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چشم اندازها و فرصتهاي توسعه پایدار با ورود تشکلهاي آب بران در عرصه توسعه جوامع 
 روستایی

  5، ابراهیم پروین 4، لیال بقایی3، مسلم سروستانی2، محمد کردانی1حمید بقایی

  معاونت حفاظت و بهره برداري سازمان آب و برق خوزستان
Onhphtz2000@yahoo.com 

 
  

تولید روستایی درحال حاضر بهترین و فعالترین نظام بهره برداري تعاونی موثر درسطح روستاهاي کشور می باشند که  شرکتهاي تعاونی - چکیده
در همین راستا با ورود بخش خصوصی در . با تکیه و حمایت از آنها می توان اشتغالزایی و فعالیتهاي اقتصادي را در مناطق روستایی ارتقا بخشید

یی و بهره برداري در زمینه طرح هاي منابع آب، شکوفایی بخش کشاورزي و رونق اقتصادي مناطق روستایی امکانپذیر عرصه فعالیت هاي اجرا
شرکتهاي تعاونی درمناطق روستایی با اثرگذاري بر وضعیت اقتصادي اجتماعی روستا می توانند تأثیرات کامالً مثبت و بارز و مشخصی . خواهد بود

قانون اساسی را تحقق بخشیده و  44تعاونی هاي آب بران حرکت بسوي خصوصی سازي در راستاي اصل . اشته باشنددرتوسعه مناطق روستایی د
بنابراین می توان انتظار داشت با ایجاد تعاونی ها، اشتغال زایی، تسریع در اجراي طرح . تفکر مشارکت و همیاري را در پروژه ها تقویت می نماید

ها و القاء روح تعاون و مشارکت قابل دستیابی بوده و افق روشنی از توسعه پایدار در مناطق اجراي طرحها را پدیدار ها و برداشتن موانع پروژه 
تعاونی ها ابزار بسیار مهمی براي سپردن کار مردم به مردم می باشد و تقویت روح مردم ساالري، مشارکتهاي مردمی و خودباوري از . خواهد نمود

مشارکت مردم در قالب سازمان هاي اجتماعی نظیر تعاونی ها یا تشکل ها می تواند نیل به . مردم نهاد میسر خواهد شد طریق این سازمان هاي
بی شک تحقق توسعه پایدار، کاهش تصدي گري دولت، افزایش راندمان آبیاري و استفاده از ظرفیت هاي . اهداف توسعه پایدار را تضمین نماید

آب بران امري ضروري بوده و انتظار می رود با بسترسازي هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حمایت و توانمندسازي  بومی با ایجاد تعاونی هاي
  . این تشکل ها، آموزش و تقویت خودباوري و ارتقاء روحیه مشارکت در اعضا، موفقیت و کارایی تعاونی ها در طرحهاي بخش آب محقق گردد

  منابع آب، انتقال مدیریت، توسعه پایدار مشارکت، تعاونی،  - ها کلید واژه
 
 مقدمه  -1

برنامـه  ازکشورها نشان داده است کـه اگـر   تجربیات در برخی     
در نظـر گرفتـه شـود    روستایی بدون مشارکت مردم  ریزي جوامع

 استفاده از  بنابراین.  منجر به توسعه هدفمند و پایدار نخواهد شد
نیـز  توسعه مشارکتی . د بوداجتناب ناپذیر خواهتوسعه مشارکتی 

بـراي   مردم راتا . را می طلبدمشارکتی یا نهاد  سازمانوجود یک 
. د و انسـجام نمایـ   حضورشان درآن جامعـه متشـکل    مشارکت و

مهـم   از فعالیتهـاي . تعـاونی هـا هسـتند    ،یکی از این سازمان هـا 
امـور  تمامی   مشارکت مردم در و پایداريحفظ ،ایجاد ، تعاونی ها
انجـام   روستاییان بـه علـت عـدم مشـارکت ،از     راگیی است روستا
موضـوع باعـث   ایـن  و امور مربوط به روستا صرفنظر کننـد   کارها 
دولـت   برنامه هاي دستگاه هاي اجرایـی و  و شود که طرح ها می

 .به کندي اجرا شود یا یا اجرا نشود و
امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در پیشبرد و     
سعه کشـورها، بـویژه کشـورهاي در حـال رشـد، بـر هـیچکس        تو

تاکنون به منظـور دسـتیابی کشـورهاي در حـال     . پوشیده نیست 
رشد به توسعه روستایی و کشاورزي ، اسـتراتژهاي متفـاوت و در   

در غالـب مـوارد     کـه  مقاطع زمانی مختلـف طـرح و اجـرا شـده    
یکـی  . زداهداف توسعه را در این کشورها محقق سااست  نتوانسته

از مهم ترین دالیل عدم موفقیت در این راسـتا ، عـدم توجـه بـه     
فعالسازي سرمایه هاي اجتماعی، توسعه منـابع انسـانی و توسـعه    
مشارکتهاي جمعی و مردمی در میان روستائیان و کشاورزان بوده 

  .)1382امیرانی و ظریفیان، ( است 
و  نهـاد مـردم  هاي سـازمان به عنوان  شرکتهاي تعاونی روستایی    

. را در ایـن زمینـه ایفـا نماینـد     یگرا می تواند نقش مهممشارکت
تعاونی ها در مناطق روستایی با اثرگذاري بـر وضـعیت اقتصـادي    
اجتماعی روستا می توانند تأثیرات کامالً مثبت و بارز و مشخصـی  

القاء روح مـردم سـاالري   . درتوسعه مناطق روستایی داشته باشند
اي مردمی و تعاونی ها، افـزایش اشـتغال زایـی و    با تقویت تشکله

درآمد روستائیان از دستاوردهاي مهم بکارگیري مشـارکت مـردم   
حضور مردم در طـرح هـا    .در طرحهاي توسعه منابع آب می باشد

منجر به موفقیت و پیشرفت اجـراي   در قالب تشکل هاي منسجم،
طرحهــا خواهــد شــد و بســیاري از چــالش هــا و مقاومــت هــاي  

ایـن امـر در صـورتی کـه بـا لحـاظ       . تماعی را کاهش می دهداج
مسایل اجتماعی در کنار مسایل مختلف دیگر از جمله اقتصـادي،  

چشـمگیري خواهـد    جفنی، محیطی و حقوقی صورت گیـرد نتـای  
حضور موثر و فعال کشاورزان در برنامه هاي توزیع آب نـه   .داشت

