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بررسی تأثیر داراییهای معیشتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب
کشاورزی (مورد مطالعه :تشکلهای آببَران استان لرستان)
کریم نادری مهدیی*  ،فاطمه سپهوند و سعید غالمرضایی
تاریخ دریافت - 2017/21/30 :تاریخ پذیرش2010/30/11 :
چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر داراییهای معیشتی بر مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران استان
لرستان است .این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و اطالعات موردِنیاز از طریق پیمایش بهدستآمده است.
ﺟامعه آماری این تحقیق کلیه کشاورزان عضو تشکلهای آببَران در سطح استان لرستان بودند و ﺣﺠﻢ نمونه با
استﻔاده از فرمول کوکران  162نﻔر تعیین ﺷد .ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخته بوده است که عالوه بر سؤاالت
زمینه ای ،سؤاالت مرتبط با میزان مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران و نیز سؤاالت مرتبط با داراییهای
معیشتی کشاورزان بر اساس چارچوب معیشتِ پایدار توسعهدادهﺷده توسط دپارتمان توسعۀ بینالملل را در
برداﺷت .روایی پرسشنامه توسط کارﺷناسان و پایایی آن توسط آلﻔای کرونباخ به تأیید رسید و دادههای
کسبﺷده توسط نرمافزار  SPSS23و با آزمونهای رگرسیون ،همبستگی و تحلیل واریانس یکطرفه موردِتحلیل
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که میزان مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران در ﺣد خوب (با میانگین 0/66
از  2امتیاز) بوده است و همچنین نتایج مرتبط با سنﺠش سطح داراییهای معیشتی کشاورزان نشان داد داراییهای
طبیعی ،داراییهای فیزیکی ،داراییهای انسانی ،داراییهای مالی و داراییهای اﺟتماعی به ترتیب بیشترین
داراییهای کشاورزان در منطقه موردِمطالعه بودهاند .سایر نتایج نشان داد که این پنج سرمایه ﺟمعاً توانستند 73/7
درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین کنند و مؤثرترین متغیر در پیشبینی میزان مشارکت کشاورزان،
داراییهای انسانی است .همچنین مشخص ﺷد که کشاورزان روستاهایی که سطح داراییهای معیشتی کل در
آنها کمتر بوده است ،از سطح مشارکت کمتری نیز برخوردار بودهاند.
واژگان کلیدی :تشکلهای آببَران ،داراییهای معیشتی ،مدیریت منابع آب ،استان لرستان.
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Abstract
The main goal of this research was to investigate the effect of livelihood assets on
farmers' participation in WUAs of Lorestan province. This is an applied research.
The statistical population of this research was all farmers of WUAs members of
Lorestan province (N = 1978) and sample size using Cochran formula 265 people
were estimated. The research tool was a researcher-made questionnaire. Questions
related to the participation of farmers in WUAs and to the Livelihoods assets of
farmers based on the model of Department for International Development (DFID).
The validity of the questionnaire was confirmed by the panel of experts and its
reliability was confirmed by Cronbach's alpha the data processed by SPSS23
software by using multiple regression, correlation and one way ANOVA. The results
showed that these livelihood assets can explained 70.7 percent of the variance of the
participatory variable. The most effective variable in predicting farmer participation
rate was human capital. It was also revealed that farmers who have had less
livelihoods assets, they also had a lower level of participation.
Keywords: WUAs, Livelihoods
Management, Lorestan Province.
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مقدمه و بیان مسئله
از مﺠموع کل آبهای ﺟهان 17/4 ،درصد را آب ﺷور دریاها و تنها  1 /6منابع آب ﺷیرین
هستند که ﺷامل یخ در قطبهای کره زمین و یخچالهای طبیعی و آبهای زیرزمینی هستند و
تنها بخشی کوچک از آن بهصورت آب ﺷیرین در دسترس و تﺠدیدپذیر است (سپهوند و
همکاران .)162 :1321 ،منابع آب محدود است (چان و گش )14:1327 ،2و در طول سالها
ذخایر آب ﺷیرین در ﺣال کاهش است و برخی مناطق ﺟهان با تنش ﺷدید آب مواﺟه هستند
(همان) ،بهطوریکه درﺣالﺣاضر بیش از  16کشور ﺟهان با کمبود آب روبرو هستند (فائو،1
 .)1321امروزه توﺟه به مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مسئلهای محوری تبدیل ﺷده
است (خسروی پور و ایزدی .)2 :2017 ،دراینبِین ،در کشور ما باتوﺟهبه اقلیﻢ خشک و
ﺷکننده و با درنظرگرفتن خشکسالیهای اخیر اهمیت آب بهعنوان یک نهاده ﺣیاتی
بیشازپیش مشخص میﺷود (مرادی سراب )2:2017 ،زیرا سهﻢ کشور ایران از منابع آب
ﺷیرین ﺟهان از کمترین مقادیر است (سپهوند و همکاران162 :1321،؛ محمدﺟانی و یزدانیان،
 )211 :2010و همچنین میانگین بارندگی ساالنه در ایران  110میلیمتر بوده که کمتر از
یکسوم متوسط بارندگی ﺟهان است و لذا یک کشور کﻢآب تلقی میﺷود (غالمرضایی و
سپهوند.)21 :1327 ،
تحقیقات نشان دادهاند که کشور ایران در سال  1312ﺟزء کشورهای دچار بحران آب
خواهد بود (نیازی ﺷهرکی .)2012 ،در ﺣال ﺣاضر ساالنه ﺣدود  13میلیارد مترِمکعب آب در
کل کشور مصرف میﺷود که در این میان بخش کشاورزی با بیش از  13درصد باالترین سهﻢ
را دارد (مدنی و همکاران ،)2332:1326 ،ولی از این مقدار هﻢ بهدرستی استﻔاده نمیﺷود
(ناصری و همکاران .)2016:14 ،بدین ترتیب سایر بخشها ﺷامل بخش صنعت ،خانگی،
عمومی و تﺠاری رویِهﻢ کمتر از 23درصد از آب کشور را مصرف میکنند .امروزه عاملهای
بسیاری در کمبود منابع آب بهویژه در بخش کشاورزی در ایران وﺟود دارد ،ازﺟمله میتوان به
ﺣﻔر چاههای عمیق ،ساختار نامناسب ﺣکمرانی آب (مدنی و همکاران ،)2332:1326 ،عدم
نظارت بر برداﺷت منابع زیرزمینی ،ﺣﻔر چاههای غیرمﺠاز ،خاکی بودن و طوالنی بودن مسیر
کانالهای انتقال آب و نیز ﺷیوههای آبیاری سنتی (طاهرآبادی و همکاران )61: 2012 ،اﺷاره
کرد .از دیگر عوامل میتوان عدم توﺟه به مسائل اﺟتماعی مدیریت منابع آب (غالمرضایی و

