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  چکیده

  
ریزي هدفمند در راستاي توانمند  بران دارد و هرگونه برنامه هاي آب برداران نقش مهمی در اثربخشی تشکل رضایت بهره

. باشد ها می ها و نیز مدیریت پایدار منابع آبی، نیازمند شناخت وضعیت رضایت کشاورزان از این تشکل کردن این تشکل
ها  ها و عوامل مؤثر بر سطح رضایت آن برداران از این تشکل ت بهرهسنجش رضایهدف این تحقیق توصیفی همبستگی نیز 

و با انجام  شده اي بود که روایی آن از طریق نظرات متخصصان موضوعی تائید ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته. باشد می
جامعه آماري کلیه . حاصل شدهاي ترکیبی، پایایی آن  براي شاخص 7/0مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفاي کرونباخ باالتر از 

پایه جدول کرجسی و مورگان  که بر) بردار بهره 270(بر زیر حوضه سد سهند هشترود بودند  اعضاي شش تشکل آب
اي متناسب با حجم انتخاب و مطالعه  گیري طبقه نفر و از طریق روش نمونه 155درصد تعداد  پنجو با خطاي ) 1970(

 SPSS18افزار  آوري و از طریق نرم ضوري در محل فعالیت کشاورزان در روستاها جمعها به روش مصاحبه ح داده. شدند
ها با  باشد و بین رضایت آن برداران در سطح متوسط می درصد بهره 2/86نتایج نشان داد که رضایت . تحلیل شدند

نتایج تحلیل . داري وجود دارد ترویجی موردمطالعه رابطه مثبت و معنی-متغیرهاي عوامل اجتماعی، فردي و ارتباطی
درصد واریانس  3/44فرعی  شغل از خانوار و درامد اعضاي داداجتماعی، تع رگرسیون نیز نشان داد که سه متغیر اعتماد

افزایش  تواند ضمن هاي آموزشی متناسب با اصول آموزش بزرگساالن می اجراي دوره. کنند سطح رضایت را تبیین می
  .ها را فراهم کند ها زمینه ایجاد اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضا و رضایت آن آگاهی اعضا از ماهیت تشکل
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  مقدمه
در  با شروع اصالحات اراضی 1340در سال 

سازمان سنتی و برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی،  ایران
آب به مرور  تأمینسنتی  هاي تشکلمدیریت روستاها و 

ساختار و جایگاه خود را از دست دادند و در اکثریت 
بروز  و باعث  متوقف گردید ها آننقاط کشور فعالیت 

نهایتاً در . شدمشکالت زیادي در مدیریت مصرف آب 
اداره آب، جهاد کشاورزي و وزارت نیرو،  1370سال 

برداري و  کنندگان آب را در بهره جلب مشارکت مصرف
هاي آبیاري، در دستور کار خود قرار دادند  بکهنگهداري ش
هاي آبیاري با  برداري از شبکه بهره هاي شرکتو تشکیل 

کنندگان آب در این  هدف جلب مشارکت مصرف
کشاورزي  ،هاي نیرو در پی توافق بین وزارتخانه ها شرکت

گمرکچی و (انجام گردید  وبودجه برنامهو سازمان 
بودن راندمان آبیاري در بدلیل پایین ). 1388حیدري، 

 محدودیت و) 2012ناکس و همکاران، (بخش کشاورزي

باید  ،)1389ابرقویی،  مظفر امینی و افضلی( آبی منابع
 جهتتخصصی در کشور  توان و امکانات از بخشی

تغییرات آب و هوایی . گرفته شود کار به کارایی افزایش
اخیر نیز بر روي میزان بارش، تبخیر و تعرق،  هاي سال

نام (گذاشته است  تأثیر زیرزمینیسطحی و  هاي آبمیزان 
 بر ناپذیر جبران هاي خسارت گاهی که) 2015و همکاران، 

 نموده وارد زیرزمینی هاي آب و سطحی هاي آب منابع

با توجه به ). 1390همکاران،  و نیا سعیدي( است
قرار گرفتن مدیریت پایدار منابع مشکالت فوق و محور 

ها استفاده از ظرفیت  حل راهیکی از  ،در کشور یآب
بران  آب هاي تشکلدر واقع . باشد میبران  آب هاي تشکل

مدیریت بهینه منابع آب در جهت توسعه  با هدف اصلی
در  و )1390میرزایی و همکاران،( اند شدهپایدار ایجاد 

هاي انسانی،  چهارچوب مدیریت مشارکتی، از سرمایه
 .گیرند فیزیکی و طبیعی در قالب توسعه پایدار بهره می

بران اولین شکل از رهیافت مدیریت  هاي آب تشکل
حاسابو و (شوند  مشارکتی در بخش آبیاري محسوب می

دادن کار مردم به مردم ) 1مواردي مانند  ). 2007ال گفی، 

از منابع آب زیرزمینی  برداري بهرهدر خصوص حفاظت و 
تقسیم و  )2در ارتباط با مصارف کشاورزي،  خصوص به

توزیع آب کشاورزي بر اساس عدالت و استفاده بهینه از 
اعمال مدیریت ) 3آن با توجه به بیالن ساالنه آب، 

مشارکتی در توسعه امور زیرساختی و تولیدي محصوالت 
فاده بهینه از آب و افزایش راندمان است) 4کشاورزي، 

حفظ محیط ) 5آبیاري و مکانیزه نمودن مراحل کشاورزي، 
زیست از نظر کمی و کیفی منابع آب در راستاي توسعه 

کاهش بوروکراسی اداري و مراجعات مکرر به  )6پایدار، 
ایجاد صنایع وابسته به منظور  )7دولتی،  هاي دستگاه

رشد دیگر صنایع کشور، فرآوري محصوالت کشاورزي و 
تهیه آمار و  )9و آموزش کشاورزان و  رسانی اطالع) 8

اطالعات به روز شده از منابع و مصارف آب در محدوده 
 بران آب هاي تشکلو وظایف  ها ضرورتهر تشکل از 

تشکیل  اینکه وجود با). 1394مسلمی، ( استذکر شده 
هاي آبیاري  موجب تسریع در ساخت شبکه ها تشکلاین 

برداري  شده است و کشاورزان براي مشارکت مالی و بهره
اند، ولی در کل این  هاي آبیاري تشویق شده از شبکه
برداري و  اند مشکل مدیریت بهره ها نتوانسته مشارکت

یان و  حیدر(هاي آبیاري را تعدیل کنند  نگهداري شبکه
بران در  آب هاي تشکلبررسی عملکرد  و) 1388همکاران،

تشکیل این  موفقیت کمترهاي اخیر نشان از  الایران در س
   .باشد می ها تشکل

هاي اخیر در قالب  ر دههاین در حالی است که د
در کشور  بران آبهاي  انتقال مدیریت آبیاري به تعاونی

ایران، علیرغم صرف میلیاردها ریال اعتبار، به دلیل عدم 
هاي فنی،  و عدم حمایت برداران بهرهنظارت بر عملکرد 

آموزشی و ارشادي از طرف واحدهاي مسئول و 
در توانمندسازي کشاورزان جهت تأمین منابع  توجهی بی

هاي نگهداري، اکثریت واحدهاي  مالی و پرداخت هزینه
مزبور در همان مرحله آغازین با مشکالت اساسی روبرو 

