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 مقدمه

تـوان  مـی پرسش اساسـي   اينتنها با  ميک بشر در قرن بيست و شرفتيپ زانيمدر مورد 
و  ؛انـد هاي آتي چه کـرده منابع آبي خود و نسلسازي ها در بهينهانساند که کرقضاوت 

 )بحـران هـزاره سـوم   ( عنوان بحران آب اپرسشي در شرايط کنوني که از آن بطرح چنين 
ايـن منبـع   از  مـؤثر آب و عـدم اسـتفاده    است، چرا که بحرانو شايسته  جابه ،اندنام برده
 بغرنج و جهاني تبديل شده ایلهئرفته و به مس تراي و ملي فرامنطقه لي،مححد  از حياتي

برداري بهينه از منابع آب از ارکان اصـولي توسـعه   و بهره ريزيبرنامه زمينه،در اين  .است
  ).Rahaman et al., 2004 :به نقل از؛ ١٣٩١ ،يپناه(رود شمار میبهپايدار منابع طبيعي 

 رسـد، يبه مصرف م يدر بخش کشاورز يدرصد آب استحصال ش از نوديکه باز آنجا 
 ،نيهمچنـ  و يبـردار ت بهرهيريها و بهبود مدتيرفع محدود سازوکارهايی برایاستفاده از 
 يوربهـره  يت احداث و ارتقـا سد در موجود و يو زهکش ياريآب يهااز شبکه ينگهدار
 كـه  آبيـاري  آب ).١٣٨٦همکاران،  دستگردي و يزارع( رسديبه نظر م يضرور يآب امر

 و كنـوني  دنيـاي  هـاي ضـرورت  بـه  بنـا  رود،شمار مـی به اورزيكش توليد اصلي اركان از
 واگـذار  برداربهره كشاورزان به و رها دولتي تسلط حيطه از بايد ناچاربه ،هادولت سياست
بخش آب و کشاورزي معتقد است که مديريت مستقيم دولت در ) ١٣٧٨( مهاجراني. شود

در  کننـدگان شـارکت مصـرف  مهـاي درخشـان ايـران در زمينـه     موجب فراموشي پيشـينه 
ضـرورت حضـور بخـش     در زمينـة  )١٣٨٦( بقـايي بـه گفتـة   . مديريت آب شده اسـت 

فقدان ارتباط مؤثر و دوطرفـه ميـان مؤسسـات     ،هاي آبياريخصوصي در مديريت شبكه
ها و اتالف امكانـات  برداران كشاورزي زمينه را براي ايجاد انواع سوءتفاهم بهره ودولتي 

وانين توسل به فنون پيشرفته ترويجي و وضع قـ  ،در چنين شرايطي ؛كندميو منابع آماده 
از  هـا و امكانـات كشـور در بخـش آب     مقايسه نيـاز  .به قدر كفايت كارساز نخواهد بود
هاي حـال و آينـده دولـت در تـأمين مـالي و نيازهـاي       وجود شكافي ژرف ميان توانايي

هـا و  ي عظـيم بـدون گسـترش ظرفيـت    كردن اين ژرفا پر کند؛يامروز و فردا حكايت م
انتقال مديريت بـه  . مكن نيستامكانات اجرايي در بخش آب و رفع تنگناهاي موجود م

دهد كه به وظايف اصلي خود در هاي دولتي ميفرصت كافي به سازمان كنندگانمصرف
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توانمنـدي   نهايـت، ارتقـای  برقراري همـاهنگي بـين اجـزاي نظـام بهتـر بپردازنـد و در       
ريزي، مديريت و بهبـود سـازماني حاصـل ورود بخـش خصوصـي      نامهان در بركشاورز

 شـركت  آن از مراد متناسب بوده و يتشكل ايجاد واگذاري، اين لزوم. استين عرصه دب
ـ  شركت نيز آن از منظور و است» مشاركتي برداريبهره نظام« ةفعاالن  در بـران آب ةفعاالن

ـ  ).FAO, 2007( است آبياري مديريت  معتقـد ) Guterstam, 2008( سـتم گاتر ،نيهمچن
ت يريمـد  يتر برای جامعافتياز به رهيدار منابع آب، نيدن به توسعه پايرس ياست که برا
د يـ ک سازمان متناسب جديمشارکت  ينهاد يکارهان مسئله همراه با سازويآب است که ا

 يمحلـ  يهاسازمانبه  يدولت يهاها از سازمانتياز مسئول يکه بخش ياگونهد، بهطلبيم را
  .واگذار شود

 تخصـيص  و جهـان  آب منـابع  محـدوديت ، )Vermillion, 1997(ون يليورم باوربه 

 و جهـان  جمعيـت  رشد افزايش مقابل در كشاورزي محصوالت توليد به آن اعظم بخش

 حال در كشورهاي در ويژهبه را آب صنعت اندركاراندست غذايي، مواد كمبود از نگراني

 كـه  ياگونه، بهاست دهکر كشاورزي بخش دربران آب يهاتشکل به گرايش متوجه توسعه

 عـدم  و جهـان  سرتاسـر  در آب كمبـود  معضـل  افـزايش  شدت علت به ،راخي دهه دو طي

 يهاتشکل مقوله به شده،تعيين پيش از اقتصادي اهداف به آبياري هايپروژه اغلب دستيابي

 توجـه  كشـاورزي  آب مديريت در اورزانكش مشاركت و رفتاري تغييرات براي برانآب

   .است شده زيادي

 ،بر اين باور است که براي رسيدن بـه مصـرف کارآمـد آب آبيـاري     )١٣٧٨(سلمان 

بـرداري  بـران در مـديريت و بهـره   آب يهـا مشارکت کشاورزان از طريق تشکيل گـروه 

ز آب را توانـد زمينـه اسـتفاده بهينـه ا    هاي آبياري و زهکشي ضروري بـوده و مـي  شبکه

شناسايي عوامـل مـؤثر بـر پـذيرش      ،)١٣٨٨(آقاپور  به گفتة گر،يد ياز سو ؛فراهم آورد

