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Local non-governmental organizations (NGOs) represent participation of the people and pave the way of 
sustainable development objectives. This research mainly aimed to investigate the conditions and out-
comes of the development of local NGOs in the villages of Roshtkhar County. The required data for the 
study were obtained through semi-structured interviews with a selected sample of founders and active 
members of NGOs (n=27). Using conventional coding process of Grounded theory, the interview texts 
were analyzed and the findings of the analysis matrix template were compiled by 85 open codes, 24 axial 
codes, and 7 selective codes. With regard to the designed pattern, NGOs in rural areas of Roshtkhar Coun-
ty have been founded by certain objectives and factual conditions such as economic and social factors as 
well as influence of internal and external factors, and also context conditions like ecological, cultural, and 
religious ones. Thus, the expansion of these organizations in susceptible rural areas has resulted in various 
social, economic, and environmental outcomes. Most important problems facing NGOs in rural areas are 
people’s misunderstanding of the functions of NGOs in the village, shortage of budget, cultural poverty, 
NGOs’ unsuccessful previous experiences, and negative attitudes towards NGOs in rural areas.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the human communities whose 
urgent development has been paid at-
tention to more than ever is rural com-
munity, a community that its underde-
velopment makes it always a vulnerable 

society in rural development programs in spite of its vast 
participation in social-economic sector. Local non-gov-
ernmental  organizations (NGOs) as the representation 
of people’s participation pave the way toward sustain-
able development goals. Local NGOs function in various 

ways around the world and regarding its verbal context 
are referred to a variety of organizations. In its broadest 
term, NGO refers to an  organization that is not directly 
part of the government, but plays a very important role 
as an intermediary  between people (community atoms) 
and authorities and even the community itself. In general, 
institutions are rules of the game in a society, or more de-
liberately, are the constraints  imposed by human beings 
who form mutual relations of humans with each other. 

2. Methodology

According to the research paradigm, this study is a 
qualitative research and has been conducted  to explore 
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the effects and outcomes of NGOs in rural areas. In this 
study and based on the Grounded  theory, we used the 
qualitative semi-structured sound interviews to collect 
the related information and data. The  study population 
comprised founding and directing board members of 
non-governmental organizations   (Young Farmers and 
Rural Micro-credit Fund clubs) in 10 villages of Rosht-
khar County. In performing interviews, we used purpo-
sive sampling technique, including remarkable and exem-
plary subjects   (interviews with experienced, well-known 
and with the ability to provide the required  information), 
snowball method (interviews with those introduced by 
other samples), and  convenience method (interview with 
available samples and repeating interviews with samples 
who provided  comprehensive information in order to gain 
additional points or removing existing ambiguities  with 
respect to the information required and the progress made 
in achieving the theoretic saturation and  conceptual rich-
ness). Choosing the samples and data collection process 
continued until reaching  theoretical saturation level or 
useful information threshold. In this regard, 27 subjects 
(n=72) were interviewed (17 males and 10 females). In 
total,33interviews(including27interviewsinthefirst
phase and 6 cases of repeated interviews)  were carried 
out. For conducting systematic interviews, an interviewer 
protocol(includingtechnicalspecificationsandkeyques-
tions) was compiled and used.

 3. Results

In this study, analysis and presentation of results of 
the interviews was based on combination of conceptual 
 categorization coding and the common coding process 
in Grounded  Theory, including three coding process of 
opencoding,axial,andselective,andfinallyfiguringout
the related themes and concepts. These steps are always 
linked together  and overlap, and step by step takes a more 
abstract form with respect to the original text. During the 
coding in  this study, some codes or actually themes and 
concepts were derived directly from the content of the  in-
terviews and interviewees' statements (Expressed codes) 
and others were realized by the researcher with  regard to 
the concepts and contents taken by the review of current 
literatureinthefieldofNGOsandempiricalevidence(de-
fault codes or researcher-made codes). After  compiling 
open codes (85 codes) through qualitative content analy-
sis and directly from the words of the  interviewees, in the 
next stage, i.e., axial coding, we started to choose themes 
and core concepts from open codes. In the meantime, we 
tried to choose those codes (from open codes) that could 
represent and cover other codes and be categorized  under 
some themes. In other words, if open codes were consid-

ered as micro concepts and themes, then the axial codes 
  (24 codes) are framework or general concepts. Finally, by 
reviewing and conceptual classification of axial codes,
the macro concepts and selective codes (7 codes) were 
derived. These codes are components of plotting the  rep-
resentative pattern of NGOs status in rural areas.

 4. Discussion

NGOs in rural areas have developed due to convergence 
and synergy of different systems in a given context with 
the objectivs and causes such as economic, social causes 
and influenceof internal and external factors, aswell as
 underlying conditions like ecological conditions, culture 
and religion or beliefs. The growth and development of  
these organizations in susceptible rural areas has contrib-
uted to important economic results such as preserving wa-
ter resources, agricultural land consolidation, extension of 
the area under  cultivation of products compatible with the 
area, business development, educating modern methods of 
 agriculture, processing agricultural products, also social 
results such as creating spirit of belonging among  rural 
youth, empowering rural women and girls, and increasing 
collaborationandcooperationamongvillagersandfinally
environmental results such as using indigenous knowledge 
to eliminate pests and increasing people's understanding 
and cooperation in environmental  protection. 

5. Conclusion 

Thefindingsof this research indicate themultipleeffects
of NGOs on people’s lives in rural areas and also the 
mutualinfluenceofinternalandexternalfactorsoncre-
ating these institutions. Accordingly, we can conclude 
that rural non- governmental organization (Young Farm-
ers Club) in the studied villages is not merely an unof-
ficialandpromotiveorganizationandtheintermediary
between individual people and the ruling  authorities, 
but it has executive functions and active in various so-
cial,cultural,economic,andenvironmentalfields,that
represents a multi-functional feature of active NGOs 
in rural areas. From the perspective of this pattern, the 
status of NGOs  in rural areas is like a process that its 
development and maintenance needs the availability of 
various factors and they continue to function by provid-
ing these conditions like a network.
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سازمان های مردم نهاد محلی )سمن ها( به عنوان نمود مشارکت مردم، تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار می سازند. هدف عمده تحقیق 
حاضر، بررسی شرایط و پیامدهای تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی در روستاهای شهرستان رشتخوار است. اطالعات الزم برای تحقیق، 
 .)n-27( از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه ای برگزیده از هیأت مؤسسین و اعضای فعال سازمان های مردم نهاد به دست آمده است
با استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم نظریه بنیانی، متن به دست آمده از مصاحبه ها تحلیل شده و یافته های حاصل از تحلیل ساختاری 
ماتریسی شامل کدهای باز )85 کد(، محوری )24 کد( و انتخابی )7 کد( تدوین شده است. با توجه به الگوی طراحی شده، سازمان های 
مردم نهاد در مناطق روستایی شهرستان رشتخوار با اهداف و شرایط علّی همچون )عوامل اقتصادی، اجتماعی و نفوذ عوامل داخلی و 
خارجی( و شرایط زمینه ای مشخص )شرایط بوم شناختی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی( به وجود می آیند و توسعه این سازمان ها در مناطق 
مستعد روستایی به آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مختلفی منجر شده است. از مهم ترین مشکالت پیش روی این سازمان ها در 
مناطق روستایی می توان به عدم درک کامل مردم از کارکرد سمن در روستا، کمبود بودجه، وجود فقر فرهنگی، تجربه ناموفق سمن های 

قبلی و وجود دیدگاه منفی به سمن ها در مناطق روستایی اشاره کرد.

