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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, development 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 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 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 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
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paradigm, based on the modernization doctrines and technocratic and bureaucratic principles, development merely
referred to the economic growth; the participation of local
communities had no value in the policymaking and management 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, efficiency, and effectiveness. Distinctive participatory approaches 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 nomadic 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 definitive 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 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 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 analyzed in three main phases, i.e. open coding, axial coding,
and selective coding.

3. Results
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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 aforementioned axial codes were divided into 5 categories including 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 personnel 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 Construction 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 attention 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 common bureaucratic organizations including their reliance
on spontaneous grassroots and community-based initiatives, 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 Construction 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 agricultural 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 actualize 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 approaches, the villagers and nomads have become passive settlers,
whereas human capital is the main axis of development.
Moreover, the projects and programs of different administrative 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 remodel the organizational culture and structures, the planning pattern of projects and programs, and the characteristics of managers and personnel in the Iranian rural and
nomadic development policymaking system. In terms
of organizational structure, a dynamic, creative, participatory, and systematic structure must be considered. Finally, 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 specialties and guilds for the voluntary provision of specialized
needs of rural and nomadic areas.
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تبيين استلزامات ارتقاء نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشایری ايران مبتني بر سبك
مديريت جهادي
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 -1استادیار ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3استاد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

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

کلیدواژهها:

مدیریت جهادی ،جهاد
سازندگی  ،سیاستگذاری،
توسعه روستایی و
عشایری ،گروههاي مردمي

مطالعه حاضر از طريق شناخت ویژگیها و مؤلفههای مدیریت جهادی ،بهمنظور تبيين استلزامات ارتقای نظام سیاستگذاری توسعه
روستایی و عشایری انجام شده است .براي شناخت ويژگيها و مؤلفههاي مذكور ،بيانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) در بازه زمانی بین سالهای  1358تا  1397با استفاده از نظریهپردازی دادهبنیاد تحليل شد .از  160گزاره کلیدی،
تعداد  469کد باز اولیه 102 ،کد باز ثانویه و  35کد محوری به دست آمد که در قالب پنج بعد «ارزشها و مبانی فکری و فلسفی
سازمان»« ،ساختار و فرهنگ سازمانی»« ،ارزشهای نگرشی کارکنان»« ،ارزشهای رفتاری کارکنان» و «مأموریت و چشمانداز سازمان»،
دستهبندی شدند .ازجمله مهمترین مؤلفههای مدیریت جهادی پرهیز از ساختار اداری سلسلهمراتبي عمودی ،سیاستگذاری و برنامهریزی
مبتنی بر شواهد میدانی و نیازهای روستاییان و عشایر ،مشارکتمحوري و اتخاذ رويكردهاي پايين به باال و چندبعدینگري است که بر
محور دستیابی به اهداف عالیه عدالتگستري و تعالی انسانها بهخصوص اقشار محروم انجام میشود .بر اساس ويژگيهاي جهادگران و
نهاد جهاد سازندگي ،پيشنهادهايي براي ارتقاء نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشایری ايران ارائه شده كه از آن جمله ميتوان به
استقرار سیستم اطالعات مدیریتی از پایین به باال با استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات و ارتباطات و تشكيل كميتههايي در نواحي شهري
با استفاده از ظرفيت معتمدان محلي و روحانيان كارآمد ،در راستای بسيج جوانان و آحاد جامعه از صنوف و تخصصهاي مختلف براي
مشاركت داوطلبانه در سازندگي و تعالي نواحي روستايي و عشايري اشاره كرد.

مقدمه
نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشایری ،داراي بازيگران
مختلفي از بخش دولتي و غيردولتي است و در صورت دريافت
مستمر اطالعات ميداني از نواحي روستايي و عشایری و پردازش
صحيح آنها ميتواند سياستهاي كارآمدي را براي رسيدن به
اهداف متعالي و چشمانداز وضع و اجرا كند .نهادها و سازمانهاي
سیاستگذار ،در تعيين مسير رشد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي،
فناورانه و فرهنگي جوامع و نيز توزيع منافع ،دستيابي به منابع و
قدرت و درنتیجه کاهش فقر و تسریع فرآیند توسعه نقش حیاتی
دارند ) (IFAD, 2013و سبب بهبود همبستگی و ثبات اجتماعی
شده و زمینه انتقال دیدگاههای فقرا به سطوح تصمیمگیری و
کاربرد مؤثر آنها در سیاستگذاری را فراهم میکنند (Pritchard,
) .2014در طول دهههای گذشته ،رويكردهاي مبنايي متفاوتي

نسبت به نحوه سیاستگذاری و مديريت توسعه روستايي وجود
داشته است.
سیاستگذاری توسعه در دهههاي  1950تا  1970در
چهارچوب آموزههاي مکتب نوسازی و پارادايم سنتي ،بدون
توجه به مشاركت اجتماعات محلي ،دانش بومی ،عدالت اجتماعي
و حفظ محيطزيست ،غالباً مبتني بر اصول فنساالری و
دیوانساالری انجام ميشد .برنامههای توسعهای ،عمدتاً بهصورت
دولتي ،غيرمشاركتي و بخشينگرانه تدوين و اجرا شده و منافع
آنها به طور غیرمتناسب و ناعادالنه ،نصيب افراد قدرتمند و
ثروتمند ميگرديد ) .(Dube, 1958; Epstein, 1973; Long, 1977اين
رويكرد مانع از شكوفايي خالقيتها و سلب چابكي و امكان درك
صحيح و بهموقع تغيير در شرايط محيطي و دروني سازمانهاي
دیوانساالر و بزرگ دولتي میشد.

* نویسنده مسئول:
دکتر حجت ورمزیاری
نشانی :كرج ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی
تلفن+98 )912( 4966174 :
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

بعد از چندين دهه ،به دليل اثرات منفي بهخصوص در ابعاد
اجتماعي و محيطزيستي سبك مديريت غالب پارادايم سنتي
توسعه« ،گذار پارادایمی» 1در دهههای  1980و  1990اتفاق
افتاد که طی آن سیاستگذاری توسعه روستایی ،از رهیافت باال
به پایین و اوزالیدی به سمت رهیافت پایین به باال ،توجه به
عامه مردم یا رهیافت فرآیندی حرکت کرد ؛(Rondinelli, 1983
) .Mosse et al., 1998این رهیافت بر خالف مباني دیوانساالرانه و
فنساالرانه ،توسعه روستایی را بهعنوان فرآیند مشارکتی در نظر
میگیرد که ساکنان روستایی را برای کنترل و تعیین اولویتهای
خود در زمینه تغییر ،توانمند میکند.
در ايران نيز تقريباً همزمان با اين تحوالت و حتي متقدم
بر آنها ،در  27خرداد ( 1358برابر با  17ژوئن  ،)1979نهاد
مشاركتگرا و غيردیوانساالر تحت عنوان جهاد سازندگی
با فرمان حضرت امام خمینی (ره) بهمنظور توسعه و عمران
روستاها و حركت در راستای فقرزدایی و تحقق استقالل و عدالت
اجتماعي تشکیل شد؛ بهنحوي كه از اين نهاد بهعنوان سازمان
توسعه روستایی پساانقالب یاد میشود ;(Palooj & Jeiran, 2007
Khalgani & Ebrahimpour, 2007; Lob, 2013; Islamic Parliament

) .Research Center of Iran, 2019تشکیل جهاد سازندگی ،از چنان
اهمیت راهبردی در اندیشههای 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 میروند ،فرمودند ...« :من میخواهم از
اشخاص که برای زیارتها ،برای مکه معظمه ،برای مدینه منوره
میخواهند بروند لکن به طور استحباب میخواهند بروند ،من
میخواهم از آنها هم تقاضا کنم که  ...امروز ثوابی باالتر از اینکه
به برادرهای خودتان کمک کنید [نیست] و این سازندگی را
همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود،
و برادرهای خودتان نجات پیدا بکنند .خداوند به همه شما اجر
عنایت میکند و همان ثوابی را که شما از زیارتها میخواهید
خداوند به شما در این جهاد خواهد داد» (Imam’s Sahifa, V 8:
).180
بيان مسئله

