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دار روستاهای عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پای  

حیدریه شهرستان تربت  

زرجمهری:دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهدبوخدیجه    

 خدیجه جوانی*:دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

انسانی و مشارکت گروهی  تشکل های غیر دولتی نهادی پویا است؛ که راهکاری مناسب و کارآمد در توسعه منابع

دولتی است که در رود. باشگاه کشاورزان جوان از جمله تشکل های غیر های اصلی آن به شمار میمولفهمردمی از

ش موثری در فرآیند توسعه پایدار روستایی با تکیه بر مشارکت تواند نقرضوی ایجاد شده، که میروستاهای خراسان

نقش تشکل غیر دولتی در توسعه پایدار بررسی و خود اتکایی خود روستاییان داشته باشند این تحقیق با هدف 

پی برده شود. تحقیق حاضر از نوع  تشکلروستایی صورت گرفته تا ضمن بررسی به نقاط قوت و ضعف این 

که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای باشگاه کشاورزان جوان در کاربردی است 

عضو که به صورت تصادفی دو مرحله انتخاب  011روستاهای شهرستان تربت حیدریه و نمونه مورد مطالعه تحقیق 

ود بودجه و بی اعتمادی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بزرگترین مشکل پیش روی این تشکل کمب

باشد که خود باعث مشکالت درونی نهاد از جمله ضعف مدیریت مردم به این نهاد و کم شدن انگیزه جوانان می

توان از پتانسیل آن در جهت توسعه پایدار روستایی بهره شده لذا با بکارگیری راهکارها و پشتیبانی از این تشکل می

 گرفت.

 
 (یدر بخش کشاورز ییو توسعه روستا جیترو) .، باشگاه کشاورزان جوان،توسعه پایدارغیر دولتیتشکل های  -هاكليد واژه
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 مقدمه .1

ی و بعد از اصالحات ارضی و با حضور دولت و تغییراتی که در جامعه روستایی پدید آمد، بسیاری از سازمانهای مشارکت

تایی که با بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جامعه روسمردمی و سنتی رو به نابودی نهادند و سازمانهایی تشکیل شدند 

کت کردند و بر حسب شرایط، گاه برای جلب مشارهماهنگی نداشتند. این گونه سازمانها مشارکت ساختگی مردم را طلب می

نین در چکردند. های اقتصادی، مردم را به مشارکت تشویق میگشتند و گاه از طریق صرفهمردم به زور و قدرت متوسل می

(. به 83: 9831شرایطی روستاییان خوداتکایی شان را از دست دادند و در عمل به دولت وابسته شدند.)طالب، نجفی اصل،

اد و دولت شد به دست دولت افتطوری که تمام امور روستایی که قبل از آن عمدتاً به صورت مشارکت محلی روستاییان انجام می

-لیتها و قابمور روستا کرد. برخوردهای پدرساالرانه و باال به پایین مأموران دولتی توانمندیرا همه کاره و دخیل در تمامی ا

هش سهم بخش های مشارکتی را از روستاییان گرفت ونوعی بی اعتمادی و وابستگی به دولت را درآنها تقویت کرد برآیند آن، کا

(9831به نقل از طالب، نجفی اصل، 89830:91کشاورزی در تولید ناخالص ملی غیر نفتی بود )غفاری،   

ه نیروی بعد از انقالب با ایجاد گروههای بسیجی و جهادی در زمینه آباد سازی روستاها گرایش روستاییان به اتکا و اتصال ب 

جب شد زدایی از سوی دیگر، مواز یک سو و میل فراوان مأموران دولت به فعالیت و کوشش در محرومیت-یعنی دولت -قدرتمند

زدایی از سوی دیگر، موجب شد که که مشارکت حول محور جهادگر و یا مأمورات دولت به فعالیت و کوشش در محرومیت

ان مشارکت حول محور جهادگر و یا مأمور دولتی شکل بگیرد و به محض محدودیت فعالیت این افراد، مشارکت روستایی

عد کشاورزی و عمران روستایی متولی بخش روستایی بودن، ب( اگر در گذشته فقط وزارت 903: 9831کمرنگتر شد )طالب، 

ضعفان، از انقالب نهادها و ارگانهای مختلفی از جمله جهادسازندگی، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تعاون، بنیاد مست

وستاییان به ی و وابسته شدن رکارشان بیشتر مداخله گر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و... در امور روستا دخالت کرده که

 غیر دولتی و تشکل هایکمرنگ شدن سازمانها( و901: 9838رکت )ازکیا و غفاری،نیروهای دولتی و از بین رفتن روحیه مشا

