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Abstract 
Although the statistics show the growth of the number of NGOs in the country, 
this quantitative development is not accompanied by qualitative development, 
and in reality, there is no match between the number of the NGOs and their 
performance, and they are struggling with many problems on the way to 
achieving their goals. The purpose of the present research is to identify the most 
important problems of the NGOs in the field of social problems in Tabriz City and 
design and validate a questionnaire to rank these problems. Research method: To 
identify the most important problems, the method of practical participation was 
used, which was achieved through the participation of 49 non-governmental 
organization managers in the field of social problems in Tabriz City in 2021. The 
set of problems mentioned by the managers was analyzed through Maxqda 
Software, and the findings were coded in the form of 254 concept codes, 18 sub-
categories, and 4 main categories. Then based on the concept codes written by 
the participants, items were compiled. Then, the subcategories were the basis for 
designing the questionnaire items. In the next step, Smart PLS Software was used 
to check the reliability and validity of the questionnaire. According to the model 
fitting results, the designed questionnaire has reliability and validity. The results 
of rating the problems from the point of view of managers (133 managers) showed 
that the components, 1- Not having a fixed place and the rent of the place, 2- Lack 
of teamwork culture in the society and members, 3- Cumbersome laws and lack 
of unanimity of government institutions, 4- Lack of credit and financial resources 
and non-payment of costs, and 5- Lack of awareness of the existential philosophy 
and the nature of the NGOs ARE considered to be the most important problems. 
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Extended Abstract 
Introduction 
Although the statistics show the growth of 
the number of NGOs in the country, this 
quantitative development is not 
accompanied by qualitative development; 
in reality, there is no match between the 
number of the NGOs and their 
performance, and they are struggling with 
many problems on the way to achieving 
their goals. Hence, paying attention to the 
multiplicity and variety of these problems 
necessitates the need for scientific-field 
study and ranking of the problems of the 
NGOs to solve them and improve their 
performance. Most of the previous 
researches in this field has adopted a 
qualitative approach, and one of the main 
reasons for this is the lack of a standard 
questionnaire for quantitative 
measurement of these problems. In this 
regard, the current research was aimed at 
identifying the most important problems 
of the mentioned NGOs and rank the 
identified problems by designing and 
validating a questionnaire. Thus, it will 
help the relevant officials in adopting and 
prioritizing their plans in this direction. In 
addition, the existence of valid 
questionnaires in this field can open the 
way for future research for other 
researchers, so that they can evaluate the 
situation and also the pathology of the 
problems of the NGOs. 

 

Methods 
 In the present research, to identify the 
most important problems of the NGOs, the 
method of practical participation 
(problem-finding workshop) was used, 
which was achieved through the 
participation of 49 non-governmental 
organization managers in the field of social 

issues in Tabriz City in 2021. The set of 
problems mentioned by the managers was 
analyzed through Maxqda Software, then 
based on the concept codes written by the 
participants, items were compiled. After 
that, the subcategories were the basis for 
designing the questionnaire items. In the 
next step, Smart PLS Software was used to 
check the reliability and validity of the 
questionnaire. According to the model 
fitting results, the designed questionnaire 
has reliability and validity and its 
application can be considered valid.  

 

Results 
 The set of problems mentioned by the 
managers included 254 propositions. 
These propositions were coded in the 
subset of 18 sub-categories and 4 main 
categories, including (a)-Problems related 
to the government and laws (1-Problems of 
creating, registering, and naming; 2-Lack 
of support and facilitation by the 
government; 3-Cumbersome laws-Lack of 
unanimity of government agencies; 4-
Government discrimination towards some 
NGOs; 5-Criticism and the political 
security attitude of government 
institutions towards the NGOs;. 6- The 
requests of the government from the 
NGOs are not serious for participation, 
and have a demonstrative aspect); (b)- 
Financial problems (7- Lack of credit and 
financial resources and non-payment of 
expenses;. 8- Lack of a fixed place and rent 
for the place;. 9- Lack of continuous and 
fixed financial support by members and 
supporters; (c) cultural problems (10- lack 
of cooperation and communication of the 
NGOs with each other; 11- People's 
unwillingness to support new and non-
charitable issues; 12- Lack of awareness 
and knowledge of the philosophy of the 
nature of the NGOs in society; 13- Lack of 
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teamwork spirit in society and members; 
14- People's lack of trust in the NGOs; (d) 
Scientific and educational problems (15- 
Lack of expert and competent people in 
the NGOs; 16- Lack of connection with 
scientific-research and university centers; 
17- Educational problems and lack of 
providing necessary training for the NGOs 
in the country's educational system; 18- 
Non-holding of appropriate training 
workshops for the NGOs by related 
institutions). To rank the problems, the 
questionnaire was sent to all managers of 
the NGOs in the field of social problems in 
Tabriz city. The results of rating the 
problems of the NGOs from the point of 
view of managers (133 managers) showed 
that the lack of a fixed place and the rent 
of the place, lack of teamwork culture in 
the society and members, cumbersome 
laws and lack of unanimity of government 
institutions, lack of credit and financial 
resources and non-payment of costs, as 
well as lack of awareness and knowledge of 
the philosophy of the nature of the NGOs 
in society are considered the most 
important problems. 

 

Conclusion 
 These problems have repeatedly been 
considered important in previous 
researches. These problems have 
repeatedly been considered important in 
previous researches, e.g., financial 
problems have been one of the first-level 
problems of the NGOs in all previous 
researches. Regarding government 
problems, the findings of Memarzadeh and 
Pak Taynet's research (2016) also indicated 
that for the effectiveness of the NGOs, we 
need the participation of the NGOs in 
government policies, and we need the 
ability of these organizations to interact 
constructively with the government and 

the factor of restrictive governmental legal 
frameworks regarding the NGOs is one of 
the eight most important factors that have 
prevented them from achieving their 
goals. In Razaghi and Lotfi Khachaki's 
research in 2017, the mutual distrust 
between the government and the NGOs, 
the weakness of the administrative 
system, and the lack of clear criteria and 
mechanisms of government supervision 
have led to challenges in the relationship 
between the NGOs and the government. In 
Habibpour's research (2018), the results 
confirmed that the position of the NGOs in 
government policies is decorative, 
instrumental, demonstrative, shadowy, 
and political. In the same way that the 
government can provide a suitable 
environment for the NGOs, the NGOs can 
implement the development agenda of 
governments more economically and 
efficiently, which includes fewer expenses 
than government departments in the field 
of social work or managing social welfare 
institutions. .They bridge the gap between 
local and technical knowledge in an effort 
to find long-term solutions and provide 
new approaches in solving problems and 
disseminating knowledge to other 
organizations by connecting with local 
organizations by joining the 
communication network with the 
international organization. 
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چکیده
 کیفی  توسعۀ  با  همراه  کمی،  توسعۀ  این  اما  دارد  کشور  در  هاسمن  تعداد  رشد  از  نشان  آمارها  هرچند

فراوانی   مشکالت  با  و  ندارد  وجود   عملکردشان  با  هاسمن   تعداد  بین  همخوانی  واقعیت،  در  و  نبوده
ندمی  نرم  وپنجهدست  اهدافشان  تحقق  مسیر  در  اول  مرحله  در  حاضر  پژوهش  هدف:  اهداف.  کن

من  مشکالت  ترینمهم  شناسایی  طراحی  بعد  مرحلۀ  در  و  تبریز  شهر  در  اجتماعی  مسائل  حوزۀ  هایس
ندیرتبه  جهت  پرسشنامه،  اعتباریابی  و ت  مشکالت  این  ب لعه  روش.  اس  برای  حاضر  پژوهش  در:  مطا

که   شده  استفاده(  یابی مسأله  کارگاه)  عملی  مشارکت  روش  از  ها،سمن  مشکالت  ترینمهم  شناسایی
ز  نفر  49  مشارکت  طریق  از  امر  این جتماعی  مسائل   حوزۀ  هایسمن  مدیران  ا ل   در  تبریز   شهر  ا سا

ت  مجموعه.  گردید   حاصل  1400 مورد   کیودا  مکس  افزارنرم  طریق   از  مدیران  توسط  ذکرشده  مشکال
ب  در  هایافته  که  گرفت  قرار  تحلیل گردید   کدگذاری  اصلی  مقوله  4  و  فرعی  مقوله  18  گزاره،  254  قال
دهنوشته  هایگزاره  اساس  بر  سپس جه  کنندگان،شرکت   خود  توسط  ش درواقع   گردید،  تدوین   هاسن

نای  فرعی،  مقوالت نجه  طراحی  مب و   پایایی  بررسی  برای  بعد  مرحلۀ  در.  گرفت  قرار  پرسشنامه  هایس
مدل،  برازش  نتایج  بنابر:  هایافته.  گردید  استفاده   اس  آل  پی  اسمارت  افزارنرم  از  پرسشنامه،  روایی

تایج  توانمی  و  بوده  روایی  و  پایایی  واجد  شدهطراحی  پرسشنامه معتبر   را  آن  کاربرد  از  حاصل  ن
ی  برای  پرسشنامه  مشکالت،  بندیرتبه  برای.  دانست هایآسیب  حوزۀ  هایسمن  مدیران  تمام

یجه.  گردید  ارسال  تبریز  شهر  اجتماعی ازنظر   نهادمردم  هایسازمان  مشکالت   بندیرتبه  نتایج:  گیرینت
 وجودعدم   -2  مکان  بهایاجاره  و  ثابت  مکان  نداشتن  -1  هایمؤلفه  که  داد  نشان(  مدیر  133)  مدیران

ین  -3  اعضا  و  جامعه  در  گروهی  کار  فرهنگ  دولتی  هایدستگاه   رویۀ  وحدتعدم  و  گیر  وپادست  قوان
خت  و  مالی  منابع  و  اعتبار  کمبود  -4 فۀ  با  آشنایی  و  آگاهیعدم  -5  هاهزینه  نشدن  پردا وجودی   فلس

ذکور هایسمن مشکالت ترینمهم ترتیب به جامعه، در هاسمن ماهیت و .رودمی شماربه م

 کلیدواژه ها: 
 طراحی مشکالت، ها،سمن

 مشارکت روش پرسشنامه،
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های حوزۀ مسائل  ی سنجش مشکالت سمن طراحی و اعتباریابی پرسشنامه . خدیجه حاتمی خلجان، مریم قاضی نژاد، سوسن باستانی، فیروز راد
 اجتماعی 

 مسأله بیان و مقدمه 1
مدنی   افرادی   از   ترکیبی   عنوانبه   توان می   را   جامعۀ 

 قدرت وسیلهبه نه و سودآوری برای  نه که  کرد تلقی
  و   عمومی  اهداف  از  برخی  با  ارتباط   در  بلکه،  دولتی

  دولت   از  مستقل  و  گرفتهشکل  خودجوش   صورتبه
مدنی اگر  هستند.  باشد، یخ کوه مانندبه جامعۀ 

 و فوقانی  بخش نهادمردم   هایسازمان
یخ،   کوه آن تحتانی  قسمت و است مشاهدهۀآنقابل

 سیاسی احزاب رسمی، مؤسسات مردمی، هایگروه
 (۷۷-80:  2000  ،1ادوارد )  هستند اجتماعی هایشبکه و

مدنی   این   اخیر،  های دهه   در   عنوان   تحت  جامعۀ 
  سالمون )  استشده   نامیده"  انجمن  جهانی   انقالب "

  های سازمان   که  معنی  این  به  ،(1999.  2همکاران  و
  و   اهمیت  تعداد،  ازنظر  غیردولتی  و  غیرانتفاعی

 .اندیافتهافزایش  وسعت

 ایسابقه   داوطلبانه،  خدمات   سنت  ایران،  در
  نشان   ایران  اجتماعی  تاریخ  در  مطالعه  دارد.  طوالنی

در    امروزی   شکل  به  مدنی  هایسازمان  که   دهد می
جمله  من   دارند  قدمت  سال   150  از   بیشما    ۀجامع

  نیز  امروز   که  ایران  ایخیریه   تشکل   ترین قدیمی 
  اصفهان   ارامنه  زنان   فرهنگی   انجمن   دارد،  فعالیت

(.  135:  1381  فالح، )  دارد  قدمت   سال   106  که   است
  شهر   در  غیردولتی  نهادهای  گیریشکل   تاریخچه

  و   128۷  سال   به  مشروطه  انقالب  زمان  به  نیز  تبریز
  ورود عدم   و  تزاری  هایروس   توسط   تبریز  محاصره

  بعد .  گرددبرمی   قحطی  وقوع  و  شهر  در  غله  و  آذوقه
  این   خیرین  از  تعدادی  تبریز،   شهر  محاصره  پایان  از