با وجود تحوالت حاصل از گذار پارادایمی و تجربه مديريت
مجاهدانه و مشاركتي در قالب جهاد سازندگي ،در حال حاضر
شواهد حاكي از غلبه سبك مديريتي پارادايم سنتي در نظام
سیاستگذاری و مديريت توسعه روستايي و عشايري كشور در
سطح کالن و محلی دارد .از یک طرف ،دستگاههای اجرايي
مختلف به دلیل عدم آشنایی كافي با اصول و مبانی توسعه
روستایی و روشهاي مشاركتي يا عدم باور آنها ،عمدتاً با
نسخهها و رویکردهای دیوانساالرانه و متمرکز شهری ،بعضاً
 11گذار انگارهای یا الگویی
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بهصورت موازي با هم به تدبیر امور روستایی ميپردازند و از طرف
دیگر مأموریتهای متعددی در مناطق روستایی و عشایری بدون
متولی خاص رها شده است .در سطح محلی نیز نظام اجراییسازی
این سیاستها و برنامهها یعنی همان مدیریت محلی روستایی از
جمله دهياريها از جنبه نرمافزاری دارای چالشهای عدیدهای
است ;(Badri, 2011; Rezvani et al., 2013; Moradi & Agahi, 2014
).Rostami, 2015
هرچند در برههاي از انقالب اسالمي ،سبك مديريتي نوين و
متفاوتي در قالب نهاد «جهاد سازندگی» در حوزه توسعه روستايي
و عشايري شكل گرفت و بر اساس آن ،مطالعات قابلتوجهی در
حوزه نهاد مذكور و مديريت جهادي انجام شد؛ ولي تاکنون
مطالعه تحلیلی جامعي منتشر نشده است که با بهرهگيري از
روششناسي علمي ،ضمن تبيين چالشهاي اساسي نظام
سیاستگذاری توسعه روستایی و عشايري ،به تحليل اهميت و
کارکردهای جهاد سازندگي و ویژگیهاي مربوطه بهویژه از ديدگاه
رهبران و پایهگذاران 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 برنامهها و سیاستهای دستگاهها و نهادهای
مرتبط از جمله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،معطوف به
مباحث سختافزاری شده و برنامه و راهبرد مناسب و فراگيري
برای نهادينهسازي این روحیه و سبک مدیریتی بهعنوان یکی از
ارکان اقتصاد مقاومتی در نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و
عشايري كشور ،تدوین و اجرا نشده است.
هدف تحقيق

ازاينرو مطالعه حاضر در پي تبيين استلزامات ارتقای نظام
سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری از طريق شناخت
ویژگیها و مؤلفههای مدیریت جهادي است .در اين راستا سعي
شده است پاسخهاي مناسبي به دو سؤال اساسي زير داده شود:
• مديريت جهادي داراي چه ويژگيها و كاركردهايي است؟
• بر اساس خصيصهها و كاركردهاي فوق ،چه تغييرات كالني
بايد در نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري كشور
اتفاق بيفتد؟
براي واكاوي و شناخت خصيصهها و كاركردهاي مديريت
جهادي ،نهاد جهاد سازندگي بهعنوان بارزترين نماد تبلور مديريت
جهادي در كشور مبناي اين 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.
ن رو در مطالعه حاضر ،بيانات حضرت امام خميني (ره)
از اي 
و مقام معظم رهبري در خصوص جهاد سازندگي با توجه به
نقش اساسي اين دو رهبر عظیمالشأن ،در تشكيل و هدايت این
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نهاد ،به دقت موردبررسی و تحليل قرار گرفت .گزارش حاضر
میتواند در تقویت دانش بومی در زمینه مدیریت جهادی ،نهادينه
شدن روحيه و مديريت جهادي در دستگاههاي اجرايي موجود
و بازطراحی نهادي مبتني بر مديريت جهادی بهمنظور رفع
چالشهاي اساسي سیاستگذاری و مديريت نواحي روستايي و
عشايري راهگشا باشد.
پژوهش حاضر با توجه به تكاليف مرتبط مطرحشده در
سياستهاي كلي نظام در حوزههاي اقتصاد مقاومتي و نظام
اداري ،كاربرد ميتواند داشته باشد .شايان ذكر است كه بند ()20
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر تقویت فرهنگ جهادی
در ایجاد ارزشافزوده تأكيد كرده است .عالوه بر اين ،بند ()10
سياستهاي كلي نظام اداری بر چابکسازی ،متناسبسازی و
منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف
چشمانداز ،بند ( )11بر انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و
سازمانی و بند ( )19بر زمینهسازی برای جذب و استفاده از
ظرفیتهای مردمی در نظام اداری كشور تأكيد دارند .عالوه بر
اين ،يافتههاي تحقيق حاضر ميتواند مسير مناسبي براي اجراي
تكليف جزء ( )3بند (ب) ماده ( )27قانون برنامه ششم توسعه
مبني بر «یکپارچهسازی حداکثری فعالیتها و برنامههاي عمران
و توسعه روستايي ،عشايري و کشاورزي کشور و مديريت آنها
با رويكرد جهادي و نظارتپذير تا پايان سال اول اجراي قانون
برنامه ششم» ارائه كند .همچنین يافتههاي این پژوهش میتواند
معيارهاي اولیه مناسبي براي شناخت و ارزيابي ميزان جهتگيري
جهادي در اجزای نظام سیاستگذاری موجود توسعه روستايي و
عشايري ارائه کند.

مروری بر ادبیات موضوع
در اين بخش با توجه به موضوع تحقیق ،ابتدا مفاهيم و اصول
سیاستگذاری روستايي تحليل شده و سپس بهمنظور يافتن
خطوط فكري مناسب جهت اصالح ،ادبيات نظري و تجربي
مرتبط با «مدیریت جهادی» مورد تبيين و تحليل قرار گرفته
است .همچنين چالشهاي اساسي نظام سیاستگذاری توسعه
روستايي و عشايري كشور در پيشينه تحقيق مطرح شده است.
سیاستگذاری روستايي
سياست از نظر لغوي به مفهوم خطمشي يا تدبير است و
سیاستگذاری ،شاخهاي از علوم سياسي است كه به سياستها
و عملكردهاي مشخص نظام حاكميتي در زمينههاي گوناگون
ميپردازد ) .(Ashtarian, 2017تدوين سیاستهای مناسب توسعه
روستایی ،حداقل به سه دلیل  )1وجود چالشهای مهمی از
قبیل جمعیت رو به کاهش و پیری و فاصله از بازارها و خدمات
در نواحی روستایی که موجب کاهش همبستگی سرزمینی در
کشورها میشود؛  )2بهرهبرداری مناسبتر از قابلیتهای اقتصادی
عمدتاً بكر نواحی روستایی و نقش آن در رفاه روستاییان و توسعه

ملی و  )3اینکه نه سیاستهای بخشی و نه عوامل بازار ،قادر به
مدیریت چالشها و قابلیتهای ناهمگون روستایی و کنترل اثرات
جانبی منفی و تقویت اثرات جانبی مثبت نیستند ،ضروری است
).(OECD, 2010
مروري بر رهيافتهاي سیاستگذاری توسعه روستايي در
كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه كشورها معموالً دو رهيافت
اصلي ،شامل رهیافت سیاستگذاری مبتنی بر برنامه عمومی
و ایدئالیستی و رهيافت سیاستگذاری ويژه نواحي روستايي
را اتخاذ میکنند .در رهیافت سیاستگذاری مبتنی بر برنامه
عمومي و ايدهآلگرايانه ،قرار بر اين است كه سياستهاي
كشاورزي ،توسعه روستايي ،برنامهريزي شهري ،منطقهاي،
اجتماعي ،حملونقل ،به شيوه كام ً
ال يكپارچه در سطح منطقهاي
عمل كنند و بهترين راهبردها را براي نواحي شهري و روستايي
به ارمغانآورند .ولي تالش براي دستيابي به برنامه عمومي ،سبب
پديداري خطاها ،تشديد ديوانساالري ،تسخير آسانتر منابع
عمومي توسط كارگزاران خصوصي ،انتظارات تحقق نيافته و عدم
کارایی سياستها ميشود و نهايتاً به ضد خود تبديل ميگردد
).(OECD, 2006, 2011
در نقطه مقابل ،در رهيافت ويژهتر يا محدودتر ،سياستها
بهطور خاص براي رفع نيازهاي جوامع روستايي تدوين ميشوند و
معموالً پيوندي با ساير سياستهاي منطقهاي (مانند سياستهاي
توسعه شهري) و بخشي ندارند .رهيافت بينابين اين دو رهيافت،
رهیافت مبتني بر سياست جامع منطقهاي است .اين سياست،
چتري را براي سياست هماهنگ توسعه روستايي و شهري فراهم
خواهد كرد و سياستهاي منطقهاي ،با منابع مالي كافي ،در
نواحي روستايي و غيرروستايي اجرا ميشوند ) .(OECD, 2006از
منظر كلي يك نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري
شامل چهار حوزه تعيين چشمانداز و اهداف ،تدوين ،اجرا و
ارزشيابي سياستها است.
همچنین طبق بررسیها بهمنظور بهبود سیاستگذاری توسعه
روستايي ،نوآوریهایي در حوزههاي مختلف نظامهاي مربوطه در
جهان شكل گرفته است كه داراي اهدافي از جمله  )1پایش و
ارزشیابی اثرات پروژههای توسعه روستایی در سطح میدانی و ارائه
راهکارهای اصالحي؛  )2پرهیز از بخشینگری و ارتقاء هماهنگی
در بین بخشها و دستگاههای بخشی و سطوح مختلف حکومت
و بین بازیگران عمومی و خصوصی و  )3توسعه برنامهریزی محلی
و شکوفایی پتانسیلهای محلی هستند (Islamic Parliament
) .Research Center of Iran, 2016همچنين سازمان همكاريهاي
اقتصادي و توسعه تصريح كرده است كه نظام سیاستگذاری
توسعه روستایی و عشایری بايد از يازده اصل پيروي كند كه
برخی از آنها عبارتاند از ) .1 :(OECD, 2019به حداکثر رساندن
ظرفيتها و قابليتهاي مناطق روستایی؛  .۲سازماندهی سیاستها
و حکمرانی در مقیاس جغرافیایی مناسب؛  .3تدوين چشمانداز
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روبهجلو؛  .4حمایت از کارآفرینی برای ایجاد اشتغال در مناطق
روستایی؛  .5تقویت تابآوري اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیستي
و فرهنگی جوامع روستایی؛  .6پیادهسازی رویکرد کلنگر
مجموعه دولت در مورد تدوين سیاستهای مناطق روستایی؛ .7
ارتقاي مشارکت فراگیر در طراحی و اجرای سیاستهای روستایی
و  .8تقویت نظارت ،ارزیابی مستقل و پاسخگویی در قبال نتایج
اجراي سیاستها.
يكي از مهمترین بسترهاي شكلگيري و تقويت جهتگيريهاي
جديد در عرصه سیاستگذاری توسعه روستايي ،از جمله ارتباط
مستمر با عرصه ،برنامهریزی محلی ،منطقهگرايي و ابتناء به
مشاركتهاي مردمي بهویژه در کشورهای اسالمی باشد ،مديريت
جهادي است« .جهاد» واژهای عربی و از نظر لغوی ،هم به معنی
تالش و کوشش ،مشقت و زحمت از ريشه َجهد بوده و هم به
معناي قدرت ،توان و طاقت از ریشه ُجهد است & (Poursaeid
) .Shamohammadi, 2016; Sitted in Loeis, 2002طبق فرموده
مقام معظم رهبری ،جهاد متقوم بر دو ركن جد و جهد و تحرک
و مبارزه عليه دشمن است .2ايشان همچنين منظور از مبارزه را
تالش پرنیرو ،هدفمند و مبتني بر ايمان در مقابل موانع بيان
كردهاند 3و  .4در جلد  14تفسير نمونه نيز واژه «جهاد» به معنای
هرگونه سعی و تالش در راه خدا و تالش برای انجام نیکیها
دانسته شده است.
مدیریت جهادی
در رابطه با مفهوم «مدیریت جهادی» تفاسیر و پنداشتهای
مختلفی وجود دارد .ولی تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر
نظامهای مدیریت ،تفاوت در پیشفرضها و مبانی فکری آن است
که مدیریت جهادی بر پایه آموزهها و ارزشهای اسالمی است
) (Iraqi Eshgi et al., 2019و هدف غایی آن قرب به خدا و خدمت
 22بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه؛ .۱۳۷۳/۰۶/20
ت مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت؛
 33بیانا 
.20/08/1383
 44بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسیجی هیئتعلمی دانشگاهها؛
.1389/04/02

