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مطالعه حاضر باهدف شناسایی عوامل درونی و بیرونی طرح ش بکه آبی اری س نقر در اس تان کرمانش اه در جل ب
مشارکت کشاورزان و تعیین راهبردهای مناسب با توجه به وضعیت موج ود منطق ه و ارا ه راهکاره ای س ازنده
جهت جلب مشارکت کشاورزان در اینگونه سیستمها انجامشده اس تااین پ ژوه
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تحقیقات ترکیبی(کیفی -کیی) ،از منظر روش تحقیق ،تحلیل محتوای کیفی و فن  SWOTراهبردی و هیچن ین
ازنظر هدف ،ج

تحقیقات کاربردی محسوب میشودا جامعه موردمطالعه ،کشاورزان تحت پوش

شبکه آبی اری

سنقر در استان کرمانشاه و کارشناسان مطلع و درگیر این شبکه در سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای
کرمانشاه بودند که به طریق هدفیند و فن گلوله برفی انتخاب شدندا نتایج تحقیق نشان داد ک ه ش فافس ازی و
آگاهی کامل کشاورزان نسبت به تیام ابعاد پروژهها ،جلب اعتیاد مردم و تالش در جهت حفظ و تقوی ت آن ب ا
توجه به فرهنگ و آدابورسوم مردم محلی ،بهعنوان مهمترین نقاط ق وت درون ی و ع دم تعه د و اعتی اد ب ین
کشاورزان ،تعاونیها ،سایر ذینفعان و مسئوالن و هیچنین ،عدم صالحیت کادر اجرایی و صادق نب ودن آنه ا ،از
مهمترین نقاط ضعف درونی پیرامون مشارکت کشاورزان در ط رح ش بکهی آبی اری س نقر ب ه ش یار م یآین دا
درعینحال ،فراهمسازی بستر الزم برای حضور کشاورزان در تیام فراین دهای پی ادهس ازی پ روژهه ا و امک ان
برقراری ارتباطات مستیر میان سازمانهای محلی ،دولتی و کش اورزان مه مت رین فرص ته ای بیرون ی و ع دم
هیاهنگی بینبخشی در منطقه و تأکید و توجه بی

ازحد دولت به توسعه فی یکی و صرفههای اقتصادی پروژهه ا،

از مهمترین تهدیدهای بیرونی جلب مشارکت کشاورزان در شبکه آبیاری سنقر محسوب میشوندا
واژههای کلیدی SWOT :راهبردی ،بهرهبرداری بهینه منابع آب ،مشارکتهای محلی ،شبکههای آبیاری.
1

 .دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران

2

 .کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه و بررسی منابع

امروزه آب بهعنوان یک مادهی باارزش ،عامل محرک در توسعهی اجتماعی و اقتصادی و نیز یکزی از نهزادههزای
مهم تولیزدی ،نقز

حیزاتی را در توسزعه کشزاورزی جوامزع بشزری ایازا مزیکنزد .ببزآ آمارهزای موجزود ،بیشزتر

کشورهای جهان ج ء کشورهای کمآب محسوب میشوند .کشور ایران نی به دلیل اینکه در منطقهای نیمهخشزک
از کره زمین واقعشده در وضعیت شدید بحران آبی قرار دارد .از برفی ،بررسیها نشان میدهند که باالترین میز ان
آب شیرین در تمامی کشورها ( 81درصد) در بخ
کشور ایران بی

کشاورزی مصرف میگزردد ( .)Hartley, 2006ایزن رقزم در

از  81درصد میباشزد ( .)Zareei Dastgerdi et al., 2004بزا افز ای

همچنان به مصرف آب در بخ

جمعیزت ،انتظزار مزیرود

کشاورزی اف وده شود که این امر همراه با توسعه صنایع و اف ای

سریع جمعیزت

سبب ایجاد رقابت و تضاد برای دستیابی به منابع آب خواهد شد .بنابراین میتوان ادعزا نمزود کزه مهزمتزرین عامزل
محدودکننده در توسعه کشاورزی ایران ،محدودیت منابع آبی است ( .)Goudarzi et al., 2011لزذا ،بزا توجزه بزه
بحران کمبود آب و محدود بودن آبهای استحصالی کشور ازیزکبزرف و میز ان بزاالی مصزرف آب در بخز
کشاورزی از برف دیگر ،ضرورت توجه به مکانیسمها و برنامههایی از قبیل سیستمهای آبیاری تحزتفشزار ،بزرای
اف ای

بهرهوری و استااده بهینه از منابع آب در بخ

کشاورزی را روشن میسازد.

ببآ مطالعات انجامشده ،متوسط راندمان آبیزاری در بخز

کشزاورزی ،بزهعنزوان بز ر تزرین مصزرفکننزده

آب 11،درصد میباشد و این بدان معناست که از  98میلیارد مترمکعب آب که در اختیار این بخ

قرار مزیگیزرد

فقط  22میلیارد مترمکعب آن مورداستااده قرار میگیرد .وقوع خشکسالیهای مداوم و پیدرپزی ،توسزعه صزنایع،
رشد سریع و توزیع نامناسب مکانی جمعیت و ناکارآمدی شدید بخ

کشاورزی که وابستگی شدیدی بزه آبیزاری

و مصرف عمده منابع آب محدود کشور دارد و برداشتهای بزیرویزه از خخزایر آبزی موجزود در کنزار اسزتااده از
روش های سنتی و کم بازده آبیاری در این بخ  ،آن را با مشزکالت جزدی مواجزه سزاخته اسزت .یکزی از بهتزرین
راههای حاظ منابع آب ،صرفهجویی در می ان آب مصرفی و استااده بهینه از خخزایر آبزی موجزود مزیباشزد.آمارها
نشان میدهند که باوجود ه ینههایی که از بزرف دولزت بزرای احزدار و راهانزدازی شزبکههزای آبیزاری پیشزرفته
باهدف راهبردی بهرهبرداری و استااده بهینه از منابع آب در سطح روستاها انجامشده اسزت ،در مهزمتزرین مرحلزه،
یعنی بهرهبرداری و نگهداری از شبکهها ،از آب و تأسیسات آبیاری استااده درسزت بزه عمزل نمزیآیزد و بیشزترین
مقدار آب به هدر میرود .از برفی غالباً ،توسعه شبکههای آبیاری ،صرفاً در قالب توسعه فی یکزی و سزختافز اری
موردتوجه قرارگرفته است ،درحالیکه توسعه دارای جنبهی کیای و نرمافز اری نیز مزیباشزد کزه بزدون توجزه بزه
آنها ،اقدامات کمی و سختاف اری به نتیجه مطلزوب نمزیرسزد ( .)Heydariyan, 2005اگرچزه توسزعه فی یکزی
شبکهها تحوالت مثبتی در زندگی برخی از ساکنین در منابآ روستایی پدید آورده است و تا حدودی مهارتهزا و
تواناییهای آنهزا را بهبزود بخشزیده امزا بزه دلیزل در نظزر نگزرفتن مسزا ل اجتمزاعی ،فرهنگزی ،اقتصزادی و قزومی
روستاییان ،در گسترش و تشویآ مشارکت روسزتاییان در فراینزد توسزعه موفزآ نبزوده اسزت (.)Fami et al., 2003
تجربه ثابت کرده است که موفقیت و پایداری پروژههای عمرانی و توسعهای منوط به مشزارکت و همکزاری مزردم
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است و در براحی و برنامهری یها عالوه بر ضوابط اقتصادی (صرفه اقتصزادی) مزیبایسزت بزه شزرایط اجتمزاعی و
فرهنگی منطقه نی توجه نمود تا شانس موفقیت پروژههای عمرانی بیشتر گردد.
تحقآ هر امری مستل م فراهم آوردن شرایط و مکانیسمهایی میباشزد .مشزارکت کشزاورزان در بهزرهبزرداری و
نگهداری از شبکههای آبیاری نی از این قاعده مستثنا نیست .برخی از این شرایط مربوط به محزیط درونزی و برخزی
دیگر به محیط پیرامون مربوط است .باید این نکته را در نظر داشت که مشارکت یک قانون نیست ،بلکه یزک فضزا
میباشد که میتواند هزدایتکننزده و برانگی نزده توسزعه باشزد ( .)Faham et al., 2009ازآنجزاییکزه کشزاورزان
اصلیترین عامل در مصرف بهینه آب و تولید فرآوردههای کشاورزی محسوب میشوند ،هر فراینزد و اقزدامی کزه
در شبکههای آبیاری و زهکشی بدون توجه به تأثیر و نق
نخواهد داشت .لذا بهمنظور کاه

