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  چکيده
  

هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته  اهميت مشاركت كشاورزان در مديريت و طراحي سيستم در زمينه

هاي توسعه كشاورزي بوده  انگيزش از جمله عوامل مهم براي جلب مشاركت كشاورزان در برنامه. است

ميليون  نظريه مك. ات متنوعي در اين راستا به انجام رسيده استهاي مختلفي مطرح و تحقيق و نظريه

 واكاوي مشاركت كشاورزان در نظام مديريت آبياري تشخيص داده شد و در اين پژوهش يمناسب برا

اين تحقيق با هدف تبيين عوامل مؤثر بر انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت . بكار گرفته شد

وجود، در شبكه آبياري سد درودزن استان فارس با استفاده از روش پيمايش اجرا آبياري و تعيين موانع م

گيري تصادفي   نفر از كشاورزان، با استفاده از روش نمونه٢٧٠هاي اين تحقيق شامل  آزمودني. شد

اي بود كه روايي صوري  ابزار سنجش اين پژوهش پرسشنامه. اي انتخاب شدند بندي شده چند مرحله طبقه

)Face validity ( آن توسط اساتيد فن و صاحبنظران مورد تأييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي

)Reliability ( از مطالعه راهنما)Pilot study (نوع ٥هاي تحقيق نشان داد كه از بين  يافته. استفاده شد 

شاركت در مديريت گري بيشترين تأثير را روي انگيزش كشاورزان براي م عوامل انگيزشي، انگيزه معامله

از بين متغيرهاي مستقل ، نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان سازمان آب، نگرش . كند آبياري ايفا مي

نسبت به مسئولين و كارشناسان مركز خدمات كشاورزي و ميزان مراجعه به مركز خدمات، ميزان 

داد اعضاي خانواده داراي اجتماعي بودن افراد، نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسالمي، و تع

همچنين نتايج نشان . دار با ميزان انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت آبياري بود رابطه معني

هاي  هاي سازمان آب و هزينه ها، توزيع ناعادالنه آب در محل، نارضايتي از ميراب دهد از ديد آزمودني مي

هاي تحقيق نهايتاً  بر مبناي يافته. باشند ياري ميمالي باال مهمترين مشكالت موجود در مديريت آب

  .هاي عملي براي توسعه مشاركت مؤثر كشاورزان در مديريت آبياري ارائه شده است توصيه

  

  . انگيزش كشاورزان، مشاركت كشاورزان، مديريت آبياري، رهيافت مشاركتي:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

 موجود،  هاي آب منابع آب و افزايش آلودگيکميابي
 اي گسترده از دامنه، آبافزايش سريع تقاضا براي به همراه 

 بحران آب را در سراسر جهان ايجاد نموده است
(Castelletti & Soncini, 2005) .دهد که  نشان ميآمارها

 آب در تمامي كشورها در بخش  مصرفباالترين ميزان
 رود با افزايش جمعيت انتظار مي .باشد ميكشاورزي 

 که اين امر آب در بخش کشاورزي نيز افزايش يابدمصرف 
همراه با توسعه صنايع و افزايش سريع جمعيت باعث ايجاد 

 منابع آب خواهد شدرقابت و تضاد براي دستيابي به 
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(Dungumaro & Madulu, 2003) . مديريت و توسعه
براي دستيابي به کشاورزي پايدار در مناطق  منابع آب،

 ,.Ashraf et al) امري ضروري استمواجه با کمبود آب، 

2007).  
 و تشديد اين در ايران نيز محدوديت منابع آب

زان تقاضا در محدوديت که ناشي از تداوم افزايش مي
هاي مختلف کشاورزي، صنعت، شرب و زيست  بخش

محيطي است، سبب گرديده تا حداکثر استفاده از منابع 
يش توليد در آب موجود و افزايش بهره وري و بالطبع افزا

. (Behzadi Nasab et al., 2006) واحد سطح مطرح گردد
هاي استفاده  بر اساس مطالعات انجام شده يکي از راه

، مشارکت کشاورزان  در بخش كشاورزيبهينه از منابع آب
برداري از شبکه آبياري و  ساخت، نگهداري و بهرهدر 

 ,Jorabloo et al., 2006; Khadari)باشد زهکشي مي

 و انتقال ياري آبيرت مشارکتي مديمعرف .(2006
 به کشاورزان به همراه ياتي و عملي نگهداريها تيمسئول

ک ين آب، به صورت ي تأميها برا نهيشتر هزيجبران ب
  ل شده استي تبدياريانداز آب  چشميمحور يژگيو

(Stacey, 1999).  
هاي مختلف از  هاي گروهي در زمينه اهميت فعاليت
هاي توسعه   مديريت منابع طبيعي و برنامهجمله کشاورزي،

در کشورهاي در حال توسعه به اثبات رسيده است روستايي
(Meinzen-Dick et al., 2004) . مشارکت كاربران باعث

تر از توانايي سيستم و افزايش پذيرش  انتظارات واقعي
. (Lin & Shao, 2000) شودسيستم توسط كاربران مي
هاي آبياري، عالوه بر  يريت شبكهمشاركت كشاورزان در مد

هاي دولتي براي ساخت و نگهداري  كاهش هزينه
هاي مورد نياز آبياري، باعث افزايش حس  زيرساخت

 مشاركت در پذيري در بين كشاورزان و مالكيت و مسئوليت
 Najafi .شود ها مي و استفاده از اين زير ساختنگهداري 

اميدهايي ياري، كند مديريت مشاركتي آب  بيان مي(1999)
کميابي ، كه يكي را در رابطه با دو چالش بزرگ موجود

 برداري و بار مالي بهره و ديگريفزاينده آب کشاورزي،
  .كند باشد، ايجاد مي  ميها نگهداري از زيرساخت
هاي  كه بعد از اصالحات ارضي، تشكل با توجه به اين