  اولین   و  دادند  تشکیل  ایالتی  عمارت  در  انجمنی   شهر،
  به  کمک  و   خیریه  امور  انجام   در   انجمن   این   اقدام

  بود  ق 133۷ سال  در دارالعجزه تأسیس مستمندان،
  سرپرست بی   معلولین  و  بینوایان  از  ایعده   آنجا  در  که

  از   نقل  به  ،1385  خیاط،  حاجی )  شدندمی   نگهداری 
 (.123:  138۷ جباری،

 
1 Edward 
2 Salamon et.al. 

زم   ، یخ ی تار  و   ی مذهب  مناسب  یهانهیباوجود 
  ی گروه   و  یجمع  یهات یفعال  انجام  ۀنیزم  در  انیرانیا

  ط یشرا   از  ی رانتفاع یغ  ی هاتیفعال  الخصوص ی عل   و
ر   ی کی  اند،نبوده   برخوردار  یمناسب   ی هاشهی از 

خاص    یی ایجغراف  تیوضع  امر  ن ی ا  ی خ ی تار  و   یانهیزم
به   رانیا که  تاراست  چهارراه  و    خیعنوان  بوده  تمدن 

مس د  ریدر  تهاجم  و  است،    گران ی تجارت  داشته  قرار 
کشاورز  سنت  انضمام  زراعت   یبه    ان یرانیا  ی شگ یپو 

است.  کرده   جاد یرا در آنان ا   ی سازگار  یۀروح  ی که نوع 
د  طرف  زراعت   آنجا   از   گریاز  در    ۀ محدود  ی شگیپکه 

زم قطعه  کس  زم  ن یا  ، است  ینیهر    ی نوع   نیقطعه 
سا  یدور خوداتکا  نی ریاز  م  ییو  کشاورز    بخشد ی به 

ا روح  اجیاحتعدم   نیو  موجبات  ارتباط  تک    هیو 
عدم   یست یز نوعو  و  است  آورده  فراهم  را    ی اتحاد 

اجتماع م  ی تفرقه  م   انیرانیا  انیدر    شود ی مشاهده 
  ه یروح همراه   به  عوامل  ن یهمه ا  (31:  1357بازرگان،)

سال   ی طلبراحت   و  ییگراتجمل  در  در    ریاخ  ی هاکه 
ا است  رانیجامعه  گشته  هم  بهدست   ،حاکم  دست 

»»سرماداده  سطح  تا  مبنا  ««یاجتماع  ه یاند    یکه 
در    ،است  یرانتفاع یداوطلبانه و غ  یهات یفعال  یاصل

 کند.  دا یجامعه کاهش پ

رشد تعداد سمن   کهی درحال نشان از  ها در  آمارها 
نزد  حاضر  حال  در  و  دارد    هزار   20  به  کیکشور 

از    دارد،  وجود   کشور   در  نهاد مردم   سازمان   ن یا اما 
تنها   فعال   67تعداد  مابق   3درصدشان  و    ز ین  ی بوده 

سمن مه ین  ا ی  رفعال یغ کمی  توسعۀ  هستند  ها  فعال 
واقع در  و  نبوده  آنان  کیفی  توسعۀ  با    ت یهمراه 

ا  ن یب  ی همخوان  عملکرد  و  وجود  سازمان   ن یتعداد  ها 
وپنجه نرم  دست   ی ندارد و در عمل با مشکالت فراوان

از    ن یشیپ  قاتیتحق  در(.  32:  1399  ،یکنند )حاتمیم
فقدان اعتبار و    ت، یریمانند ضعف مد  یموانع متعدد

پا  مهارت    ،یاجتماع  گاهینداشتن  و  تخصص  فقدان 
نقش  سازمان  نی ا  یآگاهعدم   ،یاحرفه به  نسبت  ها 

جا جامعهخود    گاهیو  عضوپذ  ،در    ، یریضعف 
عدم   ی مال  منابع   ت یمحدود  در  و  فعال  حضور 

3 https://www.etemadonline.com/ 
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درونبه  یالمللن یب  یهاعرصه  مشکالت    ی عنوان 
شده نام  مسائل برده  بر  عالوه  سازمان  یاست    ی هاکه 

  ز ین  ی مشکالت  ،انددر درون خود با آن مواجه  ی ردولتیغ
فضا دارد  سازمان  نی ا   تیفعال  یعموم   یدر  وجود  ها 

شکل  فعال  یریگکه  مانع  سازمان   نی ا   تیو  با  را  ها 
  ف یبه: تعر  توانی موارد م   نیاهم ا   ازاست.  روبرو کرده 

  ، یردولتیغ  یهاسازمان  با   دولت   رابطه  نوع  نشدن 
و روابط سازنده در   مشترک یجمع  ت یوجود هو عدم 

پذ   ، یردولتیغ  ی هاسازمان  انیم و  درک    رش یفقدان 
ضعف آمار و    جامعه،  در  ی ردولتیغ  یهامان ساز   نقش

 . کردها در کشور اشاره  سازمان   نی اطالعات در مورد ا

  تبریز   شهر  در  گذشته  دهۀ  در   هاسمن  رشد
  و   وسعت   تعداد،  که  مچنانه  استبوده   چشمگیر

  و   نقش  و  یابد می   افزایش  هاسمن   این   پیچیدگی
 سطح  کنند،می   ایفا   اجتماع   در   بیشتری  قدرت

  کنار   در  اما  رودمی   باالتر  هاآن   از  نیز  انتظارات
  و   شناسیآسیب   به  باید  است،  متصور  که  انتظاراتی

  شود   پرداخته  نیز  هاسازمان  این  مشکالت   شناسایی
  خود   خدمات  و   هابرنامه  ارائۀ   در  هاسازمان  این   زیرا

  مشکالت   از  و   هستند  روبرو  ایپیچیده  هایچالش   با
  این   تنوع   و  تعدد  به  توجه.  برندمی   رنج  ایعدیده 

  بندیرتبه  و   تجربی  –  علمی  مطالعه  به  نیاز  مشکالت،
  بهبود   و   حلدر جهت    اقدام  برای   را   هاسمن   مشکالت

  تحقیقات   بیشتر.  سازدمی   ضروری  عملکردشان،
  اند نموده   اتخاذ   کیفی  رویکردی  عرصه  این   در   پیشین 

  استاندارد   پرسشنامۀ  نبود  آن  مهم  علل   از  یکی  که
  این   در  استبوده   مشکالت  این   کمی   سنجش   جهت 

  گام   در  تا  استبوده   درصدد  حاضر  پژوهش  راستا
  هایسمن   مشکالت  ترینمهم  شناسایی  به  نخست

  اعتباریابی   و  طراحی  با  دوم   گام  در  و  بپردازد  مذکور
 شده، شناسایی   مشکالت   بندیرتبه   جهت   پرسشنامه

  به   دهی اولویت   و  اتخاذ   در  را  یربطی ذ  مسؤولین
  وجود   بعالوه   و   دهد   یاری  مسیر  این   در  هایشان برنامه

  راه  تواند می   موضوع،   این  در   معتبر  هایی پرسشنامه
  امر  در  محققین،  سایر  برای  آتی  تحقیقات  گشای

  مشکالت   شناسیآسیب  نیز  و  وضعیت  ارزیابی
 .باشد  هاسمن

 

 تحقیق پیشینۀ 2
و    یرتأث  یل تحل»  تحقیق در ( 1400همکاران )   و   یعقوبی 

سازمان  مسائل  اهم  امردم   یهاتأثر  در  با    «یراننهاد 
مقاالت   و  کتب  مطالعه  از  را    مربوط استفاده  موانع 

پرسش  سپس  و  مقااستخراج    ی زوج   یسهنامه 
حوزه    یننفر از خبرگان و فعاالن ا  15  ین ب  را  شدهیهته

تکن  یع توز کمک  با  ر   یمتلد   یکو  سطح موانع    یبندا 
بنابر  کردند در    ۶پژوهش،    های یافته.  ضعف  عامل 

سازوکارها  ین،قوان د   ینظارت  ی فقدان    یدگاه مناسب، 
اهم به  نسبت  دولتمردان  جا  یتناقص    یگاه و 

عدم سمن ادراک  در    یتمشروعها،  ضعف  مردم،  نزد 
مردم    یحاطالع صحجامع و بروز و عدم   ی بانک اطالعات 

  ی که مشکل اساس   یعنوان مسائل اصلها به از سمن 
  یاست عامل س  ۷  ینها بودند و همچنبر سر راه سمن 

تأمسمن   یزدگ ضعف  مال   ین ها،  در    ی،منابع  ضعف 
همکار و  ب  ی ارتباطات  فقدان  سمن   ینمؤثر  ها، 

ن  ی اجتماع   یهسرما در  ضعف    ی انسان   یروی الزم، 
ظرف نشدن  فراهم  الزم    یتکارآمد،  بستر  توسط  و 

مد در  ضعف  و  راهبر  یریت دولت  ها  سمن   ی و 
عوامل به در   یدی کل  یعنوان  ی  ریتأث  بینین  ا  که 

اصل   گذاشته مشکل  م  ی و  حل  شناخته    کنندی را 
 شدند.

ب  ی پژوهش »الگو در( 1398پور )حبیب   ین رابطه 
سازمان  و  س  یردولتیغ  یهادولت    یی گذاراست یدر 

تحل  با«  یرانا  ی اجتماع روش    ی امحتو  یلکاربست 
تکن  یفی ک عم  یکو  با    ساختاریافتهیمه ن  یقمصاحبة 

نمونه ب  یبرف گلوله  یریگراهبرد  سازمان    21  یندر 
تهران    یردولتی غ شهر  در    دست   نتایج   این  به موفق 

  ی اجتماع   گذارییاستس  یت  عامل  یتواقع  که  یافت
  ی هاسازمان  یت دارد و موقع  ی دولت  یت ماه  یران، در ا 

ا  یردولتی غ   ینی، تزئ  یتیموقع  گذاری،یاست س  یندر 
س  واریه سا   یشی،نما  ی،ابزار نتا  یاسیو    یج است، 
  یردولتی غ ی هاداللت بر امتناع نقش سازمان  یقتحق

س تعب  ی اجتماع   گذارییاست در  به  امتناع    یریو 
س  ی محوراجتماع   یران ا   ی اجتماع   گذارییاست در 

 دارد. 
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به  1396)  بوزرجمهری و    جوانی   با    پژوهشی ( 
« روستاها:  مردم   های سازمان   وضعیتعنوان  در  نهاد 

و    گیری،شکل   فرآیند )منطقه   پیامدها آثار 
خوار(  روستاهایموردمطالعه   رشت    « شهرستان 

الزم  پرداخته  اطالعات    طریق از    تحقیق،  برایاند. 
با  نیمه مصاحبه   از    برگزیده   اینمونه ساختارمند 

  های سازمانفعال    اعضایو    مؤسسین   هیئت
بهردم م استدست نهاد  از   آمده  استفاده    فرایند با 

از  افتهی   بنیانی   نظریۀ  کدگذاری داد  نشان  ها 
در  سازمان  این   روی  پیش مشکالت    ترینمهم ها 

عدم   توانمی   روستاییمناطق   از  به  مردم  کامل  درک 
فقر   وجود  بودجه،  کمبود  روستا،  در  سمن  کارکرد 

ناموفق    فرهنگی، وج  قبلی  هایسمن تجربه  ود  و 
سمن   منفی   دیدگاه  مناطق  به  در  اشاره    روستایی ها 

 . کرد

  تحلیل»  تحقیق  در (  1397)   یخاچک   لطفی   و  رازقی
  های سازمان  پایداری   و  بقا  هایچالش  یشناختجامعه

  با   اجتماعی،   هایآسیب  حوزه  در   فعال   نهاد مردم 
گراند    روش   با   «دولت  با  هاآن   رابطه  بر  یدتأک

  منابع   تولید   برای   پایدار  روندهای   فقدان  دریافتند
  انسانی،   منابع  مدیریت   و   جذب   هایچالش   مالی،

  مشترک   های انگیزه   نبود   و  اجتماعی   سرمایه   کمبود 
  نگاه   نظارت،  و   ریزی برنامه   هایچالش   واقعی،

  مسائل   به   نسبت   جامع  و   کالن  دید   نبود   و   حداقلی
  ها سمن   درونی  هایچالش   ترینمهم   از  اجتماعی

  های مقوله  داد،  نشان   نتایج   همچنین.  استبوده 
  هاسمن  سایر با رابطه شهروندان،  و جامعه با رابطه

  ها سمن   سازمانی برون   هایچالش   از   دولت   با   رابطه   و
 . استبوده 

  ی هاسازمان  نقش »  1پژوهش   در (  2013)  یکاست
ا   ییروستا  منطق  در  غیردولتی به    یجه نت  ینهلند« 

