاد شود تا بر اساس یایتیحمايراهبردهاقالبدريمتعددیرفاهينهادهاوهاضرورت دارد سازمان
یبا هدف بررسن رو، پژوهش حاضر یاز اند. یاقدام نماالزميزیربرنامهبه انییروستااز يت اقتصادیحمابه منظوريامنطقه

الزميامنطقهيزیربرنامهيو راهبرتیهدابرايشرقیروستاییان در استان آذربایجانعوامل مؤثر بر توانمندي اقتصادي 
پرداخته است.

، از دو عامل مهم دانست: نخستیتوان ناشین امر را میارائه شده است که ایف متفاوتی، تعاريسازخصوص مفهوم توانمنددر
ت، یریچون مدیمختلفيها، کاربرد آن در حوزهو دوم)1395مهاجري امیري و همکاران، (ن مفهومیبودن ايچند بعد

عبارت ينگر، توانمندسازیکرد کلیک روی). در 1389میرزایی و همکاران، (یشناسو جامعهيا، کشاورزی، جغرافیشناسروان
ا یها یبر ناتوانت ویرا در خود تقوبه نفسکه به آنان کمک شود تا حس اعتماد ین معنیدن به افراد، بدیاست از قدرت بخش

ست که اعطا شود، بلکه ینيزیچين اساس توانمندسازی). بر ا1392میردامادي،گلزاري وند (یخود غلبه نمايهایدرماندگ
عنابستانی و همکاران، رد (یگیت مأنشک جامعه مشخصیافراد آگاه در لهیوسبه، یمناسبط یشراآن،یطکهاستيفرآیند
,Rifkinن (یفکیر).1392 يشتریخود تسلط بيداند که به واسطه آن افراد بر امور و کارهایميفرآیندراي) توانمندساز2003

شان را به یر زندگید مسنتوانیم،و مشارکت فعاليسازتی، ظرفيابند و با کسب قدرت باال، کنترل بر منابع، اعتمادسازییم
,Kyem(ت کنند یهدایدرست بر کارشان يشتریت بیدهد که کنترل و مسئولیآنان اجازه مبهين توانمندیهمچن)،2004

شتر در یمشارکت بيق افراد برایتشویبه معنين، توانمندسازیبنابرا).1393ان و همکاران، یپوراس یال(داشته باشند
افراد یشناسه، وظیفتیمسئولاست تا حس ياچراکه مشارکت وسیلهها مؤثر است، ت آنیاست که بر فعالییهايریگمیتصم

ن یاز ا.ها را به عمل تبدیل کنندند و آنهاي خوبی را بیافرینرشد یابد یعنی اینکه فضایی براي افراد فراهم شود تا بتوانند ایده
توانند به بياقتصاديهاتیش قابلیآن، فقرا با افزایکه طباشدن به باالییاز پايفرآیندینیز بایستياقتصاديتوانمندسازرو، 

).1392و همکاران، بیگلري ابند (یخود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست يازهاین
هاهین نظریاکهشمندان بوده استیمورد بحث اندییو فقرزدايدر مورد توانمندسازيمتعدديهاهین راستا، نظریدر هم

ش فرض است:یبر دو پیمبتن
ها خواهد شد؛ش قدرت آنیوجب افزامکهاتکا به خوديتوان افراد برايارتقا-1
د.یکمک نمايتر و برابرع عادالنهیتواند به توزیميرمادیو غيست، بلکه کنترل منابع مادیفرد نينشانه برتر،قدرت-2

ا د امکان آن ریبايه تمام افراد است و هر فردیاز حقوق اولیاساسيازهایها، برآورده ساختن نهین نظریاز نظر طرفداران ا
و ياریاموزند که با خودید بیف جامعه باین اقشار ضعیخود استفاده کند. بنابرايهاتیها و خالقییداشته باشد که از توانا

).1393زیاري،ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند (تیع مسئولیرش و توزیدر پذنفساعتمادبه
دهد. نشان میراجامعهدرفرداقتصاديموقعیتکهدانندمییشاخصرااقتصاديتوانمندي)1391سعدي و همکاران (

ایندربرخیکهطوريه هستند. بمتفاوتگیرد،میقراراستفادهمورداقتصاديتوانمنديسنجشکه جهتهاییشاخص
فکرياستقاللواجتماعیمشارکتکردن،اندازپسقدرتوام،بازپرداختتواناییدرآمد،افزایشیاهاي کسبشاخصخصوص؛

داراییوتملکمیزانوتحصیالتسطحدرآمد،میزاندرآمدزا،شغلداشتناساسبربرخیوانددادهاستفاده قرارموردرا
شاخصکه هراستاینتوانمندسازيگیرياندازهبرايمختلفهايشاخصازضمنیدر استفادهمهمياند. نکتهسنجیده
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هر شاخصیکهاستدرستهماینطرفی،دارد. ازبستگیدیگريمتغیرهايبهاشدرونیبطروادرهمواره،توانمندسازي
Estudilloنیست (کافیتوانمنديازخاصبعدتنها یکگیري توانمندسازي،اندازهبرايمعموالًامااستفردمنحصربه et al.,

2001.(
هایی سنجید که بتوانند شاخصد بایرا باروستاییان ي اقتصادي که توانمنددیجه رسین نتیتوان به ایمبندي مطالب، با جمع
زان یمبتوانند زیند و نگیري کناندازهي آن راپایدارزانین میهمچنخانوار و بع درآمدمنعنوانبهرا روستاییان اشتغال

د یباها ن شاخصیاتاً ینهاود نکنیري گاندازهنیزرا مرتبط با آن هاي الزم به منابع پایه تولیدي و تکنولوژيروستاییان دسترسی 
پایداري آن به زان یمن یهمچنتولید و بخش گذاري در سرمایهمنظوربهرا هامنابع و تکنولوژياستفاده از آنزانیمبتوانند
مبناي سنجش عنوانبهدر این مطالعه ها ن شاخصیا.دنگیري کناندازهزینان راهاي روستاییافزایش داراییجاد امکانیاجهت

شاخص جهت سنجش 15)1393(همکارانومحمدي یگانهکه در پژوهش ندقرار گرفتروستاییانتوانمندي اقتصادي
مورد استفاده قرار گرفته است.،توانمندي اقتصادي در شهرستان زنجان

توانمندي اقتصادي و همچنین اي مرتبط با هاي منطقهها، استعدادها و قابلیتبا توجه به موارد اشاره شده شناخت ظرفیت
از نظر روستاییان شناسایی شرایط و عوامل زیرساختی، اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی مؤثر بر فرآیند توانمندسازي 

و یداخلقبلی و حاضر، الزمه تحقق اهداف توسعه پایدار در ابعاد مختلف هستند. در این راستا، گروهی از مطالعاتهايپژوهش
.شودیها اشاره من آنیتراز مهمیاند که به برخلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي پرداختهبه تحیخارج

تحت عنوان بررسی آثار اعتبارات خرد بر توانمندسازي اقتصادي فقراي روستایی پژوهشیدر )1393همکاران (ومحمدي یگانه
نشان شاخص15بر اساس ياقتصاديبا سنجش توانمندجان بیگلو شهرستان زني موردي در دهستان غنیورت مطالعهبه ص

اما رابطه معناداري ؛ که این اعتبارات نتوانسته است توانمندسازي اقتصادي فقراي روستایی را در پی داشته باشده شدندداد
هاي توانمندسازي اقتصادي وجود دارد.میان افزایش میزان اعتبارات و بهبود شاخص

یعواملکردند: گیري چنین نتیجه،از تجربه تا اجرابا عنوان توانمندسازي در عمل،گریددر پژوهشی)1393(اعظمی و خیاطی
دسترسی به مؤثر بودند شامل دسترسی به اعتبارات رسمی یا غیررسمی،ياقتصادمستقیم بر توانمنديطوربهکه 
.ندستهدسترسی به اطالعاتویعمرانيهاساختزیر

Abayomi(و آباداتیومیاباپژوهشهايیافته & Abadat, اعتباري،تسهیالتبهدسترسیعدمکهانددادهنشانز ین) 2014
برابردرمانععواملعنوانبهمناسبآموزشیهاياطالعات و برنامهبهدسترسیعدمکشاورزي،هايبه زمیندسترسیعدم

) و 1399خدري و همکاران (يهاپژوهشجینتارود. همچنین میشماربهمطالعهمورددر منطقهزناناقتصاديتوانمندسازي
Imbodenمبودن (یا et al., جادیايبراالزم شرایطنمودنفراهمدرتواندمیخرديهاوامپرداختکه انددادهنشان) 2005