به بندگان او و گرامی داشتن مردم است ).(Torkzadeh et al,. 2017
از نظر اصطالحی ،مقام معظم رهبری در تعريفی از مديريت
جهادی فرمودهاند« :مديريت جهادی يعنی کار ،تالش ،با خدا
حساب کردن ،به علم تكيه کردن ،به درايت و تدبير تكيه کردن.
اگر اینها محقق شود ،کارها پيش میرود» .5لطیفی و سعدآبادی
( )2015ویژگیهای کلی حاصل از نظریات محققان در خصوص
فرهنگ و مدیریت جهادی را در قالب جدول شماره  ،1منعکس
کردهاند:
بهعنوان جمعبندي میتوان مدیریت جهادی را بهعنوان 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 بهكارگيري هماهنگ همه امكانات و استعدادها
تعریف كرد.
پیشینه تحقیق

در بخش پيشينه تجربي ابتدا به بيان چالشهاي اساسي نظام
سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري كشور پرداخته شده و
سپس يافتههاي پژوهشي پيشين در خصوص مديريت جهادي
بهخصوص جهاد سازندگي بهعنوان بارزترين نماد مديريت
جهادي مطرح گرديده است .طبق مطالعه بدری و همکاران
( )2019ضعف بنیانهای اندیشهای و نظری سیاستگذاری
روستایی در ایران و عدم یکپارچگی سیاستهای تدوینشده از
منظر نهادی و سرزمینی و نبود انسجام و هماهنگی در فرایند
تدوین و اجرای برنامههای توسعه روستایی ،ازجمله چالشهایی
است که ضرورت بازنگری در سیاستگذاری توسعه روستایی را
در وضعیت کنونی نشان میدهد .ورمزياري و همكاران ()2014
معتقدند اتخاذ رهيافت سیاستگذاری روستايي مبتني بر برنامه
عمومي ،سبب شده تا دستگاههاي اجرايي ،اولويت خود را به
اجراي طرحهاي بزرگ و شهري اختصاصدهند و سهم روستاها
و نواحي دورافتاده ،از اعتبارات عمومي شفاف و مشخص نيست.
 55بیانات مقام معظم رهبری دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
تهران با رهبر انقالب؛ .1392/10/23

جدول  .1ویژگیهای کلی فرهنگ و مدیریت جهادی.
موضوع

ویژگی کلی

هدف کالن

قرب الهی و کسب رضای خداوند

مبنای نظری و فکری

ارزشهای اسالمی و بهنوعی برگرفته از مدیریت اسالمی

بنیان اساسی

تعریف چارچوب نظریه بر اساس «مبارزه»

مفهوم محوری

نگاه آرمانی ،تعهد ،پرکاری و سختکوشی ،روحیه کار داوطلبانه ،خودباوری

مأخذLatifi & Sa’dabadi، 2015 :
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عالوه بر اين ،در تحقيق ديگري مواردي مانند نظام برنامهریزی
متمرکز و بخشینگر ،تضعيف مشارکت عمومی ذیربطان و
سازمانهای مردمنهاد در سطوح مختلف برنامهریزی و عملیاتی،
عدم انعطافپذيري و سطح پايين يادگيرندگي و چابكي سازماني،
تعدد سطوح سلسلهمراتبي سازماني ،پایین بودن قدرت چانهزنی و
صدای روستايیان و عشایر در مجامع تصمیمگیری و تصميمسازي،
توجه ناکافی به منابع انسانی در فرآیند توسعه روستایی ،عدم
بهكارگيري مناسب رهيافتهاي مشاركتي و بسيجكننده ،فقدان
نگاه منطقهاي در برنامهريزيها و اقدامات و غلبه بخشينگري،
تمرکز بر عرضهمداری در تدوين طرحها و برنامههای عمران و
توسعه روستايي و عشايري كشور و محوریت حفظ موجودیت
سازمانهای اجرایی دیوانساالر بهجای محوریت حفظ و تأمین
مصالح اولویتدار و نیازهای واقعی روستاها و نواحي عشايري،
از چالشهاي اساسي نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و
عشايري ايران عنوان شده است ).(Varmazyari et al., 2018
چالشهاي فوق از جمله اساسيترين عالئمی هستند كه نشان
ميدهد ساختار اداري كشور در حوزه توسعه روستايي و عشايري
هنوز از مباني فنساالری و دیوانساالری تبعيت ميكند .اين
در حالي است كه بنا به عقيده شفرد )1998( 6فضاهاي كاري
مشحون از مقررات دستوپاگير مانع از ريسكپذيري ،نوآوري
و شكستن عادتهاي ناكارآمد و درنتيجه موفقيت در توسعه
روستايي میشود .بهطورکلی ،چالشهای نظام سیاستگذاری
توسعه روستایی و عشایری ايران در تصویر شماره  ،1ارائه شده
است.
چالشهاي فوق در حالی است که كشور داراي تجربه
ارزشمندي در حوزه سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري
در قالب جهاد سازندگي است .لذا در ادامه يافتههاي پژوهشي

مربوط به جهاد سازندگي و مدیریت جهادی تحليل شده است.
پس از تشکیل نهاد جهاد سازندگی در سال  ،1358مطالعات
زیادی در چهار دهه گذشته در قالب تکنگارهایي در مجلههاي
«جهاد» در سال  1360و «اعتصام» از سال  1363تا 1365؛
برگزاری اولین کنگره بزرگ نهادهای انقالب اسالمی در سال
1369؛ برگزاری همایشهای ملی ساالنه فرهنگ و مدیریت
جهادی توسط نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزی
طی سالهای  1386الی  1396و برگزاری شش همایش ساالنه
مدیریت جهادی ( )1396-1391توسط انجمن مدیریت جهادی
کشور ،انجام شده است.
عالوه بر اين ،بهمنظور شناخت مؤلفهها و ويژگيهاي مديريت
جهادي مبتني بر تحليل بيانات حضرت امام خميني (ره) و
مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) ،مطالعاتي عمدتاً در دهه 90
شمسی انجام شدهاند .جدول شماره  ،2نتایج مطالعاتی که هم از
نظر اهداف به مطالعه حاضر نزدیک هستند و هم از روششناسي
معتبر در تحليل دادهها استفاده شده را ارائه كرده است که عموماً
با دو هدف ارائه الگو و مدل و شناخت مؤلفههای مدیریت جهادی
انجام یافتهاند.
بهطورکلی در رابطه با مطالعات انجامیافته چند نکته را میتوان
اذعان داشت:
 -1علیرغم انجام بیش از  300مطالعه مرتبط با موضوع
فرهنگ و مدیریت جهادی و جهاد سازندگی در طی  4دهه اخیر
و همچنین نقش روحیه و مدیریت جهادی در توسعه عدالتمحور
نواحی روستایی و عشایری ،تاکنون مطالعهای که بهطور مستقیم
به بررسی نقش مؤلفههای مدیریت جهادی در اصالح نظام
سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری بپردازد ،انجام نشده
است و یک خأل مطالعاتی در این موضوع وجود دارد.

