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 :چکیده

هاي عمومي محسوب  مشي ها و خط هاي توفيق سياست گام ترین مهمانتخاب ابزار مناسب براي اجرا یكي از 

 توسعۀتوان انتظار شكوفایي و  در اجرا وجود داشته باشد، مي يموفق بر همين اساس اگر الگوي شود. مي

هاي  نظري و مدل پارادایمي از برساخت يچارچوبراین پژوهش حاضر با هدف ارایۀ بناب؛ را داشت جانبه همه

به روش گراندد  بومي ۀنظری ۀارائگذاري تعاون روستایي کشور به دنبال  يمش خطو خبرگان  دياساتشخصي 

بعمل مصاحبه از آنها که اند  گذاري تعاون روستایي يمش خطو خبرگان  دياساتنفر از  38آماري  ۀنموناست.  تئوري

هاي  يمش براي تبيين اجراي موفق خطهاي باالیي  ها و پتانسيل قابليتو خبرگان  دياساتدهد  . نتایج نشان ميآمد

بر  یيتعاون روستا يگذار يمش موفق خط ياجرا »اند و از نظر آنان  قتصاد مقاومتي داشتهبر مبناي اتعاون روستایي 

و راه  ياقتصاد مقاومت اريرا مع یياست که توسعه روستا يانیمردم و مجر يو عمل يهمه جانبه فكر يريدرگ يمبنا

هاي تعاون  يمش اجراي موفق خط کنندگي تعييناساساً سطح  «.دانند يکل کشور م يبرون رفت از مشكالت اقتصاد

 يتوانمند، سازي فرهنگ، در اجرا يابزار بيني پيش چون هایي مؤلفهاقتصاد مقاومتي منوط به ي در مسير روستای

یي، اقتصاد روستا يساز نهيبه، مثبت يبازخوردها، به خود ياتكاي، عموم نفعان يذ هيتوج، فعال مشارکتي، بوم

 یي است.خودکفایي و روستا توسعۀي، و فرد يمنافع عموم یيهمسو، منابع توسعۀ
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 مسئلهو بیان  مقدمه

 مشـي  خطشكل، اجـرا، انجـام کامل نيات  ترین سادهدر ؛ داردتعریف متفاوتي  مشي خطجراي ا

مشـي، شـامل    شــود. در تعریفــي دیگــر اجــراي خـط      توسـط کارکنـان دولتـى معرفـى مـى

انجـام  اف ولتي یا خصوصي براي نيل بـه اهـد  هاي د افراد یا گروه ۀشود که به وسيل اقداماتي مي

و پـر   تـرین  مهـم اجـرا یكـي از    ۀمرحلـ (. 43: 6201)طاهرپور کالنتري و معمـارزاده،   شود مي

ـ  (؛ 682: 6238، همكـاران اسـت )فـالو و   گـذاري   مشي ترین مراحل فرایند خط چالش ه اجـرا ب

به بعد مـورد توجـه خـا      6318گذاري عمومي از سال  مشي خطعنوان یكي از مراحل اصلي 

هـاي   مشـي  (. خط43: 6231)عباسي و همكاران،  قرار گرفت مشي خط پردازان نظریهن و امحقق

. در بعـد  دارندعمومي در دو بعد ملي و محلي قابليت اجرایي دارند، هرچند محتویات متفاوتي 

هـاي خردتـري را دنبـال     هاي کالن و در بعد محلي معموالً سياسـت  سياست مشي خطملي این 

. موفقيـت  انـد  هاي محلي قابل پيگيري ر حوزهد هاي کالن نيز کنند، هرچند برخي از سياست مي

هاي عمومي در بعد ملي و محلي بستگي به حضور بازیگران یا مجریان متعهـد   مشي خط ياجرا

هـاي ملـي و    مشي خطو آگاه دارد و رهبري بهتر و پایدار و نهادهاي سياسي کارآمد، در اجراي 

هاي مهـم   يمش (. یكي از خط331: 3866و همكاران،  6محلي موفق عمل خواهند کرد )جانسون

، عمـالً تعـاون   هـا  مشي این خط به دليل اجراي ناقص وستایي است؛کشور در ارتباط با تعاون ر

روستایي در کشور جایگاه مناسبي ندارد. البته در مواردي باید گفت تعاون روستایي یـ  نهـاد   

. کنـد  وفصـل  حـل روسـتایي را   مسـائل ي از توانسـته بسـيار   ها سالموفق داخلي بوده است که 

اعتبارات روستایي، تهيـه و توزیـع کاالهـاي مصـرفي،      هاي روستایي وظایفي چون تهيۀ تعاوني

خرید و فروش محصوالت کشاورزي، خدمات فني و کشـاورزي و صـنایع توليـدي و تبـدیلي     

ود آمـده اسـت.   دارند که اصوالً براي توسعه، رفاه و ارتقاي سـطح زنـدگي روسـتایيان بـه وجـ     

تعـاوني روسـتایي و مقایسـه     هـاي  شرکتامروز با نگاهي عميق به کارایي و اثربخشي  متأسفانه

هـاي ارزشـمندي    فعاليـت  هـا  شـرکت رسد، به رغم اینكه ایـن   آنها با سنوات گذشته به نظر مي

رسـاني و سـاختار آنهـا انجـام نشـده اسـت.        خـدمات  ۀاند، تغييرات قابل توجهي در نحو داشته

پرداخـت وام،   ۀهـا، نحـو   يستم انتخاب هيأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان، مدیریت فروشـگاه س

دهنـد، همـان روال    و سایر خدماتي کـه ارائـه مـي    رساني سوختهاي کشاورزي و  توزیع نهاده

قابـل   توسعۀو  راتي هم صورت پذیرفته، از پيشرفتکند و اگر تغيي هاي گذشته را دنبال مي سال

هـاي ماننـد تعـاون     بنـابراین هرچنـد مقولـه    ؛(683: 6236قـول،   ر نيست )قـره توجهي برخوردا

                                                 
1  . Jansson 
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هـاي   مشـي  خط برخیاما اجراي موفق  اي طوالني در کشور دارند، روستایي و مشارکت، پيشينه

 توسـعۀ امروزه تعاون اهرم مناسبي بـراي  . نداشته استآميزي  اجراي موفقيتکلي حاکم بر آنها 