1 Ghsh & Chun
2 FAO
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سپهوند )21:1327 ،و صرفاً توﺟه به ابعاد اقتصادی و فنی و غافل ﺷدن از ابعاد اﺟتماعی آن،
کاهش نزوالت ﺟوی ،افت سطح آبهای سطحی و زیرزمینی ،تخلیه بیرویه چاهها و عدم
مدیریت صحیح منابع آب (موﺣدی و همکاران )1:2017 ،را نام برد که سبب ﺷدهاند که بخش
کشاورزی نسبت به سایر بخشهای مصرفکنندۀ آب ،تقاضای بیشتری برای مصرف داﺷته
باﺷد (مرادی سراب .)2:2017 ،نتایج تحقیقات نشان میدهد که اکنون دستیابی به آب برای
کشاورزی در دنیا به مسئلهای کلیدی تبدیلﺷده است و بخش کشاورزی بهعنوان عمدهترین
مصرفکننده آب باید در فکر ایﺠاد راهکاری ﺟدید برای ﺟبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای
مدیریتی ویژه باﺷد (موﺣدی و همکاران .)1:2017 ،البته الزم به ذکر است که مدیریت منابع
آب ،به دلیل رفتارهای غیرقابلِپیشبینی ذینﻔعان به دالیلی ازﺟمله تبادلهایی که با یکدیگر
دارند ،تصمیﻢهایی که برای رسیدن به هدفهای خود میگیرند و همچنین وﺟود مسائل
مختلف اﺟتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،بسیار درهﻢتنیده ﺷده است (برگلند.)4 :1322 ،2
صاﺣبنظران به این نتیﺠه رسیدهاند که راه برونرفت از این مشکل و دستیابی به مدیریت
بهینه منابع آب در بخش کشاورزی ،مدیریت مشارکتی است (هیوتما 1و همکاران)4 :1331،
که بیشترین نقشها را مردم عهدهدارند (ﺟوانا 0و همکاران )042 :1323 ،زیرا کشاورزان
بهعنوان مصرفکنندگان اصلی ،نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی منابع آب خواهند داﺷت
(کشاورزی و معاضد )2013:2 ،و همین امر سبب ﺷده است در بسیاری از کشورها ،مدیریت
انتقال و تأمین منابع آب به تشکلهای آببَران منتقل ﺷود (آیسل و اتلس221 :1323 ،4؛
سپهوند و همکاران.)160:1321 ،
تشکلهای آببَران با هدف برونسپاری و تمرکززدایی و بر پایه مشارکت کشاورزان
تشکیلﺷدهاند و دارای وظایﻔی نظیر وظایف مرتبط با قیمت آب و آببها ،وظایف مرتبط با
تعمیر و نگهداری از تأسیسات آبیاری ،نظارت بر نحوه استﻔاده از امکانات آبیاری و نیز
همکاری و هماهنگی با کشاورز و کارفرما در امورات مرتبط هستند (ﺟعﻔر نژاد و همکاران،
2010؛ محمدی و خسرو پور .)10 :2012،از دیگر فواید مشارکت کشاورزان در تشکلهای
آببران عالوه بر کاهش هزینههای دولت در تعمیر و نگهداری زیرساختهای موردِنیاز
آبیاری ،باعث ﺣس مالکیت و مسئولیتپذیری میﺷود (عزیزی خالخیلی و زمانی2000 ،
 .)201:همچنین از دیگر فواید مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی نیز میتوان
1 Bergland
2 Huitema
3 Joanna
4 Uysal & Atls
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بهبود دانش آبیاری کشاورزان و بهرهبرداری مؤثر از آب (کیاو 2و همکاران،)016 :1331 ،
کارایی استﻔاده از آب (ﺣسبو و الگﻔی )6:1337،1را نام برد .در برخی کشورها ،مشارکت
کشاورزان در مدیریت آب به امید کاهش هزینه مالی دولت و بهینهسازی بهرهوری منابع آب
مورد تشویق قرارگرفته است (کیاو و همکاران .)016 :1331 ،مشارکت کشاورزان که
بزرگترین مصرفکننده آب در داخل کشور هستند ضروری بوده (کشاورزی و معاضدی،
 )2: 2017و هرگونه برنامهریزی بدون در نظر گرفتن کشاورزان با ﺷکست روبرو خواهد ﺷد
(موالننژاد و همکاران .)4: 2012 ،نتایج تحقیقات نشان داده است که میزان مشارکت
کشاورزان در مدیریتهای مشارکتی تحت تأثیر عواملی نظیر ﺷرایط مالی (اخوان و همکاران،
 ،)211:2012سرمایههای فیزیکی (موالننژاد و همکاران ،)2: 2012 ،سرمایههای انسانی (اخوان
و همکاران )211:2012 ،قرار میگیرد و موارد ذکرﺷده ،از ابعاد سرمایههای معیشتی به ﺷمار
میروند .درواقع معیشت همۀ کارهایی است که افراد انﺠام میدهند تا گذران زندگی کنند ،به
سرمایهها دست یابند و آنها را مدیریت کنند (ویسی و همکاران ،)212: 2016 ،همچنین
میتوان آن را دسترسی برای برطرف کردن نیازها (آندرسون )0:1331،0و یا قابلیتها ،سرمایهها
و فعالیتهای موردِنیاز برای ﺷیوه زندگی مشخصی تعریف کرد (اعظمی و هاﺷمیامین:2016 ،
212؛ دربان آستانه و همکاران )2017:111،که ﺷامل این عناصر است:
 )2سرمایههای انسانی ﺷامل مهارت و دانش ،اندازۀ خانوار ،مهارت (دفید )1:1332 ،4بهداﺷت مناسب و توانایی
کار کردن (ﺣیدری ساربان و عبدپور )16:2010،است.
 )1سرمایههای طبیعی که موقعیتهای ﺟغرافیایی (اعظمی و هاﺷمی امین )212:2016 ،را در بردارد.
 )0سرمایههای اﺟتماعی که میتوان آن را ﺷبکههای اﺟتماعی ،عضویت در گروهها ،روابط و اعتماد متقابل تعریف
کرد (دفید.)1:1332 ،
2