زان ید نشان دادند که مق خویز در تحقی) ن1398(یرترابیو میمانیمقدس فر.باشدزنان روستایی مؤثرتوانمندي اقتصادي
گر یدیدر پژوهش) 1398محمدي و همکاران (تاً ینهااست.ان مؤثر بوده ییروستاياقتصاديبه اعتبارات در توانمندیدسترس

همچنین افت اعتبارات خرد بود.ی، درییزنان روستايکننده توانمندینیبشیپيرهاین متغیتراز مهمیکیجه گرفتند که ینت
Cornish(رانش و همکایکورن et al., هاي مشاغل محدودیت مبالغ واموستایی سیرالئون نتیجه گرفتند کهدر مناطق ر) 2021

از عوامل مبالغ درخواست وام یو انباشتگاندازي کسب و کار براي زنان روستاییکوچک و عدم تأمین مبالغ مورد نیاز براي راه
.اندهنمندي اقتصادي زنان روستایی بودبازدارنده مؤثر در پیشرفت توسعه اقتصادي و توا

مستقیم و طوربهکه عوامل اقتصادي و اجتماعی ندنشان دادز ینپژوهشی در )1395(الدین افتخاريحیدري ساربان و رکن
) در 1393همچنین اعظمی و خیاطی (غیرمستقیم از طریق یکدیگر بر توانمندي اقتصادي مؤثر هستند.طوربههمچنین 

نشان دادند قدرت خرید مالی از طریق دسترسی به وام، اثر غیرمستقیم بر روي توانمندي اقتصادي داشت.ايمطالعه
Monkman(ن مونکمن و همکارانیله و دوالرد و همچنیمويهاپژوهش et al., 2007Moyle & Dollard, حاکی از آن) ;2008

جربه اشتغال، تحصیالت، جنسیت و سن بیشترین تأثیر را بر اي، عواملی چون سابقه و تکه در میان متغیرهاي زمینهاست
توانمندي افراد دارند. در مورد ارتباط بین شغل اصلی، تحصیالت و توانمندي، مشخص گردیده است که افراد شاغل، داراي 

الدین و رکنحیدري ساربان؛1390، یاندشتیمیزمانویعطائتوانمندي بیشتري نیز دارند (،قدرت مالی و تحصیالت باال
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استایجاد شغل اصلی آنانبرايحل سودمنديراهروستاییانتوانمندسازيز مطرح شده کهین). از طرف دیگر1395افتخاري، 
بهبود وضعیت اقتصادي و قدرت مالی افراد ههمانند شغل اصلی، عالوه بر اینکه بز ینتحصیالت ).1389میرزایی و همکاران، (

عالوه بر آن، ).1395الدین افتخاري، حیدري ساربان و رکنباشد (دي اقتصادي افراد نیز تأثیرگذار میکند، بر توانمنکمک می
رابطه یجمعوسایل ارتباطبهیتحصیالت و دسترسيمتغیرهاکهدادز نشانی) ن1395(یفاتحویافشانمطالعهيهایافته

Taresa(سایمطالعه تارسا و گادد.دارنییزنان روستاياقتصاديتوانمندبايداریمعنومثبت & Gadisa, که در زین) 2021
الت، سن فرد در زمان ازدواج، ی، تحصينشان داد که طبقه اقتصاددادند، ت صندوق سازمان ملل انجام یجمعتیبا حمارواندا 

.ندزنان مؤثر بودياقتصاديدر توانمندياقابل مالحظهطوربهابعاد خانوار و تعداد فرزندان 
توانمندسازياراضی کشاورزي، در فرآیندافزایش مالکیتدر پژوهشی نتیجه گرفتند که ) 1392عنابستانی و همکاران (

,Erstadارستاد (.بودمؤثرروستاییاناقتصادي ،یلیتحصتیوضع،سنعواملکهه استدیرسجهینتن یبه ايدر مالزز ین)2007
حفاظتزانیم،ییایمیشکودوسمومازاستفادهزانیمثل مکشاورزينهادهايازاستفادهزانیمن،یزمتیاندازه مالکخانوار،بعد

نیهمچنرود.یمبه شمارانییروستايتوانمندي اقتصادمؤثر درعواملنیتراز خاك مهمحفاظتتوسعههايشاخصخاك،از
)Hayes(هایسزعمبهکشاورزانازينه توانمندسیدر زمیدر پژوهش)1395(ين افتخاریالدساربان و رکنيدریح

نز و یولعالوه بر آن .انددانستهداریپاتوسعه کشاورزيبهیابیدستبرايضرورييهاشرطشیپازکشاورزان راتوانمندسازي
Wellins(همکاران et al., زعمبهایشاندانند.یکشاورزان متوانمندسازيبرمؤثرعواملرا از خاك وآبمنابعتیفیک،)2009

داريیمعنرابطهکشاورزانتوانمندسازيوکشاورزيخاكآب ومنابعتیفیکنیبکهاذعان نمودندز ین)Storey(ياستور
عمرانی هايزیرساختبر رويگذاريسرمایهنتیجه گرفتند که گر یددر پژوهشی ز ین) 1394تعالی و همکاران (دارد.وجود

بودند.روستاییان مؤثرتوانمندسازيدر)به مناطق روستاییرسانیفن، برق، گاز و آبهاي آسفالت، تلنظیر احداث جاده(
,Flemingنگ (یفلمنهایتاً  فرآیندرکن اساسی در ،وزشکه آمکردگیري نتیجه،توانمندسازيبا موضوع یژوهشپدر )2000

ن مفهوم یبه ا.کندیفایان ایروستاياقتصادسازينقش مهمی در توانمندتواندیمترویجکهاینباشد.میياقتصادسازيتوانمند
درآنمتعاقبوگرددیمافزونهاآنشناخت، دانشکشاورزان و استفاده ازبه یرساناطالعوآموزشبهیدسترسباکه 

عملترموفقتوسعهبهلینوسطحواحدبازده دربردنباالریمسدريکشاورزيهانهادهازیمنطقومعقولاستفادهویدسترس
,Rivera(کنندیم ,Elsheikhعبدالرحمان و الشیخ (ن یهمچن.)2006 2013&Abdelrahman ( نتیجه ز یندر پژوهشی دیگر

شاملکند،میکمکزناناقتصاديتوانمندسازيبهبودبهکهییروستاپایدارتوسعههاياستراتژيوهاسیاستگرفتند که 
.استاقتصاديتوسعهدرترویجومنابع آموزشبهافزایش دسترسی

هاي کشاورزي در ایجاد نظر به اهمیت توانمندسازي اقتصادي روستاییان در توسعه پایدار روستایی و همچنین نقش فعالیت
هاي قابل توجه کشاورزي در ها و قابلیتتروستایی از یکسو و وجود ظرفیخانوارهاي اشتغال، افزایش رفاه و توانمندي اقتصادي 

یکی از مراکز عمده کشاورزي ، این استان 98بر اساس سالنامه آماري کشور در سال که شرقی از سوي دیگرتان آذربایجاناس
و در تولید برخی از محصوالت کشاورزي مثل سیب، فندق، سنجد و زغال اخته رتبه اول و دوم در سطح کشور باشدکشور می

، اما به لحاظ توزیع میزان تولید با 4رتبه ،هکتار از اراضی زراعی کشور692716دن با دارا بویشرقجانیآذربااستان ورا دارد 
درصد از توزیع 4کشور را دارد. همچنین به لحاظ محصوالت باغی با دارا بودن 15رتبه ،تن محصول زراعی2240195تولید 

تولید را در بین سایر 6رتبه ،تولیدکلازدرصد 7/4اما به لحاظ میزان تولید با تولید .را دارد5رتبه ،سطح باغات کشور
ي و هم افزایش تولید در واحد سطح وربهرههم افزایش دهدیمنشان ). این 1398مرکز آمار ایران، (باشدیمدارا هااستان

عه روستایی اما زمانی میسر خواهد شد که جام؛ استریپذامکانجهت استفاده حداکثري از پتانسیل کشاورزي در این استان 
امکان خود،باشد که با ماندگاري در روستا و حفظ جامعه توانمنديااندازهبهباید انییروستاعبارت دیگر ه ب،باشدپابرجا
استانن یاان درییروستاياقتصاديتوانمندسازعوامل مؤثر در مطالعهبنابراین. آورندبه وجودي روستا و کشاورزي را توسعه

ياقتصاديتوانمندشاخص 15با استفاده از د.یآینده به حساب میآتوسعهيهايزیربرنامهيمبرم برایک ضرورت پژوهشی
استاندر انییروستاياقتصاديتوانمندعوامل مؤثر بر یبررسبا هدفو )1393(همکارانومحمدي یگانهمورد استفاده توسط 

