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ABSTRACT
In the past decades, several development projects have been implemented in the country, one of
the most important of which is the garden development plan and the network of water pumping
stations. Considering the high cost and budget allocated for this project, the evidence and
documentation of the Agricultural Jihad Office indicate that the project has failed to achieve the
desired goals and has led to failure. The present study, with a qualitative approach and using root
analysis method, investigated the causes of stagnation in Pasar Harsin village water pumping
station project. In order to collect data, in-depth interviews, focus group and direct observation of
the researcher were used and analyzed by content analysis. The study population of this study is
experts involved in the project and beneficiaries of Pasar village. Also, in interviews, purposive
sampling techniques have been used to achieve theoretical saturation and conceptual richness.
Based on the research findings, the main causes of the stagnation of this project were inappropriate
atmosphere and the prevailing atmosphere during the project. The results of root-e-analysis show
that this factor has led to other key problems that have played a major role in the stagnation of
pasar project in the form of causal-handicapped relationship, including the lack of financial
resources of the project. Poor and inefficient planning, lack of attention to income diversity during
the implementation of the project, inappropriate atmosphere and prevailing space during the
project, prolongation of the project, lack of training to beneficiaries, instability of responsibility and
management, poor organization and recruitment of the project, selection Inefficient contractors and
impossibility before the project were noted.
Keywords: Development plan, pumping station, water resources, reasons for project stagnation
Objective
Given the share of water used in agriculture, it can be easily judged that future water scarcity
will be more affected by this sector, especially in developing countries, and secondly, agricultural
sector, as the infrastructure of developing countries Therefore, efficient use or, in other words,
management of water resources in this section is inevitable. For this purpose, regarding the optimal
use of water in this section, government plans and projects have been developed in the form of
development projects to improve the income and employment situation of the villagers.
Unfortunately, many of these projects have encountered problems for several reasons due to several
reasons and, as a result, have failed. Since plans for water supply and irrigation and drainage
networks, primarily by spending time and money establishing, reviewing the problems facing the
plan that caused the failure, seems essential. Including the scheme collapsed, the village pumping
stations project is that this plan Pasar harsin of the development plan of the country gardens has
been that in order to efficient use of water resources and with the aim of creating employment and
increase the income of the villagers in the year 2008 was passed by the Ministry of agriculture The
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receipt. Water pumping station in the village of Pasar project for irrigation of garden 140 hectares
was implemented according to diem being part of the land being provided adequate water and
Pasar watering gardens, the aforementioned plan could become the optimal consumption of land,
water, blue to collide and create a performance increase in the garden and Overall revenue increase
of people. But in spite of the aforementioned plan, the allocation of the cost of money associated
with numerous problems and eventually failed. So according to the importance of this issue, as well
as with regard to the problems that the failure of the scheme to people from the village of Pasar, the
present study was designed to Take a look at deeper and using a qualitative approach to examine
the reasons for the lack of success of the pay plan.
Method
According to the purpose of the research in order to understand the profound and allencompassing, from the quality approach in this study. In this regard, the method used to analyze
the root causes of root analysis, a process that is a few steps are: 1. identify the issue, 2.
information gathering,3. data analysis, 4. Draw a diagram (cause and effect). For the analysis of
data from the Causality mapping technique that is used is a way to analyze the root causes, and can
be used as a classification of the cause and effect diagram. This method is based on an assumption.
In this case the root cause is not an exclusive and in fact is a Causality system and should be a set
of altha has reached the root cause. Community case study this research project involved in the 6 of
the experts 12of interest-village of Pasar lifters who strive. In an interview done forklift that on
average from 25 to 60 minutes it lasted, from targeted sampling techniques In order to reach a
theoretical and conceptual richness of saturation has been used.
Finding
After collecting information from the community, the study was conducted to analyze and
analyze the interviews and field notes using open and axial encoding, which resulted in coding, 33
open source, and 11 axis, which include inappropriate atmosphere and Project management
environment, low allocation of resources to the project, lack of accountability and management,
poor and inefficient planning, lack of attention to income diversity in the project, project
prolongation, lack of training to utilities, poor project organization and management, Attracting
people of particular ethnic orientations, strengthening the particular population in the village,
selecting inefficient contractors.
Discussion
According to what is evident, the major factor that led to the failure of the project and identified
as the main axis was the inappropriateness of the climate and climate during the implementation of
the project. The results indicate that this factor has caused other key problems that have a causal
relationship in the failure of the Pasar project. Practical suggestions in this regard include the
participation of operators in the planning of the pumping station. Also, since farmers are the main
factor in managing water consumption and production of agricultural products to achieve the
desired goals in development projects, using their local experience and knowledge can be very
effective in advancing the goals.
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تحليلي اجتماعي بر علل رکود پروژههاي ايستگاه پمپاژ آب
(مورد مطالعه  :روستاي پاسار هرسين)
3

پريسا مراديان ،1فرحناز رستمي ،*2شهپر گراوندي
 ،1کارشناس ارشد توسعه روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی،
کرمانشاه ،ایران
 ،2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 ،3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت -99/2/9 :تاریخ تصویب)99/10/30:

