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ویژگیهای مطلوب سازمانهای پشتیبانی کننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب
در نخلستانهای استان خوزستان
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لیزا نبهانی ،1احمد رضا عمانی*2و آزاده نوراله نوری وندی
 1دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی
2دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی
 3استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی
(تاریخ دریافت -94/9/11 :تاریخ تصویب)96/4/4 :

چکیده

هدف از این پژوهش ،شناسایی ویژگیهای مطلوب سازمانهای پشتیبانی کننده آموزش
مدیریت پایدار منابع آب در نخلستانهای استان خوزستان میباشد .کارشناسان ترویج
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی کلیه شهرستانهای
خرماخیز استان خوزستان ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند .با توجه به محدود بودن
جامعه آماری ،از روش تمام شماری جهت تکمیل پرسشنامه ،استفاده گردید .ابزار گردآوری
اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بود .بهمنظور تعیین روایی ابزار تحقیق ،از روش پانل
متخصصان استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
میزان پایایی پرسشنامه در وضعیت فعلی  0/95و در وضعیت مطلوب  0/90تعیین شد .با توجه
به نتایج حاصله میزان پایایی پرسشنامه در حد قابل قبول بود .یافتهها نشان داد که ویژگیهای
سازمانهای پشتیبانیکننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب در وضعیت فعلی و مطلوب دارای
اختالف معنیداری میباشد ( .) p ≤0/01در این مطالعه ،عالوه بر تعیین ویژگیهای فعلی
سازمانهای پشتیبانیکننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب ،ویژگیهای مطلوب سازمانهای
پشتیبانیکننده آموزش مدیریت پایدار منابع آب برای نخلکاران طراحی و شناسایی گردید که
برحسب اولویت ،حضور سازمانهای مردمی و انجمنهای کشاورزی ،توجه به یادگیری تیمی
و کار گروهی در سازمان ،اهمیت دادن به تواناییهای فردی در سازمان ،ایجاد آرمان و هدف
مشترک در سازمان ،در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :سازمانهای پشتیبانی کننده مطلوب ،ترویج کشاورزی ،مدیریت منابع آب،
نخلکاران استان خوزستان
مقدمه
فناوریهای زيادی وجود دارند كه در جهت حفاظت
از منابع طراحی شدهاند ،اما به دليل هزينههای باال و
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حفاظت از منابع توسط گروهی از نخلداران مورد
استفاده قرار میگيرد ،اما تعداد آنها بسيار اندك میباشد.
علت اين امر ،هزينهبر بودن كاربرد اين اقدامات و
فناوریهاست .نخلداران نمیتوانند به سادگی استفاده از
روشهای سنتی آبياری را قطع نموده و به آبياری تحت
فشار روی آورند و در عينحال ،به بقای محصول خود
اميدوار باشند .عالوه بر اين ،میبايست اقداماتی صورت
گيرد تا نخلداران نسبت به مزايا و سودآوری اين تغيير
اطمينان يابند .نخلداران در وارد كردن يك عنصر يا
الگوی جديد در نظام زراعی خود نياز به سرمايهگذاری
در بخش نيروی انسانی ،دانش و مهارتهای جديد
مديريتی دارند و از ديدشان اين فرايند نبايد با روند رو
به جلوی خود ،با افزايش هزينهها همراه باشد Mohebbi
) ،)et al., 2011كه در اينجا نقش ترويج و كاركردهای
آن به روشنی نمود پيدا میكند .زيرا فعاليتهای
ترويجی كه به دنبال توسعه دانش و مهارت مخاطبين
میباشد برای آنها هزينهای در برندارد.
ازآنجاكه فعاليتهای آموزشی و ترويجی نقش مهم
و حياتی در توسعه جوامع روستايی و كشاورزی ايفا می-
كند؛ شناسايی مشكالت و محدوديتهای اين فعاليتها
میتواند مسئوالن را در رفع مسايل و مشكالت در جهت
بهبود فعاليتهای آموزشی و ترويجی ياری دهد ( Souri
.)et al., 2012
در اين زمينه توجه به يكی از كاركردهای نظام ترويج
كشاورزی به عنوان يك سازوكار آموزشی و اطالعرسانی
میتواند با اطالعرسانی بهموقع وتقويت توان مديريتی
كشاورزان ،نقش كليدی در اين زمينه ايفا نمايد .موفقيت
نظام ترويج در انجام رسالت خود مستلزم بهرهگيری از
سازوكارها و تكنيكهايی است كه با توجه به جميع
شرايط بايستی برای توانمند ساختن كشاورزان بهكار
گرفته شود (.)Roosta et al., 2008
امروزه مشخص شده است كه برنامههای فعلی ترويج
در جهت دستيابی به كشاورزی پايدار كفايت الزم را
ندارند و مدل انتقال تكنولوژی توانايی الزم را برای
حركت در اين مسير نداشته و تحت تأثير چالشها و
نيروهای تغيير بسيار زيادی قرار میگيرد .تحقق
سازمانهای ترويجی يادگيرنده با هدف توانمندسازی
اربابرجوعان متنوع خود ،با تكيه بر ايجاد و تقويت

سرمايههای اجتماعی و انسانی و غيره از چالشهای
اصلی نظامهای ترويجی در بسياری از كشورهای جهان
میباشد ( .)Allahyari, 2008در طول سالها ،تجربه
جهانی نشان داده است كه در كنار توجه به ارتباطات و
نظامهای زراعی به عنوان دو مقوله اساسی در ارايه
خدمات ترويجی بايد به مديريت و سازماندهی نظامهای
خدمات رسانی ترويجی توجه نموده و از طريق نوآوری-
های نهادی تحوالت الزم را در اين زمينه فراهم آورد
(.)Shahbazi, 2004
تقريباً مسلم شده كه ترويج كشاورزی زمانی
عملكردی اثربخش خواهد داشت كه در قالب يك نظام
آموزشی فعاليت نمايد (.)Garforth & Lawrence, 1997
نظام ترويج كشاورزی ايران با سابقهای بيش از شش دهه
فعاليت در كشور ،هنوز از برخی مشكالت و موانع و
محدوديتها رنج میبرد و به يك بازسازی اساسی نياز
دارد تا بتواند به نحو مطلوبتری در خدمت مخاطبان
خود قرار گيرد و مسئوليت خطير خود را به انجام رساند
(.)Kianmehr & Hayati , 2012
با عنايت به ويژگیهای نظام ترويج ايران ،توجه به
طراحی نظام نوين ترويج و آموزش كشاورزی در مواردی
نظير توسعه پايدار و مديريت منابع آب بايد در اركان
نظام ترويج كشاورزی يعنی اهداف ،نوع بهرهبرداران،
محتوا و عرصه آموزشی ترويج ،روشهای آموزشی و
ترويجی ،فنآوری نشر ،سازمان و مديريت و عامالن
اجرايی ،صورت بگيرد (.(Mirzaei et al., 2007
بههمين دليل مطالعه حاضر برآن است تا با بررسی
ديدگاه كارشناسان ترويج كشاورزی كه در سطوح ستادی
و صفی در سازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان (در
مراكز جهاد كشاورزی دهستانها ،مديريت جهاد
كشاورزی شهرستانها و سازمان جهاد كشاورزی استان)،
در زمينه نخلستانهای اين استان فعاليت دارند ،به
شناسايی ويژگیهای فعلی و مطلوب سازمانهای
پشتيبانیكننده آموزش مديريت پايدار منابع آب برای
نخلكاران استان خوزستان بپردازد.
سازمانهاي ترويجی پشتيبانی کننده مديريت منابع
آب

