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 چکیده
قلا است. شهرستان آق وندیپ دیتول یآب در تعاون یمشاركت تیریدر مد ينهاد تیظرف یابیارز قیتحق نیهدف ا

 يسرشمار قیدر طرح است كه اطلاعات لازم از طر ردرگی انیمتصدنفر از كارشناسان و  916شامل  يجامعه آمار
 بیآن با محاسبه ضر ییایمتخصصان و پا دگاهید يمبنا آن بر ییپرسشنامه است كه روا قیشد. ابزار تحق يگردآور

 تیشد. ظرف دییو تأ یابیارز ينهاد تیظرف يرهایو وضع موجود متغ تیاهم زانیدر دو قسمت م باخكرون يآلفا
 هیسرما يهامؤلفه بترتی به كه داد نشان هامؤلفه يبندرتبه جیشد. نتا يریگاندازه هیگو 36و  در شش مؤلفه ينهاد
در  يشتریب تیاهم يریادگیو  ییافزادانشو  ينهاد یکپارچگی ،یتیریمد تیمنابع، ظرف نی، هنجارها، تأمینانسا
در  ينهاد تیظرف يهامؤلفه هیكل نیانگینشان داد، م یزوج tآزمون  جینتا نهمچنی. اندداشتهآب  یمشاركت تیریمد
مورد انتظار است.  تیاهم زانیكمتر از م آن یآب در حالت واقع یمشاركت تیریپروژه مد يو اجرا یطراح انیجر
 يهامؤلفهاست كه  نیا انگریاست و ب 6از عدد  شتربی هامؤلفههمه  نیانگینشان داد كه م ياتک نمونه tآزمون  جینتا

بر  ينهاد تیظرف ریتأث یبررس جیهستند. نتا یآب، در سطح مناسب یمشاركت تیریپروژه مد يدر اجرا ينهاد تیظرف
 ينهاد یبر اثربخش ينهاد تیظرف گانهشش يهامؤلفهچندگانه نشان داد كه  ونیبا استفاده از رگرس ينهاد یاثربخش

 را داشته است. ریتأث نیشتریب ،یتیریمد تیمؤلفه ظرف نیبنیدراداشته است و  داریمعنمثبت و  ریتأث
 پیوند. اثربخشی، تعاونی مشارکتی، مدیریت نهادی، ظرفیت: هاي كلیديواژه
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 مقدمه
 

اساسی بزرگ و و نقش  گرددیممحسوب های ملی کشور سرمایه نیتربزرگ عنوانبهآب 
نقشش  ایشران در کششاورزی (. بخشش1332و همکاران،  پور یتقدر توسعه هر کشوری دارد )

محدودکننده کشاورزی  عواملترین مهماز آب مهمی در تولید ناخالص ملی و اشتغال دارد و 
، انتقشال و مرشرب بهینشه از نیتشممموضشو   ،از دوران قشدیم کشهیطوربشه، رودبه شمار مشی
بشه از طرفشی (. 1331های عمده ایرانیان بوده است )زارعی دستگردی و همکشاران، مشغولیت

زیشاد در ایشن بخشش اتلاب آب  در بخش کشاورزیآبیاری  پایینراندمان  دلایل مختلفی مانند
ایشن بخشش بشه دلیشل یین بودن میزان کارایی آب در پایکی از دلایل (. 1333است )کشاورز، 

در بخشش منشابع آب  فرآیند تشممین، انتقشال و مرشربدر برداران از بدنه مدیریتی بهره جدایی
ضشرور  اسشتفاده کارآمشد از آب در بنشابراین ؛ (1333)افشار و زرافششانی،  کشاورزی است
اصشول توسشعه  استفاده ازاست. ناپذیر اجتناب بردارانبا جلب مشارکت بهره بخش کشاورزی

های مدیریت مششارکتی آب و تمکید آن بر بحث پایدار برای صنعت آب اهمیت اساسی داشته
 Ashley et) فرصت، جهت دستیابی به توسشعه پایشدار منشابع آب نگریسشت عنوانبهرا باید 

al., 2003ای مشدیریت تری بر(. از سوی دیگر نیل به توسعه پایدار آب نیاز به رهیافت جامع
 نهشادی مشرتبر را کارهای نهادی مشارکت، یک ظرفیشتوآب دارد که این مسئله همراه با ساز

ظرفیت نهشادی ، یطورکلبه(. Guterstam, 2008کند )طلب میرا  در مدیریت مشارکتی آب
فرهنش،، ، سشتیزریمحسازی، سرمایه اجتماعی و توانمند کردن گسترده به توانمند صور به

 ,.Segnestam et alگذارنشد، اششاره دارد )می ریتمثو روابر فرهنگی که بر زندگی  هاارزش

اسشاس سشه عنرشر یعنشی  تواند برظرفیت نهادی می( Healey, 1998) (. به نظر هلی2002
توسشعه ) ، منشابع ارتبشاطیبشرداران آب(بهشرهدانش بشومی  و تجربه عملیمحلی ) منابع دانش

بشرداری بشرای بهشرههای ارتباطی لازم و کشافی اعتماد و مهار هایی که ایجاد شناخت، شبکه
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بسشیج منشابع اجتمشاعی، ) و توانایی بشرای بسشیج کشردن کند(بهینه از منابع آب را تسهیل می
 .درک شود بران(های آبتشکلاقترادی و سیاسی برای رسیدن به اهداب 

-هشای آبتششکلود و فراهم شآب  مشارکتیمدیریت  نهادی لازم در ظرفیتاگر  درواقع

از حقشو  و اختیشارا  کشافی  بشرداری از منشابع آب،اصول مششارکتی بهشرهبرای اعمال بران 
ه خشدما  ئشحرول بشه ارا ،در کشاورزان جادشدهیابرخوردار باشند، بدون تردید با توانمندی 

ب وری آارتقشا  بهشره ،سیسشا  آبیشاریمبرداری پایشدار از منشابع آب و تآبیاری مناسب، بهره
های آبیاری و زهکششی کشاورزی و دستیابی به پتانسیل تولید محرولا  کشاورزی در شبکه

در پاسش  بشه نیازهشای  (.1333؛ مالانو و فنهشاب، 1333پذیر است )قاهری و همکاران، امکان
نفعان آب در تمامی مراحل و همه سشوو  موجود در مدیریت کارآمدتر آب، درگیر شدن ذی

گیری واحد مدیریت آب اهمیت یافتشه اسشت بران و شکلهای آبگروه مدیریت آب با ایجاد
 سیسشتم اسشتقرار» به موسوم (. بر این اساس، در استان گلستان پروژه1332)قزل و همکاران، 

 ایجشاد و کششاورزان مششارکت با (قلاآ  شهرستان) آبادتازه منوقه در «آب مشارکتی مدیریت
آغشاز ششد و در  1333ماه سشال از دی مناطق، سایر به بترویج مدیریت مشارکتی آ کاروساز
ششرکت واحشد مشدیریت آب  ششده، در(. پروژه گفته1332خاتمه یافت )جایکا،  1332ماه دی