ت محلي كه براي مديريت منابع آب وجود داشت از بين رف
و دولت مسئوليت ارائه خدمات را به عهده گرفت و خدمات 

شد، هم اكنون  اكثراً به صورت مجاني يا با يارانه ارائه مي
كشاورزان تمايل چنداني به مشاركت در مديريت منابع آب 

به همين دليل يكي از . ها را ندارند و تقبل بخشي از هزينه
جلب اي  هاي آب منطقه هاي سازمان مهمترين دغدغه

 يكي از موارد بسيار مهم در .باشد مشاركت كشاورزان مي
جلب مشاركت كشاورزان، ايجاد انگيزه الزم در كشاورزان 

  . باشد براي مشاركت در مديريت آبياري مي
دهند به خاطر  افراد معموالً كارهائي كه انجام مي

باشد و اين امر در مورد  يكسري داليل يا انگيزه مي
شايد تنها يك انگيزه براي . باشد ق ميكشاورزان نيز صاد

انجام يك كار كافي باشد ولي در مقابل شايد تنها يك مانع 
و محدوديت نيز باعث جلوگيري از پرداختن به آن عمل 

  .(Fairweather, 1999) شود
Robinson (2007)  در ارتباط با انگيزش کشاورزان

كند، خيلي مشكل خواهد بود اگر بخواهيم  بيان مي
كه  ورزان را براي انجام عملي تشويق كنيم بدون آنكشا

بندي  طبقه. هاي آنها داشته باشيم درك درستي از انگيزه
هايشان باعث  ها و محدوديت كشاورزان بر طبق انگيزه

 استفاده ١هاي آموزشي شود بهتر بتوانيم از رهيافت مي
  .كنيم

Lamba (2006) با انجام تحقيقي براي تعيين عوامل 
هاي  ار روي انگيزش افراد براي پذيرش فعاليتتأثيرگذ

تر، داراي  كند كه كشاورزان جوان محيطي بهتر، اظهار مي
مزرعه بزرگتر، داراي سطح سواد باالتر و داراي درآمد 

هاي  زراعي باالتر، احتمال بيشتري دارد كه در طرح
  .مديريت بهتر محيطي مشاركت كنند

Robertson (1986)ه بررسي موانعي  با انجام تحقيقي ب
پردازد كه در كشورهاي در حال توسعه باعث كندي يا  مي

هاي وابسته  هاي آبياري و تكنيك توقف در اجراي طرح
ترين موانع مربوط به  كند عمده گيري مي شود و نتيجه مي

. باشد مديريت سيستم و تحريك و انگيزش كشاورزان مي
ي كه با كند به خاطر افزايش توليد وي همچنين اظهار مي

هاي آبياري اتفاق خواهد افتاد، غلبه بر اين  انجام اين طرح
  . باشد مشكالت بسيار ضروري مي

Hartley (2006)كند افراد   با انجام تحقيقي بيان مي
هاي مربوط به آب، نياز به  گيري براي مشاركت در تصميم

انگيزش دارند و به ندرت تنها يك نوع انگيزه كافي 
 هر فرد نياز به چندين انگيزه دارد تا در باشد و معموالً مي

  .فعاليتي درگير شود و به فعاليت خود ادامه دهد

                                                                                     
1. Training approach  
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كه بتوان انگيزه الزم را در كشاورزان براي  براي آن
مشاركت در مديريت آبياري ايجاد كرد، ابتدا بايد درك 

هاي اقتصادي، اجتماعي و  درستي از شرايط و ويژگي
 و ميزان انگيزش كشاورزان، و نوع فرهنگي مردم منطقه

و عوامل مؤثر بر انگيزش آنها شناسايي شود و ايجاد شود 
با تقويت اين عوامل و رفع موانع موجود، بستر مناسب 

  .براي جلب مشاركت كشاورزان فراهم شود
در ارتباط با انگيزش نظريات زيادي از جمله، نظريه دو 

ي آدامز، عاملي هرزبرگ، نظريه انتظار وروم، نظريه برابر
نظريه تقويت اسكينر و نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو 

 كه در اين يا هي، اما نظر(Buford et al., 2002) وجود دارد
 McMillion هيتحقيق مورد استفاده قرار گرفت، نظر

كه چرا افراد  وي معتقد است دانستن اين. باشد  مي(1981)
 انگيزه افراد شوند بسيار مهم است و داوطلب انجام كار مي

توان به پنج گروه  براي انجام كارهاي داوطلبانه را مي
  :تقسيم كرد

ت داوطلبانه براي انجام خدما اين افراد :١ گراييوظيفه .۱
 حتي در شرايط ناخوشايند كنند و احساس وظيفه مي

  . دهند نيز اين كار را انجام مي
دهند به صورت   مياين افراد ترجيح :٢اجتماعي بودن .2

 موقعي كه در تعامل اجتماعي با كار كرده وگروهي 
 .نمايند ند احساس رضايت ميكن ديگران كار مي

اي كه  اين افراد در قبال كار داوطلبانه: ٣گري معامله .3
ه دهند به دنبال آن هستند كه چيزي ب انجام مي

 .دست بياورند
ي دارند تا ئاين گروه از افراد نياز باال :٤شهرت طلبي .4

جه قرار گيرند و به وسيله افراد در جامعه مورد تو
 .زيادي شنيده و ديده شوند

 براي كسب تجربه و افراد ممكن است :٥شخصيرشد  .5
 . در كارهاي داوطلبانه شركت كننديادگيري

اگر چه يك انگيزه ميليون همچنين معتقد است  مك
شد ولي براي انجام كارهاي داوطلبانه ممكن است غالب با

  .گذارند  همزمان روي فرد تأثير ميطوربهچندانگيزهمعموالً
اين پژوهش با هدف تعيين ميزان انگيزش كشاورزان 
براي مشاركت در مديريت آبياري و عوامل تأثيرگذار روي 

