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ABSTRACT 

 

The main purpose of this paper was examining challenges of non-governmental organizations 

(NGOs) for participation in agricultural development policy-making. The Statistical population of 

study composed of experts of Agricultural and Natural Resources Engineering (ANRE) 

Organizations at province level (N=349). 112 of the experts of ANRE selected randomly in two 

stages which determined by Cochran formula. The data were collected by questionnaire which its 

face and content validity was approved by a panel of experts. For measuring the reliability of 

questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was applied and the obtained coefficient for 

participation in policy-making process and challenges parts were, 0.92 and 0.78, respectively. 

These amounts showed that research instrument was reliable. Exploratory factor analysis showed 

that challenges facing NGOs in agricultural development policy-making in the "external factors", 

"communication gap" and "internal factors" were identified. The most important challenges were 

related to external factors, especially laws and regulations of NGOs.   

 

Keywords: NGOs, Policy-Making, Agricultural Development. 

 

Extended Abstract 

Objectives 

A non-governmental organization is an entity that works voluntarily at the local, national, or 

international levels and is created and controlled by members with common interests. Its activities 

include providing humanitarian services, overseeing government policies and practices, and 

encouraging political participation in foreign affairs. In fact, NGOs have the considerable potential 

to contribute to development policy-making. By focusing specifically on their role in the policy 

process, these organizations can be seen as powerful structures in some activities. Activities that 

include participation as an information element in communication between different social sectors 

and powerful government agencies to promote changes in governmental policy-making. However, 

agricultural NGOs do not participate in policy-making process. Therefore, the current study seeks 

to identify the challenges facing these organizations to participate in this process. 

 

Methodology 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_9886.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_75325.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_75325.html
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This study used a qualitative approach to identify the challenges facing agricultural NGOs to 

participate in policy-making process. The Statistical population of study composed of experts of 

Agricultural and Natural Resources Engineering (ANRE) Organizations at province level (N=349). 

112 of the experts of ANRE selected randomly in two stages which determined by Cochran 

formula. The data were collected by questionnaire which its face and content validity was approved 

by a panel of experts. For measuring the reliability of questionnaire, the Cronbach's alpha 

coefficient was applied and the obtained coefficient for participation in policy-making process and 

challenges parts were, 0.92 and 0.78, respectively. These amounts showed that research instrument 

was reliable. An Exploratory Factor Analysis (EFA) technique was used to identify the mentioned 

challenges. Principal Axis Factoring method was employed to explore the factor structure in data.  

Results 

Results indicated that challenges facing NGOs in agricultural development policy-making 

consisted of "external factors", "communication gap" and "internal factors". The most important 

challenges were related to external factors, especially the laws and regulations of NGOs. The 

communication gap factor indicates that agricultural NGOs do not have the capacity to 

communicate with stakeholders in agricultural sector. The results also showed that the involvement 

of agricultural NGOs in the pre-implementation phase of the policy-making is more important than 

the implementation and evaluation phase. In the pre-implementation phase, they generally compile 

instructions. In the implementation and evaluation phase, they are more concerned with policy 

evaluation and less implementation. 

Conclusion 

In general, it can be seen that agricultural NGOs have some inherent weaknesses that, along 

with other structural weaknesses, such as legal challenges, have made them into actors that cannot 

play an effective role in agricultural development policy-making. some structural challenges may 

arise from periodic changes in public administration and, as a result, different attitudes about their 

involvement in agricultural development policy. The inherent weaknesses may also be due to the 

fact that NGOs do not have significant policy-making experiences in a systematic and planned 

sense.   
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 چکیده

 
های غیردولتی بخش های پیش روی سازمانهدف کلی تحقیق حاضر بررسی چالش

بود. جامعه آماری تحقیق متشکل از کارشناسان  کشاورزی گذاری توسعهکشاورزی در سیاست
نفر بود. حجم  349طبیعی استانی برابر با نظام مهندسی کشاورزی و منابع هایای سازمانحرفه

درصد برای  15نفر محاسبه گردید که با در نظر گرفتن  97اده از فرمول کوکران، نمونه با استف
گیری به روش نفر افزایش یافت. نمونه 112های نامطلوب، مقدار آن به ها و یا پاسخپاسخبی

ای بود که اعتبار ها پرسشنامهآوری دادهای ساده تصادفی انجام شد. ابزار جمعدو مرحله
برای سنجش  آن، توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت.صوری و محتوایی 

دست آمده ترتیب مقادیر بهمیزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به
و برای بخش مربوط به  92/0گذاری برای بخش مربوط به میزان مشارکت در فرآیند سیاست

بودن ابزار تحقیق بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ، حاکی از مناسب 78/0ها چالش
گذاری توسعه کشاورزی در سه های غیردولتی در سیاستهای پیش روی سازمانکه چالش

شناسایی شدند که اهم این  "درون سازمانی"و  "شکاف ارتباطی"، "برون سازمانی"عامل 
ر منحصر به قوانین و مقررات ها معطوف به عوامل برون سازمانی بوده و بیشتچالش

 های غیردولتی بود.سازمان
 

 گذاری، توسعه کشاورزی.های غیردولتی، سیاستسازمانهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

يکی از موضوعات اساسی در زمینه توسعه، جلب 

های مردمی در تمام مراحل آن است. بحث مشارکت

ها و کارگیری آن در طرحی مشارکت و چگونگی بهدرباره

میالدی آغاز  50های مختلف توسعه تقريباً از دهه برنامه

پردازان توسعه، مشارکت را شده است. امروزه، اکثر نظريه

های مهم برای دستیابی به توسعه عنوان يکی از اهرمبه

دانند. يکی از ابعادی که در مباحث مربوط به می

گیرد، دخالت دادن مردم مشارکت مورد تاکید قرار می

(. Effati, 1994های مربوط به خود است )ر فعالیتد

مشارکت دادن مردم در فرآيندهای مربوط به توسعه 

سازی مشارکت مستلزم توجه به سازماندهی و نهادينه

گسیخته های لجامصورت، مشارکتباشد. درغیر اينمی

تأثیر چندانی در پیشبرد اهداف توسعه نخواهد داشت. 

