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The rural development policymaking system has different agents including the public and private sectors. 
If the system continuously receives field information from rural and nomadic areas and processes them 
correctly, it can provide and implement efficient policies for achieving the supreme goals and a desirable 
future. In the 1950s, 1960s, and 1970s, a traditional paradigm was used to govern development. In this 
paradigm, based on the modernization doctrines and technocratic and bureaucratic principles, develop-
ment merely referred to the economic growth; the participation of local communities had no value in 
the policy-making and management of development. In the present study, grounded theory has been 
employed as a method to analyze the statements made by Ayatollah Khomeini and Ayatollah Khamenei, 
respectively, as the former and current supreme leaders of the Islamic Republic of Iran and extract the 
features and functions of the jihadi style of management. The aforementioned approach of the present 
study was adopted based on the fundamental role of these two supreme leaders in the formation and 
guidance of the Jihad of Construction. According to the experiences of Jihad of Construction, the per-
spective of the policymaking system of rural and nomadic development in Iran must be empowering and 
elevating people and making a good life possible through simultaneous attention to material and spiri-
tual aspects of the lives of villagers and nomads. In recent years, owing to the dominance of hardware 
and basic needs approaches, the villagers and nomads have become passive settlers, whereas human 
capital is the main axis of development.
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Extended Abstract

1. Introduction

he rural development policymaking 
system has different agents including 

public and private sectors. If the system continuously re-
ceives field information from rural and nomadic areas and 
processes them correctly, it can provide and implement 
efficient policies for achieving the supreme goals and a 
desirable future. In the 1950s, 1960s, and 1970s, a tradi-
tional paradigm was used to govern development. In this T
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paradigm, based on the modernization doctrines and tech-
nocratic and bureaucratic principles, development merely 
referred to the economic growth; the participation of local 
communities had no value in the policymaking and man-
agement of development.

Interestingly, in Iran, along with these developments and 
even before them, on 17th June 1979, a participatory and 
non-bureaucratic entity, i.e. Jihad of Construction was 
founded after the Islamic Revolution by Imam Khomeini 
for developing and reviving villages and moving toward 
poverty eradication and realizing independence and social 
justice. Through revolutionary spirit and self-sacrifice, 
Jihad of Construction managed to bring about structural 
developments in the villages within different phases; it 
managed to achieve the highest level of acceptability, ef-
ficiency, and effectiveness. Distinctive participatory ap-
proaches of this entity compared to other governmental 
bureaucratic organizations diminished after being merged 
with the Ministry of Agriculture in 2000. Following this 
merger, the approaches that were based on the traditional 
paradigm of development again dominated the public 
development projects and programs in the rural and no-
madic areas of Iran. This resulted in a reduced pace of 
development in rural and nomadic areas, especially with 
respect to the eradication of poverty and deprivation, and 
in some cases, it caused numerous obstacles. Thus, the 
present study has been conducted to identify the defini-
tive guidelines for improving the policymaking system 
of rural and nomadic development in Iran based on the 
experiences obtained by Jihad of Construction.

2. Methodology

In the present study, grounded theory has been em-
ployed as a method to analyze the statements made by 
Ayatollah Khomeini and Ayatollah Khamenei, respec-
tively, as the former and current supreme leaders of the 
Islamic Republic of Iran and extract the features and func-
tions of the jihadi style of management. The aforemen-
tioned orientation of the present study was adopted based 
on the fundamental role of these two supreme leaders in 
the formation and guidance of the Jihad of Construction. 
The statements were extracted within the period of 1981 
to 2018 by searching keywords such as jihad, Jihad of 
Construction, jihadi management, jihadi culture, jihadi 
spirit, and jihadi action. The statements were then ana-
lyzed in three main phases, i.e. open coding, axial coding, 
and selective coding.

3. Results

From among all the statements, 160 key propositions 
were selected; 469 initial open codes, 102 secondary open 
codes, and 36 axial codes were obtained. The aforemen-
tioned axial codes were divided into 5 categories includ-
ing organizational structure and culture, the organization’s 
values and theoretical and philosophical principles, the 
organization’s mission and perspective, the personnel’s 
attitudinal values, and the personnel’s behavioral values.

4. Discussion

According to the findings of the present study, the per-
sonnel of Jihad of Construction had specific features that 
led to their success in the mission to eradicate poverty 
and deprivation. These people regarded the eradication 
of poverty and the spread of justice as their divine duties 
and enjoyed a broad intellectual perspective. Based on 
the Islamic doctrines, the personnel of Jihad of Construc-
tion felt obliged to have meetings and communications 
with the poor. Moreover, the guiding principle for their 
actions was putting the poor first and giving due atten-
tion to their needs and priorities. The main features of the 
aforementioned personnel include accepting risk, taking 
action based on science and knowledge, being organized, 
avoiding arrogance and narcissism, being courageous 
in action, enjoying supreme and religious motives for 
serving the poor, refusing to give up, preferring spiritual 
benefits to material ones, having a continuous presence 
among the villagers and nomads, and being aware of the 
field evidence. Besides, there were some other features 
that distinguished Jihad of Construction from the com-
mon bureaucratic organizations including their reliance 
on spontaneous grassroots and community-based initia-
tives, trusting the youth, employing college students in 
different fields in rural and nomadic areas, actualization 
of spiritual potentials of human resources and maintain 
their internal motivation alive, and organization learning 
and flexibility.

5. Conclusion

Based on a monotheistic worldview, reliance on God 
(Tawakkul), trusting the power of the nation, and having 
a purposeful and science-based planning, Jihad of Con-
struction has taken extensive measures in different fields 
to spread justice, especially in rural and nomadic areas. 
By avoiding mere productionism based on technocratism, 
this entity has defined different functions and missions 
for itself. In other words, the ultimate goal of Jihad of 
Construction is not only increasing the production of ag-
ricultural products but also elevating humans, especially 
farmers, villagers, nomads, and the deprived classes. The 
dynamic, creative, flexible, and adaptable organization-
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al structure of Jihad of Construction, the dominance of 
philosophical values of introspection and spontaneity in 
this entity, and the actualization of the innate potentials of 
human resources provided a proper opportunity to actual-
ize all potentials, especially the presence of the youth and 
student movement and continuous communication with 
people.

According to the experiences of Jihad of Construction, 
the perspective of the policymaking system of rural and 
nomadic development in Iran must be empowering and 
elevating people and making a good life possible through 
simultaneous attention to material and spiritual aspects of 
the lives of villagers and nomads. In recent years, owing 
to the dominance of hardware and basic needs approach-
es, the villagers and nomads have become passive settlers, 
whereas human capital is the main axis of development. 
Moreover, the projects and programs of different admin-
istrative agencies lack a coordinative vision; they have 
not resulted in a fundamental development in rural and 
nomadic areas. To realize this vision, it is necessary to re-
model the organizational culture and structures, the plan-
ning pattern of projects and programs, and the character-
istics of managers and personnel in the Iranian rural and 
nomadic development policymaking system. In terms 
of organizational structure, a dynamic, creative, partici-
patory, and systematic structure must be considered. Fi-
nally, it will be greatly helpful to apply all the capacities 
and potentials as well as the participation of the people, 
especially the youth and students from different special-
ties and guilds for the voluntary provision of specialized 
needs of rural and nomadic areas.
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مطالعه حاضر از طریق شناخت ویژگی ها و مؤلفه های مدیریت جهادی، به منظور تبیین استلزامات ارتقای نظام سیاست گذاری توسعه 
روستایی و عشایری انجام شده است. براي شناخت ویژگي ها و مؤلفه هاي مذکور، بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در بازه زمانی بین سال های 1358 تا 1397 با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل شد. از 160 گزاره کلیدی، 
تعداد 469 کد باز اولیه، 102 کد باز ثانویه و 35 کد محوری به دست آمد که در قالب پنج بعد »ارزش ها و مبانی فکری و فلسفی 
سازمان«، »ساختار و فرهنگ سازمانی«، »ارزش های نگرشی کارکنان«، »ارزش های رفتاری کارکنان« و »مأموریت و چشم انداز سازمان«،  
دسته بندی شدند. ازجمله مهم ترین مؤلفه های مدیریت جهادی پرهیز از ساختار اداری سلسله مراتبي عمودی، سیاست گذاری و برنامه ریزی 
مبتنی بر شواهد میدانی و نیازهای روستاییان و عشایر، مشارکت محوري و اتخاذ رویکردهاي پایین به باال و چندبعدی نگري است که بر 
محور دستیابی به اهداف عالیه عدالت گستري و تعالی انسان ها به خصوص اقشار محروم انجام می شود. بر اساس ویژگي هاي جهادگران و 
نهاد جهاد سازندگي، پیشنهادهایي براي ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایری ایران ارائه شده که از آن جمله مي توان به 
استقرار سیستم اطالعات مدیریتی از پایین به باال با استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات و ارتباطات و تشکیل کمیته هایي در نواحي شهري 
با استفاده از ظرفیت معتمدان محلي و روحانیان کارآمد، در راستای بسیج جوانان و آحاد جامعه از صنوف و تخصص هاي مختلف براي 

مشارکت داوطلبانه در سازندگي و تعالي نواحي روستایي و عشایري اشاره کرد.

کلیدواژه ها: 
مدیریت جهادی، جهاد 

سازندگی ، سیاست گذاری، 
توسعه روستایی و 

عشایری، گروه هاي مردمي

تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
تاریخ پذیرش: 12 تیر 1399

مقدمه 

نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایری، داراي بازیگران 
مختلفي از بخش دولتي و غیردولتي است و در صورت دریافت 
مستمر اطالعات میداني از نواحي روستایي و عشایری و پردازش 
صحیح آن ها مي تواند سیاست هاي کارآمدي را براي رسیدن به 
اهداف متعالي و چشم انداز وضع و اجرا کند. نهادها و سازمان هاي 
سیاست گذار، در تعیین مسیر رشد اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، 
فناورانه و فرهنگي جوامع و نیز توزیع منافع، دستیابي به منابع و 
قدرت و درنتیجه کاهش فقر و تسریع فرآیند توسعه نقش حیاتی 
دارند (IFAD, 2013) و سبب بهبود همبستگی و ثبات اجتماعی 
شده و زمینه انتقال دیدگاه های فقرا به سطوح تصمیم گیری و 
 (Pritchard, کاربرد مؤثر آن ها در سیاست گذاری را فراهم می کنند
(2014. در طول دهه های گذشته، رویکردهاي مبنایي متفاوتي 

نسبت به نحوه سیاست گذاری و مدیریت توسعه روستایي وجود 
داشته است. 

در   1970 تا   1950 دهه هاي  در  توسعه  سیاست گذاری 
بدون  سنتي،  پارادایم  و  نوسازی  مکتب  آموزه هاي  چهارچوب 
توجه به مشارکت اجتماعات محلي، دانش بومی، عدالت اجتماعي 
و  فن ساالری  اصول  بر  مبتني  غالباً  محیط زیست،  حفظ  و 
دیوان ساالری انجام مي شد. برنامه های توسعه ای، عمدتاً به صورت 
دولتي، غیرمشارکتي و بخشي نگرانه تدوین و اجرا شده و منافع 
و  افراد قدرتمند  ناعادالنه، نصیب  و  به طور غیرمتناسب  آن ها 
ثروتمند مي گردید (Dube, 1958; Epstein, 1973; Long, 1977). این 
رویکرد مانع از شکوفایي خالقیت ها و سلب چابکي و امکان درك 
صحیح و به موقع تغییر در شرایط محیطي و دروني سازمان هاي 

دیوان ساالر و بزرگ دولتي می شد. 

1- استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستايي و عشايری ايران مبتني بر سبك 
مديريت جهادي 
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بعد از چندین دهه، به دلیل اثرات منفي به خصوص در ابعاد 
اجتماعي و محیط زیستي سبك مدیریت غالب پارادایم سنتي 
اتفاق  پارادایمی«1 در دهه های 1980 و 1990  توسعه، »گذار 
افتاد که طی آن سیاست گذاری توسعه روستایی، از رهیافت باال 
به  باال، توجه  به  پایین  اوزالیدی به سمت رهیافت  پایین و  به 
 (Rondinelli, 1983عامه مردم یا رهیافت فرآیندی حرکت کرد ؛
(Mosse et al., 1998. این رهیافت بر خالف مباني دیوان ساالرانه و 

فن ساالرانه، توسعه روستایی را به عنوان فرآیند مشارکتی در نظر 
می گیرد که ساکنان روستایی را برای کنترل و تعیین اولویت های 

خود در زمینه تغییر، توانمند می کند.

متقدم  و حتي  تحوالت  این  با  همزمان  تقریباً  نیز  ایران  در 
بر آن ها، در 27 خرداد 1358 )برابر با 17 ژوئن 1979(، نهاد 
سازندگی  جهاد  عنوان  تحت  غیردیوان ساالر  و  مشارکت گرا 
عمران  و  توسعه  به منظور  )ره(  خمینی  امام  فرمان حضرت  با 
روستاها و حرکت در راستای فقرزدایی و تحقق استقالل و عدالت 
اجتماعي تشکیل شد؛ به نحوي که از این نهاد به عنوان سازمان 
 (Palooj & Jeiran, 2007; توسعه روستایی پساانقالب یاد می شود
 Khalgani & Ebrahimpour, 2007; Lob, 2013; Islamic Parliament

(Research Center of Iran, 2019. تشکیل جهاد سازندگی، از چنان 

اهمیت راهبردی در اندیشه های حضرت امام )ره( برخوردار بود 
که ایشان ثواب سازندگی و شرکت در جهاد سازندگي را باالتر از 
زیارت مستحبی مکه و مدینه منوره دانستند و نسبت به اشخاصی 
که به زیارت مستحبی می روند، فرمودند: »... من می خواهم از 
اشخاص که برای زیارت ها، برای مکه معظمه، برای مدینه منوره 
می خواهند بروند لکن به طور استحباب می خواهند بروند، من 
می خواهم از آن ها هم تقاضا کنم که ... امروز ثوابی باالتر از اینکه 
را  این سازندگی  و  برادرهای خودتان کمك کنید ]نیست [  به 
همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، 
و برادرهای خودتان نجات پیدا بکنند. خداوند به همه شما اجر 
عنایت می کند و همان ثوابی را که شما از زیارت ها می خواهید 
 (Imam’s Sahifa, V 8: »خداوند به شما در این جهاد خواهد داد

 .180)

بیان مسئله

با وجود تحوالت حاصل از گذار پارادایمی و تجربه مدیریت 
مجاهدانه و مشارکتي در قالب جهاد سازندگي، در حال حاضر 
از غلبه سبك مدیریتي پارادایم سنتي در نظام  شواهد حاکي 
سیاست گذاری و مدیریت توسعه روستایي و عشایري کشور در 
اجرایي  دستگاه های  طرف،  یك  از  دارد.  محلی  و  کالن  سطح 
توسعه  مبانی  و  اصول  با  کافي  آشنایی  عدم  دلیل  به  مختلف 
با  عمدتاً  آن ها،  باور  عدم  یا  مشارکتي  روش هاي  و  روستایی 
بعضاً  شهری،  متمرکز  و  دیوان ساالرانه  رویکردهای  و  نسخه ها 

1. گذار انگاره ای یا الگویی

به صورت موازي با هم به تدبیر امور روستایی مي پردازند و از طرف 
دیگر مأموریت های متعددی در مناطق روستایی و عشایری بدون 
متولی خاص رها شده است. در سطح محلی نیز نظام اجرایی سازی 
این سیاست ها و برنامه ها یعنی همان مدیریت محلی روستایی از 
جمله دهیاري ها از جنبه نرم افزاری دارای چالش های عدیده ای 
 (Badri, 2011; Rezvani et al., 2013; Moradi & Agahi, 2014; است

 .Rostami, 2015)

هرچند در برهه اي از انقالب اسالمي، سبك مدیریتي نوین و 
متفاوتي در قالب نهاد »جهاد سازندگی« در حوزه توسعه روستایي 
و عشایري شکل گرفت و بر اساس آن، مطالعات قابل توجهی در 
تاکنون  ولي  شد؛  انجام  جهادي  مدیریت  و  مذکور  نهاد  حوزه 
مطالعه تحلیلی جامعي منتشر نشده است که با بهره گیري از 
نظام  اساسي  چالش هاي  تبیین  ضمن  علمي،  روش شناسي 
سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایري، به تحلیل اهمیت و 
کارکردهای جهاد سازندگي و ویژگی هاي مربوطه به ویژه از دیدگاه 
رهبران و پایه گذاران جمهوري اسالمی ایران، در راستای اصالح 
نظام مربوطه پرداخته باشد، منتشر نشده است. به تناسب وجود 
چنین مشکلی در حوزه تحقیقات مرتبط با مدیریت جهادی، در 
حوزه اجرا نیز عمده برنامه ها و سیاست های دستگاه ها و نهادهای 
به  مقاومتی، معطوف  اقتصاد  فرماندهی  از جمله ستاد  مرتبط 
مباحث سخت افزاری شده و برنامه و راهبرد مناسب و فراگیري 
برای نهادینه سازي این روحیه و سبك مدیریتی به عنوان یکی از 
ارکان اقتصاد مقاومتی در نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و 

عشایري کشور، تدوین و اجرا نشده است.

هدف تحقیق

از  این  رو مطالعه حاضر در پي تبیین استلزامات ارتقای نظام 
شناخت  طریق  از  عشایری  و  روستایی  توسعه  سیاست گذاری 
ویژگی ها و مؤلفه های مدیریت جهادي است. در این راستا سعي 

شده است پاسخ هاي مناسبي به دو سؤال اساسي زیر داده شود:

• مدیریت جهادي داراي چه ویژگي ها و کارکردهایي است؟

• بر اساس خصیصه ها و کارکردهاي فوق، چه تغییرات کالني 
باید در نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري کشور 

اتفاق بیفتد؟ 

مدیریت  کارکردهاي  و  خصیصه ها  شناخت  و  واکاوي  براي 
جهادي، نهاد جهاد سازندگي به عنوان بارزترین نماد تبلور مدیریت 
جهادي در کشور مبناي این مطالعه قرار گرفت. جهاد سازندگی 
یکی از نهادهای برآمده از انقالب اسالمی بود که دستاوردهای 
شگرفی در توسعه نواحی روستایی و عشایری بر جای گذاشت. 
)ره(  امام خمیني  بیانات حضرت  مطالعه حاضر،  در  رو  این   از 
به  با توجه  و مقام معظم رهبري در خصوص جهاد سازندگي 
نقش اساسي این دو رهبر عظیم الشأن، در تشکیل و هدایت این 

»حجت ورمزیاری و همکاران. تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایری ایران مبتني بر سبك مدیریت جهادي«
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نهاد، به دقت موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. گزارش حاضر 
می تواند در تقویت دانش بومی در زمینه مدیریت جهادی، نهادینه 
شدن روحیه و مدیریت جهادي در دستگاه هاي اجرایي موجود 
رفع  به منظور  جهادی  مدیریت  بر  مبتني  نهادي  بازطراحی  و 
چالش هاي اساسي سیاست گذاری و مدیریت نواحي روستایي و 

عشایري راهگشا باشد.

در  مطرح شده  مرتبط  تکالیف  به  توجه  با  حاضر  پژوهش 
نظام  و  مقاومتي  اقتصاد  در حوزه هاي  نظام  کلي  سیاست هاي 
اداري، کاربرد مي تواند داشته باشد. شایان ذکر است که بند )20( 
فرهنگ جهادی  تقویت  بر  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
در ایجاد ارزش افزوده تأکید کرده است. عالوه بر این، بند )10( 
سیاست هاي کلي نظام اداری بر چابك سازی، متناسب سازی و 
منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف 
و  اداری  تمرکز  عدم  و  انعطاف پذیری  بر   )11( بند  چشم انداز، 
از  استفاده  و  برای جذب  زمینه سازی  بر   )19( بند  و  سازمانی 
ظرفیت های مردمی در نظام اداری کشور تأکید د ارند. عالوه بر 
این، یافته هاي تحقیق حاضر مي تواند مسیر مناسبي براي اجراي 
تکلیف جزء )3( بند )ب( ماده )27( قانون برنامه ششم توسعه 
مبني بر »یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه هاي عمران 
و توسعه روستایي، عشایري و کشاورزي کشور و مدیریت آن ها 
با رویکرد جهادي و نظارت پذیر تا پایان سال اول اجراي قانون 
برنامه ششم« ارائه کند. همچنین یافته هاي این پژوهش می تواند 
معیارهاي اولیه مناسبي براي شناخت و ارزیابي میزان جهت گیري 
جهادي در اجزای نظام سیاست گذاری موجود توسعه روستایي و 

عشایري ارائه کند.

مروری بر ادبیات موضوع

در این بخش با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا مفاهیم و اصول 
سیاست گذاری روستایي تحلیل شده و سپس به منظور یافتن 
تجربي  و  نظري  ادبیات  اصالح،  جهت  مناسب  فکري  خطوط 
مرتبط با »مدیریت جهادی« مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته 
است. همچنین چالش هاي اساسي نظام سیاست گذاری توسعه 

روستایي و عشایري کشور در پیشینه تحقیق مطرح شده  است.