 )4سرمایۀ فیزیکی به ساختههای فیزیکی انسانساخت اﺷاره میکند (مورس .)6:1331،
 )2سرمایههای مالی نیز ﺷامل پساندازها ،اﺷیای باارزش است (فائو .)2:1331،6این پنج بَعد از سرمایههای
معیشتی بههمدیگر وابستهاند و هریک میتواند دیگر سرمایهها را کامل کند (دفید1332 ،؛ ﺷن )2 :1330،7و
هرکدام از مؤلﻔههای این مﻔهوم ،میتواند بر میزان مشارکت کشاورزان در مدیریتهای مشارکتی تأثیرگذار باﺷد.
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پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات فراوانی درباره اهمیت مدیریت مشارکتی منابع آب صورت گرفتهﺷده است و
نتایج هر تحقیق مبین مؤثر بودن هرکدام از ابعاد از سرمایههای معیشتی بر میزان مشارکت
کشاورزان در مدیرت منابع آب بودهاند .برخی تحقیقات مؤثر بودن سرمایههای مالی بر
مدیریت منابع آب را تأیید کردهاند (سپهوند10:2012 ،؛ ﺷیخ 2و همکاران21:1324،؛ ﺣسینی و
همکاران .)70: 2014 ،همچنین تحقیقات نشان دادهاند که میزان درآمد ساالنه زراعی و غیر
زراعی (اخوان و همکاران )211 :2012،بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب مؤثر بوده
است که نقش سرمایههای مالی را بر مدیریت منابع آب نشان میدهند.
دیگر سرمایههای معیشتی کشاورزان ،سرمایههای فیزیکی است که میتواند نقش مؤثری
در مدیریت مشارکتی منابع آب داﺷته باﺷد ،بهطوریکه موالننژاد و همکاران (،)4:2012
پرهیزگاری و همکاران ( ،)122:2012برنیر 1و همکاران ( )206:1322و هادیزاده 0و همکاران
( )12: 1327در تحقیق خود به تأثیر سرمایههای فیزیکی بر مدیریت منابع آب اﺷاره کردهاند و
فراهﻢ کردن امکانات زیربنایی نظیر اﺣداث ﺟاده ،زیرساختهای آبیاری و غیره را در تحقق
این امر مهﻢ و مؤثر برﺷمردند.
دیگر بُعد سرمایههای معیشتی ،سرمایه انسانی است .اخوان و همکاران ( )211:2012در
تحقیقی که به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آببران در مدیریت منابع آب
کشاورزی استان قزوین پرداختند به این نتیﺠه رسیدند که عواملی نظیر میزان استﻔاده از منابع
اطالعاتی و میزان تماسهای ترویﺠی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آببَران در مدیریت
منابع آب تأثیر دارد که این موارد در ابعاد پنجگانه معیشت پایدار ،در دستۀ سرمایههای انسانی
ﺟای دارند .همچنین در تحقیق دیگر با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در
توسعۀ ﺷبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در ﺣوضه رودخانه بوژان ﺷهرستان نیشابور که
توسط نصرآبادی و ﺣیاتی ( )710: 2010صورت گرفت ،مشخصﺷد که عوامل انسانی
میتواند نقش مؤثری بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب داﺷته باﺷد .همچنین دیگر
تحقیقها نیز وﺟود سرمایههای انسانی را بر مدیریت منابع آب مؤثر میﺷمارند که عبارتاند
از :ولیزاده و همکاران ( )11: 2016و پرهیزگاری و همکاران ( ،)144: 2012ﺣیدری ساربان و
صائب ( ،)16: 2010غالمرضایی و سپهوند ( )21: 1327وهادیزاده و همکاران (.)12: 1327
1 Sheikh
2 Bernier
3 Hadizadeh
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برخی تحقیقات نیز به بررسی سرمایه اﺟتماعی (و ابعاد آن) و تأثیر آن در مدیریت منابع
آب پرداختهاند و در مطالعات آنها مشخصﺷده است که مؤلﻔههای نظیر مشارکت و اعتماد
کشاورزان در مدیریت آبیاری باعث افزایش راندمان آب ،کاهش هزینههای دولت و درنهایت
به مدیریت پایدار منابع آبی منﺠر خواهد ﺷد (عزیزی خالخیلی2:2017 ،؛ پاکنیا و محمودی
کرمﺠوان .2012 )،گودا )241:1326( 2نیز در تحقیق خود بیان میدارند که سرمایه اﺟتماعی و
مدیریت محلی منابع آب دو مؤلﻔه بههﻢتنیده و اﺟتنابناپذیرند.
معرفی منطقه موردمطالعه
استان لرستان نیز از مسئله کمبود آب بخش کشاورزی در امان نمانده است .این استان 4/12
درصد اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است .در راستای افزایش بهرهوری و
مدیریت بهینه منابع آب و دخیل نمودن ذینﻔعان در امر مدیریت در بخش کشاورزی از سال
 2073تاکنون سازمانهای ﺟهاد کشاورزی و ﺷرکت آب منطقهای به اﺣداث  11ایستگاه پمپاژ
اقدام کردهاند تا اراضی را به ﺷیوۀ آبیاری نوین مﺠهز کنند و آنها را تحت پوﺷش ﺷبکه
آبیاری نوین قرار دهند .ایستگاههای مذکور در کنار رودخانههای دائﻢ و پرآب اﺣداث ﺷدهاند.
هر ایستگاه پمپاژ تحت نظر یکی تشکل آببَران مدیریت میﺷود که افرادی که قصد تﺠهیز
مزارع خود را به ﺷیوههای نوین آبیاری دارند در این تشکلها عضو میﺷوند .هدف اصلی این
تحقیق بررسی تأثیر سرمایههای پنجگانه معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان 1عضو
تشکلهای آببَران در استان لرستان است (ﺷکل ﺷماره  )2که در این راستا به سؤاالت زیر
پاسخ داده خواهد ﺷد:
-2

میزان مشارکت بهرهبرداران در تشکلهای آببران چگونه است؟

-1

وضعیت کشاورزان در هرکدام از داراییهای معیشتی چگونه است؟

-0

آیا ارتباطی بین ابعاد پنجگانه داراییهای معیشتی وﺟود دارد؟

-4

آیا داراییهای معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران تأثیر دارند؟

1 Gouda
 1در این تحقیق ،مشارکت کشاورزان در تشکل های آببَران موارد زیر را در برمیگیرد :مشارکت در کارها قبل از اﺣداث ایستگاه پمپاژ،
مشارکت در ﺣین ساخت ایستگاه و نیز مشارکت در بعد از اتمام اﺣداث ایستگاه است که تشکلهای آببَران در این قسمت تشکیل میﺷود
و ایستگاه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .در تمام مراﺣل مذکور مشارکت و ﺣضور فعاالنه کشاورزان ضروری است تا تشکل بتواند ﺷکل
بگیرد و تداوم فعالیت داﺷته باﺷد.

201

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ یازدهم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1189

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق در بررسی تأثیرگذاری مؤلفه های معیشت پایدار بر مشارکت کشاورزان در
تشکلهای آببَران

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی ،ازنظر نوع گردآوری دادهها ،از نوع
پژوهشهای میدانی پیمایشی و ازلحاظ ﺷیوه تحلیل دادهها از نوع توصیﻔی-همبستگی است.
ﺟامعه آماری این تحقیق را کلیۀ کشاورزان عضو تشکلهای آببران در سطح استان لرستان
تشکیل میدهند ( .)N=2107ﺣﺠﻢ نمونه با استﻔاده از فرمول کوکران  162نﻔر تعیین ﺷد.
روش نمونهگیری این تحقیق چندمرﺣلهای و با ﺷیوه انتساب متناسب بوده است .بدینصورت
که در مرﺣلۀ اول بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته توسط سازمانهای متولی این امر ،ﺟهاد
کشاورزی (اداره آبوخاک) و آب منطقهای استان لرستان ،بهرهبرداران  11ایستگاه به  0دسته
ضعیف ( 2ایستگاه) ،متوسط ( 21ایستگاه) و قوی ( 2ایستگاه) ازنظر مشارکت تقسیﻢ ﺷدند .از
این طیف با تناسب تعداد آنها از تعداد کل ،تعدادی برای نمونه انتخاب ﺷدند و مابقی
ایستگاهها کنار گذاﺷتهﺷده و سپس بهتناسب افراد هر ایستگاه تعداد کل ﺣﺠﻢ نمونه ،از هر
ایستگاه چند بهرهبردار انتخاب ﺷدند (ﺟدول ﺷماره  .)2در مرﺣله آخر پرسشنامهها بهطور
تصادفی پخش ﺷدند.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه محققساخته بود .بهمنظور تدوین
پرسشنامه ،ابتدا مطالعات کتابخانهای پیرامون موضوع توسط پژوهشگر انﺠام و پرسشنامهای
بر اساس موضوع طراﺣی ﺷد .این پرسشنامه ﺷامل دو بخش بوده است که پرسشهای بخش
اول ﺷامل سؤاالت مربوط به ویژگیهای فردی و سؤاالت آموزﺷی و هرکدام با  2گویه،
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سؤاالت مربوط به اراضی با  4گویه ،سؤاالت اقتصادی با  0گویه ،سؤاالت مربوط به میزان
مشارکت در تشکلهای آببران با  24گویه بوده است.
جدول  .1نمونه گیری و برآورد حجم نمونه از هر روستا دارای ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی
ﺷهرستان