وري بهينـه از شـرایط زنـدگي، کـار،      تواند در بهـره  رود که مي اقتصادي و اجتماعي به شمار مي

ـ   مـؤثر توليد و ارتقـاي سـطح درآمـد و وضـعيت اجتمـاعي جامعـه        کشـورهاي   ۀباشـد. تجرب

اسـباب تجمـع    انـد  که موفـق شـده  اند  هایي بهترین سازمان ها تعاوني ،دهد نشان مي یافته توسعه

)محمـدي و   پراکنده و متفرق و در عين حال با استعداد و با انگيـزه را فـراهم سـازند   نيروهاي 

 (. 6: 6232همكارانش، 

رسـميت یافـت. از    6282آغاز توجه به تعاوني با درج موادي در قانون تجارت در سـال  

 ۀدر منطقـ  6264ها، نخسـتين شـرکت تعـاوني روسـتایي در سـال       لحاظ تشكيل و ثبت تعاوني

درخشـان   ۀسـابق (. بـا وجـود   20: 6232راد،  شهرستان گرمسـار تشـكيل شـد )همتـي     داورآباد

اشـتغال و افـزایش    توسـعۀ بـه   هـا  تعـاوني مشي این  خطاجراي هاي گوناگون در ایران،  تعاوني

هاي موجـود غيـر فعـال یـا منحـل       نشده است و امروزه حجم باالیي از تعاونيمنجر وري  بهره

 630در حال حاضـر برابـر آمارهـاي منتشـره      (6232بازار خبر )اند. به گزارش خبرگزاري  شده

. این امر نشان انددرصد آنها غير فعال و راکد 42در کشور وجود دارد که  شده ثبتهزار تعاوني 

و تعریف صحيح از فعاليت و کارکرد تعاوني  ها تعاونيهاي اقتصادي و اجتماعي  دهد مزیت مي

سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بسيار ناچيز است؛ به نحوي  متأسفانه. شود سازي فرهنگباید 

درصدي بخش تعـاون اسـت کـه ایـن      0 درصد و بعضاً 1درصد تا  2.0که آمارها گویاي سهم 

پـایش و اسـتخراج دقيـق آمارهـاي بخـش تعـاون در       ، تناقض آماري نيز خود از عـدم احصـا  

پـنجم   ۀتعـاون تـا پایـان برنامـ    با این حال بخـش   ؛محاسبات کالن اقتصاد کشور حكایت دارد

سهمي که با گذشت سه سـال از اجـراي    ،درصدي از اقتصاد دست یابد 31توسعه باید به سهم 

هنـوز ارتقـا پيـدا نكـرده و      ،برنامه و در حالي که کمتر از دو سال دیگر به اتمام آن باقي مانـده 

ي دیگـر بـه نقـل از    در گزارشـ تعاون را از دستيابي به جایگـاه حقيقـي خـود بازداشـته اسـت.      

(، بر اساس قانون اساسي، بخش تعاوني، بخش خصوصي و بخـش  6231خبرگزاري مهر )مهر 

 جامع آمارهاي ثبتـي تعـاون   ۀسه رکن اصلي اقتصاد ایران هستند که طبق اطالعات سامان دولتي

دود تعاوني به ثبت رسيده که از این تعداد حـ  411هزار و  381تعداد  6231تا پایان مرداد سال 

هـزار و   681فعال بوده و حدود  ،شده ثبتهاي  درصد از کل تعاوني 40هزار تعاوني معادل  33

. همچنين بـر اسـاس آمارهـاي اسـتاني     اند فعال یا نيمه فعال درصد غير 13 معادلتعاوني  436

تعاوني  4180هاي کشور غير فعال هستند. این آمار در خراسان رضوي شامل  بسياري از تعاوني
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کـل   ۀروابط عمـومي ادار اند ) منحل شده 6232ليل عدم فعاليت از سال دو بسياري نيز به است 

 6231فـروردین   31(. در همدان نيز بر اسـاس گـزارش   6231 ماه بهمن، تعاون خراسان رضوي

 61تسـنيم )  خبرگـزاري ؛ تعاوني غير فعـال وجـود دارد   3888باشگاه خبرنگاران جوان بيش از 

عنوان کرده است. بسـياري از   فعال غيررا  غربي آذربایجان هاي تعاوني از دوسوم (6231اسفند 

ــاز  تــأميندر قالــب صــنایع معــدني، فــرش دســتباف، خــدمات،  هــاي غيــر فعــال  تعــاوني ني

 اند که در بسياري از آنها تجارب مثبتي دیده نشده است. بودهمسكن  و ، اعتبارکنندگان مصرف

گذاران در تعـاون   مشي خط؟ عوامل بازدارنده در اجراي چيست ادشدهیمشكالت علل باید دید 

. هسـتند  محـيط و سـاختار   ،گـذاري  سياسـت مربـوط بـه حـوزۀ    کلي  ۀسه دستروستایي شامل 

اشـتباهاتي کـه در    .هاي عمومي را در پـي دارد  مشي خطاشتباه، شكست اجراي  گذاري سياست

تـوان   آنها را مي ۀاست که همپذیرد، خود ناشي از عوامل گوناگوني  صورت مي گذاري سياست

؛ کمبـود تعهـد   مشـي  خـط  ۀگـذاري مـبهم و غيرواقعـي؛ نادرسـتي نظریـ      در چهار بخش هدف

خالصه  اتخاذشده مشي خط؛ و نبود توافق همگاني بر مشي خطنسبت به اجراي  گذاران سياست

هاي  ایتحوادث غيرمترقبه؛ کمبود زمان و منابع؛ کمبود حم شامل محيطي ۀعوامل بازدارند. کرد

دسته سوم مربوط به ضـعف سـاختار   مورد نظر است و در نهایت  عمومي؛ و فناوري نامتناسب

نبـود اسـتقالل نسـبي در ارکـان اجرایـي؛ مشـخص نبـودن وظـایف و          شـامل  و اجرایي اسـت 

(. 12: 6210بيگـي،   اسـت )رجـب   ها؛ کمبود ارتباطات؛ و نبود نظام ارزیـابي عملكـرد   مسئوليت