اند.شده  

ن به ندگایند انتقال و توانمند كردن همه تولیدكنآهاي مردمي و روستایي داوطلبانه" به صورت ابزار الزم فرسازماندر حالی که 

ستد در  و دست آوردن اقتصاد مقیاس و قدرت داد روند خصوصاً تولیدكنندگان و كارگران كوچكتر روستایي كه براي بهكار مي

پایدار و  پیشبرد اهداف توسعهكارهاي اصلي اجتماعي جهت  و برخي از ساز كنند.گیري تالش ميجایگاه بازار و عرصه تصمیم

.(38، 9838)طاهرخانی و قرنی آرانی، برندمي ها سوداز این سازماناطمینان از هماهنگي اجتماعي   

های مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه است. توسعه پایدار  فقط با با توجه به اینکه موضوع توسعه پایدار از چالش

باید نهادهای موجود را  تمرکز بر رشد اقتصادی حاصل نمی شود بلکه کشورهای در حال توسع برای رسیدن به توسعه پایدار

های اجتماعی های روستایی به سازماناین گروه از سازمان(.2، 9831تقویت و نهادهای مورد نیاز را ایجاد کنند )میردامادی و بیگی،

ضا و تحت کنترل اع و "های مردمی روستایی و داوطلبانهسازمان"شوند یعنی به انواع گوناگونی از داده میو مدنی روستایی نسبت 

اند دنبال نمایند و اهدافی را که اعضا تعریف کردههای حمایتی که در درجه اول اعضا آن را کنترل و حمایت مالی میشبکه

، یا رسمی که مردم روستا رسمی های کوچك غیرهای روستایی و کشاورزی و نیز گروهها عبارتند از تعاونیکنند. این گروهمی

ارند از جمله تشکلهای مردم نهادی که با مشارکت جوانان در روستا ها ایجاد شده باشگاه نقش پر رنگ و مشارکت فعال د

تشکل باشد. این تحقیق در صدد بررسی عملکرد کشاورزان جوان می باشد که از نکات بارز آن حضور جوانان در این تشکل می

 .باشدستان تربت حیدریه میروستایی از جمله باشگاه کشاورزان جوان در روستاهای شهر های غیر دولتی

 مبانی نظری: -2

 تعریف تشکل -2-9

گروهی از افراد که برای تحقق هدف یا اهداف مشخص و مشترک گرد هم آمده و در شکل رسمی )زمینه قانونی( و غیر 
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 پردازند.رسمی )زمینه عرفی( به فعالیت می

 هاانواع تشکل -2-9-9

 در ایران دو نوع تشکل مردمی وجود دارد:

 های مردمی و سنتی و غیر رسمیالف: سازمان

 ب: سازمانهای نوین و جدی رسمی

 تشکلهای کشاورزی -2-2

گستردگی و تنوع زیادی در تشکلهای بخش کشاورزی وجود دارد که هر کدام دارای ماهیت، کارکرد، ویژگی حقوقی، 

ها و ه عنوان نمونه شرکتهای تعاونی در انواع زمینهباشند. بمأخذ قانونی، مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشکل و ... متفاوت می

-های شهرستانی، استانی و مرکزی نیز فعالیت میکنند ضمن آنکه در قالب اتحادیهتحت عناوین مختلف تشکیل شده و فعالیت می

ر باشگاهای کشاورزان های و سازمانهای مردم نهاد با تأکید ب(. از آنجا که هدف این بررسی تشکل3: 9811کنند )شفیعی علویجه،

 گیرد.باشد دورنمای کلی از سازماندهی تشکلها در بخش کشاورزی مورد توجه قرار میجوان می

 در کشورهای مختلف در خصوص توسعه پایدار NGOsنمونه هایی از حضور  -2-8

ی به منظور توسعه آوردرکشورهای مختلف در حال توسعه نهادهای محلی نقش مهمی در تغییر سختار سنتی و اشاعه فن

 شود.اند که به چند مورد به طور خالصه اشاره میپایدار به دولتها ایفا کرده

برای حمایت و تهسیل  NGOsکامبوج: با توجه به اقتصاد متکی به کشاورزی کامبوج و کشاورزی خانواری و معیشتی، 

 -9اند و مسائل عمده زیر را پیگیری نمودند: افتهحضور کشاورزان در زمینه توسعه پذیرش و گسترش تکنولوژی پایدار حضور ی

 دستیابی قانونی کشاورزان خرده پا به اراضی قابل کشت.  -8حمایت سیاسی و نهادی   -2حمایت از کشاورزان کوچك  

درآمد  ویتنام: در کشور ویتنام، نهادهای محلی در قالب انجمنهای کشاورزان در تغییر ساختار کشاورزی برای افزایش تولید و

 روستاییان، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و ارتقای استاندارهای زندگی مردم مشارکت فعال دارند.

