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جوانان استان فـارس   )سمن( ي مردم نهادسازمان هااین پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی 

. شهر شیراز بودسمن فعال  54، آن آماري  جامعه. انجام شد یابی زمینه به صورت میدانی و با روش پیمایشی

. سازمان انتخاب شدند 34 ازاي  تصادفی طبقهگیري  نفر بود که با استفاده از روش نمونه 273نمونه پژوهش 

اعتبـار و روایـی   . گویـه اسـتفاده شـد    73محقق ساخته با   گیري متغیرهاي پژوهش، از پرسشنامه براي اندازه

اي، رگرسـیون چندگانـه، آزمـون تـی      نمونه هاي تی تک آزمونها با استفاده از  داده. پرسشنامه قابل قبول بود

هـا حـاکی از آن بـود کـه      یافتـه . راهه تحلیل شـد  و تحلیل واریانس یکرسون مستقل، ضریب همبستگی پی

انسانی، اجتماعی، فرهنگی  هاي سرمایه بین مؤلفه ،عالوه براین. ها کمی بیشتر از متوسط است اثربخشی سمن

  .داري وجود داشت معنی  رابطهها  سمنو عوامل ساختاري با اثربخشی 

را مـورد تأییـد قـرار    ها  سمندر اثربخشی هاي پژوهش حاضر اهمیت انواع سرمایه و عوامل ساختاري  یافته

  . دهد می
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  مقدمه

بـراي رشـد و    و به عامل مهمی کردهپیدا المللی  بین   نقش مهمی در توسعه) ها سمن(نهاد  ي مردمسازمان ها

یی خصوصی، سازمان هابه ها  سمنبنا به تعریف، ). 2015، 1پارك، لی و چو(اند  تبدیل شده پیشرفت جوامع

در جهـت دسـتیابی بـه    خود را   ابزار و انرژي ،شوند که اعضاي آن مهارت اطالق میداوطلبانه و غیرانتفاعی 

  ). 2016، 2یوسف، نورمن، عبدالرحیم و موحد یوسف - راجا( یرندگ به کار می ي مشتركآرمان هااهداف و 

 ،تولید نوع خاصی از کاالهاي عمومی اسـت کـه موسسـات خصوصـی     ،نهاد ي مردمسازمان هاهدف اصلی 

ها یا قادر به تهیه آن نیستند یا تمایلی بـه تهیـه    کنند و دولت ها را خیلی غیر انتقاعی تلقی می فراهم کردن آن

هاي  هاي مالی براي ساماندهی به فعالیت توانند بر مشوق نمیها  سمنبر خالف موسسات تجاري، . آن ندارند

هـاي داوطلبانـه متکـی باشـند      بـر مشـارکت  بلکه باید بسیار بیشتر از یک موسسه تجاري  ،خود متکی شوند

هـا،   پذیري، نوآورانه و محلی بودن سـمن  هاي انعطاف ویژگی ،با این حال). 2010،  3سانتو و روفین-ریورا(

پـارك و  (فرهنگی خاص را مد نظر قرار دهنـد   -سازد که نیازهاي بومی یک بافت اجتماعی ها را قادر می آن

  ). 2015همکاران، 

در جوامـع   ،بـه عنـوان مثـال    ؛در نقاط مختلف جهان، بسته به بافت فرهنگی، متفاوت است ها سمن  فعالیت

کـه در جوامـع شـرقی و     در حـالی  ،پردازنـد  زنان و حقـوق بشـر مـی    غربی بیشتر به مسائل محیط زیست، 

 بقهسـا  ایـران  در). 2014، 4علـی و حتـا  (شود  هاي اجتماعی پرداخته می خاورمیانه، بیشتر به مسائل و آسیب

 در امـا  ،اســت  طــوالنی  بســیار  بـودن  ایرانـی  نظر از و هم اسالمی نظر از هم غیردولتی و خیریه کارهاي

 رسمیت و توسعه سازمان ها این نیز ایـران در دنیا، در نهاد مردم يسازمان ها رشد دنبال به و اخیر هاي سال

. انـد  بـوده ها از بدو پیدایش با مشکالت زیادي روبرو  با این حال سمن. )1390 ،منصوریانطریقی و (یافتند 

ي دولتی، رویکرد و نگاه امنیتی به سازمان هاها از جانب  فقدان بسترهاي حقوقی مناسب، عدم پذیرش سمن

هـا در   ها را پیگیري کند، ناتوانی سـمن  هایی که مسائل و مشکالت سمن ها، فقدان سندیکاها و اتحادیه سمن

ها بـا آن   است که سمن مشکالتیاز جمله ، ها اي از سمن هاي مردمی و فقدان حمایت رسانه جلب مشارکت

موجب کاهش فعالیـت، اثربخشـی و در مـوارد     این مشکالت). 1397پایگاه خبري جماران، ( هستند مواجه

هـاي   بـه فعالیـت  هـا و روي آوردن   تغییر ماهیـت سـمن   ،عالوه براین. شود ها می حاد، غیر فعال شدن سمن

                                                           
١ - Park, Lee, & Cho 
٢ - Raja-Yusof, Norman, Abdul-Rahman, & Mohd-Yusoff 
٣ - Rivera-Santos, & Rufín 
٤ -Ali & Hatta 
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هاي حقوقی، اقتصادي و فرهنگی مناسب  یکی دیگر از تبعات فقدان زیرساخت نیز انتفاعی در حوزه مربوطه

 امـا  ،هـا تـأثیر منفـی دارد    کند و بر اثربخشی آن را از اهداف خود دور می ها آنت که سها براي فعالیت سمن

هـاي    با دبیـران و بنیانگـذاران سـمن     مصاحبه(ها و سیاستگزاران قرار گرفته است  کمتر مورد توجه پژوهش

ـ    اغلب سمن که با وجود آن). 1397فعال استان فارس،  ا مشـکالت و  هاي تأسیس شده در سراسـر کشـور ب

کشور که سابقه و قـدمتی  پهناور  هاي ه هستند، استان فارس به عنوان یکی از استانهاي مشابهی مواج چالش

هـاي   اسـتان  وهاي مردمی نیز جـز  مشارکت  هاي فرهنگی و اجتماعی دارد، در زمینه فعالیت  دیرینه در عرصه

مجوز براي فعالیت  860، 1395پیشرو بوده و بنابر گزارش مدیر کل امور اجتماعی استانداري فارس تا سال 

نشـان  هـاي میـدانی    با این حـال، بررسـی  ). 1395یسنا، خبرگزاري ا(در این استان صادر شده است ها  سمن

ها از کـارآیی   و تنها تعداد کمی از آن هستندها با مشکالت متعددي دست به گریبان  اغلب این سمن دهد می

پـژوهش   ،بنـابراین . سـمن میسـر شـد    54در شهر شیراز تنها دسترسی به  -برخوردارندمطلوب و اثربخشی 

  . انجام شد استان فارس و عوامل مرتبط با آن هاي ثربخشی سمنحاضر با هدف بررسی میزان ا

بـا ایـن حـال هنـوز تعریـف      . هاي سازمانی اسـت  یکی از مهمترین متغیرهاي وابسته در پژوهش ،اثربخشی

مطرح کرد کـه میـزان   ) 1964( 2نخستین بار اتزیونی). 2015، 1عیدي(واضحی از این سازه ارائه نشده است 

یوچتمن و ). 2012  ،3لکی، اشمیتز و سودلند( سازمان استدستیابی سازمان به اهدافش، نشانگر اثربخشی آن 

تعریـف   5کـارگیري محـیط خـود و جـذب سـرمایه       اثربخشی را توانایی سازمان براي به )1967( 4شور سی

 ،نهـاد  ي مـردم سازمان هـا اثربخشی اند که  دریافته ،قبلیبا بررسی تعاریف ) 2012(لکی و همکاران . اند کرده

المللی  ی و بینهاي ملّ گزاري به عنوان توانایی بسیج منابع و افکار عمومی براي تأثیرگذاري بر سیاست عموماً

اي اجتماعی است کـه در ذهـن متولیـان     سازه ،اثربخشی) 1994( 6از نظر موراي و تاسی. تعریف شده است

 ،بـر ایـن اسـاس   . هاسـت  گیـري و توافـق آن   درونی و بیرونی سازمان قرار دارد و ناشی از تعامـل، تصـمیم  

ی از نـه بـه عنـوان یکـ     ،هـاي متولیـان مختلـف درك شـود     اي از قضـاوت  اثربخشی باید در قالب مجموعه

  . )1997، 7هرمان و رنزبه نقل از  1994موراي و تاسی، ( واقعی سازمان هاي ویژگی

                                                           
١ - Eydi 
٢ - Etzioni 
٣ - Lecy, Schmitz & Swedlund 
٤ - Yuchtman and Seashore 
٥ - fundraising 
٦ - Murray, V., & Tassie 
٧ -Herman, & Renz 
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رویکـرد  : بنـدي کـرد   رویکرد کلـی دسـته   5توان تحت  رویکردهاي مختلف به اثربخشی را می ،به طور کلی

. است  شود که سازمان به اهداف خود دست یافته که در آن اثربخشی به میزانی اطالق می 1دستیابی به هدف

گیري از محیط خود جهت دستیابی به منابع  ، اثربخشی به توانایی سازمان براي بهره2در رویکرد منابع سیستم

، اثربخشی در قالـب میـزان تـوازن و کـارآیی     3در رویکرد فرایندهاي درونی. شود ارزشمند و نادر اطالق می

کلیـدي  نظـر اعضـاي    ، نقطـه 4کنندگان راهبـردي  در رویکرد مشارکت. شود محیط درونی سازمان بررسی می

هاي سازمانی را جهـت   ارزش ،هاي رقابتی رویکرد ارزش. گیرد سازمان، در تعریف اثربخشی مدنظر قرار می

 هاي اثربخشی با اتکا رکیبی، شاخصسرانجام در رویکرد ت). 2015عیدي، (گیرد  بررسی اثربخشی به کار می

  ).1393قاسمی، محمد(شوند  به دو رویکرد دستیابی به هدف و منابع سیستم استخراج می

گیري  تعریف و اندازه  هاي متعددي از اثربخشی سازمانی وجود دارد که شیوه همانگونه که مالحظه شد، مدل

از اثربخشـی کـه    یانتخاب مـدل مناسـب    ،ین روااز ). 2010،  5شیوا و سوار(دهند  آن را تحت تأثیر قرار می

