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 .32-1(: 40)10. تعاون و کشاورزی یو زهکش یاریآب یهاشبکه تیریبر مد دیاستان خوزستان با تأک

 چکیده
 ینیآفرموجب نقش ییکه با فراهم آوردن سازوکارها گردندمیمحسوب  ،یمشارکت تیریمد یهادستگاهاز انواع  هایتعاون

لت کاهش نقش دو باهدفبرداران آب بهره یهاراستا، تشکل نی. در اشوندمی ،یکشاورز تیریو مد هایریگمیکشاورزان در تصم
ا در مصرف ر یدیو نقش کل شدهتشکیل یاریآب یهاشبکه تیریدر مد یمحل یهادهان ریکنندگان آب و سانقش مصرف شیو افزا

استان خوزستان با  زیدر حوزه آبر دیتول یهایعوامل مؤثر بر عملکرد تعاون یابیارز باهدف قیتحق نی. لذا ادارندبر عهدهآب  نهیبه
در محدوده  دیتول یهایتعاون یاعضا یرا تمام قیتحق آماریانجام شد. جامعه  ،یو زهکش یاریآب یهاشبکه تیریبر مد دیتأک

بارتلت و  گیرینمونه(. حجم نمونه با استفاده از جدول N=5831دادند ) لیاستان خوزستان تشک یو زهکش یاریآب یهاشبکه
 جی. نتادیگرد نیینفر تع 361عضو(،  دیتول یهایتعاون برحسببا انتساب متناسب ) ایطبقه ی( و به روش تصادف2001همکاران )

استان خوزستان شامل عوامل  زیدر حوزه آبر دیتول یهایاز آن است که عوامل مؤثر بر عملکرد تعاون یحاک یعامل لیحاصل از تحل
با استفاده از  ارهیمع چند لیحاصل از تحل جی. نتاباشندمی یو فن یتیریمد ،یاسیس -یحقوق ،یفرهنگ -یاجتماع ،یو مال یاقتصاد

را به  تیاولو نیباالتر ارهایمع رینسبت به سا دیتول یهایتعاون تیموفق یدر راستا یتیریمد ارینشان داد که معز ین AHP کیتکن
در استان خوزستان، بهبود و  دیتول یهایتعاون تیموفق ازینشیکه پ دهدینشان م افتهی نی، ادرواقع. دهدیمخود اختصاص 

مذکور  یهایدر تعاون یابیکنترل، اجرا و ارز ،یهماهنگ ،یدهسازمان ،یزیربرنامه یهادر بخش یتیریمد یساختارها یتوانمندساز
 یسازگردد و سپس توانمند نهینهاد یاعضاء هر تعاون نیدر ب یرفتار مشارکت جادی. لذا، ضرورت دارد که در گام اول فرهنگ اهست
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 مقدمه
 رییاآب یلبزرگ تسه یساتسأگذاری در ساخت تتوسعه سرمایه یالدی،م 70در دهه 

(. در اکثر کشورها در ابتدا 1392و همکاران،  یان)غنید آغاز گرد یکشاورز یواحدها
 هاییتو محدود یناتوان یلبه دل قرار گرفت. یبخش دولت یارواحدها در اخت ینا یریتمد

 و بهاآب آوریدر امر جمع ازجمله یریت( در امور اداره و مددولتیهای مسئول )سازمان
در اداره  یدولت یکردرو یاری،آب یهاسامانه برداریو بهره ینگهدار هایینههز تأمین

 یالتتعد یرتحت تأث یالدیم 90دهه در  یرس ینروبرو شد. ا یجد یدهایواحدها، با ترد
متمرکز منابع آب به  یریتو مد یعرصه جهان رد یجرا یبرالنئول هاییاستو س یساختار

 و نفعانیکه بر مشارکت ذ یتقاضامحورآب به  یاز عرضه محور یکردرو ییرسمت تغ
هت ج ییرداللت داشت، تغ یاجتماع یادگیریهمراه با  یمحل یسازمان هاییتتوسعه ظرف

 ایهیکارگزار ردر دستور کا یاری،توسعه آب هایدر برنامه یداد و جلب مشارکت مردم محل
(. ,Khanal 2003برخوردار شد ) اییژهو اهمیت از و گرفت قرار هااز دولت یاریبس
( در یاریبآ یریتو انتقال مد یاریآب یمشارکت یریتمد) یتیریمدسبک  ینکه ا یاگونهبه

و  نیپیلیفدر  ۸0در مالی و کلمبیا، در دهه  70در بنگالدش و آمریکا، در دهه  ۶0دهه 
 رندهیدربرگکه ) ایدنکشور  ۶0از  یشاخیر در پاکستان، هند و چین و ب قرنتونس، در 

 در(. ,.Munoz et al 2007) یافت توسعه( است جهان آبی اراضی از %۸0 و جمعیت 75%
 یوستاریپ توانمی ،در جهان یاریآب یمشارکت یریتمد یکرداعمال رو یاندر جر حقیقت

 یندگیاز حق نما یو برخوردار یاراتبا تمام اخت دولتآن  کسریرا در نظر گرفت که 
 ارانبردها در دست بهرهو مسئولیت یاراتاخت یتمام یگر،د سوی در و دارد قرار بردارانبهره
 و یبخش دولت یهمکار یباز ترک یت مختلفحاال یوستار،پ یندو سر ا بین و است

دولت و  ینب یهمکار التسبک تعام که خوردیمبه چشم  یاریآب یریتکشاورزان در مد
و  پور یخسرواست ) داکردهیپنمود  ی،های مختلفگوناگون به روش یمردم در کشورها

 (.1395 ،یمهراب قوچان
انسان در طول قرن بیستم و ای زندگی هتحوالت گسترده و پرشتاب در تمامی بخش 

 ادابع در را مدیریتی مسائل در تحوالت و تغییر آورالزام ایگونهخصوصاً دو دهه اخیر، به
امروزه  کهاست  یدر حال این(. 13۸۸ نورزاد، و زرگر پور) است ساخته فراهم مختلف

 یلمناسب به دل یشدن منابع آب یاب(، کمHamdy, 2007) یترشد جمع یلاز قب یمسائل
 یددج یربناییز یساتسأجهت احداث ت ینسنگ محیطییستو ز یمال هایینههز یلتحم

 ,Barker & Molleآب ) ی تأمین منابعبرا یهای اقتصادبخش یگرد یو رشد تقاضا

 انکب یدهسازد. بنا به عقمی یاننما شیازپشیب( ضرورت توجه به منابع آب را 2004
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و ناکارآمد  یفضع یریتکمبود آب در جهان، مد یلدل ترینیاصل سوکیاز  ی،جهان
 ,.Qiao et alبخش است ) ینا هایینهدرآمدها و هز یانو عدم تعادل م یاریهای آبنظام

کشاورزان  ی،دولت یاریهای آبدر نظام یگرد یی(. از سوHeyd & Neef, 2004؛ 2009
از آب  نهیو به یاقتصاد استفاده یالزم برا یزهفاقد انگ واقعی، کنندگاناستفاده عنوانبه

و تدارک  ینتأم یندفرآ یتو ماه ینهجامع از هز یدرک درست و برداشت چراکههستند، 
ها و مدیریت منابع آب، امروزه با چالش ی(. به عبارتHamdy, 2007ندارند )آن 

در این ابعاد مطرح نبوده است  وجهچیهبهروبروست که قبل از آن  یدیجد هاییتمحدود
 (.1394و همکاران،  یماوی)دح

خشک است و آب عامل  اقلیم دارای یک یزن یرانادانیم که کشور از سوی دیگر می
 ترین مسئله درشود. مهمدر اغلب نقاط کشور محسوب می یمحدودکننده توسعه کشاورز

 جاکهازآنآب.  یعرضه و تقاضا ینتعادل ب یمنابع آب کشور عبارت است از برقرار یریتمد
و بهبود سطح  یتش جمعیبا افزا یزمحدود بوده و مقدار تقاضا ن یشهآب هممقدار عرضه 

 یاز منابع آب دارا ینهبه یجهت استفاده یزیراست، برنامه یشدائماً در حال افزا یزندگ
 بر مبتنی ایران، در کشاورزی بخش(. 1390)افروزه و همکاران،  است اییژهو یتاهم

