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This study aimed at designing a model for establishing a Community Based Organization (CBO) based 
on conditions, interactions and consequences in Keykha Village, Zabol Township, Sistan and Baluchistan 
Province. The research design was qualitative and used case study, which was carried out in 2014. The 
village of Keykha was the case study and the active memberships of local CBO were units of analysis. The 
samples were selected using purposive and snowball sampling method (n=16). Observation, in-depth 
interview and documents review were the main tools for data collection. Validity and reliability of the 
research were confirmed by using three methods in data collection, establishing a database and using 
interviewees’ opinions in completing the research report. Data analysis was performed in three steps: 
descriptive findings, counting keywords, and coding. According to the results, the local CBO establish-
ment in Keykha in accordance with the Straus and Corbin’s paradigm model has been affected by the 
contextual, causative, and intervening conditions. Establishment of this CBO has paved the way for inter-
actions among people with officials and provided people with consequences (including educational and 
learning, women’s empowerment, health and environmental, social and cosmopolitan, economic and 
rural construction, and psychological).
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Extended Abstract

1. Introduction

ural development is planning to promote 
rural people’s awareness, experiential 
knowledge and technical skills. One of 
the most important purposes of develop-
ment is its sustainability, which requires 
public participation. The local Commu-

nity Based Organizations (CBOs) as a public participa-
tion symbol pave the way for realization of the develop-
ment purposes. Today, CBOs are spreading in different 

parts of the world. In Iran, CBOs have been established in 
most provinces. These organizations aim at contributing 
to the improvement of society and the country's national 
and public interests. Sistan and Baluchistan is one of the 
newly provinces in the field of establishing local organi-
zation. 

The main reason for the establishment of local organiza-
tion in the study area (Keykha) was to implement ME-
NARID international projects in newly created Hamoon 
City. Local organization established in Keykha village has 
a new structure. Collaboration and discussion about solv-
ing the problems of rural areas, helping people to solve 
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their economic needs, holding educational courses about 
household economic management and saving money, so-
cial learning, and setting up a macro view to the sustain-
able management of natural resources are the important 
goals of establishing CBO in Keykha. After its establish-
ment, these questions were put forward: What conditions 
(contextual, causal and intervention) were the reason for 
establishment of the mentioned CBO? 

After establishing this CBO, which interactions were 
created between people, governors, and environment, and 
finally, what the consequences of establishing the CBO 
were for local people. Based on the above questions, this 
study aimed to investigate conditions, interactions and 
consequences of the locally established CBO in Keykha 
Village in Zabol Township. Following the above purpose, 
the specific objectives of the research were as follow: 
identifying the context, causes and interventions condi-
tions of establishing a CBO, identifying the interactions 
between people, officials and environment resulting from 
the CBO and identifying the consequences of establishing 
the CBO.

2. Methodology

The research design was qualitative and used case study. 
The village of Keykha was the case and the active mem-
bers of local CBO were units of analysis. For selecting 
the research samples, purposive and theoretical sampling 
were conducted concurrently. The samples were selected 
using snowball method. The main data collection instru-
ments were observation, in-depth interview and docu-
ments review. In order to assess the research validity and 
reliability, three methods were applied in data collection, a 
database was established and interviewees’ opinions were 
used in completing and correcting the research report. 
Data analysis was performed in three sections: descrip-
tive findings, counting technique, and coding. Descriptive 
findings refer to describing the demographic characteris-
tics of sample size. By using the counting technique, 
the CBO’s constituent factors were ranked. In the coding 
stage and following the open encoding, 124 concepts and 
14 categories were extracted. By axial coding, the extract-
ed categories were concentrated on the three dimensions 
of conditions, interactions and consequences. Finally, the 
theoretical framework for establishment of local CBOs 
was designed.

3. Results

Based on the descriptive results, agriculture was the 
main business of men but most women were housewives. 
Compared with men, women are more interested in con-

tributing in CBO.  According to the results of the count-
ing technique, social and cultural factors, economic, and 
psychology and health in three dimensions of condition, 
interaction, and consequences, were in the first to third 
ranks, respectively. These results indicate that the men-
tioned factors were important in the formation, develop-
ment, and outcomes of CBO. 

Based on other results in this section, Keykha rural wom-
en were mostly involved in social, cultural and participa-
tory factors. On the contrary, the men were more focused 
on the economics factors of CBO formation. According 
to the framework, the local CBO establishment in Keykha 
has been affected by the contextual conditions (ecological 
situation, religious beliefs, and cultural factors), causative 
conditions (internal integrity and relations, and economic 
factors), and intervening conditions (technology influence 
and external influence). Establishment of this CBO has 
paved the way for interactions (supervision and evalua-
tion of the people and internal conflicts) among people 
and officials and resulted in some consequences (educa-
tional and learning, women empowerment, health and 
environmental, social and cosmopolitan, economic and 
rural construction, and psychological).

The CBO as a phenomenon, is accepted by the local 
people in Keykha to help them solve their problems and 
improve their conditions. With regard to the consequenc-
es of establishing CBO for the rural population in Keykha 
in the field of sustainable human development, it would 
improve their standards of living. Promotion of social 
and cultural life, increase in income, improve in health, 
empowerment due to modern education, conservation of 
environment, paying attention to the women’s role and 
paying attention to internal and psychological dimensions 
have encouraged the local people to accept CBO as a 
positive phenomenon.

5. Conclusion

In sum, the CBO which was originally an external phe-
nomenon, was finally accepted by Keykhah villagers who 
started a new experience. They used it as a tool to resolve 
their problems and improve their conditions. CBO has 
improved the quality of life of rural people in the frame-
work of sustainable human development.
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مطالعه حاضر با هدف بررسی شرایط، تعامالت و پیامدهای تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی در روستای کیخا از توابع شهرستان زابل 
واقع در استان سیستان وبلوچستان انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است که به روش  مطالعه موردی در سال 1392 انجام 
شده است. روستای کیخا مورد مطالعه و واحد تجزیه وتحلیل، اهالی پیشرو عضو سازمان مردم نهاد محلی بودند. نمونه های مورد مطالعه 
با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله  برفی انتخاب شدند )n=16(. مشاهده، مصاحبه عمیق و بررسی اسناد و مدارک ابزار اصلی 
گردآوری اطالعات بودند. روایی و پایایی تحقیق با استفاده هم زمان از سه روش در جمع آوری داده ها، ایجاد پایگاه داده و بهره گیری از 
نظرات مصاحبه شوندگان در تکمیل و اصالح گزارش تحقیق بررسی شد. داده های جمع آوری شده در سه بخش آمار توصیفی، کاربرد 
فن شمارش و روش کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند. با توجه به نتایج پژوهش، سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا مطابق با مدل 
پارادایمی استراوس و کربین تحت  تأثیر شرایط زمین های، شرایط علّی و شرایط مداخله گر تشکیل شده است. تشکیل این سازمان، 
زمینه ایجاد تعامالتی بین مردم و مسئوالن را فراهم آورده است. همچنین پیامدهای آموزشی و یادگیری، توانمندسازی زنان، بهداشتی و 

زیست محیطی، اجتماعی و جهان  شهری، اقتصادی و عمران روستایی و روان شناسی را برای مردم به همراه داشته است.