ایستگاه بازدید ﺷده

وضعیت مشارکت

تعداد بهرهبردار

درصد کل

نمونه

نمونه نهایی

دوره چگنی

2

متوسط

210

0/74

22/37

22

الشتر

1

متوسط

402

03/12

204/42

202

پلدختر

2

متوسط

11

7/30

6/12

7

معموالن

2

متوسط

201

21/10

10/20

14

نورآباد

2

ضعیف

233

7/23

7/23

0

بیرانشهر

2

قوی

212

20/02

17/33

17

خرمآباد

1

متوسط

170

21/43

21/17

20

ﺟمع

1

...

2437

233

160

162

بخش دوم پرسشنامه به سنﺠش داراییهای معیشتی کشاورزان اختصاص داﺷت .این
قسمت از پرسشنامه بر اساس چارچوب معیشت پایدار توسعهدادهﺷده توسط دپارتمان توسعۀ
بینالملل تدوین ﺷده است که ابعاد پنجگانه را ﺷامل میﺷود .روایی ظاهری و محتوایی
پرسشنامه توسط اساتید گروه توسعۀ روستایی دانشگاه لرستان و گروه ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان تعیین ﺷد ،بهگونهای که پس از مطالعۀ عمیق سؤاالت و
گویههای پرسشنامه نظرات اصالﺣی خود را اعالم و پس از مصاﺣبه ﺣضوری و بحث در
مورد دیدگاههای مطرحﺷده ،اصالﺣات ضروری انﺠام ﺷد .بهمنظور برآورد پایایی پرسشنامه
از روش آلﻔای کرونباخ استﻔاده ﺷد .نتایج در ﺟدول ﺷماره  1قابلِمشاهده هستند.
جدول  .2داراییهای معیشتی ،تعداد گویهها و مقدار آلفای کرونباخ
دارایی
اﺟتماعی
مالی

فیزیکی

بعد

گویه

آلﻔای کرونباخ

دارایی

بعد

گویه

آلﻔای کرونباخ

ﺷبکه

4

%74

مشارکت

-

24

3/01

روابط

4

%71

طبیعی

-

2

3/70

تعهد

4

%61

نقدی

6

3/02

غیر نقدی

6

3/70

زیرساختها

1

3/06

ادوات

4

3/01

انسانی

مهارت

0

3/71

اطالعات

4

3/70

آموزش

2

3/01

سالمت

6

3/07
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الزمبهذکر است که تمام گویههای پرسیده ﺷده در قسمت سؤاالت مربوط به میزان
مشارکت در تشکلهای آببَران و نیز پرسشهای مرتبط به ابعاد پنجگانه داراییهای معیشتی در
طیف پنجگانه 2لیکرت بودهاند.
یافتههای تحقیق
یافتههای مرتبط به توصیف جامعه موردِمطالعه
در این قسمت از تحقیق به بررسی ویژگیهای فردی پرداخته ﺷد و نتایج نشان داد که میانگین
سنی افراد  21سال است .اکثر افراد متأهل بودهاند ( .)3/11ازنظر سطح تحصیالت نیز به ترتیب
اکثریت دارای مدرک زیرِدیپلﻢ ( ،)3/07بیسواد ( )3/17و دیپلﻢ ( )3/24بودند .نتایج مربوط به
اراضی کشاورزی نشان داد که میانگین قطعات اراضی در منطقه موردِمطالعه  0قطعه بوده است،
همچنین اکثریت پاسخگویان از تأثیر یکپارچگی اراضی در مدیریت بهینه مصرف آب در بخش
کشاورزی اطالع داﺷتند ( )3/01ولی اکثریت ( )3/01نیز اظهار داﺷتهاند که تمایلی برای
یکپارچه کردن اراضی خود ندارند .در بخش سوم سؤاالت مربوط به مسائل اقتصادی
مطرحﺷده بود که نتایج آن نشان داد اکثریت افراد ( )3/04از اعتبارات دولتی برای بهبود
نظامهای آبیاری استﻔاده کردهاند .بخش دیگر سؤاالت را ،سؤاالت آموزش تشکیل داده بود.
نتایج این قسمت نشان داد که اکثریت کشاورزان در دورههای آموزﺷی مرتبط با مدیریت منابع
آب ﺷرکت کردهاند (.)3/06
سنجش میزان مشارکت بهرهبرداران در تشکلهای آببَران
برای سنﺠش میزان مشارکت بهرهبرداران در تشکلهای آببَران تعداد  24پرسش در قالب
طیف پنجگانه لیکرت در اختیار بهرهبرداران قرار داده ﺷد (ﺟدول ﺷماره  )0و نتایج نشان داد
بیشترین میزان مشارکت بهرهبرداران در مواردی نظیر کمک به ﺟمعآوری اطالعات موردِنیاز
کارﺷناسان ،پیگیری اداری برای راهاندازی زودتر طرح و نیز مشارکت در نگهداری از تﺠهیزات
فیزیکی ایستگاه بوده است.

=2 2خیلی کﻢ =1 ،کﻢ =0 ،متوسط=4 ،زیاد=2 ،خیلی زیاد
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جدول  .1سنجش میزان مشارکت بهرهبرداران در تشکلهای آببَران

رتبه

مــــــوارد

میانگین

رتبه

مــــــوارد

میانگین

ﺟمعآوری اطالعات موردِنیاز کارﺷناسان

4/04

2

نگهداری از تﺠهیزات فیزیکی

0/62

0

پیگیری برای راهاندازی زودتر طرح

4/70

1

پیشنهاد دادن افراد برای مدیریت تشکل

0/21

1

ارائه مشورت به کارﺷناسان

4/00

0

در اختیار گذاﺷتن ادوات و ماﺷینآالت

0/13

23

ﺷرکت در کالسهای آموزﺷی

4/13

4

ﺣمایت از اﺟرای

0/31

22

ﺣضور در ﺟلسات تشکلهای آببَران

4

2

کمک مالی ﺟهت اﺟرای طرح

1/01

21

تشویق خانواده ﺟهت همکاری با طرح

0/01

6

داوطلب ﺷدن برای نگهبانی

1/60

20

تشویق سایرین برای مشارکت

0/73

7

در اختیار گذاﺷتن قسمتی از اراضی

1/23

24

مشارکت کل

1/11

در ادامه برای توصیف و دستهبندی میزان مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران با استﻔاده
از رابطه  ISDMاقدام ﺷده است که نتایج این قسمت (ﺟدول  )4نیز نشان داد که بیشترین
فراوانی در بازه مشارکت متوسط وﺟود داﺷت.
جدول  .4توصیف و دستهبندی میزان مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران
سطح مشارکت

