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هدف تحقیق حاضر ،تبیین عوامل مؤثر بر انگیزۀ کشاورزان درجهت مشارکت در تعاونیهای آببران

صفحات 905-991 :

کارون بزرگ-شوشتر در استان خوزستان است .جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ اعضای تعاونی
آببران کارون بزرگ ( )N=199است که از میان آنها با استفاده از جدول بارتلت  919نفر بهعنوان نمونه
به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .دادههای موردنیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ
محققساخت گردآوری شد .روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام
مطالعۀ پیشراهنما ازطریق تکمیل  90پرسشنامه و محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف
پرسشنامه ( 0/99تا  )0/59تأیید شد .تجزیهوتحلیل دادهها ازطریق نرمافزار  SPSSv24صورت گرفت .در
این راستا ،بهمنظور بررسی رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و
بهمنظور تبیین عوامل مؤثر بر انگیزۀ کشاورزان از مشارکت در تعاونی آببران ،از تحلیل رگرسیون به
روش اینتر استفاده شد .نتایج آزمون همبستگی نشان داد ،متغیر انگیزه با متغیرهای هویت خود ،سرمایۀ
اجتماعی ،انتظار کارآمدی جمعی ،تشویق به عمل ،درک اهمیت مشارکت ،خودکارآمدی ،نگرش و هنجار
اجتماعی رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد ،متغیرهای
هویت خود و سرمایۀ اجتماعی از میان عوامل روانشناختی و متغیر تشویق به عمل از میان عوامل دانش و

واژههای کلیدی:
مدیریت آب ،انگیزه ،مشارکت ،کشاورزان،
تعاونی آببران.

اطالعات از عوامل مؤثر بر متغیر انگیزه هستند .متغیرها درمجموع قادرند  39درصد از تغییرات انگیزه را
پیشبینی کنند .درنهایت براساس یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایی درجهت افزایش انگیزۀ مشارکت
کشاورزان در تعاونیهای آببران ارائه شد.

مقدمه
در سراسر جهان ،نگرانی بر سر آیندۀ منابع آب بهطور
فزایندهای ،دولتها ،سازمانهای غیردولتی و جوامع را
درگیرکردهاست ).(Lemos & De Oliveira,2004:2121-2137
در رابطه با این مسئله متخصصان معتقدند ،کمبود و
بحران آب عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف منابع آب
(Qiao et al,2009:822-830; Franzén et al,
) 2015:822-830و همچنین زیرساختهای ناکارآمد

است )(Abdullaev et al, 2009: 317-329؛ بنابراین
سازمانهای بینالمللی ازقبیل بانک جهانی ،سازمان

ملل متحد ،فائو ،سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی و
یونسکو بهطور گستردهای خواهان اصالحات در
مدیریت منابع آب شدهاند
).(Bjornlund & McKay, 2002: 769-795

در این رابطه تأکید ویژهای بر راهبردهای تغییر از
مرکزیت دولت به سمت مشارکت بیشتر سازمانهای
غیردولتی )(Khalkheili & Zamani, 2009:859-865
و مقامات محلی و کاربران (کشاورزان) شدهاست .در
واقع ازآنجاییکه مسائل مربوط به مدیریت منابع آب
دارای پیچیدگی شناختی اجتماعی هستند ،شناسایی
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آنها بسیار مشکل است ،چند بعدی ،مبهم و بههم
وابسته هستند و کنشگران زیادی در آن درگیرند که
ارزشها و ایدههای گوناگونی دارند؛ ازاینرو حل
مسائل مدیریت آب فراتر از توانمندیهای قانونی و
معمولی مدیریتی فعلی منابع آب است .چون نمیتوان
آنها را با روشها و تجزیهوتحلیلهای علمی و فنی
بررسی کرد؛ ازاینرو ،در تصمیمگیریهای مرتبط با
استفاده از منابع طبیعی بهویژه آب ،مسائل اجتماعی
نباید بهعنوان دادههای مکمل برای دادههای تکنیکی
و طبیعی محسوب شوند؛ بلکه باید بهعنوان دادههای
اصلی مورد توجه قرار گیرند )(Sun, 2007؛ چرا که
مشارکت کشاورزان نقش مهمی در پایداری منابع آب
دارد (.)Moumouni and Streiffeler, 2010: 47-68
مدیریت آبیاری مشارکتی یک فرایند برای بهبود
بهرهوری و پایداری سیستمهای آبیاری است
( .)Mazahreh et al, 2000: 171-184مدیریت آبیاری
مشارکتی اشاره به افزایش دخالت کشاورزان در
مدیریت آبیاری دارد (.)Huang et al., 2010: 361-369
براساس گزارش بانک جهانی ( ،)2002مدیریت آبیاری
مشارکتی شامل مشارکت کشاورزان در تمام سطوح و
جنبههای مدیریت ازجمله برنامهریزی ،طراحی،
ساخت،بهرهبرداری و مدیریت ،تأمینمالی ،تصمیمگیری،
نظارت و ارائۀ بازخورداست (.)Lee&Kim,2011:181-191
پریتی و وارد )(Pretty & Ward, 2001: 209-227
معتقدند ،زمانی افراد میتوانند منابع آب را صحیح
مدیریت کنند که در یک اقدام جمعی درگیر این
مسئله باشند؛ بنابراین ازطریق پیوستن کشاورزان به
یکدیگر و تشکیل گروه کاربری آب است که کشاورزان
میتوانند از آسیب به منابع آب و استفادۀ بیشازحد از
آنها جلوگیری بهعمل آورند

یابد ) .(Gorton et al, 2009: 1951-1963در این
زمینه برخی کشورها ازطریق تغییر در سیاستهای
مدیریت منابع آب ،کارایی استفاده از آب را بهبود
دادهاند .این کشورها تعاونیها یا گروههای مشارکتی
مختلفی ازجمله تعاونی آببران بهمنظور مشارکت
کشاورزان در تصمیمگیری ،فراهمکردن نیروی کار،
تسهیم هزینهها ،نظارت ،ارزیابی و ارائۀ بازخورد برای
بهرهبرداری و مدیریت منابع آب ،تشکیل و ترویج
دادهاند ) .(Lee & Kim, 2011: 181-191بااینحال،
مشارکت کافی و مناسب کشاورزان در این تعاونیها به
چالش مهمی در مدیریت آب تبدیل شدهاست
) (Comerford, 2014: 169-176و قابلیتهای اجتماعی
برای مقابله با مشکالت تنش و کمبود آب زیاد بهبود
نیافتهاست؛ بههمینمنظور مسئوالن و سیاستگذاران
آب ،بهدنبال انگیزههای افراد جهت مشارکت در
تعاونیهای آببران و تشویق مشارکت کشاورزان در
این تعاونیها هستند )(Wang et al,2010: 315-330؛
زیرا انگیزه میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری
کشاورزاندرجهت مشارکت در تعاونیهای آببران ایفا
کند )(Lastra-Bravo et al, 2015: 1-9؛ بهعبارت
دیگر ،انگیزۀ محرك اساسی برای تمام اعمال انسان
است (خدیوی و وکیلی مفاخری )54-66 :9010 ،و نقش
مهمی در هدایت رفتارانسان دارد (Lee,2011;181-191
)Barbuto & Scholl,1998:1011-1022؛ بهعبارتدیگر،
از پیششرطهای الزم برای تشکیل تعاونیهای
آببران که درجهای از موفقیت و پایداری این
تعاونیها بهشمار میرود این است که کشاورزان انگیزۀ
مشارکت داشتهباشند (.)Ma et al., 2012:604-624
با تمرکز بر انگیزۀ کشاورزان ،خدمات بهتر و درنتیجه
موفقیت بیشتری از تعاونی آببران انتظار میرود