کلیدواژه ها: 
سازمان مردم نهاد محلی، 

مشارکت، مصاحبه عمیق، 
مطالعه موردی، روستای 

کیخا

تاریخ دریافت: 06 مهر 1395
تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1396

مقدمه

اهمیت یافتن  موجب  بیستم  قرن  در  جهانی سازی  فرایند 
در  ملل  سازمان   .(Richard, 2012) شد  مردم نهاد1  سازمان های 
سال 1995 طی گزارشی بیان کرد که در سی سال گذشته دو 
میلیون سازمان غیردولتی در ایاالت متحده آمریکا پا به عرصه 
وجود نهادند. در اروپا هم سازمان های غیردولتی در قرن شانزدهم 
میالدی به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی توسعه یافت. 
سازمان های غیردولتی در کشورهای دیگر نظیر روسیه، هندوستان، 
نیز شدت  ایران  در  می کنند.  فعالیت  نیز  کنیا  و  برزیل  چین، 
احساس نیاز مردم در خصوص ایجاد نهادهای محلی به حدی بود 
که پیش از انقالب مشروطه به صورت خودجوشاین نهادها شکل 
گرفتند (Mahdavi Amiri, 2006:83). دو نوع سازمان مردم نهاد در 
کشور وجود دارد. سازمان های مردم نهاد با منشأ روستایی )محلی( 
و سازمان های مردم نهاد با منشأ شهری. سازمـان های مردم نهاد 
با منشأ روستایی و محلی در مکانی ویژه و حوزه کوچک فعالیت 
می کنند و بیشتر کارکرد و زمینه اجتماعی دارند تا کارکردهای 

1. Community Based Organizations (CBOs)

محلی  سازمان های   .(Abdollahi, 2005:48) اداری  و  سیاسی 
متفاوتی از قبیل شوراها و دهیاری ها در روستاها فعالیت می کنند 
که وابسته به دولت هستند، اما سازمان های محلی مردم نهاد منشأ 

بومی دارند و غیردولتی و اثرگذارترند. 

سازمان محلی در اکثر استان های ایران تشکیل شده است، در 
این میان استان سیستان وبلوچستان یکی از استان های نوپا در 
زمینه تشکیل سازمان محلی است. دلیل اصلی تشکیل سازمان 
پروژه  اجرای  کیخا(،  )روستای  مطالعه  مورد  منطقه  در  محلی 
بین المللی منارید2 در شهرستان تازه تأسیس هامون است. هدف 
از اجرای پروژه بین المللی منارید شناسایی و رفع خألها و موانع 
قانونی و ساختاری در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی، تقویت و 
افزایش هماهنگی بین بخشی و تمرین نحوه اجرایی شدن برنامه 
 .(Yari, 2013:15) بیابان زایی در کشور است با  اقدام ملی مقابله 
راه  و  مشکالت  احصای  برای  منارید  پروژه  اهداف  به  توجه  با 
از هرگونه  برای جلوگیری  و  از جامعه محلی  منطقه  حل های 
مداخله گری نظرات کارشناسی و ممانعت از خودسانسوری مردم 

2. Menarid

1- کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 

طراحی الگوی تشکیل سازمان مردم نهاد محلی: شرایط،  تعامالت و پیامدها )مورد مطالعه : روستای 
کیخا، شهرستان زابل(

مژگان صبحی مقدم1، *عنایت عباسی2، مسعود بیژنی2
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به  دلیل مالحظات مختلف، از سازمان مردم نهاد ملی ای به نام 
توسعه یاران مهر3 برای فراهم کردن مقدمات تشکیل سازمان های 
مردم نهاد محلی کمک گرفته شد. این سازمان مردم نهاد در مدت 
شش ماه حضور در منطقه ابتدا به بررسی و شناسایی منطقه 
پرداخت. سپس برای پیگیری های بعدی به منظور سازمان دهی 
مردم، به تشکیل سازمان های محلی در چهار روستا اقدام کرد که 
 .(Hamidi, 2012:15) یکی از این سازمان ها در روستای کیخا است
اگرچه سابقه مشارکت مردم در سیستان و اصطالحی به نام اشر 
یا حشر4 که همان مشارکت در الیروبی انهار بوده است، هرساله 
تکرار می شود و سابقه ای تاریخی دارد، سازمان محلی تشکیل شده 
در روستای کیخا، در قالب پروژه منارید نوپاست، ساختار جدیدی 
دارد و با اهدافی چون همکاری و تبادل نظر درباره حل مشکالت 
روستا، رفع نیازهای اقتصادی اهـالی، آمـوزش شیوه های پس انـداز 
و مدیـریت اقتصادی خانوار، یادگیری اجتماعی، صرفه جویی در 
زمان و هزینه و نگاه کالن به مدیریت پایدار منابع طبیعی تشکیل 

شده است. 

به عالوه، در مقایسه با روستاهای دیگر هدف پروژه منارید، مردم 
روستای کیخا در تشکیل سازمان مردم نهاد محلی موفق تر از دیگر 
روستاها عمل کرده اند. با تشکیل این سازمان، این سؤاالت مطرح 
است که شرایط )زمینه ای، عّلـی و مداخله گر( اثرگذار بر تشکیل 
سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا کدامند؟ تشکیل این 
سازمان محلی چه تعامالتی را در روابط مردم با مردم، مردم با 
مسئوالن و مردم با محیط زیست به همراه داشته است؟ پیامدهای 
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی مذکور در روستای کیخا چه 
بوده است؟ تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش های مذکور انجام 
شده است. با پاسخ به این سؤاالت می توان ضمن بررسی روند 
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی موفق، از آن به عنوان الگویی 
برای تشکیل چنین سازمان هایی در سایر روستاهای هدف نیز 

استفاده کرد.

مروری بر ادبیات موضوع

یکی از مهم ترین شاخص های مورد نیاز توسعه، پایداری آن 
است.   مـردم  مشارکت  و  دخالت  نیازمند  پایداری  این  و  است 
بی توجهی به مشارکت و خواست روستاییان چالش های فراوانی را 
 (Shafiee Sabet در فراگرد توسعه روستایی، در پی خواهد داشت

3. سازمان مردم نهاد توسعه یاران مهر سازمان مردم نهاد زیست محیطی ای است که 
پروژه  محدوده  در  محلی  مردم نهاد  سازمان های  تشکیل  منظور  به  منارید  پروژه  با 
همکاری کرده است. ارائه آموزش های زیست محیطی به مردم و انجام اقدامات مرتبط 
به توانمندسازی مردم محلی از جمله وظایف مهم این سازمان مردمی است. برگزاری 
نشست با کارشناسان و مسئوالن مربوطه پروژه، برگزاری نشست با نمایندگان شوراهای 
روستایی و معتمدان محلی، برگزاری کالس ها و کارگاه های توجیهی و آموزشی برای 
سازمان  این  فعالیت های  جمله  از  پروژه  پوشش  تحت  روستاهای  در  محلی  مردم 
مردم نهاد به منظور تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی در روستاهای هدف تحت 
پوشش پروژه منارید و از جمله تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا 

)منطقه مورد مطالعه تحقیق حاضر( است.

4. Asher

(Doosti Sabzi, 2016:113 &. چشیره5 و همکاران معتقدند که در 

دهه های اخیر گذر از دولت به سوی فرایندهای نوین اداره نواحی 
روستایی یعنی حکمروایی در مناطق روستایی مطرح است که 
مرز بین حکومت و جامعه مدنی محسوب می شود و به نحوی 
و  شهروندان  خصوصی،  شرکت های  حکومت ها،  مشارکت  بر 
اجتماعات محلی برای طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی و 
 (Badri, Akbarian اصالحات اجتماعی و زیست محیطی داللت دارد

 .& Ghassabi, 2013:254)

در این راستا، برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی، با در نظر 
گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، محیط زیستی، 
کالبدی و نهادی و با درک واقع بینانه نیازهای روستاییان، مستلزم 
تغییر نگرش متولیان برنامه ریزی و ساختارشکنی در رویکردهای 
 (Badri, Bayat, Azizi, & Hosseini Roodbaraki, است  مرسوم 
(2013:749. در این زمینه بانک جهانی )2009( معتقد است که 

تکیه بر جوامع و مدیریت محلی برای تأمین نیازهای اساسی 
 .(Badri, Akbarian & Ghassabi, 2013:254) مقوله ای ضروری است
محلی،  مردم  مشارکت  جلب  و  روستایی  توسعـه  راستای  در 
پروژه های مختلفی اجرا شده است که یکی از آن ها پروژه بین المللی 
منارید6 است که درصدد رفع چالش های توسعه روستایی ایجاد 
شده است7. هدف این پروژه، ارائه چارچوب ها و الگوهای مدیریت 
جامع و یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی است. 
سازمان های غیردولتی، سازمان های غیرانتفاعی و داوطلبانه ای 
هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه 
پایدار، محیط زیست، کاهش فقـر، گسترش برابری و دفاع از 
این  حقـوق بشـر فعالیت می کنند. ویژگی کلیدی در کارکرد 
تأمین  راستای  در  همگانی  نیازهای  به  پاسخ گویی  سازمان ها 

مشارکت و توانمندسازی مردم است.