در بررسی و نقد نظر پيرامون سازمان ترويج
كشورهای در حال توسعه و از جمله ايران ،صاحبنظران

نبهانی و همكاران :ويژگيهای مطلوب سازمانهای پشتيبانی كننده مديريت پايدار منابع آب ....
و كارگزاران ترويج عوامل متعددی را بهعنوان علل
ناكامیهای ترويج بر شمردهاند كه از جمله میتوان به
ساختار سازمانی آن اشاره نمود .در واقع ،بسياری
معتقدند كاميابیها و ناكامیهای ترويج را بايد در
ساختار سازمانی جستجو نمود ( ;Ommani et al, 2009
)Aghasi zadeh & Hoseini, 2004
تجربه نشان داده است كه خصوصاً در شرايط
نابرابری اجتماعی ،ترويج به وسيله نخبگان محلی و
كشاورزان برخوردار كنترل میشود .آنها درخواستهای
آموزشی و ترويجی خود را بر مراكز ترويجی و خدماتی
تحميل میكنند و كارشناسان ترويج و كشاورزی نيز
ترجيح میدهند بيشتر به نيازهای آنان توجه نمايند.
بنابراين ،بايد برای به دست گرفتن كنترل توسط
كشاورزان كوچكتر ،بهطور سازماندهی شده تالش كرد.
همچنين ،سازمان ترويج نيازمند رويههايی برای
تصميمگيری است تا كشاورزان محلی بتوانند پاسخگوی
مشاركت خود باشند (.)Ahmadvand et al., 2005
نارسايی در اين عنصر از نظام ترويج ،ساير قسمتها
و در نهايت ،عملكرد نظام را متاثر ساخته و آن را كاهش
میدهد .سازمان در هر زمان امكان دارد در معرض
آفتهای گوناگونی قرار میگيرد كه اين بيماریها
بايستی سريعاً شناسايی و رفع گردد .در اينجا تنها به
يك مورد اشاره میگردد .يك تشكيالت زمانی میتواند
بهطور منظم و دقيق كار كرده و از انحراف مصون بماند
كه دارای يك شبكه پسخوراند اطالعاتی قوی باشد
( .)Shabanali Fami, 1993شايد مهمترين سفارش
برای ساختار سازمانی ترويج آن است كه هر استان،
دارای واحد آموزشی ،انتشارات ،پژوهش ،مزارع نمايشی و
دور از نظام بوروكراسی اداری ،مستقل و دارای توان
اجرايی باشد (.)Zamani & Karami,1999
چنانچه هدف ترويج استفاده از مازاد محصوالت
روستايی برای توسعه شهری باشد و اگر ابزار عمده
ترويج شكل قوانين و مقررات به خود بگيرد بهگونهای كه
به جای حل مسئله و تشويق و ترغيب از آن قوانين و
مقررات استفاده شود در آن صورت سازمان ترويج شكل
ديوانساالرانه يا سلسله مراتبی به خود میگيرد و
كاركنان ميدانی ديگر هيچگونه شباهتی به افراد
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روستايی نخواهد داشت .اين امر فعاليتهای سازمان
ترويج را بی نتيجه خواهد گذاشت .سازمان ترويج بايد:
قادر به شناسايی گروههای هدف همگن مناسبی
باشد؛
قادر به ارزيابی درست نيازمندیها و ظرفيتهای
گروه هدف باشد؛
اجازه مشاركت و يا كنترل به گروههای هدف محلی
بدهد؛
قادر به كمك به گروههای هدف برای توسعه
سازمانهای اجتماعات محلی باشد؛
تحت شرايط عدم وجود دستورات هماهنگ قادر به
اتخاذ تصميم سريع در مورد عناصر نظام كاربرد دانش
كشاورزی باشد؛
به منبعی از ظرفيتهای مناسب حل مسئله
دسترسی داشته باشد با بتواند بر انواع مشكالت بزرگ
فائق آيد؛
قادر به رسيدگی به گروههای هدفی (مانند زنان
روستايی ،جوانان و غيره) باشد كه در دسترسی به آنها
مشكل دارد (.)Ahmadvand et al., 2005
اين شبكه بايد در هر زمان تغيير و تحوالت قسمتها
را به يكديگر و بويژه به مديران و برنامهريزان اطالع دهد.
گاهی اوقات خود بخشها قادر به تشخيص مثبت يا
منفی بودن روند تحوالت نمیباشند كه در اين مواقع
واحد تحقيقات بايستی موضوع را ارزيابی كرده و روشن
نمايد .يك شبكه پسخوراند قوی نياز به اطالعات جديد و
در گردش دارد تا مدير تشكيالت را در هدايت آن ياری
بخشد .ارسال گزارشهای كاری بهطور منظم و تحليل
آنها يكی از روشهای بسيار موثر در ايجاد اين شبكه
میباشد .گزارشهای مذكور بايستی مانند خون در
رگهای تشكيالت جريان پيدا كند و به عبارتی ،جهت
حركت يكطرفه نباشد ( ;Ommani et al, 2009
.)Shabanali Fami, 1993
در كتاب چالش با حرفهها،)1993( Chambers ،
رهيافت فرآيند يادگيری را در مقابل رهيافت انتقال
تكنولوژی مطرح میكند .او معتقد است رهيافت انتقال
تكنولوژی به لحاظ مديريت ،متناسب با سازمانهای
مكانيكی است .در اين گونه سازمانها ،نقشها ،تعهدات،
روندها و روشها دارای تعاريف ثابت و روشنی هستند و
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اقتدار در آنها سلسله مراتبی است ،شيوههای مديريت،
تنبيهی و ارتباطات عمودی و بسته است .اما در رهيافت
فرآيند يادگيری ،مديريت سازمان از نوع ارگانيك است.
در اين سازمانها ،نقشها ،تعهدات ،روندها و روشها
دارای تعاريف انعطاف پذير و متغيرند و اقتدار به يك
اندازه بين همه تقسيم شده است و ارتباطات افقی و آزاد
است .سازمانهای ارگانيك برای انطباق با محيطهای
متغير مناسبند.
 ،)2003( Mar Cho & Bolandدر مقاله پيوندهای
سازمانی برای اجرای رهيافتهای ترويج مشاركتی در
ميانمار ،ضمن تقبيح رهيافتهای انتقال فناوریTOT 1
و ناتوانی آن در پايداری در كشاورزی و ضمن تاييد
حرفهگرايی نوين و حركت سازمانها از سبك ياددادن به
يادگيری ،به رهيافتهای مشاركتی تسهيل كنندهتر كه
بيشتر روی جوامع تمركز دارند تا روی افراد ،اشاره
میكنند .آنها به بيان ضرورت جهتگيری مجدد در
سازمانهای تحقيق و ترويج پرداخته و بيان میكنند كه
اگر هدف توانمندسازی مردم محلی است ،تحقيق نياز
دارد كه روشهای مشاركتیتری را بر عهده بگيرد.
سازمان تحقيق بايد يك رهيافت ارباب رجوع – مدار و
حل مساله را مدنظر قرار دهد ،رهيافتی كه به
فناوریهای خاص و منطقهای معين محدود نشود.
سيستمهای تحقيق و ترويج به ايجاد شراكت بين
سازمانهای دولتی ،غير دولتی و شركتهای بخش
خصوصی و انجمنهای كشاورزی نياز دارد .ترويج نقش
مهمی در ايجاد پيوند بين كشاورز و خدمات پشتيبانی
كننده ايفا میكند.
در حال حاضر كمترين ميزان توجه در خصوص
تأكيد بر استفاده از هدايت و رهبری مهمترين ابزار
مديريتی میباشد 6 .ويژگی مهم سازمانهای ترويجی از
ديدگاه كارشناسان ترويج به ترتيب اولويت عبارتند از:
1ـ ارتباط و همكاری بين سازمانهای ترويج ،تحقيق و
آموزش كشاورزی NGO ،ها2 ،ـ ايجاد آرمان و هدف
مشترك3 ،ـ ارتباطات افقی و آزاد در سازمان4 ،ـ تمركز
زدايی5 ،ـ توجه به يادگيری تيمی و كارگروهی در
1 - TRANSFER OF TECHNOLOGY