).(Lopez-Gunn, 2012: 1140-1151

(.)Ricks, 2016: 34-47

این موضوع باعث شده ،امروزه سیاستهای
مدیریت آبیاری مبتنیبر دولت به سمت حمایت از
تشکلها بهخصوص تشکلهای محلی آببران تغییر

کشاورزان انگیزههای مختلفی برای پیوستن به تعاونی
آببران دارند ( .(Sultan & Larsen, 2011درك این
انگیزهها موجب بهینهشدن اقداماتی میشود که
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کشاورزان را تشویق به ایجاد و حفظ مشارکت میکند
) .(Home et al, 2014:26-36با تمرکز و شناخت
انگیزۀ کشاورزان،خدماتبهتر و درنتیجه موفقیتبیشتری
از تعاونی آببران انتظار میرود ).(Rics, 2016: 34-47
همچنین کشف و پیبردن به آنها نقش مهمی برای
درك خواستهها و نیازهای متنوع افراد و رفتارهای
انگیزشی آنها دارد .بهعالوه انگیزه یکی از عواملی است
که میتواند باعث وفاداری و مشارکت کشاورزان
نسبتبه این تعاونیها شود؛ ازاینرو بررسی انگیزۀ
شرکت در تعاونیهای آببران در بین کشاورزان امری
مهم و ضروری است ).(Yoon & Uysal, 2005: 45-56
همچنین عواملی که بر مشارکت و دخالت کشاورزان
تأثیر دارند ،متنوع هستند .چنانکه مطالعات انگیزه در
زمینۀ اتخاذ طرحهای کشاورزی نشان میدهند
کشاورزان طرحهایی را که درجهت شرایط اجتماعی-
اقتصادی و کشاورزی-زیستمحیطی خود مناسب
باشد ،اتخاذ میکنند (Moumouni & Streiffeler,
) .2010: 47-68با این وجود این اهمیت ،در استان
خوزستان مطالعهای که به بررسی میزان انگیزۀ
کشاورزان و شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزۀ مشارکت
آنان در تعاونیهای آببران شرکت بهرهبرداری کارون
بزرگ -شوشتر انجام نشدهاست؛ بنابراین تحقیق حاضر
با هدف بررسی انگیزۀ کشاورزان درجهت شرکت در
تعاونی آببران شرکت بهرهبرداری کارون بزرگ-
شوشتر استان خوزستان طراحی و اجرا شد.
چارچوب نظری تحقیق
انگیزه مانند بسیاری از مفاهیم روانشناسی،
مفهومی انتزاعی است و موضوعی گسترده و پردامنه را
شامل میشود و دربردارندۀ طیف گوناگونی از
تشویقها و تنبیهها تا درگیری در ویژگیهای عاطفی
افراد است؛ ازاینرو ،انگیزه مفهوم سادهای نیست و
ایجاد و تقویت آن نیز کار آسانی بهشمار نمیآید
(بهادری و همکاران .)484-415 :9019 ،از طرف دیگر،
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انگیزه یکمفهوم تکبعدی نیست که تعریف خاصی
برای آن وجود داشته باشد؛ بنابراین تعریف انگیزه
در هر حیطۀ تخصصی میتواند متفاوت باشد
) .(Lee, 2011: 181-191در حیطۀ روانی اجتماعی،
انگیزه ،ترکیبی از اجبار و تمایالت است که بهترتیب
متناظر با تالش صرفشده و اهداف یادگیرندگان است
) .(Belmechri & Hummel, 1998: 219-244در واقع
در این حیطه ،انگیزه به نیازهای زیستی روانی
برمیگردد و با خواستهها که شامل منابع کامل،
مستقیم و رفتار و فعالیتهای افراد است ،متفاوت
است ) (Yoon & Uysal, 2005: 45-56و بهعنوان نیاز
به پیشرفت ،نیاز به خودباوری ،عامل تحریککننده و
رشد نیازها همراه با پتانسیل شخصی تعریف شدهاست
) .(Barbuto & Scholl, 1998: 1011-1022از دیدگاه
روانشناسی اجتماعی ،انگیزه به دو بعد جستوجو و
اجتناب طبقهبندی شدهاست (Izohola 1982 cited in
).Yoon&Uysal,2005:45-56برخی از صاحبنظران،
انگیزه را به دو گونۀ انگیزۀ یکپارچه و انگیزۀ ابزاری
طبقه بندی میکنند(هاشمی وهمکاران.)04-55 :9019،
ازطرفی،تعریف زیستی و روانی انگیزه بهصورت مستقیم
به احساس و انگیزه ) (Yoon & Uysal, 2005: 45-56یا
انگیزۀ درونی و بیرونی )(Yoon & Uysal,2005: 45-56
مربوط میشود .زمانی انگیزۀ درونی است که فرد از
درونهدایتشود).(Barbuto&Scholl,1998:1011-1022
انگیزۀ درونی برخالف انگیزۀ بیرونی ،به هیچ نوع
نتیجه یا پاداش وابسته نیست و زمانی به وقوع
میپیوندد که شخص بهخاطر خود فعالیت و بدون
توجه به مشوق خارجی یا نتیجۀ حاصل از کار تالش
میکند.
انگیزۀ بیرونی ،انسان را به کارهایی برمیانگیزد که
نتایج آن برایش سودمند و خوشایند است یا وی را از
رویدادهایناخوشایند میرهاند (شریفی.)979-202 :9084،
در همین رابطه ،یکی از شایعترین مدلهای انگیزشی
مدل فشار و کشش است.فاکتورهای فشار ،انگیزههای
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درونیمحور و عوامل کشش ،انگیزههای برونیمحور
هستند ) .(Gnoth,1997:283-304مدل فشار و کشش
توضیح میدهد که عوامل فشار و کشش همبستهاند،
در این راستا ازجمله فاکتورهای کششی میتوان
احساس آرامش ،راحتی ،کنجکاوی ،ارتباطات،
پیشرفت ،استقالل ،اطالعات و آموزش را نام برد .این
عوامل از اثرات و هنجارهای ذهنی افراد در زندگی
روزمره سرچشمه میگیرند .از طرفی تبلیغات ،برند،
تصاویر و سایتها ازجمله فاکتورهای خارجی انگیزه
هستند؛ بهعبارتدیگر ،افراد الگوهای انگیزشی
متفاوتی در زندگی خود دارند؛ برای مثال کسب
آرامش ،ارتباطات ،رضایت شخصی ،یادگیری
مهارتهای جدید ،افزایش اعتمادبهنفس ،توسعۀ خود
و کمک به دیگران ،نیاز به یادگیری ،پیشرفت،
احساس لذت ،کنجکاوی ،رشد شخصی ،مشارکت،
کسب تجارب جدید ،استفاده از زمان ،توسعۀ
مهارتها ،ارتباط با دیگران ).(Lee, 2011: 181-191
عوامل متعددی تعیینکنندۀ انگیزههای مشارکت افراد
است .مشارکت عبارت است از ایجاد نوعی همبستگی،
تعلق و تالش جمعی میان افراد جامعه بهمنظور نیل به
عدالت اجتماعی که میتواند در ابعاد اجتماعی و
فرهنگی تعاریف مختلفی داشته باشد؛ برای مثال،
مشارکت یعنی درگیرشدن ذهنی و عاطفی فرد در
گروهی که او را برمیانگیزانند تا برای دستیابی به
هدف گروه و پذیرش مسئولیت حرکت کند
(فیضمندیان.)900-992 :9016 ،
میرترابی و همکاران ( )9019اشاره میکند،
مشارکت به معنای تقسیم یک فعالیت است و مردم
هر روز به واسطۀ زندگی خانوادگی ،فعالیتهای
معیشتی و مسئولیتهای اجتماعی در توسعۀ روستایی
مشارکت میکنند.
در تعاونیهای آببران ،انگیزۀ عاطفی کشاورزان
شامل ارزشهایی است که به جنبۀ احساسی و روانی
مشارکت مربوط میشود؛ بهعبارتیدیگر ،انگیزۀ عاطفی
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به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرایند مشارکت
حاصل میشود ،اطالق میگردد (اسماعیلپور و
گلدوزیان .)920-946 :9010 ،در واقع ،انگیزۀ عاطفی
شامل مشارکتی است که دارای ویژگیهای ذهنی و
غیرمحسوس بوده و مشارکت عاطفی بهدنبال تفریح،
سرگرمی ،انگیختگی ،انگیزش حسی و لذت است و
یک واکنش لذتبخش (نعامی وهمکاران)9-98 :9014 ،
همراه با رضایت باال را برای کشاورز ایجاد میکند
(ایمان و بنیفاطمه.)24-40 :9010 ،
مطالعاتی در ارتباط با عوامل مؤثر بر انگیزۀ مشارکت
کشاورزان در طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی انجام
شدهاست ) .(Thacher et al,1996:269-289پژوهشگران
معتقدند ،عوامل مربوط به ویژگیهای سیستم مزرعه،
حمایت دولت ،راهبردهای معیشت خانواده و دسترسی
به اطالعات درجهت مشارکت کشاورزان مؤثر است.
همچنین در مطالعات مختلف بیانشدهاست ،عوامل
مختلفی ازقبیل عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
ساختاری ،ویژگیهای طرح یا برنامه ،ویژگیهای فردی
و خانوادگی کشاورز میتوانند بر انگیزۀ مشارکت
کشاورزان در تعاونیهای آببران مؤثر باشند .نصرآبادی
و همکاران ( )Nasrabadi et al, 2013: 1085-1094و
کیائو و همکاران )(Qiao et al, 2009: 822-830
معتقدند که عواملی مانند سطح تحصیالت ،سطح
اطالعات ،تعداد افراد خانواده ،ترغیب توسط دوست یا
همسایه ،روابط خوب با دیگر اعضای جامعه ،درآمد و
سود مورد انتظار از تعاونیهای آببران ،اندازۀ مزرعه و
حمایتها بر مشارکت کشاورزان مؤثر است .مطالعات
وانگ و همکاران ) (Wang et al., 2006: 315-330و
راس ) (Ross,2016:252-262نشان میدهند ،انگیزههای
مالی در مشارکت کشاورزان مؤثر است .ازجمله عوامل
اقتصادی مؤثر بر مشارکت کشاورزان میتوان به منابع
درآمد ( ،)Lastra-Bravo et al, 2015: 1-9سهم
کشاورزی در درآمد خانوار ()Qiao et al,2009:822-830
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یا درآمد و سود مورد انتظار از تعاونیهای آببران
اشاره کرد (.)Nasrabadi et al, 2013: 1085-1094
ویژگیهای مزرعه نیز یکی از تعیینکنندههای
مهم مشارکت بوده که میتواند بینشهایی دربارۀ
تمایل کشاورزان به مشارکت ارائه دهد ( & Page
 .)Bellotti, 2015ویژگیهای مزرعه نظیر اندازۀ آن،
میتواند نقش مهمی در مشارکت کشاورزان ایفا کند
(Waweru, 2015; 13-18; Ma et al, 2012;604-
626; Christensen et al, 2011: 1558-1564
Defrancesco et al., 2008:114-131; Khalkheili
 .)& Zamani, 2009: 859-865در زمینۀ دانش و