مدل پیشـنهادي   ،در این پژوهش. ارائه کند، حائز اهمیت استها  سمناز اثربخشی  قابل قبولیبتواند تصویر 

بـراي سـنجش   مزیت این مدل ایـن اسـت کـه در اصـل     . انتخاب شده است )1991( 6چالدوراي و هاگرتی

چهـار فراینـد   این مدل که مبتنـی بـر رویکـرد فراینـدي اسـت،       با مطابق .است شدهارائه ها  سمناثربخشی 

 ، 7سـازمان . گیري، روابط بین فردي و رضایت شغلی سازمان، تصمیم: ند ازا عبارتها  سمني مرتبط با  عمده

شود و نیز بـه کارآمـدي سیسـتم     اي که مسئولیت بین کارگزاران مختلف توزیع می به ادراك کارکنان از شیوه

به  روابط بین فردي،. گیري است شامل ادراك کارکنان از فرایند تصمیم ، 8سازي تصمیم. مدیریت اشاره دارد

 ،سـرانجام رضـایت شـغلی   . پـردازد  پویایی روابط بین فردي در بین کارکنان و نیز بین کارکنان و مدیران می

چـالدوراي و   کـه مـدل  رسد کـه    چنین به نظر میدر کل . نگرش کارکنان نسبت به شغل است  دربرگیرنده

بـه کـار   هـا   سمنش اثربخشی تواند براي سنج آمیزي از رویکرد فرایندي است و می هاگرتی اقتباس موفقیت

مـرتبط بـا اثربخشـی را بـر اسـاس مـدل پیشـنهادي          فرایندهاي عمـده  1شکل . )2010شیوا و سوار، ( رود

  :دهد نشان می)  1991(چالدوراي و هاگرتی 

                                                           
١ - Goal Attainment Approach 
٢ - System Resource 
٣ - Internal Process 
٤ - Strategic Constituencies 
٥ -Shiva R Suar 
٦ - Chelladurai and Haggerty 
٧ - Organization 
٨ - Decision-making 
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  نهاد ي مردمسازمان هااز اثربخشی ) 1991(مدل پیشنهادي چالدوراي و هاگرتی : 1شکل 

  

ـ   بـدون سـاختار بـا      مصـاحبه اکتشافی و   پس از انجام مطالعهدر پژوهش حاضر،  ال تعـدادي از اعضـاي فع

بـا اعمـال تغییـرات جزئـی، جهـت ارزیـابی       ، این مدل مناسب تشخیص داده شد و استان فارس يها سمن

در نظـر گرفتـه   ها، پنج بعـد   براي سنجش اثربخشی سمن بر این اساس،. اثربخشی مورد استفاده قرار گرفت

قـوانین و  رضـایت از  ، )سـازمان بعـد  متناظر با (هاي مالی  و حمایتي موجود ها زیرساخترضایت از : شد

مشـارکت  میـزان   و )روابط بین فردي متناظر با بعد(رضایت از اعضا ، )سازي تصمیمبعد متناظر با (مقررات 

   ).رضایت شغلی متناظر با بعد(

هـاي   فعالیـت ) 1997( 1ویلسـون و موسـیک   نهـاد،   ي مـردم سازمان هـا در بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی 

از . اند که نیازمند سرمایه انسانی، اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت    داوطلبانه را نوعی فعالیت مولد در نظر گرفته

است که در توانایی فرد  هر گونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی ،سرمایه) 1986( 2دیدگاه بوردیو

منظـور از سـرمایه انسـانی،    . گردد، واقـع شـود   مندي از منافع خاصی که در این صحنه حاصل می براي بهره

هایی نظیر جنسیت، سن،  پژوهشگران، ویژگی. گیرند هاي فردي شخص نشأت می منابعی است که از ویژگی

انسـانی در نظـر گرفتـه و تـأثیرات آن بـر        یهتحصیالت، درآمد و نظایر آن را به عنـوان نشـانگرهاي سـرما   

،  4ینسـون و ویتـزمن  ک؛ هاد1993،  3کـوبی  گرینو و مـک (اند  هاي داوطلبانه را مورد بررسی قرار داده فعالیت

  بر خالف سرمایه انسانی که در خـود فـرد جـاي دارد، برخـی از منـابع در شـبکه      ). 1994،  5؛ گاالگر1992

،  6لـین (هـا بررسـی شـوند     نها زمانی قابل مشاهده هستند که روابط اجتمـاعی آن اند و ت اجتماعی افراد نهفته

                                                           
١ - Wilson, & Musick 
٢ -Bourdieu 
٣ - Greeno & Maccoby 
٤ - Hodgkinson & Weitzman 
٥ - Gallagher 
٦ -Lin 
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شود، شامل  اجتماعی یاد می  به عنوان سرمایه  این منابع که از آن). 1997به نقل از ویلسون و موسیک،  1995

اجتمـاعی    سرمایه. هایی نظیر تعداد و میزان تعامالت اجتماعی و گستردگی و سازمان یافتگی آن است مؤلفه

شـوند کـه توانـایی فـرد را بـراي انجـام        موجب تأمین برخی منابع نظیر اطالعات، نیروي کار و اعتماد مـی 

ویلسـون و موسـیک   ). 1994، 1اسـمیت (دهند  افزایش می) هاي داوطلبانه از جمله فعالیت(هاي مولد  فعالیت

ي اجتماعی در  هاي سرمایه ا به عنوان شاخصمتغیرهاي میزان تعامالت اجتماعی و تعداد فرزندان ر) 1997(

شود افراد در مقایسه با افراد مجرد یـا فاقـد فرزنـد، تعـامالت      زیرا وجود فرزندان موجب می، اند نظر گرفته

یکی دیگر از انواع سرمایه، سرمایه فرهنگی اسـت کـه در   . اجتماعی بیشتري با عوامل اجتماعی داشته باشند

سـت  ها هـاي آن  و باورهـا و ارزش ) 335: 1387، اسـتونز (فرهنگی در تملک افراد  برگیرنده کاالهاي نمادین

  ). 1997ویلسون و موسیک، (

نهـاد، متغیرهـایی نظیـر سـن،      ي مـردم سازمان هادر این پژوهش، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی 

درآمد بـه عنـوان سـرمایه    جنسیت، میزان تحصیالت، میزان تحصیالت پدر و مادر، وضعیت اشتغال و میزان 

ها به عنوان  المنفعه و عضویت قبلی در تشکل هاي عام انسانی، وضعیت تأهل پاسخگویان، شرکت در فعالیت

فرهنگـی    هاي سمن، به عنوان سـرمایه  مورد استفاده در انجام فعالیت  اجتماعی و میزان و نوع رسانه  سرمایه

ها بـه عنـوان    ع سرمایه، قلمرو فعالیت و موضوع فعالیت سمنعالوه بر انوا. پاسخگویان مد نظر قرار گرفت

 مـدل  2شکل . ها مورد بررسی قرار گرفت عوامل ساختاري در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر اثربخشی سمن

  . دهد  نظري پژوهش را نشان می

  

                                                           
١ -Smith 
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  نظري پژوهش  مدل: 2شکل 

  

  بـه عنـوان مثـال،   . ي مردم نهاد انجام شده اسـت سازمان هاهاي متعددي در مورد عملکرد  در ایران پژوهش

مشارکت زنـان بـه     که مؤثرترین عوامل در انگیزه اند نشان داده) 1392( فر، بابایی و ابراهیمی ، خوشمحسنی

شـناختی زنـان، میـزان     هاي جمعیت ها، ویژگی ترتیب رضایت از زندگی، عضویت اعضاي خانواده در سمن

نشان ) 1389(ثابت   فرزانه. است اي، آگاهی سیاسی زنان، پایگاه اقتصادي و انسجام خانوادگی مصرف رسانه

مثبت دارد و متغیرهاي سن و میزان تحصیالت، ایـن    رابطهها  سمنبا عملکرد  اجتماعی اعضا  که سرمایه داد

اقتصادي و تحصـیالت   -که پایگاه اجتماعی نشان دادند) 1384(راد و حسینی  قانعی. کند رابطه را تعدیل می

) 1389(زاده  جهـانگیري و شـکري  . داري دارد مثبت و معنی  رابطهها  سمنبا میزان مشارکت آنان در جوانان 

ي سـازمان هـا  با عملکرد  و تحصیالت همسران حصیالت اعضاتأهل، قومیت، ت  که بین وضعیت نشان دادند

میـزان  : براي نمونه(اجتماعی ساختاري   هاي سرمایه اما بین شاخص ،داري وجود ندارد معنی  غیردولتی رابطه

سـرانجام  . رابطـه وجـود دارد   سازمان ها  عملکرد این و )اعتماد اجتماعی: براي نمونه( و شناختی) مشارکت

هـاي   ها، امکانات مالی، برخـورداري از شـبکه   هاي مدیریتی تشکل مهارت) 1388(معمارزاده و پاك طینت 

ها در جامعه و مشـارکت در   ها و نهادها، نهادینه شدن جایگاه تشکل ارتباطی، توانایی تعامل سازنده با دولت

  . اند ها شناسایی کرده ن عوامل مؤثر بر اثربخشی سمنهاي دولت را به عنوا گذاري سیاست

  فرضیه هاي پژوهش

  : انجام شد زیرهاي  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرضیه
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  اصلی فرضیه

  ؟ندو چه عواملی بر این اثربخشی مؤثر جوانان استان فارس به چه میزان است يها سمناثربخشی  

  هاي فرعی فرضیه

 جوانان استان فارس رابطه وجود دارد يها سمنو اثربخشی  بین سرمایه انسانی اعضا.  

 جوانان استان فارس رابطه وجود دارد يها سمنو اثربخشی  بین سرمایه اجتماعی اعضا.  

 جوانان استان فارس رابطه وجود دارد يها سمنو اثربخشی  بین سرمایه فرهنگی اعضا.  

 ها رابطه وجود دارد  اثربخشی آن جوانان استان فارس و يها سمنهاي ساختاري  بین ویژگی.  