مشکالت  سازمان  این  که  است  یافتهدست  با  ها 
  داشته   وجود  بخواهند  اگرها  . آنهستند  روبرو  فراوان

  مشکالت   کنار  در   وی .  شوند   روبرو   آن  با  باید  باشند
مشکالت  %58.9)  مالی به    و (  %33.3)  اداری ( 

 
1 Sitek, A 
2 Bhattacharya, S 

  اشاره (  %21.1)   محلی  مردم   مشارکت  و  عالقهعدم 
 .کندیم

تحق2016)  2پاتاچاریا  در  »مشکالت    یق( 
ا  «پاکستان  در   غیردولتی   یهاسازمان   یافته  ینبه 

مهم  یدرس سازمان  ینترکه    یردولتی غ  یهامشکالت 
از:   عبارتند  پاکستان    بسیار نام  ثبت   فرآیند  - 1در 

  هایسازمان   به  دولت  اگرچه  -2. است  پیچیده
  دلیل   به  اما  کند،می   فنی  و  مالی  هایکمک   غیردولتی 

  - 3. دارد  وجود  یرهاییتأخ  و   مشکالت   اداری  های رویه
- 5خاص    مناطق  در   کار   محدودیت   - 4  مالی   مشکالت 

  ناکامی   -5ها  بروکرات   و  سیاستمداران  نخبگان،ساد  ف
  تعهدات   انجام  در   غیردولتی  هایسازمان  از   بسیاری 

 شان،بودجه   میزان  و  منابع  نبودنعلنی   و  شانقانونی 
  یردولتی غ  هایسازمان  اطراف  در  راسوءظن    از  فضایی 

 .استکرده   ایجاد

)   3هونگ   یونگ همکاران  پژوهش  2011و  در   )
  ین ا  به«  NGO  مرکزی،  دولت  بهبود،  ونچوان،  زلزله»

مهم  یافته که  کردند  ا  ینتراذعان    ین مشکالت 
)سازمان از:   149ها  عبارتند  منتخب(    کمبود   - 1سمن 

(   39)   انسانی   نیروی کمبود  - 2درصد(    54بودجه 
)  NGO بین  در  منابع  ادغامعدم -3درصد(     35ها 

کمبود  - 5درصد(    29)  یادار   فضایکمبود  -4درصد(  
  ی محل  دولت  باتعامل  -6درصد(    29)  یاحرفه   دانش

س-7درصد(    23) درصد(    21)   قوانین  و   هایاست ابهام 
)  ییدتأعدم   - 8   2)  ی داخل  یریت مد-9درصد(    3مردم 

 درصد(.

 

 پژوهش ینظر چارچوب 3
تحقاز   در  که    شناسایی   برای  حاضر  یقآنجایی 

  مشارکتی   - عملی  روش  غالب   روش  هاسمن   مشکالت
کتابخانه  استبوده  روش    ادبیات  مطالعه  و  یاتا 

  و   رویکردهامرور  به   چندانی  نیاز  بنابراین  موضوع،
  در   تنها  و  ندارد  وجود  حوزه  این  با  مرتبط  هاینظریه

طور  به  ن پیشی  تحقیقات  در   که  عواملی   ترین مهم   باب

3 Yunong Huang 
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ب  استشدهیان  بمکرر   موردتوجه    نظریاتی   و  مطال
  مربوط   مشکالت   ازعبارتند    عوامل  این.  گیردمی   قرار

  ارتباط   سمن،  مدیریت  مالی،(  پایداری)  تأمین:  به
  بین   روابط  شبکه   و  قانونی   موانع   دولت،  با  سمن
 . هاسمن

 1پایدار  مالی  ین تأم 3.1
  ی هاسازمان  هایچالش   ترینبزرگ از    یکی 

و    چگونگی  یرانتفاعیغ   مالی   پشتیبانی حفظ 
  پایداری   جهانی،  سطح  در  است  NGO  هایفعالیت

  نامشخص   نهاد مردم   هایسازمان   از   بسیاری   مالی
  که   است   این   غیردولتی   سازمان  هر   اول   اولویت   است

  سازمان  اصلی  بودجه  که  کند  حاصل  اطمینان
ود )می   برآورده   پایدارصورت  به (.  4:  2014،اونسونگوش
 شامل  مالی   پایداری   ، (2002)  2عبدالکریم   گفتۀ  به

  درآمد   تولید  و  منابع   بسیج  مالی،   صحیح  مدیریت 
  که   اصلی  ارکان   و  است  مالی  تأمینی  خود/    داخلی 

  درآمد،   تولید  ظرفیت:  شامل  کندمی   ایجاد   را  پایداری
  مالی   مدیریت   خوب   هایشیوه   درآمد،  سازی   متنوع

  خوب   ارتباط   مدیریت   هایشیوه   و   استراتژیک
 (.24:201۷ ،3آکوال ) است گیرنده با  اهداکننده

ش مال یتأم  یهاوه یتنوع  منابع  بالقوه    ین  را 
 کرد  یبندگروه  یتوان به سه منبع اصل یم

توانند شامل  ی ن منابع میا  :ییاهدا  ی. منابع مال1
تأمیا اهدا،  باشند:  موارد  پروژه،  ین  بودجه  ن 

روی آنال  یمردم هایکمک    ی آورجمع    یدادهاین، 
 محورند. ره که معموالً پروژه یو غ ی مال هایکمک 

میا درآمدزا: های فعالیت.  2 منابع  توانند  ی ن 
در عضو یشامل  حق  اشتراک،  ی ت  ی افت  حق  ا 

ا اهداء و ارائه خدمات  یانتشارات، فروش محصوالت،  
نقدیغ کارکنان،  یر  داوطلبانه  کار  ساعات  ازجمله   ،

ر  یو غ  یره باشند که معموالً عموم یمشاوره و غم،  یتعل
 هستند. یاپروژه 

 
1 financial sustainability 
2 Abdelkarim 
3 ACHOLA A, E 

می ا :هاگذاریسرمایه .  3 منابع  شامل  ی ن  توانند 
سرما یهاسپرده  ،  یمال  یهایگذارهیثابت، 

سرما   ی امان  یهاهیسرما که    ی وقف   یهاهیو  باشند 
عموم  غی  یمعموالً  پروژهیا  )ه  یار  و    یلی هستند 

 (. 201۶، 4یسالو

  به   پرداختن   در   غیرانتفاعی   های سازمان  مداخالت
  افراد   نفع  به  اجتماعی-اقتصادی  هایچالش 

  پایدار   بودجه  تأمین  مستلزم   جامعه،  پذیریبآس
  و   ندارند  آن  بر   کنترلی   اغلب   که   است   اهداکنندگان

  بینند، می   پذیریب آس  مالیازنظر    را  خود ها  سازمان
  معرض   رد  هاآن   هایسازمان  پایداری   کهی طوربه

وابستگ1:  201۷  ،5یا )مابو   است  خطر   به   زیاد   ی (. 
 ایغیرحرفه   سیستم  یک  تواندمی   اهداکننده  بودجۀ

  این   بر  عالوه.  کند  پذیریب آس  سیستماتیک  طوربه  را
 گذارانسرمایه  دریافتند  مالی   پذیریب آس  هایسازمان

  به   را   خود   کنترل   که   دارند  تمایل  مالی   اهداکنندگان  و
ً   دهند.   گسترش  مالی   حوزۀ  از   فراتر   مناطقی   احتماال

  فعالیت توسعهدرحال  کشورهای  در   که  هایی سازمان
  بسیار   درآمدزایشان   رویکردهای  در   توانمندی   کنندمی

  پیشرفته   کشورهای  در  که  است  کسانی  از  کمتر
)آسکارمی   فعالیت جاگر   ینکلنل  ی کنند    (. 201۶،  6و 

  با   توسعهدرحال   کشورهای  در  هاآن   از   بسیاری 
  تعدیل   و   هاپروژه   لغو  ها،برنامه  چشمگیر   کاهش

 اقدامات  این .  دهندیم  پاسخ   بودجه  کمبود   به  نیرو،
  از   برخی  تعطیلی  و  اعتبار  به  رساندن   آسیب  به  منجر

  درنتیجه،(.  11:  201۷  یا،)مابو   استشده  هاسازمان
  یهاسازمان   برای  مسأله  ترینمهم   همچنان   پایداری

  توانندمی   که  هاییاستراتژی  تهیۀ  و  است  غیرانتفاعی
  و   جدید   منابع   بسیج   و   جایگزین   درآمد  تولید   برای 

  است ها  سازمان  این  اصلی  نگرانی  شوند،  تهیه  اضافی
 (.201۶ ی، و سالو یلی)ه

 

4 Hailey & Salway 
5Maboya 
6 Aschari-Lincoln & Jager 
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 دولت  با   هاسمن  ارتباط 3.2
  ها دولت   با   نسبت   و  ارتباط  در   هاسمن   ظهور   زمینه 

  هایسازمان   رابطه   بررسی  لزوم ،  کندمی   پیدا  معنا
  عوامل  تریناصلی   از   یکیعنوان  به   دولت  با  نهاد مردم 

  پیدا   بیشتری  ضرورتها  سازمان   این  پایداری  و  بقا
  هایمشارکت   برای  هاحکومت   که  اهمیتی .  کندمی

  و   تأسیس   برای   که   مقرراتی .  هستند  قائل   مردمی 
»  وجود  هاسمن   از  حمایت   در   که  تسهیالتیدارد 

  چگونگی  و شودمی  داده  قرار غیردولتی  بخش اختیار
  سازوکارهای   و   غیردولتی   و   دولتی   های سازمان  ارتباط

  مهمی   مسائل  ازها  آن  عملکرد  بر  کنترل   و  نظارت
، گذاردمی   تأثیر  هاسمن گسترش  و   رشد  بر  که  است

  تواننمی ها  سمن   بقای  و  ثبات  بررسی  در   بنابراین
 (.121:  1382  مقیمی،)  گرفت  نادیده   را  هادولت   نقش 

 تعامل  مختلف   هایاستراتژی  1 وانهیر  ساالمون
 گانهشش   طیفی   در   را  غیردولتی   هایسازمان   با   دولت 

به    یاستراتژ  -2  یبازدارندگ  استراتژی  -1  :شمردبرمی 
  یاستراتژ  -4  ینشگز  یاستراتژ   -3شناختن    یترسم

تعاون    یاری هم  یاستراتژ  -5  یابراز   ی استراتژ  -6و 
)جوان  استراتژ27:  1390  ی،مکمل  از    ی بازدارندگ  ی( 

  غیردولتی   های سازمان  های فعالیت   از  دولت  ی نگران 
  را   هاسازمان  این   دولت   که  ایگونه به   شودمی   ناشی

استراتژ  .داندمی   خود   ضد در  تر  نرم   های یدولت 
رسم  یردولتیغ  یهاسازمان   یج تدربه به    یت را 

آن   شناسدیم با  محدود  تعامل  وارد  مو    شود، ی ها 
استراتژعنوان به در  ن  ی،ابزار  یمثال  از    یاز دولت 

حما  یردولتیغ  یهاسازمان استفاده    یمال  یتبه 
ا   کند،یم   طرفهیک   یازن  یکبر    یاستراتژ   یندرواقع 

استراتژ  یمبتن در  اما  به    ینطرف  یاریهم  یاست، 
  مکمل   یراتژاست  .پردازندی م   یکدیگراز    یادگیری

  هایسازمان  تعامل  بر  تعامل  سطح  باالترین  عنوانبه
  ضعف   نقاط   در   مشارکت  طریق   از   دولت   و   غیردولتی 

  داللت   عمومی   اهداف  به  دستیابی   جهت  خود   قوت  و
 (264-265: 1390  ی،دارد )جوان 

 
1 Salamonvanheier 
2Najam 

م1999)  2نجم   ما  که  بود  معتقد  م  یتوانی ( 
بهمردم   هایسازمان را  "کارآفرنهاد  نان  یعنوان 

است" را  یند سیم و سه مرحله از "فراینیاست" ببیس
دهیتشک فرایل  که  طراح یم  تصور،  اجرا   یند    ی و 

عموم ا   ی اقدامات  فرآیاست.  مین  را  به  ی ندها  توان 
سیتنظ توسعه  برنامه،  اجرایم  و  است  یس  ی است 

کرد.  یتقس   و   دولت  میان  را  تعامل  نوع  چهار  نجمم 
  - 1:از  عبارتند   که   شمرد ی برم  نهاد مردم   هایسازمان

 . همکاری  -4  ابزاری - 3  تقابلی - 2  بیگانگی

با عنوان »نردبان مشارکت    یادر مقاله   3ن یارنشتا
شناسک یشهروندان«   سطح    یگونه  هشت  از 

در   را  الگویمشارکت  ازنظر    یک  کرد.  مطرح  نردبان 
پایارنشتا در  پله یترن یین  »فرن  نردبان،  و    یبکار یها 

