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 چکیده
پایددار کشداورزی در  ةها جهت تحقق توسعبرداران و تشکلهای دولتی، خصوصی، بهرهتحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی مشارکت بخش هدف:

  ده است.شا بخش مرکزی شهرستان بویراحمد اجر
اندرکار در هدر دست جامعه مورد مطالعه شامل افراد استفاده شده است. )رویکرد گلیسر( در این مطالعه از روش تحقیق کیفی و نظریه بنیادی روش:

نفر  12و  13، 12، 14بودند که به ترتیب  بخش مرکزی شهرستان بویراحمدهای کشاورزی برداران و تشکلهای دولتی، خصوصی، بهرهکدام از بخش
 ساختارمند استفاده شده است. ها از مصاحبه نیمهبرای گردآوری داده را شامل شده است.

پایددار  ةها جهدت تحقدق توسدعبرداران و تشدکلهای دولتی، خصوصی، بهرهالگوی مشارکت بخش براساس نتایج حاصل از نظریه بنیادی، ها:یافته
پایدار کشداورزی، خددماک کیفدی بخدش  ةمحور توسعهای تأثیرگذار )از قبیل راهبرد مشارکتدارندة مؤلفهبرالگو دراین  .شده استکشاورزی ترسیم 

ها )از قبیل تمرکزگرایی و ی(، بازدارندههای محلّها، تمرکززدایی و استفاده از قدرکبرداران، محوریت سیستمی تشکلخصوصی، مشارکت محوری بهره
هدای برداران و چالشگذاری بخش خصوصی، فقر اقتصادی و فرهنگی بهرههای اجرایی و سرمایهموانع و محدودیتحاکمیت روابط در بخش دولتی، 

ها در برقراری مشارکت متدوازن و برداران و تشکلهای دولتی، خصوصی، بهرههای بخش کشاورزی( و نیز جایگاه و نقش بخشنهادی و قانونی تشکل
 محور نظارتی و بانک اطالعاتی کشاورزی پیش بینی شده است.ن الگو شبکه مشارکتدر ای ،هماهنگ بوده است. همچنین

عدم همکاری برخی از افراد مد نظدر ب(  بر بودن تحقیق؛توان به موارد ذیل اشاره نمود: الف( زمانحقیق حاضر میای تهاز  محدودیتها: محدودیت
 ارزیابی اهمیت نسبی اجزاء و عوامل نظریه پیشنهادی. ها؛ ج( مشکل بودنآوری داده)مطلعان کلیدی( برای گرد

کند و در ایدن تر با مشارکت مردم فراهم میهای واقعی، زمینه خوبی را برای رسیدن به یافتهکیفی هایتحقیقکه با توجه به این راهکارهای عملی:
دهد، شدکل آید سامان میهای واقعی موجود بیرون مینچه را که از زمینهآید که با فکر و ایده خود، هر آفرآیند، محقق نیز جزء با ارزشی به شمار می

 . سازدبخشد و نظریه و الگو میمی
 پایدار کشداورزی ةها جهت تحقق توسعبرداران و تشکلهای دولتی، خصوصی، بهرهالگوی مشارکت بخش تحقیق حاضر به طراحیاصالت و ارزش: 

با توجه به مسائل گفته شده،  ها به وجود بیاورد.های صحیح و اجرای آنریزیهای مذکور برای برنامهرا بین بخشپرداخته است تا بتواند همانگی الزم 
  شود.تحقیق حاضر در نوع خود  نوآوری تلقی می

 توسعه پایدار کشاورزی، مشارکت، نظریه بنیادی، شهرستان بویراحمد :هاواژهکلید
 

 

برداران و های دولتی، خصوصی، بهرهطراحی الگوی مشارکت بخش(. 1394. )پی، فلسفو  پور، م.، نوری.م، خضریارجاع: 

ریزی مجله پژوهش وبرنامه. (بخش مرکزی شهرستان بویراحمد ی:مورد)مطالعه  پایدار کشاورزی ةجهت تحقق توسع هاتشکل
 .146-127(، 4)4روستایی، 
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 مقدمه .1
 له. طرح مسأ1 .1

که امروزه توسعه پایدار بده عندوان رهیافدت بالدب با توجه به این

در مطالعداک توسدعه توسعه مطرح است، پدرداختن بده ایدن موضدوع 

و دسددتور کددار  پایدددار در تحقیقدداک علمددی ة. توسددعدارداهمیددت 

، مسدیرا 1پیشرو تبدیل شده است )لوپزرایدورامداران به هدف سیاست

را آن  توسدعه پایددارکمیسیون برانتلندد، (. 135 ، ص.2002، و استیر

نیازهدای نسدل  ه نمدودنکده در عدین بدرآورد دانددمیای توسعه نوع

د کندیابی به منابع را محددود نهای آینده در دستکنونی، حقوق نسل

اصدطالح پایدداری، در قالدب  (.8 ، ص.1389مهدیی، دی و نادری)اس

از ریزی، در توسدعه کشداورزی کداربرد فدراوان دارد. یک مفهوم برنامه

پایدار کشاورزی از راهبردهدایی اسدت کده در  ة، توجه به توسعاین رو

اندد، بده طدوری کده های اخیر، بیشتر کشدورها بددان روی آوردهسال

ریدزان هدر ترین هدف برنامهیدار کشاورزی مهمپا ةیابی به توسعدست

. (59 ، ص.1390، ، چیزری و جعفدری)ارتیاعی رودشمار میه کشور ب

و تدأمین امنیدت  بخش بزرگ اقتصدادیدر واقع، کشاورزی به عنوان 

ای دارد و رویکدرد کشداورزی پایددار در کشور ما اهمیت ویدژه بذایی

مدک و حدل پایداری بلندتواند در حل مشکالک کشاورزی و ایجاد می

  .(64 ، ص.1389زاهدی، نقش مهمی ایفا کند )معضالک فعلی 

توسعه است )سدرکارآرانی،  سرمایةترین ضرورک و مهم، مشارکت

های وفداق اکردر دیددگاه (. تأکید بر مشارکت، که نقطة9 ، ص.1382

د که برای توسعه، به مشدارکت کناست، بیان می تعدیل یافتة امروزی

نیاز مبرم و شدیدی وجود دارد که اگر مورد بفلت قرار گیدرد، مردمی 

حرکت جوامع حرکتی بیرمؤثر و ناکارآمد )حرکت درجا( خواهد بدود 

زایددی بدداالیی را بددرای تحددوالک آتددی در بددر خواهددد داشددت و هزیندده

چه بتدوان مشدارکت (. چنان112: 1388لنگرودی و سخایی، )مطیعی

توسددعه دخالددت داد، موفقیددت آن را بدده طددور معندداداری در فرآینددد 

 (.153: 1391،، حجدازی و حسدینیتضمین خواهدد شدد )میرترابدی

نظران چندان جایگداهی مشارکت مردم در روند توسدعه، ندزد صداحب

اند و یدا یافته اسدت کده گداه توسدعه را معدادل بدا مشدارکت دانسدته

اصدل، اند )طالدب و نجفیمشارکت را وسیله و هدف توسعه ذکر کرده

 (. 32 ص. ،1389

مداعی و های مختلف محیطی، اقتصدادی، اجتپایدار مؤلفه ةتوسع

تدرین رکدن رسدیدن بده توسدعه کده مهم .گیردمدیریتی را در بر می

تبدار، )استعالجی و فالح استاساس روش مشارکتی  پایدار، توسعه بر

توان گفت امروزه مشارکت به عندوان (. با این حال می70 ، ص.1390

پایددار کشداورزی  ة، نقش مهمی در دستیابی به توسعدرهیافتی کارآم

آوردن بستر همکداری تواند با فراهممیرویکرد مشارکت  ،دارد. در واقع

، 3، خصوصدی2دولتدیهدای و ایجاد جریان اطالعداتی در بدین بخدش

مناسددبی را در جهددت اسددتمرار و  ةزمیندد 5هاو تشددکل 4بددردارانبهره

  .وجود آورده پایداری بخش کشاورزی ب

در ایددددن  شدددددهانجامدر ادبیدددداک مشددددارکت و مطالعدددداک 

های متعدددی بیدان شدده ها، مفاهیم، الگوها و نظریدهچارچوبزمینه،

یعندی همکداری و  ؛که ابلب همان مفهوم اصلی و کالسیک مشارکت

 نظدرمددی و عامالن توسعه )به صورک عام( را همیاری بین مردم محلّ

 ،دولتدی هدایارکت بدین بخشیعندی مشد ؛اخیدر نکتةبه اند و داشته

بده  ؛شددهکشاورزی کمتر توجده  هایو تشکل بردارانبهره خصوصی،

ای در این زمینه انجام نشدده نحوی که شاید حتی بتوان گفت مطالعه

وی پژوهش حاضدر بده طراحدی الگد ،در همین راستا از این رو،. است

جهدت  هاو تشدکل بردارانبهره های دولتی، خصوصی،مشارکت بخش

  پردازد.پایدار کشاورزی می ةحقق توسعت

پایدار کشاورزی اقدداماتی  ةتحقق توسع ةدر زمین ،در کشور ایران

چه کده بایدد آنولی این اقداماک بسیار اندک و با  ؛صورک گرفته است

هدر چندد پدز از انقدالب اسدالمی، وزارک  زیدادی دارد. باشد، فاصلة

آن( خددماک فراواندی  جهاد کشاورزی )چه پیش از ادبام و چه پز از

ولدی سداختار و چیددمان  ؛های مختلدف انجدام داده اسدترا در قالب

بدومی و  ،بده عبدارتی ؛وارداتدی بدودهمنابع انسانی، فیزیکی و مالی آن 

 (.1390)ورمزیاری،  های کشور نبوده استسازگار با شرایط و زمینه

های با توجه به مطالب فوق و توجه به این نکته که یکی از ضرورک

سدوم مدیالدی، مشدارکت متدوازن و  ةپایددار در هدزار ةقطعی توسدع

 ةهماهنگ بین سه رکن دولت )حاکمیت(، بخش خصوصدی و جامعد

پایددار  ةجهت تحقق توسدع دجوامع و کشورهاست، بای ةمدنی در ادار

هدای کشاورزی به دنبال راهکاری بدرای مشدارکت و همکداری بخش

بدرای  ،یدن منظدوره اها بود. بدبرداران و تشکلدولتی، خصوصی، بهره

پایددار  ةوری جهت تحقق توسدعموجود و افزایش بهرهبهبود وضعیت 

یا مهندسدی مجددد رابطده و بازتعریف اول نیاز به  ةکشاورزی، در وهل

ها است تا برداران و تشکلدولتی، خصوصی، بهرههای بخشپیوند بین 

، از سدطح نظرمددهدای افدراد و گروه ةمشارکت و همکاری را بین کلی

در  ،خصدوصبهپایدار  ةچرا که توسع ؛ی تا ملی وجود داشته باشدمحلّ

افتد که مشدارکت و همکداری وجدود بخش کشاورزی زمانی اتفاق می

 ،به عبارتی، در صورک وجود مشدارکت و همکداری بهتدر ؛داشته باشد

  کرد.پایدار را فراهم توسعة بسترهای توان می

 نظری تحقیق . پیشینۀ2 .1
در ایدن زمینده، شدده گرفتهانجامدر ادبیاک مشارکت و مطالعداک 

های متعددی بیان شده که ابلدب ها، مفاهیم، الگوها و نظریهچارچوب
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یعندی همکداری و همیداری  ؛همان مفهوم اصلی و کالسیک مشارکت

