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كه برنامه هاي توسعه پايدار، از طريق برنامه هايي اثر بخش خواهد بود كه نيازهاي ملي را از طريق مشاركتهاي  تجربه نشان مي دهد - چكيده

ب مردمي پاسخ دهد. يكي از عوامل مهم و موثر بر ارتقا  بهره وري و گسترش مشاركتهاي مردمي در فعاليتهاي اقتصادي جوامع روستايي، در قال
مردم در برابر ضمن ياري نمودن مي تواند مشاركت  روحيه تعاون ودر شركتهاي تعاوني ميسر خواهد شد.  تشكلهاي منسجم بهره برداران

آنان است  كه مختص برنامه هاييده  آنان را در ارا نمايد وفراهم نيز زمينه هاي وحدت و يكپارچگي هر چه بيشتر مردم را  مشكالت و موانع،
كي از تشكلهاي مردم نهاد و مشاركت گرا  داراي پتانسيل ها و قابليتهاي فراواني جهت ايجاد اشتغال و شركتهاي تعاوني بعنوان ي .تقويت نمايد

د رفع معضل بيكاري است. همچنين مطمئن ترين و موءثر ترين شيوه جهت برون سپاري دولت، استفاده از اين تشكلها مي باشد.  با عنايت به وجو
اني، معنوي و فكري در شركتهاي تعاوني، همچنين با اتكاء به اصل عدالت خواهي و مردم ساالري مفاهيمي چون سرمايه هاي اجتماعي ،انس

اعي و درتعاون، تشكيل و حمايت از تعاوني هاي آبران را مي توان رويكرد مناسب و موثر براي دستيابي به توسعه پايدار و تغييرات اقتصادي،اجتم
مشاركت مردم  روستائيان صورت گيرد.مي شود بايد با مشاركت برنامه ريزي ي كه براي روستاها وژه اپربنابراين هر گونه طرح و فرهنگي دانست. 

پروژه مشاركت در اجرا  باشد، بلكه تمام مراحل آن را در بر مي گيرد. بر اين اساس مشاركت مورد نظر تنها به دوره طراحي  نبايد صرفاًروستايي 
را در بهره برداري ، ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و ، تصميم گيريهمه مراحل مطالعات، سياست گذاري بلكه مربوط نمي شود، ها و برنامه ها
پس ضروري است ايت تشكلها كه اكثرا نوپا مي باشند در ابتداي تشكيل، مورد حمايت و پشتيباني دولت قرار گرفته تا همواره با بر مي گيرد. 

ا ارتباط با بخش دولتي خواسته ها و نظرات مردم را به آنان انتقال داده و دولت را در تصميم گيري ها و اجراي مديريت و عملكرد صحيح بتوانند ب
 طرحهاي توسعه روستاها كمك نمايند.

 
   مشاركت، شركت تعاوني روستايي، تشكل هاي آب بران،  تعاون ، توسعه پايدار -ها كليد واژه

 
 مقدمه -1

بحث توسعه و به خصوص توسعه  يكي از مباحث مهم در    
ها و استعدادهاي  گيري مناسب و بهينه از توانايي پايدار، بهره

نواحي روستايي در كشورهاي  روستايي است. جوامع موجود در
از توليد ناخالص ملي،  جهان سوم با اختصاص سهم قابل توجهي

 اشتغال، تأمين نيازهاي غذايي و تأمين ارز، و نيز محل سكونت
قابل توجهي از مردم، يك بخش مهم و برجسته در  جمعيت

نيمي از جمعيت امروزه بيش از  .شود توسعه كشورها محسوب مي
كشورهاي در حال توسعه زندگي كنند  جهان در نواحي روستايي

 ضعيف ترين بخش از لحاظ وضعيت زندگي و معيشت،كه از 
معضالت مشكالت و . رفع را تشكيل مي دهندجمعيت جهان 

توسعه روستايي  منظم و برنامه ريزياز طريق  روستايي جوامع
ايد مي ب روستاييطرح و پروژه امكان پذير است، به طوري كه هر 

 برنامه ريزي گردد.روستايي  جوامعمشاركت  طريقاز 

در ارتباط با مفهوم توسعه روستايي ديدگاههاي گوناگوني     
ي استراتژي توسعه روستاي از ديدگاه بانك جهاني، .وجود دارد

است كه براي بهبود زندگي اقتصادي اجتماعي گروه مشخصي از 
شود اين استراتژي  مردم كه همان روستائيان فقيرند، طراحي مي

درپي گسترش منافع توسعه در بين فقيرترين افرادي است كه در 
نواحي روستايي به دنبال امرار معاش هستند. از نظر بانك جهاني 

ها و  ل كشاورزان خرده پا، اجاره نشين، فقراي روستايي شام
 ).1382شود (مطيعي لنگرودي،  ها مي خوش نشين

تجربه تاريخي فرآيند توسعه در كشورهاي توسعه يافته و      
پيشرفته، اين امر را روشن ساخته كه توسعه روستايي يك 

بايست در اولويت  ضرورت بنيادي براي توسعه ملي است و مي
اگر قرار است . )1380ي قرار گيرد (شكوري، ا هاي توسعه برنامه