فعال کشاورزان انجزام شزود ،بزازدهی کزافی و مطلزوب

مشزکالت موجزود در شزبکههزای آبیزاری از یزکسزو و افز ای

کشاورزی از سوی دیگر نیازمند فراهم آوردن ع م ملی بزرای اثزربخ

کزردن نقز

بزازدهی آب

کشزاورزان در برنامزهریز ی،

مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری هستیم.
با توجه به اهمیت پزروژههزای توسزعه روسزتایی و همچنزین ضزرورت مشزارکت کشزاورزان بزه منظزور موفقیزت
اینگونه برحها ،مطالعات گستردهای در این زمینه در داخل و خزار از کشزور صزورت گرفتزه اسزت کزه در ایزن
به مروری از این تحقیقات اشارهشده است.

بخ

یکی از مهمترین مؤلاههای تأثیرگذار جهت رغبت و تمایل کشاورزان به مشارکت در برح سیستمهای آبیزاری
پیشرفته که در بسیاری از نتزایج تحقیقزات ماننزد ()Azizi-Khalkhyliand and Zamani, 2010؛( (Ahmadvand
and Sharifzadeh, 2010؛ ()Faham et al., 2009؛ ()Douglas and Vermillion, 2004؛ ( Bishay et al.,

)2001؛ ((Qiao et al., 2009؛ ( )Peter, 2004و( )Ghazouani et al., 2009به آن اشارهشده است ،سطح آگزاهی
و شناخت کشاورزان نسبت به نتایج مثبت و مشکالت پی روی پروژهها میباشزد .در ایزن راسزتا ،نتزایج تحقیقزات
()Arabi, 2012؛ ()Arbaein, 2013؛ ( )Heydari, 2005و( ،)Merrey et al., 2007حززاکی از آن اسززت کززه
فعالیتهای آموزشی -ترویجی در موضوعات مرتبط با شبکههای آبیاری سبب اف ای

دان

و نگزرش کشزاورزان

شده و دیدگاه آنان را نسبت به مراحزل براحزی و مطالعزاتی ،تصزمیمگیزری ،اجزرا و بهزرهبزرداری و نگهزداری از
شبکهها مثبت مینماید که این امر سبب اف ای

مشارکت آنان در برنامههای مربوبه خواهد شد .بهعنزوانمثزال ،در

مطالعات فوق ،به فعالیزتهزایی نظیزر ،شزرکت در کزالسهزای ترویجزی ،نشزریات ترویجزی ،فزیلمهزای ترویجزی،
سخنرانیهای ترویجی ،بازدید ،برنامههای آموزشی رادیو و تلوی یون ،تماس با مروجان و رهبران افکار اشزارهشزده
است.
برخی پژوهشگران ،عوامل مؤثر بر می ان مشارکت کشاورزان در سیستمهای آبیاری نزوین را بررسزی کزردهانزد.
ازجمله ایزن عوامزل عبزارتانزد از :عوامزل انگی شزی -مشزوقهزا ()Arbaein, 2013؛ ()Hartley, 2006؛ نیروهزای
متخصز

و کزارآزموده ()Heyd and Neef, 2004؛ اعتمزاد و ابمینزان در کشزاورزان ()Hartley, 2006؛(Azizi-

)Khalkhyli and Zamani, 2010؛ ()Mirani and Memon, 2001؛((Chandran et al., 2001؛ وابسزتگی و
انتظارات کشاورزان به کمکها و حمایتهای دولتی .نتزایج مطالعزهای در شزبکه آبرسزانی بخز
81
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استان اصاهان که توسط ( ،)Zareei Dastgerdi et al., 2008صورت گرفت ،حکایت از وجود مشکالت عمدهای
نظیر ،کمبود آب و امکانات آبرسانی ،مشکالت آموزشی ،مشکالت اعتباری و ارتبابی و فقدان جایگاه مشخ
برای سازمانهای دولتی غیردولتی نسبت به مدیریت این شبکه توسط کشزاورزان دارد .در ایزن زمینزه ( Faham et

 )al., 2009و ( )Hartley, 2006در مطالعات خود به مشکالت مشابهی اشاره نمودهاند.
در مطالعهای دیگر به بررسی آسیبهای مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونیهزای آببزران منطقزه میزان دربنزد
کرمانشاه توسط ( ،)Dashtestan, 2013پرداختزهشزده اسزت .ایشزان بزه مزواردی از قبیزل عزدم برگز اری جلسزات
هیئتمدیره و مجمع عمومی ،نارضایتی از سیاستگذاریهای مدیریتی شبکه ،بیاعتمادی اعضزا تعزاونی نسزبت بزه
یکدیگر ،عدم تحویل بهموقع آب در بول فصل زراعی ،یکنواخت نبودن توزیع آب در تمام شبکه ،باال بودن نزر
آببها و عدم اختصاص اعتبارات بلندمدت از برف دولت برای احیاء منابع آب بهعنوان مهمترین آسیبهزایی کزه
تعاونیها را تهدید میکند ،اشاره نموده است.
( ،)Ehsani and Khaledi, 2005در مطالعه خود نشان دادهاند که توسعه فی یکی یا مدیریت نظام آبیاری بزدون
توجه به نق

بهرهبرداران محلی نهایتاً به شکست منجر میشود و نتایجی منای خواهد داشت.

