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هاي اصلي آن به شمار از مولفه است و مشاركت گروهي مردمتشكل هاي غير دولتي نهادي پويا است؛ كه راهكاري مناسب در توسعه منابع انساني 

تواند نقش موثري در رضوي ايجاد شده، كه مياز جمله تشكل هاي غير دولتي است كه در روستاهاي خراسان  باشگاه كشاورزان جوان رود.مي
نقش اين تشكل غير دولتي در بررسي اين تحقيق با هدف  روستاييان داشته باشد.اتكايي  روستايي با تكيه بر مشاركت و خود مديريتفرآيند 

. تحقيق حاضر از نوع كاربردي است كه پي برده شود تشكل در مديريت روستاييتوسعه پايدار روستايي صورت گرفته تا به نقاط قوت و ضعف اين 
به صورت پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق اعضاي باشگاه كشاورزان جوان در روستاهاي شهرستان تربت حيدريه و نمونه مورد 

كاري اعضا با شورا و دهيار با همعضو كه به صورت تصادفي دو مرحله انتخاب شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه  100مطالعه تحقيق 
بزرگترين مشكل پيش روي اين تشكل كمبود بودجه و بي اعتمادي مردم به اين و نيز از جمله نقاط قوت در مديريت روستايي  35/4ميانگين 

مديريت توسعه و ر جهت توان از پتانسيل آن دميتوسط نهادهاي دولتي پشتيباني از اين تشكل  با ،لذا باشد.جوانان مي گيانگيز بيو  تشكل
 روستايي بهره گرفت.

 .، باشگاه كشاورزان جوان،توسعه پايدارتشكل هاي غير دولتي -ها كليد واژه

 

1. 0Bمقدمه 

در جامعه  بعد از اصالحات ارضي و با حضور دولت و تغييراتي كه
روستايي پديد آمد، بسياري از سازمانهاي مشاركتي و مردمي و 
سنتي رو به نابودي نهادند و سازمانهايي تشكيل شدند كه با بافت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ جامعه روستايي هماهنگي نداشتند. 

كردند و بر اين گونه سازمانها مشاركت ساختگي مردم را طلب مي
راي جلب مشاركت مردم به زور و قدرت حسب شرايط، گاه ب

هاي اقتصادي، مردم را به گشتند و گاه از طريق صرفهمتوسل مي
كردند. در چنين شرايطي روستاييان مشاركت تشويق مي

خوداتكايي شان را از دست دادند و در عمل به دولت وابسته 
. به طوري كه تمام امور روستايي كه قبل از آن عمدتاً ]4[شدند.

شد به دست دولت صورت مشاركت محلي روستاييان انجام ميبه 
افتاد و دولت را همه كاره و دخيل در تمامي امور روستا كرد. 

-برخوردهاي پدرساالرانه و باال به پايين مأموران دولتي توانمندي
هاي مشاركتي را از روستاييان گرفت ونوعي بي ها و قابليت

ها تقويت كرد برآيند آن، اعتمادي و وابستگي به دولت را درآن

كاهش سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي غير نفتي بود 
]8[ 
بعد از انقالب با ايجاد گروههاي بسيجي و جهادي در زمينه آباد  

سازي روستاها گرايش روستاييان به اتكا و اتصال به نيروي 
از يك سو و ميل فراوان مأموران دولت به -يعني دولت -قدرتمند

زدايي از سوي ديگر، موجب شد ليت و كوشش در محروميتفعا
كه مشاركت حول محور جهادگر و يا مأمورات دولت به فعاليت و 

زدايي از سوي ديگر، موجب شد كه كوشش در محروميت
مشاركت حول محور جهادگر و يا مأمور دولتي شكل بگيرد و به 

نگتر محض محدوديت فعاليت اين افراد، مشاركت روستاييان كمر
اگر در گذشته فقط وزارت كشاورزي و عمران روستايي  ]5[شد 

متولي بخش روستايي بودن، بعد از انقالب نهادها و ارگانهاي 
مختلفي از جمله جهادسازندگي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي، 
سازمان تعاون، بنياد مستضعفان، كميته امداد امام خميني، بنياد 

خالت كرده كه كارشان بيشتر مداخله شهيد و... در امور روستا د
گري و وابسته شدن روستاييان به نيروهاي دولتي و از بين رفتن 

