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 چکيده

شناختی كشاورزان عضو تعاونی توليد های توليد روستايی در ارتقای توانمندسازی روانپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی
جامعه . باشدتحليلی می -كه از لحاظ هدف كاربردی و بر اساس ماهيت توصيفی  گرديده استشهرستان اسالم آباد غرب انجام 

حجم نموناه بار   . روستای شهرستان اسالم آباد غرب است 00های توليد روستايی در گندمکار عضو تعاونی 0037آماری تحقيا 
. گندمکار غيرعضو نيز در همان روساتاها انتخااب گردياد    071نفر برآورد شد كه برای مقايسه نتايج  071اساس فرمول كوكران 
جهت تنظيم پرسشانامه از پانج شااخص    . نامه بوده است ابزار مورد استفاده پرسش ها، به صورت پيمايشی و روش گردآوری داده
روايی صوری . گويه استفاده گرديد 30در قالب ( خودتعينی، شايستگی، ارزشمندی، تیثيرگذاری و اعتماد)شناختیتوانمندسازی روان

پرسشانامه   31طقه مشابه جامعه آمااری باا تعاداد   مطالعه راهنما در من. نامه توسط پانل متخصصان مورد تاييد قرار گرفت پرسش
ناماه   ، پاياايی كال پرساش   SPSSهای كسب شده و استفاده از فرمول ويژه آلفای كرونبا  در نرم افازار   صورت گرفت و با داده

-زی روانگانه توانمندساهای پنجهای حاصل از پرسشنامه از بين شاخصبا توجه به تجزيه و تحليل داده. بدست آمد31/1تحقيا 

توان گفت بين عضويت در تعاونی تولياد و توانمندساازی   شناختی و با توجه به تفاوت ميانگين بين دو گروه عضو و غير عضو می
و مياانگين گنادمکاران غيار عضاو      30/1ای كه ميانگين اعضادار وجود دارد به گونهشناختی گندمکاران رابطه مثبت و معنیروان
هاای تولياد   تاوان دريافات كاه تعااونی    دار بين دو گروه است و میمستقل نشان دهنده اختالف معنی tنتايج آزمون . است 10/3

گاردد و زميناه الزم را   شناختی كشاورزان گندمکار و توسعه روستايی محساوب مای  روستايی ابزاری كارآمد در توانمندسازی روان
   .نمايدا فراهم میبرای ابتکار و اختيار عمل، شايستگی و رشد فکری و شخصيتی اعض
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 مقدمه 

های  امروزه رويکردهای جديدی در توسعه كشاورزی مطرح است كه رويکرد توانمندسازی به خاطر ارتقای ظرفيت
-ضرورت توانمندساازی كشااورزان باه   . ای برخوردار است اهميت ويژهشناختی كشاورزان، كارآيی، اثربخشی و غيره از 

عنوان نقش آفرينان توسعه جوامع محلی و به تبع آن ساير اجتماعات برای توسعه و دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی 
سعه اجتمااعی و از  مفهوم توانمندسازی ي  فرآيند از پايين به باال و از مفاهيم اساسی تو. آيدشمار میجزئی اساسی به

يکای از ابعااد توانمندساازی،    (. 0331، رضاوی ) شاود ای و روساتايی محساوب مای   راهبردهای مهام توساعه منطقاه   
سازی محايط، ايجااد بساتر الزم جهات     شناختی است كه در پی ايجاد انگيزه درونی از طريا آمادهتوانمندسازی روان

های كليدی اين مفهوم يکی از ابزارها و استراتژی(. 0115، 0فيليپس و را ) ی بيشتر استانتقال خوداثر بخشی و تواناي
كردن اهداف برای افازايش وفااداری و مشااركت اسات     و ضروری جهت حمايت عاطفی برای كاهش استرس، درونی

ع روساتايی، عضاويت در   يکی از ابعاد تیثيرگذار بر اين بعاد از توانمندساازی در جواما   (. 0110، 0دارنبوش و همکاران)
ای كاه از   گوناه باشد كه نقش مهمی در توسعه كشاورزی و روستايی دارند، باه  های توليدی مناطا روستايی می تعاونی
 زماانی و ابادی،  )هايی به سوی دنيای كشاورزی ياد شاده اسات    ها به عنوان محيط پويا و فعال كشاورزی و پنجرهآن

ها از سازوكارهای كليدی حمايت از توانمندی روانی اعضا و پايگاهی برای فعاليت مشترک آنهاا باه   تعاونی لذا(. 0333
و همکااران،   قيصری)ها و تیثيرگذاری بر محيط بهبود بخشند توانند درک افراد را از شغل، توانايیآيند كه میشمار می
هاای شاناختی كشااورزان در اساتفاده بهيناه از       های توليد روستايی با گسترش ظرفيات  افزون بر اين، تعاونی(. 0350
ای، متشکل ساختن توانايی انسانی و مادی زراعان، افزايش مشاركت  های زراعی، توسعه تعليمات عمومی و حرفه زمين

ساعه روساتايی و تقويات    هاای تو  در كار و توليد، توسعه پايدار اجتما  جواماع روساتايی، تقويات مشااركت در برناماه     
همچناين باا امکاان    (. 0330، حيدری ساربان)بخشد به توسعه كشاورزی و روستايی شتاب بيشتری می... كارآفرينی و

دهد به ارتقای همبستگی و اعتماد آنها  ها را تحت تیثير قرار میهايی كه زندگی آنگيری دخالت دادن اعضاء در تصميم
هاای فاردی،   ها و مهاارت ، افزايش توانايی(0333بيات، ) ها و توانمندسازیكند و اين فرآيند به تبلور ظرفيتكم  می

 آكمالياا و همکااران،  )كند ها كم  میهدايت و راهنمايی اعتقادات، افکار و رفتار اعضای به منظور بهبود و كارايی آن
0103.) 