ببآ مطالعهای کزه توسزط ( )Singh et al., 2008صزورت گرفتزه اسزت ،میز ان مشزارکت دادن کشزاورزان در
مراحل براحی و اجرای سیستمهای آبیاری بسیار ضعیف گ ارششده است .ایزن در صزورتی اسزت کزه مشزارکت
کشاورزان در مراحل اولیه اجرای برحهای توسعه ،جهت اجرای موفقیتآمی پروژههزا الزم و ضزروری اسزت .در
این راستا ،برای غلبه بر بیمیلی کشزاورزان جهزت مشزارکت )El- Atfy et al., 2007( ،در مطالعزه خزود ،دخالزت
آنها را در کلیه مراحل برنامهری ی و اجرای شبکهها مؤثر گ ارش نمودهاند.
با توجه به پژوه هزای صزورت گرفتزه ،بزهمنظزور غنزای بیشزتر مطالعزات ،در زمینزه شزناخت عوامزل مزؤثر در
مشارکت کشاورزان ،بررسی موانزع و مشزکال ت موجزود در ایزن مسزیر و ارا زه راهکارهزای مناسزب جهزت جلزب
مشارکت کشزاورزان در سیسزتمهزای آبیزاری تحزتفشزار ،هزدف از ایزن تحقیزآ سیسزتمی و کزلگرایانزه ،تحلیزل
استراتژیک مشارکت روستاییان در سیستمهای آبیزاری پیشزرفته از دیزدگاه کشزاورزان مشزمول کارشناسزان مطلزع
شبکه آبیاری سنقر واقع در استان کرمانشاه میباشد .برح شبکه آبیاری سنقر (شبکهی زیردسزتی سزد شزهدا سزنقر)
که یکی از ب ر ترین بزرحهزای توسزعه کشزاورزی اسزتان کرمانشزاه مزیباشزد ،در  11کیلزومتری شزمال غزرب
شهرستان سنقر در حال اجرا میباشد .منبع تأمین آب این شبکه ،سد ساختهشده شهدا (سلیمان شاه سنقر) مزیباشزد.
کل اراضی که تحت پوش

شبکه قرارگرفتهاند 0811 ،هکتار است ( 1220قطعه زمین) که عموماً بزهصزورت دیزم

کشت میشوند .ازآنجاکه این شبکه نوعی پیادهسازی سیستم آبیاری پیشرفته در م ارع کشاورزان و با کمک خزود
آنهاست ،ازاینرو جلب مشارکت کشاورزان و روستاییانی که تحت پوش
و ضروری میباشد.
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مواد و روشها

با توجه به موضوع تحقیآ ،بهمنظور درک عمیآ و همهجانبه مسئله ،پژوه

حاضر ازلحاظ پارادایم جز و تحقیقزات

ترکیبی (کیای-کمی) و از منظر روش به بریآ تحلیل محتوای کیای و  SWOTراهبردی انجامشده اسزت .بزر ایزن
اساس ،این تحقیآ ازنظر ماهیت ج ء تحقیقات کاربردی محسوب میشود ،به این دلیل که نتزایج تحقیزآ مزیتوانزد
در چگونگی استااده درسزت از آب و تأسیسزات آبیزاری توسزط کشزاورزان تأثیرگزذار باشزد .جامعزه مزوردنظر را
کشاورزان تحت پوش

شبکه آبیاری سنقر و همچنین کارشناسان و مسئولین درگیر و مطلع شزرکت آب منطقزهای

و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل میدهند که بزه شزیوه نمونزهگیزری هدفمنزد 1انتخزاب شزدند.
نمونهگیری در این پژوه

تا رسیدن به اشباع نظری 2ادامه داشت (تکرار ابالعات قبلی نشانه کاایت حجزم نمونزه

است) و برای این منظور از فن گلوله برفی 1استااده گردیده است.
در تحقیآ حاضر ،همانند دیگر پژوه های کیای ،ابتدا از روشهزای متناسزب ماننزد مصزاحبه عمیزآ ،مشزاهده
مستقیم ،گروههای متمرک  ،بحث گروهی و در حقیقت ترکیبی از این مزوارد ،بزا یزک سزؤال کلزی و بزه دنبزال آن
سؤاالت ج ی برای جمعآوری دادههای موردنیاز در بخ

کیازی پزژوه

اسزتااده شزد .سز س در بخز

کمزی

پژوه  ،برای تحلیل و رتبهبندی عوامل چهزارگانزه  ،SWOTفاکتورهزا یزا ببقزات هرکزدام از عوامزل  SWOTو
راهبردهای چهارگانه  WO ،ST ،SOو  WTاز فرایند تحلیزل شزبکه ( 0)ANPبهزره گرفتزه شزد .تحلیزل دادههزا در
تحقیقات کیای ،هم مان با جمعآوری دادهها آغاز میشود .در این مطالعه نیز در مرحلزهی اول ،تحلیزل دادههزا بزا
استااده از شیوه تحلیل محتوای کیای انجام شده است .در این مرحله تمامی انواع ارتبابات ثبت شزده ،بزا اسزتااده از
روش کدگذاری باز و محوری ،تئوری بنیانی مورد تج یهوتحلیزل قزرار گرفتنزد .بزی فراینزد تحلیزل دادههزا ،ابتزدا
واحدهای تحلیل مشخ

شدند که در پژوه

شد .پس ازآن واحدهای معنایی مشخ

حاضر ،کل متن هر مصاحبه به عنزوان واحزد تحلیزل در نظزر گرفتزه

گردیدند که عبارات و جمزالت ،دربرگیرنزده جنبزههزای مختلزف ماهزوم

اصلی بودند .س س کدگذاری به دو شیوهی باز و محوری انجام شد که بی آن واحدهای معنایی ،فشردهشزده و بزه
کد تبدیل شدند .در سطح کدگذاری باز ،خط به خط دادههزا بزازنگری و هرکزدام از مازاهیم اسزتخرا گردیزده،
دریکی از عوامل ( SWOTنقاط قزوت ،نقزاط ضزعف ،فرصزتهزا و تهدیزدها) قزرار گرفزت .سز س بزا اسزتااده از
کدگذاری محوری ،کدهای اولیه حاصل از کدگذاری باز به ببقزاتی کزاه

داده شزدند .در ایزن مرحلزه ،محقزآ

دادههای کدگذاری شده را با یکدیگر مقایسه نموده و به صورت خوشهها یا مقولزههزایی کزه بزاهم تناسزب دارنزد،
درمی آورد .س س هر ببقه با سایر ببقات مقایسه میشود تا ابمینزان حاصزل شزود کزه ببقزات از یکزدیگر متمزای
هستند .در مرحله بعد با استااده از تالقی خوشههای چهار عامل نقاط قزوت ،نقزاط ضزعف ،فرصزتهزا و تهدیزدها،

1

.Purposed Sampling
.Theoretical Saturation
3
.Snow Ball
4
.Analytic Network Process
2
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ماتریس  SWOTتشکیل داده شد و الگوهای چهارگانه  WO ،ST ،SOو WTاز تالقی چهار عامل  SWOTتعیزین
گردید.
در مرحله پایانی که بخ