ای دیرینه برخوردار ند و ضمن اجرای طرحهای فقرزدایی، نقش مهمی را در تایلند: در کشور تایلند نهادهای روستایی از سابقه

 کنند.به جای دولت ایفا می به حرکت ردآورن منابع برای کمك به مردم روستایی

کره: در جمهوری کره، دولت برا ی مدرنیزه کردن بخش کشاورزان از همکاری نهادهای روستایی برای آگاهی مردم در 

 شود.مند میسیاستهای دولت برقراری ارتباط بهره

اهیگیر، انجمن عمران روستایی و ... تایوان: در تایوان انواع جوامع محلی روستایی از قبیل: انجمن کشاورزان، انجمن مردان م

فعالیت دارند که نقشهای مختلف: پشتیبانی منابع ارائه خدمات ترویجی، آگاه کنندگی بسیج نیروها، اطالع رسانی، ارزشیابی و 

 اند.های عمران روستایی ایفا کردهبازخورد، برقارری ارتباط و ... را در طول برنامه

کلهای غیر دولتی روستاییان که برخی از طرحهای توسعه کشاورزی و روستایی را بر عهده پاکستان: در کشور پاکستان، تش

اند و بر همین اساس دولت برا اند و توسط بانك جهانی مورد ارزشیابی قرار گرفته که عملکرد موفقیت آمیزی داشتگرفته

 (. 6، 9833)میرداماد،یاثربخشی مشارکت اعضای این تشکلها برنامه ریزی خاصی را تدارک دیده است 

 مواد و روشها -3

تحقیق حاضر از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شده است. برای انجام تحقیق، نخست با بررسی ادبیات موضوع در 
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شگاه زمینه شناخت سازمانهای مردم نهاد و عملکرد این سازمانها در توسعه پایدار روستایی، به شناخت این سازمانها و از جمله با

کشاورزان جوان پرداخته و با تهیه سئواالت در زمینه این سازمان و مصاحبه با مسئول ترویج روستایی شهرستان مشهد و تربت 

حیدریه و تهیه از گزارش عملکرد این سازمان به شناخت عملکرد سازمان پرداخته همچنین برای شناخت دیگر سازمانهای مردم 

 991ای از به تکمیل تحقیق پرداخته و سپس با طرح پرسشنامه و گرفتن نمونه تصادفی دو مرحله نهاد از بخش روستایی فرمانداری

ها وارد کامپیوتر شد و با ها ، دادهآوری پرسشنامهپرسشنامه تکمیل شده . پس از جمع 911عضو باشگاه روستاهای شهرستان 

بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطالعات از  91/1امه به میزان و روش کرونباخ آلفا، اعتبار پرسشن SPSSاستفاده از نرم افزار 

 گرفته شده است.آمارهای توصیفی مثل فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین بهره

  بحث و نتایج-4

 تعریف باشگاه کشاورزان جوان: -4-9

ساختار مردمی است در قالب سازمان مردم نهاد ویژه کشاورزان که با بکارگیری کارکرد مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری و 

 .(9831)وزارت جهاد کشاورزی،  شود... در زمینه کارآفرینی و توسعه بخش کشاورزی با اهداف معین تشکبل می

 اهداف: -9 -4-9

 به مثابه کشاورزان فردا، جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستاییهای مشارکت جوانان فراهم ساحتن زمینه

های ذهنی، شخصیتی، دانشی و مهارتی جوانان روستایی در راستای بستر سازی و زمینه سازی برای شکوفایی و پویایی ظرفیت

دینی، تقویت و ترویج ارزشهای انقالب اسالمی های الزم جهت عمق بخشیدن به باورهای ایجاد زمینه، بهبود زندگی بهتر در روستا

 به منظور پرورش جوانان متعهد در بخش کشاورزی 

به طور کلی هدف با شگاه کشاورزان جوان ایجاد تحول در جامعه ی روستایی است این تحول در جهان معاصر با پیچیدگیها، 

اورزان دارد نیازمند تأمل، دقت و مطالعه بیشتری است. های گوناگون بویژه کشتغییرات و نوآوریهای حیرت آوری که در عرصه 

هدف ایجاد بستر مناسب به خاطر جنبشی کردن اندیشه و تفکرات گروهی است. اگر این بستر سطحی و شعاری، چنانکه رایج 

وجود تنزل خواهد است ایجاد شود باشگاه اثر بخشی خودش را در حد فعالیتهای مشابه در سایر کانونها و مراکز متنوع و متعدد م