و یفرهنگ، یرساختیز، يا، حرفهيعوامل فردم یرمستقیم و غیمستقر یتأثداشتن يهیتا فرضانجام گرفتیشرقجانیآذربا
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مؤثر اخذ شده از عوامل ،ن منظوریايبرامورد آزمون قرار دهد. راتوانمندي اقتصادي روستاییانبر یاجتماع- ياقتصاد
).1نگارهاند (پژوهش حاضر ارائه شدهیمفهومچارچوب صورتبهو يآور، جمعییشناسايامطالعات کتابخانه

پژوهشیمفهومچارچوب -1نگاره

پژوهشروش
و از یدانیمنظارت و کنترل، و از نظريکاربردن پژوهش از نظر نوع، یااستفاده شد.یپیمایشپژوهشاز روشاین مطالعهدر 

اي ساکن روستاهاي سرپرست خانواره،این مطالعهدرجامعه آماريآید.میبه شماریلیتحلویفیتوصت و روش،ینظر ماه
خانوار244840و روستا2712،دهستان144بخش، 44شهرستان، 21داراي استاناین .بودندیشرقجانیآذربااستان

در که کوکرانروش با استفاده ازاست که خانوارسرپرست 244840شامل يجامعه آمار. )1398ران، یمرکز آمار ا(باشدمی

ساکن يحجم جمعیت آماري (حجم جمعیت سرپرست خانوارهايمساوNحجم نمونه،يمساوn، فرمول
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین يمساوpصد خطاي معیار ضریب اطمینان قابل قبول، دريمساوtاستان)، يروستاها

اطمینان یا دقت درجهيمساوd،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (جمعیت زنان)يمساوq=1-p(جمعیت مردان)، 
نیمی دیگروصفتی معینحائز،(یعنی نیمی از جمعیت.باشد5/0. اگر حجم نمونه با شکاف جمعیتی استاحتمالی مطلوب

يمساوdو96/1يمساوtو مقدار هددر نظر گرفته ش5/0يمساوqو pاگرصورتنیادر ،نیبنابراپس .)باشندفاقد آن زین
نفر تعیین شد.384د نمونه تعداد،نباشبوده 05/0

تصادفی گیرينمونهروشبامصاحبه وه یبه شنمونهيخانوارهاسرپرستدر هر روستا نسبت به جمعیت آن، از اطالعات 
اقتصاد روستایی يهافعالیتتنوعل یبه دل.ندشديآورجمع) Stratified Random Sampling(با انتساب متناسبايهطبق

ریغو یباغ، يدامپرور، یزراع(هطبق4به استان مناطق مختلفدر مرحله اول، ، استانير روستاهاديکشاورزژهیوبه
ي در مرحلهو به صورت تصادفی انتخاب شدند و با انتساب متناسبییهاشهرستان، طبقه. سپس از هر ندم شدیتقس)يکشاورز

به صورت تصادفی انتخاب هاها، روستاها و خانوارهاي آننها، دهستادوم از هر شهرستان با انتساب متناسب تعدادي از بخش
در ،وهشژات پیبر ادبيبود که بر اساس مرورپرسشنامه ،پژوهشآوري اطالعات در این جمعیاصلابزار .)1شدند (جدول 

میزان سؤال)، 10(یتبه منابع اطالعایزان دسترسیمسؤال)، 35(یکیاکولوژيداری)، پاسؤال30(ياقتصاديتوانمنديهانهیزم
توسط محقق سؤال) 21(ياو حرفهيعوامل فردو سؤال)6هاي کشاورزي (میزان قدرت خرید نهادهسؤال)، 7(وامدسترسی به 
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پرسشنامه که سؤاالتبه این صورتگرفت.قرار یمورد بررسروایی صوري قیاز طرپرسشنامه ) Validity(. اعتبار یا روایی تدوین شد
ییدتأنهایت مورد ضر از طریق مشاوره با متخصصان رشته اقتصاد، ترویج و توسعه کشاورزي بازنگري و تصحیح شده و درپژوهش حا

پرسشنامه از طریق مطالعه پیشاهنگ با سی نفر از روستاهاي خارج از محدوده مطالعه) Reliability(پایاییآزمون آنان قرار گرفت. 
انجام گرفت SPSSافزار آماري وسیله نرمبه) 96/0تا 80/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ (از ل)یهمجوار از استان اردبي(روستاها
از واریو انحراف مع، میانگین، درصدیفراوان،یفیتوصيآماريهاروشاز با استفاده شد و يافزار آماروارد نرماهدادهو)2(جدول 

،ریل مسیو تحلچندگانهونیرگرسل یتحل، رسونیپیهمبستگب یاي، ضرتست تک نمونهتی يهاآزمون،یاستنباطهاي آماريروش
قرار گرفت.ورد تجزیه و تحلیل م

يآمارنمونهجامعه و اسامی روستاها و خانوارهاي -1جدول 

)1398مرکز آمار ایران، (:منبع

میزان پایایی متغیرها-2جدول 
ضریب کرونباخ آلفامتغیرها

932/0ياقتصاديتوانمنديهاشاخص
861/0واممیزان دسترسی به 

825/0ن پایداري اکولوژیکیمیزا
966/0میزان دسترسی به منابع اطالعاتی

808/0يکشاورزهاي قدرت خرید نهادهمیزان 

و )Kurtosis(یسسکورتو)Skewness(از روش اسکیونسياو فاصلهیاس نسبیدر مقيهادادههمه نرمال بودن یبراي بررس
. حاضر بودپژوهشهاي که نشان از نرمال بودن دادهدیاستفاده گرد)Kolmogorov-Smirnov(واسمیرنو- وآزمون کولموگر

-Durbin(ن واتسونیمستقل، عدد دوربيرهاین متغیبيسرین به منظور مطمئن شدن از عدم وجود همبستگیهمچن

Watson() محاسبه شدD.W. =1.869(ها انسیواریکنواختیتست ي). براTest of Homogeneity of Variances( از تست لون
)Levene Test() استفاده شدFدار شد).یرمعنیلون غ

تعداد نمونهخانوارجمعیتروستادهستانبخششهرستان

190850418ایري سفلیدیزمار غربیرودهیسجلفا
6031506اوشتبیننوجه مهر

مرکزيتبریز
7083169440مایان سفلیآجی چاي

5946164641سفلیالوار 

میدان چاي
3855111937بیرق
5524155351لیقوان
264978826هروي

مرکزيملکان
4198117820مبارك آبادگاودول غربی

3827111319تازه قلعه

3904114926آروقگاودول مرکزي
4601130329لکلر

143034520نجف تراکمهآبش احمدآبش احمدکلیبر
114324214لمه درق

71916710قره قیهقشالق      

272577015قره بابااوجان شرقی تیکمه داشبستان آباد
216458612الخلجعباس غربی 

خانوار384روستا16شهرستان5
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تعداد سرپرست خانوار، شغل اصلی کشاورزي،سابقه کار،تحصیالت،جنسیت،سن:عبارت ازپژوهشن یمستقل ايرهایمتغ
میزان استفاده عاتی،منابع اطالبهمیزان دسترسی ، خانوار شاغل در بخش کشاورزياعضاي تعداد ، کردهاعضاي خانوار تحصیل

، میانگین يکشاورزهاي قدرت خرید نهاده، وامبهمیزان دسترسی ، مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیماز منابع اطالعاتی، 
سنگین، میزان متوسط تعداد دام سبک واراضی (آبی، دیم، باغ و قلمستان)، متوسط اندازه قطعات مزارع،کشتیرزسطح 

ی؛مصرفیکود شیمیایومقدار سم(یق سؤاالتیاز طریکیاکولوژيداریر پایمتغ.بودنداجراي طرح هاديوپایداري اکولوژیکی 
ی،شده مصرفیضدعفونومقدار بذر اصالح شده، مصرفکشعلفوکشآفتنیترات،اوره،پتاسه،فسفاته،ازته،کودمقدار

محیط دریاهیگپوشش درصد ،کود سبز داده شدهيهازمینزانیمی،کنترل شده آفات به روش بیولوژیکيهازمینزان یم
يآورسیستم جمعو مناسب دفع فاضالبيهاسیستميدارايروستاهاتعداد، ضایت مردم از کیفیت بهداشت محیطرزان یم،روستا
یاراضزان یم، شدهیهکشزیاراضزان یمی، تناوب زراعيدارازان اراضی آیش و یم، یمصرفياز کل انرژیفسیلينسبت انرژ، زباله

، شدهيبندتراسيهازمینزان یمحفاظت، تحتیمرتعویجنگلیاراضزان یم، درجه15يبا شیب باالیاراضزان یم، شور شده
،اقتصادييتوانمند،ر وابسته پژوهش حاضریمتغده شد.یسنج)1388و همکاران، يکالنتر()يکشاورزیاراضيتغییر کاربرتعداد 
) 5اد یزیلی، خ4اد ی، ز3، متوسط 2، کم 1ار کم یبس(شامل يانهیف پنج گزیک طیق یرها از طریمتغ.باشندیر میغمت15شامل 

