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 چکیده

 یتعاون لیمشارکت کشاورزان حوزه سد کزنار در تشک یاستیس -یرموانع ادا یهدف پژوهش حاضر، بررس

ساده  یبا روش تصادف یریگ نمونه. است گودرزیهمه کشاورزان حوزه سد کزنار شهرستان ال ،یجامعه آمار. بران است آب

ها با روش  داده لیلو تح هیتجز یبرا زین SPSS افزار از نرم. دیگرد یآور پرسشنامه جمع قیانجام شد و اطالعات الزم از طر

 عیسازوکار نادرست توز"، "مسئوالن یتوجه یب"نشان داد که پنج عامل  یعامل لیتحل جینتا. استفاده شد یعامل لیتحل

مؤثر در عدم مشارکت  یاستسی-یاز موانع ادار "مسئوالن یبدقول"و  "نینقص قوان"، "عدم مشورت با مردم"، "آب

 نییرا تب رهایکل متغ انسیدرصد از وار 28/10در مجموع، پنج عامل مذکور . استبران  آب یتعاون لیدر تشک کشاورزان

ادارات و  انیم یبخش نیب یو همکار یدر همه سطوح و مراحل و هماهنگ یمشارکت مردم محل نهیزم نیدر ا. کردند

 . دیگرد شنهادیپ ربطیذ ینهادها

 
 . بران، کزنار بآ یعدم مشارکت، تعاون ،یاستیس -یموانع ادار :ها کلیدواژه
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 و بیان مسئلهمقدمه 

 این در .است آن تابع کشاورزی توسعه دارد، محدودی پتانسیل آب که ایران کشور شرایط در

 توسعه روند پاسخگوی استحصال، قابل آب و فعلی شده استحصال های آب که است بدیهی ارتباط

 زمینه این در آنچه بنابراین، بود؛ جامعه نخواهد رشد روبه جمعیت غذایی مواد تأمین و کشاورزی

صنعت،  مختلف های بخش در تقاضا مدیریت با همراه آب مصرف بهینه مدیریت یابد، می اهمیت

 بخش ویژه به اقتصادی های همه بخش در پایدار توسعه تا است زیست محیط و شرب کشاورزی،

 که میسر است مناسبی کاری های سیاست اتخاذ با کنونی مقطع در کار این. میسر کند را کشاورزی

 در آنان مشارکت یا برداران بهره یا خصوصی بخش ها به شبکه مدیریت انتقال مهمترین آنها،

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پایین (. 0928بهزادی نسب و همکاران، ) است نگهداری و برداری بهره

بران در مراحل  دلیل عدم مشارکت آب بودن راندمان آبیاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به

بنابراین، اهمیت مشارکت مردم (. 0921عزیزی، )های آبیاری و زهکشی است  مختلف مدیریت شبکه

بران در همه  مدیریت مشارکتی آبیاری به مشارکت آب. یابد های آبیاری ضرورت می در مدیریت شبکه

 و فقط زمانی کارایی دارد که( 1111پیتر، )شود  های آبیاری اطالق می سطوح مدیریت سامانه

یکی (. 1111 ،نجفی)آبیاری مشارکت مؤثر داشته باشند  های ریزی و مدیریت نظام برداران در برنامه بهره

 ایجاد از هدف. بران است های آب ترین دستاوردهای مدیریت مشارکتی آبیاری، ایجاد تعاونی از مهم

 مدیریت و ها گیری تصمیم در کشاورزان مشارکتی، فرایندی طریق از تا است سازوکارهایی تأمین ،آنها

های  تشکل(. 0331،  سلمان) کنند بهینه استفاده دسترس در آب از و آفرینی نقش کشاورزی، آب

 آن، مجرای از بتوانند تا شود می ایجاد قانونی چارچوبی در برداران بهره سازماندهی اساس بر مذکور

 و تأسیسات از نگهداری و تعمیر و توسعه برداری، بهره احداث، ه،شد ایجاد های با ظرفیت متناسب

 (. 1111،  شراما)گیرند  دست در اثربخش نحوی به را آن از هایی بخش یا رسانی ی آبها شبکه

 

 

                                                
1  Salman 
2  Shrama 
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 چارچوب نظری پیشینه پژوهش و

 رد 0381 دهره  اواخرر  در بار اولین برای امروزی، مفهوم به "مشارکتی" و "مشارکت" های واژه 

 ایرن  دادن نسربت  و توسرعه  هرای  طررح  شکسرت  واژه، این رواج دلیل. است شده ظاهر توسعه ادبیات