اند داشدته مددنظری و عامالن توسعه )به صورک عام( را بین مردم محلّ

دولتدی، خصوصدی،  هدایارکت بدین بخشیعندی مشد ؛اخیدر ةو نکت

بده  ؛کشاورزی کمتر مورد توجه قدرار گرفتدههای برداران و تشکلبهره

ای در این زمینه انجام نشدده نحوی که شاید حتی بتوان گفت مطالعه

در همین راستا پدژوهش حاضدر بده طراحدی الگدوی  از این رو،. است

ها جهدت کلبرداران و تشدهای دولتی، خصوصی، بهرهمشارکت بخش

تدرین پرسشدی بنابراین، مهمپردازد. پایدار کشاورزی می ةتحقق توسع

هدای تدوان بدین بخدششود این اسدت کده چگونده میکه مطرح می

پیوندد و ارتبدام مدؤثرتری  هاتشدکل و بردارانبهره ،دولتی، خصوصی

و  ترپارچدهیکنظام کشاورزی را مؤثرتر،  ید و ارتباطاک اجزاکربرقرار 

رود که نتایج حاصل از ایدن پدژوهش بتواندد د؟ انتظار میکرتر کارآمد

پایددار کشداورزی باشدد کده خدود  ةرهنمودی جهدت تحقدق توسدع

 ملی داشته باشد. ةتواند اهمیت زیادی در جهت تحقق توسعمی

هدای بخش طراحی الگوی مشارکت»کلی  تحقیق حاضر با هدف

پایددار  ةتوسدع جهت تحقق هاو تشکل بردارانبهره ،دولتی، خصوصی

 ده اسدت.شد، اجدرا «کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

قدرار  نظدرمدد ،، اهداف اختصاصی زیدرکلی به هدف یابیدستجهت 

 اند:گرفته
موانددع احتمددالی در برقددراری شناسددایی عوامددل تأثیرگددذار و  -

هددای دولتددی، خصوصددی، رکت متددوازن و هماهنددگ بددین بخشمشددا

 ؛ ی کشاورزیهابرداران و تشکلبهره

برقددراری مشددارکت متددوازن و هماهنددگ بددین  ةشددناخت نحددو -

 ؛ های کشاورزیو تشکل بردارانبهره های دولتی، خصوصی،بخش

 هدای دولتدی، خصوصدی،سالت اصلی بخدششناخت نقش یا ر -

در برقدراری مشدارکت متدوازن و های کشداورزی و تشکلبرداران بهره

 هماهنگ؛ 

طدور صدریح کنون مطالعاتی که به  که تادهد ها نشان میبررسی

های بددرداران و تشددکلهددای دولتددی، خصوصددی، بهرهمشدارکت بخش

داشته باشند، صورک نگرفته است؛ اما در رابطه بدا  نظرمدکشاورزی را 

هایی صورک گرفته اسدت کده در ادامده بده پژوهش ،موضوع مشارکت

ند، هسدترتبط ها که از جهاتی با موضوع پژوهش حاضر مدبرخی از آن

( در پژوهشی در دهسدتان سدگزآباد 1390فلسفی ) شود.پرداخته می

-خانوار بدا متيیدر نهادینده ةاستان قزوین به این نتیجه رسید که انداز

دار دارد و مشددارکت همبسددتگی مربددت و معنددی ،شدددن مشددارکت

هدا از منددی آنو مسدائل مدالی و بهرهیدابی ارزشکشاورزان در اجرا، 

ای مشارکت در میان کشاورزان رابطدهشدن نهادینههم با  منافع پروژه

 دار دارد. مستقیم و معنی

( در پدژوهش خدود در 1391) و تقیلدو خسروبیگی ،بوذرجمهری

روستاهای دهستان ایجرود باال، شهرستان ایجرود، اسدتان زنجدان بده 

پذیری ولیتؤاین نتیجه رسیدند که، بین آگاهی و دانش، تعهدد و مسد

ای کده گیری عقالیی ارتبام مستقیمی برقرار است، به گوندهو تصمیم

ارتبام مستقیم مشدارکت و کشداورزی پایددار را توجیده  سازوکاراین 

به منظور بهبود وضدعیت کشداورزی پایددار  ،همین اساس کند. برمی

در روستاها، توجه به مقوله مشارکت به عندوان فراگدرد تولیدد داندش 

( 1391) آزمدا و ایزانلدوبخدت ،مشهدی. خداپرستاست ناپذیراجتناب

در پژوهش خود در بخش کشاورزی اسدتان خراسدان شدمالی نشدان 

هدای بدا همکداری بدین بنگداه همدراهدادند که ضعف درک متقابل و 

هدای کلیددی راهبرد ةکشاورزی و دولت باعث شده است که در کلید

بخدش  ،هداهای عملیداتی آنگذاری و برنامهرفع موانع تولید و سرمایه

 باشدد.از حد تعادلی از دولت انتظدار کمدک داشدته  تربیشخصوصی 

تدر از بیشگذاری به مراتب سرمایه هایراهبرداین انتظاراک اضافی در 

 وجدود راهبردهدای تولیددیاز انتظاراتی است کده در  انتظاراتی است

( در پژوهش خدود بده بررسدی اهدداف دولدت در 2009) 6قیمیر دارد

شاورزان در نپال پرداخته است. وی به ایدن نتیجده مشارکت ک یارتقا

رسید که سیاست دولت بر همکاری نزدیک میدان تحقیدق، توسدعه و 

ها، نیازهدا و اما در عمدل در طراحدی برنامده ؛کندکشاورزان تأکید می

( در 2011) 7عدارف .نشدده اسدتتوجده  نه آبهای کشاورزان اولویت

رسدید کده کشداورزان  پژوهش خود در استان فارس بده ایدن نتیجده

ریزی فرآینددها و و برنامدهیدابی کده در ارزشاینمعتقدند که بیش از 

کشاورزی مشارکت کنند، نیداز اسدت کده در اجدرای  هایبرنامهنتایج 

 8نکسدومالو و اوالدل های کشاورزی( مشارکت داشته باشند.آن )برنامه

شناسددایی عددواملی کدده مشددارکت  ة( در پژوهشددی در زمیندد2013)

، 9بخدش زیولولندددر  ،کنددمیر تأثمکشاورزی را  ةاورزان در برنامکش

نشدان دادندد کده عددم قابلیدت ، آفریقا جندوبی 10نتال استان کوازوال

مالی و منابع محدود، مواندع اصدلی  ةدسترسی به زمین، فقدان سرمای

عوامدل مهدم کنندد کده نامبردگان اشداره میدر برابر مشارکت بودند. 

انددد از: نگددرش نسددبت بدده مشددارکت، رکت عبارکمشددا ةکنندددتعیین

گذاری احشدام، مراقبت از زمدین، سدن، جنسدیت، سدرمایه اثربخشی

مانندد  ؛پژوهشگرانمطالعاک برخی از  گذاری محصول و درآمد.سرمایه

( و 2004و  2002) 12(؛ زلدددین2000) مکددوس  و، الدددر 11فلچددر

مانندد  ؛یعوامدل انگیزشد داشدتندهد کده ( نشان می2005) 13برنان

پذیری اجتمداعی لیتؤوعزک نفز، احساس کارایی و سودمندی، مسد

 مربت دارد. ةهای رهبری با مشارکت رابطو مهارک
 ،ها پیرامدون مشدارکت و همچندیننگاشدته ةبا استناد به پیشدین

هدای مواردی که در تحقدق مشدارکت نقدش دارندد و نتدایج پژوهش
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راسدتای مشدارکت در  شددهانجامتحقیقاک  مشخص شد که گذشته،

های کشداورزی، بدرداران و تشدکلهای دولتی، خصوصدی، بهرهبخش

عمدتاً در سطح خرد و محلی بوده و به صورک کمی عوامدل مدؤثر یدا 

کده در  طورهمدانکه اند یا اینداشته مدنظرهای مشارکت را بازدارنده

صفحاک قبل اشاره شدد، مشدارکت را بده صدورک یدک مفهدوم کلدی 

 مددنظراند و به مفهوم مشارکت کده در تحقیدق حاضدر داشته مدنظر

. با توجه به فقر منابع موجود در این زمینده، اندتر توجه کردهکم ،است

مناسدب  سازوکارهایکیفی و اکتشافی  ةدر نظر است که با یک مطالع

.ندشومشارکت در این مقوله تبیین 

 شناسی تحقیقروش .2
. قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

قیق در محدوده بخدش مرکدزی شهرسدتان بویراحمدد از این تح

استان کهگیلویه و بویراحمد، واقع در جنوب برب کشور انجدام شدده 

 است. 

 روش تحقیق. 2. 2
از  ده اسدت.شدیم تحقیق کیفی استفاده ادر تحقیق حاضر از پاراد

توان به این نکته اشداره کدرد کده دالیل لزوم انجام تحقیق کیفی، می

 یدةهایی کده ارایداک رریفدی از پدیددهیتوانند جزمی های کیفیروش

بده دسدت دهندد )اسدتراس و  ،های کمی مشکل اسدتها به روشآن

هدای تحقیدق کیفدی کده یکدی از روش(. 19 ، ص.1390، 14کوربین

تواندد مفیدد برای کشف مفاهیم و روابط و سداختن نظریده می ویژهبه

بداز یدک تحقیدق، . البتده، در آاسدت «15بنیدادی ةنظری»اشد، روش ب

د که آیا من توجه کافی بده دیددگاه افدراد کنمحقق باید از خود سؤال 

شدده، ام؟ آیدا تحقیقداک تجربدی منتشدردهکراین پدیده خاص  ةدربار

اند؟ آیا بده فهدم انگارانه نگاه نکردهمفاهیم مربوم به این پدیده را ساده

ا ایدن ؟ آیدنیاز هسدتخاص  ةتر خصوصیاک مربوم به این پدیدعمیق

پدیده قبالً بررسی نشده اسدت؟ جدواب مربدت بده ایدن سدؤاالک یدا 

روش  را به عندوانبنیادی  مناسب بودن نظریةتواند سؤاالک مشابه می

 ، ص.1389، و صلصدالی پرویدزی، باقریحاجادیب) نشان دهدتحقیق 

جواب سؤاالک مدذکور بدرای پدژوهش حاضدر  رسدبه نظر می (.107

طدور صدریح در کندون مطالعداتی کده بده  مربت باشد. همچنین، تدا

و  بددردارانبهره هددای دولتددی، خصوصددی،ی مشددارکت بخشراسددتا

بدودن مطالعده در بندابراین، ندو باشد، صورک نگرفتده اسدت. هاتشکل

مشارکت با نگرش جدید، خود مستلزم یک بررسدی عمیدق بدا  ةزمین

را  «دیبنیدا ةنظرید»گیری از رویکرد کیفی است، که اسدتفاده از بهره

 ةبنیادی یک روش نوآورانه، بده منزلد ةنظری ،در واقع .دکنضروری می

ایدن (. 113 ، ص.2011، 16هاسدت )دانتسهیل کشف نظریده از داده

 رود که قبالً تحقیق زیدادی درکار میه ب یهایمعموالً در زمینهروش، 

 ، صلصالی و احمددی17باقریمورد آن صورک نگرفته است )ادیب حاج

جدیدد  ةیدک نظرید ةهددف آن، توسدعهمچنین،  (.82 ص.، 2004، 

 (.78 ، ص.2005، 81است )بیچ شدهآوریجمعهای داده براساس

اسدتفاده کدگدذاری  هدایاز روش هدای کیفدیبرای تحلیدل داده

هدای خدام کدردن دادهدر پی شکسدتن و بداز 91کدگذاری باز د.شومی

سدازی ایانبدا توجده بده نم 20کدگدذاری نظدری آن، در مقابدل است.