واحد مدیریت آب که در این شرکت تعشاونی  درواقعقلا )شهرستان آ  در تعاونی تولید پیوند
 ششود.پیگیشری مشی دهشد(انجام می کار اجرای الگوی مدیریت مشارکتی آب راو  گرفتهشکل

ترویج مدیریت آب مبتنی  دردارای سابقه اجرایی لازم به ذکر است که شرکت تعاونی مذکور 
سازی نسخه جدید و اصیل الگوی مدیریت مشارکتی اقدام به پیادهاست که بر مشارکت مردم 

سشت و بشه همشین ا قرارگرفتشه موردتوجهکرده است و در سوح کشور  آبادتازهآب در منوقه 
 هایتششکل تقویشت نشهیدرزم کهنیا. با توجه به انتخاب شد موردموالعهمنوقه  عنوانبه علت

 و نشده تحقیق کافی قدربه( آب در مدیریت توسعه ظرفیت نهادی منظر از ژهیوبه) کشاورزان
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ضشرور   لشذا بران شده است،های موجود آباهداب گروه کامل تحقق عدم به منجر امر این
شناسشایی و  در مشدیریت مششارکتی آب و اثربخششی نهشادی ظرفیت نهادی هایدارد تا مؤلفه
 -1است:  قرارگرفته موردتوجهقرار گیرد که در این تحقیق با بررسی این اهداب  یموردبررس

 -2؛ هشای ظرفیشت نهشادی در مشدیریت مششارکتی آبها و ششاخصشناسایی و تدوین مؤلفه
های ظرفیت نهادی و اثربخششی نهشادی اهمیت و وضع موجود مؤلفهای میزان بررسی مقایسه

هشای ظرفیشت نهشادی بررسی تمثیر مؤلفه -3در پروژه مدیریت مشارکتی آب استان گلستان و 
 بر اثربخشی نهادی.

( از 1333ششود. اسشلامی )نتایج برخی تحقیقا  درباره ظرفیت نهادی در ادامشه ارائشه مشی
بشرداران پرداختشه اسشت و بشرای ایفشای نقشش مشؤثرتر شارکت بهشرهجنبه نهادی به پایداری م

های دولتی مرتبر با مدیریت منابع آب در فرآیند مدیریت مششارکتی آبیشاری، اصشلا  سازمان
( در بررسشی رابوشه 1332) کاظمیشان و همکشارانها را لازم دانسته است. ساختار این سازمان

انشد کشه ارتبشاع معنشاداری بشین این نتیجشه رسشیدهای به ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منوقه
 مرنشی و همکشارانجنگشی ای ششدن توسشعه پایشدار وجشود دارد.ظرفیت نهادی و میزان رویه

هشای برداران در مدیریت ششبکههای قانونی و نهادی مشارکت بهره( در بررسی چالش1332)
بشر  مشؤثرقشانون و نهشادی  هشایترین مؤلفشهکه اصلی ندآبیاری و زهکشی به این نتیجه رسید

هشای آبیشاری و زهکششی ایشران و توسشعه و برداران در مدیریت ششبکهارتقای مشارکت بهره
-سازی در جامعشه محلشی بهشرهاز: ظرفیت اندعبار استقرار پایدار مدیریت مشارکتی آبیاری 

هشای سازی اختیشارا  و مسشئولیتبرداران، ثبا  قوانین و مقررا  مدیریت منابع آب، شفاب
در مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود نهاد حشل اختلشاب بشین کششاورزان در داخشل  انیمترد

( در بررسشی 1333پشور و همکشاران )اسشمعیلی دسشتجردی .هاآنهای جامعه محلی و تشکل
نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی بیان کردند کشه تشداوم و تقویشت نهادهشا عامشل 
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شود و مولوب است برای دسشتیابی خش کشاورزی محسوب میدر بهبود توسعه در ب یمؤثر
مناسشب شناسشایی و در صشور  لشزوم ایجشاد یشا  ازیشموردنبه سوو  بالاتر توسعه، نهادهای 

( در بررسشی 1331) لاله پشورفراهم شود.  هاآنتقویت شوند و شرایر لازم برای فعالیت مؤثر 
ششارکت ششهروندان در اداره ششهرها، مدیریتی فضاهای شهری در ارتباع با م -ظرفیت نهادی

هشای داششته بیان کردند که مؤلفه نگرش دولت به مشارکت بیششترین تشمثیر را در بشین مؤلفشه
هشای مردمشی و ایجشاد های جمعی، نقشش تششکلاست و به ترتیب مواردی مانند نقش رسانه

 اند.های ارتباع با مدیریت در مراتب بعدی قرار داشتهفرصت

 ناریشانششود. العا  با موضو  مدیریت مشارکتی آب در ادامشه ارائشه مشینتایج برخی مو
(Narayan, 1995)  نتیجشه بران در آسیا، آفریقا و آمریکشای لشاتین تشکل آب 121با بررسی

هشای هشای گشروهها و آگشاهیسازی و افزایش مهار توانمندسازی جامعه، ظرفیت گرفتند که
ن در مشدیریت آب و چگشونگی تحقشق آن، در کلیشه ذینفع در رابوه با موضو  مششارکت آنشا

 بیششای و همکشاران بشران داششته اسشت.هشای آبثیر مثبتی بر تداوم فعالیت تعشاونیمموارد ت
(Bishay et al., 2001در موالعه ) ی خود نشان دادند انتقال مدیریت آبیاری بشه کششاورزان

هشا فرصشت و بشه آن ببیننشدم را های لشازآمیز خواهد بود که کشاورزان آموزشزمانی موفقیت
هشا و های آبیاری داده شود، همچنشین کششاورزان بشه زیرسشاختریزی شبکهشرکت در برنامه

 حمشدی هشای سیاسشی برخشوردار باششند.های لازم دسترسی داشته باششند و از حمایشتنهاده
(Hamdy, 2007پنج عامل تمثیرگذار بر پایداری مشارکت بهره ) ششبکهبرداران در مشدیریت

هشا و های شفاب و روشن، سازگاری تمسیسا  آبی بشا حقابشههای آبیاری را شامل: مسئولیت
هشا و های مدیریت محلی، وجود منابع مالی و انسانی کافی، ثبشا  و ششفافیت حقابشهظرفیت

هشای کششاورزان جهشت مششارکت در مشدیریت ششبکه آبیشاری، وجود انگیزه لازم در تششکل
بشرداران در ( بشرای ارتقشای نقشش و جایگشاه بهشرهJoy, 2007) جشوی. شناسایی کرده اسشت
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سشازی مشدیریت مششارکتی آبیشاری، های آبیاری، تهیه برنامه عمل بشرای پیشادهمدیریت شبکه
ی پشور و میرلوفشجمعشه دانشد.مشی لشازمرا  ازیشموردننهادسازی و ترویب قوانین و مقشررا  