طی سال های 1950ـ1960، فعالیت سازمان های غیردولتی بر 
افزایش درآمد کشاورزان فقیر متمرکز شده بود، در دهه 1970 

5. Cheshire
6. Middle East and North Africa Regional programme for 
Integrated Sustainable Development (MENARID)

7. صندوق تسهیالت محیط زیست جهانی )GEF( با همکاری دفتر توسعه سازمان ملل 
)UNDP( به اجرای پروژه ای با نام »تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه 
منابع طبیعی« در کشور اقدام کرده است. اهداف اصلی پروژه بین المللی منارید عبارت 
است از: شناسایی و رفع خأل ها و موانع قانونی و ساختاری موجود در مدیریت یکپارچه 
منابع طبیعی و هم راستا با سیاست ها و اولویت های تسهیالت محیط زیست جهانی در 
چهار زمینه جلوگیری از تخریب سرزمین، حفاظت از تنوع زیستی، تعدیل آثار تغییر 
اقلیم و مدیریت آب های بین المللی از طریق توسعه و تقویت سطح دانش و آگاهی 
کارشناسان و بهره برداران محلی، ظرفیت سازی و توانمندسازی برای تحقق انسجام 
سازمانی و نیز ارائه شیوه های موفق مدیریت پایدار منابع آب و اراضی، افزایش بهره وری 
در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی و معرفی روش های اصولی پیشگیری از تغییر 
کاربری اراضی و تخریب سرزمین، طراحی نظام های پیش آگاهی و هشدار برای کاهش 
آثار خشکسالی و تعمیم دادن دستاوردهای آن به مناطق دیگر و همچنین سطوح باالتر 
در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی کشور. مدت اجرای این پروژه پنج سال است که با 
بهره گیری از مشاوران ملی و بین المللی و جوامع محلی برای تحقق اهداف پروژه به 

انجام خواهد رسید. 
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بر رهیافت توانمندسازی برای کاهش فقر، در دهه 1980 بر زنان 
و محیط زیست و در دهه 1990 بر توسعه پایدار متمرکز شده 
اخیر،  سال های  در   .(Samuel & Thanikachalam, 2003:15) بود 
طیف گسترده ای از بازیگران و محققان سیاسی تأکید  کرده اند 
که سازمان های غیردولتی می توانند نقش مهمی در حفاظت از 
محیط زیست به ویژه در سطح جوامع کشورهای درحال توسعه 
غیردولتی  (Wright & Anderson, 2013). سازمان های  کنند  ایفا 
کارکردهایی در زمینه ایجاد رشد متعادل و فراگیر، ظرفیت سازی، 
ایجاد خودکفایی و برقراری جامعه پایدار دارند که از طریق این 
کارکردها و توانمندسازی مردم در بعد اجتماعی و زیست محیطی 

به تحقق توسعه پایدار منجر می شوند )تصویر شماره 1(. 

سازمان های  محققان،  از  برخی  باور  به  زمینه،  همین  در 
مردم  نهاد کارکردها و نقش های متعددی دارند که از طریق آن 
توانمند شوند و سرانجام  تا  به مردم روستایی کمک می کنند 
به توسعه پایدار دست یابند. این سازمان ها از طریق کمک های 
مالی، ظرفیت سازی و ایجاد اعتمادبه نفس در مردم محلی نقش 
را  جوامع  همچنین  سازمان هایی  چنین  می کنند.  ایفا  را  خود 
در جهت مشارکت در پروژه ها و کمک بهبود زندگیشان یاری 
می رسانند (Nikkhah & Redzuan, 2010:87). در مجموع، بررسی 
مدل ها و نظریاتی که چگونگی اثرگذاری سازمان های غیردولتی 
زیست محیطی را بر توسعه پایدار ترسیم می کنند، نشان داده اند 
این سازمان ها با ایفای نقش های اجرایی، مشارکتی و تسهیلگری 
زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سه گانه  ابعاد  تحقق  در 
توسعه پایدار مؤثر بوده اند. در اکثر مطالعات انجام شده، مشخص 
شده است که سازمان های غیردولتی نقش اصلی خود را از طریق 
و  مردم  مختلف  اقشار  زیست محیطی  دانش  و  آگاهی  افزایش 
متعاقب آن فشار بر سیاستمداران و قانونگذاران به منظور مشارکت 
سازمان های غیردولتی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات به 

منصه ظهور می گذارند.

تشکیل  غیردولتی،  سازمان های  زیرمجموعه های  جمله  از   
از  سازمان های مردم نهاد محلی است که در قالب کوچک تری 
آن قرار دارد. بهبود وضعیت محیط زیست، افزایش سطح رفاه 
اقشار محروم، مطرح ساختن بـرنامه ای مشترک و دسته جمعی 
تشکیل  اهداف  جمله  از  مسئولیت پذیری،  روحیـه  تقویت  و 
سازمان های مردم نهاد است. در این راستا، به منظور شناخت این 
عوامل، مطالعات بسیاری در شرایط مختلف زمانی و مکانی با 

هدف شناسایی و تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی در ایران 
و دیگر کشورها انجام شده است. در ادامه، به چند مورد از این 
تحقیقات اشاره می شود. تشکیل نهضت چیکو به عنوان سازمان 
مردم نهاد محـلی از راهکارهای استفاده از توان مردم محلی در 
حفاظت از محیط زیست است (Setayesh, 1998:86). چیکو یعنی 
به آغوش گرفتن درخت برای حفظ آن. در قالب این نهضت، مردم 
محلی با درآغوش کشیدن درختان مانع از قطع آنان می شوند. این 
نهضت نمونه ای بارز از اتحاد مردم روستا را برای حفظ محیط

 (Hashemi, Imeni, Motiei شان  نشان می دهد. هاشمی و همکاران
تحقیق  در   ،Langroudi, Ghadiri Masum, & Rezvani, 2013:12)

خود با عنوان »توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر نهادهای 
محلی در استان یـزد« بیان کردند که کارآفرینی یکی از راهبرد

های توسعه  جوامع است که می تواند با بهره گیری از ظرفیت ها و 
فرصت های سودآور و کشف نشده، به رشد اقتصادی منطقه منجر 

شود. 