چکيده
در دهههای گذشته طرحهای توسعهای متعددی در بخش کشاورزی کشور اجرا شده است
که یکی از مهمترین این طرحها ،طرح توسعه باغات و مطرح شدن شبکه ایستگاههای پمپاژ
آب میباشد .با توجه به اینکه هزینه و بودجه زیادی برای این پروژه تخصیص یافته  ،شواهد
و مستندات اداره جهاد کشاورزی حاکی از این است که پروژه مذکور در رسیدن به اهداف
مورد نظر با ناکامی مواجه بوده و به شکست منجر شده است .پژوهش حاضر با رویکرد کیفی
و با استفاده از روش تحلیل ریشهای به بررسی علل رکود پروژه ایستگاه پمپاژ آب روستای
پاسار هرسین در استان کرمانشاه پرداخته است .به منظور گردآوری اطالعات از مصاحبه
عمیق ،گروه متمرکز و مشاهده مستقیم محقق استفاده شد که تجزیه و تحلیل این دادهها از
طریق تحلیل محتوا صورت گرفت .جامعه مورد مطالعه این پژوهش کارشناسان درگیر در
پروژه و بهرهبرداران روستای پاسار میباشند .همچنین در انجام مصاحبهها از تکنیکهای نمونه
گیری هدفمند در جهت رسیدن به اشباع نظری و غنای مفهومی بهره گرفته شده است .بر
اساس یافتههای پژوهش محور اصلی علل رکود این پروژه ،نامناسب بودن جو و فضای حاکم
در زمان پروژه حاصل شد .نتایج تحلیل ریشهای نشان میدهد این عامل زمینهساز مشکالت
کلیدی دیگری گردیده که در قالب رابطه علی-معلولی در رکود پروژه پاسار نقش به سزایی
داشتهاند ،از جمله این موارد میتوان به کمبود منابع مالی پروژه ،برنامهریزی ضعیف و
ناکارآمد ،عدم توجه به تنوع درآمدی در طی اجرای طرح ،نامناسب بودن جو و فضای حاکم
در زمان پروژه ،طوالنی شدن پروژه ،عدم آموزش به بهرهبرداران ،عدم ثبات مسئولیت و

مدیریت ،سازماندهی و کارگزینی ضعیف پروژه ،انتخاب پیمانکاران ناکارآمد و عدم امکان-
سنجی قبل از اجرای پروژه اشاره کرد.
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مقدمه
يکی از اصلیترين نهادههاي توليد محصوالت
کشاورزي آب میباشد که از جايگاه خاص و مهمی در
توسعه پايدار بخش کشاورزي برخوردار است .به طوري -
که در حدود  67درصد از منابع آبی در جهان و 90
درصد از منابع آبی کشورهاي در حال توسعه به بخش
کشاورزي اختصاص يافته است ( & Keshavarzi
 .)Rosta,2013بايد اضافه کرد در کشور ايران نيز حدود
 90درصد از منابع آبی کل کشور صرف مصارف بخش
کشاورزي میشود ( Mohamadjani & Yazdaniyan,
 .)2015اين در حالی است که از اين ميزان فقط حدود
 30درصد آن مورد بهرهبرداري صحيح قرار میگيرد و
بقيه به داليل عديده از جمله مديريت ناکارآمد منابع
آبی ،عدمکنترل صحيح منابع آب ،بهروز نبودن شبکه-
هاي انتقال و توزيع از دسترس خارج میشوند ( Naseri
 .)& etal, 2017اوال ً،با توجه به سهم آب مصرفی در
بخش کشاورزي میتوان به سادگی قضاوت نمود که
کمبود آب در آينده بيش از پيش اين بخش را به
خصوص در کشورهاي در حال توسعه متأثر خواهد
ساخت و ثاني ًا بخش کشاورزي ،به عنوان بخش زيربنايی
کشورهاي در حال توسعه به شمار میآيد ،بنابراين،
استفاده کارآمد يا به عبارت ديگر مديريت منابع آبی در
اين بخش ،اجتنابناپذير به نظر میرسد ( Mohamadi
 .)& etal, 2010به همين منظور ،در خصوص مصرف
بهينه آب در اين بخش ،برنامهها و پروژههايی توسط
دولت در قالب طرحهاي توسعهاي به منظور بهبود اوضاع
روستاييان از لحاظ درآمد و ايجاد اشتغال انجام شده
است ( )Amirkhani & etal, 2017
احداث ايستگاههاي پمپاژ آب يکی از مهمترين و
اصلیترين پروژههاي آبی در مناطق روستايی میباشد
که سبب ايجاد توسعه و عمران روستاها میشود .به طور
کلی ،پمپ به وسيلهاي گفته میشود که انرژي مکانيکی
را از يک منبع انرژي دريافت کرده و به سيال انتقال
میدهد به طوريکه انرژي سيال بعد از خروج از پمپ
افزايش میيابد .منبع انرژي ممکن است ،موتورهاي
الکتريکی ،موتورهاي درون سوز ،موتورهاي برونسوز،
انرژي جنبشی سيال ،نيروي انسان ،نيروي حيوان و غيره
باشد .در اثر انتقال انرژي به سيال توسط پمپ ،انرژي