فراوانی

درصد

سطح مشارکت

فراوانی

درصد

ضعیف (کمتر از )1/73

41

20/41

خوب ()0/10 – 0/06

63

11/64

متوسط ()1/73 – 0/10

222

42/00

عالی (بیشتر از )0/06

42

26/11

سنجش داراییهای معیشتی بهرهبرداران در تشکلهای آببَران
در این قسمت از تحقیق به سنﺠش میزان داراییهای معیشتی بهرهبرداران در تشکلهای
آببَران پرداخته ﺷد .داراییهای پنجگانه به ترتیب عبارت بودند از :سرمایههای مالی (نقدی و
غیر نقدی) ،سرمایههای فیزیکی (زیرساختها و ادوات کشاورزی) ،سرمایههای انسانی
(مهارت ،اطالعات ،آموزش و سالمت) ،سرمایههای اﺟتماعی (ﺷبکه ،روابط و تعهد) و سرمایه
طبیعی .مقیاس سنﺠش هرکدام از این سرمایهها در طیف پنجگانه لیکرت بوده است که نتایج
ﺣاصل در ﺟدول ﺷماره  2قابلِمشاهده است.
همانگونه که مشاهده میﺷود در بُعد مالی نتایج نشان داد که کشاورزان منطقه
موردِمطالعه تعداد طیور و دام مناسب برای تأمین امرارمعاش خانواده خود و همچنین امکان
دسترسی به بازار فروش اﺣشام دارند .در ادامه به بررسی داراییهای فیزیکی پرداخته ﺷد و
برای این منظور ،تعداد  21گویه موردِسنﺠش قرار گرفت .همانطور که نتایج این بخش
قابل ِمشاهده است امکان استﻔاده خطوط تلﻔن ثابت در منزل ،دسترسی دائﻢ به برق در روستا و
نیز دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای تردد ،باالترین امتیاز را کسب کردهاند .بخش بعدی
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به بررسی داراییهای انسانی اختصاص داده ﺷد .در این قسمت داراییهای انسانی با  12گویه
موردِسنﺠش قرار گرفت که در ﺟدول  2نتایج آن قابلِمشاهده است .در ادامه نتایج بخش
سنﺠش داراییهای اﺟتماعی نشان میدهد که اعضای این تشکلها معموالً داوطلبانه به سایرین
خود کمک میکنند و نیز اعضای این تشکلها معموالً قبل از تصمیﻢگیری ،اطالعات و نظرات
خود را با یکدیگر مبادله میکنند .موردِ ذکرﺷده روابط مناسبی را در سطح اعضا نشان میدهد.
یُعد دیگر سرمایههای معیشت پایدار در این تحقیق به داراییهای طبیعی ( 0گویه) اختصاص
داﺷت .همانگونه که نتایج این بخش نشان میدهد داﺷتن خاک مرغوب و داﺷتن تنوع
گونههای گیاهی متنوع در محیط روستا بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند.
در کل نتایج نشان داد که داراییهای معیشتی کشاورزان عضو تشکلهای آببَران در
استان لرستان به ترتیب باالترین مقدار عبارتاند از :داراییهای طبیعی ( ،)3/60فیزیکی
( ،)3/64انسانی ( ،)3/21مالی ( )3/21و اﺟتماعی (.)3/40
جدول  .1سنجش داراییهای پنجگانه معیشتی بهرهبرداران در تشکلهای آببَران
مالی نقدی

درصد

مالی غیر نقدی

درصد

توان گرفتن وام از صندوقهای پسانداز
داﺷتن تعداد طیور کافی برای تأمین معاش
امکان دستیابی راﺣت به بازار فروش اﺣشام
داﺷتن دامهای کافی خانگی برای امرارمعاش
داﺷتن توان ﺣمایت مالی از افراد خانواده
میزان کﻔایت درآمد سال گذﺷته
فیزیکی (زیرساختها)
امکان استﻔاده خطوط تلﻔن ثابت در منزل
دسترسی دائﻢ به برق در روستا
دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای تردد
وﺟود ﺟادههای مناسب برای تردد به روستا
میزان داﺷتن کیﻔیت و امنیت منزل مسکونی

3/62
3/74
3/01
3/20
3/26
3/22
درصد
3/70
3/01
3/04
3/71
3/67

امکان بیمه افراد خانواده
داﺷتن پسانداز مالی برای آینده فرزندان
امکان بیمه محصوالت کشاورزی
داﺷتن اراضی مازاد نیازهای اولیه خانواده
امکان دریافت یارانههای دولتی
امکان دریافت کمک از نهادهای خیریه
فیزیکی (ادوات کشاورزی)
امکان کرایه ادوات کشاورزی برای زراعت
دردسترسبودن بهموقع ادوات موردِنیاز
داﺷتن ادوات کشاورزی موردنیاز برای کشت و زرع
دسترسی مناسب به تعمیرگاههای ماﺷینآالت
-

3/24
3/01
3/41
3/40
3/71
3/44
درصد
3/67
3/20
3/23
3/00

کافی بودن منابع آب برای کشاورزی
برخورداری تماموقت از آب آﺷامیدنی سالﻢ
دسترسی دائﻢ به آب کشاورزی
انسانی (مهارت)
میزان داﺷتن مهارت کشاورزی
میزان داﺷتن مهارت باغبانی
میزان داﺷتن مهارت دامداری
میزان داﺷتن مهارت زراعت
انسانی (اطالعات)
اطالع از عملکرد نهادهای روستا
امکان ﺣضور در ﺟلسات آموزﺷی در روستا

3/62
3/21
3/47
درصد
3/233
3/233
3/233
3/233
درصد
3/67
3/27

انسانی (آموزشی)
داﺷتن مهارت ارتباطی در سطح خانواده
دسترسی به مراکز آموزﺷی و تحصیلی

درصد
3/17
3/07

انسانی (مهارت)
میزان داﺷتن مهارت فنی غیر زراعی
میزان داﺷتن مهارت صنایعدستی
امکان یادگیری مهارتهای کشاورزی زنان
امکان راهاندازی کسبوکار تازه
انسانی (اطالعات)
اطالع از سیاستهای بهکارگرفتهﺷده در امورات روستا توسط سایر نهادها
اطالع از ﺣقوق خود در برخورداری از امکاناتی که باید در دسترس
داﺷته باﺷید
انسانی (سالمت)
توان مهیاکردن تنوع در تغذیه خانوار
داﺷتن اطالعات در مورد پیشگیری از بیماریها

درصد
3/11
3/72
3/07
3/62
درصد
3/42
3/00
درصد
3/02
3/72
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داﺷتن مهارت ارتباطی در بیرون خانواده
داﺷتن امکان ادامه تحصیل برای فرزندان
امکان ادامه تحصیالت برای فرزندان دختر