ها نياز است کـه از   مشي خطهایي براي اجراي بهتر  روش ،مدیریت، براي بقا ۀهمچنين در حوز

 (.611: 3861و همكاران،  6مخدوش آنها را کاهش داد )کنب  آثار گيري اندازهطریق 

هاي مردمـي و جلـب    منابع از طریق مدیریت سرمایه تأميننابراین بسياري بر این باورند ب

 شود از شرایط فعلي محسوب مي رفت برونزینه براي دو گ توأمانمشارکت خارجي به صورت 

بـه نقـدینگي    يدهـ  جهـت مندي و  بهره ،اقتصاد مقاومتي هاي مؤلفهبر  ياتكاکه بهترین گزینه با 

توليد ناخالص داخلي و مقـاوم   مسيرمخرب آن در آثار پراکنده موجود در بازار پولي و کاهش 

مشـارکت مـردم در    ۀترین رویكـرد بـه پدیـد   (. تعاون به33:6234کشور است )کالنتري،  کردن

تـرین پشـتوانه بـراي     اجتمـاعي اصـلي   ۀکشور و مردمي کردن اقتصاد است. این سـرمای  توسعۀ

شود؛ چرا که اعتمـاد عمـومي بـين     اقتصادي و سياسي و حتي امنيتي کشور محسوب مي توسعۀ

بـه   ،تمـاد داشـته باشـند   بخشد. وقتي مردم به دولـت اع  مردم و دولت را به طور متقابل ارتقا مي

یـي شـدنش تـالش    او بـراي اجر  توجه مؤثرجدي و به صورت هاي دولت  ها و برنامه سياست

                                                 
1. Kenbeek 
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در واگذاري امور به مردم با انگيزه و  ،وقتي دولت به مردم اعتماد داشته باشدکنند؛ همچنين  مي

کشـور   توسـعۀ رشـد و   ،ورد این اعتماد متقابلترین دستا کند و اصلي تري عمل مي اعتقاد راسخ

مـردم و همكـاري    مـؤثر مشكل بيكاري و رکود با حمایت و همراهي خواهد بود. در این زمينه 

بنـابراین بـه   ؛ (3:6231خواهـد شـد )کالنتـري،     وفصـل  حـل دولت با سرعت بيشتري  صادقانۀ

توانـد تعـاون روسـتایي را از     مـي  ،گـذاري  مشي خطبراي اجراي  کاراکارگيري مدلي مناسب و 

هـاي   مشـي  خـط تـر   بهتـر و عملـي   ياجرا ، نجات داده و برايکه امروز گرفتار آن شده ائليمس

اقتصـاد   در مسـير که نتيجه آن رشـد و شـكوفایي اقتصـادي    تالش کرد تعاون روستایي  موجود

 ني بـه ویـژه در حـوزۀ   وبنابراین کشور با وجود داشتن تعداد زیـادي تعـا  ؛ خواهد بود يمقاومت

رسـد اجـراي ایـن     نظـر مـي  اي فراخور نبـوده اسـت و بـه     تعاون روستایي، هنوز شاهد توسعه

اندازها و اهداف تعاون روستایي به خوبي محقق  ها عمالً با مشكل مواجه بوده و چشم يمش خط

 ياجرابراي بومي الگویي کيفي  در نظر دارد به روشحاضر پژوهش بدین منظورر نشده است. 

گرانـدد تئـوري یـا    ي بـه روش  اقتصـاد مقـاومت   مسيردر  یيتعاون روستا يارگذ مشي خط موفق

 نشان دهد.یي تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياساتبا مصاحبه از  6مبنا داده

 

 پژوهشضرورت انجام 

 نيـي هـا و تع  يگـذار  استيفعال اعضا در س يريدرگ قیاز طر یيروستا يها يمشارکت در تعاون

کند. متناسب با اصـول   يم دايها معنا پ تيفعال ينظارت بر اجرا نيها، همچن برنامهها و  يمش خط

 تاسـ  کننـده  نيـي تعبرجسـته و   هـا  تعاوني هاي گيري تصميمتعاون، نقش اعضا در  يها و ارزش

 32ورخ مـ  611/43 ۀمجمـع عمـومي سـازمان ملـل در قطعنامـ      (.6231وزارت تعاون، سایت )

 ۀهمـ  اقتصـادي و اجتمـاعي   توسـعۀ ناپـذیر   ها عضو جـدایي  تعاونيتصدیق کرد  6334دسامبر 

 (.21: 6232راد،  )همتي روند به شمار ميکشورها 

هـاي مشـارکت    است براي افزایش و توزیع مجدد فرصت اي وسيلهتوان گفت تعاون،  مي

بـه ویـژه آن کـه     ؛از آثـار آن  منـدي  بهـره اجتماعي و همياري در توسعه و  هاي گيري تصميمدر 

؛ ناپذیر اسـت  روستایي، امري اجتناب توسعۀگوناگون براي  هاي ریزي برنامهشارکت مردمي در م

مسـتقيم  ۀ عمران و توسعه در روستاها، بدون همياري و مداخل ۀاجراي هرگونه برنام به عبارتي

مردم محل، ناکام خواهد شد. مشارکت فعال و خودجوش روستایيان نيز مستلزم  ۀخواست و خود

 توسـعۀ توسعه است. همچنـين بـراي دسـتيابي بـه یـ        هاي طرو وردهارفتن آنان از یا آگاهي

                                                 
1. Granded theory 



 1396 ، بهار و تابستان1 شمارۀ نهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  631

 

بـازنگري در قـوانين اقتصـادي بـا توجـه بـه       بـه لـزوم   کشورمان  یافتگي توسعهپایدار در مسير 

. بایـد مسـير کنـوني را تغييـر     نيازمندیمهاي اقتصاد مقاومتي در مجلس شوراي اسالمي  سياست

بخش خصوصي و تعاوني بـه یـ  اقتصـاد پایـدار بـر مبنـاي        هاي فيتظردهيم و با استفاده از 

اصــلي  مؤلفــۀکــردن اقتصــاد  (. مردمــي1:6231حضــور مــردم دســت پيــدا کنــيم )جالل ــور،  

را بـراي دسـتيابي بـه     هـا  ظرفيـت کردن اقتصاد مقاومتي است و بخش تعاون باالترین گرا درون