بیشان های آبیاری حششر در سیسشتان، انالهای بزرگ کاری لایروبی ک( در موالعه گروه1331)
بهره جستن از دانش بومی و تجارب مدیریت سنتی منابع تولید روسشتایی در کنشار  کهکردند 

توانشد حیشا  نشوین در چشارچوب دیشدگاه مششارکتی، مشی یفنّشاوردانش روز و  یریکارگبه
غنیشان و . سشازدفضای روسشتایی را بازسشازی و متحشول  ژهیوبهاجتماعی و اقترادی منوقه، 

 -در سشه گشروه فنشیرا ثر بر مدیریت آبیاری ؤهای ممؤلفهدر موالعه خود، ( 1332) همکاران
 . میرزایشی و همکشارانبنشدی کردنشددسشتهای قوانین و مقررا  و نیز گشروه زمینشه مدیریتی،

تیجشه ن( در بررسی توسعه و استقرار نظام مدیریت مشارکتی در پایاب سشد نگارسشتان 1331)
انتخاب شود کشه تعشدادی از واحشدهای  یاگونهبهها اگر محدوده عمل این شرکت کهگرفتند 
ها، الزاما  فنشی و مشدیریتی برداری کشاورزی را در برگیرد و متناسب با سوح توانمندیبهره

شبکه و با رعایت ملاحظا  اجتماعی، امکان اجرای الگوی کشت و استقلال در آبگیشری و... 
بشرداری موجشود ای بهشرهتواند نوعی اشتراک و زمینه همکاری را میان واحدهود، میتعیین ش

 ایجاد کند.

 روش تحقیق

 
کنتشرل و  ازلحشاظها، میشدانی و گردآوری داده ازنظرهدب، کاربردی،  ازلحاظاین تحقیق 
شامل کارشناسشان و  جامعه آماری این تحقیقاست.  یشیرآزمایغتوصیفی و  سنجش متغیرها،

قلا متششکل از: آباد شهرستان آ درگیر در طر  مدیریت مشارکتی آب در منوقه تازه انیدمتر
هشای کارشناسشان همتشای ایرانشی در تخرشص عنوانبشهاسشتان ) یزکشاور هادج کارشناسان
مرکشز  قلشا ومدیریت جهاد کشاورزی آ ای استان، کارشناسان آب منوقه کارشناس ،مختلف(
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و  اسشتان گلسشتان سشازمان تعشاون روسشتاییکارشناسان و  رالومانبا کشاورزیجهاد خدما  
بشران کشه زیشر نظشر واحشد مشدیریت آب های آبدر گروه همچنین سرگروه و نایب سرگروه

کنند، است. با توجه به لیست دریافتی از مدیر پشروژه تولید روستایی پیوند فعالیت می تعاونی
نفر بود. بشه علشت کوچشک  101اجرای طر   مدیریت مشارکتی آب، تعداد این افراد در زمان

بودن جامعه آماری و در دسترس بودن تمامی افراد جامعه از کشل جامعشه آمشاری سرششماری 
نفر مبنای تحلیل نهایی قرار گرفت. در زمان تحقیق دو نفشر از  102اطلاعا   تیدرنهاشد که 

تشدوین  منظوربشه .کارشناسان به علت عدم حضور در منوقه مورد پرسششگری قشرار نگرفتنشد
هشای ظرفیشت تحقیق، ابتدا مبانی نظری و ادبیا  مرتبر پیشین، مفشاهیم و مؤلفشهنامه پرسش

( که با 1332؛ 1331نهادی بررسی شد. با محوریت قرار دادن تحقیقا  کاظمیان و همکاران )
( و Gibbs et al., 2001(، گیشب  و همکشاران )Healey, 1998الهام از تحقیقشا  هلشی )

چارچوبی برای ارزیابی ظرفیت نهشادی  ارائه( به Henry and Pinch, 2001نری و پینچ )ه
( در تعریشف ظرفیشت Scott, 2014اند و نیز با در نظشر گشرفتن پشژوهش اسشکا  )پرداخته

هشای ارتبشاطی محلشی و مبادلشه نهادی و تقویت این ظرفیت از طریشق بهبشود کیفیشت ششبکه
اطق روستایی شمال ایرلنشد؛ پشایتختی اسشکویی و همکشاران ارتباطا  در اقتراد محلی در من

گیشری کیفیشت نهشادی( بشر ششاخص های انشدازه( درباره تمثیر عوامل نهادی )شاخص1330)
کیفیشت نهشادی و عناصشر ششاکله آن؛ پنش، و  ینهیدرزم( 1330توسعه؛ بهبودی و همکاران )

ریزی محلی روستایی در رنامهظرفیت نهادی در ب ینهیدرزم( Peng et al., 2014همکاران )
گذاری برای پیششبرد سازی نهادی و سیاستظرفیت ینهیدرزم( Polk, 2011ژاپن؛ و پولک )

( 1در جشدول ) ششدهارائهگانشه های شششتوسعه پایدار الگوی نظری تحقیق مشتمل بر مؤلفه
پ  اسشت. سش ششدهمیترسنهادی در مشدیریت مششارکتی آب  برای بازنمایی مفهومی ظرفیت

های مذکور در بحث آب شش مراحبه میشدانی بشا کارشناسشان مؤلفه یساز یاتیعمل منظوربه
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تجربیا  میشدانی محققشان  یریکارگبهاز طریق  تیدرنهاتحقیق انجام شد.  گروهپروژه توسر 
سنجش ظرفیت نهادی در مشدیریت مششارکتی آب  منظوربه موردنظرهای در این پروژه، گویه
 نای تدوین پرسشنامه قرار گرفت.شناسایی شد و مب

نهشادی ظرفیشت ارزیابی  (،سؤال 3) های فردیالاتی در مورد ویژگیؤس با نامهاین پرسش
 نهشادیهای ظرفیت گویه تنظیم شد. کلیه گویه 13گویه و اثربخشی نهادی با  12مؤلفه و  1با 

ت مششارکتی و اثربخشی نهادی در دو حالت میزان اهمیت و وضعیت موجشود پشروژه مشدیری
محاسبه پایایی پرسشنامه  منظوربه اند.گیری شدهآب در قالب طیف لیکر  پنج سوحی اندازه

که برای هفت مؤلفه ظرفیشت نهشادی و متغیشر اثربخششی  شدهاستفاده روش آلفای کرونباخاز 
بشرای تعیشین روایشی پرسششنامه از نظشرا  اسشاتید و بشه دسشت آمشد.  30/0نهادی بالشاتر از 