3/02
3/00
3/71

درصد
طبیعی
3/01
داﺷتن خاک مرغوب برای کشت در مزارع
3/70
داﺷتن تنوع گونههای گیاهی در محیط روستا
3/62
داﺷتن محلی برای دفع مناسب زباله
درصد
اجتماعی (شبکه)
3/06
اعضا معموالً به سایرین کمک میکنند.
3/67
تمایل زیادی به راهﺣلهای همکارانه وﺟود دارد
درصد
اجتماعی (روابط)
اعضای تشکل معموالً هنگام تصمیﻢگیری اطالعات 3/47
و نظرات خود را با یکدیگر مبادله میکنند.
اعضای تشکل هنگام بروز مشکل به ﺷیوهای 3/40
مﻔید و سالﻢ با یکدیگر بحث و گﻔتگو میکنند.
درصد
اجتماعی (تعهد)
اعضای تشکل خود را عضو یک خانواده 3/26
مشترک تلقی میکنند.
اعضای تشکلها نسبت به تحقق اهداف 3/22
متعهدند

داﺷتن سالمت ﺟسمی در بین اعضا خانواده
توان تأمین هزینههای سالمتی خانواده
دسترسی به امکانات مراکز درمانی برای درمان
دسترسی راﺣت به پزﺷک در مراکز درمانی
طبیعی
داﺷتن محیطزیست پاکیزه
دسترسی به منابع آب رودخانهها
اجتماعی (شبکه)
این تشکل برای عضویت افراد ،موانع را رفع میکند
اعضای این تشکل به اﺣساسات همدیگر اﺣترام میگذارند
اجتماعی (روابط)
اعضای این تشکل اطالعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر
تسهیﻢ و تقسیﻢ میکنند
اعضای این تشکل و مدیران رابطه خوب و فزاینده دارند

3/00

اجتماعی (تعهد)
مدیران تشکل عادالنه و بدون تبعیض مدیریت میکنند

درصد
3/00

مدیران تمام مسئولیت خود در قبال ایستگاه را بهخوبی انﺠام میدهند

3/72
3/27
3/41
3/06
درصد
3/20
3/20
درصد
3/40
3/43
درصد
3/43

3/04

در ادامه برای مشخص ﺷدن ارتباط هرکدام از ابعاد پنجگانه معیشت پایدار و نیز
همبستگی با مشارکت کشاورزان در تشکلهای آببَران ،آزمون همبستگی انﺠام ﺷد .همانگونه
که نتایج ﺟدول ﺷماره  6نشان میدهد ،بین تمام ابعاد پنجگانه معیشت پایدار ارتباط مثبت و
معناداری وﺟود دارد؛ یعنی افزایش یا کاهش هرکدام از این داراییها بر دیگر ابعاد داراییهای
معیشتی تأثیر مستقیﻢ خواهد داﺷت .ازسویدیگر نتایج نشان داد که بین مشارکت کشاورزان و
نیز داراییهای معیشتی ارتباط مثبت و معناداری وﺟود دارد.
جدول  .1بررسی ارتباط بین ابعاد پنجگانه داراییهای معیشتی و نیز ارتباط سرمایههای معیشتی با مشارکت
مالی

فیزیکی

انسانی

طبیعی

مشارکت

2

-

-

-

-

-

داراییهای معیشتی
مالی

**

اﺟتماعی

اﺟتماعی

2

-

-

-

-

فیزیکی

*3/11

*3/01

2

-

-

-

3/04

انسانی

**3/02

*3/100

*3/41

2

-

-

طبیعی

*

*

*

*

2

=

مشارکت

*3/424

**3/142

2

3/12

3/102

*3/412

3/12

**3/601

3/02

*3/02

بررسی تأثیر داراییهای معیشتی بر میزان مشارکت کشاورزان در تشکلها آببَران
بهمنظورِ پیشبینی مشارکت کشاورزان از طریق متغیرهای داراییهای معیشتی ،از رگرسیون
خطی چندگانه به روش گامبهگام استﻔاده ﺷد .آزمون دوربین واتسون نیز بیانگر این بود که
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خطاها از یکدیگر مستقل هستند و میتوان از آزمون رگرسیون استﻔاده کرد .در گام اول ،متغیر
داراییهای انسانی معادله ﺷد (ﺟدول ﺷماره  .)7در این گام ضریب همبستگی چندگانه برابر با
 R=3/002و ضریب تعیین برابر با  R2=3/110بود؛ بنابراین در گام اول ،این متغیر مؤثرترین
متغیر بوده و بهتنهایی  11/0درصد از متغیر مشارکت را تبیین کرد .در گام دوم ،متغیر
داراییهای مالی وارد معادله ﺷد .با ورود این متغیر ،ضریب همبستگی چندگانه به R=3/421
و ضریب تعیین به  R2=3/400رسید که نشان میدهد این متغیر توانسته است  24درصد از
واریانس متغیر مشارکت را تبیین و به درصد واریانس تبیینﺷدۀ متغیر قبلی اضافه کند.
در گام سوم نیز متغیر داراییهای اﺟتماعی وارد معادله ﺷد .با ورود این متغیر ،ضریب
همبستگی چندگانه به  R=3/437و ضریب تعیین به  R2=3/246رسید که نشان میدهد این
متغیر توانسته است  23/0درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین کند .در ادامه متغیرهای
داراییهای فیزیکی و نیز داراییهای طبیعی به ترتیب وارد معادله ﺷد .این متغیرها ﺟمعاً
توانسته است به ترتیب  0/6و نیز  7/2درصد از واریانس متغیر مشارکت را تبیین و به درصد
واریانس تبیین ﺷدۀ متغیرهای قبلی اضافه کند 73/7 .درصد از واریانس متغیر مشارکت توسط
پنج بُعد داراییهای معیشتی تبیین ﺷده است.
جدول  .7خالصه مدل رگرسیون برای بررسی میزان تأثیر داراییهای معیشتی بر مشارکت کشاورزان
مدل

همبستگی

ضریب تعیین تعدیلﺷده

مقدار F

سطح معنیداری

2

3/200

3/110

**20/726

3/333

1

3/467

3/400

**26/226

3/333

0

3/437

3/246

**20/022

3/333

4

3/242

3/601

**22/176

3/333

2

3/007

3/737

**23/110

3/333

دوربین-واتسون

2/13

نتایج معنیداری متغیرهایی که وارد معادله ﺷدند نیز نشان داد که هر پنج متغیر ازنظر
آماری تأثیر معنیداری بر متغیر وابسته داﺷتند .مقدار مثبت ضریب ( )Bبرای هر پنج متغیر
مستقل نیز نشاندهندۀ رابطه مثبت و مستقیﻢ این متغیرها با متغیر وابسته مشارکت است؛
بهطوریکه با افزایش میزان هر یک از متغیرها ،میزان مشارکت نیز افزایش مییابد .در ادامه
مشخص ﺷد که مؤثرترین متغیر در پیشبینی مقدار مشارکت ،داراییهای انسانی است که
بیشترین مقدار بتا را به خود اختصاص داده است (ﺟدول  .)0داراییهای انسانی ﺟامعه مورد
مطالعه ﺟایگاه دوم را به خود اختصاص داده است .در بین پنج دارایی معیشت پایدار و
همچنین در این دارایی مؤلﻔههای نظیر آموزﺷی ،دانش مهارت را در برمیگیرد و موارد مذکور
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بر سطح آگاهی افراد میافزاید .این سرمایه اکنون برای مدیریت منابع آب موﺟود و استمرار
فعالیت تشکلهای آببَران الزامی است و به دلیل اینکه تداوم این نهادها بسته به مشارکت
ذی نﻔعان است ،درک این مطالب مستلزم دانش ،آگاهی و آموزش است که مﺠموعاً دارایی
انسانی را تشکیل میدهند .هرچقدر این دارایی افزایش یابد ،میتواند بر درک مسائل پیرامونی
و اقدامات مثبت تأثیرگذار باﺷد.
جدول  .9پیشبینی مشارکت باتوجهبه متغیرهای مستقل مطالعه
متغیرها