  شناسی پژوهش روش

. ها پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده. انجام شد یابی زمینه این پژوهش به صورت میدانی و با روش پیمایشی

گیري به صـورت تصـادفی    نمونه. شهر شیراز بود) سمن(سازمان فعال غیر دولتی جوانان  54آماري،   جامعه

ایی ، جابجـ سـازمان هـا  با توجه به عدم همکاري بعضی . گیري، سازمان بود انجام شد و واحد نمونهاي  طبقه

سـازمان جهـت بررسـی انتخـاب      34و با در نظر گرفتن موضوع فعالیت،  محل استقرار و عدم حضور اعضا

می موجـود در  نفر بود، از لیست اسـا  340 مورد نیاز بر اساس فرمول کوکران  از آنجا که حجم نمونه. شدند

 در نهایـت،   ).نفر 12نفر و حداکثر  2حداقل (به صورت تصادفی انتخاب شدند  تعدادي از اعضا هر سازمان

  . پرسشنامه تکمیل شد 273

  2و اعتبـار  1محقق ساخته، پس از حصول اطمینان از روایی  براي گردآوري اطالعات مورد نیاز، از پرسشنامه

هـاي   سـرمایه گویـه آن جهـت سـنجش     27گویه بود که  70هاي پرسشنامه  تعداد کل گویه. آن استفاده شد

 فرهنگـی ، )اید؟ هاي گروهی عضو بوده آیا قبالً در تشکل: نمونه( اجتماعی، )میزان تحصیالت: نمونه( انسانی

سـمن و ارتبـاط بـا مسـئولین و      هـاي  هاي زیر به چه میزان جهت انجام فعالیت از هر کدام از رسانه :نمونه(

مـرتبط بـا    )موضوع فعالیت سمن شما چیست؟: نمونه( و عوامل ساختاري) کنید؟ همکاران خود استفاده می

گویـه   43براي سنجش ابعاد گوناگون اثربخشی نیز، . ي مردم نهاد جوانان تهیه شده بودسازمان هااثربخشی 

گویه؛ مسئوالن سمن شما چقدر در دسترس هستند و  8(از اعضاء   تهیه شد که جهت سنجش ابعاد رضایت

در سـمن شـما چقـدر امکانـات الزم     : گویه؛ نمونه 10(، میزان مشارکت )دهند؟ به اعتراضات شما پاسخ می

                                                           
١ - Validity 
٢ - Reliability  
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 16(ها  ت دولتی و اساسنامه، قوانین و مقررا)شود؟ هنري شما جوانان فراهم می-علمی-براي ارتقاي اخالقی

هـاي مـالی    ، حمایت)کند؟  ي مردم نهاد دخالت میسازمان هاهاي  آیا دولت در امور و فعالیت: گویه؛ نمونه

و ) تشکل شما تا چه میـزان از سـوي دولـت کمـک مـالی دریافـت نمـوده اسـت؟         : گویه؛ نمونه 3(دولت 

) دانیـد؟  ها تا چه میزان مناسب می سمن  اي فعالیتهاي کشور را بر زیرساخت: گویه؛ نمونه 6(ها  زیرساخت

  . به کار گرفته شد

بدین صورت که پرسشنامه در اختیار  ؛روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی مورد بررسی قرار گرفت

و صاحبنظران قرار گرفت و از آنان درخواست شد نظرات و اصالحات خود را پیرامـون   استادانچند تن از 

تهیه شده، از کفایت الزم   اي اصالحات، پرسشنامه نتیجه حاکی از آن بود که پس از انجام پاره. عالم کنندآن ا

براي بررسی اعتبار  پرسشنامه، ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    . براي سنجش متغیرهاي مورد نظر برخوردار است

 1ن تحلیـل مطـابق بـا جـدول     نتایج ای. ي غیر دولتی محاسبه گردیدسازمان هابراي ابعاد مختلف اثربخشی 

  . است حاکی از آن بود که پرسشنامه و ابعاد آن از اعتبار  قابل قبولی برخوردار

  ها سمنضرائب آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه اثربخشی : 1 جدول

  ضریب آلفاي کرونباخ  ها تعداد گویه  ابعاد

  81/0  8  رضایت اعضا 

  81/0  10  مشارکت 

  72/0  16  قوانین و مقررات 

  63/0  3  حمایت هاي مالی 

  57/0  6  ها  زیر ساخت

  86/0  43  کل

   

ها، عالوه بـر توصـیف متغیرهـا در قالـب میـانگین و انحـراف اسـتاندارد، از         به منظور تجزیه و تحلیل داده

تحلیـل  و  ضـریب همبسـتگی پیرسـون   اي، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مسـتقل،   نمونه هاي تی تک آزمون

  .طرفه استفاده شد واریانس یک

  ي پژوهشها یافته

  . دهد شناختی پژوهش را نشان می فراوانی و درصد متغیرهاي جمعیت ،2جدول 
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 ی پژوهشتشناخ فراوانی و درصد متغیرهاي جمعیت: 2جدول 

  درصد تراکمی  درصد  فراوانی  متغیر

 جنسیت
 49/3 49/3 133  زن

 100 50/7 137  مرد

 تأهلوضعیت 

 69/89 69/89 188  مجرد

 97/40 27/51 74  متأهل

 100 2/60 7  جدا شده بر اثر فوت یا طالق 

 میزان تحصیالت

 5/95 5/95 16  زیر دیپلم

 23/79 17/84 48  دیپلم

 34/94 11/15 30  کاردانی

 81/04 46/10 124  کارشناسی

 100 18/96 51  کارشناسی ارشد و باالتر

 وضعیت اشتغال
 54/92 54/92 145  شاغل

 100 45/08 119  بیکار

  

. اند درصد مرد بوده 81/48درصد پاسخگویان زن و  19/51گردد،  گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

درصد جدا شده به دلیـل فـوت یـا     6/2درصد، متأهل و  51/27درصد پاسخگویان مجرد،  89/69 ،همچنین

تحصیالت اکثر . اند درصد بیکار بوده 08/45درصد پاسخگویان شاغل و  92/54 ،عالوه براین. اند طالق بوده

فراوانی و درصد پاسـخگویان  ،  3جدول . درصد در سطح کارشناسی و باالتر بوده است 06/65پاسخگویان 

  . دهد فعالیت سمن آنان نشان می  را بر اساس محدوده

  ها فعالیت سمن آن  فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس محدوده: 3جدول 

  درصد تراکمی  درصد  فراوانی  متغیر

  محدوده فعالیت سمن

 34/70 34/70 93  شهري

 78/36 43/66 117  استانی

 92/16 13/81 37  ملی

 100 7/84 21  المللی بین

  100 268  کل

خـود را  فعالیت سـمن    درصد پاسخگویان، محدوده 36/78شود،  گونه که در جدول فوق مشاهده می همان

میـانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیرهـاي      ،4جـدول  . اند المللی ذکر کرده شهري و استانی و بقیه ملی و بین

  . دهد پژوهش را به تفکیک جنسیت نشان می
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  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک جنسیت: 4جدول 

  کل  زن  مرد  ابعاد

 تعداد انحراف معیار  میانگین تعداد انحراف معیار  میانگین تعداد انحراف معیار  میانگین

 266 6/90 26/71 131 6/76 27/24 135 7/02 26/21  سن

 207 756 681 98 413 524/84 109 946 821  )هزار تومان(هزینه در ماه 

 243 0/68 3/62 120 0/67 3/66 123 0/70 3/58  رضایت اعضاء

 246 0/64 3/47 120 0/64 3/43 126 0/64 3/51  مشارکت

 242 0/96 2/28 114 0/92 2/19 128 0/99 2/35  قوانین و مقررات

 243 0/64 2/92 117 0/59 2/85 126 0/67 2/98  هاي مالی حمایت

 178 0/42 3/18 77 0/39 3/13 101 0/44 3/22  ها زیرساخت

 243 0/68 3/62 120 0/67 3/66 123 0/70 3/58  اثربخشی کلی

  

، مشـارکت اعضـا و فـراهم بـودن     ، پاسخگویان در ابعاد رضایت اعضانتایج موجود در جدول فوقمطابق با 

میـانگین کمتـري کسـب      هـاي مـالی،   ها، میانگین باالتر و در ابعاد قوانین و مقـررات و حمایـت   زیرساخت

  . اند کرده

  نهاد ي مردمسازمان هامیزان اثربخشی : پژوهش اصلی بررسی سؤال

تر یا معادل با متوسط  این که پاسخگویان در کدامیک از ابعاد اثربخشی میانگین باالتر، پایینبه منظور بررسی 

نتایج مطابق با . اي استفاده شد نمونه از آزمون تی تک  دارند، )متوسط طیف لیکرت است  بیانگر نمره 3عدد (

 ،عالوه براین. یابی شده استها، بیشتر از متوسط ارز میزان کلی اثربخشی سمنحاکی از آن بود که  5جدول 

 داري از متوسط بیشتر اسـت، در حـالی   به طور معنی ها مشارکت و زیرساخت  نگین نمرات ابعاد رضایت،میا

  . داري از متوسط کمتر بود هاي مالی، به طور معنی که میانگین ابعاد قوانین و مقررات و حمایت

  ها سمناي براي ارزیابی میزان اثربخشی  نمونه آزمون تی تک: 5جدول 

  داري سطح معنی  درجه آزادي  مقدار تی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 0/0001 245 14/34 0/68 3/62  رضایت اعضا

 0/0001 247 11/69 0/64 3/47  مشارکت

 0/0001 244 11/86- 0/96 2/27  )ها قوانین دولتی و اساسنامه(قوانین و مقررات 

 0/03 244 2/19- 0/64 2/91  هاي مالی حمایت

 0/0001 178 5/87 0/41 3/18  ها زیرساخت

 0/0001 245 14/34 0/68 3/62  اثربخشی کلی
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  انسانی و اثربخشی  رابطه سرمایه: فرضیه اول پژوهش

بـه ایـن صـورت کـه      ؛چندگانه استفاده شـد انسانی و اثربخشی از رگرسیون   سرمایه  به منظور بررسی رابطه

، میزان هزینـه و  )شاغل -2بیکار -1(، سن، تحصیالت، وضعیت اشتغال )مرد 2زن و  1(متغیرهاي جنسیت 

و ابعـاد آن بـه   ها  سمنبین و میزان اثربخشی کلی  تحصیالت پدر و تحصیالت مادر به عنوان متغیرهاي پیش

هـا   سمنبینی اثربخشی  نتایج تحلیل رگرسیون براي پیش ،6دول ج. عنوان متغیر مالك وارد رگرسیون شدند