 (UNDP, 2013:17-62) متحد  ملل  عمران  برنامه  همچنین 
منابع  محور  جامعه  »مدیریت  عنوان  با  موردی  مطالعه ای  در 
طبیعی8در افغانستان« به تعیین و تعریف نیازها و ظرفیت های 
اهداف  از  پرداخت.  محلی  جوامع  بسیج  همچنین  و  روستاها 
این پژوهش می توان به ظرفیت سازی و توسعه نهادی مدیریت 
جوامع  کمک  با  آزمایشی  پروژه های  اجرای  زیست محیطی، 
محلی و تشریک مساعی با جوامع محلی شرکت کننده در زمینه 
 (UNDP, 2013) مدیریت منابع اشاره کرد. برنامه عمران ملل متحد
در مطالعه مـوردی دیگری به بررسی شبکه مـردمی و دانش 
بومی برای ظرفیت سازی در منطقه مونتین9 آسیای جنوب شرقی 
پرداخته است. از جمله اهداف تحقیق او سازمان دهی و پشتیبانی 
از کار گروهی متبحران بومی جوامع محلی، مهیاکردن شرایطی 
برای حفظ دانش بومی بوده است. از نتایج این مطالعه می توان به 
ایجاد نمایشگاه بذر روستا، ایجاد بازارهای محلی، ظرفیت سازی 
شبکه های محلی و حضور و اظهارنظـر افراد بومی در فرایندهای 
منطقه اشاره کرد. سوانسون (Swanson, 2008:41-43) بیان کرد 
محلی  سازمان های  پایداری  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  که 
کشاورزان برخورداری اعضا از مهارت های رهبری، حساب رسی 
مالی، مدیریتی و سازمانی و نوع و گستره خدماتی است که این 

8. Community-Based Natural Resource Management 
9. Montane

کارکرد سازمانهای غیردولتی توانمندسازی

- رشد متعادل و فراگیر
- ظرفیت سازی

- ایجاد خودکفایی
- جامعه پایدار

- اجتماعی
- زیست محیطی +توسعه پایدار =

 (Srivastava & Paliwal, 2013, 16) تصویر 1. چهارچوب عملکرد سازمان های غیردولتی در ترویج توسعه پایدار اجتماعی

»مژگان صبحی مقدم و همکاران. طراحی الگوی تشکیل سازمان مردم نهاد محلی: شرایط،  تعامالت و پیامدها )مورد مطالعه : روستای کیخا، شهرستان زابل(«
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تشکل ها برای اعضای خویش فراهم می کنند. مادرینگ بالسترو و 
 (Madrigal-Ballestero, Alpizar & Schluter, 2013:43-56) همکاران
طی مطالعات خود در کاستاریکا به بررسی نقش سازمان مردم نهاد 
محلی در تأمین آب آشامیدنی در منطقه پرداختند. از نتایج این 
رضایتمندی  بر  مؤثر  عوامل  تجزیه وتحلیل  به  می توان  تحقیق 
افراد در این موضوع، نقش دولت و زیرساخت های دیگر و درک 

مصرف کنندگان خانگی از کیفیت آب اشاره کرد. 

بررسی مجموع تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که  هیچ 
تحقیقی شرایط و تحوالتی را که منجر به بروز تشکلی محلی 
محلی  مردم  زندگی  بر  می تواند  تشکل  این  که  آثاری  و  شود 
داشته باشد، به صورت نظام مند بررسی نکرده است. دیگر اینکه 
تحقیقات انجام شده بیشتر بر آثار و پیامدهای تشکل های محلی 
موجود متمرکز شده اند و از شرایط و فرایندهای تشکیل چنین 
تشکل هایی غفلت شده است. با توجه به آنچه گفته شد، مطالعه 
تشکیل  پیامدهای  و  تعامالت  شرایط،  بررسی  هدف  با  حاضر 
سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا انجام شده است. اهالی 
این روستا از سال 1390 به صورت داوطلبانه و خودجوش به 
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای خود اقدام کرده اند. 
عوامل متعددی در تشکیل یک سازمان مردم نهاد دخیل است. 
 (Straus & Corbin, با توجه به مدل پارادایمی استراوس و کربین
(2011 این عوامل را می توان در سه بخش شرایط )زمینه ای، علی 

و مداخله گر(، تعامالت و پیامدها بررسی کرد. شرایط مجموعه 
به یک  امور مربوط  رویدادها و حوادثی است که موقعیت ها و 

پدیده را خلق می کنند. 

در این تحقیق، پدیده همان تشکیل سازمان مردم نهاد محلی 
اثر  پدیده  بر  که  است  وقایعی  و  رویدادها  عّلی،  شرایط  است. 
می گذارند. به عبارت دیگر، شرایط عّلی، علت اصلی به وجودآمدن 
پدیده مورد مطالعه است. شرایط زمینه ای بیشتر به زمینه مورد 
بیرونی  شرایط  مداخله گر،  شرایط  و  می شوند  مربوط  مطالعه 
اثرگذار بر بروز پدیده هستند. تعامالت، پاسخ هایی هستند که 
افراد یا گروه ها به مسائل و رویدادهایی می دهند که تحت آن 
شرایط پدید می آیند. در تحقیق حاضر، تعامالت به راهبردهایی 
آمدن  به وجود  تأثیر  تحت  محلی  مردم  که  است  شده  اطالق 
سازمان مردم نهاد محلی از خود بروز می دهند. در نهایت پیامدها 
نتایج اعمال و تعامالت مردم هستند. در این تحقیق پیامدها آثار 

و تبعات تشکیل سازمان مردم نهاد در زندگی مردم محلی است.

رو ش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کیفی است و 
از روش شناسی مطالعه موردی استفاده شده است. روستای کیخا 
مورد مطالعه و واحد تجزیه وتحلیل در این پژوهش اهالی ساکن 
در روسـتای کیـخا هستند که در سازمان مردم نهاد عضویت 
دارند. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی اعضای پیشروی سازمان 

مردم نهاد محلی در روستای کیخا به تعداد 33 نفر بودند که از این 
تعداد، 18 نفر زن و 15 نفر مرد هستند. در تحقیق حاضر از دو 
نوع نمونه گیری به صورت هم زمان استفاده شده است. این دو نوع 
نمونه گیری شامل نمونه گیری هدفمند10 و نمونه گیری نظری11 
است. از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد مصاحبه شده و از 
نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های 
 (Mohammadpour, می شود  استفاده  مسیر  یافتن  و  نیاز  مورد 
یا  برفی12  گلوله  روش  به  نمونه ها  انتخاب  عمل   .2013:33-81)

زنجیره ای انجام گرفت. گیلهـام  )2002( بیان کرد در تحقیقات 
کیفی، مصاحبه13، مشاهده14، روش های اسنادی15 و ضبط صدا 
یا تصویر، روش های اصلی گردآوری اطالعات هستند. در تحقیق 
حاضر، در مرحله اول به تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی درباره 
سازمان های مردم نهاد محلی اقدام شد. سپس اسنادی پیرامون 
پروژه منارید، روستای مدنظر و اهالی آن دریافت و مطالعه شد. 
عالوه بر این، با مراجعه چندین باره به روستا به صورت متوالی قبل 
از شروع تحقیق و انجام مطالعه اکتشافی اطالعات کلی درباره 

موقعیت روستا، اهالی و موضوع مورد مطالعه کسب شد. 