کمی پژوه

را شامل میشزود ،بزرای تصزمیمگیزری در انتخزاب یزک الگزو از بزین

الگوهای موجود (رتبه بندی الگوهای چهارگانه) و س س شناسایی راهبردهای متناسزب بزا الگزوی انتخزابشزده ،از
فرایند تحلیل شبکه ( )ANPاستاادهشده است .در این روش رتبهبندی ،کلیه عوامل و فاکتورهزای SWOTدر قالزب
پرسشنامه مقایسات زوجی و با بهرهگیری از مقیاس  8کمیتی توماس ساعتی ،توسط  11نار از کارشناسزان خبزره در
شرکت آب منطقهای کرمانشاه ،رتبهبندی و اولویتبندی شده است .س س ،برای تج یهوتحلیل این روش اولویت-
بندی ،از نرماف ار  Expert Choiceبهره گرفته شد.
نتایج و بحث

بر اساس کدهای اولیه حاصل از کدگذاری باز ،فهرستی از قوتها ،ضزعفهزا ،فرصزتهزا و تهدیزدهزای پیرامزون
مسئله موردبررسی از مصاحبههای صورت گرفته با کشاورزان و کارشناسان استخرا گردید.
جدول 1ا ماتریس زیر عوامل اصلی (فاکتورها) SWOT
Table1. The Matrix SWOT Sub-factors
نقاط ضعف ()Weaknesses

نقاط قوت ()Strengths
 :S1شاافسازی و آگاهی کامل کشاورزان نسبت به تمام ابعاد پروژهها

 :W1وابستگی بی ازحد مردم محلی به سمنها ،مؤسسات خیریزه

 :S2وجود مدیران باسابقه و مجرب محلی و اداری

و سایر دستگاههای اجرایی

 :S3توجه به عالیآ ،سزالیآ و تجربیزات افزراد محلزی در ارا زه راهحزلهزا در

 :W2فقدان آموزش و ابالعرسانی در کشاورزان

مواقع بروز مشکالت

 :W3نامساعد بودن زیرسزاختهزای کشزاورزی و تولیزدی منطقزه

 :S4مساعد بودن شرایط اجتماعی و فرهنگی روستاییان جهت مشارکت

اجرای برح

 : S5جلب اعتمزاد مزردم و تزالش در جهزت حازظ و تقویزت آن بزا توجزه بزه

 :W4عدم صالحیت کادر اجرایی و صادق نبودن آنها

فرهنگ و آدابورسوم مردم محلی

 :W5عدم تعهد و اعتماد بین کشاورزان ،تعاونیها ،سایر خیناعان و

 :S6توانمندسازی جوامع محلی جهت خودکاایی

مسئوالن

فرصتها ()Opportunities
 :O1فراهم سازی بستر الزم برای حضزور و ایازای نقز

تهدیدها ()Threats
فعزال کشزاورزان در

 :T1کمبود اعتبارات تخصیصی و پراکنده و ناق

بودن برحهای

تمام فرایندهای پیادهسازی پروژهها

توسعه

 :O2ایجاد شزرایط مناسزب جهزت حمایزت از کارآفرینزان و توسزعه مشزاغل

 :T2عززدم همززاهنگی بززین بخشززی و همسززو نبززودن فعالیززتهززای

روستایی

دستگاههای اجرایی در منطقه

 :O3ظرفیتسازی و ایجاد سازمانهای مردمنهاد

 :T3رونززد اف ایشززی کمبززود آب و افز ای

 :O4امکان استااده از منابع ،امکانات و فرصزتهزای بزالقوه روسزتایی جهزت

مختلف

موفقیت پروژهها و رسیدن به توسعه پایدار

 :T4تأکید و توجه بی ازحد دولت به توسعه فی یکی و صرفههزای

 :O5فراهمسازی سازوکارهای مناسب انگی شی و اعتمادسازی در کشاورزان

اقتصادی پروژهها

جهت مدیریت بهتر آب

 :T5عدم رعایت ضوابط زیستمحیطی توسط مجریان

 :O6امکززان برقززراری ارتبابززات مسززتمر میززان سززازمانهززای محلززی ،دولتززی و
کشاورزان
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ
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س س ،بهمنظور نظم و انسجام بهتر دادههای بهدستآمده ،دادههای کدگذاری شده در هزر دسزته از عوامزل شزامل،
نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدها و فرصتها با یکدیگر مق ایسه شزدند و بزا ادغزام مزوارد مشزابه ،بزی کدگزذاری
محوری ،ببقاتی با مااهیم جدید ایجاد گردید .درمجموع ،بر اساس یافتههای حاصزل از تحقیزآ 8 ،ببقزه بزهعنزوان
نقطه قوت 2 ،ببقه بهعنوان نقطهضعف 8 ،ببقه بهعنوان فرصت و  2ببقه بهعنوان تهدیزد ،شناسزایی شزد .در مرحلزه
بعد ،بهمنظور تعیین استراتژیهای جلب مشارکت کشاورزان ،با استااده از تالقی ماتریس عوامل درونی کزه شزامل،
قوتها و ضعفها است و ماتریس عوامل بیرونی شامل فرصتها و تهدیدها ،ماتریس زیزر عوامزل اصزلی SWOT

تشکیل شد (جدول .)1
در تحقیآ حاضر بزرای افز ای

کزارایی در فراینزد برنامزهریز ی اسزتراتژیک و نیز ایجزاد نزوآوری درروش

تحقیآ ،مدلهای  SWOTو تحلیل شبکه با یکدیگر ادغامشدهاند .بر این اساس ،مراحل ادغزام مزوردنظر در فراینزد
برنامهری ی راهبردی در ادامه شرح دادهشده است.
گام اول -سازماندهی مسئله بهصورت مدل  :ANPاین مرحله شامل تبدیل زیزر عوامزل و اسزتراتژیهزا اسزت ،بزه
حالتی که بتوان آن را با فرایند تحلیل شبکه اندازهگیری کرد .قسمتهای مختلزف ایزن مرحلزه در نگزاره ( )1نشزان
دادهشده است.

نگاره  -1مدل  ANPبرای SWOT
Figure1. ANP model for SWOT

گام دوم -مشخص کردن درجه اهییت عوامل :در این مرحله با فرض ایزنکزه هزی گونزه وابسزتگی بزین عوامزل
 SWOTوجود ندارد ،هر یک از عوامل  SWOTبر اساس درجه اهمیت و تأثیرشان بزرای رسزیدن بزه هزدف ،وزن
بندی میشوند ،بهعبارتدیگر ،اهمیت نسبی گروهها نسبت به یکدیگر و بر اساس جدول  8کمیتی ارا هشده توسط
توماس ساعتی در این مرحله حاصل میگردد ( W1در جدول .)2
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جدول 2ا ماتریس مقایسه زوجی عوامل  SWOTبا فرض اینکه وابستگی بین آنها وجود ندارد
Table 2. SWOT Twin Comparison Matrix
اهمیت نسبی