انجام گيرد و خود پايدار  توسعه در كشورهاي جهان سوم نيز
باشد بايد به طور اعم از مناطق روستايي و به طور اخص از بخش 
كشاورزي آغاز شود، مسائل اساسي فقر گسترده ، نابرابري در 
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يشه در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده تماماً ر
ركود و اغلب سير قهقرايي زندگي اقتصادي مناطق روستايي دارد 

 .)2002(تودارو،
امروزه اهميت توسعه روستايي و نقش حياتي آن در پيشبرد و     

كـس   توسعه كشورها، بويژه كشـورهاي در حـال رشـد، بـر هـيچ     
پوشيده نيست. تا كنون به منظور دسـتيابي كشـورهاي در حـال    

تايي و كشاورزي ، اسـتراتژهاي متفـاوت و در   رشد به توسعه روس
در غالـب مـوارد     كـه  مقاطع زماني مختلـف طـرح و اجـرا شـده    

اهداف توسعه را در اين كشورها محقق سازد. يكي است  نتوانسته
از مهم ترين داليل عدم موفقيت در ايـن راسـتا، عـدم توجـه بـه      

عه فعالسازي سرمايه هاي اجتماعي، توسعه منـابع انسـاني و توسـ   
مشاركتهاي جمعي و مردمي در ميان روستائيان و كشاورزان بوده 

  .)1382است (اميراني و ظريفيان،
كشورهاي در حال توسعه، بيش از پيش به  درحال حاضر    

همكاري، همياري و مشاركت فعال مردم بمنظور دستيابي به 
هرچه ميزان همكاران مردم در فرايند  توسعه پايدار نياز دارند.

عه بيشتر باشد سرعت موفقيت در طرحها جهت دستيابي به توس
 توسعه پايدار به همان نسبت بيشتر خواهد بود.

مديريت مشاركتي آبياري به عنوان يك رهيافت جهاني بـراي      
بهره برداري پايـدار از تأسيسـات و منـابع آبـي، وارد كشـور نيـز       

هيافـت  گرديده و از اين رهگذر مقامات ارشد بخش، اجراي ايـن ر 
تأكيـد قـرارداده انـد(     را به عنـوان يـك ضـرورت مـورد تأييـد و     

). كشاورزان نيز اصـلي تـرين عامـل در مـديريت     1383حيدريان 
مصرف آب و توليد فرآورده هاي كشـاورزي جهـت دسـتيابي بـه     
توسعه محسوب مي شوند و هر فرآيند و اقدامي كه درشبكه هاي 

كشاورزي انجـام مـي    آبياري وزهكشي بدون توجه به تأثير ونقش
ــت     ــد داش ــوب نخواه ــافي ومطل ــازدهي ك ــود، ب  World)ش

bank,2006).  تشكل تعاوني هاي آبران يكي از راهكارهاي جلب
و مشاركت بهره برداران در طرحهاي منابع آب و نيز ترغيب آنـان  
به همكاري با دولت در روند اجراي برنامه هاي توسعه مـي باشـد   

يجه نهايي آن، دستيابي به توسـعه  كه تحقق عدالت اجتماعي و نت
 پايدار خواهد بود.

 
 تعاريف -2

روستا عمدتا يك واحد همگن طبيعي، اجتماعي،  روستا:
اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است كه از يك مركز جمعيت و 
محل كار و سكونت( اعم از متمركز، پيوسته و يا پراكنده) با حوزه 

شود و اكثريت ساكنان  و قلمرو معين ثبتي و يا عرفي تشكيل مي
شاغل دائمي آن به طور مستقيم و يا غير مستقيم به يكي از 

فعاليتهاي اصلي زراعي، باغداري، دامداري، صيادي، صنايع 
روستايي و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال دارند و از آن ارتزاق 
مي نمايند و پيوند فرهنگي و اجتماعي عميقي ما بين جامعه آن 

 .)1382است(مطيعي لنگرودي، برقرار 
عمران روستايي فرايندي است  :روستاييو توسعه عمران 

شامل افزايش مداوم توانايي مردم روستاها براي كنترل بيشتر 
محيط خود و توام است با توزيع عادالنه تر منافع حاصل از اين 

استراتژي مناسب دستيابي به عمران  عمران يكپارچه. كنترل
ستراتژي مزبور با برخورداري از حمايت و روستايي است، ا

پشتيباني تجارب ميداني قوي، بر اين فرض استوار است كه تنها 
با مشاركت يكپارچه روستاييان است كه مي توان به عمران يا 

 .توسعه پايدار دست يافت
را مي توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد توسعه روستايي 

ن روستا و خودكفاسازي آنان در متعلق به قشر كم درآمد ساك
 ). 1381روند توسعه كالن كشور دانست ( ازكيا،

 تعاون را مي توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح تعاون:
 )1352گوناگون فعاليت هاي اجتماعي داشت (بوگاردوس، 

افراد است  اجتماعي از شركت تعاوني عبارت از  :شركت تعاوني
 براي رسيدن به هدفهاي مشترك از آزادانه كه با طيب خاطر و

طريق ايجاد سازماني كه به صورت دموكراتيك اداره مي شود 
اعضاي چنين سازماني تأمين كردن  گردهم آمده هريك از

سهم   متقابالً سرمايه الزم را به نسبت معقولي تعهد مي نمايد و
زيان حاصل ازكار دسته جمعي كه به  سود و از منصفانه اي نيز

