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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.
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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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تحلیل چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی برای مشارکت
در سیاستگذاری توسعه کشاورزی
3

رسول لوایی آدریانی ،1خلیل کالنتری* ،2علی اسدی
 ،1دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعۀ کشاورزی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3 ،2استادان گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -96/1/26 :تاریخ تصویب)98/4/22 :

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی بخش
کشاورزی در سیاستگذاری توسعه کشاورزی بود .جامعه آماری تحقیق متشکل از کارشناسان
حرفهای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استانی برابر با  349نفر بود .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران 97 ،نفر محاسبه گردید که با در نظر گرفتن  15درصد برای
بیپاسخها و یا پاسخهای نامطلوب ،مقدار آن به  112نفر افزایش یافت .نمونهگیری به روش
دو مرحلهای ساده تصادفی انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که اعتبار
صوری و محتوایی آن ،توسط اساتید و متخصصان ذیربط مورد تایید قرار گرفت .برای سنجش
میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بهترتیب مقادیر بهدست آمده
برای بخش مربوط به میزان مشارکت در فرآیند سیاستگذاری  0/92و برای بخش مربوط به
چالشها  ،0/78حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد
که چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی در سیاستگذاری توسعه کشاورزی در سه

عامل "برون سازمانی"" ،شکاف ارتباطی" و "درون سازمانی" شناسایی شدند که اهم این
چالشها معطوف به عوامل برون سازمانی بوده و بیشتر منحصر به قوانین و مقررات
سازمانهای غیردولتی بود.
واژههای کلیدی :سازمانهای غیردولتی ،سیاستگذاری ،توسعه کشاورزی.
مقدمه
يکی از موضوعات اساسی در زمینه توسعه ،جلب
مشارکتهای مردمی در تمام مراحل آن است .بحث
دربارهی مشارکت و چگونگی بهکارگیری آن در طرحها و
برنامههای مختلف توسعه تقريباً از دهه  50میالدی آغاز
شده است .امروزه ،اکثر نظريهپردازان توسعه ،مشارکت را
بهعنوان يکی از اهرمهای مهم برای دستیابی به توسعه
میدانند .يکی از ابعادی که در مباحث مربوط به

مشارکت مورد تاکید قرار میگیرد ،دخالت دادن مردم
در فعالیتهای مربوط به خود است (.)Effati, 1994
مشارکت دادن مردم در فرآيندهای مربوط به توسعه
مستلزم توجه به سازماندهی و نهادينهسازی مشارکت
میباشد .درغیر اينصورت ،مشارکتهای لجامگسیخته
تأثیر چندانی در پیشبرد اهداف توسعه نخواهد داشت.
مهمترين جنبهی مشارکتهای نهادينه شده مردم در
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فرآيند توسعه ،مداخله آنها در فرآيندهای سیاستگذاری
و برنامهريزی است (.)Adaryani, 2014
سیاستگذاری در مفهوم عام بیانگر سلسله اقدامات
هدفدار است که توسط فرد ،گروه و نهادی دارای
مشروعیت سیاستگذاری ،برای رفع يک مشکل عمومی
شکل میگیرد و در واقع ،از نوع برنامههای راهبردی بوده
و از ارزشهای جامعه نشأت میگیرد ( Adaryani,
 .)2014نکته اساسی آن است که بايد وجوه افتراق بین
سیاستگذاری و سیاست را شناخت تا بتوان به نقش
سازمانهای غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری پی برد.
) Adaryani (2014به نقل از سازمان برنامه و بودجه
بیان میکند ،سیاست يک راهنمای دستور تفکر و
تصمیمگیری برای مديران است .بهطورکلی ،از دو مفهوم
فوق اين گونه مستفاد میگردد که سیاستگذاری
سلسله اقدامات هدفدار است که در راستای رفع يک
مشکل عمومی میتواند راهنمای تصمیمگیری و تفکر را
برای مديران فراهم سازد.
به اعتقاد فائو ،درگیرسازی جامعه مدنی در فرآيند
جلب افکار و منابع عمومی ،منوط به جدی گرفتن نقش
آن در گفتمان سیاستگذاری و شريکسازی برای
مشارکت در برنامههای میدانی است ( FAO, 1999/
Blair (1977) .)Balan & Almasi, 2004
معتقد است که سازمانهای غیردولتی در برگیرندهی
سازمانهای جامعه مدنی میباشند .از اينرو ،توجه به
نقش سازمانهای غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری
يکی از وجوه مهم در زمینه تحقق توسعه خواهد بود.
نقش سازمانهای غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری
نیازمحور ،به اندازهای مهم است که اين سازمانها در
برخی از کشورها در سیاستهای اتخاذ شده توسط
دولت مداخله مینمايند .برای نمونه ،در تعريفی که
توسط شورای اقتصادی ،اجتماعی سازمان ملل ارايه
شده ،به اين نقش اشاره شده است .براساس اين تعريف،
سازمان غیردولتی به نهادی اطالق میشود که بهصورت
غیردولتی و داوطلبانه در سطوح محلی ،ملی يا
بینالمللی فعالیت داشته باشد و افراد با عاليق مشترک
آن را اداره نمايند .ارايه خدمات بشردوستانه ،نظارت بر
اعمال و سیاستهای اتخاذی دولت و تشويق به مشارکت
سیاسی در امور خارجی از جمله فعالیتهای اين