، دو نفشر از کارشناسشان درگیشر در نفشرِ)شامل کمیته تحقیق سه  خبرگان مرتبرو  انکارشناس
است. با اسشتفاده از  شدهاستفاده طر  و یک نفر از مدیران تعاونی که سابقه کار در طر  دارد(

هشای ظرفیشت نهشادی در پشروژه مشدیریتی از مؤلفشه هرکشدامزوجی، میزان اهمیشت  tآزمون 
ای، وضشعیت تشک نمونشه tوجود آن مقایسه شد. با استفاده از آزمشون مشارکتی آب با وضع م

بشا توجشه بشه طیشف  3های ظرفیت نهادی )کمتر یا بیشتر بشودن از میشانگین از مؤلفه هرکدام
است. با استفاده از تحلیشل رگرسشیون چندگانشه رابوشه خوشی  شدهیبررسسوحی(  1لیکر  
 عنوانبشهمتغیرهای مسشتقل بشا اثربخششی نهشادی  عنوانبهگانه ظرفیت نهادی های ششمؤلفه

 بواسشمیرن -وروبکولموگشاست. همچنشین بشا اسشتفاده از آزمشون  شدهیبررسمتغیر وابسته 
 شدهگفتههای پارامتری نرمال بودن توزیع متغیرهای این تحقیق بررسی شد و سپ  از آزمون

 استفاده شد.
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 نتایج و بحث

 
 هاي فردي و شغلی پاسخگویانویژگی

 موردموالعهدرصد اعضای نمونه مرد و همگی متمهل بودند. میانگین سن افراد  1/33
سوح  ازنظرسال بود. همچنین  23/3سال بود. میانگین سابقه همکاری با تعاونی  10/13

محل  ازنظردرصد اعضای نمونه دارای تحریلا  کارشناسی و بالاتر بودند.  10تحریلا  
درصد اعضای نمونه در زمان اجرای  3/11، یریت مشارکتیفعالیت در زمان اجرای طر  مد

درصد اعضای نمونه در  3/3طر  در سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت داشتند و 
 1/32درصد اعضای نمونه در مرکز خدما  و  3/3، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 .قلا فعالیت داشتنددرصد اعضای نمونه در شرکت تعاونی پیوند آ 

 هاي سنجش ظرفیت نهاديصیف مؤلفهتو

های سنجش ظرفیت از گویه هرکدام( میانگین میزان اهمیت و وضعیت موجود 1جدول )
دهد. بررسی های مختلف را نشان مینهادی در پروژه مدیریت مشارکتی آب به تفکیک مؤلفه

 و خلاقیت توان»دهد گویه های سرمایه انسانی با در نظر گرفتن میزان اهمیت نشان میمؤلفه
وضع  ازنظر هرچندبیشترین میانگین را دارد « آب مشارکتی مدیریت در انیمترد نوآوری

 نیتممتوان »موجود در رتبه هفتم قرار دارد. با در نظر گرفتن وضع موجود رتبه اول به گویه 
ز نی یتوجهقابلاهمیت  کهیدرحالاختراص دارد  «برای پیشبرد پروژه ازیموردننیروی کار 
 در پذیرش کنشگران پذیریانعواب»دهد که گویه های هنجارها نشان میبندی گویهدارد. رتبه
وضع موجود رتبه  ازنظر کهیدرحالبالاترین اهمیت را دارد « مختلف هایدیدگاه و هاگرایش

 بر مبتنی( تحمیل و دستور یجابه) یریمشور  گ»پنجم را دارد. در همین مؤلفه، گویه 
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وضع موجود بیشترین میانگین را داشته است. نتایج  ازنظر «یمرس اجما  و گوگفت فرهن،
توسعه فضای ساختمانی و » های مؤلفه تممین منابع نشان داد که گویهبندی گویهرتبه

 ازنظربیشترین اهمیت را دارد و « کشی و احداث ایستگاه()لوله ازیموردنزیرساخت فیزیکی 
ها هم دارا است. در این مؤلفه کلیه گویه موردنظردر پروژه  وضع موجود نیز جایگاه مولوبی

های مؤلفه بندی گویهوضعیت موجود شرایر یکسانی دارند. رتبه ازنظراهمیت و هم  ازنظر
 و ترمیما  موقعبهو  ریتمخ بدون اجرای توان»ظرفیت مدیریتی نشان داد که هرچند گویه 

 قرارگرفته موردتوجهکمتر  موردنظردر پروژه  بیشترین اهمیت را دارا است اما« ابتکارا 
اهمیت زیادی دارد « مخاطبان برای مسئول مدیران بودن دسترس در»است. از طرفی گویه 

 .دارا می باشدوضع موجود نیز بالاترین رتبه را  ازنظر

 کمیته بین هماهنگی»های مؤلفه یکپارچگی نهادی نشان داد که بندی گویهنتایج رتبه
بیشترین اهمیت « (و غیره برانآب ،یلگریتسه گروه) گیریترمیم سوو  سایر و راهبردی

هماهنگی قوانین و مقررا  در »وضعیت موجود گویه  موردموالعهرا دارد ولی در پروژه 
افزایی های مؤلفه دانشبندی گویهمولوب بوده است. نتایج رتبه« های مختلفسوو  و بخش

اهمیت « طرفین هایمسئولیت و اختیارا  تعادل و وازنت»و یادگیری نشان داد که گویه 
ارتقا  دانش رسمی )فنی و »وضعیت گویه  موردموالعهزیادی دارد. از طرفی در پروژه 

 مناسب بوده است.« سازی مدیریت مشارکتی آبتخرری( برای پیاده
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 هاي سنجش ظرفیت نهادي به تفکیک اهمیت و وضع موجود( توصیف گویه9جدول )

 وضع موجود اهمیت 

 رتبه میانگین رتبه میانگین هاي مؤلفه سرمایه انسانیگویه

 3 231/3 1 332/1 در مدیریت مشارکتی آب انیمتردتوان خلاقیت و نوآوری 

 3 331/3 2 102/1 ای کارشناسان و متخرران امرگیری از خدما  مشاورهبهره

 1 033/1 3 100/1 هبرای پیشبرد پروژ ازیموردننیروی کار  نیتممتوان 

 1 312/3 1 131/1 مدیریت مشارکتی آب نهیدرزمهای لازم از تخرص و مهار  نیروی انسانی برخورداری

 2 113/3 1 103/1 ارتقا  جایگاه و اختیارا  نیروی انسانی درگیر مدیریت مشارکتی آب

 1 131/3 1 131/1 مندی نیروی انسانی درگیر در پیشبرد پروژهتعهد و انگیزه

 1 311/3 3 330/3 تجربه لازم در زمینه مدیریت مشارکتی آب در کشاورزیبرخورداری نیروی انسانی درگیر از 

 3 113/3 3 311/3 مادی و غیرمادی برای نیروی انسانی درگیر در پروژهمناسب های مشو  نیتمم