تهدیدها

فرصتها

نقاط ضعف

نقاط قوت

گروههای

( Weighted

()Threats

()Opportunities

()Weaknesses

()Strengths

SWOT

)Importance
0.456

5.516

1.150

6.627

0.083

1.565

5.477

1

0.390

4.786

1

0.071

1

1

نقاط قوت ()S
نقاط ضعف ()W
فرصتها ()O
تهدیدها
()T
CR= 0.02

Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

در انجام مقایسات زوجی باید به نسبت ناسازگاری )CR(1که برای سزنج

اعتبزار مقایسزههزا کزاربرد دارد ،توجزه

کرد .نسبت ناسازگاری کمتر از  1/1در ماتریسهای مقایسات زوجی قابلقبول است و چنانچه بیشزتر از  1/1باشزد،
باید مقایسهها دوباره صورت گیرد ،زیرا ناسازگاری دارد.
گام سوم -مشخص کردن ماتریس وابستگی درونی عوامل  SWOTبا توجه به دیگر عوام ل (محاس به  :)W2در ایزن
مرحله با مشخ

کردن نحوهی ارتبابات درونی عوامل  SWOTباید وزن آنها را به دست آوریم .وابسزتگیهزای

متقابل میان عوامل اصلی از بریآ بررسی تأثیر هر عامل بر روی عامل دیگزر بزا اسزتااده از مزاتریسهزای مقایسزات
زوجی تعیین میشود .وابستگیهای متقابل میان عوامل اصلی SWOTپس از تج یهوتحلیزل محزیطهزای درونزی و
بیرونی مشارکت کشاورزان در برح شبکه آبیاری سنقر به دست میآید که در نگاره  2نشان دادهشده است.

منبع :یافتههای پژوه

()Source: Research Findings

نگاره  -2وابستگی درونی بین عوامل SWOT
Interdependence between SWOT factors Figure2.

بنابراین ماتریس وابستگی درونی عوامل  SWOTبر اساس نگاره ( )2بهصورت جداول بعد خواهد بود:

1

 .درانجام مقایسات زوجی باید به نسبت سازگاری ( )CRکه برای سنج

اعتبار مقایسهها کاربرد دارد ،توجزه کزرد .نسزبت سزازگاری کمتزر از

 1/1در ماتریس مقایسهی زوجی قابلقبول است و چنانچه بیشتر از  1/1باشد باید مقایسهها دوباره صورت گیرد ،زیرا ناسازگاری دارد.
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جدول 3ا ماتریس وابستگی درونی عوامل  SWOTبا توجه به کنترل نقاط قوت
Table3: The matrix SWOT factors are interdependent with respect to the control strengths
اهمیت نسبی

تهدیدها

فرصتها

نقاط ضعف

نقاط قوت

()Weighted Importance

()Threats

()Opportunities

()Weaknesses

()Strengths

0.242

1.278

2.353

1

نقاط ضعف ()W

0.569

3.000

1

0.189

1

فرصتها ()O
تهدیدها ()T
CR= 0/00
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

جدول 4ا ماتریس وابستگی درونی عوامل  SWOTبا توجه به کنترل تهدیدها ()T
Table 4. The matrix SWOT factors are interdependent with respect to the control threats

اهمیت نسبی ()W2

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

تهدیدها ()T

0.689

2.214

1

نقاط قوت ()S

0.311

1

نقاط ضعف ()W
CR= 0/00
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

جدول 5ا ماتریس وابستگی درونی عوامل  SWOTبا توجه به کنترل نقاط ضعف
Table5. The matrix SWOT factors are interdependent with respect to the control weaknesses

اهمیت نسبی ()W2

تهدیدها ()T

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

0.542

1.182

1

نقاط قوت ()S

0.458

1

تهدیدها ()T
CR= 0/00
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

بر اساس نتایج حاصل از ماتریس وابستگی درونی عوامل  ،SWOTبردار اهمیت نسبی ( )W2این عوامل بهصورت
زیر خواهد بود:
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گام چهارم -مشخص کردن وزن ارجحیتهای درونی عوامل  :SWOTدر این مرحله با استااده از دو ماتریس W1

(اهمیت نسبی عوامل اصلی بهدستآمده در مرحله دوم) و ( W2اهمیت نسبی بزهدسزتآمزده از مرحلزه سزوم) و بزا
ضرب این دو ماتریس در همدیگر وزن ارجحیتهای درونی عوامل سوآت به دسزت مزیآیزد .بزهعبزارتدیگزر بزا
استااده از این دو ماتریس ،ماتریس دیگری بانام  Wماتریس عوامل به دست خواهد آمد .نتایج تأثیر ایزن وابسزتگی
را در ماتریس زیر میتوان دید:

گام پنجم -محاسبه درجه اهییت درونی زیر عوامل ( SWOT

)sub-factors(local

 :)Wدر این قسمت با استااده از جدول

 8کمیتی ساعتی ،اهمیت درونی زیر عوامل  SWOTاز بریآ مقایسه دوبهدویزی عوامزل مشزخ

مزیشزود .چهزار

ماتریس زیر نتایج مقایسات دوبهدویی و وزن هرکدام از زیر عوامل را نشان میدهند:
جدول 6ا ماتریس مقایسه دوبهدویی زیر عوامل  SWOTبرای عامل نقاط قوت
Table 6. Paired comparison matrix SWOT sub-factors for strengths
S5

S4

S3

S2

S6

0.288
0.153

1.56
1.23

1.33
1.47

4.38
2.42

3.36
1.70

1.82
1

0.090

2.09

2.45

1.57

1

0.062

3.12

3.37

1

0.219

1.17

1

0.188

1

اهمیت نسبی ()W

S1
1

نقاط قوت ()S
S1
S2
S3
S4
S5
S6
CR=0.00

Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

جدول 7ا ماتریس مقایسه دوبهدویی زیر عوامل  SWOTبرای عامل نقاط ضعف
Table 7. Paired comparison matrix SWOT sub-factors for weaknesses

اهمیت نسبی ()W

W5

W4

W3

W2

W1

نقاط ضعف ()W

0.147
0.109

3.55
3.15

1.40
1.38

1.44
1.11

2.00
1

1

W1
W2

0.092

4.77

2.11

1

0.161

4.40

1

0.491

1

W3
W4
W5
CR=0.03
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ
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جدول 8ا ماتریس مقایسه دوبهدویی زیر عوامل  SWOTبرای عامل فرصتها
Table 8. Paired comparison matrix SWOT sub-factors for Opportunities

O6

O5

O4

O3

O2

O1

فرصتها ()O

0.283
0.072

1.47
3.83

1.15
1.72

1.51
2.06

4.28
1.16

5.40
1

1

O1
O2

0.079

2.85

2.28

1.57

1

0.138

1.91

1.80

1

0.193

1.27

1

0.235

1

اهمیت نسبی ()W

O3
O4
O5
O6
CR=0.02

Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

جدول 9ا ماتریس مقایسه دوبهدویی زیر عوامل  SWOTبرای عامل تهدیدها
Table 9. Paired comparison matrix SWOT sub-factors for threats