اساتان  . روستا را تحت پوشاش دارد  0313تعاونی توليد در كشور فعال است كه  0031بر اساس آخرين آمار تعداد 
كه در اين بين شهرستان اسالم آباد غرب دارای دو تعاونی تولياد   تعاونی توليد فعال روستايی است 00كرمانشاه دارای 
نفار عضاو    0037ر هکتار از اراضی را تحت پوشاش دارد و شاامل   هزا 3روستا و سطحی حدود  00روستايی است كه 

های كشاورزی، حفظ نباتات و توزياع  ها تیمين و توزيع نهادهاز جمله اهداف آن(. 0350، حيدری ساربان و باختر)است 
ملکارد در واحاد ساطح و تولياد     های آموزشی و ترويجی، باال باردن ع سموم شيميايی، گسترش مکانيزاسيون، فعاليت

هاا و اهاداف در    نظر به اينکه بيشتر برناماه . محصوالت سالم، جلوگيری از فرسايش خاک و بسياری موارد ديگر است

                                                                                                                                                         
1 - Phillips and rope 
2 - Dorenbosch et al 
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های تعاونی در سطح شهرستان افزايش توانمندی فنی و اقتصاادی اسات و باه رغام     نظر گرفته شده از سوی شركت
برداری از آن انادک و نااچيز باوده اسات؛ از ايان رو      شناختی تا كنون بهرهروانهای فراوان درباره توانمندسازی بحث

هاای تولياد روساتايی در ارتقاای توانمندساازی      پژوهش حاضر، سعی دارد با نگاهی جامع باه بررسای نقاش تعااونی    
صاورت مطارح    بر اين اساس سئوال تحقيا بدين. كار شهرستان اسالم آباد غرب بپردازد شناختی كشاورزان گندم روان
شاناختی كشااورزان گنادمکار     های توليد روستايی و ارتقای توانمندساازی روان شوند كه آيا بين عضويت در تعاونی می

 ؟ رابطه معناداری وجود دارد

و ( 0110، فايربااين )های تعاونی مؤسساتی هستند كه خادمات الزم را در اختياار اعضاای خاود قارار داده      شركت
ها های پراكنده، افزايش درآمد اعضای و كيفيت زندگی آنموجب متشکل ساختن نيروهای انسانی، سازماندهی سرمايه

ها دارای انوا  مختلف هستند كه يکای از  تعاونی(. 0331 كرمی و رضايی مقدم،)شود و مشاركت افراد در امور خود می
توانند نيازهاای اعضاای خاود را پاساخ     پذير میهايی انعطافسازمان يد روستايی است كه به عنوانهای تولآنها تعاونی
و توسعه آنها به عنوان ابزاری مهم جهت كما  باه پيشارفت جواماع روساتايی و       (0117، 0سازمان جهانی كار)دهند 

باه عباارتی،   (. 0117، 0سازمان ملل متحاد )ورد نياز است سازی منابع درآمدی مكشاورزی جهت ايجاد اشتغال و متنو 
شااه ولای و   )زنی، رشد فکری و شخصيتی، ارتقای كارآيی و اثربخشی  های توليد روستايی با تقويت قدرت چانه تعاونی
جاويی در اماور تعااونی، ايجااد تقويات خودكفاايی         به افزايش حس مشاركت( 0553وتن و كمرون، ؛ 0351 قيصاری،

گاردد  كارد منجار مای   های توليدی نسبت به كار خود و بهبود عمال  كشاورزان، افزايش احساس تمل  اعضای تعاونی
ديگر با ارتقای سطح دانش و آگاهی عماومی، تغييار در الگوهاای     از سوی(. 0100، دانيا و همکاران؛ 0110، بيجمان)

انديشای و   ای، افزايش مثبات  پذيری، توسعه تعليمات عمومی و حرفه رفتاری، توسعه پايدار فرهنگی و اجتماعی، ريس 
شاتاب   به توسعه كشاورزی و روساتايی گيری و مهارت برقراری روابط انسانی  قطعيت در كار و افزايش توانايی تصميم

و بهباود توانمندساازی   ( آگااهی و داناش  )های شاناختی   بخشد كه به دنبال آن به دليل باال رفتن ظرفيت بيشتری می
بياات،  )توانند در تعيين سرنوشت اجتماعی، سياسی و اقتصادی خاود مشااركت كنناد     شناختی، روستاييان بهتر می روان
 . (0110 فايربارين،؛ 0333

، توانمندسازی را فرآيند شايستگی افراد از طريا شناسايی شارايطی كاه  باعاث احسااس     (0117) 3كانگر و كانگو
(. 0351و همکااران،   آبتاين )كنناد   ها شده و در جهت  رفع آنها با كم  اقدامات رسامی تاالش مای   قدرتی در آنبی

كنند و بار كارهاا و اماور    ها اين توانايی را پيدا میداند كه افراد و گروهتوانمندسازی را فرآيندی می( 0113) 1ريفکينگ
0آنتونيو و همکاران .خود تسلط بيشتری پيدا كنند

عواملی نظير ارتبااط باا ديگاران، دسترسای باه اطالعاات،       ( 0101) 
های خودجوش در جواماع محلای و طارز فکار خاالق و ناوآور را از       پذيری و رضايت شغلی، گسترش تشکلليتمسئو

                                                                                                                                                         
1 - ILO 

2 - United Nations 

3 -Conger and Kanungo 

4 - Rifking 

5 - Antonio et al 
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دهد توانمندسازی دارای سه رويکارد ارتبااطی،    واكاوی اسناد و مدارک نشان می. دانندعوامل اساسی توانمندسازی می
تيار و فرآيندی است كه از طريا آن رهبری رويکرد ارتباطی عبارت است از تفويض اخ. شناختی است انگيزشی و روان

ايان  : رويکرد انگيزشی(. 0333حيدری ساربان، ؛ 0337، جهانيان)سعی در تقسيم قدرت بين خود و زيردستانش را دارد 
گياری و  حاا تعياين خودتصاميم    رويکرد ريشه در تمايالت انگيزشی افراد دارد و شامل راهبردی است كه به افزايش