سازمانها میباشد ( United Nations Economic
 .)and Social Council, 1996اگر بهطور ويژه بر
نقش سازمانهای غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری
تمرکز شود؛ میتوان دريافت که اين سازمانها سهم
خود را در مجموعهای از فعالیتها میبینند .فعالیتهايی
که شامل مشارکت بهعنوان عنصر اطالعاتی در ارتباط
بین بخشهای مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی
قدرتمند به منظور ارتقاء تغییرات در قانونگذاری و
سیاستهای دولتی میباشد .همچنین ،اين سازمانها
ناظر اجرای تعهدات دولتی بر اساس قوانین ملی و
بینالمللی هستند و عالوهبرآن ،از طريق داشتن
تخصصهای ويژه ،میتوانند در مذاکرات مربوط به
سیاست مشارکت نمايند .سازمانهای غیردولتی محلی،
منطقهای ،ملی و اروپايی حمايتهايی را دريافت
میکنند که از طريق آن میتوانند تخصصهای الزم در
فرآيند سیاستگذاری را فراهم نمايند .اين سازمانها در
برخی مواقع ارزيابیهايی را از دستاوردهای حاصل از
اجرای سیاست بهعمل میآورند و از اين طريق
فرصتهايی را برای توجه به مسئولیتهای عمومی که
در جريان سیاستها وجود داشته است؛ فراهم مینمايند
) .)NED, 2012اين سازمانها برای دخالت در فرآيند
سیاستگذاری از کانالهای متعددی استفاده میکنند.
يکی از اين کانالها ،ايجاد ارتباط مستقیم با مقامات
دولتی است .سازمانهای ديگر از طريق انجام
فعالیتهای البیگری بهوسیله سازماندهی جلسات
مختلف ،شرکت در جلسات ،حضور در میزگردها و
کنفرانسها اقدام مینمايند ) .)NED, 2012در مواردی
که انجمنهای جامعه مدنی و ساير نهادهای غیردولتی
فعال در حوزههای مختلف برای رسیدگی به مسايل
عمومی مشارکت میکنند ،میتوان انتظار داشت که در
راستای تحقق بخشیدن به پتانسل خود ،عالوه بر تالش
در ارتقا پاسخگويی دموکراتیک در مديريت جهانی،
بتوانند در مديريت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و
توسعه بخشهای مختلف اقتصادی نقش فعالی را ايفا
نمايند .مواردی مانند تجهیز منابع ،شبکهسازی،
نگرشهای رسمی ،رسانههای ارتباط جمعی ،فرهنگ
سیاسی و پاسخگويی دموکراتیک سازمانهای جامعه
مدنی ،بحرانهای اقتصادی و زيستمحیطی از اهم
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چالشهای پیشروی اين سازمانها محسوب میشود.
بسته به اينکه سازمانهای مذکور چگونه در زمینههای
مختلف نقش خود را ايفا میکنند ،چالشهای مزبور
میتواند باعث ايجاد فرصتهای مهم شده و يا مشکالتی
را برای سازمانهای غیر دولتی در راستای ايفای نقش
فعال در توسعه جوامع بهوجود آورد (.)Scholte, 2005
در ايران نیز هنوز نهادهای غیردولتی برای تعامل با
سازمانهای دولتی با مشکالت و چالشهای درخوری
مواجه است Saeedi (2006) .در مطالعهای با عنوان
"رابطه دولت و سازمانهای غیردولتی زنان در ايران
(جستجوی يک همکاری بهینه)" به بررسی مشکالت
برقراری رابطه پايدار بین دولت ايران و سازمانهای
غیردولتی زنان پرداخته است .نتايج تحقیق نشان داد ،در
راستای ايجاد رابطه پايدار میان دولت و سازمانهای
غیردولتی زنان در ايران چالشها و مناقشاتی وجود دارد
که برخی از آنها عبارتند از :عدم توافق در زمینه ارايه
يک تعريف مشترک از سازمانهای غیردولتی ،وجود
موانع قانونی در نیل به يک رابطه بهینه ،عدم اعتماد
نهادهای دولتی به توانايیهای سازمانهای غیردولتی،
جابجايی مديران در دستگاههای دولتی ،مسايل مديريتی
و تشکیالتی از قبیل نبود شبکههای کارا میان
سازمانهای غیردولتی استانی و مشکالت اقتصادی در
سازمانهای غیردولتی ( .)Saeedi, 2006محقق در
مطالعه ديگری با عنوان "مشارکت سازمانهای
غیردولتی در برنامههای میان مدت توسعه در ايران "به
بررسی وضعیت کمی و کیفی مشارکت سازمانهای
غیردولتی ايران در برنامههای میان مدت توسعه پرداخته
است .نتايج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به
تأسیس بیش از  50درصد سازمانهای غیردولتی طی
سالهای  1376به بعد ،میزان مشارکت آنها در فرآيند
"تصمیمسازی" و "تصمیمگیری" بسیار اندک است .لذا،
محقق عامل موثر بر اين امر را تغییر رويکرد دولتمردان
و مديران دستگاههای دولتی و برنامهريزان دانسته است
).(Saeedi, 2002
براساس آنچه که گفته شد ،مسأله اصلی تحقیق
حاضر اين است که سازمانهای غیردولتی بخش
کشاورزی عمدتاً در کدام يک از مراحل فرآيند سیاست-
گذاری مداخله مینمايند و يا میتواند نقشآفرينی کند
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و چالشهای پیش روی اين سازمانها در راستای
مداخله در فرآيند سیاستگذاری چیست؟ به بیان ديگر،
تحقیق حاضر درصدد آن است تا ضمن تعیین مراحلی از
فرآيند سیاستگذاری که توسط سازمانهای غیردولتی
صورتبندی نمیشود به شناسايی چالشهای موجود در
اين زمینه بپردازد .چند بخشی بودن نظامهای تأثیرگذار
بر توسعه کشاورزی و به خصوص به حاشیه رانده شدن
بخش سوم در کشورهای در حال توسعه ،شفاف نبودن
جايگاه قانونی و حقوقی بخش سوم در فرآيندهای
توسعه کشاورزی،
سیاستگذاری و برنامهريزی
تمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمانهای جامعه
مدنی و وجود بوروکراسی در زمینه جلب مشارکت
سازمانهای مزبور ،عدم اعتماد دولت به اين سازمانها
برای مشارکت فعال در سیاستگذاری توسعه ،عدم
عالقمندی سازمانهای دولتی برای مشارکت با
سازمانهای غیردولتی و در نهايت ،عدم عضويت اکثريت
سازمانهای غیردولتی فعال در کمیتههای برنامهريزی
سبب خواهند شد تا سیاستها در فاز تدوين و اجرا از
قابلیت مناسبی در خصوص جلب مشارکتهای مردمی
برخوردار نباشد ( )Lavaei Adaryani, 2014لذا ،به نظر
می رسد که تحقیق حاضر از آن جهت درخور توجه است
که ضمن شناسايی چالشهای پیش روی سازمانهای
غیردولتی بخش کشاورزی به ارايه راهکارهايی میپردازد
که سبب رفع نیازهای ذینفعان بخش کشاورزی از
طريق جلب مشارکت آنها و همچنین ،صرفهجويی در
زمان ،هزينه ،نیروی انسانی و ساير امکانات از طريق
حذف فعالیتها موازی در راستای اتخاذ و اجرای
سیاستهای بخش کشاورزی میگردد .بنابراين ،هدف
اصلی اين مقاله بررسی چالشهای پیش روی
سازمانهای غیردولتی بخش کشاورزی در سیاست-
گذاری توسعه کشاورزی است که برای دستیابی به آن،
اهداف اختصاصی ذيل مد نظر قرار میگیرد.
 .1تعیین میزان مشارکت سازمانهای غیردولتی
بخش کشاورزی در هر يک از مراحل فرآيند سیاست-
گذاری توسعه کشاورزی؛
 .2شناسايی و تحلیل چالشهای پیش روی
سازمانهای غیردولتی برای مشارکت در فرآيند
سیاستگذاری توسعه کشاورزی.
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بوشهر ،تهران و البرز به صورت تصادفی انتخاب شدند و
روششناسی پژوهش