اطالعات ،کشاورزانی که مطبوعات کشاورزی را
میخوانند ،احتمال مشارکت باالتری از آنها انتظار
میرود ( .)Lastra-Bravo et al, 2015: 1-9بهعبارت
روشنتر،افزایش آگاهی کشاورزان در افزایش مشارکت
آنها مؤثر است ( Greiner,2015;154-165; Franzén
 .)et al,2015: 217-227همچنین تشویق ازطریق
آموزش و دسترسی به اطالعات،یکی دیگر از متغیرهایی
است که میتواند بر انگیزۀ افراد درجهت مشارکت در
طرحها مؤثر باشد ) .(Wheeler, 2008: 161-170در واقع
تشویق به عمل ،استراتژیهایی برای آمادگی فرد به
رفتار خاصی است و بهعنوان محرك انگیزۀ درونی
برای یک رفتار مناسب است
مطالعۀ گریلوس ( )2097نشان داد ،عالوه بر
انگیزههای مالی ،انگیزههای اجتماعی نیز بر مشارکت
کشاورزان مؤثر هستند ) .(Grillos, 2017: 178-190در
این رابطه متخصصان معتقدند ،سرمایههای اجتماعی
تأثیر قابلتوجهی بر تشکیل و بقای تشکلهای آببران
دارند (رحیمیفیضآباد و همکاران)9010 ،؛ برای مثال،
پریتی و وارد) (Pretty& Ward,2001:209-227معتقدند،
در مناطقی که سرمایۀ اجتماعی بهخوبی توسعهیافته
است ،گروههای محلی مصرفکنندۀ آب قوانین و
محدودیتهایی را ایجاد کردهاند که باعثشده از منابع
موجود به شکل صحیح استفاده شود .همچنین ولکوك
بهنقلاز آگورتو آدرانزن )(Agurto Adrianzen,2014:1-17
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بیان میدارد ،انتشار اطالعات و یادگیری مشارکتی
تحتتأثیر پیوندهای سرمایۀاجتماعی است که میتواند
بهصورت ارتباطات درونجمعی مشاهدهشود و همکاری
بین افراد را تسهیل میکند و در مشارکت جامعۀ
مدنی نقش گستردهای دارد )(Michelini,2013:99-109؛
بنابراین سرمایۀ اجتماعی یک ساختار مشارکتی است
که ازطریق شبکههای ارتباطی سبب مشارکت بین
افراد میشود (.)Pretty & Ward, 2001:209-227
هویت فردی یکی دیگر از متغیرهایی است که میتواند
بر انگیزۀ مشارکت در عمل جمعی مؤثر باشد
) .(Klanderman et al., 2002مفهوم هویت فردی از
نظریۀ هویت استرایکر گرفته شدهاست .براساس تئوری
استرایکر خود عبارت از مجموعه نقشهای
ساختاریافتۀ اجتماعی است که نشانمیدهد که شخص
تا چه حد خود را مسئول تحقق معیارهایی میبیند که
برای ادای یک نقش اجتماعی خاص الزم است .هویت
خود ،بهطورکلی بهعنوان برچسبی است که افراد برای
توصیف خود استفاده میکنند و همچنین عاملی است
که انتظار میرود تأثیر مهمی بر نیت رفتاری افراد
داشته باشد ).(Cook et al, 2002: 557-572
دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند ،مردم براساس
درکشان از شرایط به آن وضعیت پاسخ میدهند
)(Slegers, 2008: 2106-2123؛ بنابراین درك اهمیت
مشارکت ،متغیر دیگری است که بر انگیزۀ افراد
درجهت مشارکت در تعاونیهای آببران مؤثر است.
درك به ارزیابی فعلی یک فرد نسبت به یک موضوع،
پدیده یا برنامه ) (Hikson & Keith, 2000و به طیفی
از قضاوتها ،اعتقادات و نگرشها توسط افراد اشاره
دارد) (Taylor et al., 1988: 150-175که نه جهانشمول
و نه پایا و ثابت؛ بلکه ارزشمحور و پویا است
)..(Slegers,2008:2106-2123
درهمین زمینه نتایج مطالعۀ مومونی و اسریفلر
) (Moumouni & Streiffeler, 2010: 47-68نشان داد،
تفسیرهای ذهنی (درك) کشاورزان بر انگیزۀ مشارکت
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آنها تأثیر دارد؛ برای مثال امباگا -سیمگاالو و فولمر