کمبـود آب   تنها رفـع بسـیاري از نارسـاییهاي فیزیکـی شـبکه و     
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توسط کشاورزان را بدنبال خواهد داشت بلکه برداشـتها و عکـس   
 .العملهاي منفی آنان نسبت به مدیریت را  نیز کاهش خواهد داد

از سوي دیگر تعاون و مشارکت هـاي مردمـی یکـی از بهتـرین        
شیوه هاي موثر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در طرح هاي 

ون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصـی از  تعا .منابع آب می باشد
اشـاره دارد کـه از طریـق تشـکیل سـازمان       کارکردن با یکـدیگر 

بـه   هـاي مـدیریتی خـاص، دسترسـی     رسمی و به کارگیري روش
مشـارکت مـردم در قالـب     .سازد پذیر می اهداف مشترك را امکان

سازمانهاي اجتماعی نظیر تشکل ها و تعاونی ها، حرکت به سـوي  
آنچــه . زي و توســعه پایــدار را تســریع مــی بخشــدخصوصــی ســا
تحت عنـوان توسـعه پایـدار مطـرح شـده اسـت،        درسالهاي اخیر

فرهنگـی   دستیابی به یک شرایط اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی و 
ها براي شکوفایی کامـل خالقیـت    است که در آن بهترین فرصت

واستعداد انسان، اعتالي محیط زیست و دستیابی فزاینده جوامـع  
ه ارزشهاي واالي فرهنگی فـراهم شـود و مشـارکت مردمـی بـه      ب

معناي کامل خویش درچنین بستري است که بطورکامل تکـوین  
تعاون و مشـارکت بـه عنـوان     .یافته و ثمراتش را آشکار می سازد

یک نظام نو در جهت توسعه و تحول منابع انسانی شـناخته شـده   
با ابعـاد مختلـف   در این راستا تطابق سازوکارهاي مشارکت . است

اجتماعی سیاسی و اقتصادي به منظور تحـول مطلـوب و گـام در    
 .جهت توسعه پایدار طرحهاي منابع آب حائز اهمیت است 

تعــاونی هــا درکشــورهاي مختلــف جهــان بســته بــه وضــعیت     
وشرایط اقتصادي واجتماعی هرکشور وسطح توسـعه یـافتگی آن،   

بـه عبـارت دیگـر،    . نـد دار توسعه داشـته و  نقش هاي متفاوتی در
باتوجه به ظرف زمانی ومکانی، نقـش تعـاون درتوسـعه اقتصـادي     

دیگـر بسـیار متفـاوت     کشـور  واجتماعی هرکشوري می توانـد بـا  
موفقیت و کارآمدي تشکل هـاي آب بـران   ). 1379سرمد، ( باشد

شـواهد نشـان   . درگرو تشکیل موفق ومبتنی برمطالعه آنان اسـت  
ینه یابی تشکیل انجمن هـاي آب بـران   داده است اگر مطالعات زم

به طور شایسته وبایسـته موردتوجـه قرارنگیـرد، ایجـاد، تشـکیل،      
استمرار و تثبیت آنان درجوامـع روسـتایی وکشـاورزي کشـور بـا      

  ).1385امینی وخیاطی ، ( شکست مواجه خواهد شد

  واژه ها و ارتباطات موضوعی -2
وارد فرهنگ  1950هه واژه هاي مشارکتی براي اولین بار از د     

و 1970و توسعه گردید و چند دهه پس از آن یعنـی دهـه هـاي    
بـا  . شاهد ورود ایـن مفهـوم در توسـعه روسـتایی هسـتیم      1980

وجود این موضوع، هنوز یک برداشت مشخص و یکسان از مفهـوم  
مشارکت وجود ندارد و به بیان سـاده مشـارکت نـزد کارشناسـان     

از ایـن رو مشـارکت را ماننـد    . داردمختلف توسعه معانی متفاوتی 
چتري شده که تمام اشکال اقدامات و مداخالت توسعه در زیر آن 

بطـوري کـه امـروزه تمـام فعالیتهـاي توسـعه ماننـد        . قرار دارنـد 
تحقیقات، برنامه ریزي ، مدیریت، اجـرا و ارزشـیابی همـه پسـوند     

تا جـایی پـیش رفتـه کـه برخـی معتقدنـد       . مشارکتی گرفته اند
شـعبانعلی  (رکت بـه افسـانه تبـدیل شـده اسـت تـا واقعیـت       مشا
برهمین اسـاس بـراي مشـارکت تعـاریف متعـددي       ).1383فمی،

 «participation» واژه مشـارکت برابـر نهـاد واژه   . وجـود دارد 
انگلیسی است و در این زبـان نیـز مفهـوم آن بـا همـدیگر عمـل       
کردن، برعهـده گـرفتن، سـهمی از چیـزي برداشـتن، بخشـی از       

زي را برعهده داشتن و عمل متقابـل اجتمـاعی در یـک گـروه     چی
مشارکت یعنی تشریک مسـاعی و    ).1379حامدمقدم، (می باشد

رفیـع  (سهیم شدن عده اي در امري براي حصول هدف نهایی  نیز
فرآینــد نیازســنجی،  مشــارکت عبــارت از بنــابراین).1370پــور، 

بهـره   بی وتصمیم گیري، برنامـه ریـزي، اجـرا، بـازنگري، ارزشـیا     
هــرکنش همچنــین ).  1375،ژرژ فوکــه (منــدي مشــترك افــراد

  را فعالیـت خـود   و متقابل اجتماعی که درآن افراد یا گروهها کـار 
کمک متقابل به هـم مـی    با بیش سازمان یافته و به صورت کم و

  ).1374،ابرت میدر(آمیزند تا هدفی مشترك تحقق یابد
افراد مناسب، در زمـان   مدیریت مشارکتی به معناي مشارکت     

 بـر پایـه ایـن تعریـف،     .مناسب، و براي انجام کار مناسـب اسـت  
مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آنها مربـوط مـی شـود،    
مشارکتی داوطلبانه، ارادي و آگاهانه خواهد بود که این مشـارکت  

بـه   نوعی درگیري فکري و احساسی شخص در فعـالیتی گروهـی  
ـ     ه تحقـق هـدف هـاي گـروه کمـک مـی       حساب مـی آیـد کـه ب