های نهادينه شده مردم در ی مشارکتترين جنبهمهم
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ها در فرآيندهای سیاستگذاری فرآيند توسعه، مداخله آن

 (.Adaryani, 2014) ريزی استو برنامه

گذاری در مفهوم عام بیانگر سلسله اقدامات سیاست

هدفدار است که توسط فرد، گروه و نهادی دارای 

گذاری، برای رفع يک مشکل عمومی مشروعیت سیاست

های راهبردی بوده و در واقع، از نوع برنامه گیردشکل می

 ,Adaryani) گیردهای جامعه نشأت میو از ارزش

. نکته اساسی آن است که بايد وجوه افتراق بین (2014

گذاری و سیاست را شناخت تا بتوان به نقش سیاست

گذاری پی برد. های غیردولتی در فرآيند سیاستسازمان

Adaryani (2014) سازمان برنامه و بودجه  به نقل از

کند، سیاست يک راهنمای دستور تفکر و بیان می

کلی، از دو مفهوم طورگیری برای مديران است. بهتصمیم

گذاری گردد که سیاستفوق اين گونه مستفاد می

سلسله اقدامات هدفدار است که در راستای رفع يک 

گیری و تفکر را تواند راهنمای تصمیممشکل عمومی می

 رای مديران فراهم سازد. ب

به اعتقاد فائو، درگیرسازی جامعه مدنی در فرآيند  

جلب افکار و منابع عمومی، منوط به جدی گرفتن نقش 

سازی برای گذاری و شريکآن در گفتمان سیاست

 /FAO, 1999های میدانی است )مشارکت در برنامه

 2004Balan & Almasi,  .))1977( Blair  

ی های غیردولتی در برگیرندهسازمانمعتقد است که 

رو، توجه به باشند. از اينهای جامعه مدنی میسازمان

گذاری های غیردولتی در فرآيند سیاستنقش سازمان

يکی از وجوه مهم در زمینه تحقق توسعه خواهد بود. 

گذاری های غیردولتی در فرآيند سیاستنقش سازمان

ها در ه اين سازمانای مهم است کنیازمحور، به اندازه

های اتخاذ شده توسط برخی از کشورها در سیاست

نمايند. برای نمونه، در تعريفی که دولت مداخله می

توسط شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل ارايه 

شده، به اين نقش اشاره شده است. براساس اين تعريف، 

صورت شود که بهسازمان غیردولتی به نهادی اطالق می

دولتی و داوطلبانه در سطوح محلی، ملی يا غیر

المللی فعالیت داشته باشد و افراد با عاليق مشترک بین

آن را اداره نمايند. ارايه خدمات بشردوستانه، نظارت بر 

های اتخاذی دولت و تشويق به مشارکت اعمال و سیاست

های اين سیاسی در امور خارجی از جمله فعالیت

 United Nations Economicباشد )ها میسازمان

and Social Council, 1996  .)طور ويژه بر اگر به

گذاری های غیردولتی در فرآيند سیاستنقش سازمان

ها سهم توان دريافت که اين سازمانتمرکز شود؛ می

هايی بینند. فعالیتها میای از فعالیتخود را در مجموعه

ر ارتباط عنوان عنصر اطالعاتی دکه شامل مشارکت به

های مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی بین بخش

گذاری و قدرتمند به منظور ارتقاء تغییرات در قانون

ها باشد. همچنین، اين سازمانهای دولتی میسیاست

ناظر اجرای تعهدات دولتی بر اساس قوانین ملی و 

برآن، از طريق داشتن المللی هستند و عالوهبین

توانند در مذاکرات مربوط به ، میهای ويژهتخصص

های غیردولتی محلی، سیاست مشارکت نمايند. سازمان

هايی را دريافت ای، ملی و اروپايی حمايتمنطقه

های الزم در توانند تخصصکنند که از طريق آن میمی

ها در گذاری را فراهم نمايند. اين سازمانفرآيند سیاست

وردهای حاصل از هايی را از دستابرخی مواقع  ارزيابی

آورند و از اين طريق عمل میاجرای سیاست به

های عمومی که هايی را برای توجه به مسئولیتفرصت

نمايند ها وجود داشته است؛ فراهم میدر جريان سیاست

NED, 2012)). ها برای دخالت در فرآيند اين سازمان

کنند. های متعددی استفاده میگذاری از کانالسیاست

ها، ايجاد ارتباط مستقیم با مقامات ز اين کاناليکی ا

های ديگر از طريق انجام دولتی است. سازمان

وسیله سازماندهی جلسات گری بههای البیفعالیت

مختلف، شرکت در جلسات، حضور در میزگردها و 

در مواردی  .((NED, 2012نمايند ها اقدام میکنفرانس

ادهای غیردولتی های جامعه مدنی و ساير نهکه انجمن

های مختلف برای رسیدگی به مسايل فعال در حوزه

توان انتظار داشت که در میکنند، عمومی مشارکت می

خود، عالوه بر تالش  راستای تحقق بخشیدن به پتانسل

در ارتقا پاسخگويی دموکراتیک در مديريت جهانی، 

های اقتصادی و اجتماعی و بتوانند در مديريت بحران

های مختلف اقتصادی نقش فعالی را ايفا خشتوسعه ب

سازی، مواردی مانند تجهیز منابع، شبکه نمايند.

های ارتباط جمعی، فرهنگ های رسمی، رسانهنگرش

های جامعه سیاسی و پاسخگويی دموکراتیک سازمان

محیطی از اهم های اقتصادی و زيستمدنی، بحران
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شود. ها محسوب میروی اين سازمانهای پیشچالش

های های مذکور چگونه در زمینهبسته به اينکه سازمان

های مزبور کنند، چالشمختلف نقش خود را ايفا می

های مهم شده و يا مشکالتی تواند باعث ايجاد فرصتمی

های غیر دولتی در راستای ايفای نقش را برای سازمان

 .(Scholte,  2005) وجود آوردفعال در توسعه جوامع به

ران نیز هنوز نهادهای غیردولتی برای تعامل با در اي

های درخوری های دولتی با مشکالت و چالشسازمان

ای با عنوان مطالعهدر  Saeedi (2006)مواجه است. 

