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  چکیده 
اي که درزمینۀ توانمندسازي هاي فزایندهگذاريود تمایل فراوان محققان در سنجش و مطالعۀ توانمندي و سرمایهباوجهدف: 

یابی پیامدهاي ناشی گیري، نظارت بر فرایند توانمندسازي و ارزشهایی براي اندازهشود، توسعۀ ابزارها و شاخصجوامع انجام می
اساس، هدف کلی از انجام پژوهش حاضر ارائۀ مدلی براي سنجش توانمندي کند؛ برایناز آن، هنوز مراحل اولیۀ خود را طی می

(اقتصادي) شالیکاران شهرستان رشت و آزمون آن و نیز درك این موضوع است که توانمندي چگونه و در چه بستري اتفاق 
  افتد.می

هـا نفـر از آن 185شهرستان رشت گردآوري شدند که  هاي موردنیاز تحقیق ازطریق پرسشنامه ازمیان مردان شالیکارِدادهروش: 
اي انتخاب گردیدند. گروه متخصصان روایی صوري و محتوایی پرسشنامه را تأیید کردند اي چندمرحلهگیري خوشهبه روش نمونه
  محاسبه شد. 88/0تا  69/0هاي مختلف با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ بین و اعتبار گویه

داري بر توانمندي اقتصادي است. دسترسی به ها داراي تأثیر مثبت و معنانتایج تحقیق نشان داد ساختار فرصتها: یافته
یابی به پیامدهاي مطلوب و هاي یادگیري و مشارکت، دستهاي تولید، بازارها و اعتبارات و نیز دسترسی به فرصتنهاده

داري بر هاي دولت تأثیر معناها و برنامهایجادشده ازطریق سیاستهاي بخشد؛ اما فرصتتوانمندي اقتصادي را بهبود می
هاي اقتصادي، اجتماعی و انسانی تأثیر مستقیمی بر توانمندي اقتصادي دارند و توانمندي ندارند. همچنین، منابعی شامل دارایی

  ارند.گذصورت غیرمستقیم بر متغیر وابستۀ تحقیق تأثیر میها، بهنیز ازطریق ساختار فرصت
هایی درزمینۀ بهبود توانایی بازاریابی کشاورزان و شود برنامهدلیل ضعف مالی کشاورزان پیشنهاد می: بهراهکارهاي عملی
پا، ازطریق ویژه براي کشاورزان خردهکردن دسترسی به اعتبارات بهها به بازارها اجرا گردد. همچنین، فراهمافزایش دسترسی آن
- درآمد حمایت میهاي کوچک براي روستاییان فقیر و کمهاي اعتباري خرد که از تأمین وامها و مؤسسهیایجاد و توسعۀ تعاون

ها در شود مشارکت آنهاي محلی، پیشنهاد میدلیل سطح پایین مشارکت صاحبان نفع در برنامهگردد. بهکنند، بسیار توصیه می
  نماید، بیشتر موردتوجه قرار گیرد. ها را تضمین میبرنامههاي توسعۀ کشاورزي که موفقیت و اثربخشی این پروژه

در پژوهش حاضر با کاربرد مدل توانمندسازي بانک جهانی، بسترها و الزامات توانمندسازي افراد مطالعه شده  اصالت و ارزش:
ها اقدام ند نسبت به گزینش آنتوانهاي مؤثري بستگی دارد که افراد میاست. در این چارچوب میزان توانمندي افراد به انتخاب

ها قرار تأثیر دو مجموعه از عوامل شامل منابع و ساختار فرصتهاي مؤثر نیز تحتنمایند. ظرفیت افراد براي گزینش انتخاب
  گیرد.می

  .شالیکاران شهرستان رشتها، منابع، توانمندي اقتصادي، ساختار فرصتها: کلیدواژه
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  . مقدمه1
  مسئله طرح .1. 1

به مفهـومی  در مباحث توسعه مفهوم توانمندسازي 1990از دهۀ 
نظـر بـه . )2، ص. 2000، 1(اُآکلی و کالیتونمحوري تبدیل شده است 

که دیگر توانمندسازي، است رسد این مفهوم آنچنان عمومیت یافته می
(شـارپ، بریگـز،  رودشـمار مـیهاي توسعه بهبالمنازع در برنامههدفی 

    ).281، 2003، 2یاکوب، و حامد
دلیل اینکه توانمندي چه چیزي است، به کردنتالش براي مشخص    

اي افراد، اغلب هدادن به انواع انتخابوجود ضعف دقت مفهومی در معنا
) معتقد است آن 1999( 3کبیر ،براي نمونه شود؛با مانع مواجه می

ي توانمندي که براي سنجش میزان دسترسی و هاشاخصدسته از 
تشخیص تمایز میان منابع ، در شوندمیاستفاده منابع رل زنان بر کنت

 عالوه،رند، ناکارآمد هستند. بهنظر ارزشی که براي زنان دامختلف از
هوم توانمندي، ناشی از هاي موجود در سنجش مفدشوارياز برخی 

سنجش ابعاد و سطوح  ،بنابراین ماهیت چندبعدي این مفهوم است؛
(آلسپ، برتلسن،  هاي متفاوتی استکارگیري سنجههگوناگون نیازمند ب

  ).437، ص. 1999؛ کبیر، 30، ص. 2006، 4و هالند
باورهاي یک جامعه در  ها وتوانمندي با هنجارها، ارزش براین،افزون    

تواند به ، در جوامع گوناگون توانمندي میبنابراین ارتباط است؛
افت مناسب براي یک رهی هاي متفاوتی تبیین گردد؛ اماشکل
یندهاي پویاي ی بر فرابایستگیري و تحلیل توانمندي اندازه

بینی و پیشغییرات مرتبط با آن که کمتر قابلتوانمندسازي و ت
هاي کمی آوري دادهو جمع باشداي میاست و بیشتر زمینهملموس 

؛ 2005، 5گراهام و پتیناتو( براي آن دشوار است، اشراف داشته باشد
- چالش اساسی دیگر دراین ).67، ص. 5200، 6اسکولر و رامالهوت

- خصوص، مربوط به اصل علیت و ایجاد ارتباط بین مداخالت و تالش
 که زنجیرةزمانیاثرات و پیامدهاي ناشی از آن است.  هاي توسعه و

     آسانی رابطۀ علت و معلولی بهد، کوتاه و متغیرها ثابت باش علیت نسبتاً 
یاز براي توانمندسازي، پویا و نیرات موردما تغیا درك است؛قابل

ادهاي گوناگون زنی، همکاري و تضفرایندمحور است و با قدرت چانه
 پیچیده است، توانمندي مفهومی دیگرعبارتگره خورده است. به

  ).31، ص. 2006(آلسپ و همکاران، 
توانمندي و  باوجود تمایل فراوان محققان در سنجش و مطالعۀ     
اي که درزمینۀ توانمندسازي جوامع صورت هاي فزایندهگذاريایهسرم
یند یی براي نظارت بر فراهاشاخصابزارها و  گیرد، توسعۀمی

 هاي ناشی از آن، هنوز مراحل اولیۀیابی پیامدتوانمندسازي و ارزش
   ).5، ص. 2005، 7(آلسپ و هینسهن کندخود را طی می

ندسازي از این واقعیت ناشی هاي توانمچالش پیش روي پژوهش   
شود که رویکردهاي جاري، در سنجش سطح توانمندي افراد و می
هاي توانمندسازي که ها در ارزیابی پیامدهاي هدف و قابلیت آنگروه

 ها باگرفتن نسبت آنبعدي بدون درنظرهاي تکگزاره بربیشتر متکی 
اقتصادي  واي مخاطبان است، در شرایط اجتماعی هاي زمینهویژگی

دیگر  ،. در چنین شرایطیپیچیده کنشگران کارایی الزم را ندارند
سویه یک        هاي مطلق وگام و گزارهبههاي گامدستورالعمل

توان کشاورزانی ه میتوانند توانمندي افراد را تضمین کنند. چگوننمی
 خرید عهدةهاي آموزشی بهبود عملکرد، از گذراندن دوره را که باوجود