 به ایران در کشاورزی توسعه ( بنابراین،13۸9زاده،  است )لهستانی برداریبهره هاینظام

 شناخت آن، الزمه که است ساختار کشاورزی در بنیادی و کیفی تحولی ایجاد معنی

 اهداف به نیل در موضوع اهمیت این .است ایران در مناسب و بهینه برداریبهره هاینظام

 عنوانبه برداریبهره نظامبه مربوط ساختاری موانع ایران در که است حد بدان توسعه

 تحقق و بخش کشاورزی توسعه راه سر بر موجود افزارینرم مانع ترینبنیادی و ترینبزرگ

 ی،بردارهای بهرهرابطه، نظام یندر ا( 1379عبداللهی، ) گرددمی تلقی آن راهبردی اهداف
و از  بودهمطرح  یراندر ا یدارپا یتوسعه کشاورز یاز ارکان اساس یکیعنوان همواره به

 ینهبه یریتآب و ضرورت مد یتمحدود چراکهبه آن توجه شده است.  یمختلف یایزوا
متعددی در  یبردارهای بهرهو تکامل نظام یدایشاستفاده از آن، در طول زمان موجب پ

 جادیکه اصالح، ا یاگونهبهشده است.  یرانروستاهای ا یو اجتماع یعیگوناگون طب یطشرا
هر عامل  از یشاست که ب یحرکت ترینیاصل ی،و مناسب کشاورز ینهای نوتشکل و بسط

تبع آن توسعه عملکرد و به یجانبههمه یو ارتقا یوربهره یشدر افزا تواندیم یگرید
و  عباسیمؤثر واقع شود ) یی،و توسعه متوازن جامعه روستا یبخش کشاورز یدارپا

 ینهبه یبردارفقدان بهره یلاز قب یعوامل ینراستا، همچن ین(. در ا1395همکاران، 
 یشو زهک یاریآب یهاشبکه یندهفزا یفرسودگ ی،کشاورز یاز منابع آب و اراض یاقتصاد

موجب  ینه،زم ینآب در ا یریتیمد هاییافتمربوط به آن و استفاده از ره یساتسأو ت
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 توجهمورد رن در کشوبراهای آببه تشکل یاریآب یریتانتقال مد یهاشده است که برنامه
 و کمک به سازییتدر خصوص ظرف اییژهو هایگذارییه. لذا تاکنون سرمایرندقرار گ

ترین از مهم یکیاست که  شدهانجام یاریآب یستمدر س یاجتماع هاییرساختز یجادا
 یها و واگذارتشکل گونهیناست. ا یدهای تولتعاونی یجادا ینه،زم یندستاوردها در ا

با اثرات چندگانه در اقتصاد  یراهبرد یبه کشاورزان دخالت یاریآب هایشبکه یریتمد
 یدهای تولتعاونی ینا ییتحقق اهداف غا تواندیم یاری، عوامل بسرونیازااست.  ییروستا

 پذیرییبآس یطورکلبهها و خود قرار دهد. لذا توجه به مشکالت، چالش یرثأرا تحت ت
 همثاببه یدهای تولتعاونی ،رونیازاشود. می یتلق ریضرو یاریبس یامر هایتعاون ینا

آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت  منظوربهدر روستاها،  یردولتیهای غسازمان
 نیپیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارند. در ا هاییطدر مح ژهیوبههای خود فعالیت

 ازجمله توانیرا م باسابقه نهادکی عنوانبهها آن یتعوامل مؤثر بر موفق یراستا، واکاو
 (.1394 یم،دانست )کر ییتوسعه روستا ینددر فرآ یاصل یراهکارها

مشارکت  یسوبهبر نقش مرکزی دولت  های اخیر راهبردهای توسعه از تأکیدر سالد
کشورهای مختلف  های زیادی درتالشو های غیردولتی و مردمی تغییر بیشتر سازمان

های محلی آبیاری از دولت به بخش خصوصی یا سازمان یهاسامانهقال مدیریت جهت انت
با توجه به اهمیت موضوع، در کشور ما نیز از سال  .(1391غنیان،است )صورت گرفته 

های آب و کشاورزی بخش کار دستوربرداران در مسئله جلب مشارکت بهره 1370
توفیق  تاکنونشده است لیکن  های توسعه کشور نیز بر آن تأکیدو در برنامه قرارگرفته

برداران تمایل چندانی برای مشارکت در مدیریت آبیاری چندانی حاصل نشده است. بهره
ت مشارک نکهیباوجودادانند. ها را از وظایف دولت مینداشته و نگهداری و مدیریت شبکه

به انتقال مدیریت  تیدرنهارداران در مدیریت آب که بهای بهرهتشکل اصولی ومنسجم 
های دولتی متعدد است اما تمایل انجامد، نیازمند تدوین قوانین الزم و حمایتآب می

ت مشارک چراکهترین ضروریات است برداران به مشارکت در مدیریت منابع آب از مهمبهره
 (.1392اسالمی،باشد )به هر صورتی که باشد باید ناشی از تمایل درونی افراد 

 مبانی نظری
های قانونی یا ای از فنون و رویهبرداری از آب کشاورزی شامل مجموعههای بهرهنظام

های تأمین، انتقال و توزیع آب، نحوه تأمین نیاز آبی گیاهان و ساماندهی عرفی در زمینه
 (.139۶مناسب عوامل انسانی و نیروی کار در این حوزه است )حقوقی اصفهانی، 
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 به مربوط هایفعالیت کلیه محور و کانون عنوانبه برداری کشاورزیبهره هاینظام

 از کشاورزی گذار که شودمی بیان و است مطرح ایران در پایدار کشاورزی توسعه بخش

 و جدید هاینظام توسعه و و ایجاد اصالح طریق از سودآور و امروزی کشاورزی به سنتی
 تواندمی دیگری عامل هر از بیش که است هاییترین فعالیتاصلی جزو کشاورزی، مناسب

 بخش کشاورزی پایدار توسعه آن تبعبه و عملکرد جانبههمه ارتقای و وریافزایش بهره در

 نهادمردمهای ترین سازمانها مناسبتعاونی (.1390)بردی و همکاران،  شود واقع مؤثر
های باشند. لذا توانمندسازی تشکلمیجهت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب 

 موردتوجه یطورجدبهبایست در بخش کشاورزی تا خوداتکایی کامل، می نهادمردم
 های( و با توجه به سابقه طوالنی تشکیل نظام139۸خسروی پور و همکاران، قرارگرفته )

مؤثر بر برداری جمعی از منابع آب در سطح استان خوزستان، ضروری است تا عوامل بهره
 های موجود،قرار گیرد تا ضمن رفع موانع و استفاده از ظرفیت یموردبررسها موفقیت آن

 ای مفید جهت اقدامات آتی باشد.تجربه
ی سابق، ژاپن و بسیاری از دیگر الوگاهی گذرا به تجربه کشورهایی نظیر هلند، یوگسن

های دهد که تعاونیکشاورزی نشان می محصوالتتولید ی کشورهای موفق در عرصه
برداری و رشد و بهره یهانظامکشاورزی، نقش بسیار مهمی در بهبود الگوهای مربوط به 

های های کشاورزی نوعی از سازمان. در حقیقت، تعاونیاندداشتهها کشاورزی آن یتوسعه
ابزاری برای  عنوانبهند توانرهیافت گروه کار هستند که می یافتهیتکاملکشاورزان و شکل 

ان به کشاورز یهاتیاولوانتقال نیازها و  منظوربهو توسعه عدالت و کانالی مؤثر  یتوانمندساز
 Opare(2007) یبه عقیده .(2007، فائم) روندیمبه شمار  یالمللنیبملی و  باالترسطوح 
و مدیریت ابتکارات مربوط  ها، دارای بهترین ظرفیت برای اجراهای محلی نظیر تعاونیسازمان

پاسخ ، اصیل جامعه یاهخواستهتوانند برای برآورد نیازها و و می بودهمشارکتی  یتوسعهبه 
ی و در ایجاد همبستگ یپررنگها تأثیر همراه داشته باشند. همچنین، این تشکل به مناسبی