های غیردولتی زنان در ايران رابطه دولت و سازمان"

به بررسی مشکالت  ")جستجوی يک همکاری بهینه(

های ايران و سازمانبرقراری رابطه پايدار بین دولت 

غیردولتی زنان پرداخته است. نتايج تحقیق نشان داد، در 

های راستای ايجاد رابطه پايدار میان دولت و سازمان

ها و مناقشاتی وجود دارد غیردولتی زنان در ايران چالش

ها عبارتند از: عدم توافق در زمینه ارايه که برخی از آن

یردولتی، وجود های غيک تعريف مشترک از سازمان

موانع قانونی در نیل به يک رابطه بهینه، عدم اعتماد 

های غیردولتی، های سازماننهادهای دولتی به توانايی

های دولتی، مسايل مديريتی جابجايی مديران در دستگاه

های کارا میان و تشکیالتی از قبیل نبود شبکه

های غیردولتی استانی و مشکالت اقتصادی در سازمان

(. محقق در Saeedi, 2006های غیردولتی )زمانسا

های مشارکت سازمان"مطالعه ديگری با عنوان 

به "های میان مدت توسعه در ايران غیردولتی در برنامه

های بررسی وضعیت کمی و کیفی مشارکت سازمان

های میان مدت توسعه پرداخته غیردولتی ايران در برنامه

ست که با توجه به است. نتايج تحقیق حاکی از آن ا

های غیردولتی طی درصد سازمان 50تأسیس بیش از 

ها در فرآيند به بعد، میزان مشارکت آن 1376های سال

بسیار اندک است. لذا،  "گیریتصمیم"و  "سازیتصمیم"

محقق عامل موثر بر اين امر را تغییر رويکرد دولتمردان 

 سته است ريزان دانهای دولتی و برنامهو مديران دستگاه

(Saeedi, 2002).   
براساس آنچه که گفته شد، مسأله اصلی تحقیق 

های غیردولتی بخش حاضر اين است که سازمان

-کشاورزی عمدتاً در کدام يک از مراحل فرآيند سیاست

آفرينی کند تواند نقشنمايند و يا میگذاری مداخله می

ها در راستای های پیش روی اين سازمانو چالش

به بیان ديگر،  گذاری چیست؟ه در فرآيند سیاستمداخل

تحقیق حاضر درصدد آن است تا ضمن تعیین مراحلی از 

های غیردولتی گذاری که توسط سازمانفرآيند سیاست

های موجود در شود به شناسايی چالشبندی نمیصورت

ثیرگذار أهای تبخشی بودن نظام چنداين زمینه بپردازد. 

به خصوص به حاشیه رانده شدن بر توسعه کشاورزی و 

بخش سوم در کشورهای در حال توسعه، شفاف نبودن 

يندهای آبخش سوم در فر حقوقیو  قانونیجايگاه 

ريزی  توسعه کشاورزی، برنامهو  گذاریسیاست

های جامعه تمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمان

مدنی و وجود بوروکراسی در زمینه جلب مشارکت 

ها زبور، عدم اعتماد دولت به اين سازمانهای مسازمان

گذاری توسعه، عدم برای مشارکت فعال در سیاست

های دولتی برای مشارکت با عالقمندی سازمان

های غیردولتی و در نهايت، عدم عضويت اکثريت سازمان

ريزی های برنامههای غیردولتی فعال در کمیتهسازمان

اجرا از  دوين وت در فاز هاتا سیاست سبب خواهند شد

مردمی  هایقابلیت مناسبی در خصوص جلب مشارکت

( لذا، به نظر Lavaei Adaryani, 2014) برخوردار نباشد 

رسد که تحقیق حاضر از آن جهت درخور توجه است می

های های پیش روی سازمانکه ضمن شناسايی چالش

پردازد کارهايی میغیردولتی بخش کشاورزی به ارايه راه

نفعان بخش کشاورزی از ب رفع نیازهای ذیکه سب

جويی در ها و همچنین، صرفهطريق جلب مشارکت آن

زمان، هزينه، نیروی انسانی و ساير امکانات از طريق 

ها موازی در راستای اتخاذ و اجرای حذف فعالیت

گردد. بنابراين، هدف های بخش کشاورزی میسیاست

وی های پیش راصلی اين مقاله بررسی چالش

-های غیردولتی بخش کشاورزی در سیاستسازمان

گذاری توسعه کشاورزی است که برای دستیابی به آن، 

 گیرد.اهداف اختصاصی ذيل مد نظر قرار می

های غیردولتی . تعیین میزان مشارکت سازمان1

-بخش کشاورزی در هر يک از مراحل فرآيند سیاست

 گذاری توسعه کشاورزی؛

روی های پیش الش. شناسايی و تحلیل چ2

های غیردولتی برای مشارکت در فرآيند سازمان

 گذاری توسعه کشاورزی.سیاست
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 شناسی پژوهشروش