سيال افزايش میيابد که اين افزايش انرژي می تواند به
صورت افزايش فشار ،افزايش سرعت و يا افزايش ارتفاع
هندسی سيال باشد .اين فشار در صورتی که شرايط
توپوگرافی امکان دهد از اختالف سطح و در غير
اينصورت توسط پمپ تأمين میشود .بنابراين ،پمپها و
ايستگاههاي پمپاژ آب نقش بسيار حياتی و مهمی در
شبکههاي آبياري تحت فشار دارا میباشند .به عبارت
ديگر ،اجراي درست احداث و بهرهبرداري از ايستگاههاي
پمپاژ آب در مناطق روستايی میتواند سبب باال رفتن
راندمان آبياري در حين انتقال و يا افزايش توزيع آب در
مزرعه ،صرفهجويی در مصرف آب کشاورزي ،افزايش
عملکرد در هکتار ،افزايش سطح زير کشت ،جلوگيري از
خطر ناشی از سيل و طغيان رودخانه ها ،ايجاد فرصت
هاي اقتصادي ،افزايش درآمد کشاورزان ،بهبود کيفيت
زندگی ،بهرهبرداري و تحقق توسعه پايدار ،و غيره شود (
)Amirkhani & etal, 2017
با اين حال ،اغلب ايستگاههاي پمپاژ آب علیرغم
اهداف کاربردي و توسعهاي در سطح کشور ،با مشکالت
و چالشهاي جدي روبرو هستند .اين مسائل و مشکالت
باعث شده تا با وجود مزايايی که ايستگاههاي پمپاژ آب
دارند ،بهرهبرداري از آنها با مشکالت عديدهاي مواجه
شود ( .)Razmi, 2010بررسیهاي صورت گرفته نشان
میدهد در دهههاي اخير ،احداث ايستگاههاي پمپاژ آب
به گونهاي بوده است که در بيشتر مواقع بر توسعهي
منابع آبی تأکيد شده ولی به موضوع منابع انسانی و
بهرهبرداري و نگهداري از اين ايستگاهها عنايت الزم
صورت نگرفته است در نتيجه کارايی و بهرهدهی اين
ايستگاهها کاهش يافته و سرمايهگذاري در توسعه منابع
آبی با کاهش بازده روبرو شده است ( Najafi
.) &Zangeneh, 2011
کشاورزان اصلیترين عامل در پروژههاي ايستگاه
پمپاژ آب تأسيس شده در جهت توسعه باغات در
کشاورزي هستند .از اين رو ،عنصر مهمی در مديريت
مصرف آب و توليد فرآوردههاي کشاورزي محسوب
میشوند و هر اقدام و فرآيندي که در شبکههاي آبياري
و زهکشی بدون توجه به تأثير آن بر کشاورزان انجام
شود ،بازدهی مطلوب و کافی نخواهد داشت .لذا ،به
منظور کاهش مشکالت موجود در شبکههاي آبياري و
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زهکشی از يک سو و افزايش بازدهی آب کشاورزي از
سوي ديگر نيازمند فراهم آوردن عزم ملی براي اثر بخش
کردن نقش کشاورزي در برنامهريزي ،مديريت،
بهرهبرداري و نگهداري از شبکههاي آبياري و زهکشی
میباشد
( .)Shahroudi & Chizari, 2008اغلب اين شبکهها ،از
نظر تعمير و نگهداري در شرايط رضايتبخشی قرار
ندارند .مشارکت بهرهبرداران در نگهداري تأسيسات
ايجاد شده در حداقل ممکن قرار دارد .به علت عدم
سرمايهگذاري کافی در تعمير و نگهداري و نوسازي اين
تأسيسات ،مساحتی که توسط شبکههاي آبياري و
زهکشی تغذيه میشوند ،در اغلب موارد کمتر از مقدار
برنامهريزي شده است .عالوه بر اين ،عدم اعتماد بين
بهرهبرداران ،شرکتهاي آب منطقهاي و غيره بر عملکرد
پروژههاي آبياري اثر منفی داشته است .عملکرد ضعيف
اين پروژهها به طور عمده معلول سرمايهگذاري ناکافی
در نوسازي ،تعمير و نگهداري میباشد و اين خود به
ايجاد يک دور باطلی در وضعيت تأسيسات موجود کمک
کرده که به تدريج به تخريب بيشتر شبکههاي آبياري و
زهکشی می انجامد ()Soltani & Torkamani, 2008
شکست و يا نيمهکار رها شدن پروژههاي ايستگاه
پمپاژ آب ريشه در عواملی همچون تحميل بخشی از
هزينه ها به بهره برداران ،کاهش توان درآمدي
بهرهبرداران ،افزايش بيکاري؛ افت وضعيت معيشتیـ
اقتصادي بهرهبراران ،مشخص نبودن مالکيت اراضی ،عدم
تمايل روستاييان به همکاري با مسئولين ،وجود دوباره
کاريها و تکرار اشتباهات گذشته دارد ( & Amirkhani
 .)etal, 2017در مطالعهاي به بررسی مسائل و مشکالت
بهرهبرداري ايستگاه پمپاژ آب ماهنشان پرداخته شد و
مواردي از قبيل الگوي نامناسب سازماندهی و بهره-
برداري از ايستگاه ،سوختن و هزينه مکرر پمپها و
هزينه باالي تعمير آنها ،غالب بودن جنبه تفريحی
باغداري و تنوع زياد باغداران ،سنتی بودن روشهاي
انتقال آب و آبياري ،پايين بودن روحيه مشارکت در
منطقه و بیاعتمادي در روابط بين فردي و گروهی،
نهادينه شدن وابستگی و اتکا به حمايت دولتی و
مشکالت ساختاري و معيشتی شناسايی شدند
).)Yaghoubi,2013
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برخی ديگر از پژوهشگران به بررسی داليل رکود
پروژههاي آبرسانی و نيز مديريت منابع آبی توسط مردم
پرداختهاند که علت اصلی را در عدم فراهمسازي
آموزشهاي الزم براي کشاورزان در خصوص مديريت
آبياري میدانند که عدم مشارکت آنها را به دنبال دارد
(  .)Regner et al, 2006در همين راستا ،مطالعه مري و
همکاران نشان داد ،عالوه بر اينکه آموزش کشاورزان
مهمترين عامل در موفقيت مديريت آبياري است ،عدم
اطمينان کشاورزان از دريافت آب مورد نياز در فصل
زراعی ،علت اصلی عدم مشارکت کشاورزان در پروژههاي
آبياري است ( .)Merry et al., 2007همچنين ،عدم
مديريت صحيح و عرضه کافی آب سطحی در بخش
کشاورزي اثرات زيانبار اقتصادي-اجتماعی فراوانی به
همراه داشته است (  )Arab et al., 2018در همين راستا
نتايج مطالعه ييالق چغاخور نشان داد که کارايی بهينه
مديريت آبياري و کشاورزي وابسته به عملکرد مديريتی
تشکلهاي آببران است ( & Yeylagh choghakhor
 .)Karami, 2019بنابراين ،میتوان گفت بعد آموزش و
مديريت نقش بسيار مهمی در موفقيت پروژهها دارند.
درهمين راستا در بررسی پروژه ايستگاه پمپاژ
روستاي پاسار هرسين که به نقل از اداره جهاد کشاورزي
شهرستان هرسين در سال 1386با هدف مصرف بهينه
آب و ايجاد اشتغال به اجرا در امده مشکالت متعددي
ديده شد ،طرح مذکور میتوانست با تبديل اراضی ديم
به آبی ،مصرف بهينه آب و ايجاد باغ سبب افزايش
عملکرد در واحد سطح و به طور کلی افزايش درآمد
مردم گردد .حال اين سوال مطرح میشود که چرا اين
پروژه علی رغم دستاوردهاي مثبتی که در صورت
اجرايی شدن براي روستاي پاسار هرسين میتوانست
داشته باشد ،با رکود مواجه شده و به اهداف مورد نظر
نرسيده است؟ به عبارت ديگر ،عملکرد مسئولين و برنامه
ريزان پروژه در چه بخشهايی ضعيف بوده است؟
روش تحقيق
با توجه به هدف پژوهش و به منظور درک عميق و
همه جانبه ،از رويکرد کيفی در اين مطالعه بر گرفته شد.
بدين منظور به دنبال گردآوري اطالعات و پاسخگويی
به پرسش اصلی تحقيق حاضر که داليل رکود پروژه
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ايستگاه پمپاژ آب روستاي پاسار هرسين میباشد ،از
روش تحليل ريشهاي استفاده شده است که عبارت
است از فرآيند بررسی و تحقيق ساختار يافتهاي که
هدف آن شناختن علت واقعی يک مساله میباشد .ابزار
تحليل ريشهاي وقايع ،براي تعيين عوامل دخيل يا مؤثر
در يک مسئله به کار میرود و با فرايند مرحله به مرحله
به کشف علت يک پيامد میپردازد اين روش اين امکان
را فراهم میآورد که به صورت گذشتهنگر ،علل بروز يک
پيامد مشخص را بررسی نمايد و در واقع يک ابزار
تجسسی پرسشی است که به حل مشکل کمک میکند
(  .)Amerion et al., 2014تحليل ريشهاي يک فرايند
چند مرحلهاي میباشد که عبارتند از.1 :شناسايی مساله،
.2جمعآوري اطالعات.3 ،تجزيه و تحليل اطالعات.4 ،
رسم نمودار (علت و اثر) .در اين تحقيق ،براي گردآوري
داده ها از روش مصاحبه عميق ،گروه متمرکز و مشاهده
مستقيم استفاده گرديد .جامعه مورد مطالعه پژوهش
حاضر مسئولين درگير طرح و همچنين بهرهبردارانی
میباشد که زمينهاي آنها تحت پوشش طرح ايستگاه
پمپاز روستاي پاسار قرار گرفتهاند .در انجام مصاحبهها
که به طور ميانگين از  25تا  60دقيقه به طول انجاميد،
از تکنيکهاي نمونهگيري هدفمند در جهت رسيدن به
اشباع نظري و غناي مفهومی بهره گرفته شده است.
اندازه نمونه و فرايند گردآوري اطالعات تا سطح اشباع
نظري يا آستانه سودمندي اطالعات قابل دسترس ادامه
يافت ،بدين منظور  18نمونه مورد مصاحبه قرار گرفته
است ،در اين بين 12نفر از مصاحبه شوندگان را بهره-
برداران و  6نفر را کارشناسان درگير طرح تشکيل دادند.
پس از انجام دادن مصاحبهها ،از روش تحليل محتوا بهره
گرفته شده است ،بدين ترتيب که ياداشتهاي ميدانی،
مصاحبههاي ضبطشده ،بازخوانی و نسخهبرداري شد و
جملهها و مفاهيم اصلی استخراج گرديد و در قالب دو
مرحله کدگذاري باز و محوري تحليل گرديد .در روند
کدگذاري در اين تحقيق ،کدهاي باز بر مبناي مفاهيم
موجود در اطالعات به دست آمدند در مرحله
بعدکدگذاري محوري ،گزينش مضامين محوري و نمايا
از بين کدهاي باز انجام شد .در اين بين ،تالش شد تا از
بين کدهاي باز ،کدهايی با قابليت بازنمايی و پوشاندن