نمونه های  با  عمیق  مصاحبه  داده ها  گردآوری  اصلی  روش 
مردم نهاد در  پیشروی عضو سازمان  اعضای  یعنی  مطالعه شده 
روستای کیخـا بود. زمان انجام مصاحبه با نمونه های تحقیق دو 
ماه اول سال 1393 بود. در حین مصاحبه و با کسب موافقت 
نمونه ها، صحبت های مصاحبه شوندگان ضبط و عکس و فیلم 
هم تهیه شد. در مدت دو ماه رفت وآمد به روستا با 16 نفر از 
اعضای فعال سازمان محلی مصاحبه شد و از نفر شانزدهم به بعد 
به دلیل تکراری شدن اطالعات گرفته شده کار مصاحبه به پایان 
رسید. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها از چند روش به 
طور هم زمان استفاده شد. هنگام جمع آوری داده ها از روش هایی 
چون بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس، فیلم و ضبط 
صـدا بهره گرفته شد و زنجیره ای از مدارک به وجـود آمد. نتایج 
حاصـل از مصاحبـه ها برای تأیید یا اصالح به شرکت کنندگان 
محقق  نهایت  در  شد.  بازگرداننده  منارید  پروژه  کارشناسان  و 
پایگاهی داده ای شامل روش ها، اسناد و مدارک، دست نوشته ها، 
عکس و فیلم و صداهای ضبط شده به وجود آورد. با توجه به 
ماهیت کیفی تحقیق حاضر، جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها به 
صورت هم زمان صورت گرفت. پس از انجام مصاحبه ها و رسیدن 
به نقطه اشبـاع نظری کار جمع آوری اطالعات پایان یافت. سپس 
مصاحبه های ضبط شده چندین بار شنیده و یادداشت بـرداری 
انجام شد و داده های تکراری از مفاهیم اصلی حذف شد. داده های 

10. Purposive sampling
11. Theoretical sampling
12. Snowball or chain sampling
13. Interviews
14. Observations
15. Documentary methods
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جمع آوری شده در سه بخش آمار توصیفی، کاربرد فن شمارش 
و روش کدگذاری تجزیه وتحلیل شدند. در بخش آمار توصیفی 
ویژگی های فردی و حرفه ای مصاحبه شوندگان ارائه شد. در ادامه 
با استفاده از تکنیک شمارش فراوانی عوامل مختلف اقتصادی، 
آموزشی و غیره در ابعاد سه گانه شرایط، تعامالت و پیامدها بررسی 
مفهوم سازی،  به  کدگذاری  روش  از  استفاده  با  نهایت  در  شد. 

مقوله سازی و استخراج مدل نظری تحقیق اقدام شد.

جمع آوری شده  اطالعات  باز،  کدگذاری  اولیه  مرحله  در 
سطربه سطر مطالعه شد و مفاهیم پنهان در آن ها به شکل کـد 
استخراج شد. در مرحله دوم این کـدگذاری، مفاهیم مشترک 
و مشابه از نظـر معنایی در قالب مقوله های عمده، طبقه بندی 
مقـوله های  محوری،  کـدگذاری  یعنی  بعد  مرحله  در  شدند. 
تعامـلی فـرایندی  شرایطی،  وجه  سه  اساس  بر  به دست آمده 
و پیامـدی طبقه بندی شدند و در نهایت در مرحله کدگذاری 
گزینشی با توجه به آنچه به عنوان »خط داستان« مرسوم است، 
ارتباط منطقی بین مقوله ها در قالب ابعاد سه گانه مذکور و بر 

اساس پدیده )مقوله محوری(، بررسی شد. 

یافته ها

نمونه های  توصیفی  یافته های  قسمت  سه  در  تحقیق  نتایج 
مصاحبه شده، استفاده از فن شمارش و کدگذاری ارائه شده که در 

ادامه به شرح آن پرداخته شده است. 

یافته  های توصیفی نمونه های مصاحبه شده

حسب  بر  مصاحبه شده  افراد  حرفه ای  و  فردی  ویژگی های 
جنسیت، سن، تحصیالت، شغل، سرپرست خانوار و تعداد اعضای 
این جدول،  است. طبق  ارائه شده  شماره 1  جدول  در  خانوار 
می توان گفت زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتـری به حضور 
اطالعات  دارند.  محلی  مردم نهاد  سازمان  در  فعالیت  انجام  و 
موجود در جدول شماره 1 نشان می دهد که شغل اصلی مردان 
در روستای کیخا، کشاورزی است. البته برخی از آنان در کنار 
و  باغداری  رانندگی، دهیاری،  کارهای دیگری چون  کشاورزی 
غیره را نیز انجام می دهند. اکثر زنان در روستای کیخا، خانه دار 
به  مالی  دلیل مشکالت  به  آن ها  از  تعداد محدودی  و  هستند 

کارهای کم درآمد دیگری مشغول هستند.

جدول 1. ویژگی های فردی و حرفه  ای مصاحبه  شوندگان

زمین زراعیخانوار )نفر(سرپرست خانوارشغلتحصیالتسنجنسیتردیف

خیر6خیرخانه داربی  سواد46زن1

خیر7بلیکارگرسیکل52زن2

خیر3بلیآرایشگرسیکل55زن3

خیر5خیرخانه داردیپلم28زن4

خیر6خیرخانه داردیپلم36زن5

خیر5خیرخانه داردیپلم33زن6

خیر2خیرخانه داربی سواد66زن7

خیر2خیرخانه داربی سواد62زن8

بلی5خیربیکارلیسانس22زن9

خیر4خیرخانه داردیپلم29زن10

خیر5خیرخانه دارسیکل34زن11

بلی4بلیکشاورزبی سواد72مرد12

بلی4بلیکشاورزدیپلم36مرد13

خیر6بلیکارمندلیسانس47مرد14

بلی5بلیدهیارلیسانس34مرد15

بلی6بلیکشاورزدیپلم51مرد16

مأخذ: یافته  های تحقیق، 1393
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 فن شمارش

عنوان  با  شمارش  فن  از  روش شناسی،  پیشینه های  در 
برجسته سازی یاد می شود (Fatemi & Karami, 2010:77-97). در 
این بخش، فراوانی هریک از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
ارزشی و اعتقادی، آموزشی، روان شناسی و بهداشتی و زیست 

محیطی و منابع طبیعی در ابعاد سه گانه شرایط، تعامالت و پیامدها 
استخراج شدند. در صورتی که واژه های مربوط به هریک از عوامل 
مطرح شده، در متن یا در حین مصاحبه یک فرد به دفعات تکرار 
شده بود، شمارش شد. همان طور که از جدول شماره 2 برمی آید، 
عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و روان شناسی و بهداشتی در 
ابعاد شرایط، تعامالت و پیامدها به ترتیب رتبه های یک، دو و 

جدول 2. رتبه  بندی عوامل تشکیل  دهنده سازمان مردم نهاد محلی با استفاده از فن شمارش

رتبهتکرار )مرتبه(عواملبعد

شرایط

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی

عوامل روان شناسی و بهداشتی

عوامل زیست محیطی و منابع طبیعی

عوامل ارزشی و اعتقادی

عوامل آموزشی

37

24

23

18

9

8

1

2

3

4

5

6

تعامالت

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی

عوامل روان شناسی و بهداشتی

عوامل زیست محیطی و منابع طبیعی

عوامل آموزشی

عوامل ارزشی و اعتقادی

26

16

15

14

9

5

1

2

3

4

5

6

پیامدها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی

عوامل روان شناسی و بهداشتی

عوامل زیست  محیطی و منابع طبیعی

عوامل آموزشی

عوامل ارزشی و اعتقادی

47

39

32

22

20

13

1

2

3

4

5

6

مأخذ: یافته  های تحقیق، 1393
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سه را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از 
تکنیک شمارش، می توان گفت که زنان روستای کیخا بر عوامل 
اجتماعی و فرهنگی بیشترین تأکید را کرده اند و بر انجام کارهای 
مشارکتی و دورهم نشینی عالقه فراوانی از خود نشان دادند و در 

مقابل مردان روستا بیشتر بر جنبه اقتصادی تأکید کردند.

کدگذاری 

برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری )باز، محوری و 
باز در  گزینشی( استفاده شد. در مرحله اول و دوم کدگذاری 
مجموع 124 مفهوم و 14 مقوله از داده های حاصل از مصاحبه 
به دست آمد )جدول شماره 3(. این مقوله ها عبارتند از: »ارتباط 
و انسجام درونی«، »پیامدهای آموزشی و یادگیری«، »توانمندی 
زنان«، »نفوذ فناوری«، »نظارت و ارزیابی مردم«، »نفوذ بیرونی«، 
»اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی«، »شرایط بوم شناختی«، 
بهداشتی  اقتصادی«، »پیامدهای  »تضادهای داخلی«، »عوامل 
جهان شهری«،  و  اجتماعی  »پیامدهای  زیست محیطی«،  و 
»پیامدهای  و  روستایی«  عمران  و  اقتصادی  »پیامدهای 

روان شناسی«. 