از کارشناسان سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و

تحقیق حاضر از نوع توصیفی-هبستگی بوده و به

منابعطبیعی آنها نظرخواهی بهعمل آمد .جمعآوری

روش پیمايشی انجام گرفته است .جامعه آماری تحقیق

دادهها بهوسیلهی پرسشنامه انجام شد که اعتبار صوری

متشکل از کارشناسان حرفهای سازمانهای نظام

و محتوايی آن ،توسط اساتید و متخصصان ذيربط مورد

مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی استانی بود که حجم

تايید قرار گرفت .برای سنجش میزان پايايی پرسشنامه

جامعه برابر  349نفر کارشناس بود .هر سازمان نظام

از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که بهترتیب مقادير

مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی (در هر استان) دارای

بهدست آمده برای بخش مربوط به میزان مشارکت در

تعدادی کارمند است که معدودی ار آنها بهصورت حرفه-

فرآيند سیاستگذاری  0/92و برای بخش مربوط به

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

چالشها  0/78حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق می-

عنوان يک سازمان غیر دولتی) اطالعات عمیق و دقیق

باشد .الزم به ذکر است که تعداد گويههای مورد استفاده

داشتند و سايرين صرفاً در قالب کارمندان غیرحرفهای

برای سنجش مفاهیم در بخشهای فوقالذکر بهترتیب

مشغول خدمت بودند .لذا ،با توجه به گويههای مندرج

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

در پرسشنامه بهمنظور اخذ نظرات کارشناسانه ،کارکنان

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتوصیف ،تجزيه

حرفهای مورد مطالعه قرار گرفتند .حجم نمونه تحقیق از

و تحلیل شدند و به اين منظور ،از آمارههای توصیفی

فرمول کوکران در سطح خطای  5درصد و فاصله

مانند فراوانی ،درصد ،میانگین ،نما و برای تحلیل دادهها

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

و شناسايی ساختارهای عاملی نهفته در بین دادههای

در نظر گرفتن  15درصد برای بیپاسخها و يا پاسخهای

گردآوری شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده

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

است .برای تحقق اين هدف ،طبق نظر Hair et al.