سازمان و 6ـ تكثرگرايی ،اين در حالیست كه بايد توجه
زيادی به استفاده از هدايت و رهبری به عنوان اولين
ويژگی سازمانهای ترويجی داشت ( Khabazzade,
 )2005( Shahvali & Ahmadvand .)2011موفقيت
ترويج كشاورزی در آينده را منوط به داشتن مديريتی
اثربخش میدانند كه از هدايت و رهبری به عنوان
مهمترين ابزار مديريت ،در دستيابی به اهداف استفاده
كند.
در تحقيقات  (2005( Ahmadvand et alبه
ارتباطات و شناخت اطالعات فنی ،خصوصیسازی و
سرمايهگذاری در اين زمينه به عنوان مواردی ياد شده
است كه ترويج و آموزش كشاورزی در آينده بايد به آن
توجه نمايد و خصوصیسازی ،توسعه منابع انسانی و
تجديد ساختار را از روندهای سازمانی ترويج و آموزش
كشاورزی بر میشمرند .به عقيده ايشان تمركززدايی در
خدمات ترويجی و تجديد ساختار در برنامهريزیها و
سازماندهی فعاليتهای مشاورهای و ترويجی از روندهای
قرن بيست و يكم برای ترويج و آموزش كشاورزی به
شمار میرود .بنابراين ،تمركززدايی ،با توجه به پايداری و
بحرانهای زيستمحيطی و تجديد ساختار ،بايد در
جهت مشاركت هر چه بيشتر كشاورزان و گروههای آنها
در برنامههای ترويج و آموزش كشاورزی لحاظ شود.
ايشان از قول  ،Riveraآينده ترويج كشاورزی را در
گروی انتقادات شديد به بخش دولتی و خصوصیسازی
بر پايه جهانی شدن میدانند كه از اواسط دهه 1980
آغاز شده است Rivera .خصوصیسازی در ترويج
كشاورزی را فرصتی نهايی در شرايط جهانی برای آينده
كشاورزی میداند و توسعه آن در جهان را الزم و
ضروری قلمداد میكند .او معتقد است كه ترويج
كشاورزی در آينده بايد به سمت خصوصیسازی بخش
دولتی ،تجديد ساختار و تمركززدايی روی آورد ،و
خصوصیسازی را به خصوصیسازی بازرگانی،
خصوصیسازی به شكل پرداخت هزينه و نظامهای
اعتباری ،خصوصیسازی تدريجی و خصوصیسازی كند
و آهسته تقسيم میكند(1999) Gholinia & Zarifian .
در مقالهای تحت عنوان :كنكاشی در روند تكامل ترويج و
آموزش كشاورزی با تأكيد بر مأموريتهای آينده ،تجديد
ساختار و خصوصیسازی در ترويج كشاورزی را الزم