                                                                                     
1 . Duty bound   
2 . Mixers 
3 . Trader  
4 . Publicity seeker 
5 . Self-improver  

آن، و تشخيص مهمترين موانع موجود براي مشاركت 
  .كشاورزان طراحي و اجرا گرديد

  
  ها مواد و روش

ه و اين مطالعه به روش تحقيق پيمايشي در منطق
  اراضي تحت پوشش شبكه آبياري سد درودزن انجام شده 

سد درودزن از بزرگترين تأسيسات آبي تحت پوشش . است
باشد كه در شهرستان  اي فارس مي سازمان آب منطقه

جامعه آماري اين تحقيق كل . مرودشت واقع شده است
كشاورزاني هستند كه تحت پوشش شبكه آبياري سد 

 روستا ۷۱ نفر از ۶۸۸۶ شامل درودزن قرار دارند، که
ق بر اساس ين تحقي انجام اياندازه نمونه برا. باشند يم

 Mendenhall et al. (1971) ،۲۲۵ فرمول ارائه شده توسط
 نفر ۲۷۰ دقت تا شي افزايد که براينفر بر آورد گرد

شبكه آبياري سد درودزن شامل يك كانال . افتيش ياافز
سمت (امون و ادامه باشد كه به سه كانال ه اصلي مي

، كانال سمت چپ و ادامه چپ، و كانال ارديبهشت )راست
گيري در اين پژوهش بر  روش نمونه. شود منشعب مي

بندي شده چند  گيري تصادفي طبقه اساس روش نمونه
بدين ترتيب كه ابتدا براي اينكه . باشد  مي6اي مرحله

ظ گيري لحا ها در نمونه روستاهاي مربوط به تمام كانال
) گروه(شوند، روستاهاي مربوط به هر كانال در يك طبقه 

قرار داده شدند، و سپس متناسب با تعداد روستاهاي تحت 
 درصد از روستاهاي تحت ۲۰پوشش هر كانال، حدود 
گيري تصادفي انتخاب شدند كه  پوشش هر كانال با نمونه

 روستا، كانال سمت چپ و ۶از كانال سمت راست و ادامه 
 ۲ روستا، و كانال ارديبهشت ۴روستا، كانال اصلي  ۶ادامه 

در مرحله بعد متناسب با جمعيت هر . روستا انتخاب گرديد
 كشاورز از هر روستا به صورت تصادفي ۶‐۲۲روستا، 

 كشاورز براي ۲۷۰انتخاب شدند به طوري كه در مجموع 
  .تحقيق برگزيده شدند

ه آوري اطالعات در اين تحقيق، پرسشنام ابزار جمع
 نفر از متخصصان تأئيد ۸ آن توسط ٧كه روائي صوري. بود

 پرسشنامه، يك مطالعه ٨منظور آزمون پاياييه ب. گرديد

                                                                                     
6 . Multi-stage stratified random sampling  
7 . Face validity  
8 . Reliability  
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 در خارج از نمونه مورد مطالعه ترتيب داده شد و ١راهنما
بر اساس نتايج مطالعه راهنما، پرسشنامه مورد اصالح و 

خ  نشان دهنده آلفاي كرونبا۱جدول . بازنگري قرار گرفت
  .باشد هاي مختلف تحقيق مي براي مقياس

  
  هاي ابزار تحقيق  ضريب آلفا براي مقياس‐۱جدول 

 ضريب آلفا  مقياس موارد
  ۴۱/۰  هاي جمعي دسترسي به رسانه  ۱
  ۵۰/۰  ها ميزان اجتماعي بودن آزمودني  ۲
  ۷۶/۰  ميزان تقدير گرا بودن آزمودني ها  ۳
  ۸۶/۰  مي روستانگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسال  ۴
  ۸۹/۰  نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان مركز خدمات  ۵
  ۸۲/۰  ميزان مشاركت مسئولين و كارشناسان سازمان آب  ۶
  ۵۸/۰  ميزان انگيزش افراد براي مشاركت در مديريت آبياري  ۷
  ۸۱/۰  درك مشكالت و موانع موجود  ۸

  
نحوه سنجش برخي از متغيرهاي مورد استفاده در 

  :ل بوده استي بشرح ذتحقيق
 سوال ۶ اين متغير با يك مقياس با :تقديرگرايي

اي ليكرت به عنوان   گزينه۵مرتبط سنجيده شد و طيف 
  . پاسخ در نظر گرفته شد

 منظور ميزان فعال بودن :ميزان اجتماعي بودن افراد
اين . باشد كشاورز در امور جامعه و محل زندگي خود مي

و . شد مرتبط سنجيده سوال ۶متغير با يك مقياس با 
  .شداي ليكرت براي پاسخ در نظر گرفته   گزينه۵طيف 

 منظور درصدي از آب :ميزان وابستگي به آب كانال
مورد نياز كشاورزي است كه توسط آب كانال مربوط به 

  .شود شبكه آبياري تأمين مي
 سوال ۴با اين متغير  :هاي جمعي دسترسي به رسانه
هاي راديو، تلويزيون، روزنامه و  انهباز در ارتباط با رس

  .شد و سپس به يك مقياس تبديل شدپرسيدهمجله،وكتاب
 :نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسالمي روستا

و . شد مرتبط سنجيده  سوال۵اين متغير با يك مقياس با 
  .شد گزينه اي ليكرت براي پاسخ در نظر گرفته ۵طيف 

ناسان مركز نگرش نسبت به مسئولين و كارش

 مرتبط  سوال۵اين متغير با يك مقياس با  :خدمات
اي ليكرت براي پاسخ در نظر   گزينه۵و طيف . شدسنجيده 

 .شدگرفته 

                                                                                     
1 . Pilot study  

 :نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان سازمان آب
 و ،شد مرتبط سنجيده  سوال۵اين متغير با يك مقياس با 