 
 روستايي مديريتتشكل هاي غير دولتي بر  نقش

  با تاكيد بر باشگاه كشاورزان جوان

 1 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي خديجه جواني

 kh_javani2000@yahoo.comواحد خضري دشت بياض ،مدرس دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي1
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غير  و تشكل هايو كمرنگ شدن سازمانها ]1[روحيه مشاركت 
 اند.شده دولتي

به صورت  "هاي مردمي و روستايي داوطلبانه سازماندر حالي كه 
همه توليدكنندگان به يند انتقال و توانمند كردن آابزار الزم فر

روند خصوصاً توليدكنندگان و كارگران كوچكتر روستايي  كار مي
ستد در  و دست آوردن اقتصاد مقياس و قدرت داد  كه براي به

 و برخي از ساز كنند.  گيري تالش مي جايگاه بازار و عرصه تصميم
پيشبرد اهداف توسعه پايدار و كارهاي اصلي اجتماعي جهت 

 ]6[ برند  مي ها سود ماهنگي اجتماعي از اين سازماناطمينان از ه
هاي مهم پيش با توجه به اينكه موضوع توسعه پايدار از چالش

روي كشورهاي در حال توسعه است. توسعه پايدار  فقط با تمركز 
بر رشد اقتصادي حاصل نمي شود بلكه كشورهاي در حال توسع 

وجود را تقويت و براي رسيدن به توسعه پايدار بايد نهادهاي م
هاي  اين گروه از سازمان.]9[نهادهاي مورد نياز را ايجاد كنند 

داده هاي اجتماعي و مدني روستايي نسبت  روستايي به سازمان
هاي مردمي روستايي  سازمان"شوند يعني به انواع گوناگوني از   مي

هاي حمايتي كه در  تحت كنترل اعضا و شبكه و "و داوطلبانه
نمايند و اهدافي  ضا آن را كنترل و حمايت مالي ميدرجه اول اع

ها عبارتند از  كنند. اين گروه اند دنبال مي را كه اعضا تعريف كرده
 هاي كوچك غير هاي روستايي و كشاورزي و نيز گروه تعاوني
، يا رسمي كه مردم روستا نقش پر رنگ و مشاركت فعال رسمي

مشاركت جوانان در دارند از جمله تشكلهاي مردم نهادي كه با 
روستا ها ايجاد شده باشگاه كشاورزان جوان مي باشد كه از نكات 

باشد. اين تحقيق در بارز آن حضور جوانان در اين تشكل مي
روستايي از جمله  تشكل هاي غير دولتيصدد بررسي عملكرد 

باشگاه كشاورزان جوان در روستاهاي شهرستان تربت حيدريه 
 .باشدمي

2. 1B:مباني نظري 

2,1. 6Bتعريف تشكل 

گروهي از افراد كه براي تحقق هدف يا اهداف مشخص و مشترك 
گرد هم آمده و در شكل رسمي (زمينه قانوني) و غير رسمي 

 پردازند.(زمينه عرفي) به فعاليت مي

2,2. 7Bهاانواع تشكل 

 در ايران دو نوع تشكل مردمي وجود دارد:
 هاي مردمي و سنتي و غير رسميالف: سازمان

 نوين و جدي رسمي ب: سازمانهاي

2,3. 8Bهاي سنتيهاي تشكلويژگي 

 داشتن ارتباط مستحكم و مداوم با مردم
-هاي مردمي و خصوصي براي تأمينوابستگي بيشتر به كمك

 نيازهاي مالي
 تأكيد بر رفع نيازهاي مبرم مردم
 ارائه خدمات مشخص و ملموس

 هاي دولتي و محيطيمقاومت و دوام در برابر فشارها و محدوديت

2,4. 9Bهاي نوينهاي تشكلويژگي 

 باشنداز نظر تعداد، رو به افزايش مي
 اكثر وابستگي زيادي به دولت دارند

كنند و كمتر به نيازهاي المللي توجه ميهاي بينبيشتر به روند
 مردم

 از ظرفيت هاي بااليي برخوردارند
 ]10[باشند اكثر آنها تحت تأثير دولت مي

2,5. 10Bتشكلهاي كشاورزي 

وع زيادي در تشكلهاي بخش كشاورزي وجود دارد گستردگي و تن
كه هر كدام داراي ماهيت، كاركرد، ويژگي حقوقي، مأخذ قانوني، 

باشند. به مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشكل و ... متفاوت مي
ها و تحت عناوين عنوان نمونه شركتهاي تعاوني در انواع زمينه