ه آن  در  که  دارد  قرار  قدرتیدرمان«    ی برا  ی چ 
قابل  نشهروندان  ایتصور  به ی ست.  پله  دو  عنوان  ن 

»عدم  توص سطوح  میمشارکت«  پله یف    یهاشوند. 
ا چهارم  و  نردی سوم  »اطالعین  مشاوره«    ی رسانان.  و 

ا  در  درباره  یاست،  شهروندان  با  قدرت  صاحبان  نجا 
اتمام   یزانیم مشارکت  م از  درواقع  ی حجت  که  کنند 

شن و  از  یبشنوند  شهروندان  کردن  آگاه  شوند.  ده 
برنامهیحقا درباره  موجود  و    یهاق  حقوق  و  حکومت 

راه   یهات یمسؤول و  هنگام  یکارهاآنان  که  ی موجود 
ا  به  هیمشارکت  اما  است  محدود  سطوح  چ  ین 

نم   یریگیپ ازایگی صورت  هن یرد.  تضمیرو  از    ینیچ 
وجود  ییتغ موجود  وضع  )ارنشتا ر  :  19۶9ن،  یندارد 

»تسک1۷۷ بخشی(.  خشم«  ین  فرونشاندن  و  دن 
پله  بر    یاشهروندان  که  است  مشارکت  نردبان  از 

مدل آن  م  ی اساس  ارائه  مشارکت  که  ی از  شود 
بهره جهینت ضعاش  شهروندان  شدن  از  یمند  ف 

طر  یسهم آن  از  که  خشمشان  یاست  ق، 
به ینشی فروم و  تسکند  موقت  م یطور  ابند.  یی ن 

ر عنوان  ین سه پله از نردبان مشارکت را ز ی ن اینشتاار 
م  «ی شی نما  یطلب»مساوات دهد.  ی قرار 

باالتر  دیگرعبارتبه در  پله ی هنوز  نردبان،  یا   یهان  ن 
تفو  قدرت  شهروندی»شراکت.  کنترل  و  شده    « یض 

3 Arnstein 
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از مشارکت شهروندان    یتری واقع  ی هاعنوان شکلبه
م  ییشناسا مطرح  در  ی و  و    یهاپله شود.  هفتم 

کرس اکثر  شهروندان  و   یریگم یتصم  یهای هشتم. 
 آورند.ی را به دست م یتیر یحق کامل مد

دولت   راهکارهایی از    برخی  کمرنگ    برای ها  که 
نقش   نموده مردم  هایسازمان کردن  اتخاذ  اند، نهاد 

 :عبارت بود از

  فعالیت در    غیرمستقیمو    مستقیمدخالت   •
 غیردولتی  نهادهای 

از  سوءاستفاد • و    اقتصادی  نیازه  نهادها 
آن  ساختن  ازنظر  وابسته  خود  به  ها 

 اقتصادی،

امور   • زمام  سپردن  و  نهادها  بدنه  در  نفوذ 
 ها دست هواداران خود، آن

  پیمانکاران به    غیردولتی  نهادهای  تبدیل •
از    ۷9:  1384  نیا،)مسعود   دولتی  نقل  به 

 (. 28:  1391و همکاران،  یعنابستان 

ا  دهه   یراندر  گروه   ییجابه  یراخ  یهادر  ها  آنکه 
شکل  س  یده به  ا   یاسیسازوکار  دولت    ین بپردازند 

تک با  که  درآمدهاهیبوده  مستقل  به   ی نفت   ی بر  طور 
م   هایییاستس اتخاذ  شکل  کرده ی را  به    ی ده و 

اجتماع م   ی ساختار    وابستگی است.    ورزیدهی اهتمام 
جر  حاصل از آن من ی و درآمدها ی دولت بر منابع نفت

شکل س  یک  یریگبه  تمرکزگرا    یاسیساخت 
نه شده که  سازگاراست  جامعۀ    ی چندان   یتنها  با 

پ مانع  بلکه  ندارد  ن  یدایش مدنی  بازدارنده    یز و 
مستقل    یالتتشک  یاسیساخت س  ین هست. در چن

چندان   یمدن امکان  و  فعال  یبرا  یفرصت  و    یت ظهور 
 (.48: 1378و همکاران،  یی آبادندارند )دولت 

رو   ینقوان تعدد    یچیده پ  ی قانون  های یهو  و 
ا   ی جار  های یهرو ثبت  خصوص  ها  سازمان  ین در 

  ی دولت  یزانراست. مسؤوالن و برنامه  یگری مشکل د 
ماه به  ن  یگاهجا  یت،نسبت    ی واقع  یازهایو 

آگاه  یردولتی غ  یهاسازمان کاف   ی از  شناخت    ی و 
ن اتخاذ    این.  یستندبرخوردار  موجب    تصمیمات امر 

شتاب  و  واقع  از  در  دور  مسؤوالن  مقوله    این زده 
ا  ی نظارت  های یهرو   گرددمی در  دخالت  به    ین عمدتاً 

و  سازمان محدود  یا ها    یرمنطقی غ  هاییت اعمال 
 . گرددی منجر م

 

و پذ   ی ردولتیغ  یهاسازمان  نقش   رشی فقدان درک 
 جامعه  در

  ی هاسازمان  که  یمشکل  نیترمهم  اول   نگاه  در  دیشا 
  منابع   تی محدود  هستند،  روروبه   آن  با   ی ردولتیغ

  که   است  داده  نشان  تجربه   اما،  باشد  یمال
  گاه یپا  از   خود  هدف  ۀجامع  در  که   یی هاسازمان

  ن یا   به   توجه  بدون   برخوردارند  ی مناسب  ی اجتماع
  انجام   به  یمطلوب   نحو  به   را  شانی هاتیفعال  مشکل

  رش یپذ  از  رانیا   در  یردولتیغ  یهاسازمان  رسانندیم
بستندی ن  برخوردار   مناسب   یاجتماع   در   هاآن   شتری. 

  ارتباط   و  کنندی م  تیفعال  خود   بسته  حصار   درون
ً ینها  هاآن   محدود   هدفشان  جامعه  با  ارتباط  به  تا

  اقشار   ر یسا  با   ا یپو   و  مستمر  تعامل  ک ی  و   گرددیم
پا اندنکرده   برقرار   اجتماع نداشتن    در   ی اجتماع  گاهی. 

  و   سازمان  تیفعال  از  استقبال عدم   موجب   مردم  انیم
کارا  جهیدرنت مسازمان  ن یا   ییافت  .  گرددی ها 

ا  یوابستگ   اقتدار  لیدل  به  دولت  به  رانیجامعه 
  مردم  تا استشده  باعث  نفت درآمد از  یناش  دولت 

  ۀ عرص  در   را  ی مهم  نقش   یخصوص   بخش  و
 لیدال   نیا  به.  نکنند  فایا   یاقتصاد  یهاتیفعال

مدنی  لیتشک  یبرا  ندانیچ  ضرورت   و  جامعۀ 
  هنوز   ما   جامعه  مردم   طرف  از   ی ردولتیغ  یهاسازمان

از  سازمان  نیا  استنشده   احساس ارتباط    ک یها 
تعرکی)ارگان  یاندام و  بخش    شدهف ی(  دولت،  با 

  ستندیبرخوردار ن  ی المللن یب یهاو سازمان   یخصوص 
ذاکر  68:  1388  ،یمحمد) و  مدبر  از  نقل    ان، یبه 

1394 :22 .) 

انسان یریفقدان تخصص و مشکالت مد   ی ت منابع 
 سمن
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ج   عبارت   در   که  ایکلمه   تنها    و   است   نهفته  1او   یان 
  کند،می   تفکیک   غیرانتفاعی   سنتی   گروه  هر  از   را  آن

  فاقد  ایداوطلبانه  فعالیت  اگر  است،  سازمان  واژۀ
تنها نه   باشد  تخصصی  و  علمی  معنای  به  یدهسازمان

  از   تواننمی   بلکه   بود   نخواهد  موفق  خود   فعالیت  در 
  آن   دربارهاوها    جی  ان  به   مربوط   ادبیات  و   واژه

  داوطلبانه   رهبری   ساختار.  آورد  میان   به  صحبت
  مشکل   را  اهداف   به   نیل  غیرانتفاعی  هایسازمان

  ها،سازمان   دیگر  از  بیش  هاسازمان  این   در .  سازدمی
  برای   برنامه  -   قوی   مفهومی  چهارچوب   یک  وجود 
کل  اسمیت   موسسه)  نماید می   ضروری   اقدام   ین،بو 

بس(138۷ مقیمی،  از   نقل   به   وانیل  138۶ :1   از   ی اری. 
  ت یفعال  ی برا  ی کاف  تخصص  از   ی ردولتیغ  یهاسازمان

  الزم   یهاتخصص   ای  و  خود   موردنظر  یهاحوزه  در
.  ستندین  برخوردار  سازمان  و  ی گروه  کار  انجام  یبرا

  انجام   مناسب  طوربه  دیجد  علوم   از  یریگبهره 
.  است  محدود  نترنتیا   از  استفاده.  ردی پذی نم

  برخوردار   ینترنتیا   تیسا  از  هاسازمان   از  یاریبس
  هستند  تی سا  یدارا  که  هم  ییهاسازمان  ستند،ین

  عمل   به   آن   امکانات   از   مناسب   و   ی کاف  استفاده
  استفاده   با  هنوز   هاسازمان  ن یا  ارتباطات.  آورندی نم

  کار   دانش .  ردی پذی م  صورت   یسنت  ی هاروش   از
ا  یجمع بسسازمان  نی در  و  ندارد  وجود  از    یاریها 

آزمون   هاتیفعال و  تجربه  انجام  براساس  وخطا 
روش شوندیم ده  یها.  گزارش   ی گزارش    ی س ینو و 

امر   ن یاست که ا   فیها ضعسازمان   نی ا  انیدر م  جیرا
م پروژه   شود ی موجب  از  بودجه  جذب    یهاتا 

باشد.   ی المللنیب   ن یا   یعموم  روابط مشکل 
  ی سنت  یهاروش   به   هیتک  با   و  است  فیضع  هاسازمان

  سازمان  ضعف باعث  زی ن مسأله نی ا. ردی پذی م انجام 
.  گرددی م  جامعه  با   ارتباط  یبرقرار  و   خود  ی معرف  در

  ن یا   یرگذار یتأث  کاهش  موجب   خودنوبه  به   امر  ن یا
رسالت    جوامع  در  هاسازمان از  انحراف  و  هدف 

  از   ی ردولتیغ  یهاسازمان  از   ی اری. بسشودی سازمان م
  و   دارند  تیعضو   کارت  فقط  که  برخوردارند  ییاعضا

 . رسانندی نم   انجام به  سازمان در  یتیفعال چیه

 
1 NGO 

 روش پژوهش 4
سازمان  برای  مشکالت  به  مردم   یهاشناخت  نهاد 

م ده   ین بهتر  ید شا  رسدی نظر  مشارکت    ی روش 
  یقها در بستر تحقسازمان ینخود ا ین مسؤول ی عمل

برا  ینبنابرا   .باشد حاضر  پژوهش    یی شناسا  ی در 
سمن   ینترمهم عمل مشکالت  مشارکت  روش  از    ی ها 

رو طرداده   یآورجمع   یکردبا  از    های گروه   یق ها 
  با   که   طریق   این   بهاست  شده  استفاده  2متمرکز

اجتماع  همکاری  امور  سمن   -ی معاونت  در  امور  ها 
)که به   مدیران از یشرق  آذربایجان استان یاستاندار

م م   یشترینب  رسدی نظر  را  از    توانندی شناخت 
سمن  سمنمشکالت  باشند(  داشته  حوزۀ    یهاها 

اجتماع  تبر  ی مسائل  کارگاه    ی برا  یز شهر  در  شرکت 
با    دعوت  یارکتمش  یابیمسأله   کارگاه  و  آمد  عمل  به 

سمن  )   یی هاحضور  بودند  کرده  دعوت  قبول    49که 
 . یبرگزار شد 1400آذرماه  28  درسمن( 

شرکت   با  قوانپژوهشگران  مورد  در    ینی کنندگان 
از    یبرا کردند.  توافق  کارگاه  شدن  برگزار  بهتر  هرچه 

جلسه  ین قوان  ینب نظم  حفظ  شده  خاموش    ،توافق 
گوش  و    هایی بودن  همراه    گفتگوی   حق  رعایت تلفن 

بقمهم   یگراند از  ابتدا  بود  یه تر  بعدازآن   .
معرفشرکت  را  خود  )  یکنندگان  ( شکنییخ کردند 

برگه اخت  یدسف  یهاسپس  تا    یاردر  گرفت  قرار  آنان 
مورد از مشکالت    5حداقل    ،کنندگاناز شرکت   هریک 