اهمیت نسبی ()W

T5

T4

T3

T2

T1

تهدیدها ()T

0.150
0.326

1.36
2.90

1.53
1.40

1.23
1.82

2.15
1

1

T1
T2

0.183

1.63

1.23

1

0.230

2.09

1

0.111

1

T3
T4
T5
CR=0.00
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

گام ششم -محاسبه درجه اهییت کلی زیر عوام ل  :SWOTدر ایزن مرحلزه اهمیزت کلزی زیزر عوامزل  SWOTاز
بریآ ضرب ارجحیت وابستگی درونی گروه عوامل ( SWOTمحاسبهشده در مرحله چهارم) با ارجحیزت درونزی
زیر عوامل ( SWOTمحاسبهشده در مرحله پنجم) به دست میآید
(W)sub-factors local( W(factors(=)Wsub-factor global

نتیجه محاسبه در جدول ( )11نشان دادهشده است.
بدین ترتیب با توجه به ارجحیت کلی زیر عوامل  SWOTدر مرحله قبل اولویت نهایی زیزر عوامزل SWOT

بهصورت زیر خواهد بود:
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SWOT ا ارجحیت کلی زیر عوامل11 جدول
Table 10.W (sub-factor global)
(factors)

strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats

W(factors)

0.939

0.215

0.649

0.195

(sub-factor)

W)sub-factors local(

W (sub-factor global)

S1

0.288

0.270

S2

0.153

0.143

S3
S4

0.090
0.062

0.084
0.058

S5

0.219

0.205

S6

0.188

0.176

W1

0.147

0.031

W2

0.109

0.023

W3
W4

0.092
0.161

0.019
0.034

W5

0.491

0.105

O1

0.283

0.196

O2

0.072

0.046

O3
O4

0.079
0.138

0.051
0.089

O5

0.193

0.125

O6

0.235

0.152

T1

0.150

0.029

T2

0.326

0.063

T3
T4

0.183
0.230

0.035
0.044

T5

0.111

0.021

Source: Research findings

 یافتههای تحقیآ:منبع
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جدول 11ا رتبه کلی زیر عوامل SWOT
Table 11. General ranking SWOT sub-factors
SWOT sub-factors

Ranking
1

 :S1شاافسازی و آگاهی کامل کشاورزان نسبت به تمام ابعاد پروژهها

4

 :S2وجود مدیران باسابقه و مجرب محلی و اداری

5

 :S3توجه به عالیآ ،سالیآ و تجربیات افراد محلی در ارا ه راهحلها در مواقع بروز مشکالت

6

 :S4مساعد بودن شرایط اجتماعی و فرهنگی روستاییان جهت مشارکت

2
3

 :S5جلب اعتماد مردم و تالش در جهت حاظ و تقویت آن بزا توجزه بزه فرهنزگ و آدابورسزوم

SWOT
factors

Strengths

مردم محلی
 :S6توانمندسازی جوامع محلی جهت خودکاایی

3

 :W1وابستگی بی ازحد مردم محلی به سمنها و یا مؤسسات خیریه و سایر دستگاههای اجرایی

4

 :W2فقدان آموزش و ابالعرسانی در کشاورزان

5

 :W3نامساعد بودن زیرساختهای کشاورزی و تولیدی منطقه اجرای برح

2

 :W4عدم صالحیت کادر اجرایی و صادق نبودن آنها

1

 :W5عدم تعهد و اعتماد بین کشاورزان ،تعاونیها ،سایر خیناعان و مسئوالن

1

 :O1فراهمسازی بستر الزم برای حضور و نق

Weaknesses

فعزال کشزاورزان در تمزام فراینزدهای پیزادهسزازی

پروژهها
6

 :O2ایجاد شرایط مناسب جهت حمایت از کارآفرینان و توسعه مشاغل روستایی

5

 :O3ظرفیتسازی و ایجاد سازمانهای مردمنهاد

4

 :O4امکان استااده از منابع ،امکانات و فرصزتهزای بزالقوه روسزتایی جهزت موفقیزت پزروژههزا و

Opportunities

رسیدن به توسعه پایدار
3

 :O5فراهمسازی سازوکارهای مناسب انگی شی و اعتمادسازی در کشاورزان جهت مزدیریت بهتزر
آب

2

 :O6امکان برقراری ارتبابات مستمر میان سازمانهای محلی ،دولتی و کشاورزان

4

 :T1نامساعد بودن زیرساختهای کشاورزی و تولیدی منطقه اجرای برح

1

 :T2عدم هماهنگی بین بخشی و همسو نبودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی در منطقه

3

 :T3روند اف ایشی کمبود آب و اف ای

2

 :T4تأکید و توجه بی ازحد دولت نسبت به توسعه فی یکی و صرفههای اقتصادی پروژهها

5

 :T5عدم رعایت ضوابط زیستمحیطی توسط مجریان

تقاضا در بخ های مختلف

Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

پس از مشخ

Threats

شدن اولویت هر یک از زیر عوامزل  ، SWOTآن زیزر عزواملی کزه بیشزترین اولویزت را بزه خزود

اختصاص دادند در تدوین استراتژیها مورداستااده واقع شدند .استراتژیها با استااده از ماتریس  SWOTو تزوازن
بین عوامل داخلی و خارجی ،حاصل میشوند (جدول .)12

111

تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستمهای آبیاری ...

جدول 12ا انتخاب استراتژیها
Table 12. Selection strategies
استراتژی))Strategy

توضیح ()Explaining

ارتقا خوداتکایی ،آزادسازی قدرت درونی و شکوفایی استعدادهای جوامع محلی (توسعه درونزا)
Offensive or
development
)strategies(SO

استااده از رویکردهای چند سطحی ،چندبخشی ،چند شاخهای ،مشارکتی و کلنگر
اف ای

دان

و تخص

گروههای خیناع و ایجاد بستر الزم برای اعتمادسزازی در کشزاورزان جهزت

مشارکت و استااده بهینه از آب کشاورزی
تحقآ مدیریت به هم پیوسته منابع آب همزراه بزا تعیزین چشزمانزداز ،اهزداف ،تشزکیالت و وظزایف،
برنامهری ی همهجانبه و نگرش سیستمی به مسا ل آب و مشارکت کلیه خیناعان
توجه به آموزش ،تحقیقات و ترویج و استااده درست از دادههای کشزاورزی جهزت حازظ ،احیزاء و

Competitive strategies
or diversity
)(ST

بهرهبرداری بهینه از منابع آب
توانمندسازی نیروی انسانی دستاندرکار مزدیریت مصزرف آب در نهادهزای خصوصزی و دولتزی و
Conservatively or
Reload strategies
)(WO

اتخاخ تدابیر مناسب اعتمادسازی در گروههای خیناع
راهبرد توسعه پایدار با تأکید بر جامعنگری به توسعه روستایی
توانمندسازی کادر اجرایی ،اف ای

مهارتها و آگاهیهای کشاورزان جهت کاه

بین امکانات تأمین آب ،انتقال ،توزیع و مصرف آن در تولیدات کشاورزی

شزکاف عظزیم
Defensive strategies
)(WT

برنامهری ی جامع و منطقهای و تشکیل و تقویت سازمانهای مختلف مردمنهاد
حمایت ،پشتیبانی و نظارت دولت از توسعه کیای و کمی برحهای توسعه منابع آب
Source: Research findings

منبع :یافتههای تحقیآ

گام هفتم -محاسبه درجه اهییت استراتژیها با تو جه به زیر عوامل ( SWOTمحاسبه  :)W4در این مرحله اولویت
استراتژیها با توجه به هر یک از زیر عوامل ،SWOTبا استااده از مزاتریس مقایسزات زوجزی محاسزبه مزیگزردد.
بدین ترتیب باید هر  22زیر عامل  SWOTرا با توجه به تأثیر آنها بر روی چهار استراتژی تعریفشده در قسزمت
قبل ارزیابی کرد .درنهایت با مقایسه  22زیر عامل  SWOTبا استراتژیهای چهارگانه W4 ،بهصورت ماتریس زیزر
درآمده است.

