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در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی :انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان)
دکتر سعدی محمدی

چکیده
پژوهش کاربردی حاضر به شناسایي و تحلیل موانع مؤثر (متغیر مستقل) بر عملکرد مطلوب و گسترش فعالیتهای زیستمحیطي
انجمن سبز چیا (متغیر وابسته) بهعنوان موفقترین انجمن زیستمحیطي کشور در سال  ،8939در نواحي روستایي شهرستان مریوان
پرداخته که با روش توصیفي -تحلیلي و آمیختهای از دو رویکرد کمي و کیفي انجام گرفتهاست .دادهها در بخش نظری با بهرهگیری از
منابع اسنادی و در بخش عملي به روش پیمایشي مبتنيبر مصاحبه و توزیع پرسشنامه گردآوری شدند .در ابتدا برای شناسایي موانع و
چالشها بهعنوان متغیر مستقل پژوهش ،به روش نیمهساختارمند با متخصصان و آگاهاني که به روش نمونهگیری گلولهبرفي مشخص
شدهاند ،مصاحبههایي انجام و در مرحلۀ بعد این مصاحبهها با تکنیک تئوریبنیادی تجزیهوتحلیل شدند .در ادامه و در بخش کمي،
بهمنظور تعمیم اطالعات بهدستآمده از بخش کیفي ،پرسشنامهای تدوین و در اختیار  58نفر از متخصصان و آگاهان عرصۀ توسعۀ
روستایي منطقه و اعضای منتخب انجمن چیا که به روش گلولهبرفي انتخاب شدند ،قرارگرفت .همچنین با بهرهگیری از فرمول کوکران و
تعیین حجم نمونه 988 ،پرسشنامه نیز بهصورت طبقهای در میان دهستان ها و سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که
به روش قرعهکشي انتخاب شدند ،توزیع شد .تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کمي با آزمون تحلیل عاملي و تحلیل مسیر در
نرمافزارهای  spssو  Amosنشان داد که سه مانع عدمتوسعۀ ظرفیتي جامعۀ محلي ،نارسایيهای مدیریتي ،ضعف برنامهریزی و کمبود
منابع مالي در انجمن چیا و وضعیت نامناسب عملکرد و برنامهریزیهای توسعهای نهادهای دولتي ،مهمترین موانع هستند و در این میان
نیز عدمتوسعۀ ظرفیتي جامعۀ محلي و وضعیت نامناسب عملکرد و برنامهریزیهای توسعهای نهادهای دولتي با بارهای کلي تقریبا
مشابه برابر با  ،84..8بیشترین تأثیر را بهعنوان مانع در عملکرد مطلوب و گسترش فعالیتهای زیستمحیطي انجمن سبز چیا در نواحي
روستایي شهرستان مریوان دارند.
واژههای کلیدی :انجمنهای مردمنهاد ،انجمن زیستمحیطي چیا ،روستاهای شهرستان مریوان.
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مقدمه



درحالتوسعه دارند ( .)Chitongo,2013: 125با توجه به

با توجه به گستردگی و پیچیدگی تخریب و ناپایداری
محیط زیست ،هرگونه راهحلی در این زمینه باید دارای
دو ویژگی اساسی باشد؛ نخست فراگیر و همهسونگر
باشد و دوم همۀ مردم در آن نقش و مشارکت داشته
باشند .مشارکت مردمی از طریق سازوکارها و ابزارهای
مختلفی میتواند به وقوع بپیوندد که سازمانها و
تشکلهای غیردولتی از مهمترین آنهاست
(Singh, 2015: 2؛ بحرینی و امینی.)2831 ،
سازمانهای مردمنهاد بهعنوان رکن اساسی جامعۀ
مدنی ،در حال حاضر بهعنوان بازیگر مهمی برای
تصمیمگیری ،طراحی ،نظارت ،سیاستگذاری و اجرای
برنامههایی در عرصۀ حفاظت از محیط زیست در
سطوح ملی ،منطقهای و محلی بدل شدهاند
( .)Okon, 2014: 29; Bromideh, 2011:198افزایش و
گسترش تعداد این سازمانها و حیطۀ عملکرد آنها
نشان از توسعۀ آگاهیهای زیستمحیطی و جلب
مشارکت مردم در جریان حفاظت از محیط زیست
است ( .)Hashim et al, 2010: 167در این میان و در
سکونتگاههای روستایی با توجه به ذات روستا که

وابسته به محیط زیست و محیط طبیعی اطرافش
است ،ضرورت حفظ محیط زیست کامال ضروری است
(کاظمی)211 :2831 ،؛ چراکه توسعۀ پایدار روستایی از
طریق حفاظت و مدیریت مطلوب داراییهای طبیعی
روستایی حاصل میشود و تخریب محیط زیست
روستایی همۀ جنبههای دیگر رفاه روستاییان را تهدید
میکند (رضوانی .)22-28 :2831 ،در راستای تحقق
حفاظت و مقابله با معضل تخریب محیط زیست
روستایی ،همانطور که عنوان شد ،نیاز به مشارکت
راستین و آگاهانۀ مردم محلی است که سازمانهای
مردمنهاد در زمینۀ تسهیل تعامالت با روستاییان و به
طرحهای محیط زیستی توانایی غیرقابلانکار
ثمر نشستن 
بینالمللی بهویژه در کشورهای
و ثابتشدهای در عرصۀ 

اینکه سازمانهای مردمنهاد ریشه در مردم محلی دارند
و بهطور مؤثر به نیازها و آرمانهای مردم محلی آشنا
بوده و درصدد برطرفشدنشان هستند ،بهعنوان قلب
و هستۀ سکونتگاههای روستایی عمل کرده و با نفوذ در
روستاییان ،بهعنوان تکمیلکنندگان تالشهای بخش
دولتی ،زمینهساز پذیرش و اجرای برنامههای توسعۀ
روستایی که از مهمترین آنها حفاظت از محیط زیست
است ،میشوند ).(Okon,2014:25; Kumara,2013: 19
این سازمانهای مردمنهاد همواره با عوامل و موانعی
روبهرو هستند که حضور فعال و پررنگ آنها در
عرصههای توسعه بهویژه حفظ محیط زیست را با
چالشهای فراوانی روبهرو میسازد که البته نوع موانع و
شدت و ضعف و شیوۀ عملکرد آنها از نواحی شهری
به روستایی و از کشورهای توسعهیافته به کشورهای
درحالتوسعه متفاوت است (.)Bromideh,2011: 199
اعتقاد بر این است که اولین نهادهای مردمنهاد
( )NGOدر سال  2383در ضد بردهداری تشکیل شد؛
با این حال منشأ اصلی NGOها را به سال  2311و در
منشور سازمان ملل متحد برای تمایزشان با حقوق و
عملکرد نهادهای بینالمللی دولتی و خصوصی میدانند
( .)Potapkina, 2009: 11اولین سازمان غیردولتی
محیط زیستی در ایران ،گروه روستاییان اشکذر یزد
بود که فعالیت خود را در سال  2813با هدف تثبیت
شنهای روان و بیابانزدایی آغاز کرد.سایر سازمانهای
غیردولتی در ایران از اوایل دهۀ  07شکل گرفتهاست
(الهیجانیان )271:2830 ،و بهتدریج در دو دهۀ اخیر،
شاهد رشد قابلتوجه کمی و کیفی سازمانهای
غیردولتی بهعنوان چشمان بیدار جامعۀ مدنی در کشور
بودهایم؛ اما نفوذ این نهادهای مردمنهاد و اثرگذاری
آنها به اندازهای که در عرصههای دیگر اقتصادی و
اجتماعی (حوزۀ سالمت ،مبارزه با اعتیاد و )...و در
شهرها بوده ،در روستاها و محیط زیست نبودهاست و
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همچنان شاهد شرایط بحرانی در عرصۀ زیستمحیطی
کشور بهطور عام و خاص در روستاهایی هستیم که
مدیران توسعه و مردم محلی آنها ،توسعه را در
شهریشدن و تغییر و تخریب طبیعت به نفع رشد
اقتصادی و درآمدزایی میدانند .در این میان شهرستان
مرزی مریوان در استان کردستان بهعنوان یکی از
مناطق کشور که با داشتن طبیعت بکر ،روستاهای
زیادی دارد؛ در چندسالۀ اخیر با رشد تجارت مرزی و
تأسیس محدثات مربوط به آن ،تبدیل مناطق روستایی
و زمینهای کشاورزی مستعد به خانههای دوم
شهرنشینان ،توسعۀ شهری و درنهایت فقر و ناآگاهی
روستاییان ،محیط طبیعی روستاهای منطقه با
تخریبهای زیادی روبهرو شدهاست؛ این در حالیست
که انجمن مردمنهاد زیستمحیطی چیا که تنها
سازمان غیردولتی فعال در عرصۀ زیستمحیطی
شهرستان است ،در سال  1722در مراسم روز جهانی
تاالبها ،به پاس زحمات شبانهروزی اعضای انجمن و
تالشهای بیوقفه درجهت حفظ و ترمیم تاالب زریبار
بهویژه برگزاری مراسم «یک روزم برای زریبار» با
حضور بیش از  27هزار نفر از شهروندان ،رصد و ثبت
پرندگان مهاجر و بومی تاالب زریبار ،برگزاری منظم
سه کارگاه در رابطه با تاالب زریبار با حضور مسؤالن
شهرستان ،استان و کشور و همچنین تأثیرات فرهنگی
این انجمن در برخورد مردم با اکوسیستم تاالب زریبار،
لوح برتر را کسب کرد و همچنین بهعنوان برترین
انجمن زیستمحیطی کشور ( ،)2838فعالیتهای
گستردهای را در زمینههای اجرایی ،آموزشی ،توسعه و
ترویج همکاریهای مردمی برای حفظ محیط زیست
منطقه انجام دادهاست که جلوۀ آن بیشتر در شهر
مریوان بوده و با وجود تالشهای گستردۀ این سازمان
مردمنهاد (مانند گسیل گروههای آموزش و توزیع
بروشورها و ،)...نفوذ و اثرگذاری آنها بر روستاهای
اطراف در راستای حفاظت از محیط زیست در حد