االنه درآن مشاركت كرده اند نصيبشان صورت فع
 ).1382خواهدشد(انصاري، 
گروه يا تشكل آب بران بطوركلي به گروهي از  تشكل آب بران:

كشاورزان اطالق مي شود كه معموال در يك واحد، بخش يا حوزه 
آبياري بصورت يك گروه و تشكل رسمي اداره  و مديريت بخش 

ند. اين گروه كشاورزان به نام هايي از شبكه آبياري را به عهده دار
قبيل گروه آب بران، سازمان آب بران و اتحاديه  هاي گوناگوني از

 ).1386(حيدريان، آبياري ناميده مي شود
از دو كلمه توسعه و پايدار  "توسعه پايدار "واژه  :توسعه پايدار

به دست آمده است لذا پايداري در آن به عنوان يك جزء اساسي 
ست و در كنار هم بيانگر يك مفهوم و تعريف و جديد مطرح ا

ديگري از توسعه است. بر اساس تعريف بروتلند، توسعه پايدار، 
روند دستيابي به نيازهاي نسل حاضر بدون متاثر ساختن ظرفيت 

 هاي نسل آتي جهت دستيابي به نيازهايشان است.
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يـران از قـدمت تـاريخي و    تشكلها و سـازمانهاي مردمـي در ا      
پشــتوانه فرهنگــي نيرومنــدي برخوردارنــد اگــر چــه پژوهشــهاي 
تاريخي در اين زمينه بسيار اندك است ، ولي مي توان گفـت كـه   
فرهنگ ياريگري در ايران كه بر اساس تشكلهاي مردمـي اسـت ،   

اي طوالني دارد . در روستاهاي ايران نيز مشـاركت مردمـي    سابقه
شكال مختلف از جمله همياري در برداشت محصول از دير باز به ا

، دفع آفات ، كمك رساني در هنگام وقوع باليـاي طبيعـي وجـود    
داشته است اما مي توان گفت كه يكي از كارآمدترين و مهم ترين 

بوده است . بنه ها بـه  » بنه« اشكال همياري در روستاهاي ايران 
محصـوالت   عنوان يك سازمان اجتمـاعي و مردمـي بـراي توليـد    

ــا ميــزان اراضــي و حــق آب ( ســهم آب ) معــين و   كشــاورزي ب
مديريت نيمه سازمان يافته درطول زمـان تكامـل پيـدا كردنـد (     

 ).1374ازكيا، 
آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنـوان مـوادي      

شمسي دانست . اما از لحاظ تشكيل  1303در قانون تجارت سال 
را  1314اي رسمي تعـاوني ، مـي تـوان سـال     و ثبت و فعاليت ه

آغاز فعاليت تعاوني در ايران دانسـت . زيـرا در ايـن سـال توسـط      
دولت اقدام بـه تشـكيل نخسـتين شـركت تعـاوني روسـتايي در       
منطقه ي داورآباد گرمسار گرديد. مبنـاي تشـكيل شـركت فـوق     

بود كه در چند مـاده بحثـي از شـركت     1311قانون تجارت سال 
 )1363وني آورده بود. (حسني، هاي تعا

انجـام اصـالحات ارضـي درسـال      هاي روستائي پس از تعاوني    
كنندگان كـه صـاحب    درجهت حمايت ازكشاورزان وتوليد 1341

پا به عرصه روستا گذاشت. درك  اراضي شده بودند شكل گرفت و
نياز مشاركت مردمي، استفاده ازمنابع مالي اندك كه توسط اعضاء 

مــديريت عامــل  لــزوم اســتفاده بهينــه از گــردد و ياندوختــه مــ
روسـتاها، شـركتهاي    روستايي مورد نظـر موجـب گرديـد كـه در    

 .تعاوني روستايي وكشاورزي تاسيس گردد
آب بهره برداران ايران تشكل و مشاركت همچنين در     

بهره تشكلهاي . برخوردار است كهنكـشاورزي، از پيشينه اي 
خيش و ساختارهاي مشابه آن  بنه، كته،آب در قالب  برداران از

 مديريت مي نمودند.  مصرف آبكشاورزان در تشكيل مي شد و 
بخش آب و كشاورزي، جلب مشاركت  1370در سال سرانجام 

در بهره برداري و نگهداري شبكه هاي  مصرف كنندگان آب را
شركتهاي بهره  آبياري در دستور كار خود قرار داد و تشكيل

كه هاي آبياري كه در پي توافق بين وزارتخانه هاي برداري از شب
 .كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه انجام گرديد نيرو و

 مشاركت و توسعه پايدار روستايي -4

خودكفاي  روستاها به عنوان يكي از بخشهاي مولد، حياتي و    
جمعيت را درخود جاي داده است درصد  30كشور كه بيش از 

هاي ست گسترش مشاركت مردم در برنامهدر جهت اجراي سيا
تواند نقش موثر و بسزايي داشته باشد. و به دليل  توسعه، مي

ها و قابليتهايي كه در محيط روستايي وجود دارد، توانايي بستر
ها و موضوعات زمينه تشكيل وسازماندهي نهادهاي مردمي در

  داراست. متعددي را 
اجتماعي، فرهنگي، نهادي و  توسعه پايدار محيطي، اقتصادي،     

ريزي  ناپذير توسعه روستايي است و برنامهسياسي مضمون جدايي
اي از  توسعه، تفكر و عملي است سنجيده به همراه مجموعه