های انگيزشی است كاه  شناختی نيز مجموعه شناخت رويکرد روان(. 0337، جهانيان)شود خودكارآمدی مردم منجر می
كند عالوه بر اين، به باور های فعال فرد و كار او منعکس میتوسط محيط كاری شکل گرفته و نقش آن را در گرايش

كنناده از   دهنده يا  ارزياابی خااص و تفسايری كلای و تعياين       شناختی نشان توانمندسازی روان( 0115) 0وانگ و لی
هاا و  انگيزش و وظيفه درونی است و در برگيرنده باال بردن دقت بسيار و روشن نمودن فرآينادها و پوياايی و واكانش   

شناختی دارای پنج بعد است كه  توان گفت كه توانمندسازی روانه آنچه ذكر گرديد میهاست، بنابراين با توجه ب بازتاب
 :عبارتند از

 (.0550، اسپريتزر)آزادی افراد در مورد چگونگی انجام كارهای خود : 0احساس خودتعيينی -0

 (.0550، اسپريتزر)فقيت انجام دهد اش را با مهارت و موتواند وظايف شغلیای كه فرد میدرجه: 3شايستگی -0

 .(0553، وتن و كامرون)شود تا تیثير واقعی بر محيط اطرافشان داشته باشند به افراد اجازه داده می: 1تیثيرگذاری -3

كنناد  شغلی مهم و با ارزشی را دنبال مای كنند اهداف به دنبال موقعيتی است كه افراد احساس می: 0ارزشمندی -1
 .(0557، ميشرا و اسپريتزر)

، ميشارا و اساپريتزر  )شاود  مندی، گشودگی و اطمينان به ديگران مربوط میاعتماد به شايستگی، عالقه: 1اعتماد -0
0557.) 

ط آن با توانمندسازی كشاورزان تحقيقات متعددی توسط پژوهشگران صاورت  های توليد و ارتبادر رابطه با تعاونی
، در پژوهشی با هدف تعيين توانمندی روانشاناختی كشااورزان عضاو    (0350) ولی و همکارانشاه گرفته است، از جمله

رند كه با افزايش روحيه استقالل، عازت  تعاونی توليد دريافتند كشاورزان عضو تعاونی توليد توانمندی روانی مناسبی دا
، در (0350) آقااوردی همچناين   .ياباد های خود، توانمندی روانی آنهاا ارتقااء مای   نفس، اعتماد به ديگران و شايستگی

نشاان داد كاه از مياان ابعااد     « شناختی كاركناان در تعاالی ساازمانی    نقش توانمندسازی روان»مطالعات خود با عنوان
هاای ساازمانی و تعاالی    های خودتعيينی و معنادار بودن شغل بار عضاويت در گاروه   شناختی، مؤلفه توانمندسازی روان

                                                                                                                                                         
1 -wang and lee 
2 -self determination 
3 -competency 
4 -impact 
5 -valuable 
6 -trust 
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های توليدی در توانمندساازی   نقش تعاونی»، در تحقيقی با عنوان (0353) پارياب و همکاران .سازمانی موثر بوده است
دريافتند كه تعاونی روستايی زنان همايجان تیثير اندكی در توانمندی زنان عضو، در ابعاد «  زنان روستايی استان فارس
 0كالنادرمنس و همکااران  مطالعاات   نتاايج . فرهنگی، خاانوادگی و روانای داشاته اسات     -مختلف اقتصادی، اجتماعی

پذيری بيشتری هستند و ها دارای حس وحدت و همدلی و مسئوليتدهد كه  كشاورزان عضو تعاونی ، نشان می(0110)
، (0115) 0ردو و همکااران اساپال در مطالعه ديگر كه توساط  . رسندهای جمعی، بهتر به اهداف خود میاز طريا تالش

مندی، دسترسای باه اطالعاات مناساب و     صورت گرفت اين نتيجه حاصل گرديد كه متغيرهای نگرش مثبت، رضايت
، در (0101) 3ژاينوگاو . هاا ماؤثر اسات   داشتن روابط مناسب با ديگر اعضای تعاونی در مشاركت كشااورزان در تعااونی  

هاای   های توليد روستايی در امنيت غذايی چين دريافت كه تعاونید با هدف بررسی عملکرد تعاونیمطالعات ميدانی خو
غاذايی داشاته   داری عملکرد بااليی در كنترل و حفاظ امنيات   توليد روستايی بواسطه ارتقای اعتماد، شايستگی و معنی

، در (0110) 1اولياو و همکااران  . است و باعث باال بردن درآمد كشاورزان و ترويج قدرت و رقابت در باازار شاده اسات   
ها زمينه اثرگذاری، ارتقاای خاود اثربخشای و    های خود به اين نتيجه رسيدند كه با عضويت كشاورزان در تعاونیيافته

،  به ايان  (0111) ريچاردسون. شود شناختی فراهم می اجتماعی از طريا مکانيسم توانمندسازی روانافزايش تعامالت 
شناختی كشاورزان زمينه بازاريابی و بازاررسانی محصاوالت كشااورزی، دسترسای باه      باور رسيد كه توانمندسازی روان

  دريافات كاه باين تشاکيل    ( 0117) 0ساولوينگ . ساازد  د را فاراهم مای  های تولي تسهيالت اعتباری و شناسايی زنجيره
هاای كشااورزی و افازايش    های مديريتی، اعتماد، داشتن انگيزه كافی در فعاليت های توليدی با افزايش مهارت تعاونی

، در مطالعات خود به اين نتيجاه  (0100) 1دانيا و همکاراننهايت اينکه، . عزت نفس روستاييان رابطه معنادار وجود دارد
هاای   نهااد در ناواحی روساتايی مشااركت كشااورزان را در فعاليات       ها و نهادهای ماردم رسيدند كه عضويت در تعاونی