بتا ()β

T

سطح معناداری

-

3/333

خطای معیار
3/204

3/111

2/11

3/340

3/121

0/36

3/330

3/111

1/62

3/330

1/33

3/340

2/02

3/301

 :- Cضریب ثابت

-

2

 :X1انسانی

1

 :X2مالی

3/144

0

 :X3اﺟتماعی

3/460

4

 :X4فیزیکی

3/332

3/201

2

 :X5طبیعی

3/.330

3/204

مقایسه میزان مشارکت کشاورزان برحسب داراییهای معیشتی
باتوﺟهبهاینکه در ارزیابیهای اولیه مﺠریان ایستگاههای پمپاژ آب کشاورزی در استان لرستان
که توسط مﺠریان صورت گرفته ﺷده بود ،ایستگاهها در سه سطح مشارکت ضعیف ،متوسط و
قوی دستهبندی ﺷده بودند و این سؤال مطرح میﺷود که آیا کشاورزان ساکن روستاهایی که
دارای تشکلهای آببَران میباﺷند و سطح مشارکت آنها نیز مشخصﺷده است ،ازنظر
داراییهای معیشتی تﻔاوتی داﺷتهاند یا خیر؟ و باتوﺟهبه هدف فوق ،به کشاورزان ساکن
روستاها باتوﺟهبه نوع مشارکت آنها به ترتیب کد  1 ،2و  0اختصاص داده ﺷد و با ترکیب
پنج دارایی معیشتی با عنوان سرمایه معیشتی کل ،بین روستاهایی مذکور اقدام به مقایسه ﺷد.
باتوﺟهبهاینکه گروهبندی بیش از دو گروه میﺷود ،مناسبترین آزمون ،آزمون تحلیل واریانس
است .آزمون آنوا (تحلیل واریانس) میتواند تﻔاوت گروههای مختلف را بر اساس داراییهای
معیشتی مشخص کند .همانگونه که ﺟدول ﺷماره  1نشان میدهد تﻔاوت معناداری بین
روستاها مشاهده میﺷود ،این بدین معناست که ﺣداقل یک کد از بین سه کد به قیاس
گذاﺷتهﺷده وﺟود دارد که با بقیه تﻔاوت معنیداری دارد .این تﻔاوت در میزان داراییهای
معیشتی آنها خواهد بود.
 2هر ایستگاه پمپاژ تحت نظارت یک تشکل آببَران مدیریت میﺷود.
 1کد =2میزان مشارکت ضعیف ،کد =1مشارکت متوسط و کد =0مشارکت قوی
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جدول  .8خالصه تحلیل واریانس مقایسه معیشت بین سه سطح مشارکت کشاورزان (ضعیف ،متوسط و قوی)
Sum of Squares

Mean Square

df

F

Sig.

بین گروهها

6/143

0/213

1

4/72

3/32

درون گروهها

270/200

3/661

161

کل

271/774

164

در ادامه برای یافتن این تﻔاوت از آزمون تعقیبی توکی استﻔاده ﺷد .همانگونه که نتایج
ﺣاصل از آزمون توکی در ﺟدول  23نشان میدهد این اختالف بین کشاورزان ساکن روستاها
با میزان مشارکت ضعیف (کد  )2و مشارکت قوی (کد  )1قابلِمشاهده است و بدین معناست
روستاهایی که میزان مشارکت آنها در سطح کمتری قرار دارد ،به نسبت دیگر روستاها از
سطح پایینتری از داراییهای معیشتی برخوردارند.
جدول  .11تفاوت مشارکت کشاورزان (با سه سطح مشارکت ضعیف ،متوسط و قوی) برحسب سرمایههای معیشتی
گروهبندی برﺣسب میزان مشارکت

سطوح مشارکت

Mean Difference

Std. Error

Sig.