کننـده منـابع آبـي    کشاورزان به عنوان بخش عمـده مصـرف  مديريت مشارکتي از سوي 

انتقـال مـديريت    راستایدر ی مناسب تواند رهنمودکشور از جمله اقداماتي است که مي

   .دکنرا ارائه بخش دولتي به بخش خصوصي  از
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پذيري کشـاورزان، ميـزان همکـاري    است که ميزان مسئوليت معتقد )١٣٨٠(اطاعتي 

روعيت سـازمان  مش سازمان آب و بر ازکشاورزان با سازمان آب، رضايت کشاورزان آب

بـران  آب يهـا تشـکل  باال در مشارکت کشـاورزان در  تأثيردارای  آب در بين کشاورزان

برداران ز دخالت دادن نمايندگان بهرهي، ن)١٣٨٢( سامانيوليمحمد گر،يد يسو ؛ ازاست

بـرداران،  ريزي توزيع آب محلي، ترويج و توسعه فرهنگ مشارکت در بين بهرهدر برنامه

ن، ايجـاد منـافع   مالکاسازي اراضي خردهمنابع آب، يکپارچه اختيارات مديريت محلي بر

جـاي  ت و جـايگزيني آن بـه  يـک صـنع   در قالـب مشترک، ترويج و توسعه کشـاورزي  

بـرداران را در  هـاي بهـره  هاي قانوني و مالي دولت از تشـکل کشاورزي سنتي و حمايت

ن، خدري يهمچن. دانديگذار متأثيربرداري و نگهداري از شبکه آبياري مشارکت در بهره

وضعيت اقتصادي کشـاورزان، ميـزان آگـاهي کشـاورزان و مـديريت مطلـوب        )١٣٨٣(

ـ اميني و خ زيسازمان و ن بـرداران از علـل ايجـاد    آگـاهي بسـيار کـم بهـره     )١٣٨٥( ياطي

رسـاني فعـال را   و اطالع يز فقدان نظام آموزشين ف اعضا ويها، اهداف آن و وظاتعاوني

   .داننديبران مؤثر مآب يهادر مشارکت در تشکل

 ارتقاي تواند بايم برانآب ند که تعاونيبر اين باور )١٣٨٧(همکاران  و يشاهرود

 گسـترش  ترويجـي،  هايتماس بهبود اجتماعي، مشاركت و انسجام اعتماد، هايمؤلفه

 نگـرش كشـاورزان   بر منطقه آبياري نظام وضعيت بهبود و ،مناسب رسانياطالع هايراه

 يفنـاور  در گذاريسرمايه ويژهبه كشاورزي آب مديريت هايشيوه كارگيريهب زمينه در

 ميزان )١٣٨٨( يرداماديگر، ميرزايي و ميد يمؤثر باشد؛ از سوبسيار  تحت فشار آبياري

از  آگـاهي  بران،آب هايتعاوني در عضويت مدت نه،ساال درآمد ميزان كشاورزي، اراضي

 هايتماس ميزان اطالعاتي، منابع از استفاده ميزان بران،آب هايتعاوني مختلف هايجنبه

 بـه  نسبت آبياري را در نگرش شاركتيم مديريت به نسبت كشاورزان و نگرش ترويجي

ت يـ درآمد کشـاورزان، جمع  )١٣٨٨(ن، آقاپور يهمچن. داننديبران مؤثر مآب هايتعاوني

ـ ، ميزان تجربه کشاورزيخانوار، م ـ ، سـطح ز يديـ الت، داشـتن تنـوع تول  يزان تحصـ ي ر ي

و  ينـ يرزميز يهـا و اسـتفاده از آب  يرکشـاورز يت، داشـتن شـغل غ  يـ کشت، نوع مالک
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و نگــرش  يو آگــاه يتمــاس بــا منــابع اطالعــات زيــن )١٣٨٨( زادهفينــد و شــراحمدو

   .داننديبران مؤثر مآب يهال انجمنيبران را در تشکآب يهابه انجمننسبت کشاورزان 

سـات  يت تأسيالت، وضعيزان تحصي، مين زراعيوسعت زم )١٣٨٩( يزرافشان و افشار

 س و همکـاران يآتم ،نيو سن  و همچن ياريآب يت مشارکتيري، نگرش نسبت به مدياريآب

)Atmis et al., 2007 (يل و براوو و )Bravo and Lee, 1998( برداران زان درآمد بهرهيم

، بـه  گـر يد يسـو  از دانند؛يبر مآب يهايمشارکت در تعاون گذار درتأثيررا عوامل  يآب

 ،)Starkloff, 2001( ســتاركلف، ا)Koppen et al., 2002(همكــاران  كــوپن و بــاور

ــز ــترپو -گارس ــرادهن) Garces-Restrepo, 2001( رس  در ،)Pradhan, 2002( و پ

 آب منبع نگهداري از بيشتري رضايت كشاورزان، دارد وجود برانآب تشکل كه روستاهايي

ـ ن )Howarth et al., 2005( همكاران و هاورثو  داشتند كشاورزي آب بهتر مديريت و ز ي

آنهـا   نگـرش  رد آبيـاري  ترويجـي  و آموزشـي  هايهدوردر معتقدند که شرکت کشاورزان 

   .گذار استتأثيربسيار  آب يمشارکت مديريت هايشيوه كارگيرينسبت به به

در  ٤٤گري دولت و بررسي امكان اجـراي بنـدهاي اصـل    در راستاي كاهش تصدي

بخش آب، سازمان آب و برق خوزستان مقدمات اجراي فرآيند انتقال مـديريت آبيـاري   

هاي آبياري و زهكشي را فراهم آورد و مسـئوليت اجـرا را   هاي محدوده شبكهبه تشكل

پـس از اتمـام اولـين     ،تيـ د کـه در نها کرهاي مشاركت مردمي واگذار به مديريت طرح