هدا را دوبداره بدا از احتماالک و طبقاک نظدری، مجددداً داده سرییک

دهدد. دیگدر قدرار میهدف خلدق مسدیرهای پنداشدتی در کندار هدم

از طریدق شدکل  رویدادها را دهییا ارتبامسازی ، این متصل 21گلیسر

 کنددهدای کدگدذاری مطدرح میانوادهخاصی از کدگذاری بده ندام خ

گیدری از رویکدرد بدا بهره در این تحقیدق .(130 .، ص1390)رضائی، 

 ةو خدانواد کدگذاری ةخانواد یهابرندهها و پیشزمینهز پیشا گلیسر،

، دشدومدداوم شدامل می هدایهدر مقایسدرا که تعامل طبقاک تعاملی 

  .ه استدشاستفاده 
اطدالع و آگداه مورد مطالعه در این پژوهش را افراد صاحب ةجامع

بخش مرکدزی شهرسدتان )مطلعان کلیدی( کشاورزی نسبت به امور 

ها و ن دانشگاهی، مراکز تحقیقاک و سدازمانانظیر متخصص ؛بویراحمد

بدرداران( تشددکیل ی )بهرهمددردم محلّد ،نهادهدای مربدوم و همچندین

دهند. می

کندد گیری تا حدی ادامه پیددا میدر تحقیق کیفی معموالً نمونه

اطالعداک  هاافزایش تعداد نمونها یعنی ب)که اشباع نظری حاصل شود 

در  از کفایدت حجدم نموندهکده ایدن نشدان  دشوجدیدی حاصل نمی

در این مطالعه، پز از انجام فرآیندد . دارد(کننده همان افراد مشارکت

نفدر  12نفر از بخش دولتدی،  14که  نظرنفر از افراد مد 51مصاحبه با 

های نفدر از تشدکل 12بدرداران و نفدر از بهره 13از بخش خصوصدی، 

 دست آمد. ه بخش کشاورزی ب

مندددی از نظددراک در تحقیددق حاضددر بددا توجدده بدده ضددرورک بهره

 22گیری هدفمند و از ندوع گلولده برفدیمطلعان کلیدی از روش نمونه

ای( ای یددا شددبکهگیری گلولدده برفددی )زنجیددرهاسددتفاده شددد. نموندده

بدرد محقدق گیری هدفمند است. در این راهترین شکل نمونهعمومی

خواهدد جو میشونده یا گدروه مشدارکتشونده، مصاحبهاز هر مشاهده

نند )فلسدفی و ککنندگان دیگری را معرفی که افراد مطلع و مشارکت

 (.188 ، ص.1384حسینی، 

 ةحاضددر، مصدداحب وش اصددلی گددردآوری اطالعدداک در پددژوهشر

اسدت. اطالع و آگاه نسبت به امور کشاورزی بوده افراد صاحبعمیق با 

برداری بده همدراه ضدبط صددا بدرای اشدتدیاد از، مصاحبههنگام  در

در  اشدت همدراه بدا ضدبط صددادیاد. تفاده شددسدها اآوری دادهگرد



 131                                                   ... هایطراحی الگوی مشارکت بخش                                           م        چهار سال           

 ةها در نظرید، به عنوان یک روش جدید، جهت بهبود یاداشتمصاحبه

تحلیلدی قابدل  یاشت با ضدبط صددا، مزایدادبنیادی است. ترکیب یاد

فدراهم  ،نتی که صرف نوشتن یاداشت استبیش از روش سرا توجهی 

تحقیدق در ایدن مصداحبه  (.2 ، ص.2013، 32آورد )استوکر و کلوزمی

در میددان انجدام  وبددون وقفده ، فشدرده ،سداختارمندنیمهبه صورک 

مشارکتی نیز باشد.  ةتا فرصت مشاهد گرفت

از تکنیدک  ، در پژوهش حاضدرو پایایییا اعتبار  روایی تحقق برای

اقامدت در  هدایده شدد و در ایدن راسدتا از روشنگری استفایبعدسه

پرسش از افراد مختلدف، پرسدش از زمانی،  ةمکان تحقیق در یک دور

نتایج تفسدیرها بدا  گذاشتندرمیانهای مختلف،افراد مختلف در مکان

یاک و بیدان جدامع شدرایط زمدانی و یتوصیف جزافراد مصاحبه شده، 

کامل ندوع نگدرش و احیانداً سدوگیری  مکانی گردآوری اطالعاک، بیان

 ها مورد نظر بوده است.محقق در بحث

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
ورود بده  بدرایهدا سدازی دادهبه فرآیندد آماده ها کهداده پردازش

پدردازش  (.131 ، ص.1390، رضدائی)د شدوتحلیل اصدلی گفتده می

ابتددا بدا  -1 زیدر صدورک گرفدت: حاضر، به صورک ةدر مطالعها داده

و نکاک مهدم  ها به طور کلی مروریافته ةها، همتوجه به متن مصاحبه

 موضدوعاک -2 ؛شددآن به عنوان موضوعاک اصلی و فرعدی فهرسدت 

هدا مجددد مطالعده شدد و داده -3 بنددی شددند؛اصلی و فرعدی گروه

سپز ارتبام بین هدر کددام  -4 آن کدگذاری صورک گرفت؛ براساس

ها، مجددد یافتده ةدر پایان با مطالع -5 ا مشخص شد؛ها و کدهاز گروه

هدا بدرای و از ایدن طریدق داده شددنتایج به کدهای مختلف منتسب 

 .ندتحلیل آماده شد
هددا اطددالق هددا بدده تلخددیص و نتددایج حاصددل از دادهتحلیددل داده

های کیفی، یدک بحدث التقداطی اسدت و تحلیل دادهفرآیند  .شودمی

ماهیدت، نیداز و  براسداسنددارد و محقدق برای آن روند خاصی وجود 

شدایان ذکدر در ایدن  ة. نکتگزیندبرمیاهداف تحقیق روش خاصی را 

 هاسددتبندددی دادهفرآینددد، آزادی محقددق در انتخدداب کدددها و گروه

تحلیدل و  مداوم ةاز روش مقایسدر این پژوهش  (.1994، 42ول)کراس

 شداملر را موارد زیدکه  شده است( استفاده 1994)کدگذاری گلیسر 

 -2 ؛رویددادهای قابدل کداربرد بدرای هدر طبقده ةمقایسد -1 :شودمی

 -4 ؛مفداهیم ةتوسدع -3 ؛هداهای آنطبقاک و ویژگی سازیپارچهیک

 :شدودمراحل زیر طدی می ،نظریهساخت  ةدر ادام ؛گیری نظرینمونه

.نهایی یالگوو استخراج  نظریهنوشتن  -6 ؛اشباع نظری -5

 هید( در چهار طبقه ارا2010) 52لهمن ازباس ا اقتمراحل تحلیل ب

هدا، بده نوبدت، بده از آن هریدک نشان داده شده است. (2)در شکل  و

 ربددط داده ،در شددکل یددک عنصددر نظددری دادهددابرونمکددان ویددژه از 

 نظریده نورهدورد. شکل مراحل تحلیل و راهدی را کده عناصدر شومی

 دهد. میرسد را نشان های باالتر انتزاع میپیاپی به الیه

 
 در تحقیق حاضرساخت نظریه: مراحل تحلیل و سطوح انتزاع  -2شکل 

 2010 ،لهمن :مأخذ

 

تحقیقمبانی نظری  .3
 . مفهوم مشارکت1. 3

هایی است که همانند بسدیاری از مفداهیم علدوم مشارکت، از واژه

شدارکت تعریفی از م ،. بنابرایندارد یپیچیدگی و ابهام خاص ،اجتماعی

ای آن توافق نظر داشته باشدند، کدار سداده نظران دراحبکه عموم ص

بدده ایددن اصددطالح را  ،نیسددت. اندیشددمندان و متخصصددان مختلددف

کنندد آن را بده سدعی مدی و هرکدام برندمی به کارمتفاوتی  هایگونه

، تیمدوری، حاضدری ند )جمشیدیکنای خاص تعریف و تحدید شیوه

که در ایدن مدورد ارهدار یکی از کسانی (. 112 ، ص.1388،  و روستا

. اسدتپرداز هندی( )نظریه 26میسرا ،نظرهای صائب و ارزشمندی دارد

نقدش مدردم در  ةکند و دربارهای جدید توسعه صحبت میاو از روش

اسدت کده فکدر کندیم  لوحانهبیرقابل تصدور و سدادهگوید: توسعه می

. ها را ندارنددمسدؤولیتگدرفتن بردوشمردم هنوز آمادگی الزم جهت 

هدای مشارکت مردمی باید به مرابه فرآیندی قلمداد شدود کده زنجیره

بیدر از . دربرگیرنددو روسدتایی را ای منطقهمتعددی در سطوح ملی، 

بده  ؛مشارکت جالب توجه اسدت ةدر زمین 27سالیما عمر ةنظری ،میسرا

طوری که او توسعه را صرفاً مشارکت مردم و توسعه از پدایین بده بداال 

 (.154 ، ص.1382سلی، )تو داندمی

پایددداری »پایددداری،  ةهای اساسددی در حددوزیکددی از زمیندده

از  ایزیرمجموعدهاسدت. از کشداورزی پایددار بده عندوان « کشاورزی

کده کشداورزی ه شدده اسدت، از جملده اینیدپایدار تعاریفی ارا ةتوسع
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های فعلدی و پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زنددگی نسدل

ن ه آحفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی بد آتی را از طریق

 (. 76 ، ص.1384بخشد )نجفی و زاهدی، وابسته است، بهبود می

پایدار کشاورزی از این دید قابل بررسدی  ةالزام مشارکت در توسع

است که دو الگو یا پدارادایم فکدری در رابطده بدا مشدارکت مدردم در 

ری به مشدارکت مدردم دارد. در که نگاه اول یک نگاه ابزا هستتوسعه 

این نوع مشارکت که تا حدودی به صورک انفعالی اسدت، رسدیدن بده 

. نگدداه دوم یدک الگددوی شدودهددف بدا مشددارکت مدردم تسددهیل می

 -گرا اسدت. در ایدن الگدو شدکل بالدب مشدارکت مدردم، خدودهدف

خواسدته اسدت و نهادهدای حدامی کشداورزی بایدد  -بسیجی و خدود

هدای محلدی را در امدور بده عمدل مردم و گروه دخالت بیش از پیش

زیرا کشاورزی پایددار بددون  ؛شودمنجر ها شدن آنبه توانمندآورند تا 

 ،بده عبدارک دیگدر ؛شدودمیحضور و مشارکت واقعی مدردم، تهدیدد 

عدواملی کده بده مشدارکت چه چنانمشارکت باید در حدی باشد که 

امده یابدد )اسددی و اند از بدین بروندد، روندد مشدارکت ادشددهمنجر 

-در ادبیداک توسدعه، بده ،به طور کلی(. 95 ، ص.1389مهدیی، نادری

ای کده بده گونده ؛داردمشارکت جایگاه خاصی  ةپایدار، واژ ةویژه توسع

رود توسدعه بده شدمار مدی ةپایدار، مشارکت، هدف و وسیل ةدر توسع

 (.  32 ، ص.1383، زادهشریفو  بیگی، علیفمی)شعبانعلی

پایددار کشداورزی،  ةمشارکت و توسدع مبانی نظریتبیین پز از 

حاضدر،  ةهای قبل نیز اشاره شدد، در مطالعدگونه که در قسمتهمان

هدای دولتدی، خصوصدی، بین بخشبه معنی پیوند و ارتبام مشارکت 

پایددار  توسدعةهماهنگی و نیل به اهداف  برایها برداران و تشکلبهره

 ةمدورد نظدر در مطالعد هدایخشب، در ادامده .است مدنظرکشاورزی 

 است. شده معرفیحاضر 

 های فعال در مشارکت. بخش2 3
بخش دولتی، شامل نهادهدا، اداراک وابسدته  :بخش دولتی کشاورزی

 ،به دولت یا وزارک جهاد کشاورزی است که در ایدن بخدش فعدال بدوده

 ،در واقدع ها با دولت است.، امور مالی و نگهداری آندهیسازمانکنترل، 

ها و ، تنظیم روابط، اجدرای سیاسدتدهیسازمانگذاری، دولت، سیاست

حق حاکمیت در داخل مرزها به عهده دارد  ةضوابط درونی را تحت کلم

 (.30 ، ص.1389،  مقدم و متین، کرمیدوست)مهدی

بخش خصوصدی، بده تمدامی نهادهدا،  بخش خصوصی کشاورزی:

اساس قانون تعداون، براست ساختارهای حقیقی و حقوقی )که ممکن 

 ةتوسدع بدرایشود کده اطالق می باشند( تجارک و بیره تشکیل شده

هددف کسدب عمومی کشور و ارتقای سطح رفاه اجتمداعی ملدت، بدا 

، 1389مقددم و متدین، دوسدت، کرمیکنندد )مهدیدرآمد تالش می

 (.30ص. 