براي افزایش عنوان تنها راهکار ما هاي پربازده بهشیمیایی و نهاده کود
 کهدرصورتیند، افرادي توانمند نامید؟ آینمیمحصول و درآمدشان بر
هاي جدید اي دولت از توانایی کاربرد نهادههاین کشاورزان با حمایت

هاي خود را که این بار بیشتر از دورهو محصول تولیدي  مند شوندبهره
پیشین است به بازار عرضه کنند، و اگر این بار نوسان قیمت محصول 

هاي جدید را نهاده کارگیريبهدر بازار، نتایج مطلوب ناشی از آموزش و 
  توان این گروه از کشاورزان را توانمند نامید؟خنثی کند، آیا هنوز می

 مدلی براياز انجام پژوهش حاضر ارائۀ هدف کلی  ،اساسبراین   
و و آزمون آن شالیکاران شهرستان رشت  توانمندي اقتصاديسنجش 

درك این موضوع است که توانمندي چگونه و در چه بستري اتفاق نیز 
  افتد.می

  تحقیقپیشینۀ  .2. 1
را بررسـی  موضـوع توانمندسـازي جوامـع محلـیمحققان زیادي 

زنان هاي توانمندسازي را در شیوه )63، ص. 1390کیمیائی (. اندکرده
رپرست خانوار زیرپوشش سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد امـام (ره) س

هاي توانمندسـازي اجـراي برنامـهکـه  ه اسـتو دریافتـبررسی نموده 
تنها به اشـتغال و افـزایش سـطح درآمـد و درمورد این گروه از زنان، نه

اقتصادي جامعه منجـر  - ها به سطوح طبقاتی باالتر اجتماعیارتقاي آن
هـا بـه هـاي شـغلی، از وابسـتگی آند، بلکه به کمـک آمـوزششومی

  د.شونهادهاي حمایتی کاسته می
در  )85، ص. 1391(لنگرودي، و صیادبیدهندي خانی، مطیعی   

اطالعات و ارتباطات  تحقیقی نشان دادند که استفاده از فناوري
طریق افزایش آگاهی و مشارکت زنان روستایی، موجب تواند ازمی

  د.ها گردتوانمندي آن افزایش
ــیانیپار    ــیس ــا، و دواک ــو، آدهیوتام ) در 414، ص. 2013( 8، یودوک

توانمندي جوامـع  پایدار و پژوهشی رابطۀ میان فناوري مناسب، توسعۀ
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) 1007، ص. 2012( 9هنسـن و داوسـکگکردند. بررسی روستایی را 

نـدي را زان رفاه و توانمکشاورز با می رابطۀ میان رهیافت مدرسۀ مزرعۀ
- . نتایج تحقیق آنکشاورزان کشورهاي آفریقایی مطالعه کردند میاندر

تـرین تـأثیر ایـن رهیافـت درزمینـۀ توانمندسـازي مهـمها نشان داد 
ي جدید در مردم محلی هاظرفیتثیر آن بر ایجاد دلیل تأکشاورزان، به
هـاي ها و تصمیماتی است کـه موجـب افـزایش نـوآوريبراي انتخاب
  د.گرددسترسی به خدمات و دسترسی به بازار میکشاورزي، 

  شناسی تحقیق. روش2
  . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

قلمرو جغرافیـایی پـژوهش حاضـر روسـتاهاي شهرسـتان رشـت 
 6اساس آخرین تقسیمات کشوري، شهرستان رشـت داراي هستند.  بر
و   نشـاءخشـکبیجار، خمـام، سـنگر، کوچصـفهان، لشت بخش شامل

، 1391، اسـتانداري گـیالن( روستا است 292دهستان و  18مرکزي، 
  .  )62 ص.

  . روش تحقیق2. 2
و کنتـرل لحاظ هدف، کاربردي، ازحیـث درجـۀ پژوهش حاضر به

هـا، از نـوع تحقیقـات گـردآوري داده نظارت، از نـوع میـدانی و ازنظـر
مـردان آمـاري تحقیـق را  رود. جامعۀشمار میهمبستگی به - توصیفی
هـا بـه نفـر از آن 185دهنـد کـه رستان رشت تشکیل میشه شالیکارِ
- ایـنهبـ ؛انداي انتخـاب شـدهاي سـه مرحلـهگیري خوشهنمونه شیوة

 9هــاي شهرســتان رشــت، میــان بخـشکــه در مرحلــۀ اول ازصـورت
ــۀ دوم، ازدهســتان انتخــاب شــد ــابع ند؛ در مرحل میــان روســتاهاي ت

، سـوم در مرحلـۀ روستا انتخاب گردیدنـد و 22هاي یادشده، دهستان
اران روستاهاي منتخب، چند نفر براساس فرمول انتسـاب میان شالیکاز

نیـاز بـا هـاي موردداده تصادفی ساده انتخاب شـدند. متناسب به شیوة
  .اندفاده از پرسشنامه گردآوري شدهاست
شـده هـاي انجـامپژوهشویژه هادبیات نظري تحقیق و ببه با توجه     

 )2005ن ()، آلسـپ و هینسـه2007، 2002( 10بانـک جهـانی توسط
مفهـوم سـاختار  ،اسـاسج شـدند؛ بـرایناسـتخراهاي پرسشنامه گویه

فرصـت دسترسـی بـه بـازار،  هايفرصت در شش بُعد شامل هافرصت
 هاسیاسـتناشی از اجراي  هايفرصتها، مین نهادهاعتبارات، فرصت تأ

مشـارکت  هايرصتفافزایی و آموزشی و مهارت هايفرصتها، و برنامه
وجـود  نیـز از سـه جنبـۀ هافرصتیک از ابعاد ساختار بررسی شد. هر

ز یابی به نتایج مطلوب ناشـی افرصت، امکان استفاده از فرصت و دست
  .اندگرفته سنجش قرارانتخاب و استفاده از فرصت مورد

گویـان، بـا توجـه بـه انـواع ي پاسـخهـاداراییبراي سنجش منابع و    
)، 764، ص. 2009( 11اسکونزهاي شده در پژوهشهاي ارائهبنديطبقه

، 2005)، آلسوپ و هینسـهن (759، ص. 2006( 12آلیسون و هرمانس
سه نوع منبع ) 30، ص. 2012، (13، هاودن، و کریمپ) و پارك63ص. 

اعی و منابع انسانی تعریف شد. اصلی شامل منابع اقتصادي، منابع اجتم
شـده در دهنـدة هریـک از منـابع یادتشـکیل   که متغیرهاي ییآنجااز

امتیـاز هـر  اند، بـراي محاسـبۀگیري شـدهمتفاوتی انـدازههاي مقیاس
تصـادي، اجتمـاعی و انسـانی، از ي اقهاشـاخصیـک از گو در هرپاسخ
پـس از  ،ترتیـباینهب فاده شد؛است 14مراتبیش فرایند تحلیل سلسلهرو

ی توسط تیمـی متشـکل از زوج هايسازي مسئله و انجام مقایسهمدل
 ،اسـاسهاي هر شاخص محاسبه شد؛ براینوزن گویه چهار کارشناس،
 ها عبارت است از:وزن نهایی گویه

)، مالکیــت ادوات 325/0منــابع اقتصــادي: مالکیــت زمــین و خانــه ( •
ــاورزي ( ــی (230/0کش ــودروي شخص ــر 161/0)، خ ــد غی ) و درآم

  )؛284/0کشاورزي (
) و 422/0ها و نهادهـاي محلـی (ت در تشکلمنابع اجتماعی: عضوی •

  )؛578/0سرمایۀ اجتماعی (
اي حرفــهوهــاي فنــی)، مهــارت213/0منــابع انســانی: تحصــیالت ( •
  ).322/0) و سالمت (465/0(

پاسخ هر گویه،  ij(X( در نمرة W)ij(با ضرب اوزان هر گویه  ،سپس   
- هزیر ب ده از رابطۀبا استفا i(S( گو براي هر منبعامتیاز نهایی هر پاسخ