رضایتکنندهای نبوده و درحال حاضر در بسیاری از
روستاها تخریب طبیعت و آتشسوزی در جنگلهای
کوهستانی ،استفادۀ بیش از اندازه از کودها و سموم
کشاورزی ،آلودگی روانآبها و ...به چشم میخورند
(حسینی1 :2831 ،؛ مصاحبه با اعضای هیأت مدیرۀ انجمن
چیا )2832 ،این امر ،مسألۀ اصلی پژوهش حاضر است و
با توجه به این اصل که اتخاذ راهحل برای هر معضل و
نارسایی ،در وهلۀ اول نیازمند شناسایی دقیق وضع
موجود و علل و موانع مؤثر بر بروز نارساییها و
ضعفهاست ،پژوهش حاضر نیز در آغاز درپی شناسایی
علل و موانع زمینهساز عدمنفوذ و اثرگذاری مطلوب
انجمن مردمنهاد چیا در روستاهای شهرستان مریوان و
در وهلۀ بعد اتخاذ راهکارهای کاربردی و متناسب با
وضع موجود بهمنظور نفوذ گسترده و ثمربخشی
فعالیتهای این سازمان در حفاظت از محیط زیست
روستاهای شهرستان مریوان است .در راستای تحقق
این امر ،سؤالهای پژوهش مبتنیبر سؤالهای اصلی و
فرعی بهشرح زیر مطرح شدند:
 مهمترین موانع مؤثر بر گسترش و اثرگذاری مطلوبفعالیتهای انجمن زیستمحیطی چیا در راستای
حفاظت از محیط زیست روستاهای شهرستان مریوان
کدامند؟ (سؤال اصلی)
 از میان مهمترین موانع شناساییشده ،کدامیکبیشترین تأثیر را بهعنوان مانع در وضع موجود فعالیت
انجمن چیا در عرصۀ زیستمحیطی روستاهای
شهرستان مریوان داراست؟ (سؤال فرعی)
مباني نظری
سازمانهای غیردولتی ،متشکلاز گروههای داوطلب،
با تشکیالت و ساختار سازمانی متنوع هستند که با
اهداف بشردوستانه در راستای رفع نیاز بخش یا
گروهی از افراد جامعه خارج از سازمان میکوشند و به
سود حاصل از فعالیت خود نمیاندیشند .این سازمانها
اساسا در اهداف و تصمیمگیریهای سازمانی مستقل از
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دولت و منابع قدرت عمل میکنند (نظری.)2 :2833 ،
عضویت در این گروهها اختیاری بوده و تعیین اهداف با
مشارکت اعضا صورت میگیرد .اعضای آنها روابطی
افقی و مبتنیبر برابری حقوق با یکدیگر دارند و
درنهایت ،سازمانهای مردمنهاد بهعنوان یک میانجی
میان دولت و مردم و گروههای هدف عمل میکنند
(قراملکی28-22 :2833 ،؛ نوری .)130 :2831 ،از دهۀ
 2337سازمانهای غیردولتی محلی ) (NGOsنقش
مهمی در همکاری برای تدوین مفاهیم توسعه و تحقق
آن بازی کردهاند (.)Seidemann, 2011: 37
در این راستا میتوان به نقش غیرقابلانکار
سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای استکهلم
( )2301و بهویژه کنفرانس ریو ( )2331که منجر به
تدوین قوانین حفاظت از محیط زیست و اهمیت
رعایت عدالت محیط زیستی و پذیرفتن هنجارهای
زیستمحیطی در میان کشورهای جهان شد ،اشاره
کرد (.)Hanciu, 2008: 436; Ramakrishna, 2013:46
این نقشآفرینی گسترده موجب شد که در اعالمیۀ
نهایی اجالس ریو که بر تدوین قوانین توسعۀ پایدار
انجامید،بر NGOها بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای
تحقق پایداری بعد محیط زیستی توسعه تأکید شود
( .)Konrad, 2008:1رابطۀ بین توسعۀ پایدار و محیط
زیست یک رابطۀ دوسویه است و غفلت از محیط
زیست مانع دستیابی به اهداف توسعه میشود (ازکیا،
 )10:2830بر این اساس حفاظت از محیط زیست
ستون اصلی توسعۀ پایدار روستایی بهشمار میرود
( (UNDP, 2006: 1همچنان که در کنفرانس ریو نیز
با مطرحشدن دو بحث اصلی یعنی رسیدن به سطح
مطلوب معیشت بدون نابودی فرصتهای مردم و
محیط زیست آینده و ساختن سیستم سودمند
اقتصادی که در آن محافظت مستمر و پایدار از محیط
مهم باشد ( ،)WTO,2002:2بر این امر تأکید شدهاست؛
ازاینرو میتوان خطمشی اصلی توسعۀ روستایی را از
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دهۀ  2337بر تمرکز صریح بر محیط زیست و حفاظت

از منابع طبیعی روستایی تبیین کرد(بریمانیو

لفمجانی .)213 :2833،سازمانهای مردمنهاد به نوعی
ناظر بر عملکرد دولت و حکومت ،مکمل و جایگزین
آنها در کارهای زیست-محیطی بهویژه در نواحی
روستایی دورافتاده که دولت در آنها کمتر حضور دارد
( )Ulleberg, 2009: 19محسوب میشوند که درنهایت
زمینۀ مدیریت خردمندانۀ محیط زیستی روستا را
فراهم میآورند (الهیجانیان .)270 :2833 ،فقر روستایی
بهواسطۀ فشار بر منابع طبیعی از مهمترین دالیلی
است که موجب آسیب به محیط زیست روستایی
میشود که در این راستا سازمانهای غیردولتی در

چند دهۀ گذشته بهعنوان تسهیلگران اصلی توسعه و
عامالن حذف فقر روستایی شناخته شدهاند (شریفینیا و
مهدوی23 :2833 ،؛ .(Chitongo,2013:12
ازسویی دیگر بهباور صاحبنظران اصالح روند بحران
محیط زیست در گروه اصالح آموزههای انسان و تغییر
نگرش و بینش و دانش او نسبتبه محیط زیست است
(واحدی و همکاران )218 :2831 ،و در همین ارتباط،
امری که تضمینکننده و آغازگر تأثیرگذاری این نهادها
بر حفاظت از محیط زیست میاست ،نقش این نهادها
در ارتقای آگاهیهای زیستمحیطی روستاییان است.
درمجموع میتوان گفت که سازمانهای مردمنهاد از
طریق فعالیتهای آموزشی و ترویجی ،به افزایش
ظرفیتهای جامعه کمک میکنند و توسعۀ ظرفیتی
جوامع نیز باتوجه به ارتباط مستقیم با توانمندسازی
مردم محلی ) )Raj, 2010: 27زمینهساز حفاظت از
محیط زیست روستایی خواهد شد.
دستیابی به این تأثیرات مثبت سازمانهای مردمنهاد
بهراحتی امکانپذیر نبوده و همواره چالشهای
متعددی پیشروی عملکرد مطلوب و پذیرش آنها
توسط مردم محلی وجود دارد که شدت و ضعف آن
در نواحی مختلف متفاوت است .یکی از مهمترین
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چالشهای پیشروی نفوذ و گسترش عملکرد این
نهادها ،دخالت دولت و کنترل شدید این نهادها توسط
دولتها بهویژه در کشورهای درحالتوسعه است
(رحیمیان .)2:2831 ،همچنین چالش دیگر در نحوۀ
تعامالت درونی و هدایت سازمانهای مردمنهاد است
که بیشتر برگرفتهشده از اختالفاتی است که در نحوۀ
اخذ تصمیمات بین مدیران و اعضای این سازمان در
روند اخذ تصمیمات ،اولویتبندی و اجرای آنها روی
میدهد.در حوزۀ کارکنان و دستاندرکاران سازمانهای

مردمنهاد نیز نارساییهایی وجود دارد که عملکرد
مطلوب آنها را برای گسترش فعالیتها با چالشهایی
روبهرو میسازد که از جملۀ آنها میتوان به سطح
نازل درجۀ حرفهایبودن این کارکنان بهدلیل آموزش
و آگاهیهای پایین ،تخصصی کم و پرداختهای مالی
اندک به آنها از منابع مالی سازمان اشاره کرد
(بحرینی و امینی81 :2831 ،؛ الهیجانیان.)30:2833 ،
یکی از محدودیتها و موانع مهم اثرگذار بر
عملکرد سازمانهای مردمنهاد درجهت گسترش
فعالیتهایشان ،تأمین منابع مالی این نهادهاست که
همواره چالشی عمده بوده که نوسانات آن بهدلیل
تأثیرپذیری تأمینکنندگان منابع مالی این نهادها از
تغییرات اقتصادی و اجتماعی کالن ملی و بینالمللی
است؛ گاهی نیز تأمین منابع مالی موجب میشود که
مینکنندگان عمده وابستگی
این نهادها به دولت یا تأ 
پیدا کرده و تحتتأثیر و هدایت آنها قرار گیرند
( .)Bromideh, 2011:197-199مسئولیتپذیری این
نهادها شفافیت و پاسخگویی آنها در قبال اقدامات و
شیوۀ صرف منابع مالی بهدستآمده نیز یکی دیگر از
چالشهایی است که از سوی دولتها و مردم محلی بر
این سازمانها واردشده و زمینهساز تعارضاتی میان
آنها شدهاست .یکی از عناصر مهم ادامۀ فعالیت و
پذیرش سازمانهای مردمنهاد توسط مردم محلی،
فرایند اعتمادسازی این نهادها برای مردم محلی است.
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این اعتماد مبنایی برای عضوگیری این نهادها و
همچنین پاسخگویی آنها به مردم محلی خواهد بود.
این سازمانها بایستی هرچه بیشتر با گسترش
فعالیتها بهسمت پایداری حرکت کنند و این امر در
گروه تعهد مالی ،داشتن چشمانداز روشن ،مأموریت
مشخص ،مدیریت مطلوب و تخصصداشتن در زمینۀ
مورد فعالیت است ( .)Dhakal, 2007:62پایداری و
اثربخشی پروژههای سازمانهای مردمنهاد نیز در گرو
نظارت و ارزیابی مستمر بر روند اجرا و ارزشیابی پس
از اجرای این طرحها بودهاست و نباید این نهادها با
دلسردی و بیرغبتی به فرایند نظارت و ارزشیابی
بنگرند ).(Kameri, 2000: 13
یک سازمان مردمنهاد کارا و پایدار ،بایستی با کیفیت
رضایتبخشی ،خدمات خود را ارائه دهد و قادر باشد

که منابع خود را با تمام توان ،برای تحقق اهدافش
بسیج کرده و آنها را بهکار گیرد تا بتواند در میان
اقشار مختلف و مناطق متعدد نفوذ کند .فرهنگ
یادگیری سازمانی و پایداری این فرهنگ ،عامل مهمی
در دوام سازمانهای مردمنهاد و افزایش گسترۀ
عملکرد آنهاست .سازمانهایی با فرهنگ پایدار،
اثربخش و انعطافپذیر بوده و بهصورت مستمر در
تکاپو برای جستوجوی راههای جدید تأمین منافع،
نوآوری ،گسترش خدمات و برقراری ارتباط با سایر
بخشهای دولتی ،خصوصی و مردمنهاد هستند که
برآیند این امر نیز پذیرفتهشدن در میان مردم خواهد
بود.
فرهنگ سازمانی در میان سازمانهای مردمنهاد
موردنیاز است که کارکنان و اعضای آن ،نیازهای مردم
محلی را شناخته و سعی در برطرفشدنشان داشته و
به اصل برنامهریزی و نقش آن در پایداری سازمان
معتقد باشند ) .)Batti, 2014: 58موفقیت و گسترش
جغرافیایی این سازمانها در گرو کسب آگاهی و دانش
از محیط پیرامون و تطبیق خود با شرایط متحول
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درونی و بیرونی است .افزون بر این ،لزوم توانایی این
گونه سازمانها در جهتدهی و تمرکز فعالیتهای
فردی و گروهی با هدف افزایش بازدهی این فعالیتها،
ضرورت تبدیل آنها به سازمانهایی یادگیرنده را در
راستای عملکرد مطلوب دو چندان میسازد
(عباسی و همکاران.)13 :2832 ،
یکی دیگر از چالشهای پیشروی پذیرش نهادهای
مردمنهاد از سوی مردم محلی این واقعیت است که در
بسیاری از نواحی مردم محلی به عملکرد و نقش
اثرگذار این سازمانها آگاه نبوده و تنها دولت را
مسئول اجرای برنامههای توسعۀ محلی میدانند که
نتیجۀ این امر عدمپذیرش و اطمینان به سازمانهای
مردمنهاد ،بهویژه در مناطق دورافتاده و روستایی است
(.)Badruddin, 2015: 707

یک سازمان مردمنهاد ،درجهت پایداری و گسترش
فعالیتهایش در محیط رقابتی فعلی ،باید حرفهایتر
شود و این بدین معنی است که این نهادها دارای
مدیریتی پاسخگو ،رهبری کارآمد ،اجرای بهترین
روشها برای رفع ضعفها و ارتقای مداوم ظرفیت
سازمانی باشند( .)Feng,2014:13مدیریت سازمانهای
مردمنهاد بایستی به سمت رهبری ارتقا پیدا کند و از
ایدههای ثابت و مشخصی که مدیران با سبک سنتی به

ادارۀ این نهادها میپرداختند ،فاصله بگیرد؛ زیرا این
امر مانع تحول و انعطاف در این نهادها شده و درنتیجه
گسترش وسعت فعالیت این نهادها با موانعی عمده
روبهرو خواهد شد ( .)Feng,2014:37درواقع رفع
مشکالت و موانع پیشروی عملکرد انجمنهای مردمنهاد
درجهت اثرگذاری مطلوب آنها بر روند توسعه و بعد
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مهم آن یعنی پایداری زیستمحیطی در نواحی