نیــز مــدیریت مشــارکتی ) 1378(نجفــی   ).1370اوکلــی، (کنــد
درگیرشـدن اسـتفاده کننـدگان    : آبیاري را چنین تعریف می کند

ایـن تعریـف   . آب درتمامی مراحل و همه سـطوح مـدیریت آبـی    
شامل برنامه ریـزي، طراحـی، سـاخت، بهـره بـرداري ونگهـداري       

شامل سیسـتم اصـلی و شـبکه هـاي      وتأمین مالی درهمه سطوح
  .درجه دو وسه نیزمی شود

با توجه به اینکه در فرآیندهاي توسعه پایدار ، انسانها      
بازیگران و مجریان اصلی توسعه به حساب می آیند لذا مشارکت 

در . هاي مردمی در توسعه پایدار اهمیتی بیش از پیش می یابد
صتها و امکان انتخاب واقع توسعه پایدار فرآیندي است که فر

بحث توسعه . انسان را گسترش و قابلیتهاي او را افزایش می دهد
پایدار روستایی بدون مشارکت و همیاري مردم امکانپذیر نمی 
باشد چرا که دولت به تنهایی از عهده چنین کاري ناتوان است 
لذا می توان گفت که مشارکت مساله اي است که تمام وجود 
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ه کرده است و بدون بحث پایداري بی معنی پایداري را احاط
بر اساس تعریف بروتلند، توسعه پایدار،  )1387ازکیا، (خواهد بود

روند دستیابی به نیازهاي نسل حاضر بدون متاثر ساختن ظرفیت 
  .هاي نسل آتی جهت دستیابی به نیازهایشان است

گروه یا تشـکل آب بـران بطـورکلی بـه گروهـی از کشـاورزان           
می شود که معموال در یک واحد، بخش یـا حـوزه آبیـاري     اطالق

بصورت یک گروه و تشکل رسمی اداره  و مدیریت بخش هـایی از  
این گروه کشاورزان بـه نـام هـاي    . شبکه آبیاري را به عهده دارند

قبیـل گـروه آب بـران، سـازمان آب بـران و اتحادیـه        گوناگونی از
 نیـز  رکت تعـاونی شـ  ).1386حیـدریان،  (آبیاري نامیده می شـود 

آزادانه بـراي   افراد است که با طیب خاطر و اجتماعی از عبارت از
طریق ایجاد سازمانی که به صورت  رسیدن به هدفهاي مشترك از

اعضـاي چنـین    دموکراتیک اداره می شود گردهم آمده هریـک از 
سازمانی تأمین کردن سرمایه الزم را به نسبت معقولی تعهد مـی  

زیان حاصـل ازکـار    سود و از سهم منصفانه اي نیز  متقابالً نماید و
دسته جمعی کـه بـه صـورت فعاالنـه درآن مشـارکت کـرده انـد        

  ).1382انصاري ، ( نصیبشان خواهدشد
دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی، بدون اتخاذ روشهایی     

که در آن به مشارکت مردمی بعنوان زیربنا نگریسته شود، میسر 
به دنبال ساماندهی رابطه  شارکت در نواحی روستاییم. نمی باشد

متقابل انسان با محیط جغرافیایی با بهره وري بهینه در سطوح 
در واقع ).1382مطیعی لنگرودي،(مختلف تولید کشاورزي است

مشارکت در طرحهایی که با هدف توسعه پایدار در مناطق 
عقاید، روستایی انجام می پذیرد عبارت است از تسهیم مردم در 

فکر کردن با یکدیگر، بیان دیدگاه به طور اثربخش، برنامه ریزي، 
اولویت بندي و مداخله در فرآیند تصمیم گیري 

  ).panelli.2002(است

لزوم تشکیل تعاونی هاي آب بران و نقش آن در  - 3
  توسعه روستایی

یکى از مشکالت و مسائل اساسـى توسـعه کشـورهاى توسـعه         
تشـکیل و توسـعه   . سرمایه اسـت  وسعه، کمبودنیافته و در حال ت

تجمـع   شـرکت هـاى تعـاونى در منـاطق روسـتایى، بهتـرین راه      
امکانات مالى اندك افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشـاورز  

، فراروي توسعه و بهـره بـرداري   موانعبا توجه به مشکالت و . است
اي رفـع  سازماندهی آب بران و ایجاد تشکلهاي مناسب و قانونی بر
  .و یا کاهش  این مسائل ضروري و اجتناب ناپذیر است

تشکلها و سازمانهاي مردمی در ایران از قدمت تاریخی و        
پشتوانه فرهنگی نیرومندي برخوردارند اگر چه پژوهشهاي 

تاریخی در این زمینه بسیار اندك است، ولی می توان گفت که 
لهاي مردمی است، فرهنگ یاریگري در ایران که بر اساس تشک

در روستاهاي ایران نیز مشارکت مردمی . اي طوالنی دارد  سابقه
از دیر باز به اشکال مختلف از جمله همیاري در برداشت 
محصول، دفع آفات، کمک رسانی در هنگام وقوع بالیاي طبیعی 
وجود داشته است اما می توان گفت که یکی از کارآمدترین و 

. بوده است » بنه« ر روستاهاي ایران مهم ترین اشکال همیاري د
بنه ها به عنوان یک سازمان اجتماعی و مردمی براي تولید 

معین ) سهم آب(محصوالت کشاورزي با میزان اراضی و حق آب 
( و مدیریت نیمه سازمان یافته درطول زمان تکامل پیدا کردند 

  ).1374ازکیا، 
سعه یافته و تجربه تاریخی فرآیند توسعه در کشورهاي تو     

پیشرفته، این امر را روشن ساخته که توسعه روستایی یک 
بایست در اولویت  ضرورت بنیادي براي توسعه ملی است و می

بدون توسعه  .) 1380شکوري، (اي قرار گیرد  هاي توسعه برنامه
هاي توسعه کالن در  روستایی که به عنوان بخش مهمی از برنامه

یا موفق نخواهد شد و یا اگر هر کشوري است، توسعه صنعتی 
موفق شود چنان عدم تعادلهاي شدید داخلی ایجاد خواهد کرد 

  . که مشکالت فقر گسترده، نابرابري و بیکاري بیشتر خواهد شد
انجام گیرد  اگر قرار است توسعه در کشورهاي جهان سوم نیز     