  دست آمد: 

 
تأییـد یی صوري و محتوایی پرسشنامه را روانظران گروهی از صاحب   

هاي مختلف، با اسـتفاده از آزمـون آلفـاي و اعتبار آن براي گویه کردند
  محاسبه شد. 88/0تا  69/0کرونباخ بین 

  . مبانی نظري تحقیق3
برخوردار اسـت ي مفهومی کلیداز  »قدرت« ،توانمندسازي ةواژ در

مفهـوم  ۀهسـت ،انـد) اشاره کـرده1999( 15بازوو ک جپی طورکههمانو 
ییـر کنـد زیـرا اگـر قـدرت بتوانـد تغ ؛قدرت اسـت ةتوانمندسازي اید

صـورت توانمندسـازي ممکـن غیرایندر .توانمندسازي ممکن می شود
توانـد با اتکا به مفهوم قدرت است که مـینیست. مفهوم توانمندسازي 

قـدرتی ها، قـدرت مبنـاي ثـروت و بیدر بسیاري از زمینـه. یابد بسط
(رحمـانی، زندرضـوي، ربـانی، و ادیبـی،  دهدمبناي فقر را تشکیل می

  ).3، ص. 2000؛ اُآکالي و کالیتون، 108 ، ص.1387
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 ،روازایــن ؛الیــه اســت و تعریــف ســیالی داردچند یمفهــوم قــدرت    
ی ظرفیت، ارتباط، داشتن نوعي معناقدرت را بهبسیاري از نویسندگان 

- بـااین انـد.به فرد یا جمع معینی تعریـف کـرده داشتنساختار یا تعلق
یند روابـط عنوان نتیجه، فرایند یا نتیجه و نیز فرابه قدرت عمدتاً وجود،

کرافـت و بـرس  ).17، ص. 2006، 16(الکـوو انسانی تعریف شده است
در بـازي که ند هست تقدمع) 1995( 18و کریگ و مایو) 1992( 17فورد

توان بدون اینکه قدرت و قدرت را میتوان صاحب قدرت بود قدرت می
؛ 108: 1387(رحمـانی و همکـاران، دست آورد به، دیگران کاهش یابد
  ).3، ص. 2000اُآکالي و کالیتون، 

شـدن بـین ئـلبا بسط مباحث قدرت و تمـایز قا )1997( 19ندزروال    
نشان داد قـدرت  یندایک فر مثابۀبهو قدرت  عنوان یک نتیجهقدرت به
 و کنشــگران و ســاختارها را در کنــدمــیچندالیــه عمــل  ةبــه شــیو

 ۀسـیلوهسطوح متفاوتی ب طور مشابه درهبقدرت  ،همچنینگیرد. میبر
هـاي اجتمـاعی اعمـال یان گروهخانوادگی یا درمیک فرد در روابط بین

نتایجی که  درتا قدرت  شودبودن قدرت موجب میشود. چندبعديمی
جریـان  ،شودآن اعمال می ۀوسیلهیندي که بافر در نیزکند و ایجاد می

    .)20، ص. 2006(الکوو،  داشته باشد
 ،وسـیع یتعریفـ دره شـده اسـت. عاریف گوناگونی از توانمندي ارائت   

- این  بـه است وي گسترش آزادي انتخاب و عمل امعني بهزتوانمندسا
منـابع و تصـمیماتی اسـت  بر قدرت، نفوذ و کنترل فردي افزایش امعن

 ئـۀکاهش فقر ارا ۀزمیننی دراگذارند. بانک جهثیر میأزندگی او ت که بر
 ،ایـن تعریـف دانـد. درب مـیمندسـازي را مناسـننهادي از توا یتعریف

کنترل هاي افراد فقیر است تا و قابلیت منابع ۀي توسعامعنتوانمندي به
، در ایـن به دست گیرد گذارندثیر میأها تزندگی آن رب را که نهادهایی
(بانک جهـانی،  دربرابر مردم فقیر پاسخگو باشدو  کندمشارکت  نهادها
توانمنــدي  )17، ص. 2002( 20از دیــدگاه نارایــان ).11، ص. 2002

 ،دهد. در این رویکـردرهیافتی است که فقرا را در مرکز توسعه قرار می
منـابع عنـوان براي توسعه مشـکل باشـند، بـه یش از آنکهمردم فقیر ب

  د.شونتوسعه قلمداد می
تاریخ بـه یـک شـکل سـاخته  کند که سراسراشپنگلر استدالل می    

- اریخ سـرختـ«آنچـه را کـه غـرب آشـکارا  عنوان مثال،نشده است؛ به
اي ذره پوسـتانواقع شده است کـه سـرخ ايگونهنامد، بهمی» پوستان

که تـاریخ درحالی اند. تاریخ غرب ارادي بود؛نداشتهآگاهی نسبت به آن 
پوستان اتفاق افتاد. ارزیابی اشپنگلر از میزان تسلط انسان غربی بر سرخ
رینگتون مواجه شده است. ه د دگرگونی خویش، با مخالفت دیگرانرون

» انقالب اتفـاقی«نتیجۀ بحران غرب در قرن بیستم گوید: باره میدراین
کـه ایـن  ب تصادف پیش آمده است. وي معتقد استحسما است و بر

دگرگونی باید ادامه یابد؛ اما باید از حالت حادثه خارج شود و با مداخلـۀ 
ــرد.  ــاعی شــکل گی ــدهاي اجتم ــارکردن فراین ــپنگلر و بشــر و مه اش

اما هـر دو بـر ایـن نکتـه  ؛دارندی هرینگتون ارزیابی متفاوتی از دگرگون
ند به تغییر واکنش نشان دهـد و نیـز آن را توامیکه انسان  تأکید دارند

، 1374(الور،  بر این کار توانا گردد یبایستمهار نماید؛ ولی پیش از آن 
  ).65 ص.
کـه درك عمیقـی از تازمـانی براي توانمندسـازي جوامـع روسـتایی   

زنـدگی را تجربـه و  هـاآنکه گونهآن ملموس زندگی افراد هايتواقعی
اران زگریزان و سیاسـتبرنامـه ،داشـته باشـدنوجـود کننـد، لمس می

الزم بـراي توانمندسـاختن  هايفرصـت ها وابزارهـا، شـیوه توانندنمی
این خود مردم هسـتند کـه  ،واقعدراختیار آنان قرار دهند. در را جامعه

شـود، خـویش را ی که در اختیارشان گذاشته میهایفرصتبا ابزارها و 
- ازمیـان تن مردان و زنان فقیر مسـتلزمساختوانمند سازند.توانمند می

شـده در سـاختار اجتمـاع غیررسمی نهادینـه برداشتن موانع رسمی و
 درنهایـت،و  کنـدمیجلوگیري  هاگروهی آن که از عمل فردي و است

- به ،شوندکه مردم توانمند میزمانی. سازدهایشان را محدود میانتخاب
 کارکردهاي جدیدي بـراي انهایشلیتو قاب هاظرفیتتدریج با افزایش 

هـایی گیرند. تواناییعهده میاي را برشود و وظایف تازهتعریف می هاآن
هـا، در طـرحدهـد ها به آنان اجازه میآورند که این تواناییدست میهب

ند، هسـت ان آنهـاي که خود خواهاي توسعهو تأمین هزینه هاسیاست
ي افـراد مختلـف داراي شـدن بـراتوانمند ،طـورکلیهب د.مشارکت کنن

) با اشاره به ایـن جملـه کـه فقـرا 2000( اشکال متفاوتی است. نارایان
کـس ممکن است ما به هر کسی وابسـته باشـیم، امـا هـیچ گویندمی

توانمندشـدن  درنهایـت،کند که تنباط مینیازي به ما ندارد، چنین اس
فقـرا کـه  بـه دیگـراننیاز  و دیگراندر میزان وابستگی فقرا به  یبایست
رو، فـرد ؛ ازاینایجاد کندتعادل  ،شدن دیگر فقیر نیستنداز توانمند پس