روستایی ،گام مؤثری در راستای حرکت در مسیر
رویکرد توسعۀ مشارکتی و دیدگاه مردممحور پایین به
باال خواهد بود که توجه به آن از  2307همزمان با
مطرحشدن توسعه بهعنوان امری اجتماعی یعنی همراه
با مردم و برای مردم و فاصلهگرفتن از دیدگاههای
اقتصادی ،باال به پایین و آمرانه است (بدری و نعمتی،
 .)02 :2833در این رویکرد تأکید زیادی بر
توانمندسازی مردم محلی از طریق توسعۀ ظرفیتی
آنها میشود که بهمنظور تحقق آنها نیز سازمانهای
مردمنهاد بهعنوان محرکان و عامالن اصلی ،همراه و
یاریدهندۀ دولت بهعنوان متولی اصلی توسعۀ
روستایی قلمداد میشوند (رضازاده80:2832،؛ پاپلییزدی
نارساییهای

و ابراهیمی .)281 :2832 ،اساسا یکی از
عمده در حفظ محیط زیست روستایی ،عدممشارکت
روستاییان است که در این راستا نهادهای مردمنهاد در
جوامع روستایی نفوذ کرده و با تعامل بیواسطه با
سرمایههای اجتماعی،

روستاییان و بهدنبال آن افزایش
زمینهساز مشارکت فعال آنها در اجرای برنامههای
محیط زیستی خواهند شد .سازمانهای مردمنهاد
زمینهساز حصول توسعۀ مشارکتی یعنی توسعهای با
مردم و برای مردم هستند؛ چرا که برنامهها و نحوۀ
فعالیت این نهادها در عرصۀ روستایی بر پایۀ رویکرد
اجتماعمحور بوده که مردممحلی را در همۀ مراحل
اجرای برنامههای توسعه ازجمله بهرهبرداری و حفظ
محیط زیست ،شریک و ذینفع قرار میدهد
(Alison,2009:23؛(Dhakal
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شکل  :8مدل مفهومي پژوهش
( 2007:63؛)Okon, 2014:25

پیشینۀ پژوهش
الهیجانیان ( )2833در پژوهش خود باعنوان
«بررسی ساختار و عملکرد سازمانهای غیردولتی
زیستمحیطی در تهران» موانعی همچون عدمهمکاری
مطلوب شهروندان ،حمایتهای اندک دولت و ضعفهای
ساختاری و مدیریتی را موانع اصلی عدماثربخشی
فعالیتهای آنها در سطح رضایتبخشی میداند.
محمدلو ( )2831در مطالعهای باعنوان «نقش
سازمانهای غیردولتی در حفاظت از محیط زیست» به
این جمعبندی میرسد که سازمانهای غیردولتی
درخصوص مسائلی چون حفاظت از منابع طبیعی و
محیط زیست ،با آگاهیبخشی به مردم محلی ،افزایش
توانمندیها و ظرفیتهای آنها بهمثابۀ همکار دولت
تلقی شده و بسیار اثرگذار هستند .حجازی ،آهنگری و
هادوی ( )2838در مقالۀ خود باعنوان «بررسی عوامل
مؤثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمانهای
غیردولتی فعال در حوزۀ تاالب کانی برازان مهاباد»،
موانع اقتصادی ،اطالعاتی ،فرهنگی و مدیریتی را
مهمترین موانع مؤثر جلب مشارکت مردم توسط سه
سازمان مردمنهاد زیستمحیطی منطقه در راستای
حفاظت از این تاالب بیان میکنند .سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

( )2831در مقالهای باعنوان «نقش توانمندسازی جوامع
محلی و تشکلها در حفظ و احیای منابع طبیعی» بر
این امر تأکید دارد که سازمانهای مردمنهاد در صورتی
که بتوانند استقالل مالی پیدا کرده و جریان اعتمادسازی
را بین روستاییان به راه بیاندازند ،میتوانند موجب
توانمندسازی مردم محلی و درنهایت پایداری محیط
زیست روستاها شوند .کامری )1777( 2در مقالهای
دیگر با عنوان «محیط عملیاتی و محدودیتهای
راهبردهایی برای

سازمانهای غیردولتی در کنیا»
عمکلرد مطلوب آنها به این نتیجه میرسد که رفتار و
عملکرد این نهادها متأثر از عملکرد محیط بیرونی و
شرایط درونی آنها بوده و بر این اساس ،عدماستقالل
از دولت و منابع تأمینکنندۀ بودجه ،ضعف در رهبری،
ضعف در مسئولیتپذیری و پاسخگویی ،مهمترین
ضعفهای عملکرد سازمانهای مردمنهاد کنیا شناخته
شده و مؤثرترین راهکاری نیز که درجهت بهبود
وضعیت پیشنهاد میشود ،ظرفیتسازی در سطح
سازمانی و فردی همراه با افزایش حیطۀ عملکرد و
استقالل این نهادهاست .در مقالهای دیگر توسط
دهاکال )1770( 1باعنوان «چالشهای مدیریت جامعۀ
1-Kameri
2-Dhakal
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1

در یافتههای بهدستآمدۀ پژوهش باتی ()1721

محلی در نپال» ،عوامل مختلفی ازجمله :عدمهماهنگی
مؤثر ،ضعف مالی ،عدمحرفهای بودن و عدمنظارت و
ارزیابی ،عدمشفافیت ،عدمتعهد در میان فعاالن
غیردولتی و همچنین فقدان نظارت عمومی بر عملکرد
این نهادها ،بهعنوان مسائل کلیدی تأثیرگذار بر ضعف
عملکرد سازمانهای مردمنهاد در کشور نپال معرفی
میشوند .التکا و پرابهاکار )1722( 2در پژوهش خود
باعنوان «سازمان غیردولتی :مشکالت و راهحلها در
هند» ،فقدان منابع مالی ،فقدان رهبری کاریزماتیک،
آموزشندیدن اعضا ،عدمشفافیت مالی و سوءاستفاده از
منابع مالی ،انحصار رهبری سازمان ،عدممشارکت
عمومی ،تمرکز در مناطق شهری ،عدممحبوبیت و
شبکهسازی در میان جوانان را مهمترین موانع عملکرد
مطلوب نهادهای مردمنهاد در هند میدانند.
سیدمن )1722( 1در مقالهای باعنوان «نقش واقعی
و بالقوۀ سازمانهای غیردولتی محلی در توسعۀ
کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا» به این
نتیجه میرسد که سازمانهای غیردولتی در صورتی که
از سوی نهادهای دولتی و خصوصی مورد حمایت قرار
گیرند ،ارتباط مناسبی را میان مردم روستایی و سایر
بازیگران توسعۀ کشاورزی روستایی برقرار کرده و با
جذب خدمات و حمایتها موجب توسعۀ کشاورزی
میشوند .گوپتا )1721( 8در مقالهای دیگر باعنوان
«نقش سازمانهای مردمنهاد در حفاظت محیط زیست؛
مطالعۀ موردی :شهر لودهیانا در پنجاب» به این نتیجه
میرسد که سازمانهای غیردولتی سه نقش فعال در
پایداری زیستمحیطی بازی کردهاند -2:نظارت و
کنترل بر روند آلودگی و کاهش آنها؛ -1آمادهسازی
برنامههایصوتیوتصویریبرایآموزشهایزیستمحیطی؛
 -8ایجاد کارگاههای عملی و گردهماییها درجهت
افزایش آگاهیهای عمومی.

باعنوان «چالشهای موجود سازمانهای مردمنهاد در
بسیج منابع در آفریقا» ،از میان مهمترین چالشهای
برونسازمانی ،به سیاسیکاری حکومتها ،موانع قانونی،
وقوع بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی ،تغییر
اولویت اهداکنندگان منابع مالی بهدنبال تغییرات کالن
اقتصادی و اجتماعی ،تعدد انجمنهایی با رویکردهای
مشابه و رقابت آنها برای جذب منابع مالی بیشتر و از
میان مهمترین چالشهای درونسیستمی نیز به
مناسبنبودن سطح مسئولیتپذیری و شفافیت انجمنها،
سطح پایین ظرفیتهای سازمانی و انسانی انجمنها،
فقدان رهبری کارآمد و فقدان برنامههای جامع و
بلندمدت اشاره میشود .اوکون )1721( 1در مقالهای
باعنوان «نقش سازمانهای مردمنهاد در مشارکت و
توسعۀ پایداری اقتصاد روستایی در نیجریه» بیان
میکند که نقش قاطع دولت در توسعۀ اقتصادی
روستایی شکستخورده و بایستی سازمانهای مردمنهاد
با نفوذ در جامعۀ روستایی از طریق جلب اعتماد
روستاییان محافظهکار ،زمینهساز توسعۀ مشارکتی
روستاها و توانمندسازی روستاییان درجهت توسعۀ
اقتصادی شوند .فنگ )1721( 2در پژوهش خود
باعنوان «نگاهی به چالشهای سازمانهای مردمنهاد
مالزی» به این نتیجه میرسد که در این سازمانها
کاهش بودجه ،کمبود منابع مالی و سطح نازل
ظرفیتهای فردی و سازمانی ،مهمترین چالشهای

پیشروی عملکرد مطلوب آنها هستند.
در مطالعۀ آسفاو )1720( 0باعنوان «نقش سازمانها
در عملکرد مسئوالنۀ زیستمحیطی در اتیوپی» این
دهاست که بهدلیل حجم زیاد مشکالت
نتیجه حاصل ش 
زیستمحیطی ناشی از تجارت و رشد اقتصادی
نابسامان ،بیشترین فعالیت و برنامههای این سازمانها

1-Latha and Prabhakar
2-Seidemann
3-Gupta

4-Batti
5-Okon
6-Feng
7-Asfaw
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در واکنش به تأثیرات منفی بوده و این سازمانها از
اجرای برنامههای آموزشی و ارتباط با ذینفعان و دولت
و اجرای برنامههای مشارکتی غافل ماندهاند .در دو
پژوهش دیگری که توسط کنگته )1722( 2و ساندرس و
فلیپس )1721( 1در ارتباط با وضعیت سازمانهای
مردمنهاد در آفریقا به انجام رسیدهاست ،ضعفهای
مالی ،عدمشفافیت مالی ،عدمارتباط مناسب میان
سازمانهای مردمنهاد و دولت و عدمهمکاری بخش
آموزش رسمی (مدارس و دانشگاهها) در راستای آموزش
و فرهنگسازی ،بهعنوان مهمترین چالشهای پیشروی
عملکرد مطلوب سازمانهای مردمنهاد ذکر شدهاند.
معرفي منطقۀ مورد مطالعه و انجمن چیا
شهرستان مریوان به مرکزیت شهر مریوان یکی از
 27شهرستان استان کردستان در غرب استان و در
مجاورت خاک عراق واقع شدهاست .این شهرستان
دارای  12022نفر جمعیت ساکن در نقاط روستایی
است که  13درصد کل جمعیت شهرستان را دربر
گرفتهاست که در  211روستا در قالب سه بخش و 2
دهستان ساکن هستند (شکل  .)2جرقۀ تشکیل
انجمن مردمنهاد زیستمحیطی چیا بهدنبال انجام
آتشسوزیهای جنگلهای اطراف شهرستان مریوان
در سال  2803و در یکی از روستاهای بخش
خاوومیرآباد (ینگیجه) زدهشد و با فعالیت تعداد اندکی
از افراد داوطلب محلی آغاز شد .درنهایت این انجمن
پس از چندسال فعالیت ،در سال  2830مجوز فعالیت
را بهصورت رسمی دریافت و حوزۀ فعالیتهای خود را
گستردهتر کرد .در طول این چند سال ،انجمن سبز
چیا فعالیتهای زیادی داشته که شماری از آنها به
این شرح هستند :راهپیمایی کودکان در سطح شهر
مریوان به مناسبت هفتۀ منابع طبیعی (اولین حرکت
جمعی فراوان و گردهمایی بزرگ و فراگیر انجمن سبز
چیا) ،درختکاری در روستاها و شهر مریوان،
1-Kang’ethe
2-Sanders and Phillips
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پاکسازی دریاچۀ زریبار ،محکوم و تقبیحکردن کشتار
حیوانات و پرندگان داخل دریاچۀ زریبار ،پاکسازی
گردشگاهها ،پخش نایلون و تراکت آموزشی در روزهای
جمعه و روز طبیعت ( 28فروردین) در خروجیهای
شهر و تفریحگاهها ،غذادادن به پرندگان تاالب زریبار
در فصل یخبستن آن ،اعتراض به کشیدن جاده در
منطقۀ کوهستانی منطقه ،اعتراض به احداث شهرک
صنعتی در دشت کشاورزی -گردشگری بیلو ،راهاندازی
وبسایت انجمن سبز چیا ،اطفای حریق جنگلهای
شهرستانهای مریوان و سروآباد ،تصویربرداری و
مستندکردن آتشسوزی جنگلها و مراتع در سالیان
متمادی و . ...همچنین این انجمن دارای ماهنامهای
است که با رویکردی فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر
مسائل زیستمحیطی منتشر میشود .با اعتقاد به
فرایند آموزش و اثرگذاری و ماندگاری بیشتر آن ،در
سال  ،2837با بستن قراردادی با دفتر ()UNDP-GEF
سازمان ملل متحد در تهران ،این انجمن اقدام به ارائۀ
طرح «آموزش جوامع محلی بهمنظور پیشگیری و
مقابله با آتشسوزی جنگلها» نمود و در این راستا
انجمن اقدام به گسیل کمیتۀ آموزش خود در قالب
گروه مربیان کودکان ،زنان و مردان به روستاهای
شهرستان مریوان و سروآباد کرد تا ضمن آموزش
مسائل زیستمحیطی و تأکید بر ضرورت حفظ
جنگلها و مراتع ،به تأسیس کمیتۀ اطفای حریق در
روستاها از طریق اهالی خود روستا اقدام کنند .تأثیر
فعالیتهای مستمر این نهاد مردمی به حدی بود که
در سال  2831جنبش شکستن اسلحههای شکاری
ابتدا در کردستان و بعد از آن در کل ایران آغاز شد که
درنهایت نیز انجمن سبز چیا در خرداد  ،2838از سوی
رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
ایران ،مقام اول جایزۀ ملی محیطزیست ایران را دریافت
کرد (حسینی.)1 :2831 ،
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شکل  :2نمایش موقعیت منطقۀ مور مطالعه