و با اینکه مدت زمان   ).1388نجفی و نجفی،(اند  شده
، نگذشتهآبیاري در منطقه  هاي کانالث زیادي از احدا
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یا تحت اختالفات جزئی  و شدهها دچار خسارت  کانال
صحیح مورد استفاده  طور بهتأسیساتی  هاي سامانهقومی، 

). 1388نجفی و نجفی، (اند  قرار نگرفته و تخریب شده
 جانبه یکنگرش دولتی و  یکی از دالیل ایجاد این مشکل،

توجه به در واقع . باشد میهاي آبیاري و زهکشی  به شبکه
بدون در نظر گرفتن  ها تشکلبعد فیزیکی تشکیل این 

را فراهم  ها آنزمینه عدم موفقیت  تواند میعامل انسانی 
 این در حالی است که). 1380کشاورز و صادق زاده، ( کند

بران نیازمند درك و شناخت  آب تشکلتشکیل موفق 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، تمایالت  هاي عمیق از زمینه

احمدوند و (هاي کشاورزان منطقه است  و نگرش
  ).1388، زاده شریف

 نیاز کشور در تجربه این به نوپایی توجه با 

و میزان رضایت اعضا از  نهادها این عملکرد که است
تاهباز (گیرد  قرار پایش و ارزیابی مورد ها آنعملکرد 

 برداران بهرهچرا که رضایت  .)1389صالحی و همکاران، 
نقش مهمی در پایداري و اثربخشی  ها تشکلو اعضاي 

نسبت به ارزیابی رضایت  مطالعاتیطی  باید داشته و ها آن
الزم به توضیح است  .قدام گرددا ها تشکلاز  برداران بهره

بران و میزان  آب هاي تشکلکه رابطه نزدیکی بین پایداري 
امید و همکاران، (وجود دارد  ها آنرضایت اعضا از 

لزوم بررسی میزان  لذا). 2009؛ گارتون و همکاران، 2011
و عوامل مؤثر بر این رضایت از  ها تشکلرضایت اعضا از 

  .اهمیت خاصی برخوردار است
حوضه  ،تحقیق حاضر ي مورد مطالعه در منطقه

ز هکتار ا 12000به حدود  رسانی آببینی  پیش سد سهند با
 هاي مختلف در جنبه، مشارکت مردم را منطقهاراضی 
اي  سازمان آب منطقه( نیازمند است پروژه مدیریت

 بهدر شروع پروژه ). 1383 آذربایجان شرقی و اردبیل،
تبدیل اراضی دیم منطقه به اراضی آبی انگیزه  دلیل
مشکالت و  ولی. براي مشارکت افزایش یافت برداران بهره

سازي مالکین براي  ریزي و آماده برنامه هایی در دشواري
شروع . وجود داشتبرداري و نگهداري شبکه  بهره

در حوزه سد پس از  برداران بهره سازي فعالهاي  برنامه

هاي  با شروع فعالیت زمان همساخت سد و شبکه اصلی و 
بنابراین  ،خرید تجهیزات و ساخت شبکه فرعی بوده

برداري  فرصت الزم براي مطالعات اجتماعی و نظام بهره
). 1388حیدریان و همکاران، ( بودمنطقه از دست رفته 

بران در این  آب تشکلبرداري قبل از تشکیل  نظام بهره
به سفیدان آبادي  ریشجفت گاو بوده که توسط منطقه 
  . شد می دهی سازمان روستادر  ذینفع ومعتمد  عنوان

بردار عضو  توزیع اراضی بین خانوارهاي بهره
برداري از  ، تنظیم نظام حقابه و بهرهروستاهاي فامیلی  گروه

هایی که داراي زمین آبی بودند با روستامنابع آب در 
شد  می دهی سازمانها  هماهنگی و ابتکار عمل سرجفت

). 1383، اي آذربایجان شرقی و اردبیل سازمان آب منطقه(
در خصوص  کمی تجربه قبلی ین منطقهاکشاورزان 

با توجه به نوپا بودن تشکیل و  داشته بران آب هاي تشکل
طی جلسات  ،)1385بعد از سال تأسیس ( ها تشکلاین 

تشکیل شده با کارشناسان حوزه سد سهند و نیز برخی از 
 ها آنو مصاحبه میدانی با برخی از  هاتشکلاعضاي 
از هر دو طرف مجریان شبکه و اعضاي  هایی نارضایتی

سواالتی از قبیل سطح رضایت  لذا .وجود داشت ها تشکل
اجتماعی، فردي  اعضاء از این تشکلها و نیز عوامل اثرگذار

بدیهی است  .وجود داشت و ارتباطی بر رضایت اعضا
برخوردار  کافیاعضاي تشکل از رضایت  که درصورتی

نباشند، رغبتی هم به پذیرش مسئولیت و نیز همفکري در 
و حتی امکان دارد اعضاي موفقیت تشکل نخواهند داشت 

 ها مسئولیتناراضی نه تنها تعهدي به انجام وظایف و 
محوله نداشته باشند، بلکه با کارشکنی موجبات شکست و 

 مهمبا توجه به نقش  .را نیز فراهم کنند تشکلناکارآمدي 
بران در پایداري  آب هاي تشکلبرداران از  رضایت بهره

این مطالعه با هدف سنجش میزان رضایت  ،ها تشکل
در حوضه  ها آنبرداران و عوامل اثرگذار بر رضایت  بهره

  .صورت گرفت سد سهند هشترود
و  بران آب هاي تشکلدر زمینه مطالعات متعددي 

شورهاي دنیا صورت در ایران و سایر ک رضایت اعضا
در  )2015( همکارانآیدوغدو و مطالعه . گرفته است
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 تشکلو آسان به  دائمی دسترسنشان داد که  کشور ترکیه
خدمات ، تشکل، رفتار منصفانه و عادالنه توسط بران آب

بر رضایت  نگهداري و توزیع ،تعمیر ،آبیاري کافی
عالقه بودند و عواملی مانند  تأثیرگذارتشکل کشاورزان از 

طرفانه  ، ناعادالنه برخورد کردن با افراد و بیتشکلکم به 
نبودن رفتارها، خدمات آبیاري ناکافی در زمینه تعمیر و 

اعمال فشار براي  و بها آبنگهداري و توزیع، زیاد بودن 
. بود ها آناز عوامل اثرگذار بر نارضایتی  بها آبپرداخت 

و موضوعات  تشکلو درباره کم  تشکلاز اعضاء  آگاهی
راجع به  آگاهی آنهاو  فنی آبیاري آگاهی کافی نداشتند

 ،بوداز طریق مشاهده و گفتگو حاصل شده بیشتر  تشکل
بهره  خوبی به تشکلاز مزایاي کشاورزان اظهار کردند که 

 طور به، وظایف خود را تشکلزیرا که مدیریت . برند نمی
گیري، به  و کشاورزان در فرآیند تصمیم ندادهکامل انجام 

 دیگري در مطالعه. شوند میداده ناندازه کافی دخالت 
در سه منطقه  )2011(اوزرتان کادربیگ اوغلو و  توسط

از  در حد متوسطی برداران بهرهکه  مشخص شدترکیه، 
   .داشتندرضایت  تشکل

و اداره  يدر یک منطقه، تأثیر عوامل ساختار
برداران،  بر رضایت بهره بران آبهاي  تشکلامور در 

