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چکیده
واگذاري يا انتقـال مديريت آبيـاري را در يك تعريف كلي ميتـوان به عنـوان كاهش نقش دولت و توسعه نقش
بهرهبرداران آب در بخش مديريت آبياري دانست .مشاركت فرآيندي است كه به افراد بهرهبردار در كليه مراحل برنامه،
فرصت اظهارنظر داده و نظارت آنان را در مراحل برنامهريزي و اجراي برنامه دخالت ميدهد .لذا ضروري است ،مشاركت
كشاورزان عضو تشکل آببران در مديريت شبکههاي آبياري مورد بررسي قرارگيرد .دراينراستا ،جامعه آماري با ۴۲۲۰
نفر از تشکل آببران انتخاب شد و با توجه به اينکه نمونهگيري در دو شبکه آبياري با ويژگيهاي خاص خود صورت
ميگرفت ،نمونهگيري مورد استفاده در اين پژوهش نمونهگيري تصادفي طبقهاي با انتساب متناسب بود و در هر يك از
شبکهها نمونه ها به تناسب اينکه در باالدست ميانه و يا پايين دست شبکه مستقر باشند انتخابشدند .براي تعيين حجم
نمونه از جامعه آماري ،از جدول كرجسي و مورگان استفاده و حجم نمونه  36۴نفر برآوردشد و در نهايت تعداد 351
پرسشنامه جمعآوري و تحليلشد .پس از تکميل پرسشنامهها ،دادههاي كمي موجود در پرسشنامه ،كدگذاري و توسط نرم
افزار  SPSSتحليل آماري شدند .پس از تجزيه و تحليل داده ها مشخصگرديد ،مشاركت ،موجب افزايش مسئوليتپذيري
و رضايتمندي كشاورزان در نگهداري و بهرهبرداري از شبکه هاي آبياري ميشود .در نهايت نتيجهگرفتهشد ،مديريت
مشاركتي در مقايسه با بخش مديريت دولتي بر عملکرد شبکههاي آبياري و زهکشي كارون بزرگ نقش موثرتري بازي
مي كند.

واژههاي كليدي :مشاركتمردمي ،مديريتشبکهآبياري
مقدمه

با توجه به محدود بودن منابع آب در كشور و با
عنایت به باالبودن هزینههای اجرایی ایجاد توسعه
پایدار در بخش آب ،مشاركت مردم در طرحهای توسعه
منابع آب مورد توجه قرار گرفته است .مشاركت مردم،
با رفع موانع و راهکارهای نوین ،موجبات نگهداری و
حفاظت هرچه بهتر از تأسیسات توزیع و انتقال آب را
به دنبال خواهد داشت .از طرفی با حضور كشاورزان در
عرصه اجراء و بهرهبرداری طرحها ،صرفهجویی در
هزینهها و تسریع در اجراء و استفاده بهینه آب از
دستاوردهای این امر به شمار میرود .آشنایی با دیدگاه