جاد شد.یا)39/36ن یانگیم(75تا 15ر وابسته با نمره یر، متغیمتغ15با حاصل جمع ).3(جدولاند ده شدهیسنج

هاآنیريگاندازهاس یق، نحوه سنجش و ماقتصاديتوانمندييرهایمتغ-3جدول 
اسیمقهاک از آنیهر يک سؤال برایرها با استفاده از یمتغنحوه سنجشریمتغفیرد

ايفاصلهگذشتهسالکیمیزان برخورداري از تنوع منابع درآمدي در شغلیتنوع1
ینسبگذشتهسالکیمیزان فعالیت اقتصادي در سالدر طولخانوارسرپرستبیکاري2
ینسبگذشتهسالکیمیزان فعالیت اقتصادي سایر اعضاء خانواده در خانواراعضايیکاريب3
ايفاصلهگذشتهسالکیبه شغل در يمندعالقهمیزان شغلبهمنديعالقه4
ايفاصلهگذشتهسالکیشغل در در موردیزان دانش فنیمفنیدانش5
ايفاصلهگذشتهسالکیثبات و پایداري درآمد در میران برخورداري ازثبات و پایداري درآمد6
ینسبگذشتهسالکیزان درآمد در یمدرآمد7
ايفاصلهگذشتهسالکیمیزان تنوع شغلی در روستا در درآمديمنابعتنوع8
ینسبگذشتهسالکیانداز درآمد در میزان امکان پسدرآمداندازپسامکان9
ینسبگذشتهسالکیها در هاي بانکی و استفاده از آنمیزان اخذ وامهاي بانکیوامدریافت و استفاده از 10
ینسبگذشتهسالکیدر واحدهاي تولیدي در يگذارهیسرمامیزان واحدهاي تولیديدريگذارهیسرما11
ینسبگذشتهسالکیدر آالتنیماشمیزان استفاده از آالتماشینازاستفاده12
ینسبگذشتهسالکیدر يکشاورزهاي میزان دسترسی به نهادهاولیهموادبهدسترسی13
سالکی) در غیرهزمین و ،آب(هاي روستایی ش دارایییزان افزایم)غیرهو(آب، زمینروستاییهايداراییافزایش14

گذشته
ینسب

ینسبگذشتهسالکیدر تولید هاي هزینهثباتا یکاهش و زان یمتولیدهايهزینها ثبات یو کاهش15
)1393همکاران، ومحمدي یگانه(:منبع

و بحثهاافتهی
- که جوانسال42شرقی سرپرست خانوارها در روستاهاي مورد مطالعه استان آذربایجانیاز آن است که میانگین سنیج حاکینتا

درصد بقیه نیز 75درصد مجرد و25درصد نیز زن بودند.17درصد آنان مرد و83ساله بودند. 80ها ن آنیترو مسن15ها ن آنیتر
عداد اعضاي خانوار تمیانگین،نفر6خانوار يتعداد اعضاانهیو منیانگیسال بود، م21ين سابقه کار کشاورزیانگیممتأهل بودند.

شاغل ينفر در بخش کشاورز1هر خانواده متوسط ازطوربهان ین میبود که از انفر 2آن انهیمنفر و1متوسط طوربهکرده لیتحص
رأس، 10و برهمتوسط تعداد دام سبک (گوسفنداستفاده کرده بودند. يمختلف کشاورزيهادرصد آنان از وام7/35ن یهمچنبودند. 

یزراعیاراضکشتیرزن سطح یانگیبود، م)رأس1ش یرأس و تعداد گاوم2ن (گاو و گوساله ی، تعداد دام سنگ)رأس3بز و بزغاله 
که نیقطعه زم1يمتوسط هر فرد داراطوربهم بود. یهکتار د86/5و یهکتار آب29/2ان ین میهکتار که از ا15/8ان یپاسخگو
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هکتار 16/0و هکتار باغ47/1يدارامتوسط طوربه، یزراعیباشد. هر کشاورز عالوه بر اراضیهکتار م14/4ن قطعات هر فرد یانگیم
فعالیت .)5(جدول بودندییدرصد) در سطح ابتدا7/66(سرپرست خانوارها الت ین درصد تحصیشتریب.)4(جدول باشدیمقلمستان

- بیشترین درصد شغلکهندبودخدمات ، صنعت و ي زراعت، باغداري، دامپروريهادر یکی از زمینهسرپرست خانوارها اصلیو شغل
.)6(جدول ندبوددرصد) 1/3(درصد شغل صنعت و کمترین درصد) 43(زراعتآنان، هاي اصلی 

انییروستايسرپرست خانوارهافردي و شغلی هايیژگیو-4جدول
حداقلحداکثرانحراف معیارمیانگینمتغیرها

30/42256/158015سن (سال)
43/21399/11701سابقه کار کشاورزي (سال)

67/6767/2171تعداد اعضاي خانوار (نفر)
79/1859/051خانوار (نفر)کردهیلتحصتعداد افراد 

87/1907/180(نفر)تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي

17/10497/12600تعداد گوسفند و بره (رأس)
93/3879/5260تعداد بز و بزغاله (رأس)

89/2752/4300تعداد گاو و گوساله (رأس)
25/1635/2300س)تعداد گاومیش (رأ

15/8479/10450سطح زیر کشت اراضی زراعی (هکتار)
31/1469/180تعداد قطعات (قطعه)

14/4763/4230میانگین اندازه قطعات زراعی (هکتار)
47/1005/2110مساحت اراضی باغی (هکتار)
29/2002/2350مساحت اراضی آبی (هکتار)

86/5528/8450(هکتار)مساحت اراضی دیم 
16/0783/080مساحت قلمستان (هکتار)

انییروستايسرپرست خانوارهاسطح تحصیالت -5جدول 
درصدفراوانیهاي تحصیلیپایه

2567/66ابتدایی
38/0راهنمایی

606/15دیپلم
215/5لیسانس

444/11فوق لیسانس
384100جمع

انییروستايسرپرست خانوارهااصلی يهاشغلفراوانی و درصد -6جدول 
درصدفراوانیاصلیيهاشغل

16543زراعت
755/19باغداري

578/14دامپروري
121/3صنعت
231/6خدمات
525/13سایر
384100جمع
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شرقیذربایجانان در استان آیروستایياقتصاديوضعیت توانمند
شاخص توانمندي و 5تا 1بین ها در پرسشنامه حاضر در دامنهنشانگرتوجه به اینکه امتیاز در تبیین توانمندي اقتصادي، با

آناستانداردشده و میانگین75تا15بین در دامنه شاخصاستاندارد این امتیاز ن رو، یاز ا.استنشانگر15يدارااقتصادي 
اگر ، استاندارد این شاخصمتوسط امتیازباروستاییانتوانمندي اقتصاديسهیدر صورت مقا.استته شده در نظر گرف45

داري تفاوت معنیشتر بوده و یب، نسبت به متوسط امتیاز استاندارد این شاخصيداریمعنطوربهتوانمندي اقتصادي روستاییان 
چون در . بنابراین و بالعکسآوردتوانمند بشمار، افراداقتصاديرا به لحاظنروستاییاتوان ین صورت میدر ا،داشته باشدبا آن 

کمتر بوده و ، )45متوسط امتیاز استاندارد این شاخص (از ) 39/36اقتصادي روستاییان (يتوانمندمیانگین نمره ن مطالعه،یا
يداریمعنطوربهروستاییان در کل استان تصادي توانمندي اقتوان نتیجه گرفت که میدارد،داري به لحاظ آماري تفاوت معنی

).7(جدول است قرار گرفتهدر وضعیت نامناسبیو بوده تر نییپا،از استاندارد آنینسبت به متوسط امت

از استاندارد آن در کل استانیامتمتوسطبا انییروستاتوانمندي اقتصاديمیانگین نمره سهیمقا-7جدول 

تعدادوابستهمیانگین نمره متغیر 
از استانداردیامتمتوسط 
داريسطح معنیtانحراف معیار)45(ياقتصاديتوانمند

0001/0-384391/36918/13121/12توانمندي اقتصادي در استان

شرقیآذربایجانان استانییروستاياقتصاديکننده توانمندبینی عوامل تبیینپیش
هاي انجام گرفته و پژوهشبر اساسخطی، خودهمبستگی، نرمال بودن متغیرها)، مکالسیک (ههايفرضپس از بررسی 

بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته، از تحلیل م یاثرات مستقبه منظور بدست آوردن هاي موجود در این زمینه تئوري
ریمسلیتحلدرر استفاده شد.یل مسیاز تحلهاان آنیممیرمستقیاثرات غدستیابی به ن جهت یهمچنوچندگانه رگرسیون