بران، اين سازمان موفـق  هاي آبمرحله از اجراي فرآيند انتقال مديريت آبياري به تشكل

. دشـ زهكشـي   هاي محدوده شبكه هـاي آبيـاري و  ا تشكلبرداري ببه عقد قرارداد بهره

ل يـ و تحل يبررسـ  ،سـپس  و هـا بررسي وضعيت موجود تشـکل به دنبال   حاضر قيتحق

 در نمـودار . اسـت دگاه کشاورزان عضو يبران از دگذار بر توسعه تشکل آبتأثيرعوامل 

از  ييهـا انگر جنبـه يـ که هـر کـدام ب   گفتهپيشدست آمده از مطالعات به يها، شاخص١

و  ي، اقتصـاد ي، اجتمـاع يبـران از ابعـاد نگرشـ   آب يهـا مشارکت کشاورزان در تشکل

  .ارائه شده است ،است يفرهنگ
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 برانآب يهابر توسعه تشکل مؤثرک عوامل ينمودار شمات - ١ نمودار

  قيروش تحق

ث امکـان  يـ و از ح يفيتوصـ  و از لحاظ روش، يقات کاربرديق حاضر از نوع تحقيتحق
ت اعضـای  يکه جمع ياريآب يهابر در شبکهآب تشکل شانزده. است يتجربرها شبهيمتغ

بـه عنـوان جامعـه    در سطح استان خوزستان  ،است ۱۳۹۰سال  درنفر  ٣١١٦ با آنها برابر
 يتصـادف  يريـ گق حاضـر از روش نمونـه  يـ تحق همچنين،. در نظر گرفته شدند يآمار
کـوکران، تعـداد افـراد نمونـه      رابطـة با توجه به  سود جسته و يو نسب يسهم ياطبقه

  . شده استن ييتع نفر ١٢٧مورد مطالعه 

 عوامل نگرشي

 

عوامل 

 فرهنگي

عوامل 

 اجتماعي

عوامل 

 اقتصادي

 هايعوامل ايجاد تشكل

 برانآب

سرمايه اجتماعي، انگيزه 

 مشاركت، پيشينه مشاركت، سن

بران، هاي آبنگرش كشاورزان به  تشكل

  نگرش كشاورزان در مورد بحران كمبود آب،

 .ها كلكرد پيشين تشلعم

ميزان آگاهي، سطح تحصيالت، 

دسترسي به منابع اطالعاتي، 

 آموزش

درآمد كشاورزان، اعتبارات 

، سي به منابع آبدولتي، دستر

هاي توسعه تشكل وسعت اراضي
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اسـناد،   يبررسـ  نخسـت، اطالعات، از دو روش استفاده شده اسـت؛   يگرداور يبرا

 يهـا يج بررسـ يانجام گرفت و از نتـا  ينترنتيو منابع ا يعلم يهاها، مجلهمدارک، کتاب

ـ نـه موضـوع تحق  ين در زميشيپ و  ين چـارچوب نظـر  يهـا، تـدو  ريمتغ ييدر شناسـا  قي

 ي، بـرا يدانيـ در مطالعـه م  ه شد و سـپس، ق استفاديتحق يهاهيها و فرضرياستخراج متغ

مه، مشـاهده و مصـاحبه نسـبت    از، با استفاده از پرسشنايدست آوردن اطالعات مورد ن به

ق اقـدام  يـ تحق يهـا پاسخ پرسش به اهداف و يابيدست ياطالعات الزم برا يآوربه جمع

د و کارشناسـان فعـال   ياز اسات يخواهپرسشنامه، به منظور نظر ييسنجش روا يبرا. شد

نهـا قـرار گرفـت؛    ار آين نسخه پرسشنامه در اختياالت، چندؤنوع س ةنه دربارين زميدر ا

د و يار اسـات يـ در اخت يها و انجام اصالحات الزم، پرسشنامه اصـالح افت نظريپس از در

پرسشـنامه   يين نسـخه نهـا  يآنهـا در تـدو   يکارشناسان قرار گرفت و از نظرات اصالح

کرونبـاخ اسـتفاده شـد؛     يب آلفايز از ضرين نآ ييايسنجش پا ياستفاده شد؛ سپس، برا

ضريب  SPSS19 افزارو با استفاده از نرم ليتکمپرسشنامه  نسخه از ين منظور، ابتدا سيبد

ـ . اعتبار باالي ابزار مورد نظر استانگر که بي ،%)٨٢(محاسبه شد  آلفا ر وابسـته  يـ ن، متغيهمچن

 يهـا يژگـ يز شـامل انـواع و  يـ مسـتقل ن  يهـا ريران و متغبـ ق شامل توسعه تشـکل آب يتحق

شـده، از  يآورل اطالعـات جمـع  يمنظور تحلبه .است يو نگرش ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

در زيرمجموعـة   ی مطالعهمتغيرهابراي تلخيص  .ون استفاده شديو رگرس يب همبستگيضرا

هماننـد  ق حاضـر،  يتحق يهاتين محدوديتراز مهم. ها، از تحليل عاملي بهره گرفته شدعامل

  . است جوامعساير ج به ينتا يريپذمي، عدم تعمديگر ياجتماع هایهمة پژوهش

  ج و بحث ينتا

  برانتشکل آب ياعضا يفرد يهايژگيو

بـران در اسـتان   تشـکل آب  ياعضـا  يهايژگيو يشناساي حاضر پژوهش هدف نخستين

  .آمده است ١ج آن در جدول يکه نتا بوده،خوزستان 
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  تشکل آب بران ياعضا يهايژگيبر حسب و يع فراوانيتوز - ١جدول 
 اريانحراف مع  يان رتبهيانگيم يان يانگيم  ريمتغ

 ۰۱۷/۸ ۲۸/۲۱  )سال( يت کشاورزيسابقه فعال

 ۴۳۲/۶۶ ۶۲/۱۷۵  )اليون ريليم( يدرآمد ناخالص از کار کشاورز
 ۹۸/۶ ۸۹/۸  )هکتار( ين کشاورزيزان زميم

 ۴۹۱/۱ ۸۷/۳  )سال(بران آب يهات در تشکليسابقه عضو
  ينه مشارکتيشيپ ۷۶۴/۰ ۹۶/۳  يارتباطات اجتماع