ه پیش از این هایی گردد کزمانی توانمند است که قادر به انجام فعالیت
 ، ص.1382(خیـاطی، یا امکانش براي او فراهم نبـود برایش محال بود 

57.(  
مـردم فقیـر دي گیري میـزان توانمنـتوانمندسازي و انـدازه درزمینۀ   

ــانی  ،توســعهروســتایی در کشــورهاي درحــال ــک جه ــدامات و بان اق
که اصـول و مبـانی سـنجش است اي انجام داده هاي گستردهپژوهش

توانمنـدي در «عنوان  توانمندي و چارچوب مفهومی آن در گزارشی با
سـه کشـور  هـاي توانمندسـازي درهمراه تجارب عملی پروژهبه» عمل

، بنیان نظـري پـژوهش اساسند ارائه شده است؛ برایناتیوپی، نپال و ه
حاضر برمبناي چـارچوبی (مـدل مفهـومی) اسـت کـه بانـک جهـانی 

  است. بندي کرده صورت
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  مدل مفهومی توانمندساتزي - 1شکل 
6، ص.2005آلسوپ و هینسهن، مأخذ:

  
هاي مـؤثر توانایی و ظرفیت افراد براي گزینش انتخاب ،در این مدل  

قـرار  هافرصـتثیر دو مجموعه از عوامل شامل منابع و ساختار تأتحت
  گیرد. می
- کس میزان توانایی او را در گزینش انتخـابي هرهاداراییمنابع یا    

رسـمی و غیـر  بـه زمینـۀ هافرصتساختار کند. هاي مؤثر تعیین می
بر توانایی افراد و  کنندگران در آن عمل میرسمی اشاره دارد که کنش

(آلسـوپ و  گذارنـدثیر میتـأ هـاداراییدرآوردن  فعـلاي از قوه بـه بر
  ).8، ص. 2007؛ بانک جهانی، 63، ص. 2005هینسهن، 

هر فرد یا گروهـی بـا توجـه بـه میـزان  ،در این چارچوب تحلیلی    
 هايفرصـتیی کـه در اختیـار دارد و در چـارچوب سـاختار هادارایی
بـراي  کنـد؛از توانمندي را تجربـه فاوتی تواند سطوح مترو، می پیش
، هـاداراییانـواع از ، ممکن است فردي با درجۀ برخورداري زیاد نمونه

دسترسـی بـه بـازار، نتوانـد از  هايفرصـتدر ضـعف وجـود دلیل به
یی که در اختیار دارد، سطح باالیی از توانمندي را تجربه کند هادارایی

، میزان توانمنـدي اساس)؛ براین12، ص. 2005(آلسوپ و هینسهن، 
  .شودسنجش میصورت زیر بهدر سه سطح 

: بسته به شرایط اقتصادي، اجتماعی ها)(انتخاب هافرصتوجود    
الزم بـراي  هايفرصـتها ممکن است بـه و جغرافیایی کنشگران، آن

یـک زن  مـثالً ي مطلوب خـود دسترسـی نداشـته باشـند؛هاانتخاب
این فرصت  به مدرسه بفرستد، اگر دخترش راخواهد روستایی که می

دسترسـی بـه مدرسـه ممکـن جز با پیمودن مسافتی طوالنی بـراي 
  زدن به این انتخاب براي او بسیار دشوار خواهد بود. نباشد، دست

افـراد نتواننـد از به دالیلی : ممکن است هافرصتامکان استفاده از 
- انتخـاب، االبـ ستفاده کننـد. در نمونـۀا ،دنی که وجود دارهایفرصت

لیل نیاز به کار کودکـان دتواند بهنکردن گزینۀ تحصیل در مدرسه می
یـا وآمـد هاي رفتنداشتن خانواده در تأمین هزینهدر مزرعه یا توانایی

  هنجارهاي اجتماعی اتفاق بیفتد.
 هافرصـتیابی به نتایج مطلوب ناشـی از اسـتفاده از دست   

هاي صورت انتخاب گزینـهدهد درن مقیاس نشان می: ایها)(انتخاب
شده براي رو، کنشگران تا چه اندازه به نتایج موردانتظار و تعریف پیش

    ).12، ص. 2007(بانک جهانی،  اندهر انتخاب دست یافته
ثیر گر نیز بر درجۀ توانمنـدي او تـأهاي یک کنشییاتعامل میان دار  

ــ هــاداراییگــذارد. تعامــل می ــا یکــدیگر ب نــی اســت کــه معایــنهب
توانـد بـر بودن از یک دارایی مانند مالکیت زمین یا خانه، میبرخوردار

ماننـد دریافـت اعتبـارت  هـاداراییتوانایی فرد در دسترسی به دیگـر 
را  که آموزش به فرد ایـن امکـانطورثیر بگذارد. همانتأ (دارایی مالی)

ندي خود طالعات، توانمتري از اوسیع دهد تا با دسترسی به دامنۀمی
گیري بـراي انتخـاب و تصـمیم مطلـوبهاي طریق افزایش گزینهرا از

؛ بانــک 63و  6، صــص. 2005(آلســوپ و هینســهن،  افــزایش دهــد
 ).8، ص. 2007جهانی، 
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  هاي تحقیق. یافته4
سال و  51برداران میانگین سنی بهره ،هاي پژوهشاساس یافتهبر

 از %18 ،همچنین .هکتار است 7/0میانگین مساحت واحدهاي زراعی 
 %32داراي تحصیالت زیـردیپلم،  %37 و باشندمی سوادشالیکاران بی

ــپلم و  ــتند.  داراي %13داراي دی ــیالت دانشــگاهی هس  از %80تحص
باشـند. بـا توجـه بـه مجـرد می هـاآن از %20گویان متأهـل و پاسخ

بـا هـا برابرشالیکاران، میانگین امتیاز توانمندي اقتصـادي آن نظرهاي
    محاسبه شده است. 13/2
و منابع بر متغیر  هافرصتثیر ابعاد مختلف ساختار براي شناسایی تأ   

هـا، از رگرسـیون تحقیق و نیز شناخت روابـط علـی میـان آن وابستۀ
هاي تحلیـل چنـدمتغیره ترین روشعنوان یکی از مهمچندمتغیره به

 هافرصـتثیر سـاختار ي بررسی تأبرا ،اساساستفاده شده است؛ براین
در سـه بعـد وجـود  هافرصـتثیر سـاختار بر توانمندي اقتصادي، تـأ

یـابی بـه پیامـدهاي و دسـت هافرصـت، امکـان اسـتفاده از هافرصت
ــا اســتفاده از مــدل ،هافرصــتمطلــوب ناشــی از اســتفاده از  هــاي ب

  .گردد) مشاهده می1که نتایج آن در جدول ( رگرسیونی تحلیل شد
 هايفرصـتاسـتثناي وجـود نگر آن است که بـه) بیا1ایج مدل (نت   

شـاخص وجـود  دهندةو برنامه، دیگر ابعاد تشکیل هاسیاستناشی از 
انمنــدي اقتصــادي داري بــر توداراي تــأثیر مثبــت و معنــا هافرصــت

دسترسـی  هايفرصتدو عامل وجود  ،. در این مدلکشاورزان هستند
ثیر بـر بیشترین میزان تـأبازار، از  هايفرصتها و وجود مین نهادهو تأ

تعیین مـدل،  ند. با توجه به ضریبهست توانمندي اقتصادي برخوردار
رگرسـیونی قـادر بـه تبیـین  متغیرهاي مستقل واردشـده در معادلـۀ

  ز تغییرات متغیر وابسته هستند.ا 1/64%
  

  اقتصادي توانمندي بر هافرصت ساختار ثیرأت سنجش براي یرگرسیون هايمدل -1 جدول
  1392هاي پژوهش، خذ: یافتهمأ

 Beta T متغیرهاي  مستقل مدل

1 

 486/3٭٭٭ 371/0 هامین نهادهأدسترسی و ت هايفرصتوجود 
 321/2٭٭ 286/0 دسترسی به اعتبارات هايفرصتوجود 