و نقطه نظرات مردم در رابطه با طرح و نحوه همکاری
آنان در احداث و بهرهبرداری شبکههای آبیاری منجر
به پیشنهادهای مؤثر به منظور ساماندهی و تجهیز و
نوسازی اراضی كشاورزی و پایداری شبکههای آبیاری
خواهد شد .بنابراین ،توسعه پایدار یعنی بهرهبرداری از
منابع طبیعی با در نظرگرفتن كلیه ابعاد زیستبومی،
فرهنگی ،اجتماعی و غیره از طریق مشاركت مردم با
سازماندهی یکپارچه و هماهنگی منابع موجود ،می
باشد(بقایی و همکاران .)1390 ،مشاركت فرآیندی
است كه به افراد بهرهبردار در كلیه مراحل برنامه،
فرصت اظهار نظر داده و نظارت آنان را در مراحل
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برنامهریزی و اجرای برنامه دخالت میدهد .در این
فرآیند هزینهها و منافع حاصل از اجرای برنامه بین
تمام افراد تقسیم میشود و امکان افزایش كارایی
برنامههای توسعهای را فراهم میآورد (لیپین و
همکاران .)2012، 1تجربه نشاندادهاست ،بسیاری از
برنامههای توسعهای كه توسط عوامل خارجی اجرا و
حمایت میشوند ،پایدار نبوده و به مرور زمان دچار
مشکلمیشوند در حالی كه افزایش مشاركت مردم
روستایی به طور فعال و پویا ،باعث نگهداری و حفظ
پایداری پروژههای توسعه میگردد .حمایت سیاسی،
احساس مالکیت بر پروژه و حفظ نظامهای
خدماترسانی ،از جمله مزایای مشاركت در این زمینه
است .افزون بر این ،مشاركت ،امکان استفاده كارآمدتر
از منابع موجود برای دستیابی به اهداف پروژههای
توسعه را فراهم میسازد .به عنوان مثال مشاركت از
طریق كاهش سوءتفاهم و اختالفات احتمالی ،باعث
ذخیره زمان و انرژی برای فعالیتهای مفیدتر میشود.
از طرفی وقتی مردم مسئولیت انجام برخی از كارها را
میپذیرند ،غالباً نیاز به منابع و نیروی انسانی پرهزینه
خارجی كمتر میشوند(اسمیت و همکاران.)2015،2
با توجه به اینکه در فرآیندهای توسعه پایدار،
انسانها بازیگران و مجریان اصلی توسعه به حساب
میآیند پس مشاركتهای مردمی در توسعه پایدار
اهمیتی بیش از پیش مییابد .بنابراین میتوان گفت
كه مشاركت مسالهای است كه تمام وجود پایداری را
احاطه كرده است و بدون بحث پایداری بیمعنی خواهد
بود .در حقیقت میتوان برداشتها و تفاسیر مختلفی از
مقوله مشاركت داشت كه در ارتباط نزدیک و مستقیم
با مفهوم استنباط شده از توسعه و زمینه غالب آن قرار
میگیرد .چنان كه توسعه در مفهوم مدرنیزاسیون و
پیشرفت اقتصادی ،توسعه در مفهوم برنامهریزی
مشترک و حل مسأله و در نهایت توسعه در مفهوم و
زمینه فراگیری اجتماعی ،بهبود عدالت و كاهش
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آسیبپذیری ،معانی و مفاهیم متفاوتی از مشاركت را
در پی خواهند داشت( تصدیقی.)1390،
مشاركت و سرمایه اجتماعی دارای رابطه متقابل
هستند ،در نتیجه درباره نقش بالقوه كشاورزان و
مؤسسات محلیشان درپذیرش برنامههای ترویج
وتوسعه ،سرمایه اجتماعی را هم بایستی مدنظر
قرار دهیم .اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
مشاركت اجتماعی را شکلهای مختلف سرمایه
اجتماعی میداند(حامد مقدم.)1379 ،
برای دستیابی به امنیت غذایی خانوار و پیشرفت
جوامع روستایی در مسیر توسعه ،ضروری است كه
اقشار مختلف كشاورزان در قالب گروهها و تشکلهای
مختلف سازمان یافته و در برنامهها مشاركت نمایند.
مشاركت فرآیندی است كه درآن سهامداران
سیاستهای طرحریزی ،موقعیتهای سرمایهگذاری و
تصمیمات مدیریتی كه بر اجتماعات آنها اثرگذار خواهد
بود را تحت تأثیر خود قرارداده و حس الزم و ضروری
مالکیت را برقرار میسازد(شریفی .)1388،
با توجه به اهمیت این موضوع ،مطالعات بسیاری
در كشور انجامگرفته است .شریفی ( )1388در تحقیقی
به بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت بهرهبرداران در
شبکه آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد جیرفت در
استان كرمان پرداخت .نتایج تحلیل رگرسیون به روش
گام به گام نشانداد ،شش متغیر انسجام اجتماعی،
میزان وابستگی به آب سد ،مدیریت مطلوب سازمان
آب منطقهای ،رضامندی ،سابقه فعالیت كشاورزی و
هماهنگی بین نهادهای مسئول بیش از  70درصد
تغییرات مشاركت در شبکههای آبیاری را تعیین
میكنند .توتونچی( )1389در تحقیقی به بررسی
شناسایی عوامل مؤثر بر مشاركت گندمكاران
شهرستان دزفول در مدیریت شبکههای آبیاری و
زهکشی پرداخت .نتایج مطالعه نشان داد ،بین
متغیرهای مشاركت اجتماعی ،نگرش به مشاركت در
1- LePine et.al
2- Smith et.al
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مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی ،شركت در