، این تأثیرگذاري مثبت رگذار نبود ولی در دو منطقه دیگراث
که افرادي که به آب بیشتر و  داددار بود و نشان  و معنی

رضایتشان بیشتر  ،دسترسی داشتند موردنیازنیز در زمان 
 و تشکلمیزان نظارت بر مدیریت متغیرهایی مانند  .بود

انتخابات و ، بها آببرداران در تعیین  از بهرهنظرخواهی 
 اقتصادي -خصوصیات اجتماعی، تشکلتوزیع قدرت در 

 داري معنیرابطه مثبت و  برداران بهرهو نیز سن با رضایت 
میزان زمین داشتند ولی در مقابل تجربه کشاورزان و 

با تشکل گذرانده در ارتباط با  هاي آموزشتملکی و 
در . ندداشت داري معنیرابطه منفی و  برداران بهرهرضایت 

، به )2011(مطالعه انجام شده توسط امید و همکاران 
هاي آبیاري  منظور بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل

از  اعضامغان، تجن و ورامین نتایج حاکی از نارضایتی 
مدیریت مشارکتی آبیاري، اثربخشی شبکه آبیاري، توزیع 

ناعادالنه آب، کم اعتمادي به مدیران، کمبود حمایت از 
مطالعه . سوي دولت و کمبود انسجام گروهی بود

در خوزستان نشان داد که ) 2012(مقصودي و همکاران 
، تشکلدر زمینه ساختار  تشکلرضایت باالي اعضا از 

رسانی، مشارکت روستاییان در طول اجراي پروژه و  اطالع
در مطالعه انجام شده  .اي عملیات بودتهیه طرح اجرایی بر

، در حوزه پایاب )1394(توسط حیاتی و نجفی قرقانی 
سد درودزن فارس، نتایج حاکی از آن بود که متغیرهاي 

برداري،  خانواده، نگرش به سازمان آب و شرکت بهره بعد
نگرش به وجود روابط عادالنه در تشکل، رعایت اصول 

، نوع تشکل، ستفاده از آبر بین اعضا، میزان ااخالقی د
نوع محصوالت زراعی و سطح زیر کشت، رابطه 

ها  هاي تشکل داري با دیدگاه درباره توسعه مسئولیت معنی
همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که سه متغیر . داشتند

نگرش به وجود روابط عادالنه در تشکل، نگرش به 
برداري و میزان استفاده از آب  سازمان آب و شرکت بهره

درصد از تغییرات دیدگاه درباره توسعه  36 کانال،
  . هاي تشکل را تبیین نمودند مسئولیت

شبکه تجن،  بران آب هاي تشکلدر ارزیابی 
 ترین مهم گزارش کردند که، )1387(اسکندري و همکاران 

بخش نبودن نتایج طرح،  رضایت شاملمشکالت شبکه 
اعتمادي اعضا به موفقیت طرح، عدم حمایت دولت از  بی

همچنین از . باشد مینامطلوب بودن وضعیت شبکه  و طرح
اثرات شبکه بر منطقه شامل مردمی شدن  ترین مهم

، مشارکت در رسانی آبمدیریت شبکه، بهبود وضعیت 
برداري آب، کاهش  حفاظت فیزیکی شبکه، بهبود نظام بهره

گمرکچی و . باشد میآلودگی آب و افزایش تنوع کشت 
 هاي پتانسیلی با هدف بررسی در تحقیق) 1388(حیدري 

فرهنگی و اقتصادي جوامع روستایی در شبکه آبیاري 
 گزارش کردند کهقزوین براي انتقال مدیریت آبیاري 

از طرح و  درصد بوده 60در حدود  برداران بهرهمشارکت 
 عوامل مؤثر بر رضایتدر تحقیق دیگري . داشتندرضایت 

در سه دسته کلی عوامل پایه، عملکردي و  برداران بهره
اسکویی و پورخیري، ( ندگرفتانگیزشی مورد سنجش قرار 
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برداران  نشان داد در مجموع کلیه بهره نتایج و) 1388
هیچ اطالعی  اغلبو  دانند میبها را نامناسب  شاخص آب

از هزینه واقعی تمام شده آب مصرفی براي دولت 
برداران،  بهره پذیري مسئولیت ازآن پس وآگاهی  .نداشتند

هاي  هاي محیطی و ویژگی درآمد کشاورزي، ویژگی
بیش . بودند مؤثربرداران  در افزایش رضایت بهره ها زمین

میزان رسیدگی به شکایت را در  برداران بهرهاز نیمی از 
 4/37کل عوامل انگیزشی دانسته و در سازمان آب کم 

وضعیت . کردند میرضایت را تبیین درصد از تغییرات 
اعضا  رضایتبیشتري در  تأثیرفرهنگی شبکه اجتماعی و 

نتایج متعدد  ،شود میهمانطوریکه مشاهده .داشت از تشکل
ي مختلف بر حاکی از اثرگذاري متغیرهاصورت گرفته 

از جمله  .دارد بران آب هاي تشکلاز  برداران بهرهرضایت 
سرمایه . باشد میعوامل مهم در این زمینه سرمایه اجتماعی 

مهم اعتماد، انسجام و مشارکت  مؤلفهاجتماعی شامل سه 
؛ سورجونو، 2008نومال و همکاران، ( استاجتماعی 

مشارکت به ). 1391و صالحی و امام قلی، 2015
مردم در تعیین  ها آنهایی داللت دارد که از طریق  یتفعال

شده  یینتعسرنوشت خود براي رسیدن به اهداف از پیش 
شیخ حسنی و ( کنند یمدر امور شهر و روستا شرکت 

؛ 1389؛ محسنی تبریزي و آقا محسنی، 1389،دوست مهمان
یگر د عبارت به). 1388گل شیري اصفهانی وهمکاران، 

یافته از سوي اعضاي  سازمانمشارکت اجتماعی فرآیندي 
 همکاري وجامعه است که منجر به ایجاد روحیه همدلی 

یش ببرد پ بهتواند فرآیند توسعه را  یمشود و  یمبین مردم 
؛ نومال و همکاران، 2014پارابهاکاران و همکاران، (

یکی دیگر از ابعاد سرمایه  اجتماعی اعتماد ).2008
شود  یماجتماعی به اعتماد شخصی و عمومی تقسیم 

و عبارت است از تمایل فرد ) 2014کوتسو و همکاران، (
 و امامصالحی ( دیگرانا به قبول ریسک در رفتار ب

ین ذهنیت افراد نسبت به هم براي همچنو ) 1391قلی،
). 2015هوحه و همکاران، (خود است  انجام امور روزمره

 و داللتانسجام اجتماعی احساس مسئولیت بین چند نفر 
درباره یک موضوع است و  ها آنبر توافق جمعی میان 

محسنی ( باشد یمناظر به میزان رابطه متقابل بین کنشگران 
گل شیري اصفهانی  ؛1389تبریزي و آقا محسنی، 

یش حجم تعامل افراد برافزاو داللت ) 1388وهمکاران، 
در ). 1388نوابخش وهمکاران، ( داردجامعه با یکدیگر 

توان گفت شرط الزم براي پیشرفت جوامع  یمکل 
 تر مهم از همهو  و مشارکت روستایی گسترش انسجام