 534/3٭٭٭ 329/0  بازار هايفرصتوجود 
 ns759/0 068/0 هاو برنامه هاسیاستناشی از  هايفرصتوجود 

 375/2٭٭ 145/0 افزاییآموزشی و مهارت هايفرصتوجود 
 567/1٭ 122/0 مشارکت هايفرصتها و وجود زمینه

R2=0/641 F= 593/77٭٭٭  

2 

 665/3٭٭٭ 267/0 هامین نهادهأت هايفرصتامکان استفاده از 
 027/5٭٭٭ 341/0  دسترسی به اعتبارات هايفرصتامکان استفاده از 

 409/3٭٭٭ 299/0 بازار هايفرصته از  امکان استفاد
 841/1٭ 095/0 هاو برنامه هاسیاستناشی از  هايفرصتامکان استفاده از 

 027/2٭٭ 110/0 افزاییآموزشی و مهارت هايفرصتامکان استفاده از 
 ns353/1 078/0 مشارکت هايفرصتها و امکان استفاده از زمینه

R2=0/731 F= 472/96٭٭٭  

3 

 486/3٭٭٭ 402/0 هامین نهادهأت هايفرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از دست
دسترسی به  هايفرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از دست

 اعتبارات
 321/2٭٭ 265/0

 534/3٭٭ 374/0 بازار هايفرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از  دست
 255/2٭ 168/0 هاو برنامه هاسیاستوب ناشی از اجراي یابی به پیامدهاي مطلدست
 043/1٭٭ 049/0 آموزشی و مهارتی هايفرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از دست

 030/1٭ 052/0 یابی به پیامدهاي مطلوب ناشی از مشارکتدست
R2=0/754 F= 258/101٭٭٭  

P<0.01  ٭٭٭   P<0.05    ٭٭     P<0. 1    ٭         ns: Non Significant
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توانمندي  را بر هافرصتثیر امکان استفاده از ) که تأ2در مدل (
اسـتثناي دهد، نتایج گویاي آن است کـه بـهیاقتصادي نشان م
مشارکت، دیگر ابعاد امکان استفاده  هايفرصتامکان استفاده از 

صادي داري بر توانمندي اقتداراي تأثیر مثبت و معنا هافرصتاز 
دسترسـی بـه  هايفرصت. امکان استفاده از گویان هستندپاسخ

ترتیب ها، بهتأمین نهاده هايفرصتاعتبارات و امکان استفاده از 
ثیر بــر توانمنــدي اقتصــادي کشــاورزان از بیشــترین میــزان تــأ

توجه بـه ضـریب تعیـین مـدل کـه برابربـا ند. با هست برخوردار
 %1/73شده در ایـن مـدل است، متغیرهاي مستقل وارد 731/0

ایـن تـابع  F دهند. آمارةر وابسته را توضیح میتغییرات متغیاز 
  باشد.دار میمعنا %1است که در سطح  472/96نیز 
یـابی بـه پیامـدهاي مطلـوب اسـتفاده از انـواع )، دسـت3در مدل (   

دار بررسی شده است که نتایج، حاکی از تأثیر مثبـت و معنـا هافرصت
یابی به پیامدهاي باشد. دستیرها بر توانمندي اقتصادي میتمامی متغ

یـابی بـه پیامـدهاي ها و نیز دسـتمطلوب ناشی از دسترسی به نهاده
یر را بـر ثترتیـب بیشـترین تـأ، بـهبـازار هايفرصتمطلوب استفاده از 

اسـت  754/0. ضریب تعیین این مدل برابربـا توانمندي اقتصادي دارند
وابســته توســط تغییــرات متغیــر  از %4/75ن دهنــدة تبیــیکــه نشــان

  باشد. شده در مدل میمتغیرهاي مستقل وارد
، نقـش هافرصـتثیر متغیرهاي مربوط بـه سـاختار پس از بررسی تأ   

ي افـراد هادارایییعنی منابع و  ؛ثر بر توانمندي اقتصاديعناصر مؤ سایر
ظـري تـر در بخـش مباحـث نکه پیشطور. هماننیز باید تحلیل شوند

هـا و توانمنـدي آن ي افراد بر درجـۀهاداراییشد، منابع و  تحقیق بیان
گیرد، تأثیرگـذار ها قرار میروي آن ی که پیشهایفرصتبر ساختار  نیز

اهمیـت اسـت کـه افـراد و ، نقش منابع از آن رو داراي واقعهستند. در
درجـات اختیار دارند، نند با توجه به سطح منابعی که درتواخانوارها می

بـراي را الزم  فاوتی از توانمندي را تجربه کنند و نیز بسـتر و زمینـۀمت
یـابی بـه پیامـدهاي ها و دست، استفاده از آنهافرصتاز  ایجاد برخی 

بر میزان  ثیر منابع، تأروفراهم نمایند؛ ازاین هافرصتمطلوب استفاده از 
ده اسـت گرسیونی بـرآورد شـقالب یک مدل رتوانمندي روستاییان در

  ).2(جدول 
ادي بـر توانمنـدي اقتصـادي دهد منابع اقتصضرایب مدل نشان می   

سـت کـه ایـن ضـریب در سـطح ا 513/0ثیر مثبت به میزان داراي تأ
نیز بر توانمندي اقتصادي داراي باشد. منابع اجتماعی دار میمعنا 01/0
 05/0شد که این ضـریب در سـطح بامی 246/0ثیر مثبت به میزان تأ
بـر توانمنـدي  317/0منابع انسانی با مقدار اثر  ،دار است. همچنینعنام

د. نباشـمی 01/0داري در سـطح اقتصادي داراي تـأثیر مثبـت و معنـا
صادي، اجتمـاعی و ضریب تعیین مدل نیز بیانگر آن است که منابع اقت

از کل تغییـرات متغیـر وابسـته توانمنـدي اقتصـادي را  %5/68انسانی 
  د.دهنتوضیح می

  اقتصادي توانمندي بر منابع ثیرأت سنجش - 2 جدول
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
 Beta T متغیرهاي  مستقل

 208/8٭٭٭ 513/0 منابع اقتصادي
 016/5٭٭ 246/0 منابع اجتماعی
 134/6٭٭٭ 317/0  منابع انسانی
R2=0/685 F= 105/148٭٭٭  

 

P<0.01    ٭٭٭   P<0.05    ٭٭  
  

ثیر مستقیم متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیـر وابسـته، بی تأبراي ارزیا   
اند. در ایـن قسـمت رد شدهبرآو) 2) و (1ادالت رگرسیونی جداول (مع

یم متغیرهـاي مسـتقل و تکمیـل زنجیـرة ثیر غیرمسـتقبراي برآورد تأ
دالت رگرسیونی دیگري برآورد معلولی مدل مفهومی تحقیق، معاوعلت

یکـویی بـرازش ایـن معـادالت در ي نهاشاخصکه ضرایب و  گردیدند
  ) آمده است.5) و (4)، (3جداول (

اقتصادي، اجتماعی و انسانی بر هریک از ثیر منابع ، تأاساسبراین   
اي هـاي جداگانـهدلدر مـ هافرصـتساختار  دهندةعناصر تشکیل

دهد هر سه شده نشان میهاي برآوردنتایج مدلبررسی شده است. 
دسترسـی بـه اعتبـارات و  هايفرصتگفته بر وجود شاخص پیش

داري یر مثبت و معنـاثافزایی تأآموزشی و مهارت هايفرصتوجود 
داري ع اقتصادي و اجتماعی نیز داراي تأثیر مثبت و معنادارند. مناب
ها هسـتند؛ امـا تـأثیر دسترسی و تأمین نهاده هايفرصتبر وجود 

شده ایب برآورددار نیست. ضرمنابع انسانی بر شاخص یادشده معنا
یر مثبت ثمنابع اقتصادي و اجتماعی داراي تأحاکی از آن است که 

ثیر منابع انسانی بازار هستند؛ اما تأ هايفرصتداري بر وجود و معنا
 لحاظ آماري معنـادار نیسـت. درزمینـۀبازار به هايفرصتبر وجود 