6. Shepherd

تصویر  .1چالشهای نظام سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری .مأخذ :يافتههاي حاصل از پیشینه تحقیق1399 ،
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 -2مطالعات انگشتشماري از روششناسي نظاممند براي
تحليل و تبيين مديريت جهادي استفاده كردهاند.
 -3مطالعات صورتگرفته ،تبیین جامعی از کدهای استخراجی
نداشتهاند و یا در حد عميق به تشریح آنها و روابط فيمابين
نپرداختهاند ،درحالیکه بهمنظور شفافسازی و ملموس ساختن
مصادیق کدها و تدوين يك مبناي نظري نیاز است این مهم
صورت گیرد.

روششناسي تحقیق
در این مطالعه بر پايه روش توصیفی – تحلیلی ،براي شناخت و
تبیین چیستی ويژگيها و كاركردهاي مديريت جهادي ،از بیانات
امام خميني (ره) و مقام معظم رهبری بهره گرفته شده است .در
اين راستا با توجه به موضوع تحقیق با جستجو در منابع اطالعاتي
رسمي و معتبر از جمله سامانه اطالعرسانی پرتال امام خمینی
(ره) 7و پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتا...
خامنهاي 8در بازه زماني  27خرداد  1358كه مصادف با اولين
پيام امام خمینی (ره) در مورد تشكيل نهاد جهاد سازندگي بود،
لغايت  23اسفند ماه  1397كه آخرین بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری بود ،بهصورت هدفمند

و با استفاده از واژگان کلیدي مانند «جهاد»« ،جهاد سازندگي»،
«مدیریت جهادي»« ،فرهنگ جهادي»« ،روحیه جهادي» و «کار
جهادي» ،اطالعات موردنیاز استخراج و گزارههای کلیدی انتخاب
شدند .در مجموع  160گزاره کلیدی از مجموعه بیانات مرتبط
استخراج گردید .همچنین براي ارائه تحليلهاي تکمیلی ،از مرور
برخی اسناد و منابع مرتبط نيز استفاده شده است .در پژوهش
حاضر از روش دادهبنیاد 9براي تحليل بيانات ،در سه مرحله اصلی
كدگذاري باز ،10محوري 11و انتخابي 12استفاده شد.
بهمنظور ارزیابی اعتماد یا پایایی تحقیق از روش معرفیشده
لینکلن و گوبا به نام اعتمادپذیری 13بهره گرفته شد که مشتمل
بر چهار معیار باورپذیری ،14اطمینانپذیری ،15تأییدپذیری 16و
انتقالپذیری 17است ).(Lincoln & Guba, 1985; Connelly, 2016
تأمین معیارهای فوق در تحقیق حاضر ،به شرح جدول شماره
 3است.
9. Grounded theory methodology
10. Open Coding
11. Axial Coding
12. Selective Coding
13. Trustworthiness
14. Credibility
15. Dependability
16. Confirmability
17. Transformability

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

جدول  .2پیشینه تحقیق.
نوع هدف

ارائه الگو و
مدل

شناخت
مؤلفهها

مؤلفان (سال)

عنوان تحقیق

روششناسی

نتایج اصلی

Ahmadian, 2014

مدلسازی مدیریت جهادی با بهرهگیری از
بیانات مقام معظم رهبری

تحليل گفتمان

چرخه سه مرحلهای بعثت یا مجاهدت درونی (مرحله آرمانیابی)،
جهاد [در راه خدا] یا مجاهدت بیرونی (مرحله واقعبینی) و راهيابي

Turkzadeh et al.,
2017

تدوین الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر بیانات
مقام معظم رهبری

& Farahmandnia
mokhtaryanpour,
2017

الگوی شايستگي مديران جهادي بر مبناي
بيانات حضرت امام و مقام معظم رهبری

ابعاد ارزشی -نگرشی؛ رفتاری -عملكردی؛ و ويژگیهای مديريتی
تحلیل مضمون

شايستگيهای ديني – اعتقادی؛ شايستگيهای اخالقي -
انقالبي فردی؛ شايستگيهای اخالقي  -انقالبي میانفردی؛ و
شايستگيهای مديريتي

& Zeineddini
Mohammadi Siahboomi, 2018

ارائه الگوی مطلوب مدیریت جهادی در
انقالب اسالمي «موردکاوی رهنمودهای رهبر
انقالب اسالمي»

نظریهپردازی دادهبنیاد

 6دسته علی؛ محوری؛ محیطی؛ واسطهای؛ راهبردی؛ پیامدی

Latifi & Sa’dabadi,
2015

پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره
مدیریت جهادی

پدیدارشناسی تفسیری

ويژگيهای شخصیتی؛ ويژگيهای ارزشی؛ و ويژگيهای رفتاری

Moradi & firouz
abadi, 2017

دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

Eftekhari et al.,
2018

مؤلفههای مدیریت جهادی در بیانات امام
خامنهای (مدظلهالعالي)

تحلیل محتوای کیفی

ابعاد حکیمانه و عقالنی؛ تفکر ،نگاه ،روحیه و عمل جهادی؛ هدف
غایی لقاءا...؛ حاکمیت اسالم؛ تحول و تعالی و تکامل پیشرفت
همهجانبه اجتماعی؛ و تعالی و تکامل فردی
ابعاد مفهوم؛ الزامات؛ ویژگیها؛ و نتایج یا دستاوردها
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .3روشهاي تأمین اعتمادپذیري تحقیق.
معیار

روش تأمین معیار در مطالعه حاضر

باورپذیری

 -آوردن عین جمالتی كه در منبع آمده است.

اطمینانپذیری

 -تشریح تمام مراحل تحقیق بهصورت مبسوط و كامل ،جهت ایجاد امكان بازبیني و موشكافي تحقیق توسط سایر پژوهشگران

تأییدپذیری

 -ذکر مثالهایي از متون مورد تحلیل براي نشان دادن صحت تحلیل

انتقالپذیری

 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مرتبط پیشین بررسي كل منابع در تحقیقفصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :نگارندگان1399 ،

یافتهها
در مرحله کدگذاری باز ،بهمنظور استخراج و تولید کدهای
محوری ،دو گام طی شده که در گام اول با استفاده از تحلیل
جزءبهجزء و خط به خط بیانات منتخب یا گزارههای کلیدی ،ابتدا
 469کد باز اولیه از مجموع  160گزاره شناسایی شدند.
کدگذاری باز

بهمنظور آشنایی با منطق تجزیهوتحلیل و گام اول کدگذاری،
نمونهای از چگونگی کدگذاری باز بر اساس گزارههای انتخابی از
متن بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جدول
شماره  4آورده 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 ،نشاندهنده شماره نکته
کلیدی انتخابی از یک صفحه است .در خصوص بیانات مقام معظم
رهبری نیز عدد هشترقمی برای نشانگر در نظر گرفته شده است.
به این صورت که از سمت چپ ،دو رقم اول ،نشاندهنده سال؛

دو رقم دوم ،ماه؛ دو رقم سوم ،روز و دو رقم آخر نشاندهنده
شماره نکات منتخب از گزارههای کلیدی موجود در یک 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  469کد باز
اولیه 102 ،کد باز ثانویه در یک سطح انتزاع باالتر شکل گرفتند
(جدول شماره .)5
کدگذاری محوری

در مرحله بعدي ،کدهای باز ثانويه با یكدیگر مقایسه و تركيب
شدند و در نهايت  35کد محوری ايجاد شد (جدول شماره .)5
بهمنظور كسب شناخت بهتر و سادهتر 35 ،كد محوري بر
حسب ارتباط مفهومی با يكديگر تركيب و در قالب پنج بعد
انتزاعيتر «ارزشها و مبانی فکری و فلسفی»؛ «ساختار و فرهنگ
سازمانی»؛ «ارزشهای نگرشی کارکنان»؛ «ارزشهای رفتاری
کارکنان» و «مأموریت و چشمانداز سازمان»؛ دستهبندی شدند.