) (Mbaga-Semgalawe & Folmer,2000اشاره میکنند،
اثراتی که فرسایش خاك بر درك افراد دارد ،بر
پذیرش فناوریهای حفاظت از خاك مؤثر است.
همچنین نگرش ) (Sultan & Larsen, 2011و
خودکارآمدی نیز مشارکت افراد را تحتتأثیر قرار
میدهند .نگرش به ارزیابی مطلوب یا نامطلوب رفتار
موردنظر اشاره دارد ( Yazdanpanah & Forouzani,
 .)2015:362-352همچنین اصطالح «خودکارآمدی»
بهعنوان باور فرد به توانایی خود برای تکمیل یک کار
خاص تعریف شدهاست .خودکارآمدی نقش مهمی در
خودانگیختگی ایفا میکند؛زیرا میتواند برتصمیمگیری
در مورد آنچه به انجام رفتار و میزان تالش و پشتکار به
نمایش گذاشته ،در تالش این رفتارها تأثیر بگذارد
(بختیاری.)9015 ،
با توجه به مطالب ارائهشده ،چارچوب مفهومی
تحقیق (شکل  )9ارائه شدهاست .براساس مدل
مفهومی تحقیق ،از میان عوامل اقتصادی سهم
کشاورزی در درآمد خانوار و انتظار سود و از میان
عوامل ساختاری (در ارتباط با ویژگیها و ساختار
مزرعه) ،اندازۀ زمین و تعداد قطعات زمین ،میتوانند
انگیزۀ کشاورزان برای شرکت در تشکلهای آب بران
را تحتتأثیر قرار دهند .همچنین از میان ویژگیهای
فردی ،سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،تعداد نیروی
کار خانواده ،سابقۀ عضویت در تعاونی آببران و محل
سکونت بر انگیزۀ مشارکت افراد تأثیرگذار هستند.
بهعالوه ،عوامل دانشی مانند راهنمای عمل و
برخورداری از دانش و اطالعات از عوامل مؤثر بر انگیزۀ
مشارکت هستند .عوامل روانشناختی شامل سرمایۀ
اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،انتظار کارآمدی جمعی،
هویت فردی ،درك اهمیت مشارکت ،خودکارآمدی و
نگرش عواملی هستند که میتوانند انگیزۀ مشارکت
کشاورزان را برای مشارکت در تعاونیهای آببران
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تحتتأثیر قرار دهند .براساس این چارچوب مفهومی
تحقیق ،فرضیههای زیر مطرح شدهاند:
 :H1سرمایۀ اجتماعی میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H2هنجار اجتماعی میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H3انتظار کارآمدی جمعی میتواند انگیزۀ مشارکت
افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H4هویت فردی (هویت خود) میتواند انگیزۀ
مشارکت افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H5درك اهمیت مشارکت میتواند انگیزۀ مشارکت
افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H6نگرش میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را تحتتأثیر
قرار دهد.
 :H7تشویق به عمل میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H8خودکارآمدی میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H9سن میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را تحتتأثیر
قرار دهد.
 :H10تحصیالت میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H11تعداد افراد خانواده میتواند انگیزۀ مشارکت
افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H12تعداد نیروی کار خانواده میتواند انگیزۀ
مشارکت افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H13سهم کشاورزی در درآمد خانوار میتواند انگیزۀ
مشارکت افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H14اندازۀ مزرعه میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
 :H15تعداد قطعات زمین میتواند انگیزۀ مشارکت
افراد را تحتتأثیر قرار دهد.
 :H16سابقۀ عضویت میتواند انگیزۀ مشارکت افراد را
تحتتأثیر قرار دهد.
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روانشناختی
-9سرمایۀ اجتماعی
-2هنجار اجتماعی
-0انتظار کارآمدی جمعی
-5هویت فردی
- 4درك اهمیت مشارکت
-6دركتواناییهای شخصی(خودکارآمدی)
-7نگرش
ویژگیهای فردی-خانوادگی
 -9سن
 -2نیروی کار خانواده
 -0تجارب گذشتۀ طرحها (سابقۀ عضویت
در تعاونی آببران)
 -5تحصیالت
 -4تعداد افراد خانواده

عوامل اقتصادی
 -9سهم کشاورزی در درآمد خانوار

عوامل ساختاری مزرعه
 -9اندازۀ مزرعه
 -2تعداد قطعات زمین

انگیزۀ
مشارکت

عوامل دانش و اطالعات
 -9راهنمای عمل (تشویق به عمل)