گام هشتم -مشخص کردن ارجحیتهای کلی استراتژیها با توج ه ب ه ارتب اط درون ی عوام ل :SWOTآخزرین
مرحله این فرایند ،محاسبه وزن استراتژیها برای انتخاب بهترین استراتژی و استراتژی جایگ ین میباشد .برای ایزن
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کار باید ماتریس  w4را در ماتریس  Wsub- factors globalضرب کنیم .با ضرب ایزن دو مزاتریس در همزدیگر مزاتریس
 Wstrategiesیا همان ماتریس وزن استراتژیها بهصورت زیر حاصل میگردد:

با توجه به وزنهای بهدستآمده ،استراتژیهای تهاجمی یا توسعهای( )SOبا وزن  1/911دارای بیشترین وزن بزوده
و بهعنوان بهترین استراتژی برای جلب مشارکت کشاورزان در برح شبکه آبیاری سنقر انتخاب میشزود .همچنزین
استراتژیهای رقابتی یا تنوع ( )STنی با وزن نهایی  ،1/292بهعنوان استراتژی جایگ ین انتخاب گردید.
نتیجهگیری کلی

تجربه ثابت نموده است که موفقیت و پایداری پروژههای عمرانی و توسعهای منوط به مشارکت و همکزاری مزردم
است و در براحی و برنامهری یها عالوه بر ضوابط اقتصادی میبایست به شرایط اجتمزاعی و فرهنگزی منطقزه نیز
توجه نمود تا شانس موفقیت پروژههای عمرانی بیشتر گردد .بهبیاندیگر ،در فرایند پیادهسزازی پزروژههزای توسزعه
روستایی باید با یک دید جامع و سیستمی به موضوع نگریست .تاکنون ،مردم محلی در کمتزر پزروژهای از ابتزدای
مراحل مطالعاتی ،یعنی مراحل شناخت ،تزوجیهی و تاصزیلی -اجرایزی ،دخیزل بزوده و در براحزی و سز س اجزرا،
بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری و همچنین پای

و ارزیابی اثرات آن ،نقز

جزدی و مزؤثری داشزتهانزد و درنتیجزه

نمیتوان ادعا نمود که پروژهای با رویکرد درست مشارکت مردمی براحی و اجراشده است؛ بنابراین ،با توجزه بزه
چندبعدی بودن موضوع مشارکت ،در این مطالعه سعی شد کزه بزهصزورت جزامع عوامزل درون و بزرون سیسزتمی
تأثیرگذار بر جلب مشارکت کشاورزان را شناسایی نموده و با توجه بزه عوامزل شزناختهشزده ،راهبردهزای مناسزبی
تدوین گردد.
بر ببآ بررسیهای صورت گرفته ،در این مطالعه مشخ

گردید که جلب مشارکت کشاورزان در برح شبکه

آبیاری سنقر ،تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی (نقاط قوت ،نقاط ضزعف ،فرصزتهزا و تهدیزدها) مختلازی قزرار
دارد .نتایج تحلیل محتوای کیای و کدگذاریهای باز و محوری دادههای حاصل از مصزاحبههزای صزورت گرفتزه
با کشاورزان و کارشناسان مربوبه نشان داد که  8ببقه بهعنوان نقطه قوت 2 ،ببقزه بزهعنزوان نقطزهضزعف 8 ،ببقزه
بهعنزوان فرصزت و  2ببقزه بزهعنزوان تهدیزد مشزخ

گردیزد .در مرحلزه بعزد بزرای انتخزاب بهتزرین اسزتراتژی،

تج یهوتحلیل و رتبهبندی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها در قالزب فزن  ANP-SWOTو بزا بهزرهگیزری از
نرماف ار  Expert choiceبی هشت گام انجام شد.
بر اساس نتایج بهدستآمده از رتبهبندی نقاط قوت ،شاافسازی و آگاهی کامل کشاورزان نسبت به تمام ابعاد
پززروژههززا بززا امتیززاز کلززی  ،1/221بززهعنززوان اولویززت اول شززناخته شززد .ایززن نتیجززه بززا نتززایج مطالعززات (Azizi-
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)Khalkhyliand Zamani, 2010؛ ((Ahmadvand and Sharifzadeh, 2010؛ ( )Faham et al., 2009؛
( )Douglas and Vermillion, 2004؛ ( )Bishay et al., 2001؛ ((Qiao et al., 2009؛ ( )Peter, 2004و

( )Ghazouani et al., 2009همسو میباشد .ابالعات ،ریشه مشارکت است ،ازاینرو دادن آموزشهزای الزم بزه
کشاورزان و کارشناسان برای اف ای

سطح آگاهی ،شناخت و اف ای

مهارتهای فنی در آنها ضرورت دارد.

جلب اعتماد مردم و تالش در جهت حاظ و تقویت آن با توجه به فرهنگ و آدابورسوم مردم محلی بزا امتیزاز
کلی  ،1/212یکی دیگر از مهمترین نقاط قوت شناختهشده در این پزژوه

مزیباشزد .بزا توجزه بزه مصزاحبههزای

انجامشده با کشاورزان و مسئوالن ،یکزی از عوامزل تأثیرگزذار بزر موفقیزت پزروژههزا حزس اعتمزاد و ابمینزان در
کشاورزان و مسئوالن اجرایی میباشد .این یافته بزا نتزایج تحقیقزات ()Hartley, 2006؛ ( Azizi-Khalkhyli and

)Zamani, 2010؛ ( )Mirani and Memon, 2001و ( (Chandran et al., 2001مطابقت دارد.
باید توجه داشت که در کنار جنبزههزای مثبزت و ارزشزمند بزرحهزای توسزعه کشزاورزی ،ایزن بزرحهزا دارای
جنبههای منای درونی نی هستند .یکی از مهزمتزرین نقزاط ضزعف درونزی ،عزدم تعهزد و اعتمزاد بزین کشزاورزان،
تعاونیها ،سایر خیناعان و مسئوالن با امتیاز کلی  1/112میباشد که با نتزایج مطالعزه ( ،)Dashtestan, 2013همسزو
است .همچنین ،عدم صالحیت کادر اجرایی و صادق نبودن آنها با امتیاز کلی  ،1/110در رتبزه بعزدی قرارگرفتزه
است .ببزآ مصزاحبههزای انجزامشزده بزا کشزاورزان ،ایزن عامزل شزامل مزواردی از قبیزل بزومی نبزودن مسزئوالن،
خودبرتربینی و تکروی آنها ،کمکاری ،عدم شزناخت و آگزاهی نسزبت بزه مشزکالت و واقعیزات درون روسزتا،
صادق نبودن و عمل نکردن به وعدههای دادهشده ،خشک و خشن بودن رفتار آنها و عدم تزوان برقزراری ارتبزاط
مناسب با روستاییان میباشد.
در جلب مشارکت کشاورزان عالوه بر عوامل درونی مثبت و منای یک دسته عوامل بیرونی مثبزت و منازی نیز
وجود دارد که در این پژوه  ،این دسته عوامل شناسایی و رتبهبندی شدهاند .نتایج رتبهبندی فرصتهزای بیرونزی
به شرح زیر است:
فراهمسازی بستر الزم برای حضور و نق