  . دهد انسانی پاسخگویان را نشان می  بر اساس سرمایه

  بر اساس سرمایه انسانی پاسخگویان ها سمنبینی اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 6جدول 

 داري سطح معنی  تی درصد تبیین همبستگی چندگانه  ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد  بین متغیرهاي پیش

 0/03 0/90  جنسیت

0/39 0/15 

0/30 0/76 

 0/53 0/63- 0/08- 0/21-  سن

 0/40 0/85 0/09 1/37  تحصیالت

 0/33 0/98- 0/10- 3/43-  وضعیت اشتغال

 0/04 2/06 0/20 0/0001  میزان هزینه

 0/73 0/35 0/04 0/61  تحصیالت پدر

 0/04 2/05 0/26 3/95  تحصیالت مادر

  

انسـانی، تنهـا میـزان      شـود، از بـین متغیرهـاي نشـانگر سـرمایه      گونه که در جدول فوق مالحظه مـی  همان

هـاي   نتـایج تحلیـل   ،7جـدول  . بـود هـا   سـمن داري براي اثربخشـی   بین مثبت و معنی پیش ،تحصیالت مادر

  . دهد انسانی پاسخگویان را نشان می  بر اساس سرمایهها  سمنبینی ابعاد اثربخشی  رگرسیونی براي پیش

  بر اساس سرمایه انسانی پاسخگویانها  سمنبینی ابعاد اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 7جدول 

 داري سطح معنی  تی درصد تبیین همبستگی چندگانه  ضریب استاندارد  ضریب غیر استاندارد  بین متغیرهاي پیش  متغیر مالك

رضایت 

  اعضا

 0/05- 0/50-  جنسیت

0/36 0/13 

-0/61 0/54 

 0/04 2/10- 0/22- 0/19-  سن

 0/07 1/79 0/16 0/80  تحصیالت

 0/08 1/77 0/15 1/63  وضعیت اشتغال

 0/08 1/74 0/15 0/005  میزان هزینه

 0/96 0/05 0/01 0/02  تحصیالت پدر

 0/07 1/83 0/20 0/90  تحصیالت مادر

  مشارکت
 0/06 0/70  جنسیت

0/31 0/10 
0/80 0/42 

 0/59 0/54- 0/06- 0/05-  سن
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 0/19 1/31 0/12 0/64  تحصیالت

 0/43 0/78 0/07 0/78  وضعیت اشتغال

 0/71 0/37 0/03 0/00  میزان هزینه

 0/26 1/13- 0/12- 0/58-  تحصیالت پدر

 0/0001 3/73 0/39 1/96  تحصیالت مادر

قوانین و 

  مقررات

 0/02- 0/25-  جنسیت

0/35 0/12 

-0/20 0/84 

 0/26 1/12- 0/13- 0/16-  سن

 0/77 0/30 0/03 0/20  تحصیالت

 0/79 0/27 0/02 0/38  وضعیت اشتغال

 0/05 2 0/18 0/000  میزان هزینه

 0/04 2/04 0/24 1/46  تحصیالت پدر

 0/60 0/53 0/06 0/40  تحصیالت مادر

هاي  حمایت

  مالی

 0/44 0/19  جنسیت

0/39 0/15 

0/42 0/67 

 0/09 1/71 0/05 0/08  سن

 0/005 2/86- 0/24 0/70-  تحصیالت

 0/02 2/42- 0/50 1/21-  وضعیت اشتغال

 0/06 1/93 0/0001 0/0001  میزان هزینه

 0/79 0/27 0/26 0/07  تحصیالت پدر

 0/67 0/42- 0/26 0/11-  تحصیالت مادر

  ها زیرساخت

 0/05- 0/50-  جنسیت

0/36 0/13 

-0/61 0/54 

 0/04 2/10- 0/22- 0/19-  سن

 0/07 1/79 0/16 0/80  تحصیالت

 0/08 1/77 0/15 1/63  وضعیت اشتغال

 0/08 1/74 0/15 0/000  میزان هزینه

 0/96 0/05 0/01 0/02  تحصیالت پدر

 0/07 1/83 0/20 0/90  تحصیالت مادر

  

داري براي ابعاد اثربخشی  بین معنی شود، جنسیت پاسخگویان پیش گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

. داري داشـت  منفـی معنـی    ها رابطـه  و زیرساخت اسخگویان با ابعاد رضایت از اعضااما سن پ ،ها نبود سمن

 وضعیت اشـتغال . داري داشت ي منفی معنی هاي مالی رابطه میزان تحصیالت پاسخگویان تنها با بعد حمایت

افـراد بیکـار میـزان     ،بـه عبـارت دیگـر   . داري داشـت  منفـی معنـی    هاي مـالی رابطـه   با حمایت پاسخگویان

مثبت   میزان هزینه پاسخگویان با بعد قوانین و مقررات رابطه. بودند  کردههاي مالی را بیشتر ارزیابی  حمایت
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تحصـیالت  . داري داشـت  تحصیالت پدر با بعد قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنـی . داري داشت و معنی

 اول پژوهش مبنی بر وجود رابطـه بـین    بنابراین فرضیه. داري داشت مثبت و معنی مادر با بعد مشارکت رابطه

  . انسانی و اثربخشی، به استثناي جنسیت پاسخگویان، در سایر موارد تأیید شد  سرمایه

  اجتماعی و اثربخشی  رابطه سرمایه: فرضیه دوم پژوهش

هاي  متغیرهاي وضعیت تأهل، شرکت در فعالیتارتباط سرمایه اجتماعی و اثربخشی،   به منظور بررسی رابطه

. مورد بررسی قرار گرفت جوانان استان فارسهاي  سمن ا با اثربخشیه داوطلبانه و عضویت قبلی در تشکل

هـاي   ها، از آزمون تی بـراي نمونـه   به منظور مقایسه پاسخگویان مجرد و متأهل از نظر ابعاد اثربخشی سمن

حـاکی از آن بـود کـه بـین پاسـخگویان مجـرد و        8ها مطابق با جدول  نتایج این تحلیل. مستقل استفاده شد

  . اري وجود نداردد ها تفاوت معنی متأهل از نظر ابعاد اثربخشی سمن

  ها سمني پاسخگویان مجرد و متأهل از نظر ابعاد اثربخشی  آزمون تی مستقل براي مقایسه: 8جدول 

  داري سطح معنی  درجه آزادي  مقدار تی  انحراف استاندارد  میانگین  وضعیت تأهل  متغیر

  رضایت اعضا
 5/24 29/33  مجرد

1/69 240 0/09 
 5/77 28/03  متأهل

  مشارکت
 6/60 34/67  مجرد

-0/18 242 0/86 
 5/93 34/83  متأهل

قوانین (قوانین و مقررات 

  )ها دولتی و اساسنامه

 7/64 49/49  مجرد
0/61 212 0/54 

 7/25 48/80  متأهل

  هاي مالی حمایت
 2/89 6/91  مجرد

0/60 239 0/55 
 2/87 6/66  متأهل

  ها زیرساخت
 4/02 17/50  مجرد

0/18 239 0/86 
 3/34 17/40  متأهل

  اثربخشی کلی
 18/76 137/22  مجرد

0/55 173 0/58 
 16/05 135/61  متأهل

  

از آزمون ها  سمنهاي عام المنفعه با ابعاد اثربخشی  شرکت یا عدم شرکت در فعالیت  به منظور بررسی رابطه

عـام  هـاي   حاکی از آن بود که شرکت در فعالیت 9نتایج این تحلیل مطابق با جدول . تی مستقل استفاده شد

هاي مالی و میزان کلی اثربخشـی رابطـه    ، مشارکت، قوانین و مقررات، حمایتالمنفعه با ابعاد رضایت اعضا



15 

 

اند، در ابعاد ذکر شـده میـانگین بـاالتري     هاي عام المنفعه شرکت داشته داشت و پاسخگویانی که در فعالیت

  . اند کسب کرده

  ها سمن هاي عام المنفعه با ابعاد اثربخشی شرکت در فعالیت  آزمون تی مستقل براي بررسی رابطه: 9جدول 

هاي عام  شرکت در فعالیت  متغیر

  المنفعه

انحراف   میانگین

  استاندارد

مقدار 

  تی

درجه 

  آزادي

سطح 

  داري معنی

  اعضارضایت 
 4/77 30/83  بلی

7/74 241 0/0001 
 4/98 25/79  خیر

  مشارکت
 6/29 36/02  بلی

4/05 243 0/0001 
 6/09 32/67  خیر

قوانین دولتی (قوانین و مقررات 

  )ها و اساسنامه

 7/70 50/35  بلی
2/66 215 0/01 

 6/78 47/58  خیر

  هاي مالی حمایت
 2/61 6/28  بلی

-4/28 239 0/0001 
 3/06 7/87  خیر

  ها زیرساخت
 3/79 17/52  بلی

0/25 239 0/80 
 3/90 17/39  خیر

  اثربخشی کلی
 17/56 139/88  بلی

2/83 176 0/01 
 17/34 132/28  خیر

  

نهاد، از رگرسیون چندگانـه   ي مردمسازمان هاها و اثربخشی  عضویت قبلی در تشکل  به منظور بررسی رابطه

 0(هاي دانشجویی، صـنفی، مـذهبی و ورزشـی     بدین صورت که عضویت در هر یک از تشکل ؛استفاده شد

بین و اثربخشی و ابعاد آن به عنوان متغیر مالك وارد تحلیل رگرسیون  به عنوان متغیرهاي پیش) بله 1خیر و 

در بـر اسـاس عضـویت قبلـی     هـا   سـمن بینی اثربخشی  نتایج تحلیل رگرسیون براي پیش ،10جدول . شدند

  . دهد ها را نشان می تشکل

  ها  بر اساس عضویت قبلی در تشکل  ها سمنبینی اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 10جدول 

 داري سطح معنی  تی درصد تبیین همبستگی چندگانه ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد  بین متغیرهاي پیش

 2/74 5/43  دانشجویی

0/24 0/06 

1/98 0/05 

 0/34 0/97 6/44 6/22  صنفی

 0/79 0/27 3/37 0/91  مذهبی

 0/29 1/06 3/71 3/93  ورزشی
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بـین مثبـت و    هاي دانشـجویی پـیش   شود، عضویت قبلی در گروه گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

اثربخشـی  ها را بـا ابعـاد    عضویت قبلی در تشکل  رابطه، 11جدول . استها  سمنداري براي اثربخشی  معنی