سیاست گذاری روستایي

و  است  تدبیر  یا  مفهوم خط مشي  به  لغوي  نظر  از  سیاست 
سیاست گذاری، شاخه اي از علوم سیاسي است که به سیاست ها 
و عملکردهاي مشخص نظام حاکمیتي در زمینه هاي گوناگون 
مي پردازد (Ashtarian, 2017). تدوین سیاست های مناسب توسعه 
از  مهمی  وجود چالش های  دلیل 1(  به سه  روستایی، حداقل 
قبیل جمعیت رو به کاهش و پیری و فاصله از بازارها و خدمات 
در نواحی روستایی که موجب کاهش همبستگی سرزمینی در 
کشورها می شود؛ 2( بهره برداری مناسب تر از قابلیت های اقتصادی 
عمدتاً بکر نواحی روستایی و نقش آن در رفاه روستاییان و توسعه 

ملی و 3( اینکه نه سیاست های بخشی و نه عوامل بازار، قادر به 
مدیریت چالش ها و قابلیت های ناهمگون روستایی و کنترل اثرات 
جانبی منفی و تقویت اثرات جانبی مثبت نیستند، ضروری است 

 .(OECD, 2010)

در  روستایي  توسعه  سیاست گذاری  رهیافت هاي  بر  مروري 
کشورهاي مختلف نشان مي دهد که کشورها معموالً دو رهیافت 
برنامه عمومی  بر  اصلي، شامل رهیافت سیاست گذاری مبتنی 
روستایي  نواحي  ویژه  سیاست گذاری  رهیافت  و  ایدئالیستی  و 
برنامه  بر  اتخاذ می کنند. در رهیافت سیاست گذاری مبتنی  را 
سیاست هاي  که  است  این  بر  قرار  ایده آل گرایانه،  و  عمومي 
منطقه اي،  شهري،  برنامه ریزي  روستایي،  توسعه  کشاورزي، 
اجتماعي، حمل ونقل، به شیوه کاماًل یکپارچه در سطح منطقه اي 
عمل کنند و بهترین راهبردها را براي نواحي شهري و روستایي 
به ارمغان  آورند. ولي تالش براي دستیابي به برنامه عمومي، سبب 
منابع  آسان تر  تسخیر  دیوان ساالري،  تشدید  خطاها،  پدیداري 
عمومي توسط کارگزاران خصوصي، انتظارات تحقق نیافته و عدم 
کارایی سیاست ها مي شود و نهایتاً به ضد خود تبدیل مي گردد 

 .(OECD, 2006, 2011)

یا محدودتر، سیاست ها  ویژه تر  رهیافت  در  مقابل،  نقطه  در 
به طور خاص براي رفع نیازهاي جوامع روستایي تدوین مي شوند و 
معموالً پیوندي با سایر سیاست هاي منطقه اي )مانند سیاست هاي 
توسعه شهري( و بخشي ندارند. رهیافت بینابین این دو رهیافت، 
رهیافت مبتني بر سیاست جامع منطقه اي است. این سیاست، 
چتري را براي سیاست هماهنگ توسعه روستایي و شهري فراهم 
با منابع مالي کافي، در  خواهد کرد و سیاست هاي منطقه اي، 
نواحي روستایي و غیرروستایي اجرا مي شوند (OECD, 2006). از 
منظر کلي یك نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري 
و  اجرا  تدوین،  اهداف،  و  چشم انداز  تعیین  حوزه  چهار  شامل 

ارزشیابي سیاست ها است.

همچنین طبق بررسی ها به منظور بهبود سیاست گذاری توسعه 
روستایي، نوآوری هایي در حوزه هاي مختلف نظام هاي مربوطه در 
جهان شکل گرفته است که داراي اهدافي از جمله 1( پایش و 
ارزشیابی اثرات پروژه های توسعه روستایی در سطح میدانی و ارائه 
راهکارهای اصالحي؛ 2( پرهیز از بخشی نگری و ارتقاء هماهنگی 
در بین بخش ها و دستگاه های بخشی و سطوح مختلف حکومت 
و بین بازیگران عمومی و خصوصی و 3( توسعه برنامه ریزی محلی 
 (Islamic Parliament هستند  محلی  پتانسیل های  شکوفایی  و 
(Research Center of Iran, 2016. همچنین سازمان همکاري هاي 

اقتصادي و توسعه تصریح کرده است که نظام سیاست گذاری 
از یازده اصل پیروي کند که  باید  توسعه روستایی و عشایری 
برخی از آن ها عبارت اند از (OECD, 2019): 1. به حداکثر رساندن 
ظرفیت ها و قابلیت هاي مناطق روستایی؛ 2 . سازماندهی سیاست ها 
و حکمرانی در مقیاس جغرافیایی مناسب؛ 3. تدوین چشم انداز 
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روبه جلو؛ 4. حمایت از کارآفرینی برای ایجاد اشتغال در مناطق 
روستایی؛ 5. تقویت تاب آوري اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستي 
کل نگر  رویکرد  پیاده سازی   .6 روستایی؛  جوامع  فرهنگی  و 
مجموعه دولت در مورد تدوین سیاست های مناطق روستایی؛ 7. 
ارتقاي مشارکت فراگیر در طراحی و اجرای سیاست های روستایی 
و 8. تقویت نظارت، ارزیابی مستقل و پاسخگویی در قبال نتایج 

اجراي سیاست ها.

یکي از مهم ترین بسترهاي شکل گیري و تقویت جهت گیري هاي 
جدید در عرصه سیاست گذاری توسعه روستایي، از جمله ارتباط 
به  ابتناء  و  منطقه گرایي  محلی،  برنامه ریزی  عرصه،  با  مستمر 
مشارکت هاي مردمي به ویژه در کشورهای اسالمی باشد، مدیریت 
جهادي است. »جهاد« واژه ای عربی و از نظر لغوی، هم به معنی 
تالش و کوشش، مشقت و زحمت از ریشه َجهد بوده و هم به 
 (Poursaeid & معناي قدرت، توان و طاقت از ریشه ُجهد است
فرموده  طبق   .Shamohammadi, 2016; Sitted in Loeis, 2002)

مقام معظم رهبری، جهاد متقوم بر دو رکن جد و جهد و تحرك 
و مبارزه علیه دشمن است2. ایشان همچنین منظور از مبارزه را 
تالش پرنیرو، هدفمند و مبتني بر ایمان در مقابل موانع بیان 
کرده اند3 و 4. در جلد 14 تفسیر نمونه نیز واژه »جهاد« به معنای 
هرگونه سعی و تالش در راه خدا و تالش برای انجام نیکی ها 

دانسته شده است.

مدیریت جهادی

در رابطه با مفهوم »مدیریت جهادی« تفاسیر و پنداشت های 
مختلفی وجود دارد. ولی تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر 
نظام های مدیریت، تفاوت در پیش فرض ها و مبانی فکری آن است 
که مدیریت جهادی بر پایه آموزه ها و ارزش های اسالمی است 
(Iraqi Eshgi et al., 2019) و هدف غایی آن قرب به خدا و خدمت 

2. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه؛ 1373/06/20.
3. بیانات  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  ؛ 

.20/08/1383
4. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسیجی هیئت علمی دانشگاه ها؛ 

.1389/04/02

 .(Torkzadeh et al,. 2017) به بندگان او و گرامی داشتن مردم است

از نظر اصطالحی، مقام معظم رهبری در تعریفی از مدیریت 
جهادی فرموده اند: »مدیریت جهادی یعنی کار، تالش، با خدا 
حساب کردن، به علم تکیه کردن، به درایت و تدبیر تکیه کردن. 
اگر این ها محقق شود، کارها پیش می رود«5. لطیفی و سعدآبادی 
)2015( ویژگی های کلی حاصل از نظریات محققان در خصوص 
فرهنگ و مدیریت جهادی را در قالب جدول شماره 1، منعکس 

کرده اند:

به عنوان جمع بندي می توان مدیریت جهادی را به عنوان علم و 
هنر رهبری و هدایت ارکان و عناصر سازمان جهت نیل به اهداف 
دنیوی و اخروی به شکل مطلوب، با نیت و انگیزه و همت الهی 
و جهادی و با به کارگیري هماهنگ همه امکانات و استعدادها 

تعریف کرد.

پیشینه تحقیق

در بخش پیشینه تجربي ابتدا به بیان چالش هاي اساسي نظام 
سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري کشور پرداخته شده و 
سپس یافته هاي پژوهشي پیشین در خصوص مدیریت جهادي 
مدیریت  نماد  بارزترین  به عنوان  سازندگي  جهاد  به خصوص 
همکاران  و  بدری  مطالعه  طبق  است.  گردیده  مطرح  جهادي 
سیاست گذاری  نظری  و  اندیشه ای  بنیان های  ضعف   )2019(
روستایی در ایران و عدم یکپارچگی سیاست های تدوین شده از 
منظر نهادی و سرزمینی و نبود انسجام و هماهنگی در فرایند 
تدوین و اجرای برنامه های توسعه روستایی، ازجمله چالش هایی 
است که ضرورت بازنگری در سیاست گذاری توسعه روستایی را 
در وضعیت کنونی نشان می دهد. ورمزیاري و همکاران )2014( 
معتقدند اتخاذ رهیافت سیاست گذاری روستایي مبتني بر برنامه 
به  را  اولویت خود  اجرایي،  تا دستگاه هاي  عمومي، سبب شده 
اجراي طرح هاي بزرگ و شهري اختصاص  دهند و سهم روستاها 
و نواحي دورافتاده، از اعتبارات عمومي شفاف و مشخص نیست. 

اسالمی شهر  اعضای شورای  و  دیدار شهردار  مقام معظم رهبری  بیانات   .5
تهران با رهبر انقالب؛ 1392/10/23.

جدول 1. ویژگی های کلی فرهنگ و مدیریت جهادی.

ويژگی کلیموضوع

قرب الهی و كسب رضای خداوندهدف كالن

ارزش های اسالمی و به نوعی برگرفته از مدیریت اسالمیمبنای نظری و فکری

تعریف چارچوب نظریه بر اساس »مبارزه«بنيان اساسی

نگاه آرمانی، تعهد، پركاری و سخت كوشی، روحيه كار داوطلبانه، خودباوریمفهوم محوری
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                          Latifi & Sa’dabadi، 2015 :مأخذ
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عالوه بر این، در تحقیق دیگري مواردي مانند نظام برنامه ریزی 
و  ذی ربطان  عمومی  مشارکت  تضعیف  بخشی نگر،  و  متمرکز 
سازمان های مردم نهاد در سطوح مختلف برنامه ریزی و عملیاتی، 
عدم انعطاف پذیري و سطح پایین یادگیرندگي و چابکي سازماني، 
تعدد سطوح سلسله مراتبي سازماني، پایین بودن قدرت چانه زنی و 
صدای روستاییان و عشایر در مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازي، 
توجه ناکافی به منابع انسانی در فرآیند توسعه روستایی، عدم 
به کارگیري مناسب رهیافت هاي مشارکتي و بسیج کننده، فقدان 
نگاه منطقه اي در برنامه ریزي ها و اقدامات و غلبه بخشي نگري، 
تمرکز بر عرضه مداری در تدوین طرح ها و برنامه های عمران و 
توسعه روستایي و عشایري کشور و محوریت حفظ موجودیت 
سازمان های اجرایی دیوان ساالر به جای محوریت حفظ و تأمین 
مصالح اولویت دار و نیازهای واقعی روستاها و نواحي عشایري، 
و  روستایي  توسعه  سیاست گذاری  نظام  اساسي  چالش هاي  از 

.(Varmazyari et al., 2018) عشایري ایران عنوان شده است

 چالش هاي فوق از جمله اساسي ترین عالئمی هستند که نشان 
مي دهد ساختار اداري کشور در حوزه توسعه روستایي و عشایري 
از مباني فن ساالری و دیوان ساالری تبعیت مي کند. این  هنوز 
در حالي است که بنا به عقیده شفرد6 )1998( فضاهاي کاري 
مشحون از مقررات دست وپاگیر مانع از ریسك پذیري، نوآوري 
توسعه  در  موفقیت  درنتیجه  و  ناکارآمد  عادت هاي  و شکستن 
نظام سیاست گذاری  به طورکلی، چالش های  روستایي می شود. 
توسعه روستایی و عشایری ایران در تصویر شماره 1، ارائه شده 

است. 

