
 

  ها آبخیزداري نقش تسهیل گري در مشارکت روستاییان جهت  پروژه
  

  1سید احمد محدث حسینی
  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي

  

 چکیده 
در پروزه هاي آبخیز داري اصل بر مشارکت مردم است و طبق قانون سازمان جنگل و مراتع براي اجرا و تخصیص اعتبار به 

نیاز به مطالعات مقدماتی  و تفضیلی دارد واز طرفی  سازما نهاي دولتی اعتباري براي مطالعات  آبخیزداريپروژه هاي 
ان باید هزینه هاي مطالعات  را پراخت نمایند و این کار به دالیلی مانند وجود اختصاص نمی دهند و لذا در ابتدا کار روستایی

خشکسالی هاي مستمر و کاهش درآمد روستاییان و همچنین مشخص نبودن جواب مطالعات در روستاها بسختی انجام 
هستان بلهرات نیشابور از در طرح ساماندهی روستایی د. و عمال موفقیتی در این راه براحتی صورت نخواهد گرفت . میگیرد

ها و  تسهیلگري مجموعه روش .روش تسهیل گري در مشارکت روستاییان استفاده گردید این موفقیت حاصل گردید
تسهیل گري .کند تر می تر کردن امور کمک کنند و تسهیلگر کسی است که کارها را ساده هایی است  که به آسان مهارت

ي که مورد قبول همه اعضاي گروه است و نقشی بی طرف دارد به اعضا کمک می کند گروهی ، فرایندي است که در ان فرد
. تا مشکالت خود را تشخیص دهند ، راه حلهاي مناسب بیابند و تصمیمات درستی اتخاذ کنند و اثربخشی شان افزایش یابد

وجود فقر بسیار زیاد اعتبار مورد نیاز روستا مردم با  3در این روش تسهیل گیري که در روستاهاي مورد نیاز انجام گرفت در 
براي مطالعه قنات روستا را متقبل شدند و همچنین در یک  روستا نیز مردم هزینه انجام تفضیلی پروژه بند خاکی را 

 . پرداخت نمودند
 بلهرات –ابخیزداري - مشارکت روستاییان - تسهیل گري :کلید واژه
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  مقدمه
نیروى بالقوه و نهفته  مردم در حالت ایستایى،تنها یکمشارکت مردم روستا دارد، چرا که توسعه روستایی، ارتباطی نزدیک با

هاى روستایى براى  توانند منشأ اثر باشندکه برانگیخته شوند و مشارکت بهترین وسیله براىبرانگیختن توده می زمانى.هستند
ى  هاى توسعه ت روستانشینان در برنامهروفراهم آوردن موجبات مشارک ازاین.ایجاد تحول و توسعه در کشور است

اندرکاران و  در این راستا تبیین و تحلیل مبانى نظرى مشارکت روستایىبراى دست.روستایى،امرىالزم و ضرورى است
 )1390بافکار، (ود ى روستایى،بسیار کارگشا خواهد ب ریزان توسعه برنامه

موضوع مشارکت مردمی را به عنوان یکی از ارکان اصلی در پروژه ها و -مانند فائو - سازمانهاي بین المللی  70از اواخر دهه 
زیرا اکثر برنامه هاي توسعه روستایی در ). Rudqvist, A., & Woodford ,20 1996( برنامه هاي توسعه وارد کردند 

امروزه اعتقاد بر  .)1990FAOو،  Cernea 1991(این دهه منجر به شکست گردید و مردم بیش از پیش فقیرتر شدند 
مطرح شده  1970هه این است که اغلب دیدگاه ها و روشها و راهبردهاي توسعه روستایی که در طی چند دهه بویژه تا د

در این نگرش انسان در برنامه هاي توسعه . فاقد نگرش یکپارچه و پایدار نسبت به روستا و توسعه روستایی بوده است
روستایی به عنوان یک عنصر اصلی و تاثیر گذار که نقش مهمی در پیشبرد و اهداف توسعه روستایی دارد نادیده گرفته شده 

. غلبه بر چالش هاي بوجوده آمده در توسعه روستایی اندیشه توسعه پایدار روستایی مطرح شد براي 1970لذا در دهه . بود
نوعی مرزبندي بین دیدگاههاي قدیم و )) فن محوري((به جایی)) انسان محوري((در واقع در این نگاه به مرور با جایگزینی 

لذا با توجه به این مهم مشارکت مردم در . قا پیدا کردارت)) موضوع توسعه((به )) هدف توسعه((جدید بوجود آمد و انسان از 
روند توسعه از نظر صاحب نظران توسعه چنان اعتباري برخوردار است که بعضا توسعه را معادل مشارکت می دانند و یا 