 بددردار کشدداورزی، شخصددیبددرداران بخددش کشدداورزی: بهرهبهره

یا با مشارکت دیگدران، مددیریت  تنهاییبهی است که حقیقی یا حقوق

بده طدور و  داردبرداری کشاورزی و مسؤولیت آن را به عهده امور بهره

در  .(1390در سود و زیان آن سهیم است )مرکز آمار ایدران، ،مستقیم

بدرداران بخدش کشداورزی همدان تولیدکننددگان واقع، منظور از بهره

واحددهای  کن اسدت بده صدورکاورزی هستند که مممحصوالک کش

کار و بیدره کار، نیمهدهقانی و یا حتی به صورک اجاره ،تعاونی ،تجاری

  شوند.راهر 
در  ویژهبده ،بیشدتر تعداریف جدیدد های بخش کشداورزی:تشکل

 هاییسدازمانها را آن دسدته ، تشدکلتوسدعهدرحالکشورهای  ةحوز

، دوسدت)مهدی تندپایدار هسد ةهای توسعدرگیر فعالیت دانند کهمی

ها را در تعریدف دیگدر، تشدکل (.30، ص. 1389،  مقدم و متینکرمی

، بیرانتفداعی دولتدیبیرهایی با شخصدیت حقدوقی مسدتقل، سازمان

های فرهنگدی، های داوطلبانه با گرایشدانند که برای انجام فعالیتمی

ن و در مدددوّ نامةاسداساسدداس قانونمنددی و اجتمداعی، صدنفی و بدر

ننددد )مهابددادی، کچوب قددوانین موضددوع هددر کشدور فعالیددت میچدار

1380 .) 

ی تحقیقهاافتهی. 4
 گویانهای پاسخ. توصیف ویژگی1. 4

فدردی  هایویژگیهای توصیفی مربوم به برخی از آماره اساسبر

 فعالیدت ةسابق شامل: سن، میزان تحصیالک و ؛گویانخای پاسو حرفه

سال، اکردراً  33/40برابر با  هاآن میانگین سنی د کهشمشخص )کار( 

سدال  16دارای تحصیالک کارشناسی ارشد و به طور متوسدط دارای 

 سطح تحصدیالککه نشان از  بودند در بخش کشاورزیفعالیت  ةسابق

 دارد. شوندهمصاحبهکافی افراد  تجربةباال و 

 آوری شدههای جمع. کدگذاری داده2. 4
سداعت مصداحبه  92 حدود اساسشده برهای انجاممتن مصاحبه

کده  مطالعدهمورد  ةناحی خش کشاورزیکلیدی ب اننفر از مطلع 51با 

منددی از نظدراک مطلعدان کلیددی از روش با توجه به ضدرورک بهره

با اسدتفاده ، ه بودگیری هدفمند و از نوع گلوله برفی استفاده شدنمونه

 .ندشدد )مفهوم( اولیه کدگدذاری قهطب 182در  از روش کدگذاری باز

یدن در کندار مدتن ا کده بدرای تبیدین بهتدر نظریده،ذکر است  شایان

اد و مددارک اسن میدانی، ة، از مشاهدمورد مطالعه ةناحیدر  هامصاحبه

 ده است.شاستفاده نیز  دوم دست

کدگدذاری  حاصدل از )مفهوم( اولیه طبقه 182 روند کدگذاری، ةدر ادام

هدا را بده ی آنرنظکه کدگذاری خانواده قرار گرفتند گروه هم 54در باز 

 شدانماهیتبسدته بده  ،طبقاک محدوری محوری کاهش داد. ةطبق 21
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ن و بدردارادولتی، بخش خصوصی، بهرهحوزه؛ بخش  چهاردرون یکی از 

در  ،کده بده ترتیدب های واسط مشارکت( قدرار گرفتندد)حلقه هاتشکل

 چهدارهدر طبقاک محدوری در  .اندآمده (4)و  (3)، (2)، (1)های جدول

 ةنقطد هازیرطبقهها، اند. در حوزهتشکیل شدهطبقه زیرحوزه از تعدادی 

اسدت کده  شایان ذکر .هستندها بین آن هایاصلی بین طبقاک و تعامل

های ها و برنامدهنظریدههدا، نتایج دیگر پژوهشطبقاک تشریح و به  ةکلی

ت جدا بده علدبعدد از انقدالب مسدتدل شددند کده در اینقبل و  ةتوسع

 محدودیت نوشتاری مقاله، قابل بیان نیستند.
 

 

 بخش دولتی )کدگذاری نظری(حوزۀ -های مشارکتکنندها و تسهیلهبازدارنده ها در زمینۀدهسازی دامفهوم -1جدول 
 1393 های پژوهش،یافته: مأخذ

 محوری ۀطبق خانوادهگروه هم مفاهیم
 بیردولتیدولت در بخش  مداخلة

 انحصارگرایی
کزگرایی و حاکمیت تمر

 روابط

 گریمقاومت دولت در واگذاری اختیاراک تصدی
 هاگریترس مدیران دولتی از موقعیت شيلی در واگذاری تصدی

 ضعیف دولت به مردم یاتکا
 (هاگذاریها و سیاستریزیبودن برنامهکامالً دولتی) سیستم متمرکز دولت

 ارجحیت روابط بر ضوابط
 زدگی(ها )سیاستگیریتداخل و تأثیرگذاری منافع شخصی و حزبی در روند تصمیم راییگرابطه

 ها و بخش خصوصیآمیز مدیران دولتی به تشکلنگاه تبعیض
 مرداناتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به توسعه توسط دولت

 های حاکمیتیسیاست

 ای دولترویکرد توسعه

 دهای عملیاتیشده و راهبرهای اتخاذسیاست

 های کالنها و سیاستتوجه به بخش کشاورزی در برنامه

 میزان اتکا به درآمدهای نفتی و وارداک محصوالک کشاورزی نقش و جایگاه کشاورزی

 توجه به تولید و درآمدها )صادراک( محصوالک کشاورزی

 کمبود نیروی متخصص و کارآمد دولتی

 هاگریواگذاری تصدی

 داییتمرکزز

 منابع مالی دولتی محدودیت
 بودن قوانین اداریگیردست و پا

 کورذهای مفعالیت ةهای بخش کشاورزی و ناتوانی دولت در پوشش همگستردگی فعالیت
 بخش دولتی هایپروژه کیفیتبودن پایین

 بردارانارتبام ضعیف بین کارکنان دولت و بهره
 تیانگیزگی کارکنان دولبی

 های فاقد توجیه )اثربخشی ضعیف اعتباراک دولتی(اختصاص اعتبار به پروژه
 هدفجامعة ریزی هدفمند با مشارکت برنامه

 مشارکتی و ریزیبرنامه
 هدفمند

 هاریزیزده در برنامهجلوگیری از اقدام آنی و شتاب
 هاریزیرنامهفرهنگی و زیست محیطی در ب -توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی

 ریزی از پایین به باالبرنامهضرورک 
 ایجاد تشکیالک نظارتی فرابخشی

 
 محورنظارت مشارکت

 

اندازی شبکه راه
محور نظارتی و مشارکت

بانک اطالعاتی 
 کشاورزی

 با مشارکت و همکاری خود آنان خصوصیها، بخش برداران، تشکلهای بهرهنظارک بر فعالیت
 نظارک مشارکت محور مدیریت و

 نظارک مستمر بر قوانین ابالبی
 ایجاد بانک اطالعاتی ایجاد مرجع یا بانک اطالعاتی فرابخشی

 بخش کشاورزینفعان ایجاد بانک اطالعاتی با مشارکت و همکاری ذی 
 تدوین قانون فراگیر برای استفاده صحیح و پایدار از منابع

 
تدوین و اجرای قوانین و 

قررات توسعه پایدار م
محور راهبرد مشارکت کشاورزی

 توسعه پایدار کشاورزی

 تدوین قانون برای ورود به عرصه تولید کشاورزی
 مشارکت فراگیر برایهای مناسب تدوین قانون و دستورالعمل

 پایدار کشاورزی به صورک همگانی ةهای توسعرعایت برنامه
 توسعة پایداربه  یابیدست برایهای مختلف ی در زمینههای نوین راهبرداجرای برنامه

 منطقه ها و راهبردهای متنارر با وضعیت کنونیاتخاذ سیاست
 مشی و برنامة جامع کلی بلندمدک برای نیل به توسعة پایدارتدوین خط

 ها و نهادهای دولتی، بیردولتی و خصوصیبرداران، سازمانتعامل مناسب بین بهره

 مل فراگیرتعا
 هاها و مراکز تحقیقاک کشاورزی با تشکلتعامل دانشگاه

 آوردن تعامل و مشارکت از سطح خرد محلی برای پایداریفراهم
 اندرکار بخش کشاورزیهای دستها بین بخشسویی تعاملهم

 های مختلف کشاورزیبین بخش هاتعامل ةشدن خط و مرزها در حوزمشخص
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 بخش خصوصی )کدگذاری نظری( های مشارکت حوزۀکنندهها و تسهیلها در زمینۀ بازدارندهسازی دادهمفهوم -2جدول 

 1393 های پژوهش،یافته: مأخذ
 

 طبقه محوری خانوادهگروه هم مفاهیم

 سازیخصوصیقانون اساسی به  44توجه اصل 
 

 قانون

 

 هایظرفیت

نهادی و قانونی بخش 

 خصوصی

 سالة کشورانداز بیستچشمتوانمندسازی بخش خصوصی در سند توجه ویژه به 

 بخش خصوصی هایساله توسعه به برنامههای پنجتأکید برنامه

 وری بخش کشاورزی به بخش خصوصیتوجه قانون افزایش بهره

 گرانة مازاد دولتاستفاده از امکاناک و تجهیزاک زیرساختی تصدی

 اجرایی
 ن و همگانی به خدماک بخش خصوصیامکان دسترسی آسا

بازرگانی  -اقتصادی -ایمالی و بیمه-مدیریتی -ییاجرا -فنی مهندسی -ایهای خدماک مشاورهشرکت

 ها و بیرهها، داروخانهآزمایشگاه

 ها، مؤسساک اعتباری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیتسهیالک اعطایی کم بهره بانک

 مالی
 پذیری(گذاران داخلی و خارجی )سرمایهسرمایه ةسرمای استفاده از

 هانامهسنواتی در قالب موافقت ةشدنظارک ةبودج

 خدماک توسط بخش خصوصی یةهای دولتی برای اراتعرفه

 های کشاورزی و بیرکشاورزی( در کمک به بخش خصوصیالتحصیالن دانشگاهی ) رشتهتوانایی فارغ

 نیروی انسانی

 

 در کمک به بخش خصوصی دوساله بخش کشاورزی ةسربازان سازندگی با تجربوانایی ت

 توانایی بازنشستگان دولتی با تجربة چندساله در کمک به بخش خصوصی

 نیروی کار ارزان قیمت در روستا

 اعتماد متقابل بین بخش دولتی و بخش خصوصی نبود

های  موانع و محدودیت

 اجرایی

 

 

 

 

های محدودیت موانع و

 گذاریاجرایی و سرمایه

 های بخش خصوصیتوانمندیبه باور  نبود

 ایخدماک مشاوره یةتجربه کافی بخش خصوصی در ارا نبود

 نبودن امکاناک زیربناییفراهم

 بردار برای پرداخت بخشی از هزینة خدماکنبودن بهرهآماده

 خدماک یةودن کسوراک قانونی ارابباال

 بانکی هایهیقها و وثنامهضمانت

های موانع و محدودیت

 گذاریسرمایه

 ین امکاناک رفاهی زندگی در روستایسطح پا

 روستاها بهاجتماعی برای ورود بخش خصوصی  یهاوجود تنش

 گذاررسانی برای جذب سرمایهبودن اطالعضعیف

 اعتمادسازی بردارانا بهرهایجاد اعتماد و روابط عاطفی صمیمی بخش خصوصی ب

 اجتماعی ۀسرمای

 پذیریمسؤولیت قبول مسؤولیت بخش خصوصی برای انجام فعالیت

 بخش خصوصی یهارعایت قوانین ابالبی برای انجام فعالیت
 مداریقانون

 آشنایی به قوانین و مقرراک در بین کارکنان بخش خصوصی

 گذاری برای بخش خصوصیامنیت سرمایه
 اس امنیتاحس

 امنیت شيلی در بخش خصوصی

 های دولتیهای عملیاتی بخش خصوصی نسبت به دستگاههزینهبودن ترکم

  کاربردی و سودمندی

 زاخدمات مشارکت

 