کلیدواژه ها: 
سازمان مردم نهاد 

)سمن ها(، نظریه بنیانی، 
شهرستان رشتخوار، توسعه 

روستایی

تاریخ دریافت: 09 تیر 1395
تاریخ پذیرش: 21 آذر 1395

مقدمه

سازمان مردم نهاد یا به اختصار »سمن« یا 1NGO به شکل های 
بافت  به  توجه  با  و  استفاده می شود  مختلف در سراسر جهان 
کالمی که در آن استفاده شده است، به انواع گوناگون سازمان ها 
به  معنایش،  کلی ترین  در  مردم نهاد  سازمان  می کند.  اشاره 
سازمانی اشاره دارد (Clare, 2001) که مستقیماً بخشی از دولت 
محسوب نمی شود؛ اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین 
فردفرد مردم )اتم های اجتماع(، قوای حاکم و حتی خود جامعه 
 (Shahbahrami, Pishgahifar, Zalpoor, & Bakhtiyari, می کند  ایفا 
.(2010 پیرو تعاریف متعدد و کلی سازمان مردم نهاد در سطح 

بین المللی، آنچه در اصطالح در کشور ما »سازمان غیردولتی« 
خوانده می شود و درباره آن داوری می گردد، نزد همگان تصویر 
دقیق و روشنی ندارد؛ هرچند در متون علمی رشته های علوم 

1. Non-Governmental Organization

اداری یا جامعه شناسی نیز از تعاریف مشخصی تبعیت نمی شود. 
علت آن است که موضوع آن )یعنی سازمان غیردولتی( در فرایند 
عملکرد های  و  گرفته  نشأت  گوناگونی  بسترهای  از  رشد خود 
متفاوتی نیز داشته است (Saeedi, 2014). با این وجود مرور تاریخ 
گذشته کشورمان نشان می دهد ایران سرشار از الگوهای مشارکت 
اجتماعی بوده  است. به طور مثال، می توان از تشکل های سنتی 
مانند وقف و نذر، گروه های همشیر یا واره، بنه و صحرا و غیره نام 
برد که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه 

خدمات اساسی ظاهر شده اند. 

 گرچه برخی از این نمونه های مشارکت همچنان ادامه دارد، 
گسترش و تعمیق آنها نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد 
شرایط ساختاری مناسبی است که این تشکل ها و سازمان های 
اخیر  سال  چند  در  راستا  همین  در  کند.  نهادینه  را  مردمی 
 (Namazi, 2001; سازمان های غیردولتی فراوانی تشکیل شده اند
 Behrang, Kazemiean, Norani Nezhad, Asardari, & Mafi, 2013)

1- دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
2- دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3- استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
4- استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها )منطقه مورد مطالعه 
روستاهای شهرستان رشتخوار(

خدیجه جوانی1، *خدیجه بوزرجمهری2، حمید شایان3، مریم قاسمی4
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سازمان های مردم نهاد، به طور کلی با تأکید بر سه اصل داوطلبانه، 
غیرانتفاعی و غیرسیاسی تأسیس می شوند. بودجه این سازمان ها 
از طریق کمك های مردمی، سازمان های دولتی، دولت یا ترکیبی 
به صورت  از سازمان ها،  تأمین می شود. بعضی  از طرق مذکور 
نیمه مستقل، وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می دهند؛ در 
شرایطی که برخی از آنها هیچ فعالیت سیاسی ندارند. برخی دیگر 
به منظور تأمین منافع اعضای خود به رایزنی در دولت میپردازند 
اهداف  به  رسیدن  برای  همواره  سازمان ها  این   .(Saeedi, 2014)

گوناگونی فعالیت می کنند که معموالً در جهت پیشبرد اهداف 
زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعضا قرار دارند. از 
آن جمله می توان به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه ها 
و مردم به رعایت حقوق بشر، باال بردن سطح رفاه اقشار محروم 

.(Moghimi, 2004) و آسیب پذیر جامعه از جمله زنان اشاره کرد

سازمان های غیردولتی را بر اساس معیارهای گوناگون از جمله 
موضوع فعالیت و سطح فعالیت به گونه های مختلفی تقسیم بندی 
و  اجرایی  گونه  دو  به  را  سازمان ها  این  جهانی  بانك  می کنند. 
ترویجی طبقه بندی کرده است. سازمان های اجرایی یا عملیاتی 
بر اساس گستره فعالیت به چهار دسته سازمان های غیردولتی 
می شوند  تقسیم  بین المللی  و  ملی  شهرمقیاس،  محله محور، 
ترویجی  سازمان  اصطالح   .(Asian Development Bank, 2010)

اساس  بر  همچنین  دارد.  اشاره  سازمان ها  فعالیت  موضوع  به 
فعالیت، سازمان های غیردولتی به شش گروه سازمان های رفاهی، 
سازمان های فعال در زمینه نوآوری های فنی، پیمانکاران خدمات 
توسعه  خودیاری،  محور  حول  که  توسعه  سازمان های  دولتی، 
اجتماعی و ایجاد دموکراسی فعالیت دارند، سازمان های حمایت 
از فقرا و گروه ها یا شبکه های حمایتی تقسیم شده اند. بر اساس 
موضوع فعالیت، سازمان های غیردولتی را می توان به چهار دسته 
تبلیغاتی، تخصصی، عام و بشردوستانه طبقه بندی کرد. به لحاظ 
جهت گیری نیز سازمان های غیردولتی در چهار گروه، جهت گیری 
خیریه، جهت گیری خدماتی، جهت گیری مشارکتی و جهت گیری 
 (Deputy of the NGO Center توانمندسازی طبقه بندی می شوند
for Social and Cultural Affairs, Department of the Interior, 2011)

برخی تحقیقات نشان داده اند سازمان های مردم نهاد فعال در 
روستاها به عنوان سازمان های غیررسمی با هدف جلب مشارکت 
مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنان، توانسته اند نقش 
 (Berari, Motahari Asl & Razavi Khorasani, 2012; مؤثری ایفا کنند
(Abdolahi, 2008 دراین پژوهش نیز سعی شده است فعالیت ها، 

آثار و پیامد های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت تنها 
سازمان مهم مردم نهاد رسمی ثبت شده روستایی در شهرستان 
رشتخوار یعنی »باشگاه کشاورزان جوان« بررسی و تحلیل شود. 
»باشگاه کشاورزان جوان« سازمانی مردم نهاد و رسمی با ضوابط، 
اساسنامه و ساختار مردمی ویژه کشاورزان و روستاییان است 

که از سال 1385 در روستاهای استان خراسان رضوی تشکیل 
شده است. این نهاد با به کارگیری رویکردهای مختلف آموزشی، 
فرهنگی و هنری در زمینه کارآفرینی و توسعه بخش کشاورزی با 
 (Ministry of Agriculture, 2006) اهداف معین تشکیل شده است
اهداف این تشکل فراهم ساختن زمینه های مشارکت جوانان به 
بخش  توسعه  اهداف  به  فردا، جهت دستیابی  مثابه کشاورزان 
پویایی  و  شکوفایی  برای  بسترسازی  و  روستایی  و  کشاورزی 
ظرفیت های ذهنی، شخصیتی، دانشی و مهارتی جوانان روستایی 
بوده است (Bozarjmehri, & Javani, 2014). در این پژوهش درپی 
شناسایی و تحلیل فرایند شکل گیری، آثار و پیامدهای مختلف 

این تشکل در منطقه موردمطالعه هستیم.