     هاي مؤلفه هنجارهاگویه

 1 130/3 1 113/1 های مختلفدیدگاه ها وپذیری کنشگران در پذیرش گرایشانعواب

 3 113/3 2 312/1 کنشگران در مدیریت مشارکتی آب )مایل به تشکل گروهی( یریپذمشارکت

 1 131/3 3 211/1 گریهمدبرخورد برابر و عادلانه با 

 12 311/3 1 231/1 و توزیع آب بهاآبوضع و رعایت استاندارهای برای 

 2 003/1 1 113/1 ت مشارکتی آبکنشگران در مدیری یریپذنظم

 1 332/3 1 111/1 دستور و تحمیل( مبتنی بر فرهن، گفتگو و اجما  رسمی یجابه) یریمشور  گ

 3 312/3 3 102/1 هایادگیری از همدیگر در جلسا  و بازدیدها مبتنی بر بازاندیشی انتقادی تجربه

 11 111/3 3 231/1 اعتمادپذیری متقابل کنشگران در مدیریت مشارکتی آب

 1 113/3 3 103/1 از پایین به بالا یریگمیترمقدر  

 3 312/3 10 231/1 هم رشدی و کمک به رشد و پیشرفت همدیگر

 3 312/3 11 111/1 ترغیب اعضا  به در اختیار گذاشتن منابع برای پیشبرد امور ویژه )بسیج و تسهیم منابع(

 11 113/3 12 332/1 ی به بیرون(وابستگ یجابهخودیاری و خود آغازگری )

 10 312/3 13 121/1 نف اعتمادبهخودباوری و 
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 13 312/3 11 123/1 و پادرمیانی یکدخدا منشمیل به اجما  و توافق به شیوه 

 11 131/3 11 003/1 انیمتردپذیری متقابل تعهد و مسئولیت

     هاي مؤلفه تأمین منابعگویه

 1 111/1 1 231/1 کشی و احداث ایستگاه()لوله ازیموردنرساخت فیزیکی توسعه فضای ساختمانی و زی

 2 133/3 2 111/1 ازیموردنو تجهیزا  فنی  آلا نیماش نیتمم

 3 311/3 3 333/1 برای مدیریت مشارکتی آب ازیموردنو تخریص منابع مالی  نیتممقابلیت 

 1 331/3 1 313/1 (هاکانالتمسیسا  آبیاری و  نگهداریای موجود )همد از امکانا  و زیرساختآبرداری کارداری و بهرهنگه

     هاي مؤلفه ظرفیت مدیریتیگویه

 11 211/3 1 113/1 ترمیما  و ابتکارا  موقعبهو  ریتمختوان اجرای بدون 

 1 123/3 2 111/1 در دسترس بودن مدیران مسئول برای مخاطبان

 3 121/3 3 221/1 امور آبیاری )مدیریت تضاد آب( برقراری سازوکار مدیریت اختلافا  در

 3 131/3 1 130/1 و مشکلا  )هوشمندی نهادی( مسائلدستی در خروص آگاهی و پیشظرفیت پیش

 2 331/3 1 121/1 وجود سازوکاری برای مستندسازی و گزارش دهی امور

 10 331/3 1 312/1 گرا(های روشن و واقعگذاری مناسب )داشتن هدبگذاری و سیاستهدب

 1 302/3 3 333/1 مشترک یانشستهبرگزاری منظم 

 3 311/3 3 210/1 شفاب )خبرنامه، مروبا ، هیئت امنا ( یرساناطلا 

 3 333/3 3 131/1 وجود سازوکاری برای نظار  و ارزشیابی امور

 1 323/3 10 211/1 های کاری مشخصها و رویهبرخورداری از برنامه

 1 123/3 11 111/1 آبیاری امور اداره هایرویه در ریپذیانعواب

 12 231/3 12 323/3 نشدهینیبشیپقدر  مانور و آمادگی برای مواقع بحرانی و 

     هاي مؤلفه یکپارچگی نهاديگویه

 1 331/3 1 113/1 بران ...(گیری )گروه تسهیلگری، آبهماهنگی بین کمیته راهبردی و سایر سوو  ترمیم

 1 113/3 2 130/1 ها و منابع در شبکهبرداری مشترک از ظرفیتسازی امکان بهرهاهمفر

 3 211/3 3 211/1 های موالعاتی و زیربنایی و اعتباری و فنیهماهنگی بین فعالیت

 3 331/3 1 111/1 تسهیل دسترسی مناسب کنشگران به اطلاعا  مرتبر

 3 211/3 1 211/1 هاامنا  و شورا و دهیاری ئتیههماهنگی بین 
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 2 311/3 1 323/1 ربریذهای مختلف شمول و فراگیری نهادها و تشکل

 3 123/3 3 103/1 )جهاد کشاورزی( ربریذو نهادهای  مؤسسا با جایکا و سایر  مؤثرهماهنگی 

 3 332/3 3 013/1 های عمومیعملکرد پروژه در رسانه مؤثرمعرفی 

 1 311/3 3 131/1 ای محلیهبا رهبران و گروه مؤثرهمکاری 

 1 133/1 10 211/2 های مختلفهماهنگی قوانین و مقررا  در سوو  و بخش

 10 111/3 11 111/3 های متقابل )مکاتبا  اداری(به درخواست ربریذهای ارگان موقعبهگویی مناسب و پاس 

     افزایی و یادگیريهاي مؤلفه دانشگویه

 1 100/3 1 131/1 های طرفینو مسئولیت توازن و تعادل اختیارا 

 2 111/3 2 332/1 از منابع )فساد و تعارض منافع( سو استفادهپیشگیری از امتیاز ویژه )رانت( و  منظوربهکنترل 

 3 113/3 3 331/1 های رسمی(تسهیل یادگیری پیوسته رسمی )از طریق کلاس و آموزش

 1 111/3 1 312/1 شاورزان، کارشناسان، مدیریت و ...(تسهیل یادگیری تعاملی )یادگیری متقابل ک

 3 311/3 1 131/1 العمل(تعریف و عملیاتی نمودن قوانین و مقررا  )تعریف دستور ظرفیت خبرگی در

 1 131/1 1 231/1 سازی مدیریت مشارکتی آبارتقا  دانش رسمی )فنی و تخرری( برای پیاده

ملی از دانش حین کار و تجربیا  کنشگران( مبتنی توسعه دانش تجربی )درک و استفاده ع
 10 133/3 3 201/1 بر بازاندیشی انتقادی رویدادها

 3 102/3 3 211/1 ها و اختیارا به مسئولیت یبخش تیشفاف

 3 312/3 3 113/1 و ذینفعان انیمتردها( ارتقا  دانش اداری )رویه

 11 101/3 10 131/1 گریهمدو اختیارا   اهتیمسئولپذیرش حاکمیت قانون و احترام طرفین به 