، يکالنتر(استمدنظرزینرهایمتغمیرمستقیغاثراترایزشود،استفاده) Enter(اینتربه روشونیرگرسازکهاستمرسوم
اینتر به روشچندگانهمفهومی) در رگرسیونچارچوبمتغیر مستقل (موجود در شانزدهپس از وارد شدن نیبنابرا؛ )1394

)Enter( ،پایداري زان یم"، "اجراي طرح هادي"، "میزان دسترسی به وام"که عبارتند از: دار شدندمعنیهفت متغیر
و "هاي کشاورزينهادهقدرت خرید زان یم"، "کشاورزيسابقه کارزان یم"، "دسترسی به منابع اطالعاتیزان یم"، "اکولوژیکی

متغیر هفتدهد بدست آمد که نشان می559/0تعدیل شده، عدد ضریب تعیین."مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم"
).8اند (جدول ) را شناسایی و تبیین کردهانیروستایتوانمندي اقتصاديدرصد از متغیر وابسته (9/55دار شده در رگرسیون، معنی

چندگانهنتایج برآورد رگرسیون - 8جدول 

ضریب همبستگیمتغیر
با متغیر وابسته

ضریب غیر 
(B)تاندارد اس

انحراف
معیار

ضریب
(β)استاندارد

tآماره 
سطح 

داريمعنی
X1 402/0واممیزان دسترسی به **692/0126/0274/0483/50001/0
X2232/0اجراي طرح هادي **133/0050/0271/0637/2009/0
X3415/0میزان پایداري اکولوژیکی **189/0051/0200/0693/30001/0
X4471/0میزان دسترسی به منابع اطالعاتی **273/0112/0199/0440/2013/0
X5 101/0کشاورزيسابقه کارمیزان *212/0067/0174/0170/3002/0
X6380/0هاي کشاورزيمیزان قدرت خرید نهاده **393/0179/0162/0193/2029/0
X7109/0مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم- *9 -10×788/3 -000/0123/0 -526/2-012/0

بودند.01/0ر وابسته در سطح یداري با متغهایی که داراي رابطه معنیمیانگین**
بودند.05/0ر وابسته در سطح یداري با متغهایی که داراي رابطه معنیمیانگین*

R2
Adj.=0.559
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در استان آذربایجان شرقیییانروستاياقتصاديیل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر توانمندتحل
در پژوهش حاضر مبنی بر انییروستاتوانمندي اقتصادي با مستقليمتغیرهارسون)ی(پنتایج حاصل از تحلیل همبستگی

:X3، اجراي طرح هادي:X2، واممیزان دسترسی به :X1از: عبارتندمستقليرهایمتغ.باشدمیهاآننیبرابطه يداریمعن
میزان قدرت خرید :X6، کشاورزيسابقه کارمیزان :X5، میزان دسترسی به منابع اطالعاتی:X4، میزان پایداري اکولوژیکی

ازر وابسته یا بر متغرهیم متغیمستقاتاثرنشان دادنيبرا.مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم:X7وکشاورزي هاي نهاده
ير و بتایدو متغین همبستگیبضربحاصلق یز از طریم نیر مستقیغن اثراتیهمچنوشداستفادهاستاندارد شده يبتاها

.)9(جدول اندمحاسبه شدهSPSSافزار نرمقیاز طرر دوم یاستاندارد شده متغ

ریل مسیه در تحلر وابستیم) بر متغیرمستقیم و غیرها (مستقیاثر متغ-9جدول 

غیر
 مت

نام

یم 
ستق

ر م
اث

ره 
آما

t

طح
س

نی
مع

ري
دا

اثر غیرمستقیم از طریق

یب
ضر

ی 
ستگ

همب
     

ه    
ست

 واب
غیر

 مت
با

X1X2X3X4X5X6X7

X1274/0**483/5000/0-037/0 -051/0 **083/0 **020/0 -051/0 **002/0 -402/0 **

X2271/0**637/2009/0040/0-010/0 -003/0014/0003/0 -016/0- **232/0 **

X3200/0**693/3000/0069/0008/0 --082/0005/0 -047/0022/0415/0 **

X4199/0**440/2014/0114/0 **004/0083/0 **-010/0 -071/0 **007/0471/0 **

X5174/0**170/3002/0030/0 -021/0010/0 -010/0 --023/0 -026/0- **101/0 *

X6162/0*193/2029/0086/0 **005/0 -058/0 **087/0 **025/0 --013/0 *380/0 **

X7123/0 -*526/2-016/0005/0036/0040/0- **010/0 -037/0017/0- *-109/0- *

بودند.01/0داري با متغیر وابسته در سطح هایی که داراي رابطه معنیمیانگین**
بودند.05/0داري با متغیر وابسته در سطح هایی که داراي رابطه معنیمیانگین*

(F=5.455, P=0.000), (Residual=0.561), (D.W. =1.869)

ان ییروستاياقتصاديتوانمندز بر ینیمیرمستقیم، اثرات غیات مستقرها عالوه بر اثریمتغاکثرر نشان داد که یل مسیج تحلینتا
ن یشتریب»واممیزان دسترسی به «ر یدهد که متغیدرون معادله نشان ميرهایمتغنیروابط بیبررس. )2نگاره(ندداشتاستان 

، »میزان پایداري اکولوژیکی«ر یمتغسهق یر از طرین متغی. اه داشتر وابستیرا بر متغ) p<0.01(يداریمثبت و معنمیاثر مستق
يداریو معنم مثبتیرمستقیر غی، تأث»کشاورزيهاي میزان قدرت خرید نهاده«و »میزان دسترسی به منابع اطالعاتی«
)p<0.01(در ياقتصاديهايگذارهیامکان سرماشتر به وام، یبهرچه یان با دسترسییروستار وابسته گذاشته است.یبر متغز ین

که ییاز آنجاگردند.یتوانمند ميگر به لحاظ اقتصادیبه عبارت د،خواهند داشتراع مرتبط با آنیو صنايکشاورزيهانهیزم
در ن رو، یاز ارا خواهند داشت.ییایمیشریغو یآليهاد نهادهیامکان خر،شودیمبرطرفشانیمالمشکالتافت وام،یبا در

و کسب درآمدش یافزايست را فدایزطیمحیند ولینمايداریرا خريشتریبییایمیشيهاتوانند نهادهیکه مین حالیع
را يترسالميهاروشخواهند کردیسعخاكآب و ریناپذبرگشتهیحفظ سرمابه خاطروکنندینمشیخوییافزاسود

در برابر ز ینها آنينابودازبلکه،ز کردهیه پرهیمنابع پایاز آلودگتنهانهند و ینماییایمیشيهااستفاده از نهادهنیگزیجا
،زینمیرمستقیغطوربهم، یعالوه بر اثرات مستقبه وام یش دسترسیافزا،نیبنابراممانعت خواهند کرد.یو انسانیعیعوامل طب
يوانمندش تیموجب افزایکیاکولوژيداریش پایق افزایو هم از طريکشاورزيهاد نهادهیش قدرت خریق افزایهم از طر

توانند امکانات یم،شتر به وامیهرچه بیان با دسترسییروستان یهمچنشود.یمیشرقجانیآذرباان استان ییروستاياقتصاد
ش یافزا، روینا. از مند شوندبهرهها از آنکرده و دایها پاز آنيداریخردسترسی به منابع اطالعاتی و جهت يادیزیمال

ش یموجب افزادسترسی به منابع اطالعاتیش یق افزایز از طریم نیرمستقیغطوربهم، یاثرات مستقعالوه بر ،به وامیدسترس
شود.یمیشرقجانیآذرباان استان ییروستاياقتصاديتوانمند
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بر را ) p<0.01(داري معنیم مثبت ین اثر مستقیشتریب» اجراي طرح هادي«ر ی، متغ»واممیزان دسترسی به «ر یبعد از متغ
م یرمستقیر غی، تأث»مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«ر یمتغقیز از طریر نین متغی. اداشتروستاییان ياقتصاديندتوانم
از يبرداربهرهويهادطرحيبا اجراگذاشته است. ان ییروستاياقتصاديتوانمندبر زی) نp<0.01(يداریو معنیمنف

يهايگذارهیسرماامکان ،ییمناطق روستادربرق، گاز و آبتلفن، آسفالت، يهار جادهینظیعمرانیرساختیزيهاوژهرپ
هستند. ياقتصاديهايگذارهیسرمایو اساسیاز الزامات اصلها رساختین زیاچراکه ،گرددیمشتریبزیندر روستاهاياقتصاد

ن عوامل مؤثر بر آنیتررگذار بوده و از مهمیثان تأییروستاياقتصاديندم بر توانمیمستقطوربهيطرح هادين رو، اجرایاز ا
ان ییتوسط روستان مناطق، یدر اياقتصاديهايگذارهیسرماها، طبیعتاً طرحن یاياجراعالوه بر آن، پس ازد.یآیبشمار م
ن استان یادرکه یینجاآو از ودشیمشتر یها بيگذارهیسرمان یابه منظوروام افت یدربه آنانازینرند و به تبع آن یگیانجام م