مروری بر ادبیات موضوع

نهادگرایی ایده ای کهن است که طرح آن در مجامع علمی به 
اوایل قرن بیستم برمی گردد (Coulson, 2007). به طور کلی نهادها، 
قوانین بازی در جامعه اند. به عبارتی سنجیده تر، قیودی هستند 
وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان ها را با یکدیگر 

 .(Roknodin Eftekhari, & Badri, 2012) شکل می دهند

 نهاد و نظریه نهاد در  علوم سیاسی، جامعه شناسی، جغرافیا، 
برنامه ریزی و به ویژه در حوزه های مرتبط با حکمروایی و سازمان، 
نظریه های  کلی  طور  به   .(Cernea, 2007) است  ردیابی  قابل 
موجود در حوزه نهادگرایی و توسعه و شواهد و مطالعات تجربی 
نشأت گرفته از آن نشان می دهد نهادها نقش مهم و زیربنایی 
در توسعه ایفا می کنند و چه بسا بدون وجود نهادهای کارآمد، 
توسعه صورت نمی گیرد. این امر به ویژه در ارتباط با توسعه پایدار 
اهمیت بیشتری یافته است که در عرصه توسعه شهری، محلی 
و منطقه ای به صورت مشخص نمود یافته است. توجه به رویکرد 
نهادگرایی جدید در مباحث توسعه به ویژه توسعه اقتصادی به 
منطقه ای  و  محلی  توسعه  کالسیك  رویکرد های  ناتوانی  دلیل 
و شکست آنها در تبیین چرایی نابرابری های منطقه ای و ارائه 
راهکارهای مناسب بوده است. به عبارت دیگر ورود نهادگرایی به 
مباحث توسعه منطقه ای و محلی از دهه 1990 شروع شد؛ زیرا 
ناتوانی رویکرد های توسعه ای کالسیك باال به پایین که بر رشد 
اقتصادی تأکید بیش از حد داشتند، توسعه ای ناپایدار را به دنبال 

.(Korten, 1990) داشته است

توسعه و تحول جوامع و همچنین فرایند جهانی سازی در قرن 
بیستم موجب اهمیت یافتن سازمان های مردم نهاد شد. معاهدات 
و سازمان های بین المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش 
از حد بر منافع مؤسسات مالی بزرگ متمرکز و در اقدامی برای 
متعادل کردن این روند، سازمان های غیردولتی با تأکید بر مسائل 
بشردوستانه، در راستای کمك به توسعه پایدار تأسیس شدند که 
نمونه بارز آن اجالس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه 
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ژانویه در شهر داووس2 سوئیس برگزار می شود و رقیب اجالس 
 .(Shakori, 2011) اقتصادی جهان است

امروزه، پیرو تغییرات نگاه به توسعه در سطح بین المللی در 
سازمان های  روستایی،  توسعه  نهادی  تکثرگرای  محیط های 
غیردولتی همواره به گسترش روابط تعاملی با سایر ساخت های 
مدنی جامعه از جمله سازمان های بومی و محلی به عنوان عاملی 

پایدار و سازنده توجه دارند. 

الکساندر اوستلوالدر3 )2003( در تحقیقی نشان داد بسیاری 
و  توسعه یافته  کشورهای  در  مستقر  غیردولتی  سازمان های  از 
سازمان های غیردولتی بین المللی به این نتیجه رسیده اند که کار 
مستقیم با سازمان های محلی و غیردولتی در مناطق عملیاتی 
ثمربخش تر از درگیری مستقیم اجرائی است؛ زیرا به جای آنکه 
چنین سازمان هایی از بیرون برای توسعه و عمران محلی تماس 
برقرار کنند، می توانند از طریق سازمان های محلی به نحو مطلوب 
مشارکت مردم محلی را در فعالیت های مربوط به حل مسائل 
خویش جلب و نهادینه سازند. اورمزدی )2011( و فال سلیمان 
کرده اند  عنوان  جداگانه  تحقیقات  در  نیز   )2011( و حجی پور 
سازمان های مردم نهاد در روستاها به عنوان بازوان اجرایی و حامیان 
دولت در روستاها به شمار می آیند و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
اجتماعی و فرهنگی متقابل در این مناطق دارند و موجب تقویت 
روحیه مشارکتی، بهره مندی از دوره های آموزشی، باال رفتن سطح 
آگاهی ها و توانمندی ها، ایجاد تنوع شغلی، کاهش وابستگی و در 
نهایت آشنا شدن با سازوکار اداری می شوند. این عوامل انگیزه و 

پایداری الزم را برای ادامه فعالیت ها در روستاها موجب می شود.

»سازمان های  عنوان  با  تحقیقی  در   )2014( مقدم  صبحی 
مردم نهاد محلی: شرایط، تعامالت و پیامدها« در روستای کیخای 
شهرستان زابل به این نتیجه رسیده است که تشکیل این سازمان ها 
)بوم شناختی،  زمینه ای  شرایط  تأثیر  تحت  کیخا  روستای  در 
اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی(، شرایط علّی )ارتباط و انسجام 
درونی و عوامل اقتصادی( و شرایط مداخله گر )نفود فناوری و نفوذ 
بیرونی( به وجود آمده است. تشکیل این سازمان زمینه ایجاد 
)نظارت  است  آورده  فراهم  را  مسؤوالن  و  مردم  بین  تعامالتی 
و ارزیابی مردم و تضادهای داخلی( و پیامدهایی را برای مردم 
به همراه داشته است )آموزشی و یادگیری، توانمندسازی زنان، 
بهداشتی و زیست محیطی، اجتماعی و جهان شهری، اقتصادی و 
عمران روستایی و روان شناسی(. بوزرجمهری و جوانی )2014( در 
پژوهشی با عنوان عملکرد تشکل های غیردولتی با تأکید بر باشگاه 
کشاورزان جوان، درخصوص توسعه پایدار روستاهای شهرستان 
تربت حیدریه به این نتیجه رسیده اند که بزرگ ترین مشکل پیش 
روی این تشکل کمبود بودجه و بی اعتمادی مردم به این نهاد 

2. Davos
3. Alexander Osterwalder

و کم شدن انگیزه جوانان است. نیواز4 )2000( تأثیر برنامه های 
سازمان های غیردولتی و مردم نهاد، به ویژه برنامه های اقتصادی را 
در توانمند سازی زنان بررسی کرده و در مطالعه ای کیفی در دو 
روستای پانچروخی و آتهاروی بنگالدش با بیست زن که دست 
کم چهار سال در برنامه های سازمان های مردم نهاد و غیردولتی 
شرکت داشتند، مصاحبه عمیق انجام داده است. نتایج، نشان 
دهنده این واقعیت است که درک زنان از خود و کنترل بر منابع 
مادی و روابط اجتماعی شان بهتر شده و آگاهی و تحصیالتشان 

نیز افزایش یافته است.