هـاي کلـي اقتصـاد     پـس از ابـالس سياسـت   (. از طرفـي  1:6231اقتصاد مقاومتي دارد )عبدالهي، 

 بـراي سـازي   خاصي بر زمينه تأکيداین الگو  6233مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن 

هـا بـر بـه     اقتصادي دارد. در این سياست ۀمردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماس آفریني نقش

 تأکيـد جمعـي   هـاي  همكارياقتصادي و  هاي فعاليتحداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در 

 کلي اقتصاد مقاومتي(. هاي سياستشده است )

ترقي ی  کشور را در دو اصـل   راه مهاتما گاندي رهبر فقيد آزادي هند با درک این مهم،

 گانــدي، عقيــدۀ بــه. یــاري روســتایيمشــارکت و خود ؛ وخوداتكــایي روســتایي :دانســت مــي

ش و فـداکاري و خـدمت هریـ  از افـراد     نجات کشور، قرباني کردن نفـس خـوی   ۀوسيل گانهی

، بـدون در نظـر   شـده  نييتع پيشاز هاي سازمانجامعه به دیگران اعم از فقير و غني است. ایجاد 

دسـت کـم    مخالف آن است، یـا کند، بلكه  نمي نه تنها به توسعه کم  روستایيانگرفتن ابتكار 

منـافع  . 6نيرویي خنثي خواهد بود. البته این مشارکت بایـد دو نتيجـه را در پـي داشـته باشـد:      

آفرین و درآمدزا در سطح  به صورت فعاليتي اشتغال. 3 و کند تأمينمستقيم محرومان جامعه را 

 اي ویـژه . تعاون و مشارکت جمعي در فرهنـگ روسـتایي کشـور مـا از جایگـاه      دیدرآروستاها 

 ۀمسـئل هـاي روسـتایي،    تعـاوني  توسـعۀ  مشكل فـراروي  ترین مهمرخوردار است. با این حال، ب

توانند ایـن   هاي حمایتي خود مي ضعف مالي روستایيان است که دولت و سيستم بانكي با کم 

 هـاي  فعاليـت زیرا گسترش ؛ ، آثار مثبتي در پي خواهد داشتاي مسئله نيچن را رفع کنند. نقص

 (. 64: 6233تعاوني روستایي، رهگشاي بسياري از مشكالت اقتصادي خواهد بود )مالكي، 

مدلي بـراي طراحـي    تا شود يماین تحقيق و سایر تحقيقات مشابه در سطح کشور سبب 

زمينـه   توانـد  حاصل شود که در نوع خـود مـي   روستایي هاي تعاونيگذاري در  مشي خطاجراي 

 بربنـا آیـد.   اقتصاد مقاومتي به دسـت   مسيرائل و مشكالت آنها در مسشناسایي و  پایدار توسعۀ

الگـوي بـومي    ،در بعـد کـاربردي   پژوهش از دو بعد داراي اهميت اسـت؛ آنچه اشاره شد، این 

توانـد بـه بهبـود     روستایي مي توسعۀهاي عمومي مرتبط با  مشي خطاز روش اجراي  شده نیتدو

کلي آن تبلور اقتصاد مقاومتي است. از بعد  که نتيجۀ آنها منجر شودها و اجراي مناسب  سياست
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هـاي مختلـف مـدیریتي و     حوزه علم و استفادۀ توسعۀتواند در  نظري نيز نتایج این پژوهش مي

 علوم انساني مفيد واقع شود.

 

 پژوهشاهداف 

 يبرا يمدل طراحي به منجر مدیریتي یندهايفرا کاوش مطالعه، این اصلي هدف: هدف کلی -

 .ي استاقتصاد مقاومت همسو با یيتعاون روستا يگذار مشي خط ياجرا

تعاون  يگذار مشي خطموفق  ياجرا يبرا و خبرگان دياساتشناخت فهم ( 1: )ف ویژهاهدا -

 ياجراعلي / پيامد ماتریس و يمیپارادا مدل کشف( 3؛ )ياقتصاد مقاومت همسو با یيروستا

 .مبنا ي به روش نظریۀ دادهاقتصاد مقاومت همسو با یيتعاون روستا يگذار مشي خطموفق 

 

 پژوهش ۀادبیات نظری و پیشین

 مشی خطاجرای 

هاي اجتماعي و یا اداري براي  شود که توسط افراد یا گروه ، به اعمالي گفته ميمشي خطجراي ا

. به طـور  شود انجام ميو مذاکرات قبل از تصویب  مشي خط ۀدستيابي به اهداف مندرج در بياني

از؛ شناسـایي مجریـان، تعيـين حـدود      انـد  عبـارت  مشـي  خطهاي مرتبط با اجراي  فعاليتکلي، 

هاي  نظارت بر فعاليت و ع منابع و سایر اقدامات پشتيبانيها و اختيارات مجریان، توزی مسئوليت

بـه طـور    مشـي  خـط هـاي اجـرا، پـس از تصـویب      شود فعاليت مجریان. در نگاه اول تصور مي

 شـوند  گذاري، به سادگي پياده مي مشي دولتي و اقتدار خط مؤسساتطریق خودکار و پيوسته از 

بعـد از   رد،يـ گ يدر دستور کـار قـرار مـ    مسئله  یبعد از آنكه (. همچنين 34: 6232)دانشفرد، 

آن  يانجام شـود، اجـرا   دیبا تیاز آنها، آنچه در نها يكی نشیگوناگون و گز يها طرو انتخاب

 (.618: 6232زاده،  )الواني و شریف نامند يم مشي خط يمرحله را اجرا نیاست، ا ميتصم

اغلب بين تصویب قوانين و مقـررات و بـه    ؛خودکار در حالي که اجرا نه ساده است و نه

گـذاران ممكـن اسـت     مشـي  دارد. این شكاف از طریق خط وجودبزرگي  کارگيري آنها شكاف

براي پر کردن شكاف ميـان   ،(3881)در پژوهش خود  6شود. منكينز و استيل تر ژرفو  تر بزرگ

گرا بودن  ، واقعمشي خط داشتن نگهساده  :اند به چند راهكار رسيده ها يمش خططراحي و اجراي 

ارتباطـات،   توسـعۀ ، مشـي  خـط اصـلي، بـه کـارگيري جـدي      ۀمسـئل ، مذاکره پيرامون مشي خط