 . برد گيری و تیثيرگذاری كشاورزان را باال می ای، ابتکار، خالقيت و نوآوری، توانايی تصميم توسعه

هاای تولياد روساتايی زميناه الزم را بارای رشاد فکاری و         توان بيان كرد تعااونی توجه به آنچه ذكر گرديد می با
های مشترک در راستای  ، احساس خودسودمندی و حس سلطه شخصی و ايجاد انگيزه(007: 0111 ،7كاوی)شخصيتی 

كنند و با برداشتن موانع رشد، ترغيب تعهد باه  را برای اعضا فراهم میبرنده و غلبه بر مشکالت تقويت نيروهای پيش
پذيری، خالقيت و نوآوری و قادر ساختن اعضا در حل مشکالت و از باين باردن تارس بتوانناد     اهداف، ترغيب ريس 

باا عضاويت   ( 0117) 3داوياس به بااور  (. 0117ايلون و بامبرگر، )كارهايشان را با انگيزه درونی و موفقيت انجام دهند 
های توليد روستايی زمينه ابتکار عمل، انگيزش درونی و خودمختاری در مناطا روساتايی باروز و    كشاورزان در تعاونی

ويت تفاهم جمعی، خالقيت و شايستگی سبب ارتقاای  ها با تقنيز معتقد است تعاونی( 0101) 5هارپر. كند ظهور پيدا می

                                                                                                                                                         
1 -klandermans et al 
2 - Espallardo et al 

3 - XiangyuGuo 

4 -Avolio 

5 - Solving 

6 -Dania et al 
7 - Cowie 

8 -Davis 

9 - Harper 
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هاای تولياد روساتايی، ابازاری بارای ارتقاای        ، تعااونی (0110) 0هاساگاوا از منظر . شود شناختی میتوانمندسازی روان
در نهايات باا   . سات داری و اعتمااد ا  شناختی به دليل تقويت بعد خودتعيينی، شايستگی، تاثير، معنای  توانمندسازی روان

، هاساگاوا  (0350)ولی و همکاران توجه به چهارچوب نظری ارائه شده و مرور اردبيات پژوهش، بر مبنای مطالعات شاه
شاناختی كشااورزان   كه به بررسی ارتباط باين تعااونی تولياد و توانمندساازی روان    ( 0110)، اوليو و همکاران (0110)

 (.0شکل)همومی پژوهش گرديد پرداختند، اقدام به ترسيم چارچوب مف

 
 های پژوهشيافته: چارچوب نظری پژوهش، منبع - شکل

 

  هامواد و روش

كيلومتر مرباع دارد و   0111شهرستان اسالم آباد غرب دومين شهرستان استان كرمانشاه است كه وسعتی بيش از 
 7بخاش،   0دارای . دقيقاه قارار دارد   1درجاه و   31دقيقه و در عارض جغرافياايی    00درجه و  11در طول جغرافيايی 

 000173جمعيت اين شهرستان  0351بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال . روستا است 073دهستان و 
سرشاماری عماومی نفاوس و    )نفر در روستا ساکونت داشاتند   00100نفر در شهرها و  51110نفر بود كه از اين تعداد 

 (.0351مسکن، 

شاناختی كشااوزان   های توليد روستايی در ارتقاای توانمندساازی روان  سی نقش تعاونیپژوهش حاضر با هدف برر
ايان پاژوهش از لحااظ هادف كااربردی و بار اسااس ماهيات         . گندمکار شهرستان اسالم آباد غرب انجام شده است

تولياد  هاای  كشاورز گنادمکار عضاو تعااونی    0037جامعه آماری پژوهش . ای استتحليلی به روش مقايسه -توصيفی
حجام نموناه بار اسااس     . باشاد آباد غرب میروستای شهرستان اسالم 00روستايی و كشاورزان گندمکار غير عضو در 

گندمکار غير عضو نيز برای مقايسه نتايج انتخاب  071نفر برآورد گرديد كه به نسبت ي  به ي   071فرمول كوكران 

                                                                                                                                                         
1 -Hasegawa 
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ای تحت پوشش تعاونی توليد، پس از تعيين ميازان جمعيات   روست 00جهت توزيع حجم نمونه مورد مطالعه در . گرديد
 (.0جدول)هر روستا و تعداد اعضای تعاونی توليد آن به روش تصادفی سيستماتي  اقدام به توزيع حجم نمونه گرديد 

 جمعيت روستاها و اعضای تحت پوشش تعاونی توليد -  جدول 

 روستا
باقرآباد 

 سفلی

باقرآاباد 

 عليا

سراب 

 شيان

فرخ 

 انیخ

زينل 

 خانی 

-مومه

 ای
 پيرگه بورگ چقاگل

آباد  برف

 عليا

آباد برف

 سفلی

 53 0170 005 071 131 0300 011 057 033 051 111 جمعيت

داران عضو تعاونی  سهام
 توليد

031 035 30 11 13 000 003 37 30 31 01 

حجم نمونه در بين 
 كشاورزان عضو

01 03 00 1 7 30 03 03 00 03 5 

حجم نمونه در بين 
 كشاورزان غيرعضو

01 03 00 1 7 30 03 03 00 03 5 

 0353گان، آباد غرب و محاسبات نگارندهاداره تعاون شهرستان اسالم: منبع
 

هاا  انتخاب شاخص. های مبنايی از اهميت زيادی برخوردار استبا توجه به هدف تحقيا انتخاب چارچوب شاخص
اخص خاودتعيينی،  های پژوهشی ساير محققين در قالاب پانج شا   های مورد نظر در اين پژوهش مطابا با يافتهو گويه

 (.0جدول)شد گويه بهره گرفته 30داری، تیثيرگذاری و اعتماد در قالب شايستگی، معنی

 های مورد استفاده در پژوهشها و گويهشاخص - جدول

 گويه شاخص متغير

ان
رو
ی 
ساز
ند
انم
تو

ی
خت
شنا

 