بر اساس تصویر شماره 2 می توان گفت که پیدایش سازمان 
مردم نهاد محلی در روستای کیخا تحت تأثیر شرایط خاصی بوده 

است. این شرایط در سه دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند 
این  در  مداخله گر.  شرایط  و  بستری زمینه ای  عّلی،  شرایط  از: 
نوشتار شرایط عـّلی عبارتند از: ارتباط و انسجـام درونی و عوامل 
اقتصادی. شرایط زمینه ای شامل بوم شناختی و اعتقادات مذهبی 
و عوامل فرهنگی. به عالوه، نفوذ فناوری و نفوذ بیرونی نیز در 
شرایط مداخله گر طبقه بندی شده اند. شرایط مذکور به طور کلی 
و در امتداد با یکدیگر باعث شکل گیری پدیده ای به نام سازمان 
مردم نهاد محلی شده است. بنابراین ورود سازمان مردم نهاد متأثر 
از این شرایط است. با تشکیل سازمان مردم نهاد در منطقه، اهالی 

در برابر آن تعامالت خاصی را اتخاذ کردند. 

تعامالت مذکور عبارتند از: نظارت و ارزیابی مردم و تضادهای 
داخلی. با ورود سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا، اهالی 
به چندین طریق با آن تعـامل پیدا کردند که از مهم ترین آن 
تعـامل مردم با مردم و مردم با مسئوالن است. مردم روستای 
و  نظرات  و  دارند  فعال  حضور  برنامه  مراحل  تمام  در  کیخا 
راه حل های پیشنهادی خود را ارائه می دهند و در تصمیم گیری ها، 
مشارکتی فعال دارند. اهالی روستا از تجارب قبلی خود درس 
گرفته اند و فعالیت ها و روند انجام آن ها را با تعصب و جدیت 
خاصی پی می گیرند و اگر مسئوالن مربوطه در کارهای خـود 
در قبال سازمان مردم نهاد محلی کوتاهی کنند به آن ها گوشزد 

جدول 3. مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مصاحبه ها

مفاهیمردیفمقوله  هامفاهیمردیفمقوله  ها

نی
درو

ام 
سج

و ان
ط 

رتبا
ا

1
2
3

4
5
6
7

اتحاد و همبستگی
احساس توانمندی اهالی

خودجـوش و داوطلبـانه بودن در تشکیل سازمـان 
مردم نهاد محلی

حفظ روابط
اعتقاد به تعاون و همکاری

هم ریشه بودن
اعتقاد به بهبود روابط

تی
ناخ

م  ش
ط بو

شرای

18
19
20
21
22

23
24

کم آبی و خشکسالی
نداشتن زمین زراعی

بالیای طبیعی
قطع درختان

خاک و بستر مناسب برای کشت انواع محصوالت
مشکالت رفت وآمد به شهر

نبود عدالت سیاسی

ری
دگی

و یا
ی 

زش
آمو

ی 
دها

یام
پ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مؤثر بودن فرزندان در انتقال دانش به والدین
همفکری جوانان
نقش دانش بومی

روشنگری کارشناسان
اشتراک اطالعات

کسب تجربه در سفر
ارتباط مردم با مسئوالن و نقش آن در یادگیری

فنون جدید کشت وکار
افزایش رقابت تحصیلی
ارتقای آگاهی ترویجی

گی
رهن

ل ف
وام

و ع
ی 

ذهب
ت م

قادا
اعت

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اعتقادات مذهبی قوی
اعتقاد به دعانویسی
ضعف در اعتقادات
توجه به محارم

ضعف اعتقادی بچه  ها
تعصبی بودن مردان نسبت به زنان

توسل به ائمه اطهار
فراگیری قرآن

خشنودی از اعتقادات مذهبی فرزندان
قناعت

مناعت طبع داشتن
تأکید روی سنت  ها



512

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1396 . دوره 8. شماره 3

مفاهیمردیفمقوله  هامفاهیمردیفمقوله ها

ان
ی زن

مند
توان

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

استقالل شخصیتی زنان
پشتیبانی زنان

روحیه گرفتن زنان
سخت کوشی زنان

امیدواری زنان
نیاز زنان به راهنما و تسهیلگر زن

ثبت سازمان محلی زنان
کارگروهی زنان

خود اشتغالی زنان
اظهارنظر و حضور مؤثر دختران

مؤثربودن زنان در توجیه همسرانشان
حضور زن در جامعه

استقالل طلبی کاری زنان
مشاوره گرفتن زنان از یکدیگر

یی
ستا

 رو
ران

عم
 و 

دی
صا

 اقت
ای

ده
یام

پ

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

افزایش درآمد در آینده
بهبود وضعیت مالی

گرایش به مشاغل جدید
تنوع شغلی

وجود صندوق محلی
کاهش ریسک

جذب حمایت مالی برای خرید گلخانه
بهبود عمران روستا
لزوم صنایع روستایی

مشکل رفت وآمد به شهر
نبود عدالت سیاسی

خودکفایی

ری
ناو

ذ ف
نفو

51
52
53
54

نفوذ ماهواره
نفوذ فناوری اطالعات
وجود امکانات رفاهی

زندگی ماشینی

نی
یرو

وذ ب
نف

82
83
84
85

حضور افراد فعال و بانفوذ در روستا
نفوذ سیاسی

وجود کارشناسانی دلسوز
حضور مداوم مسئوالن

ردم
ی م

زیاب
و ار

ت 
ظار

ن

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

اصرار در کار
نیاز به حمایت معنوی مسئوالن

اعتماد به کارشناسان پروژه منارید
جدیت در پیگیری امور

پیگیری اهالی و لزوم پاسخ گویی مسئوالن
تعقیب اهداف یکسان

واقع بینی اهالی
شفاف سازی در عمل

کنترل و نظارت فعالیت های سازمان محلی
دریافت نکردن نتایج قابل انتظار از پروژه های قبلی

مقبولیت عمومی مدیر سازمان محلی
مشارکت در تدوین برنامه

ترسیم نقشه راه
الگوبرداری از موارد موفق

حمایت نکردن سازمان های دیگر

سی
شنا

وان 
ی ر

دها
یام

پ

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

افزایش حس همدلی
سخت کوشی

امید به آینده پروژه
رؤیاپردازی

افزایش آرزوها و انتظارات فرزندان
توجه به آینده فرزندان
رهایی از افسردگی

خودباوری
نبود فرهنگ انتقادپذیری

دلسردی و ناامیدی

لی
داخ

ی 
دها

ضا
ت

96
97
98
99
100
101
102
103

رقابت منفی
منفی گرایی

منفعت طلبی شخصی
خودپسندی

بی اعتمادی به آشنایان
ضعف و ناامیدی از پروژه

تمایل به کارهای انفرادی و خانوادگی
سردی روابط

ری
شه

ان  
جه

ی و 
ماع

اجت
ی 

دها
یام

پ

111
112
113
114
115
116
117
118
119

توانایی اخذ تصمیم  های مناسب
کار گروهی

نمونه بودن روستا
لزوم خوداتکایی

تالش برای تداوم پروژه
شهرت بین المللی روستا
حضور میهمانان خارجی

ارتباط با سازمان های مختلف
تبلیغ و اطالع رسانی
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و  برنامه ها  تمام  برابر  در  که  می خواهند  آن ها  از  و  می کنند 
فعالیت ها پاسخ گو باشند. در این فرایند، سازمان مردم نهاد محلی 
برای مردم روستای کیخا پیامدها و نتایجی به همراه داشته است 
که می توان پیامدهای مذکور را همان طور که در الگو نمایان است، 
در مقوله های زیر دسته بندی کرد: پیامدهای آموزشی و یادگیری، 
توانمندی زنان، پیامدهای بهداشتی و زیست محیطـی، پیامدهای 
اجتماعی و جهان شهری، پیامدهای اقتصادی و عمـران روستایی 

و پیامدهای روان شناسی.