هـا، نظـارت مسـتمر اجـرا و ایجـاد       ها و اولویـت  مشي تخصيص درست منابع، بيان شفاف خط

                                                 
1. Mankins and Steele 
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گذاري قرار  مشي یند خطااجرا در مراحل آخر فر (.34: 6232)دانشفرد،  هاي جدید اجرا ظرفيت

شود و اغلب مورد غفلت واقـع شـده و بـا کـم تـوجهي مواجـه        دارد که معموالً کمتر دیده مي

 مشـي  خـط هـاي   يمکننـد کـه تصـم    بيان مي دقتي کمشود. بعضي از نویسندگان با اغماض و  مي

 کـه  شـود. در حـالي   ها و کارمندان صفي به صورت خودکار اجرا مـي  عمومي توسط بوروکرات

هاي مناسـب دولتـي و    ها را از طریق سازمان مشي مقامات رسمي، اجراي خطواقعيت این است 

 (.31: همان) دهند غير دولتي انجام مي

حصول به  برايکه  است و اعمال و اقداماتي گذاري هدفتعامل بين  ،از طرفي دیگر اجرا

روابـط علـي    ۀایجاد پيوندهاي متوالي در زنجير قدرت و توان ،اجرا ت؛اس شده ریزي طروآنها 

هاي  خواستهتعاملي بين  يفرایند ه عنوانباجرا ؛ ه دست آیدببه صورتي که نتایج مطلوب است 

هـایي   فعاليـت  ،ما از اجرا نظوربه بيان دیگر م شود؛ تلقي مي دستيابي به آن هاي و روش شخص

: انـد  قابـل توجـه   ها فعاليتدسته از  دو رساند. را به انجام مي مشي خطاست که به طور مستقيم 

قابـل   هـاي  گيـري  جهـت به سوي  مشي خطترجمان زبان و نوشتار  تفسير .سازماندهيو  تفسير

است مورد نظر  مشي خطهاي انجام و اجراي  ایجاد واحدها و روشنيز  سازماندهي قبول است.

 (.618: 6232زاده،  ؛ الواني و شریف6208 ،)هاولت

 

 عمومی مشی خطرویکردهای اجرای 

روه کلي کالسي  و جدید توان به دو گ ها را مي مشي خطاجراي  ۀهاي موجود در زمين دیدگاه

 (.22: 3881، 6)اندرسون. کردتقسيم 

سيستم اداري به صورت ی  مجموعه  ،اجرا کالسي ِدر مدل : رویکرد کالسیک .1

 .6 (281-281: 3884، 3)پلتير :استشود که داراي سه خصيصه  مكانيكي در نظر گرفته مي

 .اند ليتمراتبي متمرکز مشغول فعا اداري در سلسله هاي سازمانساختار  دهندۀ يلتشكعناصر 

ی  تئوري  ۀکه در ارائ استعنوان اولين دانشمندي ه ب 2مبناي این نظر تعليمات ماکس وبر

است. وبر سيستم اداري بوروکراتي  را  تالش کردهسازمان بوروکراتي   ۀسيستماتي  در زمين

و آن را به عنوان ساختاري  کردهاقتدار قانوني براي رسيدن به اهداف خود معرفي  ياتكا نقطه

 ،س هرمأر ۀدهند يلتشك. عناصر کند  معرفي مي ،شود  س هرم قدرت کنترل ميأر ۀکه به وسيل

عناصر اداري تابع  ۀهاي آنها با جدیت به وسيل که سياست اند گيران سياسي گروه کوچ  تصميم

                                                 
1. Anderson 

2. pelletier 

3. Veber 
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سياسي و رئيس جمهور  استاد علوم 6ویژگي دوم از سوي ویلسون .3 شوند؛ ميو فرمانبر اجرا 

داري کامالً مجزا سون نظام سياسي از نظام اشده است. از دیدگاه ویل بيانامریكا  ۀایاالت متحد

ها را ارائه  بدین گونه که دولت طرو ؛دهند هاي خا  خود را انجام مي فعاليت بوده و هر ی 

 و اي طرف، حرفه ها افرادي بي . در این نگاه بوروکراتکند داده و سيستم اداري آنها را اجرا مي

 (.24: 3881)اندرسون،  اند غير سياسي در نظر گرفته شده

د. تيلور شو نسبت به عوامل اجرا پذیرفته مي 3اجرا، نگاه ابزاري تيلور در مدل کالسي ِ

توليد بوده و تشخيص خصوصيات  ۀعامل نيروي کار در چرخ ،مدیریت علميۀ نظری پيشگام

و در مطالعات خود  ارگانيسم انساني را به سان تشخيص کارکردهاي ی  ماشين ممكن دانسته

(. در بينش 1: 6208بردن کارایي ارگانيسم انساني در فرایند توليد است )وحيد، به دنبال باال

 ۀعالوه، مرحله و اجراي آن وجود دارد. ب مشي خطکالسي  تمایزي اساسي ميان طراحي ی  

اجرا شكل  به عبارت دیگر، ی  سياست همراه با؛ تعيين سياست قرار دارد ۀاجرا بعد از مرحل

مدل کالسي   .(311: 3882، 2)هاولت و رامش داردساختار معيني  ،بلكه قبل از اجرا ؛گيرد نمي

هاي عمومي رفته رفته با انتقادهاي جدي مواجه شده است و مطالعات  گذاري اجراي سياست

 تأکيددولتي و رفتارهاي سازماني بر پيچيدگي مرحله اجرا  ۀدر خصو  سيستم ادار شده انجام

 کرده است.