نبهانی و همكاران :ويژگيهای مطلوب سازمانهای پشتيبانی كننده مديريت پايدار منابع آب ....
میدانند و استفاده مطلوب از فنون ارتباطی را توصيه
میكنند )2000( Qamar .بر اين باور است كه
خصوصیسازی به معنای تمركززدايی از رويكردها و
تحوالتی است كه بر آموزش و ترويج كشاورزی وارد شده
است .تحقيقات ايشان مؤيد اين است كه برای سازمان-
های ترويجی بايد تكثرگرايی(همكاری بين ترويج بخش
دولتی ،خصوصی و غير دولتی) صورت گيرد.
در مقاله پشتيبانی كشاورزی پايداراز طريق ترويج در
آسيا )1997( Garforth & Lawrence ،اينگونه عنوان
شده است كه رويداد عمده تمركززدايی تصميمگيری،
برنامهريزی و مديريت در خدمات ترويج بخش دولتی
است .درحالیكه اين موضوع در اصل بايد گروههای
ترويج محلی را قادر به پاسخگويی به مسايل زيست-
محيطی پيش روی اربابرجوع هايشان سازد و آنها را
بهطور مستقيم در تعيين اولويتها برای پشتيبانی
سازمان درگير نمايد .همچنين ،در جايیكه برنامهريزی
پايين به باال و پاسخگويی به مخاطبان وجود دارد و
ارتباط مستقيمی بين اولويتهای شناسايی شده محلی و
برنامههای تحقيق محلی وجود دارد پيشرفتهای خوبی
ديده شده است.
 )2008) Allahyariدر تحقيقات خود به اين نتيجه
دست يافت كه در حال حاضر ويژگیهای تكثرگرايی،
ارتباط بين تحقيق ،ترويج و آموزش و تمركززدايی به
عنوان سه ويژگی اساسی سازمانهای پشتيبان كشاورزی
پايدار ،كمترين ميزان توجه را به خود اختصاص دادهاند
اما استفاده از هدايت و رهبری به عنوان يكی از ابزارهای
مديريتی در حال حاضر بيش از ساير ويژگیها در نظام
ترويج كشاورزی ايران مورد توجه میباشد .ايشان يكی از
مهمترين ويژگیهای مطرح شده برای سازمانهای
پشتيبان كشاورزی پايدار را حركت سازمانهای سنتی
به سمت ايجاد سازمانهای فراگير (يادگيرنده) میباشد
كه از ويژگیهای چنين سازمانهايی را میتوان به ايجاد
آرمان و هدف مشترك در سازمان ،توجه به يادگيری
تيمی و كارگروهی در سازمان ،تسلط ديدگاههای جامع-
نگری ،سيتمی و فرارشتهای در سازمان و اهميت دادن
به توانايیهای فردی در سازمانها اشاره نمود.
 )2011( Khabazzadeدر نتايج تحقيقات خود اظهار
میدارد كه يك نظام ترويج مطلوب متناسب با اهداف
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تحقيق بايد به ويژگی سازمانها به ترتيب :استفاده از
هدايت و رهبری به عنوان مهمترين ابزار مديريتی ،توجه
به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان ،اهميت دادن
به توانايیهای فردی در سازمان ،حضور سازمانهای
مردمی و انجمنهای كشاورزان ،تسلط ديدگاههای
جامعنگری ،سيستمی و فرارشتهای در سازمان ،تمركز
زدايی ،ايجاد آرمان و هدف مشترك و تكثرگرايی توجه
نمايد.

مواد و روشها
بهمنظور دستيابی به هدف پژوهش در اين منطقه
از يك مطالعه كاربردی از نوع پژوهشهای توصيفی با
كمك روش پيمايشی مقطعی استفاده شد .فرضيهای كه
در اين پژوهش ،محقق به دنبال رد و يا تاييد آن بوده
است اين بود كه در شرايط موجود و مطلوب بين
ويژگیهای سازمانهای پشتيبانیكننده ترويج مديريت
منابع آب برای نخلكاران استان خوزستان ،اختالف معنی
داری وجود دارد.
سوال تحقيق :ويژگیهای مطلوب سازمانهای
پشتيبانی كننده ترويج مديريت منابع آب برای نخل-
كاران استان خوزستان چه میباشند؟
ابزار گردآوری اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه
بوده است و بر اساس اهداف ،سؤالها و فرضيههای
تحقيق تدوين شده است كه با توجه به محدود بودن
جامعه آماری ،از روش تمام شماری جهت تكميل
پرسشنامه استفاده گرديد .برای اين منظور بر اساس
مرور ادبيات صورت گرفته از يك پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است .كارشناسان ترويج كشاورزی
سازمان جهاد كشاورزی استان و مديريت جهاد
كشاورزی كليه شهرستانهای خرماخيز استان
خوزستان ،جامعه آماری اين تحقيق را تشكيل دادند .با
توجه به محدود بودن جامعه آماری ،از روش تمام
شماری جهت تكميل پرسشنامه ،استفاده گرديد .حجم
جامعه آماری  150نفر بود .نظرات كارشناسان ترويج را
درباره اجزاء سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش
مديريت پايدار منابع آب ،در دو وضعيت ميزان تأكيد
فعلی بر هر يك از گويهها و نيز ميزان ضرورت تأكيد بر
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هر يك از گويهها جهت دستيابی به مديريت منابع آب
در نخلستانهای استان خوزستان ،مورد بررسی قرار
گرفت .به منظور بررسی ميزان توجه بر هريك از ويژگی
سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب
در وضعيت فعلی و مطلوب از طيف ليكرت  5سطحی (1
= خيلی كم  =2كم  =3متوسط  =4زياد  =5خيلی زياد )
استفاده شده است.
بهمنظور تعيين روايی ابزار تحقيق ،از روش پانل
متخصصان استفاده شده است به اين شرح كه چندين
نسخه از پرسشنامه طراحی شده را در اختيار اساتيد،
كارشناسان و متخصصان ترويج كشاورزی ،قرار داده و از
آنها خواسته شد كه در رابطه با سؤالهای پرسشنامه
نظرات خود را بيان نمايند .پس از دريافت نظرات و انجام
اصطالحات ،تعدادی از پرسشنامههای اصالح شده را با
استفاده از تعدادی مخاطبين تحقيق تكميل كرده و
درباره محتوا و طوالنی بودن پرسشنامه از آنها
نظرخواهی شد .در پايان ،پرسشنامه نهايی تهيه و آماده
سنجش پايايی شد .ميزان پايايی ويژگیهای سازمانهای
پشتيبانی كننده آموزش مديريت پايدار منابع برای نخل-
كاران استان خوزستان در وضعيت فعلی 0/95و در
وضعيت مطلوب  0/90میباشد .با توجه به اينكه نرخ
بازگشت پرسشنامه  86/7درصد بوده است؛ در نهايت،
 130پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.
مؤلفههای تحقيق شامل ويژگیهای سازمانهای
پشتيبانی كننده آموزش مديريت پايدار منابع آب،
سطوح وضعيت فعلی و مطلوب و ويژگیهای شخصی و
حرفهای كارشناسان ترويج كشاورزی میباشند .در انجام
اين تحقيق از دو روش آمار توصيفی و استنباطی
استفاده میشود .آمار توصيفی شرايط موجود را توصيف
میكند و با استفاده از جداول توزيع فراوانی و محاسبه
آمارههای فراوانی ،درصد ،درصد تجمعی و با استفاده از
شاخصهای گرايش به مركز مثل ميانگين و نيز آماره-
های پراكنش از مركز از جمله واريانس و انحراف معيار،
دامنه و ضريب تغييرات ،به توصيف متغيرهای مورد
مطالعه میپردازد .در بخش آمار استنباطی از آزمون
ويلكاكسون و تحليل عاملی استفاده گرديد .محاسبات
آماری اين تحقيق بوسيله نرم افزار  spssنسخه  17انجام
گرفته است.