برداری از دانش بومی و محلی )درک و آگاهی از نظام آبیاری کشاورزی و شناخت و بهره
 1 111/3 11 003/1 کشت بوم محلی(

 12 211/3 12 312/3 های حاکم در مدیریت آببخشی به مقررا  و رویهثبا 

 

 یموردبررسدر بین گویه های هم نشان داد که  های اثربخشی نهادیی گویهبندرتبهنتایج 
بیشترین اهمیت را « اعضا  بین در زندگی کیفیت از و رضایتمندی رفاه در سوح گویه بهبود»

 (.2است )جدول  قرارگرفته موردتوجهکمتر  این مورد کهیدرحال ،استا دار
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 هاي سنجش اثربخشی نهادي در پروژه مدیریت مشاركتی آب( توصیف گویه6جدول )

 رتبه میانگین رتبه میانگین هاگویه

 3 332/3 1 201/1 مندی از کیفیت زندگی در بین اعضا یترفاه و رضا در سوحبهبود 

 12 313/3 2 111/1 های اداری در مدیریت منابع آب و آبیاریتعدیل بوروکراسی و رویه

 3 211/3 3 321/0 درآمدزایی برای اعضا 

 1 131/3 1 130/1 هاافزایش وفاداری اعضا  به تعاونی و دیگر پروژه

 3 033/3 1 211/1 پیشبرد توسعه و عمران در روستاهای منوقه

 3 312/3 1 211/1 تسهیم خورا  و مدیریت مشترک ریسک

 13 131/3 3 303/1 در اجتماعا  تحت نفوذ پروژه و تعمیم آن به امور دیگر سرریز اجتماعی پروژه نظیر ارتقای انسجام اجتماعی

 1 113/3 3 332/1 وری پایدارتر از منابع با نگاه بلندمد بهره

 11 231/3 3 103/1 کاهش وابستگی به منابع دولتی )خوداتکایی(

 2 332/3 10 131/1 کنندهمشارکتهای کشاورزان افزایش ارزش دارایی

 11 100/3 11 111/1 (یبرند سازنام و نشان تعاونی )  ارتقا

 1 211/3 12 323/1 های بومی و محلی در مدیریت آب )بازآفرینی هویت(بازیافت سنت

 11 311/2 13 033/1 بهبود مدیریت یکپارچه اراضی

 1 033/1 11 013/1 ایجاد ح  مالکیت در بین اعضا نسبت به منابع

 11 113/3 11 013/1 های تولیدکاهش هزینه

 10 330/2 11 133/3 رسانی به اعضا بهبود کیفیت خدما 

 13 123/3 13 100/3 مندی اعضا از مدیریت تعاونیافزایش رضایت

 

ایجاد ح  »ها با توجه به وضعیت موجود در پروژه هم نشان داد که گویه ارزیابی گویه
 ا دارا است.بالاترین رتبه ر« مالکیت در بین اعضا نسبت به منابع
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 هاي ظرفیت نهادي )نتایج آزمون تی وابسته(مقایسه میزان اهمیت و وضع موجود مؤلفه

هشای مشدیریت مششارکتی آب در دو حالشت میشزان با استفاده از آزمون تی وابسته، مؤلفشه
(. 3قلا با یکدیگر مقایسه ششده اسشت )جشدول اهمیت و وضع موجود در پروژه شهرستان آ 

-داری بین دو وضعیت مورد مقایسه وجود دارد و در کلیه مؤلفهمعنی ود تفاو شملاحظه می

 ها میانگین میزان اهمیت از وضع موجود بیشتر است.

 ظرفیت نهادي يهامؤلفهمیزان اهمیت و وضیعت موجود براي بررسی تفاوت  وابسته tآزمون ( 6)جدول 

 tمقدار 

 سطح

 معناداري

 میزان اهمیت وضع موجود حد

 لفهمؤ

 بالا پایین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین

 مؤلفه سرمایه انسانی 303/1 133/0 113/3 112/0 333/0 103/0 000/0 101/3

 مؤلفه هنجارها 312/1 121/0 131/3 312/0 321/0 113/0 000/0 330/3

 ابعمؤلفه تممین من 313/1 131/0 301/3 111/0 133/0 331/0 000/0 030/3

 مؤلفه ظرفیت مدیریتی 311/1 113/0 113/3 121/0 331/0 130/0 000/0 113/11

 مؤلفه یکپارچگی نهادی 233/1 113/0 131/3 313/0 333/0 113/0 000/0 133/3

 افزایی و یادگیریدانش 213/1 113/0 123/3 133/0 310/0 111/0 000/0 331/12

 ظرفیت نهادی کل 211/1 330/0 130/3 131/0 133/0 131/0 000/0 330/12

 اثربخشی نهادی 112/1 111/0 313/3 111/0 321/0 133/0 000/0 111/13

 (ياتک نمونههاي ظرفیت نهادي )نتایج آزمون تی بررسی وضعیت مؤلفه

ها در این قسمت ابتدا میانگین هندسی میزان اهمیت و وضع موجود به تفکیک مؤلفه
ها بیشتر از حد میانگین از شاخص کیکدامسوح  کهنیامحاسبه شد. سپ  برای بررسی 

سوح  ( چون1است. با توجه به جدول ) شدهاستفاده، یاتک نمونهاست از آزمون تی 
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با  1Hشود و فرض محقق یعنی رد می 0Hاست بنابراین فرض  01/0از  ترکوچکمعناداری 
های ظرفیت نهادی در لفههای مؤشود، یعنی میانگیندرصد پذیرفته می 33سوح اطمینان 

-تفاو  دارد و با توجه به اینکه مقدار میانگین مؤلفه 3پروژه مدیریت مشارکتی آب، با عدد 

های ظرفیت نهادی در پاسخگویان، مؤلفه ازنظراست، بنابراین  3های فو  بیشتر از عدد 
 اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سوح مناسبی قرار دارند.

 هاي ظرفیت نهاديبراي ارزیابی مؤلفه ياتک نمونه tتایج آزمون ( ن2جدول )

 داريمعنی tمقدار  انحراف معیار میانگین شاخص

 000/0 330/10 111/0 330/3 مؤلفه سرمایه انسانی

 000/0 113/3 312/0 003/1 مؤلفه هنجارها

 000/0 123/12 111/0 011/1 مؤلفه تممین منابع

 000/0 113/10 121/0 333/3 مؤلفه ظرفیت مدیریتی

 000/0 113/3 313/0 313/3 یکپارچگی نهادی

 000/0 312/3 133/0 331/3 افزایی و یادگیریدانش

 000/0 133/12 113/0 312/3 ظرفیت نهادی کل

 000/0 133/1 113/0 323/3 اثربخشی نهادی کل

 

 گرسیون چندگانه(هاي ظرفیت نهادي بر اثربخشی نهادي )نتایج ربررسی تأثیر مؤلفه

های برای بررسی رابوه متغیر وابسته میزان اثربخشی نهادی با متغیرهای مستقل یعنی مؤلفه
( نشان 1شد که نتایج آن در جدول ) استفاده گانهگانه ظرفیت نهادی از رگرسیون چندشش
 133/0 شود که مقدار ضریب تعیین برابر با( مشاهده می1است. با توجه به جدول ) شدهداده

درصد تغییرا  در متغیر وابسته اثربخشی نهادی توسر شش  3/13دهد که نشان می هست
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درصد  33( و در سوح اطمینان 332/23) Fشود. با توجه به اینکه مقدار متغیر مستقل تبیین می
توان نتیجه گرفت که حداقل یکی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابوه دار است میمعنی
، ضریب استاندارد Betaو  راستانداردیغ، ضریب B( مقدار 23-1در جدول )دارد. خوی 
بندی میزان تمثیر متغیرهای مستقل است که مبنای قضاو  نهایی برای اولویت شدهدادهنشان 

 بر وابسته است.