اجرا  تجدیدنظر در مدل کالسي ِ 4و رابينووبتس مری ۀبا مطالع: رویکرد نئوکالسیک .2

را زیر  اجراکنندهگير و  تصميم جانبۀ ی خود ارتباط خطي و  پژوهش. این دو در شود  کامل مي

ارتباط دوري ميان سيستم سياسي و سيستم اجرایي بر اساس مذاکره و  دبرده و بر وجو سؤال

دیگر فردي تابع و فرمانبردار در نظر  ،اند. بدین ترتيب بازیگر اداري ورزیده تأکيدروابط قدرت 

 .(226: 3881، 1)اندرسونست اثر ؤم فردي ها شكل سياست بلكه در ساختار و ؛گرفته نشده

 ۀنحو ۀدولت فرانسه دربار« مشي خطمرکز مطالعات پيرامون »به وسيله  شده انجامتحقيقات 

هاي اخير را به اثبات  ایجاد اشتغال، درستي نظریه ۀدولت در زمين هاي گذاري سياستاجراي 

اجراي سياست به  ۀني نحواین مطالعات از ی  سو بر گوناگو(. 11: 3881، 1)هيل رساند مي

اي سياست  بدین گونه که در منطقه ؛دارندتأکيد شور فرانسه مجریان در مناطق مختلف ک ۀوسيل

در صورت به کارگيري دیگر  اي منطقه، در است اجراشده شده یفتعربيشتر بر اساس قوانين 

                                                 
1. willson 

2. Taylor 

3. Howlett and Ramesh 

4. Rim & Rabinowets 

5. Anderson 
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اي بر  و در منطقه پذیرد انجام مي هاي مالي دولت بر کم  تأکيدبا قشرهایي خا  از بيكاران 

با استفاده از ارتباطات  و کند اي ایجاد مي بازیگران منطقههایي که مجریان با دیگر  مبناي شبكه

سياست به اجرا گذارده  ،ت و کاریابي براي افراد فاقد شغلدر کسب اطالعا شده حاصل

هاي مختلف  که براي اجراي سياست با منطق استاز سوي دیگر، مجري فردي  .شود مي

که در بسياري موارد غير ماعي هاي اجت قانوني، تجاري، صنعتي افكار عمومي و منطق کم 

منطقي را بر منطق دیگر ترجيح  ،و اوست که براي اجراي سياست شود مواجه مي ،اند قابل جمع

 دهد. مي

صورت گرفته که قرابت معنایي نزدیكي با  مطالعاتيپژوهشي معموالً  در هر زمينۀ

 است. نوشته شدهدر دو قسمت داخلي و خارجي  پيشينهپژوهش محقق دارد. 

 يموانـع اجـرا   يبررسـ » بـا عنـوان  ( 6231و همكـارانش )  يعباسمطالعۀ  جیبر اساس نتا

 ،سـاده  نـد یافر  یـ در  يعمـوم  يگـذار  مشي خط «يدولت هاي سازماندر  يعموم هاي مشي خط

 يالگـو  دهـد  يپـژوهش نشـان مـ    جی. نتـا اسـت  يابیاجرا و ارز ن،یتدو ياصل ۀشامل سه مرحل

مشـكالت مربـوط    . همچنينو تناسب دارد يسازگار شده يگردآور يها با داده قيتحق يمفهوم

انـواع   ،يسازمان مجر ،مشي خط تي، ماهکنندگان استفادهو  انیمجر ،مشي خط کنندگان تدوینبه 

 يدر وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاع    مشي خط يبا اجرا طيفشار و مح هاي گروهو  ها کنش

 در ارتباط است.

 يتأثير مشارکت اجتمـاع  يبررس»با عنوان  ي( در پژوهش6231و همكاران ) ينينائ یينكو

رمـز  « شهرستان اصفهان يمورد ۀ: مطالعيتوليد روستای يها بر موفقيت تعاوني يجامعه روستای

 ،يروسـتای  يهـا  اند؛ در تعاوني ها را مشارکت اعضا در مدیریت آنها عنوان کرده موفقيت تعاوني

 هـاي  گيـري  جهـت بر خواست اعضا و نقش آنهـا در   يتعاون ۀادار يویژه و اتكا هيتبه دليل ما

مشارکت اعضـا در   ها نشان داد خوردار است. یافتهبر يشرکت، مشارکت اعضا از اهميت بيشتر

چندگانه  يهمچنين، ضریب همبستگ است؛در حد متوسط  يتوليد روستای هاي تعاونيمدیریت 

رو،  اعضا و متغيـر موفقيـت بـوده و از ایـن     ير مشارکت اجتماعبين متغي يقو ۀرابط ۀدهند نشان

 شده است. يکامالً قابل توجه ارزیاب این متغيرتأثير 

موانـع   بنـدي  اولویـت ارزیـابي و  »( با عنوان 6236و همكارانش ) مرتضوينتایج پژوهش 

اداره امـور هـر کشـور بـر اسـاس      دهـد   نشـان مـي  « اجراي قانون مـدیریت خـدمات کشـوري   

یا قـانون، موانـع و    مشي خطدر اجراي شود.  يم نيياساسي و عمومي آن کشور تب هاي يمش خط

ایـن  . در شـود  نمـي عوامل متعددي وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون ميسر 
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و موانـع   مشـي  خـط )که از نوع توصيفي، پيمایشي و کاربردي است( از ادبيـات اجـراي    مطالعه

اسـتفاده  « ت خـدمات کشـوري  موانع اجراي قانون مدیری بندي اولویتارزیابي و »اجراي آن در 

چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شكل و محتواي قـانون،  است. در این مطالعه   شده

ن آنهـا  کـه از بـي  شناسایي شدند و ابزارها و پيش نيازها  مجریان قانون، نظارت بر اجراي قانون

مدیریت خدمات کشوري بـا امتيـاز    قانون، شكل و محتواي بودهتنها عاملي که در حد ميانگين 

( و مجریـان قـانون   2.21نيازهـا )  (، ابزارها و پيش2.43امل نظارت )عوامل ش ۀاست و بقي 3.01

 .اند شده( به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوري شناخته 2.33)

ـ »با عنوان  ي( در پژوهش6238هران و همكارانش )ط معمارزاده مـدل بـراي ارزیـابي     ۀارائ

بـه  « هاي عمومي جمهوري اسالمي ایران در حوزه بهداشت و درمان مشي خطاثربخشي اجراي 

بهداشـت و   ۀمصوب مجلس شـوراي اسـالمي در حـوز    هاي مشي خطارزیابي اثربخشي اجراي 

ت داد ميزان اثربخشي انواع اجرا با یكدیگر متفاوت اسـ نشان آنها . نتایج تحقيق پرداختنددرمان 