ها و اقدامات هدفمند كه منجر به تحقق اهداف توسعه  فعاليت
امروزه توسعه به عنوان يك فرآيند،  ).1383گردد(بهزادنسب،  مي

بحث كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسعه است.  مهم ترين
تحقق پيشرفت و توسعه كشورها نيز مستلزم بهره گيري از 
استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشاركت آنها در مراحل 

كه توسعه و مشاركت را اموري در هم  به طوري .توسعه است
فقيت همراه اند، و فرآيند توسعه وقتي با ثبات و موتنيده دانسته

دانند كه با افزايش مشاركت مردم توأم باشد (مقني زاده، مي
1380.( 

هاي توسعه روستايي مسئله مشاركت روستاييان در برنامه    
 بر 1980و1970موضوعي است كه نقطه آغاز آن به دهه هاي 

گردد. رشد وگسترش راهبردهاي توسعه مبتني بر رشد مي
مغرب زمين و اتخاذ چنين  اقتصادي و صنعتي شدن كشورهاي

استراتژي در بسياري از كشورهاي جهان سوم، موجب شد تا 
پيامدهاي منفي مانند مهاجرت و جابجايي شديد جمعيتي، 
افزايش شكاف بين مناطق شهري و روستايي وغيره حادث شود. 

هاي توسعه، درصدد در نتيجه بسياري از كشورها و تئوريسين
هاي اتخاذ شده تجديد نظر نمايند تبرآمدند تا نسبت به رهياف

هايي صورت گرفت تا كساني را كه در نتيجه اين فرآيند وتالش
توسعه وبرنامه ريزي (از باال وپايين) ضروري شده بودند در جهت 

متشكل شدند. از اين رو موضوع مشاركت روستاييان و   اراده ملي
سعه هاي توهاي جلب و به كارگيري آنها در برنامهمكانيزم

مفهوم جديدي ازتوسعه با  روستايي مورد توجه واقع گرديد. و
عنوان توسعه مشاركتي وارد ادبيات توسعه شد (پاپلي 

 )1381،يزدي
جمله  اهميت فعاليتهاي گروهي در زمينه هاي مختلف از     

كشاورزي، مديريت منابع طبيعي و برنامه هاي توسعه روستايي 
 ).ت رسيده است دركشورهاي درحال توسعه به اثبا

Menizen,2004)  بنابراين به منظور توسعه و مديريت پايدار
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منابع آب، درگير نمودن عموم جامعه امري حياتي مي باشد، پس 
ضروري است كه درخط مشي هاي مرتبط با مديريت منابع 
طبيعي از جمله آب، از دانش تجربه و نظرات جوامع بومي كه 

منابع هستند، استفاده شود كه  بهره برداران كليدي درحفاظت از
اين هدف از طريق مشاركت عموم جامعه حاصل خواهدشد 

.(Madulu,2003) 
مشاركت مردمي رهيافتي جهت افزايش ظرفيت هاي        

محلي و توسعه اي اختيارات مردمي مي باشد. مشاركت مردمي 
همچنين يك عامل مهم تسهيل كننده اي است كه ساير نتايج از 

ف بهينه آب، سود دهي اقتصادي، درصد جمعيت جمله مصر
تحت پوشش، دسترسي يكسان به منابع آب و اثرات محيطي را 

مشاركت همچنين  .Naragan, 1995)تحت تاثير قرار مي دهد(
 تشويق و ترغيب مردمبه عنوان يك وسيله مناسب جهت 

ي شان گزند مناطقآباداني  روستاييان درجهت توسعه و مخصوصأ
 بيشتري در با شوق و اشتياقمي شودكه روستاييان  باعث است و

و با حس  طرح ها كوشش نمايند و به ثمر رساندن پروژه ها
 مالكيت طرحها در استفاده و نگهداري صحيح از آنها كوشا باشند.

 هم ها و  لحاظ ماهيت طرح هم از هاي توسعه روستايي  طرح    
ركت مردم در نيازمند مشا، منابع دولتي محدوديت امكانات و

مردم هم وسيله توسعه و هم در حقيقت  هستند. تمامي ابعاد
و  براي گسترش ابزاريمشاركت در حكم  مي باشند. هدف آن

, همياري گروهيهاي  ها با هدف اتخاذ تصميم توزيع دوباره فرصت
مردم مشاركت  .آن استفوائد مندي همگاني از  و بهره توسعه در

، گيري, اجرا ي مراحل مختلف تصميمتواند در تمام ميدر طرحها 
 بنابراين مي بايست بستر جلب .وجود داشته باشدبهره برداري 

توسعه روستايي فراهم  طرحهايدر  مشاركت گسترده مردم را
 رد.آو

مشاركت مردم در طرحهاي روستايي اهداف و  بطور كلي 
 محورهاي زير را دنبال مي كند: 

ميم گيـري ، برنامـه   سهيم نمودن مردم در كليه مراحـل تصـ   •
  طرحهاريزي ، ساخت و اجرا و بهره برداري از 

 توسط بهره برداران ايجاد شدهتاسيسات و نگهداري  حفظ •
 افزايش درآمد روستاييان و جلوگيري از مهاجرت آنان •