ر قالب كنند ضمن آنكه دمختلف تشكيل شده و فعاليت مي
كنند هاي شهرستاني، استاني و مركزي نيز فعاليت مياتحاديه

تشكل هاي غير هاي و . از آنجا كه هدف اين بررسي تشكل]3[
باشد دورنماي با تأكيد بر باشگاهاي كشاورزان جوان مي دولتي

كلي از سازماندهي تشكلها در بخش كشاورزي مورد توجه قرار 
 گيرد.مي

2,6. 11B حضور از موفق نمونه هاييNGOs  در كشورهاي
 مختلف 

دركشورهاي مختلف در حال توسعه نهادهاي محلي نقش مهمي 
آوري به منظور توسعه پايدار در تغيير سختار سنتي و اشاعه فن

-اند كه به چند مورد به طور خالصه اشاره ميبه دولتها ايفا كرده
 شود.

كامبوج: با توجه به اقتصاد متكي به كشاورزي كامبوج و 
براي حمايت و تهسيل  NGOsاورزي خانواري و معيشتي، كش

حضور كشاورزان در زمينه توسعه پذيرش و گسترش تكنولوژي 
 -1دند: اند و مسائل عمده زير را پيگيري نموپايدار حضور يافته

دستيابي حمايت از كشاورزان كوچك؛ حمايت سياسي و نهادي؛ 
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 قانوني كشاورزان خرده پا به اراضي قابل كشت.
ويتنام: در كشور ويتنام، نهادهاي محلي در قالب انجمنهاي 
كشاورزان در تغيير ساختار كشاورزي براي افزايش توليد و درآمد 
روستاييان، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و ارتقاي 

 استاندارهاي زندگي مردم مشاركت فعال دارند.
رينه اي ديايي از سابقهتايلند: در كشور تايلند نهادهاي روست

ند و ضمن اجراي طرحهاي فقرزدايي، نقش مهمي را در برخوردار
آورن منابع براي كمك به مردم روستايي به جاي دربه حركت 

 كنند.دولت ايفا مي
تايوان: در تايوان انواع جوامع محلي روستايي از قبيل: انجمن 
كشاورزان، انجمن مردان ماهيگير، انجمن عمران روستايي و ... 

رند كه نقشهاي مختلف: پشتيباني منابع ارائه خدمات فعاليت دا
رساني، ارزشيابي و ترويجي، آگاه كنندگي بسيج نيروها، اطالع

هاي عمران ري ارتباط و ... را در طول برنامهرابازخورد، برق
 اند.روستايي ايفا كرده

پاكستان: تشكلهاي غير دولتي روستاييان كه برخي از طرحهاي 
اند و توسط بانك روستايي را بر عهده گرفتهتوسعه كشاورزي و 

جهاني مورد ارزشيابي قرار گرفته كه عملكرد موفقيت آميزي 
اثربخشي مشاركت اعضاي اين تشكلها  ياند و دولت برااشتد

 ]9[ريزي خاصي را تدارك ديده است برنامه

2,7. 12Bمديريت پايدار روستايي 

را در  مديريت پايدار روستايي هدفگيري و پيوند فضايي خود
جهت حمايت از استراتژي هاي روستايي، فرايند هاي تأثير گذار 
بر اجتماعات روستايي، خود باوري روستايي با هدف بررسي 
رويكرد دروني و بيروني اثر بخش بر اقتصاد معيشتي و درآمد زا 

 ].12كند [جمعيت ساكن روستاها جستجو مي

3. 2Bمواد و روشها 

ورت پيمايشي انجام شده تحقيق حاضر از نوع توصيفي و به ص
است. براي انجام تحقيق، نخست با بررسي ادبيات موضوع در 

اين سازمانها در  نقشو  هاي غير دولتيتشكلزمينه شناخت 
روستايي، به شناخت اين سازمانها و از جمله  و مديريتتوسعه 

با تهيه سئواالت در  شده است. باشگاه كشاورزان جوان پرداخته
ن و مصاحبه با مسئول ترويج روستايي شهرستان زمينه اين سازما

هاي روستادر  تشكلاين  وجود ازمشهد و تربت حيدريه 
آگاهي پيدا كرده و با مصاحبه از مسئول  شهرستان تربت حيدريه

فرمانداري بخش تشكلهاي غير دولتي شهرستان تربت حيدريه 
به تكميل تحقيق پرداخته و سپس با شهرستان تربت حيدريه 