طالب (.شدمشارکت را وسیله و هدف توسـعه ذکـر کـرده انـد که بدون دستیابی به آن توسعه پایدار روستایی میسر نخواهد 
  )1389, ینجف و

مشارکت در واقع کارایی برنامه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیمگیري براي مناطق روستایی را افزایش 
جامعهروستایی، از پویایی روستاها می کاهد و رشد و شکوفایی روستاها را با ضعف مشارکت مردمی در . می دهد

اجتماعیاز جمله مفهوم هایی است که از زاویه هاي  -مشارکت عمومی مردم در توسعه اقتصادي . دشواریمواجه می سازد
دگاه ها در این تعریف کلینهفته مختلف با تلقی ها و برداشت هاي متفاوتبا آن برخورد شده است، اما نقطه اشتراك تمامی دی

است که مشارکت عامل اساسی و تعیین کننده در ترویج فرآیند رشد در تمامیجوامع بشري اعم از توسعه یافته و غیرتوسعه 
یافته به شمار می رود، به بیاندیگر مشارکت عمومی چیزي نیست که دیدگاه هاي مختلف با آن برخوردي منفی یا 

ول مشارکت به عنوان یک ارزش براي همه در پیشبرد برنامه ها، از بدیهیات است بدون همیاري و قب. حذفیداشته باشند
مشارکت مردم، توسعه مفهومی نخواهد داشت چرا که هر گامی که در راه رشد و توسعه برداشته می شود، باید با همراهی 

ناخت چگونگی مشارکت افراد در طرح هاي توسعه می بنابراین براي رسیدن به یک توسعه پایدار نیاز به ش. مردمانجام گیرد
  .باشد

نگاهی گذرا به تاریخ سرزمین ایران، به خصوص جامعه روستایی، بیانگر مشارکت هاي گسترده و گوناگون مردم در زمینه 
هاي متعدد فرهنگ باستانی ما نمونه هاي فراوانی از مقوله . است... اقتصادي و  - نظامی و اجتماعی  -هاي مختلف سیاسی 

در فرهنگ روستایی ایران روح مشارکت و همیاري نقش برجسته اي . مشارکت و همیاري در امور مربوط به مردم را داراست
در بطن این فرهنگ غنی نمونه هاي متعددي با توجه به گوناگونی و تنوع اقلیمی . در عرصه هاي اجتماعی داشته است
نمونه هاي روشنی از ... احداث مساجد، قنوات، کاروانسراها و. عی یافته می شوداجتما- کشور از مشارکت در امور اقتصادي 

عالوه بر این، شیوه هاي تولید و زندگی اجتماعی همراه با تنوع اقلیمی در . عملکرد فرهنگ غنی مشارکت در جامعه ما است



 

اشکال تولیدي بنه، صحرا، حراثه . ه استاجتماعی را به وجود آورد -کشور ما، اشکال مختلفی از مشارکت در امور اقتصادي 
و همچنین مشارکت و همیاري مردم در الیروبی قنات ها و انهار و واکنش دسته جمعی مردم در برابر حوادث طبیعی و 

هاى زیباى این نوع  جلوه. اجتماعی است-جنگ و حمله دشمنان از نمودهاي عمده مشارکت در عرصه هاي اقتصادي 
ساخت مسجد،مدرسه،حمام،پل (ها،امور عام المنفعه ها،عزادارى در موضوعاتفرهنگى مانند سوگوارىمشارکت را به وضوح 

 .مشاهده کرد...)انبار،قنات و آب
کردند،بلکه  پذیر مى فرسا براى مردم تحمل هاى مشارکت سنتى در جوامع روستایى ایران نه تنها کارهاى سختو طاقت قالب

ورى سبب  در واقع مشارکت سنتى از نظر اقتصادىو بهره.ساختند آور مى بخش و گاه نشاطامور را براى مردم روستاکارا،اثر
انگیز و شاد بدل شود و  کننده و یکنواخت،به کارى دل یافته شود و کارهاىخسته کاسه و سامان شد،نیروى افراد یک مى

 .یابى به هدف حاصل آید کارایى الزم براىدست
گشایى و دردل  روز ضمن کار،به عقده آورد که همکاران درشبانه ناسبى فراهم مىچنین،همکارى در روستا فرصت م هم

بندى کنند و ازآن  یا اطالعات پیشین و اطالعات فرهنگى را مرور و جمع، بپردازند و از یکدیگر اطالعات جدید بهدست آورند
  .)1369فرهادى،(نتیجه بگیرند

هاي اساسی در توسعه روستاها، عدم مشارکت مردم و یا  لذا تمامی علماي توسعه روستایی معتقدان یکی از محدودیت
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی  مشارکت پایین آنان در تصمیم گیریها و تصمیم سازي ها براي اجراي طرحها در زمینه