  .شد ليكرت براي پاسخ در نظر گرفته اي گزينه۵ طيف
 سوال ۹اين متغير با  :درك مشكالت و موانع موجود

براي اي   گزينه۵شد كه براي هر سوال يك طيف پرسيده 
  .پاسخ در نظر گرفته شد

تئوري بر پايه اين متغير  :ميزان انگيزش افراد
McMillion (1981) ۵ سوال سنجيده شد و طيف ۱۰ و با 

  .فته شداي ليكرت براي پاسخ هر سوال در نظر گر گزينه
 بر اساس تعداد واحد دامي كه كشاورز در :ميزان دام

كه واحد دامي برابر با تعداد . اختيار داشت، سنجيده شد
= گوسفند: ضريب دامي. (باشد ضريب دامي مربوطه مي*دام
  )۱۵/۰= ، مرغ و خروس۵/۶= ، گاو۱

  
  نتايج و بحث

  هاي جمعيت شناختي ويژگي

  سال با۸۶تا  ۱۷دامنه سني نمونه مورد مطالعه 
 نشان ۶۹/۱۵ انحراف معيار سال و ۰۲/۴۰ميانگين سني 

. ثريت نمونه تحقيق ميان سال بودنددهنده آن است كه اك
 اكثريت نمونه مورد مطالعه مربوط به ۲بر اساس جدول 

دامنه سطح سواد . باشند  سال مي۲۷‐۴۰گروه سني 
 باشد كه ميانگين سواد كل  سال مي۱۸ها صفر تا  آزمودني
. باشد  سال مي۴۳/۴ سال با انحراف معيار ۲۲/۶نمونه 

شود بيش از نيمي از   مالحظه مي۲همانطور كه در جدول 
افراد سوادي كمتر يا در حد ابتدايي دارند كه بيانگر سطح 

  . باشد ها مي سواد پايين آزمودني
  

  ها بر اساس سن و سطح سواد  توزيع آزمودني‐۲جدول 
  درصد تجمعي  درصد  )نفر(فراواني   ها گروه  ويژگي

 ۲۶ ≤   ۵۹  ۹/۲۱  ۹/۲۱  
۴۰‐۲۷  ۸۷  ۳/۳۲  ۲/۵۴  
۵۵‐۴۱  ۷۴  ۴/۲۷  ۶/۸۱  
  ۵۶ ≥  ۵۰  ۴/۱۸  ۱۰۰  

  سن

    ۱۰۰  ۲۷۰  مجموع
  ۵/۱۵  ۵/۱۵  ۴۱  صفر
۵‐۱  ۹۵  ۳۶  ۵/۵۱  
۸‐۶  ۶۰  ۷/۲۲  ۲/۷۴  
۱۲‐۹  ۵۴  ۵/۲۰  ۷/۹۴  
۱۳ ≥  ۱۴  ۳/۵  ۱۰۰  

سطح 
  سواد

    ۱۰۰  ۲۶۴  مجموع

  
هاي تحقيق بر مبناي  ، آزمودني۳ول  جدبر اساس

بيشترين .  گروه تقسيم شدند۴تعداد اعضاي خانواده به 
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 نفره و كمترين ۵ و ۴هاي  فراواني مربوط به خانواده
. باشد  نفر مي۷هاي بيش از  فراواني مربوط به خانواده

 نفر با انحراف معيار ۴۸/۵ميانگين تعداد اعضاي خانواده 
ها بر اساس ميزان تجربه  آزمودني همچنين. باشد  مي۳۵/۲

 كشاورزي به چهار گروه تقسيم شدند كه بيشترين فراواني
 سال ۱۰با تجربه كمتر از  مربوط به گروه ) درصد۲/۳۲(

هاي  باشد كه نشان دهنده حضور جوانان در فعاليت مي
ها  ميانگين تجربه كشاورزي آزمودني. باشد كشاورزي مي

  .باشد  مي۸/۱۵  سال با انحراف معيار۱۹/۲۳
  

ها بر اساس تعداد اعضاي خانواده و   توزيع آزمودني‐۳جدول 
  ميزان تجربه كشاورزي

درصد   درصد  فراواني  ها گروه  ويژگي
  تجمعي

۳‐۱  ۷۳  ۰/۲۷  ۰/۲۷  
۵‐۴  ۸۳  ۸/۳۰  ۸/۵۷  
۷‐۶  ۵۸  ۵/۲۱  ۳/۷۹  
۸≥  ۵۶  ۷/۲۰  ۱۰۰  

تعداد اعضاي 
  خانواده

    ۱۰۰  ۲۷۰  مجموع
۱۰≤  ۸۷  ۲/۳۲  ۲/۳۲  
۲۰‐۱۱  ۶۷  ۸/۲۴  ۰/۵۷  
۳۰‐۲۱  ۵۵  ۴/۲۰  ۴/۷۷  
۳۱≥  ۶۱  ۶/۲۲  ۱۰۰  

ميزان تجربه 
  رزيكشاو

    ۱۰۰  ۲۷۰  مجموع
  

  ميزان انگيزش 
براي سنجش ميزان انگيزش افراد براي مشاركت در 

گونه كه قبالً اشاره شد از نظريه  مديريت آبياري همان
McMillion (1981) در اين تحقيق استفاده شد. 
McMillion (1981)  دسته از عوامل ۵معتقد است 

توانند موجب انگيزش افراد براي شركت در كارهاي  مي
گري، وظيفه گرايي،  داوطلبانه شوند كه شامل انگيزه معامله

در . باشد طلبي، و رشد شخصي مي اجتماعي بودن، شهرت
اين تحقيق ميزان انگيزش افراد براي مشاركت در مديريت 

دام از عوامل فوق توسط يك شاخص آبياري توسط هر ك
 نشان ۴گونه كه در جدول  همان. مورد سنجش قرار گرفت