  تاكيد بيشتر بر نيازهاي مردم •

 اشتغال زايي در بخش كشاورزي •
 كاهش بار مالي دولت •

  در مقابل افزايش درآمدهاي آنانهاي مردم و  كاهش هزينه •

 ايجاد حس اعتماد در بين افراد  •

ها و  كاهش زمان و هزينه طرح هاي مردم و افزايش آگاهي •
 ها پروژه

 هره برداري اقتصادي از فعاليتهاي مختلف كشاورزي ب •

 در روستا  فرهنگيو  ،اقتصاديارتقاي سطوح توسعه اجتماعي •

 ملي يي اقتصاددر نهايت رشد و توسعه روستا و شكوفا •

و تشكل هاي آب  ييضرورت ايجاد تعاوني هاي روستا -5
 بران
برنامه ازكشورها نشان داده است كه اگر تجربيات در برخي     

در نظر گرفته شود روستايي بدون مشاركت مردم  ريزي جوامع
 استفاده از  . بنابراين منجر به توسعه هدفمند و پايدار نخواهد شد

نيز توسعه مشاركتي تناب ناپذير خواهد بود. اجتوسعه مشاركتي 
براي  مردم راتا .  را مي طلبدمشاركتي يا نهاد  سازمانوجود يك 
د . و انسجام نماي حضورشان درآن جامعه متشكل  مشاركت و

مهم  از فعاليتهايتعاوني ها هستند.  ،يكي از اين سازمان ها
امور تمامي   مشاركت مردم در و پايدارييجاد ا حفظ، تعاوني ها

انجام  از روستاييان به علت عدم مشاركت، راگروستايي است 
 موضوع باعث مياين و امور مربوط به روستا صرفنظر كنند كارها 

منجر دولت  برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي و و شود كه طرح ها
 د. نبه كندي اجرا شو يا و به اجرا نگرديده

گراي توليدي را دماتمي توان تعاوني ها و سازمانهاي خ    
اتالق كرد. تجربه نشان داده  "سازمانهاي غير دولتي اقتصادي "

است كه وجود اين قبيل سازمانها براي توسعه و جلب و تعميق 
مشاركت ، حياتي تر از سازمانهاي غير دولتي خيريه است ( مقني 

 ).1380زاده،
محور توسعه  را بخش كشاورزي ،قانون اساسيبطور كلي      

توسعه خود كفايي و و اهداف اين بخش را در راستاي عنوان 
و پتانسيل و امكانات ملي استفاده از تمامي اقتصادي، در 

قانون  44و  43ذكر نموده است. در اصول روستاها  ظرفيتهاي
اساسي تعاون را جهت تحقق عدالت اقتصادي بر پايه انسان 

به  دستيابي جهت 43در اصل محوري مطرح نموده است.  
اهدافي از جمله تامين استقالل اقتصادي جامعه، ريشه كن كردن 

محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد،  فقر و
ايران تعيين گرديده  ضوابطي براي اقتصاد جمهوري اسالمي

 است. تامين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به
اختيار همه كساني كه  اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در

كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام  قادر به كارند ولي وسايل
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تمركز و تداول ثروت  بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به
در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را 

در اصل . همچنين كارفرماي بزرگ مطلق در آورد بصورت يك
ه است كه نظام اقتصادي آمدبه روشني  سياسا قانون 44

دولتي،تعاوني و  جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش
خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است در همين 

شدن فعاليتهاي بخش دولتي در چارچوب معين و  اصل، محدود
قرار گرفتن بخش  همچنين مكمل فعالتيهاي دولتي و تعاوني

و بخش تعاوني را به خوبي نشان مي دهد. عت قلمرسخصوصي، و
 ).44و43(قانون اساسي،اصل 

 بطور كلي اهداف ايجاد تعاوني ها بشرح ذيل مي باشد:
 تامين وتوزيع نهاده هاي مورد نياز بهره برداران  •

سهيم نمودن مردم در كليه مراحل تصميم گيري، برنامه  •
 ريزي، ساخت و اجرا و بهره برداري 

خش خصوصي در راستاي نيل به اهداف واگذاري كار به ب •
 قانون اساسي 44اصل 
بهبود ميزان مشاركت كشاورزان و تسريع در بهره برداري از  •

 پروژه ها در مناطق روستايي

ايجاد   كاهش تصدي گري دولت در امر توسعه طرحهاو •
 به تعاوني ها بسترهاي مناسب براي واگذاري امور دولتي

جهت امكان تعامل بهره برداران  امكان ايجاد اشتغال پايدار به •
 خالقيت ها  براي باال بردن استفاده از توانمنديها و

بوجود آمدن هماهنگي وهمدلي در ميان بهره برداران كه بي  •
 شك نقش موثري در موفقيت طرحها دارد.