 پذیری بیشتر بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتیانعطاف

 نبود کابذبازی در بخش خصوصی

 های خودشانبا اعمال دیدگاه صیبخش خصو درایجاد همکاری بین بخشی 

 خدمات یۀارا های جدیدکارگیری فناوریگرایش بیشتر بخش خصوصی به پذیرش و به

 جلب مخاطب برایخدماک  یةپذیری بخش خصوصی برای ارارقابت نوین و کیفی
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 برداران )کدگذاری نظری(بهره حوزۀ -های مشارکتکنندها و تسهیلهبازدارنده ها در زمینۀسازی دادهمفهوم -3ل جدو
 1393 های پژوهش،یافته: مأخذ

 طبقه محوری خانوادهگروه هم مفاهیم
 خرده مالکی بسیاری از واحدهای کشاورزی )متوسط سطح زیرکشت دو هکتار(

 تنوع مالکیت زمین
 مالکیت زمین

 های کشاورزیبودن زمینایاجاره
 توجه به نرخ رشد جمعیتهای کشاورزی بین وراث با تقسیم زمین
نابسامان وضعیت  تفکیک و تمایز اراضی کشاورزان و منابع ملی نبود

 های کشاورزیبرداری زمیننشدن مساحی و نقشهانجام مالکیت زمین
 بردارانبودن متوسط درآمد بهرهپایین

 فقر اقتصادی

فقر اقتصادی و 
 فرهنگی

 

 دولتبرداران به وابستگی شدید مالی بهره
 واحدهای تولیدی بودنبیرتجاریو  سنتینیمه
 برداران )توجه به منافع زودگذر(نگری بهرهآنی

 اشتيال خارج از مزرعه برای تأمین مایحتاج زندگی
 برداران برای معاش زندگیمهاجرک فصلی بهره

 علم کشاورزی نسبت بهبرداران و آگاهی بهره تحصیالکبودن سطح پایین

 فقر فرهنگی

 های بیردولتیبرداران از ماهیت بخشآگاهی بهره نبود
 برداران از منابعنامناسب بهره ةاستفاد

 هابرداران از تشکلتوقع زیاد بهره
 برداران به مسائل زیست محیطیتوجهی بهرهبی

 برداران به کشاورزی نویناعتقاد ضعیف بهره
 بینی(برداران )احساس حقارک و خود کمرهاعتماد به نفز پایین به

 بردارانخودخواهی و خودمحوری در بهره
 برداراندر بین بهره )اجتماعی( فقدان همدلی

 برداران به دیگراناعتمادی بهرهبی
 بردارانگریزی بهرهقانون
 ایجاد منزلت اجتماعی برداراندارکردن بهرههویت

سازی و ظرفیت
دسازی توانمن
 بردارانبهره

 

 خدماک تأمین اجتماعی
خدمات رفاهی و  ۀتوسع

 بهداشتی
 های بیمه محصوالک کشاورزی با پوشش وسیعهای صندوقگسترش و تقویت کارگزاری

 ایجاد مراکز خدماک درمانی در روستاها و توجه به سالمت
 های بیردولتیبرداران از ماهیت بخشدانش بهره یارتقا

 برداران با قوانین و مقرراکآشنایی بهره جانبههمه آموزش
 برداراندانش، بینش و مهارک بهره یارتقا

 جویانههای مشارکتبرداران از فعالیتدرک بهره ةتوسع
توسعه درک مشارکت و 

 کشاورزی پایدار
 پایدار ةبرداران از مسائل زیست محیطی و توسعدرک بهره ةتوسع

 برداری بهینه از منابعواید بهرهدرک ف ةتوسع
 ایرابطة خویشاوندی و پیوندهای قومی قبیله

های استفاده از قدرت قدرت غیررسمی
 محلی

 سفیدان و رهبران محلینفوذ ریش
 برداران )در روستاها(های انبوهی در بین بهرهوجود رسانه

 قدرت رسمی شورای اسالمی روستا و دهیاران
 های بیردولتیبرداران نسبت به بخشش مربت در بهرهایجاد نگر

 ایجاد نگرش مثبت
 برداران به کارگروهی و مشارکتایجاد نگرش مربت در بهره اعتمادسازی

 جلب اعتماد های دولتیها و برنامهبرداران نسبت به سیاستجلب اعتماد بهره
 بردارانکردن ارتباطاک بهرهیافته و نهادیسازمان

 دهیمانساز

مشارکت محوری 
 بردارانبهره

 بردارانافزایش توان رقابتی بهره
 ها )با توجه به نوع محصول تولیدی(برداران در قالب تشکلبهره دهیسازمان

مشارکت در  هاها برای اجرای طرحگیریبرداران در تصمیممشارکت بهره
 هایزیربرداران در برنامهاستفاده از بهره گیریتصمیم

 برداران در اجرای تصمیماکمشارکت بهره
مشارکت در اجرای 

 تصمیمات
 دیگربرداران بر عملکرد یکنظارک بهره

 مشارکت در نظارت
 برداران در مسائل زیست محیطینظارک و همکاری بهره

سازی مشارکت در ایده به دیگران دانش بومی انتقالبرداران در همکاری بهره
 ها( سازگار با شرایط منطقهایده )طرح یةبرداران در ارامشارکت بهره و مشورت( )مشاوره

 مشارکت مالی برداران در مسائل مالی )تسهیم هزینه(جلب مشارکت بهره
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 ها )کدگذاری نظری(تشکل های مشارکت حوزۀکنندها و تسهیلهبازدارنده ها در زمینۀسازی دادهمفهوم -4ل جدو

 1393 های پژوهش،افتهی: مأخذ
 طبقه محوری خانوادهگروه هم مفاهیم

 هاجایگاه تشکل نبودنمشخص

 های نهادیچالش

های چالش
نهادی و قانونی 

 هاتشکل

 هاسطح پوشش تشکل بودنپایین
 هانقش محدود اعضا در تشکل

 ها )تمرکز در نقام خاص(استقرار نامناسب تشکل
 ها و نهادهای دولتیین تشکلاعتمادی متقابل ببی

 هااعتمادی مردم وحتی خود اعضا به تشکلبی
 تشکل جامع و فراگیر نبود

 های دولتها از سیاستتحت تأثیر قرارگرفتن تشکل
 هاها با ماهیت آنتناسب کارکردهای تشکل نبود
 هاهماهنگی سیاستی و کارکردی بین تشکل نبود

 هاکلتش ةهویت دوگان
 کاری()موازیهای بخش کشاورزی تداخل ورایف و مأموریت تشکل

 دولت ةها به بدنوابستگی برخی از تشکل
 کاالهای اساسی ةها(  به یارانهای روستایی و اتحادیهها )تعاونیوابستگی مفرم برخی از تشکل

 هاشناخت کافی اعضای از ماهیت و کارکردهای تشکل نبود
 هافعالیت تشکل ةمحدود نبودنفشفا

 هاکمبود امکاناک اولیه برای تشکل
 هاتوان مالی ضعیف تشکل

 های بیردولتیها و سازمانجای ائتالف و همکاری در بین تشکلوجود تعارض و تضاد به
 های مالیاتی و بیره(یتهای دولتی )تسهیالک بانکی، معافمندی از حمایتها با هدف بهرهگیری ابلب تعاونیشکل

 های بیردولتیگیر بر تشکلتعدد و تنوع قوانین و مراکز دولتی تصمیم

 های قانونیچالش
 

 هادستگاه نظارتی مشخص بر تشکل نبود
 قانون جامع برای تشکل نبود

 هاآمار ثبتی و کارکردی تشکل نبود
 یاصل ةها از رسالت و وریفانحراف برخی از تشکل

 هادادن دولت به جایگاه تشکلبها
سازی و تبیین بستر

توانمندسازی  جایگاه
 هاتشکل

 هاافزای برای استقرار تشکلآوردن امکاناک سختفراهم
 گیری بخش کشاورزیسازی و تصمیمها در تصمیمایجاد شرایط مناسب برای استفاده از تشکل

 هاها با توجه به ماهیت کارکردی آنگری دولتی به تشکلز امور تصدیایجاد شرایط الزم جهت واگذاری برخی ا
تقویت اعضا و  هاتقویت عزک نفز اعضاء تشکل

 هااستفاده از افراد شاخص در رأس تشکل ساالریشایسته
ی نیروی انسان عالقه و تعهد هامند و متعهد برای انجام فعالیت در تشکلنیروی انسانی داوطلب، عالقه

 ماهر و متعهد
 وجود کشاورزان با تجربه و خبره

 مهارت و تجربه
 کرده فعال در بخش کشاورزینیروهای علمی و تحصیل

 ها نقطه تماس و تعامل دولت با مردم )جامعه فعال در بخش کشاورزی(تشکل
 گری مشارکتواسطه

ماهیت 
گری و تسهیل
سازی نهادینه

 مشارکت
 

 کنندگی در برقراری مشارکتهماهنگ برایته یافالگوی تعاملی ساخت
 واسط و کاهش بوروکراسی دولتی ةنقش حلق کنندهایفاها تشکل

سازی نهادینه هاها و برنامهمشارکت در فعالیت برایافراد  دهیسازمانها به کمک تشکل
 اهها به ایجاد ارتبام و تعامل نهادینه و پایدار بین بخشکمک تشکل مشارکت

 هااستقالل فکری و عملی تشکل
استقالل  استقالل مدیریتی

مدیریتی و 
غیروامداری 

 هاتشکل

 هانقش فعال اعضا در مدیریت تشکل
اجتناب از  های دولتیجلوگیری از انحصار در استفاده از حمایت

 کاری و کاهشسیاسی
 نقش دولت

 هاجلوگیری از مسائل سیاسی در انتخاب افراد رأس تشکل
 گریگری به تسهیلتيییر نقش دولت از مداخله

 هاآنها با ماهیتسویی کارکرد تشکلهم
 

 نیازمحوری

محوریت 
سیستمی 

 هاتشکل

 هاها با توجه به نیاز مخاطبان اصلی آنگیری تشکلجهت
 هاتشکل نیازبودنبرخاسته از 
 جامع و فراگیر هایاستقرار تشکل

برداران و بخش خصوصی )نظام صنایع تبدیلی و توزیع کنندگان( در جهت ایجاد ارتبام نهادی و فراگیر بین بهره محوریجامع
 افزایی و توزیع بهتر منافع مالیارزش

 تشکل اعضادر بین  پذیریمسؤلیتایجاد حز 
 محوریوظیفه

 شدهیابی به اهداف تعیینیف کارکردی برای دستمدنظر قراردادن ورا
 برداراناستقرار تشکل صنفی جامع و فراگیر بین دولت و بهره

 استقرار تشکل علمی و تخصصی جامع و فراگیر بین دولت و بخش خصوصی هدف محوری
 برداراناستقرار تشکل بازرگانی بین بخش خصوصی و بهره



 137                                                   ... هایطراحی الگوی مشارکت بخش                                           م        چهار سال           

 طبقات . بررسی روابط بین3. 4
ی به بررسی روابط بین هر یک از طبقداک رنظدر ادامه کدگذاری 