ان ها نیـز نتـایج نشـو برنامـه هاسیاستناشی از  هايفرصتوجود 
این  داري بر وجوددهد منابع اقتصادي داراي تأثیر مثبت و معنایم

لحـاظ هستند؛ اما تأثیر منابع اجتماعی و انسـانی بـه هافرصتنوع 
، منـابع اجتمـاعی و انسـانی داراي نیست. همچنین آماري معنادار

مشـارکت هسـتند؛  هايفرصـتداري بر وجـود تأثیر مثبت و معنا
 نددار نیستبر این شاخص داراي اثر معناتصادي که منابع اقحالیدر

  :)3(جدول 
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)هافرصت وجود( هافرصت ساختار بر منابع ثیرأت ی براي سنجشرگرسیونهاي مدل - 3 جدول  
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

متغیرهاي  )هافرصتمتغیر وابسته (وجود 
 1 2 3 4 5  6  مستقل

ns 14/0 - *** 22/0 *** 09/0 ** 14/0 *** 17/0 ** 08/0  منابع اقتصادي 
** 11/0 ** 06/1 ns 01/0 - *** 09/0 ** 11/0 ** 12/0 منابع اجتماعی 
*** 10/0 *** 10/0 ns 16/0 ns 03/0 ** 07/0 ns 04/0 منابع انسانی 
*** 62/53 *** 49/60 *** 41/36 *** 40/68 *** 03/76 *** 46/58 F 

52/0  73/0 35/0 64/0 71/0 67/0 R 
44/0  51/0 20/0 56/0 65/0 53/0 2R 

P<0.01       ٭٭٭   P<0.05    ٭٭     P<0. 1    ٭         ns: Non Significant  
  

 هامین نهادهتأ هايفرصت .1 هاو برنامه هاسیاستناشی از  هايفرصت .4 
 دسترسی به اعتبارات هايفرصت .2 افزاییآموزشی و مهارت هايفرصت .5 
 بازار هايفرصت .3 کتمشار هايفرصت .6 

دهـد هـر نشان می هافرصتثیر منابع مختلف بر امکان استفاده از تأ   
ـانی دارايسه نـوع من ـاعی و انس ـادي، اجتم ـأثیر مثبـت و  بـع اقتص ت

ـان اسـتفاده از معنا ـارات،  هايفرصـتداري بر امک دسترسـی بـه اعتب
 آموزشــی و هايفرصـتها، و برنامـه هاسیاســتناشـی از  هايفرصـت
مورد امکان اسـتفاده از مشارکت هستند. در هايفرصتافزایی و مهارت
ـان میمین نهادهتأ هايفرصت ـایج نش ـا، نت ـادي و ه ـابع اقتص دهـد من

ـاا ـأثیر مثبـت و معن ـاخص هسـتند؛ جتماعی داراي ت داري بـر ایـن ش
ـاحالیدر ـاخص یادشـده معن ـانی بـر ش ـابع انس دار نیسـت. که تأثیر من

شـده بازار نیـز ضـرایب برآورد هايفرصته از خصوص امکان استفاددر
داري بـر آن است که منابع اقتصادي داراي تأثیر مثبت و معناحاکی از 

ـابع بازار هستند؛ اما تـأ هايفرصتامکان استفاده از  ـاعی و ثیر من اجتم
ـایج  ،دار نیست. همچنـینلحاظ آماري معناانسانی بر این شاخص به نت

ـانی حاکی از آن است که هر سه نوع ـاعی و انس ، منبع اقتصادي، اجتم
ها، و برنامـه هاسیاسـتناشـی از  هايفرصـتبـر  داريداراي تأثیر معنا

  ):4(جدول هستند مشارکت  هايفرصتآموزشی و  هايفرصت

)هافرصت امکان استفاده از( هافرصت ساختار بر منابع ثیرأت ةمتغیرچند رگرسیون - 4 جدول  
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 1 2 3 4 5  6  متغیرهاي مستقل )هافرصتمتغیر وابسته (امکان استفاده ار 
 منابع اقتصادي 43/0 *** 53/0 *** 23/0 *** 30/0 *** 33/0 *** 10/0 ***
** 19/0 ** 21/0 ** 16/0 ns 16/0 *** 15/0 *** 24/0 منابع اجتماعی 
*** 05/0 *** 31/0 *** 15/0 ns 18/0 *** 20/0 ns 05/0 منابع انسانی 
*** 91/78 *** 24/93 *** 10/46 *** 43/27 *** 62/57 *** 24/48 F 

74/0  82/0 68/0 49/0 80/0 77/0 R 
61/0  66/0 57/0 32/0 74/0 56/0 2R 

P<0.01   ٭٭٭   P<0.05    ٭٭     P<0. 1    ٭         ns: Non Significant  
  

 هامین نهادهتأ هايفرصت .1 هامهو برنا هاسیاستناشی از  هايفرصت .4 
 دسترسی به اعتبارات هايفرصت .2 افزاییآموزشی و مهارت هايفرصت .5 
 بازار هايفرصت .3 مشارکت هايفرصت .6 

 
ـالیکاران بـر ي رگرسیونی برآوردشده براي بررسی تأهامدل ـابع ش ثیر من
دهد نشان می هافرصتها به پیامدهاي مطلوب استفاده از یابی آندست

یابی به پیامدهاي مطلوبی که منابع اقتصادي، اجتماعی و انسانی بر دست

ـارات، مین نهادهتـأ هايفرصـتثر استفاده از درا ـا، دسترسـی بـه اعتب ه
ند، تأثیر مثبت و معناداري شوها و مشارکت ایجاد میو برنامه هاسیاست
 هايفرصـتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از . در رابطه با دستدارند
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اثر منابع اجتماعی و  زار، تنها منابع اقتصادي داراي تأثیر معنادار هستندبا
یابی به پیامـدهاي مطلـوب در دست ،دار نیست. همچنینو انسانی معنا

ـارتآموزشی  هايفرصتاستفاده از  ـأثیر و مه ـاعی ت ـابع اجتم افزایی، من

ـالی اسـت کـه دهند؛معناداري نشان نمی ـابع اق این در ح ـادمن ي و تص
  )5داري بر این عامل هستند (جدول انسانی داراي اثر مثبت و معنا

  یابی به پیامدهاي مطلوب)(دست هافرصتمنابع بر ساختار  ثیررگرسیون چندمتغیرة تأ - 5جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 1 2 3 4 5  6  قلمتغیرهاي مست )هافرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از متغیر وابسته (دست
 منابع اقتصادي 46/0 *** 44/0 *** 12/0 * 32/0 *** 51/0 *** 46/0 ***
*** 15/0 ns 11/0 *** 21/0 ns 10/0 *** 19/0 *** 16/0 منابع اجتماعی 
** 17/0 *** 26/0 *** 19/0 ns 06/0 *** 22/0 *** 21/0 منابع انسانی 
*** 50/47 *** 27/80 *** 44/86 *** 46/28 *** 41/98 *** 28/74 F 

63/0  77/0 84/0 54/0 81/0 79/0 R 
52/0  67/0 70/0 37/0 73/0 66/0 2R 

P<0.01   ٭٭٭   P<0.05    ٭٭     P<0. 1    ٭         ns: Non Significant   
  

 هامین نهادهتأ هايفرصت .1 هاو برنامه هاسیاستناشی از  هايفرصت .4 
 دسترسی به اعتبارات هايفرصت .2 افزاییهارتآموزشی و م هايفرصت .5 
 بازار هايفرصت .3 مشارکت هايفرصت .6 

تحقیق، پـس  علی میان متغیرهاي مستقل و وابستۀبراي شناسایی روابط  
ـا 1شده در جـداول (آمدن ضرایب بتا براساس نتایج ذکردستهاز ب )، 5() ت
ا بر متغیر وابسته مستقیم متغیرهاي مستقل رتوان اثرات مستقیم و غیرمی

ـاي هر محاسبه نمود. ـتقیم، ضـرایب بت یـک از براي محاسبۀ اثرات غیرمس
که هر ییآنجا. ازکنیمهم ضرب میرا تا رسیدن به متغیر وابسته در مسیرها