 و خود پایدار باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور
اخص از بخش کشاورزي آغاز شود، مسائل اساسی فقر گسترده ، 
نابرابري در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده 
تماماً ریشه در رکود و اغلب سیر قهقرایی زندگی اقتصادي 

  .)2002تودارو، (مناطق روستایی دارد 
در ارتباط با مفهوم توسعه روستایی دیدگاههاي گوناگونی      
توسعه روستایی استراتژي   د دارد؛ از دیدگاه بانک جهانی،وجو

است که براي بهبود زندگی اقتصادي اجتماعی گروه مشخصی از 
شود این استراتژي  مردم که همان روستائیان فقیرند، طراحی می

درپی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادي است که در 
از نظر بانک جهانی . ستندنواحی روستایی به دنبال امرار معاش ه

ها و  ، فقراي روستایی شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین
  ).1382مطیعی لنگرودي، (شود  ها می خوش نشین

اهمیت آب و وابستگی کشاورزي به منابع آبی وضرورت بهره       
درقالب تشکل  بهره بردارانآن، نیازبه مشارکت  از بهینهبرداري 

ضرورت استفاده . مرکز توجه قرارداده است ها را بیش ازپیش در
انگیزه پیدایش وتکامل نظام هاي بهره  بهینه ازآب درطول تاریخ ،

برداري گوناگون متناسب با شرایط طبیعی واجتماعی روستاهاي 
درگیرنمودن کشاورزان براي بهبود . ایران را موجب شده است 
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م کردن کارایی واثربخش کردن شیوه هاي آبیاري ازطریق فراه
مشوق هایی نظیر رهیافت نوین مدیریت مشارکتی آبیاري، 
اهمیت ویژه اي دربهبود مدیریت آب کشاورزي درروزگار ما یافته 

ازاین روست که این باور نزد صاحب نظران ریشه پیدا . است 
کرده وکلید رمز برون رفت ازکشاورزي سنتی ایجاد نظام هاي 

همیاري وهمکاري  بهره برداري نوین است تا ازطریق آن
کشاورزان درتشکل هاي مدرن مهیا شده ، حصول به اهداف 

  ) .1385فطورچی، ( توسعه وروستایی وکشاورزي فراهم آبد
زهکشـی ازسـه    مدیریت شـبکه هـاي آبیـاري و   از آنجایی که     

طریق بخش عمومی یا دولتی ، بخش خصوصی وانجمن هـاي آب  
بنابراین ایجاد تعـاونی   )1378نجفی ، ( باشدبران امکان پذیر می 

هاي آب بران از اهمیت و جایگاه ویژه اي در این عرصه برخـوردار  
ازسوي دیگر، مدیریت شبکه هاي آبیاري وزهکشی مبتنـی  . است

برانجمن هاي بهـره بـرداران آب، بـراین موضـوع تأکیـد داردکـه       
، درتمامی مراحل وهمه سـطوح  ) آب بران( استفاده کنندگان آب

). 1380نجفی وشـیروانیان ،  ( شارکت داشته باشندمدیریت آب م
موضوع واگذاري مـدیریت شـبکه    1980بدین منظور، ازاواخردهه 

هاي آبیاري وزهکشی به انجمن هاي آب بران موردتوجه جهانیان 
درآسیا، آفریقا وآمریکـاي التـین    نمطالعات نارایا. قرارگرفته است

لی آنـان دربسـیاري   نشان داده است برقراري ارتباط با رهبران مح
از موارد تشکیل انجمـن هـاي آب بـران را تسـهیل نمـوده اسـت       

(Narayan,1995)     
بـه   مدیریت آبیاري انتقالبا عنایت به حرکت جهانی موفق در     

، که بـه تبـع آن  نقـش دولـت در امـر بهـره بـرداري و        تشکل ها
نگهداري شـبکه هـا کـاهش یافتـه و درعـوض تشـکلهاي محلـی        

مسئولیت مدیریت  بهـره بـرداري و نگهـداري    ) دگانمصرف کنن(
واگـذاري و انتقـال مـدیریت بـه      ،ازشبکه ها را بعهده مـی گیرنـد  

تشکلهاي محلی به وجود ترکیبی از  نهادهاي محلی، دانش فنـی،  
اعمــال  مــدیریت  راهبــردي  و اســتراتژي   ،تــامین منــابع مــالی

ذاري لـذا در جهـت واگـ   . کشاورزي مشخص ارتباط نزدیـک دارد 
 آب بـران، سـازمان   وظایف تصدي گري دولتی بـه تشـکلهاي آب  

با همکاري اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشـاورزي،   منطقه اي
با اهدافی چون فعالیت در زمینه  عرضه خدمات تحویل، تقسیم و 

نگهـداري از شـبکه هـاي  آبیـاري و       توزیع آب و بهـره بـرداري و  
رحهـاي توسـعه منـابع آب،    زهکشی واقع در محدوده عملیـاتی ط 

در ذیـل بـه پـاره    .آن نموده است کردناهتمام در تشکیل و فعال 
  :اي از ضرورتهاي ایجاد تعاونی هاي آب بران اشاره شده است 

فراهم نمودن بسـتر مناسـب جهـت واگـذاري عملیـات بهـره        •
  برداري و نگهداري از شبکه هاي آبیاري

بکه هـا در  عملی سازي فرآینـد انتقـال مـدیریت آبیـاري شـ      •
  قانون اساسی  44راستاي اجراي اصل 

  کاهش هزینه هاي بهره برداري و نگهداري از طرحها •
  توسعه سطح زیر کشت وافزایش تولید در واحد سطح •
  بهبود وضعیت نگهداري در شبکه ها    •
کاهش اختالفات ناشی از عدم توزیع یکنواخت آب زراعـی در   •

  بین کشاورزان
  مشکل بیکاري در سطح روستاها افزایش اشتغال زایی و رفع •
افــزایش روح تعــاون و همکــاري و ایجــاد انســجام در جامعــه  •

 روستایی 

  سازماندهی و پشتیبانی از تعاونی ها  - 4
حمایت هاي مادي ومعنوي دولت ها نیزفرآیند تشکیل انجمن     

در تحقیقی دراین خصوص که . هاي آب بران را تسهیل می نماید
جتمــاعی وبهــره بــرداري ازشــبکه آبیــاري مطالعــات ا(( بــاعنوان 