 کرد.مختلف توجه  هاي شاخصباید به  و براي افزایش اثربخشي هر نوع

هـاي   مشـي  خطهایي از اجراي  درس»( در پژوهشي با عنوان 3861و همكارانش ) 6هانگ

كارهـاي  بـه تحليـل موانـع و راه   « هـاي بـاليني   دسترسي عمومي به آزمـایش  ۀسازماني در حوز

عوامـل فرهنگـي    مطالعـه، انـد. بـر اسـاس نتـایج      سالمت پرداختـه  ۀهاي حوز مشي اجراي خط

هـا   براي غلبه بر این چالشند؛ ها وجود دار مشي خطکه در اجراي این  اند هایي چالش ترین مهم

کـه بـا    نيـاز اسـت  ایـن حـوزه، محققـان و پژوهشـگران      گـذاران  سرمایه ۀتعهدات فعال همبه 

 شود. ها فراهم مي مشي هاي موفقيت اجراي خط ري منابع آنها زمينهگذا اشتراک

ــارانش ) 3وو ــوان  3861و همك ــا عن ــع و  »( در پژوهشــي ب ــي از موان ــكاف ذهن ــ  ش ی

« هاي انرژي در مقياس محلي در مناطق روسـتایي چـين   گذاري مشي هاي اجراي خط محدودیت

هـاي   اند. با توجـه بـه نگرانـي    تههاي روستایي پرداخ مشي به بررسي روندهاي اجراي کامل خط

بـراي   یيهـا  يمشـ  خطهاي فسيلي در مناطق روستایي،  محيطي مرتبط با مصرف سوخت زیست

ها دولت مرکزي  حمایت از مصرف انرژي تجدیدپذیر تدوین شده است. بر اساس این سياست

هـا   مشـي  خـط و با اجـرا و ارزیـابي ایـن     حرکت کرده چين باید به سمت مصرف پایدار انرژي

هاي پایدارتر سـوق   از مصرف انرژي را از فسيلي به سمت انرژي عظيميبتواند در آینده بخش 

و  گرفتـه  انجـام ها و س س ارزیابي کلـي آنهـا    يمش در گام اول شناسایي خطدر این مقاله ؛ دهد

اسـت، چـرا    یي چين متفاوت از مناطق شـهري وري انرژي در مناطق روستا بهره نشان داده شده

                                                 
1. Huang 

2 . Wu 
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و نهایتـاً ایـن    اند هاي کلي مصرف انرژي مشي خطمات محلي خود مانع مهمي در اجراي که مقا

 تـأثير تحت  بلندمدتعملكرد کلي نظام و دولت مرکزي را در دستيابي به اهداف  ،موانع محلي

 .دکن ميانداز این کشور ترسيم  قرار داده و عواقب نامطلوبي را در چشم

 اي بـه منظـور   شبكه سازي مدلروش »ي با عنوان ( در پژوهش3861و همكارانش ) 6کنب 

منـابع طبيعـي را مسـئول     هـاي  سـازمان « مدیریت منابع طبيعي هاي سازماندر   مشي اجراي خط

روش  بـا انـد. ایـن پـژوهش     بـراي توسـعه عنـوان کـرده     محيطـي  زیسـت هاي  مشي اجراي خط

هـاي   بر پيشرفت تأکيدپرداخته و با  ي موجودها مشي خطاي به ارزیابي اجراي  شبكه سازي مدل

. نتایج حاصل از اند مورد مطالعه قرار گرفته ، اثرات مخدوشمحاسباتي موجود در حوزه روشي

اجـراي بهتـر    توسـعۀ اي بـراي   سـازي شـبكه   رویكـرد مـدل  کـه  این پژوهش نشان داده اسـت  

ري متكي اسـت و  گي تصميم  يبوروکراتمنابع طبيعي بر عوامل  ۀهاي سازمان در حوز مشي خط

 دهد. قرار مي تأثيرها را تحت  مشي خطدیگر شدیداً اجراي  يها به عنوان عامل ساختار سازمان

 

 پژوهش  روش

هاي شخص محقق و امكانـات او،  ها و هدف هر تحقيق، توانایي سؤالبه روش تحقيق انتخاب 

دارد. چـون ایـن   بسـتگي  آن  يهـا  تیمحـدود هاي در دسترس، شرایط مورد مطالعه و نوع داده

روش کيفـي بـا اسـتراتژي    اسـت،   شـده   انجاماکتشاف و تدوین الگوي بومي  هدف پژوهش با

توانـد کشـف موضـوع     رسد و قصد محقق مـي  گراندد تئوري براي انجام آن مناسب به نظر مي

کنندگان در تحقيق باشد. دليل انتخاب گراندد تئوري به خاطر اسـتخراج   تحقيق با نظر مشارکت

تعاون  يها يمش موفق خط ياجراد نظري جدید در این زمينه است، هرچند در ارتباط با رویكر

ها  همتعددي وجود دارد، اما به کارگيري این نظریهاي  ، نظریهياقتصاد مقاومت همسو با یيروستا

اتكـا  بـا  ، به همين خاطر است  ۀ مطلوبي نداشتهنتيج در جامعۀ آماري مورد نظر در بيشتر اوقات

تواند بـه تـدوین    ، ميشده انجاماین پژوهش با کارهاي مشابه  تفاوتبومي، ضمن  يیكردبه رو

یي تعـاون روسـتا   يگـذار  يمشـ  و خبرگان خط دياساتاز نظرات  برخاستهشود که منجر الگویي 

. مدیریتي کشور کم  کنـد  مسائلتواند به حل  بنابراین این نظریه بهتر و بيشتر مي؛ کشور است

 از طریـق گرانـدد   چـون  الگوي بومي اسـت  ۀارائگراندد تئوري بهترین رویكرد پژوهشي براي 

محقـق   واقعاً وجود دارد،زندگي واقعي افراد براي کشف آنچه  ۀرفتن به عرص تئوري ضرورتِ

تواند باعث بسط نظریات موجود هم باشد. پس محقـق در ابتـدا بـا     گراندد تئوري مي؛ شود مي

                                                 
1. Kenbeek 
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یي کشـور  تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياساتنفر از  38 ازي عميق ها انجام مصاحبه

ي اقتصـاد مقـاومت   همسـو بـا   یيتعاون روستا يها يمش موفق خط ياجرابه تدوین الگوي بومي 