جدول  .4نمونهای از شناسایی کدهای باز اولیه در مرحله کدگذاری باز.
منبع

گزارههای انتخابی

نشانگر

بیانات رهبري در دیدار هزاران این نهادها [نهادهای انقالبی] ،ساختاری انطباقپذیر
همراه با بعد ارزشی قوی دارند و ضمن نظم و
نفر از فرماندهان و اعضای
قانونپذیری ،از مشکالت سازمانهای متعارف
سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛
ازجمله شکنندگی و خشکیِ سازمانی به دور هستند.
23/04/1389

89042301

بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری
میسر نیست و این کشور متعلق به اسالم و همه
ملت ایران است و همانگونه که در جنگ همه در
کنار هم بودند ،در صلح و سازندگی هم باید در کنار
یکدیگر باشند.

2115101

صحیفه امام ،جلد  ،21ص
101

شناسه

کدهای باز اولیه

فراوانی

A1

ساختار انطباقپذیر

1

A2

بعد ارزشی قوی

1

A3

حاکمیت نظم

1

A4

قانونپذیری

1

A5

به دور از شکنندگی

1

A6

به دور از خشکی سازمانی

1

A7

تعاون

1

A8

همفکری

1

A9

کنار هم بودن

1
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جدول  .5کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.

224

کدهای محوری

کدهای باز ثانویه

فراوانی

خودسازی

32

جهاد در سنگر سازندگی

1

تکلیفمدار بودن

9

آگاهسازی و روشنگری مردم

1

دارای آرمانها و هدفهای بلند

8

خطرپذیری در حد معقول

2

جهاد سیاسی

5

جهاد مالی و اقتصادی

7

جهاد فرهنگی

3

جهاد اجتماعی

3

جهاد نظامی

3

جهاد علمی

8

جهاد فکری

3

جهاد همهجانبه

9

فعاليت با تكيه بر علم و آگاهی

5

هدفمحوری

4

فعالیت مبتنی بر عقالنیت و تدبیر

8

انجام کار با کیفیت عالی

4

پرهیز از عمل برخالف قوانین و مقررات

6

رعایت انتظام و نظم

2

حرکت خودجوش مردمی

5

جوشش جهادی در دل

1

مردمباوری

11

استفاده از اقشار مختلف مردم

4

ایجاد امید در مردم

1

ایجاد شادابی در ملت

4

اعتماد به جوانها

9

حضور و حرکت دانشجویی

2

درس گرفتن از تاریخ

2

درس گرفتن از تجارب گذشته

استفاده از هم ه ظرفیت و توان وجودی و ذهنی

4

شكوفايي استعدادهاي ذاتي نيروي انساني

عدالتگرایی

1

اقامه حکومت عدل و حق

2

مبارزه با ظلم و جور

3

نهاد انقالبی

7

جذب عناصر انقالبی و مؤمن

10

جذب عناصر فعال ،کارآمد و متخصص

4

مدیریت انقالبی و جهادی

15

توجه توأم به جهاد سازندگى و جهاد نفس
مسئولیتپذیری و پاسخگویی جهت شفافسازی
آرمانگرایی واقعبینانه

مبارزه در جبهههاي مختلف

برنامهریزی هدفمند ،هوشمندانه و علممحور

نظمپذیری و قانونمداری
درونزایی و خودجوشي
بسیج و اعتماد به مردم
ایجاد امید و شادابی در ملت
حضور جوانان و حرکت دانشجویی

عدالتگستری

نهاد انقالبي و كادر مؤمن و متخصص
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ادامه جدول  .5کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.
کدهای باز ثانویه

فراوانی

پرهیز از ساختار اداری پیچیده

1

پویایي و انعطاف

5

حفظ ساختار ارزشی

1

یکی بودن رویه و اهداف

1

تجلی اتحاد و همکاری

2

دوری از موازیکاری

1

اسالمگرایی و ایمان به خدا

36

انقالبیگری

7

متکی به خدا بودن

6

اعتماد به کمک الهی

2

دشمنشناسی

2

دشمنستیزی

13

بصیرت

1

مشورت و تبادلنظر

1

دوری از عجب و خودشگفتی

3

صداقت

3

امانتدار بودن

2

خودباوری

9

خوداتکایی

4

دلسرد نشدن

2

جرئت در اقدام

2

انجام کارهای بزرگ

4

تعاون و همکاری

4

همفکری

1

تقویت روحیه جهادی

7

برخورداری از روحیه انقالبی

1

کار و تالش با نیت الهی

30

تالش و کوشش در راه ارزشهای واال

1

شهادتطلبی

2

ترجیح منافع معنوی بر منافع مادی

2

انگیزه قلبی

2

همت جهادی

2

دوری از خودمحوری

2

گذشت و ایثار

2

شجاعت

1

کدهای محوری
ساختار سازماني پويا ،خالق ،منعطف و انطباقپذير در مقابل شکل اداری ،ثابت و ایستا

اتحاد ،انسجام و هماهنگی سازمانی در رویه و اهداف

تعهد به اسالم و انقالب و برخورداري از ايمان راستين به خداوند
توکل و اعتماد به خداوند

بصیرت و برخورداري از نيت مبارزه با دشمن

روحيه مشورت و پرهيز از خودمحوري
صداقت و امانتداری

خوداتکایی ،جسارت و باور به توانستن

وجود حس تعاون و همكاري
برخورداری از روحی ه جهادی و انقالبی

تالش مخلصانه

انگیزه قلبی و همت جهادی

شجاعت و ازخودگذشتگی
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ادامه جدول  .5کدهای باز ثانویه و کدهای محوری.

مجموع

کدهای باز ثانویه

فراوانی

کار بیوقفه و خستگیناپذیر

15

داشتن ابتکار و نوآوری

9

جدیت در کار

4

انجام کار در اسرع وقت

1

دوری از تنبلی و تنآسائی

3

حرکت مستمر و ثبات قدم

2

حرکت سریع و شتابان

2

نقدپذیری نقاط ضعف و منفی

1

آگاهی از مشکالت و معضالت جامعه

5

مردممداری

4

رشد و پیشروی ملت

3

کمک به آبادی کشور

2

حل مشکالت کشور

2

برقراری امنیت اجتماعی

1

برقراری امنیت شغلی

1

به وجود آمدن عزت سیاسی

1

ایجاد رفاه و رونق اقتصادی

2

پیشرفت علم و دانش

3

رشد معنوی

2

خدمتگزار مردم محروم و مستمند

11

خدمتگزاری در روستاها و مناطق محروم

3

تحقق خودکفائی

3

استقالل اقتصادی – سیاسی

2

اقتدار

1

تضمين عزت و آبروی امت و انقالب اسالمی

3

کمک در اعتالی انقالب اسالمی

2

رونق کشاورزی و دامداری

2

حل مسئله مهاجرت

2

ایجاد راهی برای هدایت بشر به سوی خدا

3

دیگرسازی

1
102

469

کدهای محوری

جدیت در کار ،پشتكار ،خستگیناپذیری و داشتن ابتکار و نوآوری

نقدپذیری و در متن جامعه بودن

ارائه كاركردهاي همهجانبه و پرهيز از توليدگرايي صرف

خدمت به مردم محروم و مستضعف

تأکید بر تحقق استقالل و اقتدار ملی

حافظ آبرو و اعتالی انقالب اسالمی
حل مشکالت كشاورزي و مهاجرت به شهر
هدایت جامعه به سوی خدا
35
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :دادههای حاصل از پژوهش1399 ،