مأخذ  :نگارنده2830 ،

مواد و روشها

باز ،نخست جمالت بهعنوان واحد مطالعه انتخاب

پژوهش کاربردی حاضر ،آمیختهای از هر دو روش

شدند .بعد از آن کلمات و عبارات کلیدی که پیام اصلی

کمی و کیفی است .برای گردآوری دادهها در بخش

جمالت بودند ،استخراج شدند .در ادامه نیز

نظری از مطالعات اسنادی و در مرحلۀ عملی در بخش

برچسبهای مفهومی مناسبی به عبارت و نکات کلیدی

کیفی در ابتدا بهدلیل اکتشافیبودن موضوع ،از ابزار

استخراج شده با توجه به اشتراک و شباهت آنها

مهم مطالعات کیفی یعنی انجام مصاحبههایی

اختصاص دادهشد (.)Hambete,2010:14

نیمهساختارمند ( )Fallatah, 2012: 43با آگاهان


در کدگذاری محوری ،مفاهیم گستردهتر و به هم

محلی ،اعضای اصلی انجمن چیا و متخصصان عرصۀ

مرتبط شدند و در دستههای مشترک یا مقولهها جای

روستایی منطقه بهرهگرفتهشد .مبنای پایان مصاحبهها

گرفتند ()Calman,2007:16؛ بهعبارتی دیگر ،در این

رسیدن به اشباع نظری بود .رسیدن به اشباع نظری نیز

مرحله طبقات گسترده (مقولهها) شکل گرفت که

با انجام مصاحبه با  18نفر بهدست آمد .سپس برای

هریک ،دارای خردهطبقاتی (مفاهیمیمشترک) هستند.

تجزیهوتحلیل مصاحبهها از تکنیک تئوری بنیادی

آخرین مرحلۀ کدگذاری ،همان تشکیل گستردهترین

بهرهگرفتهشد .مهمترین اصل در تکنیک تئوری

طبقات است؛ یعنی ایجاد مقولههای مرکزی که جامع

بنیادی ،عمل کدگذاری است که این مرحله از پژوهش

بوده و دربرگیرندۀ همۀ مقولهها و مفاهیم هستند
(Hambete, 2010: 14; Mills, 2006: 3؛ داناییفرد،

کدگذاری انتخابی انجام میگیرد .در مرحلۀ کدگذاری

 .)21 :2831در ادامه و در مرحلۀ بعد و در بخش کمی،

در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
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شاخصها و متغیرهای استخراجشده (موانع و مشکالت)

و سپس برای توزیع پرسشنامهها با توجه به سهم هر

در قالب پرسشنامهای در طیف پنج گزینهای لیکرت

دهستان از تعداد کل خانوارها ،تعداد پرسشنامههای

( .2کامال مخالفم تا  .1کامال موافقم) تدوین و در

تعلقگرفته به هر دهستان مشخص شد .در ادامه

اختیار  17نفر از اعضای منتخب انجمن چیا ،آگاهان

روستاها در هر دهستان براساس عامل جمعیت

محلی و متخصصان عرصۀ روستایی منطقه قرار گرفت

دستهبندی شدند .براساس این عامل و با توجه به

و بدین ترتیب سعی شد که یافتههای حاصل از بخش

شرایط منطقه ،روستاهای هر دهستان در سه گروه

کیفی تعمیم دادهشود .این  17نفر شامل 87 :نفر از

پرجمعیت ( 177نفر به باال) ،جمعیت متوسط (-177

اعضای انجمن چیا ساکن در شهر مریوان که بیشترین

 177نفر) و کم جمعیت (زیر  177نفر) دستهبندی و از

آنها دارای مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی و

هر دسته با توجه به تعداد روستای موجود در دسته،

جغرافیا،

سهم آن از تعداد پرسشنامههای تعلقگرفته به آن

جامعهشناسی ،مدیریت و علوم تربیتی با سابقههای


دهستان مشخص شد؛ برای نمونه در دهستان

بیشتر از  1سال فعالیت 22 ،نفر از متخصصان

خاوومیرآباد بهدلیل قرارداشتن تعداد  21و  28و 8

دانشگاهی عرصۀ توسعۀ روستایی شهرستان با مدرک

روستای دهستان بهترتیب در طبقۀ اول و دوم و سوم

دکتری جغرافیای روستایی و جامعهشناسی توسعه و 3

جمعیتی که مشتملبر  13و  83و  28درصد از کل

نفر از دهیاران روستاهای شهرستان هستند .الزم به

روستاهای این دهستان هستند ،به همین نسبت

ذکر است که برای انتخاب افراد مصاحبهشونده و در

درصدها ،از تعداد کل پرسشنامههای دهستان (01

مرحلۀ بعدی یعنی پاسخگویی به پرسشنامهها در دو

پرسشنامه) بهترتیب برابر با  81 ،13و 27پرسشنامه به

گروه مختصصان عرصۀ توسعۀ روستایی منطقه و

این طبقات جمعیتی روستایی ،پرسشنامه تعلق گرفت

اعضای انجمن چیا ،از روش نمونهگیری غیراحتمالی

و سپس در هر طبقۀ جمعیتی نیز روستایی بهصورت

بهرهگرفته شد؛ اما در مرحلۀ توزیع

گلولهبرفی

قرعهکشی انتخاب و پرسشنامهها بهصورت تصادفی

پرسشنامهها در میان مردم محلی در ابتدا با استفاده از

ساده در میان سرپرستان خانوار آن روستا به تعداد

فرمول کوکران از میان  22172خانوار ساکن در

مشخصشده ،توزیع شد (جدول .)2

عموما

تحصیلکردگان

در

رشتههای

مناطق روستایی شهرستان مریوان (سرشماری،)2831 ،
 877سرپرست خانوار بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد
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جدول  :8توزیع طبقهای پرسشنامهها در سطح دهستانهای شهرستان و روستاهای منتخب

دهستانهای
شهرستان مریوان

تعداد
خانوارها

تعداد پرسشنامههای
تعلقگرفته

خاوومیرآباد

1080

01

سرشیو

2772

10

گلچیدر

2783

13

زریوار

1132

21

سرکل

8122

31

کوماسی

311

11

مجموع

22172

877

طبقات
جمعیتی
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت
کمجمعیت
متوسط جمعیت
پرجمعیت

روستاهای
منتخب
نچه
ینگیجه
ساوجی
گویله
دوپلوره
گوگجه
ده بنیاد
گلچیدر
جانوره
کلکه جان
کانی سانان
نی
ریخالن
حسن آوله
لنج آوا
هلیزآباد
پیرخضران
شاهیدر
----------




تعداد پرسشنامه
تخصیصیافته
27
13
81
2
3
21
21
27
2
28
23
88
21
11
11
22
3
1
20
277
288

مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

روایی صوری و محتوایی ابزار اندازهگیری از طریق
توزیع  87پرسشنامه بهعنوان پیشآزمون و تأیید
متخصصانی که دارای سابقۀ مطالعات مشابه بودند و
نیز روایی سازه از طریق تحلیل عاملی حاصل شد.
ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده در بستۀ نرمافزاری
 spssبرابر با  7703نیز نشاندهندۀ پایایی و همبستگی
درونی پاسخهای ارائهشده است.
بهمنظور تأیید و تعمیم یافتههای کیفی ،برای
تعیین روایی سازه و تعیین این مطلب که پاسخهای
ارائهشده از چه موانع اصلی اشباع شدهاند ،از آزمون
تحلیل عاملی ،نوع اکتشافی (مبتنیبر روش تحلیل

مؤلفههای اصلی 2و چرخش واریمکس )1بهره گرفته
شد .همچنین تعیین مؤثرترین مانع بر وضع موجود
فعالیتهای زیستمحیطی انجمن چیا در نواحی
روستایی شهرستان نیز با آزمون تحلیل مسیر در
نرمافزار  Amosانجام پذیرفت.
یافتههای پژوهش
بهمنظور شناسایی موانع و مشکالت پیشروی
عملکرد مطلوب و گسترش فعالیتهای زیستمحیطی
انجمن در روستاها ،براساس تکنیک تئوریبنیادی،
مصاحبهها در سه مرحلۀ باز ،محوری و انتخابی،
1-Extraction method principal component analysis
2-Varimax rotation
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کدگذاری شدند که حاصل این امر ،تشکیل  1مقولۀ
عملکرد نامطلوب نهادهای دولتی و ضعف در قوانین،
سطح نازل ظرفیتهای مردم محلی ،ضعفهای مدیریتی
و برنامهریزی انجمن و موانع و محدودیتهای مالی بود

که در دو مقولۀ مرکزی نارساییهای برونسازمانی
(محیط بیرونی) و نارساییهایی درونسازمانی (محیط
درونی) ادغام شدند (جدول .)1

جدول  :2نتایج بهدستآمده از سه مرحلۀ کدگذاری ،برای شناسایي چالشها و موانع پیشروی
گسترش فعالیتهای انجمن چیا در روستاهای منطقه
مقولههای مرکزی

(ابعاد)

ضعف در
سرمایههای

اجتماعی و نهادی
نارساییهای

(
برونسازمانی)

ضعف در پایداری
و درجه حرفهای
بودن سازمان
نارساییهایی

(
درون سازمانی)

مقولهها

مفاهیم

عملکرد نامطلوب
نهادهای دولتی و
ضعف در قوانین

مجازاتنکردن قانونشکنان محیط زیست در روستاها ،انجامندادن بسترها و آگاهیهای اولیۀ
زیستمحیط ی توسط نهادهای دولتی در میان روستاییان ،دید امنیتی حاکمبر منطقه و فعالیتهای
انجمن ،ادامۀ روند سنتی کشاورزی و دامداری ،تعدد زیاد بحرانهای طبیعی در محیط روستایی منطقه،
تفاوت دیدگاه و برنامههای زیستمحیطی انجمن با نهادهای دولتی مسئول توسعه و مدیریت روستاها،
عدمتکمیل آموزشها و برنامههای تئوری و آموزشی انجمن توسط دولت بهسمت اجرایی و عملیاتیشدن.