گري بيشترين تأثير را روي  داده شده است انگيزه معامله
انگيزش افراد براي مشاركت در مديريت آبياري ايفا 

در واقع بيشتر افراد ديد تجاري دارند و در صورتي . كند مي
كنند  اي كه صرف مي زينهكه احساس كنند در قبال ه
شود در كارهاي مديريت  منفعت بيشتري نصيب آنها مي
 Quagrainie et al.,(2007). آبياري مشاركت خواهند كرد

كشاورزي  ١با انجام تحقيقي روي قراردادهاي بازاريابي
كنند كه كشاورزان در جاي كه قراردادهاي  گيري مي نتيجه

مراه باشد، فروش با كاهش درآمد يا ريسك قيمت ه
اي براي شركت ندارند، بلكه آنها با موضوعات  انگيزه

شوند كه همراه با كاهش  مديريتي و توليدي برانگيخته مي
 نيز در Bangura (1983). باشد ٢هاي داد و ستد هزينه

مورد عوامل تأثيرگذار روي مشاركت كشاورزان در 
كند انگيزش  هاي توسعه كشاورزي بيان مي برنامه

اجتماعي و  ـ ن تحت تأثير شرايط اقتصاديكشاورزا
  . باشد  مي٣هاي اقتصادي محدوديت

گري، شهرت طلبي و محبوبيت در جامعه  بعد از معامله
بيشترين تأثير را روي انگيزش افراد براي مشاركت ايفا 

 عامل ذكر شده، انگيزه اجتماعي بودن ۵در بين . كند مي
انگيزش كلي افراد ميانگين . دهد كمترين تأثير را نشان مي

  .باشد  مي۱۶/۱ با انحراف معيار ۱۰ از ۷۴/۶نيز  
  

   عوامل انگيزنده افراد براي مشاركت در مديريت آبياري‐۴جدول
عوامل 
  انگيزنده

 *ميانگين  ها گويه
انحراف 
  معيار

  اولويت

داشتن فوايد مادي و حل برخي از
  مشكالت اقتصادي فرد

له
عام
م

 
ي
گر

  

ه تسهيالت و اعتبارات دولتي ودسترسي ب
  هاي مالي ساير كمك

۸۰/۷  ۳۰/۲  ۱  

  بجا گذاشتن نام و خاطره نيك از خود

ت
هر
ش

  
 

بي
طل

  نامي و محبوبيت در جامعه كسب خوش  
۹۹/۶  ۲۵/۱  ۲  

  براي رضاي خدا 

فه
ظي
و

  
 

يي
گرا

  احساس مسئوليت براي پيشرفت روستا  
۶۲/۶  ۷۹/۱  ۳  

ديران وبراي استفاده از نظرات م
  كارشناسان جهاد كشاورزي

صي
شخ

د 
رش

  

براي استفاده از اطالعات و تجارب ديگر
  كشاورزان

۴۸/۶  ۷۰/۱  ۴  

  مشاركت و همكاري با ساير كشاورزان

عي
ما
جت
ا

  
دن
بو

  ديدن دوستان و مذاكرات دوستانه  
۴۷/۶  ۶۳/۱  ۵  

  .باشد  مي۲‐۱۰ دامنه از *

  
 آبياري مقايسه ميزان انگيزش براي مشاركت در مديريت

   مختلف هايگروهدر 

گونه كه قبالً اشاره شد شبكه آبياري سد درورزن  همان
 كانال فرعي منشعب ۳شامل يك كانال اصلي است كه به 

دهد كه بر اساس آزمون آماري   نشان مي۵جدول . شود مي
                                                                                     
1. Marketing contracting  
2. Transaction  
3. Economic constraints  
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داري در ميزان  تفاوت معني )ANOVA(مقايسه ميانگين 
  .شود مشاهده نمي كانال مختلف ۴انگيزش كشاورزان در 

  
  مقايسه ميانگين ميزان انگيزش  ‐۵جدول

   كانال مختلف۴در بين 

  نام كانال
ميانگين ميزان 

  انگيزش
انحراف 
  معيار

ميزان 
F 

سطح 
  داري معني

  ۵۰/۵  ۲۲/۳۳  راست و ادامه
  ۵۸/۴  ۱۲/۳۵  ارديبهشت
  ۶۹/۶  ۴۰/۳۴  اصلي

  ۸۸/۵  ۱۲/۳۳  چپ و ادامه

۴۱/۱  ۲۴۰/۰  

  
شان به   اين تحقيق بر اساس شغل اصليهاي آزمودني

كساني كه شغل اصلي آنها كشاورزي .  گروه تقسيم شدند۳
و دامداري است و كساني كه شغل اصلي آنها كارمند يا 
شغل آزاد است ولي در كنار آن به كار كشاورزي نيز 

براساس آزمون آماري مقايسه ميانگين  .پردازند مي
)ANOVA( در ميزان انگيزش كشاورزان داري تفاوت معني 

  . شود با شغل اصلي متفاوت ديده نمي
 

  مقايسه ميانگين ميزان انگيزش  ‐۶ جدول
  هاي شغلي در بين گروه

  هاي شغلي گروه
  )شغل اصلي(

ميانگين ميزان 
  انگيزش

انحراف 
  معيار

 Fميزان 
سطح 
 داري معني

  ۰۳/۶  ۶۸/۳۳  كشاوري و دامداري
  ۲۵/۶  ۰۰/۳۴  كارمند
  ۷۱/۳  ۸۳/۳۳  آزاد

۰۱۵/۰  ۹۸۵/۰  

  

 نشان داده شده است بر ۷گونه كه در جدول  همان
تفاوت ) ANOVA(ميانگين  اساس آزمون آماري مقايسه

داري در ميزان انگيزش كشاورزان براي مشاركت در  معني
ها با مالكيت زمين متفاوت مديريت آبياري در بين گروه