عالوه بر این، می توان پیامدهای دیگری نظیر توسعه رسانه های 
افزایش تعامالت برون مرزی و رشد و توسعه منطقه را  مدرن، 
نیز برشمرد. این پیامـدها از دید اهـالی روستای کیخا مثبت و 
کارکردی هستند. بنابراین، تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در 

روستای کیخا از نظر اهالی مثبت تلقی شده است.

بحث و نتیجه گیری 

در روستای کیخـا یکـی از مهم ترین شرایط زمینه ای، شرایـط 
بوم شناختی است. مشکالت بوم شناختی شامل کم آبی و خشکسالی، 
نداشتن زمین زراعی، بالیای طبیعی، قطع درختان، خاک و بستر 
مناسب برای کشت انواع محصوالت، مشکالت رفت وآمد به شهر 
 (Mohammadpour, 2013) و نبود عدالت سیاسی است. محمدپور
نیز در تحقیق خود از مشکالت بوم شناختی )کوهستانی بودن، 
خشن بودن منطقه، دره های عمیق، آب وهوای گرم وخشک( به 
عنوان یکی از شرایط زمینه ای ورود نوسازی به منطقه هه ورامان 
در استان کردستان یـاد کرد. مشکالت بوم شناختی در روستای 
کیخا به مانند جامعه هه ورامان مانعی برای پیشرفت و توسعه 
منطقه به حساب می آید. از جمله شرایط زمینه ای دیگر که بر 
بوده  مؤثر  کیخا  روستای  در  محلی  مردم نهاد  سازمان  تشکیل 
است، اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی است که مردم روستای 
کیخا بر آن تأکید فراوانی داشتند. اهالی روستای کیخا در مقایسه 
با مناطق دیگر اعتقادات مذهبی و فرهنگ باالیی دارند و دلیل 
پیشرفت روستا را فرهنگ خوب مردم آن می دانند. در روستای 
کیخا، مسئله ارتباط و انسجام درونی اهمیت فراوانی دارد و به 
عنوان شرایط عّلی تشکیل سازمان مردم نهاد محلی تعیین شد. 

اهالی روستای کیخا مردمانی همدل و با پشتکار فراوان هستند که 
ارتباط خوبی با خود و با دیگر افراد در داخل و خارج روستا برقرار 

می کنند و سعی در حفظ روابط و ارتقای آن دارند.

عّلی  شرایط  از  دیگر  یکی  عنوان  به  هم  اقتصادی  عوامل 
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا شناخته شد. 
فروش  در  مشکل  فقر،  دلیل  به  تحصیل  ترک  اقتصادی،  فقر 
محصوالت، نبود بازار محلی و گرفتن یارانه دولتی از نشانگرهای 
همکاران  و  سروری  تحقیق  در  می شود.  محسوب  عامل  این 
(Sarvar, Mousavi & Daniali, 2011:117-137) با عنوان »بـررسی 

رابطه مشارکت محلی و تـوسعه روستایی« از اتحاد و همبستگی 
به عنوان یکی از شاخص های اساسی در انسجام روستا نام برده 
شده است. البته در تحقیق ایشان اتحاد و همبستگی بین اهالی 
به عنوان نتیجه و پیامد آمده است، ولی در تحقیق حاضر اتحاد و 
همبستگی روستای کیخا دلیل تشکیل سازمان مردم نهاد محلی 

در این روستاست. 

از دیگر شرایط تشکیل سازمان مردم نهاد محلی، نفوذ فناوری 
و نفوذ بیرونی است که به عنوان شرایط مداخله گر هستند. نفوذ 
فناوری در روستا سبب شده است اهالی به بسیاری از موضوعات 
آگاه شوند و دامنه اطالعاتشان گسترش یابد. شایان ذکر است 
که روستای کیخا افرادی با نفوذ سیاسی زیاد نیز وجود دارند که 
باعث پیشبرد بسیاری از کارهای روستا شده اند و توجه مسئوالن 
را به روستای کیخا جلب کرد ه اند. ورود سازمان مردم نهاد محلی 
به روستای کیخا با پذیرش و در عین حال با نگرانی اندکی از 
طرف مردم این روستا همراه بوده است؛ به این ترتیب که در کنار 
مزیت های زیادی که تشکیل این سازمان برای مردم به همراه 
این  که  بودند  معتقد  مصاحبه شوندگان  از  برخی  است،  داشته 
پدیده، باعث ایجاد برخی تضادهای داخلی نیز شده است. همین 
این سازمان  فعالیت  و  فرایند پذیرش  تا در  باعث شد  موضوع 

مقاومت هایی به وجود آید. 

قالب  در  مردم  با  مردم  تعامالت  از  ناشی  مقاومت ها  این 
تضادهای درون روستایی است که عبارتند از: ارجحیت خانواده 
نه  حرف  حد  در  پشتیبانی  شخصی،  منافع  حفظ  فامیل،  به 
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و  خودپسندی  هم چشمی،  و  چشم  صداقت نداشتن،  عمل، 
و  انتقادناپذیری  بی اعتمادی،  منفی گرایی،  خودبزرگ بینی، 
ستیزه طلبی. تعامالت مردم با مسئوالن در قالب نظارت و ارزیابی 
قرار گرفته است که بخشی از تعامالت مثبت به حساب می آید؛ 
مانند پیگیری و جدیت در کار، الگوبرداری از پروژه های موفق، 
ارائه راه حل های مناسب، اصرار در کار، تجربه از پروژه های ناموفق 
قبلی، شفاف سازی، واقع بینی اهالی، کنترل و نظارت فعالیت های 
سازمان، مشارکت در تصمیم گیری ها و اعتماد به کارشناسان. 
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا برای مردم این 

منطقه پیامدهایی را به همراه داشته است.

این پیامدها که در مجموع به بهبود وضعیت و افزایش سطح 
زندگی آن ها منجر شده است که عبارتند از: پیامدهای آموزشی 
و یادگیری، توانمندی زنان، پیامدهای اجتماعی و جهان شهری، 
پیامدهای اقتصـادی و عمران روستایی، پیامدهای بهداشتی و 
زیست محیطی و پیامدهای روان شناسی. تشکیل سازمان مردم نهاد 
محلی باعث ایجاد آثار مثبت چشمگیر آموزشی و یادگیری بر 
روی اهالی روستای کیخا شد که از جمله آن ها مؤثربودن فرزندان 
در انتقال دانش، همفکری جوانان، نقش دانش بومی، روشنگری 
کارشناسان، اشتراک اطالعات، کسب تجربه در سفر، ارتباط مردم 
با مسئوالن و نقش آن در یادگیری، فنون جدید کشت وکار را 
 (Abdinejad, Pouyafar همکاران  و  عبدی نژاد  برد.  نام  می توان 
دست  نتیجه  این  به  خود  تحقیق  در   & Haderbady, 2011)

بازدیدها، برگزاری نشست ها، برگزاری  یافتند که اطالع رسانی، 
کارگاه های متعدد بسیج محلی و برگزاری تورهای آموزشی برای 
آموزش شغل های درآمدزا در جوامع روستایی مؤثر است. یکی از 
پیامدهای مهم تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا 

توانمندی زنان است. 