(. Opare,2007) دارندهمیاری در جامعه و تعالی بخشیدن به روح انسانی جهت کاهش فقر 
کنند تا ظرفیت تولید و بازار رسانی خود را کمک می پاخردهبه کشاورزان  دیتولهای تعاونی

مختلف  مطالعات ببرند.باال های تجاری بازار های رقابتی و فرصتپاسخگویی به چالش منظوربه
پزشکی  یج پژوهشنتادر این راستا مؤید نتایج فوق است.  یاگونهبهصورت گرفته در ایران نیز، 

موجب  اندتوانستههای تولید نیز حکایت از آن داشت که تعاونی (13۸0راد و کیانی مهر )
 لذاها بردارند. توزیع نهاده ی های مثبتی در زمینهو گام شدهخود  یافزایش درآمد اعضا

 یاهکارهار ازجمله توانیکشاورزی را متولید های تعاونی عملکردبر  تأثیرگذارعوامل  شناسایی
راستای تحقق این مهم محققان  در (.1394 یم،دانست )کر ییتوسعه روستا ینددر فرآ یاصل
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کشاورزی تولید های تعاونی بر عملکرد رگذاریتأثهای متعدد هر یک به شناسایی عامل
 شود.ها اشاره میاند که در ادامه به برخی از آنپرداخته

 رهیمدئتیهبرداران و اعضای مناسب بهره( آموزش 2019همکاران )سروستانی و 
برداران حین ، مشورت با بهرههابرداری و نگهداری از شبکهها در خصوص بهرهتعاونی

ترین عوامل مؤثر بر موفقیت مهم ازجملهها را برداری از طرحمطالعه، دخالت در اجرا و بهره
 هایشهرک عواملی چون ایجاد( نیز 139۶همکاران )و  راد یغفار ها برشمردند.تعاونی

 آرایش با اراضی مطابق واگذاری تولید، پشتیبانی خدمات و هازیرساخت توسعه و کشاورزی

 ،عشایری اسکان هایطرح قالب در عشایر ساماندهی یکپارچه، و هندسی صورتبه و شبکه
 از بازدید آموزشی، هایدوره برگزاری قبیل از بردارانبهره توانمندسازی هایبرنامه اجرای

ها تعاونیعوامل مؤثر بر موفقیت  ترینمهم ازجمله نمونه را مزارع جادیا و موفق هایحطر
م مرد با مشورت عدم آب، توزیع نادرست سازوکار مسئولین، توجهیبی هایی چونعاملو 
 تعاونی تشکیل در مؤثر موانع ترینمهم ازجملهنیز  را مسئوالن بدقولی و قوانین نقض و

مشارکت موجب ( نیز اظهار نمودند که 139۶همکاران )صائب و  عنوان نمودند. بران آب
های برداری از شبکهو رضایتمندی کشاورزان در نگهداری و بهره یریپذتیمسئولافزایش 

مدیریت مشارکتی در مقایسه با بخش مدیریت دولتی بر عملکرد و  شودآبیاری می
 کند.بازی می یمؤثرترنقش  های آبیاری و زهکشیشبکه

 تولید، تعاونی هایشرکت نظام نوع ی سه(، در مقایسه139۶همکاران )زاده و قلی

تولید را  تعاونی هایو صنعت، شرکت کشت هایشرکت و یزراع یسهام هایشرکت
کشاورزی ارزیابی نموده و نشان دادند  بخش در وخاکآب از برداریبهره نظام ترینمناسب

 تعاونی هایموفقیت شرکت بر را تأثیر بیشترین اجتماعی سرمایه و اقتصادی عوامل که

آگاهی اعضاء از اصول و فلسفه (، نیز عواملی چون 1395همکاران )صباغی و  .تولید دارند
مندی بهره، میزان مشارکت اعضاء، مندی اعضاءرضایت، های تولیدگیری تعاونیشکل

موفقیت  بر رگذاریتأثعوامل ترین مهماز را میزان سرمایه تعاونی و  اعضاء از آموزش
 برشمردند.ها تعاونی

 ـعوامل اجتماعی(، نیز حاکی از آن است که 1394همکاران )ی حاجی و نتایج مطالعه
با  یطیحمستیزترویجی، مدیریتی، اقتصادی، سیاستی و ـ فرهنگی، شخصیتی، آموزشی

رمی و ی کنتایج مطالعه .داری دارندرابطه معنی تولید کشاورزی هایتوسعه پایدار تعاونی
اجتماعی، شخصیتی، مدیریتی ـ  آموزشی، فرهنگی (، نیز نشان داد که عوامل1392) یآگه

 .رگذارندیتأثهای کشاورزی تعاونی و اقتصادی بر توسعه
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اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی،  (، نیز عوامل1394همکاران )از منظر حیدری و 
، سودآوری، سطح تحصیالت ییزااشتغالهایی چون میزان و شاخص فردی و آموزشی

، تداوم فعالیت شرکت تعاونی و میزان مشارکت ءمدیران و اعضاء، تخصص مدیران و اعضا
ارزیابی های موفق کشاورزی شناسایی تعاونی یهاشاخص ازجملهرا  و رضایت اعضاء

از دیدگاه  های تولید کشاورزی ایرانتوسعه تعاونیراهبردهای  نیترمهم اند.نموده
، ضعف رهبری ءافزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضا(، 1393همکاران )آقاصفری و 

و مدیریت توانمند، حمایت دولت از بخش تعاونی و نامشخص بودن جایگاه تعاونی در امور 
 .است حقوقی تعاونی
 تقویت و ترین راهکارهای توسعه( نیز مهم1393همکاران )و  ماقبلتا در این راس

ها، بهبود آموزش و بران را به ترتیب حمایت و پشتیبانی دولت از تشکلآب هایتعاونی
ریزی توسعه کشاورزی، بهبود ارتباط گذاری و برنامهها، بهبود سیاستترویج در تشکل

 یدر مطالعه بران معرفی نمودند.های آبتشکل و تقویت جایگاه قانونی تشکل-دولت
-عوامل اقتصادی، فردی، مدیریتی، فنی و اجتماعی بیش( نیز 1391همکاران )سامیان و 

 .داشتندهای روستایی ترین تأثیر را در موفقیت و توسعه تعاونی
از  را آموزشی وعوامل اجتماعی، اقتصادی، اداری  ( نیز2014) یصبورمحمودزاده و 

 & Montes دانند.میهای تولید تعاونی موفقیت عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای

Madamba (2013)  ریزی استراتژیک، نوآوری مستمر، رهبری، برنامهنیز عواملی چون
المللی بازارها پذیر و ساختارهای سازمانی هماهنگ، نفوذ بینانعطاف وکارکسبهای مدل

 عنوان نمودند.ها پایداری تعاونیبر  مؤثرترین عوامل را مهم و تعهد عضو به تعاونی
 

 تحقیق شناسیروش
 دیتول هایتعاونی عملکردبر  عوامل مؤثر نییکلی تب باهدفارتباطی  -علیاین تحقیق 
جام شد. نهای آبیاری و زهکشی، اشبکه تیریبر مد با تأکید ناستان خوزستا در حوزه آبریز

های آبیاری های تولید در محدوده شبکهرا تمامی اعضای تعاونیاین تحقیق  آماری جامعه
 نفر 5۸31 بردار وبهره 9571جمعیت  روستا و با 210در  (تعاونی تولید 32) یزهکشو 

حجم نمونه با استفاده از . (N=5۸31دادند )های تولید تشکیل در تعاونی بردار عضوبهره
ب ناسمتای با انتساب طبقه ( و به روش تصادفی2001همکاران )گیری بارتلت و جدول نمونه

در این پژوهش  مورداستفادهنفر تعیین شد. ابزار  3۶1های تولید عضو(، تعاونی برحسب)
پرسشنامه در  33با استفاده از  آنجهت تعیین پایایی ای بود که ی محقق ساختهپرسشنامه

از  آن با استفاده ترتیبیرفت و مقدار آلفای آزمون انجام گگری، پیشمراحل اولیه پرسش
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 توسط نیز و محتوایی پرسشنامه شکلیروایی (. α=0.94) محاسبه گردید 25SPSSافزار نرم
آموزش عالی کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان و  نظرانصاحبمتخصصان و از  گروهی