فراهانی و ( استافراد و دولت اعتماد متقابل 
عوامل فردي و ارتباطی دو دسته از  ).1392همکاران،

 تأثیراعضا عوامل اثرگذار دیگر هستند که بر رضایت 
اینکه اعضا از لحاظ رهبري اجتماعی و . گذارند می

و از منابع اطالعاتی و  بودهشخصیتی چگونه  هاي ویژگی
 اي اندازهو تا چه  کند میاستفاده  اي اندازهترویجی تا چه 

لذا  .؟با ساختار، ماهیت و وظایف تعاونی آشنایی دارند
ترسیم گردید  1شکل  چارچوب نظري تحقیق حاضر طبق

سه دسته از عوامل اجتماعی، فردي  تأثیرمدل  طبق این و
و ترویجی ارتباطی بر میزان رضایت اعضا مورد بررسی 

  .قرار گرفت

  
  
  
  
  
  
  

  
  بران آب هاي تشکلبرداران از  چارچوب نظري و مفهومی عوامل اثرگذار بر رضایت بهره - 1 شکل

  :ارتباطی - عوامل ترویجی
  منابع اطالعاتی مورد استفاده

  سطح ارتباطات ترویجی
 

  :عوامل فردي
  رهبري اجتماعی
  آشنایی با تعاونی

سایر متغیرها مانند درآمد، تعداد 
  اعضاي خانوار و غیره

 

 رضایت بهره برداران
بران هاي آب از تشکل   

  :سرمایه اجتماعی
  مشارکت اجتماعی

  اعتماد اجتماعی
  انسجام اجتماعی
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  ها روشمواد و 
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از نظر 

 ها از نوع تحقیقات توصیفینحوه گردآوري داده
پیمایشی و از نظر میزان نظارت نیز، جزء ) غیرآزمایشی(

میزان رضایت وابسته متغیر . تحقیقات میدانی است
از که این متغیر  باشد می بران آبتشکل از  برداران بهره

ابعاد  گویه و 26مشتمل بر  ترکیبی سازي شاخصطریق 
 ،اجتماعیفنی، مدیریتی، اقتصادي، فرهنگی،  مختلف

که برگرفته از مطالعات صورت گرفته  محیطی وآموزشی 
متغیرهاي مستقل . قبلی در این حوزه بود، تدوین گردید

مانند درآمد، تعداد ( فرديمتغیرهاي  نیز شاملتحقیق 
اعتماد، ( اجتماعیسرمایه  به همراه) و غیره اعضاي خانوار

 میزان، رهبري اجتماعی ،)انسجام و مشارکت اجتماعی
سطح و  استفاده از منابع اطالعاتی، آشنایی با تعاونی
سازي  از طریق شاخص بودند که ارتباطات ترویجی

از  ابزار تحقیق پرسشنامه روایی. سنجیده شدندترکیبی 
هاي  طریق نظرات اعضاي هیات علمی متخصص در رشته

مهندسی آب، ترویج و آموزش کشاورزي، توسعه 
اي استان  منطقه  شرکت آب روستایی، همچنین کارشناسان

آذربایجان شرقی تأیید شد و نظرات اصالحی و تکمیلی 
براي تعیین و  در تکمیل پرسشنامه مدنظر قرار گرفت ها آن

و محاسبه  مطالعه مقدماتیپایایی یا قابلیت اعتماد با انجام 
 هاي بخشبراي  7/0ضریب آلفاي کرونباخ باالتر از 

  .اقدام شد 1مطابق جدول مختلف 
  مختلف پرسشنامه هاي بخشبراي  محاسبه شدهآلفاي کرونباخ پایایی ابزار تحقیق و  - 1جدول 

ترکیبی شاخص ترکیبی شاخص آلفاي کرونباخ   آلفاي کرونباخ 
72/0 مشارکت اجتماعی آشنایی با تعاونی میزان   74/0  
76/0 اعتماد اجتماعی 71/0  استفادهمنابع ارتباطی مورد    
  72/0  سطح ارتباطات ترویجی  70/0 رهبري اجتماعی
69/0 انسجام اجتماعی ها تشکلرضایت از شبکه و    78/0  

  
 بران آب هاي تشکلکلیه اعضاي جامعه آماري    

 که با) بردار بهره 270( بودندزیر سد سهند هشترود 
و با خطاي ) 1970(مورگان  استفاده از جدول کرجسی و

به عنوان  2مطابق جدول  عضو تشکل 155درصد،  5
 اي طبقه گیري نمونهروش نمونه انتخاب و از طریق 

الزم به . انتخاب شدند تشکلتعداد اعضاي هر متناسب با 
ناقص بودن از  به دلیلتوضیح است که سه پرسشنامه 

پرسشنامه مورد تحلیل  152فرایند تحلیل حذف و تنها 
محل به روش مصاحبه حضوري در  ها داده. واقع شد

و از طریق  آوري جمع فعالیت کشاورزان در روستاها
جدول ( توصیفی هاي آمارهتحلیل و از  SPSS18 افزار نرم

 استنباطیو نیز ) توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار
 )ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه(

 .براي گزارش نتایج تحقیق استفاده گردید
  و حجم نمونه انتخاب شده گیري نمونهچارچوب  - 2جدول 

بران آبتشکل  تأسیسسال  تعداد اعضا   نمونه انتخاب شده 
 46  1385 80 یانیق

قارشو یله  26 1385  15 
 17  1385 29 قطانقو

بالغی شکر  30 1387  17 
 15  1385 27 خورشیدوفادار

قمالق گویجه  78 1387  45 
  155   270 جمع

 
در منطقه مورد مطالعه، اراضی  تشکلاین شش 

تحت پوشش واحد عمرانی یک شبکه آبیاري سد سهند 
شبکه آبیاري و زهکشی سهند به منظور انتقال . باشند می

واحد  پنجآب از سد مخزنی سهند و توزیع در قالب 
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این سد بر روي رودخانه قرّانقو . ه استاجرا شدعمرانی 
در شهرستان هشترود  اوزن قزلهاي  چاي از سرشاخه

افتتاح  1385و در سال  احداث شرقی آذربایجاناستان 
متر از بستر  47د سهند از نوع خاکی با ارتفاع س. شد

 165حجم کل سد . باشد میمتر از پی  59رودخانه و 
واحد . باشد میکیلومتر  10و طول مخزن  مترمکعب میلیون

 667هکتار آبیاري بارانی و  2298شامل  یکعمرانی 
اي است و در مجموع با مساحتی در  هکتار آبیاري قطره

هکتار در ارتفاعی باالتر از تراز آب در مخزن  3000حدود 
به اراضی از طریق  رسانی آب. سد قرار گرفته است

 فشار تحتهاي  ایستگاه پمپاژ اصلی و فرعی و شبکه لوله
اي آذربایجان شرقی و  سازمان آب منطقه( .گیرد صورت می

  ).1383اردبیل، 
  

  نتایج
 سال میانکه اکثریت افراد  دهد مینتایج نشان  

 چهارمتوسط بعد خانوار افراد ). سال 46= میانگین( بودند
) درصد 68( نفر 2-4نفر بود و تعداد اعضاي خانوار، با 

درصد از پاسخگویان  9/84. بیشترین فراوانی را داشتند
 .نمایی و کمتر از راهنمایی بودندداراي تحصیالت راه