سطح نازل
ظرفیتهای مردم
محلی

ضعفهای
مدیریتی و
برنامهریزی

موانع مالی

ضعف در فرهنگ و آگاهی زیستی مردم محلی ،فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی ،عدمهمراهی مسئوالن دینی
روستاها با برنامه های انجمن ،سطح تحصیالت پایین مردم محلی ،موانع اجتماعی و فرهنگی حضور زنان
روستایی در برنامههای زیستمحیطی انجمن ،تبلیغات منفی و ضدفعالیتهای انجمن در روستاهای
دورافتادهتر ،تعدد و پراکندگی روستاها ،عدمهمکاری شوراها و دهیاریها ،عدماطمینان مردم محلی به
انجمنهای غیردولتی و تکیۀ صرف بر دولت.
ضعف تخصصهای زیستمحیطی در مدیریت انجمن چیا ،عدمنظارت بر حسن اجرا و استمرار برنامهها
توسط انجمن چیا ،نبود برنامه و تمهیدات الزم برای فعالکردن و بهکارگیری اعضای عادی عضو انجمن،
تأکید زیاد انجمن بر میدانی عملکردن و عمگرایی شدید و احساسی ،نبود برنامههای بلندمدت و ترسیم
چشمانداز آتی فعالیت های انجمن و محیط زیست منطقه ،عدمتحول و تغییر در روشهای عملکرد و
آموزش انجمن در محیطهای روستایی در سالهای اخیر ،عدمنیازسنجی و مطالعات میدانی در روستاهای
منطقه و برنامهریزی عملکرد بر پایۀ آنها ،تعداد کم اعضای آموزشدیده و حرفهای انجمن برای آموزش
در روستاها ،عدمشبکهسازی در میان جوانان روستایی و جذب آنها توسط انجمن ،نبود پایگاههای دائمی
روستایی انجمن و عملکرد آنها بهعنوان مرکز ثقل در سطح روستاهای منطقه ،تأکید زیاد انجمن بر
شهرها و مراکز پرجمعیت روستایی ،تفاوت دیدگاه دستاندرکاران در شیوۀ مدیریت و عملکرد انجمن در
روستاها ،عدمتبادل تجربیات زیستمحیطی مردم محلی با اعضای انجمن.
ناتوانی در پرداخت حقوق به اعضای ستادی انجمن ،ناتوانی در بیمهکردن اعضا و جبران خسارتهای
مالی و جسمانی آنها در هنگام فعالیت ،پایدار نبودن منابع مالی تأمینکنندۀ فعالیتهای انجمن ،کمبود
امکانات و سرمایههای مالی و فیزیکی.

مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

در مرحلۀ بعد و بهمنظور تأیید و تعمیم یافتههای
بخش کیفی ،از آزمون تحلیل عاملی بهرهگرفتهشد.
نخست برای آزمون مناسببودن دادههای مورد تحلیل
درزمینۀ تعیین موانع اصلی و برای شروع تحلیل
عاملی ،از آزمون  Bartlettو  KMOاستفاده شد.

معناداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  %33درصد
و مقدار مناسب  KMOحاکی از همبستگی کیفی و
مطلوبیت کمی متغیرهای موردنظر برای انجام تحلیل
عاملی است.
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جدول  :9نتایج آزمون  kmoو بارتلت

مجموعه متغیرهای مورد تحلیل
تعیین موانع مؤثر بر گسترش فعالیتهای زیستمحیطی انجمن چیا در
روستاهای شهرستان مریوان
مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معناداری

7703

3781

.777

در این آزمون ،شاخصهای بارگذاریشده در هر

الزم به ذکر است که بهدلیل تکراریبودن و تعداد

عامل که مقدار ویژۀ آنها بیشتر از  2باشد ،یک عامل

کم متغیرهای بارگذاریشده و مقدار ویژۀ اندک ،تنها

(مانع اصلی) را شکل میدهند .نتیجۀ بهدستآمده،

سه مانع اولیه و اصلی که درمجموع ،مقدار

تقلیل  81شاخص یا مانع به  2مانع و چالش اصلی بود

رضایتبخش  18درصد از تغییرات و واریانس تجمعی

که درمجموع  23721درصد از واریانس را تبیین

را تبیین میکنند ،مبنای عمل و تجزیهوتحلیل قرار

میکند .این رقم ،نشانگر رضایتبخشبودن تحلیل

گرفتند .همچنین مبنای بار عاملی برای شاخصها

عاملی انجامشده است .مقدار ویژه ،درصد واریانس و

درجهت تجمع معنیدار در موانع اصلی شناساییشده

درصد واریانس تجمعی در جدول  1آوردهشدهاست.

 771قرار دادهشد.

جدول  :.عاملبندی متغیرهای مورد مطالعه

عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

2

0711

12781

12781

1

2710

23731

12723

8

1773

21772

18717

1

1713

2701

13731

1

2721

0733

21738

8732

23721

2713
2
مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

مانع اول
این مانع با مقدار ویژه برابر با  0711و تبیین 12781
درصد واریانسها 22 ،شاخص را در خود جای
دادهاست .با توجه به شاخصهای تجمعیافته که در
میان آنها  3شاخص مربوط به سطح نازل ظرفیتهای

مردم محلی است؛ میتوان این مانع را عدمتوسعۀ
ظرفیتی جامعۀ محلی نام نهاد .ظرفیتها دربرگیرندۀ
دانش ،ابزار ،بینش و هر آنچه الزم است تا برنامههای
توسعهای به ثمر بنشیند ،هستند.
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جدول  :5شاخصهای بارگذاریشده در مانع اول

ردیف

نام شاخص

میزان
همبستگی

2

سطح نازل آگاهیهای زیستی مردم محلی

77013

1

فقر اقتصادی

77313

8

فقر فرهنگی

77371

1

عدمهمراهی مسئوالن دینی روستاهای منطقه با برنامههای انجمن

77217

1

سطح تحصیالت پایین مردم محلی

77318

2

موانع اجتماعی و فرهنگی حضور زنان روستایی در برنامههای زیستمحیطی انجمن

77311

0

ناتوانی در بیمهکردن اعضا و جبران خسارتهای مالی و جسمانی آنها در هنگام
فعالیت

77032

3

عدمشبکهسازی در میان جوانان و جذب آنها توسط انجمن

77373

3

عدمهمکاری شوراها و دهیاریها

77011

27

عدماطمینان مردم محلی به انجمنهای غیردولتی و تکیۀ صرف بر دولت

77318

ستاندرکاران در شیوۀ مدیریت و عملکرد انجمن در روستاها
تفاوت دیدگاه د 
22
مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

شاخصی که در این مانع ،دارای بیشترین بار
عاملی ( )77313است ،شاخص فقر اقتصادی است که
بهدنبال این شاخص نیز ،شاخص فقر فرهنگی با بار
عاملی  77371قرار گرفتهاست .در این ارتباط میتوان
گفت که همواره یکی از اصول مورد تأکید در
برنامههای توسعۀ روستایی ،کاهش فقر بهعنوان
مهمترین مانع دستیابی به توسعۀ روستایی و پایداری
محیط طبیعی است؛ چرا که فقر اقتصادی در نواحی
روستایی همانند روستاهای مرزی مورد مطالعه که
بهدلیل دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی با ضعف
زیرساختهای تولیدی و اقتصادی روبهرو هستند ،در
ابتدا زمینههای بهرهبرداری بیش از تحمل و ظرفیت را
از محیط طبیعی بهعنوان تنها منبع درآمد روستاییان
فراهم میآورد؛ زیرا منبع درآمد و تولید دیگری برای
روستاییانی که مشاغلی مانند تولید زغال از درختان
یا قطعکردن و فروش آنها به گردشگران دارند ،وجود
ندارد و از سویی دیگر ،فقر اقتصادی ،فقر فرهنگی و
اجتماعی را بههمراه میآورد که قدر مسلم هرگونه
تالشی از سوی انجمنهای مردمنهاد را با چالشی

77022

عمده روبهرو خواهد ساخت؛ بنابراین هرچند که
ظرفیتهای مردم محلی تنها به ظرفیتهای اقتصادی
آنها محدود نمیشود؛ اما باید دانست که وضعیت
ظرفیتهای اقتصادی مردم محلی ،الزمه و روانکنندۀ
ارتقا و بهبود سایر ظرفیتهای اجتماعی ،فرهنگی و
کالبدی در روستاهایی مرزی همانند منطقۀ مورد
مطالعه است که همزمان از بار فشار دوگانۀ انزوای
جغرافیایی و انزوای اقتصادی در رنجاند.
درواقع زمانی که سطح ظرفیتهای مردم محلی در
سطح نازلی باشد ،مردم محلی به نهادهای مردمنهاد و
غیردولتی اعتماد نکرده و آنها را به رسمیت
نمیشناسند؛ زیرا آنها دولت را بهعنوان تنها منجی
خود میشناسند و معتقد هستند غیر از نهادهای
دولتی و وابستگی به آنها راهکار دیگری برای بهبود
محیط زندگیشان وجود ندارد (این شاخص دارای
عاملی  77318است) .قدر مسلم در این وضعیت نیز
شبکهسازی و جذب مردم محلی و بهویژه جوانان
روستایی که به بهبود وضعیت اقتصادی میاندیشند ،در
فعالیتهای انجمن مردمنهاد چیا تحقق نمییابد؛
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همچنانکه مقدار بار عاملی این شاخص برابر با 77373
نشاندهندۀ تأیید این امر است.
شاخص دیگری که در این مانع تجمع یافتهاست،
ناتوانی انجمن چیا در بیمهکردن اعضا و جبران
خسارتهای مالی و جسمانی آنها در هنگام
فعالیتهای زیستمحیطی مانند آموزش و یا مهار
سوزیهای عمده و گستردۀ منطقه با بار عاملی


آتش
 77032است .در دلیل تبیین این تجمع ،میتوان بیان
کرد که منابع مالی سازمانهای مردمنهاد همچون
انجمن چیا ،بایستی از سوی مردم محلی تأمین شود و
قدر مسلم زمانی که فقر اقتصادی و بهدنبال آن فقر
فرهنگی وجود داشتهباشد ،تمایل و توانایی مردم محلی
نیز برای کمک و تأمین منابع مالی این نهاد در



سطح رضایتبخشی قرار نداشته و همین امر نیز

زمینهساز ایجاد چالشهای مالی ،پیشروی انجام
مطلوب و گسترش فعالیتهای انجمن چیا شدهاست.
مانع دوم
این مانع با مقدار ویژه برابر با  2710و تبیین
 23731درصد از واریانسها 28 ،شاخص را در خود
جای دادهاست .با توجه به شاخصهای تجمعیافته که
در میان آنها  3شاخص مرتبط با ضعفهای مدیریتی،
برنامهریزی و نظارت در انجمن چیا بودهاست و 8
شاخص نیز به موانع مالی اشاره دارد ،میتوان این مانع
را نارسایی مدیریتی ،ضعف برنامهریزی و کمبود منابع
مالی نام نهاد.

جدول  :9شاخصهای بارگذاریشده در مانع دوم

ردیف

نام شاخص

میزان همبستگی

2

تفاوت دیدگاه و برنامههای زیستمحیطی انجمن با نهادهای دولتی مسئول توسعه و مدیریت روستاهای منطقه

77012

1

ناتوانی در پرداخت حقوق به اعضای ستادی انجمن

77070

8

تأکید زیاد انجمن بر میدانی عملکردن و عملگرایی شدید و احساسی

77123

1

نبود برنامههای بلندمدت و ترسیم چشمانداز آتی انجمن و محیط زیست منطقه

.7001

1

عدمتحول و تغییر در روشهای عملکرد و آموزش انجمن در محیطهای روستایی در سالهای اخیر

77213

2

عدمنیازسنجی و مطالعات میدانی در روستاهای منطقه و برنامهریزی عملکرد بر پایۀ آنها

77288

0

تعداد کم اعضای آموزشدیده و حرفهای انجمن برای آموزش در روستاها

77013

3

پایدارنبودن منابع مالی تأمینکنندۀ فعالیتهای انجمن

.7313

3

تعدد و پراکندگی روستاها

77018

27

نبود پایگاههای دائمی روستایی انجمن و عملکرد آنها بهعنوان مرکز ثقل در سطح روستاهای منطقه

77211

22

تأکید زیاد انجمن بر شهرها و مراکز پرجمعیت روستایی

77133

21

پایدارنبودن منابع مالی تأمینکنندۀ فعالیتهای انجمن

77101

28

کمبود امکانات و سرمایههای مالی و فیزیکی انجمن

77311

مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

این دو مقوله در یک ارتباط متقابل وابسته به
یکدیگر هستند و مدیریتی که نتواند منابع مالیکافی و
پایدار را درجهت گسترش فعالیتهای انجمن فرآهم
آورد ،به مدیریت ناکارآمد بدل شده و در یک ارتباط

متقابل نیز کمبود منابع مالی ،کارآیی و اثربخشی
فعالیتهای مدیریت انجمن را در راستای گسترش
فعالیتهای زیستمحیطی و حرفهایکردن این سازمان
مردمنهاد با شکست روبهرو میسازد.

شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمانهای ...

شاخصی که در این مانع ،دارای بیشترین بار عاملی
( )77311است ،شاخص کمبود امکانات و سرمایههای
مالی و فیزیکی انجمن است .درواقع موفقیت و به ثمر
نشستن هر فعالیت توسعهای در گروه وضعیت مطلوب
عوامل و ابزارهای موردنیاز و ازجمله مهمترین آنها
یعنی سرمایههای مالی و امکانات فیزیکی و زیربنایی
است .بهدنبال این شاخص ،شاخص پایدارنبودن منابع
مالی با بار عاملی  77313قرار گرفتهاست تا بتوان
اظهار کرد که منابع مالی ناکافی انجمن چیا درجهت
گسترش فعالیتهایش در روستاهای متعدد و پراکندۀ
شهرستان ،پایدار هم نیست .بیشتر مصاحبهشوندگان و
پاسخگویان عضو انجمن بیان میکردند که بایستی
منابع مالی این نهاد از سوی مردم تأمین شود که
متأسفانه مردم محلی تمایل چندانی به حمایت مالی
نشان نمیدهند و همین امر موجب شدهاست تا
امکانات و نهادههای فیزیکی موردنیاز برای آموزش یا
کنترل بحران عمدۀ منطقه یعنی آتشسوزی جنگلها
و قطع درختان فراهم نشود .نمونۀ بسیار واضح این
امر ،استفادۀ اعضا از امکانات شخصی مانند خودرو یا
رایانههای شخصی و دیگر امکانات موردنیاز ،بهمنظور
پیگیری و انجام فعالیتهای انجمن در روستاهاست.
از سویی دیگر ،کمبود منابع مالی در زمینۀ
آموزشها و ادامۀ آن نیز این نهاد را با چالش مواجه
ساختهاست؛ زیرا آموزش در این سطح ،گسترده و با
هدف تغییر رفتار و فرهنگ زیستی ،نیازمند بودجۀ
مالی مطلوب و زیرساختهای جدید موردنیاز درجهت
آموزش (مانند :پروژکتور ،صفحههای نمایش ،تهیه و
تدوین فیلمهای آموزشی با کیفیت و توزیع آن در
سطح گسترده و )...است که قدر مسلم کمبود منابع
مالی و پایدارنبودن این مقدار نیز ،لطمۀ بزرگی به
گسترش رضایتبخشی و اثربخشی مطلوب فعالیتهای
انجمن چیا در راستای حفظ محیط زیست روستایی
منطقه وارد خواهد ساخت .اعضای مدیریتی انجمن
چیا بیان میکردند که پرداخت حق عضویت اعضا و
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کمکهای مردم محلی بهویژه افراد عالقهمند به محیط
زیست و ساکن در شهر مریوان ،تنها منابع مالی آنها
بوده و این منابع نیز به هیچ وجه مقدار آن در طول
یکسال یا یکماه قابلپیشبینی نیست.
از میان متغیرهای بارگذاریشدۀ مرتبط با ضعف در
برنامهریزی و مدیریت انجمن چیا ،دو شاخص
عدمتحول و تغییر در روشهای عملکرد و آموزش در
محیطهای روستایی با بار عاملی  77213و تعداد کم

اعضای آموزشدیده و حرفهای برای آموزش در روستاها
با بار عاملی  ،77013مرتبط با ضعف در آموزشدهی این
انجمن در نواحی روستایی هستند که با توجه به ضعف
دیگر این انجمن در نظارت و تداوم آموزشهای
دادهشده که در بخش کیفی شناسایی شدهبود و در
تلفیق با موانع دیگری همچون عدمنیازسنجی و
مطالعات میدانی در روستاهای منطقه و برنامهریزی
عملکرد بر پایۀ آنها با بار عاملی  ،77288میتوان به
ضعف فرایند آموزش مبتنیبر برنامهریزی و نیازسنجی،
آموزش به شیوههای مؤثر ،متناسب ،متنوع و نظارت بر
حسن اجرا و ارزشیابی وضعیت اثربخشی اصول
زیستمحیطی آموزشدادهشده به روستاییان پیبرد .در
وضعیت فعلی نیز آموزشهای زیستمحیطی انجمن به
شیوهای یکنواخت برای همۀ روستاهاست که آن هم
بهصورت پراکنده و بدون ارزشیابی ،نظارت و پیگیری
مجدد انجام میگیرد.
ارتباط معنیدار دیگر بین دو شاخص تجمعیافته
در این عامل یعنی شاخص تعدد و پراکندگی روستاها
با بار عاملی  77018و نبود پایگاههای دائمی روستایی
انجمن و عملکرد آنها بهعنوان مرکز ثقل در سطح
روستاهای منطقه با بار عاملی  77211مشاهده میشود
که در این ارتباط تعدد و پراکندگی روستاها که هزینه،
زمان و نیروی بیشتری را از انجمن چیا میگیرد ،با
ایجاد مراکز ثقل و روستاهایی که نقش مرکزی را
بهعنوان نمایندهای از نهاد مدیریتی انجمن چیا ایفا
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کند ،بهگونهای که دارای هستهای از افراد آموزشدیده
و مجرب بومی باشند ،مرتفع میشود.
مانع سوم
این مانع با مقدار ویژه برابر با  1773و  2172درصد
واریانسها 0 ،شاخص را در خود جای دادهاست.
با توجه به شاخصهای تجمعیافته که در میان آنها 1



شاخص مرتبط با وضعیت نامناسب عملکرد و

برنامهریزیهای توسعهای نهادهای دولتی هستند،
میتوان این مانع را ضعفها و نارساییهای عملکرد
نهادهای دولتی نام نهاد.

جدول  :9شاخصهای بارگذاریشده در مانع سوم

میزان

ردیف

نام شاخص

2

عدممجازات قانونشکنان محیط زیستی در روستاها

77331

1

عدمایجاد آگاهیهای اولیۀ زیستمحیطی توسط نهادهای دولتی در میان روستاییان

77007

8

دید امنیتی حاکمبر منطقه و فعالیتهای انجمن

77311

1

ادامۀ روند سنتی کشاورزی و دامداری در منطقه

77181

1

ضعف تخصصهای زیستمحیطی در مدیریت انجمن چیا

77012

2

عدمتکمیل آموزشها و برنامههای تئوری و آموزشی انجمن توسط دولت بهسمت عملیات اجرایی و میدانی

77371

0

تبلیغات منفی و ضدفعالیتهای انجمن در روستاهای دورافتادهتر

77120

همبستگی

مأخذ :یافتههای پژوهش2830 ،

در این مانع ،شاخصی که دارای بیشترین بار عاملی
یا همبستگی است ،شاخص عدمتکمیل آموزشها و
برنامههای تئوری و آموزشی انجمن توسط دولت

بهسمت عملیاتی و اجراییکردن با بار عاملی .371
است .با توجه مانع دیگر تجمعیافته ،یعنی شاخص
عدمایجاد آگاهیهای اولیۀ زیستمحیطی توسط
نهادهای دولتی در میان روستاییان با بار عاملی
 ،77007میتوان بیان کرد که نهادهای دولتی مسئول و
مرتبط با توسعۀ منطقه بهویژه بعد محیط زیستی،
اهتمام چندانی به آموزش مردم محلی و تغییر فرهنگی
زیستی آنها بهمنظور پایداری محیطی طبیعی منطقه
نمیدهند؛ بهگونهای که نهتنها در ارائۀ آموزشها و

فرهنگسازیهای اولیه حضور فعالی ندارند ،بلکه از
پتانسیل انجمن سبز چیا نیز بهره نگرفتهاست یا
ارادهای برای تکمیل این آموزشها و هدایت آنها به

بستر عملی و میدانی وجود ندارد؛ زیرا تحقق این امر،
نیازمند سرمایهگذاری و نظارت مستمر است که با
توجه به ضعف انجمن سبز چیا در این زمینهها،
نهادهای دولتی میتوانند بهعنوان متولی اصلی و در
همکاری با انجمن چیا از سطح آموزشهای تئوریک
فراتر رفته و اصول آموزش دادهشده را با فراهمآوری
بسترها و در وهلۀ بعد نظارت مستمر ،نهادینه ساخته و
به هنجار و ارزش در فرهنگ زیستی و اجتماعی مردم
محلی تبدیل کنند.
یکی از شاخصهای مهم دیگر تجمعیافته در این
مانع ،شاخص ادامۀ روند سنتی کشاورزی و دامداری در
منطقه با بار عاملی  77181است .درواقع هنگامی که
کشاورزی و دامداری سنتی با شرایط فقر در منطقه که
در بخشهای قبلی به آن اشاره شد ،همراه شود،
تخریب محیط طبیعی با سرعت بیشتر ادامه مییابد و

شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمانهای ...

اهمیت محیط طبیعی و حفاظت از آن برای روستاییان
به حداقل ممکن میرسد که قدر مسلم نیز با توجه به
گسترۀ فقر ،تعدد روستاها ،مشکالت مالی و
محدودیتهای ساختاری و منابع انسانی انجمن سبز
چیا ،تأمین زیرساختها فنی و مالی برای تحول شیوۀ
سنتی کشاورزی و دامداری روستاییان درجهت حفظ
محیط زیست منطقه بهتنهایی و توسط این انجمن
میسر نبوده و نیاز به ورود مؤثر نهادهای دولتی است.
دومین شاخص این مانع با بار عاملی برابر با
 ،77331دارای بیشترین همبستگی است که شاخص
عدممجازات مطلوب و مؤثر قانونشکنان محیط
زیستی در روستاهاست .در این ارتباط در مصاحبهها
پاسخگویان اظهار میداشتند که افرادی که بهدلیل
شکار غیرمجاز ،قطع درختان ،آلودگی منابع آب
روستاها و ...توسط نهادهای مربوط دستگیر میشوند و
بهعنوان تخریبکنندۀ محیط زیست ،قانونشکن
هستند ،از سوی مراجع قضایی با تسامح کامل با آنها
برخورد شده و قوانین و مجازاتهای فعلی هیچ
تناسبی بااهمیت و شدت افعال مجرمانۀ زیستمحیطی
ندارند؛ بههمیندلیل نیز قدرت بازدارندگی و تأثیر
تنبیهی را برای افراد و مجرمان درپی نخواهند داشت.
یکی از مواردی که در مصاحبهها بسیار بر آن
تأکید میشد و با تجمع در این مانع ،نشان از
مانعبودن نهادهای دولتی در برابر گسترش
فعالیتهای زیستمحیطی انجمن چیا در روستاهای
شهرستان است ،وجود دید امنیتی در منطقه بهدلیل
مرزی و استراتژیکبودن آن است .این امر موجب
میشود که فعالیتهای انجمن مردمنهاد چیا با
چالشهایی روبهرو شده و آنها نتوانند آزادانه و بدون
دغدغه به پیگیری فعالیتهای ترویجی زیستمحیطی
خود در میان روستاییان بپردازند .هر چند که وجود
دید امنیتی الزمۀ مدیریت مناطق مرزی در منطقۀ
پرمخاطرهای چون منطقۀ مورد مطالعه است و ضرورت
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آن کامال احساس میشود؛ اما بایستی فهم مشترک و
تعاملی سازنده میان انجمن مردمنهاد چیا و نهادهای
دولتی در منطقه ایجاد شود تا این دید از دیدی
چالشی و مانعبودن ،به وضعیت مطلوب و
فرصتمحورانه درجهت حفظ محیط زیست و با
همکاری مشترک انجمن مردمنهاد چیا و بخشهای
دولتی تبدیل شود؛ زیرا همانطور که اشاره شد،
انجمنهای مردمنهاد یاریدهندۀ دولت و دولت نیز
تسهیلکنندۀ عملکرد مطلوب نهادهای مردمنهاد در