ز پس ان، تعیین شد. استان خوزستاکشاورزی  جهاد متخصصان موضوعی شاغل در سازمان
ا هعملیات کدگذاری، استخراج اطالعات و انتقال آن نمونه هایها در گروهتکمیل پرسشنامه

متناسب با اهداف آماری  هایهپردازی، محاسبشد. پس از طی فرآیند دادهرایانه انجام  به
 منظوربهانجام شد. در این پژوهش  25SPSSافزار نرمبا استفاده از اختصاصی پژوهش 

 ا تأکیدب ناستان خوزستا در حوزه آبریز دیهای تولتعاونیشناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد 
های آبیاری و زهکشی از تحلیل عاملی بهره گرفته شد. با توجه به اینکه شبکه تیریبر مد

دهد و در سطح تری از متغیرها را نشان میدقیق یبندخوشهچرخش عاملی غیرمتعامد 
توان یافت که با یکدیگر همبستگی نداشته باشد از روش ر متغیرها را میتواقعیت کم

بررسـی مناسـب بـودن (. بدین منظور ابتدا جهت 1392نجفی، ) دیگردغیرمتعامد استفاده 
 نتایج مقدار بر اساساستفاده شد.  1KMO آزمون تحلیل عاملی، از آزمونها برای داده

KMO ،7۶۶/0  برای انجام تحلیل عاملی  یریگنمونهکفایت محاسبه گردید، بنابراین
. افزون بر این، بـرای اطمینـان از اینکـه مـاتریس همبستگی که پایه شداکتشافی تأیید 

د. اسـتفاده شـ، 2بارتلتگیرد، در جامعه برابر صفر نیسـت از آزمـون تحلیل عاملی قرار می
بنابراین، ساختار محاسبه گردید،  000/0داری با سطح معنی 90۶/۸مقدار آماره بارتلت نیز 

 .استهای پژوهش برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب داده
ها وجود دارد که های مختلفی برای استخراج عاملروشالزم به ذکر است که 

خیص تل منظوربهدر این تحقیق نیز  های اصلی است کهتحلیل مؤلفهها ترین آنمتداول
شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد  منظوربهیابی به تعداد محدودی عامل متغیرها و دست

شد. سپس برای ن، از این روش استفاده استان خوزستا در حوزه آبریز دیهای تولتعاونی
 ها از چرخشنمودن عامل ریرپذیتفسهر عامل و نیز برای  شناسایی متغیرهای مربوط به

متغیرهایی با  تنها آمدهدستبهشود. در ماتریس استفاده می 3عاملی به شیوه وریماکس
و بقیه متغیرها که بار عاملی کمتری داشتند از  شدهانتخاب 5/0بـار عـاملی بـاالتر از 

 تحلیل خارج شدند.
هریک  یدهندهلیتشکمعیارها و زیرمعیارهای  یبندتیاولوتحلیل و  منظوربهدر ادامه 

 عاملانتخاب بهترین  از معیارهای مذکور که در بخش اول پژوهش شناسایی شدند و

                                                                                                                                  
1- Kaiser-Meyer-Olkin 

2-Bartlett 

3-Varimax 
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وجی ز ن از مقایسهاستان خوزستا در حوزه آبریز دیهای تولتعاونیتأثیرگذار بر عملکرد 
 Expert افزارنرم( و AHP) از تکنیکسلسله مراتبی با استفاده  لیوتحلهیتجزحاصل از 

Choice الزم به ذکر است که جامعه آماری این بخش از پژوهش شامل  شد. بهره گرفته
برداری از شبکههای بهرهنظران و متخصصین سازمان آب و برق خوزستان و شرکتصاحب

فی روش گلوله بر های آبیاری و زهکشی در استان خوزستان بود. از بین این افراد بر اساس
نفر از متخصصین معاونت حفاظت از منابع  10تعداد  کهیطوربهگیری شد. ه نمونهاقدام ب

نفر از خبرگان  15برداری از آب سازمان آب و برق خوزستان و های بهرهآب و دفتر نظام
 برداری انتخاب و در فرایند تحقیق مشارکت نمودند.های بهرهشرکت

 بحث و تحلیل
های تولید در تعاونی بردار عضوکه اکثر بهرههای تحقیق گویای آن است یافته

(، بود. اکثراً 9/7انحراف معیار=سال ) 7/42میانگین  طوربهدر استان خوزستان  موردمطالعه
درصد(،  ۶/41) پلمیددرصد( و دارای تحصیالت  10/9۶متأهل )درصد(،  30/9۸مرد )

 در استان خوزستان دمطالعهمورهای تولید در تعاونی بردار عضوبودند. همچنین اکثر بهره
زمین  هکتار 7/1۸میانگین دارای  طوربهدرصد( بوده و  4/۸۸) یکشاورزمالک اراضی 

بردار های تحقیق گویای آن است که اکثر بهره(، بودند. یافته2/5)انحراف معیار= زراعی
 ۶/10میانگین دارای  طوربهدر استان خوزستان نیز  موردمطالعههای تولید در تعاونی عضو

 باشند.( می4/7انحراف معیار=منطقه )های تولید ی عضویت در تعاونیسال سابقه

های تولید در تعاونی بردار عضوهای جمعیت شناختی بهرهویژگی -1جدول 
 در استان خوزستان موردمطالعه

سطح  متغیر
درصد  درصد فراوانی متغیر

انحراف  میانگین انباشته
 معیار

 سال(سن )

سال  30
 7/9 7/9 35 و کمتر

7/42 9/7 50 – 
31 225 3/۶2 72 

سال  50
 100 0/2۸ 101 شتریو ب
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 جنسیت
 7/1 7/1 ۶ زن

- - 
 100 3/9۸ 355 مرد

وضعیت 
 تأهل

 9/3 9/3 14 مجرد
- - 

 100 1/9۶ 347 هلأمت

سطح 
 تحصیالت

 9/5 9/5 22 سوادیب

- - 

زیر 
 ۶/30 7/24 ۸9 دیپلم

 2/72 ۶/41 150 دیپلم

لیسانس 
 100 ۸/27 100 و باالتر

ی سابقه
عضویت در 

های تعاونی
 تولید )سال(

سال و  5
 2/35 2/35 127 کمتر

۶/10 4/7 10-۶ 177 0/49 2/۸4 

ز ا شتریب
 100 ۸/15 57 سال 10

سطح 
اراضی زراعی 

 )آبی(

10 
و هکتار 
 کمتر

1۸9 4/52 4/52 

7/1۸ 2/5 30-11 
 2/۸4 ۸/31 115 هکتار

ز ا شتریب
 100 ۸/15 57 هکتار 30

 
 29/۸0 درمجموععامل  5بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که این 

 نااستان خوزست در حوزه آبریز دیهای تولتعاونیدرصد از تغییرات عوامل مؤثر بر عملکرد 
 .(2 جدول) کندهای آبیاری و زهکشی را تبیین میشبکه تیریبر مد با تأکید
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 هااز عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی شدهاستخراجهای مشخصات عامل -2 جدول 

درصد واریانس تبیین  مقدار ویژه هاعامل
 شده

درصد واریانس 
 تجمعی

 0۶/22 0۶/22 17۶/۶ عامل اول

 77/43 71/21 079/۶ عامل دوم

 11/5۸ 35/14 017/4 عامل سوم

 0۶/۶۶ 95/7 227/2 عامل چهارم

 9۸/73 90/7 213/2 عامل پنجم

 

دهد که این متغیرها مربوط به مدیریتی بررسی متغیرهای مربوط به عامل اول نشان می
گردید. به همین ترتیب بررسی  یگذارنامبوده است و این عامل با عنوان عامل مدیریتی 

دهد که این متغیرها مربوط به مسائل اجتماعی متغیرهای مربوط به عامل دوم نشان می
گردید.  یگذارنامو فرهنگی بوده است و این عامل با عنوان عامل اجتماعی و فرهنگی 