برنامه های  تأثیر  به  تحقیقی  در   )2005( سلطانا5  و  ایسالم 
نشان  و  پرداخته اند  روستایی  زنان  بر  غیردولتی  سازمان های 
انسانی  به حقوق  زنان  است  برنامه ها موجب شده  این  داده اند 
خود پی  ببرند و سعی کنند زندگی و شرایطشان را تغییر دهند. 
هندی و کاسام6 )2006( در تحقیقی با عنوان »نقش سازمان های 
غیردولتی روستایی در توانمند سازی زنان روستایی« به این نتیجه 
رسیده اند که برنامه های سازمان های مردم نهاد منجر به افزایش 
کارایی زنان می شود. مطالعه آنها در مصاحبه با 72 زن در هند 
نشان داد شرکت و آموزش در برنامه های سازمان های مردم نهاد 
موجب تغییرات و ارتقای »خودتوانمندسازی«، »خودکارایی« و 

»خودبهینه سازی زنان« می شود.

به طور کلی همه این موارد بیانگر این موضوع است که این 
پیامدهای  و  اثرات  درونی،  مشکالت  برخی  وجود  با  تشکل ها 

مثبتی در توسعه پایدار و زندگی مردم روستایی داشته اند.

روش شناسی تحقیق

این پژوهش از منظر پارادایم  تحقیق، جزو تحقیقات کیفی 
محسوب می شود و با هدف اکتشافی به انجام رسیده است )آثار 
و پیامدهای تشکل های مردم نهاد در روستاها(. در این پژوهش، 
از روش نظریه بنیانی و شیوه مصاحبه کیفی و نیمه ساختارمند7 
برای گردآوری اطالعات و داده ها استفاده شده است. مشارکت 
اعضای هیأت مدیره و هیأت مؤسس  را  کنندگان در پژوهش 
سازمان های مردم نهاد )باشگاه کشاورزان جوان و صندوق اعتبارات 
خرد روستایی( در ده روستا از شهرستان رشتخوار تشکیل داده اند. 
در انجام مصاحبه ها از روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی موارد 
نوعی و بارز8 )مصاحبه با افراد با تجربه، شناخته شده و با توانش 
و آمادگی ارایه  اطالعات موردنیاز( و گلوله برفی9 )مصاحبه با افراد 
معرفی شده از سوی سایر نمونه ها( بهره گرفته شده است. اندازه 

4. Newaz
5. Islam & Sultana
6. Handy & Kassam
7. Semi-structured deep interview
8. Typical cases
9. Snow balling 
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نمونه و فرایند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظری10 یا آستانه 
سودمندی اطالعات قابل دسترس11 ادامه یافت. بر مبنای این 
چارچوب، 27 نمونه مورد مصاحبه قرار گرفت که از این تعداد 17 
نفر مرد و 10 نفر زن بودند. در مجموع، 33 مورد مصاحبه )شامل 

27 مصاحبه  در مرحله اول و 6 مورد تکرار مصاحبه( انجام شد. 

برای رسیدن به روایی و پایایی الزم، عالوه بر گزینش گیری 
هدفمند نمونه ها برای مصاحبه گری توأم با تدوین و روش مند 
نمودن مراحل مختلف کار پس از تدوین چارچوب کلی مصاحبه  
و گزینش نمونه ها، ابتدا غایت پژوهش با آنها در میان گذاشته 
شد و سؤال ها یا محورهای موردنظر برای مصاحبه در اختیار آنان 
قرار گرفت. طی مصاحبه نیز تالش شد با طرح مفاهیم، مضامین 
و مصادیق مرتبط با پرسش های محوری به مثابه نقاط عطف 
موردنظر  مسیر  به  گفت وگو  جریان  هدایت  زمینه  گفت وگو12، 
فراهم شود تا از ورود پاسخ ها به حوزه فنی و تخصصی و مسایل 
با  و  پرهیز شده  اطالعات سطحی مصاحبه شوندگان  و  روزمره 
هدایت روند اندیشه ورزی، ژرفابخشی و جمع بندی دیدگاه های 
حول  کلیت مدار13  مشترک  درک  یك  شکل گیری  به  آنان، 

محورهای مورد بحث کمك شود.

از دیگر تدابیر می توان به شفاف و صریح ساختن14 پرسش های 
پاسخگویان،  موردنظر  شرایط  در  مصاحبه  انجام  شده،  مطرح 
بازنگری اولیه و بازتکرار مصاحبه در موارد معین، تنوع بخشی به 
پرسش های مطرح شده )از طریق شکستن پرسش های محوری( و 
نحوه طرح آنها، تنوع در روش های پیشبرد مصاحبه و نمونه های 
برگزیده )سه جانبه گرایی15(، اطمینان بخشی به مصاحبه شوندگان 
شده  ارائه  اطالعات  قبال  در  امانت  و  ماندن  محرمانه   درباره 
جهت تسهیل ابراز دیدگاه های ژرف آنها )پرهیز از بیان صرف 
کلیشه ای(،  اظهارات  یا  محافظه کاری  روزانه،  دل مشغولی های 
ارایه شده جهت  آنها در جمع بندی دیدگاه های  مشارکت دهی 

10. Theoretical saturation
11. Usefulness threshold of available information
12. Turning points of dialogue 
13. Comprehensive common understanding
14. Crystallization
15. Triangulation 

مضمون مدار16  واگویه سازی  و  متقابل  برداشت های  نزدیکی 
با  پیوند  در  آنها  مفهومی  طبقه بندی  و  مصاحبه  برگرفته های 
یافته های مصاحبه )جهت حفظ پیوند منطقی و مفهومی یافته ها 

با داده ها و اطالعات برگرفته از مصاحبه( اشاره نمود. 

پس از تدوین پرسشنامه و آمادگی مصاحبه شونده ها طبق برنامه 
زمان بندی شده، از طریق گفت وگو حول پرسش های محوری )به 
جای پرسش و پاسخ(، ثبت شنیداری و نوشتاری مصاحبه ها و 
سپس پیاده سازی متن گفت وگوهای صورت گرفته حول سؤاالت 
محوری در قالب فرم های تدارک دیده شده اقدام گردید. پس از 
گردآوری فرم ها و پیاده سازی متن شنیداری مصاحبه ها، نسبت به 

پاالیش، بازخوانی، دسته بندی و ارایه یافته ها اقدام شد. 

یافته ها 

در این تحقیق، تحلیل و ارایه یافته های حاصل از مصاحبه گری 
روند  نیز  و  موضوعی  طبقه بندی شده  کدگذاری  رویه  ترکیب  بر 
کدگذاری رایج در نظریه پردازی زمینه زا )نظریه بنیانی( مشتمل بر 
فرآیند سه گامه کدگذاری باز، محوری و انتخابی17 و در نتیجه، تلفیق 
مضامین و مفاهیم حاصله استوار بوده است. این مراحل همواره باهم 
در پیوند بوده و همپوشانی دارند و به ترتیب نسبت به متن حالتی 

انتزاعی تر و تفسیری تر به خود می گیرند )تصویر شماره 1(. 