م و  برگه   را  خود  مدیریت  تحت  سمنهم  عمده  ها  در 
شرکت   یادداشت  از  و  شد  کنند  درخواست  کنندگان 

و   خود  نام  ذکر  رو  نام از  بر  برگه    ی سازمانشان 
شد    ی آورها جمع کنند. در مرحلۀ بعد کارت  ی خوددار

پا  و از  برگه   یان بعد  در  شرکت   یهاکارگاه،  کنندگان 
تا   پژوهش پژوهشگران    یاراخت گرفت  قرار    حاضر 

افزار  ها با استفاده از نرم شده در کارتمطالب نوشته
ک   باال   برای .  گردد  بندیمقوله  و   ی کدگذار  یودامکس 

بار مرور و   ینها چندگزاره ها،بندیمقوله  دقت رفتن
تغ لزوم  صورت  مقوله  ییراتی در  شد.    های بنددر  داده 

گزاره  اساس  خود  نوشته  یهابر  توسط  شده 

2-focus group 
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سنجه شرکت  تدوکنندگان  درواقع  یدگرد   ین ها   .
مبنابه   فرعی مقوالت     و ها  سنجه   یطراح   یعنوان 

ز جداول  در  آن  شرح  که  گرفت  قرار    یر پرسشنامه 
درنها  است.  سنجه   یت آمده  برخاسته   یهابراساس 

استخراج  مقوالت  اول  ،شدهاز    ی طراح  یهپرسشنامه 
تأ   یدگرد از  پس  عده   ییدو  توسط  از    یاپرسشنامه 

  طریق   از  تحقیق  هایداده   ،هاسمن   یرانمد
  صورت   این  به  شد  یآورجمع   1الکترونیک   پرسشنامه

  و  فعال   افراد  به  مراجعه  با  تبریز  شهر  در  ابتدا  که
سمن  حوزه  در  بهسرشناس  زنجها  و    یروارصورت 

برف  گلوله  مد  ی روش  حوزه    یهاسمن   یران با 
از    آشنایی   اجتماعی   های یبآس و  گشت  حاصل 

آشناآن   یقطر امکان  آنال   یی ها  ارتباط  سا  ین و    یر با 
 پرسشنامه فراهم شد.  یلتکم یبرا یز،ن یرانمد

آمارها  با نبود  به  ن  یقدق  یتوجه  به    یزو  توجه  با 
  پستی   های پرسشنامه  در ی ده بودن نرخ پاسخ  یین پا

  مدیران   تمامی  برای   پرسشنامه  الکترونیکی،   و
حوز   های سمن در  آسفعال  و    ی اجتماع  هاییبه 

کودکان    زنان)  پذیریب آس  ی قشرها خودسرپرست، 
ب  و  سرپرست    مواد   به  معتادان  فقرا،  سرپرست،ی بد 

همراه    تلفن   تماس   شماره  که...(  و  جنسی   مسائل  و
  یهاسازمان   یمجاز  یهادر گروه   یابود و    موجودآنان  

عضو مردم  گرد  یتنهاد  ارسال    تعداد .  یدداشتند 
مستقبه   ی ارسال  یهاپرسشنامه   توسط )  یمصورت 

غمحقق  خود  و    مورد   1083(  یبرف   گلوله)   یرمستقیم( 
پرسشنامه و تعداد  داده   یلی تکم  یهابود  شده عودت 

بوده   283 که  پرسشنامه  آنجایی  از    در است. 

  پرسیده   سمن  فعالیت  حوزۀ  و  شهر  نام  پرسشنامه
سمن   یهاپرسشنامه  بود   شده به    یر سا   یهامتعلق 

حوزه  و  گرد   یگر د   یهاشهرها  درنها   یدحذف    یت و 
در حوزۀ مسائل    فعال سمن    133اطالعات مربوط به  

تبر  یاجتماع نرم   یل،تحل  یبرا  یزشهر    ی افزارهاوارد 
 . گردیدآل اس  یاس اس و اسمارت پ  یپ  اس

 

 پژوهش هاییافته 5
از کارگاه مسأله    حاصل های یافته  5.1

 ی مشارکت  یابی
کننده را  شرکت  یهاگزاره ی کدگذار  یج نتا  یرز  تصویر  

مهم  با  رابطه  نشان    ینتردر  سمنشان  مشکالت 
درمجموع    ی حاک   که  دهد یم که  است  آن  کد    254از 

ز   یی شناسا که  اصل   4مجموع    یرشدند  - 1  ی مقوله 
مالم فرهنگ-2  ی شکالت  مشکالت  -3  ی مشکالت 

قوان و  دولت  به  آموزش  -4  ینمربوط    ی، مشکالت 
اقرارگرفته و  اصل  4  یناند  مقوالت    ی مقوله  از  خود 

تصو شدهاستخراج   ی فرع در  که  )   یراند  جداول  تا    1و 
قابل 4 است.(  " 1  جدول )  یبندمقوله  مشاهده   )  

قوان  مشکالت و  دولت  به  رو   ین مربوط    های یه و 
نشان م" سمن ینظارت   اصلی   مقوله  این  که دهدی ها 

فرع   6  از ثبت-1  ی مقوله    ین قوان-2ها  سمن   یمشکالت 
رو نگاه  -4دولت    یتحماعدم -3  ی نظارت  های یه و 

س  یتیامن ده-5  یدولت  ینهادها   یاسیو    ی مشارکت 
 است.استخراج شده یضتبع - 6 یشی نما

 

  

 
یط کرونایحادث شدن شراعلت به 1  ی
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 " نظارتی   های یه و رو   ین " مشکالت مربوط به دولت و قوان   ی بند ( مقوله 1جدول ) 

ی  کدهای اولیه   مقوالت فرع
مقوالت  

 اصلی 
شار نظر  ثبتاعمال ف ر تمام مراحل  کالت نام -پروسه طوالنی ثبت -ناظران د ذاری  مش گ

ص واحد برای ثبتعدم  -هاسمن جود ارگان مشخ کیل سمن  عدم  -و قبال مردم برای تش است
بروکراسی اداری   به دلیل 

مشکالت ثبتی  
 ها سمن

ت و قوانین و رویه
ت مربوط به دول

شکال
م

ظارتی
های ن

 

جود قوانین جامع در زمینۀ عدم وم فعالیت سمن و   -قوانین دست و پاگیر - هاایجاد و تدا
دم -شفاف نبودن قوانین کان دسترسی به دستورالعملع های دولتی برای  ها و بخشنامهام

ف  ل نوف مخت ز اقشار و ص جود قوانین حمایتی برای سمنعدم-حمایت ا ین   -هاو نبود قوان
دید فعالیت اجتماعی  های اجتماعی مانند مناسب برای ثبت اشکال ج کارآفرینی 

 -غیرانتفاعی

 قوانین 

یهعدم ولت برای تک در د دم -ها بر سمنباورپذیری  ماد  عدم  -هاتعامل دولت با سمنع اعت
یست  حمایت -ها مسؤولین به سمن کیک ن ا تخصصی و به تف ها افزایی سمنبه توان -ه

ر سمن عدم -کاری ندارند  رای تشکیل یا عضویت د گیزه ب های الزم  مشوقعدم -ایجاد ان
ه از سربازان نخبه  برای اعضای تشکل د کسر خدمت سربازی برای آقایان، استفاد ها مانن

ل امریه و... به و کار بلد به شک نوان نخبه  ر حمایت از  عدم -ع دهای دولتی د ی نها هماهنگ
اجتماعی یا سازمان دارایی و  مثل عدم هاسمن ین  هماهنگی وزارت کشور و سازمان تأم

دم -ور اقتصادی ام امات و شخصیتع تانی در حمایت  همکاری مق های استانی و شهرس
ای دستگاهسپاری فعالیتبرونعدم -مالی ی به سمنه  هاهای دولت

حمایت  عدم
 دولت 

یت سمن کیک فعالیتعدم -ها آگاهی کم سازمان نظارتی از ماه های سیاسی از  تف
یت دعدم -های غیرسیاسی فعالیت بینانه به سمن -ر فعالیتتأمین امن   -هانگاه بد

ر به عملکرد مؤثر سمنعدم ی بعضی سمن-هااعتقاد و باو و خطا لکرد اشتباه  ها و  عم
و سعی در از بین بردن سمنرقیب دانستن سمن-هاکل سمنها بهتعمیم آن ها بجای  ها 

د-رقابت و تعامل سالم یقی افرا حق ی افراد سیاسی در شخصیت  صیت حقوق   تعمیم شخ
 هایی اخیر ورود نیروهای غیرمتخصص نظامی در سال -هادر سمن

و   نگاه امنیتی 
سیاسی  

تی   نهادهای دول

مشورت نکردن با سمن ا شور و  ی مسؤوالن -ه ن   -مشارکت نمایشی و غیرعمل داد یت  اهم
ر مقطع انتخابات به سمن نها د   -ها ایجاد سازوکارهای ایفای نقش برای سمنعدم -ها ت

ر اداره جامعه های سمنبر سر راه فعالیت تراشیمانع  ها برای مشارکت د

مشارکت دهی  
 نمایشی

سهیالت ز سمن -توزیع غیرعادالنه ت دن بعضی ا سته بو گاهواب دست دولت    -های خاصها به 
جه و نیز جذب کمکتوانسته با ایجاد سمن ته و تخصیص بود های نهادهای  های وابس

خارجی برای آن لقهها مدنی  گیرندح ا از آن بهره ب ی مالی ایجاد کند که سمن نماه هر    -ها
برخوردار می و ... بیشتر  تی دارند از امکانات  ی و حکوم ی که اعضای دولت   -شودسمن

ر اساس برنامهمتأسفانه حمایت یها و توانمندیها ب  ها نیست. ها و شایستگ

  تبعیض 

 

"2  جدول )  یبندمقوله سمن یمال   مشکالت  (  ها  " 
  ی مقوله فرع 3از  ی مقوله اصل ین که ا   دهد ی نشان م

مال- 1 منابع  و  اعتبار  نشدن    یکمبود  پرداخت  و 

اجاره-2ها  ینههز و  ثابت  مکان  مکان  نداشتن  - 3بها 
و    یمال   یتحمادم ع اعضا  توسط  ثابت  و  مستمر 

 است. استخراج شده  یان،حام
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 " مالی   مشکالت "    ی بند مقوله (  2جدول ) 

مقوله  
 اصلی 

ی   کدهای اولیه  مقوالت فرع
ت مالی 

شکال
م

 

تبار و منابع   کمبود اع
مالی و پرداخت  

 ها.نشدن هزینه

یه مالی مؤسس ی - ضعف بن دفتر و متصدی  ل بیمه شخصی  بیمه نبودن اعضا و   -مشک
یاری کارهاعدم شارکتشان در بس یوهها با آشنایی سمنعدم -م های جدید کارآفرینی و  ش

و مالیات  -تأمین مالی زینه آب و برق و ... برای سمن  -دارایی  ا مانند مجتمعه های ه
د  سمن -گردد صنعتی حساب می تصادی شدن گاه اق ن پرداخت  عدم -ها بیشتر بن توا

و هزینه یحقوق پرسنل   های جار

نداشتن مکان ثابت  
کانو اجاره  بها م

یان می نداشتن مکان ثابت ریزش اعضا و حام بها جز  پرداخت اجاره  -شود که موجب 
است هزینه تیارشان  اگر برای سمن-های باالی سمن  تاً رایگان در اخ های نوپا مکانی موق

این سمن اده شود  یشتری پابرجا میها بهقرار د حتمال ب دفتر و محل    -مانند ا نداشتن 
خودشان باشد  ر مالکیت   کار مستقل که د

حمایت مالی  عدم
ر و ثابت   مستم

توسط اعضا و  
 حامیان

و حمایت مالی طوالنیعدم مقطعی بودن   -مدت از سوی اعضا تعهد به همکاری 
طول زمان - های مالی اهداکنندگان حمایت ر  یان اولیه د  ریزش اعضا و حام

 

" 3  جدول )  یبندمقوله ها  " سمن یفرهنگ   مشکالت  ( 
  ی مقوله فرع  5 از  اصلی  مقوله این  که  دهد ی نشان م

مال-  1 منابع  و  اعتبار  نشدن    یکمبود  پرداخت  و 

اجاره-2ها  ینههز و  ثابت  مکان  مکان  نداشتن  - 3بها 
و    یمال   یتحمادم ع اعضا  توسط  ثابت  و  مستمر 

 است. شده  استخراج یان،حام
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 " فرهنگی   مشکالت "    ی بند ( مقوله 3جدول )   

مقوله  
 اصلی 

ی   کدهای اولیه  مقوالت فرع
ت فرهنگی 

شکال
م

 