  .شود مالحظه نمي
  

ها با نوع  ن ميزان انگيزش در بين گروه مقايسه ميانگي‐۷جدول 
  مالكيت زمين متفاوت

  ها گروه
  )نوع مالكيت(

ميانگين 
ميزان انگيزش

انحراف 
  معيار

Fميزان 
سطح 
  داري معني

  ۴۳/۵  ۹۴/۳۳  ملكي
  ۰۴/۷  ۸۴/۳۲  اي اجاره
  ۷۶/۶  ۶۹/۳۳  اي اجاره+ملكي

  ۶۸/۶  ۲۵/۳۲  ساير موارد

۵۵۹/۰ ۶۴۳/۰  

يرهاي تحقيق و ميزان انگيزش متغضريب همبستگي بين 
  افراد براي مشاركت در مديريت آبياري

 ارائه شده است، بين ميزان ۸گونه كه در جدول  همان
افراد براي مشاركت در مديريت آبياري و نگرش  انگيزش

نسبت به مسئولين و كارشناسان مركز ترويج و خدمات 
 و با ميزان مراجعه به مركز ۰۵/۰در سطح  كشاورزي

. دار وجود دارد  رابط مثبت و معني۰۱/۰دمات در سطح خ
هائي كه  به غير از سازمان آب يكي ديگر از سازمان
باشد، و  مستقيماً درگير با مسائل مربوط به آبياري مي

ارتباط مستقيم و مستمر با كشاورزان دارد، سازمان جهاد 
مطمئناً اگر . باشند كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي مي

 نگرش خوبي نسبت به كارشناسان مركز خدمات افراد
نداشته باشند انگيزه الزم براي مشاركت در كارها و 

هايي كه مركز خدمات مسئول آن باشد وجود  برنامه
همچنين با مراجعه بيشتر به مركز خدمات  .نخواهند داشت

ها و  كشاورزي احتماالً اين افراد بيشتر در جريان برنامه
باشند و انگيزه بيشتري براي  يهمچنين مزاياي آن م
 . مشاركت خواهند داشت

بين ميزان اجتماعي بودن افراد و ميزان انگيزش براي 
 وجود ۰۱/۰دار در سطح  مشاركت رابطه مثبت و معني

 McMillionطور كه قبالً اشاره شد در تئوري  همان. دارد
يكي از عوامل انگيزنده افراد براي مشاركت در كارهاي 

باشد كه از كار گروهي و  ، اجتماعي بودن افراد ميداوطلبانه
لذا هر . كنند تعامل اجتماعي با ديگران احساس رضايت مي

تر باشند انگيزه بيشتري براي مشاركت  چه افراد اجتماعي
تر هستند،  همچنين افرادي كه اجتماعي. خواهند داشت

هاي  معموالً با افراد بيشتري برخورد دارند و در برنامه
شود  كنند كه اين امر باعث مي ف هم شركت ميمختل

تري نسبت به مسائل داشته  اطالعات بيشتر و ديد روشن
باشند كه شايد باعث ايجاد انگيزش بيشتر در آنها براي 

 در مورد نياز به توجه بيشتر May (2005) .مشاركت شود
گيري انگيزش  هاي اجتماعي در شكل به نقشي كه زمينه
  .كنند تأكيد دارد كشاورزان ايفا مي

بين نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسالمي 
دار در  روستا و ميزان انگيزش افراد نيز رابطه مثبت و معني

كه اعضاي شوراي  با توجه به اين.  وجود دارد۰۵/۰سطح 
اسالمي روستاها معموالً از اولين كساني در روستا هستند 

ها و   طرحكه مسئولين و مأمورين دولتي براي انجام
كنند، لذا اگر كشاورزان  ها با آنها ارتباط برقرار مي پروژه
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تواند  نسبت به اعضاي شورا داراي نگرش مثبت باشند مي
ها و افزايش انگيزش  باعث ايجاد اعتماد نسبت به برنامه

كند هر   بيان ميTaghavi (2000) .آنها براي مشاركت شود
وراي روستا بهتر گونه كار مشاركتي در روستا از طريق ش

چه اعضاي اين شوراها با  هر. به انجام خواهد رسيد
مشكالت مردم روستايي بيشتر درگير باشند، در انتقال 
مشكالت آنها و فراهم نمودن زمينه هر چه بهتر مشاركت 

  .تر عمل خواهند نمود آنان موفق
بين نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان سازمان 

اي مشاركت نيز رابطه مثبت و آب و ميزان انگيزش بر
سازمان آب اولين .  وجود دارد۰۱/۰دار در سطح  معني

مستقيماً در  باشد و متولي مسائل آبياري كشاورزان مي
مطمئناً هر  .ارتباط با مسائل آبياري با مردم سروكار دارد

چه افراد از عملكرد آنها رضايت بيشتري داشته باشند و 
ا داشته باشند، انگيزه آنها تري نسبت به آنه نگرش مثبت

مشاركت بيشتر خواهد بود و با عالقه و اطمينان  براي
. بيشتري در مديريت آبياري مشاركت خواهند داشت

Hartley (2006)كند نشان دادن   با انجام تحقيقي بيان مي
 درد دل و صحبت با آنها، تعهد سازمان به افراد و شنيدن 
يجاد اعتماد در بين افراد داراي اهميت بسيار زيادي براي ا