ديگر کدها و در نهايت شکلگيري مقولهها انتخاب
شوند.
جهت اطمينان از صحت و پايايی دادهها از چهار
معيار موثق بودن گابا و لينگولن اعتبار 2،تأييدپذيري3،
اطمينان پذيري4و انتقالپذيري5استفاده گرديد.
اعتبار اشاره دارد به ” ارائهي مناسب ساختارهاي
دنياي اجتماعی تحت مطالعه ،لينگولن و گوبا يکسري
فعاليتهايی که به بهبود بخشيدن اعتبار در نتايج
تحقيق کمک میکند ،را ارائه میکنند از جمله اين
موارد میتوان به تماس طوالنی با محيط پرورش،
مشاهدهي مستمر ،بررسی از زواياي مختلف اشاره کرد.
انتقالپذيري اشاره به بسط فرضيهي کاري محقق
که میتواند در مفهوم ديگري به کار گرفته شود ،دارد.
فراهم آوردن يک شاخص انتقالپذيري وظيفه محقق
نيست ،و تا اندازهاي او براي ايجاد مجموعه دادهها و
توضيحات ،مسئول میباشد که به اندازه کافی ارزشمند
باشد ،بنابراين ديگر محققان ،قادر به قضاوت کردن در
مورد انتقالپذيري يافتهها براي موقعيتها و محيطهاي
متفاوت میباشند.
قابليت اطمينان اشاره به پيوستگی فرايند داخلی و
روشی که محقق براي تغيير شرايط در پديده به خود
اختصاص میدهد ،دارد.
قابليت تاييد ،اشاره به گسترش مشخصههاي دادهها
دارد ،همانگونه که توسط محقق ثابت نگه داشته شده
است ،میتواند به وسيله کسانی که نتايج تحقيق را
میخوانند و بازبينی میکنند ،تاييد شود .در اين راستا،
در پژوهش حاضر به صورت ترکيبی از موارد مطرح شده
استفاده گرديد .بدين منظور محقق با محلهاي تحقيق
ارتباط طوالنی مدت برقرار کرد که به جلب اعتماد
شرکتکنندگان و درک محيط مورد مطالعه کمک
شايانی کرد .همچنين براي تاييد صحت داده ها و کدها،
از روش بازنگري توسط شرکتکنندگان استفاده شد ،به
اين صورت که بعد از کدگذاري ،متن مصاحبه به
شرکتکننده بازگردانده شد تا از صحت کدها و تفاسير
1. Guba & Lincoln1
2. Creadibility
3. Confirmability
4. Dependability or Consistency
5. Transferability