كالسهای آموزشی ،میزان زمین آبی تحت كشت
گندم ،میزان زمین زراعی تحت مالکیت ،نوع منبع آب،
میزان درآمد حاصل از كشاورزی ،عملکرد محصول
گندم ،نوع نظام بهرهبرداری و تنوع كشت با متغیر
وابسته مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری و
زهکشی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
آقاپور( )1388در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش تشکلهای مردمی مرتبط با آب در شهرستان
گتوند پرداخت .نتایج مطالعه نشانداد ،ویژگی
اجتماعی ،اقتصادی ،فردی و شغلی كشاورزان در
احتمال پذیرش مشاركت در مدیریت منابع آبی منطقه
مؤثر بوده و از جمله متغیرهای تاثیرگذار ،تحصیالت،
درآمد ،تجربه كشاورزی ،تملک بر زمینهای زراعی و
داشتن شغل غیر كشاورزی اشاره نمود كه در این میان
تحصیالت با توجه به اثر نهایی این متغیر ،بیشترین
تأثیر مثبت را نشانداد و دو عامل جمعیت خانوار و
داشتن تنوع تولیدی از عواملی بودند كه تاثیر منفی بر
احتمال پذیرش تشکلها داشتند .فهام و
همکاران( )20081در مطالعهای با عنوان بررسی عوامل
مؤثر بر مشاركت روستاییان بر مدیریت منابع آب و
خاک در حوضه حبله رود به نتیجه رسیدند كه اندازه
خانوار ،تعداد دفعات سفر به شهر ،سطح مشاركت در
پروژههای قبلی ،آگاهی از اهداف طرح ،آگاهی از
تأثیرات مخرب بر منابع طبیعی ،تماس با كارشناسان
فنی و بازدید از پروژه های نمونه ،همبستگی مثبت و
معنیداری با سطح مشاركت روستاییان در منابع آب
دارند .همچنین سطح مشاركت در كالسهای ترویجی
رابطه مثبت و معنیداری با سطح مشاركت روستاییان
در منابع آب دارد و بین میزان درآمد حاصل از شغل
دوم با میزان مشاركت روستائیان رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد .مطالعه عزیزی خالخیلی و
زمانی )2009( 2در مورد سازههای مؤثر بر مشاركت
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كشاورزان در شبکه آبیاری سد درودزن دراستان فارس
نشان داده است تعداد خانوار ،وابستگی به سد و سطح
تحصیالت كشاورزان از مهمترین عوامل در جلب
مشاركت مردم در مدیریت آن بودهاند .توكلی و
همکاران( )1391نیز در مطالعهای با عنوان "بررسی
مشاركت مردمی در رابطه با سطح توسعه روستایی
مطالعه موردی :روستای گرم ساالررضا" نشان دادند،
بین مشاركت و سطح توسعه یافتگی روستاها در سطح
 95%رابطه معنیداری وجود دارد .یعنی هر چه میزان
مشاركت بیشتر باشد توسعه روستا در سطح باالتری
قرار میگیرد .منفرد ( )1391نیز در تحقیقی با عنوان
"تعیین كنندههای مشاركت كشاورزان در تعاونیهای
تولید :مورد مطالعه استان بوشهر" نتیجه گرفت،
خدمات آموزشی ترویجی ،دانش فنی ،استفاده از
رسانهها ،نگرش نسبت به تعاونی و روابط كاركنان
جهادكشاورزی با میزان مشاركت كشاورزان در
تعاونیها در سطح  %99دارای رابطه معنیداری است.
میرزایی و میردامادی( )1391در مطالعهای با عنوان
"سازههای مختلف تأثیرگذار بر تمایل كشاورزان استان
گلستان به مشاركت در تشکلهای آببران" نتیجه
گرفتند ،متغیرهای فاصله مزرعه تا مركز خدمات
كشاورزی ،میزان اراضی كشاورزی ،سطح زیركشت
آبی ،درآمد ساالنه زراعی ،استفاده از منابع اطالعاتی و
میزان تماسهای ترویجی با تمایل كشاورزان به
مشاركت در تشکلهای آببران رابطه معنیداری
دارند .نجفی و شیروانیان( )1392در مطالعهای اقدام به
بررسی موانع مشاركت آببران در مدیریت شبکههای
آبیاری و زهکشی درودزن استان فارس نمودهاند .نتایج
مطالعه حاكی از آن بود ،بطور كلی میزان مشاركت
آببران در مراحل مختلف طرح تکمیلی شبکه آبیاری
و زهکشی درودزن در سطح پایینی قرار دارد .این در
حالی است كه بر اساس بخش دیگری از یافتههای
مطالعه ،آببران نیاز به مشاركت را احساس كردهاند.
1-Faham
2-Azizi Khalkheili
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براساس نتایج مطالعه ،موانع مشاركت در محدوده
شبکه آبیاری و زهکشی درودزن ،به ترتیب اولویت
عبارتند از :سازمانهای دولتی ،سازمانهای محلی،
مشکالت اقتصادی آببران ،عدم كفایت ،تفاهم و
همکاری موجود بین آببران ،عدم توجه كافی به
آموزش و ترویج و ناكافی بودن آب توزیعی بین
آببران .در این تحقیق ،استقرار نظام مشاركت مردمی
در مدیریت شبکه های آبیاری گتوند و عقیلی و
همچنین ویژگیهای فردی  -اقتصادی و اجتماعی
بهره برداران دارای حقابه و نقش بهره برداران در
مدیریت ،حفاظت و نگهداری ،انتقال و توزیع آب شبکه
مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها

شركت بهره برداری از شبکه های آبیاری و
زهکشی كارون بزرگ (گتوند) از شركت های
زیرمجموعه سازمان آب و برق خوزستان و وزارت نیرو
بوده و وظیفه آن تأمین آب مشتركین خود (عموماً
كشاورزان و شركت های زراعی) از محل رودخانه
كارون می باشد .این شركت در حال حاضر مدیریت
(وظیفه نگهداری و بهره برداری) چندین شبکه آبیاری
كه همگی آنها از محل رودخانه كارون آبگیری
می كنند ،شامل شبکه آبیاری گتوند ،عقیلی ،دیمچه،
میان آب شوشتر ،شمال شرق اهواز ،شرق گرگر و شرق
شعیبیه را به عهده دارد .آب این شبکه ها عموماً در
بخش كشاورزی و اندكی از آن نیز در بخش های
صنعت ،پرورش ماهی ،دام و طیور و شرب مورد
استفاده قرار میگیرد .شبکه آبیاری گتوند از شمال به
اراضی منابع طبیعی گتوند و جاده شوشتر – دزفول و
از شرق به كوههای عقیلی و رودخانه كارون و از غرب
به منطقه شعیبیه و رودخانه دز و رودخانه شور و از
جنوب به شهرستان شوشتر و رودخانه كارون محدود
می گردد .با عبور رودخانه كارون و دز این منطقه یکی
از پرآب ترین مناطق كشور میباشد و تمام آب منطقه
از رودخانه كارون در محل سد انحرافی گتوند تامین
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می شود .عمــده محصوالت كشاورزی منطقه شامل
گندم ،جو ،ذرت ،سبزیجات ،صیفی جات ،یونجه،
سودانگراس ،برنج ،مركبات ،نیشکر ،چغندر قند و بطور
كلی به استثنای محصوالت سردسیری كلیه
محصوالت در این منطقه كشت می شوند .مساحت
ناخالص شبکه های آبیاری گتوند  47710هکتار،
مساحت خالص شبکه های آبیاری  37000هکتار كه
شبکه آبیاری عقیلی با مساحت  7225هکتار (ناخالص)
و شبکه آبیاری گتوند با مساحت  7215هکتار
(ناخالص) كه هردو شبکه در اختیار زارعین و خرده
مالکین مناطق گتوند و عقیلی قرار دارند و شبکه آبیاری
دیمچه (كشت و صنعت كارون)  33270هکتار ناخالص
كه اراضی قابل كشت نیشکر پیش بینی شده 24948
هکتار و بقیه غیر قابل كشت نیشکر و در اختیار شركت
غیر نیشکری كارون قرار دارند .ظرفیت نهایی كانال
اصلی گتوند  92/5متر مکعب در ثانیه كه مناطق گتوند
و دیمچه را تامین آب می نماید و ظرفیت نهایی كانال
اصلی عقیلی  12متر مکعب در ثانیه كه منطقه عقیلی
را تامین آب می نماید .زهکش های شبکه های گتوند
همگی از نوع روباز می باشند كه بعضی از آنها خط
القهر منطقه بوده و بصورت زهکش مادر از آنها استفاده
می شود (زهکش طبیعی)؛ ولی به منظور جمع آوری
آبهای اضافی آبیاری و آبهای حاصل از بارندگی
بستگی به نیاز منطقه زهکش هایی احداث شده است
كه كلیه آنها به زهکش مادر منطقه می ریزند و در
نهایت به رودخانه كارون منتهی می شوند(احتمایی،
 .)1376تحقیق حاضر از نوع تحقیقات كاربردی و از
لحاظ روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی از نوع علمی-
مقایسه ای است .در تحقیق توصیفی با استفاده از
مطالعه كتابخانهای و روشهای میدانی ،جمعآوری
اطالعات صورت گرفته و یافتههای حاصل با آمارهایی
نظیر درصد ،فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و واریانس
توصیف میگردد .در این نوع تحقیق ،با استفاده از نتایج
تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به كمال رساندن
رفتارها ،روش ها ،ابزار ،وسایل ،تولیدات ،ساختارها و
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الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.
به لحاظ اینکه هدف تحقیق حاضر پیاده سازی نظام
كارای مدیریت در شبکه های فرعی آبیاری دشت
عقیلی و گتوند است می توان آن را یک تحقیق
كاربردی به حساب آورد .بسته به نوع تحقیق و موضوع
آن برای انجام تحقیق می توان روش های گوناگونی
به كار برد و معموالً محققان در مورد تعریف مشخص
از انواع روش ها اتفاق نظر نداشته و بر این اساس
تقسیم بندی های متفاوتی از روش های تحقیق به
عمل آورده اند .جامعه آماری تحقیق حاضر را،
كشاورزان عضو تشکل آب بران در شبکه های آبیاری
گتوند وعقیلی در استان خوزستان تشکیل داده ،بنابر
آمارهای ارائه شده تعداد جامعه آماری كشاورزان این
تشکلها برابر با  4220نفر بهرهبردار بودند .با توجه به
اینکه نمونهگیری در دو شبکه آبیاری با ویژگیهای
خاص خود صورت گرفت ،نمونه گیری استفاده شده در
این پژوهش از نوع نمونهگیری تصادفی طبقهای با
انتساب متناسب بود و در هر یک از شبکهها نمونهها