 دهد که این متغیرها مربوط به مسائلبررسی متغیرهای مربوط به عامل سوم نشان می
گردید. بررسی  یگذارنامسیاسی -حقوقی بوده است و این عامل با عنوان عامل حقوقی

دهد که این متغیرها مربوط به مسائل اقتصادی متغیرهای مربوط به عامل چهارم نشان می
گردید. بررسی متغیرهای  یگذارناممالی  و بوده است و این عامل با عنوان عامل اقتصادی

های فنی بوده است دهد که این متغیرها مربوط به جنبهشان میمربوط به عامل پنجم ن
 گردید. یگذارنامو این عامل با عنوان عامل فنی 

 

 سلسله مراتبی معیارهای مؤثر بر عملکرد لیوتحلهیتجزا توجه به اینکه هدف تحقیق، ب
یاری و های آبشبکه تیریبا تأکید بر مد ناستان خوزستا در حوزه آبریز دیهای تولتعاونی

سلسله  لیوتحلهیتجز AHPهای پرسشنامه با استفاده از تکنیک ، یافتهاست زهکشی
 ارزیابی و ، مورداستهای پیچیده گروهی در محیط یریگمیتصممراتبی، که یک روش 
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در این تحقیق سطوح ساختار درخت سلسله مراتبی تصمیم به شکل  .پردازش قرار گرفت
 .زیر است

 هااز تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی شدهاستخراجهای عامل -3جدول 

بار عاملی  متغیرهای مربوط به آن عامل شماره
 هر متغیر

 عامل اول

عوامل 
 مدیریتی

مشارکتی  یهایتوانمندی و میزان از اصول تعاونء شناخت اعضا
 ۶4۶/0 و انگیزشی

 ۸0۶/0 کارآفرینی تعاونی تولید

 ۶00/0 های تولیدای تعاونیهای منطقهتمایل به ایجاد اتحادیه

های انجام وظایف محول شده به تعاونی در کشاورزان توانایی
 7۸4/0 تولید

مهارت میزان گرایی، میزان سطح تحصیالت و روحیه جمع
 753/0 رهیمدئتیه مدیرعامل وفنی و تخصصی 

 عامل دوم

عوامل 
 –اجتماعی 

 فرهنگی

 795/0 از آموزشء مندی اعضابهرهتوانمندسازی و میزان 

ها و و وظایف تعاونی های جامعاهداف، برنامه یسازشفاف
 ۶72/0 محلیجلب همراهی و مشارکت معتمدین 

تعیین ساختار تشکیالتی، تدوین ساختار عملیاتی، شرح 
 ۶21/0 متناسب با وظایف تعاونی تولید ازیموردن یهاتخصصوظایف و 

مشارکت دموکراتیک، آزادانه و داوطلبانه اعضاء و بهبود سطح 
 7۶2/0 پذیرش مسئولیت اجتماعی

کارکردی مؤثر تقویت انسجام ، گروهی کارهای انجام به تمایل
و استفاده از  ها و نهادهاسازمانو  های تعاونیبین اعضای شرکت

های های علمی اساتید مجرب دانشگاهی در حوزه تعاونیدیدگاه
 تولیدی روستایی

553/0 

های ثابت و جاری ایجاد توانایی تعاونی تولید در تأمین هزینه
 543/0 (سرمایه اولیه، حق عضویت و...)و استقرار تعاونی 
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بار عاملی  متغیرهای مربوط به آن عامل شماره
 هر متغیر

اجتماعی در جامعه محلی  یسازتیظرفبسترسازی فرهنگی و 
اصول و فلسفه در خصوص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آب و 

 دهای تولیگیری تعاونیشکل
۶70/0 

باط ارتو میزان  هاشناختی و انگیزشی تعاونیمحیط روانتأثیر 
 ۶70/0 برداران محلیجامعه بهره درونی و عاطفی

 سومعامل 

عوامل 
 سیاسی-حقوقی

انتقال مدیریت آبیاری به تعاونی تولید و  در قانون شفافیت
 ۸۸2/0 گری دولتکاهش تصدی

 هایدستگاه توسط بران آب هایتشکل شناختن رسمیت

 52۸/0 قانونی مراجع و غیردولتی و دولتی

 ولیدویی تعاونی تپاسخگ منظوربهجایگاه حقوقی تعاونی تولید 

 702/0 دولتی هایدستگاهبا  کاری موازی از جلوگیری منظوربه

 ۶45/0 وجود مرجعی برای حل اختالفات

 جهت قانونمند هدایتی و حمایتی راهکارهایوجود 

 557/0 تعاونی تولید تقویت و یریگشکل

 عامل چهارم

عوامل 
 مالی و اقتصادی

 ۸27/0 توانایی تعاونی تولید در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی

توانایی تعاونی تولید در افزایش سطح اراضی تحت مدیریت 
 521/0 و افزایش تعداد اعضاء خود خود

توانایی تعاونی تولید در جایگزینی با مراکز خدمات کشاورزی 
 ۶73/0 و بازاریابی محصوالت تولید

 542/0 توانایی تعاونی تولید در ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی

تعیین الگوی کشت و تدوین های تولید در توانایی تعاونی
ا ب مقدار کافی و به مدت الزم( بهدر زمان مناسب، ) تقویم آبیاری

 توجه به مزایای نسبی محصوالت و افزایش بازدهی اقتصادی آب
 (میزان تولید بر اساس مصرف هر واحد آب)

510/0 
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بار عاملی  متغیرهای مربوط به آن عامل شماره
 هر متغیر

بت و جاری ایجاد های ثاتوانایی تعاونی تولید در تأمین هزینه
 ۶53/0 (سرمایه اولیه، حق عضویت و...)و استقرار تعاونی 

 701/0 بهاتوانایی تعاونی تولید در وصول آب

عامل 
 پنجم

 عوامل فنی

 برداری،بهره هایهزینه تأمین در تولید هایتعاونی توانایی
 702/0 زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات

 با مرتبط مالی امور انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 7۸2/0 زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات برداری،بهره

 ازیموردن آالتنیماش و ادوات تأمین در تولید تعاونی توانایی
 مشارکت و ساخت موردنیاز انسانی نیروی تأمین ها،کانال ساخت

 زهکشی و آبیاری هایشبکه احداث ازیموردن اراضی استمالک
537/0 

 برداری،بهره وظایف انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 ۶24/0 زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات

 و اختالفات حل وظایف انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 ۶45/0 آبی منازعات

 ۸01/0 اجرا هایهزینه مشارکت در تولید تعاونی توانایی

 و بهسازی هایهزینه تأمین در تولید هایتعاونی توانایی
 7۸9/0 زهکشی و آبیاری هایشبکه نوسازی

 در اریآبی شیوه و مسیر محل، تعیین در تولید تعاونی توانایی
 ۸39/0 زهکشی و آبیاری هایشبکه
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 های تولید در مدیریت آبیاریبر موفقیت تعاونی مؤثرعوامل  -1شکل 

هریک از معیارهای مذکور  یدهندهلیتشکزیر معیارهای  یبندتیاولودر ادامه نتایج 
 گردد.سلسله مراتبی ارائه می لیوتحلهیتجززوجی حاصل از  بر مبنای مقایسه

 تولید هایتعاونی موفقیت بر مؤثر فنی زیرمعیارهای بندیاولویت

گویه  ۸ تولید تعداد هایتعاونی موفقیت بر فنی مؤثر زیرمعیارهای یبندتیاولو منظوربه
 زوجی زیر معیارهای ی زوجی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسهانتخاب و مورد مقایسه

نشان  2ی و نمودار شماره 4ی تولید در جدول شماره هایتعاونی موفقیت بر فنی مؤثر
 راتتعمی برداری،بهره هایهزینه تأمین در تولید هایتعاونی دهد که زیر معیار تواناییمی

 موفقیت( در راستای 219/0)با مقدار وزن  زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و
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تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها باالترین اولویت را به خود  هایتعاونی
د از های تولیکه نسبت به معیارهای مؤثر بر موفقیت تعاونیطوریاختصاص داده است، به

 اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

 یدتول هایتعاونی موفقیت بر مؤثر نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای فنی -4جدول 