تجربه  داراي  کشور  که  است  حالی  در  فوق  چالش هاي 
ارزشمندي در حوزه سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري 
در قالب جهاد سازندگي است. لذا در ادامه یافته هاي پژوهشي 

6. Shepherd

مربوط به جهاد سازندگي و مدیریت جهادی تحلیل شده است. 
پس از تشکیل نهاد جهاد سازندگی در سال 1358، مطالعات 
زیادی در چهار دهه گذشته در قالب تك نگارهایي در مجله هاي 
»جهاد« در سال 1360 و »اعتصام« از سال 1363 تا 1365؛ 
انقالب اسالمی در سال  نهادهای  بزرگ  اولین کنگره  برگزاری 
مدیریت  و  فرهنگ  ساالنه  ملی  همایش های  برگزاری  1369؛ 
جهادی توسط نمایندگي ولي فقیه در وزارت جهاد کشاورزی 
طی سال های 1386 الی 1396 و برگزاری شش همایش ساالنه 
مدیریت جهادی )1391-1396( توسط انجمن مدیریت جهادی 

کشور، انجام شده است. 

عالوه بر این، به منظور شناخت مؤلفه ها و ویژگي هاي مدیریت 
و  )ره(  امام خمیني  بیانات حضرت  تحلیل  بر  مبتني  جهادي 
مقام معظم رهبري )مدظله العالی(، مطالعاتي عمدتاً در دهه 90 
شمسی انجام شده اند. جدول شماره 2، نتایج مطالعاتی که هم از 
نظر اهداف به مطالعه حاضر نزدیك هستند و هم از روش شناسي 
معتبر در تحلیل داده ها استفاده شده را ارائه کرده است که عموماً 
با دو هدف ارائه الگو و مدل و شناخت مؤلفه های مدیریت جهادی 

انجام یافته اند.

به طورکلی در رابطه با مطالعات انجام یافته چند نکته را می توان 
اذعان داشت:

موضوع  با  مرتبط  مطالعه  از 300  بیش  انجام  علی رغم   -1
فرهنگ و مدیریت جهادی و جهاد سازندگی در طی 4 دهه اخیر 
و همچنین نقش روحیه و مدیریت جهادی در توسعه عدالت محور 
نواحی روستایی و عشایری، تاکنون مطالعه ای که به طور مستقیم 
نظام  اصالح  در  جهادی  مدیریت  مؤلفه های  نقش  بررسی  به 
سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری بپردازد، انجام نشده 

است و یك خأل مطالعاتی در این موضوع وجود دارد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. چالش های نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری. مأخذ: یافته هاي حاصل از پیشینه تحقیق، 1399

»حجت ورمزیاری و همکاران. تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایری ایران مبتني بر سبك مدیریت جهادي«



222

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1399 . دوره 11. شماره 2

براي  نظام مند  روش شناسي  از  انگشت شماري  مطالعات   -2
تحلیل و تبیین مدیریت جهادي استفاده کرده اند.

3- مطالعات صورت گرفته، تبیین جامعی از کدهای استخراجی 
نداشته اند و یا در حد عمیق به تشریح آن ها و روابط في مابین 
نپرداخته اند، درحالی که به منظور شفاف سازی و ملموس ساختن 
مصادیق کد ها و تدوین یك مبناي نظري نیاز است این مهم 

صورت گیرد.

روش شناسي تحقیق

در این مطالعه بر پایه روش توصیفی – تحلیلی، براي شناخت و 
تبیین چیستی ویژگي ها و کارکردهاي مدیریت جهادي، از بیانات 
امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبری بهره گرفته شده است. در 
این راستا با توجه به موضوع تحقیق با جستجو در منابع اطالعاتي 
رسمي و معتبر از جمله سامانه اطالع رسانی پرتال امام خمینی 
)ره(7 و پایگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... 
خامنه اي8 در بازه زماني 27 خرداد 1358 که مصادف با اولین 
پیام امام خمینی )ره( در مورد تشکیل نهاد جهاد سازندگي بود، 
لغایت 23 اسفند ماه 1397 که آخرین بیانات مقام معظم رهبری 
در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری بود، به صورت هدفمند 

7. http://www.imam-khomeini.ir
8. http://farsi.khamenei.ir

و با استفاده از واژگان کلیدي مانند »جهاد«، »جهاد سازندگي«، 
»مدیریت جهادي«، »فرهنگ جهادي«، »روحیه جهادي« و »کار 
جهادي«، اطالعات موردنیاز استخراج و گزاره های کلیدی انتخاب 
شدند. در مجموع 160 گزاره کلیدی از مجموعه بیانات مرتبط 
استخراج گردید. همچنین براي ارائه تحلیل هاي تکمیلی، از مرور 
برخی اسناد و منابع مرتبط نیز استفاده شده است. در پژوهش 
حاضر از روش داده بنیاد9 براي تحلیل بیانات، در سه مرحله اصلی 

کدگذاري باز10، محوري11 و انتخابي12 استفاده شد. 

به منظور ارزیابی اعتماد یا پایایی تحقیق از روش معرفی شده 
لینکلن و گوبا به نام اعتمادپذیری13 بهره گرفته شد که مشتمل 
بر چهار معیار باورپذیری14، اطمینان پذیری15، تأییدپذیری16 و 
 .(Lincoln & Guba, 1985; Connelly, 2016) است  انتقال پذیری17 
تأمین معیارهای  فوق در تحقیق حاضر، به شرح جدول شماره 

3 است.

9. Grounded theory methodology
10. Open Coding
11. Axial Coding
12. Selective Coding
13. Trustworthiness
14. Credibility
15. Dependability
16. Confirmability
17. Transformability

جدول 2. پیشینه تحقیق.

نتايج اصلیروش شناسیعنوان تحقیقمؤلفان )سال(نوع هدف

ارائه الگو و 
مدل

Ahmadian, 2014 مدل سازی مدیریت جهادی با بهره گيری از
چرخه سه مرحله ای بعثت یا مجاهدت درونی )مرحله آرمان یابی(،  تحليل گفتمانبيانات مقام معظم رهبری

جهاد ]در راه خدا[ یا مجاهدت بيرونی )مرحله واقع بينی( و راهيابي

 Turkzadeh et al.,
2017

تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بيانات 
مقام معظم رهبری

تحليل مضمون

ابعاد ارزشی- نگرشی؛ رفتاری- عملکردی؛ و ویژگی های مدیریتی

 Farahmandnia &
 mokhtaryanpour,

2017

الگوی شایستگي مدیران جهادي بر مبناي 
بيانات حضرت امام و مقام معظم رهبری

شایستگي های دیني – اعتقادی؛ شایستگي های اخالقي - 
انقالبي فردی؛ شایستگي های اخالقي - انقالبي ميان فردی؛ و 

شایستگي های مدیریتي

 Zeineddini &
Mohammadi Siah-

boomi, 2018

ارائه الگوی مطلوب مدیریت جهادی در 
انقالب اسالمي »موردكاوی رهنمودهای رهبر 

انقالب اسالمي«
6 دسته علی؛ محوری؛ محيطی؛ واسطه ای؛ راهبردی؛ پيامدینظریه پردازی داده بنياد

شناخت 
مؤلفه ها

 Latifi & Sa’dabadi,
2015

پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهِم جوهره 
ویژگي های شخصيتی؛ ویژگي های ارزشی؛ و ویژگي های رفتاریپدیدارشناسی تفسيریمدیریت جهادی

 Moradi & firouz
abadi, 2017

دكترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

تحليل محتوای كيفی

ابعاد حکيمانه و عقالنی؛ تفکر، نگاه، روحيه و عمل جهادی؛ هدف 
غایی لقاءا...؛ حاكميت اسالم؛ تحول و تعالی و تکامل پيشرفت 

همه جانبه اجتماعی؛ و تعالی و تکامل فردی

 Eftekhari et al.,
2018

مؤلفه های مدیریت جهادی در بيانات امام 
ابعاد مفهوم؛ الزامات؛ ویژگی ها؛ و نتایج یا دستاوردهاخامنه ای )مدظله العالي(
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جدول 3. روش هاي تأمین اعتمادپذیري تحقیق.

روش تأمین معیار در مطالعه حاضرمعیار

- آوردن عين جمالتی كه در منبع آمده است.باورپذیری

- تشریح تمام مراحل تحقيق به صورت مبسوط و كامل، جهت  ایجاد امکان بازبيني و موشکافي تحقيق توسط سایر پژوهشگراناطمينان پذیری

- ذكر مثال هایي از متون مورد تحليل براي نشان دادن صحت تحليلتأیيدپذیری

- مقایسه نتایج تحقيق حاضر با تحقيقات مرتبط پيشينانتقال پذیری
- بررسي كل منابع در تحقيق

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

يافته ها

باز، به منظور استخراج و تولید کدهای  در مرحله کدگذاری 
محوری، دو گام طی شده که در گام اول با استفاده از تحلیل 
جزءبه جزء و خط به خط بیانات منتخب یا گزاره های کلیدی، ابتدا 

469 کد باز اولیه از مجموع 160 گزاره شناسایی شدند.

کدگذاری باز

به منظور آشنایی با منطق تجزیه وتحلیل و گام اول کدگذاری، 
نمونه ای از چگونگی کدگذاری باز بر اساس گزاره های انتخابی از 
متن بیانات امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در جدول 
شماره 4 آورده شده است. در خصوص بیانات مختص حضرت 
امام خمینی )ره( عدد هفت رقمی در نظر گفته شده که از سمت 
چپ به راست، دو رقم اول، شماره جلد صحیفه؛ سه رقم دوم، 
شماره صفحه صحیفه و دو رقم سوم، نشان دهنده شماره نکته 
کلیدی انتخابی از یك صفحه است. در خصوص بیانات مقام معظم 
رهبری نیز عدد هشت رقمی برای نشانگر در نظر گرفته شده است. 
به این صورت که از سمت چپ، دو رقم اول، نشان دهنده سال؛ 

دو رقم دوم، ماه؛ دو رقم سوم، روز و دو رقم آخر نشان دهنده 
شماره نکات منتخب از گزاره های کلیدی موجود در یك متن 

سخنرانی است. 

در گام دوم کدگذاري باز، کدهای باز ثانویه با مقایسه و ترکیب 
کدهای باز اولیه مربوط به دست آمد. در این مرحله از 469 کد باز 
اولیه، 102 کد باز ثانویه در یك سطح انتزاع باالتر شکل گرفتند 

)جدول شماره 5(. 

کدگذاری محوری

در مرحله بعدي، کدهای باز ثانویه با یکدیگر مقایسه و ترکیب 
شدند و در نهایت 35 کد محوری ایجاد شد )جدول شماره 5(.

بر  بهتر و ساده تر، 35 کد محوري  به منظور کسب شناخت 
بعد  قالب پنج  با یکدیگر ترکیب و در  ارتباط مفهومی  حسب 
انتزاعي تر »ارزش ها و مبانی فکری و فلسفی«؛ »ساختار و فرهنگ 
رفتاری  »ارزش های  کارکنان«؛  نگرشی  »ارزش های  سازمانی«؛ 

کارکنان« و »مأموریت و چشم انداز سازمان«؛ دسته بندی شدند.

جدول 4. نمونه ای از شناسایی کدهای باز اولیه در مرحله کدگذاری باز.