دادن فرصت به بخش خصوصي جهت بروز استعدادهاي  •
 نهفته و خارق العاده در اين بخش 

كان مشاركت مالي وفكري بهره برداران در امر بوجود آمدن ام •
 طرحهاايجاد اشتغال وبهره برداري از 

سـه   زهكشـي از  مديريت شبكه هـاي آبيـاري و  از آنجايي كه      
انجمن هاي آب  طريق بخش عمومي يا دولتي، بخش خصوصي و

بنابراين ايجاد تعـاوني   )1378( نجفي ، باشدبران امكان پذير مي 
اهميت و جايگاه ويژه اي در اين عرصه برخوردار  هاي آب بران از

ايجــاد انجمــن هــاي آب بــران ، فــراهم نمــودن  هــدف ازاســت.  
سازوكارهاي الزم جهت افـزايش مشـاركت كشـاورزان درتصـميم     

 چـرا  (Salmon,1997)مديريت آب كشاورزي اسـت  گيري ها و
چـارچوبي   كه اين تشكل ها براساس سازماندهي بهره بـرداران در 

طريق آنها مـديريت، احـداث،    ني ايجاد مي گردند تا بتوانند ازقانو

زهكشي را  شبكه هاي آبياري و نگهداري از بهره برداري، توسعه و
ــربخش و  ــه اي اثــ ــه گونــ ــازنده در بــ ــد  ســ ــت گيرنــ دســ

(Shrama,2002) ايجـاد تشـكلهاي آب    هدف اصلي از. بنابراين
ن طريــق يــك فراينــد مشــاركتي كــه درآ بــران آن اســت كــه از

هاي مديريتي مربوط بـه آب آبيـاري    تصميم گيري كشاورزان در
دسـترس   در آب موجود و كنند از اراضي نقش اساسي را ايفا مي

به اين فرايند مشاركتي اغلـب مـديريت    .استفاده بهينه بعمل آيد
 .شود مشاركتي آبياري اطالق مي

0B6- موانع و محدوديت هاي مشاركت مردم در طرحها 

هكار عملي دنياي امروز، سپردن كارها به مردم و مهمترين را    
استفاده از توان اجرايي و اقتصادي آنان مي باشد. با دخيل شدن 
بهره برداران در طرح ها، بسياري از چالشها و مقاومت هاي 
اجتماعي كاهش يافته و بهره برداران از نزديك در جريان اهداف 

ه به مسايل اجتماعي و مزاياي اجراي طرح ها قرار مي گيرند. توج
در كنار مسايل مختلف ديگر از جمله اقتصادي، فني، محيطي و 
حقوقي امري ضروري است. بنابراين تاكيد بر مشاركت كشاورزان 
در طرح هاي عمراني مي تواند نقش مهمي ايفا نمايد و بكارگيري 
روشهاي مختلف جلب مشاركت كشاورزان و ارتقاء دانش نگرش 

اجراي صحيح برنامه ي از راهكارهاي عمده در آنان مي تواند يك
. با توجه به تجارب موجود مشخص مي شود ها محسوب شود

علي رغم تاكيد در جلب مشاركت مردمي توسط سياست گذاران 
 و برنامه ريزان دولتي در عمل موانعي در اين زمينه وجود دارد.

 ضعف انتقال پذيري، فقدان بينش خطرپذيري، ناهماهنگي در    
بخش مديريتي، عدم توجه به مسايل فرهنگي و اجتماعي 
كشاورزان، وجود ضعف در ساختار صنفي كشاورزان، نبود قوانين 
حمايتي از تشكل ها و حمايت اندك و تعريف نشده سازمان هاي 
متولي، از ديگر محدوديت ها و موانع موجود در مسير مشاركت 

 مي باشد. كشاورزان در طرحها
ي بخش دولتي و تجارب ناموفق در بهره برداري عدم تواناي    

بهينه از تاسيسات موجب شد كه بخش دولتي، نسبت به 
واگذاري مسؤليت ها به بهره برداران متمايل گردد. در صورتي كه 
تعاوني هاي متشكل از بهره برداران به حال خود رها شوند و 

دي مورد حمايت و پشتيباني قرار نگيرند، تبعات و خسارات شدي
بر پروژه ها وارد خواهد شد. بنابراين حمايت و پشتيباني از تشكل 
هاي مردم نهاد در بخش كشاورزي مي بايست بطورجدي مورد 

هاي  توجه قرار گرفته و به عنوان جايگزين گسترش مسئوليت
باشد. در همين  دولت در توليد و توزيع و بهره برداري مدنظر 
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ها و تعاوني هاي ايجاد شده  راستا بخش دولتي مي بايد از تشكل
 .در محدوده طرحها، سازماندهي، حمايت و پشتيباني نمايد

بطور كلي مشكالت و موانع مشاركت مردم در طرحها در 
 چارچوب موارد زير دسته بندي شده اند: 

هـا و ادارات مـرتبط بـا     هاي سـازمان  عدم هماهنگي فعاليت •
 كشاورزي 

 يتعدد قوميت طايفه در جوامع روستاي •
 مشكالت فرهنگي حاكم برجامعه روستائي وكشاورزي •
مشكالت اجتماعي نظير اختالفـات قـومي و محلـي، بـدبيني      •

 بهره برداران نسبت به طرحها، كارشكني افراد پرنفوذ و ...
 مشكالت حقوقي و اعتباري •
    مشكالت فني و اجرايي   •
مشاركت مردم  مناسب بمنظورعدم وجود معيارها و مالكهاي  •

 طرحها محدوده 
برداشتن موانع موجود در طي فرآيند جلب مشـاركت، مقولـه       

اي است كه صرفا بـر اسـاس فرهنـگ سـازي محـض در جامعـه       
روستايي و كشاورزي ميسر نخواهد شد بلكه نياز به تجديـد نظـر   
در عملكرد كليه متوليـان مربوطـه اعـم از دسـتگاههاي اجرايـي،      