 رتبه وزن نسبی زیرمعیار

 ی،برداربهره هایهزینه تأمین در تولید هایتعاونی توانایی
 زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات

219/0 1 

 با مرتبط مالی امور انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات برداری،بهره

 زهکشی

217/0 2 

 آالتنیماش و ادوات تأمین در تولید تعاونی توانایی
 موردنیاز انسانی نیروی تأمین ها،کانال ساخت ازیموردن

 احداث موردنیاز اراضی استمالک مشارکت و ساخت
 زهکشی و آبیاری هایشبکه

1۶1/0 3 

 برداری،بهره وظایف انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 زهکشی و آبیاری هایشبکه از نگهداری و تعمیرات

122/0 4 

 و اختالفات حل وظایف انجام در تولید هایتعاونی توانایی
 آبی منازعات

109/0 5 

 ۶ 0۶2/0 اجرا هایهزینه مشارکت در تولید تعاونی توانایی

 و بهسازی هایهزینه تأمین در تولید هایتعاونی توانایی
 زهکشی و آبیاری هایشبکه نوسازی

0۶0/0 7 

 بیاریآ شیوه و مسیر محل، تعیین در تولید تعاونی توانایی
 زهکشی و آبیاری هایشبکه در

050/0 ۸ 
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05/0: ناسازگاری نرخ  

 تولید هایتعاونی موفقیت بر مؤثر فنی زیرمعیارهای بندیاولویت -2نمودار 
 

 ولیدت هایتعاونی موفقیت بر مؤثر مالی - اقتصادی زیرمعیارهای بندیاولویت

 موفقیت بر مؤثر مالی -زوجی زیر معیارهای اقتصادی  نتایج حاصل از مقایسه
 "دهد که زیر معیار نشان می 3ی و نمودار شماره 5ی تولید در جدول شماره هایتعاونی

( در 19۸/0)با مقدار وزن  "توانایی تعاونی تولید در دریافت اعتبارات و تسهیالت بانکی 
تولید استان خوزستان نسبت به سایر زیر معیارهای اقتصادی  هایتعاونی موفقیت راستای

 باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است. مالی -
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 موفقیت بر مؤثر مالی -نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای اقتصادی -5جدول 
 تولید هایتعاونی

 رتبه وزن نسبی زیرمعیار

تولید در دریافت اعتبارات و تسهیالت توانایی تعاونی 
 بانکی

19۸/0 1 

توانایی تعاونی تولید در افزایش سطح اراضی تحت 
 و افزایش تعداد اعضاء خود مدیریت خود

159/0 2 

توانایی تعاونی تولید در جایگزینی با مراکز خدمات 
 کشاورزی و بازاریابی محصوالت تولید

159/0 3 

ایجاد صنایع تکمیلی و توانایی تعاونی تولید در 
 تبدیلی

159/0 4 

تعیین الگوی کشت و های تولید در توانایی تعاونی
 مقدار کافی و بهدر زمان مناسب، ) تدوین تقویم آبیاری

با توجه به مزایای نسبی محصوالت و  به مدت الزم(
میزان تولید بر اساس ) افزایش بازدهی اقتصادی آب

 (مصرف هر واحد آب

13۸/0 5 

های ثابت و توانایی تعاونی تولید در تأمین هزینه
سرمایه اولیه، حق )جاری ایجاد و استقرار تعاونی 

 (عضویت و...

10۶/0 ۶ 

 7 0۸1/0 بهاتوانایی تعاونی تولید در وصول آب
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09/0: ناسازگاری نرخ  

 ولیدت هایتعاونی موفقیت بر مؤثر مالی –اقتصادی  زیرمعیارهای بندیاولویت -3نمودار 

 

 ولیدت هایتعاونی موفقیت بر مؤثر فرهنگی - اجتماعی زیرمعیارهای بندیاولویت

 

 موفقیت بر مؤثر فرهنگی -زوجی زیر معیارهای اجتماعی  نتایج حاصل از مقایسه
دهد که زیر معیار نشان می 4ی و نمودار شماره ۶ی تولید در جدول شماره هایتعاونی

( در راستای 327/0)با مقدار وزن  "آموزش مندی اعضاء از بهرهتوانمندسازی و میزان "
 -تولید استان خوزستان نسبت به سایر زیر معیارهای اجتماعی  هایتعاونی موفقیت
 باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است. توجهقابل بافاصله فرهنگی
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 موفقیت بر مؤثر فرهنگی -نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای اجتماعی -۶جدول 
 تولید هایتعاونی

 رتبه وزن نسبی زیرمعیار

 1 327/0 مندی اعضاء از آموزشبهرهتوانمندسازی و میزان 

ها و و وظایف تعاونی های جامعاهداف، برنامه یسازشفاف
 جلب همراهی و مشارکت معتمدین محلی

140/0 2 

شرح  ساختار عملیاتی،  شکیالتی، تدوین  ساختار ت تعیین 
متناســـب با وظایف تعاونی  ازیموردن یهاتخصـــصوظایف و 

 تولید

135/0 3 

ــاء و بهبود  ــارکت دموکراتیک، آزادانه و داوطلبانه اعض مش
 سطح پذیرش مسئولیت اجتماعی

11۸/0 4 

تقویت انســجام کارکردی ، گروهی کارهای انجام به تمایل
شرکتمؤثر  ضای  و  ها و نهادهاسازمانو  های تعاونیبین اع

ــتفاده از دیدگاه ــگاهی در اس ــاتید مجرب دانش های علمی اس
 های تولیدی روستاییتعاونی یزهحو

13۸/0 5 

نه تأمین هزی ید در  عاونی تول نایی ت بت و جاری توا ثا های 
 (سرمایه اولیه، حق عضویت و...)ایجاد و استقرار تعاونی 

100/0 ۶ 

سازی فرهنگی و  ستر اجتماعی در جامعه  یسازتیظرفب
صول محلی در خصوص لزوم ایجاد مدیریت مشارکتی آب و  ا

 دهای تولیگیری تعاونیو فلسفه شکل

0۶۶/0 7 

ــی تعاونیمحیط روانتأثیر  ــناختی و انگیزش  و میزان هاش
 برداران محلیجامعه بهره ارتباط درونی و عاطفی

0۶1/0 ۸ 
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03/0: ناسازگاری نرخ  

 یدتول هایتعاونی موفقیت بر مؤثر فرهنگی –زیرمعیارهای اجتماعی  بندیاولویت -4نمودار 

 

 ولیدت هایتعاونی موفقیت بر مؤثر سیاسی – حقوقی زیرمعیارهای بندیاولویت

 موفقیت بر مؤثر سیاسی -زوجی زیر معیارهای حقوقی  نتایج حاصل از مقایسه
دهد که زیر معیار نشان می 5ی و نمودار شماره 7ی در جدول شمارهتولید  هایتعاونی

 " دولتگری انتقال مدیریت آبیاری به تعاونی تولید و کاهش تصدی در قانون شفافیت"
تولید استان خوزستان نسبت به  هایتعاونی ( در راستای موفقیت33۸/0 )با مقدار وزن

باالترین اولویت را به خود  توجهقابل بافاصله سیاسی -سایر زیر معیارهای حقوقی 
 اختصاص داده است.
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 موفقیت بر مؤثر سیاسی -نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای حقوقی -7جدول 
 تولید هایتعاونی

 رتبه وزن نسبی زیرمعیار

انتقال مدیریت آبیاری به تعاونی تولید و کاهش  در قانون شــفافیت
 گری دولتتصدی

33۸/0 1 

سمیت شکل شناختن ر سط بران آب هایت ستگاه تو  و دولتی هاید
 قانونی مراجع و غیردولتی