فراوانیکدهای باز اولیهشناسهنشانگرگزاره های انتخابیمنبع

بيانات رهبري در دیدار هزاران 
نفر از فرماندهان و اعضای 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ 
23/04/1389

این نهادها ]نهادهای انقالبی[، ساختاری انطباق پذیر 
همراه با بعد ارزشی قوی دارند و ضمن نظم و 
قانون پذیری، از مشکالت سازمان های متعارف 

ازجمله شکنندگی و خشکِی سازمانی به دور هستند.
89042301

A11ساختار انطباق پذیر

A21بعد ارزشی قوی

A31حاكميت نظم

A41قانون پذیری

A51به دور از شکنندگی

A61به دور از خشکی سازمانی

صحيفه امام، جلد 21، ص 
101

بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری 
ميسر نيست و این كشور متعلق به اسالم و همه 

ملت ایران است و همان گونه كه در جنگ همه در 
كنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در كنار 

یکدیگر باشند.

2115101

A71تعاون

A81همفکری

A91كنار هم بودن
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جدول 5. کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.

کدهای محوریفراوانیکدهای باز ثانويه

32خودسازی
توجه توأم به جهاد سازندگی و جهاد نفس

1جهاد در سنگر سازندگی

9تکليف مدار بودن
مسئوليت پذیری و پاسخگویی جهت شفاف سازی

1آگاه سازی و روشنگری مردم

8دارای آرمان ها و هدف های بلند
آرمان گرایی واقع بينانه

2خطرپذیری در حد معقول

5جهاد سياسی

مبارزه در جبهه هاي مختلف

7جهاد مالی و اقتصادی

3جهاد فرهنگی

3جهاد اجتماعی

3جهاد نظامی

8جهاد علمی

3جهاد فکری

9جهاد همه جانبه

5فعاليت با تکيه بر علم و آگاهی

برنامه ریزی هدفمند، هوشمندانه و علم محور
4هدف محوری

8فعاليت مبتنی بر عقالنيت و تدبير

4انجام كار با كيفيت عالی

6پرهيز از عمل برخالف قوانين و مقررات
نظم پذیری و قانون مداری

2رعایت انتظام و نظم

5حركت خودجوش مردمی
درون زایی و خودجوشي

1جوشش جهادی در دل

11مردم باوری
بسيج و اعتماد به مردم

4استفاده از اقشار مختلف مردم

1ایجاد اميد در مردم
ایجاد اميد و شادابی در ملت

4ایجاد شادابی در ملت

9اعتماد به جوان ها
حضور جوانان و حركت دانشجویی

2حضور و حركت دانشجویی

درس گرفتن از تجارب گذشته2درس گرفتن از تاریخ

شکوفایي استعدادهاي ذاتي نيروي انساني4استفاده از همه  ظرفيت و توان وجودی و ذهنی

1عدالت گرایی

عدالت گستری 2اقامه حکومت عدل و حق

3مبارزه با ظلم و جور

7نهاد انقالبی

نهاد انقالبي و كادر مؤمن و متخصص
10جذب عناصر انقالبی و مؤمن

4جذب عناصر فعال، كارآمد و متخصص

15مدیریت انقالبی و جهادی
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ادامه جدول 5. کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.

کدهای محوریفراوانیکدهای باز ثانويه

1پرهيز از ساختار اداری پيچيده

ساختار سازماني پویا، خالق، منعطف و انطباق پذیر در مقابل شکل اداری، ثابت و ایستا 5پویایي و انعطاف

1حفظ ساختار ارزشی

1یکی بودن رویه و اهداف

اتحاد، انسجام و هماهنگی سازمانی در رویه و اهداف 2تجلی اتحاد و همکاری

1دوری از موازی كاری

36اسالم گرایی و ایمان به خدا
تعهد به اسالم و انقالب و برخورداري از ایمان راستين به خداوند

7انقالبی گری

6متکی به خدا بودن
توكل و اعتماد به خداوند

2اعتماد به كمک الهی

2دشمن شناسی

بصيرت و برخورداري از نيت مبارزه با دشمن 13دشمن ستيزی

1بصيرت

1مشورت و تبادل نظر
روحيه مشورت و پرهيز از خودمحوري

3دوری از عجب و خودشگفتی

3صداقت
صداقت و امانت داری

2امانت دار بودن

9خودباوری

خوداتکایی، جسارت و باور به توانستن

4خوداتکایی

2دلسرد نشدن

2جرئت در اقدام

4انجام كارهای بزرگ

4تعاون و همکاری
وجود حس تعاون و همکاري 

1همفکری

7تقویت روحيه جهادی
برخورداری از روحيه  جهادی و انقالبی

1برخورداری از روحيه انقالبی

30كار و تالش با نيت الهی

تالش مخلصانه
1تالش و كوشش در راه ارزش های واال

2شهادت طلبی

2ترجيح منافع معنوی بر منافع مادی

2انگيزه قلبی
انگيزه قلبی و همت جهادی

2همت جهادی

2دوری از خودمحوری

شجاعت و ازخودگذشتگی 2گذشت و ایثار

1شجاعت
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ارزش ها و مبانی فکری و فلسفی

 13 دربرداشتن  با  فلسفی  و  فکری  مبانی  و  ارزش ها  بعد 
جهاد  و  سازندگی  جهاد  به  توأم  »توجه  شامل  محوری  کد 
شفاف سازی«،  جهت  پاسخگویی  و  »مسئولیت پذیری  نفس«، 
مختلف«،  جبهه هاي  در  »مبارزه  واقع بینانه«،  »آرمان گرایی 

»نظم پذیري  علم محور«،  و  هوشمندانه  هدفمند،  »برنامه ریزی 
اعتماد  و  »بسیج  و خودجوشي«،  »درون زایي  قانون مداری«،  و 
به نیروهای مردمی«، »ایجاد امید و شادابی در ملت«، »حضور 
جوانان و حرکت دانشجویی«، »درس  گرفتن از تجارب گذشته«، 
»شکوفایي استعدادهاي ذاتي نیروي انساني« و »عدالت گستری«، 

ادامه جدول 5. کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.

کدهای محوریفراوانیکدهای باز ثانويه

15كار بی وقفه و خستگی ناپذیر

جدیت در كار، پشتکار، خستگی  ناپذیری و داشتن ابتکار و نوآوری

9داشتن ابتکار و نوآوری

4جدیت در كار

1انجام كار در اسرع وقت

3دوری از تنبلی و تن آسائی

2حركت مستمر و ثبات قدم

2حركت سریع و شتابان

1نقدپذیری نقاط ضعف و منفی

نقدپذیری و در متن جامعه بودن 5آگاهی از مشکالت و معضالت جامعه

4مردم مداری

3رشد و پيشروی ملت

ارائه كاركردهاي همه جانبه و پرهيز از توليدگرایي صرف

2كمک به آبادی كشور

2حل مشکالت كشور

1برقراری امنيت اجتماعی

1برقراری امنيت شغلی

1به وجود آمدن عزت سياسی

2ایجاد رفاه و رونق اقتصادی

3پيشرفت علم و دانش

2رشد معنوی

11خدمتگزار مردم محروم و مستمند
خدمت به مردم محروم و مستضعف

3خدمت گزاری در روستاها و مناطق محروم

3تحقق خودكفائی

تأكيد بر تحقق استقالل و اقتدار ملی 2استقالل اقتصادی – سياسی

1اقتدار

3تضمين عزت و آبروی امت و انقالب اسالمی
حافظ آبرو و اعتالی انقالب اسالمی

2كمک در اعتالی انقالب اسالمی

2رونق كشاورزی و دامداری
حل مشکالت كشاورزي و مهاجرت به شهر

2حل مسئله مهاجرت

3ایجاد راهی برای هدایت بشر به سوی خدا
هدایت جامعه به سوی خدا

1دیگرسازی

10246935مجموع
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: داده های حاصل از پژوهش، 1399                                                                                                         
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که از 172 کد باز ثانویه تشکیل شده است، در مجموع 36/7 
درصد از کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد. در ادامه 
به دلیل رعایت اختصار، برخي از این کدها تبیین شده است. مقام 
معظم رهبری سازندگی نفس را مقدم بر سازندگی دیگران و یا 
سازندگی کشور می دانند و فرموده اند: »در اسالم، نقطه  اصلی و 
محوری برای اصالح عالم، اصالح نفس انسانی است. همه چیز از 
اینجا شروع می شود ... اگر جامعه  اسالمی صدر اول اسالم، از تزکیه 
انسان ها شروع نشده بود و در آن به اندازه  الزم، آدم های مصفا و 
خالص و بی غش وجود نداشتند، اسالم پا نمی گرفت، گسترش 
پیدا نمی کرد، بر مذاهب مشرکانه عالم پیروز نمی شد و تاریخ 
در خط اسالم به حرکت نمی افتاد. اگر انسا ن های مزکي و مصفا 

نباشند، جهاد نیست« )مقام معظم رهبری، 1369/05/24(.

یکی دیگر از مبانی فکری و فلسفی مهم نهاد جهاد سازندگی، 
حضور در همه میدان  های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، 
فرهنگی، اخالقی و دفاع از مرز و بوم کشور و به عبارت کلی تر 
تك بعدی نبودن فعالیت ها و مبارزه در جبهه های مختلف است. 
همچنین عمل به قانون یکی دیگر از مباني فکري - فلسفي جهاد 
موجب  نشود،  رعایت  به  درستی  اگر  مؤلفه  این  بود.  سازندگي 
هرج ومرج در جامعه می شود. حضرت امام )ره( در جمع اعضای 
شوراهای اسالمی کارگران ایران و پرسنل بهداری ارتش، ضمن 
تشکر از زحمات جهاد سازندگی، در عین حال آن ها را از اعمال 
خالف مقررات دولتی و اسالمی و انجام کارها بر خالف موازین 

 .(Imam’s Sahifa, V 13: 134) قانون نهی فرمودند

با حضور  سازندگی  جهاد  نهضت  این، شکل گیری  بر  عالوه 
معلمان،  بازاریان،  دانشگاهیان،  از  اعم  مردم  قاطبه  خودجوش 
جوانان و سایر اقشار مختلف همراه شد. حضرت امام خمینی )ره( 
در تبیین خودجوشي و داوطلبانه بودن جهاد سازندگي فرمودند: 
»یکی از نهادهایی که از خود ملت جوشید و متکفل آن خود 
ملت بود، همین جهاد سازندگی بود. ... و مادامی که این معنا 
باشد که مردم موظف می دانند خودشان را برای ساختن، آسیب 
نخواهند دید« (Imam’s Sahifa, V 12: 447). ایشان در زمانی که 
نهاد جهاد سازندگی در حال تبدیل به وزارتخانه بود، تأکید جدی 
بر مردم داری مسئوالن و اتکای به مردم در انجام وظایف و تقویت 

.(Imam’s Sahifa, V 16: 491) حضور و مشارکت مردمی داشتند

نقش  دانشجویي  حرکت  که  داد  نشان  بیانات  تحلیل  البته 
معظم  مقام  است.  داشته  خودجوش  حرکت  این  در  اساسي 
رهبري در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  
انقالب  پیروزی  از  فرموده اند: »بعد  این باره  )1387/09/24( در 
این حرکت دانشجویی - جنبش دانشجویی، حضور دانشجویي 
- صحنه  عجیبی است. در همان ماه های اول، ... خود دانشجوها 
جهاد سازندگی را تشکیل دادند و خودشان آن را توسعه دادند؛ 

خودشان آن را پیش بردند«.