ن مشـاور بـه عنـوان    بانكهاي طرف قرار داد، شـركتهاي مهندسـا  
تيمهاي متخصص و ساير نهادهاي مرتبط با اهداف اصالح نگـرش  

 ).1385به عملكرد گذشته خود را دارد(خوشاب، 
كه  پيامدهاي عدم مشاركت مردم در طرحهابنابراين تبعات و     

ناشي از عدم توجه و برطرف نمودن مشكالت و موانع مشاركت 
 ت:مي باشند بشرح زير جمعبندي شده اس

 افزايش مشكالت اجتماعي در اجراء و بهره برداري از طرح  •
 از طرحها بي ميلي كشاورزان به مشاركت در بهره برداري •
 مستهلك شدن زود هنگام تاسيسات •
 پروژه هااختالل در كارايي  •
 طرحها افزايش هزينه هاي بهره برداري و نگهداري  •
 طوالني شدن زمان اجراي طرح و تأخير در بهره برداري •
 طرحهاتضاد و بيگانگي بين كشاورزان و مديريت  •
 تحميل  بار مالي به دولت به علت افزايش هزينه هاي اجرائي •

1B7- راهبردها و راهكارهاي موثر 

سياست كشور ، سند چشــــم انداز از آنجايي كه بر اساس     
هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه از برنامه هاي دوران 

 اهداف ذيل را دنبال مي كند : بيست ساله است 

رفع محروميت ها بـه ويـژه محروميـت در منـاطق روسـتايي       •
 كشور
 هويت بخشي به سيماي روستا •
 ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد  •
ارتقاي سطح درآمد و زندگي روسـتاييان و كشـاورزان و رفـع     •

ع بخشـي و  فقر با تقويت زيرساخــت هاي مناسـب توليـد و تنـو   
گسترش فعاليت هاي تكميلي به ويژه صنايع تبديلي و كوچـك و  

 خدمات نوين
برنامه ي كه براي روستاها پروژه ابنابراين هر گونه طرح و     

مشاركت  صورت گيرد. روستائيانمي شود بايد با مشاركت ريزي 
مشاركت در اجرا نمي باشد، بلكه تمام  صرفاًمردم روستايي 
بر مي گيرد. بر اين اساس مشاركت مورد نظر  مراحل آن را در

بلكه همه مراحل  تنها به دوره طراحي برنامه مربوط نمي شود، 
مطالعات، هدف گذاري، سياست گذاري، ارزيابي، تأمين منابع، 

 را در بر مي گيرد . و بهره برداري اجرا، نظارت و ارزشيابي 
در  ت گرانهاد و مشارك هاي مردمسازمان و تشكيلجهت ايجاد 

 مي شود: پيشنهادزير  راهبردهايروستاها راهكارها و 
بخـش هـاي دولتـي از    حمايت و پشتيباني قـانوني   همكاري، •

تشكيل و توسـعه   جهتالزم  سازي هايبستر شركتهاي تعاوني با
 تعاوني ها

هـاي مشـاركتي جهـت دسـتيابي بـه      رهيافتبهره برداري از  •
 روستايي  در جوامعاهداف توسعه پايدار 

 توسعه فرهنگي و فرهنگ سازي دراين زمينه  •

مسـئوليت پـذيري، افـزايش     توانمند سازي تشكلها از طريـق  •
 به تعاوني هاو مهارت مديريت  آموزشاعتماد به نفس، 

نيـروي انسـاني مـورد نيـاز      هاي الزم جهت پـرورش  آموزش •
 تعاوني ها

از آنجاييكه مشاركت يك فرآيند اجتماعي است كه ريشه در     
بنابراين جهت ترغيب مردم به  رواني و اجتماعي دارد، بعد

مشاركت، استفاده از كارشناسان مجرب و آشنا به رسوم منطقه از 
بهره برداران  راهبردها و راهكارهاي موثر و ايجاد رضايتمندي در

از  در افزايش ميزان همكاري و جلب مشاركت آنان مي باشد. 
و پژوهش هاي انجام  سوي ديگر مطالعه و جمع بندي تحقيقات

يافته نشان مي دهد كه ميزان مشاركت بهره برداران در طرحها 
آگاهي بهره  بستگي به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سن، درك و

همسو نمودن سازمان هاي دست اندركار، اعتماد  برداران،
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كشاورزان به طرحهاي ارائه شده توسط دستگاههاي اجرايي، 
 اي متخصص دارد.هزينه مالي مشاركت و نيروه

2B8- نتيجه گيري 

به دليل ارتقاء توسعه كشاورزي و ظرفيتهاي توليدي، توزيع     
بهينه جمعيت، عدالت اجتماعي وانساني توجه به توسعه روستايي 

 به اعتقاد اكثر از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است.
مهمترين مشكالت  دانشمندان وكارشناسان مسائل توسعه اي

توسعه روستاهاي كشور عدم  كشاورزي و ي بخشساختار
 و سياست ، تصميم گيريمشاركت بهره برداران در برنامه ريزي

سازمانهاي  لذا ايجاد .طرحها و پروژه ها مي باشد گذاري هاي
در اين مناطق تعاوني هاي توليد روستائي  تشكيلمردم نهاد 