 719اي از پرسشنامه و گرفتن نمونه تصادفي دو مرحلهطرح 
 پرسشنامه تكميل شده 100شهرستان  عضو باشگاه روستاهاي

ها وارد كامپيوتر شد و ها ، دادهآوري پرسشنامه. پس از جمعاست
و روش كرونباخ آلفا، اعتبار  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

يه و تحليل بدست آمد. در تجز 70/0پرسشنامه به ميزان 
اطالعات از آمارهاي توصيفي مثل فراواني، درصد، انحراف معيار و 

 گرفته شده است.ميانگين بهره

4. 3B يافته هاي تحقيق 

 تعريف باشگاه كشاورزان جوان: -4-1
ساختار مردمي است در قالب سازمان مردم نهاد ويژه كشاورزان 

... در كه با بكارگيري كاركرد مختلف آموزشي، فرهنگي، هنري و 
زمينه كارآفريني و توسعه بخش كشاورزي با اهداف معين 

 ].11[ شودتشكبل مي

4,1. 13B:اهداف 

هاي مشاركت جوانان به مثابه كشاورزان فراهم ساحتن زمينه
 فردا، جهت دستيابي به اهداف توسعه بخش كشاورزي و روستايي

هاي بستر سازي و زمينه سازي براي شكوفايي و پويايي ظرفيت
يتي، دانشي و مهارتي جوانان روستايي در راستاي ذهني، شخص

 ؛بهبود زندگي بهتر در روستا
هاي الزم جهت عمق بخشيدن به باورهاي ديني، ايجاد زمينه

تقويت و ترويج ارزشهاي انقالب اسالمي به منظور پرورش جوانان 
  ؛متعهد در بخش كشاورزي

-جامعهاورزان جوان ايجاد تحول در به طور كلي هدف باشگاه كش
ي روستايي است اين تحول در جهان معاصر با پيچيدگيها، 

هاي گوناگون آوري كه در عرصه تغييرات و نوآوريهاي حيرت
بويژه كشاورزان دارد نيازمند تأمل، دقت و مطالعه بيشتري است. 
هدف ايجاد بستر مناسب به خاطر جنبشي كردن انديشه و 

شعاري، چنانكه  تفكرات گروهي است. اگر اين بستر سطحي و
رايج است ايجاد شود باشگاه اثر بخشي خودش را در حد 
فعاليتهاي مشابه در ساير كانونها و مراكز متنوع و متعدد موجود 

 ].2[تنزل خواهد داد 

4,2. 14B:زمينه يابي براي باشگاه كشاورزان جوان 

-زمينه يابي براي باشگاه كشاورزان جوان شامل، موارد زير مي
خانوار در  20عه روستاهاي با جمعيت باالي باشد: بررسي و مطال

مكان سنجي، شناسايي فضاي مناسب، دو بعد نياز سنجي و ا
تنظيم و تكميل شناسنامه اطالعاتي روستاهايي كه براي باشگاه 
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 اند.كشاورزان جوان روستايي شناسايي شده
 :طرح توسعه باشگاه كشاورزان جوان شهرستان تربت حيدريه1جدول شماره

واحد برنامه  فعاليت
 بودجه

 واحداعتبار
 (هزار ريال) 

 تعداد باشگاه

زمينه 
 سازي

 96 700 مورد

 96 1500 مورد تشكيل

بازديد 
 ترويجي

 48 3000 مورد

 48 3000 عدد نشريه
كارگاه 

 آموزشي
 48 1500 مورد

ويترين 
 ترويج

 48 5400 مورد

 48 10000 مورد تجهيز
 ]2منبع[

4,3. 15Bپاسخگويان:هاي فردي ويژگي 

درصد 41كنيدمشاهده مي 4و 2،3همانطور كه در جداول شماره 
سال بيشترين  20-25درصد با گروه سني  59پاسخگويان مرد و

 4شوند. و نيز با توجه به جدول شماره پاسخگويان را شامل مي
درصد را شامل  35بيشترين سطح سواد پاسخگويان راهنمايي با 

 شود.مي
از نظر سابق عضويت در سازمان مورد  5اره با توجه به جدول شم
سال سابقه دارند كه بيشترين سابقه  4تا  2مطالعه، نمونه بين 

باشد. زمينه فعاليت سازمان مورد مطالعه عضويت در سه سال مي
باشد كه بيشترين زمينه اقتصادي و كشاورزي مي -اجتماعي