 داد

 زمینه یابی برای باشگاه کشاورزان جوان: -4-9-2 

دخانوار در  21باشد: بررسی و مطالعه روستاهای با جمعیت باالی زمینه یابی برای باشگاه کشاورزان جوان شامل، موارد زیر می

اطالعاتی روستاهایی که برای باشگاه دو بعد نیاز سنجی و امکان سنجی، شناسایی فضای مناسب،  تنظیم و تکمیل شناسنامه 

 اند.کشاورزان جوان روستایی شناسایی شده

 

 :طرح توسعه باشگاه کشاورزان جوان شهرستان تربت حیدریه1جدول شماره

 تعداد باشگاه اعتبار واحد )هزار ریال( واحد برنامه بودجه فعالیت

 16 911 مورد زمینه سازی
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 16 9111 مورد تشکیل

 43 8111 مورد یبازدید ترویج

 43 8111 عدد نشریه

 43 9111 مورد کارگاه آموزشی

 43 1411 مورد ویترین ترویج

 43 91111 مورد تجهیز

 
 

: روستاهای دارای باشگاه کشاورزان جوان و مشخصات این باشگاهها2جدول شماره   

جمعیت  تأسیس نام روستا

 روستا

9831 در سال فعالیتها تعداد عضو باشگاه جمعیت جوان  

 مرد زن

 بازدید از روستای استجیل 82 82   9838 دافعی

بازدید از روستای استجیل، همایش باغرود،  82 82 288 9812 9831 حصار

 آموزش طبخ ماهی

آبادسلطان  بازدید از روستای استجیل 800 800 330 8200 9833 

تای استجیل، دریافت کتاب،بازدید از روس 20 900 9020 8900 9831 سرباال

کالسهای ۀموزشی مهارت های زندگی، خیاطیو 

 دیگر هنرها برای بانوان روستا

جلد کتاب، بازدید از روستای  920دریافت  93 88 898 138 9831 رودمعجن

وناستجیل،ایجاد کارگاه آموزشی پرورش بوقلم  

جلد کتاب، بازدید اعضا از  80000دریافت 30 10 200 9000 9833 فهندر

غال گاه صنایع، تجهیز باشگاه، ایجاد اشتنمایش

 چندتن از اعضاء باشگاه

 

سال سابقه دارند که بیشترین سابقه  4تا  2از نظر سابق عضویت در سازمان مورد مطالعه، نمونه بین  8با توجه به جدول شماره   

باشد که بیشترین زمینه فعالیت شاورزی میاقتصادی و ک -باشد. زمینه فعالیت سازمان مورد مطالعه اجتماعیعضویت در سه سال می

 باشد.نمونه مورد مطالعه در اجتماعی اقتصادی می
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 : توزیع فراوانی زمینه و سابقه فعالیت افراد مورد بررسی3جدول شماره

 

 نقش باشگاه کشاورزان جوان و توسعه روستا -4-8

ز انقالب با حظور ارگانهای دولتی در بعد از فروپاشی نظام کدخدایی در ایران روستاها از مدیر داخلی روستا خالی شد و بعد ا

روستاها مشارکت مردم کمتر شد و در صورتی مشارکت داشتند که نهادهای دولتی طرح یا برنامه داشته باشند. و این به ضرر 

م با روستاها و توسعه آنها است سازمانهای مردم نهاد از جمله باشگاه کشاورزان جوان در زمینه رابطه و زنده کردن مشارکت مرد

دارای اهداف  31/8شود طبق نظر اعضای این گروهها با میانگین مشاهده می 4مسئولین نقش داشته به طوری که در جدول شماره 

تا  21/8به صورت زیاد باعث مشارکت مردم و مسئولین شده است. و این نهاد با میانگین  11/4ای بلند مدت و با میانگین رتبه

 21/8ای شود در ارتباط است. و با شروع به کار این سازمان با میانگین رتبهتر روستائیان را شامل میحدودی با قشر محروم که بیش

 باشد.تا حدودی موجب شده مهاجرت کمتر شود. که نشان دهنده تأثیر مثبت این باشگاه در توسعه روستا می

 نهاد )باشگاه کشاورزان جوان( : توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در رابطه با سازمان مردم4جدول شماره

 انحراف معیار میانگین هاگویه

 412/1 21/8 به چه میزان با وظایف سازمانهای مردم نهاد از جمله باشگاه کشاورزان جوان آشنا هستید

 911/1 2/2 مدیریت و سازماندهی برنامه های سازمان به چه میزان است

 912/1 31/8 باشدشاورزان جوان دارای اهداف بلند مدت میآیا سازمانهای مردم نهاد از جمله باشگاه ک