هر عرصهای بهویژه در عرصۀ محیط زیست و در
نواحی روستایی است.
در ادامه برای تعیین مؤثرترین مانع در راستای
گسترش مطلوب فعالیتهای زیستمحیطی انجمن
چیا در میان روستاهای شهرستان مریوان ،از آزمون
تحلیل مسیر در محیط نرمافزاری Amos Graphics
بهرهگرفتهشد .الزم به ذکر است در متغیر وابستۀ

اصلی ،دیدگاه پاسخگویان در ارتباط با وضعیت فعالیت
انجمن زیستمحیطی چیا در روستاها در سه گویۀ
«رضایت از شیوۀ فعالیت انجمن چیا»« ،وضعیت
گسترش و تحت پوشش قراردادن روستاها توسط این
انجمن» و «میزان موفقیت و اثرگذاری آنها در تغییر
فرهنگ زیستی روستاییان» در طیف پنج گزینهای
لیکرت مورد سؤال و تلفیق واقع شد .در ابتدا همانطور
که در جدول  3نشان دادهشدهاست ،شاخصهای
برازش مدل در مسیرهای ترسیمشده در شکل  8به
مقادیر مطلوب و رضایتبخش رسیدند تا مدل
ترسیمشده مورد تأیید و پذیرش قرار گیرد .با توجه به
اینکه ( C.Rنسبت بحرانی) در سطح معنیداری 7771
برای همۀ متغیرها بیش از مقدار  2732است؛ درنتیجه
روابط بین همۀ متغیرهای موجود در مدل معنیدار
است .همچنین مقدار مربع همبستگیهای چندگانۀ
( )R2بهدستآمده برابر با  7721نشان میدهد که
متغیرهای مستقل (موانع سهگانۀ شناساییشده)
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توانایی تبیین  21درصد از تغییرات متغیر وابستۀ اصلی
یعنی وضعیت گسترش فعالیتهای زیستمحیطی
انجمن چیا را در نواحی روستایی شهرستان مریوان
دارند.
درنهایت ،مدل نهایی (شکل  )8نشان میدهد که
دو عامل عدمتوسعۀ ظرفیتی جامعۀ محلی و ضعفها و
ارساییهای عملکرد نهادهای دولتی ،با اثر کلی تقریبا

ن
مشابهی برابر با  77117بیشترین تأثیر را بهعنوان مانع
در توسعۀ فعالیتهای انجمن زیستمحیطی چیا در
روستاهای شهرستان دارند .در این میان الزم به ذکر
است که عامل عدمتوسعۀ ظرفیتی جامعۀ محلی تنها
دارای اثر مستقیم است؛ این در حالیست که ضعفها و
نارساییهای عملکرد نهادهای دولتی عالوهبر اثر

مستقیم برابر با  77131که کمترین مقدار در تأثیرات
مستقیم است ،با دارا بودن مقدار اثر غیرمستقیم برابر با
مقدار  77211که نتیجۀ اثرگذاری بر ضعف در عملکرد
دو عامل دیگر مدل است ،به مراتب نقش مهمتر و
اثرگذارتری در شکلگیری وضع موجود گسترش
فعالیتهای زیستمحیطی انجمن چیا در روستاهای
شهرستان مریوان داشتهاست .درواقع در مناطق



روستایی و بهویژه در نواحی مرزی که کامال در انزوا

قرار گرفتهاند ،دولت بر همۀ ابعاد زندگی در نواحی
ر وستایی اثرگذار بوده و هر فعالیتی در راستای تحول
منطقه ازجمله فعالیتهای زیستمحیطی ،نیازمند
همراهی و همکاری دولت و بسترسازیهای دولتی
است .مطابق با مسیرهای ترسیمشده میتوان گفت،
این دولت است که بایستی با ایجاد شرایط مطلوب
اقتصادی و اجتماعی منجر به افزایش ظرفیتهای
مردم محلی شود (بتای برابر با  )77237و همچنین
زمینه را برای فعالیت آزادانه و مطلوب انجمن مردمنهاد
چیا در راستای گسترش فعالیتهای زیستمحیطیاش
مهیا سازد (بتای برابر با  )77227تا برآیند ،بهبود سطح
ظرفیتهای مردم محلی و گسترش و عملکرد مطلوب
انجمن چیا باشد .قدر مسلم ،سطح مطلوب ظرفیتهای
روستاییان اثربخشی و کارایی انجمن چیا را افزایش
داده و عملکرد مطلوب انجمن چیا نیز به توسعۀ
ظرفیتهای مردم محلی بهویژه در بعد محیطی-
کالبدی و درواقع کیفیت مطلوب محیط روستایی منجر
میشود.

شکل  :9مدل نهایي تحلیل مسیر عوامل اثرگذار بر گسترش فعالیتهای زیستمحیطي انجمن چیا در روستاهای شهرستان مریوان

مأخذ :نگارنده2830 ،
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شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمانهای ...
جدول  :1نمایش وضعیت شاخصهای برازش ،اثرمستقیم ،غیرمستقیم و کلي عاملها در مدل تحلیل مسیر
 =Yگسترش فعالیتهای زیستمحیطی تأثیر
مستقیم
انجمن سبز چیا در روستاها

تأثیر
غیرمستقیم

تأثیر
کلی

 -x1عدمتوسعۀ ظرفیتی جامعۀ محلی

77117

---

77117

 -x2نارسایی مدیریتی ،ضعف
برنامهریزی و کمبود منابع مالی

77821

---

77821

-x3ضعفها و نارساییهای عملکرد
نهادهای دولتی

77131

77211

77183

ضرایب رگرسیونی استاندارد مسیرهای
ارتباطی

C.R.

معنیداری

مقادیر

مقادیر
مقادیر قابلقبول
بهدست آمده

P-CMIN

≤7771

77731

CMIN/
DF

 2-8بسیارخوب،
 8-1قابلقبول

8773

RMR

≥7771

7781

CFI

>7/3

77313

RMSEA

>7/73

77701

ضرایب رگرسیونی استاندارد مسیرهای
ارتباطی

C.R.

معنی
داری

X1

x3

8721

77777

Y

x2

3711

77777

X2

x3

8771

77771

Y

x3

0713

77777

Y

x1

3721

77777

مقدار ضریب تبیین=7721

GFI

>7/3

77313

شاخصهای برازش

NFI

>7/3

77381

مأخذ  :قاسمی2831،؛ امینی و جمینی2838،؛ یافتههای پژوهش

نتیجه
پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل موانع و
چالشهای پیشروی عملکرد مطلوب و توسعۀ
فعالیتهای زیستمحیطی سازمان مردمنهاد چیا در
روستاهای شهرستان مرزی مریوان پرداخت .در راستای
پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش ،مبتنیبر این مطلب
که مهمترین موانع مؤثر بر گسترش و اثرگذاری
فعالیتهای انجمن زیستمحیطی چیا در راستای
حفاظت از محیط زیست روستاهای شهرستان مریوان
کدامند؟ یافتههای حاصل از تکنیک تئوری بنیادی در
بخش کیفی و خالصهسازی آنها بهوسیلۀ آزمون تحلیل
عاملی در بخش کمی ،نشان داد که مهمترین موانع
پیشروی عملکرد مطلوب و گسترش فعالیتهای انجمن
زیستمحیطی چیا در نواحی روستایی شهرستان
مریوان ،سه عامل عدمتوسعۀ ظرفیتی جامعۀ محلی،
ضعفهای مدیریتی،برنامهریزی و محدودیتهای منابع
مالی در انجمن چیا و وضعیت نامناسب عملکرد و
برنامهریزیهای توسعهای نهادهای دولتی هستند .این

یافته مطابق با نتایج پژوهشهایکامری،)1777( 2
1
دهاکال ،)1770( 1التکا و پرابهاکار ،)1722( 8سیدمن
( ،)1722باتی )1721( 1بودهاست و نشان میدهند که
موانع موجود بر عملکرد مطلوب و گسترش فعالیتهای
این سازمان در نواحی روستایی شهرستان در قالب دو
بعد درونسازمانی که اشاره به میزان پایداری و
حرفهایبودن سازمان داشته و موانع برونسازمانی که
نشاندهندۀ وضعیت ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی
مردم محلی و عملکرد نهادهای دولتی است ،جای
میگیرد .درواقع مطابق با دیدگاه پذیرفتهشدۀ امروزی
در مدیریت و عملکرد سازمانها یعنی دید سیستمی،
کارآیی و اثربخشی هر سازمانی در گروه شرایط مطلوب
درونسازمان و محیط بیرونی مؤثر بر آن و مطلوبیت این
دو عرصه است که میتواند حصول به اهداف سازمانی را
بهصورت پایدار فراهم سازد .بر این اساس ،سازمان
1-Kameri
2-Dhakal
3-Latha and Prabhakar
4-Seidemann
5-Batti
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غیردولتی زیستمحیطی چیا بهدلیل ضرورت ارتباط با
اعضای مختلف خود از بعد درونی و ضرورت تعامل با
سایر سازمانهای مرتبط با مسائل زیستمحیطی از بعد
بیرونی ،بایستی قادر باشد ضمن انجام هماهنگی درونی
بهدلیل تنوع و تعدد اعضا ،مسائل و چالشهای بیرونی را
رصد کرده و واکنشهای مناسب را در قبال آن ارائه
دهد .الزمۀ نیل به این مهم ،تالش تکتک اعضای این
سازمانها برای توسعۀ تواناییهای شخصی خود از طریق
فراهمکردن فرصتهای یادگیری مداوم و داشتن روحیۀ
پرسشگری (بعد فردی) انجام کارها بهصورت تیمی (بعد
گروهی) و داشتن چشمانداز مشترک ،وجود رهبری
راهبردی و ارتباط با محیط پیرامون (بعد سازمانی)
است .تالش انجمن چیا درجهت جذب افراد خبره و با
تجربۀ علمی و تخصصی زیستمحیطی در هستۀ
مدیریتی این نهاد نیز میتواند تأثیر مطلوبی بر بهبود
چالشهای مدیریت این انجمن بر جای بگذارد.
انجمن مردمنهاد چیا بایستی مطابق با اصول
سازمانهای پایدار ،اعمال ،فعالیتها و تمرکز خود را
حول شکستها و ضعفهای خود و نه موفقیتها
سازماندهی کنند؛ بهگونهای که باعث تهیج وضعیت
یادگیری مداوم در اعضای انجمن شود .درواقع باید
این دید در میان اعضای انجمن ایجاد شود که این
انجمن ،موفقیتها و اثرگذاری چشمگیری در عرصۀ
زیستمحیطی روستایی داشتهاست؛ اما بهمنظور تثبیت
و پایداری این موفقیتها الزم است که تالشها مستمر
ادامه یابند .در این راستا پیشنهاد میشود که برنامۀ
جامع و آیندهنگرانه از فعالیتهای زیستمحیطی انجمن
در نواحی روستایی شهرستان و عملکرد بر مبنای آنها
تدوین شود.
این انجمن و مدیریت آن بایستی بهصورت مستمر،
روشهای کاری خود در محیطهای روستایی را مورد
بررسی و بازبینی قرار دهند تا بدین ترتیب بتواند با
شناخت و آگاهی از تغییرات جدید ،با دیدی آیندهنگرانه
راه و روشها و راهبردهایی مؤثرتر و ارزانتر را با توجه