  برانت تشکل آبيجاد و فعالينگرش به ا
۹۷/۳  
۸۵/۳  

۹۳۰۵/۰  
۹۵۰۷/۰  

  ۹۲۲/۰  ۹۸/۳  زه مشارکتيانگ
  ۹۰۵۷/۰  ۴۸/۲  يمندتيرضا

  ۹۱۲/۰  ۹۳/۳  آموزش
  ۱۸/۱  ۷۶/۲  هاف و نحوه کار تشکلياز وظا يگاهآ

  قيتحق يهاافتهي: منبع

  بران در استان خوزستانسطح توسعه تشکل آب

بران و مشخص سـاختن سـطح   زان توسعه تشکل آبيم يگر پژوهش بررسياز اهداف د
، ٢ شـده در جـدول  ج ارائـه يس نتـا که بر اسا استدگاه کشاورزان عضو ياز د کارکردها

و  جاد تشکلي، نحوه کار و منافع حاصل از اگيریشکل ف، مراحلياز وظا يزان آگاهيم
ت تشـکل  يـ جاد و فعاليان به اداربردر حد متوسط و نگرش بهره يمندتيرضا ،نيهمچن

  .بوده استزه مشارکت و سطح آموزش در حد باال يبران، انگبآ

  برانزان توسعه تشکل آبيان نسبت به ميوگدگاه پاسخيد - ٢ جدول

  گويه
  ميانگين   فراواني بر حسب امتياز

  هر گويه

  ميانگين 

  هر سازه

وضعيت 

  ٥ ٤ ٣ ٢  ١  سازه
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      ٨٩/١  ۸  ۱۶  ۱۲  ۹  ۸۲  ليبا مراحل تشک ييآشنا
      ٤٤/٢  ۴  ۲۱  ۳۱  ۴۲  ۲۹  ياريف تشکل در شبکه آبيابا وظ ييآشنا

  متوسط  ٧٦/٢  ٥٤/٢  ۹  ۱۵  ۳۷  ۴۱  ۲۵  وه کارياز ش يآگاه
      ٤٣/٣  ۲۴  ۴۶  ۳۱  ۱۳  ۱۳  تيبا حوزه فعال ييآشنا
      ٥٠/٣  ۲۱  ۵۲  ۳۷  ۳  ۱۴  تشکل جادياز منافع ا يآگاه
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      ٨٣/٣  ۲۹  ۶۳  ۲۰  ۱۵  ۰  تشکلجاد ياعتقاد به ا
  باال  ٨٥/٣  ٩٢/٣  ۴۱  ۵۱  ۱۹  ۱۶  ۰  ر کشاورزانيق سايتشو

      ٨١/٣  ۳۱  ۶۳  ۱۱  ۲۲  ۰  شرفت روستايها در توسعه و پتشکل تأثير
      ٨٣/٣  ۲۹  ۵۸  ۳۱  ۷  ۲  ها در کنترل بحران آبنقش تشکل
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      ٤  ۳۹  ۶۳  ۱۵  ۶  ۴  کسب درآمد
  باال  ٩٨/٣  ١٢/٤  ۴۸  ۵۷  ۱۲  ۹  ۱  يبادکمک به عمران آ

      ٨١/٣  ۳۷  ۴۰  ۳۹  ۱۱  ۰  توسعه روستا يهابا طرح يهمکار

      ٩٩/٣  ۴۰  ۵۳  ۲۷  ۷  ۰  ياز صحبت مردم محل يريپذتأثير
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  گويه
  ميانگين   فراواني بر حسب امتياز

  هر گويه

  ميانگين 

  هر سازه

وضعيت 

  ٥ ٤ ٣ ٢  ١  سازه
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      ٤٤/٢  ۶  ۱۲  ۱۶  ۵۷  ۳۶  ين آب اراضيمتأ

      ١٧/٢  ۶  ۱۴  ۲۸  ۶۱  ۱۸  ياريآب يهاوضع موجود شبکه
نه آب يارات فعال در زمو اد يسازمان کشاورز

      ٠٢/٢  ۳  ۱۲  ۲۲  ۳۷  ۵۳  يرسان

کارشناسان، رابطان و ناظران حضور مستمر 
      ٢١/٢  ۷  ۶  ۳۹  ۳۰  ۴۵  ياريآب يهاشبکه

      ٠٨/٢  ۴  ۵  ۲۶  ۵۴  ۳۸  ها و امکاناتروي، نهاتناسب کار تشکل

      ٨٤/٢  ۰  ۱۸  ۷۸  ۲۴  ۷  هامحل استقرار و اسکان تشکل
مسائل و  زمينةها در تشکل يرساننحوه اطالع

  متوسط  ٤٨/٢  ٦٤/٢  ۲  ۸  ۶۲  ۵۲  ۳  مشکالت

      ٨٥/٢  ۵  ۱۱  ۸۰  ۲۳  ۸  يهيه و توجياول يهاآموزش

      ٧٥/٢  ۸  ۹  ۵۹  ۴۵  ۶  ياريسات آبيسأنه تيدر زم يفن يهاآموزش

      ٤١/٢  ۲  ۹  ۵۶  ۳۲  ۲۸  هاتشکل ينحوه ارائه خدمات از سو

      ٥٢/٢  ۱  ۹  ۵۲  ۵۸  ۷  ر کشاورزانيروابط با سا

      ٨٦/٢  ۳  ۱۱  ۷۹  ۳۲  ۲  برانها از نظرات آبزان استفاده تشکليم

ش
وز
آم

  
  

      ٢٤/٤  ۴۹  ۶۱  ۱۵  ۲  ۰  هاي مديريتمهارت

      ٠٢/٤  ۳۴  ۵۵  ۳۶  ۲  ۰  هامسائل حقوقي تشكل

      ٩٥/٣  ۲۸  ۷۶  ۲۰  ۳  ۰  اندازيمسائل حقوقي راه

      ٤  ۳۰  ۷۱  ۲۳  ۲  ۱  گيريهاي تصميمشيوه

      ٨٩/٣  ۳۷  ۴۸  ۳۳  ۹  ۰  هااداره تشکل خالقيت و نوآوري در
قوانين و استانداردهاي توليد و عرضه 