افزايش يافت .الزم به ذکر است که به منظور تعیین

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

حجم نمونه و همچنین ،پايايی ابزار اندازهگیری  27نفر
از کارمندان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع-
طبیعی کشور بهعنوان پیش آزمون مورد مطالعه قرار

نتایج
آمار توصيفی

گرفتند .نمونهگیری به روش دو مرحلهای ساده تصادفی

توزيع فرآوانی جنسیت جامعه مورد مطالعه حاکی از

انجام شد که بر اساس آمار اخذ شده از سازمان نظام

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

مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی کشور ،سازمانهای

تنها  32/1درصد ( 36نفر) آنها زن بودند .توزيع فراوانی

استانی بر اساس عملکرد در چهار طبقه "خیلی خوب"،

پاسخگويان بر حسب میزان تحصیالت نشان داد که 67

"خوب"" ،متوسط" و "ضعیف" طبقهبندی شده بودند.

درصد پاسخگويان دارای مدرک لیسانس 30/4 ،درصد

با تلفیق طبقات فوقالذکر و تلخیص آنها در دو طبقه

کارشناسی ارشد و  2/7درصد دارای مدرک دکتری

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

تخصصی بودند .از نظر سابقه خدمت ،میانگین سابقه

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

خدمت پاسخگويان برابر  12/17سال بوده است.

سازمان استانی بهصورت تصادفی انتخاب گرديد و در

بیشترين فرآوانی متعلق به طبقه  10سال و کمتر با

مرحله دوم ،از تمام کارشناسان اين سازمانها نظرخواهی

تعداد  70نفر است .انحراف معیار و واريانس سابقه

بهعمل آمد .بهطورکلی ،از طبقه اول استانهای کرمان،

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

لرستان ،فارس و زنجان و از طبقه دوم استانهای قم،
4 - principal axis factoring

1
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دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهوری در بخش
اولويتبندي مراحل سياستگذاري توسعه کشاورزي بر

کشاورزی" دارای بیشترين اولويت است .همچنین ،از

مبناي ميزان مداخله سازمانهاي غيردولتی

نظر آنها میزان مداخله اين سازمانها در دو مرحله

نتايج حاصل از اين اولويتبندی در جدول  ،4ارايه

"تدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاستهای

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

دولت" و "تدوين قطعنامه در قالب دستورالعمل برای

میزان مداخله سازمانهای غیردولتی در دو مرحله

حمايت بیشتر از بخش کشاورزی" دارای کمترين

"همکاری در اجرای سیاستهای کشاورزی" و "تدوين

اولويت است.

جدول  -4اولويتبندی مراحل سیاستگذاری کشاورزی بر مبنای میزان مداخله سازمانهای غیردولتی
میانگین

انحراف

ضريب

رتبهای

معیار

تغییرات

1

همکاری در اجرای سیاستهای کشاورزی

3/29

1/11

0/3373

1

2

تدوين دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهوری در بخش کشاورزی

3/32

1/15

0/3463

2

3

ارزيابی سیاستهای کشاورزی

3/17

1/16

0/3659

3

4

تعريف مسئله در بخش کشاورزی

3/04

1/16

0/3815

4

5

نیاز سنجی جهت شناسايی مشکالت بخش کشاورزی

3/28

1/30

0/3963

5

6

تدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذینفعان

3/06

1/24

0/4052

6

7

تدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاستهای دولت

2/96

1/24

0/4189

7

8

تدوين قطعنامه در قالب دستورالعمل برای حمايت بیشتر از بخش کشاورزی

3/04

1/29

0/4243

8

رديف گويهها

اولويت

اولويتبندي چالشهاي پيش روي سازمانهاي

سازمانهای غیردولتی" از نظر کارشناسان سه رتبه اول

غيردولتی براي مشارکت در سياستگذاري توسعه

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

کشاورزي

دولت نسبت به سازمانهای غیردولتی"" ،عدم باور

بر اساس مندرجات جدول  ،5نتايج نشان داد که

سازمانهای غیردولتی به توانمندیهای خود برای ورود

"وجود بروکراسی در برخورد با سازمانهای غیردولتی"،

به عرصه سیاستگذاری" و "عدم توانايی سازمانهای

"عدم اجرای قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی به-

غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذینفعان" سه رتبه آخر را

صورت بهینه" و "فقدان رابطهی همانديشی بین دولت و

از نظر کارشناسان به خود اختصاص دادند.
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جدول  - 5اولويتبندی چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی برای مشارکت در سیاستگذاری توسعه کشاورزی
میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

اولويت

1

وجود بروکراسی در برخورد با سازمانهای غیردولتی

3/96

0/832

0/2101

1

2

عدم اجرای قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی به صورت بهینه

3/80

0/847

0/2228

2

3

فقدان رابطهی همانديشی بین دولت و سازمانهای غیردولتی

3/96

0/884

0/2232

3

4

عدم اعتماد دولت به توانمندیهای سازمانهای غیردولتی

3/76

0/872

0/2319

4

5

عدم فراهم سازی شرايط به منظور حفظ استقالل سازمانهای غیردولتی توسط
دولت

3/94

0/933

0/2368

5

6

وابستگی سازمانهای غیردولتی به منابع مالی دولت

3/96

1/000

0/2525

6

7

وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی

3/85

0/979

0/2542

7

8

تغییرات ادواری در عزل و نصبهای مربوط به بخش دولتی

3/75

0/991

0/2642

8

9

شبکه نامناسب روابط سازمانی در سازمانهای غیردولتی

3/46

0/958

0/2768

9

10

عدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای ذینفعان

3/22

0/898

0/2788

10

11

تمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمانهای غیردولتی

3/71

1/040

0/2803

11

12

نگرش رقابتی دولت نسبت به سازمانهای غیردولتی

3/59

1/050

0/2924

12

13

عدم باور سازمانهای غیردولتی به توانمندیهای خود برای ورود به عرصه
سیاستگذاری

3/18

1/030

0/3238

13

14

عدم توانايی سازمانهای غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذینفعان

3/17

1/040

0/3280

14

رديف

گويهها

آمار استنباطی
تحليل عامل مربوط به مراحل فرآيند سياستگذاري
توسعه کشاورزي بر مبناي ميزان مداخله سازمانهاي
غيردولتی

نتايج تحلیل عاملی مربوط به مراحل فرايند
سیاستگذاری توسعه کشاورزی برمبنای میزان مداخله
سازمانهای غیردولتی در جدول  ،7ارايه شده است .بر
اساس مندرجات اين جدول ،عامل اول که مبین مراحل
پیش از اجرای سیاست است ،شش مرحله از فرآيند
سیاستگذاری را در بر میگیرد .در اين عامل مرحلهی
"تدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذینفعان"
بیشترين بار عاملی را به خود اختصاص داده است؛ در

حالی که مرحلهی "تدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح
برخی سیاستهای دولت" کمترين بار عاملی را به خود
اختصاص داده است .به بیان ديگر ،مرحله "تدوين
دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذینفعان" بیشترين
همبستگی را با عامل اول دارد .الزم به ذکر است،
مراحل بارگذاری شده در عامل اول دارای بار عاملی در
عامل دوم نیز بودند؛ اما به دلیل اينکه عامل اول با
ساختار پیشفرض حاصل از کدگذاری باز (فاز کیفی)
تطابق بیشتری داشت ،به عنوان عامل قابل قبول انتخاب
گرديد .بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،6عامل اول با
مقدار ويژه  2/72به تنهايی  34/08درصد از واريانس کل
را تبیین مینمايد.

جدول  -6عوامل استخراج شده با مقدار ويژه ،درصد واريانس ويژه و درصد واريانس تجمعی برای مراحل سیاستگذاری
عوامل

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعی

1

2/72

34/08

34/08

2

2/66

33/27

67/35
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عامل دوم که نشانگر مرحله اجرا و ارزيابی است از
دو مرحلهی "ارزيابی سیاستهای کشاورزی" با بار
عاملی  0/723و "همکاری در اجرای سیاستهای
کشاورزی" با بار عاملی  0/697تشکیل شده است .اين
موضوع مبین آن است که مرحلهی "ارزيابی
سیاستهای کشاورزی" در مقايسه با مرحلهی
"همکاری در اجرای سیاستهای کشاورزی" دارای
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هبستگی بیشتری با عامل دوم میباشد .عامل دوم با
مقدار ويژه  2/66به تنهايی  33/27درصد از واريانس کل
را تبیین مینمايد .اين دو عامل در مجموع 67/35
درصد واريانس مربوط به میزان مداخله سازمانهای
غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری توسعه کشاورزی را
تبیین می کنند.

جدول  -7تحلیل عاملی میزان مداخله  NGOsدر مراحل فرآيند سیاستگذاری توسعه کشاورزی

مرحله مراحل پیش از اجرای سیاست

اجرا و

عوامل

ارزيابی

مراحل سیاستگذاری

بار عاملی 1

بار عاملی 2

تدوين دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذینفعان

0/767

-

تدوين دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهوری در بخش کشاورزی

0/685

-

نیاز سنجی جهت شناسايی مشکالت بخش کشاورزی

0/669

-

تعريف مسئله در بخش کشاورزی

0/599

-

تدوين قطعنامه در قالب دستورالعمل برای حمايت بیشتر از بخش کشاورزی

0/569

-

تدوين دستورالعمل با رويکرد اصالح برخی سیاستهای دولت

0/532

-

ارزيابی سیاستهای کشاورزی

-

0/723

همکاری در اجرای سیاستهای کشاورزی

-

0/697

آزمون بارتلت618/018 :

سطح معنیداری./.. :

تحليل عاملی مربوط به چالشهاي پيش روي
سازمانهاي غيردولتی براي مشارکت در سياستگذاري
توسعه کشاورزي

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود،
چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی برای
مشارکت در سیاستگذاری توسعه کشاورزی در سه
عامل قرار گرفتند .عامل اول که مشتمل بر چالشهای
قانونی -حقوقی است و به نوعی معطوف به بخش دولتی
است ،تحت عنوان چالشهای برون سازمانی نامگذاری
شده است .چالشهای مطرح شده در اين عامل طوری
دورانيافته بودند که در دو عامل ديگر نیز بار عاملی
قابل قبولی داشتند؛ اما انسجام آنها در عامل اول به
خوبی تداعیکنندهی چالشهای برون سازمانی بود .از
اينرو ،تمامی اين چالشها در عامل اول قرار گرفتند .در
عامل اول" ،وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمانهای

ضريب0/932 :KMO

غیردولتی" با بار عاملی  0/723و "تغییرات ادواری در
عزل و نصبهای مربوط به بخش دولتی" با بار عاملی
 0/104بهترتیب بیشترين و کمترين بار عاملی را به خود
اختصاص دادند .اين موضوع مبین اين نکته است
که"وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمانهای
غیردولتی" دارای باالترين سطح همبستگی با عامل اول
میباشد .اين در حالی است که "تغییرات ادواری در عزل
و نصبهای مربوط به بخش دولتی" کمترين همبستگی
را با عامل اول دارد .با توجه به اينکه چالش مطرح شده
تحت عنوان "عدم فراهمسازی شرايط بهمنظور حفظ
استقالل سازمانهای غیردولتی توسط دولت" با ساختار
عاملی مورد نظر تطابق نداشت ،از تحلیلها حذف گرديد.
الزم به ذکر است که عامل اول با مقدار ويژه  2/05به
تنهايی  15/84درصد از واريانس کل را تبیین مینمايد.
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جدول  -8عوامل استخراج شده با مقدار ويژه ،درصد واريانس ويژه و درصد واريانس تجمعی برای چالشها
مقدار ويژه

عوامل

درصد واريانس تجمعی

درصد واريانس مقدار ويژه

1
2

2/05
1/49

15/84
11/46

15/84
27/30

3

1/29

9/96

37/27

عامل دوم با مقدار ويژه  1/49به تنهايی 11/46
درصد از واريانس کل را تبیین مینمايد .نظر به اينکه
چالشهای بارگذاری شده در اين عامل نشانگر
ضعفهای ارتباطی بود ،اين عامل تحت عنوان شکاف
ارتباطی نامگذاری شد .در اين عامل" ،عدم توانايی

سازمانهای غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذینفعان" با
بار عاملی  0/600و "فقدان رابطهی همانديشی بین
دولت و سازمانهای غیردولتی" با بار عاملی  0/189به
ترتیب دارای بیشترين و کمترين بار عاملی هستند.

جدول  -9تحلیل عاملی چالشهای پیش روی  NGOsدر سیاستگذاری توسعه کشاورزی

چالشهای درون شکاف ارتباطی
سازمانی

چالشهای برون سازمانی

عوامل

بار عاملی
1

بار عاملی
2

بار عاملی
3

چالشها
وجود ضعف در قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی

0/723

-

-

عدم اجرای قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی به صورت بهینه

0/643

-

-

نگرش رقابتی دولت نسبت به سازمانهای غیردولتی

0/548

-

-

عدم اعتماد دولت به توانمندیهای سازمانهای غیردولتی

0/474

-

-

تمرکزگرايی دولت در برخورد با سازمانهای غیردولتی

0/283

-

-

وجود بروکراسی در برخورد با سازمانهای غیردولتی

0/268

-

-

تغییرات ادواری در عزل و نصبهای مربوط به بخش دولتی

0/104

-

-

عدم توانايی سازمانهای غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذینفعان

-

0/600

-

شبکه نامناسب روابط سازمانی در سازمانهای غیردولتی

-

0/321

-

فقدان رابطهی همانديشی بین دولت و سازمانهای غیردولتی

-

0/189

-

عدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای ذینفعان

-

-

0/344

وابستگی سازمانهای غیردولتی به منابع مالی دولت

-

-

0/254

عدم باور سازمانهای غیردولتی به توانمندیهای خود برای ورود به عرصه
سیاستگذاری

-

-

0/111

آزمون بارتلت388/99 :

سطح معنیداری./.. :

عامل سوم با مقدار ويژه  1/29به تنهايی 9/96
درصد از واريانس کل را تبیین مینمايد .با توجه به
جدول  ،8سهم اين عامل در تبیین واريانس کل ،در
مقايسه با دو عامل ديگر ،اندک است .در اين عامل،
"عدم وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای
ذینفعان" با بار عاملی  0/344دارای بیشترين بار عاملی
میباشد؛ در حالی که "عدم باور سازمانهای غیردولتی

ضریب0/746 :KMO
به توانمندیهای خود برای ورود به عرصه سیاست-
گذاری" با بار عاملی  0/111دارای کمترين بار عاملی
میباشد .از اينرو ،اينگونه استنتاج میشود که "عدم
وجود تجربیات کافی برای شناخت نیازهای ذینفعان"،
در مقايسه با ساير چالشهای موجود در عامل سوم،
بیشترين همبستگی را با اين عامل دارد.

لوايی آدريانی و همکاران :تحلیل چالشهای پیش روی سازمانهای غیردولتی...

نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين بخش بهمنظور تحلیل چالشهای پیش روی
سازمانهای غیردولتی بخش کشاورزی در سیاست-
گذاری توسعه کشاورزی و همچنین ،واکاوی میزان
مداخله آنها در مراحل مختلف سیاستگذاری توسعه
کشاورزی ،استنتاج از يافتههای هر قسمت به بخش
جداگانهای واگذار شده است.
الف) مراحل سیاستگذاری بر مبنای میزان مشارکت
اولويتبندی مراحل سیاستگذاری بر مبنای میزان
مداخله سازمانهای غیردولتی ،نشان داد که "همکاری
در اجرای سیاستهای کشاورزی" و "تدوين
دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهوری در بخش
کشاورزی" دارای دو رتبه اول بودند .تحلیل عاملی
مراحل سیاستگذاری بر مبنای مشارکت سازمانهای
غیردولتی ،نشان داد که از میزان کل واريانس تبیین
شده توسط دو عامل ( 67/35درصد) ،بیشترين سهم
متعلق به عامل اول است .بهبیان ديگر 50/60 ،درصد از
واريانس کل متعلق به عامل اول و  49/40درصد متعلق
به عامل دوم است .بهطورکلی ،مرحله " تدوين
دستورالعمل مبتنی بر نیازهای ذینفعان" بیشترين
همبستگی را با عامل اول دارد .نتايج نشان داد که
مرحلهی تدوين دستورالعمل با رويکرد افزايش بهرهوری
در کشاورزی مهمترين مرحلهای است که سازمانهای
غیردولتی در آن مداخله مینمايند .اين يافته نشان
میدهد ،نقش مشاورهای سازمانهای غیردولتی هنوز هم
بهعنوان يک عامل مهم در زمینه تدوين دستورالعمل
اهمیت دارد .اين موضوع ناشی از تسلط سازمانهای
غیردولتی بر مسايل مربوط به بهرهوری کشاورزی است.
چرا که اين سازمانها ماهیتی تخصصی دارند .به بیان
دقیقتر ،تخصصی و فنی بودن سازمانهای غیردولتی
يکی از مولفههايی است که در صورت بهرهگیری از آن
میتوان افزايش بهرهوری در بخش کشاورزی را تحقق
بخشید .تخصصی بودن سازمانهای نظام مهندسی
کشاورزی و منابعطبیعی (بهعنوان يک سازمان
غیردولتی) ناشی از اين موضوع است که اکثريت اعضای
اين سازمانها را دانشآموختگان بخشهای کشاورزی و
منابعطبیعی تشکیل میدهند.
ب) چالشها
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اولويتبندی چالشهای پیش روی سازمانهای
غیردولتی برای مشارکت در سیاستگذاری توسعه
کشاورزی نشان داد که "وجود بروکراسی در برخورد با
سازمانهای غیردولتی" و "عدم اجرای قوانین مربوط به
سازمانهای غیردولتی به صورت بهینه" دو رتبه اول را
به خود اختصاص دادند .تحلیل عاملی مربوط به چالشها
نشان داد که از میزان کل واريانس تبیین شده توسط
سه عامل ( 37/27درصد) ،بیشترين سهم متعلق به
عامل اول است .بهعبارت ديگر ،سهم عامل اول از کل
واريانس تبیین شده برابر  42/51درصد است؛ در حالی
که سهم عوامل دوم و سوم از میزان کل واريانس تبیین
شده بهترتیب  30/74و  26/72درصد است .اين يافته
نشان میدهد" ،چالشهای برون سازمانی" بیشترين
تأثیر را در جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی در
سیاستگذاری توسعه دارد" .وجود ضعف در قوانین
مربوط به سازمانهای غیردولتی" و "عدم اجرای قوانین
مربوط به سازمانهای غیردولتی بهصورت بهینه"
بیشترين همبستگی را با عامل اول دارد .بهطورکلی،
يافتهها حاکی از آن است که مهمترين چالشهای پیش
روی سازمانهای غیردولتی در سیاستگذاری توسعه
کشاورزی معطوف به بخش دولتی است و منحصر به
قوانین میگردد .بهبیان ديگر ،چالشهای اساسی
سازمانهای غیردولتی مربوط به ضعف قوانین در مراحل
تدوين و اجرا میباشد .نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه
) Saeedi (2006تطابق دارد .وی چالشهای برقراری
رابطه پايدار بین دولت ايران و سازمانهای غیردولتی
زنان را شامل عدم توافق در زمینه ارايه يک تعريف
مشترک از سازمانهای غیردولتی ،وجود موانع قانونی در
نیل به يک رابطه بهینه و عدم اعتماد نهادهای دولتی به
توانايیهای سازمانهای غیردولتی میداند .در واقع،
موانع قانونی يکی از چالشهای اساسی در زمینه ارتباط
دولت با سازمانهای غیردولتی بهشمار میرود .همچنین،
) Saeedi (2004دلیل پايین بودن مشارکت سازمانهای
غیردولتی در فرآيند "تصمیمسازی" و "تصمیمگیری"
را تغییر رويکرد دولتمردان و مديران دستگاههای دولتی
و برنامهريزان میداند .بهبیان سادهتر ،تغییرات ادورای در
مسئولیتهای رده باالی کشور سبب میشود تا رويههای
اجرايی و پشتوانههای فکری نیز تغییر يابد و به تبع
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قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی تحول يابد و
حتی به نحو مناسبی اجرا نگردد.
در حوزه ارتباطی "عدم توانايی سازمانهای
غیردولتی در ايجاد ارتباط با ذینفعان" بهعنوان مهم-
ترين چالش محسوب میشود .شايد بتوان گفت ،چالش-
های برون سازمانی نظیر نگرش رقابتی دولت نسبت به
اين سازمانها سبب شده تا آنها در ايجاد يک ارتباط
پايدار با ذینفعان خود ناموفق باشند .دلیل اصلی اين
موضوع را میتوان در نتايج ناشی از ايجاد رقابت میان
دولت و سازمانهای دولتی جست و جو نمود.
در حوزه چالشهای درون سازمانی "عدم وجود
تجربیات کافی برای شناخت نیازهای ذینفعان" بهعنوان
چالش اساسی مطرح است که بهنظر میرسد علت آن
عدم اعتماد دولت و بهتبع آن عدم تفويض اختیار به اين
سازمانها باشد .شايد علت اين موضوع را بتوان در نوع
روابط دولت و سازمانهای غیردولتی جست و جو نمود.
بهعبارت ديگر ،در بسیاری مواقع عدم اعتماد دولت
سبب عدم تفويض اختیار به سازمانهای غیردولتی می-
شود و بالطبع تجربهاندوزی در اين سازمانها با چالش
جدی مواجه میگردد .از سوی ديگر ،عدم اعتماد دولت
به اين سازمانها میتواند بهعنوان يک محرک منفی در
راستای سلب انگیزه عمل نمايد .اين موضوع بدين
صورت جلوه میکند که عدم اعتماد دولت به سازمان-
های غیردولتی میتواند سبب فروپاشی بنیانهای
غیردولتی در اين سازمانها شود و ساختارهای دولتی را
در بدنه اين سازمانها حکم فرما نمايد.
با توجه به اهم يافتههای تحقیق و استنتاجهای
صورت گرفته پیشنهادهايی به شرح ذيل ارايه میگردد:
تحقیق حاضر نشان داد ،چالشهای عمدهی پیش
روی سازمانهای غیردولتی در فرآيند سیاستگذاری
مشارکتی معطوف به مراجع دولتی و منحصر به
حوزههای قانونی است .لذا توصیه میگردد:
مرحله  :1با اعتقاد به لزوم مشارکت سازمانهای
غیردولتی در سیاستگذاری و برنامهريزی توسعه
کشارزی و ضمن در نظر داشتن ويژگیهای جهانی
تثبیت شده در مورد تعريف سازمانهای غیردولتی (
نظیر استقالل ،تخصصی ،صنفی ،غیرانتفاعی،
غیرسیاسی ،خدمتگرا و توسعهمدار بودن) توصیه می-