ارزشها و مبانی فکری و فلسفی
بعد ارزشها و مبانی فکری و فلسفی با دربرداشتن 13
کد محوری شامل «توجه توأم به جهاد سازندگى و جهاد
نفس»« ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی جهت شفافسازی»،
«آرمانگرایی واقعبینانه»« ،مبارزه در جبهههاي مختلف»،
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که از  172کد باز ثانویه تشکیل شده است ،در مجموع 36/7
درصد از کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد .در ادامه
به دليل رعايت اختصار ،برخي از اين كدها تبيين شده است .مقام
معظم رهبری سازندگی نفس را مقدم بر سازندگی دیگران و یا
سازندگی کشور میدانند و فرمودهاند« :در اسالم ،نقط ه اصلى و
محورى براى اصالح عالم ،اصالح نفس انسانى است .همه چيز از
اينجا شروع مىشود  ...اگر جامع ه اسالمى صدر اول اسالم ،از تزكيه
انسانها شروع نشده بود و در آن به اندازه الزم ،آدمهاى مصفا و
خالص و بىغش وجود نداشتند ،اسالم پا نمىگرفت ،گسترش
پيدا نمىكرد ،بر مذاهب مشركانه عالم پيروز نمىشد و تاريخ
در خط اسالم به حركت نمىافتاد .اگر انسانهاى مزكي و مصفا
نباشند ،جهاد نيست» (مقام معظم رهبری.)1369/05/24 ،
يکی دیگر از مبانی فکری و فلسفی مهم نهاد جهاد سازندگی،
نهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،علمی،
حضور در همه میدا 
فرهنگی ،اخالقی و دفاع از مرز و بوم کشور و به عبارت کلیتر
تکبعدی نبودن فعالیتها و مبارزه در جبهههای مختلف است.
همچنين عمل به قانون یکی ديگر از مباني فكري  -فلسفي جهاد
سازندگي بود .اين مؤلفه اگر بهدرستی رعایت نشود ،موجب
هرجومرج در جامعه میشود .حضرت امام (ره) در جمع اعضای
شوراهای اسالمی کارگران ایران و پرسنل بهداری ارتش ،ضمن
تشکر از زحمات جهاد سازندگی ،در عین حال آنها را از اعمال
خالف مقررات دولتی و اسالمی و انجام کارها بر خالف موازین
قانون نهی فرمودند ).(Imam’s Sahifa, V 13: 134
عالوه بر اين ،شکلگیری نهضت جهاد سازندگی با حضور
خودجوش قاطبه مردم اعم از دانشگاهیان ،بازاریان ،معلمان،
جوانان و سایر اقشار مختلف همراه شد .حضرت امام خمینی (ره)
در تبيين خودجوشي و داوطلبانه بودن جهاد سازندگي فرمودند:
«يكى از نهادهايى كه از خود ملت جوشيد و متكفل آن خود
ملت بود ،همين جهاد سازندگى بود ... .و مادامى كه اين معنا
باشد كه مردم موظف مىدانند خودشان را براى ساختن ،آسيب
نخواهند ديد» ) .(Imam’s Sahifa, V 12: 447ايشان در زمانی که
نهاد جهاد سازندگی در حال تبدیل به وزارتخانه بود ،تأکید جدی
بر مردمداری مسئوالن و اتکای به مردم در انجام وظایف و تقویت
حضور و مشارکت مردمی داشتند ).(Imam’s Sahifa, V 16: 491
البته تحليل بيانات نشان داد كه حركت دانشجويي نقش
اساسي در اين حرکت خودجوش داشته است .مقام معظم
رهبري در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت
( )1387/09/24در اینباره فرمودهاند« :بعد از پیروزی انقالب
این حرکت دانشجويی  -جنبش دانشجويی ،حضور دانشجويي
 صحن ه عجیبی است .در همان ماههای اول ... ،خود دانشجوهاجهاد سازندگی را تشکیل دادند و خودشان آن را توسعه دادند؛
خودشان آن را پیش بردند».

ساختار و فرهنگ سازمانی
طبق یافتهها 3 ،کد محوری در بعد ساختار و فرهنگ سازمانی
جمع شدند که در مجموع با  47کد باز ثانویه 10 ،درصد از کل
کدهای باز ثانویه را شامل ميشوند .سه كد محوري شامل «نهاد
انقالبي و كادر مؤمن و متخصص»« ،ساختار سازماني پويا ،خالق،
منعطف و انطباقپذير در مقابل شکل اداری ،ثابت و ایستا» و
«اتحاد ،انسجام و هماهنگی سازمانی در رویه و اهداف» است.
نیروهای جهادی برای پاسخ دادن به خواستها و نیازهای
مردم ،منتظر بوروکراسی پیچیده و طوالنی اداری نمیشدند و
سعی میکردند در اسرع وقت و با کار شبانهروزی مشکالت را
رفع کنند و در برخی مواقع ب ه دلیل کمبود وقت اداری ،خارج
از ساعات اداری معمول به درخواستها جواب میدادند .رهبر
انقالب در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورخ
 ،1392/12/20دستگاههایی همچون جهاد سازندگی و سپاه
و بسيج 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 سازمانهای متعارف ازجمله شکنندگی و
خشکی سازمانی به دور هستند.
ارزشهای نگرشی کارکنان
بعد ارزشهای نگرشی کارکنان با دربرداشتن  8کد محوری
که روی هم  110کد باز ثانویه را شامل شدند 23/5 ،درصد از
کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد .اين هشت كد
محوري شامل «تعهد به اسالم و انقالب و برخورداري از ايمان
راستين به خداوند»« ،توکل و اعتماد به خداوند»« ،بصیرت و
برخورداري از نيت مبارزه با دشمن»« ،روحیه مشورت و پرهیز از
خودمحوری»« ،صداقت و امانتداری»« ،خوداتکایی ،جسارت و
باور به توانستن»« ،وجود حس تعاون و همكاري» و «برخورداری
از روحی ه جهادی و انقالبی» هستند .در ادامه برخي از نقلقولهای
مرتبط ،به اختصار ارائه شده است .بنیانگذار 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 همانگونه
که در جنگ همه در کنار هم بودند ،در صلح و سازندگی هم باید
در کنار یکدیگر باشند» ).(Imam’s Sahifa, V 21: 151
همانطور كه گفته شد ،يكي از ويژگيهاي اصلي و جامع
جهادگران ،برخورداري آنها از روحيه جهادي است و به نوعي،
شامل بسياري از ديگر ويژگيهاي جهادگران ميشود .در مورد
روحيه جهادي تعاريف و مصاديق مختلفي وجود دارد ،اما در غالب
موارد روحیه جهادی با خصیصههایی از قبیل ایمان و اخالص،
اعتقاد به «ما میتوانیم» ،استفاده از هم ه ظرفیت وجودی و ذهنی،
اعتماد به جوانان ،بهکارگیری 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 میشود .مقام
معظم رهبری بر شکلگیری روحیه جهادی در همه بخشهای
کشور (از جمله دستگاههای اجرایی) ،بهعنوان تنها راه به سامان
رساندن کشور ،تأکید فرموده و آن را الزمه گشایش بنبستها
دانستهاند و نشانههایش را انجام «کار فراوان ،پرحجم و باکیفيت
و مجاهدانه و انقالبی»« ،کار برای خدا ،با جدیت و بهصورت
خستگیناپذیر» و «نه فقط بهعنوان اسقاط تکلیف» اعالم کردهاند
(مقام معظم رهبري .)1390/01/01 ،ایشان در جای دیگر
فرمودهاند« :روحیه جهادی یعنی کار را برای خدا انجام دادن،
کار را وظیف ه خود دانستن ،همه نیروها را در را ِه کا ِر درست به
میدان آوردن؛ این روحي ه جهادی است» (مقام معظم رهبري،
.)1394/۰۷/۲۲
ارزشهای رفتاری کارکنان
بر اساس یافتهها ،در بعد ارزشهای رفتاری کارکنان  5کد
محوری استخراج گردید که با دربرداشتن  90کد باز ثانویه،
 19/2درصد از کل کدهای باز ثانویه را به خود اختصاص داد.
اين ارزشها شامل «تالش مخلصانه»« ،انگیزه قلبی و همت
جهادی»« ،شجاعت و ازخودگذشتگی»« ،جدیت در کار ،پشتکار،
خستگیناپذیری و داشتن ابتکار و نوآوری» و «نقدپذیری و در
متن جامعه بودن» است .در ادامه به برخي از نقلقولهای مرتبط
اشاره ميشود.
امام خمینی (ره) شكلگيري نهاد جهاد سازندگی را مبتني
بر يك قصد خالص الهي دانسته و از دست دادن آن را سبب
برداشتن عنایات خداوند شمرده و فرمودند ...« :اگر این قصد
خالص الهی در پیش شما کوچک بشود ،دست خدا هم برداشته
میشود و کوشش کنید که این خدمت در راه خدا باشد»
) .(Imam’s Sahifa, V 12: 450همچنين مقام معظم رهبری ،نقش
انگيزه قلبي را در انجام كارهاي بزرگ اینچنین تبيينكردهاند:
«تا انگیزه قلبی نباشد ،هیچکس به خاطر دستور و به خاطر حکم
و به خاطر مقررات ،اینجور ،کار نمیکند» (مقام معظم رهبری،
.)1389/04/23
در شروع فعالیت جهاد سازندگی ،شاید کمتر کسی حتی
خود جهادگران ،فکر میکردند که با وجود مشکالت متعدد از
جمله کمبود امکانات موردنیاز و نبود حمایت و پشتیبانی الزم
از سوی دستگاههای دولتی و یا حتی همراهی آنان ،اين نهاد
بتواند به کار خود ادامه دهد و به دستاوردهای قابلتوجهی در
زمينه محروميتزدايي و توسعه روستايي دست يابد؛ ولي جدیت
در کار ،خستگیناپذیری 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
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فعالیت و عدم دلسردی در صورت بروز مشکل و دنبال ه کار را
گرفتن بود ) .(Imam’s Sahifa, V 17: 130مقام معظم رهبری نیز
در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته
دولت ( )1397/06/07استفاده از «یک مجموعه فعال شبانهروزی
از عناصری که اهل کار جهادی باشند ،یعنی واقعاً بخواهند کار
بکنند ،شب و روز نشناسند ،اهل ابتکار و مانند اینها هم باشند»
را راهحل مديريت نقدينگي در كشور برشمردند .خصیصه دیگر
ت و ابتکار و نوآوری در
نهاد جهاد سازندگی ،داشتن روحیه خالقی 
کار بود .یکی از مهمترین و مشهودترین عرصههای بروز و ظهور
خالقیتها و ابتکارهاي نیروهای جهادی ،دفاع مقدس بود.
مأموریت و چشمانداز سازمان
در بعد مأموریت و چشمانداز سازمان 6 ،کد محوری شامل
«ارائه كاركردهاي همهجانبه و پرهيز از توليدگرايي صرف»،
«خدمت به مردم محروم و مستضعف»« ،تأکید بر تحقق استقالل
و اقتدار ملی»« ،تضمين 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  50کد باز ثانویه،
 10/7درصد از کل کدهای باز ثانویه را شامل شدند .در ادامه
بهاختصار ،برخي از اين كدها تشريح شده است.
جهاد سازندگي مبتني بر رهيافت چندكاركردي ،خود را
محدود به رشد حداكثري محصوالت كشاورزي نكرده بود و نقش
شايستهاي را در عرصههاي گوناگون ايفا ميكرد .مقام معظم
رهبري ،بر نقش بيبديل جهاد سازندگي بهعنوان بازوي انقالب
اسالمي در فقرزدايي از نواحي محروم و دورافتاده و سازندگي
كشور ،همواره صحه گذاشته و عنوان كردهاند که «برکات جهاد
سازندگی در جنگ و صلح ،در دفاع و در سازندگی ،برای همگان
مشهود بود و در صورت احیا ميتواند راهگشاي خيلي از مشكالت
کنونی کشور باشد» (مقام معظم رهبری .)1372/04/23 ،ایشان
همچنین در باب ادغام وزارتخانههای جهاد سازندگی و کشاورزی
بهصورت ضمني بر ارائه كاركردهاي مختلف از جمله توسعه
كشاورزي ،بهبود امور روستاها و كاهش روند مهاجرت توسط
جهاد سازندگي تأكيد كردهاند« :باید ویژگیهای مثبت و روحیه
جهادی در وزارتخانههای جدید حفظ شود و گسترش یابد تا
مشکالت کشاورزی ،روستاها و مسئله مهاجرت حل گردد» (مقام
معظم رهبری .)1361/01/19 ،يكي دیگر از كاركردهاي اصلي
جهاد سازندگي ،كاركرد مذهبی  -فرهنگي آن بود؛ ب ه شكلي كه
مقام معظم رهبری حضور جهادگران در نقاط دورافتاده بهمنظور
خدمت به محرومان و مظلومان را عاملی مهم در آگاهسازی و
اعتالی اهداف و نیات انقالب اسالمی به این مردمان برمیشمارد
(مقام معظم رهبري .)1369/03/27 ،در حقيقت جهاد سازندگی
نقش عمده و اصلی در نشر و توسعه باورها و ارزشهای انقالب
اسالمي و فراهمسازی زمینه هدایت انسانها به سوی خداوند
داشت.
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عالوه بر اين ،معمار كبير انقالب ،راز موفقیت جهاد سازندگي
را در خدمترسانی به مردم محروم دانسته و به مسئوالن توصیه
كردند که «به مستضعفان و مستمندان و زاغهنشینان که
ولینعمت ما هستند خدمت کنید» ).(Imam’s Sahifa, V 18: 38
تحقق استقالل و اقتدار ملی نيز از ديگر مأموريتهاي اساسي
جهاد سازندگي بوده است .بنیانگذار انقالب در پيامي خطاب به
جهادگران فرمودند« :اگر ایران را بر پایه استقالل واقعی پایهریزی
نکنیم ،هیچ کاری نکردهایم» ) .(Imam’s Sahifa, V 21: 205در
جای دیگري ايشان عالوه بر خودكفايي از نظر مسائل سياسي،
به خودكفايي اقتصادي بهویژه در بخش كشاورزي اشاره داشتند
) .(Imam’s Sahifa, V 17: 129تصویر شماره  ،2كدهاي محوري را
در قالب پنج بعد به تصوير كشيده است.
در مجموع ،يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد جهاد سازندگي
بر اساس مدل متفاوتي به مديريت امور روستايي و عشايري
كشور ميپرداخت .اين مدل بر اساس پنج بعد كلي «ارزشها و
مبانی فکری و فلسفی سازمان»« ،ساختار و فرهنگ سازمانی»،
«ارزشهای نگرشی کارکنان»« ،ارزشهای رفتاری کارکنان» و
«مأموریت و چشمانداز سازمان» شناخته ميشود.