 912/1 21/8 به چه میزان با قشرهای محروم جامعه ارتباط و همکاری دارید

 412/1 31/2 شودبه چه میزان خالقیت و نوآوری توسط اعضا به کار گرفته می

 391/1 8/2 دسترسی داریدهای خود به چه میزان به تجهیزات و امکانات کافی برای انجام برنامه

 درصد فراوانی زمینه 

 

 

 زمینه فعالیت

 --- --- آبرسانی

 -اجتماعی

 اقتصادی

61 61% 

 -- --- اعتبارات

 %41 41 کشاورزی

 %911 911 جمع

 

 

 سابقه عضویت

 -- -- یك سال

 %21 21 دوسال

 %61 61 سه سال

 %21 21 چهارسال

 -- --- پنج سال

 %911 911 جمع
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 611/1 11/4 آیا این نهاد از شروع فعالیت در روستا باعث مشارکت بیشتر مردم با مسئولین شده است

 11/9 11/2 ها برای مردم محسوس وقابل درک استآیا نتایج پروژه

 992/9 91/2 باشدبه چه میزان جامعه برای نهادینه شدن سازمانهای مردم نهاد مناسب می

 912/1 31/2 آشنای مردم با سازمانهای مردم نهاد و نقش انها در اداره امور روستا به چه میزان است

 686/1 11/8 با شروع به کار این مهاجرت روستایی به شهر کمتر شده

 912/1 21/8 کارآفرینی این سازمان برای مردم و جوانان به چه میزان بوده است

 319/1 21/2 وژهای خود داریدآیا بودجه کافی برای انجام پر

 121/9 41/2 مشارکت مردم در انجام برنامه های شما به چه میزان است

 

 مسائل و مشکالت باشگاه کشاورزان جوان: -4-4

سازمانهای مردم نهاد از جنله باشگاه کشاورزان جوان درای مشکالت زیادی است که این مشکالت باعث از بین رفتن این 

طوری که در بعضی از روستاهای شهرستان سازمانهای مردم نهاد از جمله باشگاه داشته ولی بعد چند سال از بین تشکل ها شده به 

به میزان کمی بودجه  21/2با میانگین رتبه 4رفته است از جمله نداشتن بودجه کافی برای برنامه های خود بر طبق جدول شماره 

شکالت عدم مدیریت درست سازمانها و همچنین قابل محسوس نبودن برنامه های های خود داشته از دیگر مبرای اجرای برنامه

 سازمان و درنتیجه مشارکت کم مردم روستا و عدم اطمینان مردم با این سازمان را می توان برشمرد.

 نتيجه گيری و پيشنهادات: -5

چار مسائل و مشکالتی هستند بر مبنای نتایج های توسعه روستایی به دلیل نوپایی دبطور کلی سازمانهای مردم نهاد در حوزه

باشد. هایی چون کمبود مسائل مالی به عنوان مهم ترین مانع پیش روی این سازمان میتوان چنین دریافت نمود که بحثتحقیق می

ی راهبردهای توان با به کارگیرباشد. که درون هر سازمانی وجود دارد ولی میاز دیگر مشکالت ساختار درون خود سازمان می

مناسب و اثر گذار بر آن غلبه کرد و موجبات کارایی بهتر سازمان  و جلب اعتماد و جذب مردم روستا را ایجاد کرد و موجبات 

شکوفایی این سازمان را فراهم آورد. از دیگر مشکالت همکاری نکردن ارگانهای دولتی از جمله فرمانداری و جهاد کشاورزی 

مانداری شهرستان قسمت سازمانهای مردم نهاد تعریف درستی از سازمان مردم نهاد نداشت و حتی اسم باشد به طوری که فزمی

باشگاه کشاورزان جوان را نشنیده و مدعی بود که هیچ سازمان مردم نهادی در روستاهای شهرستان وجود ندارد. و جهاد کشاورزی 

ه خیلی پایین به باشگاه در ارتباط بود پیرامون نتایج تحقیق هم در حد چند گزارش ساده از این باشگاهها و اختصاص بودج

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

 داشتن نظارت کافی بر رشد و گسترش همراه با حفظ استقالل این سازمانها-

 حمایت و پشتیبانی از لحاظ مالی تا این نهادها روی پای خود بایستند و از بین نروند -

باشد شناسایی و معرفی و آموزش و تعلیم اعضاء از طریق مدیریت صحیح، تبلیغات مناسب و مهم می آنچه برای این سازمان -

 آموزش همگانی است

 داشتن برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای ماندگاری این سازمان -
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