 رو، ایرن  از. اسرت  هرا  طررح  این اجرای و طراحی فرایند در مردم مشارکت و حضور عدم به شکست

به  و کلیدی مفهومی به عنوان 0321 دهه اوایل و 0311 دهه اواخر از مردمی مشارکت مبنای بر توسعه

 بیران شرده   مشرارکت  مفهروم  درباره متعددی تعاریف. شد مطرح توسعه ادبیات در ای گسترده صورت

 منطقه و محله امور در جامعه یک اعضای و داوطلبانه ارادی های فعالیت عام، معنای در مشارکت. است

 و افرراد  متعهدانره  و خرالق  داوطلبانه، آگاهانه، دخالت و حضور مشارکت، تر، کامل بیان به. خود است

 و ای حرفه های تشکل و ها انجمن های فعالیت و ها ریزی برنامه ها، گیری تصمیم در جامعه مختلف اقشار

 و اقتصرادی  اجتماعی، های فعالیت و ها گیری تصمیم در همکاری و و نیز حضور  خود منطقه یا محلی

 شرط عنوان به آن همیتا بر مشارکت تعریف در چمبرز (.18: 0921 اوکلی،) است کلی جامعه سیاسی

 قرادر  را محلی مردم که است فرایندی کرده و گفته است مشارکت تأکید توسعه برای بنیادی و اساسی

 کنند کسب بیشتری نفس به اعتماد گیرند، دست به را امور کنترل دهند، انجام را خود تحلیل تا کند می

مبرز از این واژه در سره جهرت اسرتفاده    به اعتقاد چ. (0912چمبرز، ) کنند اتخاذ خود را تصمیمات و

 : شود می

 . تا هر نوع پیشنهادی را خوب جلوه دهند: استفاده تزیینی .0

 . ها را کاهش دهند به این معنا که از طریق بسیج نیروی کار محلی، هزینه: استفاده ابزاری .1

دست  امور را بهشود تا با فعالیت خود کنترل  زمانی که به مردم اختیار داده می: استفاده واقعی .9

 و اهمیرت  وجرود  با(. 98: 0921ازکیا، )گیرند و با اعتماد به نفس بیشتر تصمیمات خود را اتخاذ کنند 

 و گیرد نمی شکل آسانی به مشارکت باشد، داشته تواند می امور همه انجام در مردم مشارکت که مزایایی

 گرفتن، قدرت فرایند عنوان به مشارکت واقع، در .هایی مواجه خواهد بود محدودیت و با موانع همواره

 ها دولت اینکه تصور هم و است روبرو هایی دشواری با اما هم است، سنتی های حکومت از گذر نوعی

 کمری  کننرد،  واگرذار  دیگرران  بره  را اختیاراتشران  و قدرت از بخشی محلی، شده تثبیت های سازمان و

 موجرود  بوروکراتیک ساختارهای ناگزیر درت،ق کسب روند عنوان به مشارکت. رسد می نظر به مشکل
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 راه سرر  برر  موانرع  تررین  اصلی از یکی به ساختارها که این است طبیعی بنابراین .طلبد می مبارزه به را

 (.0922دیلمی، )شود  تبدیل مشارکت

و بهبود مشارکت  به منظور شناسایی موانع مشارکت برای کاهش این موانع های بسیاری پژوهش

 .شود شده است که با توجه به هدف پژوهش حاضر برخی از آنها مرور می مردم انجام

فقدان تعریف  بران در ایران را های آب ترین مشکالت تشکل در پژوهشی مهم( 1119)  حیدریان

برداران بدون  ها به بهره انتقال مسئولیت یافته به کشاورزان، های انتقال درست و مشخص از مسئولیت

قوانین ضعیف برای انجام  های مالی فراوان بدون منابع مالی مشخص، زینهه اختیارات کافی،

که باید نقش اصلی را  -بردارن  های کافی و مناسب برای بهره ها و در نهایت، نبود مشوق مسئولیت

 کارکنان اختیارات بران، تمرکز از جمله موانع دیگر در تشکیل تعاونی آب. دانسته است -انجام دهند 

 یتینارضاو ( 1111نیف،  و هید)محلی  جوامع به بخشی قدرت در کارکنان منفی رشنگ دولتی،

 تیحما دمع ،رانینابرابر آب، عدم اعتماد به مد عیشبکه، توز یناکارآمد ،PIM ازکشاورزان عضو 