شکل  :9چارچوب مفهومی تحقیق

شناخت منطقۀ مورد مطالعه
شوشتر از شهرهای استان خوزستان در جنوبغربی
ایران است .شوشتر با مساحت  2506کیلومترمربع در
شمال استان خوزستان ،بین  58درجه و  04دقیقه تا
 51درجه و  92دقیقه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ و  09درجه و  06دقیقه تا  02درجه و 26
دقیقه فرض شمالی از خط استوا قرار گرفتهاست.
شوشتر موقعیت ویژهای در جلگۀ خوزستان دارد و
رودخانههای بزرگ کارون و دز از این شهرستان عبور
میکنند .رودخانۀ دز از غرب شوشتر عبور میکند و
مرز شوشتر را با شوش میسازد؛ اما رود کارون در بدو
ورود به جلگۀ خوزستان به صخرۀ بزرگی که شوشتر
بر آن بنا شده برخورد میکند و توسط بند میزان به
دو شاخۀ شطیط و گرگر (چهاردانگه و دودانگه)

تقسیم میشود .درنهایت این دو شاخه پس از طی
حدود چهل کیلومتر در منطقۀ بند قیر در جنوب
شوشتر به یکدیگر میپیوندند و با ادغام با رود دز،
کارون بزرگ را تشکیل میدهند.
شرکت بهرهبرداری شبکههای آبیاری و زهکشی
کارون بزرگ ،شرکتی است وابستهبه سازمان آب و
برق خوزستان که وظیفۀ آن تأمین آب مشترکین خود
(عموما کشاورزان و شرکتهای زراعی) از محل
رودخانۀ کارون با استفاده از تجهیزات آبیاری را در
اختیار دارد .این شرکت درحالحاضر ،مدیریت (وظیفۀ
نگهداری و بهرهبرداری) چندین شبکۀ آبیاری ازجمله
شبکههای آبیاری شعیبیه و میانآب شوشتر را برعهده
دارد .شکل  2محل قرارگیری تعاونیهای آببران را در
منطقۀ کارون بزرگ نشان میدهد.
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شکل  :9تعاونیهای آبران منطقۀ کارون بزرگ

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر
گردآوری دادهها پیمایشی بود .جامعۀ آماری آن را
کشاورزان عضو تعاونیهای آببران کارون بزرگ در
استان خوزستان ( )N=679تشکیل دادند .نمونهگیری
به شیوۀ تصادفی و حجم نمونه با استفاده از جدول
بارتلت معادل  980نفر انتخاب شد .جمعآوری
اطالعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامهای
محققساخت متشکل از بخشهای ویژگیهای فردی و
خانوادگی ،عوامل ساختاری شامل اندازۀ مزرعه و
تعداد قطعات زمین کشاورزی ،عوامل اقتصادی شامل
سهم کشاورز در درآمد خانوار و انتظار سود،
ویژگیهای دانشی شامل تشویق به عمل ( 6گویه)،

عوامل روانشناختی شامل هویت خود ( 4گویه) ،درك
اهمیت مشارکت ( 92گویه) ،سرمایۀ اجتماعی (09
گویه) و انگیزۀ مشارکت افراد ( 04گویه) ،هنجار
اجتماعی ( 4گویه) ،کارایی جمعی ( 4گویه)،
خودکارآمدی ( 5گویه) و نگرش ( 5گویه) هستند.
گویهها با استفاده از طیف لیکرت  4گزینه (خیلی کم
تا خیلی زیاد) مورد پرسش قرار گرفتند .روایی
پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد و بهمنظور
سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقدار ضرایب برای قسمتهای مختلف
پرسشنامه از  0/79تا  0/12بهدستآمد (جدول .)9
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSv24مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
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جدول  :9ضریب آلفا و تعداد گویههای مربوط به متغیرهای پژوهش
نام متغیر
و منبع
انگیزه
Lee, 2011
هویت خود
Rise et al.
2010
تشویق به
عمل
Bakhtiyari
et al.,
2017
سرمایۀ اجتماعی
Woodhous,
2006
درك اهمیت
مشارکت
Yazdanpanah
et al., 2014
کارآمدی جمعی
Homburg and
Stolberg,
)2006
خودکارآمدی
Yazdanpa
nah and
Forouzani,
2015
نگرش
Chow and
Chan,
2008
هنجار اجتماعی
Chow and
Chan, 2008

انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران جبران و حل مشکالت مربوط به آب کشاورزی است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران تأمین آب مزارع برای سایر کشاورزان است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران حفاظت از منابع کمیاب آب است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران کمک به دیگر کشاورزان است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران این است که بتوانم مباحث جدیدی در مورد مدیریت آب یاد بگیرم.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران کسب اطالعات از سازمانهای مربوط است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آب بران عالقۀ شخصی است.
انگیزۀ من از مشارکت در تعاونی آببران آشنایی و دوستی با دیگر کشاورزان عضو تعاونی است.
مشارکت با کشاورز دیگر قسمت مهمی از شخصیت من است.
همکاری با نهادهای موجود در روستا ،قسمتی از شخصیت من است.
من خود را فردی اجتماعی میدانم که نگران مشارکت افراد است.
من فردی اجتماعی هستم که در جلسات محلی مربوط به مسائل آب شرکت میکنم.
خوانده یا شنیدهام که مشارکت کشاورزان با همدیگر در زمینۀ منابع آب باعث کاهش مشکالت مربوط میشود.
خوانده یا شنیدهام که مشارکت در انجمن آببران موجب توزیع بهموقع آب آبیاری میشود.
خوانده یا شنیدهام که مشارکت در انجمن آببران موجب افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی میشود.
کارشناسان کشاورزی و سازمان آب کالسها یا مشاورههایی دربارۀ انجمن آببران برگزار کردهاند.
من دوستان زیادی خارج از منطقۀ زندگیام دارم.
اگر زمان آبیاری و برداشت باشد و یک کار اداری داشته باشم ،میتوانم از همسایه کمک بگیرم.
من همیشه به امور عامالمنفعه در اوقات فراغتم کمک کنم.
به بسیاری از مردم در این روستا میتوان اعتماد کرد.
من به انجمنهای محلی اعتماد دارم.
تعاونی آببران موجب تأمین آب مزارع میشود.
تعاونی آببران موجب کاهش اختالفات بین کشاورزان بر سر آبیاری میشود.
تعاونی آببران موجب ترویج استفادۀ کارآمد از آب میشود.
تعاونی آببران موجب حل مشکالت کمبود آب میشود.
تعاونی آببران ،آبیاری بهموقع مزارع را تسهیل میشود.
من مطمئنم که ازطریق مشارکت در تعاونی آببران میتوانیم مشکالت مربوط به آب را حل کنیم.
من مطمئنم که ازطریق مشارکت در تعاونی آببران میتوانیم ایدههایی برای حل مشکالت مربوط به آب مطرح کنیم.
من مطمئنم که ازطریق مشارکت در تعاونی آببران میتوانیم اقداماتی برای حل مشکالت مربوط به آب انجام دهیم.
من مطمئنم که ازطریق مشارکت در تعاونی آببران میتوانیم از آب آبیاری بهطور بهینهای استفاده کنیم.
من مطمئنم که ازطریق مشارکت در تعاونی آببران میتوانیم مزارع خود را بهموقع آبیاری کنیم.
مشارکت در انجمن آببران برای من آسان است.
من اگر بخواهم میتوانم مشارکت مؤثری در انجمن آببران داشته باشم.
من مطمئن هستم که میتوانم اطالعات خود را در مورد مسائل انجمن آببران بهروز کنم.
من توانایی انجام فعالیتهایی را که بایستی هر عضو انجمن آببران داشته باشد ،دارم.
عضویت من در انجمن آببران عاقالنه است.
عضویت در انجمن آببران برای من سودمند است.
عضویت من در انجمن آببران ،موجب آبیاری بهموقع میشود.
عضویت در انجمن آببران ،برای من جالب است.
اکثر افرادی که من را میشناسند ،فکر میکنند مشارکت در تعاونی آببران مطلوب است.
خانواده من فکر میکنند که من بایستی در تعاونی آببران عضو شوم.
اعضای شورای روستا فکر میکنند که من بایستی در تعاونی آببران عضو شوم.
بزرگان محلی بر مشارکت در تعاونی آببران تأکید دارند.
کشاورزان همسایه فکر میکنند که من بایستی در تعاونی آببران عضو شوم.