يبرا،واملغامبن یااخذ تنهانهن رو، یاز ا،شودیص داده میتخصییمناطق روستايبرايزیناچيالت اعتباریتسهمتأسفانه 
شیافزاچوننیبنابرا.گرددیمافزوده،آنانیدرخواستوامیمبالغ قبلبه ز ینن مواردیابلکه،شودینمر یپذامکانان ییروستا

به ه هم یکمبود سرماو گردد یمیه آنان تلقیش کمبود سرماینشانگر افزاان ییروستامبالغ درخواست وامیان انباشتگزیم
میرمستقیغطوربه،خودمیعالوه بر اثر مثبت مستق،يطرح هادياجرابنابرایناست،آنان ياقتصاديکاهش توانمندمفهوم 

استانیانیروستابر توانمندي اقتصاديخود را ، تأثیر منفی »درخواست واممبالغ یزان انباشتگیم«ق متغیر یاز طرزین
در روستاها، ياقتصاديهاتیفعاليبرایص اعتبارات کافیاست که با تخصین در صورتیا.استنشان دادهیشرقجانیآذربا

منفی بر توانمندي اقتصادي روستاییان ، تأثیر »مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«ق متغیر ینه تنها از طريطرح هاداجراي 
ر مثبت مضاعف بر توانمندي اقتصادي آنان یبه تأثروستاییانمبالغ درخواست وامیزان انباشتگیمبا کاهشبلکه ،نخواهد داشت

ل خواهد شد.یتبد
میزان «ر ی، متغداشتراانییروستاياقتصاديتوانمندبر ) p<0.01(داري معنیمثبت میاثر مستقن یشتریکه بيرین متغیسوم

روستاییان ياقتصاديتوانمندبر يداریمعنم یرمستقیر غیتأثهاریمتغر یساق یر از طرین متغیباشد. ایم» پایداري اکولوژیکی
و ش یدر مقابل منابع فرساها ز آنیدر مزارع و باغات به مفهوم حفاظت از خاك حاصلخیکیاکولوژيداریش پایافزااست.نداشته

ان بشمار ییروستاياقتصاديهاهیسرماد و یعوامل تولعنوانبهه که یقطعاً در حفظ منابع پا،آب و خاكیآلودگازيریجلوگ
ز توانمند ینیآتيهادر ساليان به لحاظ اقتصادیید، روستایگر با حفظ عوامل تولیعبارت ده بند مؤثر خواهد بود.یآیم

از یکیعنوانبهیکیاکولوژيدارین رو، پایاز ا.باشدیمن استان یان اییتااکثر روسیشغل اصليخواهند شد چون کشاورز
.بودیشرقجانیآذربایان استان یمثبت بر توانمندي اقتصادي روستامیاثر مستقن عوامل مؤثر با یترمهم

میزان دسترسی «ر یتغداشت، مروستاییان ياقتصاديتوانمندبر ) p<0.01(داريمعنیم مثبتیکه اثر مستقيرین متغیچهارم
میزان «و» میزان پایداري اکولوژیکی«، »واممیزان دسترسی به «ر یمتغسهق یر از طرین متغیباشد. ایم»به منابع اطالعاتی
ش یبا افزار وابسته گذاشته است. یبر متغز ین)p<0.01(يداریمعنمثبتم یرمستقی، اثر غ»کشاورزيهاي قدرت خرید نهاده

و ي، دامپروريدر کشاورزاز یمورد نيهاآنان در ارتباط با مهارتیدانش فناوالً ان، ییروستایه منابع اطالعاتبیزان دسترسیم
آن، درآمد خودشان را تیبا تثبش عملکرد محصول در واحد سطح و یتوانند با افزایق مین طریافته و از ایش یباغات افزا

جهت یالزم در خصوص دانش فنيهایبا داشتن آگاهان ییگروه از روستاآننکهیادومش داده و به ثبات برسانند. یافزا
در دیجديهايون و تکنولوژیزاسیزان استفاده از مکانیش میتوانند با افزایميکشاورزيهانیون و ماشیزاسیاستفاده از مکان

را کاهش دهند و به ثبات برسانند و يورو دامپريدات کشاورزیتوليهانهیت استفاده از آن، هزید و با تثبیمراحل مختلف تول
یمتیرات قییاز تغیبا داشتن آگاهآناننکهیاسومکثر برسانند.اسود حاصل از فروش محصوالت را به حدتوانند یمتاً ینها

ب توانند با انتخایت آن، میریدانش مددر خصوص ت یها و در نهامتیل نوسان قی، داليو دامپروری، باغيمحصوالت کشاورز
يداریک حالت پایش دهند و آن را به ی، درآمد خودشان را افزاباالتر در زمان برداشتيهامتیبا قدر کشت محصوالت حیصح
جاد و توسعه یدر خصوص ارا خودشان یتوانند دانش فنیمیبا داشتن آگاهان ییآن گروه از روستانکه یچهارم ااورند.یدرب
يدر روستا برايو درآمدیتوانند تنوع شغلیمق ین طریش داده و از ایافزايو دامپروری، باغيع کوچک مرتبط با کشاورزیصنا
گر،یعبارت ده بند.یخانوار برطرف نمايخود و اعضايرا برایفصليکاریجاد کرده و مشکل بیخانوار ايش و اعضایخو
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. مؤثر بودآنانياقتصاديم بر توانمندیمستقورطبهیشرقجانیآذربااستان انییاز روستاینموردیبه منابع اطالعاتیدسترس
آن رایتوانند مسائل مالیع میصنايبر رويگذارهیمرتبط با سرمايهابه وامیاز نحوه دسترسیبا آگاهانییروستان یهمچن

در خصوص نحوه یش آگاهیق افزایاز طر،عالوه بر آنش دهند.یافزازینع رایه آن صناید مواد اولیو قدرت خررطرف نمودهب
به لحاظ توانندیز میم نیرمستقیغطوربهشیه آب و خاك خویبا حفظ سرما،در مزارع و باغاتشتر یبیکیاکولوژيداریجاد پایا

ز از یم نیرمستقیغطوربهم خود، یان عالوه بر اثرات مستقییروستایبه منابع اطالعاتین دسترسیبنابرا. ندشوتوانمند ياقتصاد
در مزارع و یکیاکولوژيداریزان پایش میو افزاهیاوليهاد مواد و نهادهیش قدرت خریافزا،به وامیش دسترسیق افزایطر

گذارد.یمیشرقجانیآذربایان استان یبر توانمندي اقتصادي روستازینیمثبتات، تأثیرباغات
سابقه کارمیزان «داشت، ان ییروستايداقتصايتوانمندبر ) p<0.01(داري معنیم مثبت یکه اثر مستقيرین متغیپنجم

يداریمعنیمنفم یرمستقیر غی، تأث»مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«ر یق متغیر از طرین متغیباشد. ایم» کشاورزي
)p<0.01به بیشتر بوده باشديکشاورزيهاتیفعالدر روستاییان تجربه سابقه و هرچه است. ر وابسته گذاشتهیبر متغز ی) ن

و يورش بهرهی، افزامختلفمحصوالت در واحد سطح ش عملکرد یافزابه منظوريشتریبیدانش بوميداراهمان اندازه هم 
ژهیوبهياقتصاديهاتیدر عرصه فعاليباالتريتوانمند، ن رویاز او بودهیباغویزراعيهاتیفعاليش سودآوریتاً افزاینها

مستقیم بر توانمندي طوربهیشرقجانیآذرباروستاییان استان کشاورزيسابقه کارر، عبارت دیگه بخواهند داشت.يکشاورز
شتر یاقتصادي این مناطق، بيهاتیشتر، طبیعتاً در فعالیان، باسابقه کار بییعالوه بر آن، روستااقتصادي آنان مؤثر است.