مراتبی باال به پایین، فقدان  ساختار سلسله و (1101و همکاران،   امید) دولت، و عدم انسجام گروه

،  خانال)ها با اهداف توسعه  فقدان ارتباط پروژه های زمانی محدود و ی سازمانی، چارچوبیادگیر

 مدیریتدر  محلی برداران بهره مشکالتموانع و  ترین نیز مهم( 0921) به اعتقاد یعقوبی. است( 1119

اعتماد  ، عدمپیچیدهو  زیاد بسیار اداری بروکراسی، مشارکتدر  قبلی منفیتجربه  آبیاری، یها شبکه

بر اساس نتایج  .تاسمحلی  های ظرفیتعدم استفاده از  و ها طرحدر انجام  روستاییانبه خود  کافی

 نادرست یها شیوه) فرهنگی مشکالت آبه، حق و زمین مالکیت (0928) نمازی و پژوهش خوشاب

 های چالش از ناشی محلی اختالفات گروهی، های تشکل با هماهنگی عدم آب، فردگرایی، استحصال

 باال دست و پاگیر، قوانین مشارکت، مالی هزینه اجرایی، های دستگاه های طرح به اعتماد عدم ،(قومی

 دادن دخالت عدم و ها طرح بودن دیربازده متخصص، نیروهای فقدان اولیه، گذاری سرمایه هزینه بودن

 مشارکت های طرح از کشاورزان استقبال عدم دالیل ترین مهم از طراحی، و مطالعات مرحله در مردم

ریزی از  نیز بیان کرده است که برنامه( 0919)طالب . است فارس استان در زهکشی و آبیاری مردمی

                                                
1  Haydarian 
2  Omid 
3  KHanal 
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های تصویب  های پروژه گردد که از مشارکت مردم فقط در جهت اخذ مبلغی از هزینه باال موجب می

غیره  یری، اجرا، ارزشیابی وگ مشارکت را به معنای شرکت روستاییان در تصمیم شده استفاده کنند و

کند و در مواردی در نگهداری آن نیز با  ها را خود دولت اجرا می بنابراین، عمدتاً پروژه. دانند نمی

ها و  اعتقادی به مشارکت مردم موجب شده است تا کانال همچنین بی. شود مشکل مواجه می

مند از  های بهره در ایران تعداد برنامه. های مناسب مشارکت را در جامعه روستایی پدید نیاورند سازمان

برای کاهش . به ویژه در مواردی که جمعیت روستایی فقیر درگیر آن باشند مشارکت بسیار اندک است،

در . عمومی افزود های پسند مشارکت بر آگاهی در راستای ترویج عامهسلطه اقلیت بر منافع توسعه باید 

ر اداری در ایران روستاست و مشارکت، مستلزم پذیرش و ترین سطح ساختا پایین اصطالح اداری،

ساز  های اجتماعی افراد در جامعه روستایی، زمینه از این رو، شناخت ویژگی. شرکت ارادی افراد است

طالب و )شود  هایی است که در راستای ایجاد تغییرات الزم برای توسعه اجرا می طراحی پروژه

اندک  ای برای مشارکت کننده نظران، روستاییان دالیل متعدد و قانع به اعتقاد صاحب(. 0921همکاران، 

روستاییان را همواره  .های کشاورزی دارند ریزی، اجرا و ارزیابی پروژه یا عدم مشارکتشان در برنامه

های  سازمان نباید مقصر دانست، زیرا بسیاری از موانع مشارکت به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت،

بنابراین، ضروری است موانع مشارکت . شود ها مربوط می مالن اجرایی این سازمانمجری و عا

های میدانی  از آنها برای مناطق مختلف کشور از طریق پژوهش یک روستاییان و درجه اهمیت هر

ها به منظور اتخاذ راهبردهای مناسب در دسترس مسئوالن ذیربط  مشخص شود و نتایج این پژوهش

های دولتی مبنی بر  بدین ترتیب، با عنایت به نقش سازمان(. 0911ی اردکانی و زمانی، امیر)قرار گیرد 

 سد حوزه کشاورزان مشارکت عدم به توجه با باشند و توانند خود سد راه مشارکت مردم اینکه می

هدف پژوهش حاضر  بران، آب تعاونی تشکیل در الیگودرز شهرستان شرقی شمال در واقع کزنار

 با. بران است منطقه کزنار در تشکیل تعاونی آب سیاستی عدم مشارکت کشاورزان -ع اداریبررسی موان