فعال کشاورزان در تمام فرایندهای پیادهسازی پروژههزا (وزن نهزایی

 ،)1/188همسو با نتزایج مطالعزات ( )Singh et al., 2008و ( ،)El- Atfy et al., 2007امکزان برقزراری ارتبابزات
مستمر میان سزازمانهزای محلزی ،دولتزی و کشزاورزان (وزن نهزایی  ،)1/122همسزو بزا نتزایج تحقیقزات ( Zareei

 )Faham et al., 2009( ،)Dastgerdi et al., 2008و ( )Hartley, 2006و فزراهمسزازی سزازوکارهای مناسزب
انگی شززی و اعتمززادسززازی در کشززاورزان جهززت مززدیریت بهتززر آب (وزن نهززایی  )1/122کززه بززا نتززایج مطالعززات
( )Arbaein, 2013و ( )Hartley, 2006مطابقت داشته و همسو میباشد.
همچنین ،عواملی از قبیل عدم هماهنگی بین بخشی و همسو نبودن فعالیتهزای دسزتگاههزای اجرایزی در منطقزه
(وزن نهایی  ،)1/181تأکید و توجه بی ازحد دولت به توسعه فی یکی و صرفههای اقتصادی پروژههزا (وزن نهزایی
 )1/100که با نتزایج تحقیقزات ( )Ehsani and Khaledi, 2005و ( )Sava, 2000مشزابهت دارد و رونزد اف ایشزی
کمبود آب و افز ای

تقاضزا در بخز

هزای مختلزف (وزن نهزایی  )1/112کزه همسزو بزا نتزایج مطالعزه ( Zareei

 ،)Dastgerdi et al., 2008میباشد ،به ترتیب بهعنوان مهمترین تهدیدهای بیرونی شناخته شدند.
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با توجه به نتایج حاصل از رتبهبندی عوامل  SWOTو تلایآ عواملی که دارای اولویت باالتری بودنزد در قالزب
ماتریس ،SWOTدر این تحقیآ ،راهبردهای چهارگانه جلب مشارکت کشاورزان در بزرح شزبکههزای آبیزاری بزا
تأکید بر شبکه آبیاری سنقر به شرح زیر شناساییشده است:
 )1راهبردهای تهاجمی یا توسزعهای ( :)SOایزن راهبردهزا شزامل :ارتقزاء خوداتکزایی ،آزادسزازی قزدرت درونزی و
شکوفایی استعدادهای جوامع محلی (توسعه درونزا) ،اسزتااده از رویکردهزای چنزد سزطحی ،چنزدبخشزی ،چنزد
شاخهای ،مشارکتی و کلنگر ،اف ای

دان

و تخص

گروههای خیناع و ایجاد بستر الزم بزرای اعتمادسزازی در

کشاورزان جهت مشارکت و استااده بهینه از آب میباشند.
 )2راهبردهای تنوع یا رقابتی ( :)STتحقزآ مزدیریت بزههزمپیوسزته منزابع آب همزراه بزا تعیزین چشزمانزداز ،اهزداف،
تشکیالت و وظایف ،برنامهری ی همهجانبه و نگرش سیستمی به مسزا ل آب و مشزارکت کلیزه خیناعزان؛ توجزه بزه
آموزش ،تحقیقات و ترویج و استااده درست از دادههای کشاورزی جهزت حازظ ،احیزاء و بهزرهبزرداری بهینزه از
منابع آب.
 )1راهبردهای محافظزهکارانزه یزا بزازنگری ( :)WOتوانمندسزازی نیزروی انسزانی متصزدی مزدیریت مصزرف آب در
نهادهای خصوصی و دولتی و اتخاخ تدابیر مناسب اعتمادسازی در گروههای خیناع؛ راهبرد توسعه پایزدار بزا تأکیزد
بر جامعنگری به توسعه روستایی.
 )0راهبردهای تزدافعی ( :)WTتوانمندسازی کادر اجرایی ،اف ای

مهارتها و آگاهیهای کشاورزان جهت کزاه

شکاف عظیم بین امکانات تأمین آب ،انتقال ،توزیزع و مصزرف آن در تولیزدات کشزاورزی؛ برنامزهریز ی جزامع،
منطقهای و تشکیل و تقویت سازمانهای مختلف مردمنهاد؛ حمایت ،پشتیبانی و نظزارت دولزت از توسزعه کیازی و
کمی برحهای توسعه منابع آب.
در این مطالعه ،جهت تعیین وضعیت موجود و یا به عبارتی انتخاب بهترین استراتژی ،بزا تلایزآ نتزایج حاصزل از
ماتریس SWOTمتشکل از  22زیر عامل در مدل  ،ANPاولویت استراتژیها مشخ

شد .بر این اساس ،استراتژی

تهاجمی یا توسعهای ( )SOبا اولویت نهزایی ( ،)1/911بزهعنزوان بهتزرین اسزتراتژی شزناخته شزد و بعزد بزه ترتیزب
استراتژیهای رقابتی یا تنوع (( )STبا وزن نهایی  ،)1/292استراتژیهای محافظهکارانه یا بازنگری (( )WOبزا وزن
نهایی  )1/122و استراتژیهای تدافعی (( )WTبا وزن نهزایی  )1/202بزهعنزوان اسزتراتژیهزای جزایگ ین انتخزاب
شدند .انتخاب استراتژی توسعهای بهعنوان بهترین استراتژی ،بدین معنی اسزت کزه وضزعیت موجزود منطقزه تحزت
پوش

شبکه آبیاری سنقر در شرایطی است که میتوان از نقاط قوت درونزی شزناختهشزده اسزتااده نمزود و اینکزه

میتوان از فرصتهای بیرونی شناختهشده برای جلب مشارکت کشزاورزان در ایزن بزرح بهزره بزرد .الزم بزه خکزر
است که انتخاب استراتژی  SOبهعنوان استراتژی برتر به معنی بیتأثیر بودن دیگر استراتژیها نیسزت ،بلکزه از سزه
استراتژی دیگر نی میتوان بهعنوان استراتژیهای مکمل یا جایگ ین بزرای جلزب مشزارکت کشزاورزان در بزرح
شبکهی آبیاری سنقر استااده نمود.
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