 دباشفعاليت نمونه مورد مطالعه در اجتماعي اقتصادي مي
 

 : توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت2جدول شماره 
 

 : توزيع پاسخگويان بر حسب سن3جدول شماره 

تعداد افراد  جنس
 پاسخگو

 درصد

 41 41 مرد

 59 59 زن
 %100 100 مجموع

        
 

 : توزيع پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت4جدول شماره

 سطح سواد
تعداد افراد 

 پاسخگو
 درصد

 -- - بي سواد

 -- -- خواندن نوشتن
 13 13 ابتدايي

 35 35 راهنمايي
 20 20 متوسطه

 21 21 فوق ديپلم
 11 11 و باالترليسانس 
 100 100 مجموع
 سابقه فعاليت افراد مورد بررسي: توزيع فراواني زمينه و 5جدول شماره

 درصد فراواني زمينه 
 
 

زمينه 
 فعاليت

 --- --- آبرساني
 -اجتماعي
 اقتصادي

60 60% 

 -- --- اعتبارات
 %40 40 كشاورزي

 %100 100 جمع
 
 

سابقه 
 عضويت

 -- -- يك سال
 %20 20 دوسال
 %60 60 سه سال
 %20 20 چهارسال
 -- --- پنج سال

 %100 100 جمع
 

4,4. 16B روستامديريت نقش باشگاه كشاورزان جوان و 

بعد از فروپاشي نظام كدخدايي در ايران روستاها از مدير داخلي 

 درصد تعداد افراد پاسخگو سن
20-18 15 15 
25-20 59 59 
30-25 10 10 
33-30 16 16 

 100 100 مجموع
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روستا خالي شد و بعد از انقالب با حظور ارگانهاي دولتي در 
روستاها مشاركت مردم كمتر شد و در صورتي مشاركت داشتند 
كه نهادهاي دولتي طرح يا برنامه داشته باشند. و اين به ضرر 

از جمله باشگاه  اي غير دولتيهتشكلروستاها و توسعه آنها است 
كشاورزان جوان در زمينه رابطه و زنده كردن مشاركت مردم با 

مشاهده  6مسئولين نقش داشته به طوري كه در جدول شماره 
داراي  80/3شود طبق نظر اعضاي اين گروهها با ميانگين مي

به صورت زياد باعث  00/4اي اهداف بلند مدت و با ميانگين رتبه
مردم و مسئولين شده است. و اين نهاد با ميانگين مشاركت 

تا حدودي با قشر محروم كه بيشتر روستائيان را شامل  20/3
و نيز افراد اعالم داشته كه با ميانگين شود در ارتباط است. مي
. كه نشان دهنده همكاري زيادي با شورا و دهيار داشته 35/4

 باشد.وستا ميو مديريت رتأثير مثبت اين باشگاه در توسعه 
تهيه سند توسعه  ،از ديگر برنامه هايي كه باشگاه در نظر دارد

روستا توسط تحصيلكرداگان و اعضاي باشگاهها كشاورزان جوان 
از جمله روستاهاي كه اين تشكل در مديريت و توسعه  باشد.مي

 آن نقش موثري داشته به روستاي اسجيل مي توان اشاره كرد. 
 

ع فراواني نظرات پاسخگويان در رابطه با سازمان مردم : توزي6جدول شماره
 نهاد (باشگاه كشاورزان جوان)