      ٧٦/٣  ۲۸  ۷۰  ۲۲  ۷  ۰  محصوالت کشاورزي

  ايآشنايي با مراکز آموزشي و مشاوره
  آشنايي با مفاهيم و اصول تعاون

۰  

۰  

۶  

۳  

۳۱  

۱۸  

۶۰  

۷۳  

۳۰  

۳۳  

٩٠/٣  

٠٧/٤  
    

      ٨٥/٣  ۱۸  ۸۱  ۲۰  ۷  ۱  سازيآشنايي با قوانين و مقررات خصوصي

      ٦٣/٣  ۱۱  ۸۰  ۱۷  ۱۶  ۳  آشنايي با بيمه محصوالت کشاورزي

      ٩٤/٣  ۲۰  ۷۶  ۱۴  ۱۴  ۳  قوانين و مقررات و استانداردهاي صادرات

      ٧٦/٣  ۱۵  ۷۶  ۲۹  ۴  ۳  راهکارهاي مديريت مخاطره

  باال  ٩٣/٣  ٠١/٤  ۲۵  ۸۵  ۱۱  ۵  ۱  نحوه استفاده از تسهيالت بانکي

      ٨٨/٣  ۱۹  ۸۳  ۱۹  ۳  ۳  ها و نهادهاي غيردولتيآشنايي با سازمان

      ٩٤/٣  ۲۴  ۸۱  ۱۴  ۷  ۱  اصول بهداشتي و ايمني در توليد و عرضه

      ٩٧/٣  ۳۸  ۵۳  ۳۱  ۴  ۱  هاي فناوري کشاورزيآشنايي با بنگاه

      ٤  ۳۶  ۶۶  ۱۵  ۹  ۱  هاي مراکز تحقيقاتيآشنايي با فعاليت

      ٠٢/٤  ۵۲  ۳۶  ۳۰  ۸  ۱  سازي نتايج پژوهشيآشنايي با فرآيند بومي

      ٨٥/٣  ۲۷  ۶۷  ۲۳  ۷  ۳  ريزيآشنايي با مفاهيم واصول برنامه

      ٨٦/٣  ۳۲  ۶۰  ۲۳  ۹  ۳  بنديهای بودجهآشنايي با شيوه
هاي منابع برداري از عرصهآشنايي با قوانين بهره

      ٩٨/٣  ۳۲  ۶۷  ۲۲  ۵  ۱  طبيعي

مراتب و ساختار وزارت جهاد آشنايي با سلسله
      ٠٢/٤  ۴۵  ۵۰  ۲۴  ۵  ۳  کشاورزي

  .ار بااليبس=  ٤-٥باال، =  ٣-٤متوسط، =  ٢-٣ن، ييپا=  ١-٢ن، ييار پايبس=  ٠-١*
  قيتحق يهاافتهي: منبع
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 برانآب يهامستقل با توسعه تشکل يرهاين متغيارتباط ب يج بررسينتا

اس هـر کـدام، نسـبت بـه     يـ ق با توجه بـه مق يتحق يرهاين متغيرابطه ب يبه منظور بررس
در . آنهـا اقـدام شـد    يدارسـطوح معنـی   ين آنها و بررسـ يب يب همبستگيمحاسبه ضرا

  . آنها آمده است يداریو سطوح معن يب همبستگيها، ضراري، متغ٣جدول 

   »برانآب يهاتشکل ةتوسع«با  مستقل يهاريمتغ يهمبستگ - ٣جدول 

  داريسطح معني  کندال اسپيرمن  مستقلمتغير 
  ٠٨٠/٠    - ١٥٦/٠  سابقه کارکشاورزي
  ١٦٨/٠    ١٢٣/٠  سطح تحصيالت
  ٧٣٧/٠    ٠٣٠/٠  سابقه عضويت

  ٠٣١/٠    ١٩٢/٠*  ميزان کل زمين زراعي
  ٣٤٥/٠    ٠٨٤/٠  تعداد کل قطعات زمين
  ٦٦٩/٠    - ٠٣٨/٠  فاصله زمين تا مرکز روستا

  ٨٠٩/٠    ٠٢٢/٠  درآمد ناخالص
  ٧٤٤/٠  ٠٢٢/٠    ارتباطات اجتماعي
  ١٧٢/٠  ٠٩٠/٠    پيشينه مشاركتي
  ٠٨٥/٠  ١١٥/٠    گيريو مراحل شكل ميزان آگاهي ازوظايف، نحوه كار

  ٠٠٠/٠  ٢٣٨/٠**    برانهاي آبفعاليت تشکل نگرش به ايجاد و
  ٠٥٦/٠  ١٢٦/٠    انگيزة مشارکت

  ٠٠٠/٠  ٢٤١/٠**    منديرضايت
  /٠٦٨  - ١١٧/٠    هاميزان آموزش در زمينه تشکل

  ٠١/٠در سطح  يدارمعنی ** ٠٥/٠در سطح  يدارمعنی *

  قيتحق يهاافتهي: منبع

بران رابطـه  و توسعه تشکل آب ين زراعيزان زمين ميب آمده، دستبه نتايج اساس بر
و ميرزايــي و  )١٣٨٩( يافشــار و زرافشــان پــژوهش يهــاافتــهيدار وجــود دارد؛ یمعنــ
سـطح توسـعه    يداربا توجه به رابطه معنـی . ن موضوع استيد ايؤم )١٣٨٨( يرداماديم
 يمنـد تيبـران و رضـا  آب يهـا ت تشکليجاد و فعاليبران با نگرش به اآب يهاشکلت

ج نشـان  ينتـا  .ها خواهد شـد ساز توسعه تشکلنهيشده زماديد بر موارد يکأبرداران، تبهره
هـا و  گونـه تشـکل  نيت ايفعال جاد ويبران به اآب يهاتشکل يداد که بين نگرش اعضا