 خودتعيينی
ابتکار عمل برای  -3هااحساس استقالل برای انجام فعاليت -0گيریآزادی عمل برای تصميم-0

ها و پذيرش ايده -7استفاده از دانش بومی-1هدايتگر بودن -0اختيار عمل -1هاانجام فعاليت
 های نوينروش

 شايستگی
اراده  -1هاها و شايستگیاطمينان به توانايی -3پذيریريس  -0های جديدخالقيت برای ايده-0

 مصمم در انجام كار -7كسب مهارت و قابليت-1اتکايیخود  -0ها و پشتکار برای انجام فعاليت

داریمعنی  
تمايل -1ها آگاهی از انجام فعاليت -3پذيری در انجام وظايفمسئوليت -0با اهميت بودن كار-0

داشتن برنامه -7داوطلبانه انجام دادن كارها-1هادار بودن فعاليتمعنی -0به يادگيری فنون نوين
 هادرک ارزش -3مشخص

 تیثيرگذاری
با -0پذيرش رهبری-1هاتوانايی تیثير بر استراتژی -3ابتکار شغلی -0هااثربخشی به فعاليت-0

 بيان نظرات مالی خود -7افتدكنترل بر آنچه اتفاق می -1اهميت بودن نظرات

 اعتماد
اعتماد به مسئولين  -1اعتماد به ساير مردم -3داشتن نگرش مثبت -0پذيرش اجتماعی-0

 صداقت-1اعتماد به مراكز خدمات رسانی -0 تعاونی

 نگارندگان بر اساس منابع مختلف: منبع
 

های توانمندساازی  پرسشنامه برمبنای شاخص. های پژوهش به وسيله ابزار پرسشنامه انجام گرفتآوری دادهجمع
روايای صاوری پرسشانامه از    منظور بررسی و تیييد به. ای ليکرت طراحی شدشناختی و بر اساس طيف پنج گزينهروان

ها و تغييرات الزم روايی آن ماورد تیيياد قارار    نظرات اساتيد دانشگاه محقا اردبيلی بهره گرفته شد كه پس از بررسی
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آزمون در منطقه توزيع گردياد و ساپس بار    پرسشنامه به صورت پيش 31جهت تعيين پايايی پرسشنامه، تعداد . گرفت
ارائه گرديده بيانگر ايان اسات كاه     3نتايج آن همانگونه كه در جدول . محاسبه گرديد اساس آلفای كرونبا  پايايی آن

جهت تجزيه و تحليل . پرسشنامه مذكر از پايايی مطلوبی برخوردار است و توان سنجش متغييرهای پژوهش را داراست
 tش آمار استنباطی از آزماون  های حاصل از پرسشنامه در بخش آمار توصيفی از ميانگين و انحراف معيار و در بخداده

 .مستقل جهت مقايسه ميانگين گندمکاران عضو و غير عضو استفاده گرديد

 های تحقيقضريب پايايی شاخص -3جدول

احساس )داریمعنی شايستگی خودتعيينی شاخص 

 (ارزشمندی

 پايايی كل اعتماد تأثيرگذاری

 31/1 33/1 50/1 30/1 73/1 30/1 ميزان پايايی

 0353های پژوهش، يافته: منبع
 

 نتايج و بحث

 آمار توصيفی

را %( 0/50)نفر  000دهد از كل حجم نمونه مورد بررسی در بين كشاورزان عضو  نشان می 1گونه كه جدول  همان
 01را ماردان و  % 5/30نفر معاادل   011دادند، در بين كشاورزان غيرعضو   را زنان تشکيل می%( 3/3)نفر  00مردان و 
گوياان عضاو مرباوط باه مقطاع       ترين فراوانی تحصيالت پاساخ  چنين بيش دادند، همرا زنان تشکيل می%( 0/01)نفر 

ترين فراوانی را باه خاود اختصااص     بيش% 1/05و در بين كشاورزان غير عضو نيز همين مقطع با %  1/31متوسطه با 
در % 5/30ساال باا   11ضو و غير عضو گروه باالی ترين فراوانی سنی در بين كشاورزان ع عالوه بر اين بيش. داده بود

افزون بر اين بيشترين سابقه فعاليت كشاورزی در باين  . در بين كشاورزان غير عضو بود% 3/10بين كشاورزان عضو و 
 .قرار داشت% 3/00و كشاورزان غيرعضو نيز در همين رده سابقه با مقدار % 5/00سال با  01اعضا باالی 

 وصيفی حجم نمونه مورد مطالعههای تيافته -4جدول

  

 خصوصيات 

 سابقه فعاليت كشاورزی های سنی گروه تحصيالت جنسيت

 دانشگاهی متوسطه ابتدايی سواد بی زن مرد

 5 

تا 

 5 

 سال

 6 

تا 

35 

 سال

36 

تا 

45 

 سال

46 

سال 

به 

 باال

بين 

تا  5

 1 

 سال

بين 

   

تا 

 5 

 سال

بين 

 6 

تا 

 1 

 سال

باالی 

 1 

 سال

كشاورزان 
 عضو

 50 31 01 07 10 05 31 01 31 00 11 31 00 000 فراوانی

 5/00 01 0/01 01 5/30 7/31 01 1/5 0/00 1/31 0/07 0/00 3/3 0/50 درصد

كشاورزان 
 غيرعضو

 33 01 01 10 70 30 31 03 30 01 11 11 01 011 فراوانی

 3/00 3/00 3/00 7/01 3/10 1/01 0/00 0/01 3/03 1/05 5/00 5/00 0/01 5/30 درصد

 های پژوهشنگارندگان بر اساس يافته: منبع

های در نظر گرفته شده برای هر كه بر اساس ميانگين گويه(  0جدول)های توصيفی پژوهش نتايج حاصل از يافته
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كمترين تعداد كشاورزان عضو در سطح خيلی  0دهد كه در رابطه با شاخص خودتعيينیمتغير تنظيم شده است نشان می
در مقابل وضعيت خاودتعينی  . درصد قرار داشتند 10/05ها در سطح خيلی زياد با درصد و بيشتر تعداد آن 31/01كم با 