 که شد مشخص آبیاری های شبکه مدیریت در مردم مشارکت عدم درباره مطالعات پیشین بررسی

عوامل مذکور . است مؤثر آبیاری مدیریت در افراد مشارکت عدم بر اداری و سیاستی متعددی عوامل

 (.0شکل )گردید  پژوهش مفهومی چهارچوبگیری  شکل موجب
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 پژوهش نظری چارچوب (:0)شکل 
 

 

 

 

 

 روش پژوهش

همچنین . است کاربردی نوع از هدف، کمی و به لحاظ نوع از پارادیمی، به لحاظ پژوهش حاضر

. شود می محسوب مقطعی تک های پژوهش جز زمانی لحاظ به و پیمایش ها، داده گردآوری لحاظ به

 طریق از نمونه حجم .شود را شامل می کزنار سد حوزه کشاورزان حاضر، همه پژوهش آماری عهجام

 باالیی گروهی درون واریانس اینکه با توجه با و آمد دست به نفر 21 تعداد مورگان، و کرجسی فرمول

 برای. گردید استفاده ساده تصادفیگیری  نمونه از نداشتیم، بندی طبقه برای و معیاری نداشت وجود

 میدانی و اسنادی ای، کتابخانه روش عمده یعنی روش دو از پژوهش، نیاز مورد اطالعات گردآوری

از هفده گویه  که بود پژوهشگرساخت پرسشنامه اطالعات، گردآوری ابزار ترین مهم. گردید استفاده

ای  گزینه پنج طیف قالب بران در سیاستی مشارکت کشاورزان در تشکیل تعاونی آب-موانع اداری

 پرسشنامه آن، محتوایی روایی تأیید منظور به. شده بود تشکیل موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از لیکرت،

 روایی الزم، اصالحات انجام از پس و گرفت قرار بررسی مورد متخصصان و تحقیق کمیته توسط

 آلفای ضریب. شد تعیین باخکرون آلفای ضریب محاسبه با نیز پرسشنامه پایایی. گردید تأیید پرسشنامه

 استفاده SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. است 28/1برابر با  شده محاسبه کرونباخ

 .است شده

 

  

سیاستی  -موانع اداری

ارکت کشاورزان در مش

بران تشکیل تعاونی آب  

  پاگیر قوانین و مقررات دست و-
  وابستگی به قدرت محلی و دولتی، 
 ه،  بروکراسی اداری بسیار پیچید 

  ,گیری دموکراتیک نبود نظام تصمیم
 ,مراتبی باال به پایین ساختار سلسله

 ,ضعف قوانین-
کافی از تسهیالت  مندی بهره عدم

 دولتی های حمایتاعتباری و 

 



 ... مشارکت بهره برداران یاستیس-یموانع ادار یبررس

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

013 

 های پژوهش یافته

 سیاستی مؤثر در عدم مشارکت -بندی موانع اداری اولویت

گیری بدون  تصمیم"دید که سیاستی مشاهده گر -بندی موانع اداری پس از شناسایی و اولویت

 یاجرا ینگیری بدون نظرخواهی از روستاییان ح تصمیم" ،"اجرای طرحنظرخواهی از روستاییان قبل 

انتقال "ها و  یتاولوبه ترتیب در باالترین  "بردار عدم حمایت مالی دولت از کشاورزان بهره"و  "طرح

شفاف برای انجام یرنین ضعیف و غقوا"، "برداران بدون اختیارات کافی به بهره ها یتمسئول

در  "یافته به کشاورزان انتقال های یتفقدان تعریف درست و مشخص از مسئول"و "ها یتمسئول

  (.0جدول )های آخر قرار دارد  یتاولو
 مشارکت عدم در مؤثر سیاستی -اداری موانع بندی اولویت (:2)ل جدو