به تناسب اینکه در باالدست میانه و یا پایین دست
شبکه مستقر باشند انتخاب شدند .برای تعیین حجم
1
نمونه از جامعه آماری ،از جدول كریجسی و مورگان
استفاده شد و حجم نمونه  364نفر برآورد گردید و در
نهایت تعداد  351پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد.
جدول شماره  1جامعه ،نمونه آماری و پرسشنامههای
جمعآوری شده را به تفکیک شبکه آبیاری گتوند و
عقیلی نشان میدهد.
برای گردآوری اطالعات از دو روش مطالعه
كتابخانهای و مطالعه میدانی استفاده شد .ابتدا اسناد،
مدارک ،كتابها ،مجلههای علمی و منابع اینترنتی و
نظرات كارشناسان خبره مورد بررسی قرار گرفت و از
نتایج بررسیهای انجام شده در زمینه موضوع تحقیق
در شناسایی متغیرهای تحقیق ،تدوین چارچوب نظری
و استخراج متغیرها و فرضیههای تحقیق استفاده شد.
در مطالعه میدانی برای بهدست آوردن اطالعات مورد
نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه
به جمعآوری اطالعات الزم برای دستیابی به اهداف
و پاسخ پرسشهای تحقیق اقدام شد.

جدول -1جامعه و نمونه آماری تحقیق
پرسشنامه

جامعه آماری

جامعه آماری

نمونه آماری

شبکه آبیاری گتوند

2027

175

166

شبکه آبیاری عقیلی

2193

189

185

مجموع

4220

364

351

اطالعات مندرج در پرسشنامه از طریق شناسایی و
استخراج متغیرهای مورد نیاز از مطالعات كتابخانهای و
جستجوی منابع اینترنتی ،پیشینهی نگاشتهها و مبانی
نظری تحقیق تهیه شد .پرسشنامهی طراحی شده
شامل چهار بخش بود .بخش اول به ویژگی های
فردی و حرفه ای اختصاص داشت .بخش دوم مربوط
به مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری بود ،به 7

جمعآوری شده

گویه ،بخش سوم به رضایتمندی اختصاص داشت با
 7گویه و بخش چهارم تأمین آب با  6گویه بود .در
پرسشنامه طراحی شده ،برای همه گویهها از طیف
لیکرت استفاده شد و به این ترتیب برای گزینههای
خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط،كم به ترتیب ضرایب 2 ،3 ،4
و  1در نظر گرفته شد .به منظور تعیین روایی ابزار
تحقیق ،از روش پانل متخصصان استفاده شده است.
1-Krejcie and Morgan
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بودن پرسشنامه از آنها نظرخواهی شد .در پایان
پرسشنامه نهایی تهیه و آماده سنجش پایانی شد.
به منظور تایید پایایی پرسشنامهی طراحی شده
قبل از ورود به مرحلهی جمعآوری اطالعات در مقیاس
وسیع ،از یک مطالعهی پیشاهنگ  30پرسشنامهای كه
در نزدیکترین روستاها نسبت به شبکههای آبیاری و
خارج از نمونهی توزیع گردید ،استفاده شد و نتایج
ضریب الفای كرونباخ بدست آمده ،حاكی از قابل قبول
بودن اعتبار پرسشنامه برای انجام تحقیق بود.

به این ترتیب كه چندین نسخه از پرسشنامه طراحی
شده را در اختیار اساتید ،كارشناسان و متخصصانی
مرتبط با موضوع مشاركت بهرهبرداران در مدیریت
منابع آب ،قرار داده شد و از آنان خواسته شد كه درباره
محتوی سؤاالت ،شکل و ظاهر پرسشنامه نظرات خود
را بیان كنند .سپس پرسشنامه را جمعآوری و با استفاده
از نتایج حاصله از نظرات متخصصان و كارشناسان،
پرسشنامه اصالح شد .در گام بعدی تعدادی از
پرسشنامههای اصالح شده را با استفاده از تعدادی از
مخاطبین تحقیق تکمیل نموده و درباره روشن و گویا

جدول-2آلفای کرونباخ متعیرهای پژوهش
متغیر

میزان آلفا

مدیریت مشارکتی

0/75

رضایتمندی

0/71

تامین آب

0/86

معیار) و آمارهای استنباطی (همبستگی ،مقایسه
میانگین و رگرسیون) بود .متغیرهای مورد بررسی در
این پژوهش شامل متغیرهای وابسته و مستقل بودند.
جدول شماره  ،3اجزاء متغیرهای مستقل و وابسته را به
تفکیک نشان میدهد.

پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادههای كمی موجود
در پرسشنامه ،كد گذاری و توسط نرم افزار SPSS
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .آزمونهای
آماری مورد استفاده برای این بخش از دادهها شامل
آمارهای توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،درصد
فراوانی تجمعی ،میانگین ،بیشینه و كمینه ،انحراف

جدول-3متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش
نام متغیر

تعداد گویه

نوع متغیر

مقیاس

مدیریت مشارکتی

7

وابسته

رتبهای

رضایتمندی

7

وابسته

رتبهای

تامین آب

6

وابسته

رتبهای

سن

مستقل

فاصلهای

جنسیت

مستقل

فاصلهای

وضعیت تاهل

مستقل

اسمی

سطح تحصیالت

مستقل

رتبهای

میزان اراضی

مستقل

اسمی
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نتایج

نظر به اهمیت شناخت ویژگیهای فردی و
حرفهای نمونه تحقیق در درک و تفسیر یافتهها ،این
اطالعات در جدول شماره  4توصیف شدهاست.
جدول -4توزیع فراوانی پاسخگویان
بر اساس
سن

وضعیت تاهل

جنسیت

مدرک تحصیلی

تعداد قطعات زمین

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

نوع
*

241

68/7

68/7

*

110

31/3

100

متاهل

306

87/2

87/2

مجرد

45

12/8

100

مرد

343

97/7

97/7

زن

8

2/3

100

بیسواد

30

8/5

8/5

ابتدایی

143

40/7

49/3

راهنمایی

112

31/9

81/2

دیپلم

48

13/7

94/9

باالتر از دیپلم

18

5/1

100

>  1هکتار

34

9/7

9/7

 1تا  2هکتار

112

31/9

41/6

 2تا  5هکتار

139

39/6

81/2

<  5هکتار

66

18/8

100

>  45سال
<  45سال

مطابق جدول شماره  4میانگین سنی پاسخگویان
تقریبا  43سال ،انحراف معیار تقریبا 10سال ،كمینه و
بیشینه سن پاسخگویان به ترتیب 25و  65سال بود.
،اكثریت افراد پاسخ دهنده متاهل و مرد بودند.
همچنین میانگین و انحراف معیار میزان اراضی آبی
پاسخگویان به ترتیب  2/67و  0/889سال و كمینه و
بیشینه زمین پاسخگویان نیز به ترتیب  1و  23هکتار
بود.