200/0 2 

ید  عاونی تول گاه حقوقی ت ـــخگ منظوربهجای یدپاس عاونی تول  ویی ت

 دولتی هایدستگاهبا  کاری موازی از جلوگیری منظوربه
1۸3/0 3 

 4 152/0 وجود مرجعی برای حل اختالفات

ــکل جهت قانونمند هدایتی و حمایتی راهکارهایوجود   و یریگش
 تعاونی تولید تقویت

127/0 5 

05/0: ناسازگاری نرخ  

 دتولی هایتعاونی موفقیت بر سیاسی مؤثر –زیرمعیارهای حقوقی  بندیاولویت -5نمودار 

 تولید هایتعاونی موفقیت بر مؤثر مدیریتی زیرمعیارهای بندیاولویت

تولید  هایتعاونی موفقیت بر مؤثر زوجی زیر معیارهای مدیریتی نتایج حاصل از مقایسه
شناخت اعضاء از "دهد که زیر معیار نشان می ۶ی و نمودار شماره ۸ی در جدول شماره
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( در 294/0 )با مقدار وزن "انگیزشی مشارکتی و  یهایتوانمندی و میزان اصول تعاون
 ان نسبت به سایر زیر معیارهای مدیریتیتولید استان خوزست هایتعاونی راستای موفقیت

 باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

 دتولی هایتعاونی موفقیت بر مؤثر نتایج مقایسه زوجی زیرمعیارهای مدیریتی -۸جدول 

 رتبه وزن نسبی زیرمعیار

ـــول تعاون ـــاء از اص ـــناخت اعض  یهایتوانمندی و میزان ش
 1 294/0 مشارکتی و انگیزشی

 2 231/0 کارآفرینی تعاونی تولید

 3 22۸/0 های تولیدای تعاونیهای منطقهتمایل به ایجاد اتحادیه

شاورزان توانایی شده به تعاونی در ک های انجام وظایف محول 
 4 1۶7/0 تولید

ــیالت و روحیه جمع ــطح تحص مهارت میزان گرایی، میزان س
 5 0۸0/0 رهیمدئتیه مدیرعامل وفنی و تخصصی 

04/0: ناسازگاری نرخ   

تولید هایتعاونی موفقیت بر زیرمعیارهای مدیریتی مؤثر بندیاولویت - 6نمودار   
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 هاتعیین امتیاز یا اولویت نهایی گزینه

ضرایب  تعیین نیز و باهدف ارتباط در معیارها اهمیت ضرایب یمطالعه مرحله، این تا
ر مرحله پایانی برای شد. د انجام معیارها از هرکدام با ارتباط ها( درگویهها )گزینه اهمیت

 بدین منظور .ها الزم است تا عمل تلفیق صورت گیردآوردن وزن نهایی گزینه دست به
 نظر در با اولویت بردار یک به که گرددمی استفاده ساعتی سلسله مراتبی اصل ترکیب از

 امتیاز ترتیب، بدین و انجامدمی سلسله مراتبی سطح سه هر در هاداوری یگرفتن کلیه

 آید.( ام به دست میjی )نهایی اولویت گزینه
 نهایی وزن ی: محاسبه1معادله 

                                                                     
 معیار به نسبت گزینه اهمیت ضریب Wi=و   kمعیار اهمیت ضریب k=Wکه در آن 

های های تولید در محدوده شبکهاعضای تعاونیهای تلفیق دیدگاهنتایج حاصل از 
ر د دیهای تولتعاونیعوامل مؤثر بر عملکرد در مورد آبیاری و زهکشی استان خوزستان 

از این  حاکی های آبیاری و زهکشیشبکه تیریبا تأکید بر مد ناستان خوزستا حوزه آبریز
 هایتعاونی ( در راستای موفقیت304/0 معیار مدیریتی )با مقدار وزنمطلب است که 

تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها باالترین اولویت را به خود اختصاص داده 
ری های تولید از اهمیت بیشتکه نسبت به معیارهای مؤثر بر موفقیت تعاونیطوریاست. به

با ) مالی و اقتصادی ،(253/0با مقدار وزن ) برخوردار بوده است. همچنین، معیارهای فنی
سیاسی  –( و معیار حقوقی 1۶3/0با مقدار وزن ) فرهنگی – (، اجتماعی1۸9/0مقدار وزن 

های دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند ( به ترتیب در رتبه091/0)با مقدار وزن 
 .(7ی )نمودار شماره

در  دیهای تولتعاونیعوامل مؤثر بر عملکرد توان نتیجه گرفت که اهمیت می تیدرنها
از دید  حاکی های آبیاری و زهکشیشبکه تیریبا تأکید بر مد ناستان خوزستا حوزه آبریز

 ، بههای آبیاری و زهکشی استان خوزستانهای تولید در محدوده شبکهاعضای تعاونی
 –و معیار حقوقی  فرهنگی – مالی، اجتماعی و ، اقتصادیدیریتی، فنیمترتیب عوامل 

 .استسیاسی 
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03/0: ناسازگاری نرخ  

 و اقتصادی) تولید هایتعاونی موفقیت بر معیارهای مؤثر بندیاولویت -7نمودار 
 سیاسی، مدیریتی و فنی( – فرهنگی، حقوقی – مالی، اجتماعی

 هاشنهادیپگیری و نتیجه
 ادیاقتص) تولید هایتعاونی موفقیت بر مؤثر زوجی معیارهای نتایج حاصل از مقایسه

حاکی از آن بود که  (فنی و مدیریتی سیاسی، – حقوقی فرهنگی، – اجتماعی مالی، و
تولید استان خوزستان نسبت به سایر  هایتعاونی معیار مدیریتی در راستای موفقیت

دهد و نسبت به معیارهای مؤثر بر موفقیت معیارها باالترین اولویت را به خود اختصاص می
دهد ، این یافته نشان میدرواقعبیشتری برخوردار بوده است.  های تولید از اهمیتتعاونی

تولید استان خوزستان بهبود و توانمندسازی ساختارهای  هایتعاونی نیاز موفقیتکه پیش
، هماهنگی، کنترل، اجرا و ارزیابی در یدهسازمانریزی، های برنامهمدیریتی در بخش

رفتار مشارکتی  در گام اول فرهنگ ایجاد. لذا، ضرورت دارد که استمذکور  هایتعاونی
ی ها در ابعاد فنی و تخصصدر بین اعضاء هر تعاونی نهادینه گردد و سپس توانمندسازی آن

 هایدر تعاونی ایجاد موفقیت منظوربهشود بنابراین، پیشنهاد می؛ قرار گیرد موردتوجه
های آموزشی برگزار کالس ها وها، دورهتولید استان خوزستان در سطح هر تعاونی کارگاه

هر تعاونی بر اساس شایستگی و  رهیمدئتیهگردد. ضروری است مدیرعامل و اعضاء 
ر سایر ها را دهای فنی و تخصصی انتخاب گردند تا بتوان زمینه موفقیت تعاونیتوانمندی

 فنی فراهم نمود. سیاسی و – حقوقی فرهنگی، – اجتماعی مالی، و ابعاد اقتصادی
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ی توانایی تعاون"زوجی مشخص گردید که زیر معیار  نتایج حاصل از مقایسه بر اساس
ولید استان ت هایتعاونی در راستای موفقیت " یبانکتولید در دریافت اعتبارات و تسهیالت 

باالترین اولویت را به خود  مالی -خوزستان نسبت به سایر زیر معیارهای اقتصادی 
 ایهتعاونی نیاز موفقیتدهد که پیشافته نشان میاین ی درواقعاختصاص داده است و 

خودگردانی مالی  باهدف ازیموردنتولید استان خوزستان اطمینان از تأمین منابع مالی 
. الزم به ذکر استدولتی  ربطیذهای های تولید و عدم وابستگی مالی به دستگاهتعاونی

 موفقیت بر مؤثر مالی -ادی زوجی زیر معیارهای اقتص است که نتایج حاصل از مقایسه
و میرزایی و میردامادی  (1390های تحقیقاتی حیدری ساربان )تولیدی با یافته هایتعاونی

 مطابقت دارد. (1391)

توانمندسازی و میزان "همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید که زیر معیار 
استان خوزستان تولید  هایتعاونی در راستای موفقیت "آموزش مندی اعضاء از بهره

ت را به باالترین اولوی توجهقابل بافاصله فرهنگی -نسبت به سایر زیر معیارهای اجتماعی 
نیز  (2019های تحقیقاتی سروستانی و همکاران )خود اختصاص داده است که با یافته