گردد ،بازبینی و اصالحات عمیق در قوانین و مقررات
مربوط به سازمانهای غیردولتی کشور صورت گیرد .در
اين راستا ،دو نکته حائز اهمیت است .اول ،بازبینی و
اصالح قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی میبايست
با جلب نظرات نمايندگان ارشد سازمانهای غیردولتی
سراسر کشور (اعم از سازمانهای استانی و ملی) صورت
گیرد و دومین نکته که محدود به بخش کشاورزی و
منابعطبیعی است ،منحصر به تجديدنظر و اصالح قانون
تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی است.
توصیه میگردد اين اصالحات بیشتر معطوف به وظايف
و اختیارات مقرر در اين قانون باشد.
مرحله  :2ملزم نمودن متولیان بخشهای دولتی به
اجرای دقیق قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی.
اين امر از طريق آگاهسازی متولیان بخشهای دولتی
نسبت به قوانین و مقررات سازمانهای غیردولتی میسر
میگردد .چرا که اکثر متولیان مراجع دولتی شناخت
کافی از ويژگیها و قوانین بخشهای غیردولتی ندارند.
با توجه به ضعف تجربه در سازمانهای غیردولتی
برای رفع نیازهای ذینفعان و عدم توانمندی اين
سازمانها در زمینه تدوين دستورالعمل توصیه میشود:
مرحله :1زمینههای الزم برای توسعه روابط
سازمانهای غیردولتی ملی در بخش کشاورزی و منابع-
طبیعی با سازمانهای غیردولتی بینالمللی و
سازمانهای جهانی کشاورزی (نظیر  )FAOفراهم گردد.
از اين طريق میتوان انتظار داشت که اين سازمانها
ضمن برقراری روابط با سازمانهای جهانی و سازمانهای
غیردولتی بینالمللی بتوانند شبکهای مبتنی بر روابط
هم افزا ايجاد نمايند و از دانش و تجربیات اين سازمانها
در عرصه بینالملل بهره گیرند .اين موضوع تا حدودی
بهعنوان يک راهکار مناسب برای رفع مشکالت مالی
سازمانهای غیردولتی محسوب میشود .چرا که از اين
طريق میتوان ضمن توسعهی همکاریهای برون مرزی،
از منابع آژانسهای اهداءکنندهی کمک بهره برد.
مرحله :2ايجاد يک شورای بخشی از سازمانهای
غیردولتی کشاورزی فعال در سطح استانی که در يک
زمینه خاص فعالیت مینمايند و اهداف مشترکی دارند.
چنانچه اعضای اين شورا متشکل از نمايندگان ارشد و
مجرب سازمانهای غیردولتی استانی (مانند سازمانهای
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مسايل و چالشهای بخش کشاورزی برای تدوين
 قطعنامه و ارايه مشاوره در زمینه اين،دستورالعمل
 توصیه میشود مشارکت، در اين راستا.مسايل
سازمانهای غیردولتی در طراحی و بازبینی برنامههای
.توسعهی آتی مدنظر قرار گیرد
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