به منظور شناسایی مهمترین اولویتهای موثردر
خصوص مشاركت و رضایتمندی از  7گویه و تأمین
آب از  6گویه در مدیریت شبکههای آبیاری با مدیریت
مشاركتی در قالب طیف لیکرت استفاده شد.
اولویتبندی گویه ها بر اساس ضریب تغییرات انجام
شد .نتایج حاصل از آنها در جدول  5نشان دادهشد.
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جدول  -5اولویتبندی گویهها در مدیریت شبکه آبیاری با مدیریت مشارکتی

2

23

107

219

0/643

3/54

0/181

22

116

171

42

0/767

2/66

0/288

 4میزان همکاری کشاورزان با شرکت بهره برداری در توزیع آب را در چه حدی ارزیابی میکنید؟ 27

142

136

46

0/813

2/57

0/316

52

117

148

34

1/04

2/46

0/422

 6آیا مشارکت تمایل کشاورزان را برای همکاری با شرکت بهره بردار افزایش داده است؟ 94

102

108

47

1/00

2/30

0/434

7

کشاورزان تا چه اندازه از عملکرد تعاونی آب بران رضایت دارند؟

174

113

36

28

0/930

1/76

0/528

1

آیا در خصوص تامین آب با توجه به میزان بهای آب رضایت داشته اید؟

6

69

130

146

0/81

3/18

0/254

2

میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد با تخلفات و متخلفین چقدر است؟

23

84

145

99

0/88

2/91

0/302

3

آیا کانال ها و دریچه ها برای تامین آب مشکلی نداشته اند؟

62

81

134

74

1/00

2/62

0/381

4

آیا عوامل تامین آب برخورد مناسبی با شما داشته اند؟

110

186

48

7

0/71

1/86

0/382

5

میزان رضایت شما از نحوه برخورد مسؤلین توریع آب و میراب ها چقدر است؟

93

182

63

13

0/77

1/98

0/388

6

آیا پرسنل تعاونی آبران پیگیر مشکالت شما بودهاند و از آنها رضایت داشته اید؟

131

156

54

10

0/78

1/83

0/426

7

میزان رضایت شما از نحوه برخورد مسؤلین عقد قرارداد چقدر است؟

139

152

51

9

0/78

1/80

0/433

1

میزان استفاده کشاورزان از روشهای نوین آبیاری چه مقدار می باشد؟

10

42

71

228

0/813

3/47

0/234

10

94

169

78

0/771

2/89

0/266

3

آیا عوامل نظارتی در تامین آب مورد نیاز نظارت دارند؟

27

144

139

141

0/797

2/55

0/312

4

به نظر شما آیا کشاورزان آب را هدر می دهند؟

30

91

154

76

0/879

2/78

0/316

5

آیا مقدار آب تامین شده جوابگوی کشت شما بوده است؟

52

115

115

69

0/967

2/56

0/377

6

آیا آب در محل مناسب(دریچه) به شما تحویل داده می شود؟

80

128

84

59

1/01

2/34

0/431

اولویت

خیلی زیاد () 1

زیاد () 2

متوسط () 3

کم ()4

انحراف معیار

میانگین رتبه

CV

14

84

152

101

0/257

2/96

0/086

1
2

گویهها در مدیریت شبکههای آبیاری
پس از اجرای طرح مشارکت ،تا چه اندازه ای حضور شرکت بهره برداری در
فعالیت های مربوط به آب مفید می دانید؟
آیا میدانید بهای آب چگونه در قرارداد محاسبه می شود؟

گویههای مشارکت

 3میزان مشارکت کشاورزان در تعمیرات شبکه های آبیاری را در چه حدی ارزیابی می کنید؟

 5میزان مشارکت کشاورزان در نگهداری شبکه های آبیاری را در چه حدی ارزیابی می کنید؟

گویه های رضایتمندی
گویه های تامین آب

2

میزان شفاف سازی و ارائه اطالعات صحیح در خصوص امور آبیاری توسط مدیران
و کارکنان شرکت بهره برداری را در چه حدی ارزیابی می کنید؟

به منظور تعیین تفاوت معنیدار بین نظرات
پاسخگویان در خصوص ارتباط بین مشاركت،
رضایتمندی و تامین آب در مدیریت شبکههای
آبیاری بر حسب سطوح متغیرهای سن و وضعیت تأهل
از آزمون  tمستقل استفاده شد .همانگونه كه در جدول
شماره  6مشاهده میشود ،تفاوت آماری معنیداری در
سطح  1درصد بین میانگین سطوح سن پاسخگویان
در ارتباط رابطه با بحث مشاركت در مدیریت

شبکههای آبیاری وجود دارد .به عبارتی دیگر بین
دیدگاه كشاورزانی كه كمتر از  45سال سن دارند با
كشاورزانی كه بیشتر از  45سال ،سن دارند تفاوت
وجود دارد .به طوری كه با توجه به میانگینهای بدست
آمده میتوان گفت پاسخگویانی كه كمتر از  45سال
سن دارند ،نسبت به دیگر پاسخگویان مشاركت
بیشتری در مدیریت شبکههای آبیاری داشتند اما
تفاوت آماری معنیداری بین میانگین سطوح وضعیت
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سن و وضعیت تأهل پاسخگویان در رابطه با
رضایتمندی و تأمین آب كشاورزان در مدیریت
مشاركتی شبکههای آبیاری مشاهده نشده است.