سدازی یدا متصل ،شدد بیدان قدبالًطور کده همان. پرداخته شده است

، از طریدق شدکل خاصدی از کدگدذاری بده ندام رویددادها دهیارتبام

چهدار  هدایعاملبرای بررسدی ت ،دگیرمی انجامهای کدگذاری خانواده

، بده در هر حوزه، بعضی از طبقاک ،از این رو ت.ده اسشحوزه استفاده 

هدا دیگر تعامل داشته و دیگر طبقاک نیز بده آن ةبا حوز مستقیم طور

 .ده اسدتشرا موجب ها شکل منطقی داده و تعیین ماهیت بین حوزه

از این طبقاک در نقش متيیر مستقل که بر یک متيیدر وابسدته برخی 

هدا و شدرایط عامدل ( ویژگیهدانند که این طبقداک )عاملکعمل می

مرکدزی در  ةوابسته به عنوان هست ةدهند. این طبقنهایی را شکل می

بخدش دولتدی، بخدش خصوصدی،  ةهای بین چهار حدوزتعامل ةحوز

 هدایتعاملهای پژوهش با توجه به یافته. استها برداران و تشکلبهره

-اننشد ،بده ترتیدب (6) و (5)، (4)، (3)های در شکل طبقاک محوری

های بخش دولتدی، بخدش حوزههای طبقاک محوری در تعامل ةدهند

.هستند ی بخش کشاورزیهابرداران و تشکلخصوصی، بهره

 
 ها در حوزۀ بخش دولتیطبقات و روابط آن -3شکل 

 .1393 های پژوهش،یافته: مأخذ
 

 
 ها در حوزۀ بخش خصوصیطبقات و روابط آن -4شکل 

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
 بردارانها در حوزۀ بهرهطبقات و روابط آن -5شکل 

 1393 های پژوهش،یافته: مأخذ

 

 
 هاتشکل ۀر حوزها دطبقات و روابط آن -6شکل 

 .1393 های پژوهش،یافته: مأخذ

 های طبقات: میدان نیروماهیت تعامل. 4. 4
بخدش دولتدی، بخدش )طبقاتی که در هدر حدوزه در بخش قبل 

 جداگاندهبه صورک  و وجود داشتندها( برداران و تشکلهخصوصی، بهر

در این بخش بده عندوان طبقداتی  ،پرداخته شد هاط آنبررسی رواببه 

گیری دیگر در تعامل بوده و جهدت ةشوند که با حوزدر نظر گرفته می

بخدش  ةدر حدوز سازد.ها را مشخص میها بین حوزهها نوع تعاملآن

به عنوان اولین عامدل علدی بدر راهبدرد  زاخصوصی، خدماک مشارکت

بخدش دولتدی عمدل  ةپایدار کشاورزی از حدوز ةمحور توسعمشارکت

بدرداران، بهره ةاجتماعی قرار دارد. در حوز ةسرمای ،ند، پز از آنکمی

برداران به عنوان اولدین عامدل علدی بدر راهبدرد بهره محوریمشارکت

بخدش دولتدی عمدل  ةپایدار کشاورزی از حدوز ةمحور توسعمشارکت

قدرار های محلدی استفاده از قددرکاعتمادسازی و  ،ند، پز از آنکمی

ها به عنوان اولدین تشکل سیستمی، محوریت هاتشکل ةدارند. در حوز

ج ةپایدار کشداورزی از حدوز ةمحور توسععامل علی بر راهبرد مشارکت
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اسددتقالل مدددیریتی و  ،نددد، پددز از آنکبخددش دولتددی عمددل می

چندین مناسدب بدرای شدرح  الگدویها قدرار دارد. تشکل اریبیروامد

 اسدت لویننیروی کرک الگوی، سازمانی -تعامالتی از نیروی اجتماعی

تحلیدل میددان نیدروی  .گرفتده شدده اسدتمیددانی او  ةکه از نظرید

تواندد در ها اسدت کده میی برای تشخیص وضدعیتروش لوین،کورک

دخالدت  اثربخشیر تعیین که د سودمند واقع شود بررسی متيیرهایی

کنددد کدده در هددر وضددعیتی دو نیددروی لددوین فددرض میکورک .دارنددد

که بر هر تيییری کده ممکدن اسدت رخ  هست بازدارندهو  دهندهسوق

 .(7شکل ) (166 ، ص.1390)رضائی،  گذارندتأثیر می ،دهد

 
ی دولتی، هاتعامل در میدان تعامل حوزه ۀچرخ -7شکل 

 هاتشکل برداران وخصوصی، بهره
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 نظریه  (گیریشکلتدوین ). 5. 4
ها )مفداهیم( تعداریف ای از سازه( نظریه را مجموعه2010لهمن )

 سداختنمشخصکده از طریدق نامیده اسدت  مرتبطهمبههای و گزاره

دیددد  ،هابینددی پدیدددهروابددط بددین عوامددل، بددا هدددف تبیددین و پیش

پیشددنهاد ( 2010) لهمددنکنددد، ه مییددها اراز پدیدددها را ایفتددهیانظام

 ،بیش از سده عددد اسدت )طبقاک( زمانی که تعداد عوامل، کرده است

هدای ای یدا ماتریزها و نتدایج در الگوهدای زنجیدرهکنندهباید تعیین

هدا و )گزارههدا آن ند، به شدرطی کده ماهیدتشو دهیسازمانرویداد 

  د.چنین کاری را بدهن ةاجازها( فرض

 ندد ازاعبدارک ،انتخابی برای شروع ایجاد نظریده گذاریعناصر نام

 :(2010)لهمن، 

اما معمدوالً روابدط تکدی بدین  ؛ماهیت برهانی دارند )گزاره(: قضایا

 دهند.عناصر نظریه را شرح می

کده  شدوندشدامل می از روابط بین عوامدل را هاییها: گزارهفرض

 دربدررا ای نظریده ةمحددود و انددحول یک موضوع عمومی گرد آمده

 ها عباراک حمایتی هستند.فرض ،. در واقعگیردمی

هدا فرض ،روابط بین عوامل )طبقاک( براساس این بخش، ةادامدر 

نهدایی )الگدوی  ةنظرید ،تشدوند و در نهایداستخراج و شدرح داده می

 بدرای هاو تشدکل بدردارانبهره ای دولتی، خصوصی،هبخشمشارکت 

 گیرد.ایدار کشاورزی( شکل میپ ةتحقق توسع

هدای دولتدی، مشدارکت بخش ةربدااولین موضدوعی کده بایدد در

برقدراری  ةبحدث نحدو، دکدرمطرح  هاو تشکل بردارانبهره خصوصی،

 جهدتبخدش آن  -طراحدی و اجدرای اثدر بدرایها مشارکت بین آن

محور اتخداذ راهبدرد مشدارکت .پایدار کشداورزی اسدت ةتحقق توسع

 ةتدوین و اجرای قوانین و مقرراک توسدع برایکشاورزی پایدار  ةتوسع

هدای دولتددی، بخشورزی و تعامددل فراگیدر بدین ارکددان )پایددار کشدا

 ةگیری سداختار کلدی نحدو( شدکلهاو تشدکل بردارانبهره خصوصی،

 ،د. از ایدن روشدوسدبب میبرقراری مشدارکت در بخدش کشداورزی 

 ند از:اعبارک ،کنندهایی که به این امر کمک میفرض

های هدا بده عندوان حلقدهبخش کشاورزی که از آن هایتشکل -

، نیدازمحوریهدا )آن سیستمی، محوریت شودواسط  مشارکت یاد می

ها( تقویددت و تشددکل محوریهدددفو  محوریوریفدده، محوریجددامع

بده پایدار کشاورزی  ةمحور توسعراهبرد مشارکت یدر اجرارا حمایت 

دولتدی، ) هدادیگدر بخشی مشارکت بین ررابرق ةدر نحو دنبال داشته،

دارند. سزاییبهنقش  (بردارانخصوصی و بهره

 یتواندد بده اجدراها میتشکل بیروامداریاستقالل مدیریتی و  -

 ازپایددار کشداورزی کمدک کندد و  ةراهبرد مشدارکت محدور توسدع

پیشدگیری هدا خاصدی از آن ةعدد طلبیمنفعدتکشی سیاسی و بهره

.کند

نبدود  ،های بخدش کشداورزیدر تشکل مطرح ضوعاکیکی از مو

و هدم بده صدورک  ایههم به لحاظ نظرید ،یا انسجام دهیسازمانیک 

ایجداد تدنش و تضداد در چندین  ،هدا اسدت. از ایدن روعملی بدین آن

بده هدایی فرض ،در ایدن زمینده بنابراین، .محیطی دور از انتظار نیست

  از: ندعبارکه اند کدست آمده

بدرداران ر تشکل صنفی جامع و فراگیر بین دولدت و بهرهاستقرا -

بدرداران بهرهدهی سدازمان برایدر سطح خرد محلی )مرکز دهستان( 

بسدتر  ،های صنفی با توجه به نوع محصدول تولیددیدر قالب اتحادیه

-مشدارکت یکه خدود توسدعه و ارتقدا آوردرا فراهم میاعتمادسازی 

و  شدودسبب میها ها و برنامهفعالیتدر تمامی را برداران محوری بهره

پایدار کشاورزی است. ةمحور توسعگشای راهبرد مشارکتراه
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بدین دولدت و جامع و فراگیدر  تشکل علمی و تخصصیاستقرار  -

اجتماعی بخش خصوصی،  ةسرمای دهیسازمان برایبخش خصوصی 

و  داردصددی بخددش خصو یزااثددر افزایندددگی بددر خدددماک مشددارکت

پایدار کشاورزی است. ةمحور توسعراهبرد مشارکت ةکنندتسریع

بازرگدانی بدین بخدش خصوصدی و اقتصدادی و استقرار تشکل  -

بددرداران ارتبددام نهددادی و فراگیددر بددین بهره بددرایبددرداران بهره

)تولیدکنندددگان( و بخددش خصوصددی )نظددام صددنایع تبدددیلی و 

افزایدی و که همدان ارزش ی رافرآیند اقتصادی متوازن ،کنندگان(توزیع

شود.می ، سببتوزیع بهتر منافع مالی است

مشدارکت بدین  یطراحی الگدو ةباردرکه ها بعدی از فرض ةدست

تحقدق  بدرای هاو تشدکل بدردارانبهره های دولتدی، خصوصدی،بخش

بدا  هدافعدالیتی آن ةحوز ،دکرپایدار کشاورزی باید به آن توجه  ةتوسع

لدف ها و افراد مخته سازماناست ک شاناصلیتوجه به نقش یا رسالت 

هدایی کده در ادامه بده فرض از این رو، .هستنددر آن در حال فعالیت 

  د:شواشاره می ،انددهشدر این زمینه استخراج 

ایفددای نقددش گذاری و دولتددی، سیاسددتبخددش  نقددش اصددلی -

محور نظدارتی مشارکت ةاندازی شبکبا راهاین  ،حمایتی است -نظارتی

هدا دیگر بخش اعضای کردندخیل امکانی کشاورزی، و بانک اطالعات

 یکده اجدرا کنددپیددا میآوری صحیح اطالعاک را در نظارک و جمع

را تقویدت و حمایدت پایددار کشداورزی  ةمحور توسعراهبرد مشارکت

گذاری مناسدب و اقدداماک سیاسدت ةکنندین خود تبییناکه  کندمی

  حمایتی مؤثر و کارآمد دولت است.