بيشترين ميزان مربوط باه   درصد و 01/00در بين كشاورزان غير عضو كمترين ميزان آن مربوط به گزينه خيلی كم با 
در رابطه با شاخص شايستگی در باين كشااورزان عضاو بيشاترين ميازان      . درصد برآورد گرديد 00/01گزينه متوسط 

. درصاد ارزياابی گردياد   30/3درصد و كمترين ميزان مربوط به گزينه خيلی كم با 00/05مربوط به گزينه خيلی زياد با 
درصد و بشترين مقادار آن در  01/01كمترين مقدار آن در سطح خيلی زياد با اين شاخص در بين كشاورزان غير عضو 

درصاد   31/03بيشترين مقدار شاخص ارزشمندی در بين كشاورزان عضو  باا  . درصد برآورد گرديد 00/03سطح  كم با
و نياز  در باين كشااورزان غيار عضا    . درصد برآورد گرديد 01/00در سطح متوسط و كمترين ميزان آن در سطح كم با 

بيشترين مقدار شاخص تیثيرگذاری در بين . درصد در سطح كم قرار داشتند01/05درصد در سطح خيلی زياد و  11/00
همچناين ايان   . درصد در ساطح خيلای كام بارآورد گردياد     00/00درصد در سطح متوسط و 00/07كشاورزان عضو با 

در صاد در ساطح    00/03و كمترين ميزان با  درصد در سطح خيلی زياد 10/01شاخص در بين كشاورزان غير عضو با 
 10/01شاخص اعتماد در بين كشاورزان عضو بيشترين پاسخگويان در سطح خيلی زياد باا  .. متوسط و زياد قرار داشت

 . درصد قرار داشتند30/01درصد قرار داشتند و كمترين آنها در سطح خيلی كم با 

 كشاوزان عضو غير عضودرصد فراوانی، ميانگين و انحراف معيار  -5جدول

گويانوضعيت پاسخ متغير  
 خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

 انحرااف معيار ميانگين
گوياندرصد پاسخ  

 خود تعيينی
33/96 كشاورزان عضو  45/93  95/91  45/44  35/41  31/1  11/1  

43/95 كشاورزان غير عضو  45/44  95/46  45/91  95/94  11/3  01/0  

 شايستگی
35/5 كشاورزان عضو  35/91  45/95  43/45  95/41  10/1  30/1  

45/91 كشاورزان غير عضو  95/43  95/44  35/91  93/96  00/3  50/0  

 ارزشمندی
93/95 كشاورزان عضو  43/99  33/45  93/43  33/44  50/3  30/0  

53/96 كشاورزان غير عضو  93/41  33/45  43/94  63/99  13/3  11/0  

 تاثيرگذاری
عضوكشاورزان   95/94  43/94  95/44  35/43  95/43  11/1  50/1  

43/91 كشاورزان غير عضو  95/44  45/95  45/95  65/96  15/3  70/0  

 اعتماد

 

35/96 كشاورزان عضو  35/91  35/94  53/44  45/44  17/3  13/0  

45/94 كشاورزان غير عضو  43/49  45/91  35/91  55/44  31/0  73/0  

   071كشاورزان عضو  
انحراف معيار كلميانگين و   

15/1  30/0  

071كشاورزان غير عضو   30/3  03/0  

 0353های تحقيا، يافته: منبع
 

درصد در سطح خيلی كم و بيشترين ميازان   00/07اين شاخص در بين كشاورزان غير عضو كمترين ميزان آن با 
گاناه  عضاو در ابعااد پانج   همانگوناه كاه پيداسات كشااورزان     . درصد در سطح خيلی زيااد قارار داشات    00/00آن با 

                                                                                                                                                         
1- Self-Same 
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هاای  شناختی دارای ميانگين باالتری نسبت به كشاورزان غيرعضو بودند كه در ايان باين شااخص   توانمندسازی روان
 .تیثيرگذاری و احساس ارزشمندی دارای بيشترين ميانگين بودند

 آمار استنباطی

نی توليد و توانمندسازی اعضا و تفااوت آن  منظور بررسی ارتباط تعاوبنابر اهداف در نظر گرفته شده در پژوهش به
. مستقل استفاده گرديد كه كاربرد آن برای بررسی اختالف ميانگين دو جامعه اسات  tبا گندمکاران غير عضو از آزمون 
های بدست آمده از توان دريافت كه با توجه به ميانگيندهد مینشان می 1گونه كه جدول بنابر نتايج اين آزمون همان

شاناختی دارای مياانگين بااالتری    های توانمندساازی روان روه مورد مطالعه اعضای تعاونی توليد از لحاظ شاخصدو گ
 . بودند

، در بعد شايستگی گندمکاران 00/1و گندمکاران غيرعضو 13/1در بعد خودتعيينی گندمکاران عضو دارای ميانگين 
بارآورد   00/3و غيار عضاو دارای    51/3ندمکاران عضاو  و در بعد ارزشمندی ميانگين گ 11/3و غير عضو  00/1عضو 
و مياانگين   17/3و  07/1ميانگين شاخص تیثيرگذاری نيز در بين گندمکاران عضو و غيرعضو به ترتيب برابار  . گرديد

های بدست با توجه به ميانگين. بدست آمد 13/0و در بين گندمکاران غير عضو  05/1شاخص اعتماد نيز در بين اعضا 
شناختی گنادمکاران عضاو تعااونی تولياد     های توانمندسازی روانتوان بيان كرد در تمامی شاخصاز دو گروه میآمده 