نتایج تحقیق
در ابتدا ،در بخش آمار توصيفی برخی ويژگیهای
شخصی و حرفهای كارشناسان ترويج استان خوزستان
توصيف میگردد و در قسمتهای بعدی ،آمارههای
توصيفی درخصوص نگرش كارشناسان درباره ويژگیهای
سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش مديريت پايدار
منابع آب در شرايط موجود و مطلوب ارايه میگردد.
ويژگیهاي شخصی پاسخگويان

يافتههای تحقيق نشان داد كه از  130كارشناس
مورد مطالعه بر حسب گروههای سنی 54/6 ،درصد با
فراوانی  71نفر در گروه سنی  23تا  37سال40/8 ،
درصد با فراوانی  53نفر در گروه سنی  38تا  52سال و
 4/6درصد با فراوانی  6نفر در گروه سنی  53تا  68سال
قرار داشتند .ميانگين سن پاسخگويان  38سال ،كم
سنترين فرد جامعه مورد مطالعه 23 ،سال و مسنترين
آنها  68سال داشته است .از لحاظ جنسيت 72 ،نفر
( )55/4درصد از كارشناسان را مردان و  58نفر (44/6
درصد) از آنها را زنان تشكيل دادهاند .بررسی ميزان
تحصيالت پاسخگويان نشان داد كه  69نفر (53/1
درصد) از پاسخگويان دارای تحصيالت كارشناسی57 ،
نفر( 43/8درصد) از پاسخگويان نيز دارای تحصيالت
كارشناسی ارشد و  4نفر ( 3/1درصد ) از پاسخگويان
دارای تحصيالت دكترا بودند .كارشناسان ترويج مورد
مطالعه بر حسب سابقه فعاليت 23/1 ،درصد با
فراوانی 30نفر سابقه فعاليت  5سال و كمتر25/4 ،
درصد با فراوانی  33نفر سابقه فعاليت  6تا  10سال،
 18/5درصد با فراوانی  24نفر سابقه فعاليت  11تا 15
سال 16/2 ،درصد با فراوانی  21نفر سابقه فعاليت  16تا
 20سال و  16/9درصد با فراوانی  22نفر سابقه فعاليت
 21سال و بيشتر داشتند .كمترين سابقه فعاليت جامعه
مورد مطالعه 1 ،سال و بيشترين آن  30سال بوده است.
ويژگیهاي سازمانهاي پشتيبانی کننده ترويج
مديريت منابع آب در شرايط موجود

رتبهبندی گويههای ويژگی سازمانهای پشتيبانی
كننده ترويج مديريت منابع آب در شرايط موجود ،بر
حسب ميانگين نمرات ،انحراف معيار و در نتيجه ،ضريب
پراكندگی نمرات پاسخگويان نشان داد كه در حال
حاضر 5 ،ويژگی بارز سازمانهای ترويجی پشتيبانی

نبهانی و همكاران :ويژگيهای مطلوب سازمانهای پشتيبانی كننده مديريت پايدار منابع آب ....
كننده مديريت منابع آب به ترتيب اولويت عبارتند از:
توجه به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان،
ارتباط افقی و آزاد در سازمان ،اهميت دادن به
توانايیهای فردی در سازمان ،انعطاف پذيری نقشها،
تعهدات ،روندها و روشها در سازمان و ايجاد آرمان و
هدف مشترك در سازمان (جدول .)1توجه به يادگيری
تيمی و كار گروهی در سازمان به عنوان مهمترين
ويژگی درنظر گرفته شده است كه نشان از جايگاه
مطلوب اين مؤلفه بهعنوان ويژگی مورد تأكيد در
وضعيت فعلی برای سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده
مديريت منابع آب است.
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البته الزم به ذكر است كه بهطور كلی ،بر اساس
جدول ( )2اكثر پاسخگويان ( 67/7درصد) معتقدند كه
ميزان تأكيد بر هر يك از ويژگیهای سازمانهای
ترويجی پشتيبانیكننده مديريت منابع آب در وضعيت
فعلی بيشتر در حد كم و متوسط (ميانگين كل=
 )2/551میباشد .به عنوان مثال ،بر اساس جدول،1
توزيع فراوانی پاسخگويان نشان میدهد كه  36/9درصد
( 48نفر) آنها معتقدند كه در حال حاضر توجه به ويژگی
يادگيری تيمی و كارگروهی در سازمان در حد متوسط و
 33/1درصد ( 43نفر) معتقدند كه در حد كم میباشد.

جدول  -1رتبهبندی ميزان توجه بر هريك از گويههای ويژگی سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب بر حسب
ميانگين ،انحراف معيار و ضريب تغييرات در وضعيت فعلی
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16/2

56
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3
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3
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2
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1
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0/92

0/358

2

درصد

14

10/8

43

33/1

48

36/9

24

18/5

1

0/8

2/65

0/92

0/350

1

فراوانی

S.D

C.V

درصد

نتيجه كلی

ميانگين

توجه به يادگيری تيمی و
كار گروهی در سازمان
ارتباط افقی و آزاد در
سازمان
به
دادن
اهميت
توانايیهای فردی در
سازمان
انعطاف پذيری نقشها،
تعهدات ،روندها و روشها
در سازمان
ايجاد آرمان و هدف
مشترك در سازمان
حضور سازمانهای مردمی
و انجمنهای كشاورزی
تسلط ديدگاههای جامع
و
سيستمی
نگری،
فرارشتهای در سازمان
همكاری بين سازمانهای
ترويج ،تحقيق و آموزش،
انجمنهای كشاورزی و
NGOها
تمركززاديی
تكثرگرايی

كم

زياد

اولويت

ويژگیهای سازمانهای
پشتيبانی كننده آموزش
مديريت منابع آب

بسياركم

متوسط

بسيار زياد
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جدول2ـ ميزان توجه به وضعيت فعلی به ويژگی سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب از نظركارشناسان ترويج
ميزان توجه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بسيار پايين
پايين
متوسط
باال
بسيار باال