  .دهد نشان می

    ها ها بر اساس عضویت قبلی در تشکل سمنبینی ابعاد اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 11جدول 

متغیرهاي   متغیر مالك

  بین پیش

ضریب غیر 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

همبستگی 

 چندگانه 

درصد 

 تبیین

سطح   تی

 داري معنی

  رضایت اعضا

 0/27 3  دانشجویی

0/34 0/12 

4/39 0/0001 

 0/41 0/83 0/05 1/15  صنفی

 0/10 1/64 0/10 1/38  مذهبی

 0/12 1/57 0/10 1/39  ورزشی

  مشارکت

 0/27 3/61  دانشجویی

0/34 0/12 

4/49 0/0001 

 0/21 1/25 0/08 2/04  صنفی

 0/81 0/24 0/01 0/24  مذهبی

 0/03 2/23 0/14 2/27  ورزشی

  مقرراتقوانین و 

 0/08 1/28  دانشجویی

0/24 0/06 

1/23 0/22 

 0/16 1/42 0/10 3/41  صنفی

 0/60 0/53 0/04 0/66  مذهبی

 0/02 2/27 0/16 3/06  ورزشی

  هاي مالی حمایت

 0/21- 1/26-  دانشجویی

0/31 0/10 

-3/43 0/001 

 0/04 2/07 0/13 1/53  صنفی

 0/09 1/73- 0/11- 0/78-  مذهبی

 0/59 0/54 0/03 0/26  ورزشی

  ها زیرساخت

 0/11- 0/83-  دانشجویی

0/22 0/05 

-1/66 0/10 

 0/003 2/98 0/19 3/25  صنفی

 0/68 0/42 0/03 0/26  مذهبی

 0/84 0/20 0/01 0/13  ورزشی

  

بـین مثبـت و    هـاي دانشـجویی، پـیش    شود، عضـویت در تشـکل   گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

هـاي مـالی    داري براي حمایت بین منفی و معنی و  مشارکت بوده و پیش داري براي ابعاد رضایت اعضا معنی

 .داري بـراي بعـد قـوانین و مقـررات اسـت      بین مثبـت و معنـی   هاي ورزشی، پیش عضویت در تشکل. است

بنابراین فرضـیه دوم  . ستها داري براي بعد زیرساخت معنی بین مثبت و هاي صنفی، پیش عضویت در تشکل
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المنفعه و عضـویت قبلـی    هاي عام شرکت در فعالیت مورداما در  ،وضعیت تأهل تأیید نشد پیرامونپژوهش 

  . ها تأیید شد در تشکل

  فرهنگی و اثربخشی  رابطه سرمایه: فرضیه سوم پژوهش

نـوع رسـانه مـورد اسـتفاده     نهـاد،   ي مـردم سـازمان هـا  فرهنگی و اثربخشی   سرمایه  منظور بررسی رابطه به

 نهاد ي مردمسازمان هاو اثربخشی  بین ه عنوان متغیر پیشب) هاي اجتماعی و روزنامه مجالت، اینترنت، شبکه(

بینـی   نتایج رگرسیون چندگانه براي پـیش  ،12جدول . به عنوان متغیر مالك در تحلیل رگرسیون وارد شدند

  . دهد نشان میبر اساس نوع رسانه مورد استفاده جوانان استان فارس را هاي  سمناثربخشی 

    ها بر اساس نوع رسانه مورد استفاده سمنبینی اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 12جدول 

  بین متغیرهاي پیش
ضریب غیر 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

همبستگی 

 چندگانه

درصد 

 تبیین
  تی

سطح 

 داري معنی

 0/07- 4/85-  مجالت

0/18 0/03 

-0/78 0/43 

 0/21 1/27 0/10 3/60  اینترنت

 0/94 0/07 0/01 0/21  هاي اجتماعی شبکه

 0/08 1/78 0/16 9/17  روزنامه

  

داري براي میزان کلی  بین معنی مورد استفاده، پیش  شود، نوع رسانه گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

نـوع    نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي بررسی رابطه 13،جدول . جوانان نبوده استي ها سمناثربخشی 

  .دهد اثربخشی را نشان میابعاد مورد استفاده و   رسانه

  جوانان استان فارس بر اساس نوع رسانه  هاي سمنبینی ابعاد اثربخشی  رگرسیون چندگانه براي پیش: 13جدول 

ضریب غیر   بین متغیرهاي پیش  متغیر مالك

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

همبستگی 

 چندگانه

درصد 

 تبیین

سطح   تی

 داري معنی

  رضایت اعضا

 0/09- 2/07-  مجالت

24/0  06/0  

-1/18 0/24 

 0/02 2/34 0/15 1/67  اینترنت

 0/80 0/26- 0/02- 0/20-  هاي اجتماعی شبکه

 0/03 2/20 0/17 3/07  روزنامه

  مشارکت

 0/08- 2/05-  مجالت

22/0  05/0  

-0/97 0/33 

 0/33 0/98 0/06 0/81  اینترنت

 0/52 0/65- 0/04- 0/58-  هاي اجتماعی شبکه

 0/01 2/82 0/21 4/49  روزنامه
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  قوانین و مقررات

 0/06- 1/71-  مجالت

22/0  05/0  

-0/68 0/50 

 0/02 2/39 0/17 2/53  اینترنت

 0/48 0/70 0/05 0/79  هاي اجتماعی شبکه

 0/23 1/22 0/10 2/43  روزنامه

  هاي مالی حمایت

 0/02- 0/23-  مجالت

20/0  04/0  

-0/25 0/81 

 0/25 1/14- 0/08- 0/44-  اینترنت

 0/68 0/41 0/03 0/17  هاي اجتماعی شبکه

 0/59 0/54 0/11- 1/06-  روزنامه

  ها زیرساخت

 0/03 0/47  مجالت

1/0  01/0  

0/36 0/72 

 0/37 0/89- 0/06- 0/45-  اینترنت

 0/68 0/41- 0/03- 0/22-  هاي اجتماعی شبکه

 0/94 0/07 0/01 0/07  روزنامه

  

داري بـراي   بـین مثبـت و معنـی    پـیش  ،شود، اسـتفاده از اینترنـت   فوق مالحظه می گونه که در جدول همان

 داري براي رضایت اعضا ثبت و معنیبین م پیش ،استفاده از روزنامه. رضایت اعضا و قوانین و مقررات است

نامه تأیید استفاده از اینترنت و روز موردفرهنگی و اثربخشی در   بین سرمایه  بنابراین رابطه. و مشارکت است

  . و در سایر موارد تأیید نشد

  رابطه عوامل ساختاري و اثربخشی: فرضیه چهارم پژوهش

ي مردم نهاد، از تحلیل سازمان هاجغرافیایی فعالیت سمن بر ابعاد اثربخشی   به منظور بررسی تأثیر محدوده  

شهرستانی، استانی، ملـی  (جغرافیایی فعالیت سمن   بدین صورت که محدوده ؛طرفه استفاده شد واریانس یک

 ،14جـدول  . به عنوان متغیر مستقل و ابعاد اثربخشی به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شدند) و بین المللی

جغرافیـایی    جوانان اسـتان فـارس را بـر اسـاس محـدوده      هاي سمنمیانگین و انحراف استاندارد اثربخشی 

  . دهد فعالیت نشان می

  ها ي جغرافیایی فعالیت سمن بر اساس محدوده ها سمنمیانگین و انحراف استاندارد اثربخشی : 14جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  محدوده فعالیت سمن

 18/56 132/14  شهرستانی

 16/46 138/77  استانی

 20/59 143/43  ملی

 11/48 136/56  بین المللی
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 17/77 137/03  کل

جغرافیـایی فعالیـت سـمن بـر ابعـاد        طرفه براي بررسی تأثیر محـدوده  نتایج تحلیل واریانس یک 15جدول 

  .  دهد اثربخشی را نشان می

  جغرافیایی فعالیت سمن بر ابعاد اثربخشی  طرفه براي بررسی تأثیر محدوده نتایج تحلیل واریانس یک :15جدول 

  سطح معناداري F  میانگین مربعات  آزادي درجه  مجموع مجذورات  منبع واریانس  ابعاد اثربخشی

  رضایت اعضا

 0/13 1/87 55/26 3 165/79  بین گروهی

   29/49 238 7019/11  خطا

    241 7184/90  کل

  مشارکت

 0/02 3/17 123/46 3 370/39  بین گروهی

   38/93 240 9343/59  خطا

    243 9713/98  کل

  قوانین و مقررات

 0/77 0/37 20/95 3 62/85  بین گروهی

   56/45 210 11854/96  خطا

    213 11917/81  کل

  هاي مالی حمایت

 0/51 0/77 6/46 3 19/38  بین گروهی

   8/39 238 1996/01  خطا

    241 2015/39  کل

  ها زیرساخت

 0/57 0/67 9/97 3 29/91  بین گروهی

   14/86 237 3522/29  خطا

    240 3552/20  کل

  اثربخشی کلی

 0/05 2/74 839/05 3 2517/14  بین گروهی

   306/54 172 52725/72  خطا

    175 55242/86  کل

  

گردد، محدوده جغرافیایی فعالیت سمن تنها بـر بعـد مشـارکت و     فوق مشاهده میگونه که در جدول  همان

کـه میـانگین بعـد مشـارکت را بـه       16بر اساس جـدول    .داري داشته است میزان کلی اثربخشی تأثیر معنی

هاي ملـی موجـب بـاالترین میـزان مشـارکت       دهد، سمن جغرافیایی فعالیت سمن نشان می  تفکیک محدوده

  . اند شده

  ها جغرافیایی فعالیت سمن  میانگین و انحراف استاندارد میزان مشارکت بر اساس محدوده: 16جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  محدوده فعالیت سمن

 5/79 33/33  شهرستانی
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 6/34 35/45  استانی

 7/12 36/85  ملی

 6/02 35/00  بین المللی

 6/32 34/86  کل

جغرافیایی فعالیت سـمن نشـان     که میزان اثربخشی کلی را به تفکیک محدوده 14همچنین بر اساس جدول 

  . اند هاي ملی داراي باالترین میزان اثربخشی بوده دهد، سمن می

هـا، از ضـریب    موضوع فعالیت سمن پاسخگویان و میزان اثربخشـی سـمن    منظور بررسی رابطهدر ادامه به 