تأهل (متأهل و مجرد) پاسخگویان در ارتباط با
مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری مشاهده نشد.
همچنین تفاوت آماری معنیداری بین میانگین سطوح

جدول  -6مقایسه دیدگاه بهرهبرداران در خصوص مشارکت ،رضایتمندی و تامین آب در مدیریت شبکه
آبیاری بر حسب سن و وضعیت تأهل
متغیر

متغیر
سن

مشارکت
تاهل

سن
رضایتمندی
تاهل

سن
تامین آب
تاهل

سطوح متغیر

تعداد

میانگین

>45

241

18/62

<45

110

17/57

متاهل

306

18/20

مجرد

45

18/91

>45

241

16/27

<45

110

16/07

متاهل

306

16/29

مجرد

45

15/64

>45

241

16/79

<45

110

17/27

متاهل

306

16/69

مجرد

45

15/61

T

سطح معنیداری

2/94

**0/003

0/157

0/772

0/609

0/619

1/390

0/145

1/370

0/111

1/030

0/164

** :معنیداری با اطمینان  99درصد

به منظور مقایسهی میانگین بین متغیرهای
مشاركت با میزان مشاركت پذیری در مدیریت
شبکههای آبیاری ،رضایتمندی با میزان مشاركت
پذیری در مدیریت شبکههای آبیاری ،تأمین آب با
میزان مشاركت پذیری در مدیریت شبکههای آبیاری
بر حسب سطوح مختلف تحصیلی پاسخگویان ،از
آزمون  Fاستفاده شد .بر طبق نتایج جدول  7بین
میانگین "میزان مشاركت" پاسخگویان با توجه به
سطح تحصیلی پاسخگویان ،با سطح اطمینان 95
درصد تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد .بنابراین با

توجه به نتایج جدول ،میانگین دیدگاه پاسخگویان در
خصوص میزان مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری
با میزان مشاركتپذیری در میان پاسخگویانی كه
دارای تحصیالت باالتری هستند نسبت به كسانی كه
تحصیالت پایینتری دارند بیشتر میباشد .اما بین
میانگین دیدگاه پاسخگویان در خصوص متغیرهای
تأمین آب و رضایتمندی با توجه به سطوح تحصیلی
آنها ،تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشده است .در
واقع ،این متغیرها از دیدگاه پاسخگویان به طور
معنیداری تحت تأثیر سطوح مختلف تحصیالت قرار
نگرفتهاند.
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جدول  -7مقایسه ی میانگین بین متغیرهای پژوهش بر حسب سطح تحصیالت
متغیر های معیار

مشارکت

رضایتمندی

تآمین آب

سطوح تغییر

فراوانی

میانگین رتبه ای

بیسواد

30

92/05

ابتدایی

143

101/18

راهنمایی

112

84/89

دیپلم و باالتر

66

75/81

بیسواد

30

86/24

ابتدایی

143

113/92

راهنمایی

112

71/78

دیپلم و باالتر

66

49/06

بیسواد

30

100/44

ابتدایی

143

96/98

راهنمایی

112

77/55

دیپلم و باالتر

66

86/44

آماره F

0/103

0/734

1/77

سطح معناداری

**0/029

0/532

0/152

** :معنیداری با اطمینان  99درصد
* :معنیداری با اطمینان  95درصد

به منظور تعیین همبستگی بین متغیرهای مستقل
تحقیق با متغیر مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری
از آزمون همبستگی استفاده شد ،به طوری كه برای
متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت
با میزان مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری از
ضریب همبستگی اسپیرمن و برای متغیرهای میزان
اراضی آبی ،رضایتمندی ،تأمین آب و سن از ضریب

همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج جدول  8نشان
داد كه از متغیرهای بررسی شده ،بین رضایتمندی،
تأمین آب و سن با میزان مشاركت در مدیریت
شبکههای آبیاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد،
و بین جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان اراضی و سطح
تحصیالت با متغیر میزان مشاركت در مدیریت
شبکههای آبیاری همبستگی معنی داری وجود ندارد.

جدول-8تحلیل همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با مشارکت در مدیریت شبکه آبیاری
متغیر