ساختار و فرهنگ سازمانی

طبق یافته ها، 3 کد محوری در بعد ساختار و فرهنگ سازمانی 
جمع شدند که در مجموع با 47 کد باز ثانویه، 10 درصد از کل 
کدهای باز ثانویه را شامل مي شوند. سه کد محوري شامل »نهاد 
انقالبي و کادر مؤمن و متخصص«، »ساختار سازماني پویا، خالق، 
منعطف و انطباق پذیر در مقابل شکل اداری، ثابت و ایستا« و 

»اتحاد، انسجام و هماهنگی سازمانی در رویه و اهداف« است. 

نیازهای  و  به خواست ها  دادن  پاسخ  برای  نیروهای جهادی 
مردم، منتظر بوروکراسی پیچیده و طوالنی اداری نمی شدند و 
سعی می کردند در اسرع وقت و با کار شبانه روزی مشکالت را 
رفع کنند و در برخی مواقع به  دلیل کمبود وقت اداری، خارج 
از ساعات اداری معمول به درخواست ها جواب می دادند. رهبر 
مورخ  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تبیین  جلسه  در  انقالب 
سپاه  و  سازندگی  جهاد  همچون  دستگاه هایی   ،1392/12/20
و بسیج را به دلیل پرهیز از شکل اداری، ثابت، ایستا، متحجر 
و منجمد، نماد بارز حرکت جهادي دانسته و بیان داشتند که 
این نهادها از مشکالت سازمان های متعارف ازجمله شکنندگی و 

خشکی سازمانی به دور هستند.

ارزش های نگرشی کارکنان

بعد ارزش های نگرشی کارکنان با دربرداشتن 8 کد محوری 
که روی هم 110 کد باز ثانویه را شامل شدند، 23/5 درصد از 
کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد. این هشت کد 
محوري شامل »تعهد به اسالم و انقالب و برخورداري از ایمان 
راستین به خداوند«، »توکل و اعتماد به خداوند«، »بصیرت و 
برخورداري از نیت مبارزه با دشمن«، »روحیه مشورت و پرهیز از 
خودمحوری«، »صداقت و امانت داری«، »خوداتکایی، جسارت و 
باور به توانستن«، »وجود حس تعاون و همکاري« و »برخورداری 
از روحیه  جهادی و انقالبی« هستند. در ادامه برخي از نقل قول های 
مرتبط، به اختصار ارائه شده است. بنیان گذار انقالب در مورد نقش 
و اهمیت همفکری و همکاری در سازندگی کشور فرموده است: 
»بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست 
و این کشور متعلق به اسالم و همه ملت ایران است و همان گونه 
که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید 

.(Imam’s Sahifa, V 21: 151) »در کنار یکدیگر باشند

و جامع  اصلي  ویژگي هاي  از  یکي  گفته شد،  که  همان طور 
جهادگران، برخورداري آن ها از روحیه جهادي است و به نوعي، 
شامل بسیاري از دیگر ویژگي هاي جهادگران مي شود. در مورد 
روحیه جهادي تعاریف و مصادیق مختلفي وجود دارد، اما در غالب 
موارد روحیه جهادی با خصیصه هایی از قبیل ایمان و اخالص، 
اعتقاد به »ما می توانیم«، استفاده از همه  ظرفیت وجودی و ذهنی، 
اعتماد به جوانان، به کارگیری شایسته همه امکانات و نیروها در راه 
کار درست، اعتقاد به تکلیف، مدیون دانستن خود به مردم و نظام، 
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فعالیت مستمر، اتحاد و همدلی، ایثار و ازخودگذشتگی، پرهیز از 
اسراف، دوری از سستی، نظم و انضباط کاری، نداشتن غرور و 
تکبر، توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار شناخته می شود. مقام 
معظم رهبری بر شکل گیری روحیه جهادی در همه بخش های 
کشور )از جمله دستگاه های اجرایی(، به عنوان تنها راه به سامان 
رساندن کشور، تأکید فرموده و آن را الزمه گشایش بن بست ها 
دانسته اند و نشانه هایش را انجام »کار فراوان، پرحجم و باکیفیت 
به صورت  و  با جدیت  برای خدا،  انقالبی«، »کار  و  و مجاهدانه 
خستگی ناپذیر« و »نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف« اعالم کرده اند 
دیگر  جای  در  ایشان   .)1390/01/01 رهبري،  معظم  )مقام 
فرموده اند: »روحیه جهادی یعنی کار را برای خدا انجام دادن، 
کار را وظیفه  خود دانستن، همه نیروها را در راهِ کارِ درست به 
میدان آوردن؛ این روحیه  جهادی است« )مقام معظم رهبري، 

.)1394/07/22

ارزش های رفتاری کارکنان

بر اساس یافته ها، در بعد ارزش های رفتاری کارکنان 5 کد 
ثانویه،  باز  کد  دربرداشتن 90  با  که  گردید  استخراج  محوری 
19/2 درصد از کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد. 
همت  و  قلبی  »انگیزه  مخلصانه«،  »تالش  شامل  ارزش ها  این 
جهادی«، »شجاعت و ازخودگذشتگی«، »جدیت در کار، پشتکار، 
خستگی  ناپذیری و داشتن ابتکار و نوآوری« و »نقدپذیری و در 
متن جامعه بودن« است. در ادامه به برخي از نقل قول های مرتبط 

اشاره مي شود. 

امام خمینی )ره( شکل گیري نهاد جهاد سازندگی را مبتني 
بر یك قصد خالص الهي دانسته و از دست دادن آن را سبب 
این قصد  اگر   ...« برداشتن عنایات خداوند شمرده و فرمودند: 
خالص الهی در پیش شما کوچك بشود، دست خدا هم برداشته 
باشد«  خدا  راه  در  خدمت  این  که  کنید  کوشش  و  می شود 
(Imam’s Sahifa, V 12: 450). همچنین مقام معظم رهبری، نقش 

انگیزه قلبي را در انجام کارهاي بزرگ این چنین تبیین  کرده اند: 
»تا انگیزه  قلبی نباشد، هیچ کس به خاطر دستور و به خاطر حکم 
و به خاطر مقررات، این جور، کار نمی کند« )مقام معظم رهبری، 

.)1389/04/23

حتی  کسی  کمتر  شاید  سازندگی،  جهاد  فعالیت  شروع  در 
خود جهادگران، فکر می کردند که با وجود مشکالت متعدد از 
جمله کمبود امکانات موردنیاز و نبود حمایت و پشتیبانی الزم 
از سوی دستگاه های دولتی و یا حتی همراهی آنان، این نهاد 
بتواند به کار خود ادامه دهد و به دستاوردهای قابل توجهی در 
زمینه محرومیت زدایي و توسعه روستایي دست یابد؛ ولي جدیت 
در کار، خستگی ناپذیری و برخورداری از روحیه ابتکار و نوآوری 
به این مهم جامه عمل پوشانید. به فرموده امام )ره( موفقیت 
جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی به دلیل وجود جدیت در انجام 

فعالیت و عدم دلسردی در صورت بروز مشکل و دنباله  کار را 
گرفتن بود (Imam’s Sahifa, V 17: 130). مقام معظم رهبری نیز 
در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته 
دولت )1397/06/07( استفاده از »یك مجموعه فعال شبانه روزی 
از عناصری که اهل کار جهادی باشند، یعنی واقعاً بخواهند کار 
بکنند، شب و روز نشناسند، اهل ابتکار و مانند این ها هم باشند« 
را راه حل مدیریت نقدینگي در کشور برشمردند. خصیصه دیگر 
نهاد جهاد سازندگی، داشتن روحیه خالقیت  و ابتکار و نوآوری در 
کار بود. یکی از مهم ترین و مشهودترین عرصه های بروز و ظهور 

خالقیت ها و ابتکارهاي نیروهای جهادی، دفاع مقدس بود.

مأموریت و چشم انداز سازمان

در بعد مأموریت و چشم انداز سازمان، 6 کد محوری شامل 
صرف«،  تولیدگرایي  از  پرهیز  و  همه جانبه  کارکردهاي  »ارائه 
»خدمت به مردم محروم و مستضعف«، »تأکید بر تحقق استقالل 
و اقتدار ملی«، »تضمین عزت و آبروی امت و انقالب اسالمی«، 
»حل مشکالت کشاورزی و مهاجرت به شهر« و »هدایت جامعه 
به سوی خدا« جای گرفتند که در مجموع با 50 کد باز ثانویه، 
10/7 درصد از کل کدهای باز ثانویه را شامل شدند. در ادامه 

به اختصار، برخي از این کدها تشریح شده است. 

را  خود  چندکارکردي،  رهیافت  بر  مبتني  سازندگي  جهاد 
محدود به رشد حداکثري محصوالت کشاورزي نکرده بود و نقش 
ایفا مي کرد. مقام معظم  را در عرصه هاي گوناگون  شایسته اي 
رهبري، بر نقش بي بدیل جهاد سازندگي به عنوان بازوي انقالب 
اسالمي در فقرزدایي از نواحي محروم و دورافتاده و سازندگي 
کشور، همواره صحه گذاشته و عنوان کرده اند که »برکات جهاد 
سازندگی در جنگ و صلح، در دفاع و در سازندگی، برای همگان 
مشهود بود و در صورت احیا مي تواند راهگشاي خیلي از مشکالت 
کنونی کشور باشد« )مقام معظم رهبری، 1372/04/23(. ایشان 
همچنین در باب ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی 
توسعه  جمله  از  مختلف  کارکردهاي  ارائه  بر  به صورت ضمني 
امور روستاها و کاهش روند مهاجرت توسط  کشاورزي، بهبود 
جهاد سازندگي تأکید کرده اند: »باید ویژگی های مثبت و روحیه 
جهادی در وزارتخانه های جدید حفظ شود و گسترش یابد تا 
مشکالت کشاورزی، روستاها و مسئله مهاجرت حل گردد« )مقام 
معظم رهبری، 1361/01/19(. یکي دیگر از کارکردهاي اصلي 
جهاد سازندگي،  کارکرد مذهبی - فرهنگي آن بود؛ به  شکلي که 
مقام معظم رهبری حضور جهادگران در نقاط دورافتاده به منظور 
خدمت به محرومان و مظلومان را عاملی مهم در آگاه سازی و 
اعتالی اهداف و نیات انقالب اسالمی به این مردمان برمی شمارد 
)مقام معظم رهبري، 1369/03/27(. در حقیقت جهاد سازندگی 
نقش عمده و اصلی در نشر و توسعه باورها و ارزش های انقالب 
اسالمي و فراهم سازی زمینه هدایت انسان ها به سوی خداوند 

داشت.
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عالوه بر این، معمار کبیر انقالب، راز موفقیت جهاد سازندگي 
را در خدمت رسانی به مردم محروم دانسته و به مسئوالن توصیه 
که  زاغه  نشینان  و  مستمندان  و  مستضعفان  »به  که  کردند 
 .(Imam’s Sahifa, V 18: 38) »ولی نعمت ما هستند خدمت کنید
تحقق استقالل و اقتدار ملی نیز از دیگر مأموریت هاي اساسي 
جهاد سازندگي بوده است. بنیان گذار انقالب در پیامي خطاب به 
جهادگران فرمودند: »اگر ایران را بر پایه استقالل واقعی پایه ریزی 
در   .(Imam’s Sahifa, V 21: 205) نکرده ایم«  کاری  هیچ  نکنیم، 
جای دیگري ایشان عالوه بر خودکفایي از نظر مسائل سیاسي، 
به خودکفایي اقتصادي به ویژه در بخش کشاورزي اشاره داشتند 
(Imam’s Sahifa, V 17: 129). تصویر شماره 2، کدهاي محوري را 

در قالب پنج بعد به تصویر کشیده است. 