کشاورزي ) درصد 4/70( برداران بهرهبیشتر  شغل اصلی
هاي کارگري، نگهبانی، پیمانکاري، رانندگی،  شغل. بود

به ترتیب داراي بیشترین فراوانی به  معلمی و زنبورداري
. بودندنفر فاقد شغل دوم  33و  عنوان شغل دوم بودند

در زمینه . بودسال  25میانگین سابقه کار کشاورزي، 
میلیون  10درصد افراد درآمدي کمتر از  90درآمد، حدود 

 تشکلدر زمینه سابقه عضویت در . داشتندتومان در سال 
در زمینه . عضویت داشتندسال  4-6، درصد 4/66

عضو ) درصد 8/92(، اکثریت افراد تشکلمسئولیت در 
ظام به عنوان ن) درصد 2/63(نظام دهقانی . بودندعادي 

مینه میزان اراضی در ز. بود برداران بهرهبرداري غالب  بهره
هکتار  170هکتار و بیشترین  3/0کمترین مساحت  دیم،

پراکنش  هکتار، 45/16بود و با توجه به انحراف معیار 

وجود  برداران بهرهدیم مالکیت اراضی  ي بین سطحزیاد
) نفر 109( درصد 69 نیز اراضی آبیلحاظ  از .داشت

 3/0میانگین مساحت باغی  باغی بودند کهداراي قطعات 
 27 از کشاورزان، .بود هکتار 29/0انحراف معیار  هکتار با

نیز عضویت داشتند که حاکی از  ها تعاونینفر در سایر 
 در خصوص موردمطالعهکم افراد  آشنایی و آگاهی

 بندي رتبهنسبت به  3در جدول  .باشد می ها تعاونی
و ترکیبی اقدام شده است  هاي شاخصمربوط به  هاي گویه

با جمع جبري امتیازات کلیه ) 4جدول (مرحله بعدي  در
تعداد گویه (ها و لحاظ کردن حداقل امتیاز شاخص  گویه

هیچ برابر با  مورد سنجشامتیاز طیف  ترین پایینضربدر 
تعداد گویه ضربدر (شاخص  و حداکثر امتیاز) صفر

این ، )3زیاد برابر با  مورد سنجشامتیاز طیف  باالترین
گروه کم، متوسط و ترکیبی در سه دسته یا  هاي شاخص

بر  برداران بهرهزیاد کدبندي مجدد شده و توزیع فراوانی 
 .ترکیبی ارایه شده است هاي شاخصاین  اساس

شود، در زمینه  مشاهده می 4همانطوریکه در جداول 
اظهار ) درصد 7/78(مشارکت اجتماعی، اکثریت اعضا 

ها در جلسات مربوط به  ردند که میزان مشارکت آنک
 بران و سایر نهادهاي اجتماعی مانند شورا در تشکل آب

  . باشد روستا در سطح متوسط و کمتر می
در خصوص اعتماد اجتماعی نتایج نشان داد که 

بیشتر از حد ( اعتماد به اعضاي تشکل در رتبه اول
در مقابل اعتماد به کارشناسان و مجریان طرح و ) متوسط

طورکلی از  به. باشد در رتبه آخر و کمتر از حد متوسط می
سطح اعتماد اجتماعی در ) درصد 6/52(دید اکثریت افراد 

 1/69در خصوص رهبري اجتماعی، .باشد حد متوسط می
درصد اظهار کردند که در این زمینه از رهبري پایینی 

) درصد 4/68(ز دید اکثریت افراد ا.برخوردار هستند
 سطح روستا در حد متوسط بود و انسجام اجتماعی در

 نقش منفی مهاجرت در پیشرفت تعاونی در رتبه اول و
.کمک به سایر کشاورزان در رتبه آخر قرار گرفته است
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  ترکیبی هاي شاخصمربوط به  هاي گویه بندي رتبهو ) میانگین، انحراف معیار(آماري  هاي شاخص - 3 جدول
  رتبه  انحراف معیار  میانگین  دهنده تشکیل سؤاالت/ها گویه  شاخص

ت 
شارک

م
عی

جتما
ا

  

 ...)ها و  تعاونی - از قبیل شوراها(جلسات روستا  میزان مشورت و مشارکت در
 
76/1  
 

016/1  1  

عی
جتما

اد ا
عتم

ا
  

8/0 8/2 ؟دهید میقرض سایر چیزهاي مشابه کار و  وسایل، پول، تشکلتا چه حد به دیگر اعضاي   1  
972/0 13/2 دولتی مانند جهاد کشاورزي، سازمان آب و اداره تعاون اعتماد دارید؟ هاي سازمانتا چه حد به   2  

31/0 98/1 فعلی اعتماد دارید؟ رسانی آبطرح  و مجریانپیمانکاران   تا چه میزان به کارشناسان،  3  

ري
رهب

 
عی

جتما
ا

  

911/0 07/1 کنند؟شخصی و خانوادگی به شما مراجعه می مسائل وفصل حلتا چه اندازه مردم جهت   2  
825/0 03/1 کنند؟به شما مراجعه می یکشاورزي و دام مسائلتا چه اندازه مردم در   1  

  3 051/1 82/0 کنند؟اختالفات محلی به شما مراجعه می وفصل حلتا چه اندازه مردم جهت 
973/0 68/0 کنند؟تا چه اندازه مردم جهت پیگیري مشکالتشان در ادارات به شما مراجعه می  4  

عی
جتما

ام ا
سج

ان
  

918/0 37/2 ؟شود میمهاجرت افراد روستا تا چه میزان باعث عدم پیشرفت کارهاي تعاونی   1  
945/0 98/1 تا چه حد به انجام کارهاي جمعی تمایل دارید؟  2  

982/0 38/1 هاي قومی ساکن در روستا تضاد و اختالف وجود دارد؟ تا چه حد بین طوایف و گروه  3  
029/1 27/1 کنید؟ دیگر در امور مزرعه کمک میبه چه میزان به کشاورزان   4  

994/0 11/1 کنید؟ کمک می ها آنچقدر در صورت بروز مشکل به سایر کشاورزان به   5  

ی با 
شنای

آ
کل

تش
  

843/0 13/2 چقدر بود؟ فعلی بران آبتشکل میزان آگاهی شما از اهداف اجراي شبکه و لزوم تشکیل   1  
773/0 34/1 د؟داری آگاهی بران آب تشکلکننده  تأسیس هاي سازمان/  چقدر از سازمان  2  

790/0 34/1 باخبرید؟ بران آب تشکلها و مسائل و مشکالت  مزیت چقدر از  3  
797/0 09/1 آگاهی دارید؟ بران آب تشکلچقدر از مفهوم و فلسفه تعاون و اهداف   4  

884/0 80/0 آگاهی دارید؟ بران تشکل آبمقررات و اساسنامه ، چقدر از قوانین  5  

طی
رتبا

بع ا
منا

 
فاده

 است
ورد

م
  

93/1 )روستا سفیدان ریش(رهبران محلی   086/1  1  
78/1 هاي تلویزیونی تماشاي برنامه  774/0  2  

76/1 دهیاري روستا/ شوراي اسالمی  174/1  3  
24/1 افراد مهاجرت کرده از روستا  055/1  4  