حـاکی از آن بـود کـه فعالیـت در      17نتایج این تحلیـل مطـابق بـا جـدول     . استفاده شدهمبستگی پیرسون 

مثبت   هاي علمی با رضایت اعضا، مشارکت اعضا، رضایت از قوانین و مقررات و اثربخشی کلی، رابطه سمن

هـاي فرهنگـی بـا رضـایت و      فعالیـت در سـمن  . داري داشت منفی معنی  هاي مالی دولت رابطه و با حمایت

هـاي   فعالیـت در سـمن  . داري داشـت  منفی معنـی   هاي مالی، رابطه مثبت و با حمایت  رابطه ،شارکت اعضام

فعالیـت در  . داري داشـت  منفـی معنـی    رابطـه  ،ها مثبت و با بعد زیرساخت  رابطه، اجتماعی با رضایت اعضا

منفـی    شـی کلـی، رابطـه   هاي ورزشی با ابعاد رضایت اعضا، مشارکت اعضا، قوانین و مقررات و اثربخ سمن

با ابعاد مشارکت، قوانین و مقررات و اثربخشـی    هاي نیکوکاري و خیریه، فعالیت در سمن. داري داشت معنی

مثبـت و    رابطـه  ،هاي مالی هاي بشردوستانه با حمایت فعالیت در سمن. داري داشت منفی و معنی  کلی رابطه

فعالیت . داري داشت منفی معنی  هاي مالی رابطه با حمایت هاي مربوط به جوانان دار و فعالیت در سمن معنی

فعالیت در . داري داشت  منفی معنی  رابطه ،ها دیدگان اجتماعی با بعد زیرساخت هاي مربوط به آسیب در سمن

حـیط زیسـت بـا    هاي مربوط به م و فعالیت در سمن ه بهداشت و درمان، با رضایت اعضاهاي مربوط ب سمن

  .     داري داشت مثبت و معنی  رابطه اعضارضایت و مشارکت 

  ها ها و اثربخشی آن ي موضوع فعالیت سمن ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه: 17جدول 

نیکوکاري و   ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  علمی  متغیرها

  خیریه

دیدگان  آسیب  جوانان  بشردوستانه

  اجتماعی

بهداشت 

  و درمان

محیط 

  زیست

 **0/27 **0/17 0/01 0/09 0/01- 0/08- **0/18- **0/25 **0/25 **0/27 رضایت اعضا

 **0/16 0/04 0/02- 0/03- 0/00 **0/17- **0/16- 0/11 **0/19 **0/30  مشارکت

 *0/15 0/08 0/12- 0/10 0/00 *0/16- *0/14- 0/03- 0/07 **0/24  قوانین و مقررات

- *0/16 0/08 0/12 0/10- **0/19- **0/20-  هاي مالی حمایت

0/13* 

-0/05 0/04 0/01 

 0/07 0/00 *0/16- 0/05 0/00 0/03- 0/08 *0/13- 0/13- 0/04  ها زیرساخت
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 0/11 0/04 0/13- 0/05- 0/09- **0/23- *0/17- 0/01- 0/07 **0/26  )کل(اثربخشی 

  

  . نهاد، مورد تأیید قرار گرفت ي مردمسازمان هابنابراین فرض وجود رابطه بین عوامل ساختاري و اثربخشی 

  گیري بحث و نتیجه

 اثربخشـی ها حاکی از آن است که  جوانان چقدر است، یافته هاي سمناثربخشی  در پاسخ به سؤال اصلی که

یافته هـاي  نهاد،  ي مردمسازمان هامیزان اثربخشی  مورددر  .ه استباالتر از متوسط بود کمی سازمان ها این

انـد   همسو دانست که نشان داده) 2004( 1، دوالتزمان و رید توان با پژوهش مرسر، خان می پژوهش حاضر را

 2هرمـان و رنـز   ،با این حال. اند هاي خود موفق بوده نواحی روستایی بنگالدش در انجام مأموریت هاي سمن

و بـه   ضـا چندبعـدي و مـرتبط بـا اثربخشـی اع    همیشـه نسـبی،    ها سمنبراین باورند که اثربخشی ) 2008(

ي مردم نهـاد بـه دلیـل    سازمان هاسنجش اثربخشی  ،عالوه براین. هاي صحیح مدیریت است کارگیري شیوه

استانداردها و  مورد زیرا رسیدن به توافق در  ،ها آسان نیست مدار بودن آن و ارزش سازمان هاتنوع زیاد این 

دیگـر  ). 2003، 3کلـی و چـپمن  (هـا را پوشـش دهـد، مشـکل اسـت       تواند همه انواع سمن عناصري که می

هـایی نظیـر    امـا در حـوزه   ،ها اثربخش هستند ها و پروژه در اجراي برنامه ها سمناند که   ها نشان داده بررسی

. به شـمار مـی آینـد   از مدت، غیر اثربخش براي ماندگاري در در  اصالح شرایط اجتماعی و تدوین نقشه راه

توان از یک طرف به ماهیت داوطلبانـه   ها را می هاي این پژوهش در مورد میزان اثربخشی سمن بنابراین یافته

هاي صحیح مـدیریت و خالقیـت و نـوآوري اعضـاي      به کارگیري شیوه ،از طرف دیگر. ها نسبت داد سمن

هاي مورد بررسی مربـوط بـه جوانـان     زیرا سمن ،ها باشد بخشی سمنتواند از دالیل احتمالی اثر ها می سمن

به  ها سمندهند که  با این حال مطالعات قبلی نشان می. نداز تحصیالت باالیی نیز برخوردار بیشترکه  هستند

گیـري و اجـراي    ها، مشارکت بسیار اندکی در تصمیم و افزایش در میزان فعالیت کمی  رغم افزایش و توسعه

هاي قانونی، سلطه و نظارت دولت  و به دلیل کاستی) 1382سعیدي، (اند  هاي میان مدت توسعه داشته مهبرنا

هـا بایـد احتمـال     در ارزیابی میـزان اثربخشـی سـمن    ،از طرفی). 1381زارعی، (ها افزایش یافته است  بر آن

اند،  ماندگاري و فعالیت نداشته ي غیر اثربخش که امکانسازمان هادیگري را نیز مد نظر قرار داد و آن اینکه 

بـه رغـم    ،در مجمـوع . ها میسر نبوده است گیري از آن از گردونه فعالیت خارج شده و بنابراین امکان نمونه

                                                           
١ - Mercer, Khan, Daulatuzzaman, & Reid 
٢ - Herman, & Renz 
٣ - Kelly, & Chapman 
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بیشتر از متوسط است، اما این احتمال را هم باید مد نظر قرار داد که  ها سمنرسد اثربخشی  اینکه به نظر می

  . ها، کمی بیشتر از میزان واقعی برآورد شده باشد ثربخشی سمنگفته، میزان ا بنابر دالیل پیش

هـاي جوانـان فـارس     و اثربخشی سمن انسانی اعضا  بین سرمایه  رابطه مورداول پژوهش در   بررسی فرضیه

جنسیت، سن، میزان تحصیالت، میـزان تحصـیالت والـدین،    (هاي این متغیر  شاخصمؤید آن بود که از بین 

ربخشـی  هـا بـا اث   ، تنها جنسیت با اثربخشی رابطه نداشت و سـایر شـاخص  )وضعیت اشتغالهزینه ماهانه و 

مثبـت و سـن،     تحصیالت مادر رابطـه  و میزان هزینه، تحصیالت پدرداري داشتند؛ به طوري که  معنی  رابطه

  . ها داشت داري با اثربخشی سمن منفی معنی  میزان تحصیالت  و اشتغال رابطه

اقتصـادي   -رسد، متغیرهایی که با پایگاه اجتمـاعی  انسانی به نظر می  ل مربوط به سرمایهنقش عوام مورددر 

با  )زینه، تحصیالت پدر، تحصیالت مادر و میزان تحصیالتمیزان ه(تري دارند  پاسخگویان ارتباط تنگاتنگ

قبلـی    م شـده هـاي انجـا   هاي این بخش از پژوهش بـا پـژوهش   یافته. قویتري دارند  رابطه ها اثربخشی سمن

نیـز متغیرهـاي   ) 1389(زاده  در تحقیق جهانگیري و شـکري  ،به عنوان مثال. اي دارند همسویی قابل مالحظه

ي غیـر  سازمان هاداري با عملکرد  معنی  و تحصیالت همسر، رابطه وضعیت تأهل، قومیت، تحصیالت اعضا

شـناختی، آن دسـته از متغیرهـاي     عیتاز طرفی بر خالف متغیرهاي جم. دولتی زنان شهر شیراز نداشته است

نظیر میزان تحصیالت فرد و والـدین،   -اي که با پایگاه اجتماعی اقتصادي افراد ارتباط نزدیکتري دارند زمینه

در . ي غیر دولتی مـردم نهـاد رابطـه داشـتند    سازمان هابا اثربخشی  -وضعیت اشتغال، نوع شغل و نظایر آن

مثبـت و    خانواده و منزلـت شـغلی، رابطـه     میزان هزینه) 1392(اران همین زمینه در پژوهش محسنی و همک

در پـژوهش  . ي مردم نهـاد داشـت  سازمان هامشارکت در   داري با انگیزه منفی معنی  میزان تحصیالت رابطه

یکی از عوامل مؤثر بر اثربخشـی   ،ها امکانات مالی تشکل) 1388(انجام شده توسط معمارزاده و پاك طینت 

معلـوم گردیـد متغیرهـایی    ) 1384(عالوه براین در پژوهش قانعی راد و حسینی . عرفی شده استها م سمن

هاي فرامادي شـده کـه    نظیر تحصیالت، شغل و پایگاه اجتماعی اقتصادي، منجر به افزایش و اهمیت ارزش

هـاي   م یافتـه سـرانجا . دهد ي غیر دولتی را افزایش میسازمان هااجتماعی و میزان مشارکت در   خود سرمایه

تـوان همسـو بـا     ها را می انسانی و اثربخشی سمن  هاي سرمایه این پژوهش در مورد وجود ارتباط بین مؤلفه

هـاي   انسـانی را از عوامـل تأثیرگـذار بـر فعالیـت       دانست کـه سـرمایه  ) 1997(پژوهش ویلسون و موسیک 

  . اند داوطلبانه رسمی دانسته
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گرینـو   ،براي مثال(هاي داوطلبانه در زنان  جنسیت، برخی از مطالعات حاکی از میزان باالتر فعالیت مورددر 