کدگذاری انتخابی

جهاد سازندگي بهعنوان اساسيترين و بارزترين جايگاه تبلور
مديريت جهادي در كشور ،بر اساس جهانبيني توحيدي ،توکل
به خداوند ،اعتماد به توان و قدرت آحاد مردم و برنامهریزی
هدفمند و علممحور ،اقدامات وسيعي را در جبهههاي مختلف
براي عدالتگستري بهويژه در نواحي روستايي و عشايري كشور
انجام داد .اين نهاد با اجتناب از توليدگرايي صرف مبتني بر
فنساالري ،كاركردها و مأموريتهاي مختلفي را براي خود تعريف
كرده بود .به بيان ديگر جهاد سازندگي هدف غايي خود را نه توليد
حداكثري محصوالت كشاورزي ،بلكه تعالي انسانها بهخصوص
اقشار محروم قرار داده بود .ساختار سازماني پويا ،خالق ،منعطف
و انطباقپذير جهاد سازندگي و حاكميت ارزشهاي فلسفي
درونزایی و خودجوشي در اين نهاد و نيز شكوفايي استعدادهاي
ذاتي نيروي انساني از جمله سختکوشی ،نظمپذيري ،روحيه
مشورت ،همياري ،جسارت ،ابتكار ،خالقيت ،امكان و زمينه
مناسبي براي به صحنه آوردن همه ظرفيتها بهخصوص استفاده
از حضور جوانان و حرکت دانشجویی و ارتباط مستمر با مردم را
فراهم آورده بود.