کدگذاری داده ها

در جریان کدگذاری، برخی از کدها یا در واقع مضامین و مفاهیم، 
به طور مستقیم از متن مصاحبه ها و گفته های مصاحبه شوندگان 
برگرفته شده است )کدهای بروزیابنده18( و برخی دیگر به صورت 
از  شده  برگرفته  مضامین  و  مفاهیم  به  عنایت  با  محقق ساخته 
مرور مبانی نظری و ادبیات رایج حوزه سازمان های مردم نهاد و 
شواهد تجربی به دست آمده است )کدهای پیش ساخته یا کدهای 
محقق ساخته( و به منظور بازنمایی دیدگاه های پاسخگویان در قالب 

مفاهیم رایج به صورت نمونه در جدول شماره 1 مطرح شده اند. 

16. Thematic-based 
17. Open coding, Axial coding and selective coding 
18. Emerging codes

تدوین پروتکل و پرسش هاي 
محوري

پیاده  کردن مصاحبه  متنمصاحبه
استخراج و تبیین گویه ها و 

مفاهیم )کدهاي باز( 

ساخت دهي طبقات موضوعي 
خرد )کدهای محوری( بر 

اساس پیوند 

دسته بندي گویه ها و مفاهیم نمایای کدهای محوری در قالب کدهای انتخابی: تشکیل طبقات موضوعي 
کالن

ارایه یکپارچه یافته ها )ساختار ماتریسي( پردازش یافته ها: ترسیم الگو

تصویر 1. سیر روش شناختي تحلیل اطالعات و داده ها
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اهداف تشکیل سازمان مردم نهاد 

پس از آنکه کدهای باز )85 کد(، از طریق تحلیل محتوای 
برگرفته  مصاحبه شوندگان  گفته های  از  مستقیم  به طور  کیفی 
شد، در مرحله بعد یعنی در طی کدگذاری محوری، مضامین 
و مفاهیم محوری و نمایا از بین کدهای باز گزینش شدند. در 
این بین، تالش شد از بین کدهای باز، آن کدهایی انتخاب شوند 
که برای بازنمایی و پوشاندن دیگر کدها و شکل گیری مقوله ها 

قابلیت دارند. در واقع اگر کدهای باز به مثابه مفاهیم و مضامین 
خرد در نظر گرفته شوند، کدهای محوری )24 کد( نقش سازه ها 
یا مفاهیم کلی را ایفا می کنند. سرانجام با مرور و دسته بندی 
انتخابی )7 کد(، طبقات مفهومی  و  مفهومی کدهای محوری 
کالن و کدهای انتخابی شکل گرفت. این کدها نقش مؤلفه ها را 
در ترسیم الگوی نمایای وضعیت سمن  در مناطق روستایی ایفا 
می کنند. بر پایه یافته های ارایه شده در جدول شماره 2، اهداف 
کد  از 14  روستایی  مناطق  در  مردم نهاد  سازمان های  تشکیل 

جدول 1. بخشی نمونه وار از مرحله اول پردازش نتایج: تبدیل متن مصاحبه ها به کد

مصاحه
کدهای استخراج شده )کدهای باز(پاسخمضمون پرسش شونده

هدف ایجاد سمن )باشگاه 1
کشاورزان( در روستا

با توجه به دغدغه جوانان روستایی، و نبود سمن همه شمول در حوزه های 
مختلف و جهت استفاده از خرد جمعی و تمام ظرفیت و اندیشه جوانان و 
دانش بومی زنان و مردان در روستا ضرورت ایجاد سمنی همچون باشگاه 

کشاورزان جوان احساس شد. و در 1387 تاسیس گردید.

توجه به نیاز جوانان، استفاده از تمام 
ظرفیت های روستاییان، استفاده از 

دانش بومی.

فرآیند ادامه فعالیت سمن از 2
آغاز شکل گیری تاکنون

روند فعالیت سمن در روستا نوسان دارد و برخی مواقع کیفیت اولیه را ندارد. 
که روند ادامه آن بستگی به ترویجی دارد که هیئت موسس و دبیر سمن 

انجام می دهند.

نوسان فعالیت سمن ها، نقش ترویج 
در ادامه فعالیت ها، نقش هیئت 

موسس در فعالیت اعضاء

جدول 2. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن اهدف تشکیل سازمان مردم نهاد باشگاه کشاورزان جوان

طبقه موضوعی خرد )کدهای درصدفراوانیکدردیف
محوری(

طبقه موضوعی کالن 
)کدهای انتخابی/ گزاره ها(

721استفاده از دانش بومی1

استفاده از تمام ظرفیتها

اهداف تشکیل سازمان مردم 
نهاد

3194استفاده از تمام ظرفیت های روستاییان2

2061استفاده از خرد جمعی3

1545استفاده از توانایی زنان روستایی4

1442تقسیم کار بین جوانان روستایی5

افزایش همکاری و انسجام بین 
جوانان روستایی

1030ایجاد کار گروهی6

1545تعامل و همکاری7

2576انسجام فعالیت جوانان8

2782ایجاد روحیه نشاط در بین جوانان9

3297توجه به نیاز جوانان10

ماندگاری جوانان در روستا

1545بروز رسانی اطالعات و توانمندی جوانان روستایی11

1030راهکارهای پر کردن اوقات فراغت جوانان12

3091هدف دادن جوانان در اشتغال زایی13

2060مقابله با روستا گریزی14
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بارگذاری شده به سه طبقه موضوعی خرد یا کد محوری شامل: 
استفاده از تمام ظرفیت ها، افزایش همکاری و انسجام بین جوانان 
روستایی و ماندگاری جوانان در روستا استخراج گردید. در این 
بین بیشترین فراوانی »توجه به نیاز جوانان«، »هدف دادن جوانان 
در اشتغال زایی« و »استفاده از تمام ظرفیت های مردم روستا« 

عنوان شده است. 

نحوه عضوگیری سازمان مردم نهاد

عنوان  به  منطقه،  روستاهای  در  سمن ها  عضوگیری  نحوه 
طبقه موضوعی کالن دوم موردبررسی قرار گرفت و چنانکه در 
جدول شماره 3 مشخص شده است، از دو طبقه موضوعی خرد 
»انواع تبلیغات جهت عضوگیری« و »عدم محدودیت روستاییان 
در عضویت« تشکیل شده است. در این بین، انواع تبلیغ جهت 

جدول 3. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن نحوۀ عضو گیری سمن ها

طبقه موضوعی خرددرصدفراوانیکدردیف
)کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن
)کدهای انتخابی/ گزاره ها(

انواع تبلیغات عضو گیری؛ پارچه نویسی، مراسم مذهبی، عروسی، ختم 1
انواع تبلیغات جهت 33100و...( و فضای مجازی

عضوگیری

نحوه عضو گیری سمن ها

3090عضوگیری خود جوش با فعالیت اعضای اصلی2

33100عدم ابطال کارت عضویت حتی با مهاجرت از روستا3

عدم محدودیت 
روستائیان در عضویت اعضای افتخاری شامل متمکنین ساکن در شهر، افراد مسن، ذی نفوذان 4

33100خارج از روستا )امام جمعه و فرماندارن(، خیرین

2266ایجاد هویت در روستاییان جهت انگیزه و عضویت اعضا5

جدول 4. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن عوامل ادامه روند فعالیت سمن در روستا