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،55تابستان 8931



بهضعف بنیۀ مالی انجمن ،درجهت گسترش فعالیتهای

زیستمحیطی خود در روستاها و اثرگذاری آنها بیابد و
این چنین این انجمن به سازمانی یادگیرنده و حرفهای
مبدل میشود .در راستای حل معضل منابع مالی،
تنوعدادن به روشهای تأمین درآمد پیشنهاد میشود.
در این راستا عالوهبر روش تأمین مالی سنتی یعنی
پرداخت حق عضویت و کمکهای مردمی ،انجمن سبز
چیا میتواند با توجه به حجم زیاد حمایت از سوی مردم
شهرستان به تولید و فروش کاالهای تولیدی -تبلیغاتی
مخصوص به خود بپردازد و از مردم بخواهد که با خرید
آنها از این نهاد حمایت کنند که در کنار تأمین منابع
مالی بهنوعی جنبۀ تبلیغاتی نیز خواهد داشت .همچنین
سعی در جذب منابع مالی از سازمانهای بینالمللی
کند .دولت نیز یکی از راههای تأمینکنندۀ منابع
سازمانهای مردمنهاد است؛ البته مسألۀ اصلی در
دریافت کمکهای مالیدولتی ،حفظ استقالل انجمن
مردمنهاد خواهد بود که در این راستا انجمن چیا
میتواند با پیشنهاد پروژههای زیستمحیطی به نهادهای
دولتی منطقه ،آنها را بهصورت مستقل یا مشترک با
دولت اجرا کرده و کسب درآمد کند .بخش خصوصی
یکی دیگر از منابع مالی است که در برخی از جوامع بنا
به مسؤلیت اجتماعی اقدام به سرمایهگذاری اجتماعی
میکند .در
کرده و به سازمانهای غیردولتی کمک مالی 
کشورهای توسعهیافته ،مؤسسههای بازرگانی و
شرکتهای تجاری خود را ملزم به مشارکت در امور
اجتماعی میدانند.
در این راستا انجمن چیا نیز بایستی با دیپلماسی و
استراتژی مناسب به کسب حمایت شرکتهای خصوصی
و تجاری منطقه بپردازند .درمجموع الزم به ذکر است
که مهم نیست این سازمان از کدام منبع مالی تغذیه
میکند؛ بلکه مهم این است که آنان بتوانند در این
مناسبات استقالل خود را حفظ کنند .اگر این انجمن
دارای استراتژی باشد ،میتواند از همۀ منابع موجود
استفاده کند و استقاللش را حفظ کند؛ اما اگر فاقد

شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر گسترش فعالیت سازمانهای ...

استراتژی باشد ،خطری که وجود دارد این است که
دنبالهرو کمکدهندگان میشود.
در مقابل موانع درونسازمانی و مدیریتی ،موانع
بیرونی یعنی سطح نازل ظرفیتهای مردم محلی بهویژه
در بعد فرهنگی و اجتماعی و ضعف عملکرد نهادهای
دولتی قرار گرفتهاند .رضایتبخش نبودن ظرفیتهای
مردم محلی سبب شدهاست که بسیاری از تالشهای
انجمن به تحقق کامل و رضایتبخش نرسند .در واقع تا
زمانی که مردم محلی و نهادهای دولتی مسئول،
مشکالت محیط زیستی را بهعنوان تهدیدی جدی در
مقابل کیفیت زندگی و پایداری معیشت منطقه تلقی
نکنند ،فقر اقتصادی و بهتبع آن فقر فرهنگی و سطح
پایین تحصیالت در منطقه وجود داشتهباشد ،قوانین
زیستمحیطی بهصورت شفاف تدوین و قاطع اجرا نشوند،
فعالیتهای زیستمحیطی انجمن چیا از سوی دولت
رسمیت نیافته و بهعنوان مکملی مؤثر تلقی نشود ،قدر
مسلم همۀ تالشها و فعالیتهای انجمن چیا نیز در
روستاها با دشواری و عدماثربخشی رضایتبخش همراه
خواهد شد.
همچنین در تأیید این مطلب و پاسخ بهسؤال فرعی
پژوهش مبتنیبر این مطلب که از میان مهمترین موانع
شناساییشده ،کدامیک بیشترین تأثیر را بهعنوان مانع
در وضع موجود فعالیت انجمن چیا در عرصۀ
زیستمحیطی روستاهای شهرستان مریوان داراست؟
نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که دو عامل مذکور
«سطح نازل ظرفیتهای مردم محلی» و «عمکلرد
نامطلوب نهادهای دولتی» بیشترین تأثیر را بهعنوان مانع
در کیفیت اثرگذاری و گسترش فعالیتهای زیستمحیطی
انجمن چیا برعهده دارند؛ بنابراین دستیابی به پایداری
زیستمحیطی در منطقه نیازمند عملکرد هماهنگ و
سازمند سه قطب روستاییان ،نهادهای دولتی و انجمن
مردمنهاد چیاست .در راستای حل این مانع با توجه به
موانعی که در این عاملها دارای بیشترین ضریب
همبستگی بودهاند ،در ابتدا پیشنهاد میشود که تیمی
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مجرب از سوی انجمن چیا برای گفتوگو و تشریح
برنامههای زیستمحیطی انجمن و اهمیت و تأثیرگذاری
آن با نهادهای دولتی مسئول در عرصۀ توسعۀ روستایی
و مردم محلی در روستاها تشکیل و سعی شود که انجمن
چیا به روستاییان و نهادهای دولتی بهعنوان همراه و
مکمل فعالیت نهادهای دولتی در عرصۀ محیط زیست
روستایی منطقه ،نه جایگزین آنها معرفی شود .در این
زمینه در روستاها بهرهگیری از مسئوالن دینی روستاها،
شوراها و دهیارها و نیز ریشسفیدان محلی بسیار مؤثر
است .همچنین از روستاهای پرجمعیتی که هماکنون
انجمن چیا در آن دارای تأثیرات مثبتی بودهاست ،برای
عضوگیری و استفاده از آنها بهعنوان مرکز ثقل و حلقۀ
ارتباطی با روستاهای کوچک و دورافتادهتر بهرهگیری
شود .باتوجه به شدت فقر (دارا بودن بیشتر ضریب
همبستگی در مانع اول) در سطح منطقه که هرگونه
تالشی را در راستای حفاظت از محیط توسط انجمن
چیا بهدلیل کاهش ظرفیتهای مردم محلی با مانعی
عمده روبهرو میسازد ،بایستی این مسأله از سوی
اعضای مدیریتی انجمن به مسئوالن توسعۀ روستایی
منطقه انتقال داده شود تا درجهت ایجاد تنوع اقتصادی
در منطقه باتوجه بهپتانسیلهای موجود و نیز فاصله
گرفتن از کشاورزی و دامداری سنتی اقداماتی انجام
پذیرد .با توجه به اینکه زنان روستایی در ارتباط کامل با
محیط طبیعی روستاها بوده و اثرگذاری زیادی بهدلیل
برعهدهداشتن تربیت فرزندان دارند و در این پژوهش نیز
عدمحضور و همراهی آنها در مانع اول مشاهده
میشود ،پیشنهاد موردنظر این است که زمینههای
اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در برنامههای آموزشی و
اجرایی انجمن از طریق همراهی مسئوالن و آگاهان
محلی روستایی فراهم شود تا بدین ترتیب گام مؤثری
نیز در بهبود ظرفیتهای اجتماعی مردم محلی برداشته
شود؛ چرا که زنان نیمی از جامعۀ روستایی منطقه را
شکل میدهند.
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Introduction
Given the fact that NGOs are rooted in local people and are effectively familiar with the needs and
aspirations of local people, As the heart and the core of rural settlements And influential in the
villages, as the completion of public sector efforts, provide the basis for the adoption and
implementation of rural development programs, the most important of which is the protection of the
environment. But these NGOs are always faced with a number of obstacles faced by their high and
active presence in the field of development, especially environmental protection. In the meantime,
the border town of Marivan in the province of Kurdistan as one of the regions of the country, which
has virgin nature, has a large number of villages. In recent years, with the growth of border trade, the
transformation of rural areas and agricultural lands prone to secondary urban homes, urban
development and, ultimately, poverty and villagers' ignorance, the natural environment of villages in
the area has been damaged a lot. Regarding the principle that the solution to any problem and failure
in the first place, requires accurate identification of the status quo and the causes and obstacles that
affect the incidence of deficiencies and weaknesses. The present study was initially aimed at
identifying the causes and obstacles that led to the lack of influence and effective influence of the
Chia People's Society in the villages of Marivan county, In the future, adopting practical solutions
tailored to the current situation in order to broadly influence the effectiveness of the organization's
activities in protecting the environment in the villages of Marivan county. In order to accomplish
this, the research questions were based on the main and the Sub-question main questions as follows:
- What are the most important barriers affecting the development and effectiveness of the activities of
the Chia Environmental Society in protecting the environment of the villages of Marivan? (The main
question)
Among the most important obstacles identified, which has the greatest impact as a barrier on the
current status of the Chia Association in the environmental field of the villages of Marivan County?
(Sub-question)
Methods and Material
Current applied research is a combination of both quantitative and qualitative methods. To collect
data in the theoretical part of the documentary studies and in the practical stage in the qualitative
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section, semi-structured interviews with local informants, the main members of the Chia Association
and the rural area experts of the region were used. The basis for the end of the interviews was to
reach theoretical saturation. The achievement of theoretical saturation was also achieved by
interviewing 23 people. Then the fundamental theory technique was used to analyze the interviews.
Subsequently, in the quantitative section, the indices and extracted variables (barriers and problems)
were formulated in a five-choice Likert scale questionnaire, and among the 50 elected members of
the Chia Association, local informants and rural experts of the area was distributed. In order to select
the interviewees, snowball inertial sampling was used. But in the distribution of questionnaires
among locals using the Cocran formula, 300 heads of household were selected as sample size and
then, in order to distribute questionnaires according to the share of each village in the total number of
households, the number of questionnaires allocated to each rural district was determined.
Results and Discussion
In order to identify the barriers and problems of the progression of desirable performance and the
development of community environmental activities in villages, based on the theory of fundamental
theory, interviews were coded in three stages: open, axial and selective. This resulted in the
formation of four categories of undesirable functions of state institutions and weaknesses in the laws,
the low level of local population capacities, management weaknesses and community planning, and
barriers and financial constraints, which are divided into two main categories of failures External
organization (external environment) and internal organizational deficiencies (internal environment)
were merged. In the next step, in order to confirm and generalize the findings of the qualitative
section, factor analysis was used. Finally, the three primary and main obstacles, which in total,
explain the satisfactory amount of 53% of the changes and the cumulative variance, Basis of action
and analysis.
First barrier: This barrier with a special value of 7.25 and an explanation of 21.32% of the
variances contains 11 indicators. Given the aggregate indicators, of which 8 indicators related to low
level of local population capacity, this barrier can be called the lack of capacity development of the
local community.
Second barrier: This obstacle with a specific value of 6.57 and an explanation of 19.85% of the
variances contains 13 indicators. According to aggregate indicators, among which 9 indicators related
to managerial weaknesses, planning and oversight in the Chia Forum, and 3 indicators point to
financial barriers, this obstacle can be considered as managerial failure, Poor planning and lack of
financial resources.
Third obstacle: This barrier has 7 indicators with a specific value of 4.08 and 12.1% of variances.
According to aggregate indicators, among which 5 indicators related to inadequate performance
status and development planning of state institutions, this barrier can be considered as weaknesses
and failures of government institutions.
Conclusion
The findings of the fundamental theory technique in the qualitative section and their summarization
by factor analysis in the quantitative section showed that the most important obstacles to the desired
performance and the expansion of the activities of the Chia Environmental Society in the rural areas
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of Marivan, Three factors are the lack of capacity development of the local community, management
weaknesses, planning and funding constraints in the Chia Forum, and inappropriate status of the
performance and development planning of state institutions. The results show that the barriers to
optimal performance and the expansion of the organization's activities in rural areas of the Marivan
county in terms of two dimensions of the organization that indicate the sustainability and
professionalism, and external barriers that indicate capacity status Social and cultural of local people
and the functioning of state institutions. Indeed, in accordance with the current view of the
organization's management and performance, the system's vision, efficiency and effectiveness of
each organization in the group of favorable conditions within the organization and the external
environment affecting it, and the utility of the two fields that can be achieved to provide
organizational goals in a sustainable manner. Accordingly, the Chia Environmental NGO, due to the
need to communicate with its members from the internal dimension and the need for interaction with
other organizations related to environmental issues from the external dimension, should be able to
carry out internal coordination due to the diversity and multiplicity of members Monitor the issues
and challenges external and provide appropriate responses to it.
Keywords: Non-Governmental institutions, Chia environmental society, Marivan rural areas.
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