13/1 کشاورزان روستاهاي دیگر  988/0  5  
74/0 گوش دادن به رادیو  919/0  6  

44/0 استفاده از اینترنت  716/0  7  

طات
رتبا

ا
 

جی
روی

ت
  

812/0 76/0 برداري، نگهداري و تعمیر شبکه اي در زمینه بهره آموزشی طریقه هاي کالسبرگزاري   1  
874/0 74/0 آبموفق در زمینه مدیریت  هاي تشکلمزارع نمونه و  ،هاي آبیاري ، شبکهها باغبازدید از   2  
792/0 64/0 ترویجی برگزار شده -آموزشی هاي کالس درشرکت   3  

860/0 46/0 هاي ترویجی تماشاي فیلم  4  
677/0 43/0 مطالعه نشریات ترویجی  5  

  )3( زیاد، )2(، متوسط )1( کم، )0( هیچ :طیف مورد استفاده
  

  موردمطالعه ترکیبی هاي شاخصبرحسب  برداران بهرهفراوانی  درصد - 4 جدول
  زیاد  متوسط  کم  مورد مطالعه ترکیبی هاي شاخص

  3/31  9/33  8/34  مشارکت اجتماعی
 3/26 6/52 1/21  اعتماد اجتماعی

 2/11  7/19  1/69 اجتماعی رهبري
  8/15  4/68  8/15  انسجام اجتماعی

  2/7  7/48  1/44  تشکلمیزان آشنایی با 
  6/6  6/52  8/40  ارتباطی مورد استفادهمنابع 

  7/0  4/20  9/78  ارتباطات ترویجیسطح 
  

 هاي تشکلالزم به توضیح است که برخی از اعضاي 
 .موقت و فصلی دارند هاي مهاجرته در این منطق بران آب

متوسط و  حد در) درصد 8/92( موردمطالعه افراداکثریت 
آشنایی  بران آبکمتر با ماهیت و کارکردهاي تشکل 
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تنها در خصوص  برداران بهرهدر این خصوص . داشتند
 ،خوبی داشتند نسبتاًآبیاري آشنایی  اهداف اجراي شبکه

 ها آنارتباط با سایر ابعاد تشکل میزان آشنایی در  ولی
درصدي افراد  4/93اکثریت  .کمتر از حد متوسط بود

از منابع اطالعاتی کمتر در حد متوسط و  موردمطالعه
که ارتباط با رهبران  دادکردند و نتایج نشان  استفاده می

به عنوان اولین منبع اطالعاتی ) روستا سفیدان ریش( محلی
و در مقابل میزان استفاده از اینترنت در حد بود روستاییان 

به ارتباطات ترویجی نیز  نتایج مربوط. بودبسیار کمی 
در حد کمی ) درصد 9/78(دهد که اکثریت افراد  نشان می

و میانگین کمتر از یک  بودند مند بهرهاز این ارتباطات 
برداران  نشان از این دارد که بهره منبع ترویجیتمامی چهار 

این منطقه تماس کمی با منابع اطالعاتی ترویجی دارا 
 تشکلشبکه آبیاري و  از برداران رضایت بهره. بودند

گویه  26از طریق شاخص ترکیبی مشتمل بر  بران آب
توزیع فراوانی به همراه  5در جدول  شد که یدهسنج
با توجه به اینکه از . ه استشد آورده ها گویه بندي رتبه

پاسخگویان خواسته شده بود که میزان رضایت خود را در 
 کنند، لذا مشخص) 3(زیاد  تا) صفر(از هیچ  اي دامنه

قرار گرفت و  بندي گروه يفاصله طیف مورد سنجش مبنا
بین صفر تا یک بود، به عنوان  ها آنمیانگین مواردي که 

بین یک تا دو به عنوان  هاي میانگین، نامطلوبرضایت 
رضایت متوسط و بین دو تا سه نیز به عنوان رضایت 

  .در نظر گرفته شد مطلوب
  بران آبتشکل از برداران  رضایت بهره شاخص ترکیبیهاي فراوانی گویه توزیع و بندي رتبه - 5جدول 

هاگویه رتبه رضایت  
 درصد فراوانی رضایت

انحراف  میانگین
 زیاد متوسط کم هیچ معیار

وب
مطل

3/1 0 دوران مشارکت جهت تحویل آب مربوط به زمانمدت  1   8/17  9/80  80/2 436/0 
9/3 گذاري اولیه در توسعه سیستم آبیاري و غیره هاي سرمایه هزینه 2  5/12  4/22  2/61  41/2  856/0 
5/12 هاي آبیاري احساس مالکیت بر سیستم 3  5/14  3/28  7/44  05/2 047/1 
5/10 بانکی و وام معرفی آسان و سریع به تسهیالت 4  4/22  23 1/44  01/2  045/1 

سط
متو

 

5 
6 

 هاي آبیاري عبور لوله) مسیر(محل 
 براي حفاظت و ایمنی شبکهاستفاده از تجهیزات مناسب و با کیفیت 

6/6  
1/15  

9/30  
4/20  

3/26  
6/27  

2/36  
8/36  

92/1 
86/1 

967/0 
080/1 

5/12 هاي بالعوض دادن وام و کمک وسیله به ها تشکلحمایت دولت از  7  9/28  25 6/33  80/1  044/1 
9/5 )سازمان آب کارکنانرفتار (راهنمایی و همکاري صمیمانه مسئولین منطقه  8  2/32  4/41  4/20  76/1 844/0 
4/20 هاي صورت گرفته آشنا کردن کشاورزان با شرایط طرح و تالش 9  6/31  3/28  7/19  47/1 029/1 
1/21 بران آباتحاد و یکدلی اعضاي تشکل  10  9/28  9/32  1/17  46/1 009/1 
3/28 از طرف تشکل) شفاف بودن ضوابط و مقررات مدیریت آب(رعایت قوانین  11  6/27  1/19  25 41/1 147/1 
7/19 حذف یا کاهش سود ساالنه دوران مشارکت توسط بانک عامل 12  2/34  2/38  9/7  34/1  885/0 
2/13 )سرما و یا فصل کاري(در فصول نامناسب ) گذاري و پمپاژ لوله(احداث شبکه  13  3/53  9/28  6/4  25/1 739/0 
6/33 25  وضعیت پاسخگویی سازمان آب و رسیدگی به شکایات 14  2/34  2/7  24/1 912/0 
8/42 آب بهاءآگاهی در خصوص نحوه محاسبه  15  1/19  4/20  8/17  13/1  155/1 
8/40 متولی هاي سازمانپرداخت به موقع غرامت جهت تملک اراضی و غیره توسط  16  4/22  27 9/9  06/1  037/1 
2/38 )اقتصادي بودن طرح(ها و تحقق هزینه به فایده  شفافیت هزینه 17  3/26  9/28  6/6  04/1  969/0 