و برخی مطالعات حاکی از میزان باالتر ) 1992، 3و هادکینسون و ویتزمن 1988، 2؛ دانیلر1993، 1کوبی و مک

ین حال برخی مطالعـات نیـز مطـرح    با ا. هستند) 1991، 4هایجه ،براي مثال(هاي داوطلبانه در مردان  فعالیت

  -اند که تفاوت بین زن و مرد از نظر داوطلب بودن واقعی نیست و پس از کنتـرل موقعیـت اجتمـاعی     کرده

و  1994، 6؛ اسـمیت 1989، 5هرزگـو، کـاهن، مورگـان، جکسـون و آنتونسـی     (شـوند   اقتصادي، ناپدید مـی 

سـوم از    نهـاد، بـا دسـته    ي مـردم سازمان هااثربخشی بنابراین فقدان رابطه بین جنسیت و ). 1990، 7ساندین

هـاي داوطلبانـه را ناشـی از تفـاوت در موقعیـت       هاي جنسیتی در فعالیت ست که تفاوتها همسو پژوهش

  . کنند اقتصادي تلقی می –اجتماعی 

ند داشـته  توا ها حداقل دو تبیین احتمالی می انسانی و اثربخشی سمن  ارتباط بین متغیرهاي مربوط به سرمایه

مسـتلزم ارضـاي    ،ي مردم نهاد و نگـرش مثبـت نسـبت بـه آن    سازمان هامشارکت در  ،از یک طرف. باشد

حداقلی نیازهاي اساسی و دستیابی به میزانی نسبی از رفاه و نیز آگاهی و تحصیالت است تا اعضاي جامعه 

ه در راستاي رشد و تعالی جامعه هاي داوطلبان و با یکدیگر در تشکل وندهاي روزمره خود فراتر ر از دغدغه

ها و انتظـارات جوانـان شـهر شـیراز      در بررسی اولویت) 1384(در همین راستا ایمان و اسالم . گام بردارند

. هاي مهم جوانان، ابتدا مسائل اقتصادي و سپس مسائل سیاسی و امنیتی است اند که مسائل و دغدغه  دریافته

  . شود اخالق و هنر در شرایط اضطرار به دست فراموشی سپرده می اند که فرهنگ، نویسندگان ادعا کرده

هـا   بین اثربخشی سـمن  از طرف دیگر و با در نظر گرفتن این مطلب که میزان تحصیالت مادر قویترین پیش

والـدین در خـانواده،   . را در این زمینه تأثیرگـذار دانسـت    پذیري خانواده هاي جامعه توان نقش شیوه بود، می

دهنـد کـه نگـرش     هاي خود را از طریق بحث و گفتگو در منزل به فرزندانشان انتقال مـی  ها و نگرش ارزش

همچنـین بـا افـزایش    ). 1391گالبی، حـاجیلو،  (دهد  ها را در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی شکل می آن

خـود    ود کـه بـه نوبـه   شـ  تر مـی  بینانه تر و خوش میزان تحصیالت فرد و والدینش، انتظارات اجتماعی مثبت

هایی اعتمـاد   جوانان تربیت یافته در چنین محیط ،عالوه براین. ها ترغیب کند تواند اقدام به عمل را در آن می

                                                           
١ - Greeno, & Maccoby 
٢ - Daniels 
٣ - Hodgkinson, & Weitzman 
٤ -Hayghe 
٥ - Herzog, Kahn, Morgan, Jackson, & Antonucci 
٦ - Smith 
٧ - Sundeen 
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شود تـوان بیشـتري جهـت تغییـر محـیط       شناسی بیشتري دارند که همین امر موجب می به نفس و خویشتن

  ). 1384ایمان و اسالم، (پیرامون در خود و اطرافیان ببینند 

انسانی، تحصیالت تنها موردي است که بـه نتـایج متناقضـی      گفتنی است از بین متغیرهاي مربوط به سرمایه

مثبت داشـت، بـا     رابطه نکه میزان تحصیالت با رضایت اعضادر پژوهش حاضر با وجود آ. منجر شده است

قبلی نیز به رغم اینکـه در اغلـب    هاي در پژوهش. منفی داشت  ها رابطه هاي مالی و زیرساخت ابعاد حمایت

ي مردم نهاد رابطه وجود داشت، این رابطه در سازمان هاموارد بین میزان تحصیالت افراد و عملکرد آنان در 

و در برخـی مـوارد منفـی    ) 1384؛ ایمـان و اسـالم،   1390پـور،   فـال سـلیمان و حجـی   (برخی موارد مثبت 

تواند ناشی از کارکردهاي مختلـف متغیـر تحصـیالت     ت میاین وضعی. بود) 1387رضادوست و عابدزاده، (

 افراد داراي تحصیالت باالتر، در اغلب موارد از پایگاه اجتمـاعی اقتصـادي و مهـارت    ،به عنوان مثال. باشد

از طرفـی  . ي مـردم نهـاد موفقیـت آمیزتـر اسـت     سـازمان هـا  و عملکرد آنـان در  هاي باالتري برخوردارند 

  توانـد انگیـزه   بنابراین می. دهد شغلی و اجتماعی بیشتري در اختیار فرد قرار می هاي تحصیالت باال، فرصت

این احتمال نیز وجود دارد که افراد داراي تحصیالت باالتر، . هاي داوطلبانه کاهش دهد افراد را براي فعالیت

در نتیجه وضع موجود  ي غیر دولتی، انتظارات بیشتري از سازمان دارند وسازمان هابه دلیل آشنایی بیشتر با 

هـاي   وجود ارتباط بین وضعیت اشتغال و ارزیابی منفـی از حمایـت  . کنند تر ارزیابی می تر و انتقادي را منفی

  . تواند به طریق مشابه تبیین شود مالی نیز می

داري داشـت،   منفـی و معنـی    هـا رابطـه   و وجود زیرسـاخت  یر سن که با ابعاد رضایت از اعضامتغ مورددر 

افراد جـوان  . ي کاري است یکی از نشانگرهاي میزان تجربه ،مطرح کرده است که سن افراد) 1994( 1گرگاال

هـاي   هاي شغلی و افراد مسن، به خاطر پر کردن اوقات فراغـت بـه فعالیـت    معموالً به منظور کسب مهارت

گـزارش  را ي داوطلبانـه  هـا  غیر خطی بین سن و میزان فعالیـت  اي  مطالعات رابطه. آورند داوطلبانه روي می

توان  ها را می و زیرساخت باط منفی بین سن و رضایت از اعضابنابراین وجود ارت). 1991، 2هایجه(اند  کرده

بـه تجربیـات و آگـاهی     ،تر و از طرف دیگر هاي شغلی بیشتر براي افراد مسن از یک طرف به وجود فرصت

  . ها نسبت داد ها از محدودیت آن

هـاي   ي اجتماعی اعضـاء و اثربخشـی سـمن    ي بین سرمایه رابطه م پژوهش در خصوصي دو بررسی فرضیه

هـاي   وضـعیت تأهـل، شـرکت در فعالیـت    (هـاي ایـن متغیـر     جوانان فارس مؤید آن بود که از بین شاخص

                                                           
١ - Gallagher 
٢ - Hayghe 
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هـا   اما سایر شاخص. ، تنها وضعیت تأهل با اثربخشی رابطه نداشت)ها المنفعه و عضویت قبلی در تشکل عام

  . داري داشتند ت و معنیي مثب با اثربخشی رابطه

ها تعلـق دارد و   هایی است که به آن هاي فرد در زندگی روزمره، تحت تأثیر گروه کولی معتقد است که کنش

در . کنـد  این وابستگی گروهی است که نحوه واکنش فرد در مقابل مسائل اجتماعی و سیاسی را تعیـین مـی  

به نظر هانتینگتون عضویت فرد . گیرد تماعی صورت میحقیقت رفتار فرد در پاسخ به فشارها و انتظارات اج

هاي مـدافع، نظـایر آن، احتمـال     هاي شغلی و صنفی، گروه ي اجتماعی مانند اتحادیهسازمان هاها و  در گروه

تـوان   مـی . )1391به نقـل از گالبـی و حـاجیلو،    ( کند مشارکت در فعالیت داوطلبانه و اجتماعی را بیشتر می

هـاي مثبـت افـراد نسـبت بـه       تواند ناشی از نگرش ارکت قبلی و هم مشارکت فعلی میاستدالل کرد هم مش

هاي داوطلبانه و نیز تجربه و مهارت بیشتر در ایـن زمینـه باشـد کـه در نهایـت بـر ارزیـابی فـرد از          فعالیت

  . گذارد ي غیر دولتی مردم نهاد تأثیر میسازمان هااثربخشی 

هـاي   ي فرهنگی اعضـاء و اثربخشـی سـمن    ي بین سرمایه ابطهي سوم پژوهش در خصوص ر بررسی فرضیه

ي مـورد اسـتفاده در انجـام     نـوع رسـانه  (هـاي ایـن متغیـر     جوانان فارس مؤید آن بود که از بـین شـاخص  

 . داري داشت ي مثبت و معنی ، تنها  میزان استفاده از روزنامه و اینترنت با اثربخشی رابطه)هاي سمن فعالیت

ي مـردم نهـاد رابطـه    سازمان هـا هاي داوطلبانه با اثربخشی  نت و روزنامه براي انجام فعالیتاستفاده از اینتر

افـراد نسـبت بـه      دهی نگـرش  ها از عوامل مؤثر در شکل رسانه) 1391(ي گالبی و حاجیلو  به عقیده. داشت

اجتمـاعی   هاي نیز حاکی از تأثیرات مثبت شبکه) 2015(یوسف و همکاران -پژوهش راجا. مشارکت هستند

یی کـه از اینترنـت و   سـازمان هـا  رسـد   به نظـر مـی  . ي مردم نهاد مالزي بودسازمان هادر پیشبرد مأموریت 

یی کـه از ابزارهـاي غیـر    سـازمان هـا  کنند، در مقایسـه بـا    هاي خود استفاده می روزنامه جهت انجام فعالیت

التی مـؤثرتري برخوردارنـد و بنـابراین    کنند، از ساختار تشکی هاي اجتماعی استفاده می تر نظیر شبکه رسمی

؛ هرمـان و رنـز،   2010به عنوان مثال شیوا و سوار، (هاي انجام شده  پژوهش. ها نیز بیشتر است اثربخشی آن