23
55
33
17
2

17/7
42/3
25/4
13/1
1/5

17/7
60/0
85/4
98/5
100

جمع

130

100

ويژگیهاي سازمانهاي پشتيبانی کننده آموزش

مقايسه ويژگی سازمانهاي پشتيبانیکننده آموزش

مديريت منابع آب در شرايط مطلوب

مديريت منابع آب در شرايط موجود و مطلوب

جدول ( )3ميزان ضرورت تأكيد بر ويژگیهای
سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش مديريت منابع آب
در شرايط مطلوب برای نخلكاران استان خوزستان را
نشان میدهد .دادههای بهدست آمده نشان میدهد كه
 46/9درصد ( 61نفر) پاسخگويان معتقدند كه بايد تا
حد زياد و  41/5درصد ( 54نفر) پاسخگويان معتقدند
كه بايد تا حد بسيار زيادی بر حضور سازمانهای مردمی
و انجمنهای كشاورزی ،به عنوان اولين اولويت ويژگی
سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده مديريت منابع آب
تأكيد نمود .در بقيه گويهها نيز پاسخگويان معتقد بودند
كه بايد تأكيد زياد و بسيار زيادی داشت .رتبهبندی
گويههای ويژگی سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش
مديريت منابع آب برای نخلكاران استان خوزستان در
وضعيت مطلوب ،بر حسب ميانگين نمرات ،انحراف معيار
و در نتيجه ضريب پراكندگی نشان داد كه در آينده
ترويج  5اولويت مهم ويژگی سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده مديريت منابع آب برای نخلكاران
استان خوزستان از ديدگاه كارشناسان ترويج ،به ترتيب
اولويت عبارتند از :حضور سازمانهای مردمی و
انجمنهای كشاورزی ،توجه به يادگيری تيمی و كار
گروهی در سازمان ،اهميت دادن به توانايیهای فردی در
سازمان ،ايجاد آرمان و هدف مشترك در سازمان ،ارتباط
افقی و آزاد در سازمان (جدول.)3

در بخش آمار استنباطی با توجه به فرضيه مورد
نظر "در شرايط موجود و مطلوب بين ويژگیهای
سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش مديريت منابع آب
برای نخلكاران بر اساس ديدگاه كارشناسان ترويج
كشاورزی اختالف معنیداری وجود دارد" ،نتايج تجزيه و
تحليل آماری در جدول ( )4نشان دهنده مقايسه
ميانگين اختالفهای منفی و مثبت درباره ميزان توجه
به وضعيت فعلی و ميزان ضرورت توجه ترويج كشاورزی
به سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع
آب برای نخلكاران است .بهمنظور سنجش فرضيه مورد
نظر از آزمون تفاوت رتبهای ويلكاكسون استفاده شد.
آزمون ويلكاكسون هنگام مقايسه دو گروه همبسته
پيرامون يك متغير رتبهای كاربرد دارد ( & Ommani
 .)Noorivandi, 2014بر اساس آزمون تفاوت رتبهای
ويلكاكسون ،آماره  zبرابر  9/681با سطح معناداری 99
درصد( )sig<0/01بهدست آمد كه نشاندهنده اختالف
معنادار بين ميزان توجه به وضعيت فعلی و ميزان
ضرورت توجه به سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش
مديريت منابع آب است .بنابراين ،با توجه به نتايج
حاصل فرضيه مورد نظر تأييد میگردد .به عنوان مثال
در مقايسه ويژگی سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش
مديريت منابع آب در شرايط موجود و مطلوب ايجاد
آرمان و هدف مشترك در سازمان به عنوان يك ويژگی
سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب
در شرايط مطلوب مورد توجه میباشد كه در شرايط
موجود كمتر به آن توجه شده است.
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نبهانی و همكاران :ويژگيهای مطلوب سازمانهای پشتيبانی كننده مديريت پايدار منابع آب ....
جدول  -3رتبهبندی ميزان توجه بر هريك از گويههای ويژگی سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب بر حسب
ميانگين ،انحراف معيار و ضريب تغييرات در وضعيت مطلوب
فراوانی

درصد

فراوانی

-

-

5

3/8

19

14/6

64

49/2

42

32/3

4/10

0/78

0/192

5

1

0/8

3

2/3

27

20/8

71

54/6

28

21/5

3/93

0/76

0/194

6

-

-

3

2/3

27

20/8

57

43/8

43

33/1

4/07

0/79

0/195

7

-

-

8

6/2

19

14/6

61

46/9

42

32/3

4/05

0/84

0/209

8

1

0/8

4

3/1

22

16/9

41

31/5

62

47/7

4/22

0/89

0/211

9

1

0/8

8

6/2

22

16/9

46

35/4

53

40/8

4/09

0/94

0/231

10

درصد

درصد

-

-

4

3/1

23

17/7

68

52/3

35

26/9

4/03

0/75

0/188

4

فراوانی

1

0/8

2

1/5

18

13/8

69

53/1

40

30/8

4/11

0/75

0/183

3

درصد

-

-

2

1/5

22

16/9

66

50/8

40

30/8

4/10

0/72

0/177

2

فراوانی

-

-

2

1/5

13

10/0

61

46/9

54

41/5

4/28

0/70

0/165

1

فراوانی

ارتباط و همكاری بين
سازمانهای ترويج ،تحقيق و
آموزش كشاورزی ،انجمنهای
كشاورزی و NGOها
تكثرگرايی

S.D

C.V

درصد

تسلط ديدگاههای جامع نگری،
سيستمی و فرارشتهای در
سازمان
انعطاف پذيری نقشها،
تعهدات ،روندها و روشها در
سازمان
تمركززاديی

ميانگين

حضور سازمانهای مردمی و
انجمنهای كشاورزی
توجه به يادگيری تيمی و كار
گروهی در سازمان
اهميت دادن به توانايیهای
فردی در سازمان
ايجاد آرمان و هدف مشترك
در سازمان
ارتباط افقی و آزاد در سازمان

كم

زياد

اولويت

ويژگیهای سازمانهای
پشتيبانی كننده آموزش
مديريت منابع آب

بسيار كم

متوسط

بسيار زياد

جدول  -4مقايسه ويژگی سازمانهای پشتيبانیكننده آموزش مديريت منابع آب در شرايط موجود و مطلوب
رديف

سازمانهاي پشتيبانی کننده آموزش مديريت منابع آب

تغييرات منفی

تغييرات مثبت

N

Mean
Rank
23/00

98

24/00

104

53/28

24/50
33/17

105
98

55/36
51/55

107
105

55/79
54/57

8/835
8/968

56/85

8/939

0/000

8/514

0/000

8/312
9/351

0/000
0/000

2

N

Z

sig

Mean
Rank
51/06

8/670
8/964

0/000

8/929
8/506

0/000
0/000
0/000
0/000

1

ايجاد آرمان و هدف مشترك در سازمان

2

توجه به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان

1

3
4

تسلط ديدگاههای جامع نگری ،سيستمی و فرارشتهای در سازمان
اهميت دادن به توانايیهای فردی در سازمان

3
3

5
6

انعطاف پذيری نقشها ،تعهدات ،روندها و روشها در سازمان
ارتباط افقی و آزاد در سازمان

3
2

45/17
24/00

7

ارتباط وهمكاری بين سازمانهای ترويج ،تحقيق وآموزش كشاورزی،
انجمنهای كشاورزی NGO ،ها