ضریب  انحراف معیار میانگین گویه ردیف
 تغییرات

 هرتب

 0 011/1 2/1 8/1 طرح یگیری بدون نظرخواهی از روستاییان قبل از اجرا تصمیم 0

 1 012/1 20/1 88/1 طرح یاجرا ینگیری بدون نظرخواهی از روستاییان ح تصمیم 1

 9 191/1 38/1 11/1 بردار عدم حمایت مالی دولت از کشاورزان بهره 9

 1 110/1 31/1 81/9 بران ت آبیو هدا یمعرف برای یلگرنبود افراد تسه 1

 8 121/1 00/0 3/9 نبود حمایت قانونی و تسهیالت دولتی 8

 1 139/1 02/0 11/1 خویش یها عمل نکردن مسئوالن به وعده و قول 1

 1 910/1 0 91/9 درست در توزیع برابر آب بین مزارع سازوکارنبود  1

 2 911/1 11/0 98/9 مزارع ینبرابر آب ب یعدر توز یعدم نظارت کاف 2

 3 911/1 11/0 90,9 توزیع نامناسب امکانات و منابع 3

 01 911/1 383/1 31,1 ضعف تشکالت متولی کار 01

 00 999/1 0 11/9 و همکاری الزم بین متولیان آب و زمین یعدم هماهنگ 00

 01 991/1 1/0 8/9 و عدم اهتمام مسئوالن به امر یتوجه یب 01

 09 911/1 11/0 81/9 ت و پاگیرقوانین و مقررات دس 09

 01 921/1 11/0 11,1 (سابق یرابم)آب  یعمورد توافق توز یمتول یعدم معرف 01

 08 18/1 9/0 23/1 برداران بدون اختیارات کافی به بهره ها یتانتقال مسئول 08

 01 188/1 19/0 10/1 ها یتشفاف برای انجام مسئولیرقوانین ضعیف و غ 01

 01 111/1 11/0 1/1 انتقال یافته به کشاورزان های یتف درست و مشخص از مسئولفقدان تعری 01

    11/9 میانگین کل 
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 سیاستی مؤثر در عدم مشارکت  -تحلیل عاملی موانع اداری

 زیرسیاستی مؤثر در عدم مشارکت -های حاصل از تحلیل عاملی موانع اداری اساس یافته بر

بود که  1/103 و مقدار بارتلت آن 118/1 برابر با KMOران، مقدار ب پاسخگویان در تشکیل تعاونی آب

دار است و بیانگر مناسب بودن همبستگی داخلی متغیرهای وارد شده برای  در سطح یک درصد معنی

و بر اساس مقدار ویژه، به پنج عامل تقسیم  گویه وارد تحلیل شد 01بنابراین، . تحلیل عاملی است

 . درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند 28/10 ج عاملگردید که در کل این پن
 داری ضریب بارتلت و سطح معنی (:2) جدول

Sig Bartlett's Test of Sphericity KMO 

111. 1/103 118/1 

 

مقدار ویژه، درصد واریانس تبیین شده و درصد تجمعی واریانس تبیین شده ( 9)در جدول 

عامل  درصد از واریانس کل، 2/03عامل اول . چرخش بیان شده است توسط هر عامل قبل و بعد از

 88/01عامل چهارم  درصد از واریانس کل، 92/08عامل سوم  درصد از واریانس کل، 91/01دوم 

 .را تبیین کردند درصد از واریانس کل متغیرها 2/1درصد از واریانس کل و عامل پنجم 
 از چرخش عوامل استخراج شده قبل و بعد (:9) جدول

 قبل از چرخش  پس از چرخش

درصد تجمعی واریانس  
 شده تبیین

درصد واریانس 
 شده تبیین

مقدار 
 ویژه

درصد تجمعی 
 شده واریانس تبیین

درصد واریانس 
 شده تبیین

 عامل مقدار ویژه

 2/03 2/03 91/9 02/91 02/91 11/8 0 

 01/91     01/91 31/1 12/11 8/01 11/1 1 

 81/81 92/08 10/1 98/81 11/01 20/0 9 

 18/18 88/01 09/1 31/18 10/2 11/0 1 
 28/10 2/1 08/0 28/10 22/8 0 8 

 

سیاستی به پنج عامل  -مشاهده گردید که موانع اداری( 1)با توجه به اطالعات موجود در جدول 

، عامل سوم "سازوکار نادرست توزیع آب"، عامل دوم "نمسئوالتوجهی  بی"تقسیم شد که عامل اول 

 . نام گرفت "بدقولی مسئوالن"و عامل پنجم "نقص قوانین"، عامل چهارم "عدم مشورت با مردم"



 ... مشارکت بهره برداران یاستیس-یموانع ادار یبررس

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

000 

 های اصلی پس از چرخش عاملی سیاستی در قالب عامل -موانع اداری (:4) جدول

 ها عامل متغیرها بار عاملی

812/1 
839/1 
181/1 
139/1 
188/1 
112/1 

 قوانین و مقررات دست و پاگیر
 و عدم اهتمام مسئوالن به امر یتوجه یب

 توزیع نامناسب امکانات و منابع
 عدم هماهنگی الزم بین متولیان آب و زمین

 متولی کار یالتضعف تشک
 برداران بدون اختیارات کافی به بهره ها یتانتقال مسئول

 عامل اول
 توجهی مسئوالن بی

291/1 
113/1 
211/1 
112/1 

 بران ت آبیهدا ی وعرفم یلگر براینبود افراد تسه
 درست در توزیع برابر آب بین مزارع سازوکارنبود 