وب
مطل

 نا

4/43 اراضی سازي تسطیح و یکپارچه 18  5/35  9/9  2/11  89/0 987/0 
8/15 27 48 به علت عدم نظارت صحیح در موقع ساخت  کاري در ساخت شبکه دوباره 19  2/9  86/0 997/0 
2/36 نتیجه رسیدن انتظارات از شبکه و رضایت از طراحی و اجراي شبکهبه  20  52 8/11  0 76/0 651/0 
5/35 مسئولین طرفهاي داده شده از  عمل به وعده 21  5/60  9/3  0 68/0 545/0 
3/51 از سوي سازمان جهاد کشاورزي مناسب همکاري و ارائه خدمات 22  9/34  6/8  3/5  68/0 843/0 
5/62 آبیاري تجهیزات و تخریب شبکه دزديروزي براي جلوگیري از  کنترل شبانه 23  3/30  2/7  0 45/0 628/0 
3/55 بران آبتوسط تشکل  )افراد تخریب کننده شبکه(گر  برخورد با افراد اخالل 24  7/44  0 0 45/0 499/0 
9/57 بران آبتشکل  تشکیل ساخت شبکه و نظرسنجی از کشاورزان قبل از 25  1/42  0 0 42/0 495/0 
3/74 میزان همکاري و ارائه خدمات از سوي اداره تعاون 26  2 6/2  0 28/0 507/0 
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 مؤلفه 26از  شود میهمانطوریکه مشاهده 
اول رضایت در حد  مورد 4در  ،دربردارنده رضایت

متوسط و در  حدرضایت در  مورد بعدي 13، در مطلوب
کمترین . باشد می نامطلوبمورد رضایت در حد  نه

رضایت در خصوص میزان همکاري و ارایه خدمات از 
از  و در مقابل بیشترین رضایت باشد میسوي اداره تعاون 

. باشد میزمان دوران مشارکت جهت تحویل آب مدت 
جهت توصیف بهتر میزان رضایت افراد، ابتدا نمرات 

و مجدداً  شدهگویه با همدیگر جمع جبري  26مربوط به 
 6 جدولشدند که نتایج در  مجدد کدبندي گروهدر سه 

رضایتشان در  )درصد 2/86(اکثریت افراد  .ارایه شده است
شناسایی رابطه بین میزان رضایت جهت  .حد متوسط بود

با سایر متغیرهاي موردمطالعه از ضریب همبستگی 
آورده شده  7پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول 

  .است

  بران آباز تشکل توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت  - 6جدول 
ها سایر آماره  درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطوح رضایت  

5/12 19 نامطلوب  5/12   88/1: میانگین  
2/86 131 متوسط 36/0: انحراف معیار  7/98   

3/1 2 مطلوب  100  
   100 152 جمع

  )3( ، زیاد)2(، متوسط )1( ، کم)0( هیچ :طیف مورد استفاده

  )ضریب پیرسون( مورد مطالعهبا سایر متغیرهاي  برداران بهره همبستگی رضایت ضریب نتایج - 7 جدول
  R   Sig  موردمطالعهمتغیرهاي 

001/0  267/0** اجتماعیمشارکت   
00/0  622/0** اعتماد اجتماعی  

00/0  320/0** رهبري اجتماعی  
00/0  369/0** انسجام اجتماعی  
002/0  252/0**  آشنایی با تشکل  

006/0  223/0** اطالعاتی از منابعمیزان استفاده   
00/0  417/0** میزان ارتباطات ترویجی  

  01/0 ر سطحداري د  معنی **
  

از  ءرضایت اعضا شود میمشاهده  که طوري همان
با همه  داري معنیرابطه مثبت و  بران آب هاي تشکل

. دارد )و ارتباطی اجتماعی فردي،( مطالعهمورد  متغیرهاي
سطح سرمایه اجتماعی  افزایشبا  دیگر عبارتی به
 زیاد ، سطح آشنایی)مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی(

با تشکل و قدرت رهبري زیاد در کنار استفاده زیاد از 
برداران از  میزان رضایت بهره منابع اطالعاتی و ترویجی

به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر  .تشکل هم زیاد بود
از تحلیل رگرسیونی  بران آببرداران از تشکل  رضایت بهره

و نتایج نشان داد  )8جدول ( استفاده شد گام به گامخطی 
اعتماد اجتماعی، تعداد اعضاي خانوار و  که سه متغیر

درصد از واریانس  3/44درآمد از شغل فرعی در حدود 

مربوط به  تأثیرگذاريبیشترین  .دنکن میرضایت را تبیین 
و به  )9/37 درصد تبیین در حدود(اعتماد اجتماعی 

تعداد اعضاي  دیگر متغیردو . باشد می صورت مستقیم
درصد از  3/6خانوار و درآمد از شغل فرعی در حدود 

بر معکوس  صورت بهو البته  کنند میواریانس را تبیین 
توسط اوالد زیاد  داشتن .هستند تأثیرگذاررضایت 
و وابستگی کمتر به نتایج کارهاي  به دلیل نیاز خانوارها

 با توجه به نیروي کار( این خانوارها مربوط به تشکل
و همچنین داشتن درآمد فرعی با توجه ) خانوادگی موجود

به احساس امنیت شغلی و عدم وابستگی کامل به تشکل 
دهد  تأثیرات معکوسی بر سطح رضایت داشتند و نشان می
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  .کمی داشتندبرداران با تعداد اوالد زیاد و درآمد فرعی رضایت  که بهره
  و میزان اثرگذاري هر کدام در مدل رگرسیونی یرهاي اثرگذار بر رضایتمتغ – 8 جدول

  R   R2   ß  T Sig  متغیرهاي وارد شده  گام
616/0  اعتماد اجتماعی  اول  379/0  645/0  206/9  00/0  
634/0  تعداد اعضاي خانوار  دوم  414/0  209/0-  296/2  00/0  
666/0  درامد از شغل فرعی  سوم  443/0  173/0-  465/2  004/0  

  برداران رضایت بهره: متغیر وابسته
  بحث

نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی رضایت 
 از زیر سد سهند هشترود بران آب هاي تشکلاعضاي 

گرچه در . باشد میدر حد متوسط  بران آب هاي تشکل
بود ولی  مطلوبخصوص برخی از موارد میزان رضایت 

 با برخورد مربوط به شبکه از قبیل هاي جنبهدر برخی از 
 تشکل توسط) شبکه کننده تخریب افراد( گر اخالل افراد
 و شبکه ساخت از قبل کشاورزان از ، نظرسنجیبران آب

 از خدمات ارائه و همکاري بران و میزان آب تشکل تشکیل
عدم رضایت . کمترین رضایت را داشتند تعاون اداره سوي

تعاون نیازمند بررسی است و اگر مشکالت اعضا از اداره 
که  شود می، پیشنهاد سازمانی در این خصوص وجود دارد

شود و اگر این  رفعمسئولین مربوطه این مشکالت توسط 
غیرواقعی بودن توقعات افراد از عدم رضایت ناشی از 

 هاي صحبتو  ها نشستاداره تعاون باشد، باید در قالب 
مشترك نسبت به ایجاد یک درك مشترك در طرفین اقدام 

و رضایت کم  عدم نظرسنجی قبلی از کشاورزان. گردد
در صورت حل  تواند می خصوصدر این  برداران بهره

و  برداران بهرهیک مانع در روابط مابین به  نشدن
تبدیل شود، لذا ضرورت داد که  کارشناسان دولتی

 ارایه وصمیمی  يها نشستمسئولین مربوطه ضمن 
توضیحات الزم به کشاورزان این اطمینان را بدهند که در 

 اي برنامههر  قبل از شروع ها آنادامه روند کاري از نظرات 
نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت . خواهند شد مند بهره