هبستگی بوده و به -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

روش پیمايشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 

نظام  هایای سازمانمتشکل از کارشناسان حرفه

طبیعی استانی بود که حجم بعمهندسی کشاورزی و منا

هر سازمان نظام نفر کارشناس بود.  349جامعه برابر 

طبیعی )در هر استان( دارای مهندسی کشاورزی و منابع

-صورت حرفهتعدادی کارمند است که معدودی ار آنها به

-ای در زمینه ساختار، قوانین و ضوابط اين سازمان )به

ت عمیق و دقیق عنوان يک سازمان غیر دولتی( اطالعا

ای داشتند و سايرين صرفاً در قالب کارمندان غیرحرفه

های مندرج مشغول خدمت بودند. لذا، با توجه به گويه

منظور اخذ نظرات کارشناسانه، کارکنان در پرسشنامه به

حجم نمونه تحقیق از  ای مورد مطالعه قرار گرفتند.حرفه

درصد و فاصله  5فرمول کوکران در سطح خطای 

نفر محاسبه گرديد که با  97درصد، برابر با  95اطمینان 

های ها و يا پاسخپاسخدرصد برای بی 15در نظر گرفتن 

نفر  112، مقدار آن به (Mirzaei, 2011)نامطلوب 

افزايش يافت. الزم به ذکر است که به منظور تعیین 

نفر  27گیری حجم نمونه و همچنین، پايايی ابزار اندازه

-ان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعاز کارمند

عنوان پیش آزمون مورد مطالعه قرار طبیعی کشور  به

ای ساده تصادفی گیری به روش دو مرحلهگرفتند. نمونه

انجام شد که بر اساس آمار اخذ شده از سازمان نظام 

های طبیعی کشور، سازمانمهندسی کشاورزی و منابع

، "خیلی خوب"هار طبقه استانی بر اساس عملکرد در چ

بندی شده بودند. طبقه "ضعیف"و  "متوسط"، "خوب"

ها در دو طبقه الذکر و تلخیص آنبا تلفیق طبقات فوق

استان با عملکرد خوب و طبقه دوم  16)طبقه اول شامل 

استان با عملکرد متوسط(، از هر طبقه چهار  15شامل 

در  صورت تصادفی انتخاب گرديد وسازمان استانی به

ها نظرخواهی مرحله دوم، از تمام کارشناسان اين سازمان

های کرمان، کلی، از طبقه اول استانطورعمل آمد. بهبه

 های قم،لرستان، فارس و زنجان و از طبقه دوم استان

 

و  بوشهر، تهران و البرز به صورت تصادفی انتخاب شدند

های نظام مهندسی کشاورزی و از کارشناسان سازمان

آوری عمل آمد. جمعها نظرخواهی بهطبیعی آننابعم

وری صی پرسشنامه انجام شد که اعتبار وسیلهها بهداده

و محتوايی آن، توسط اساتید و متخصصان ذيربط مورد 

ه تايید قرار گرفت. برای سنجش میزان پايايی پرسشنام

 ديرترتیب مقااز ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که به

ده برای بخش مربوط به میزان مشارکت در دست آمبه

و برای بخش مربوط به  92/0گذاری فرآيند سیاست

-حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق می 78/0ها چالش

فاده های مورد استالزم به ذکر است که تعداد گويه باشد.

ترتیب الذکر بههای فوقبرای سنجش مفاهیم در بخش

 سطحی( بود. 5کرت )مورد و در قالب طیف لی 8و  14

توصیف، تجزيه   SPSSافزارها با استفاده از نرمداده

های توصیفی و تحلیل شدند و به اين منظور، از آماره

ها مانند فراوانی، درصد، میانگین، نما و برای تحلیل داده

های و شناسايی ساختارهای عاملی نهفته در بین داده

ستفاده شده گردآوری شده از تحلیل عاملی اکتشافی ا

 .Hair et alاست. برای تحقق اين هدف، طبق نظر 

1، از روش تحلیل محور اصلی)2010(  استفاده شد. 

 

 نتایج

 آمار توصيفی

 توزيع فرآوانی جنسیت جامعه مورد مطالعه حاکی از

 نفر( از پاسخگويان مرد و 76درصد ) 9/67آن است که 

وانی ع فراها زن بودند. توزينفر( آن 36درصد ) 1/32تنها 

 67پاسخگويان بر حسب میزان تحصیالت نشان داد که 

درصد  4/30درصد پاسخگويان دارای مدرک لیسانس، 

درصد دارای مدرک دکتری  7/2کارشناسی ارشد و 

تخصصی بودند. از نظر سابقه خدمت، میانگین سابقه 

سال بوده است.  17/12خدمت پاسخگويان برابر 

سال و کمتر با  10قه بیشترين فرآوانی متعلق به طب

نفر است. انحراف معیار و واريانس سابقه  70تعداد 

 بود. 61/117و  85/10خدمت پاسخگويان به ترتیب 

 

                                                                                  
4 - principal axis factoring   
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گذاري توسعه کشاورزي بر بندي مراحل سياستاولويت

 هاي غيردولتی مبناي ميزان مداخله سازمان

، ارايه 4بندی در جدول نتايج حاصل از اين اولويت

نتايج بیانگر آن است که از نظر متخصصان، شده است. 

های غیردولتی در دو مرحله میزان مداخله سازمان

تدوين "و  "های کشاورزیهمکاری در اجرای سیاست"

وری در بخش دستورالعمل با رويکرد افزايش بهره

دارای بیشترين اولويت است. همچنین، از  "کشاورزی

در دو مرحله ها ها میزان مداخله اين سازماننظر آن

های تدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاست"

تدوين قطعنامه در قالب دستورالعمل برای "و  "دولت

دارای کمترين  "حمايت بیشتر از بخش کشاورزی

 اولويت است.

 

 های غیردولتی گذاری کشاورزی بر مبنای میزان مداخله سازمانبندی مراحل سیاستاولويت -4جدول 

 هاگويه رديف
میانگین 

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات
 اولويت

 1 3373/0 11/1 29/3 های کشاورزیهمکاری در اجرای سیاست 1

 2 3463/0 15/1 32/3 وری در بخش کشاورزیتدوين دستورالعمل با رويکرد افزايش بهره 2

 3 3659/0 16/1 17/3 های کشاورزیارزيابی سیاست 3

 4 3815/0 16/1 04/3 در بخش کشاورزی تعريف مسئله 4

 5 3963/0 30/1 28/3 نیاز سنجی جهت شناسايی مشکالت بخش کشاورزی 5

 6 4052/0 24/1 06/3 نفعانتدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذی 6

 7 4189/0 24/1 96/2 های دولتتدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاست 7

 8 4243/0 29/1 04/3 ر قالب دستورالعمل برای حمايت بیشتر از بخش کشاورزیتدوين قطعنامه د 8

 