ـأطریمتغیر ممکن است از ـته ت ثیر ق مسیرهاي مختلفـی بـر متغیـر وابس
متغیر بر متغیر  کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک د، براي محاسبۀبگذار

ـتقیم آن دو متغیـر ر ـیرهاي غیرمس ـا همـدیگر جمـع دیگر، اثـرات مس ا ب
  ، از مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیممجموع اثرات کنیم و درنهایت،می
  ). 239 ، ص.1387(کالنتري، آید دست میهب

   ج
  مستقیم منابع بر مفهوم توانمندي اقتصادياثرات مستقیم و غیر - 6جدول 

  1392هاي پژوهش، : یافتهمأخذ
 ثیر کلتأ ثیر غیرمستقیمأت ثیر مستقیمأت واسطمتغیر  متغیر مستقل

  منابع اقتصادي

  هافرصتوجود 
513/0 هامین نهادهأت  031/0) =371/0(× )084/0(  544/0  

513/0 دسترسی به اعتبارات  050/0) =286/0(× )176/0(  563/0  
513/0 بازار  047/0) =329/0(× )314/0(  560/0  

513/0 و برنامه ها هاسیاستاجراي ناشی از    - 513/0  
513/0 آموزشی و مهارتی  032/0) =145/0(× )220/0(  545/0  

513/0 مشارکت   - 513/0  
  هافرصتامکان استفاده از 

513/0 هامین نهادهأت  224/0) =267/0(× )437/0(  737/0  
513/0 دسترسی به اعتبارات  275/0) =134/0(× )536/0(  788/0  

513/0 بازار  118/0) =299/0(× )230/0(  631/0  
513/0 و برنامه ها هاسیاستاجراي ناشی از   152/0) =095/0(× )297/0(  665/0  

513/0 آموزشی و مهارتی  172/0) =110/0(× )336/0(  685/0  
513/0 مشارکت   - 513/0  
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  منابع بر مفهوم توانمندي اقتصادياثرات مستقیم و غیرمستقیم  - 6ادامۀ جدول 

  

  هافرصتیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از دست
513/0 هامین نهادهأت  239/0) =402/0(× )465/0(  752/0  

513/0 دسترسی به اعتبارات  229/0) =265/0(× )446/0(  742/0  
513/0 بازار  066/0) =374/0(× )128/0(  579/0  

513/0 و برنامه ها اهسیاستاجراي ناشی از   168/0) =168/0(× )327/0(  681/0  
513/0 آموزشی و مهارتی  266/0) =049/0(× )518/0(  779/0  

513/0 مشارکت  236/0) =052/0(× )461/0(  749/0  

 منابع اجتماعی

  هاوجود فرصت
246/0 هامین نهادهأت  048/0) =371/0(× )129/0(  294/0  

246/0 دسترسی به اعتبارات  032/0) =286/0(× )111/0(  278/0  
246/0  بازار  030/0) =329/0(× )092/0(  276/0  

246/0 ها و برنامه هااجراي سیاستناشی از    - 246/0  
246/0 آموزشی و مهارتی  010/0) =145/0(× )067/0(  256/0  

246/0 مشارکت  014/0) =122/0(× )116/0(  260/0  
هاامکان استفاده از فرصت  

246/0 هامین نهادهأت  060/0) =267/0(× )243/0(  306/0  
246/0 دسترسی به اعتبارات  039/0) =341/0(× )157/0(  285/0  

246/0  بازار   - 246/0  
246/0 ها و برنامه هااجراي سیاستناشی از   040/0) =095/0(× )161/0(  286/0  

246/0 آموزشی و مهارتی  052/0) =110/0(× )213/0(  298/0  
246/0 مشارکت   - 246/0  

  هادستیابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از فرصت
246/0  هامین نهادهأت  040/0) =402/0(× )164/0(  286/0  

246/0 دسترسی به اعتبارات  048/0) =265/0(× )197/0(  294/0  
246/0 بازار   - 246/0  

246/0 ها و برنامه هااجراي سیاستناشی از   053/0) =168/0(× )214/0(  299/0  
246/0 آموزشی و مهارتی   - 246/0  

246/0 مشارکت  039/0) =052/0(× )157/0(  285/0  

 منابع انسانی

  هاوجود فرصت
317/0 هامین نهادهأت   317/0  

317/0 دسترسی به اعتبارات  023/0) =286/0(× )079/0(  340/0  
317/0  بازار   - 317/0  

317/0 و برنامه هاها اجراي سیاستناشی از    - 317/0  
317/0 آموزشی و مهارتی  016/0) =145/0(× )109/0(  333/0  

317/0 مشارکت  013/0) =122/0(× )107/0(  330/0  
  هاامکان استفاده از فرصت

317/0 هامین نهادهأت   - 317/0  
317/0 دسترسی به اعتبارات  066/0) =341/0(× )208/0(  383/0  

317/0  بازار   - 317/0  
317/0 ها و برنامه هااجراي سیاستناشی از   049/0) =095/0(× )153/0(  366/0  

317/0 آموزشی و مهارتی  100/0) =110/0(× )317/0(  417/0  
317/0 مشارکت   - 317/0  

هایابی به پیامدهاي مطلوب استفاده از فرصتدست  
317/0  هامین نهادهأت  071/0) =265/0(× )223/0(  388/0  

317/0 دسترسی به اعتبارات   - 317/0  
317/0  بازار  062/0) =168/0(× )196/0(  379/0  

317/0 ها و برنامه هااجراي سیاستناشی از   083/0) =049/0(× )263/0(  400/0  
317/0 آموزشی و مهارتی  056/0) =052/0(× )176/0(  373/0  

317/0 مشارکت  067/0) =402/0(× )210/0(  384/0  
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داد منابع اقتصادي،  مستقیم منابع نشانبررسی اثرات مستقیم و غیر   
گذاري مستقیم بر توانمندي اقتصـادي، ثیربر تأاجتماعی و انسانی عالوه

نیز بر توانمندي اقتصادي تـأثیر  هافرصتطریق متغیر واسط ساختار از
موع اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم هریـک از منـابع که مج گذارندمی
) 6بــر توانمنــدي اقتصــادي، در جــدول ( هافرصــتســاختار طریــق از

  محاسبه شده است.

  گیري. بحث و نتیجه5
انمنـدي روسـتاییان ایـن اسـت کـه اول، هاي مهـم تویکی از جنبه   

کشـاورزان  ند؛ دوم،نیاز تولید در بازار وجود داشـته باشـهاي موردنهاده
پس از استفاده از ایـن  ها را داشته باشند و سوم،ید این نهادهتوانایی خر

از آن مانند افزایش مقدار تولیـد دسـت  ها، به نتایج مطلوب ناشینهاده
ش چگـونگی مستلزم آگـاهی و برخـورداري از دانـ یابند که مورد آخر

هـاي دهـد نهادههـا نشـان میاما نتـایج بررسـی ها است؛کاربرد نهاده
د و بـه میـزان نشونیاز کشاورزان به مقدار الزم در بازار عرضه نمیمورد

داشـتن دلیـل ، کشـاورزان بـههمچنین دسترس نیستند.کافی نیز در 
ین مین همـید پایین، توانـایی کمـی بـراي تـأضعف مالی و قدرت خر

هاي یادشده هاي اندك دارند و بنابراین، کشاورزان در زمینهمقدار نهاده
 هنسـن و داوسـکگ کـهطورهمـان ،روازایـن توانمندي الزم را ندارند؛

هایی براي افـزایش دسترسـی بـه ایجاد ظرفیتاند، ) نشان داده2012(
نمندي اقتصادي شالیکاران تواند در بهبود توامیها، خدمات و بازار نهاده

  ثیرگذار باشد.بسیار تأ
ولید و روستایی که از دیربـاز عرضـۀ هاي تعاونی تشرکتراستا دراین   