 مزارع ینبرابر آب ب یعدر توز یعدم نظارت کاف
 (سابق یرابم)آب  یعمورد توافق توز یمتول یعدم معرف

 عامل دوم
 سازوکار نادرست توزیع آب

203/1 
123/1 
111/1 

 طرح یاجراگیری بدون نظرخواهی از روستاییان قبل از  تصمیم
 طرح یاجرا ینگیری بدون نظرخواهی از روستاییان ح تصمیم

 نبود حمایت قانونی و تسهیالت دولتی

 عامل سوم
 عدم مشورت با مردم

123/1. 
281/1 
200/1 

 بردار عدم حمایت مالی دولت از کشاورزان بهره
 انتقال یافته به کشاورزان های یتفقدان تعریف درست و مشخص از مسئول

 ها یتشفاف برای انجام مسئولیرضعیف و غ قوانین

 عامل چهارم
 نقص قوانین 

 عامل پنجم های خویش عمل نکردن مسئوالن به وعده 291/1
 بدقولی مسئوالن

 

 گیری بحث و نتیجه

برداری از  و بهره بران به عنوان ذینفعان اصلی در مدیریت ضرورت توجه به مشارکت آب

رو، موانع موجود بر سر راه مشارکت از جمله موانع از این ست؛های آبیاری بر کسی پنهان نی شبکه

بر . سیاستی را باید شناسایی کرد و به منظور بهبود مشارکت، راهکارهای مناسبی اتخاذ نمود -اداری

با داشتن طرح  یاجرا و حینگیری بدون نظرخواهی از روستاییان قبل  تصمیمنتایج پژوهش،  اساس

راحی و ط. سیاستی مؤثر در عدم مشارکت مردم است-ین موانع اداریتر مهمیکی از  ،لاولویت او

روستا فرایندی متمرکز است و روستاییان در مراحل  در سطحای  های توسعه اجرای بسیاری از برنامه

نتیجه فوق . شود یماین امر موجب کاهش انگیزه افراد برای مشارکت . شوند ینممختلف مشارکت داده 
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، بردار دولت از کشاورزان بهره یعدم حمایت مال. ی داردخوان هم( 0930)ن همکارابا پژوهش شریفی و 

و امید و ( 0931)ن رضایی و همکارا. سیاستی مؤثر در عدم مشارکت است -یکی از موانع اداری

های دولتی را  یتحماهای خود به نتایج مشابهی دست یافتند و نبود  نیز در پژوهش( 1101)همکاران 

 های یتفقدان تعریف درست و مشخص از مسئولمچنین ه. دمشارکت مردم دانستن مانعی برای

، از دیگر موانع برداران بدون اختیارات کافی به بهره ها یتانتقال مسئول و یافته به کشاورزان انتقال

و قوانین و مقررات دست . ی داردخوان هم (1119)یدریان سیاستی است که با نتایج پژوهش ح -اداری

، و خوشاب و نمازی (0921) یعقوبی های است که با نتایج پژوهش از موانعنیز یکی دیگر  یرپاگ

ها نیز از  یتشفاف برای انجام مسئولیرقوانین ضعیف و غ .همسو است( 0911)الدینی  و سیف( 0928)

ن و فانی و همکارا( 1119) این یافته با نتیجه پژوهش حیدریان. موانع موثر در عدم مشارکت است

 -دم هماهنگی و همکاری الزم بین متولیان آب و زمین از موانع اداریع. دی دارخوان هم( 0922)

، (0931)و همکاران های پروین  نیز با نتایج پژوهش  این یافته. سیاستی مؤثر در عدم مشارکت است

ز موانع نیز اع توزیع نامناسب امکانات و مناب. ی داردخوان هم( 0912)ی و مدرس( 0912)پرهیزگاری 

های خود به نتایجی مشابه با یافته  در پژوهش( 0911)الدینی  و سیف( 0910) عفتی. مشارکت است

و بر اساس مقدار ویژه،  های پژوهش، هفده گویه در تحلیل وارد گردید بر اساس یافته .فوق رسیدند