1
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اطمينان حاصل شود و کدهايی که از نظر
شرکتکنندگان بيانگر ديدگاه آنان نبود ،اصالح گرديد،
عالوه بر موارد مذکور در زمانهاي متفاوت سوالهاي
يکسانی از جامعه مورد مطالعه پرسيده شد که نتايج
يکسانی حاصل گرديد.
جدول  -1زمان و مکان مصاحبه بهره برداران
رديف

جنسيت

مکان مصاحبه

مصاحبه شونده

مدت زمان
مصاحبه

1

مرد

روستاي پاسار

20

2

مرد

روستاي پاسار

20

3

مرد

روستاي پاسار

25

4

زن

روستاي پاسار

45

5

زن

روستاي پاسار

20

6

زن

روستاي پاسار

25

7

مرد

روستاي پاسار

20

8

مرد

روستاي پاسار

20

9

مرد

روستاي پاسار

20

10

مرد

روستاي پاسار

20

11

مرد

روستاي پاسار

50

12

مرد

روستاي پاسار

60
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جدول  -2مدت زمان و ويژگی مصاحبه شوندگان در بين
کارشناسان
رديف

جنسيت
مصاحبه شونده
مرد

2

مرد

3

مرد

4

زن

5

زن

6

مرد

1

7
8

مرد
مرد

مدرک تحصيلی
فوق ليسانس
مهندسی آب
فوق ليسانس
ترويج
فوق ليسانس
مهندسی آب
فــوق ليســانس
توسعه روستايی
فــوق ليســانس
ترويج و آمـوزش
کشاورزي
ليســـــــــانس
مکانيـــــــک و
ماشــــــينآالت
کشاورزي
ليسانس ترويج و
آمــــــــــوزش
کشاورزي
ليســـــــــانس
خاکشناسی

مدت زمان
مصاحبه
120
45
20
45
30
25

15
60

منبع :يافته هاي تحقيق

يافتهها
مطابق فرآيند روششناختی که شرح داده شد ،طی
دو مرحلهي کدگذاري ،نخست از دل مصاحبههاي اوليه،
کدهاي مرتبط با موضوع استخراج گرديدند که  43کد
باز حاصل شد .،در جريان کُدگذاري باز ،کدهاي به دست
آمده با دقت مورد بررسی قرار گرفتند و از جهت
شباهتها و تفاوتها با يکديگر مقايسه شدند ،در نتيجه
کدهايی که ماهيت يکسان داشتند ،يا از لحاظ معنا به
هم مربوط میشدند ،در يک طبقه قرار گرفتند و در
مجوع  12طبقه محوري حاصل گرديد.
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جدول  -3تبديل متن مصاحبه به کد باز
مصاحبهشونده
1
2

کد استخراج شده
اختالل در مسئوليتهاي
مديريتی وکاري مسئولين

جمله کليدي
مرز مشخصی براي مسئوليتها تعريف نشده بودتا آخر پروژه مسئولين بارها
عوض میشدند اگه يه کار بخواد خوب انجام بشه بايد درست و حسابی وظايف و
کارا مشخص باشه نه اينکه يه مهندس آب يا خاک کار مروج را انجام بده
مردم فقط تو مرحله اجرا به کار گرفته شدن و همه چيز از باال تعيين شده بود

برنامهريزي از باال به پايين

جدول  .4کدگذاري باز و محوري براي تحليلی اجتماعی بر علل رکود پروژه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

مفاهيم
عدم پيش بينی امکانات و خدمات الزم پس از اتمام پروژه
عدم توجه به بازه زمانی مناسب براي شروع اقدامات
ديدگاه بخشی در سياستگذاري و اجراي پروژه و در نتيجه عدم هماهنگی بين سازمانهاي
ذي ربط
برنامه ريزي از باال به پايين
عدم وجود برنامه جامع و هماهنگ
نداشتن برنامه مناسب جهت يکپارچه سازي قبل از اجراي طرح
عدم توجه به وضعيت اقتصادي -معيشتی بهرهبرداران
تأکيد بر باغداري به عنوان منبع اصلی درآمد
عدم ارتقا توان درآمدي روستاييان
بی اهميت و کم رنگ شدن پروژه به دليل طوالنی شدن
نااميد شدن مردم در پی طوالنی شدن اجراي پروژه
عدم تمايل اهالی روستا به ادامه همکاري با توجه به زمانبر بودن و زود بازده نبودن پروژه
اطالعات و آگاهی کم بهره برداران از اهداف پروژه
عدم اطالع رسانی و آموزش بهره برداران نسبت به مسائل فنی
صوري بودن برنامه هاي آموزشی
پائين بودن سطح تعامالت اجتماعی بين بهره برداران و مسئولين اجرايی طرح
عدم تشکيل جلسات توجيهی قبل از اجراي پروژه جهت آگاه سازي مردم محلی
تغيير پی در پی مسئولين و نبود ثبات مديريتی
اختالل در مسئوليت هاي مديريتی و کاري مسئولين
استفاده از کارشناسان و مشاوران ناکارآمد و غيرمتخصص در پروژه
نداشتن معيار مناسب و توزيع متناسب افراد درگير پروژه از بين اهالی روستا
منفعت طلبی افراد قدرتمند محلی
عدم توجه به منفعت عامه مردم
تبغيض فردي و طايفه اي مسئولين نسبت به بهره برداران
عدم وجدان کاري پيمانکار
عدم کارايی تاسيسات راه اندازي شده به علت ضعف اصول فنی و مهندسی در اجرا
کيفيت نامرغوب تاسيسات راه اندازي شده
عدم آشنايی تيم طراحی پروژه با مسائل اجرايی
عدم توانايی در حوزه نرم افزاري مربوط به طراحی پروژه
بیعدالتی در انتصاب نمايندگان از بين اهالی مشمول طرح
عدم اعمال نظرات و استفاده از نيروي کار بهرهبرداران عادي پروژه
مشکالت مالی پروژه به دليل افزايش و ثابت نبودن نرخ تورم
تحريم اقتصادي ايران
جناح بازي سياسی و رانت خواري اقتصادي
عدم شناسايی عوامل ريسک قبل از اجراي پروژه
عدم توجه به متناسب بودن زمينه ي اجراي
طرح(مثل خاک مناسب جهت احداث باغ)
عدم مکان يابی درست پروژه
عدم انجام مطالعات اجتماعی قبل از اجراي پروژه
محيطی ـ اقليمی