دسات آماده بارای تماام     باه  tهمچنين با توجه به مقدار . دارای ميانگين باالتری نسبت به گندمکاران غير عضو بودند
داری تماام  باا توجاه باه اينکاه ساطح معنای      اسات و از ساوی ديگار    ( 51/0)ها كاه بااالتر از حاد بحرانای     شاخص
دار توان دريافت كه بين گندمکاران عضو تعاونی توليد و گندمکاران غيرعضو اختالف معنیبود می sig=111/1شاخص

 .دار وجود داردشناختی رابطه معنیاست و بين عضويت در تعاونی توليد و توانمندسازی روان

 مستقل tنتايج بدست آمده از آزمون  -6 جدول

 شاخص
 گندمکاران عضو تعاونی توليد

گندمکاران غير 

 t Sigمقدار  عضو
 SD ميانگين SD ميانگين

 111/1 70/3 03/0 00/1 70/0 13/1 خودتعيينی
 111/1 03/3 01/0 11/3 53/0 00/1 شايستگی
 111/1 10/0 53/0 00/3 30/0 51/3 ارزشمندی
 111/1 00/3 05/0 17/3 03/0 07/1 تیثيرگذاری
 111/1 13/3 13/0 11/3 10/0 05/1 اعتماد
 111/1 30/3 37/0 10/3 50/0 30/1 كل

 های پژوهشيافته: منبع
 

 گيری نتيجه

ترين سازوكارهای مشاركت مردمی برای توانمندساازی اسات كاه باه عناوان ابازاری       رويکرد تعاونی يکی از مهم
های توليد در مقايسه باا سااير   گردد كه بررسی جايگاه تعاونیمی سودمند برای ارتقاء كيفيت و افزايش اثربخشی تلقی
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تواند نقش ماؤثری در توساعه و تقويات توانمنادی     ها در كشور با توجه به وضعيت آنها از نگاه آماری و اعضا مینظام
ای توانمندی های توليد روستايی در ارتقپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی. اعضا در ابعاد مختلف داشته باشد

جهت انجام اين تحقيا از پانج شااخص توانمندساازی    . روستايی شهرستان اسالم آباد غرب انجام گرفت 00اعضا در 
 . استگويه بهره گرفته شده 30در قالب ( خودتعينی، شايستگی، ارزشمندی، تیثيرگذاری و اعتماد)روانی 

  است كه بيشترين اعضای تعاونی توليد را مردان به های توصيفی پژوهش بيانگر اين موضونتايج حاصل از يافته
هاای  تحليل. اندسال بوده 01درصد آنها دارای سابقه فعاليت كشاورزی بيشتر از  01اند كه بيشتر از خود اختصاص داده

ولياد  شناختی گندمکاران عضاو تعااونی ت  های توليد و تقويت توانمندسازی روانآماری بيانگر اين امر است بين تعاونی
مستقل و اختالف ميانگين بدست آمده از   tای بر اساسدار وجود دارد، به گونهشهرستان اسالم آباد غرب ارتباط معنی

شناختی، كشااورزان عضاو دارای مياانگين بهتاری نسابت باه كشااورزان        دو گروه، در تمامی ابعاد توانمندسازی روان
شايستگی، ارزشمندی، تیثيرگاذاری و اعتمااد كشااورزان عضاو دارای     های خودتعينی، اند؛ در تمام مؤلفهغيرعضو بوده

 13/1در بين كشاورزان عضو شاخص خاودتعينی باا مياانگين    . اندميانگين باالتری نسبت به كشاورزان غير عضو بوده
ی كاه بار   از جمله عاوامل . دارای ميانگين باالتری بوده است و بيشترين ارتباط را عضويت در تعاونی توليد داشته است

گياری، هادايتگر باودن،    توان به آزادی عمال بارای تصاميم   است میشاخص خودتعينی گندمکاران تیثير مثبت داشته
هاای تولياد   تواند گويای موفقيت تعاونیهای نوين را ذكر كرد و اين میها و روشاستفاده از دانش بومی، پذيرش ايده

تکار و اختيار عمال باشاد، كاه منجار باه آزاد كاردن نياروی درونای         ها، ابدر احساس استقالل در انجام دادن فعاليت
-ها و شايستگیها برای شکوفايی استعدادها و توانايیسازی بسترها و بوجود آمدن فرصتكشاورزان و همچنين فراهم

و اختياار   هاا گياری توان پيشنهاد داد كه با واگذاری و دادن بخش بيشتری از تصاميم در اين راستا می. های آنان گردد
بر اساس نتايج آزمون، دومين شاخص كه دارای بيشترين ارتباط . عمل به كشاورزان ميزان استقالل آنها را افزايش داد

اين شاخص نيز در گندمکاران عضو دارای ميانگين بااالتری نسابت باه    . با تعاونی توليد بود شاخص تیثيرگذاری است
نند پذيرش رهبری، با اهميت بودن نظرات، كنترل بار وقاايع، اثربخشای    است كه عواملی ماگندمکاران غير عضو بوده

 .ها باعث تقويت اين شاخص در بين گندمکاران عضو گرديده استها و توانايی تیثير بر استراتژیفعاليت

ير های توليد است كه ساير ابعاد زندگی اعضا را تحات تایث  توانمندسازی روانی كشاورزان يکی از ابعاد مهم تعاونی
دهد، زيرا كشاورزانی كه از لحاظ روانی در سالمت باشند از زندگی رضاايت خااطر بيشاتری خواهناد داشات،      قرار می

بنابراين افزايش توانمندی روانی اعضای تعاونی توليد از نقات قوت آن برای كاربرد موفقيت آمياز در راساتای اهاداف    
زنی و تیثيرگاذاری  های افراد به منظور مشاركت، چانهتوانايیها و شود كه به گسترش دارايیكالن توسعه محسوب می