زنان روستای کیخا در پی اثبات شخصیت و توان خود هستند تا 
به جایگاه واالیی برسند که در ذهنشان پرورش داده اند. در همین 
راستا امین و پبلی (Amin & Pebley, 1994:129-154) در تحقیق 
خود به قدرت تصمیم گیری بیشتر زنان روستایی در مقایسه با 
مردان اشاره کرده اند. در روستای کیخا نیز زنان استقالل طلبی 
کاری، خوداشتغالی و قدرت تصمیم گیری زیادی دارند. یکی دیگر 
از نتایج مثبت تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا، 
پیامدهای اجتماعی و جهان شهری است. این پیامدها عبارتند از: 
توانایی اخذ تصمیم های مناسب، کارگروهی، نمونه بودن روستا، 
بین المللی  شهرت  پروژه،  تداوم  برای  تالش  خوداتکایی،  لزوم 
روستا، حضور میهمانان خارجی، ارتباط با سازمان های مختلف 
باورند که  این  بر  اهالی روستای کیخا  تبلیغ و اطالع رسانی.  و 
وجود مشاغل جدید غیر از کشاورزی باعث بهبود سطح زندگی 
 (Hashemi, et al., اقتصادی آن ها شده است. هاشمی و همکاران
(2013:12 در تحقیق خود با عنوان »توسعه کارآفرینی روستایی 

با تأکید بر نهادهای محلی« بیان کردند که کارآفرینی به عنوان 
یکی از راهبردهای توسعه، می تواند به بهره گیری از ظرفیت ها 

تصویر 2. الگوی نظری تحقیق: شرایط، تعامالت و پیامدهای تشکیل سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا )منبع: یافته های پژوهش، 2014( 

شرایط علی: 
- ارتباط و انسجام درونی 

- عوامل اقتصادی 

شرایط مداخله گر:
- نفوذ فناوری
- نفوذ بیرونی

شرایط زمینه ای:
-بوم شناختی

-اعتقادات مذهبی و عوامل فرهنگی

پدیده:
تشکیل سازمان مردم نهاد محلی

تعامالت/ راهبردها:
نظارت و ارزیابی مردم 

- تضادهای داخلی

پیامدها:
پیامدهای آموزشی و یادگیری، توامندسازی زنان پیامدهای بهداشتی و زیست محیطی، پیامدهای اجتماعی و جهان 

شهری، پیامدهای اقتصادی و عمران روستایی، پیامدهای روان شناسی
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پیامدهای  شود.  منجر  کشف نشده  و  سودآور  فرصت های  و 
زیست محیطی شامل توجه به حفظ محیط زیست، استفاده از 
کودهای طبیعی و توجه به کیفیت محصوالت بومی است. امروزه 
اهالی به این دیدگاه رسیدند که در کنار باورهای زیست محیطی و 
دانش بومی خود، دانش نوین حفاظت از منابع طبیعی را بپذیرند 

و به درستی از آن استفاده کنند. 

 (Geravandi, Papzan & همکاران  و  گراوندی  تحقیق  در 
توسعه  مدل سازی  عنوان  با   .Afsharzadeh, 2012:67-78)

طرح های  اجرای  همچون  مفاهیمی  به  زیست محیطی  پایدار 
زیست محیطی، وجود افراد کلیدی، نهادهای محلی و سازمان های 
زیست محیطی  بـاورهای  وجود  زیست،  محیط  حامی  دولتی 
در  زیست محیطی  قبلی  تجـربیات  و  بـومی  دانش  وجود  و 
پیامدهای  از  پیامد،  نهایت آخرین  اشاره شده است. در  روستا 
تشکیل سازمـان مردم نهاد محلی در روستای کیخا، پیامـدهای 
به  امید  افزایش حس همدلی، سخت کوشی،  بود.  روان شناسی 
آینده پروژه، رؤیاپردازی، افزایش آرزوها و انتظارات فرزندان، توجه 
به آینده فرزندان، رهایی از افسردگی، خودباوری، نبود فرهنگ 
انتقادپذیری و دلسردی و ناامیدی شاخص های این پیامد بودند. 

در نگاهی کلی می توان گفت که سازمان مردم نهاد محلی در 
اصل پدیده ای خارجی یا غیربومی است که جزو منابع خارجی 
روستا قلمداد می شود؛ زیرا تحت تأثیر مداخله »پروژه منارید« و 
»سازمان غیردولتی توسعه یاران مهر« به وجود آمد، اما رفته رفته 
مردم آن را پذیرفتند و تجربه جدیدی را آغاز کردند. بنابراین 
سازمان محلی هم منشأ بیرونی و هم منشأ درونی دارد. سازمان 
مردم نهاد محلی به مثابه پدیده، ابزاری است که مردم روستای 
از مشکالت و بهبود شرایط آن را به وجود  برای رهایی  کیخا 
مردم  برای  محلی  مردم نهاد  سازمان  ورود  پیامدهای  آورده اند. 
روستای کیخا در حوزه توسعه پایدار انسانی باعث بهبود و ارتقای 
ارتقای سطح زندگی اجتماعی  سطح زندگی آن ها شده است. 
افزایش درآمد، بهبود بهداشت، توانمندی ناشی از  و فرهنگی، 
آموزش های مدرن، حفاظت از محیط زیست، توجه به نقش زنان 
و ابعاد درونی و روانی باعث شده است تا مردم روستای کیخا از 
سازمان مردم نهاد محلی به معنای پدیده ای سازنده و مثبت یاد 
کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به منظور بهبود روند کار 
سازمان مردم نهاد محلی در روستای کیخا، پیشنهادهای زیر ارائه 

می شود: 

1ـ یافته ها و مصاحبه های تحقیق حاکی از نقش پررنگ تر زنان 
در سازمان مردم نهاد محلی مورد مطالعه بود. حضور فعاالنه زنان 
در برخی مواقع باعث ایجاد تضادهایی بین مردان و زنان شده 
است. به منظور جلوگیری از بروز این تضادها که ممکن است به 
تضعیف یا غیرفعال شدن سازمان مردم نهاد محلی منجر شود، 
پیشنهاد می شود مسئوالن دولتی، به ویژه مسئوالن پروژه منارید، 
با همکاری اعضای فعال تر سازمان مردم نهاد در قالب جلسات 

توجیهی برای جلوگیری از بروز این تضادها اقدام کنند.

بومی و  اقتصادی منطقه، مشکل فروش محصوالت  فقر  2ـ 
نبود بازار محلی در روستا از جمله مشکالت اقتصادی در روستای 
کیخا است. برای رفع این مشکل تمهیدات الزم به منظور فروش 
محصوالت بومی مردم روستا با هماهنگی دستگاه ها و نهادهای 
مربوطه از قبیل سازمان تعاون روستایی، سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری و غیره انجام شود. 

ابعاد  در  فرهنگی  و  اجتماعی  مقوله  اهمیت  به  توجه  با  3ـ 
مردم نهاد  سازمان  ایجاد  پیامدهای  و  تـامالت  شرایط،  سه گانه 
محلی در مقایسه با عوامل اقتصادی و با توجه به انطباق این 
نتیجه با روح حاکم بر سازمان های غیردولتی )غیرانتفاعی بودن( 
پیشنهاد می شود تا به منظور ماندگاری این قبیل سازمان ها به 

عوامل ذکرشده توجه بیشتری شود.

4ـ اعتمادسازی بین سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد 
محلی، به ماندگاری و بقای سازمان های مردم نهاد محلی کمک 
می کند. در همین راستا پیشنهاد می شود تا سازمان های دولتی 
درگیر در پروژه منارید ضمن تقویت انسجام درون و برون سازمانی، 
را  از سازمان مردم نهاد محلی  پشتیبانی های الزم  و  حمایت ها 

فراهم کنند.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه 
پژوهشی  محترم  معاونت  از  بدینوسیله  است.  مدرس  تربیت 
دانشگاه تربیت مدرس به خاطر تأمین بخشی از هزینه ها و از همه 
در جمع آوری  همکاری  برای  کیخا  روستای  مصاحبه شوندگان 

اطالعات مورد نیاز تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.
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