است؛ یعندی بدا  اجرایی -خدماتی، بخش خصوصیصلی نقش ا -

دن کدراجراییسدعی در  ،دهدده مییدخدماک مناسب و کیفی کده ارا

ین منظور از خددماک بخدش خصوصدی ه اب .های مورد نظر داردبرنامه

خددماک تقویدت و  کده ایدن زا یداد شدده اسدتتبه خدماک مشدارک

ر کشداورزی پایددا ةمحور توسدعراهبرد مشارکت یدر اجرارا حمایت 

.شوندسبب می

تولیددی  -عملیاتی برداران کشاورزی،بهره نقش و رسالت اصلی -

تولیدد  بدرایها برنامده کردنعملیداتیاست؛ یعنی، آخدرین واحدد در 

مناسب با توجه به اهداف راهبردی است که این امر بددون مشدارکت 

بدرداران محدوری بهرهمشدارکت. نیسدت شددنیبدرداران محوری بهره

پایددار  ةمحور توسعراهبرد مشارکت یب تقویت و حمایت در اجراسب

د.شوکشاورزی می

 ةتحقدق توسدع بدرایتوجه به چگونگی اجرای صحیح مشدارکت 

ت پایدار کشاورزی مستلزم شناخت عوامل مؤثر و موانع این زمینه اسد

 :است دهشبه آن اشاره  زیر هایکه در این بخش در قالب فرض

محور نظددارتی و بانددک اطالعدداتی مشددارکت ةاندددازی شددبکراه -

صوصدددی، بخدددش خ (زامشدددارکت) کیفدددی کشددداورزی، خددددماک

مدل ها از عواتشکل سیستمیو محوریت  بردارانبهره محوریمشارکت

راهبددرد  یدر اجددرارا و حمایددت تأثیرگددذار هسددتند کدده تقویددت 

د.شومیسبب پایدار کشاورزی  ةمحور توسعمشارکت

های محلدددی از عوامدددل قددددرکاز  اسدددتفادهو  تمرکززدایدددی -

بده عندوان ، تأثیرگذاری هستند که اگدر در بعدد منفدی قدرار بگیرندد

 ،اولدی اما اگر به صورک صحیح اعمال شدوند، ؛کنندبازدارنده عمل می

را کشداورزی  محور نظارتی و بانک اطالعاتیمشارکت ةاندازی شبکراه

ار کشاورزی پاید ةمحور توسعراهبرد مشارکت ،همچنین ،شدهموجب 

 محوریمشدارکتاثر کاهنده یا افزاینده بدر  ،د و دومیکنمیرا تسهیل 

محور کننده در راهبرد مشدارکتبرداران دارد و یک عامل تحریکبهره

پایدار کشاورزی است. ةتوسع

را  تمرکززدایدی ،تمرکزگرایی و حاکمیت روابط در بخش دولتی -

های و محددودیت مواندع د. همچندین،کندمیتضدعیف این بخش  در

 (زامشدارکت) کیفدی گذاری اثر کاهندگی بر خدماکاجرایی و سرمایه

بدرداران فقر اقتصادی و فرهنگی بهره عالوه،ه ب ؛بخش خصوصی دارند

ها بدده ترتیددب ندداتوانی در هددای نهددادی و قددانونی تشددکلو چالش

 سیسددتمیبددرداران و محوریددت محوری بهرهسددازی مشددارکتپیاده

پایددار  ةها به عنوان موانع تحقق توسدعکه این پی دارد را درها تشکل

پایددار کشداورزی  ةمحور توسدعکشاورزی در اجرای راهبرد مشدارکت

ند.هستقابل بحث 

 ،اسدتقابل استخراج و استنبام  ،آخرین بخشی که از این مطالعه

پرداختده  هدابینی است که در قالب چند فرض به آنوجود چند پیش

 شود.می

پایددار کشداورزی،  توسدعة محورمشدارکتراهبدرد  ،کلی طوربه -

دیگدر  یافتند که ایدن خدود سداماندهمی سامانرا  بخش کشاورزی

ویژه صنعت را به دنبال دارد.به ،هابخش

 ،برقددراری مشددارکت از سددطح خددرد محلددی )مرکددز دهسددتان( -

را به دنبال دارد.پذیرش مشارکت فعال و پویا و متوازن و هماهنگ 

محور فرآیند نظدارک مشدارکت ،جاد بانک اطالعاتی کشاورزیای -

د.کنمیرا تسهیل 

 ،محور نظددارتی و بانددک اطالعدداتی کشدداورزیمشددارکت ةشددبک -

هدا و عالوه بر تبادل اطالعاک و برقراری تعامل و مشارکت بدین بخش

هددا، توسددعه و تقویددت نظارک بددهتوانددد می ،های کشدداورزیتشددکل

هددای زمین بیراصددولیو تيییددر کدداربری  خددواریزمین جلددوگیری از

بهینده از  ةکشاورزی، پیشگیری و مبارزه با تخلفاک کشاورزی، اسدتفاد

های بخدش کشداورزی، افدزایش اثربخشدی تسدهیالک بدانکی، قابلیت
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کمدک کندد  نظرها و اهداف مدانین و برنامهنظارک بر اجرای دقیق قو

ر باشد.پایدا ةتحقق توسع ةزمینة کنندفراهم ،همچنین و

و  ها، مراکدز تحقیقداک( بین دانشدگاهارتبام و تعامل )مشارکت -

تفکرهدای  ةاشداع بده تخصصدیعلمیهای ترویج کشاورزی با تشدکل

هدای ندوین از طریدق بخدش خصوصدی )در علمی و گسترش فناوری

کمدک  بدردارانخدماک نوین و کیفی این بخش( به بهره یةراستای ارا

.کندمی

د نظریده پردازی بنیادی، تولیهدف نظریه، شدکه گفته  طورهمان

 ةبنیادی، زمیند ةکیفی از جمله نظری هایتحقیقو الگو است. در واقع، 

تر با مشدارکت مدردم فدراهم های واقعیخوبی را برای رسیدن به یافته

آیدد کده به شمار می جزو باارزشیکند و در این فرآیند، محقق نیز می

های واقعی موجدود بیدرون را که از زمینه چههرآنخود،  ةبا فکر و اید

سدازد بخشدد و نظریده و الگدو میدهدد، شدکل میسامان می ،آیدمی

 براسداس(. در ایدن تحقیدق 1386، ، حسینی، ازکیا و عمادیزن)پاپ

 یالگدو)نهدایی ة بنیادی برگرفته از رویکرد گلیسر، نظری ةفرآیند نظری

 بدرای هاو تشدکل انبدرداربهره های دولتی، خصوصی،مشارکت بخش

 .(8شکل ) شدطراحی  (پایدار کشاورزی ةتحقق توسع

 
 ها جهت تحقق توسعۀ پایدار کشاورزیبرداران و تشکلهای دولتی، خصوصی، بهرهالگوی مشارکت بخش -8شکل 

1393 های پژوهش،یافته: مأخذ

  گیری جهنتیبحث و  .5
ای هدوی مشدارکت بخشهدف اصلی این تحقیدق، طراحدی الگد

پایددار  ةتحقدق توسدع برای هاو تشکل بردارانبهره دولتی، خصوصی،

بنیدادی  ة، از روش نظریدانجام این مطالعده. برای بوده استکشاورزی 

خدوبی را بدرای  ةایدن روش زمیند ،بهره جسته شدده اسدت؛ در واقدع

 کند.تر با مشارکت مردم فراهم میهای واقعیرسیدن به یافته

محور که اتخاذ راهبرد مشدارکت شدشخص تحقیق م هایاز یافته

گدرفتن تعامدل فراگیدر بدین ارکدان نظدرپایدار کشاورزی با در ةتوسع

قدوانین و  تددوین و اجدرایاز طریدق  ،بخش کشداورزی اندرکاردست

 ةانددازی شدبکپایدار کشاورزی همدراه بدا راه ةمرتبط با توسع مقرراک

 یددةارا ةزمیندد کشدداورزی، محور نظددارتی و بانددک اطالعدداتیمشددارکت

بدرداران و نیدز محوری بهرهخدماک کیفی بخش خصوصی، مشدارکت

سدازد کده ا مهیا میهای بخش کشاورزی رتشکلسیستمی  محوریت

 را پایددار کشداورزی ةمحور توسعاجرای راهبرد مشارکت ،خود ةبه نوب

 ند.گرداپایدار کشاورزی را محقق می ةعده و توسکرحمایت و تقویت 

 گر موارد زیر است:ز تحقیق حاضر نشانالگوی حاصل ا

عوامل تأثیرگذار در برقراری مشارکت متوازن و هماهندگ بدین  -

تحقدق  بدرای هاو تشدکل بدردارانبهره لتدی، خصوصدی،های دوبخش

پایددار  ةمحور توسدعشامل: راهبرد مشدارکت ؛پایدار کشاورزی ةتوسع

-زا( بخدش خصوصدی، مشدارکتکشاورزی، خدماک کیفی )مشارکت

و  ها، تمرکززدایدیتشدکل سیسدتمی وریدتبدرداران، محمحوری بهره

. استهای محلی قدرکاستفاده از 

های برقدراری مشدارکت متدوازن و هماهندگ موانع یا بازدارنده -

تحقدق  بدرای هابرداران و تشکلخصوصی، بهرههای دولتی، بین بخش

در  شدامل: تمرکزگرایدی و حاکمیدت روابدط ،پایدار کشداورزی ةتوسع

گذاری بخدش های اجرایی و سدرمایهبخش دولتی، موانع و محدودیت

نهدادی و های و چالش بردارانر اقتصادی و فرهنگی بهرهخصوصی، فق

.هستندبخش کشاورزی  هایقانونی تشکل
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های واسددط بخددش کشدداورزی بدده عنددوان حلقدده هایتشددکل

م بده شدر ،بهبود برقراری مشارکت متوازن و هماهنگبه توانند می

، کمدک های موجدود، انسجام و هماهنگی بدین تشدکلدهیسازمان

 دربرگیرندددةتشددکل علمددی و تخصصددی کدده  از ایددن رو، کننددد.

بع طبیعدی، های سدازمان نظدام مهندسدی کشداورزی و منداتشکل

بدا  هدای علمدی دانشدگاهی اسدتو انجمنپزشکی دامسازمان نظام 

به صدورک یدک  دتوانها میایجاد یک تعامل سازنده بین این تشکل

بخددش کشدداورزی و  التحصددیالنفارغ دهیسددازمان ،تشددکل واحددد

)مشددابل خدددماتی مددرتبط بددا بخددش  بخددش خصوصددی نفعدداال

رابدط خدوبی تواندد د و میدهانجام  خدماک یةارا برایرا  کشاورزی(

 یدةو بستر مناسبی بدرای ارا باشد دولتی و خصوصی هایبین بخش

بددرداران بدده بهره ش خصوصددیزا( بخددخدددماک کیفددی )مشددارکت

ها ارتبام و تعامل این تشکل بدا دانشدگاه ،و همچنین شودمحسوب 

مراکدز تحقیقداک و تدرویج ها و مراکز آموزش کشاورزی(، )دانشکده

را ها و کارایی مفیدتر ایدن تشدکل ریزیبهبود در برنامه ،کشاوررزی

 دربرگیرنددة ،تشکل صنفی تولیدی .شودرویکردی که دارد می برای

منظدور از صدنوف  جدااینکل نظام صنفی کشاورزی است که در تش

بددرداران )تولیدکنندددگان محصددوالک بخددش کشدداورزی همددان بهره

اعم از حقیقی و حقدوقی بده بیدر از مشدابل خددماتی  ؛کشاورزی(

برداران بهره دهیسازمانکه  استنظر با بخش کشاورزی، مد مرتبط

تواندد دهدد، مینجدام میهدا اآنرا با توجه به نوع محصول تولیدی 

باشدد و بسدتر مناسدبی بدرای  بدردارانرابط خوبی بین دولت و بهره

عدالوه  ؛دشوها محسوب برداران در تمام عرصهبهره محوریمشارکت

رابدط  ،و صنفی تولیددی کده اولدی های علمی و تخصصیبر تشکل

رابط بین بخدش دولتدی  ،های دولتی و خصوصی و دومیبین بخش

کده متشدکل از  ران اسدت، تشدکل اقتصدادی و بازرگدانیبرداو بهره

بده عندوان رابدط بدین  ،برداران و فعاالن بخش خصوصی اسدتبهره

 تقاضداعرضه و تنظیم  ةتواند زمینبرداران میبخش خصوصی و بهره

و بستر مناسدبی بدرای صدادراک  ندکمحصوالک کشاورزی را فراهم 

 ،در واقدع .دوشدب محسدو محصوالک کشاورزی با توجه به نیاز بازار

افزایی و توزیع بهتدر مندافع فرآیند اقتصادی متوازن که همان ارزش

بددرداران ارتبددام نهددادی و فراگیددر بددین بهرهبددا  ،مددالی اسددت

)تولیدکنندددگان( و بخددش خصوصددی )نظددام صددنایع تبدددیلی و 

 شود.می محققکنندگان( توزیع

 محور نظدارتی و باندک اطالعداتی کشداورزی،مشارکت ةشبک -

نظدارک و  دررا ها و تشدکلها دیگر بخش یدن اعضاکرقصد دخیل 

دارد کده موجدب تقویدت و حمایدت در  آوری صحیح اطالعاکجمع

د کده شدوپایدار کشداورزی می ةمحور توسعراهبرد مشارکت یاجرا

گذاری مناسدب و اقدداماک حمدایتی سیاست ةکنندتبیین ،این خود

عندوان یدک نهداد نظدارتی به  ،همچنین مؤثر و کارآمد دولت است.