توسط مهندسین مشـاوریکم انجـام شـده    )) وزهکشی آیدوغموش
است ازجمله عوامـل مـؤثر برمشـارکت کشـاورزان درامرمـدیریت      
شبکه آبرسانی را ، کمک وحمایت دولت به عنوان یکـی ازعوامـل   
ایجاد انگیزه، کاهش یافتن میزان بهره وام هاي بانکی براي اجراي 

اي آبیاري وسابقه طوالنی مشارکت روستائیان درطرحهـاي  طرحه
عـالوه  ). 1380مهندسـین مشـاوریکم ،   ( مشارکتی ذکر کرده اند

نیزطی مطالعـه خـود   ) 1386(برآن ، زارعی دستگردي وهمکاران 
دربخش جرقویه اصفهان به تحلیل سازوکارهاي بهبـود مشـارکت   

یافنه هـاي  . دکشاورزان درمدیریت شبکه هاي آبرسانی پرداخته ان
آنها نشان داده اسـت کـه چنانچـه دولـت درتخصـیص منـابع بـه        
تشکل هاي آب بران مسـاعدت نمایـدوحمایت قـانونی مسـتمري     
ازاین تشکل ها داشته باشد، مشارکت کشـاورزان دربهـره بـرداري    

  .ونگهداري ازشبکه هاي آبیاري وزهکشی افزایش می یابد
موفق در بهـره بـرداري   عدم توانایی بخش دولتی و تجـارب نـا      

، نسـبت بــه  یدولتــبخـش  بهینـه از تاسیسـات موجــب شـد کــه    
در صورتی که . واگذاري مسؤلیت ها به بهره برداران متمایل گردد

تعاونی هاي متشکل از بهره برداران بـه حـال خـود رهـا شـوند و      
مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگیرند، تبعات و خسارات شـدیدي  

حمایت و پشتیبانی از تشکل بنابراین . اهد شدبر پروژه ها وارد خو
هاي مردم نهاد در بخش کشاورزي می بایسـت بطورجـدي مـورد    

هـاي   توجه قرار گرفته و به عنوان جـایگزین گسـترش مسـئولیت   
در همـین  . باشـد  دولت در تولید و توزیع و بهـره بـرداري مـدنظر    

ی راستا بخش دولتی می باید به طرق زیـر از تشـکل هـا و تعـاون    
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هاي ایجـاد شـده در محـدوده طرحهـا، سـازماندهی ، حمایـت و       
  :پشتیبانی می نماید

برگزاري کالسهاي آموزشی، مشاوره اي و فنی اعضاي تعاونی  •
بهره  تدوین برنامه هاي نگهداري ، تعمیرات وبه منظور : ها 

 برداري

تهیه مکان مناسب جهت محل :  تعاونی ها تجهیز و اسکان •
  تهیه ملزومات مورد نیاز آنها در حد تواندفاتر تعاونی ها و 

تشکل هاي آبران ممکن است به : حمایتهاي حقوقی و قانونی  •
برقراري شیوه هاي  داشته باشند تا در خدمات قانونی دولتی نیاز

حقوق موجود به آنها  صورت پشتیبانی از و درتعیین حقوق آب 
  0کمک شود

نائی مدیریتی جهت ارتقاء توا: پشتیبانی مالی ومدیریتی  •
اعضاء هیئت مدیره تشکل آب بران، آموزش و پشتیبانی مشاوره 

، حسابدارياي شامل مواردي همچون مهارتهاي کلی مدیریت 
منابع اعتبارات ویارانه ها  مدیریت مالی، مدیریت کارکنان، تجهیز

رسیدن به تا ، تعیین یک نظام تعیین آب بهاي کارآمد و مؤثر 
  خودکفائی مالی 

دادن تشکل ها درتصمیم گیریهاي سازمان دهی  دخالت •
  0خدمات ترویج کشاورزي والگوي کشت منطقه اي

اولویت دادن تشکل ها درخصوص تأمین نهاده هاي کشاورزي  •
  0وسایرخدمات ضروري

اولویت دادن به تشکل ها درخصوص پرداخت تسهیالت  •
بانکی یا شرکتهاي اعتباري دولتی دادن یارانه به تشکل ها 

 0ی که تشکل ها به خودکفائی مالی نرسیده اندتازمان

تنگناها و محدودیتهاي مشارکت جوامع روستایی در  -5
  توسعه طرحهاي منابع آب

مهمترین راهکار عملی دنیاي امروز، سپردن کارها به مـردم و       
با دخیل شـدن  . استفاده از توان اجرایی و اقتصادي آنان می باشد

اي مـت هـ  سـیاري از چالشـها و مقاو  ب ،بهره بـرداران در طـرح هـا   
اجتماعی کاهش یافته و ذینفعان از نزدیـک در جریـان اهـداف و    

توجه به مسـایل اجتمـاعی   . مزایاي اجراي طرح ها قرار می گیرند
در کنار مسایل مختلف دیگر از جمله اقتصادي، فنـی، محیطـی و   

بنابراین تاکید بر مشارکت کشـاورزان  . حقوقی امري ضروري است
رح هاي عمرانی می تواند نقش مهمی ایفا نماید و بکارگیري در ط

روشهاي مختلف جلب مشارکت کشاورزان و ارتقاء دانـش نگـرش   
آنان می تواند یکی از راهکارهاي عمده در اصالح الگـوي مصـرف   

با توجه به تجـارب موجـود مشـخص مـی     . آب محسوب می شود
سـت  شود علی رغم تاکید در جلب مشارکت مردمـی توسـط سیا  

اران و برنامه ریزان دولتی در عمل موانعی در این زمینه وجـود  زگ
نتایج نشان می دهد که بوجود آوردن بستري براي مدیریت . دارد

مشارکتی آب نیاز بـه تـدوین قـوانین، ضـوابط، مقـررات جـامع و       
شفاف در ارتباط با تشکل ها و انتقال مدیریت شبکه ها بـه مـردم   

افع کلیه طرفهاي ذینفع بـه ویـژه   بطوري که متضمن حقوق و من
از طـرف دیگـر موانـع    . بهره برداران باشـد، امـري ضـروري اسـت    

ساختاري در امر مشارکت مردم را می توان در قانون مند نبـودن  
مســائل آب کشــاورزي و تشــکلهاي مردمــی در ایــن بخــش، بــی 
اعتمادي کشاورزان نسبت بـه اجـراي برنامـه هـاي دولـت، عـدم       