کد
A1
A2
A3

فراوانی
4
2
5

A4
A5
A6
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4

5
7
5
8
8
12
5
6
6
7
6
5
3

E1
E2
F1
F2
G1
G2
G3
H1
H2
H3

10
4
12
9
12
4
6
6
5
8

I1
I2
J1
J2
J3
K1
K2

9
12
4
4
4
3
2

K3
K4

3
3

K5

4
6
4
3
3

39

بیتوجهی به سازگاري پروژه با شرايط زيست

40
41

بیتوجهی به ارزشهاي اجتماعی حاکم بر روستاي مورد نظر
کمبود بودجه

K6
L1

42
43

مشکالت بودجه بندي و اعطاي اعتبارات بلند مدت دولتی
عدم حمايت و پشتيبانی نهادهاي زيربط از پروژه

L2
L3

طبقات

برنامه ريزي ضعيف و
ناکارآمد

عدم توجه به تنوع
درآمدي در طی اجراي
طرح
طوالنی شدن پروژه

عدم آموزش به بهره
برداران
عدم ثبات مديريت و
مسئوليت
سازماندهی و کارگزينی
ضعيف
قدرتمندترشدن قشر
خاص در روستا
انتخاب پيمانکاران
ناکارآمد

جذب افراد با گرايشات
قومی خاص
نامناسب بودن جو و
فضاي حاکم در زمان
پروژه

عدم امکانسنجی پروژه
قبل از اجرا

کمبود منابع مالی در
پروژه
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با توجه به روش مورد استفاده در پژوهش حاضر که
تحليل ريشهاي میباشد؛ محقق با تحليلهاي مکرر و
استفاده از نظرات بهرهبرداران و برخی از کارشناسان،
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طبقات محوري را در قالب ريشههاي سطحی و اصلی در
قالب مدل زير به نمايش درآورد( .شکل .)1

عدم
امکانسنجی قبل از
اجرا

شکل -1طبقات محوري در قالب ريشههاي سطحی و اصلی
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Column1

Column2

Series 1

شکل  -2رتبهبندي ريشههاي شناسايیشده بر اساس فراوانی

مطابق با آنچه مشهود است عامل مهمی که موجب
رکود پروژه گرديده و به عنوان محور اصلی شناخته
شده ،نامناسب بودن جو و فضاي حاکم در زمان اجراي
پروژه بوده است .براساس يافتهها در زمان اجراي پروژه
جو سياسی-اقتصادي کشور نامساعد بوده است ،در اين
زمينه برخی از کارشناسان اظهار داشتند"زمان اجراي

پروژه دوران پرالتهابی بود عالوه بر اينکه کشور هر روز
تحريم میشد ،قيمت همه اجناس و ادوات روز به روز به
صورت تصاعدي افزايش پيدا میکرد و ما با مشکالت
خيلی زيادي درگير بوديم" .نتايج تحليل ريشهاي نشان
میدهد اين عامل زمينهساز مشکالت کليدي ديگري
گرديده است که در قالب رابطه علی-معلولی در رکود
پروژه پاسار نقش بسزايی داشتهاند ،از جمله اين موارد
میتوان به کمبود منابع مالی پروژه اشاره کرد؛ بنابر
يافتههاي پژوهش به دليل نامناسب بودن جو سياسی-
اقتصادي حاکم در زمان پروژه ،جذب اعتبارات مورد نياز
با مشکل مواجه بوده که اين عامل خود در ناکامی پروژه
پاسار بسيار تأثيرگذار بوده است .همچنين نامناسب
بودن فضاي حاکم در زمان پروژه نيز منجر به بیثباتی
مديريت و مسئوليت گرديده است؛ بر مبناي ديدگاه