 پايدار مشاركت براي كنندگانمشاركت انگيزش حفظ و
      .باشد مي

  
ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق و  -8جدول 

  ميزان انگيزش افراد
ف
ردي

  
  R  متغيرهاي مورد مطالعه

  سطح
 داري معني 

  ۲۵۷/۰  ۰۷۰/۰  سن ۱
  ۰۹۷/۰ ‐۱۰۶/۰  سطح سواد  ۲
  ۰۵۰/۰ ۱۲۶/۰*  ضاي خانوادهتعداد اع ۳
  ۷۴۴/۰  ۰۲۰/۰  ميزان تجربه كشاورزي ۴
  ۲۵۴/۰  ۰۷۱/۰  ميزان زمين ۵
  ۷۶۵/۰  ۰۱۹/۰  ميزان دام ۶
  ۷۸۵/۰ ‐۰۱۷/۰  ميزان مراجعه به شهر ۷
  ۱۷۸/۰۰۰۴/۰**  ميزان مراجعه به مركز ترويج و خدمات كشاورزي ۸
  ۹۰۸/۰  ۰۰۷/۰  ميزان وابستگي به آب سد ۹
  ۴۲۴/۰  ۰۴۹/۰  ها سترسي به رسانهميزان د۱۰
  ۰۰۱/۰ ۲۰۶/۰**  ميزان اجتماعي بودن۱۱
  ۱۸۰/۰  ۰۸۳/۰  ميزان تقدير گرايي۱۲
  ۰۲۱/۰ ۱۴۲/۰*  نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسالمي روستانگرش۱۳
  ۰۳۶/۰ ۱۲۹/۰*نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان مركز خدمات۱۴
  ۱۹۹/۰۰۰۱/۰**  اسان سازمان آبنگرش نسبت به مسئولين و كارشن۱۵

  .دار است  معني۰۱/۰در سطح  **         .دار است  معني۰۵/۰در سطح  *

تعداد اعضاي خانواده نيز  بين ميزان انگيزش و
.  وجود دارد۰۵/۰داري در سطح  همبستگي مثبت و معني

ولي بين متغيرهاي سن، سطح سواد، ميزان تجربه 
دام، ميزان مراجعه به شهر، كشاورزي، ميزان زمين، ميزان 

هاي  ميزان وابستگي به آب سد، ميزان دسترسي به رسانه
گرايي با ميزان انگيزش افراد رابطه  جمعي و ميزان تقدير

  .دار نشان داده نشد معني
بيني انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت  پيش
  آبياري
منظور تعيين توانايي متغيرهاي مستقل در پيش ه ب
 ميزان انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت بيني

 ١اي آبياري از رگرسيون چند متغيره به روش مرحله
ارائه شده است از  ۹طور كه در جدول  همان. استفاده شد

 متغير ميزان اجتماعي بودن، ۴بين متغيرهاي مذكور 
نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسان سازمان آب، ميزان 

مات، و نگرش نسبت به كارايي اعضاي مراجعه به مركز خد
شوراي اسالمي روستا به ترتيب وارد معادله رگرسيون 

تعديل شده اين متغيرها در  R2با توجه به مقدار . شدند
 درصد تغييرات را در ميزان ۱/۱۳مجموع قادر هستند 

بيني  انگيزش براي مشاركت در مديريت آبياري را پيش
چند متغيره با معادله زير با توجه به مدل رگرسيون . كنند
توان ميزان انگيزش كشاورزان براي مشاركت در  مي

  :مديريت آبياري را تخمين زد
Y = 11.94 + 0.57 X1 + 0.259 X2 + 0.136 X3 + 
0.210 X4 
Y = ميزان انگيزش براي مشاركت در مديريت آبياري 
X1 =ميزان اجتماعي بودن  
X2 = ن سازمان آب نگرش نسبت به مسئولين و كارشناسا  
X3 =ميزان مراجعه به مركز خدمات  
X4 =نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي اسالمي روستا  

  
اي بمنظور   رگرسيون چند متغيره به روش مرحله‐۹جدول 

  تعيين تأثير متغيرهاي مستقل روي انگيزش براي مشاركت
 B ß t Sig. t  متغير

  Constant(  ۹۴۰/۱۱ ‐  ۷۰۹/۲  ۰۰۷/۰(عرض از مبدأ 
  ۰۰۰۱/۰  ۷۷۷/۳ ۲۳۰/۰  ۵۷۰/۰  ميزان اجتماعي بودن

نگرش نسبت به مسئولين و  
  كارشناسان سازمان آب

۲۵۹/۰  ۱۹۱/۰ ۱۱۰/۳  ۰۰۲/۰  

  ۰۰۵/۰  ۸۵۶/۲ ۱۷۳/۰  ۱۳۶/۰  ميزان مراجعه به مركز خدمات
نگرش نسبت به كارايي اعضاي شوراي 

  اسالمي روستا
۲۱۰/۰  ۱۶۱/۰ ۶۴۸/۲  ۰۰۹/۰  

F = 10.064     Sig. F = 0.0001    R = 0.382   R2= 0.146   
Adjusted R2= 0.131 

                                                                                     
1. Stepwise  
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  مشكالت و موانع موجود
يكي از عواملي كه مطمئناً در مشاركت كشاورزان در 

كند و روي آن تأثير منفي  مديريت آبياري اخالل ايجاد مي
گذارد، موانع و مشكالتي است كه ممكن است وجود  مي

 اساس مرور پيشينه در اين تحقيق بر. داشته باشد
هايي كه با كشاورزان و كارشناسان  ها و مصاحبه نگاشته

 مورد تهيه ۹صورت گرفته بود ليستي از مشكالت شامل 
شد و ديدگاه كشاورزان در مورد وجود اين مشكالت بر سر 

  .راه مديريت مشاركتي مورد ارزيابي قرار گرفت
شود يكي از   مالحظه مي۱۰گونه كه در جدول  همان

مهمترين مشكالت مطرح شده توسط كشاورزان در زمينه 
مديريت آبياري توزيع ناعادالنه آب در محل بود و اعتقاد 
داشتند به خاطر كارشكني ميراب محل يا وضعيت قرار 

، به برخي افراد )باال دست و پايين دست(گرفتن اراضي 
همچنين از ميراب سازمان . رسد بيشتر از سايرين آب مي