ان نسـبت بـه منـافع آنهـا در طرحهـا، عملکـرد       آگاهی بهره بردار
نامناسب نهاد هاي محلی، مشکالت فنی سازه هـا و هزینـه هـاي    

 .سنگین نگهداري و بهره برداري بر شمرد
بی توجهی به ابعاد اجتماعی و مشارکت جوامع محلی تـاکنون      

طـوالنی شـدن   . پیامدهاي منفی بسیاري را به دنبال داشته اسـت 
ها، خسارتهاي ناشی از تملک مسیر کانالهـاي   زمان ساخت شبکه

اصلی، مشکالت حقوقی و معارضان ساخت شبکه ها، خسـارتهاي  
ناشی از تملک مسیر کانالهاي اصلی، مشکالت حقوقی و معارضان 
ساخت شبکه ها، فرسـودگی و تخریـب زود هنگـام شـبکه هـاي      
آبیاري و مشکالت بهره برداري و نگهداري شـبکه هـاي مـدرن و    

مدرن آبیاري و زهکشـی کشـور گـواهی بـر نادیـده گـرفتن        نیمه
  . جوامع محلی و مشارکت آنان در اجراي اینگونه طرحهاست

فقدان بینش خطرپذیري، ناهماهنگی در  ،ضعف انتقال پذیري    
بخــش مــدیریتی، عــدم توجــه بــه مســایل فرهنگــی و اجتمــاعی 

نین کشاورزان، وجود ضعف در ساختار صنفی کشاورزان، نبود قـوا 
هـاي   حمایتی از تشکل ها و حمایت اندك و تعریف نشده سازمان

متولی، از دیگر محدودیت ها و موانع موجود در مسـیر مشـارکت   
 .کشاورزان در طرحهاي توسعه منابع آب می باشد

  
اثرات و دستاوردهاي ایجاد تعاونی هاي روستایی بر  - 6

  توسعه پایدار مناطق اجراي طرحها
نی در کشورهاي در حال توسعه به دلیل هاي تعاو شرکت    

شود و به ویژه به  داده می ها به فرد اهمیتی که در این شرکت
 ها که قادرند هم در علت قابلیت و خصوصیات خاص این شرکت

اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و 
توانند در توسعه  نمایند، می اجتماع سنتی این کشورها رسوخ

 اهمیت. ماعی این کشورها نقش مهمی ایفا نماینداجت
هاي تعاونی در توسعه اجتماعی از ویژگی خاص تشکیالت  شرکت
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هاي  آن افراد هم براي همکاري شود که در تعاونی ناشی می
هم  هاي اجتماعی تعاون و متقابل و ایجاد همبستگی یعنی جنبه

قتصادي هاي ا براي رفتارهاي یاریگرانه و با صرفه یعنی جنبه
  )1384،جعفرپیشه(شوند  می هاي تعاونی تربیت شرکت

تجربه نشان داده است که ورود دولت به عرصه ساخت و ساز     
شبکه ها ، نه تنها رشد کشاورزي در حد انتظار را در پی نداشته، 

این . بلکه مسایل و مشکالت اجتماعی را نیز پدید می آورد
زه مدیریت منابع آب آغاز مشکالت با دور نگه داشتن مردم از حو

در این راستا انتقال مدیریت آبیاري به عنوان راه حلی براي . شد
رفع مشکالت مدیریتی شبکه هاي آبیاري مورد توجه قرار گرفته 

افزایش چشمگیر اشتغال زایی با گسترش شبکه هاي .  است
آبیاري و زهکشی در روستاهاي تحت پوشش و تشکیل تعاونی 

نتقال مدیریت آبیاري به کشاورزان ، از جمله هاي آب بران و ا
 .پیامدهاي این موضوع می باشد

تفکر تعاونى عالوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت     
همکارى، همزیستى، داشتن . هست فرهنگى و اجتماعى نیز

 .احساس مسئولیت درگرو داشتن تفکر تعاونى درجامعه است
کارا از مهمترین مؤلفه ها براى  فرهنگ سازى و پرورش مدیران
ها در طول حیات  تعاونی .مى رود توسعه بخش تعاون به شمار

 هاي سرمایه اند در ایجاد و فضاي مناسب، ویژگی خود توانسته
پذیري، وجدان  اجتماعی را که شامل اخالق، آزادي، مسئولیت

است را در عمل و در سطح جامعه  کاري و احترام به دیگران
میان  بنابراین باید اذعان داشت که تعاون از. ندپیاده کن
هاي فیزیکی، انسانی و اجتماعی که مورد نظر کارشناسان  سرمایه

هاي اجتماعی  بیشترین قرابت و نزدیکی را با سرمایه توسعه است،
دهنده یک تعاونی به جاي فردیت  زیرا اوالً عوامل تشکیل. دارد

سرمایه  یژگی و ماهیتاز این رو اولین و. مبتنی بر جمع است
اجتماعی را که جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن است را با 

ثانیاً در تعاون سود شخصی به عنوان محور  .خود به همراه دارد
حتی اگر حداقل  یا هدف اصلی نیست و به آرا و عقاید دیگران،

بیند  شود و چون فرد می سهام را داشته باشند احترام گذاشته می
را بودن سهام اندك همانند سایرین مورد احترام جمع دا به رغم
مسئولیت و وجدان کاري که از دیگر  گیرد، طبعاً احساس قرار می
کند  می هاي اجتماعی است را در خود تقویت هاي سرمایه شاخص

  . گیرد و به کار می
هاي تعاونی به عنوان نهادهاي مردمی در  ایران نیز شرکت در    
شکوهمند اسالمی به قانون  روزي انقالبهاي بعد از پی سال

 اساسی راه یافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گردیده
هاي بالقوه و بالفعل خود  تواند در سایه توانمندي است و اکنون می

کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر  در تحوالت اقتصادي
ر اصل د. باشد آینده امیدبخش براي جوانان امروز و نسل آینده

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بخش تعاونی به عنوان  44
در اصل . هاي نظام اقتصادي کشور قلمداد شده است پایه یکی از

اي  تاکید ویژه در بخش تعاونی نیز بر انسان محوري اقتصاد 43
که  برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده است. شده است

در این . قتصادي قرار گرفته استاقتصاد کشور در مرحله خیز ا
  یابد، اي می در حوزه اقتصاد اهمیت ویژه مرحله عدالت اجتماعی

بخشی از  چرا که ممکن است خیز اقتصادي کشور و انتقال
مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختالف فاحش 