طبقه موضوعی خرد درصدفراوانیکدردیف
)کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن
 )کدهای انتخابی/ گزاره ها(

33100عدم محدودیت اعضای اصلی1

نقش هیئت موسس و اعضای 
اصلی در فعالیت سمن

عوامل ادامه روندفعالیت سمن 
در روستا

33100نقش هیئت موسس در فعالیت اعضاء2

2988عملیاتی نمودن برنامه ها توسط اعضای اصلی3

3091فعالیت هیئت موسس و اعضای اصلی در ایجاد انگیزه اعضاء4

3091ترویج هیئت موسس عامل انگیزه اعضا5

2885برخورداری از ایده جدید6

ایده جدید در فعالیت 2782به روز بودن همراه با بومی کردن برنامه ها7

2061عدم روزمرگی و کهنگی برنامه های سمن8

1236نقش ترویج در ادامه فعالیت ها9

درگیر کردن همه اعضای سمن
عضویت افراد فعال در ارگان های اصلی روستا دهیاری و 10

721شورا ( جهت جلوگیری از سوگیری سمن

2061درگیر کردن همه اعضا11

2679نظر خواهی از همه اعضا12

ایجاد برنامه های مرفه، ورزشی و شاداب 13
ایجاد برنامه های شاد جهت 1236)تشکیل تیم فوتبال(

جذب شدن
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عضوگیری، عدم ابطال کارت عضویت حتی با مهاجرت از روستا 
و اعضای افتخاری شامل متمکنین ساکن در شهر، افراد مسن، 
ذی نفوذان خارج از روستا )امام جمعه و فرمانداران( و خیرین، 
فراوانی  میانگین  به طور کلی  برخوردارند.  فراوانی  بیشترین  از 
کدهای تشکیل دهنده این طبقه از سایر طبقات بیشتر است و به 
معنای یکسان بودن نحوه عضوگیری سازمان مردم نهاد در همه 

روستاهای موردمطالعه است.

روند فعالیت سازمان مردم نهاد 

از دیگر طبقات موضوعی کالن موردبررسی، عوامل ادامه روند 
فعالیت سمن در روستاست که از چهار طبقه خرد شامل ایجاد 
اعضای  برنامه های شاد جهت جذب شدن، درگیر کردن همه 
سمن، ایده جدید در فعالیت و نقش هیأت مؤسس و اعضای اصلی 

در فعالیت سمن است. از بین کدهای بارگذاری شده در این طبقه 
عدم محدودیت اعضای اصلی در فعالیت، نقش هیأت مؤسس در 
فعالیت اعضا، فعالیت هیأت مؤسس و اعضای اصلی جهت انگیزه 
اعضا و ترویج هیأت مؤسس عامل انگیزه اعضا دارای بیشترین 

فراوانی هستند که در جدول شماره 4 مشخص شده است.

آثار و پیامدهای اقتصادی سازمان

آثار و پیامدهای اقتصادی سازمان های مردم نهاد به عنوان دیگر 
طبقه موضوعی کالن موردبررسی قرار گرفته است و چنانکه در 
جدول شماره 5 آمده است، از چهار طبقه موضوعی خرد یعنی 
و  زنان  اشتغال  زمینه  فراهم سازی  آب،  هدررفت  از  جلوگیری 
جوانان، شیوه های نوین کشاورزی و فرآوری محصوالت کشاورزی 
شکل گرفته است. در این طبقه ایجاد کارگاه تابلوفرش، کالس های 

جدول 5. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن آثار و پیامدهای اقتصادی

طبقه موضوعی خرد درصدفراوانیکدردیف
)کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن
)کدهای انتخابی/ گزاره ها(

1236یکپارچه سازی اراضی روستایی1

جلوگیری از هدر رفت آب

آثار و پیامدهای اقتصادی

1339تجمیع منابع آب2

2370جلوگیری از هدر رفت آب با شیوه های نویین آب یاری3

2885حدف کشت برخی از اقالم پر مصرف آب )چغندر(4

3091ایجاد کارگاه تابلو فرش5

فراهم سازی زمینه 
اشتغال زنان و جوانان

3091آموزش کالسهای خیاطی و گلدوزی6

2576آموزش پرورش زنبور عسل7

3194حضور زنان در کارگاه های خانگی هم زمان با حضور در خانه8

2267کارگاه پرورش قارچ9

2061آموزش شیوه های نویین کشاورزی10

شیوه های نوین کشاورزی

3091باال بردن سطح زیر کشت زعفران11

1442احداث گلخانه12

721احداث مزرعه الگو پسته13

1545احداث مزرعه الگو زعفران14

1545آموزش پرواربندی صنعتی گوسفند15

1855بسته بندی زعفران16

فرآوری محصوالت 
کشاورزی

1236پرورش مرغ بومی17

1030بسته بندی تخم مرغ18

1030ایجاد و آموزش کارگاه ورمی کمپوست19
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آموزش خیاطی و گلدوزی و باال بردن سطح زیر کشت زعفران 
عضویت  گویه های  همچنین  و  برخوردارند  بیشتری  فراوانی  از 
ارگان های اصلی روستا )دهیاری و شورا( جهت  افراد فعال در 
جلوگیری از سوگیری سمن، ایجاد برنامه های متنوع ورزشی و 
شاداب )تشکیل تیم فوتبال( و نقش ترویج در ادامه فعالیت ها، 

کمترین فراوانی را در این طبقه به خود اختصاص داده اند.

آثار و پیامدهای اجتماعی سازمان

همان طور که در جدول شماره 6 مشاهده می شود، طبقه 
موضوعی کالن آثار و پیامدهای اجتماعی از پنج طبقه خرد با 
عنوان توانمند سازی زنان، باالرفتن تعلق مکانی، افزایش همیاری و 
همکاری بین روستاییان، از بین رفتن برخی رسوم نابجا و آموزش 
آیین استحکام خانواده شکل گرفته است. در این طبقه باالرفتن 
غرور نسبت به روستایی بودن با حضور در جلسات سمن، دیده 
شدن همه اعضای سمن در برنامه ها، همراه شدن مردم روستا با 

شورا و دهیار و معرفی جوانان توانمند روستا به اهالی، جهت به 
کارگیری در کارهای اجرایی روستا همچون دهیاری و شورا از 

بیشترین فراوانی برخوردارند.

آثار محیط زیستی سازمان

طبقات  دیگر  از  مردم نهاد  سازمان های  زیست محیطی  آثار 
موضوعی کالن است که نتایج آن در جدول شماره 7 آمده است 
و شامل دو طبقه موضوعی خرد باال رفتن فهم و همکاری مردم 
در حفاظت محیط زیست و استفاده از دانش بومی جهت از بین 
بردن آفات است. بیشترین فراوانی مربوط به کد مبارزه با آفات 
کشاورزی با استفاده از دانش بومی با 91 درصد است که مردم 
همچنان بر کاربرد آن اعتقاد دارند. صبحی مقدم )1393( نیز در 
تحقیقش به آثار زیست محیطی سازمان های مردم نهاد در روستاها 

اشاره داشته است.