که در اینییآنجاشود و از یها بیشتر مگذارين سرمایهیابه منظورافت وام یکنند و به تبع آن نیاز آنان به دریگذاري مسرمایه
ن مبالغ وام، براي یادریافتشود، از این رو، استان متأسفانه تسهیالت اعتباري ناچیزي براي مناطق روستایی تخصیص داده می

گر یان دییر روستاینسبت به سانان، از آیموردنیشود بلکه به مبالغ وام درخواستپذیر نمین دسته از روستاییان نه تنها امکانیا
ه آنان یش کمبود سرمایروستاییان نشانگر افزامبالغ درخواست وامیزان انباشتگیمگردد. بنابراین چون افزایششتر اضافه مییب

بر اثر ان، عالوهییسابقه کار روستابنابراینه هم به مفهوم کاهش توانمندي اقتصادي آنان است، یگردد و کمبود سرمایمیتلق
، تأثیر منفی خود را بر »مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«غیرمستقیم نیز از طریق متغیر طوربهمثبت مستقیم خود 

يبرایص اعتبارات کافیاست که با تخصین در صورتیانشان داده است.یشرقجانیآذرباتوانمندي اقتصادي روستاییان استان 
، تأثیر منفی بر »مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«ق متغیر ی، سابقه کار نه تنها از طردر روستاهاياقتصاديهاتیفعال

ر مثبت یبه تأثروستاییان مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیمبا کاهش بلکه ،توانمندي اقتصادي روستاییان نخواهد داشت
ل خواهد شد.یمضاعف بر توانمندي اقتصادي آنان تبد

میزان قدرت خرید «) بر توانمندي اقتصادي روستاییان داشت، p<0.1داري (اثر مستقیم مثبت معنیآخرین متغیري که
میزان پایداري «، )p<0.01(» واممیزان دسترسی به «باشد. این متغیر نیز از طریق چهار متغیر می» هاي کشاورزينهاده

» مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«کاهش با و )p<0.01(» میزان دسترسی به منابع اطالعاتی«،)p<0.01(» اکولوژیکی
)p<0.1داري بر توانمندي اقتصادي روستاییان گذاشته است.)، تأثیر غیرمستقیم مثبت معنی

برخوردارند و به يالزم در زمان کاشت محصوالت کشاورزيهاد نهادهیخريبرایا بودجه کافیه یه اولیکه از سرمایانییروستا
ندارند یمشکل ماليد محصوالت کشاورزیتوليبرایطورکلبهستند و یازمند نیا اخذ وام نیو یررسمیمنابع غگرفتن قرض از

» هاي کشاورزيمیزان قدرت خرید نهاده«عبارت دیگر، ه افراد توانمند روستاها هستند. بءجزيمعموالً به لحاظ اقتصاد
وانمندي اقتصادي آنان مؤثر است.مستقیم بر تطوربهیشرقجانیآذرباروستاییان استان 

اخذ وام، غالباً دسترسی يالزم برايهاقهیو دارا بودن مدارك و وثيت مناسب اقتصادیوضعلیبه دلن گروه از روستاییان یا
فظ را دارند. از این رو، حییایمیشریغيهاد نهادهیامکان خرشانیمالعدم مشکالت لیبه دلن یبه وام داشته و همچنيبیشتر
یینسبت به صرف افزایش کسب درآمد و سودافزايشتریت بیارجحانییآن روستاير آب و خاك برایناپذه برگشتیسرما

میزان قدرت «،دارند. بنابراینییایمیشيهانسبت به استفاده از نهادهيترسالميهاروشینیگزیجابر یخویش دارد و سع
و » واممیزان دسترسی به «غیرمستقیم نیز، هم از طریق طوربهبر اثرات مستقیم، عالوه ان ییروستا» هاي کشاورزيخرید نهاده

شده است. یشرقجانیآذرباموجب افزایش توانمندي اقتصادي روستاییان استان » میزان پایداري اکولوژیکی«هم از طریق 
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از يمندمنابع اطالعاتی، خریداري و بهرهدسترسی بهيبرایامکانات مالی الزم و کافين روستاییان معموالً دارایعالوه اهب
بخشند. یخودشان را بهبود مي، توانمندياقتصاديهاتی، دانش و مهارت در فعالیش آگاهیق، با افزاین طریها هستند و از اآن

ر یمتغاز طریق غیرمستقیم نیزطوربه، عالوه بر اثرات مستقیم، انییروستا» هاي کشاورزيمیزان قدرت خرید نهاده«از این رو، 
از شده است.یشرقجانیآذرباموجب افزایش توانمندي اقتصادي روستاییان استان » میزان دسترسی به منابع اطالعاتی«

به از وام را دارند یمبالغ مورد ندریافتییدسترسی و توانا،الزميهاقهیبا داشتن مدارك و وثانییاز روستان گروهیاکه ییآنجا
مبالغ یزان انباشتگیکاهش مبا و نیازمبلغ مورداندازهوام بهدریافتییداشتن تواناباانییروستاگروه از ن یا،لین دلیهم

هاي میزان قدرت خرید نهاده«گر، یعبارت ده ب.اندگذاشتهر مثبت یتأثخودياقتصاديبر توانمنددرخواست وام خودشان 
مبالغ درخواست یزان انباشتگیم«ر یمتغکاهش غیرمستقیم نیز از طریق طوربه، عالوه بر اثرات مستقیم، انییروستا» کشاورزي

شده است.یشرقجانیآذرباموجب افزایش توانمندي اقتصادي روستاییان استان » وام
يریمتغتنها »مبالغ درخواست وامیزان انباشتگیم«ر یمتغان، ییروستاياقتصاديمستقل مؤثر بر توانمنديرهایان متغیدر م
میزان «ر یمتغدوق یر از طرین متغیداشت. اان ییروستاياقتصاديتوانمندبر )p<0.1(داريمعنییم منفیکه اثر مستقبود

بر نیز يداریمعنیم منفیرمستقیر غی، تأث)p<0.1(»کشاورزيهاي میزان قدرت خرید نهاده«و )p<0.01(»پایداري اکولوژیکی
ست.گذاشته اان ییروستاياقتصاديتوانمند

ریغيهاد نهادهیامکان خرتنهانهشانیمالمشکالت لیبه دلغالباً ،ندارنديت مناسب اقتصادیروستاییان که وضعاز یگروه
مبالغ یزان انباشتگیم«افزایش از این رو،شوند.یز مقروض مینییایمیشيهاد نهادهیخريبرابلکه ،را ندارندییایمیش

» میزان پایداري اکولوژیکی«کاهش ن در یهمچنان و ییروستا» هاي کشاورزيخرید نهادهقدرت «کاهش در»درخواست وام
مبالغ یزان انباشتگیم«ریمتغگر،یعبارت ده ب. مؤثر استانییآب و خاك روستايهاهیحفظ سرمايبه معنامزارع و باغات
هاي قدرت خرید نهادهمیزان «نیز، از طریق غیرمستقیمطوربه، خودمستقیمیعالوه بر اثر منفان ییروستا» درخواست وام

یشرقجانیآذرباتوانمندي اقتصادي روستاییان استان بر يداریمعنیر منفیتأث» میزان پایداري اکولوژیکی«و » کشاورزي
است.گذاشته

یراثر متغیرها (مستقیم و غیرمستقیم) بر متغیر وابسته در تحلیل مس- 2نگاره
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شنهادهایو پيریگجهینت
میزان دسترسیان استان،ییروستاياقتصاديثر بر توانمندسازؤترین متغیر ممهمج پژوهش حاضر، یبر اساس نتاکهییاز آنجا
میزان ش یافزاکهنیاوندکید مییجه را تأین نتیز این)1393محمدي یگانه و همکاران (ج یکه نتااستوامبه انییروستا

در مزارع و یکیاکولوژيداریزان پایمافزایش و یبه منابع اطالعاتیزان دسترسیمش یافزاقیاز طر،وامان به ییوستادسترسی ر
، داشته استبر توانمندسازي اقتصادي روستاییان استان ز ینرا م یرمستقیبیشترین تأثیر مثبت غیشرقیجانآذرباباغات استان 

،استانانییبه روستاآنیپرداختبرنامهيو اجرایاعتبارات بانکصیتخصبه منظوريزیربرنامهو يگذاراستیسن رو،یاز ا
به افزایشز ینم یرمستقیغطوربهبلکه ،کندیفا میان اییروستاياقتصاديدر توانمندسازينقش مؤثرمیمستقطوربهتنهانه

در عمل نیز ن امر، یانکه یتر امهمد،کنیکمک مژیکی اکولويدارینه پایدر زمیژهوبهشتر یبیآموزش و آگاهآنان به یدسترس
د.کنیفا میایاتین استان نقش حیمزارع و باغات ایکیاکولوژيداریش پایدر روند افزايافزارنرمطوربهان ییتوسط خود روستا

استان ییدار جوامع روستایادر توسعه پیاساسيهاگام، روستاییان به وامیدسترسجهت مناسبيهاحلبا ارائه راهن، یبنابرا
وزارتکهشوده یتوصن پژوهش الزم است یج ایاستان بر اساس نتايدار روستاهایتوسعه پامنظوربه،بنابراینشود. یبرداشته م

ها به آنییاجرايو عقد قراردادهاابالغ،نییتعنسبت به،ییسودآور روستاياقتصاديهاطرحیضمن بررسيجهاد کشاورز
د. همزمان یاقدام نما،یشرقیجانآذربااستان انییبه روستايالت اعتباریجهت ارائه تسهيبانک کشاورزیژهوبهعامل ياهبانک
(از جمله افراد يالت اعتبارین تسهیبه اان مستعدییروستایش دسترسیافزایعمليراهکارهایز ضمن بررسیعامل نيهابانک