، )١٣٨٨( ميردامـادی دار وجود دارد؛ ميرزايي و ه معنیبران رابطآب يهاتوسعه تشکل
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همکـاران   و ي، شـاهرود )١٣٨٩( يزرافشـان افشار و ، )١٣٨٨( زادهشريفاحمدوند و 
 يهـا افتـه يطبق ، نيهمچن. ندکنمید يين مطلب را تأيانيز ) ١٣٨٨( ييو موسا) ١٣٨٧(
ـ بـران از ا تشکل آب يدست آمده، بين رضايت اعضاهب هـا و توسـعه   گونـه تشـکل  ني

ـ ) ١٣٨٠( وجود دارد، که اطاعتي داربران رابطه معنیآب يهاتشکل نيـز  ) ١٣٨١( يو وال
  .ندکنمید يين مطلب را تأيا

 برانآب يهابر توسعه تشکل مؤثرورد عوامل آج برينتا

از  ،»برانتوسعة تشکل آب«ر وابسته يق برمتغيمستقل تحق يهاريمتغ تأثيرل يمنظور تحلبه

ج نشـان  ينتـا . آمده است ٤ج آن در جدول يگانه استفاده شد که نتاون چنديروش رگرس

نفعان يذ يمندتيبران و رضات تشکل آبيجاد و فعالينگرش به ا يهاريدهد که متغيم

. کننـد ين مـ يـي ر وابسته را تبيرات متغييدرصد از تغ ١/٣٨در مجموع،  ،براناز تشکل آب

 )Beta( شـده ب استانداردياز ضـرا  ،ر وابستهير متغمستقل ب يرهايسه اثرات متغيمقا يبرا

ن يتـر بران مهمت تشکل آبيجاد و فعالير نگرش به اين اساس، متغياستفاده شده که بر ا

  .)Beta=٤٢٣/٠(ر وابسته بوده است يرات متغييتغ ينيبشيعامل در پ

  گام به گام شيوة به چندگانه رگرسيون تحليل از حاصل هاييافته - ٤ جدول

ر متغي
 t آماره B SEB Beta  متغير مستقل  وابسته

-سطح معني
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X1  
  

نگرش به ايجاد و فعاليت 
  برانآب هايتشکل

  
٠٠٠/٠  ٨٣٤/٥  ٤٢٣/٠  ١٤٣/٠  ٨٧٣/٠  

  
X2  

  
نفعان از مندي ذيرضايت
  برانآب هايتشکل

٠٠٠/٠  ٢٣٥/٧  ٥٧٨/٠  ٠٦٨/٠  ٥٢١/٠  

  ٠٠٠/٠  ٧٦٨/٨    ٣١٢/٣  ٨٣٢/٢٧  أعرض از مبد

  ۰۰۰/۰=Sig.  ۷۸/۳۶ =F         ۳۷۱/۰= Adj.  R
2           ۳۸۱/۰=۲R     ۶۱/۰=R  

  قيتحق يهاافتهي: منبع
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  برانآب يهاتشکل ةر توسعيمتغ يل عامليج تحلينتا

بهـره   يل عـامل يـ هـا، از تحل عامل ةمجموعريها در زريمتغ يبندگروه يادامه، برادر 
ـ ارز يس همبستگيق در ماتريتحق يهارير، رابطه متغق حاضيدر تحق. گرفته شد  يابي

، از آزمـون بارتلـت و   يل عامليتحل يها برامناسب بودن داده يبه منظور بررس. شد
KMO يل عـامل يـ تحل يها برادهد که دادهيآمده نشان م دستج بهينتا. شد يريگبهره 

بـر  ). KMO =٦٧/٠، و ٠٠٥/٠ =يدار، معنـی ١٢٨/٨٧٦٢ =بارتلـت ماره آ( مناسب است 
ل يـ تحل يتوان از آنها بـرا يکه م يدار از نظر آمارمعنی يها، تعداد عامل٥ اساس جدول

ـ اسـت؛ ا  دست آمـده بهر استفاده کرد، شش عامل يو تفس  ن شـش عامـل، در مجمـوع،   ي
  . کنندين مييانس کل را تبيدرصد از وار ٦٢/٦٨

  يل عامليژه در تحليمقدار و يبررس - ٥ جدول
  درصد واريانس تجمعي درصد واريانس  ژهيدار ومق عامل
  عامل اول
  عامل دوم
  عامل سوم
  عامل چهارم
  عامل پنچم
 عامل ششم

٠٧/٤  
١٠٧/٢  
٩٥/١  
٨٧/١  
٧١/١  
٣١/١ 

٤٥٧/٢١  
٠٨٩/١١  
٢٦٩/١٠  
٨٤٧/٩  
٠٤٧/٩  
٩١١/٦ 

٤٥٧/٢١  
٥٤٦/٣٢  
٨١٥/٤٢  
٦٦٢/٥٢  
٧٠٩/٦١  
٦٢/٦٨  

  قيتحق يهاافتهي: منبع

هـا  در توسـعه تشـکل   مـؤثر ، شش عامل نقـش  ٦ ز جدولج حاصل ايبا توجه به نتا
 :اند ازن عوامل عبارتي؛ اند داشتخواه

بـه منـابع    يزان دسترسـ يم ن آنهايترها، که مهمط مربوط به آب و تشکليشرا: عامل اول
 هـاي فعاليـت  از اسـتقبال  ،بـران آب هايتشکل اسكان و استقرار محل بودن مناسب، يآب

 بـران آب هايلتشک فني ناظران و رابطان كارشناسان، مستمر ورحض، روستا در ايتوسعه
، مشـعل  )١٣٨٨( ميردامـادی ، ميرزايي و )١٣٨٠( نه، اطاعتيين زميدر ا ؛شوديرا شامل م

بـه   يبرداران در دسترست بهرهيمعتقدند که محدود) ١٣٨١( يوالو ، )١٣٨٧(همکاران  و
را  بـران آب هـاي لتشـک  فنـي  ناظرانو رابطان كارشناسان، مستمر حضورز يو ن يمنابع آب

  .دها محسوب کرگونه تشکلنيبرداران در ان علل مشارکت بهرهيترمهم توانيم
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 يها و دسترسـ تشکل يدهن آنها سازمانيتر، که مهميزيرت و برنامهيريمد: عامل دوم
کـه   بر اين باورنـد  )١٣٨٨( زادهفيشر احمدوند ورد؛ يگيمرا دربر يبه منابع اطالعات