 اثربخشی نهاديهاي ظرفیت نهادي بر مؤلفهبین ( ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش1جدول )

 تورم     تلوران    سوح    

 معناداری               واریان 

آماره 
 آزمون

بتای 
 استاندارد

خوای استاندارد 
 برآورد

 مدل Bضریب 

 سرمایه انسانیمؤلفه  123/0 012/0 131/0 130/2 332/1      131/0      011/0

 هنجارها مؤلفه 111/0 010/0 201/0 323/3 101/3      231/0     00001/0

 تممین منابعمؤلفه  231/0 030/0 231/0 103/3 331/2      331/0      002/0

 ظرفیت مدیریتیمؤلفه  113/0 131/0 113/0 113/3 313/3      111/0      001/0

 یکپارچگی نهادیمؤلفه  102/0 033/0 123/0 213/2 133/3      101/0      021/0

 یادگیری و افزاییمؤلفه دانش 331/0 032/0 312/0 110/3 211/3      303/0     00001/0

 10000/0داری: ، معنیF :332/23، مقدار 10231/0، خوای معیار برآورد: 2R :133/0، ضریب تعیین R :333/0ضریب همبستگی 

 

با  یتیریمد تیکه مؤلفه ظرف شود¬یاستاندارد بتا مشخص م بیبا توجه به مقدار ضر
دارد.  دار¬یو معن میمستق ریتمث یاثربخش ریمقدار( بر متغ نیشتریب )با 113/0استاندارد  یبتا
 یمنابع با بتا نی، مؤلفه تمم312/0استاندارد  یبا بتا یریادگیو  افزایی¬مؤلفه دانش ازآنپ 

 یبا بتا یانسان هیمؤلفه سرما 201/0استاندارد  ی، مؤلفه هنجارها با بتا231/0 رداستاندا
قرار دارند.  123/0استاندارد  یبا بتا ینهاد یکپارچگیمؤلفه  تیدرنهاو  131/0استاندارد 
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ها کمتر آن ان یو تورم وار 1/0از  شتریب رهایمتغ تلوران که  دهدیجدول نشان م نیهمچن
 رخ نداده است. قیتحق یرهایدر متغ زیبودن ن یمسئله هم خو نیبنابرا؛ هست 10از 

 
هشای نهشادی در ها و یشا ظرفیشتوجود تواناییای وابسته به امروزه توسعه محلی و منوقه

ارزیابی ظرفیت نهادی در مشدیریت  باهدبدرون یک منوقه است و بر این اساس این تحقیق 
تشا  انجشام ششد قلاپیوند شهرستان آ تولید روستایی تعاونی برداران ب در بین بهرهمشارکتی آ
را تشممین  ازیشموردنهشای ظرفیتهای اجرایی پروژه مدیریت مشارکتی آب فعالیت بتوان برای

 کرد.

در سشنجش ظرفیشت نهشادی مشدیریت  مورداسشتفادهنتایج نشان داد که از بین شش مؤلفه 
، ظرفیشت مشدیریتی، تشممین منشابع، هنجارهشا، مؤلفشه سشرمایه انسشانیترتیب مشارکتی آب به 
مؤلفشه ص در خرشوانشد. بیشترین اهمیت را داشتهافزایی و یادگیری دانش، یکپارچگی نهادی

 مششارکتی مشدیریت در انیمترشد نوآوری و خلاقیت گویه تواناست،  سرمایه انسانی اول که
گویشه تشوان با در نظر گشرفتن وضشع موجشود،  کهیدرحالآب دارای بیشترین میزان اهمیت و 

در منوقشه  کشهنیا ژهیوبهبرای پیشبرد پروژه، دارای رتبه اول است.  ازیموردننیروی کار  نیتمم
اسشت  هنجارهشادوم کشه  مؤلفشهدر خروص نیروی کار ارزان در دسترس است.  دموالعهمور
مختلشف دارای بیششترین  هایدیشدگاه و هشادر پذیرش گرایش کنشگران پذیریانعواب گویه

( تحمیشل و دسشتور یجابشه) یریشمشور  گه یمیزان اهمیت، اما در حالت وضع موجود گو
 است.رتبه اول دارای  ی،مرس اجما  و گفتگو فرهن، بر مبتنی

بشران هشای آب، کلیه مراحل توزیع تا مررب آب با مشارکت گشروهموردموالعهدر منوقه 
سوم کشه مؤلفه در خروص شود. برابر استفاده می صور بهآبه موجود گیری و از حقترمیم

در دو حالشت  ازیموردنتوسعه فضای ساختمانی و زیرساخت فیزیکی  گویهاست،  تممین منابع
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است که کلیه  علتنیابهمیزان اهمیت و وضعیت موجود در پروژه در اولویت اول است. این 
چهشارم مؤلفه در خروص بران است. های آبهای فیزیکی تعاونی در اختیار گروهزیرساخت

 موقعبشه ریتشمخ بشدون اجرای توان گویهبندی نشان داد، ، نتایج اولویتظرفیت مدیریتیبه نام 
در حالت وضع موجود گویه در دسترس بشودن  تکارا  در اولویت اول بوده واب و ترمیما 

. طبشق اطلاعشا  میشدانی کلیشه مشدیران تعشاونی مدیران برای مخاطبان، دارای رتبه اول اسشت
گیری به علت فرآیند طولشانی تششکیل جلسشا  در دسترس هستند اما زمان ترمیم یراحتبه

 بر بوده است.زمان

های ارتباع با مدیریت را در ایجاد ظرفیشت ر تحقیق خود ایجاد فرصت( د1331) لاله پور
پشنجم کشه مؤلفشه  در خرشوصمدیریتی فضاهای شهری مهم ارزیشابی کشرده اسشت.  -نهادی

 گیشریترشمیم سشوو  سشایر و راهبردی کمیته بین هماهنگی گویهنهادی است،  یکپارچگی
لایی برخوردار بوده اسشت و در حالشت از میزان اهمیت با (و غیره برانآب ،یلگریتسه گروه)

هشای مختلشف، دارای رتبشه اول موجود گویه هماهنگی قوانین و مقررا  در سوو  و بخشش
 تعشادل و تشوازن گویشه، یادگیری و افزاییدانشدر مؤلفه ششم ظرفیت نهادی با عنوان است. 