هاي مردمی و حضور آنان در ابعاد مختلف  به افزایش میزان مشارکت رسد، با ترغیب و تشویق مردم از اینرو به نظر می. است
 :محورهاي اصلی این استراتژي عبارتند از. بسترهاي الزم رشد و توسعه روستا فراهم خواهد گردید

 با مشارکت آنان نیازهاي مردم شناسایی تاکید بیشتر بر 

  مطالعه تا اجرا از ریزي برنامهمراحل مختلف تشویق و افزایش مشارکت مردم در 

 تشویق و ترویج مردم وسرمایداران محلی به اجراي طرحهایی که قادر به انجام آن هستند 

  البته یکی از الزم هاي مشارکت روستاییان ترغیب آنها با بحث تسهیل گیري می باشد 
ونقش مردم در فرآیند برنامه  برنامهدر روند تکاملی خود  نقش برنامه ریزان،  )دموکراتیک(ریزي مشارکتی  امروزه  برنامه

  . نقش برنامه ریز از داناي خردمند  به تسهیلگر تغییر ماهیت داده است.ریزي متحول نموده است  
 

 تسهیلگریبهمعنایسهلکردنشرایطوفرصتهاوفراهمکردنامکانبهرهگیریازفرصتهایمختلفاست
 ناساییکندتسهیلگربایدتکنیکهاییرابداندواستفادهکندتانظرمردمونیازهایآنهاراش.
 جمعاوریاطالعاتدقیقوعمیقکیفیازروستائیانبهمنظوربرنامهریزیباآنهابرایجامعهمحلیجزازطریقابزارتسهیلگریممکننیست.
دریکتعریفجامعترتسهیلگریبهمعنایدادنابتکارعملودادنافسارت.تسهیلگرییکابزاربرایبرنامهریزیوتعاملبامردماستنهیکتکنیکفانتزي.

  .دفضاییمناسببرایمشارکتفعالمردمبهخصوصآنهاییکهدرگذشتهمنزویماندهاند،میباشدصمیمگیریبهدستمردممحلیوایجا

 محدود مطالعاتی 
هاي روستایی دهستان بلهرات از توابع بخش میان روستاي داراي سکنه در قالب حوزه 21محدود مطالعاتی طرح متشکل از 

استان ق آخرین تقسیمات کشوري متعلق به این شهرستان طب.جلگه شهرستان نیشابور است که در جنوب آن واقع شده
شود و خود شامل  خراسان رضوي شناخته میدومین شهرستان پرجمعیت  ،پس از شهرستان مشهد و بودهخراسان رضوی



 

بخش مرکزي به مرکزیت شهر نیشابور، بخش : چهار بخش آن عبارتند از. استدهستان  13چهار بخش، هفت شهر و 
. زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه، بخش سروالیت به مرکزیت شهر چکنه و بخش میان جلگه به مرکزیت شهر عشق آباد

به مرکزیت بادآعشق هاي  شامل دهستانمورد مطالعه یعنی دهستان بلهرات درآن واقع شده  بخش میان جلگه که محدوده
 .است گلبوي سفلیبه مرکزیت روستاي بلهراتو دهستان فدیشهباد و دهستان غزالی به مرکزیت روستاي آشهر عشق 

دهستان بلهرات در جنوب شهرستان نیشابور قراردارد و هم مرز با دو شهرستان تربت حیدریه در جنوب شرقی و کاشمر در 
سمت ارتفاعات عمده این دهستان در جنوب آن قرار گرفته و ارتفاعات پراکنده و کم ارتفاع دیگري در ق. جنوب غربی است

هاي دشت و را زمینشرقی وجود دارد وبه طورکلی از جنوب دهستان به سمت شمال از ارتفاع زمین کاسته شده و بیشتر آن
 19روستاي بزق و استایش در ناحیه کوهستانی جنوب و 2روستاي دهستان،  21که از به طوري. شوداي شامل میجلگه

کیلومتر مربع  948مساحت تقریبی این دهستان . دهستان بلهرات قرار دارندروستاي دیگر در دشت و جلگه در نیمه شمالی 
داراي پارچه آبادي  21دهستان بلهرات با ، 1390هاي بهداشت در سال آمار خانه 1390طبق  سرشماري سال . است

نفر، و گلبوي  1036نفر،بزق با  1598ریگی با  دهستان،در بین روستاهاي خانوار بوده است و  3576نفرجمعیت و  11896
 .هستند ترین  روستاهاي دهستاننفر کم جمعیت 131، پرجمعیت ترین و حسین آباد بلهر با نفر 1143پایین با 

سایر روستاهاي داراي جاده . دسترسی به دهستان از طریق جاده اسفالته آرامگاه خیام  شهر نیشابور امکان پذیر است
روستاهاي نیمه غربی و جنوبی . مشخص شده است) 1- 1(شدند در نقشهآسفالته که در شمال و شرق دهستان واقع 