و ارتباط  عدم همکاری 
ر سمن  ها با یکدیگ

کاری سایر سمنعدم -هاارتباط مستمر بین سمنعدم م  -هاهم اطالع از فعالیت  عد
ابت غیرسالم بین سمن -ها و موازی کاری سایر سمن ریرق و تخ ر ها   ب یکدیگ

تمایل مردم به  عدم
ز موضوعات   حمایت ا

جدید )موضوعات غیر  
 ای( خیریه

دم قبال از فعالیتفرهنگ پایین جامعه که باعث ع های علمی و  پذیرش و است
ی تا در زمینۀ  حمایت  -شودفرهنگی سمن م ر است  ت ها در زمینۀ کودکان و فقرا بیش

دی و ...  در   -حقوق شهرون من را صرفاً  دارند. مردم س خیریه آن قبول   شکل 

آگاهی و آشنایی با  عدم
فلسفه وجودی و  

ها در  ماهیت سمن
 جامعه 

سبت به فعالیتعدم نایی کافی مردم ن تظار داشتن درآمد از  آش های داوطلبانه و ان
داوطلبانه در سمن م  -فعالیت  ی به عنصر مردمعد )اجتماعنگاه مدن هاد    -محور( ن

ر توسعه درک نمیحتی مسؤولین نیز  نداهمیت سمن را د ی  عدم  -کن جایگاه ارزش
عریف نشدن دقیق   -های داوطلبانه و قانونی برای بهبود این سرزمینبرای فعالیت ت

ر کشور بی د وطلبانه  -اصول کار داوطل ز کار دا ظارات شغلی ا  انت
جود فرهنگ کار  عدم و

ی در جامعه و   گروه
 اعضا

اعضا و نبود اخالق  اختالف ساهلنظر  دارا و ت ی اعضا پیگیری   -م اختالفات شخص
ل می د اهداف سمن را مخت امعه نهادینه   -کن مشورت در ج - فرهنگ همکاری و 

اعضا تک -است نشده م -روی  د  تعهد به اهداف سمن ع

ماد مردم عدم  اعت

ی ح م یمردم ترجی ریق سمندهند ب دان کمک کنند تا از ط ها مانند  واسطه به نیازمن
ی اخیر طبیعی چون زلزلههای بحران ر جلب حمایت  -ها د تمدین محالت  های گاه مع

ز گلوگاههای مردمبرخی سازمان -هاترند تا سمنمردمی موفق ی ا ساد  نهاد یک های ف
و سوءاستفاده آناقتصادی ده.اند  تماد مردم گردی اع لب   ها موجب س

 

ها  سمن "  یآموزش  مشکالت  ( "3  جدول )  یبندمقوله
  ی مقوله فرع   4از    ی مقوله اصل  ین که ا  دهد ی نشان م

سمن  - 1 در  کاردان  و  متخصص  افراد  - 2کمبود 
- 3  یو دانشگاه   یپژوهش   -  یارتباط با مراکز علم دم ع

آموزش آموزشوعدم   ی مشکالت    یاز موردن  ی هاارائه 
آموزش سمن نظام  در    ی برگزارعدم - 4کشور    ی ها 

برا  یآموزش   یهاکارگاه سوسمن   یمطلوب  از    ی ها 
 است.شده  استخراج ،مرتبط ی نهادها
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 " ی آموزش   –   علمی " مشکالت    ی بند ( مقوله 4جدول ) 

لی  اص ی  مقوله   کدهای اولیه  مقوالت فرع
ت آموزشی 

شکال
م

 

و   کمبود افراد متخصص 
 کاردان در سمن 

اساتید مجرب و مطلع عدم حضور عدم  -های فرد محور آموزش -حضور 
ی  -ها  افراد یا مدیران مؤثر در سمن ت جتماعی ح متخصصین علوم ا

ر تشکیل و اداره سمن د شگاه سهم چندانی  د دان  -ها ندارنداساتی
 ها درک درست از مدیریت نوین سمنعدم

  -ارتباط با مراکز علمی عدم
شگاهی   پژوهشی و دان

معی به سمنپرداخت رسانهعدم ها از  مندی سمنبهرهعدم  -ها های ج
وسیما دم -تبلیغات در صدا د بسترهای پژوهشی میدانی ع   -وجو

بگان عدم  -ها با مؤسسات عالی آموزشی ارتباط سمنعدم ارتباط با نخ
خانوارهای نیازمند  -دانشگاهی  ی منسجم از   نبود بانک اطالعات

موزشی وعدم ارائه  مشکالت آ
های موردنیاز  آموزش

ام آموزشی  ها در نظسمن
 کشور

آموزش  نع فرهنگی منسوخ در  و عدم -وجود موا آموزش تخصصی 
رجع صدور پروانه-مستمر  موزش در م احد آ لوم  -نبود و نبود دانش ع

تانه  ر کار انسان دوس  اجتماعی د

ری کارگاهعدم های برگزا
آموزشی مطلوب برای  

ز سوی نهادهای سمن ها ا
 مرتبط 

ز سمنتوانهای برگزاری کارگاه ون نیازسنجی ا ی -ها افزایی بد ر برگزا
دیران جدیدکارگاه لی با سرکار آمدن م کفایت  عدم  -های تکراری قب

 های آموزشی دوره

 

اشاره    یشناسدر قسمت روش   تریش طور که پهمان 
گزاره   بر  یدگرد خود  نوشته  یهااساس  توسط  شده 

سنجه شرکت  تدوکنندگان  است    یدهگرد   ینها 
فرع مقوالت  مبنابه   ی درواقع    ی طراح   ی عنوان 

براساس    گرفته  قرارپرسشنامه    وها  سنجه و 
استخراج   یهاسنجه مقوالت  از  شده برخاسته 

طراح  تشدهی پرسشنامه    یان پاسخگو  از.  اس
تجرب  شدخواسته   به  توجه  فعالیاتشبا  از  ر  د  یتان 

ازنظر  سمن، مشکالت )سنجه  را    صفر  از  اهمیت،ها( 
 . کنند یی بنددرجه  10 تا

 برازش مدل  5.2
برا  در حاضر  روا   یی ایپا   یبررس  ی پژوهش    یی و 

مع   ت ی قابل  اعتماد،  تیقابل   یارهایپرسشنامه، 
قابلیبیترک  ییا ی)پا  یساختار  نانیاطم اعتماد    ت ی(، 

)م همگرا  اعتبار    انس یوار  نیانگیشاخص، 

واگرا  استخراج  اعتبار  و  در    دیگرد  استفادهشده(  که 
ترت به  مبتنآ   ت یوضع  ب یادامه  محاسبات    ی ن  بر 

 است.شدهگزارش  smart plsافزار نرم 

بارهااعتماد  تیقابل سنجش  بحث  در    ی عامل   ی : 
  ک ی  ی هاشاخص   ی محاسبه مقدار همبستگ  ق یاز طر

از   آن  مقدار  اگر    توانی م  باشد،  شتریب  4/0سازه، 
وار  جهینت شاخص   ن یب  انس یگرفت  و  آن،    یهاسازه 

بوده    شتر یآن سازه ب  یریگاندازه  یخطاها   انس یاز وار 
قابل )  تیو  است  موردقبول  آن  و    یداور اعتماد 

شاخص    یج نتا   (.1392،رضازاده چهار  مورد  در 
  برای  عاملی بار  که  است آن گویای ها مشکالت سمن 

  بعد  برای،  65/0  مالی  بعد   برای،  63/0  دولتی  بعد
  88/0  میزان   به   آموزشی   بعد  برای ،  92/0  فرهنگی 

 . گرددی م  ییداساس برازش مدل تأ یناست و بر هم
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 سمن   مشکالت   سازه   ییدی تأ   ی عامل   یل ( تحل 1نمودار ) 

 

محاسبه    از  پس   مرحله  این  در  است   ذکر به  الزم
گو   ی،عامل   یبارها عامل   یی هایه آن  بار  از    یکه  کمتر 

اندازه  4/0 مدل  از    در   گردیدند  حذف  یریگداشتند 
گو  حاضر  سمن   اعتماد »  یه مدل  به  سازه    «هامرم  از 

فرهنگ  عامل  یمشکالت  بار  علت  از    ی به    0/ 4کمتر 
 ید حذف گرد 

ایبیترک  یایی)پا  یساختار  یناناطم  یتقابل   ین (: 
اندازه  ینان اطم  یت قابل  یب ضر را    یریگابزار 

ا سنجدیم کار    یایی پا  یریگاندازه  ی برا  یارمع  ین .  به 

  یایی تر است، پاکرونباخ ارجح   یآلفا   یارو از مع  رود یم
آلفا  یبی ترک به   یبرخالف  که  ضمنکرونباخ    ی طور 

بر    یدارد متک  یکسانیهر شاخص وزن    کندی فرض م
در    یقی حق  ی عامل  ی بارها است  سازه  مدل    یک هر 

  ید کل با  یایی پا   یبضرا   ی اهداف اکتشاف   ی مناسب برا
از  بزرگ  برا   6/0تر  تأ  یو    7/0از    یدبا   ییدیاهداف 
مطابق  کوچک   95/0از    وتر  بزرگ  باشند،    نمودار تر 

ضرا 2) همه  و  بزرگ  7/0از    یب(،  هستند    95/0  ازتر 
بنابرا کوچک  هستند   گیریاندازه  مدل   صحت   ین تر 

 (. 1392،و رضازاده داوری )  شودمی  تأیید
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 سمن و ابعاد آن   مشکالت   یبی ترک   یایی پا   ( 2نمودار ) 

 : همگرا اعتبار

ا همگرا:    ی همبستگ  زانیم  یبررس  به  اعتبار  نی اعتبار 
  ن یانگیم  با   خود)شاخص(    سؤاالت  با   سازه  هر
خود    یهاشاخص  با  سازه  هر  نیب  مشترک  انسیوار

)هیم د   ریپردازد  از    114:  2014  گران،یو  نقل  به 
(  AVE)   یزانم  ینالزم به ذکر است ا(.  139۶پور  حسن 

دست روش  ممحاسبه  یبه  حاصل  و    یانگین شده 

بارها دوم  توان  مجموع  از  متغ  یعامل   یگرفتن   یرسه 
اول  مرتبه  ،  (۶3/0)  دولتی   مشکالت  یعنی  پنهان 

و  94/0)  فرهنگی  مشکالت(  ۶5/0)  مالی   مشکالت  )
آموزش  ا(  88/0)   یمشکالت  به  توجه  با    کهین است. 

همگرا    یارمع  یبرا  یبحران  یزانم است    5/0اعتبار 
براAVE)   یزانم  یجهدرنت را  همگرا  اعتبار  سازه    ی ( 

  میزان   از   باالتر   که استاست    63/0سمن    مشکالت
 . داردقرار  ییدمورد تأ  واست  بحرانی 

 

 
 ها چهار سازه مرتبه اول مشکالت سمن   ی برا   ی اشتراک   یر ( مقاد 3نمودار ) 

 

 𝐴𝑉𝐸 =
0/63

2

+ 0/65
2

+ 0/92
2

+ 0/88
2

4
= 0/63 

  شود ی م   یدهسنج  صورتین بد   یارمع  ین اعتبار واگرا: ا 
م چه  داده به  یزانکه  سازه    یک  ی،تجرب   یهاواسطه 

واقعبه د  ی صورت  سازه  )ه  یزمتما  یگراز  و    یراست 
حسن   2014:  104  یگران،د از  نقل    در ،  (139۶پور  به 

برا  یقتحق روش    یحاضر  از  اگر  و  اعتبار  سنجش 
استفاده  ی عامل  یبارها که  شدهمتقابل  است، 

شاخص    ی خارج  یعامل  ی بارها  د یبا   آن   براساس 
سا با  بزرگ مرتبط  بارهازه،  همه  از  در    یعامل  یتر  آن 
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  نشان (  5جدول )  جیباشد نتا  گرید  یهاارتباط با سازه
با    یهاشاخص   یخارج  ی عامل  یبارها  دهد یم مرتبط 

آن در ارتباط   یعامل  یتر از همه بارهاهر سازه، بزرگ 

سازه  بنابرا  گر ید  یهابا  واجد    ن یاست  پرسشنامه 
 اعتبار واگرا استاست. 

 
 پرسشنامه   ی واگرا   اعتبار   ج ی نتا (  5جدول ) 

 

واجد    شدهی برازش مدل پرسشنامه طراح  جی نتا  بنابر
روا  ییا یپا م   ییو  و  از    جی نتا  توانی استاست  حاصل 

 کاربرد آن را معتبر دانست 

اولو ها:  مشکالت سمن   یبندرتبه از   بندییت بعد 
پاسخگوسمن   مشکالت توسط    ی هاداده   ،یانها 

از   استفاده  با   فریدمن  یبندرتبه  آزمونحاصل 
)  یجنتا  یدگرد  یبندرتبه م ۶جدول  نشان    ،دهدی ( 

  درصد   5  از  کمتر  داری معنی  سطح   و   دو  خی مقدار   
معن  بنابراین   است   نوع )  یرهامتغ  ین ب  داریی تفاوت 

م در  براآن  یتاهم  یزانمشکالت(    یان پاسخگو   یها 
 وجود دارد.