جدول 6. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن آثار و پیامدهای اجتماعی

طبقه موضوعی خرد درصدفراوانیکدردیف
)کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن
 )کدهای انتخابی/ گزاره ها(

1855حضور در صحنه زنان و دختران روستایی1

توانمند سازی زنان

آثار و پیامدهای اجتماعی

1236حضور فعال زنان در برنامه های سمن2

1545شناسایی توانایی زنان3

1855معرفی زنان موفق روستا به اهالی4

1958زمینه حضور فیزیکی تمام اعضای سمن در جلسات5

باالرفتن تعلق مکانی 1030احساس تعلق مکانی در روستاییان6

2988ایجاد غرور نسبت به روستایی بودن با حضور در جلسات سمن7

2782دیده شدن همه اعضای سمن در برنامه ها8

افزایش همیاری 
و همکاری بین 

روستاییان

824وحدت در اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی بین زنان و دختران روستایی9

2988همراه شدن مردم روستا با شورا و دهیار10

معرفی جوانان توانمند روستا به اهالی، جهت کارهای اجرایی روستا همچون11
2885 دهیار و شورا

1030رودرو نشستن افراد در بحث ها12

تغییر رویکرد صدقه دادن )از توزیع خوردنی به پرداخت وجه جهت 13
412آبادانی روستا(

از بین رفتن برخی 
رسوم ناپسند 721در معرض دید عموم قرار ندادن جهیزیه عروس14

1958فرهنگ سازی جهت کاهش نرخ طالق15

آموزش آیین استحکام 1236کالس های آموزش همسرداری16
خانواده 1752فرهنگ سازی در ازدواج به هنگام دختران روستایی17
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بررسی مشکالت سازمان 

مشکالت  عنوان  با  کالن  موضوعی  طبقه  آخرین  سرانجام 
تشکل های مردم نهاد در روستا موردبررسی قرار گرفته است و 
چنانکه در جدول شماره 8 آمده است، از چهار طبقه موضوعی 
خرد شامل، تجربه ناموفق سمن های قبلی و ایجاد دید منفی، عدم 
فهم کامل مردم از کارکرد سمن در روستا، وجود فقر فرهنگی، 
مخاطره ناپذیری و کمبود بودجه مالی روستاییان شکل گرفته 
است. در این طبقه، کدهای کمبود بودجه مالی روستاییان، روشن 
نوسان  و  روستایی  جامعه  بین  در  واقعی سمن  تعریف  نبودن 

فعالیت سمن ها از بیشترین فراوانی برخوردارند. 

بحث و نتیجه گیری

مفاهیم  استخراج  به  یافته ها،  مفهومی  الگوسازی  منظور  به 
یافته ها )طبقات موضوعی  یکپارچه  بطن ساختار  از  محوری19 
کالن در جدول شماره 2 تا 8( و ساخت دهی مفاهیم نمایا20 در 
قالب خوشه های مفهومی )طبقات موضوعی خرد( برای بازنمایی 
و تبیین سایر یافته ها اقدام شد. هر یك از این مفاهیم ماهیت 
پوشش  و  نمایندگی  یا  بازنمایی  توانایی  از  و  داشته  چتری21 

19. Axial concepts
20. Reprehensive concepts
21. Umbrella concepts

جدول 7. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و اطالعات طبقه کالن آثار زیست محیطی

طبقه موضوعی خرد درصدفراوانیکدردیف
)کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن 
)کدهای انتخابی/ گزاره ها(

استفاده از دانش بومی جهت 3091مبارزه با آفات کشاورزی با استفاده از دانش بومی1
از بین بردن آفات

آثار زیست محیطی
2061از بین بردن آفات نباتی محصوالت با ایجاد استخر2

باال رفتن فهم و همکاری 1648پذیرش برنامه های حفاظت از محیط زیست توسط اهالی3
مردم در حفاظت محیط 

زیست 412همدلی مردم در برنامه های زیست محیطی4

جدول 8. ساختار ماتریسي یکپارچه تحلیل داده ها و مشکالت سازمان

طبقه موضوعی خرددرصدفراوانیکدردیف
 )کدهای محوری(

طبقه موضوعی کالن
 )کدهای انتخابی/ گزاره ها(

بدبینی اعضا و مردم با ناموفق بودن برخی از 1
تجربه ناموفق سمن های قبلی و 721سمن های قبلی همچون تعاونی

ایجاد دید منفی

مشکالت تشکل های مردم نهاد 
در روستا

2576نوسان فعالیت سمن ها2

ایجاد سوء گیری در برخی ارگان های روستایی با 3
1236برنامه های سمن

عدم فهم کامل مردم از کارکرد سمن 
در روستا

روشن نبودن تعریف واقعی سمن در بین جامعه 4
1958روستایی

محدودیت حضور دختران مجرد در فعالیت ها به 5
1752لحاظ فرهنگی در برخی روستاها

وجود فقر فرهنگی

عدم قبول برنامه های عنوان شده زنان توسط 6
1236مردم روستا

عدم ریسک پذیری و کمبود بودجه 824عدم ریسک پذیری روستاییان7
مالی روستاییان 2885کمبود بودجه مالی8
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دسته ای از مفاهیم خرد دارای پیوند و مضمون مشترک22 یا همان 
طبقات موضوعی خرد برخوردارند. پس از این مرحله، به پیوندزنی 
مفاهیم حاصله بر مبنای قرابت نظری/ مفهومی23 برآمده از مرور 
پیشینه موضوع و پیوندهای تصریح شده از سوی پاسخگویان 
در متن مصاحبه، و استنباط مبتنی بر درک حاصله در جریان 

22. Thematic communality 
23. Theoretical/conceptual proximity

تحقیق اقدام شد )تصویر شماره 2(.

روستایی،  مردم نهاد  سازمان های  وضعیت  بررسی  منظور  به 
شرایط و وضعیت موجود و پیامدهای ناشی از آن، بازتدوین کدهای 
محوری در الگوی سه مرحله ای شرایط علّی، زمینه و پیامدها انجام 
شده است. همان طور که در تصویر شماره 3 مشاهده می شود 
سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی از همگرایی و هم افزایی 
نظام های مختلف در یك بستر معین با اهدافی و شرایط علّی 

تصویر 3. الگوی پارادایمی وضعیت سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی

پیامدها
نوین  شیوه های  اشتغال،  افزایش،  اقتصادی) 
کشاورزی، فرآوری محصوالت، جلوگیری از هدر 