  دهستان هنوز از دسترسی به جاده آسفالته محرومند

  
  منطقه عمومی و راههاي روستایی منطقه بلهرات



 

    روش تحقیق 
ورد قبول تسهیل گري گروهی ، فرایندي است که در ان فردي که م. در این کار از روش تسهیل گري گروهی استفاده شد 

همه اعضاي گروه است و نقشی بی طرف دارد به اعضا کمک می کند تا مشکالت خود را تشخیص دهند ، راه حلهاي 
  .مناسب بیابند و تصمیمات درستی اتخاذ کنند و اثربخشی شان افزایش یابد

فرایند و ساختار گروهی کمک به  افزایش اثربخشی گروه از طریق بهبود بخشیدن به در این روش  وظیفه اصلی تسهیل گر
  .است

در پروزه هاي آبخیز داري اصل بر مشارکت مردم است و طبق قانون سازمان جنگل و مراتع براي اجرا و تخصیص اعتبار به 
پروژه هاي آبخیزداري نیاز به مطالعات مقدماتی  و تفضیلی دارد و از طرفی  سازما نهاي دولتی اعتباري براي مطالعات 

د و لذا در ابتدا کار روستاییان باید هزینه هاي مطالعات  را پراخت نماییند و این کار به دالیلی مانند اختصاص نمی دهن
وجود خشکسالی هاي مستمر و کاهش درامد روستاییان و همچنین مشخص نبودن جواب مطالعات در روستاها بسختی 

در طرح ساماندهی روستایی دهستان بلهرات .  و عمال موفقتی در این راه براحتی صورت نخواهد گرفت. انجام میگیرد
  .نیشابور از روش تسهیل گري گروهی در مشارکت روستاییان استفاده گردیدو  این موفقیت حاصل گردید

  نتایج و بحث 
در چندین روستا قنات ها خشک شده بود و .  در منطقه سالها خشک سالی مستمر فقر عمومی را در منطقه ایجاد کرده بود 

منتظر این بودند که کی یارانه آنها .مردم ناامید از هم چیز نه پولی داشتند که مهاجرت نمایند نه دیگر توان انجام کاري 
انی را یاد آوري می کردند که قناتشان پر آب بود و کشت وکاري براي خودشان وقتی نشان با حسرت زم. پرداخت می گردد

حال در این جامعه اي بخواهید . داشته اند آهی می کشیند و می گفتند اگر نبود همین یارانه ما از گرسنگی تلف شده بودم
در قدم اول محال ارزیابی می شد اما  پول نقد بدهند چه کار مشکلی است و شاید در) نه انجام کار(پول نقد براي مطالعات 

روستا مردم با وجود فقر بسیار زیاد اعتبار مورد نیاز  3این روش تسهیل گیري که در روستاهاي مورد نیاز انجام گرفت در 
براي مطالعه قنات روستا را متقبل شدند و همچنین در یک  روستا نیز مردم هزینه انجام تفضیلی پروژه بند خاکی را 

که بعد توانستند با این مطالعات اعتبار الزم براي دو قنات تامین و یک قنات و بند خاکی نیز در اولویت . ت نمودندپرداخ
  .هاي بودجه اي استناداري خراسان رضوي قرار گرفت
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The role offacilitatorinrural participationinwatershed managementprojects 

 
Seyed Ahmad Mohaddes Hosseni 

 
The principle ofpublicparticipationinwatershed management projectsAccording to theLaw 
onForests and range and watershed Organizationfor implementationand allocating 
fundstowatershed management projectsrequiredetailedstudiesand preliminaryandfinal 
stateofthe partyorganizationsdo notallocatecreditforstudies.Thus, 
wemustworkandvillagerspaythe costs ofthestudiesandtheworkfor reasonssuch 
ascontinueddroughtand reducerural incomesandno clearansweras well asstudiesdonein the 
villageshard. AndpracticallySuccesswill not 
beeasy.BlhratruralvillagesinNeyshaburPlanoffacilitatingtheparticipation of villagerswere 
used forthis successwas achieved. Facilitationofprocedures andskills 
thathelptosimplifythingsandfacilitatorwho hasmake thingseasier.Facilitatingaprocessin 
which an individualwhoisacceptable to 
allmembersandimpartialroleistohelpmembersidentifytheir problems, findsolutionsandmake 
the right decisionsandincreasetheireffectiveness.Thefacilitatorwasneededin 
villagesinthreeruralpeoplein povertydespitethe immensesubterraneanvillagehave 
madecredit available tostudy.As wellaspeoplein a villageDetailedprojectcostwaspaidsoil 
dam. 

 
  
 
  
 
 
 
 