در مجموع، یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد جهاد سازندگي 
عشایري  و  روستایي  امور  مدیریت  به  متفاوتي  مدل  اساس  بر 
کشور مي پرداخت. این مدل بر اساس پنج بعد کلي »ارزش ها و 
مبانی فکری و فلسفی سازمان«، »ساختار و فرهنگ سازمانی«، 
»ارزش های نگرشی کارکنان«، »ارزش های رفتاری کارکنان« و 

»مأموریت و چشم انداز سازمان« شناخته مي شود.

کدگذاری انتخابی

جهاد سازندگي به عنوان اساسي ترین و بارزترین جایگاه تبلور 
مدیریت جهادي در کشور، بر اساس جهان بیني توحیدي، توکل 
برنامه ریزی  و  مردم  آحاد  قدرت  و  توان  به  اعتماد  خداوند،  به 
هدفمند و علم محور، اقدامات وسیعي را در جبهه هاي مختلف 
براي عدالت گستري به ویژه در نواحي روستایي و عشایري کشور 
بر  مبتني  تولیدگرایي صرف  از  اجتناب  با  نهاد  این  داد.  انجام 
فن ساالري، کارکردها و مأموریت هاي مختلفي را براي خود تعریف 
کرده بود. به بیان دیگر جهاد سازندگي هدف غایي خود را نه تولید 
حداکثري محصوالت کشاورزي، بلکه تعالي انسان ها به خصوص 
اقشار محروم قرار داده بود. ساختار سازماني پویا، خالق، منعطف 
فلسفي  ارزش هاي  حاکمیت  و  سازندگي  جهاد  انطباق پذیر  و 
درون زایی و خودجوشي در این نهاد و نیز شکوفایي استعدادهاي 
ذاتي نیروي انساني از جمله سخت کوشی، نظم پذیري، روحیه 
زمینه  و  امکان  خالقیت،  ابتکار،  جسارت،  همیاري،  مشورت، 
مناسبي براي به صحنه آوردن همه ظرفیت ها به خصوص استفاده 
از حضور جوانان و حرکت دانشجویی و ارتباط مستمر با مردم را 

فراهم آورده بود. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. مدل مدیریت جهادی. مأخذ: یافته هاي تحقیق بر مبناي بیانات امام خمینی )ره( مقام معظم رهبری، 1399
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بحث و نتیجه گیری

یافته هاي تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اول، نشان داد 
که مؤلفه های مدیریتی جهادي، در کل دارای 35 کد محوری 
است که در قالب پنج بعد دسته بندی شدند. بیشترین میزان 
شباهت در بعد ارزش های نگرشی کارکنان جهادی است که با 
مطالعات لطیفی و سعدآبادی )2015(، فرهمندنیا و مختاریان 
پور )2017( و ترك زاده و همکاران )2017( در مؤلفه هایی از 
قبیل ایمان راستین به خدا، اخالص، تعهد و توکل به خدا و اعتماد 
به کمك الهی اشتراك داشتند. یکی از نوآوری های مطالعه حاضر 
که در مطالعات قبلی به آن اصاًل و یا به صورت جامع اشاره نشده 
است، نام گذاری عناوین ابعاد کدهای محوری جدید شامل ابعاد 
ارزش ها و مبانی فکری و فلسفی، فرهنگ و ساختار سازمانی، 
از  دیگر  یکی  است.  جهادی  مدیریت  چشم انداز  و  مأموریت ها 
جامع  تبیین  و  تشریح  حاضر،  مطالعه  نوآوری های  و  تفاوت ها 
کدهای مدیریت جهادی است که در مطالعات قبلی به ندرت، 
آن هم در حد سطحی و گذرا پرداخته شده بود. این موضوع از 
آن جهت حائز اهمیت است که مخاطبان تعریف روشنی از کدها 

داشته باشند.

حال که بر پایه تحلیل تجربه جهاد سازندگي، مأموریت ها و 
ویژگي هاي مدیریت جهادي تبیین شد، مي توان جهت گیري هاي 
توسعه  سیاست گذاری  نظام  اصالح  براي  را  مناسبي  سیاستي 
روستایي و عشایري کشور ارائه کرد )پاسخ سؤال دوم پژوهش(. 
از آنجایي که جزء )3( بند )ب( ماده )27( قانون برنامه ششم نیز 
بر اصالح نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري کشور با 
رویکرد جهادي و نظارت پذیر و یکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها 
و برنامه هاي عمران و توسعه روستایي، عشایري و کشاورزي کشور 
تأکید کرده است، تجدید سازمان این نظام به منظور شکل گیری 
یك نهاد جهادی در کانون آن با اهداف و مأموریت هاي چندگانه 
ضرورت دارد. به ویژه اینکه در حال حاضر، موازي کاري و مواجهه 
دیوان ساالرانه، تقلیل گرا و نامتناسب دستگاه هاي اجرایي با مسائل 
نواحي روستایي و عشایري از اساسي ترین موانع توسعه روستایي 

و عشایري کشور به شمار مي رود.

توسعه  سیاست گذاری  نظام  چشم انداز  جدید،  رویکرد  در 
روستایي و عشایري، به خصوص نهاد کانوني آن، باید مبتني بر 
رویکرد چندکارکردي، توانمندسازي و تعالي انسان ها و تحقق 
معنوي  و  مادي  ابعاد  به  توجه همزمان  از طریق  حیات طیبه 
زندگي روستائیان و عشایر باشد. چرا که در سالیان گذشته به 
دلیل غلبه رویکردهاي سخت افزاري و حمایت گرا، روستائیان و 
عشایر در بسیاري از موارد به عناصر منفعل تبدیل شده اند، در 

حالي که سرمایه انساني محور توسعه به شمار مي رود. 

در راستای تحقق چشم انداز، فرهنگ و ساختارهاي سازمانی، 
و  مدیران  ویژگی های  و  برنامه ها  و  طرح ها  برنامه ریزي  الگوي 

کارکنان نظام سیاست گذاری توسعه روستایي باید متحول شود. 
خالقیت محور،  پویا،  ساختاری  باید  سازمانی،  ساختار  نظر  از 
مشارکت گرا، نظام مند، قانون مدار و منسجم مدنظر قرار گیرد. 
روستایي  توسعه  سیاست گذاری  نظام  ویژگي هاي  به طورکلی، 
و عشایري در سناریوي بهبودیافته، با وضعیت فعلی در جدول 
شماره 6 مقایسه شده است و استلزامات اصالح و ارتقای نظام 

مذکور به راحتي از آن قابل استخراج است.

بر اساس مباحث و استلزامات فوق و اصول جهاني حاکم بر 
سیاست گذاری  رهیافت  بر  مبتني  و  روستایی  سیاست گذاری 
مبتني بر سیاست جامع منطقه اي، پیشنهادهای زیر براي اصالح 
ارائه  کشور  عشایری  و  روستایي  توسعه  سیاست گذاری  نظام 

می شود:

1. تدوین چشم انداز و اهداف اساسي توسعه روستایي و عشایري 
کشور مبتني بر فلسفه کل نگري و حیات طیبه

2. هماهنگ سازی دستگاه های متولی در امر توسعه روستایی 
و عشایری و رفع موازي کاري ها با محوریت بخشي قانوني به یك 
سازمان جهادي وفق جزء 3 بند )ب( ماده 27 قانون برنامه ششم 

توسعه    

و  سازماندهي  طریق  از  محلي  برنامه ریزي  نظام  استقرار   .3
ذي نفعان  نمایندگان  حضور  با  مربوطه  کارگروه هاي  راه اندازي 
کارآفرینان،  جوانان،  زنان،  فقرا،  جمله  از  محلي  مختلف 
سازمان هاي  اسالمي،  شوراهاي  و  دهیاري ها  ریش سفیدان، 
مردم نهاد محلي، دانشگاه و دولت. این کارگروه ها به شناسایي و 
اولویت بندي مشکالت و بسیج توان و دارایی های محلي روستائیان 
و عشایر براي رفع مشکالت مربوطه خواهند پرداخت تا هم به 
نوعی سازوکار سیاست گذاری مبتني بر شواهد میداني براي اتخاذ 
تصمیمات سازگار با واقعیات روستاها و مناطق عشایري استقرار 
یابد و هم مشارکت همه جانبه مردم در توسعه روستایي و عشایري 

محقق شود.

4. استقرار سیستم اطالعات مدیریتی از پایین به باال با استفاده 
از ظرفیت فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور اخذ اطالعات 
میدانی از نواحی روستایی و عشایری در خصوص اثربخشی طرح ها 

و برنامه ها و همچنین امکان سنجی و ارزیابی اثرات سیاست ها.

5. تشکیل کمیته هایي در نواحي شهري با استفاده از ظرفیت 
معتمدان محلي و روحانیان کارآمد، در راستای بسیج جوانان 
و آحاد جامعه از صنوف و تخصص هاي مختلف براي مشارکت 
داوطلبانه در سازندگي و تعالي نواحي روستایي و عشایري. این 
کمیته ها باید اقشار مردم را از مهارت ها و تخصص هاي الزم براي 
انجام مأموریت های مشخص در نواحي روستایي و عشایري و یا 
تأمین مالي جمعي طرح هاي عمراني و توسعه اي، سازماندهي و 
به کارگیري کنند. ارائه گزارش هاي شفاف و مستمر با تکیه بر 
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ظرفیت فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواند اعتماد و مشارکت 
عموم مردم را تقویت کند.

نیروهای  به  کارگیری  و  سازماندهي  آموزش،  شناسایي،   .6
متعهد  دانشجویان  به خصوص  خودساخته  و  متعهد  پرانگیزه، 
نظام  اجزاء  تاروپود  در  انقالبی  ارزش های  دادن  رسوب  و 

سیاست گذاری. 

7. طراحي و اجراي برنامه هاي مشخص براي تقویت ویژگي هاي 
جهادي در نیروي انساني نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و 
عشایري و ارزیابي ایشان بر اساس ویژگي هاي مذکور. به طورکلی 
و  اساسي  الیه هاي  به خصوص  سیاست گذاری  نظام  اجزاي  در 
هدایت کننده، راهبردها و طرح هاي مشخصي براي توسعه منابع 
انساني با محوریت موارد زیر باید طراحي و اجرا شود: تقویت نگاه 
توحیدي و اتکای به خدا، اخالص عمل، نگاه سیستمي و کل نگر، 
توان حل مسئله، نقدپذیري و در متن جامعه بودن، توجه توأم 
به جهاد سازندگی و جهاد نفس، پشتکار، شجاعت و ایثارگري، 
جسارت و خوداتکایي، عزت نفس، خستگی  ناپذیری، داشتن ابتکار 

و نوآوری و پرهیز از خودبرتربینی.

دستگاه های  سازماني  ساختارهای  کردن  انعطاف پذیرتر   .8
اجرایی مرتبط، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و حرکت به  سمت 

رویکرد تمرکززدایي سازماني در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها 
)تأکید بر ساختارهای سازمانی جغرافیایی به جای ساختارهای 

کارکردی و وظیفه ای صرف و توجه به استلزامات این امر(18. 