هاي هاي پيش روي سازمانبندي چالشاولويت

گذاري توسعه غيردولتی براي مشارکت در سياست

 کشاورزي

، نتايج نشان داد که 5بر اساس مندرجات جدول 

 ،"های غیردولتیوجود بروکراسی در برخورد با سازمان"

-ههای غیردولتی بدم اجرای قوانین مربوط به سازمانع"

  انديشی بین دولت وی همفقدان رابطه"و  "صورت بهینه

از نظر کارشناسان سه رتبه اول  "های غیردولتیسازمان

نگرش رقابتی "را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که 

عدم باور "، "های غیردولتیدولت نسبت به سازمان

های خود برای ورود دولتی به توانمندیهای غیرسازمان

های عدم توانايی سازمان"و  "گذاریبه عرصه سیاست

سه رتبه آخر را  "نفعانغیردولتی در ايجاد ارتباط با ذی

 از نظر کارشناسان به خود اختصاص دادند.
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 گذاری توسعه کشاورزیهای غیردولتی برای مشارکت در سیاستهای پیش روی سازمانبندی چالشاولويت - 5جدول 

 هاگويه رديف
میانگین          

 ایرتبه

انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات
 اولويت

 1 2101/0 832/0 96/3 های غیردولتیوجود بروکراسی در برخورد با سازمان 1

 2 2228/0 847/0 80/3 های غیردولتی به صورت بهینهعدم اجرای قوانین مربوط به سازمان 2

 3 2232/0 884/0 96/3 های غیردولتیانديشی بین دولت و سازمانی همبطهفقدان را 3

 4 2319/0 872/0 76/3 های غیردولتیهای سازمانعدم اعتماد دولت به توانمندی 4

های غیردولتی توسط عدم فراهم سازی شرايط به منظور حفظ استقالل سازمان 5

 دولت
94/3 

933/0 2368/0 5 

 6 2525/0 000/1 96/3 ای غیردولتی به منابع مالی دولتهوابستگی سازمان 6

 7 2542/0 979/0 85/3 های غیردولتیوجود ضعف در قوانین مربوط به سازمان 7

 8 2642/0 991/0 75/3 های مربوط به بخش دولتیتغییرات ادواری در عزل و نصب 8

 9 2768/0 958/0 46/3 های غیردولتیشبکه نامناسب روابط سازمانی در سازمان 9

 10 2788/0 898/0 22/3 نفعانعدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای ذی 10

 11 2803/0 040/1 71/3 های غیردولتیتمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمان 11

 12 2924/0 050/1 59/3 های غیردولتینگرش رقابتی دولت نسبت به سازمان 12

های خود برای ورود به عرصه غیردولتی به توانمندیهای عدم باور سازمان 13

 سیاستگذاری
18/3 

030/1 3238/0 13 

 14 3280/0 040/1 17/3 نفعانهای غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذیعدم توانايی سازمان 14

 

 آمار استنباطی

گذاري تحليل عامل مربوط به مراحل فرآيند سياست

هاي داخله سازمانتوسعه کشاورزي بر مبناي ميزان م

 غيردولتی 

نتايج تحلیل عاملی مربوط به مراحل فرايند 

 مبنای میزان مداخلهگذاری توسعه کشاورزی برسیاست

 ، ارايه شده است. بر7های غیردولتی در جدول سازمان

عامل اول که مبین مراحل  اساس مندرجات اين جدول،

پیش از اجرای سیاست است، شش مرحله از فرآيند 

ی گیرد. در اين عامل مرحلهگذاری را در بر میسیاست

 "نفعانتدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذی"

 بیشترين بار عاملی را به خود اختصاص داده است؛ در

الح تدوين دستورالعمل با رويکرد اص"ی حالی که مرحله

کمترين بار عاملی را به خود  "های دولتبرخی سیاست

تدوين "اختصاص داده است. به بیان ديگر، مرحله 

بیشترين  "نفعاندستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذی

همبستگی را  با عامل اول دارد. الزم به ذکر است، 

مراحل بارگذاری شده در عامل اول دارای بار عاملی در 

د؛ اما به دلیل اينکه عامل اول با عامل دوم نیز بودن

فرض حاصل از کدگذاری باز )فاز کیفی( ساختار پیش

تطابق بیشتری داشت، به عنوان عامل قابل قبول انتخاب 

، عامل اول با 6گرديد. بر اساس نتايج مندرج در جدول 

درصد از واريانس کل  08/34به تنهايی  72/2مقدار ويژه 

 نمايد.را تبیین می

 
 گذاریعوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس ويژه و درصد واريانس تجمعی برای مراحل سیاست -6جدول 

 درصد واريانس تجمعی     درصد واريانس مقدار ويژه       مقدار ويژه          عوامل     

1 72/2 08/34 08/34 

2 66/2 27/33 35/67 

 

 



 89 ...های غیردولتیهای پیش روی سازمانتحلیل چالشو همکاران:  لوايی آدريانی 

 

ا و ارزيابی است از عامل دوم که  نشانگر مرحله اجر

با بار  "های کشاورزیارزيابی سیاست"ی دو مرحله

های همکاری در اجرای سیاست"و  723/0عاملی 

تشکیل شده است. اين  697/0با بار عاملی  "کشاورزی

ارزيابی "ی موضوع مبین آن است که مرحله

ی در مقايسه با مرحله "های کشاورزیسیاست

دارای  "ی کشاورزیهاهمکاری در اجرای سیاست"