رفتن منابع آب(
تعلق  رفتن  باال  زنان،  )توانمند سازی  اجتماعی 

مکانی، افزایش استحکام خانواده(
زیست محیطی ) باال رفتن فهم و درک مردم در 

حفاظت از محیط زیست و دانش بومی(

زمینه
بوم شناختی

اعتقادات مذهبی، ) مشارکت و همکاری در منابع 
مالی از طریق خیریه و وقف(

عوامل مذهبی

شرایط علی
عومل داخلی ) تبلیغ و ترویج هیات موسس(

و  سازمان ها  حمایت   ( بیرونی  عوامل  نفوذ 
ارگان های داخلی دولتی و غیر دولتی(

عوامل اجتماعی) تعامل و همکاری، خرد جمعی(
عوامل اقتصادی ) هدف کسب و کار(

تصویر 2. الگوی وضعیت سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی

وضعیت سازمان های مردم نهااد در روستا

مشکالت  تشکل های مردم نهاد در روستا

آثار و پیامد های اجتماعی آثار و پیامد های اقتصادی

ستا
 رو

 در
من

د س
رون

مه 
 ادا

مل
عوا

آثار زیست محیطی

اهداف تشکیل سازمان مردم نهادینحوه ی عضوگیری سمن ها

عدم 
محدودیت 

روستاییان در 
عضویت

انواع تبلیغات 
جهت 

عضو گیری
ماندگاری 
جوانان در 

روستا

عدم فهم 
کامل مردم از 
کارکرد سمن 

در روستا

تجربه ناموفق 
سمن های 

قبلی و ایجاد 
دید منفی

افزایش 
همکاری و 
انسجام بین 

جوانان

وجود فقر 
فرهنگی 

روستا

جلوگیری از 
هدر رفت 

آب

فراهم سازی 
زمینه اشتغال 
زنان و جوانان

شیوه های 
نویین 

کشاورزی

فرآوری 
محصوالت 
کشاورزی

توانمند-سازی 
زنان

افزایش 
همیاری و 

همکاری بین 
روستاییان

از بین رفتن 
برخی رسوم 

نابجا 

آموزش آیین 
استحکام 
خانواده 

باال رفتن فهم و همکاری 
مردم در حفاظت محیط زیست

ش بومی جهت از 
استفاده از دان

بین بردن آفات

باالرفتن تعلق 
مکانی

استفاده 
از تمام 
ظرفیت ها

عدم ریسک 
پذیری و 

کمبود بوجه 
روستاییان

ت 
هیا

ش 
نق

س 
وس

م
ی 

ضا
و اع

در 
ی 

صل
ا

من
ت س

عالی
ف

مه 
برنا

اد 
یج

ا
اد 
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ها

ب 
جذ

ت 
جه

دن
ش
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درگ
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من
س
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و  داخلی  عوامل  نفوذ  و  اجتماعی  اقتصادی،  )عوامل  همچون 
خارجی( شرایط زمینه ای )شرایط بوم شناختی، فرهنگی، مذهبی 
این سازمان ها  توسعه  و  به وجود می آید  اعتقادی( مشخص  و 
از جمله،  اقتصادی مهمی  آثار  به  در مناطق مستعد روستایی 
جلوگیری از هدررفت منابع آبی، تجمیع اراضی کشاورزی، توسعه 
سطح زیر کشت محصوالت سازگار با منطقه، توسعه کسب وکار، 
آموزش شیوه های نوین کشاورزی، فرآوری محصوالت کشاورزی 
و آثار اجتماعی از جمله ایجاد روحیه و تعلق مکانی در بین جوانان 
روستایی، توان افزایی زنان و دختران روستایی، و افزایش همیاری 
و همکاری بین روستاییان و همچنین آثار زیست محیطی همچون 
استفاده از دانش بومی جهت از بین بردن آفات و باال رفتن فهم 
و همکاری مردم در حفاظت محیط زیست شده است. در همین 
و  ایسالم   ،  )2006( کاسام  و  هندی  محققان،  برخی  خصوص 
سلطانا )2005( و نیواز )2000(، سریواستاوا و همکاران )2012( 
به نقش سازمان های مردم نهاد در توانمندسازی زنان روستایی 
حجی پور  و  سلیمان  فال  و   )2011( اورمزدی  کرده اند.  اشاره 
)2011( و بالحبیب24 )2004( نیز سازمان های مردم نهاد را عامل 
باال رفتن سطح آگاهی ها و  از دوره های آموزشی و  بهره مندی 

توانمندی های و ایجاد تنوع شغلی روستاییان دانسته اند.

به طور  کلی یافته های این تحقیق نشان دهنده تعدد ابعاد و 
عوامل تأثیرگذار سازمان های مردم نهاد بر زندگی مردم در مناطق 
روستایی و به طور متقابل تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر ایجاد این 
نهادهاست. بر این اساس می توان نتیجه گرفت سازمان مردم نهاد 
موردمطالعه  روستاهای  در  جوان(  کشاورزان  )باشگاه  روستایی 
صرفاً یك نهاد غیررسمی ترویجی و واسط بین فردفرد مردم و 
قوای حاکم نیست؛ بلکه همزمان از کارکرد اجرایی و فعال در 
حوزه های مختلف اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی 
نیز برخوردارند و این نشان دهنده چندکارکردی بودن سازمان های 
مردم نهاد فعال در مناطق روستایی است. از منظر الگوی ترسیم 
شده، فعالیت سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی بسان 
نیازمند فراهم بودن  فرآیندی است که شکل گیری و تداوم آن 
عوامل مختلفی است که با فراهم بودن این شرایط همانند یك 

شبکه به روند فعالیت خود ادامه می دهند. 

همان طور که در الگوی پارادایمی )تصویر شماره 3( و نیز تصویر 
شماره 2 نشان داده شد برخی عوامل زمینه ای و مشکالت، پیش 
روی سازمان های مردم نهاد در روستاهای موردمطالعه وجود دارد. 
مهم ترین آنها عدم فهم کامل مردم از کارکرد سمن در روستا، کمبود 
بودجه، وجود فقر فرهنگی، تجربه ناموفق سمن های قبلی و وجود 
دیدگاه منفی در مناطق روستایی است. کبیر و همکاران25 )2012( 
نیز در تحقیقی، مشکل سازمان های مردم نهاد را عدم ارائه خدمات 
گروها  این  در  اجتماعی  بسیج  از  دوری  و  کوچك  گروه های  در 

24. Belhabib
25. Kabeer et al.

مشکل  بزرگ ترین  نیز   )2014( جوانی  و  بوزرجمهری  می یابند. 
سازمان های مردم نهاد در روستاها را کمبود بودجه و بی اعتمادی 

مردم به این نهادها و کم شدن انگیزه جوانان عنوان کرده اند.

یافته های تحقیق که مهم ترین آنها ذکر شد ماهیت سازمان 
مردم نهاد در روستا را به صورت یك سیستم نرم، باز و اجتماعی، 
و  سیستمی  رویکرد  یك  اتخاذ  نتیجه،  در  و  می دهد  بازتاب 
همه جانبه نگر در جریان سیاستگذاری، برنامه ریزی، حمایت گری 
و مدیریت توسعه سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی را 
انتظام می بخشد. پیشنهاد می شود در کنار اهتمام دولت به فراهم 
ساختن شرایط و زمینه ایجاد و توسعه این سازمان ها در روستاها، 
از طریق حمایت های مالیاتی و دیگر سیاست های تشویقی به جذب 
سرمایه گذاران، فرهنگ سازی و واگذاری برخی اختیارات به بخش 
خصوصی اقدام نماید تا هم از ظرفیت های روستاها و مردم روستا 
به طور صحیح استفاده شود و هم از بار مسئولیت دولت در روستاها 
کاسته شود. همچنین فراهم ساختن زمینه جهت برنامه های ترویج 
عملی توسط سمن های موفق در روستاها و دیگر مناطق کشور 
به سایر روستاها و مناطق کشور به عنوان نمونه در بین مردم از 
دیگر پیشنهادها جهت رونق فعالیت سازمان های مردم نهاد و ایجاد 

تعریف درست از سازمان مردم نهاد در بین مردم است.

تشکر و قدردانی

این مقاله از نتایج میدانی رساله دکترای خانم خدیجه جوانی در 
گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گرفته شده است.
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