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سازمان های مردم نهاد؛ مرور نظام مند پژوهش های انجام شده 
مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی

شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی
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طرح های  )سمن ها(  مردم نهاد  سازمان های  فعالیت  راستای  در 
کمک  آنها  بررسی  که  است  شده  انجام  زیادی  مطالعاتی 
قابل توجهی به مدیریت و بهبود عملکرد آنها خواهد نمود. کتاب 
«سازمان های مردم نهاد» مروری است نظام مند بر پژوهش های 

مرکز  همت  به  که  مردم نهاد  سازمان های  درباره  شده  انجام 
مطالعات و پژوهش های فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان 
را  کتاب  این  است.  رسیده  چاپ  به  و  گردآوری  رضوی  خراسان 
مردم نهاد  سازمان های  درخصوص  مطالعات  اولین  از  می توان 
برای  ارزشمندی  راهگشای  می تواند  آن  مطالعه  لذا  دانست. 

پژوهشگران این عرصه در انجام مطالعات بعدی باشد.
کتاب «سازمان های مردم نهاد» مشتمل بر 5 فصل به شرح ذیل 

است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: یافته های طرح
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

بیان  و  توضیح  به  که  تحقیق  از  است  کلیاتی  کتاب  اول  فصل 
مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سواالت تحقیق و اهداف طرح 
واقع  در  که  پژوهش  مسئله  روشنی  به  فصل  این  در  می پردازد. 
علمی  نتایج  به  دستیابی  و  منفرد  پژوهش های  نظام دار  بررسی 
پژوهش های  و  مطالعات  کلیه  جمع آوری  طریق  از  کاربردی  و 
صورت گرفته در ارتباط با موضوع سازمان های مردم نهاد است، 
مروری  روش  مطالعه،  این  در  تحقیق  روش  می شود.  مطرح 
است و مهم ترین ضرورت های انجام این طرح مشخص کردن 
قابل  و  مهم  نکات  استخراج  گذشته،  مطالعات  کلی  جهت های 
آتی  برنامه ریزی های  در  استفاده  جهت  قبلی  مطالعات  استفاده 

است.
در فصل دوم کتاب که به ادبیات تحقیق اختصاص دارد، به تعریف 
مردم نهاد،  سازمان های  ویژگی های  مردم نهاد،  سازمان های 
پیشینه و بستر پیدایش سازمان های مردم نهاد و جایگاه سمن ها 

در سند چشم انداز بیست ساله پرداخته می شود.
فصل سوم کتاب سازمان های مردم نهاد با عنوان «روش تحقیق» 
و  اطالعات  و  آمار  جمع آوری  روش  و  آماری  جامعه  توضیح  به 
فرایند  و  مراحل  همچنین  می پردازد.  شده  بررسی  سایت های 
تحقیق که شامل انجام مطالعه مقدماتی، شناسایی تحقیقات انجام 
شده، انتخاب تحقیقات قابل قبول، مطالعه تحقیقات و جمع آوری 
داده ها، دسته بندی نتایج تحقیقات مختلف و تهیه گزارش نهایی 

است، در این فصل بیان می شوند.
فصل چهارم کتاب که به یافته های طرح اختصاص یافته است، 
نتایج فراتحلیل مطالعات سمن ها را به تفصیل بیان می کند. در این 
قسمت نتایج بررسی مطالعات سمن ها از نظر کمی، نوع مطالعات، 
پژوهش،  تکنیک  پژوهش،  روش  تحلیل،  واحد  رشته ای،  قلمرو 
قلمرو موضوعی، سال تحقیق، جنسیت پژوهشگران، شهر مورد 
تحقیق و ...بررسی می شوند. در ادامه مطالب این فصل، به نتایج 
پژوهش های  کیفی  یافته های  نیز  و  سمن ها  مطالعات  روش 
زنان،  حوزه  جمله  از  حوزه  پانزده  در  نهاد  مردم   سازمان های 
کودکان،  جوانان،  مخدر،  مواد  زیست،  محیط  انتظامی،  و  امنیت 
حقوق، سیاست، کارآفرینی، مدیریت، معلوالن، بهداشت، جغرافیا، 
آسیب های اجتماعی و حوزه مذهبی به تفصیل پرداخته می شود. 

دربرمی گیرد.  را  پیشنهادها  و  نتیجه گیری  کتاب،  آخر  فصل 
نتیجه گیری نهایی کتاب، اشاره به یافته های توصیفی تحقیق دارد 
که مشتمل بر 101 مورد است که در حوزه سمن ها بررسی شده 
است. از این 101 مورد 67,3 درصد آن را پایان نامه و 27,7 درصد 
را مقاله و 5 درصد آن را طرح پژوهشی تشکیل می دهند. موارد 
پرداخته  آنها  به  کامل  به طور  نتیجه گیری  بخش  در  که  دیگری 
جنسیت،  محقق،  تحصیلی  مقطع  قبیل  از  مواردی  است  شده 
سال انجام تحقیق، قلمرو رشته ای و پراکنش موضوعی مطالعات 
پیشنهادهای  ارائه  به  کتاب  پایانی  صفحات  هستند.  سمن ها 
کاربردی و پژوهشی تحقیقات انجام شده اختصاص می یابد و در 

آخر محدودیت های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
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