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

جنسیت

اسپیرمن

0/041

0/449

وضعیت تأهل

اسپیرمن

0/076

0/157

میزان اراضی آبی

پیرسون

0/035

0/509

رضایتمندی

پیرسون

**0/349

0/000

تأمین آب

پیرسون

**0/144

0/007

سن

پیرسون

**0/156

0/003

تحصیالت

اسپیرمن

0/002

0/972
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نتیجه گیری

بهمنظور سنجش وجود تفاوت احتمالی میان دیدگاه
پاسخگویان در خصوص ارتباط بین مشاركت در
مدیریت شبکههای آبیاری بر حسب سطوح متغیرهای
سن و وضعیت تأهل از آزمون  tمستقل استفاده شد.
نتایج نشان داد كه تفاوت آماری معنیداری در سطح
 1درصد بین میانگین سطوح سن پاسخگویان در رابطه
با بحث مشاركت در مدیریت شبکه آبیاری وجود دارد.
به عبارتی دیگر بین دیدگاه كشاورزانی كه كمتر از 45
سال سن دارند با كشاورزانی كه بیشتر از  45سال ،سن
دارند تفاوت وجوددارد به طوری كه با توجه به
میانگینهای بهدست آمده میتوان گفت پاسخگویانی
كه كمتر از  45سال سن دارند ،نسبت به دیگر
پاسخگویان مشاركت بیشتری در مدیریت شبکههای
آبیاری دارند.
همچنین تفاوت آماری معنیداری بین میانگین
سطوح وضعیت تأهل (متأهل و مجرد) پاسخگویان در
ارتباط با مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری
مشاهده نشد .به منظور سنجش وجود تفاوت احتمالی
میان دیدگاه پاسخگویان در خصوص رضایت مندی
كشاورزان از وضعیت مدیریت مشاركتی شبکههای
آبیاری بر حسب سطوح متغیر های (سن و وضعیت
تأهل) از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج حاكی از
آن بود ،تفاوت آماری معنیداری بین میانگین سطوح
سن و وضعیت تأهل پاسخگویان در رابطه با
رضایتمندی كشاورزان از مدیریت مشاركتی
شبکههای آبیاری مشاهده نشد .به منظور سنجش
وجود تفاوت احتمالی میان دیدگاه پاسخگویان در
خصوص ارتباط بین تأمین آب در شبکههای آبیاری با
میزان مشاركت در مدیریت این شبکههای بر حسب
سطوح متغیر های (سن و وضعیت تأهل) از آزمون t
مستقل استفاده شد .همانگونه كه نتایج نشان داد،
تفاوت آماری معنیداری بین میانگین سطوح سن و
وضعیت تأهل پاسخگویان در رابطه با تأمین آب در
شبکههای آبیاری با میزان مشاركت در مدیریت این
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شبکهها مشاهده نشد .به منظور مقایسهی میانگین بین
متغیر میزان مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری
برحسب سطوح مختلف تحصیلی ،از آزمون  Fاستفاده
شد .نتایج نشان داد ،میزان مشاركت پاسخگویان با
توجه به سطوح مختلف تحصیلی آنان ،با سطح
اطمینان  95درصد تفاوت آماری معنی داری مشاهده
شد .بنابراین با توجه به نتایج جدول ،میانگین دیدگاه
پاسخگویان در خصوص میزان مشاركت در مدیریت
شبکه آبیاری با میزان مشاركتپذیری در میان
پاسخگویانی كه دارای تحصیالت باالتری هستند
نسبت به كسانی كه تحصیالت پایینتری دارند بیشتر
میباشد .به منظور مقایسه ی میانگین بین متغیر
میزان رضایتمندی با میزان مشاركت در مدیریت
شبکههای آبیاری بر حسب سطوح مختلف تحصیلی،
از آزمون  Fاستفاده شد .نتایج نشان داد ،میزان رضایت
پاسخگویان با توجه به سطوح مختلف تحصیلی آنان،
تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد .به منظور
مقایسه ی میانگین بین متغیر تأمین آب با میزان
مشاركت در مدیریت شبکههای آبیاری بر حسب
سطوح مختلف تحصیلی ،از آزمون  Fاستفاده شد .نتایج
نشان داد ،تأمین آب پاسخگویان با توجه به سطوح
مختلف تحصیلی آنان ،تفاوت آماری معنیداری
مشاهده نشد .به منظور تعیین همبستگی بین
متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر مشاركت در مدیریت
شبکههای آبیاری از آزمون همبستگی استفاده شد ،به
طوری كه برای متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و
سطح تحصیالت با میزان مشاركت در مدیریت
شبکههای آبیاری از ضریب همبستگی اسپیرمن و
برای متغیرهای میزان اراضی آبی ،رضایتمندی،
تأمین آب و سن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .نتایج نشان داد ،از متغیرهای بررسی شده ،بین
رضایتمندی ،تأمین آب و سن با میزان مشاركت در
مدیریت شبکههای آبیاری رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد ،و بین جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان اراضی
و سطح تحصیالت با متغیر میزان مشاركت در مدیریت

ربرسی استقرار مشارکت مردمی رد مدرییت شبکهاهی آبیاری گتوند و عقیلی
شبکههای آبیاری همبستگی معنی داری وجود ندارد.
در نهایت برای ادامه مطالعات آتی پیشنهاد میشود،
قوانین و مقررات مربوط به میزان مشاركت تشکلهای
بهرهبرداری از جمله تعاونیهای آببران به عنوان یکی
از الزامات اساسی در راستای اجرایی بهبود میزان
مشاركت اصالحشود .دورههای آموزشی و ترویجی
برای كشاورزان خصوصاً مباحث مربوط به مشاركت و
فعالیتهای گروهی با تأكید و تمركز براستفاده از
ظرفیت تعاونیهای آببران موجود در منطقه
برگزارشود .تشکلهای آببران به منظور مدیریت
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بهینه فرآیندهای مشاركتی و استفاده از توان حداكثری
كشاورزان برای غلبه بر مشکالت توانمندسازی گردند
و از ظرفیت و توان سایر دستگاههای از جمله جهاد
كشاورزی و اداره تعاون به منظور برگزاری فعالیتهای
آموزشی ،ترویجی و مشاركتی با حضور مستمر و فعال
كشاورزان استفاده شود.
تقدیر و تشکر

این مقاله از پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شوشتر استخراج شده است.
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