كناد و باه   گيری به ارتقای همبستگی و اعتمااد آنهاا كما  مای    همچنين با دخالت دادن اعضا در تصميم. تیكيد دارد
كاارايی  های فردی، هدايت و راهنمايی اعتقادات، افکار و رفتار اعضاا باه منظاور بهباود و     ها و مهارتافزايش توانايی
گويی مسائوالن تعااونی و ارائاه مشااوره و برگاذاری      از سوی ديگر با ايجاد برنامه مشخص برای پاسخ. كندكم  می

نتاايج حاصال بياانگر ايان     . ها به توسعه ارتباطات و اعتماد كشاورزان به يکديگر كما  نماود  جلسات از سوی تعاونی
پوشی نيست و ايجاد اعتماد و انگيزه روان شناختی قابل چشم های توليد در توانمندسازیموضو  است كه نقش تعاونی

ای كاه افاراد توانمندشاده ناه تنهاا احسااس       گاردد، باه گوناه   بين اعضا باعث جلب مشاركت و همکاری بين آنها می
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ت توانند خود را در جمع و در كارهای گروهی كه با تکيه بار قادر  شايستگی، تیثيرگذاری و هدفمندبودن دارند بلکه می
گردد كه اعضا اين احساس اطمينان منجر به اين امر می. توانند مؤثر واقع شوند، مطرح كنندفکری و باور به اينکه می

هاای  هر چه ايان احسااس در گاروه   . وری را فراهم نمايندامور را با كيفيت بهتری انجام دهند و موجبات افزايش بهره
چارا كاه همگای باه     . ها بيشتر خواهد شدمختلف مردم در اين شركت هایتعاونی بيشتر باشد زمينه حضور فعال گروه

لاذا  . گاردد هاای آنهاا بارای هماديگر مهام تلقای مای       هاا و انديشاه  موفقيت و كاميابی يکديگر اعتقاد دارند و ديدگاه
هاای ايان   نتايج حاصل از يافتاه گرددهای توليد تلقی میتوانمندسازی از عوامل اصلی و مهم در پيشبرد اهداف تعاونی

 .همخوانی دارد( 0110) اوليو و همکارانو ( 0110) هاسگاوا، (0350) قيصری و همکارانهای پژوهش با يافته

 منابع

وكارهاای    مؤثر بر توانمندی منابع انسانی كساب  بررسی عوامل. 0351. و توماج، ی. ح.ی، مزه یاراحمد، ي.ا.،  آبتين
 .11-03: 011كوچ  و متوسط، ماهنامه كار و جامعه، 

های مديريت مناابع   شناختی كاركنان در تعالی سازمانی، فصلنامه پژوهشنقش توانمندسازی روان. 0350. ، بآقاوردی
 .011-037: 0انسانی، 

 .017 -031(:  017و  011)01ها و اقتصاد اجتماعی، فصلنامه تعاون، تعاونی. 0333.  بيات، ا

های توليادی در توانمندساازی زناان    نقش تعاونی. 0353. و جمالی. ر. راد، غ، پزشکی.، زمانی مياندشتی، ن.پارياب، ج
هاای روساتايی،   تعاونی روستايی زنان همايجان سپيدان، فصلنامه پژوهش: روستايی استان فارس، مطالعه موردی

0(0 :)10-71. 

 .030-001 07رويکردها، ابعاد و چارچوب توانمندسازی مديران آموزشی، ماهنامه پيام مديريت، . 0337 .جهانيان، ر

شهر، شهرستان مشگين: های توليدی در توسعه مناطا روستايی، مطالعه موردینینقش تعاو. 0330. حيدری ساربان، و
 .نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربيت مدرسپايان

نقش دانش توانمندسازی كاركنان جهاد كشاورزی و كشاورزان در توسعه روساتايی، مطالعاه   . 0333. و حيدری ساربان،
 .ل، رساله دوره دكتری، دانشگاه تربيت مدرساستان اردبي: موردی

های توليد روستايی در توانمندسازی اجتمااعی كشااورزان   بررسی نقش تعاونی. 0350 .، و باختر، س.حيدری ساربان، و
 .003-57(: 0)01شناختی، های جامعهگندمکار شهرستان اسالم آباد غرب،  پژوهش

سازمانی و توانمندساازی   سازی ها و فنون رهيافت مشاركت گامی در جهت ظرفيتكاربرد روش. 0331. ک .رضوی، م
هاای آبيااری و زهکشای، كميتاه ملای      جوامع محلی، چهارمين كارگاه فنی مشاركت كشاورزان در مديريت شبکه

 .00 -33(: 1) 0آبياری و زهکشی ايران، 
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Abstract 

Abstract: The present study is aimed to investigate the role of rural production cooperatives 

in promoting psychological empowerment of wheat farmers who are members in the production 

cooperatives in the city of west Islamabad. This study is practical in terms of purpose, and its 

entity is descriptive- analytical. The study population consisted of 1137 farmers which are 

member of the rural cooperatives in 11 villages of west Islamabad. The sample size is estimated 

to be 170 on the basis of Cochran formula. In order to compare the results, 170 wheat farmers 

who were not member in rural cooperatives were selected from the same villages. The method 

of data gathering is survey and the tool used in the study is a questionnaire. To determine the 

questions for the questionnaire, five indicators of psychological empowerment were used in the 

form of 35 items (i.e. self-determination, competence, worth, effectiveness and trust). The 

formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was 

conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were 

analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of 

the questionnaire was 0.84. According to the results of data analysis, it was shown that, among 

the five indicators of psychological empowerment in this study and considering the average 

differences between the two groups of members and non-members, it was said that there is a 

positive and significant relationship between membership in the production cooperatives and 

psychological empowerment of wheat farmers. Thus, the average of the members is 4.35 and 

the average of non-member wheat farmers is 3.61. The results of independent t test indicate a 

significant difference between the two groups. It was found that rural production cooperatives 

are effective tools for psychological empowerment of wheat farmers and rural development. 

Membership in this cooperatives provides the necessary context for the initiative, competence 

and intellectual personality of the members.  
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