ضریب
آلفا

گویهها

0/19

0/77

0/86

0/81

0/12

0/86

0/89

0/78

0/88
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سن کشاورزان حدود  50سال بودهاست .همچنین
میانگین سطح تحصیالت کشاورزان حدود  1/54سال
تحصیلی ،میانگین سابقۀ عضویت کشاورزان در تعاونی
آببران  5/68سال بود (جدول .)2

یافتهها و بحث
توصیف متغیرهای تحقیق
براساس نتایج توصیفی ،تمام پاسخگویان مرد
بودهاند و میانگین اندازۀ خانوار کشاورزان 4/27 ،نفر
بود .میانگین تعداد نیروی کار خانوار  2/08و میانگین

جدول  :9توصیف ویژگیهای فردی -خانوادگی کشاورز

فراوانی کمینه بیشینه میانگین

متغیر
اندازۀ خانوار کشاورزان

980

9

20

4/27

تعداد نیروی کار خانوار کشاورزان

980

9

6

2/08

سن پاسخگویان

982

25

82

01/19

سطح تحصیالت

982

0

98

1/54

تجارب گذشته -سابقۀ عضویت (برحسب سال)

974

9

90

5/68

مأخذ :یافتههای پژوهش9016 ،

همانگونه که جدول  0نشان میدهد ،میانگین

 10نفر و تعداد  10نفر نیز مزرعۀ خود را بیمه

اندازۀ مزرعۀ کشاورزان  1/06هکتار و میانگین تعداد

نکردهاند .همانگونه که مالحظه میشود ،تعداد 50

قطعات زمین کشاورزان  0/29قطعه بود .میانگین

نفر از کشاورزان در طول سالهای کشاورزی خود وام

سهم کشاورزی در درآمد خانوار کشاورزان65/78 ،

کشاورزی اخذ کردهاند و تعداد  908نفر نیز وام

درصد و میانگین انتظار سود حاصل از تولیدات

کشاورزی اخذ نکردهاند و  2نفر به این سؤال پاسخ

کشاورزان با عضویت در تعاونی آببران  54/44درصد

ندادهاند .حدود  45درصد از پاسخگویان معتقدند،

بودهاست .همچنین نتایج آمار توصیفی نشان میدهد،

تعاونیهای آببران از طرف دولت حمایت میشوند و

کشاورزانی که تابهحال مزرعۀ خود را بیمه کردهاند،

56درصد فکر میکنند حمایت دولت صورت نمیگیرد.

جدول  :9توصیف عوامل ساختاری و اقتصادی

متغیر

فراوانی کمینه بیشینه میانگین

اندازۀ مزرعه

980

9

66

1/06

تعداد قطعات زمین

980

9

94

0/29

سهم کشاورزی در درآمد خانوار

982

90

900

65/78

مأخذ :یافتههای پژوهش9016 ،

آمار توصیفی عوامل اجتماعی روانشناختی در

 )0/67نسبتبه مشارکت در تعاونی آببران باالتر از

جدول  5ارائه شدهاست .نتایج نشان داد ،میانگین

حد متوسط است .همچنین میانگین درك اهمیت

متغیر هویت خود کشاورزان ( 0/61با انحرافمعیار

مشارکت کشاورزان در تعاونی آببران باالتر از حد
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متوسط است ( 0/42با انحرافمعیار  ،)0/70میانگین

معیار  ،0/71میانگین انتظار کارآمدی جمعی  0/44با

سرمایۀ اجتماعی نسبتبه مشارکت کشاورزان در

انحرافمعیار  ،/8میانگین خودکارآمدی  0/01با

تعاونی آببران باالتر از حد متوسط است ( 0/45با

انحرافمعیار  0/78و میانگین نگرش  0/50با

انحراف معیار  )0/58و همچنین میانگین تشویق به

انحرافمعیار  0/65بودهاست که همگی در حدود

عمل کشاورزان  2/87با انحرافمعیار  0/87بود که این

متوسط هستند .همچنین میانگین انگیزۀ مشارکت در

رقم نشان میدهد ،میانگین تشویق به عمل نسبتبه

میان پاسخگویان  0/09با انحرافمعیار  0/40بودهاست

مشارکت کشاورزان در تعاونی آببران در حد متوسط

که نشان میدهد انگیزۀ کشاورزان باالتر از متوسط

بودهاست.میانگین هنجار اجتماعی 0/59با انحراف

بودهاست.