میزان مشارکت ضعیف

متوسط

3/4026

3/2771

3/337

قوی

3/2020

3/2106

3/330

ضعیف

-3/4026

3/2771

3/337

قوی

3/2332

3/2273

3/010

ضعیف

-3/2020

3/2106

3/330

متوسط

-3/2332

3/2273

3/010

میزان مشارکت متوسط
میزان مشارکت قوی

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج نشان داد بین تمام ابعاد پنجگانه معیشتِ پایدار (اﺟتماعی ،مالی ،فیزیکی ،طبیعی و سرمایه
انسانی) ارتباط مثبت و معنیداری وﺟود دارد .ازسویدیگر نتایج نشان داد که بین مشارکت
کشاورزان و نیز داراییهای معیشتی ارتباط مثبت و معناداری وﺟود دارد ،این بدین معناست که
هرقدر میزان هرکدام از داراییهای معیشتی کشاورزان رو به افزایش باﺷد ،میزان مشارکت آنان
نیز افزایش خواهد یافت که این نتایج با تحقیقات سپهوند ( ،)2012ﺣسینی و همکاران
( ،)2014:70اخوان و همکاران ( ،)211:2012موالن نژاد و همکاران ( )2012پرهیزکاری و
همکاران ( )2010:144همخوانی دارد.
وﺟود پنج بُعد این مﻔهوم باعث ﺷکلگیری ابعاد دیگر و نیز تحقق مشارکت در
تشکلهای آببَران میﺷود و بهتبع برافزایش یا کاهش هﻢ نیز تأثیرگذارند .اهمیت دارایی
انسانی در این تحقیق برای بازدهی و کارایی افراد و گروه همانقدر میتواند مهﻢ و مؤثر باﺷد
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که سرمایه اﺟتماعی ،سبب میﺷود افراد تشکلهای آببَران را تشکیل دهند و سرمایه انسانی
در آن نقشآفرینی داﺷته باﺷد .متقابالً وﺟود دارایی فیزیکی و مالی نیز بر تداوم فعالیت
میافزاید .بدون تردید تعامل با مسئولین و مدیران تشکلها فراهﻢ ﺷدن زمینههایی مانند امکان
استﻔاده خطوط تلﻔن ،دسترسی به وسایل نقلیه عمومی برای تردد را میطلبد .موارد مذکور از
نتایج گﻔتگوها با کشاورزان و ﺣضور نگارندگان تحقیق در روستاهای موردِمطالعه است که در
سرمایههای فیزیکی قرار دارند .همچنین توانایی مالی افراد سبب میﺷود بتوانند مزارع خود را
به سیستﻢ نوین آبیاری تﺠهیز کنند و ضرورت وﺟود این بُعد غیرقابلِانکار است و مواردی
نظیر امکان دستیابی راﺣت به بازار فروش اﺣشام ،توان گرفتن وام از صندوقهای پسانداز
و ..سبب میﺷود کشاورزان بتوانند از منافع آن بهرهمند ﺷده و هزینههای این مشارکت را
بپردازند .ازسویدیگر نتایج مربوط به آزمون رگرسیون نشان داد مؤثرترین دارایی در
تأثیرگذاری بر میزان مشارکت کشاورزان ،دارایی انسانی است .درواقع میتوان چنین برداﺷت
کرد که میزان داراییهای انسانی نقش بسزایی در میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت
مشارکتی منابع آب دارد ،این یافته با تحقیقات ابراهیمی و سلیمی کوچی (،)41:2016
غالمرضایی و سپهوند ( ،)1327اخوان و همکاران ( )2012:211و نصرآبادی و ﺣیاتی
( )2010:710همخوانی دارد .بدون تردید یکـی از مؤثرترین و مهﻢتریـن منبعهای هر سازمان،
نهاد و یا هر تشکل (مانند تشکلهای آببَران) نیروی انسـانی آن اسـت کـه اگـر توانا و آگاه
باﺷـد می توانـد سبب پویـایی و سرعت بخشیدن به اهداف آن سازمان ﺷود ،متقابالً فقدان این
نیروی توانمند و آگاه میتواند بروز مشکالت بسیاری را سبب ﺷود .در این تحقیق نیز
مشخص ﺷد باوﺟوداینکه داراییهای مالی افراد موردِمطالعه در کمترین سطح داراییهای
معیشتی آنان قرار دارد و اکثریت کشاورزان از وام و تسهیالت دولتی برای تﺠهیز مزارع خود
به سیستﻢ نوین آبیاری استﻔاده کردهاند ،ولی این مورد سبب نشده است که کشاورزان از تﺠهیز
مزارع خود به سیستﻢ نوین آبیاری صرفنظر کنند و میزان مشارکت آنها در تشکلها در ﺣد
خوب ( )0/66بوده است و این نشان از قدرت خوب تحلیل و تصمیﻢگیری این قشر است و
این معلول دانش آنها از منافع این فعل میﺷود.
همچنین سایر نتایج نشان داد باوﺟوداینکه ویژگیهای فردی ﺟامعه مخاطب نشان داد که
میانگین سنی افراد  21سال است و ازنظر سطح تحصیالت نیز به ترتیب اکثریت دارای مدرک
زیرِدیپلﻢ ( ،)3/07بیسواد ( )3/17و دیپلﻢ ( )3/24بودند اما در سطح مناسبی از مهارت،
آموزش و اطالعات قرار داﺷتند .میتوان این چنین تﻔسیر کرد که کشاورزان خود همواره
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مناسبترین گزینه را ﺟهت تصمیﻢگیری و آنهﻢ مطابق ﺷرایط اتخاذ میکنند (نشانگر وﺟود
اثرگذاری چشمگیر داراییهای انسانی در تصمیﻢگیری آنها است) که البته نمیتوان نقش
آموزشهای غیررسمی را در این زمینه نادیده گرفت .لذا تقویت هرچه بیشتر این سرمایه در
منطقه موردِمطالعه میتواند تحقق بیشتر اهداف را در پی داﺷته باﺷد .در تحقیقات پیشین در
منطقه موردِمطالعه که توسط نگارندگان (سپهوند و همکاران )1321 ،با هدف بررسی
راهکارهای افزایش مشارکت در این تشکلها صورت گرفت ،مشخص ﺷد که عمده موانع و
مشکالت کشاورزان برای مشارکت بیشتر در تشکلهای آببَران به امور فردی ،اختالفات
قومی و مسائل فرهنگی مرتبط بوده است و مواردی مانند عدم اعتماد ،اختالفِنظر برای
انتخاب مدیریت انﺠمن ،عدم برقراری ارتباط بین مدیران و اعضا و غیره بهوضوح در بین
اعضای قابلِمشاهده بوده است .موارد مذکور نشان از پایین بودن سطح سرمایه اﺟتماعی ﺟامعه
مخاطب بوده است و در تحقیق ﺣاضر نیز همین نتیﺠه کسب ﺷد .بهطوریکه در بین
داراییهای پنجگانه معیشتی ،دارایی اﺟتماعی کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
این بدین معناست که افزایش مشارکت کشاورزان را نباید صرفاً با تأکید بر نتایج مثبت پیش
برد ،بلکه تأکید بر رفع موانع نیز باید موردِتوﺟه قرار گیرد .اگر داراییهای انسانی دارای
بیشترین تأثیر بر مشارکت هستند ،متقابالً سرمایههای اﺟتماعی ﺟامعه موردِمطالعه در کمترین
مقدار قرار دارد و بهعنوان مانع عمل میکنند .لذا ضرورت توﺟه بر این بُعد انکارناپذیر است.
درواقع تقویت قوت (سرمایههای انسانی) و تالش برای کاهش موانع و برطرف کردن ضعف
(برطرف کردن موانعی که به کاهش سطح سرمایه اﺟتماعی منﺠر میﺷود) باید در دستور کار
برنامهریزان و مسئولین مربوط قرار گیرد .با توﺟه به موارد ذکرﺷده در راستای افزایش
مشارکت کشاورزان با توﺟه به تأثیرگذاری داراییهای معیشتی کشاورزان بر میزان مشارکت
آنها ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
با توﺟه به کﻢ بود سطح داراییهای اﺟتماعی ،الزم است در زمینه افزایش همبستگی و لزوم ﺣل اختالفها
در این زمینه فرهنگ سازی ﺷود تا منافع و فواید ﺟمع همیشه در اولویت انتخاب افراد قرار گیرد .همچنین
سرکشی مداوم کارﺷناسان و مروﺟان به این تشکلها و رسیدگی ﺟهت امورات میتواند مﻔید واقع گردد ،زیرا در
این هنگام میتوان به اختالفات و تنشها پی برد و در راستای ﺣل آنها کوﺷید .از سویی دیگر مشاهدات
نویسنده ﺣاکی از عدم توانایی برخی خانوارهای کشاورز در راستای تأمین هزینه  22درصدی برای پرداخت
هزینه تﺠهیز مزارع بوده است که در این راستا بهبود ﺷرایط اقتصادی در منطقه موردنظر میتواند به عنوان راهکار
مﻔید واقع گردد ،زیرا پرداخت وامهای کﻢبهره هﻢاکنون بهعنوان یکی از راهکارهایی نهادهای متولی در نظر
گرفتهﺷده است ولی تالش برای بهبود اوضاع اقتصادی آنها میتواند عالوه بر افزایش اﺷتغال در منطقه
موردمطالعه ،بهطور دائﻢ و مؤثرتری به توانمندی مالی افراد کمک کند .از دیگر موارد میتوان به توﺟیه مدیران
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برای چگونگی برخورد و لزوم ﺣﻔظ اتحاد و ﺣل مشکالت بین اعضا این تشکلها اﺷاره نمود ،زیرا نتایج نشان
میدهد ارتباط اعضا و مدیران و نحوه ﺣل مسائل و مشکالت دراینباره با مشکل مواﺟه هست و ﺷاید
بدینﺟهت است که سرمایه اﺟتماعی افراد موردمطالعه در کمترین مقدار ممکن ( نسبت به سایر داراییهای دیگر)
قرار دارد.
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