تصویر  .2مدل مدیریت جهادی .مأخذ :يافتههاي تحقيق بر مبناي بیانات امام خمینی (ره) مقام معظم رهبری1399 ،
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بحث و نتیجهگیری
يافتههاي تحقيق حاضر در پاسخ به پرسش اول ،نشان داد
که مؤلفههای مديريتی جهادي ،در کل دارای  35کد محوری
است که در قالب پنج بعد دستهبندی شدند .بیشترین میزان
شباهت در بعد ارزشهای نگرشی کارکنان جهادی است که با
مطالعات لطیفی و سعدآبادی ( ،)2015فرهمندنیا و مختاريان
پور ( )2017و ترکزاده و همکاران ( )2017در مؤلفههایی از
قبیل ایمان راستین به خدا ،اخالص ،تعهد و توکل به خدا و اعتماد
به کمک الهی اشتراک داشتند .یکی از نوآوریهای مطالعه حاضر
که در مطالعات قبلی به آن اص ً
ال و يا بهصورت جامع اشاره نشده
است ،نامگذاری عناوین ابعاد کدهای محوری جديد شامل ابعاد
ارزشها و مبانی فکری و فلسفی ،فرهنگ و ساختار سازمانی،
مأموریتها و چشمانداز مدیریت جهادی است .یکی دیگر از
تفاوتها و نوآوریهای مطالعه حاضر ،تشریح و تبیین جامع
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 كه بر پايه تحليل تجربه جهاد سازندگي ،مأموريتها و
ويژگيهاي مديريت جهادي تبيين شد ،ميتوان جهتگيريهاي
سياستي مناسبي را براي اصالح نظام سیاستگذاری توسعه
روستايي و عشايري كشور ارائه كرد (پاسخ سؤال دوم پژوهش).
از آنجايي كه جزء ( )3بند (ب) ماده ( )27قانون برنامه ششم نيز
بر اصالح نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري كشور با
رويكرد جهادي و نظارتپذير و یکپارچهسازی حداکثری فعالیتها
و برنامههاي عمران و توسعه روستايي ،عشايري و کشاورزي کشور
تأكيد كرده است ،تجديد سازمان اين نظام بهمنظور شکلگیری
یک نهاد جهادی در كانون آن با اهداف و مأموريتهاي چندگانه
ضرورت دارد .بهويژه اينكه در حال حاضر ،موازيكاري و مواجهه
دیوانساالرانه ،تقليلگرا و نامتناسب دستگاههاي اجرايي با مسائل
نواحي روستايي و عشايري از اساسيترين موانع توسعه روستايي
و عشايري كشور به شمار ميرود.
در رويكرد جديد ،چشمانداز نظام سیاستگذاری توسعه
روستايي و عشايري ،بهخصوص نهاد كانوني آن ،بايد مبتني بر
رويكرد چندكاركردي ،توانمندسازي و تعالي انسانها و تحقق
حيات طيبه از طريق توجه همزمان به ابعاد مادي و معنوي
زندگي روستائيان و عشاير باشد .چرا كه در ساليان گذشته به
دليل غلبه رويكردهاي سختافزاري و حمايتگرا ،روستائيان و
عشاير در بسياري از موارد به عناصر منفعل تبديل شدهاند ،در
حالي كه سرمايه انساني محور توسعه به شمار ميرود.
در راستای تحقق چشمانداز ،فرهنگ و ساختارهاي سازمانی،
الگوي برنامهريزي طرحها و برنامهها و ویژگیهای مدیران و
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کارکنان نظام سیاستگذاری توسعه روستايي باید متحول شود.
از نظر ساختار سازمانی ،باید ساختاری پویا ،خالقيتمحور،
مشاركتگرا ،نظاممند ،قانونمدار و منسجم مدنظر قرار گيرد.
بهطورکلی ،ويژگيهاي نظام سیاستگذاری توسعه روستايي
و عشايري در سناريوي بهبوديافته ،با وضعیت فعلی در جدول
شماره  6مقايسه شده است و استلزامات اصالح و ارتقای نظام
مذكور بهراحتي از آن قابلاستخراج است.
بر اساس مباحث و استلزامات فوق و اصول جهاني حاکم بر
سیاستگذاری روستایی و مبتني بر رهیافت سیاستگذاری
مبتني بر سياست جامع منطقهاي ،پیشنهادهای زیر براي اصالح
نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشایری كشور ارائه
میشود:
 .1تدوين چشمانداز و اهداف اساسي توسعه روستايي و عشايري
كشور مبتني بر فلسفه كلنگري و حيات طيبه
 .2هماهنگسازی دستگاههای متولی در امر توسعه روستایی
و عشایری و رفع موازيكاريها با محوريتبخشي قانوني به يك
سازمان جهادي وفق جزء  3بند (ب) ماده  27قانون برنامه ششم
توسعه
 .3استقرار نظام برنامهريزي محلي از طريق سازماندهي و
راهاندازي كارگروههاي مربوطه با حضور نمايندگان ذينفعان
مختلف محلي از جمله فقرا ،زنان ،جوانان ،كارآفرينان،
ريشسفيدان ،دهياريها و شوراهاي اسالمي ،سازمانهاي
مردمنهاد محلي ،دانشگاه و دولت .اين كارگروهها به شناسايي و
اولويتبندي مشكالت و بسیج توان و داراییهای محلي روستائيان
و عشاير براي رفع مشكالت مربوطه خواهند پرداخت تا هم به
نوعی سازوكار سیاستگذاری مبتني بر شواهد ميداني براي اتخاذ
تصميمات سازگار با واقعيات روستاها و مناطق عشايري استقرار
یابد و هم مشارکت همهجانبه مردم در توسعه روستايي و عشايري
محقق شود.
 .4استقرار سیستم اطالعات مدیریتی از پایین به باال با استفاده
از ظرفیت فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور اخذ اطالعات
میدانی از نواحی روستایی و عشایری در خصوص اثربخشی طرحها
و برنامهها و همچنین امکانسنجی و ارزیابی اثرات سیاستها.
 .5تشكيل كميتههايي در نواحي شهري با استفاده از ظرفيت
معتمدان محلي و روحانيان كارآمد ،در راستای بسيج جوانان
و آحاد جامعه از صنوف و تخصصهاي مختلف براي مشاركت
داوطلبانه در سازندگي و تعالي نواحي روستايي و عشايري .اين
كميتهها بايد اقشار مردم را از مهارتها و تخصصهاي الزم براي
انجام مأموریتهای مشخص در نواحي روستايي و عشايري و يا
تأمين مالي جمعي طرحهاي عمراني و توسعهاي ،سازماندهي و
بهكارگيري كنند .ارائه گزارشهاي شفاف و مستمر با تكيه بر
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ظرفيت فناوري اطالعات و ارتباطات ميتواند اعتماد و مشاركت
عموم مردم را تقويت كند.
 .6شناسايي ،آموزش ،سازماندهي و ب هکارگیری نیروهای
پرانگيزه ،متعهد و خودساخته بهخصوص دانشجويان متعهد
و رسوب دادن ارزشهای انقالبی در تاروپود اجزاء نظام
سیاستگذاری.
 .7طراحي و اجراي برنامههاي مشخص براي تقويت ويژگيهاي
جهادي در نيروي انساني نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و
عشايري و ارزيابي ایشان بر اساس ويژگيهاي مذكور .بهطورکلی
در اجزاي نظام سیاستگذاری بهخصوص اليههاي اساسي و
هدايتكننده ،راهبردها و طرحهاي مشخصي براي توسعه منابع
انساني با محوريت موارد زير بايد طراحي و اجرا شود :تقويت نگاه
توحيدي و اتکای به خدا ،اخالص عمل ،نگاه سيستمي و كلنگر،
توان حل مسئله ،نقدپذیري و در متن جامعه بودن ،توجه توأم
به جهاد سازندگى و جهاد نفس ،پشتكار ،شجاعت و ایثارگري،
جسارت و خوداتکايي ،عزتنفس ،خستگیناپذیری ،داشتن ابتکار
و نوآوری و پرهیز از خودبرتربینی.
 .8انعطافپذيرتر كردن ساختارهای سازماني دستگاههای
اجرایی مرتبط ،بهویژه وزارت جهاد کشاورزی و حرکت بهسمت

رويكرد تمركززدايي سازماني در برنامهریزیها و تصمیمگیریها
(تأکید بر ساختارهای سازمانی جغرافیایی به جای ساختارهای
کارکردی و وظیفهای صرف و توجه به استلزامات اين امر).18
 .9بازنگری در استفاده از ظرفیت مساجد محلی و روستایی
بهعنوان پایگاه تعلیم و تربیت علمی  -فرهنگی و آموزش
مهارتهای عمومی و تخصصی الزم به اقشار مختلف روستاییان و
عشاير در راستای توانمندسازی آنان
 .10تقويت پشتوانه قانوني براي تسهيل فعاليت گروههاي
جهادي در زمينههاي توسعه روستايي و عشايري
 .11استقرار سازوكار مستندسازي تجارب و ترغيب ،تشويق و
حمايت معنوي و مادي از ایدههای نوآورانه كاركنان.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی به
دلیل فراهم آوردن زمینه انجام این پژوهش ،تشکر و قدردانی
میشود.
 118در ساختار سازمانی جغرافیایی (Geographical Organizational
) ،Structureدپارتمانها و واحدهای کارکردی گرفتهاند.

جدول  .6ويژگيهاي نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشايري در سناريوي بهبوديافته در مقایسه با وضعیت فعلی.
وضعیت موجود

مدیریت جهادی

موضوع

ایستا ،منجمد

پویا و منعطف

غیرچابک و سطح پايين يادگيرندگي

چابکی و سطح يادگيرندگي باال

مبتنی بر سلسلهمراتب عمودی پيچيده

اجتناب از سلسلهمراتب عمودی پيچيده و تأكيد بر هماهنگی افقی

غلبه نگاههاي جزيرهاي و انفكاكي

انسجام و هماهنگی در رویه و اهداف

اعتماد به تخصص تقليلگرا منقطع از امدادهاي غيبي

اعتقاد به خداوند بهعنوان يگانه منشأ تأثيرات و كاربست حداكثر توان و تخصص براي انجام
تكاليف

محدود كردن توسعه منابع انساني به حرفهآموزي

توسعه منابع انساني از طريق تلفيق حرفهآموزي و جهاد با نفس

حداكثرسازي توليد محصول بهعنوان هدف غايي

بهبود توليد محصول بهعنوان ابزار

كار اداري  -فني در جبهه توليد

مبارزه مستمر در جبهههاي مختلف و نگاه توأم به بهبود رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي

عدم ضرورت ارتباط با تودههاي مردم

جايگاه اساسي ارتباط مستمر با مردم

فقدان اعتقاد جدي به پاسخگويي در برابر توده مردم

اعتقاد جدي به شفافيت و پاسخگويي

حداكثر توليد (توليدگرايي)

تعالی انسان و حیات طیبه

متمرکز (باال به پایین)

غیرمتمرکز (پایین به باال)

بخشينگر

منطقهگرا

محوریت حفظ موجودیت سازمانهای اجرایی دیوانساالر

محوريت حفظ و تأمین مصالح اولویتدار روستاها و نیازهای واقعی آنان

مبتني بر گزارشهاي اداري

مبتنی بر شواهد میدانی

کار ،محدود به وقت اداری و چشمداشت حداکثر پاداشهای مادی

انجام کار با حداکثر توان و دریافت حقوق و پاداش به اندازه نیاز اساسی و ضرورت

ساختار سازمانی

مبنای فکری و
فلسفی

چشمانداز

برنامهريزي

فرهنگ کار

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :نگارندگان1399 ،

«حجت ورمزیاری و همکاران .تبيين استلزامات ارتقاء نظام سیاستگذاری توسعه روستايي و عشایری ايران مبتني بر سبك مديريت جهادي»
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