 يط شـفاف بـرا  يجـاد شـرا  يا و يرسـان نـه اطـالع  يهـا در زم مناسب تشـکل  يزيربرنامه
هـا در سـطح   کنواخـت تشـکل  ي يدهـ سـازمان  ،گـر يد ياز سو برداران ومشارکت بهره

  .رونديشمار مبران بهآب يهاتوسعه تشکل يمهم برا يهااز ضرورت روستاها

هاي اصلي بران در قالب عاملشکل آبتوسعه ت بر بار عاملي متغيرهاي مؤثر - ٦ جدول

  پس از چرخش عاملي

  ∗بار عاملي  عوامل
    هاشرايط مربوط به آب و تشکل
  ۸۲۹/۰ ميزان دسترسي به منابع آبي

  ۷۸۵/۰  يگديگر به اطمينان و همبستگي ميزان اعتماد،
  ۷۱۷/۰ روستا در ايتوسعه هايفعاليت از استقبال

  ۶۷۵/۰  برانآب هايتشکل اناسك و استقرار محل بودن مناسب
  ۶۰۲/۰  روستا در سنتي تشکلهاي عملکرد به نگاه

  ۵۱۲/۰  برانآب هايلتشک فني ناظران و رابطان كارشناسان، مستمر حضور
    ريزيت و برنامهمديري
  ۷۹۴/۰  هادهي تشکلفراخواني و سازمان مناسب بودن نحوه

  ۵۲۸/۰  آبياري ميزان دسترسي و تماس با منابع اطالعاتي آب و
  ۵۱۲/۰  مديريت تحت اراضي ميزان

    مالي عوامل اقتصادي و
  ۷۲۰/۰  هاهاي مادي و معنوي دولت از تشکلحمايت

  ۶۵۰/۰  برداريبر از عملکرد شرکت بهرهت کشاورزان حقابهميزان رضاي
    عوامل فردي

  ۷۵۲/۰  هاي دولتيميزان استفاده از اعتبارات و وام
  ۷۱۹/۰  سطح تحصيالت

  ۴۸۵/۰  پرداختي ةحقاب ميزان
    برانآب هايشناخت تشکل درک و

  ۷۸۲/۰  برانآب هايميزان آگاهي از تشکل
  ۵۶۸/۰  كافي توجيهي و اوليه هايآموزش شدن هئارا

    اقتصادي بازدهي
  ۹۱۷/۰  برانآب هايتشکل سودآوري و اقتصادي بازدهي

  .حذف شده است ٤/٠بار عاملي کمتر از  ∗

 هاي تحقيقيافته: منبع 
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، )١٣٨٨( يردامـاد يم ميرزايـي و  يهـا افتـه ي ، کـه يو مـال  يعامـل اقتصـاد  : عامل سـوم 

ـ )١٣٨٨( زادهفيشـر  احمدوند و، )١٣٨٨( يي، موسا)١٣٨٧(همکاران  و يشاهرود  ي، وال

. مطابقـت دارد ) ١٣٨٥( ياطيخ و ينيام و ،)١٣٨٦(همکاران  و ذستگردی ي، زارع)١٣٨١(

ب آنهـا  يبرداران نصـ که از مشارکت بهره يمال و ياقتصاد يمنافع احتمال رسد کهيبه نظر م

جـاد کنـد؛   يا باال ایزهيانگبران هاي آبدر آنها براي مشارکت در تشکلبتواند  ،خواهد شد

-آب يهـا برداران با مشارکت در تشـکل معتقد است که بهره) ١٣٨٨( ييرو، موسانياز ا

توانـد  ين امـر مـ  يا ،گريد ياز سو و يافتخواهند  ستد فراوان يمنافع اقتصادبه بران، 

 .خود به دنبال داشته باشد های کشاورزیزمين ن آبيآنها را در تأم يهانهيکاهش هز

ـ    ن آن سـطح يتـر ، کـه مهـم  يعامل فرد: عامل چهارم و  ياسـتفاده از اعتبـارات دولت

 رسـترپو  - سز، گار)١٣٨٢( سامانيوليمحمد يهاهافتي جه باين نتيا است؛الت يتحص

)Garces-Restrepo, 2001(يرداماديم ، ميرزايي و )ـ )١٣٨٨ س يو آتمـ ) ١٣٨١( ي، وال

 الت ويرسـد کـه تسـه   يبـه نظـر مـ   . مطابقـت دارد  )Atmis et al., 2007(و همکـاران  

جـاد  يبران بـا ا آب يهات تشکليکننده در روند فعالليتسه يعامل مثابه به ياعتبارت دولت

  .گذار باشدتأثيرار يران بتواند بسبردا زه در بهرهيانگ

ها و ت تشکلياز وضع يبران، که آگاهآب يهاشناخت تشکل عامل درک و: عامل پنجم

ـ ا ؛ دررونـد شـمار مـی  آنها بهن يتراز مهم يهيتوج يهاارائه آموزش  يخـدر  ،نـه ين زمي

 و يق آن آگـاه يـ کـه بتـوان از طر   ييسازوکارها ط ويجاد شرايمعتقد است که ا) ١٣٨٣(

ارات آنها بـاال  ياخت ف ويها، اهداف، وظات تشکليبرداران را نسبت به فعالشناخت بهره

 ،تيـ در نها هـا و برداران به مشارکت در تشکلب بهرهيمؤثر در ترغ یتواند نقشيبرد، م

 .توسعه آنها داشته باشد

مـل  عانشـان داد کـه    يل عـامل يـ ج تحلينتـا  ،تيـ در نهاعامل بازدهی اقتصادی؛ : ششمعامل 

 يهـا تشـکل  يسودآور و اقتصادي بازدهي« ةيباال با گو يهمبستگ دارای »اقتصادي بازدهي«

 آقـاپور  ،)١٣٨٨( ميردامادی ، ميرزايي و)١٣٨٣(خدري  يهاافتهيجه با ين نتيا است؛» برانآب