ها هدا و تشدکلبخشها و اهدداف قوی بدرای انجدام صدحیح برنامده

ها هدا و تشدکلد و بده تبدادل اطالعداک بدین بخششومحسوب می

کند.کمک می

هددای دولتددی، خصوصددی و نقددش یددا رسددالت اصددلی بخش -

برداران کشداورزی در برقدراری مشدارکت متدوازن و هماهندگ بهره

 نیز بایدد مشدخص شدود. پایدار کشاورزی ةتوسعبه  یابیدست برای

 گذاری و ایفدایسیاسدتبخدش دولتدی، نقش اصدلی در این راستا، 

محور مشدارکت ةانددازی شدبک. بدا راهحمایتی اسدت -نقش نظارتی

دیگدر  یدن اعضاکرنظارتی و بانک اطالعاتی کشاورزی، قصد دخیل

 یاجدرا آوری صحیح اطالعاک را دارد کهها در نظارک و جمعبخش

را تقویدت و حمایدت پایدار کشداورزی  ةمحور توسعراهبرد مشارکت

گذاری مناسب و اقداماک سیاست ةکنندتبیین ،که این خود کندمی

بخدش خصوصدی، نقش اصدلی حمایتی مؤثر و کارآمد دولت است. 

ه یداجرایی است؛ یعنی، با خدماک مناسب و کیفی کده ارا -خدماتی

یدن ه ابد .های مدورد نظدر داردبرنامه نکرداجراییسعی در  ،دهدمی

زا یداد شدده از خدماک بخش خصوصی به خدماک مشارکت ،منظور

پایددار  ةمحور توسدعراهبدرد مشدارکت یاست که این خدماک اجرا

نقددش و رسددالت اصددلی . دکنددمیتقویددت و حمایددت  را کشدداورزی

تولیدی است؛ یعنی، آخرین واحدد  -برداران کشاورزی، عملیاتیبهره

ها جهت تولید مناسب با توجده بده اهدداف برنامه کردنعملیاتیدر 

 ،بدردارانمحدوری بهرهراهبردی است که ایدن امدر بددون مشدارکت

برداران سبب تقویدت و محوری بهرهنیست که خود مشارکت شدنی

پایددار کشداورزی  ةمحور توسدعراهبرد مشدارکت یحمایت در اجرا

 د.شومی

نظر بده  و ای حاصل از این پژوهشتوجه به نتایج و دستاورده با

، تفکر بخشدی و عددم لحداظ تمدام اجدزا و سدطوح جزنگریکه این

ای را متوازن و جزیدرهای نداپایدار، توسعه ةحث توسعادر مب ربطذی

پایددار  ةبده توسدع یابیدسدت، به منظور . بنابرایننتیجه خواهد داد

می ملدی کشاورزی، الزم است عز در بخش پایدار ةتوسع ،خصوصبه

ملددی، ) سددطوحهمة، منسددجم و هماهنددگ در پارچددهیکو تالشددی 

که بدون مشارکت متدوازن و  صورک پذیرد؛ چرا (ای و محلیمنطقه

 ،یدن منظدوره اب د.شوپایدار کشاورزی محقق نمی ةهماهنگ، توسع

ند:شوه مییپیشنهادهای ذیل ارا

 در بخش خصوصبهپایدار  ةتحقق توسع که الزمة جاییآناز  -

از جملده کشدورهای کده کشدور مدا و این استکشاورزی، مشارکت 

شدده مشدارکت هددایت دباید ،اسدتو رو به پیشرفت  توسعهدرحال
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نیداز مدردم )مخاطبدان  براساساین مشارکت اما  ؛قرار بگیرد مدنظر

اسدتقبال شدده، بدا توانمندسدازی کده از آن  به طوری ؛اصلی( بوده

ی تحقق مشارکت واقعدی فدراهم الزم را برا ةزمین های مختلفگروه

داشته شده در مشارکت هدایتگری آورد؛ یعنی دولت نقش تسهیل

 شد.با

های تحقیدق و مشدکالک بخدش کشداورزی با توجه به یافتده -

محور نظدارتی و باندک اطالعداتی مشدارکت ةشبکد، شوپیشنهاد می

عدالوه بدر تبدادل تواندد میایدن شدبکه  .شدودانددازی راه کشاورزی

های شدکلهدا و تعاک و برقراری تعامل و مشدارکت بدین بخشاطال

خدواری و هدا، مدانع زمینسبب توسدعه و تقویدت نظارک کشاورزی،

و مبارزه بدا  پیشگیریهای کشاورزی، زمین بیراصولیتيییر کاربری 

هدای بخدش کشداورزی، بهینه از قابلیت ةتخلفاک کشاورزی، استفاد

رک بر اجرای دقیق قدوانین و افزایش اثربخشی تسهیالک بانکی، نظا

پایددار  ةتحقدق توسدع ةزمین ةکنندنظر و فراهمها و اهداف مدبرنامه

باشد.

تدوین و اجرای قدوانین  ةهای تحقیق در زمینبا توجه به یافته -

 محورمشدارکتپایدار کشاورزی در راستای راهبرد  ةو مقرراک توسع

فعالیدت )کشدت و  هرگونهد: شوپیشنهاد می پایدار کشاورزی ةتوسع

چدرا کده  ؛الزم باشدداخذ مجدوز  زرع( در بخش کشاورزی منوم به

 ةتهدیدد جددی در تحقدق توسدع ،ورود آزادانه به بخش کشداورزی

 در شدرایط کندونی ،در واقدع شدود.پایدار کشداورزی محسدوب می

 فاقد هرنوع ضابطه و قدانون اسدت و ،برداری از اراضی کشاورزیبهره

ملدی  ةاند و به عنوان سرماینقشه و شناسنامه فاقد ،اراضی کشاورزی

شوند.محسوب نمی

بدرداران توسدط ه بده بهرهیدقابل ارا یخدماتهای فعالیت ةکلی -

بده جدای واگدذاری ایدن خددماک بده بخش خصوصی انجام شدود. 

کداری ها موازیچرا که در تشدکل ؛هاهای تعاونیها و اتحادیهتشکل

 ،شداناهدافها در وردایف و شدکلت ةمرالً همد؛ ده استوجود آمه ب

 در بدرداراناما وضعیت آمدوزش بهره ؛برداران دیده شدهآموزش بهره

 یهایها وابسدته بده یاراندهخدماک اتحادیه ایةسطح پایینی است و ار

را و این خدماک سدطح کیفدی الزم  دهدها میاست که دولت به آن

و  گددرایش بیشددتر بخددش خصوصددی بدده پددذیرش ،در واقددع .ندارنددد

 یدةپذیری این بخش بدرای اراهای جدید و رقابتفناوری کارگیریبه

شدود کده دریافت خدماک می برایبرداران خدماک سبب جلب بهره

بدرداران و بخدش خصوصدی مشدارکت بدین بهره ةکنندتعیین ،خود

 است.

هدا های بخش کشاورزی کده از آنافزایش کارایی تشکل برای -

هددای دولتددی، رکت بددین بخشهای واسددط مشددابدده عنددوان حلقدده

 ریدزد مدوارد شدوشود، پیشدنهاد میبرداران یاد میخصوصی و بهره

نظر قرار بگیرند:مد

هدا بده صدورتی باشدد کده آن دبایها مایت دولت از تشکلح. 1

؛ یعنی نشودسیاسی  کشیبهره هااز آن ،)وابسته( دولت نشده داروام

یدت حته باشدد )ارجها دخالت نداشدتشکل یدولت در انتخاب اعضا

 ؛ضوابط بر روابط(

های بخش کشاورزی در قالدب سده تشکل ةکلی دهیسازمان. 2

؛ تشکل علمی تخصصی، صنفی تولیدی و اقتصادی بازرگانی

ای و های خددماک مشداورهشدرکت ییتقویت و شدکوفابرای  -

خددماک  بردارانبهرهفنی مهندسی که به عنوان بخش خصوصی به

زیدر مددنظر قدرار د مدوارد شوند، پیشنهاد میدهه مییتخصصی ارا

بگیرند:

 بدرای دارسدهامگذاران بده عندوان عضدو استفاده از سدرمایه. 1

 تقویت مالی؛

 بددرایاسددتفاده از بازنشسددتگان دولتددی و کشدداورزان خبددره . 2

 ؛باتجربهتکمیل یک کادر 

اسددتفاده از تجهیددزاک و امکاندداک مراکددز خدددماک دولتددی . 3

منددی بهره بدرایخصوصی( و امکاناک به بخش  تجهیزاک)واگذاری 

 ؛افزاریسختاز امکاناک 

بدرداران دسترسی آسان بهره برایاستقرار در مراکز دهستان . 4

 به خدماک بخش خصوصی؛

هدای کشداورزی در مراکدز های توزیدع نهادهایجاد فروشدگاه. 5

 دهستان؛
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Extended Abstract 
1- INTRODUCTION 

Participatory development (PD) seeks to engage 

local populations in development projects. It has 

taken a variety of forms since it emerged in the 

1970s. Local ‘ownership’ is essential to sustain 

capacity but depends on wide-spread participation. 

A lot of studies related to participation topics have 

been conducted recently. But a few of them 

consider participation between all of stakeholders 

or beneficiaries of development. Thus, the aim of 

this study was to develop a participatory model for 

public, private, beneficiary, and association sectors 

for achieving a sustainable agricultural 

development in the Central District of Boyer-

Ahmad County. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

Most of the literature about PD emphasis giving the 

poor a chance to contribute activities related to their 

benefits. hoping that development projects will be 

more sustainable and successful by engaging local 

population in the development process. PD has 

become an increasingly accepted method of 

development practice and is employed by a variety 

of organizations. It is often presented as an 

alternative to top-down development approach. 

There are some questions about the proper 

definition of PD as it varies depending on the 

perspective applied. The "Social Movement 

Perspective" defines participation as the 

mobilization of people to eliminate unjust 

hierarchies of knowledge, power, and economic 

distribution. The "Institutional Perspective" defines 

participation as the reach and inclusion of inputs by 

relevant groups in the design and implementation of 

a development project. Based on this approach, a lot 

of stakeholders play their own role in the process of 

rural development. No doubt, to achieve real rural 

development, it is necessary to seek some guidelines 

for the cooperation of all stakeholders.  

3- METHODOLOGY 

The Grounded Theory as a qualitative research 

method was used in this study. Based on the data 

collected from about 92 hours semi-structured 

interviews with 51 agricultural key informants who 

were purposefully selected from the study region, 

the text of the interviews was transcribed and 

coded using open coding in the 183 primary 

classes (themes). Then, these themes were 

categorized into 54 groups and consequently, these 

groups were also categorized into 21 central 

categories using theoretical coding. Finally, a 

model was designed for participation of the 

supposed stakeholders/ beneficiaries towards a 

sustainable agricultural development. 

4- CONCLUSION 

As it was mentioned, this study sought to develop a 

model for collaboration and participation of sectors 

active in the field of agricultural development 

including public, private, beneficiaries, and 

associations towards a sustainable agricultural 

development.  

This model contains determinant components (such 

as participation-orientated strategy of sustainable 

development of agriculture, private sector quality 

services, the participation orientation of the land 

users, systematic leadership of associations, 

decentralization, and employing local authorities), 

and constraints (including decentralization and 

governance of the relations in the public sector, 

executive and private sector investment restrictions, 

the economic and cultural poverty of farmers, and 

institutional and legal challenges existent in the 

supposed organizations). The contribution and 

stance of public and private sectors and 

beneficiaries and associations were coordinated in 
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establishing a balanced participation. This model 

also makes allowance for monitoring participation 

orientated network and agricultural database. 
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