 تشكل تعاوني هاي آبران يكي از .اجتناب ناپذير مي باشد
راهكارهاي جلب و مشاركت بهره برداران در طرحهاي منابع آب و 
نيز ترغيب آنان به همكاري با دولت در روند اجراي برنامه هاي 
توسعه مي باشد كه تحقق عدالت اجتماعي و نتيجه نهايي آن، 
دستيابي به توسعه پايدار خواهد بود.از آنجايي كه ايجاد تشكل 

ي و ايجاد زيرساختهاي هاي آب بران بمنظور ظرفيت ساز
اجتماعي در مناطق روستايي داراي اهميت و توجه ويژه اي است. 
بنابراين موفقيت و كارايي اين تعاوني ها، نيازمند حمايت و 
پشتيباني از آنها را دارد، پس به منظور پويايي و پايداري اين 
تعاوني ها، مي بايد به بستر سازي و زمينه يابي تشكلها، جهت 

ر تصميم گيري ها و مديريت پروژه ها، توجه نمود. حضور د
تجارب موجود در بخش كشاورزي نشان مي دهد كه شرط 
برقراري مشاركت در بين بهره برداران وجود يك سازمان و يا 
تشكل مي باشد.در همين راستا زمينه سازي ايجاد تشكلهاي آب 
بران، توانمندسازي جهت ايجاد خود باوري و تقويت روحيه 

اركتي بهره برداران به منظور حضور در تصميم گيري و مش
تصميم سازي از مواردي است كه مي بايد مورد توجه جدي قرار 

 گيرد.
به عنوان نهادهايي كه حقوق بهره  شركتهاي تعاوني روستايي    

مي  ي اداره و مديريتكشاورز برداران را در بخش روستايي و
دستگاههاي  ط مستقيم باارتباكنند، ابزار بسيار مؤثري براي 

آنها به حساب مي آيند و مي توانند  هادر اين بخش مرتبطدولتي 
نمايند. تعاوني ها در در برابر نيازهاي روستائيان پاسخگو را 

مناطق روستايي با اثرگذاري بر وضعيت اقتصادي اجتماعي 
روستا مي توانند تأثيرات كامالً مثبت و بارز و مشخصي درتوسعه 

كارايي  موجب افزايشمي توانند و  ستايي داشته باشندمناطق رو

ايجاد  بامديريت دولت در بخش توسعه روستايي شوند.  راندمانو 
نهادينه به مفهوم  در حقيقتچنين تشكلهاي مردمي در روستاها 

 هزينه ها و كاهشمردم ساالري، واگذاري كار به مردم،  نمودن
اها و جلب مديريت روست برابرهاي دولت در مسئوليت

مي  اي روستاهامشاركتهاي مردمي در فعاليتهاي عمراني و توسعه
منجر  در قالب تشكل هاي منسجم،حضور مردم در طرح ها  .شود

به موفقيت و پيشرفت اجراي طرحها خواهد شد و بسياري از 
چالش ها و مقاومت هاي اجتماعي را كاهش مي دهد. اين امر در 

ماعي در كنار مسايل مختلف ديگر صورتي كه با لحاظ مسايل اجت
 جاز جمله اقتصادي، فني، محيطي و حقوقي صورت گيرد نتاي

شناسي لذا ضروري است با آسيب چشمگيري خواهد داشت.
ها و نقاط ضعف و چالشساختار و عملكرد اين تشكلها، فرصتها و 

مند در ايجاد و با يك حركت نظامنموده  شناساييآنها را قوت 
و  هابه نيازعنايت  ي در سطح روستاها بامردمي گسترش تشكلها

 .گردد هر روستا  به حمايت و تشويق عملي اقدام هايضرورت

قانون اساسي، با بكار گيري  44و43تحقق مفاد اصول     
ظرفيتها، قابليتها و توانمنديهاي جامعه از طريق سازماندهي، 

دن به آموزش، ارائه تسهيالت ،تامين امكانات و نيز سرعت بخشي
روند سرمايه گذاري درعرصه هاي توليد، بستر مناسب بمنظور 

يكي از  رشد اشتغال را دركشور فراهم مي آورند. بنابراين
اشتغالزايي از طريق ايجاد  كشورمهمترين اهداف توسعه اقتصادي 
افزايش  ،كاهش بيكاري موجب تعاوني ها مي باشد. اين موضوع

مردم وضعيت اقتصادي  و بهبود افزايش درآمد ،وري  بهره
 گردد.  مي

 3Bسپاسگزاري 

بدينوسيله از معاونـت محتـرم حفاظـت و بهـره بـرداري سـازمان       
جناب آقاي مهندس داوري دهكردي كه همـواره از رهنمودهـا و   
تجارب ارزشمند ايشـان بهـره گرفتـه ايـم و همچنـين  از ديگـر       
ــات و     ــر تحقيق ــاص از دفت ــور خ ــه ط ــتكش و ب ــاران زحم همك

را مـورد   اي آب سازمان آب و بـرق خوزسـتان كـه مـا    استاندارده
حمايت و تشويق قرار داده اند تا در راستاي اهداف نظـام مقـدس   
جمهوري اسالمي ايران گام برداشته و موجبات رشد و شـكوفايي  
و توسعه و عمران پايدار اين استان را فراهم مـي نماينـد تشـكر و    

 قدرداني مي شود. 
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