جدول  :3توصیف عوامل اجتماعی -روانشناختی

متغیر

میانگین انحراف معیار

هویت خود (هویت فردی)

0/61

0/67

درك اهمیت مشارکت

0/42

0/70

سرمایۀ اجتماعی

0/45

0/58

تشویق به عمل

2/87

0/87

هنجار اجتماعی

0/59

0/71

انتظار کارآمدی جمعی

0/44

0/8

خودکارآمدی

0/01

0/78

نگرش
انگیزه

0/50
0/09

0/65
0/40

مأخذ :یافتههای پژوهش9016 ،

رابطۀ بین متغیرهای پژوهش
بهمنظور بررسی رابطۀ بین متغیرهای تحقیق از

انتظار کارآمدی جمعی ( ،)r =0/06تشویق به عمل

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد ،همانگونه که

( ،)r= 0/57نگرش ( ،)r=0/07درك اهمیت مشارکت

جدول  4نشان میدهد ،متغیر انگیزه با متغیرهای

( )r= 0/26و خودکارآمدی ( )r = 0/27رابطۀ مثبت و

هویت خود ( ،)r=0/42سرمایۀ اجتماعـی (،)r=0/55

معنیدار دارد (جدول .)4
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متغیرها

انگیزه

انگیزه

9

هویت خود

**

جدول  :9ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
انتظار
تشویق به
سرمایۀ
هنجار
هویت
کارآمدی
عمل
اجتماعی
اجتماعی
خود
جمعی

0/42

خودکارآمدی

9

هنجار اجتماعی

**0/28

**0/57

9

سرمایۀ اجتماعی

**0/55

**0/69

**0/07

کارآمدی جمعی

**

**

0/57

**

تشویقبهعمل

**

0/57

**

0/04

نگرش

**

0/07

**

0/57

0/06

نگرش

درك
اهمیت
مشارکت

ns

0/50

0/92

**

0/57

9
**

0/55

**

0/09

**

0/02

9
**

0/07

**

0/48

0/06

9
**

9

درك اهمیت
مشارکت

**0/26

**0/50

**0/04

**0/52

**0/60

**0/07

**0/66

9

خودکارآمدی

**0/27

**0/02

**0/59

**0/05

**0/54

**0/919

**0/55

**0/56

9

* ns ،** ،بهترتیب معنیدار در سطح  4درصد 9 ،درصد و عدممعنیداری را نشان میدهد.

مأخذ :یافتههای پژوهش9016 ،

تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر انگیزه
بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه از تحلیل
رگرسیون به روش اینتر استفاده شد .بدینترتیب
متغیرهای سن ،تحصیالت ،تعداد افراد خانواده ،تعداد
نیروی کار ،سهم کشاورزی در درآمد خانوار ،اندازۀ
مزرعه ،تعداد قطعات زمین ،سابقۀ عضویت ،هویت
فردی ،هنجار اجتماعی ،انتظار کارآمدی جمعی،
تشویقبهعمل ،نگرش ،درك اهمیت مشارکت،
خودکارآمدی و سرمایۀ اجتماعی بهعنوان متغیرهای
مستقل و متغیر انگیزه بهعنوان متغیر وابسته وارد
معادلۀ رگرسیون شدند .نتایج رگرسیون نشان داد ،سه
متغیر هویتفردی ،تشویق به عمل و سرمایۀ اجتماعی

معنیدار شدهاند و قادرند  50درصد از تغییرات متغیر
انگیزه را در سطح معنیداری  9درصد پیشبینی کنند
(.)Sig = 0/0009, F= 6/04، , Constants =9/26
همچنین با توجه به جدول ( ،)6متغیر تشویقبهعمل
( )β = 0/28و متغیر هویت فردی (،)β = 0/28
نسبتبه متغیر سرمایۀ اجتماعی ( )β = 0/98قدرت
بیشتری در پیشبینی متغیر انگیزه دارند .معادلۀ
حاصل از رگرسیون بهصورت معادله ( )9است.
معادلۀ (:)9
انگیزه= (سرمایۀ اجتماعی) ( +0/98تشویقبهعمل) 0/28
( +هویت فردی) 9/26 + 0/28
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جدول  :1تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر انگیزه

متغیرها

B

S.E.B

β

Sig.t

سن

-0/07

0/00

-0/94

0/06

تحصیالت

0/09

0/09

0/08

0/09

تعداد افراد خانواده

0/00

0/09

0/00

0/62

تعداد نیروی کار خانواده

0/09

0/00

0/02

0/75

سهم کشاورزی در درآمد خانوار

0/00

0/00

0/00

0/64

جمعیج
مزرعه
اندازۀ

0/00

0/00

0/00

0/19

تعداد قطعات زمین

0/00

0/09

0/09

0/88

سابقۀ عضویت

-0/00

0/09

-0/05

0/15

هویت فردی

0/29

0/07

0/28

0/00

هنجار اجتماعی

0/04

0/04

0/07

0/06

انتظار کارآمدی جمعی

0/00

0/06

0/00

0/12

تشویقبهعمل

0/97

0/05

0/28

0/00

نگرش

0/99

0/08

0/90

0/96

درك اهمیت مشارکت

-0/90

0/07

-0/97

0/07

خودکارآمدی

0/02

0/04

0/00

0/70

سرمایۀ اجتماعی

0/91

0/01

0/98

0/00

متغیر
انگیزه

F= 6/04 Sig=0/0009

Constants=9/26

Multiple R

R2

R2 Adjust

0/64

0/50

0/06

مأخذ :یافتههای پژوهش9016 ،

نتایج پژوهش

ساختاری ،ویژگیهای طرح یا برنامه ،ویژگیهای

کشاورزان ذینفعان مهمی در موفقیت مدیریت

فردی و خانوادگی کشاورز ،عوامل دانشی باشند؛

منابع آب هستند و انگیزۀ مشارکت آنان نقش مهمی

بههمیندلیل این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر از

در مدیریت منابع آب ایفا میکند .در این راستا،

جوانب مختلف بر انگیزۀ مشارکت کشاورزان درجهت

عواملی که بر انگیزۀ مشارکت کشاورزان در مدیریت

فعالیت در تعاونیهای آببران شرکت بهرهبرداری

آب (فعالیت در تعاونی آببران) تأثیر دارند ،متنوع

کارون بزرگ در استان خوزستان طراحی و اجرا

هستند .این عوامل میتوانند در ارتباط با مقولههایی

شدهاست .تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر انگیزۀ

مانند عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی-روانی ،عوامل

مشارکت کشاورزان برای فعالیت در تعاونی آببران
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نشان داد که متغیرهای سرمایۀ اجتماعی ،هویت خود

دیگری است که در این پژوهش بر تأثیر آن در انگیزۀ

و تشویقبهعمل  50درصد از تغییرات متغیر انگیزۀ

مشارکت کشاورزان پیبردهشد.لین) (Lin,1999سرمایۀ

مشارکت کشاورزان برای فعالیت در تعاونی آببران را

اجتماعی یک ویژگی مبتنیبر تعامل افراد و گروهها

پیشبینی میکنند.

است که شامل اعتماد ،روابط متقابل ،هویت جمعی،

براساس یافتههای تحقیق از میان عوامل اجتماعی

همکاری و حس شراکت بین افراد است که آنها را به

و روانشناختی دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و هویت

انجام یک رفتار خاص وا میدارد (رحیمی فیضآباد و

خود تأثیر معنیداری بر انگیزۀ مشارکت داشتهاست.