ه ارتقشا  طرفین دارای بیشترین اهمیشت و در وضشع موجشود گویش هایمسئولیت و اختیارا 
سشازی مشدیریت مششارکتی آب، دارای رتبشه اول دانش رسمی )فنی و تخرری( برای پیشاده

آبشه زیشاد آبه انتظارا  از مدیران تعاونی در خروص افزایش حقاست. با توجه به کمبود حق
 است. هاآناست که خارج از توان 

بشر  مؤثرانون و نهادی های قترین مؤلفهاصلی ،(1332) مرنی و همکارانجنگیدر تحقیق  
سشازی در ظرفیشت راهای آبیشاری و زهکششی برداران در مدیریت شبکهارتقای مشارکت بهره

-سازی اختیارا  و مسئولیتجامعه محلی، ثبا  قوانین و مقررا  مدیریت منابع آب، شفاب



 63 ةشمار -كشاورزيو  تعاون                                                                              612   

 در مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود نهاد حل اختلاب بین کشاورزان در داخل انیمتردهای 
 .خوانی داردبیان کردند که با برخی نتایج این تحقیق هم هاآنهای جامعه محلی و تشکل

هشای ظرفیشت نهشادی و که میزان اهمیشت و وضشع موجشود مؤلفشه سؤالدر پاس  به این 
 زوجی انجام شد کشه نتشایج آن نششان داد تفشاو  tاثربخشی نهادی چه تفاوتی دارند، آزمون 

ها میانگین میزان اهمیت ت مورد مقایسه وجود دارد و در کلیه مؤلفهداری بین دو وضعیمعنی
هشای میشدانی نسشبت بشه از وضع موجود بیشتر است. در این راستا لازم است با ارائه آموزش

بشرای بررسشی  یاتک نمونههای نهادی اقدام کرد. نتایج آزمون تی تقویت وضع موجود مؤلفه
ل و اثربخشی نهادی کل )مقایسه بشا میشانگین( نششان داد های ظرفیت نهادی کوضعیت مؤلفه
های ظرفیت نهادی در پروژه مشدیریت مششارکتی آب، از حشد متوسشر های مؤلفهکه میانگین

های ظرفیشت نهشادی پاسخگویان، مؤلفه ازنظرتوان نتیجه گرفت ( بیشتر هستند که می3)نمره 
 بی قرار دارند.در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سوح مناس

داشته است از تحلیل  ریتمثکه آیا ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی  سؤالبرای پاس  به این 
درصد تغییرا  در متغیر وابسته  3/13رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج نشان داد 

شود و هر شش مؤلفه اثربخشی نهادی توسر شش متغیر مستقل ظرفیت نهادی تبیین می
با توجه مقدار بتا  نیبنیدراداری بر اثربخشی نهادی داشتند. نهادی تمثیر مستقیم و معنیظرفیت 

مؤلفه ظرفیت مدیریتی بیشترین تمثیر را بر متغیر اثربخشی دارد که شود که نتیجه گرفته می
 های مدیریت بر بهبود اثربخشی در مدیریت مشارکتی آب است.حاکی از اهمیت مؤلفه

 توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد.ایج، میبا توجه به نت

 نسشبت بشه  یحسشاس سشازجهشت ارتقشا  آگشاهی و  ،سازی و توانمندسازینیاز است ظرفیت
ها و سشرگروهموضوعاتی چون آب، کیفیت مررب و مشارکت در مدیریت به اعضای تعاونی، 

 د.تا اثربخشی مدیریت مشارکتی آب بهتر حاصل شو ها ارائه شودنایب سرگروه
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  آن در حد متوسر رو بشه زیشاد اسشت، لشازم  میانگینکه  مؤلفه سرمایه انسانیدر بررسی
سرمایه فیزیکی مدنظر قرار گیرند و بشه عبشارتی بشا  عنوانبهاست نیروهای انسانی کمتر 

سازنده از نیروی انسانی صشرفا   هاشنهادیپخلاقیت و نوآوری، شناختن راهکارها و ارائه 
و جهت کارایی و اثربخشی که منجر به پیشرفت و  شدهلیتبدانسانی فیزیکی به سرمایه 
 گردد تجربیا  بیشتری را کسب نمایند.موفقیت پروژه می

 در مقایسه با سایر مؤلفشه مؤلفه تممین منابع و ظرفیت مدیریتی و مؤلفه یکپارچگی نهادی-

هشا از طریشق مؤلفهها گرچه از وضعیت مولوبی برخوردار هستند، اما نیاز است که به این 
 ارتقا  یابد. هاآنها و اثربخشی ها بیشتر توجه شود تا سوح مؤلفهآموزش و مشو 

 هشا بشه باشند، نیاز است که ایشن مؤلفشهدر حد متوسر می افزایی و یادگیریمؤلفه دانش
هشا در نیروهشای ها تقویت شوند. بشرای تقویشت ایشن مؤلفشهجهت ارتباع با سایر مؤلفه

هشای میشدانی از توان در دو سوح اسشتانی و کششوری از طریشق بازدیشدفعال می انسانی
 های آموزشی و تبادل تجربیا  اقدام کرد.های فعال و یا برگزاری کلاستعاونی
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Abstract 

The present study was formulated in order to determine institutional capacity in 

participatory water management in Peyvand Cooperative in Aqqala. A survey method was 

adopted and data collection was carried out by using questionnaires. Target population 

included 102 experts and authorities in this initiative and data gathered based on a census. The 

validity and reliability of the questionnaires in terms of importance and status quo of 

institutional capacity were confirmed through experts’ opinions and Cronbach’s alpha, 

respectively. Institutional capacity was measured in 6 attributes and 62 items. The results 

obtained from components ranking revealed that the components “human capital”, “norms”, 

“provision of resources”, “management capacity”, “institutional integrity”, and “knowledge 

development and learning” were more important in participatory water management, 

respectively. Moreover, the results obtained from paired t-test indicated that the average of all 

components of institutional capacity during design and administration of participatory water 

management projects in real settings is below the expected value. Furthermore, the results of 

one-sample t-test showed that the average of all the components is >3, which means the 

components of institutional capacity are at a favorable level in administration of participatory 

water management projects. The results acquired from the effect of institutional capacity on 

institutional effectiveness via multiple regression showed that six components of institutional 

capacity have positive and significant effect on institutional effectiveness. It is noteworthy that 

the component “management capacity” had the highest effect. 

Keywords: institutional capacity, participatory management, effectiveness, Peyvand 

Cooperative. 
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