بيشتر کارشناسان ،مديران بر اساس جناحهاي سياسی
انتخاب میشدند و هر بار با تغيير جناح مورد نظر
مديريت نيز تغيير میکرد .تغيير پیدرپی مسئوالن و
نبود ثبات مديريتی به عنوان مانعی براي رسيدن به
هدف میباشد .در اين رابطه يکی از کارشناسان معتقد
بود"عوض شدن مسئولين و تغيير مداوم پست مديريتی
باعث میشد از هدف اصلی طرح دور بشيم" .مدير
وظايف مهمی بر عهده دارد از جمله سازماندهی،
کارگزينی ،برنامهريزي ،هماهنگی و غيره که نقص و
کوتاهی در انجام اين وظايف آسيبهايی به بار خواهد
آورد .بر اساس نتايج به دست آمده عدم ثبات مسئوليت
و مديريت در پروزه پاسار زمينهساز مشکالتی از قبيل
برنامهريزي ضعيف و ناکارآمد و سازماندهی و کارگزينی
ضعيف پروژه شده است .برنامهريزي به عنوان مهمترين
وظيفه مدير قلمداد میشود .اجراي هر طرح توسعهاي
بايد با برنامهريزي دقيق و اصولی همراه باشد ،اما بر
اساس نتايج به دست آمده در طرح مورد مطالعه
برنامهريزي بسيار ضعيف و ناکارآمد بوده است که منجر
به ايجاد عوامل کليدي مؤثر در عدم موفقيت پروژه شده
است .از جمله اين عوامل میتوان به عدم توجه به تنوع
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درآمدي در زمان اجرا پروژه ،طوالنی شدن زمان پروژه،
عدم آموزش به بهرهبرداران و عدم امکانسنجی قبل از
اجراي پروژه اشاره کرد .به همان ترتيب که اشاره گرديد،
بیتوجهی به تنوع درآمدي در زمان اجراي پروژه معلول
برنامهريزي ضعيف بوده است از آنجايی که احداث باغ و
مثمر شدن درختان چند سال زمان میبرد و در اين
فاصله زمانی مردم نيازمند منبع درآمدي بودند و
مسئولين مربوطه بايد در اينباره برنامهاي مناسب به کار
میبردند ،اما بنابرگفتهي بهرهبرداران ،مسئوالن در اين
باره هيچ تمهيدي نيانديشيده بودند و با توجه به ضعف
مالی و مشکالت اقتصادي مردم روستا اين عامل موجب
ناکامی پروژه شده بود .ضعف برنامهريزي در عامل
ديگري به نام عدم آموزش و اطالعدهی به بهرهبرداران
خود را نشان میدهد ،بر اساس يافتهها ،مردمان روستاي
پاسار از سطح سواد پايينی برخوردارند و اطالعات و
آگاهی چندانی در رابطه با طرحهاي توسعهاي ندارند.
مسئوالن در اينباره نيز ضعيف ظاهر شدند و برنامهاي
مفيد و کاربردي جهت اگاهی دادن به اهالی به کار
نبردند .همچنين ،برنامهريزي ضعيف منجر به طوالنی
شدن زمان اجراي پروژه شده است .بر پايه گفتهي يکی
از کارشناسان درگير طرح" چارت منظمی در اختيار ما

نبود که بر اساس اون کارها را پيش ببريم مثالً به دليل
بیبرنامهگی درختان را در فصل تابستان که اوج نياز آبی
درختان بود کشت کرديم ،اينها باعث میشد نتوانيم در
زمان مورد نظر کارها را به پايان برسانيم و تحويل
دهيم" .عدم امکانسنجی قبل از اجراي پروژه نيز يکی
از مواردي است که معلول برنامهريزي ضعيف میباشد؛
عدم برنامهريزي و امکانسنجی مناسب در ابتداي پروژه
سبب ايجاد ناهماهنگیهايی در روستا گرديده بود.
يکی ديگر از وظايف مدير سازماندهی است که به
معنی ايجاد نظم در کارها و واگذاري امور بر حسب
تخصص افراد میباشد و مسئوليتها با توجه به شرايط و
موقعيت به افراد تفويض میگردد؛ اين در حالی است که
بنابر نتايج در پروژه پاسار مرز مشخصی براي وظايف
وجود نداشته است و سازماندهی و کارگزينی ضعيف
زمينهساز مشکالت ديگري که در رکود پروزه نقش
داشتهاند گرديده است ،از جمله مشکالت میتوان به
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قدرتمندترشدن قشر خاص در روستا ،جذب افراد با
گرايشهاي قومی خاص و انتخاب پيمانکارهاي ناکارآمد
اشاره کرد .قدرتمندتر شدن قشر خاص در روستا از
جمله مواردي است که ناشی از سازماندهی ضعيف پروژه
میباشد .بر اساس يافتههاي پژوهش و تأکيد مکرر بهره-
برداران  ،در روستاي پاسار افراد قدرتمندي وجود دارند
که تمايلی به پيشرفت روستا ندارند ،چون اگر روستا
پيشرفت کند اين قشر قدرتمند نمیتوانند برمردم سلطه
داشته باشند .همچنين ،بر اساس گفتههاي بهرهبرداران و
برخی از کارشناسان درگير در طرح ،مديران و مسئوالن
اجرايی بيش از اينکه به منفعت مردم توجه کنند ،به
منفعت خود میانديشيدند ،در تأييد اين مطالب بهره-
برداران و کارشناسان اذعان داشتند" هدف اين طرح

سودرسانی به مردم نبود فقط به نفع بعضی دولتیها
تمام شد اونا بخشی از بودجه را براي طرح خرج کردند
بقيه را باال کشيدند" .همچنين جذب افراد با گرايشات
قومی خاص نيز معلول سازماندهی ضعيف پروژه می-
باشد؛ بهرهبرداران در اينباره بيان میکردند" نماينده-
هاي روستا پاسار که تو تعاونی بودند از بين ما که تو
طرح زمين داشتيم نبودند ،مسئوالن کسانی را انتخاب
کرده بودند که تو  140هکتار زمينی که طرح اونجا اجرا
میشد يه قطعه زمين هم نداشتند ،ولی چون با
مسئوالن دستشان تو يه کاسه بود انتخاب شدند ،ما بايد
اول مشکالتمان را به اونا میگفتيم که برامان کاري
بکنند ،ولی چون زمينی نداشتند که تو طرح باشه ،پيگير
کارهاي ما نبودند ،آخه مشکل اونا نبود ضرري به اونا
نمیرسيد ،اوناهم براي چاپلوسی به مسئوالن هيچی
نمیگفتند" .اين شرايط به وجود آمده موجب تشديد
ناکامی پروژه شده بود .يکی ديگر از عواملی که به دليل
کارگزينی ضعيف ايجاد شده است ،انتخاب پيمانکاران
ناکارآمد بوده است .بر اساس يافتههاي پژوهش،
پيمانکاران بدون توجه به رعايت موارد فنی پروزه را
طراحی کرده بودند بنا بر گفتهي کارشناسان و بهره-
برداران" پيمانکاران اصولی کار را انجام نداد فقط
سمبلکاري کردند" .همه موارد ذکر شده به صورت
سلسله مراتبی و در قالب رابطه علی-معلولی سبب رکود
پروژه پاسار شدهاند.
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نتيجهگيري
شرط الزم براي رشد و توسعه ي هر جامعه اي از
جمله روستاي پاسار ،ايجاد اشتغال است که علی رغم
اهميت باالي آن از عملکرد ضعيف و منفی در روستا
برخوردار بوده و سبب "کاهش توان درآمد روستاييان و
افزايش بيکاري" شده است .يافتهها نشان داد که احداث
اين ايستگاه نه تنها در روستا ،اشتغالی ايجاد نکرده بلکه
تأثيراتی منفی نيز در پی داشته و سبب بيکاري
روستاييان ،و افزايش مهاجرت ،شده است .اقتصاد غالب
روستاهاي کشور از جمله روستاي پاسار هرسين ،در
درجه ي اول مبتنی بر فعاليتهاي کشاورزي و سپس
دامداري است .روستاي پاسار پيش از احداث ايستگاه
پمپاژ آب ،پتانسيل الزم را در کشت محصوالت زراعی و
فراوردههاي دامی داشته که به دليل ناکارآمدي ايستگاه،
بخشی اعظمی از زمينها راکد و بدون استفاده مانده و
در نتيجه توان درآمدي و علوفه ي دامی بهره برداران
کاهش يافته است و زمينه ساز مشکالت اقتصادي-
اجتماعی براي بهرهبرداران گرديده است .بايد اضافه کرد؛
عدم تناسب پروژه با وضعيت اقتصادي بهره برداران که
به علت عدم برنامه ريزي و امکان سنجی مناسب در
ابتداي پروژه به وجود آمده و سبب شده بود تا بهره
برداران فشار اقتصادي زيادي را تحمل کنند و به دنبال
آن همکاري الزم را در اجرايی شدن پروژه نداشته باشند
و ايستگاه به مدت زيادي راکد و بدون استفاده بماند و
برخی از بهره برداران به شيوه ي کشت گذشته ي خود
باز گردند .يکی از مسئولين در اين باره اذعان داشت
"کسی که طرح اوليه ي احداث پروژه در روستا را بدون