باشد. عامل دوم با هبستگی بیشتری با عامل دوم می

درصد از واريانس کل  27/33به تنهايی  66/2مقدار ويژه 

 35/67نمايد. اين دو عامل در مجموع را تبیین می

های سازمان درصد واريانس مربوط به میزان مداخله

گذاری توسعه کشاورزی را غیردولتی در فرآيند سیاست

 بیین می کنند. ت

 
 گذاری توسعه کشاورزیدر مراحل فرآيند سیاست  NGOsتحلیل عاملی میزان مداخله -7جدول 

 2بار عاملی  1بار عاملی  مراحل سیاستگذاری عوامل

ت
ی سیاس

ش از اجرا
ل پی

مراح
 

 - 767/0 نفعانتدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذی

 - 685/0 وری در بخش کشاورزیبهره تدوين دستورالعمل با رويکرد افزايش

 - 669/0 نیاز سنجی جهت شناسايی مشکالت بخش کشاورزی

 - 599/0 تعريف مسئله در بخش کشاورزی

 - 569/0 تدوين قطعنامه در قالب دستورالعمل برای حمايت بیشتر از بخش کشاورزی

 - 532/0 های دولتتدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاست

مرحله 

اجرا و 

ی
ارزياب

 

 723/0 - های کشاورزیارزيابی سیاست

 697/0 - های کشاورزیهمکاری در اجرای سیاست

 KMO  :932/0داری: ../.                            ضريبسطح معنی               018/618آزمون بارتلت:            
 

هاي پيش روي تحليل عاملی مربوط به چالش

گذاري هاي غيردولتی براي مشارکت در سياستزمانسا

 توسعه کشاورزي

شود، مشاهده می 9همانگونه که در جدول 

های غیردولتی برای های پیش روی سازمانچالش

گذاری توسعه کشاورزی در سه مشارکت در سیاست

های عامل قرار گرفتند. عامل اول که مشتمل بر چالش

معطوف به بخش دولتی حقوقی است و به نوعی  -قانونی

های برون سازمانی نامگذاری است، تحت عنوان چالش

های مطرح شده در اين عامل طوری شده است. چالش

يافته بودند که در دو عامل ديگر نیز  بار عاملی دوران

ها در عامل اول به قابل قبولی داشتند؛ اما انسجام آن

. از های برون سازمانی بودی چالشکنندهخوبی تداعی

ها در عامل اول قرار گرفتند. در رو، تمامی اين چالشاين

های وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمان"عامل اول، 

تغییرات ادواری در "و  723/0با بار عاملی  "غیردولتی

با بار عاملی  "های مربوط به بخش دولتیعزل و نصب

د ترتیب بیشترين و کمترين بار عاملی را به خوبه 104/0

اختصاص دادند. اين موضوع مبین اين نکته است 

های وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمان"که

دارای باالترين سطح همبستگی با عامل اول  "غیردولتی

تغییرات ادواری در عزل "باشد. اين در حالی است که می

کمترين همبستگی  "های مربوط به بخش دولتیو نصب

وجه به اينکه چالش مطرح شده را با عامل اول دارد. با ت

منظور حفظ سازی شرايط بهعدم فراهم"تحت عنوان 

با ساختار  "های غیردولتی توسط دولتاستقالل سازمان

ها حذف گرديد. عاملی مورد نظر تطابق نداشت، از تحلیل

به  05/2الزم به ذکر است که عامل اول با مقدار ويژه 

 نمايد.تبیین می درصد از واريانس کل را 84/15تنهايی 
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 هاعوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس ويژه و درصد واريانس تجمعی برای چالش -8جدول 

 درصد واريانس تجمعی     درصد واريانس مقدار ويژه       مقدار ويژه          عوامل     

1 05/2 84/15 84/15 

2 49/1 46/11 30/27 

3 29/1 96/9 27/37 

 

 46/11به تنهايی  49/1عامل دوم با مقدار ويژه 

نمايد. نظر به اينکه درصد از واريانس کل را تبیین می

های بارگذاری شده در اين عامل نشانگر چالش

های ارتباطی بود، اين عامل تحت عنوان شکاف ضعف

عدم توانايی "ارتباطی نامگذاری شد. در اين عامل، 

با  "نفعانجاد ارتباط با ذیهای غیردولتی در ايسازمان

انديشی بین ی همفقدان رابطه"و  600/0بار عاملی 

به  189/0با بار عاملی  "های غیردولتیدولت و سازمان

 ترتیب دارای بیشترين و کمترين بار عاملی هستند. 

 

 در سیاستگذاری توسعه کشاورزی NGOsهای پیش روی تحلیل عاملی چالش -9جدول 

بار عاملی  هاچالش عوامل

1 

بار عاملی 

2 

بار عاملی 

3 

ش
چال

ی
ی برون سازمان

ها
 - - 723/0 های غیردولتیوجود ضعف در قوانین مربوط به سازمان 

 - - 643/0 های غیردولتی به صورت بهینهعدم اجرای قوانین مربوط به سازمان

 - - 548/0 های غیردولتینگرش رقابتی دولت نسبت به سازمان

 - - 474/0 های غیردولتیهای سازمانماد دولت به توانمندیعدم اعت

 - - 283/0 های غیردولتیتمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمان

 - - 268/0 های غیردولتیوجود بروکراسی در برخورد با سازمان

 - - 104/0 های مربوط به بخش دولتیتغییرات ادواری در عزل و نصب

ی
ف ارتباط

شکا
 

 - 600/0 - نفعانهای غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذیتوانايی سازمانعدم 

 - 321/0 - های غیردولتیشبکه نامناسب روابط سازمانی در سازمان

 - 189/0 - های غیردولتیانديشی بین دولت و سازمانی همفقدان رابطه

ش
چال

ی درون 
ها

ی
سازمان

 344/0 - - نفعانای ذیعدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازه 

 254/0 - - های غیردولتی به منابع مالی دولتوابستگی سازمان

های خود برای ورود به عرصه های غیردولتی به توانمندیعدم باور سازمان

 سیاستگذاری
- - 111/0 

 KMO  :746/0ریبداری: ../.                            ضسطح معنی               99/388آزمون بارتلت:  

 

 96/9به تنهايی  29/1عامل سوم با مقدار ويژه 

نمايد. با توجه به درصد از واريانس کل را تبیین می

، سهم اين عامل در تبیین واريانس کل، در 8جدول 

مقايسه با دو عامل ديگر، اندک است. در اين عامل، 

عدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای "

دارای بیشترين بار عاملی  344/0بار عاملی با  "نفعانذی

های غیردولتی عدم باور سازمان"باشد؛ در حالی که می

-های خود برای ورود به عرصه سیاستبه توانمندی

دارای کمترين بار عاملی  111/0با بار عاملی  "گذاری

عدم "شود که گونه استنتاج میرو، اينباشد. از اينمی

، "نفعانی شناخت نیازهای ذیوجود تجربیات کافی برا

های موجود در عامل سوم، در مقايسه با ساير چالش

 بیشترين همبستگی را با اين عامل دارد.
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

های پیش روی منظور تحلیل چالشدر اين بخش به

-های غیردولتی بخش کشاورزی در سیاستسازمان

یزان گذاری توسعه کشاورزی و همچنین، واکاوی م

گذاری توسعه ها در مراحل مختلف سیاستمداخله آن

های هر قسمت به بخش کشاورزی، استنتاج از يافته

 ای واگذار شده است.جداگانه

 گذاری بر مبنای میزان مشارکتالف( مراحل سیاست

گذاری بر مبنای میزان بندی مراحل سیاستاولويت

کاری هم"های غیردولتی، نشان داد که مداخله سازمان

تدوين "و  "های کشاورزیدر اجرای سیاست

وری در بخش دستورالعمل با رويکرد افزايش بهره

دارای دو رتبه اول بودند. تحلیل عاملی  "کشاورزی

های گذاری بر مبنای مشارکت سازمانمراحل سیاست

غیردولتی، نشان داد که از میزان کل واريانس تبیین 

بیشترين سهم درصد(،  35/67شده توسط دو عامل )

درصد از  60/50بیان ديگر، متعلق به عامل اول است. به

درصد متعلق  40/49واريانس کل متعلق به عامل اول و 

تدوين  "طورکلی، مرحله به عامل دوم است. به

بیشترين  "نفعاندستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذی

همبستگی را با عامل اول دارد. نتايج نشان داد که 

وری وين دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهی تدمرحله

های ای است که سازمانترين مرحلهدر کشاورزی مهم

نمايند. اين يافته نشان غیردولتی در آن مداخله می

های غیردولتی هنوز هم ای سازماندهد، نقش مشاورهمی

عنوان يک عامل مهم در زمینه تدوين دستورالعمل به

های اشی از تسلط سازماناهمیت دارد. اين موضوع ن

وری کشاورزی است. غیردولتی بر مسايل مربوط به بهره

ها ماهیتی تخصصی دارند. به بیان چرا که اين سازمان

های غیردولتی تر، تخصصی و فنی بودن سازماندقیق

گیری از آن هايی است که در صورت بهرهيکی از مولفه

ا تحقق وری در بخش کشاورزی رتوان افزايش بهرهمی

نظام مهندسی  هایبخشید. تخصصی بودن سازمان

عنوان يک سازمان طبیعی )بهکشاورزی و منابع

غیردولتی( ناشی از اين موضوع است که اکثريت اعضای 

های کشاورزی و آموختگان بخشها را دانشاين سازمان

 دهند.طبیعی تشکیل میمنابع

 هاب( چالش

های ازمانهای پیش روی سبندی چالشاولويت

 گذاری توسعهغیردولتی برای مشارکت در سیاست

وجود بروکراسی در برخورد با "کشاورزی نشان داد که 

عدم اجرای قوانین مربوط به "و  "های غیردولتیسازمان

دو رتبه اول را  "های غیردولتی به صورت بهینهسازمان

ها به خود اختصاص دادند. تحلیل عاملی مربوط به چالش

داد که از میزان کل واريانس تبیین شده توسط نشان 

درصد(، بیشترين سهم متعلق به  27/37سه عامل )

عبارت ديگر، سهم عامل اول از کل عامل اول است. به

درصد است؛ در حالی  51/42واريانس تبیین شده برابر 

که سهم عوامل دوم و سوم از میزان کل واريانس تبیین 

درصد است. اين يافته  72/26و  74/30ترتیب شده به

بیشترين  "های برون سازمانیچالش"دهد، نشان می

های غیردولتی در تأثیر را در جلب مشارکت سازمان

وجود ضعف در قوانین "سیاستگذاری توسعه دارد. 

عدم اجرای قوانین "و  "های غیردولتیمربوط به سازمان

 "صورت بهینههای غیردولتی بهمربوط به سازمان

طورکلی، ن همبستگی را با عامل اول دارد. بهبیشتري

های پیش ترين چالشها حاکی از آن است که مهميافته

گذاری توسعه های غیردولتی در سیاستروی سازمان

کشاورزی معطوف به بخش دولتی است و منحصر به 

های اساسی بیان ديگر، چالشگردد. بهقوانین می

قوانین در مراحل های غیردولتی مربوط به ضعف سازمان

باشد. نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه تدوين و اجرا می

Saeedi (2006)  های برقراری تطابق دارد. وی چالش

های غیردولتی رابطه پايدار بین دولت ايران و سازمان

زنان را شامل عدم توافق در زمینه ارايه يک تعريف 

قانونی در های غیردولتی، وجود موانع مشترک از سازمان

نیل به يک رابطه بهینه و عدم اعتماد نهادهای دولتی به 

داند. در واقع، های غیردولتی میهای سازمانتوانايی

های اساسی در زمینه ارتباط موانع قانونی يکی از چالش

رود. همچنین، شمار میهای غیردولتی بهدولت با سازمان

Saeedi (2004) های اندلیل پايین بودن مشارکت سازم

 "گیریتصمیم"و  "سازیتصمیم"غیردولتی در فرآيند 

های دولتی را تغییر رويکرد دولتمردان و مديران دستگاه

تر، تغییرات ادورای در بیان سادهداند. بهريزان میو برنامه

های شود تا رويههای رده باالی کشور سبب میمسئولیت

و به تبع های فکری نیز تغییر يابد اجرايی و پشتوانه
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های غیردولتی تحول يابد و قوانین مربوط به سازمان

 حتی به نحو مناسبی اجرا نگردد.