همکاران .)9014 ،درواقع ،سرمایۀ اجتماعی را میتوان

هویت خود به معنی درکی است که فرد از خود دارد؛

بهعنوان سرمایهگذاری در روابط اجتماعی با بازدۀ

بهعبارتیدیگر ،اگر فرد خود را بهعنوان شخصی ببیند

مورد انتظار بیان کرد؛ بنابراین سرمایۀ اجتماعی عامل

که ذاتا اهل مشارکت است؛ بنابراین خود را بهعنوان

مهمی برای ایجاد همبستگی در بین کشاورزان و

شخصی سازگار با فعالیتهای مشارکتی (مشارکت در

تسهیل اقدامات در راستای افزایش انگیزۀ مشارکت

تعاونی آببران) تصور میکند؛ ازاینرو ،کشاورزانی که

کشاورزان در تعاونیهای آببران است .استراتفورد و

نقش همکاری و مشارکت با بقیۀ اعضای جامعه را

دیویدسون ) (Stratford & Davidson, 2002معتقدند،

بهعنوان جزء مهمی از هویت و نقش خود میدانند،

مدیریت منابع طبیعی میتواند ازطریق بهبود سطح

انگیزۀ بیشتری برای مشارکت در تعاونی آببران

اعتماد ،روابط متقابل ،ایجاد زمینههای مشترك ،درك

دارند .مطالعات دیگر در زمینههای مختلف نشان

مشترك و ارائۀ راهحلهای متنوع اثربخش باشد؛

دادند ،هویت خود بر تمایل و انگیزۀ افراد مؤثر است

ازاینرو اگر جامعه را بهعنوان پیوستگی افرادی که

( .)Cook et al., 2002در این راستا پیشنهاد میشود،

تعامالت اجتماعی باال یا بهشدت عاطفی دارند تعریف

در کالسهای آموزشی -ترویجی ،بر این مسئله توجه

کرد ،زمانی افراد میتوانند منابع طبیعی را مدیریت

شود که انجام فعالیتهای مشارکتی بخش مهمی از

کنند که آنها در یک اقدام جمعی درگیر این مسئله

شخصیت کشاورزان است و با هدف قراردادن هویت

باشند )(Pretty & Ward, 2001؛ ازاینرو سرمایۀ

خود کشاورزان ،فرصتهایی را درجهت افزایش

اجتماعی ساختار مناسبی برای مدیریت جمعی منابع

مشارکتکشاورزان را فراهم میکند .همچنین بهمنظور

طبیعی و حفاظت از آنها در سطح محلی است .در

بهبودبخشیدن به هویت خود در افراد درجهت

این راستا پیشنهاد میشود ،مدیریت جهاد کشاورزی،

مشارکت ،جامعه باید به کشاورزان پیامهایی را منتقل

مراکز خدمات ترویجی و سازمانهای ذیربط زمینۀ

کند که بر حفاظت از منابع آب بهعنوان یک وظیفۀ

الزم را برای مشارکت در تعاونیهای آببران فراهم

اجتماعی تأکید شود .در این خصوص آموزههای دین

کنند؛ بهطورمثال ،با دخالتدادن کشاورزان در امور

مبین اسالم درمورد لزوم مشارکت افراد عامل بسیار

مربوط به تعاونی آببران ،انگیزۀ آنان را در راستای

تعیینکنندهای برای تحریک هویت کشاورزان است.

تداوم فعالیت در این تعاونیها تقویت کنند .در این

سرمایۀ اجتماعی دیگر ،متغیر مهم روانشناختی

راستا ،برگزاری جلسات توجیهی و شنیدن نظرات
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بهرهبرداران در این خصوص روش مناسبی است.

کشاورزان فراهم آورند تا از این طریق آنها را

همچنین تشکیل گروههای محلی تعاونی آببران با

درخصوص اهمیت خطر کمآبی و اهمیت مشارکت

توجه به نیازها و عالیق مردم محلی میتواند باعث

برای حل آن آگاه ساخت تا از این طریق آنها را

ایجاد انگیزه در بین افراد بهمنظور مشارکت در

درخصوص اهمیت ،مزایا و منافع تعاونیهای آببران

تعاونیهای آببران شود.

آگاه شوند تا آنها بدانند مشارکت آنها چه منافعی

از میان عوامل دانش و اطالعات متغیر تشویق به

برای ایشان خواهد داشت .این آموزشها بهخصوص

عمل قدر به پیشبینی انگیزۀ مشارکت کشاورزان

اگر ازطریق سازمانها ،نهادها ،افراد و رسانههای

بودهاست .این یافته با نتایج تحقیق بختیاری و

جمعی که کشاورزان به آنها اعتماد بیشتری دارند،

همکاران ( )Bakhtiyari et al, 2017همخوانی دارد.به

صورت پذیرد ،بسیار سودمند خواهدبود .همچنین

بیان محققان تبادل دانش و اطالعات ازطریق

پیشنهاد میشود ،درجهت تشویق افراد به مشارکت در

ارتباطات کشاورز به کشاورز نقش مهمی در انتقال

تعاونیهای آببران ،روستاییان خالق و دارای جسارت

مزایای برنامه و مشکالت ایفا میکند ،حمایت مثبت

شروع به تغییر شناسایی و برای مشارکت در

کشاورز درجهت یادگیری کشاورز ابزاری با ارزش و

فعالیتهای مربوط به تعاونیهای آببران ،تشویق و

مقرونبهصرفه برای مشارکت گستردهتر و افزایش

پشتیبانی شوند .ازطرفی ،با شناسایی افرادی که

اثرات برنامه است ( .)Kwayu et al., 2014تشویق به

منزلت اجتماعی باالیی دارند (مانند روحانیون،

عمل ،اشاره به بعضی محركها نظیر تأثیر اجتماع و

معلمان ،بزرگان و ریشسفیدان روستا و کشاورزان

آموزشهای ترویجی دارد که بر ارتقای انگیزۀ افراد

نمونه) میتوان از آنها بهعنوان کانالهای ارتباطی

تأکید دارند؛ برایمثال ،گزارش رسانهها ،مشاورههای

بهرهجست .درواقع با شناسایی و بهروزکردن اطالعات

دیگران ،کشاورزانی که اعضای تعاونی آببران هستند،

این دسته از بهرهبرداران میتوان زمینه را برای

همگی نوعی راهنمای عمل محسوب میشوند

گسترش اطالعات مفید در رابطه با مشارکت در

) .(Şimşekoğlu & Lajunen, 2008بهنظر میرسد

تعاونیهای آببران در سایرین نیز فراهم کرد و آنها

گسترش دانش و اطالعات کشاورزان مشوقی بزرگ

را به انجام این عمل تشویق کرد.

برای مشارکت در تعاونیهای آببران باشد؛ ازاینرو

همچنین براساس یافتهها هیچ از عوامل اقتصادی،

پیشنهاد میشود آموزشهایی را ازطریق برگزاری

ساختاری مزرعه و ویژگیهای فردی و جمعیتشناختی

دورههای آموزشی-ترویجی ،تهیۀ برنامههای رادیویی و

پاسخگویان نتوانسته است تأثیر معنیداری بر انگیزۀ

تلویزیونی ،تهیۀ نشریه و پوسترهای آموزشی برای

مشارکت در تعاونیهای آببران داشتهباشد.
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