از رشد اقتصادي را عمدتاً عاید افراد و  طبقاتی شده و عواید ناشی
اي  چنین پدیده خاص و غنی نماید و پیشگیري از وقوع هاي گروه

هاي بخش تعاون در توسعه کشور  مستلزم استفاده مؤثر از قابلیت
  ).1384،انگیزان دل (باشد می
شرکتهاي تعاونی در مناطق روستایی با اثرگذاري بر وضعیت     

اقتصادي اجتماعی روستا می توانند تأثیرات کامالً مثبت و بارز و 
القاء روح مردم . ی درتوسعه مناطق روستایی داشته باشندمشخص

ساالري با تقویت تشکلهاي مردمی و تعاونی ها، افزایش اشتغال 
زایی و درآمد روستائیان از دستاوردهاي مهم بکارگیري مشارکت 

حضور مردم در  .مردم در طرحهاي توسعه منابع آب می باشد
موفقیت و  منجر به در قالب تشکل هاي منسجم،طرح ها 

پیشرفت اجراي طرحها خواهد شد و بسیاري از چالش ها و 
این امر در صورتی که . مقاومت هاي اجتماعی را کاهش می دهد

با لحاظ مسایل اجتماعی در کنار مسایل مختلف دیگر از جمله 
چشمگیري  جاقتصادي، فنی، محیطی و حقوقی صورت گیرد نتای

زان در برنامه هاي توزیع حضور موثر و فعال کشاور .خواهد داشت
آب نه تنها رفع بسیاري از نارساییهاي فیزیکی شبکه و کمبود 
آب توسط کشاورزان را بدنبال خواهد داشت بلکه برداشتها و 
عکس العملها ي منفی آنان نسبت به مدیریت را  نیز کاهش 

  .خواهد داد
انتقال مدیریت آبیاري به انتقال مسئولیت و اداره امور براي   

مدیریت شبکه هاي آبیاري از شرکت دولتی به بخش خصوصی 
که همان نمایندگان آب بران است که این موضوع دستاوردهاي 
شگرفی را در پی خواهد داشت که ازجمله این دستاوردها می 
توان به بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادي و تولیدي کشاورزان ، 

،کاهش حذف هزینه جاري بهره برداري و نگهداري دولت 
استهالك و فرسودگی زودرس تاسیسات زیر بنایی، ایجاد 
شفافیت در کار مدیریت و توان پاسخگویی نهاد سرویس دهنده 

در قالب تشکل حضور مردم در طرح ها  .به آب بران را اشاره کرد
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منجر به موفقیت و پیشرفت اجراي طرحها خواهد  هاي منسجم،
اجتماعی را کاهش می شد و بسیاري از چالش ها و مقاومت هاي 

این امر در صورتی که با لحاظ مسایل اجتماعی در کنار . دهد
مسایل مختلف دیگر از جمله اقتصادي، فنی، محیطی و حقوقی 

  . چشمگیري خواهد داشت جصورت گیرد نتای
اشـاره شـده    دستاوردهاي ایـن تعـاونی هـا   در ذیل به پاره اي از  

  :است
ب تعـاونی هـا و پیامـد آن    ي مردم در قالفعالیت ها سودآوري •

 و بوجود آمدن یگانگی بین مردم افزایش درآمد روستائیان

ار مردم به مردم ایجاد و تقویـت روحیـه مشـارکت    واگذاري ک •
 و روحیه اعتماد به نفس  پذیر

حل مشکالت اجتماعی و فرهنگی مناطق محدوده تعاونی هـا   •
  .سطح فعالیت هاي اجتماعی در جامعه بهبودو 
 الزایی و فعالیت هاي اقتصاديایجاد اشتغ •

توجه به موضوعات مهمی چـون توسـعه پایـدار و اسـتفاده از      •
 پتانسیلهاي فراوان بخش خصوصی 

فعالیــت هــاي افــزایش مســئولیت پــذیري و نقــش مــردم در  •
، با مشارکت دادن آنان در مراحل تصمیم گیري ، اجرا و اجتماعی

  بهره برداري
ن از طریـق شـرکت در   سطح توان علمی بهـره بـردارا   افزایش •

دوره هاي آموزشی مربوطه و افـزایش رانـدمان آبیـاري از طریـق     
 ترویجی توسط تشکلها -فعالیتهاي آموزشی

توسط  هاي خصوصی محلی و خارجی گذاري جذب سرمایه •
 کاهش تصدي گري دولتو  تعاونی ها

 و همکـاري کشـاورزان و حـل و فصـل     مشـورت ایجاد زمینه   •
 در سطوح محلی ات آناناقشمندرگیري ها، مشکالت و 

  ها    اجرایی پروژه و مشکالت موانع کاهش •
ایجاد حس مالکیت شبکه ها در بهره برداران و بهبود حفظ و  •

 نگهداري از آنها

  شکوفائی خالقیت ها تحقق همه جانبه توسعه و •
توانمند سازي بخش خصوصی با ارائه کمکهاي فنی و  •

ا و حرکت در مسیر راهنماییهاي الزم در جهت حل مشکالت آنه
قانون اساسی با حمایت از این بخش با دادن اعتماد به  44اصل 

نفس به آنان به عنوان کارفرما در دوران اجرا و بهره بردار پروژه 
 .در آینده 

  نتیجه گیري  - 7
از گذشته هاي دور، وجود واحدهاي جمعی و  نهادهاي       

تعاون و همکاري مشارکتی، بیانگر این موضوع است که مشارکت، 
روستاها و در میان کشاورزان  سابقه   مردم در کارها، خصوصا در

 44مشارکت مردم در طرحها در راستاي اصل   .دیرینه  دارد
قانون اساسی بهترین شیوه جهت دستیابی به خصوصی سازي 
می باشد مشارکتهاي مردمی اگر بر پایه علمی و صحیح استوار 

ولت و در عوض پر رنگ کردن شود باعث کاهش تصدي گري د
اجتماعات مردمی در به .  نقش اجتماعات مردمی خواهد شد

صورت سازمانهاي مردم نهاد نظیر تشکلها یا تعاونی ها می توانند 
در کاهش تصدي گري دولت در طرحها و خصوصی سازي کمک 
نماید و موجبات اشتغالزایی، ارتقا درآمد و توان اقتصادي 