های عدم توانايی سازمان"در حوزه ارتباطی 

-عنوان مهمبه "نفعانغیردولتی در ايجاد ارتباط با ذی

-شود. شايد بتوان گفت، چالشترين چالش محسوب می

دولت نسبت به  های برون سازمانی نظیر نگرش رقابتی

ها در ايجاد يک ارتباط ها سبب شده تا آناين سازمان

نفعان خود ناموفق باشند. دلیل اصلی اين پايدار با ذی

توان در نتايج ناشی از ايجاد رقابت میان موضوع را می

 های دولتی جست و جو نمود.دولت و سازمان

عدم وجود "های درون سازمانی در حوزه چالش

عنوان به "نفعانی برای شناخت نیازهای ذیتجربیات کاف

رسد علت آن نظر میچالش اساسی مطرح است که به

تبع آن عدم تفويض اختیار به اين عدم اعتماد دولت و به

ها باشد. شايد علت اين موضوع را بتوان در نوع نسازما

های غیردولتی جست و جو نمود. روابط دولت و سازمان

یاری مواقع عدم اعتماد دولت عبارت ديگر، در بسبه

-های غیردولتی میسبب عدم تفويض اختیار به سازمان

ها با چالش اندوزی در اين سازمانشود و بالطبع تجربه

گردد. از سوی ديگر، عدم اعتماد دولت جدی مواجه می

عنوان يک محرک منفی در تواند بهها میبه اين سازمان

موضوع بدين  راستای سلب انگیزه عمل نمايد. اين

-کند که عدم اعتماد دولت به سازمانصورت جلوه می

های تواند سبب فروپاشی بنیانهای غیردولتی می

ها شود و  ساختارهای دولتی را غیردولتی در اين سازمان

 ها حکم فرما نمايد.در بدنه اين سازمان

های های تحقیق و استنتاجبا توجه به اهم يافته

 گردد:ايی به شرح ذيل ارايه میصورت گرفته پیشنهاده

 ی پیشهای عمدهتحقیق حاضر نشان داد، چالش

گذاری های غیردولتی در فرآيند سیاستروی سازمان

مشارکتی معطوف به مراجع دولتی و منحصر به 

 گردد:های قانونی است. لذا توصیه میحوزه

های : با اعتقاد به لزوم مشارکت سازمان1مرحله 

ريزی توسعه گذاری و برنامهیاستغیردولتی در س

های جهانی کشارزی و ضمن در نظر داشتن ويژگی

های غیردولتی ) تثبیت شده در مورد تعريف سازمان

نظیر استقالل، تخصصی، صنفی، غیرانتفاعی، 

-مدار بودن( توصیه میگرا و توسعهغیرسیاسی، خدمت

گردد، بازبینی و اصالحات عمیق در قوانین و مقررات 

های غیردولتی کشور صورت گیرد. در وط به سازمانمرب

اين راستا، دو نکته حائز اهمیت است. اول، بازبینی و 

بايست های غیردولتی میاصالح قوانین مربوط به سازمان

های غیردولتی با جلب نظرات نمايندگان ارشد سازمان

های استانی و ملی( صورت سراسر کشور )اعم از سازمان

نکته که محدود به بخش کشاورزی و گیرد و دومین 

نظر و اصالح قانون طبیعی است، منحصر به تجديدمنابع

طبیعی است. تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع

گردد اين اصالحات بیشتر معطوف به وظايف توصیه می

 و اختیارات مقرر در اين قانون باشد.

های دولتی به : ملزم نمودن متولیان بخش2مرحله 

های غیردولتی. ای دقیق قوانین مربوط به سازماناجر

های دولتی سازی متولیان بخشاين امر از طريق آگاه

های غیردولتی میسر نسبت به قوانین و مقررات سازمان

گردد. چرا که اکثر متولیان مراجع دولتی شناخت می

 های غیردولتی ندارند.ها و قوانین بخشکافی از ويژگی

های غیردولتی جربه در سازمانبا توجه به ضعف ت

نفعان و عدم توانمندی اين برای رفع نیازهای ذی

 شود: ها در زمینه تدوين دستورالعمل توصیه میسازمان

های الزم برای توسعه روابط : زمینه1مرحله

-های غیردولتی ملی در بخش کشاورزی و منابعسازمان

المللی و های غیردولتی بینطبیعی با سازمان

( فراهم گردد. FAOهای جهانی کشاورزی )نظیر مانساز

ها توان انتظار داشت که اين سازماناز اين طريق می

های های جهانی و سازمانضمن برقراری روابط با سازمان

ای مبتنی بر روابط المللی بتوانند شبکهغیردولتی بین

ها افزا ايجاد نمايند و از دانش و تجربیات اين سازمانهم

الملل بهره گیرند. اين موضوع تا حدودی صه بیندر عر

کار مناسب برای رفع مشکالت مالی عنوان يک راهبه

شود. چرا که از اين های غیردولتی محسوب میسازمان

های برون مرزی، ی همکاریتوان ضمن توسعهطريق می

 ی کمک بهره برد.کنندههای اهداءاز منابع آژانس

های بخشی از سازمان: ايجاد يک شورای 2مرحله

غیردولتی کشاورزی فعال در سطح استانی که در يک 

نمايند و اهداف مشترکی دارند. زمینه خاص فعالیت می

چنانچه اعضای اين شورا متشکل از نمايندگان ارشد و 

های های غیردولتی استانی )مانند سازمانمجرب سازمان
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طبیعی در سطح نظام مهندسی کشاورزی و منابع

ها( باشند، دستیابی به اثربخشی از ثمرات بالفصل ناستا

 آن خواهد بود.

های ماهانه میان : ترتیب دادن نشست3مرحله

منظور تبادل نظر پیرامون اعضای شورای بخشی به

های بخش کشاورزی برای تدوين مسايل و چالش

دستورالعمل، قطعنامه و ارايه مشاوره در زمینه اين 

شود مشارکت وصیه میمسايل. در اين راستا، ت

های های غیردولتی در طراحی و بازبینی برنامهسازمان

 ی آتی مدنظر قرار گیرد.توسعه
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