. ها را تبیین کردنددرصد از واریانس کل متغیر 28/10در کل پنج عامل مذکور . به پنج عامل تقسیم شد

عدم مشورت با  عامل سوم، سازوکار نادرست توزیع آب، عامل دوم، توجهی مسئوالن، بی عامل اول،

نیز در ( 1119)حیدریان . عامل پنجم، بدقولی مسئوالن است نقص قوانین و مردم و عامل چهارم،

 .پژوهش خود نقص قوانین را یکی از موانع مشارکت بیان کرده است

 از نظرخواهی بدونگیری  تصمیم و هماهنگی های پژوهش، عدم بر اساس یافته: هاپیشنهاد

شود و با  فرهنگی محسوب می -ترین موانع اجتماعی طرح، یکی از مهم اجرای حین و قبل روستاییان

ها  ها و دخالت آن طرح توجه به اهمیت نظرخواهی و مشورت با روستاییان در مراحل مختلف تدوین

از اجرای هر طرحی با  گردد قبل ی به عنوان شرط اساسی برای مشارکت، پیشنهاد میگیر در تصمیم

همچنین منافع و . روستاییان و پیشنهادها و آرای آنان استفاده گردد نظرهای برگزاری جلسات متعدد، از
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شد را برای ر  دستاوردهای حاصل از اجرای طرح را برای افراد بیان کنند، زیرا این عامل خود زمینه

 .کند مشارکت مردم در امور مختلف فراهم می

 تشویق و آشناسازی برای زمین و آب متولیان بین الزم همکاری و هماهنگی از آنجایی که عدم

 و همکاری زمینه که شود می پیشنهاد است، مردم مشارکت عدم برای مانعی بران، آب تعاونی با مردم

 برای تعاون اداره و کشاورزی جهاد سازمان آموزش و جتروی بخش ویژه به ذیربط ادارات بین هماهنگی

 .شود تقویت ها تعاونی این در مشارکت به مردم ترغیب و آشنایی هدف با آموزشی یها دوره برگزاری

زیرا در صورت عدم . های مسئوالن دولتی، یکی دیگر از موانع مشارکت است عدم تحقق وعده

گردد که مسئوالن به شفاف  بنابراین، پیشنهاد می. شود د میها، بدبینی و عدم اعتماد ایجا تحقق وعده

 .بران دقت نمایند کردن روابط و تعهدات خود در آغاز تشکیل تعاونی آب

شود در ابتدا به ایجاد  پیشنهاد می های آبیاری به منظور موفقیت در واگذاری مدیریت شبکه

مناسب برای انتقال و تعیین ترتیب مراحل شرایط مناسب برای انتقال از قبیل تدوین چهارچوب قانونی 

ها و نیز واگذاری اختیارات  گیری همچنین به آراء و دیدگاه کشاورزان در تصمیم. دقت شود اجرایی آن،

 . کافی به کشاورزان توجه گردد

با توجه به اینکه عدم حمایت و پشتیبانی الزم دولت از کشاورزان، از موانع مهم اداری محسوب 

های  های آبیاری به تشکل واگذاری و انتقال مدیریت شبکه گردد که پس از شنهاد میشود، پی می

هایی از سوی دولت از قبیل تأمین امکانات و تسهیالت برای ادامه فعالیت  حمایت و پشتیبانی بران، آب

 .ای، قانونی و مدیریتی انجام شود بران، تداوم عرضه خدمات فنی و مشاوره های آب تشکل
های آبیاری نیز از راهکارهای  اهش بروکراسی اداری پیچیده در امر مدیریت شبکهحذف یا ک

 . پیشنهادی دیگر است

 

 منابع

 .اطالعات :تهران. روستایی توسعه شناسی جامعه بر ای مقدمه. (0921)مصطفی  ازکیا،
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و مدیریت پروژه  ریزی اهمیت مشارکت روستاییان در فرایند برنامه(. 0911)ل و زمانی، غ امیری اردکانی، 
. مجموعه مقاالت اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی، علوم دام و آبزیان. به منظور شتاب توسعه روستایی

 .31-13: تهران. جلد اول

 محمود منصور ترجمه .روستایی توسعه در مشارکتی های رهیافت(. 0921) دیوید مارسدن، و پیتر اوکلی،