3

43/83

109

8

تكثرگرايی (همكاری بين ترويج بخش دولتی ،خصوصی و غير دولتی)

6

47/67

107

57/52

9
10

تمركززاديی (مديريت پايين به باال و تفويض اختيار عمل و ابتكار به كاركنان)
حضور سازمانهای مردمی و انجمنهای كشاورزی

4
2

54/00
17/50

101
114

52/96
59/22

0/000
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تحليل عاملی

يكــی ازروشهــای آمــاری بــرای تجزيــه اطالعــات
موجود در مجموعه دادهها ،روش تجزيه تحليل عامـلهـا
يا تحليل عاملی است .عمدهترين هدف استفاده از تحليل
عاملی ،خالصه كردن و دسته بندی متغيرها به عامـلهـا
(اكتشافی) اسـت .در ايـن بخـش بـه منظـور شناسـايی
ويژگــیهــای ســازمانهــای تــرويج مــديريت منــابع آب
دروضعيت مطلوب بـرای نخـلكـاران اسـتان خوزسـتان
انجام گرديد.
شناسايی ويژگیهاي سازمانهاي ترويج مديريت منابع
آب دروضعيت مطلوب

به منظور اطمينان از انسجام درونی متغيرها و
كفايت تعداد آنها و تشخيص مناسب بودن دادهها برای
انجام تحليل عاملی ،از آزمون  KMOو آزمون بارتلت
استفاده میشود .نتايج نشان داد كه مقدار آماره ،KMO
 0/890بود و آماره بارتلت نيز  681/624با سطح معنی-
داری  0/000بود .بنابراين ،متغيرها برای تحليل عاملی
مناسبند.
برای تعيين تعداد عاملها معيار مقدار ويژه معيار
قابل اعتمادی بهنظر میرسد .بنابراين ،از روش كيسر
استفاده شد و عاملهايی كه مقدار ويژه آنها بهطور قابل
مالحظهای بزرگتر از  1باشد انتخاب شدند .بر اساس

نتايج حاصل از تحليل عاملی ،دو عامل كه قابليت تبيين
بخشی از واريانس كل متغيرها را دارند ،استخراج شد و
پس از چرخش عاملی عاملهای استخراج شده به شيوه
وريماكس ،مشخص شد كه اين دو عامل در مجموع
 54/73درصد از تغييرات متغير ويژگیهای سازمانهای
ترويج مديريت منابع آب برای نخلكاران استان
خوزستان را تبيين میكنند (جدول.)5
جدول5ـ عاملهای استخراج شده از تحليل عاملی در ارتباط
با ويژگیهای سازمانهای پشتيبانی كننده آموزش مديريت
منابع آب
مقدار ويژه

درصد واريانس
تبيينشده

درصد واريانس
تجمعی

عاملها
عامل اول

3/421

33/42

33/42

عامل دوم

2/329

18/31

54/73

سپس ،برای شناسايی متغيرهای مربوط به هر عامل
و نيز تفسير نمودن عاملها ،از ماتريس مربوط به بار
عاملی متغيرها استفاده شد .بررسی متغيرهای مربوط به
عامل اول نشان داد كه اين متغيرها مربوط به
تمركززدايی بوده ،بنابراين اين عامل تمركززدايی و
جامعنگری نامگذاری گرديد .عامل دوم نيز تكثرگرايی و
مشاركتگرايی ،نامگذاری شد (جدول .)6

جدول6ـ مشخصات عاملهای استخراج شده از تحليل عاملی در ارتباط با ويژگیهای سازمانهای ترويج
شماره عامل

متغيرهای مربوط به آن

بار عاملی هر متغير

تمركززدايی و جامعنگری

عامل اول:

تكثرگرايی و مشاركتگرايی

عامل دوم:

انعطاف پذيری نقشها ،تعهدات ،روندها و روشها در سازمان

0/835

ار تباط و همكاری بين سازمانهای ترويج ،تحقيق و آموزش كشاورزی ،انجمنهای
كشاورزی NGO ،ها

0/833

تسلط ديدگاههای جامع نگری ،سيستمی و فرارشتهای در سازمان

0/790

توجه به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان

0/787

تمركززاديی (مديريت پايين به باال و تفويض اختيار عمل و ابتكار به كاركنان)

0/766

تكثرگرايی (همكاری بين ترويج بخش دولتی ،خصوصی و غير دولتی)