در حقیقت با واگذاري کار مردم به مردم .گرددروستائیان را منجر 
موجبات افزایش حس مالکیت مردم بر پروژه ها و  حفاظت بهتر 

 .از آنها را فراهم می آورد
ایجاد تشکل هاي آب بران بمنظور ظرفیت سازي و ایجاد     

زیرساختهاي اجتماعی در مناطق روستایی داراي اهمیت و توجه 
موفقیت و کارایی این تعاونی ها،  از آنجایی که. ویژه اي است

نیازمند حمایت و پشتیبانی از آنها را دارد، بنابراین به منظور 
پویایی و پایداري این تعاونی ها، می باید به بستر سازي و زمینه 
یابی تشکلها، جهت حضور در تصمیم گیري ها و مدیریت پروژه 

دهد  تجارب موجود در بخش کشاورزي نشان می. ها، توجه نمود
که شرط برقراري مشارکت در بین بهره برداران وجود یک 

در همین راستا زمینه سازي ایجاد .سازمان و یا تشکل می باشد
تشکلهاي آب بران، توانمندسازي جهت ایجاد خود باوري و 
تقویت روحیه مشارکتی بهره برداران به منظور حضور در تصمیم 

باید مورد توجه گیري و تصمیم سازي از مواردي است که می 
 .جدي قرار گیرد

از آنجایی که ایجاد و راه اندازي تشکلهاي آب بران مستلزم    
توانمندسازي و ایجاد آمادگی روانی در روستائیان و افزایش 
قدرت تشخیص و تحلیل آنان در رابطه با منافع فردي و اجتماعی 

طی است، بنابراین می باید قبل یا همزمان با ایجاد تعاونی ها، 
بکارگیري روشها و فنون رهیافت مشارکت، ظرفیت ها و 
توانمندیهاي الزم در سطح سازمانها و ادارات دولتی ذیربط و 
جامعه محلی ایجاد و ارتقاء داده شود تا پس از واگذاري مدیریت 
به تشکل ها، توانایی برنامه ریزي و اداره تاسیسات واگذار شده به 

دیریت آبیاري تدریجی و زمان بر می انتقال م. آنها را دارا باشند
لذا ظرفیت سازي . باشد و مستلزم برنامه ریزي بلند مدت است

در افراد از طریق ارائه آموزش هاي مناسب در خصوص مدیریت و 
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نگهداري سیستمهاي آبیاري می تواند این گونه تشکل ها را براي 
در برنامه هاي انتقال مدیریت . مدیریت در این عرصه یاري دهد

تقویت نهادها و ساختارهاي موجود، تجهیز منابع  صورتی که با
برداران و مشارکت و  مالی پایدار و ارتقاي سطح مهارت بهره

تاسیسات و  دخالت آنان در تمامی مراحل طراحی، احیا و نوسازي
  .ساختارهاي تشکیالتی صورت گیرد بسیار مثمر ثمر خواهد بود

و ز پتانسیل بخـش خصوصـی   موضوع مشارکت و بهره مندي ا    
ورود به حوزه مسایل اجتمـاعی داراي حساسـیت خاصـی بـوده و     
بدون در نظـر گـرفتن مطالعـات اجتمـاعی و روان شـناختی آن،      

مـی بایـد بـا     و اشـت ذجبران ناپذیري بر طرحها خواهـد گ  اثرات
در . برنامه ریزي و حساسیت خاصی در این مسـیر حرکـت نمـود   

بــدون توجـه کـافی بــه    آبیـاري طرحهـاي  اجــراي همـین راسـتا   
مشارکت بهره برداران تجربه موفقی نـدارد بنـابراین مـی بایـد در     
طراحــی شــبکه هــاي آبیــاري و زهکشــی، مالحظــات اقتصــادي، 

تجارب جهـانی نشـان   . اجتماعی و مشارکت مردمی در نظر گرفت
می دهد که بـی تـوجهی و نادیـده گـرفتن انتظـارات، عقیـده  و       

، می تواند معضالت جدي در سر راه اجراي مشارکت بهره برداران
شــبکه هــاي آبیــاري و زهکشــی ایجــاد نمایــد در ایــن راســتا بــا 
دستیابی به تفاهم و نظـرات ذینفعـان بـا کـاهش مقاومـت هـاي       
اجتماعی موجب افـزایش همراهـی و همکـاري بهـره بـرداران در      
جهت تقویت و تجهیز سـرمایه هـاي اجتمـاعی و نهادینـه کـردن      

مــی شــده و باعــث مــی گــردد ذینفعــان از طریــق مشــارکت مرد
و بـا   و در قالب تشکل ها و تعاونی ها دستیابی به توافقات گروهی

استفاده از همفکري در جهت حل مسـایل اجـرا، بهـره بـرداري و     
نگهداري شبکه هـا کمـک نمـوده و بـه اجـراي پـروژه آبیـاري و        

 .زهکشی سرعت بخشند
یم بـا تـامین هزینـه هـاي     ادامه حیات تشکلها بستگی مستق      

اجرایی و اهتمام به آموزش و حمایت هاي فنی و تامین وسـایل و  
امکانات اولیه دارد، لذا ضروري است دولت براي حمایت از انتقـال  
مدیریت و واگذاري کار مردم به مـردم بـا ایجـاد انگیـزه و اشـاعه      
فرهنگ مشارکت زمینـه بهینـه سـازي الگـوي مـدیریت نـوین و       

دار و نیل به اهداف متعالی سند چشـم انـداز توسـعه را    توسعه پای
فراهم سازد و این امر جز بـا حمایـت همـه جانبـه دولـت از ایـن       

امید اسـت بـا بهـره گیـري از      .تشکل هاي نوپا میسر نخواهد شد
ظرفیتها و پتانسـیل هـاي موجـود توسـعه در کشـور، اسـتفاده از       

هـاي نـوین در   گیـري از فناوری  تحوالت پیرامونی به خصوص بهـره 
هـاي   رشد و توسعه اقتصادي کشـور، اسـتفاده از منـابع، سـرمایه    

انسانی دانش مدار و مهارت یافته، تعمیق رویکرد اقتصـاد دانـایی   
ــه  ــاالخره ب ــور و ب ــد    مح ــا در فرآین ــاري پوی ــاز و ک ــارگیري س ک

سازي در جهت تآمین و حفـظ رشـد ملـی     گیري و تصمیم تصمیم
کنونی جهان به نتایج مـورد انتظـار   در انطباق با تحوالت پرشتاب 
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