 .جهاد کشاورزی وزارت روستایی مسایل بررسی و یقاتتحق مرکز :تهران. حسینی نجات

 یها شبکه از برداری بهره مشکالت و مسائل بررسی. (0928) میناییم و. ع پور، معروف نسبم؛ بهزادی،
 و آبیاری های شبکه مدیریت ملی همایش اولین مقاالت مجموعه. مردمی  مشارکت اهمیت و زهکشی و آبیاری

 .0121-0118 .اهواز چمران شهید دانشگاه. زهکشی

 مشارکت فنی درودزن، کارگاه آبیاری شبکه در مدیریت کشاورزان مشارکت(. 0912)پرهیزکاری، م 
 یها شبکه مدیریت در کشاورزان مشارکت همایش مقاالت مجموعه .آبیاری یها شبکه مدیریت در کشاورزان

 .آبیاری

 اثرات بررسی (.0931)کردانی  محمد و فرهاد خدری، اله؛ دهکردی، فتح پروین، ابراهیم؛ داوری

 جدید راهکارهای ارائه منظور به آب منابع های درطرح برداران بهره مشارکت های فرصت و ها چالش دستاوردها،

 .طبیعی منابع و کشاورزی پایدار مدیریت در محوری دانش ای منطقه همایش. رامشیر زهکشی و آبیاری پروژه در

 عبدالرسول ترجمه. مشارکتی توسعه و پژوهش کار های شیوه و الگوها جایی جابه(. 0912)چمبرز، ر 

 . 1و  9، توسعه و روستا فصلنامه. مرتضوی

. مردمی مشارکت های طرح از کشاورزان استقبال عدم علل بررسی. (0928) نمازی، ع و خوشاب، ا

 .آب علوم مهندسی کدهدانش. اهواز چمران شهید دانشگاه. زهکشی و آبیاری یها شبکه مدیریت ملی همایش

 اجتماعی مشارکت وضعیت مقایسه) آن تقویت راهکارهای و اجتماعی مشارکت(. 0922). ج. دیلمی، م

 www.dehkadeh-jahani.blogfa.com .(روستایی و شهری جوامع در

 مشارکت بر تأثیرگذار عوامل بررسی(. 0931)مهردوست، خدیجه  و ودادی، الهام اله؛ رضایی، روح

 های پژوهش. (جالل ده روستای موردی مطالعه) خمارک آبخیز حوزه آبخیزداری های طرح در انروستایی
 .110-033، 0، روستایی

 دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله. توسعه ریزی برنامه و مردمی مشارکت(. 0911)الدینی، ف  سیف
 (.1)01شیراز، 
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 بران آب مشارکت بر مؤثر عوامل بررسی. (0930) .ن برمند، و. س ؛غالمرضایی،. ر ؛ رضایی،. ا شریفی،

 ،1ایران،  کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات .جیرفت سد زیر اراضی زهکشی و آبیاری یها شبکه مدیریت در

190-111. 

. نامه علوم اجتماعی. شناختی توسعه روستایی در ایران مسایل و موانع جامعه(. 0919)طالب، مهدی 

 .012-30، 1ی، شناخت مطالعات جامعه

مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در (. 0921)زاده، حسن، میرزایی، حسین  مهدی، بخشی طالب،

 .81-18، (1)00. روستا و توسعه. ریزی گردشگری روستایی در ایران برنامه

سد  :بررسی موردی) آبیاری مدیریت کشاورزان در مشارکت مؤثر بر های مؤلفه(. 0921)عزیزی 
 .دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی ارشد پایان نامه کارشناسی .(درودزن

 نامه پایان) روستایی توسعه های طرح در روستاییان مشارکت  در مؤثر عوامل بررسی (.0910) .م عفتی،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده :تهران (.ارشد کارشناسی

 نگهداری و برداری بهره مدیریت های چالش. (0922). م فریان، و. ر. ع تبریزی، زاده حسین ر،. غ فانی،
 .ایران زهکشی و آبیاری ملی کمیته همایش دوازدهمین. ایران در آبیاری زهکشی، مدیریت و آبیاری یها شبکه

 مدیریت در کشاورزان مشارکت فنی کارگاه. دز آبیاری شبکه در مردمی مشارکت(. 0912). مدرسی، ا

 .آبیاری یها شبکه مدیریت در کشاورزان مشارکت همایش مقاالت مجموعه .آبیاری یها شبکه

 دومین .آبیاری یها شبکه مدیریت در محلی برداران بهره مشارکت موانع بررسی. (0921). ج یعقوبی،

 .اهواز چمران شهید دانشگاه .زهکشی و آبیاری یها شبکه مدیریت ملی همایش
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