0/765

ايجاد آرمان و هدف مشترك در سازمان

0/737

ارتباط افقی و آزاد در سازمان

0/708

اهميت دادن به توانايیهای فردی در سازمان

0/603

حضور سازمانهای مردمی و انجمنهای كشاورزی

0/517

نبهانی و همكاران :ويژگيهای مطلوب سازمانهای پشتيبانی كننده مديريت پايدار منابع آب ....
بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی توجه به وضعيت فعلی ترويج مديريت منابع
آب پيرامون ويژگی سازمانهای ترويجی پشتيبانی
كننده متناسب با شرايط نخلكاران حاكی از آن است
كه در حال حاضر فعاليتهای ترويج برای نخلكاران
استان خوزستان ،توجه اندكی به سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده متناسب با مديريت منابع آب برای
نخلكاران استان خوزستان دارد .بهطوريكه حدود 67/7
درصد پاسخگويان ميزان اين توجه را در حد كم و
متوسط میدانند .البته در حدود  70درصد از
پاسخگويان توجه به يادگيری تيمی و كار گروهی در
سازمان را در حد متوسط و كم ويژگی سازمانهای
ترويجی پشتيبانی كننده میدانند.
در حال حاضر از ديدگاه كارشناسان ترويج ،كمترين
ميزان توجه و تأكيد بر روی ويژگی سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده مديريت منابع آب پيرامون نخلكاران
بر روی تكثرگرايی است ،بهطوریكه  40/8درصد از
پاسخگويان معتقدند كه اين ميزان توجه در حد كم
و 18/5درصد از پاسخگويان معتقدند كه اين ميزان
توجه در حد متوسط میباشد .بر اساس ميانگين رتبهای
دو ويژگی تمركزگرايی (ميانگين=  2/53و انحراف
معيار= )1/04و تكثرگرايی ( ميانگين= 2/51و انحراف
معيار= )1/08در شرايط فعلی در اولويتهای انتهايی قرار
گرفتند كه نشان از توجه كم به آنها میباشد.
رتبهبندی گويههای ويژگی سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده مديريت منابع آب در توجه به وضعيت
فعلی ،بر حسب ميانگين نمرات ،انحراف معيار و در
نتي جه ضريب پراكندگی نمرات پاسخگويان نشان داد كه
در حال حاضر  5ويژگی سازمانهای ترويجی پشتيبانی-
كننده مديريت منابع آب به ترتيب اولويت عبارتند از:
توجه به يادگيری تيمی و كارگروهی در سازمان ،ارتباط
افقی و آزاد در سازمان ،اهميت دادن به توانايیهای
فردی در سازمان ،انعطاف پذيری نقشها ،تعهدات،
روندها و روشها در سازمان و ايجاد آرمان و هدف
مشترك در سازمان ،البته الزم به ذكر است كه ميزان
توجه به وضعيت فعلی بر هر يك از روشهای فوق
بيشتر در حد كم و متوسط میباشد.
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نتايج حاصل از اين پژوهش حاكی از آن است كه در
حال حاضر ترويج مديريت منابع آب به هيچيك از
ويژگیهای سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده
متناسب با شرايط نخلكاران استان خوزستان توجه
كافی ندارد كه اين مسأله ضرورت بازانديشی در تعريف
ويژگی سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده تأمين
كننده مديريت را ضروری مینمايد .برای اين منظور،
نتايج رتبهبندی گويههای ويژگی سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده مديريت منابع آب برای نخلكاران
استان خوزستان در وضعيت مطلوب ،بر حسب ميانگين
نمرات ،انحراف معيار و در نتيجه ضريب پراكندگی نشان
داد كه در آينده  5اولويت مهم ويژگی سازمانهای
ترويجی پشتيبانی كننده مديريت منابع آب برای نخل-
كاران استان خوزستان از ديدگاه كارشناسان ترويج ،به
ترتيب اولويت عبارتند از :حضور سازمانهای مردمی و
انجمنهای كشاورزی ،توجه به يادگيری تيمی و كار
گروهی در سازمان ،اهميت دادن به توانايیهای فردی در
سازمان ،ايجاد آرمان و هدف مشترك در سازمان ،ارتباط
افقی و آزاد در سازمان .بهطوریكه  46/9درصد از
پاسخگويان معتقدند كه بايد توجه در حد زياد و 41/5
درصد آنان معتقدند كه بايد توجه در حد بسيار زياد به
حضور سازمانهای مردمی و انجمنهای كشاورزی به
عنوان اولين ومهمترين ويژگی سازمانهای ترويجی
پشتيبانی كننده مديريت منابع آب داشت .مطالعات
)Garforth & Lawrence ،Mar Cho & Boland (2003
) (1997و  ،)2011(Khabazzade,نيز مؤيد نتايج حاصل
از اين تحقيق است .مطالعات ) 2011( Khabazzade
و) )Horton & Mackay 2003و )،Fisk & et al. (1998
نيز توجه به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان و
اهميت دادن به توانايیهای فردی در سازمان و ايجاد
آرمان و هدف مشترك در سازمان ،را بهعنوان ويژگی-
های مهم نظام ترويج در زمينه مطالعاتی خود دانستهاند.
قرار گرفتن ويژگی ارتباط افقی و آزاد در سازمان در
رتبه پنجم نيز حمايت كننده مطالعات )(1993
 Chambersمیباشد.
نكته قابل ذكر ديگر در خصوص ويژگیهای
سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده مديريت منابع آب،
اين است كه پاسخگويان معتقدند كه بايد به تمام
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ويژگیهای سازمانهای ترويجی پشتيبانی كننده در حد
زياد و بسيارزياد توجه شود .بنابراين ،میتوان گفت كه
نظام ترويج مديريت منابع آب برای دستيابی به وضعيت
مطلوب در آينده ،بايد بر حضور سازمانهای مردمی و
انجمنهای كشاورزی بهعنوان ويژگی مهم سازمانهای
ترويجی پشتيبانی كننده مديريت منابع آب متمركز
نموده و اين ويژگی در حد زياد و بسيار زياد مورد توجه
قرار گيرد.
بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملی ،دو عامل كه
قابليت تبيين بخشی از واريانس كل متغيرها را دارند،
استخراج شد و پس از چرخش عاملی عاملهای
استخراج شده به شيوه وريماكس ،مشخص شد كه اين
دو عامل در مجموع  54/73درصد از تغييرات متغير
ويژگیهای سازمانهای ترويج مديريت منابع آب برای
نخلكاران استان خوزستان را تبيين میكنند .سپس،
برای شناسايی متغيرهای مربوط به هر عامل و نيز
تفسير نمودن عاملها ،از ماتريس مربوط به بار عاملی
متغيرها استفاده گرديد .در ماتريس بهدست آمده هر
متغيری كه بار بيشتری بر يك عامل داشتهباشد به آن
عامل تعلق میگيرد و متغيرهايی كه بار عاملی بيشتر از
 0/5داشتهاند ،سطح معنیداری قابل قبولی با عامل
مربوطه دارند .پس از آن ،متغيرهای مربوط به عاملها با
توجه به محوريت هر عامل بررسی و عوامل ويژگیهای

سازمانهای ترويج مديريت منابع آب در وضعيت مطلوب
به اين شرح نامگذاری و دستهبندی شدند :عامل اول:
تمركززدايی و جامعنگری و عامل دوم :تكثرگرايی و
مشاركتگرايی.
دستيابی به وضعيت مطلوب ترويج در زمينه مديريت
منابع آب برای نخلكاران ،مستلزم تدوين زير نظامهای
حمايت كننده و متناسب با وضعيت و شرايط نخلكاران
استان خوزستان است .با توجه به مطالعه انجام شده ،با
توجه به اختالف معنیدار در خصوص ويژگیهای
سازمانهای پشتيبانیكننده نظام ترويج مديريت منابع
آب در دو وضعيت فعلی و مطلوب و همچنين ،تعيين
مهمترين ويژگیهای سازمانهای ترويجی نظام مطلوب
ترويج مديريت منابع آب ،پيشنهاد میگردد كه برنامه-
ريزان و سياستگذاران برنامههای ترويجی بر ويژگیهای:
حضور سازمانهای مردمی و انجمنهای كشاورزی ،توجه
به يادگيری تيمی و كار گروهی در سازمان ،اهميت دادن
به توانايیهای فردی در سازمان ،ايجاد آرمان و هدف
مشترك در سازمان ،ارتباط افقی و آزاد در سازمان.
تمركز نمايند .عالوه بر آن بر اساس نتايج حاصل از
تحليل عاملی مشخص گرديد كه بايد تمركززدايی و
جامعنگری در اولويت اول و تكثرگرايی و مشاركتگرايی
در اولويت دوم ،بيش از پيش مورد توجه سياستگزاران و
برنامه ريزان و مديران قرار گيرند.
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