 هـا  سـمن ها بر اثربخشـی   هاي صحیح انجام فعالیت دهد که ساختار تشکیالتی مؤثر و شیوه نشان می) 2008

ي مـورد اسـتفاده تحـت تـأثیر      ال را باید مد نظر قرار داد که نوع رسانهاز طرف دیگر این احتم. تأثیرگذارند

را تحـت تـأثیر   ها  سمني خود اثربخشی  متغیرهاي مربوط به پایگاه اجتماعی اقتصادي قرار داشته و به نوبه

  . دهند قرار می



26 

 

هـا و اثربخشـی، مؤیـد آن     ي بین عوامل ساختاري سمن ي چهارم پژوهش در خصوص رابطه بررسی فرضیه

  و  اثربخشـی، رابطـه  ) قلمرو فعالیت سمن و موضـوع فعالیـت سـمن   (بود که بین هر دو شاخص این متغیر 

شهرستانی و  هاي هاي ملّی در مقایسه با سمن بدین صورت که میزان اثربخشی سمن. داري وجود دارد معنی

بـدین صـورت کـه    . ها از عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی بود همچنین موضوع فعالیت سمن. استانی بیشتر بود

هـایی کـه    هایی با موضوع فعالیت، علمی، فرهنگی، محیط زیستی و عمرانی، اثربخشی بیشـتر و سـمن   سمن

  .ی کمتري داشتندها ورزشی، نیکوکاري، خیریه و حمایتی بود، اثربخش موضوع فعالیت آن

هایی که در سـطح ملـی    هر چند در این زمینه شواهدي مشاهده نگردید اما این احتمال وجود دارد که سمن

تـري دارنـد، از سـاختار تشـکیالتی      اند، مأموریت و هدف روشـن و بـا اهمیـت    عزم مشارکت را برانگیخته

ي بـاالتري برخوردارنـد و    و تجربـه  هـا، از تخصـص   تري برخوردار هستند، افراد فعال در این سمن منسجم

تـري را   هـا ارتباطـات گسـترده    از طرفی این سمن. شود ها به کسب تجارب مفیدتري منجر می فعالیت در آن

بنابراین میزان مشـارکت و اثربخشـی ایـن    . موجب شده و به منابع انسانی و مالی متعددتري دسترسی دارند

ي مـردم نهـاد ارتبـاط تنگاتنـگ داشـت،      سازمان هـا د اثربخشی مورد دیگري که با ابعا. ها بیشتر است سمن

هاي علمی، فرهنگی، محیط زیستی و عمرانی با ابعـاد   به این ترتیب که فعالیت. ها بود موضوع فعالیت سمن

ها ورزشی، نیکوکاري، خیریه و  هایی که موضوع فعالیت آن ي مثبت داشت؛ در حالیکه سمن اثربخشی رابطه

هـاي   دهند در کشورها و فرهنگ ها نشان می پژوهش. ي منفی داشتند ها رابطه ثربخشی سمنحمایتی بود، با ا

ها در جوامع غربی، بیشـتر بـه مسـائل محـیط      سمن. بر موضوعات متفاوتی متمرکز هستندها  سمنمختلف، 

 هـاي  پردازند؛ در حالیکه در جوامـع شـرقی و خاورمیانـه، بیشـتر بـه آسـیب       زیست، زنان و حقوق بشر می

 بـر رسد الگـوي حـاکم    به نظر می). 2004؛ مرسر و همکاران، 2014علی و حتا، (شود  اجتماعی پرداخته می

نـه دارد و بیشـتر بـا    کشـورهاي شـرقی و خاورمیا  هـاي    سـمن استان فارس همخوانی کمتري بـا  هاي  سمن

و فرهنگـی   تواند ناشی از وضـعیت اجتمـاعی اقتصـادي    در جوامع غربی همسو است که می الگوهاي حاکم

تـوان اسـتدالل کـرد کـه میـزان       عالوه براین می. برخوردار منطقه باشد بهتر ایران در مقایسه با کشورهاي کم

در ثانی موضوع فعالیت سمن . تجارب کسب شده در یک سمن، بستگی خیلی زیادي به موضوع سمن دارد

ثالثـاً میـزان   . تـأثیر قـرار دهـد   هاي مردمی را تحـت   هاي اجتماعی و حمایت تواند میزان جلب مشارکت می

و نهادهاي رسمی و دولتی با توجه به میزان حساسیت و توجه به موضوع فعالیت سـمن   سازمان هاحمایت 

ها علمی، فرهنگی، محـیط   هایی که موضوع فعالیت آن رسد سمن ها، به نظر می بر اساس یافته. متفاوت است



27 

 

ي خـود بـر    انگیزند که به نوبه بیشتري در اعضاء برمی هاي مثبت زیستی و عمرانی هستند، تجارب و نگرش

هـا   هـایی کـه موضـوع فعالیـت آن     ایـن در حالیسـت کـه سـمن    . گذارند میزان مشارکت و رضایت تأثیر می

ي کمتـري بـراي اعضـاء     نیکوکاري، خیریه و آسیب دیدگان اجتماعی است، تجارب مثبت و ارضـاء کننـده  

ي واقعیات ناگوار  از طرفی مشاهده. مایت دولتی کمتري را در پی دارندکنند و اقبال اجتماعی و ح فراهم می

ها ممکن است موجب تجارب عاطفی منفـی در پاسـخگویان شـود و بـه      زندگی اجتماعی در اینگونه سمن

در مـورد  . همین دلیل میزان رضایت آنان را در ابعادي نظیر رضایت از حمایـت مـالی دولـت کـاهش دهـد     

ها ورزش بوده است، این احتمال وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه رغبـت        ي فعالیت آن نهیی که زمیسازمان ها

سـازمان  ها به این موضوع، فعالیـت   هاي ورزشی و توجه کافی دولت و رسانه ي اجتماعی به فعالیت گسترده

  . انگیزد ي داوطلبانه در این زمینه توجه و اقبال اجتماعی چندانی برنمیها

  :گردد ي پژوهشگران و مسئوالن امر ارائه می وهش، پیشنهادهایی جهت استفادههاي پژ بر اساس یافته

. انـد  کمترین میزان رضایت را ابراز کـرده ) ها قوانین دولتی و اساسنامه(پاسخگویان در بعد قوانین و مقررات 

ط بـین  رسد قوانین و مقررات موجود در برخی موارد موجب ایجـاد مشـکالتی در ارتبـا    بنابراین به نظر می

شناسـی صـورت گرفتـه و مشـکالت      ها و سازمان شده است که پیشنهاد می شود در این زمینه آسیب سمن

 .موجود بررسی و مرتفع شود

رود متغیرهاي مربوط به پایگـاه اجتمـاعی اقتصـادي از طریـق برخـی متغیرهـاي        با توجه به اینکه انتظار می

تـأثیر بگذارنـد،   هـا   سـمن بـر اثربخشـی    ،ي کنتـرل  هستهبینی، اعتماد به نفس و  میانجی نظیر افزایش خوش

شـناختی و   ي بـین عوامـل جمعیـت    اي اینگونه متغیرهـا را در رابطـه   توانند نقش واسطه پژوهشگران آتی می

روشـن  هـا    سمنکار تأثیرگذاري این متغیرها بر اثربخشی ومورد بررسی قرار دهند تا سازها  سمناثربخشی 

  . شود

هاي تأمین  در این زمینه الزم است روش. هاي مالی دولت در سطح نسبتاً پایینی بود میزان رضایت از حمایت

ي چگونگی فراهم کردن منابع مـالی   هاي الزم در زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد و آموزش منابع مالی سمن

بع مالی را در آن مورد بررسی توان در بدو تأسیس یک سمن، چگونگی تأمین منا همچنین می. صورت گیرد

 . ها نشود قرار داد تا پس از صرف وقت و هزینه کمبود منابع مالی موجب غیر فعال شدن سمن

ي مثبت داشـت،   ي مردم نهاد رابطهسازمان هاهاي دانشجویی با اثربخشی  از آنجا که فعالیت قبلی در تشکل

ي مردم نهاد جوانـان فـراهم شـود و    سازمان هاي آشنایی دانشجویان با  ها، زمینه شود در دانشگاه پیشنهاد می
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همچنین بررسی نقش . ي داوطلبانه ارائه شودسازمان هاي تشکیل  هاي نظري و عملی الزم در زمینه آموزش

هـاي داوطلبانـه    گیري نگرش نسبت به فعالیت در شکل) ساالن، مدرسهخانواده، هم(پذیري  کارگزاران جامعه

  . تواند موضوع پژوهشی مناسبی باشد می

ي مـردم نهـاد و   سازمان هـا ها نسبت به تشکیل  اقتصادي افراد با نگرش آن-ي پایگاه اجتماعی بررسی رابطه

هـاي اجتمـاعی از دیگـر     ي مردم نهـاد مـرتبط بـا مشـکالت و آسـیب     سازمان هابررسی نیازها و چالشهاي 

 . تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد موضوعاتی است که می

هـا بعـد از ثبـت بـود؛ بنـابراین       ي این پـژوهش، جابجـایی جغرافیـایی سـمن     هاي عمده یکی از محدودیت

محدودیت دیگـر، کمبـود   . ها مشکل و در مواردي ناممکن بود گردآوري نمونه و دسترسی به اعضاي سمن

ها را با  ها و تفسیر آن گیري از یافته ي متغیرهاي مورد بررسی بود که بحث و نتیجه یقات پیشین در زمینهتحق

  . ساخت مشکل مواجه می
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This survey research is to identify the factors affecting the effectiveness of 

youth non-governmental organizations in Fars Province. The statistical 

population was the all ٥٤ active youths' NGOs in Shiraz city. The sample size 

was ٢٧٣ people who were selected through stratified random sampling from ٣٤ 

organizations and completed a researcher-made questionnaire with ٧٣ items. 

Validity and reliability of the questionnaire were acceptable. Data were 

analyzed using one sample t-test, multiple regressions, independent samples t-

test,   Pearson correlation coefficient and one way ANOVA. The findings 

indicated that the effectiveness of the NGOs was slightly higher than average. 

Furthermore, there was significant relationship between human, social and 

cultural capital and structural factors with NGOs' effectiveness. The result 

revealed the importance of all sorts of capitals and structural factors in 

effectiveness of youths' NGOs. 
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