ـ لي، ورم)Koppen et al., 2002( همكـاران  كـوپن و  ،)١٣٨٨( و ) Vermillion, 1997( وني
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كــوپن و نــه، ين زميــدر ا. مطابقــت دارد )١٣٨٦(همکــاران  و دســتگردی يزارعــ

بـران  آب يها براتشکل يسودآور و يمعتقدند که بازده )Koppen et al., 2002( همكاران

 .دشويممحسوب بران آب يهامشارکت در تشکل يبرداران برازه بهرهيمهم در انگ يعامل

  شنهادهايو پ يريگجهينت

ـ فعال جاد ويبه انسبت نگرش باال  از که ينفعانيذ ظاهراً ،قيج تحقيبا توجه به نتا • ت ي

ـ دارنـد، تما برخوربران آب يهاتشکل بـران،  آب يهـا جـاد تشـکل  يبـه ا  يشـتر يل بي

د يين موضوع را تأيا زين حاضر ج پژوهشيکه نتا ،ندرآنها دا ت دريا فعاليت و يعضو

 ،بـران آب يهـا شـکل ت بـه  نسـبت  بـرداران بهـره  در مثبت نگرش ايجاد براي .کنديم

 ربـط يذ يهـا سـازمان  سـوی  از بردارانبهره تشويق براي راهكارهايي است ضروري

ت يعضـو  هـا و تشکل جاديا براي )ايمنطقه آب سهامي شركت و كشاورزي جهاد(

 كـردن  چنـدمنظوره  طريـق  از ترويجـي  پيشـرفته  خـدمات  ارائه .دشو تعيين در آنها

 روستا، آبياري آب مديريت در بردارانبهره ربيشت مشاركت براي برانآب يهاتشکل

 نظر تبادل قبيل از ارتباطي هايراه از استفاده و ترويجي و آموزشي هايبرنامه اجراي

 و پيشـرو  كشـاورزان  روسـتا،  شـوراي  ترويجـي،  مـددكاران  محلـي،  رهبران مشاركت و

ـ نفعـان در ا يذ نگـرش  ارتقـاي  براي نوشتاري هاي هرسان نظـر   بـه  ينـه ضـرور  ين زمي

رکشـاورزان بـه   يق سايتشـو «ة يـ ز گوين يبندتياز لحاظ اولو ،نيافزون بر ا رسد؛ يم

ت تشـکل  يـ جـاد و فعال يبه انسبت برداران در نگرش بهره» برانآب يهاجاد تشکليا

شـود کـه   يشنهاد ميپ رو،از اين. ه استت اول را به خود اختصاص دادياولو برانآب

ة بهبـود و  ني، زميريبا اتخاذ تداب ،زان بخش آبيرامهو برن اندرکارانن و دستوالمسئ

 : ورندفراهم آ زير هایراهاز  را برانتشکل آب يهاتينفعان به فعالينگرش ذ ارتقای

 زمينـة در روسـتاها در   يج کشـاورز يتـرو  يهـا توسط گروه يفرهنگ يبسترساز −

 بران؛آب يهاجاد تشکليا يايمزا

 بـرداران نه مشارکت بهرهيجاد زمينطقه در مورد ام در يشناختانجام مطالعات جامعه −

 ؛)دولت يمآبانه از سومينگاه ق ينف(
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 و موجود؛ يونظام سنت يط فرهنگيبا توجه به شرا ،جاد تشکل متناسب هر منطقهيا −

 جاد باور ويا برداران وبهره يد آن برايفوا ت ويريج برنامه انتقال مديترو غ ويتبل −

 .يجمع يهانهق رسايرش در آنها از طريپذ

ـ بـران از ا آب يهـا تشـکل  ياعضـا  يمندتيزان رضاي، مپژوهش يهاافتهيطبق  •  گونـه ني

 يهـا تشـکل  ةتوسـع «ر يـ ر و متغيـ ن متغين ايو ب دهشها در حد متوسط برآورد تشکل

ـ از لحاظ اولو ،نيهمچن؛ ه استدست آمدهز بيدار نرابطه معنی» برانآب ـ ن يبنـد تي ز ي

 يريـ گميمنظـور اسـتفاده در تصـم   بـه  تشـکل  يرات اعضـا از نظ يمندتيرضا«ة يگو

ـ ا ت اول را به خود اختصـاص داد؛ از ياولو» هاتشکل ـ با ،روني د اذعـان داشـت کـه    ي

برداران در ا عدم مشارکت بهرهي ن مؤلفه در مشارکت ويترتواند مهميم يمندتيرضا

بـه   بـرداران و ر بهـره ير نگرش سايين عامل در تغيترياصل يحت بران وآب يهاتشکل

ت يعضـو  يان برايان روستاييدر م يغ زبانيق تبليار مؤثر از طريبس يعامل سخن، گريد

ژه داشـته  ين مسئله توجه ويدد بيبا مربوط نيزن ها باشد، که مسئوالگونه تشکلنيدر ا

 بـران، آبهـاي  نفعـان از تشـکل  منـدي ذي در راستاي رضـايت  ن،يعالوه بر ا باشند؛

  :شوديبهبود وضع موجود ارائه م برایزير  يشنهادهايپ

 بـرای  يکشـاورز  ياتيـ عمل يهـا بران در حوزهآب يهاکنواخت تشکلياستقرار  �

بـران بـا توجـه بـه     آب يهاس تشکليجاد وتأسيا( اعضا به آنها يل دسترسيتسه

  ؛)يسنجازين و يسنجامکان

هـا بـا   کلامور تش يسازراستای روانها در با تشکل يشتر بخش دولتيب يهمکار �

  ساالری؛ديوانکاهش 

هـا،  توسعه تشکل منظوربه هادولت به تشکل ياعتبارات از سو الت ويارائه تسه �

بـرداران  شمار بهرهيتعداد ب و يکشاورز هایزميناد يار زيبا توجه به وسعت بس

 ؛ ويبخش کشاورز

ـ نـه فعال يدر زم يفـ يک يهـا ن شـاخص يتـدو  و ي، طراحيسازاستاندارد � ت ي

  .برانآب يهاتشکل
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  منابع
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