از تشکل  ها آنبا سطح رضایت  برداران بهرهاجتماعی 
 داشت که این نتیجه همسو با داري معنیارتباط مثبت و 
کادربیگ  ،)1388( اسکویی و پورخیري نتایج تحقیقات

  و  )2015( همکارانآیدوغدو و ، )2011(اوزرتان اوغلو و 
  

 مدیریتبراي . باشد می) 1394(حیاتی و نجفی قرقانی 
توزیع عادالنه آب، نیز پایدار و  صورت بهیک تشکل 

 و زمینه رضایتداشته مشارکت کشاورزان بسیار اهمیت 
نتایج تحقیق  ).2005تاناکا و ساتو، ( کند میرا فراهم  ها آن

دیگر سرمایه اجتماعی یعنی  مؤلفهحاضر نشان داد که دو 
افراد ارتباط اعتماد و انسجام اجتماعی با رضایت 

نتیجه مطالعه داشتند که این نتیجه نیز همسو با  داري معنی
وقتی میزان . باشد می) 1388(شاهرودي و چیذري 

همبستگی و انسجام بین اعضاي یک جامعه باال باشد، 
مشکالت خودشان را حل کنند و  توانند میبهتر  ها آن

نتایج تحقیق  .شود می ها آنرضایت باالي  باعثامر  همین
 ها تشکلاعضا نسبت به  اکثریت نشان داد که سطح آشنایی

رابطه  ها آنو میزان آشنایی  در حد متوسط و کمتر است
داشت که این نتیجه  ها آنبا رضایت  داري معنیمثبت و 
حیاتی و و ) 2015( همکارانآیدوغدو و  مطالعههمسو با 

در واقع هرچه قدر افراد . باشد می) 1394(نجفی قرقانی 
 گیرد اطالعات انجام می تشکلهایی که در  راجع به فعالیت

داشته باشند، نوع قضاوت و بالطبع سطح بیشتري  و آگاهی
 ها آنآگاهی انتظارات و  توأمان تأثیرتحت  ها آنرضایت 
در برخی از مواقع امکان  دیگر عبارتی به .دنشو میتعدیل 

، هیات مدیرعاملانتظاراتی را از  ها تشکلدارد که اعضاي 
یا مسئولین دولتی انتظار داشته باشند که غیر  تشکل مدیره

و همین  باشد ها آنمرتبط بوده و یا اصالً خارج از توان 
 ها آنامر در صورت برآورده نشدن موجبت نارضایتی 

 هاي آموزشکه از طریق ارایه  شود میلذا پیشنهاد  .بشود
 و آگاهی زمینه آشنایی برداران بهرهمتناسب با سطح سواد 

، حیطه عمل بران آب هاي تشکلبا ساختار  ها آنر هرچه بهت
همچنین  .داده شود افزایشتشکل  هاي محدودیتو 

هاي زمانی مشخص جلساتی را  دوره د که طیرضرورت دا
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 تشکلکه اعضا در ارتباط با  مسائلیبراي رفع مشکالت و 
تا ضمن حفظ تعامل  گردداند تشکیل  با آن مواجه شده

نیز هرچه  ها آن، مشکالت ها تشکلدائمی بین اعضاي 
. رفع شده و از سوء تفاهمات پیشگیري شود تر سریع

در دسترس  جدید هاي فنّاوري وجود همچنین با توجه به
توان به موقع آنان را در جریان  اعضا مانند تلفن همراه می

نتایج  .قرار داد تشکلمسائل و اخبار جدید مرتبط با 
بیشترین اثرگذاري بر تحلیل رگرسیونی نشان داد که 

اسکویی و  .باشد میرضایت مربوط به اعتماد اجتماعی 
 ،)2008( همکارانو  زرافشانی) 1388( پورخیري

 همکاران، میرزایی و )1389( همکارانصالحی و  تاهباز
نیز در مطالعات خود، رابطه مثبت بین اعتماد ) 1390(

با توجه به اینکه  .اند را گزارش کرده اجتماعی و رضایت
ها زمینه  اعتماد به روستاییان و کارشناسان سایر سازمان

کند و در  برداران را فراهم می تر بهره ارتباط بیشتر و راحت
طی این فرایند ارتباطی خیلی از ابهامات و سؤاالت پاسخ 

یابد، لذا  تحقق می ها آنداده شده و نیز برخی از انتظارات 
 اگر .شود میبردار  رضایت بهره ساز زمینهمه این موارد ه

حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضاي  اعتماد اجتماعی را
این امر موجب گسترش و تسهیل  کنیم،جامعه تعریف 

محمدي و ( شود می ها آنروابط اجتماعی فرد با 
 به وجود آمدناعث عدم وجود آن ب و )1392زنگنه،

فردگرایی و مشکالتی در جامعه روستایی و کارکرد 
که اعتماد اعضاي  رسد میبه نظر . خواهد شد ها تشکل
هیات مدیره و نیز  مدیرعامل،به همدیگر،  ها تشکل

 تواند میکارشناسان بیرونی مرتبط با کار شبکه آبیاري 
زمینه پایداري و موفقیت  ها آنعالوه بر ایجاد رضایت در 

جهت ارتقاي . در آینده را نیز فراهم کند ها تشکلاین 
به  ها تشکل، هیات مدیره ها تشکلاجتماعی اعضاي اعتماد 

 ها تشکلبیرونی مرتبط با این  هاي سازمانهمراه نهادها و 
تعامل و تالش کنند نسبت به رعایت قوانین موجود، باید 

موجود  هاي برنامهبه موقع در خصوص تمام  رسانی آگاهی
همچنین . الزم اقدام کنندداقت و شفافیت همراه با ص

گیري راجع به مدیریت  قبل از تصمیم که شود میپیشنهاد 
، ابتدا نگرش افراد به مسائل مختلف مربوط ها تشکلامور 

سپس براي افزایش . بررسی گردد ها تشکلبه مدیریت 
ها، متناسب با نیاز، توانایی و ظرفیت  اعتماد افراد به تشکل

هر فردي، به وي مسئولیتی واگذار گردد تا بتوانند از 
و مشکالت و مسائل را  قرار گرفتهنزدیک در جریان امور 

 .وفصل نمایند با عالقه و مشارکت با همدیگر حل
ر نشان داد که سرمایه نتایج تحقیق حاض طورکلی به

اجتماعی در قالب مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی در 
با قوانین و  آشنایی اعضاکنار عوامل فردي مانند 

از منابع  ها آنکارکردهاي تشکل و نیز میزان استفاده 
با رضایت  دار معنیارتباطی و ترویجی ارتباط مثبت و 

و بدیهی است که براي  داشتنددر خصوص تشکل  ها آن
 ها تشکلافزایش میزان رضایت اعضا که الزمه موفقیت 

فردي ( فنی غیر، باید در کنار عوامل فنی به عوامل باشد می
ان عامل اصلی در زیرا کشاورز ؛توجه کردهم  )و اجتماعی

مدیریت بهتر هر اقدامی در زمینه و  مدیریت آب هستند
 بران آب هاي تشکلتوسط  هاي آبیاري و زهکشی شبکه

عضو این  نقش کشاورزان رضایت وبدون توجه به 
  .نخواهد بود پذیر امکان ها تشکل
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