حويل آب از طرف سازمان آب براي روستا كه براي ت
شود، رضايت نداشتند و معتقد بودند كه به  منصوب مي

در . كند صورت عادالنه بين روستاهاي مختلف عمل نمي
اعتقاد داشتند كه نرخ  هاي مالي، ارتباط با هزينه

آبه باال است و با توانايي مالي كشاورزان  الشراكه و حق سهم
كند به خاطر   بيان ميYercan (2003) .تناسب ندارد

آبه با  آبه يا پرداخت حق كه افراد به عدم پرداخت حق اين
هاي مربوط به هزينه  مشي يارانه عادت كردند لذا از خط

همچنين كشاورزان، تعطيل شدن كشت . باشند ناراضي مي
رساني و خسارت به امالك و  هاي آب براي اجراي طرح

را چندان مشكالت مهمي ها  ها بهنگام اجراي طرح داراي
ميانگين نظرات كشاورزان در ارتباط با وجود . دانند نمي

 ۷۰/۰ با انحراف معيار ۱۹/۳، ۱‐۵مشكالت در دامنه 
  .باشد مي

  

 مشكالت و موانع موجود در ارتباط با مشاركت در ‐۱۰ل جدو
  مديريت آبياري

  اولويت *ميانگين  مشكالت
  ۱  ۵۸/۳  توزيع ناعادالنه آب در محل

  ۲  ۵۶/۳  ها ارضايتي از ميرابن
  ۳  ۴۰/۳  )سهم الشراكه(هزينه هاي مالي سنگين 

  ۴  ۳۱/۳  هابيشترازموعدتعيين شده طرحاجرايزمانشدنطوالني
  ۵  ۳۰/۳  زمان نامناسب پرداخت سهم الشراكه
  ۶  ۲۴/۳  قوانين و مقررات دست و پاگير اداري
  ۷  ۱۱/۳  عدم وجود اعتماد به كاركنان دولتي

  ۸  ۵۷/۲  هاي آبرساني  شدن كشت براي اجراي طرحتعطيل
  ۹  ۶۵/۲  ها اهالي در موقع اجراي طرحودارايهايامالكبهخسارت

  .باشد  مي۱‐۵ دامنه از *

  

  گيري و پيشنهادات هنتيج

كمبود منابع آب و افزايش سريع تقاضا براي آب كه 
هاي  باشد، باعث ايجاد بحران ناشي از افزايش جمعيت مي

با توجه به اينكه باالترين . در زمينه آب شده استگسترده 
ميزان مصرف آب در اكثر كشورها از جمله ايران در بخش 

باشد، نياز به يك رهيافت جديد براي  كشاورزي مي
مديريت بهينه آب در بخش كشاورزي بديهي به نظر 

مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري عالوه بر . رسد مي
ي دولت، باعث افزايش مال هاي هزينه كاهش

پذيري كشاورزان و مشاركت در نگهداري،  مسئوليت
از . شود وري آب مي ها و ارتقاي بهره استفاده از زير ساخت

جمله عوامل مهم در جلب مشاركت كشاورزان، انگيزش 
  .باشد آنها براي مشاركت و رفع موانع موجود مي

 بر اساس نتايج اين تحقيق، بيشتر عوامل تأثير گذار
روي انگيزش كشاورزان براي مشاركت در مديريت آبياري، 

هاي دولتي و پرسنل آنها  عواملي هستند كه به سازمان
كنند، از جمله نگرش كشاورزان نسبت به  ارتباط پيدا مي

كارشناسان و مسئولين سازمان آب و مراكز ترويج و 
خدمات كشاورزي كه در ارتباط با مسائل آبياري با 

از طرف ديگر مهمترين مشكالت . كار دارند كشاورزان سرو
موجود در مديريت آبياري از ديد كشاورزان، از جمله توزيع 

هاي سازمان آب نيز، به  ناعادالنه آب و نارضايتي از ميراب
لذا نقش . گردد هاي دولتي بر مي نوعي به سازمان

هاي دولتي براي رفع موانع موجود و افزايش  سازمان
  .باشد سيار حائز اهميت ميانگيزش كشاورزان ب

Lise (2000) نيز معتقد است نقش دولت براي تسهيل 
مشاركت و برانگيختن افراد براي مشاركت بسيار روشن 

براي افزايش انگيزش كشاورزان و كم شدن . باشد مي
  :كردد مشكالت، پيشنهادات زير ارائه مي

مراجعه بيشتر مسئولين به مناطق روستايي و ارتباط  •
ا كشاورزان و شنيدن نظرات و پيشنهادات آنها نزديك ب

  .و جلب اعتماد آنها نسبت به سازمان آب
هاي فني و اخالقي به مروجان و كاركنان  ارائه آموزش •

سازمان آب و نظارت بيشتر بر كار آنها براي بهبود 
 .نگرش كشاورزان نسبت به اين افراد

دقت و مشاركت بيشتر مسئولين در انتخاب  نظارت، •
ميراب با رأي كليه كشاورزان  انتخاب و محل ابمير

 .ذينفع
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هاي آموزشي و ترويجي مناسب خصوصاً  ارئه برنامه •
هاي عمومي و مراكز خدمات كشاورزي و  توسط رسانه

افزايش ميزان آگاهي كشاورزان در ارتباط با مزايا و 
 .لزوم مشاركت كشاورزان

ه توانايي آبه با توجه ب الشراكه و حق تعيين ميزان سهم •
 .مالي كشاورزان

االمكان بعد از برداشت  آبه، حتي زمان دريافت حق •
 .محصول باشد كه مشكالت مالي كشاورزان كمتر است

در فصولي كه به علت خشكسالي يا مشكالت ديگر  •
يابد و  ميزان محصول و درآمد كشاورزان كاهش مي

قادر به پرداخت اقساط خود نيستند، تسهيالتي براي 
 .مان پرداخت در نظر گرفته شودتمديد ز
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