استنباط نمود که شناسایی نیازهای آموزشی  گونهنیاتوان مطابقت دارد. لذا می
آنان و  ازیموردنهای تغییر نگرش، تغییر رفتار و انتقال مهارت باهدفن بردارابهره
برداران جهت ایجاد همگرایی با منافع جمعی حاصل از مشارکت در بهره ییافزاتوان

 .استتولید استان خوزستان  هایتعاونی نیاز موفقیتمدیریت آبیاری پیش
 شفافیت"است که زیر معیار  زوجی همچنین حاکی از آن های حاصل از مقایسهیافته

تای در راس "دولت گری انتقال مدیریت آبیاری به تعاونی تولید و کاهش تصدی در قانون
 سیاسی -تولید استان خوزستان نسبت به سایر زیر معیارهای حقوقی  هایتعاونی موفقیت
با  هازآنجاکبنابراین ؛ باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است توجهقابل بافاصله

اعتقاد بخش دولتی عدم  گری دولت وهای بدنه دولتی در کاهش تصدیتوجه به مقاومت
ت، اس متأسفانه این امر مسکوت مانده هافعالیت یسپاربرونبه واگذاری امور به مردم و 

خدمات مربوط به انتقال مدیریت  یسپاربرون منظوربهتمهیدات مقتضی ضروری است لذا 
گردد. در این خصوص  ینیبشیپو سازوکار اجرایی و عملیاتی آن  شدهمفراهآبیاری 

و  دستورالعملگردد ضمن اعمال شفافیت قانونی انتقال مدیریت آبیاری، پیشنهاد می
ت اهمی گردد. اجراهای مربوطه تهیه و تدوین و امر به نامه اجرائی آن در تمامی زمینهآئین

های صورت گرفته در قوانین باالدستی بررسی سبر اسااین امر به این دلیل است که 
و دستورالعمل مدونی در خصوص الزام به انتقال  پروتکلبخش آب وزارت نیرو هیچ 

ها وجود ندارد و حداکثر وظایف سازمان آب و برق استان مدیریت تأسیسات آبی به تشکل
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ی سند مل اساسبر  بردارانبران یا بهرههای آببه تشکل خوزستان به تحویل حجمی آب
آب )الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی( با توجه به شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی و 

ترین نقطه، تحویل نحوه تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب کشاورزی در مناسب
نبود  دالیلی چونبه  برانهای آبایجاد، حمایت و هدایت تشکلاست و  محدودشده

اجرایی و  ،یزیربرنامهو  های مختلف به سازمان مدیریتارائه طرحو  پشتوانه قانونی
زوجی زیر معیارهای  الزم به ذکر است که نتایج حاصل از مقایسه .عملیاتی نشده است

و  های تحقیقاتی مرادیتولیدی با یافته هایتعاونی موفقیت بر مؤثر سیاسی -حقوقی 
 مطابقت دارد. (13۸9علی بیگی )

تان اس در حوزه آبریز دیهای تولتعاونیارتقای عملکرد  باهدفاجرایی  هاشنهادیپسایر 
 :استهای آبیاری و زهکشی به شرح ذیل شبکه تیریبا تأکید بر مد نخوزستا

 )کنترلهای آبی های قومی و فرهنگی و مشخصات سامانهبا توجه به تفاوت

 هایشیوه و هادستگاهو  آب توزیع، آب تحویل، آب انتقال ،برداریبهره و

 در استان خوزستان الزم است پیشینه مدرن( و سنتی هایروش در آبیاری

بررسی و  هر منطقه در آن تحول سیر و کشاورزی آب برداریبهره نظام
برداری با تطبیق مسائل اجتماعی، فنی، ترین نظام بهرهترین و مطلوبمناسب

 بردارینظام بهره تشریح الزامات، نقاط قوت و ضعف هر اقتصادی و مالی با
 پیشنهاد گردد.

)ارتقای زیر  از آموزش ءمندی اعضابهرهتوانمندسازی و میزان  منظوربه
 زدر حوزه آبری دیهای تولتعاونیمعیارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد 

 شود ادارات تـرویج سـازمان جهـاد کـشاورزی،پیشنهاد می ن(استان خوزستا
ای در راسـتای و سـازمان آب منطقـه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کـل

های مستند و ترویجی، تهیه و پخش فیلم -هـای آموزشیبرگـزاری کـالس
جهـت و توانمندسازی آنان اد نگرش در کشاورزان جآموزشی در ارتباط با ای

 ران با همدیگر همکاری مـستمربدر تعاونی آب یریپذتیمسئولتـشکیل و 
و  هایدرس گروهشود با برگزاری داشـته باشـند. همچنـین پیشنهاد می

ران موفق، در راستای ایجاد بهای آبهای مختلف و معرفی تعاونیهمایش
ن، رابهـای آبانگیزه در دیگر روستاییان در جهت تشکیل و توسعه تعاونی

 .هـای اسـتواری برداشته شودگـام

های سـازوکارمالی لزوم توجه به  ی اقتصادی ودر راستای ارتقای زیرمعیارها
 ربطیذهای سازمانای از سوی منطقه ملی و یهایزیربرنامهحمـایتی در 
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شود سازمان جهـاد پیشنهاد میرسد. بدین منظور ضروری به نظر می
بـا همکـاری بانـک توسعه تعاون و بانک استان خوزستان کـشاورزی 

 ارتقای باهدفکشاورزی، تسهیالت و اعتبارات بانکی بـا بهـره خیلی کم 
ر دهای ایجاد و استقرار تعاونی توانایی مالی تعاونی تولید در تأمین هزینه

بران قرار دهد. همچنین با توجه بـه لزوم های آببرداران تعاونیاختیار بهره
ود شبران، پیشنهاد میدر حـوزه تعـاونی آب تکمیلییع تبـدیلی و ایجاد صـنا

-های آببا اعضای تعاونی یگذارهیسرمابخش خصوصی با همکاری و تسهیم 

نمایـد تـا باعث توسعه و تقویت هر چه بیشتر  یگذارهیسرمابران در این حوزه 
 .گرددمنطقه بران های آبتعاونی

 منظوربهیق، ضروری است تمهیدات مقتضی همچنین با عنایت به نتایج تحق
تـدوین الگـوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مـشارکت 

شاهد  روزروزبهتـا  فراهم گردد یطورجدبهبران، های آبکـشاورزان در تعاونی
 .باشیمدر منطقه بران های آبتوسعه تعاونی

 

 قدردانی و تشکر
 مالی هیچ نهادی نبوده است.این پژوهش تحقیق با حمایت 
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 منابع
تأمین امنیت آبی و غذایی  منظوربهوری آب کشاورزی (. شناخت و ارتقای بهره1383و خالدی، ه. )  احسانی، م.
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Abstract 
Cooperatives are one of the types of participatory management systems, which 

provide farmers with a role in decision-making and agricultural management by 
providing mechanisms. In this regard, water users' organizations are formed with the 
aim of reducing the role of government and increasing the role of water consumers and 
other local institutions in the management of irrigation networks and play a key role in 
optimal water consumption. Therefore, this study was conducted to evaluate the factors 
affecting the performance of production cooperatives in the catchment area of 
Khuzestan province with emphasis on the management of irrigation and drainage 
networks. The statistical population of the study consisted of all members of production 
cooperatives within the irrigation and drainage networks of Khuzestan province (N = 
5831). The sample size was determined using the sampling table of Bartlett et al. (2001) 
and by stratified random sampling method with proportional assignment (according to 
member production cooperatives), 361 people. The results of factor analysis indicate 
that the factors affecting the performance of production cooperatives in the catchment 
area of Khuzestan province include economic and financial, socio-cultural, legal-
political, managerial and technical factors. The results of multi-criteria analysis using 
AHP technique also showed that the management criterion is the highest priority for 
the success of production cooperatives compared to other criteria. In fact, this finding 
shows that the prerequisite for the success of production cooperatives in Khuzestan 
province is the improvement and empowerment of management structures in the areas 
of planning, organizing, coordinating, controlling, implementing and evaluating 
production cooperatives. Therefore, it is necessary to institutionalize the culture of 
creating participatory behavior among the members of each cooperative in the first step, 
and then to empower them in technical and professional dimensions. 
 

Keywords: Performance, Water Users Associations, AHP Technique, Expert 
Choice Software. 
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