آينده نگري و برنامه ريزي منسجم تصويب کرد بايد به
اين موضوع دقت می کرد که زمانی که زمين هاي مردم
تحت پوشش ايستگاه ميرود و مردم نانی براي خوردن
ندارند از کجا بايد شکمشان را سير کنند".
عالوه بر موراد مذکور ضعف آموزش و اطالعدهی به
بهرهبرداران به عنوان عامل مهمی در رکود پروژه نقش
داشته است؛ با توجه به مصاحبههاي به عمل آمده اکثر
کشاورزان روستاي پاسار نسبت به شيوههاي مدرن
آبياري کمتجربه بودهاند و از اهداف پروژه اطالع دقيق
از
يکی
گفتههاي
بنابر
نداشتند
بهرهبرداران"مردم آبادي ما زياد سرشان نميشه،

بعضياشان ميامدن سوراخارو پاره میکردند تا آب
بيشتري به زميناشان برسه ،با اين کار اونا ديگه آب به
زميناي باالدستی نمیرسيد ،ديگه نميدانستند اگر
همينجوري که هست ولش کنند آب به همه جا ميرسه،
يکی بايد اينها رو خوب براي مردم توضيح میداد".اين
در حالی است که کالسهاي ترويجی هم برگزار شده
است ،اما شواهد حاکی از غير مفيد بودن اين کالسها
میباشد .لذا ،با توجه به اين يافتهها میتوان اظهار نمود
که يکی از عوامل مؤثر در طرح شبکههاي آبياري،
فعاليتهاي آموزشی ترويجی میباشد ،اين فعاليتها در
موضوعات مرتبط با شبکههاي آبياري سبب افزايش
دانش و نگرش کشاورزان شده و ديدگاه آنان را نسبت به
مراحل طراحی و مطالعاتی ،تصميمگيري ،اجرا و بهره-
برداري و نگهداري از شبکهها مثبت مینمايد ،که اين
امر سبب مشارکت آنان در برنامههاي مربوطه خواهد
بود .در واقع اگر بهرهبرداران در دورههاي آموزشی
بيشتري شرکت نمايند يا سازمان جهاد کشاورزي دوره-
هاي بيشتري ارائه کنند ،بهرهبرداران از طريق اين دوره-
ها آگاهی و دانش عملی خود را افزايش میدهند و به
تبع خودکارآمدي خود را در نگهداري و استفاده درست
از شبکه تقويت میکنند و لذا کاهش هزينه را به دنبال
خواهد داشت ،از اين رو دادن آموزشهاي الزم به
کشاورزان براي افزايش سطح آگاهی  ،شناخت و افزايش
مهارتهاي فنی در آنها ضرورت دارد که
 )2007 (Merry & etal ،)2006(Regnerدر پژوهشهاي
خود بر آن تأکيد داشتند.
پژوهش حاضر به دنبال طی کردن فرآيند علمی،
دقيق و مشارکتی با حضور بهره برداران و مسئوالن ذي
ربط بود تا در نهايت بتواند به بررسی داليل رکود پروژه
بپردازد نتايج اين پژوهش ميدانی با توجه به رتبهبندي
عوامل اصلی رکود پروژه بر اساس فراوانی حاکی از اين
بود؛ که عوامل اجتماعی و اقتصادي نقش پر رنگ تري
در رکود ايستگاههاي پمپاژ آب ايفا میکنند .عواملی که
کمتر در اکثر پروژه هاي توسعهاي از جمله
ايستگاههاي پمپاژ آب بدان پرداخته می شود .از اين رو
شناسايی و حل اين معضالت میتواند نقش چشم گيري
در موفقيت اين ايستگاهها ايفا نمايد .از جمله
پيشنهادهاي کاربردي در اين زمينه میتوان به مشارکت
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دانش بومی آنها میتواند در پيشبرد اهداف بسيار مثمر
 همچنين الگو برداري از نمونه هاي موفق پروژه.باشد
هاي اجراء شده مانند منطقه ي پاياب سد گاوشان ـ
 میتواند به مديران و مسئوالن ذيربط در،دشت بيلوار
.اجراي موفق پروژه کمک شايانی کند
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