د، الزم انعهـده داشـتهایی را برویژه کودهاي شیمیبه ها وبرخی از نهاده
کـارگیري هبـ ،ثرتري ایفا نمایند. همچنـینزمینه نقش مؤاست در این 
  کـارگیريهیابی به نتایج مطلوب ناشـی از بـها و نیز دستصحیح نهاده

خصوص است که آن نیز هاي الزم در این آموزش ها، وابسته به ارائۀآن
ترویجی براي اثربخشـی بیشـتر  ايهخود نیازمند هدایت آموزشنوبۀبه

  زمینه است.  ایندر 
سـتاییان، ثیرگذار بر توانمنـدي روهاي تأترین جنبهیکی دیگر از مهم   

تحقیق حاکی از توانایی اندك هاي اما یافته دسترسی به اعتبارات است؛
گذاري و نیـز تـأمین انـداز و سـپردهجامعۀ موردمطالعـه درزمینـۀ پس

هــا بــراي دریافــت پــذیرش بانــکعتبــر و موردهــاي مضــامن و وثیقــه
رتقـاي توانمنـدي ابـر تسهیالت است. دسترسی بـه اعتبـارات، عـالوه

هـا را نیـز آسـان هـا، امکـان مشـارکت آنمین نهادهشالیکاران براي تأ
دسترسی  ، براي افزایش توانمندي شالیکاران درزمینۀبنابراین نماید؛می

اي اي عامـل، ضـمانت زنجیـرههـشـود بانـکبه اعتبارات پیشنهاد می

هـاي و صـندوق راي اعطـاي تسـهیالت را توسـعه دهنـدکشاورزان بـ
اعتبارات خرد روستایی با همکاري مشترك دولـت و کشـاورزان ایجـاد 

  د.نگرد
دسترسـی بـه بـازار و امکـان یکی دیگر از ابعاد توانمندي اقتصادي،    
مناسـب بـراي  وجود بازارهاي است؛ زیرا، رسانی و فروش محصولبازار

و فروش محصـول بـه  فروش محصول، توانایی دسترسی به این بازارها
الی تولیـد در فصـل مین مشدت بر میزان درآمد و تأقیمت مناسب، به
د. نتایج نشان نگذار، توانمندي شالیکاران تأثیر مینتیجهزراعی آتی و در

 وجـود بازارهـاي مناسـب و دهد توانمندي کشاورزان در دو زمینـۀمی
، در سطح پـایین ارزیـابی رسانی و فروش محصولها در بازارتوانایی آن

یمـت شالیکاران در زمان برداشت با کاهش شدید ق ،همچنینشود. می
براي کاهش خطـرات ناشـی از بـازار و محصول در بازار مواجه هستند. 

هـاي خریـد قیمـت الزم است ،بازار هايفرصتمندي از بهره بیشترین
نـد، بـا گرده هر ساله توسط شوراي اقتصاد تعیـین میتضمینی برنج ک
- . عـالوههاي تولید برنج محاسبه شوندهزینه مبادله و نیز رعایت هزینۀ

محصول در مدت زمان کوتاه که موجب  ، براي جلوگیري از عرضۀآنبر
ا اعطـاي شـود بـگـردد، پیشـنهاد میکاهش شدید قیمت در بازار می

هاي تولید روسـتایی، سـیلوهاي تعاونیقالب تسهیالت به شالیکاران در
 تـا در نـدشلتوك در مناطق روسـتایی ایجـاد گرد براي ذخیرة کوچک

شـده، هاي انبارهاي پس از برداشت برنج، با خروج تدریجی شلتوكماه
آن به بازار صورت گیرد.  تبدیل شلتوك به برنج سفید و عرضۀ عملیات
شـود یت تعیـین مي واردات برنج که توسط دولـهاسیاست ،همچنین

همزمـانی واردات  ،اهمیت است. اغلب نیز در این خصوص بسیار داراي
برنج خارجی با فصل برداشت تولید داخـل و نیـز واردات بـیش از نیـاز 

سـازد کـه هـاي بـرنج داخلـی آسـیب جـدي وارد میکشور، به قیمت
ضرورت دارد در سطح کالن براي تعیین زمان مناسـب و مقـدار مـورد 

  هاي بیشتري صورت گیرد.دات برنج هماهنگینیاز وار
مدل هاي این تحقیق یافته شده، روشن است کهجه به نتایج یادبا تو    

تـوان تنهـا زمـانی می ،زیرا کند؛توانمندسازي بانک جهانی را تأیید می
هـا، فرد یا گروهی را توانمند نامید که در هر سه سطح ساختار فرصـت

هایی کـه امکـان فرصتوجود  و تنها با دنگري فعال و اثرگذار باشکنش
هـا وجـود انتظـار از آنیابی به نتـایج موردها و یا دستگیري از آنبهره

- عناصـر تشـکیل براین،افزون توان توانمندي را محقق نمود.ندارد، نمی
اي هسـتند و تغییـر تنیـدهداراي روابط درهم هافرصتساختار  دهندة

بـراي  هاي آن نیز تأثیر بگـذارد؛دیگر مؤلفه تواند برها مییکی از مؤلفه
راي کنار افزایش قابلیت افـراد بـاقتصادي در هايفرصتافزایش  ،نمونه

کـار، وها در ورود بـه کسـبانتخاب آن ارتقاي توانایی و گسترش دامنۀ
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جدیـدي در دیگـر  هايفرصـتممکن است همزمان مسـتلزم ایجـاد 
رسـانی و آمـوزش، اطالعت، مشـارک هايفرصتمانند افزایش ها زمینه

هاي مختلـف مهو برنا هاسیاستپوشش گسترش دامنۀ شمول افراد زیر
شـدن در بی به نتایج مطلوب ناشی از درگیریابراي دستعالوه، باشد. به
ها ممکـن اسـت الزم و برنامه هاسیاستاقتصادي یا اجراي  هايفرصت

امـدهاي ط نهادهـاي محلـی بـه پیمشارکت توسـ هايفرصتباشد تا 
نیاز، توانمندي ردآموزشی مو هايفرصتیا ند انتظار خود دست یابمورد

هـا یا ورود آنء دهند اقتصادي ارتقا هايفرصتافراد را براي استفاده از 
  اقتصادي سهولت بخشند. هايفرصت را در حوزة
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Abstract 
Purpose: Despite growing interest and increased investments in empowerment, the development 
of instruments and indicators with which to monitor and evaluate empowerment processes and 
outcomes are still at an early stage. The main goal of this study was to introduce and test the 
World Bank empowerment model for assessing the economic empowerment of rural people and to 
identify contexts and factors affecting it. 
Methodology: A survey was conducted through questionnaires. The required data was collected 
from the rice producers of Rasht County, of whom 185 were selected using multistage cluster 
sampling. Face and content validity of the questionnaire were confirmed by a panel of experts and 
its reliability for various items, using Cronbach's alpha, was estimated between 0.69 and 0.88. 
Findings: The results showed a positive and significant effect of structure of opportunities on 
economic empowerment. Access to production inputs, markets and credit, opportunities available 
for learning and participation will improve desirable outcomes and economic empowerment. But 
opportunities created by government policies and programs do not have statistically significant 
impact on empowerment. In addition, available resources include economic, social and human 
assets as well as the direct effect on the economic empowerment, have indirect impact on the 
dependent variable through structure of opportunities. 
Practical implications: Due to farmer's weakness, results suggest a capacity development 
program for marketing. Moreover, improving access to credit, especially for Small scale farmers, 
through creation and development of Rural Credit Cooperatives and microfinance institutions 
,which provide small loans to rural poor with little income or collateral, is strongly suggested. 
Regarding the low level of Beneficiary participation, it is recommended to encourage their 
participation in agricultural development projects to ensure the success and effectiveness of such 
plans. 
Original/value: This study applied World Bank empowerment model to assess contexts and 
necessities of people empowerment. Using this framework, people degree of empowerment is 
related to their effective choices. Capacity to make an effective choice is primarily influenced by 
two sets of factors: agency and opportunity structure.  
Keywords: Economic Empowerment, Structure of Opportunities, Assets, Rice producers of Rasht 
County. 
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