به ویبررسدر پرداخت وام، ياداریبروکراسکاهش یژهوبه)ج پژوهش حاضریاس نتابر اسکشاورزييهادر فعالیتباسابقه
مند شوند.خود بهرهتوانمندي اقتصادي خانوار ش یافزايالزم برايهان افراد بتوانند از وامینکه ایتا ارا بگذارنداج

اجراي طرح هادي است ادي روستاییان استان،مؤثر بر توانمندسازي اقتصج پژوهش حاضر، دومین متغیر مهمینتابا توجه به
يدر روستاهايطرح هادياجراروند الزم استن رو، یاز ا،ندکنیز این نتیجه را تأیید می) 1394و همکاران (یتعالکه نتایج 

، در احداثدولت شود یشنهاد میپبنابراین،شود.يریگیآن پيافته و نسبت به بهبود اجرای، ادامه یشرقیجانآذربااستان 
ن نعمت محروم یاز ایشرقیجانآذربااستان درکهییروستاهايبرامناسبآسفالتيهاجادهاز جمله هاطرحمیل و ترمیمتک

توسعه يبرايشترینه بیزممناسب،جاده آسفالتبهیدسترسبا دیو مراکز تولمزارعدر اقدام الزم را انجام دهد تا ،هستند
د.نجاد شویاآنیلیو تکمیلیع تبدیو صنايکشاورز

میزان پایداري مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي روستاییان استان،سومین متغیر مهمج پژوهش حاضر نشان داد کهینتا
منابع یو آلودگينابوداز يریچراکه جلوگ،ندکنیز این نتیجه را تأیید می) 1394و همکاران (یتعالکه نتایج اکولوژیکی است 

اقدامات شودیه میتوصبنابراین،د. ینمایتوانمند مراآنان واقعاً ،انییروستاشغل غالبعنوانبهيکشاورزيهاتیالدر فعهیپا
ن یم ضوابط کارآمد و قوانین و تنظیتدويبرادولتيکارشناس متخصص در بدنه اداريرویستفاده از نانسبت بهيو جدالزم

هان دستگاهیبتنگاتنگ ل کارگروه متشکل از کارشناسان خبره، ارتباط یتشکتاها،در روسشدن ییاجرايشفاف و اثربخش برا
طبق ضوابط و مقررات ییت اجرایقابلبان دستورالعمل یتدو، رول امیتسهيکپارچه براین ضوابط و مقررات جامع و یتدوبراي

يزیربرنامهيشوراتحت نظریتخصصيهاگروهدر استان با فعال کردن کاریکیاکولوژيداریو توجه به پايزیربرنامه، مدون
مات یجه را جهت اتخاذ تصمیو نتیبررسیاستان را به صورت کارشناسیکیاکولوژيداریپايزیرکه موضوعات مرتبط با برنامه

مه ابعاد بوم کامل و جامع هطوربهکه بر اساس الگوي بوم روستا د یباهاطرحياجران یهمچنرد. یانجام گ،ندینمامطرح یینها
سنجیده محیطـیهـاي روستا بـه لحـاظ زیـستریزي باید قابلیـتدر برنامهن منظور یبد.روستا مورد توجه قرار گرفته باشد

منابع آن رو به کاهش نکهیاتوازن برقرار گردد و نهایت استفاده از روستا بدون ،هـاي روستاشود. باید میان تقاضا و قابلیـت
يداریپاهاي ریزيمناسب دولت بر اساس برنامهمحیطـیزیـستهاي در این راستا، انتخاب سیاست.ل آیدبه عم، بگذارد
تواند به کوشش در راستاي تغییر هاي روستایی مینیز مؤثر است. بنابراین، شناخت صحیح روابط جاري میان محیطیکیاکولوژ

یزي براي برقرار کردن ارتباط مطلوب ذینفعان و عملکردهاي متوازن رساختاري و کارکردي روابط و مناسبات موجود در برنامه
هاي توسعه پایدار به وسیله دولت کمک کند و الهام بخش توسعه پایدار یکپارچه گذاريدوسویه با مسئوالن و ترغیب به سیاست
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در یو اساسیه اصلیسرماعنوانهبکه استان نیاآب و خاكیو آلودگينابودازق،ین طریاز اتاهاي روستایی باشددر بخش
.گردددار یان پاییروستاياقتصاديتوانمندز یبه تبع آن نتاشوديریاست، جلوگییو روستايدار کشاورزیتوسعه پا

میزان مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي روستاییان استان،ج پژوهش حاضر، چهارمین متغیر مهمینتابر اساس کهییآنجااز 
د ییجه را تأین نتیز این)1393(اعظمی و خیاطی) و1391(و همکاران یخانجینتانابع اطالعاتی است کهدسترسی به م

بر يبه لحاظ اقتصادتنها ، نهیو منابع اطالعاتیارتباطيهاشتر به امکانات و کانالیبیبا دسترسان ییروستاجتاًینت.کنندیم
يکشاورزيهاد خودشان از نهادهیرند و قدرت خریگیاد میه وام مطلع شده و بینحوه دسترساز ، ندیافزایش میخويتوانمند

و یه اصلیتوانند سرمایاد گرفته و به تبع آن، میآب و خاك را یو آلودگياز نابوديریجلوگيهاروشبلکه بخشندیرا ارتقا م
جهاد ج و آموزش در وزارت یتروسازمان شود یه مین، توصیبنابرانجات دهند. یواقعییخود را از قهقراياحرفهیزندگیاساس

به وام و ی، نحوه دسترسياقتصاديبا محتواییهااز جمله برنامهيکشاورزآموزش يهابرنامهياجرانسبت به يکشاورز
با یشرقانیجآذربااستان يپایداري اکولوژیکی در مزارع و باغات روستاهاهايبرنامهژهیوبهان ویید روستایش قدرت خریافزا

د.یاقدام نما،مناسبموجود و یاستفاده از منابع اطالعات
مبالغ یزان انباشتگیمج پژوهش حاضر نشان داد که آخرین متغیر مهم مؤثر بر توانمندسازي اقتصادي روستاییان استان،ینتا

اند میزان بیشتري داشتهوام مبالغ درخواستیزان انباشتگیمروستاییان به این معنی که هرچه ،استآنان درخواست وام
ثیر دریافت أدهنده تاست که نشانبودهداري کمتر قابل مالحظه و معنیطوربهتوانمندي اقتصادي خانوار آنان به لحاظ آماري 

ج ین نتایا.دکننیز این نتیجه را تأیید می) 1393(گانه و همکارانیيمحمدکه نتایجباشدوام بر توانمندي اقتصادي آنان می
ياقتصاديتنها بر توانمندنه،ازیوام با مبالغ مورد ندریافتییعدم توانا، یشرقیجانآذربادهد که در استان ینشان م

مزارع یکیاکولوژيداریزان پایمباألخصآنان و يکشاورزيهاد نهادهیزان قدرت خریبلکه بر م،گذاشتهیر منفیان تأثییروستا
يهاارائه وامنسبت به يکشاورزيهاشود بانکیه میتوصبنابراین،داشت.یر منفیتأثزیناستان نیايو باغات روستاها

ه یش سرمایو دوره مشارکت باالتر جهت افزاترنییپاو با نرخ بهره يکشاورزيهاتیاز در فعالیبا مبالغ موردنيکشاورز
ند.یان اقدام نماییروستا
گزاريسپاس

با بودجه پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده استخراج این مقاله از طرح تحقیقاتی که
شده است. بدین وسیله از معاونت پژوهشی این دانشگاه قدردانی می شود.
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Abstract
Economic empowerment improves the quality of life the villagers, especially disadvantaged groups. This action
can be done through active and conscious participation and ensuring well-being. In order to determine how to
meet the necessary conditions for it, the present study was conducted to investigate the factors affecting the
economic empowerment of villagers in East Azerbaijan province using a survey research method. For this
purpose, a researcher-made questionnaire was drafted. After testing the face validity (by experts) and reliability
(by pilot study), 384 household heads were selected as a sample from the statistical population. Cochran's
formula was employed to calculate the minimum required sample size. Stratified random sampling method with
proportional assignment was applied to select the samples. Data analysis was performed through SPSS software.
The results of regression and path analysis showed that 55.9 percent of the dependent variable’s variation was
explained using seven factors, including "access to the credits", "conduction of the Hadi Plan", "ecological
sustainability", "access to information resources", "agricultural experience", "purchasing power of agricultural
inputs", and "accumulation of loan". Based on the conclusions, some applicable suggestions were provided to
improve and strengthen the economic empowerment of villagers.
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