9. بازنگری در استفاده از ظرفیت مساجد محلی و روستایی 
آموزش  و  فرهنگی   - علمی  تربیت  و  تعلیم  پایگاه  به عنوان 
مهارت های عمومی و تخصصی الزم به اقشار مختلف روستاییان و 

عشایر در راستای توانمندسازی آنان

گروه هاي  فعالیت  تسهیل  براي  قانوني  پشتوانه  تقویت   .10
جهادي در زمینه هاي توسعه روستایي و عشایري

11. استقرار سازوکار مستندسازي تجارب و ترغیب، تشویق و 
حمایت معنوي و مادي از ایده های نوآورانه کارکنان.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به 
دلیل فراهم آوردن زمینه انجام این پژوهش، تشکر و قدردانی 

می شود.

 (Geographical Organizational جغرافیایی  سازمانی  ساختار  در   .18
(Structure، دپارتمان ها و واحدهای کارکردی گرفته اند. 

جدول 6. ویژگي هاي نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایري در سناریوي بهبودیافته در مقایسه با وضعیت فعلی.

مديريت جهادیوضعیت موجودموضوع

ساختار سازمانی

پویا و منعطفایستا، منجمد

چابکی و سطح یادگيرندگي باالغيرچابک و سطح پایين یادگيرندگي

اجتناب از سلسله مراتب عمودی پيچيده و تأكيد بر هماهنگی افقیمبتنی بر سلسله مراتب عمودی پيچيده

انسجام و هماهنگی در رویه و اهدافغلبه نگاه هاي جزیره اي و انفکاكي

مبنای فکری و 
فلسفی

اعتقاد به خداوند به عنوان یگانه منشأ تأثيرات و كاربست حداكثر توان و تخصص براي انجام اعتماد به تخصص تقليل گرا منقطع از امدادهاي غيبي 
تکاليف 

توسعه منابع انساني از طریق تلفيق حرفه آموزي و جهاد با نفسمحدود كردن توسعه منابع انساني به حرفه آموزي

بهبود توليد محصول به عنوان ابزارحداكثرسازي توليد محصول به عنوان هدف غایي

مبارزه مستمر در جبهه هاي مختلف و نگاه توأم به بهبود رشد اقتصادي و عدالت اجتماعيكار اداري - فني در جبهه توليد

جایگاه اساسي ارتباط مستمر با مردم عدم ضرورت ارتباط با توده هاي مردم

اعتقاد جدي به شفافيت و پاسخگویيفقدان اعتقاد جدي به پاسخگویي در برابر توده مردم

تعالی انسان و حيات طيبهحداكثر توليد )توليدگرایي(چشم انداز

برنامه ریزي 

غيرمتمركز )پایين به باال(متمركز )باال به پایين(

منطقه گرابخشي نگر

محوریت حفظ و تأمين مصالح اولویت دار روستاها و نيازهای واقعی آنانمحوریت حفظ موجودیت سازمان های اجرایی دیوان ساالر

مبتنی بر شواهد ميدانیمبتني بر گزارش هاي اداري

انجام كار با حداكثر توان و دریافت حقوق و پاداش به اندازه نياز اساسی و ضرورتكار، محدود به وقت اداری و چشمداشت حداكثر پاداش های مادیفرهنگ كار
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان، 1399                                                                                                         

»حجت ورمزیاری و همکاران. تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایي و عشایری ایران مبتني بر سبك مدیریت جهادي«



Summer 2020. Vol 11. Num 2

232

References

A collection of speeches by the Supreme Leader on dates: 
(2011/03/21); (2014/03/11); (2015/07/12); (2018/08/29); 
(2004/11/10); (2008/12/14); (2010/06/23); (2010/07/14); 
(1990/08/15); (1990/06/17); (1993/07/14); (1994/09/11) and 
(1982/04/08). Available on the site http://farsi.khamenei.ir

Ahmadian, A. (2014). Jihad Management Modeling "Using the 
Statements of the Supreme Leader", Defense policy, 22(3), 
137-169, (In Persian). 

Ashtarian, K. (2017). Public Policy in Iran, Mizan: Tehran, (In 
Persian).

Badri, S.A. (2011). Rural Management Challenges in Iran and 
Offering Strategic Policis, Political, Defense and Security Poli-
cy-Making Guide, 2(1), 147-180, (In Persian).

Badri, S.A. Rezvani, M,. & Khodadadi, P,. (2019). Designing a 
Pattern for Challenges of Spatial Policy-making Formulation 
in Iran’s Rural Regions, Majles & Rahbord, 26(99), 5-34, (In 
Pertian). 

Connelly, L.M. (2016). Trustworthiness in Qualitative Research, 
Medsurg Nursing, 25(6), pp. 435-436.

Dube, S.C. (1958). India's changing villages: human factors in 
community development. India's changing villages: human 
factors in community development.

Eftekhari, A., Zargarzadeh, M., & Shamshiri, M. (2018). Jihad 
Administration Components in the statements of Imam 
Khamenei (May Extend his Shadow), A research Quarterly in 
Military Management, 18(70), 53-87, (In Persian). 

Epstein, T. S. (1973). South India: yesterday today and tomor-
row: Mysore villages revisited.

Farahmandnia, H., Mokhtaryanpour, M. (2017). The Model of 
Competency of Jihad Executives Based On the Statements 
of Imam and the Supreme Leader, Islamic Reveloution Re-
search, 6(22), 203-231 (InPersian).

IFAD. (2013). “Synthesis Report: Strengthening pro-poor in-
stitutions and organizations” (a synthesis of lessons learned 
from field application of IFAD’s Sourcebook on Institutional 
and Organizational Analysis for Pro poor Change).

Iraqi Eshgi, M., Khosravi, S., & Yarmohammadi, A. (2019). The 
role of Jihad management and resistance economics in uni-
versities to realize a model of management in the Islamic so-
ciety (Case study: Payame Noor University of Markazi Prov-
ince) Qurterly Journal of Markazi Police Science, 1398(25), 
15-42, (In Persian).

Khalgani, Jm., & Ebrahimpour, M. (2007). Institutional-Norma-
tive Attitude Towards Construction Jihad, The Firs National 
Conference on Jihad Culture and Management. Ministry of 
Agriculture Jihad, (In Pertian).

Khomeini, R. (1900-1989). Imam's Sahifa, Volumes of 8; 12; 13; 
16; 17; 18; 21. Tehran. (In Pertian). Available at: http://www.
imam-khomeini.ir

Latifi, M., Sa’dabadi, H. (2015). A Phenomenological Study for 
Understanding the Essence of Jihad Management Document 

Type: Original Article, Culture Strategy, 7(28), 91-122, (In Per-
sian).

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly 
Hills, CA: Sage Publications, Inc.

Loeis, M. (2002). Almonjad alloghah. Fourth publication. Zavel 
Qorba. 

Long, N. (1977). An Introduction to the Sociology of Rural De-
velopment. London: Tavistock Publications.

Lob, E. S. (2013) .An Institutional History of the Iranian Con-
struction Jihad: From Inception to Institutionalization (1979-
2011). Princeton, NJ: Princeton University.

Moradi, H., Firouz Abadi, S.H. (2017). Doctrine and manage-
ment objectives of jihadists from the perspective of the Su-
preme Leader (Mdzlhalaly), SOFT Power, 6(15), 160-190 (In 
Persian).

Moradi, Kh., Agahi, H. (2014). Investigating Rual Management 
Challenges by Using Qualitative Approach of Grounded The-
ory Document Type: Research Paper, Geography and devel-
opment Iranian Journal, 12(34): 167-181 (In Persian).

Mosse, D., Farrington, J. & Rew, A. (eds) (1998). Development as 
Process: Concepts and Methods for Working with Complex-
ity. London: Routledge.

Organisation for Economic Co-Operation and Development. 
(2019). Principles on Rural Policy, OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance, 
OECD Publishing, Paris, France.

Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(2010). Regional Development Policies in OECD Countries. 
OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264087255-en

Organisation for Economic Co-Operation And Development 
(2011). OECD Rural Policy Reviews: England, United King-
dom 2011, OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264094444-
en

Palooj, M., & Jeiran, A. (2007). The Role of Jihad Management in 
Rural Development and Self-sufficiency of Agriculture Prod-
ucts, The Firs National Conference on Jihad Culture and Man-
agement. Ministry of Agriculture Jihad, (In Pertian).

Poursaeid, S.M., & Shamohammadi, M. (2016). Designing Sci-
entific Jihad Model from the Viewpoint of the Supreme 
Leader,Grand Ayatollah Khamenei (May His High Shadow 
Last), Islamic Management, 24(1), 85-104, (In Pertian). 

Pritchard, M. (2014). Institutional and organizational analysis 
and capacity strengthening: A field practitioner‟ s guide. 
International Fund for Agricultural Development (IFAD), 
Rome, Italy.

Rezvani, M. R., Mohammadi, S., & Piri, S. (2013). Performance 
Assessment of Rural Municipalities (Dehyari) using Com-
mon Assessment Framework (CAF) (Case study: Dehloran 
County), Human Geography Research Quarterly, 45(1), 199-
216, (In Persian).

Varmaziary, H., et al. Explanation of Requirements for Promoting Iran’s Rural and Nomadic Development Policymaking System based on Jihadi Management Style. JRR, 11(2), 214-233.



Summer 2020. Vol 11. Num 2

233

Rondinelli, D.A. (1983). Development Projects as Policy Experi-
ments: An Adaptive Approach to Development Administra-
tion. London: Methuen.

Rostami, Sh. (2015). Evaluating the function of rural governors 
(Dehyars) in rural development (Case study: Aivan Gharb, 
Illam), Journal of Housing and Rural Environment, 34(149), 
103-119, (In Persian).

Shepherd, A. (1998). Sustainable rural development. Macmillan 
International Higher Education.

The Islamic Parliament Research Center of Iran. (2019). The Re-
view of Rural Development Management and Policy-Making 
System, Based on Characteries and Experiences of Sazandegi 
Jihad, 16804. (In Pertian).

The Islamic Parliament Research Center of Iran. (2016). Expert 
comment on: "Comprehensive plan for and Rural Develop-
ment and Constraction". (In Pertian).

Turkzadeh, J., Amiri Tayyebi, M., & Mohammadi, G. (2017). De-
velop a Jihad management model based on the statements of 
the Supreme Leader, Basije Stratejic Studies, 20(75), 5-30, (In 
Persian). 

Varmazyari, H., Kalantari, Kh., Lavaei Adaryani, R., & Samadi, 
M. (2018). A Grounded Theory Approach to Developing a 
Model for Challenges of Policy-Making and Planning of Ru-
ral Development in Iran Document Type: Original Article, 
Village and Development, 21(2), 97-123 (In Persian).

Vermeziari, H,. Kalantari, Kh & Samadi, M. (2014). Investigating 
Approaches and Structures of Rural Development Policy in 
Selected Countries, Achievements for Iran. National Confer-
ence on Sustainable Rural Development Perspective in the 
Sixth Development Plan, Tehran. (In Persian).

Zeineddini, M,. & Mohammadi, Siahboomi, H. (2018). Intro-
ducing A Desirable Jihad Management Model in The Islamic 
Revolution "Exploring The Guidelines of The Islamic Revolu-
tion Leader" Document Type: Research Paper, 8(28), 23-49, (In 
Persian).

Varmaziary, H., et al. Explanation of Requirements for Promoting Iran’s Rural and Nomadic Development Policymaking System based on Jihadi Management Style. JRR, 11(2), 214-233.


	_GoBack