 

 

 

 

مشکالت   
 آموزشی 

مشکالت  
 دولتی 

مشکالت  
گی   فرهن

مشکالت  
 مالی

در بین سمنعدم یه همکاری_  جود روح  0/ 45 9۶/0 39/0 ۶1/0 ها و
جودی سمنعدم سفه و نایی با _فل  0/ 45 0/ 83 40/0 ۶0/0 ها آش

نایی با ماهیت_ فعالیتعدم  0/ 3۷ 0/ 5۶ 32/0 0/ 38 های داوطلبانه آش
خیریهعدم  31/0 0/ ۷9 4۶/0 ۶2/0 ای تمایل به حمایت_ از موضوعات غیر 

ی در اعضا عدم جود فرهنگ_ کارگروه  41/0 88/0 0/ 45 0/ ۷0 و
ر نظام آموزشی  ارائه آموزشعدم موردنیاز سمن_د های _

 کشور
82/0 43/0 ۶1/0 20/0 

_در سمن   3۶/0 ۶4/0 30/0 ۷۷/0 کمبود افراد متخصص 
 41/0 ۶2/0 32/0 0/ 80 ارتباط_ با مراکز علمی عدم

ری کارگاهعدم های آموزشی مطلوب برای سمن از  برگزا
 سوی نهادهای مرتبط 

۶۶/0 51/0 51/0 25 /0 

 15/0 3۶/0 0/ ۶8 0/ 25 وپا گیر قوانین دست
 28/0 40/0 0/ ۷3 4۶/0 _نمایشی مشارکت دهی  

 34/0 34/0 0/ ۷3 31/0 تبعیض 
 22/0 18/0 42/0 30/0 مشکالت ثبتی 

ولت عدم  23/0 49/0 0/ ۷3 44/0 حمایت د
جاره و ا  ۷۷/0 34/0 2۶/0 29/0 بهانداشتن مکان ثابت _

نعدم تمر حامیا _ مس  0/ 80 51/0 0/ 25 0/ 35 حمایت مالی
_منابع مالی  تبار و   0/ ۷۶ 0/ 35 28/0 29/0 کمبود اع
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 ها سمن   مشکالت   ی بند رتبه   فریدمن،   ی بند رتبه   آزمون (  6جدول ) 

  

 236/150 ضریب کای اسکوئر 

 17 درجه آزادی 

ی ریسطح معن  0.000 دا

  های سازمان  مشکالت  معیارهای  برای  بندیرتبه  نتایج
  که  است  ذیل  نمودار  و   جدول   شرح  به  نهادمردم 

  مشکالت   ترینمهم   زیر  هایمؤلفه   دهدمی   نشان 
 :رودمی  بشمار  هاسمن

 مکان  بهااجاره  و ثابت  مکان نداشتن •

  و   جامعه  در   گروهی  کار   فرهنگ   وجود عدم  •
 اعضا

  رویه   وحدتعدم  و  گیر  وپادست   قوانین •
 دولتی  های دستگاه

  نشدن   پرداخت   و  مالی  منابع  و   اعتبار  کمبود •
 ها هزینه

آشنا  یآگاهعدم  • وجود  یی و  فلسفه  و    ی با 
 ها در جامعهسمن  یتماه

 

 ها مشکالت سمن   ت ی اهم   ی بند ( رتبه 7جدول ) 

 میانگین رتبه مؤلفه
ا مکاننداشتن مکان ثابت و اجاره  5/11 به

 14/11 وجود فرهنگ کار گروهی در جامعه و اعضا عدم 
ر و عدم قوانین دست  07/11 های دولتیدستگاهوحدت رویه وپا گی

 69/10 هاکمبود اعتبار و منابع مالی و پرداخت نشدن هزینه
 49/10 ها در جامعهآگاهی و آشنایی با فلسفه وجودی و ماهیت سمنعدم 

سط اعضا و حامیان عدم   29/10 حمایت مالی مستمر و ثابت تو
 26/10 های دولت از سمن برای مشارکت، جدی نیستدرخواست

نارائه آموزشوعدم   88/9 ها در نظام آموزشی های موردنیاز سم
 57/9 ها با یکدیگرهمکاری و ارتباط سمنروی و عدم روحیه تک 

 54/9 حمایت و تسهیلگری دولت عدم 
عات جدید عدم   51/9 تمایل مردم به حمایت از موضو

 02/9 پژوهشی و دانشگاهی  -ارتباط با مراکز علمی عدم 
 95/8 هادولت نسبت به بعضی از سمنتبعیض 

ی سیاسی دستگاه  71/8 ها های دولتی نسبت به سمندید امنیت
وب برای سمنبرگزاری کارگاهعدم   69/8 هاهای آموزشی مطل

تخصص و کاردان در سمن  35/8 کمبود افراد م
 23/8 گذاریمشکالت ایجاد و ثبت و نام

عالیتآشنایی کافی اعضا از ماهیت عدم   11/5 های داوطلبانه ف
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 یریگجهیو نت یبندجمع 6
مشکالت    ینترمهم   یی شناسا  ی پژوهش حاضر برا  در

مسائل  یهاسمن مشارکت    از  اجتماعی،  حوزۀ  روش 
رو  ی عمل طرداده   یآورجمع   یکردبا  از    های گروه   یقها 

ا است  گردیده   استفاده 1متمرکز طر   ین .  از    یق امر 
مد  49مشارکت   از  م  یران نفر  نظر  به   رسدی )که 

م  یشترینب را  سمن   توانندی شناخت  مشکالت  ها  از 
شهر    یحوزۀ مسائل اجتماع   ی هاداشته باشند( سمن 

گرد   یزتبر مجموعیدحاصل  شده  ذکر مشکالت    ۀ. 
مد بوده   254شامل    یران توسط  اگزاره    ین است. 

ز گزاره در    مقولۀ   4  و  فرعی  مقولۀ  18  یرمجموعۀها 
)   ید گرد   ی کدگذار  ی اصل از:  عبارتند    مشکالت   - (1که 

قوان و  دولت  به    ثبت   و  ایجادمشکالت  - 1)   ینمربوط 
- 3  دولت  گریتسهیل  و   حمایتعدم   - 2  یگذارنام   و
  های دستگاه  رویۀوحدتعدم   و  وپاگیردست   ینوانق

ها  سمن   از   بعضی  به نسبتدولت   یضتبع-4  ی دولت
  به   نسبت  دولتی  ایهدستگاه  سیاسی  امنیتی  دید  -5

  برای   سمن  از  دولت  یهادرخواست - 6ها  سمن
  - (2) (دارد  نمایشی   جنبه  و   نیست  جدی  مشارکت،

مال    و   مالی   منابع   و   اعتبارکمبود  - 7)   یمشکالت 
  و   ثابت  مکان  نداشتن  -8.هاهزینه   نشدن  پرداخت

  ثابت   و   مستمر  مالی  حمایتعدم   -9  مکان  بهااجاره
فرهنگ(  3)  حامیان  و   اعضا   توسط   - 10)  ی مشکالت 

  - 11  یکدیگر  با  هاسمن   ارتباط  و  همکاریعدم 
  یرو غ  جدید  موضوعات  از   حمایت   به  مردم  تمایلعدم 

  وجودی  فلسفه  با  آشنایی  و  آگاهیعدم  - 12 یایریهخ
  فرهنگ   وجودعدم   - 13  جامعه  در  هاسمن   ماهیت  و

اعتماد مردم به  عدم   -14  اعضا  و  جامعه  در  گروهی  کار
آموزش4)ها  سمن مشکالت    افراد   کمبود   - 15)   ی( 

  مراکز   با  ارتباطعدم   - 16  سمن  در   کاردان   و   متخصص
  آموزشی   مشکالت   - 17  دانشگاهی   و   پژوهشی   -   علمی 
  نظام   در  هاسمن   موردنیاز  هایآموزش  ارائهوعدم 

  آموزشی   هایکارگاه   برگزاریعدم   -18  کشور   آموزشی
 ( مرتبط نهادهای سوی  از  هاسمن  برای  مطلوب

 
1-focus group 

گزاره  بر  خود  نوشته  یهااساس  توسط  شده 
سنجه شرکت  تدوکنندگان  درواقع    ید. گرد   ین ها 

فرع  مبنابه   ی مقوالت    و ها  سنجه   یطراح   یعنوان 
گرفت.   قرار  مدل   یج نتا   بنابرپرسشنامه  برازش 

طراح  پا   شدهی پرسشنامه  روا   یایی واجد  و    ییو  بوده 
دانست    یجنتا  توان یم معتبر  را  آن  کاربرد  از  حاصل 

مذکور نشان داد    ۀحاصل از کاربست پرسشنام  نتایج 
مکان    بهااجارهنداشتن مکان ثابت و    -1  یهاکه مؤلفه

گروهعدم   - 2 کار  فرهنگ  اعضا    ی وجود  و  جامعه  در 
گدست   ین قوان  - 3 عدم   یر وپا  روو    یه وحدت 

اعتبار    -4  ی دولت  یهادستگاه مالکمبود  منابع  و    ی و 
هز نشدن  آشنا  یآگاهعدم   -5  هاینهپرداخت  با    یی و 

ماه  یوجود  ۀفلسف جامعهسمن  یتو  در    به  ،ها 
مسائل   هاسمن  مشکالت  ترینمهم  ترتیب   حوزۀ 

 . رودمی  بشمار تبریز شهر در  اجتماعی 

  یشین، پ یقاتتحق درطور مکرر به  مشکالت این 
شمرده  به شدهمهم    ی مال   مشکالت  ،مثال عنواناند 

تمامسمن در    مشکالت   جزو   یشینپ  یقات تحق  یها 
سمن  اول  شمردهدرجه  مورد  شدهها  در  است 

دولت   و   زاده  معمار  تحقیق  هاییافته   ی،مشکالت 
  برای   که  بود  آن   از  حاکی  نیز(  1385)  طینتپاک 

  هاتشکل   مشارکت  غیردولتی،  هایتشکل   اثربخشی
 ملتعا  توانایی   و  دولت  هایگذاریسیاست   در

  های چارچوب   عامل  و   است   نیاز   دولت  با   سازنده
  های تشکل  خصوص   در  دولت   محدودکننده  قانونی

  عمده   گانههشت   عوامل  ترینمهم  از  غیردولتی 
  اهدافشان   به  دررسیدن  ها  NGO بازدارنده

 شناختیجامعه   تحلیل»  تحقیق   در  است بوده 
  فعال   نهاد مردم   های سازمان  پایداری   و   بقا   هایچالش 

  ها آن   رابطه  بر  تأکید  با   اجتماعی،  هایآسیب   حوزه  در
  سال   در   خاچکی   لطفی  و   رازقی   توسط   که   «دولت  با

  میان  دوطرفه   اعتمادی بی   است   گرفتهانجام   1397
  و   دولتی   نهادهای  گشودگیعدم   ها،سمن   و  دولت 

  و   معیارها  نبودن  مشخص  و  اداری   سیستم  ضعف
  بین   رابطه  در  چالش   به  منجر  دولت  نظارتی  سازوکار

پور    یب حب  یق تحق  در .  استشده   دولت   با   ها سمن



 

103 

 .105تا  81 صفحات  .1401زمستان  و  پاییز .20 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

های حوزۀ مسائل  ی سنجش مشکالت سمن طراحی و اعتباریابی پرسشنامه . قاضی نژاد، سوسن باستانی، فیروز رادخدیجه حاتمی خلجان، مریم 
 اجتماعی 

ن1398) بود    ین ا  دیمؤ   یجنتا  یز(    واقعیت   کهامر 
  ماهیت   ایران،  در   اجتماعی   گذاریسیاست   عاملیت  

  این   در   غیردولتی   های سازمان  موقعیت   و   دارد  دولتی 
  نمایشی،   ابزاری،   تزئینی،  موقعیتی  گذاری،سیاست

  طریق  همان   به  که   حالی  در .  است  سیاسی   و   وارسایه
  های سازمان  برای   مناسب  محیطی  تواندمی   دولت   که

  هم   غیردولتی  هایسازمان  کند،  فراهم  غیردولتی 
  از   استفاده  با   را  هادولت   توسعۀ  کار  دستور  توانندمی

  مردمی   سطوح  در  نوآورانه  و   پذیرانعطاف  هایروش
  شامل   که  کنند  اجرا  کارآمدتر  و  تراقتصادی   طوربه