انحراف  ميانگين هاگويه
 معيار

تشكل هاي غير به چه ميزان با وظايف 
از جمله باشگاه كشاورزان جوان  دولتي

 آشنا هستيد

20/3 402/0 

مديريت و سازماندهي برنامه هاي 
 سازمان به چه ميزان است

2/2 750/0 

از جمله  تشكل هاي غير دولتيآيا 
باشگاه كشاورزان جوان داراي اهداف 

 باشدبلند مدت مي

80/3 752/0 

به چه ميزان با قشرهاي محروم جامعه 
 ارتباط و همكاري داريد

20/3 752/0 

به چه ميزان خالقيت و نوآوري توسط 
 شوداعضا به كار گرفته مي

80/2 402/0 

تجهيزات و امكانات به چه ميزان به 
هاي خود كافي براي انجام برنامه

 دسترسي داريد

3/2 870/0 

آيا اين نهاد از شروع فعاليت در روستا 
باعث مشاركت بيشتر مردم با مسئولين 

 شده است

00/4 600/0 

ها براي مردم محسوس آيا نتايج پروژه
 وقابل درك است

90/2 00/1 

به چه ميزان جامعه براي نهادينه شدن 
 باشدمناسب مي تشكل هاي غير دولتي

70/2 172/1 

و  تشكل هاي غير دولتيآشناي مردم با 
نها در اداره امور روستا به چه آنقش 

 ميزان است

80/2 752/0 

با شروع به كار اين مهاجرت روستايي 
 به شهر كمتر شده

00/3 636/0 

براي مردم و كارآفريني اين سازمان 
 جوانان به چه ميزان بوده است

20/3 752/0 

آيا بودجه كافي براي انجام پروژهاي 
 خود داريد

25/2 857/0 

مشاركت مردم در انجام برنامه هاي شما 
 به چه ميزان است

40/2 025/1 

همكاري اعضاي باشگاه كشاورزان جوان 
 با شورا و دهيار

35/4 500/0 

 

4,5. 17Bكشاورزان جوان: مسائل و مشكالت باشگاه 

مشكالت  دارايجوان اين تشكل له ماز ج هاي غير دولتيتشكل
به طوري  ،ها شدهزيادي است كه باعث از بين رفتن اين تشكل

از  هاي غير دولتيتشكلكه در بعضي از روستاهاي شهرستان 
جمله باشگاه داشته ولي بعد چند سال از بين رفته است از جمله 
نداشتن بودجه كافي براي برنامه هاي خود بر طبق جدول شماره 

-به ميزان كمي بودجه براي اجراي برنامه 25/2با ميانگين رتبه 7
هاي خود داشته از ديگر مشكالت عدم مديريت درست سازمانها 

ن برنامه هاي سازمان و درنتيجه و همچنين قابل محسوس نبود
مشاركت كم مردم روستا و عدم اطمينان مردم با اين سازمان را 

 مي توان برشمرد.

5. 4B:نتيجه گيري و پيشنهادات 

هاي توسعه روستايي در حوزه تشكل هاي غير دولتيبطور كلي 
بر مبناي نتايج  .به دليل نوپايي دچار مسائل و مشكالتي هستند

هايي چون چنين دريافت نمود كه بحث توانتحقيق مياين 
كمبود مسائل مالي به عنوان مهم ترين مانع پيش روي اين 

نابسامان اين  سازمانيباشد. از ديگر مشكالت ساختار سازمان مي
توان با به كارگيري راهبردهاي مناسب و ولي مي ،باشدمي تشكل

جلب  اثر گذار بر آن غلبه كرد و موجبات كارايي بهتر سازمان و
اعتماد و جذب مردم روستا را ايجاد كرد و موجبات شكوفايي اين 
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همكاري نكردن  مسائل مورد بررسيرا فراهم آورد. از ديگر  تشكل
شهرستان ارگانهاي دولتي از جمله فرمانداري و جهاد كشاورزي 

مانداري شهرستان، ربه طوري كه ف ،باشدميتربت حيدريه 
يف درستي از سازمان مردم تعر ،هاي غير دولتيتشكل قسمت

هيچ گونه آگاهي از ايجاد اين تشكل در روستاهاي و  هنهاد نداشت
شهرستان تربت حيدريه . جهاد كشاورزي استهشهرستان نداشت

يافته هاي  به اين تشكل داشته است. مالي ناچيزينيز حمايت 
تحقيق نيز مويد آن است كه همكاري اعضاي باشگاه با دهيار 

و نيز اثر گذاري  35/4با ميانگين  پيرامون مديريت روستاوشورا 
اين تشكل در همكاري مردم با مسئولين دولتي و محلي در 

درصد از نقاط مثبت اين تشكل  00/4ها با ميانگيناجراي برنامه
و نيز در زمينه كارآفريني  باشددر توسعه و مديريت روستا مي

مويد آن درصد  20/3 اين تشكل اثرات مثبتي داشته كه ميانگين
پيرامون نتايج تحقيق پيشنهادهاي زير ارائه . بدين ترتيب است
 شود:مي

داشتن نظارت كافي بر رشد و گسترش همراه با حفظ استقالل -
 ؛اين سازمانها

حمايت و پشتيباني از لحاظ مالي تا اين نهادها روي پاي خود  -
 ؛بايستند و از بين نروند

باشد شناسايي و معرفي و مهم مي آنچه براي اين سازمان -
آموزش و تعليم اعضاء از طريق مديريت صحيح، تبليغات مناسب 

 ؛و آموزش همگاني است
داشتن برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي ماندگاري اين  -

 .سازمان
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