زمینۀ  دولتی   ادارات  از  کمتری  هایهزینه   کار   در 
.  باشد  اجتماعی  رفاه  مؤسسات  مدیریت   یا  و  اجتماعی 

 برای تالش در  را فنی و محلی  دانش بین شکاف  هاآن
 رویکردهای و  کنندمی پر  بلندمدت یهاحلراه یافتن

 هایسازمان   به دانش انتشار و مسائل حل در جدید،
 ۀلیوسبه محلی هایسازمان با ارتباط طریق از  دیگر

ارتباط به پیوستن  یالمللن یب هایسازمان با شبکۀ 
  و   حاتمی  از  نقل  به  2009  ،1سیچسکو )  دهندمی  ارائه

 (. 24:  1399  همکاران،

 پیشنهادها 

  و   جراید  ها،رسانه  هایظرفیت   از  استفاده •
 ً   شناساندن   برای   صداوسیما   خصوصا

  در   هاآن   های فعالیت   انعکاس   و   ها سمن
 . جامعه

  و   هاکارگروه   در   هاسمن   از   استفاده •
  ها فرمانداری   و   هااستانداری   هایکمیته

  بخصوص   الیتغیر  و  ثابت   عضو  یک  عنوانبه
  هر   فعالیت  موضوع  با  مرتبط  هایکمیته  در

 .سمن

  با   هاسمن   در   مشارکت  افزایش  •
  ایبیمه   تسهیالت  ارائه  مانند  های تشویقی 

  تأمین  بیمه  یارانه  ها،سمن   قراردادهای   برای
  کار تمام   و   ثابت  اعضای   برای   اجتماعی 

  در   هاسمن  نیروهای جذب  تسهیل ها،سمن
  این   کردن  مقرر  غیردولتی،  و  دولتی  اشتغال 

 
1 Ciucescu 

  عنوان به  هاسمن  در   فعالیت  که  موضوع 
  همچنین   و  شود  لحاظ   بکار  اشتغال   سابقه

  در   مستمر  فعال   جوانان   سربازی  کسر
  حاضر  پژوهش  میدانی  هاییافته.  هاسمن

  و   هاسمن  که  کرد  روشن  نکته  این
  مالی   مشکالت  با  نوپا  هایسمن   خصوص به

  مثال طور  به  هستند.   روروبه  ایعدیده 
  از   هاسمن   از  بعضی  که  گردید  مشاهده

  سمن   مکان   سردر  بر   سمن   تابلوی   نصب 
  تابلو   نصب  کهدرحالی )  کنندمی   خودداری

  بیشتر  معرفی  و  شناسایی  باعث  تواندمی
  های کمک   و  منابع  جذب  و   محیط  در  سمن

  بیان   شدیم   جویا   را  علت   وقتی .(  گردد  بیشتر
  انرژی   هایهزینه  تابلو   نصب   با  که  کردند

  و   خانگی   غیر  مشترکین   سطح  در   برایشان
  بار مالی   دارای که گرددمی   محاسبه  صنعتی

  وضع   همچنین .  هاستسمن   برای   مضاعف
 تضعیف  باعث   هاسمن   فعالیت  برای  مالیات

  هایی سمن   و  گرددمی   هاسمن   بیشتر
  ترجیح   مالیاتی  مسائل  خاطر  به  که  هستند

  سوی   از   شناسایی   و  مجوز   بدون   دهند می
  مغایر   این   و  دهند  ادامه  فعالیتشان  به   دولت 

سیاست    تقویت   بر  ابتنا  در   دولت   کلی   با 
  به   هاسمن  مدیران از  بسیاری  هاست.سمن

  هایسمن   مورد  در   که  داشتند  باور   نکته  این 
  برای   دولتی  هایحمایت   لزوم  تأسیس  تازه

 . دارد ضرورت  جامعۀ مدنی تقویت

  تخصصی،  های سمن   فعالیت   کیفیت   ارتقای •
طر   و   عالی   آموزش  نهادهای  با  ارتباط  قیاز 

 موردنیاز.  تخصصی کادرهای  تربیت 

  مداراي   افزايش   خودمحوری،  كاهش   با   •
و    یمندضابطه  ميزان  افزايش   اجتماعي،

  اعتماد   افزايش   افراد،   ی ریپذت یمسؤول
  در   گروهي   كار  به   تمايل   ميزان  اجتماعي، 

  این   به   توجه  با  نی بنابرا  یابد می   افزايش   افراد
  کار   فرهنگ  وجود عدم»  مؤلفه  که  امر
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در    را  رتبه  دومین«  اعضا  و   جامعه  در   گروهی
  است  داشته  هاسمن   مشکالت  انیم

وپرورش  آموزش  نظام  در  دارد   ضرورت

  کار   آموزش  جهت  در  هاییبرنامه  کشور،
  اجتماعی   مدارای  هایمهارت   و  تیمی

 . گردد تدوین...و

 

 منابع
  تحلیل:  فقر  و  مشارکت(.  1387)  حبیب  جباری،

  مدار  اجتماع  مشارکت  نقش   شناختیجامعه
  رسالة   ،تبریز  شهر  در   فقر  از   خروج  امکان   بر

 . تهران دانشگاه  دکتری

شایان، حمید،    بوزرجمهری، خدیجه،  جوانی، خدیجه،
  هایسازمان   وضعیت(.  1396) قاسمی، مریم  

  گیری، شکل   فرآیند:  روستاها  در   نهاد مردم 
  موردمطالعه  منطقه  پیامدها   و   آثار

  های پژوهش .  رشتخوار  شهرستان   روستاهای
 . 152- 167  ،(1)8  ،ییروستا

  و   دولت  رابطه  بررسی  ،(1390)   فاطمه  جوانی،
  و   شیگتومی  رویکرد  با   نهاد مردم   هایسازمان

 نامهپایان   ،آن  بر  مؤثر  اجتماعی   عوامل
 . شمال   تهران   آزاد   دانشگاه   ارشد،   کارشناسی

فیروز،    راد،  مریم،  نژاد،  قاضی  خدیجه،  خلجان،  حاتمی
  فراتحلیل (.  1399) سوسن    باستانی،

  حوزه  در  گرفته  صورت  هایپژوهش 
  علل   بر  دیتأک  با  نهاد،  مردم   هایسازمان

  ها، سازمان  این   در  افراد   مشارکت 
 ،(2)9  ،توسعه  و  اقتصادی  یشناسجامعه

46-23 . 

  و   دولت   بین  رابطه  الگوی(.  1398)  کرم  پور،حبیب
  یگذاراستیس  در   غیردولتی   هایسازمان

  نهادهای   یشناسجامعه  ایران،  اجتماعی 
 . 231- 255  ،(13) 6 ،اجتماعی

قاسمی،  پور، حسن    ساخت،(.  1396)وحید    آرش، 
  برای   ایسنجه  ارائه  و  مدل   برازش  و  طراحی

  مجله .  فرهنگی  سرمایه   سنجش 
 . 55-95،(2- 1) 17  ایران، شناسیجامعه

 سازیمدل (.  1393)   آرش  رضازاده،  علی،  داوری، 
:  تهران.  PLS  افزارنرم   با  ساختاری  معادالت

 . دانشگاهی  جهاد انتشارات سازمان

  موانع (. 1379) فاطمه  شعبانی، عشرت،  ی، آباددولت 
نافه.  ایران  در   ها NGO ساختاری .  ماهنامه 

 . 48- 54 ،7-5 یاپیپ

  تحلیل (.  1397)بهنام    خاچکی،  لطفی.  رازقی،
  پایداری   و  بقا  هایچالش   شناختیجامعه

  حوزه   در  فعال   نهادمردم   هایسازمان
  ها آن   رابطه  بر  تأکید  با   اجتماعی،   هایآسیب

  نهادهای   شناسی جامعه .دولت  با
 . 97-128 ، (11) 5 اجتماعی،

تقويت  1381)  لقامهفالح،     با   هاتشكل   ارتباط (. 
.  محلي  هايسازمان  و  هاشهرداري   دولت،

  هاي تشكل   ارتباط   مقاالت   مجموعه 
 . 121- 130  دولت، با  مردمي  داوطلبانه 

شایان،اکبری عل  عنابستانی،   حمید،   جاللیان،  حمید،  ، 
(.  1391)رضا    خسروبیگی،   علی،  لو،   تقی

  مشارکت   بر   مؤثر  ساختاری   عوامل   تحلیل
  روستایی   نواحی   توسعه  در   روستاییان

  استان -ایجرود   شهرستان  موردی  مطالعه
  جغرافیایی   علوم  کاربردی  تحقیقات .  زنجان

 . 25-45،  (24) 12,  ( جغرافیایی علوم )

مدنی(.  1384)  حسین .  مسعودنیا   نهادهای   و   جامعۀ 
  و   اداری  علوم.  ایران  در  غیردولتی 

 .119- 135 ،17(  2) ،اقتصاد

  جوهره   سازمانی،  اخالق  (.1387)   سیدمحمد،  مقیمی
  ، مدیریت  فرهنگ  کارآمد،  سازمانیفرهنگ

 . 63-88 ،17 شماره



 

105 

 .105تا  81 صفحات  .1401زمستان  و  پاییز .20 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

های حوزۀ مسائل  ی سنجش مشکالت سمن طراحی و اعتباریابی پرسشنامه . قاضی نژاد، سوسن باستانی، فیروز رادخدیجه حاتمی خلجان، مریم 
 اجتماعی 

  غیردولتی   های سازمان(.  1382)   محمد  سید  مقیمی،
- 124 ،3،  مدیریت  فرهنگ  مجله.  کارآفرین

95. 

  نقش (.  1394)  مهدی،  ذاکریان،  هللا،روح   مدبر، 
  در «  YNGOs»  جوانان  غیردولتی  های تشکل

.  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  منافع  کسب

  شماره   جوانان   و   ورزش  راهبردی   مطالعات
29، 96-77 . 

پگاه،    بابلی،   نوشیروان   سارا،  محمدی،   .الهام  یعقوبی،
  و   تأثیر  تحلیل(.  1400)  ی هاد خانمحمدی،

  در   نهادمردم   های سازمان  مسائل  اهم  تأثر
  راهبردی   مطالعات  فصلنامه  ایران،

 . ۷4-100  ،(40)  11 عمومی، گذاریسیاست

 

Abdelkarim, R.T. (2002). The Long Term 
Financial Sustainability of the 
Palestinian NGO sector. Welfare 
Association Consortium 1-32. 

Achola A, E. (2017). Influence of financial 
sustainability factors on growth of 
NGOs in Kenya (Doctoral dissertation, 
Maseno University). 

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen 
participation. Journal of the American 
Institute of planners, 35(4), 216-224. 

Aschari-Lincoln, J. & Jäger, U. P. (2016). Analysis 
of determinants of revenue sources for 
international NGOs: Influence of 
beneficiaries and organizational 
characteristics.  Nonprofit and Volun      
-tary Sector Quarterly, 45(3), 612-629. 

Bhattacharya, S. (2016). Civil society in 
Pakistan: functioning and challenges. 
South Asian Journal of Multidiscipli        
-nary Studies, 3(3), 24-45. 

Edwards, M. (2000). NGO rights and 
responsibilities. A new deal for global 
governance. London: The Foreign 
Policy Centre. 

Hailey, J. & Salway, M. (2016). New routes to 
CSO sustainability: the strategic shift 
to social enterprise and social 
investment. Development in Practice, 
26(5), 580-591. 

Hair, Joseph et all. (2014) A primer on partial 
least squares structural equation 
modeling (SMART PLS-SEM), SAGE 
Publications. 

Huang, Y. Zhou, L. & Wei, K. (2011). 5.12 
Wenchuan earthquake recovery 
government policies and NGOs' 
participation. Asia Pacific Journal of 
Social Work and Development, 21(2), 77-
91. 

Maboya, M. (2017). Exploring the funding 
challenges and financial sustainability 
trends of selected non-profit 
organisations in South Africa (Doctoral 
dissertation, University of Pretoria). 

Najam, A., Young, D. R., Koenig, B. L& Fisher, J. 
(1999). Strategy and structure in 
managing global associations. 
Voluntas: International Journal of 
Voluntary and Nonprofit Organizat        
-ions, 10(4), 323-343. 

Onsongo, G. K. (2012). Strategies adopted by 
Non governmental organizations to 
achieve Financial sustainability in 
Kenya (Doctoral dissertation). 

Salamon, L. M. (1999). America's nonprofit 
sector: A primer. Foundation Center 
Publishing. 

Sitek, A. (2013). Role of NGOs on Rural Areas in  
Poland. Economic and Social 
Development: Book of Proceedings,774- 
807. 

 