یي تعـاون روسـتا   يگـذار  مـش  و خبرگان خط دياساتشامل  تحقيق آماري پرداخته است. جامعۀ

 يفـ يدر پژوهش ک کنندگان مشارکتانتخاب  اند. انتخاب شدهکه به صورت هدفمند  استکشور 

و از ایـن رو   شود يانجام م يمورد بررس ۀدیاطالعات در مورد پد ترین بيشبه  يابيبا هدف دست

در ایـن حـوزه   را اطالعات  ترین بيشیي کشور، تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياسات

 تحليـل  بـه  ها با توجه نمونه انتخاب نظري گيري نهدر نمو نظري است؛گيري  . روش نمونهدارند

 گيـري  و تمرکز نمونـه  عمق به زمان با گذشت .شود مي شناسایي پيشين ۀشد يگردآور هاي داده

بعـد،   و در مراحـل  تـازه  و مقـوالت  مفاهيم اوليه، بيشتر کشف در مراحل شود، زیرا مي افزوده

رسـد   مـي  پایان به زماني گيري نمونه .گيرند ميمقوالت، مدنظر قرار  این به و غنا بخشيدن عمق

 اضـافي، بـه   هـاي  داده شـود کـه   مـي  حاصل زماني اینباشد و  رسيده نظري اشباع محقق به که

نظـر   بـه  مشـابه  پس ها از آن کنند و نمونه نمي کمكي نظري ۀمقول ی  شدن و مشخص تكميل

یي کشـور تـا   تعـاون روسـتا   يگذار يمش و خبرگان خط دياساتگيري از  بنابراین نمونه؛ رسند مي

تعـاون   يگـذار  يمش و خبرگان خط دياسات ۀیابد که محقق به این نتيجه برسد هم جایي ادامه مي

اقتصـاد  همسـو بـا    یيتعـاون روسـتا   يهـا  يمشـ  موفق خط ياجرایي کشور در ارتباط با روستا

هـاي   ده از مصاحبهآوري اطالعات این پژوهش با استفا دارند. در کل جمعنظر واحدي ي مقاومت

 شود. ميها با توجه به روش کدگذاري انجام  یند تفسير و تحليل مصاحبهاو فر شده انجامعميق 

 

 های پژوهش یافته

به تدوین الگوي بـومي  و خبرگان  دياسات ازهاي عميق  محقق با انجام مصاحبه ،در این پژوهش

ي پرداختـه و سـ س مـدل    اقتصـاد مقـاومت   همسو با یيتعاون روستا يها يمش موفق خط ياجرا

 کرده است. ارائهآن را بر اساس روابط علي موجود  پارادایمي
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 شروع کار

 شده در این ارائهگيرد. مدل  هاي عميق صورت مي اي با انجام مصاحبه زمينه ۀشروع کار در نظری

در یي تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياسات مصاحبۀ 38پژوهش حاصل تحليل عميق 

طول زمان . ها و کل کشور درگيرند ستایي استانکشور است که در فرایند مدیریتي تعاون رو

 ، بادقيقه مصاحبه 6241دقيقه متغير بود و در مجموع  631تا  20زماني  ۀها بين دامن مصاحبه

 ۀگان سهمراحل  ها بر اساس نتایج تحليل داده انجام گرفت.براي هر مصاحبه، دقيقه  11ميانگين 

معنادار استخراج  ۀمفهوم و گزار 368شد و در مرحلۀ کدگذاري باز، بيش از  ارائهکدگذاري 

الزم به ذکر است تمام مراحل استخراج تئوري و فرایند کدگذاري به صورت دستي انجام . شد

ها از  و کدها و گزاره شده  خواندهها به دقت بارها  شده است؛ به این صورت که متن مصاحبه

هاي معنادار کلي  گزاره 368مفاهيم متناظر از  626بعد  ۀدر مرحل آن استخراج شده است.

و به  دارندمفهومي با همدیگر ارتباط ها  ها استخراج شد. این مقوله موجود در متن مصاحبه

از مفاهيم متناظر  مقوله خرده 31در مرحله کدگذاري باز  ؛بندي کرد توان آنها را دسته راحتي مي

زیر نشان  نماي شماتي اي در  زمينه ۀبيرون کشيده شده است. مراحل تئوري سازي در نظری

 داده شده است.

 
 های پژوهش . شماتیک فرایند استخراج تئوری برآمده از مصاحبه1نمودار 
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محوري به دست آمـد   ۀمقول 63مقوالت،  تر و پيوند بين مفاهيم خرده پس از بررسي دقيق

 مشـارکت ي، بـوم  يتوانمند، سازي فرهنگ، در اجرا يابزار بيني پيشکه این مقوالت عبارت از: 

یي، اقتصاد روستا يساز نهيبه، مثبت يبازخوردها، به خود ياتكاي، عموم نفعان يذ ۀيتوج، فعال

بـا انتـزاع    اسـت.  یيخودکفـا یي و روستا توسعۀي، و فرد يمنافع عموم یيهمسو، منابع توسعۀ

 ياجرا»زیر ظاهر شد: اي به شرو  هسته ۀبيشتر این مقوالت در مرحلۀ کدگذاري گزینشي، مقول

بر مبناي درگيري همـه جانبـه فكـري و عملـي مـردم و       یيتعاون روستا يگذار مشي خطموفق 

مجریاني است که توسعه روستایي را معيـار اقتصـاد مقـاومتي و راه بـرون رفـت از مشـكالت       

ظاهر شد که بتواند تمامي مقوالت دیگـر را تحـت پوشـش قـرار     « دانند کل کشور مي اقتصادي

دهـد. پـس از    کدگـذاري نشـان مـي    گانه سهها را در مراحل  نتایج تحليل داده زیربدهد. جدول 

 شود. و نهایتاً مدل پارادایمي به تصویر کشيده مي اي هسته ۀطرو مقوالت، مقول
 

 کدگذاری باز، محوری و گزینشی گانۀ سهخروجی مراحل  .1جدول 

 مقوالت خرده مفاهیم متناظر
مقوالت 
 محوری

مقولۀ هسته 
 نهایی

سازماندهي براي  خوب مفيد بودن در عمل و سادگي در اجراست. مشي خطهاي  ویژگي
 الوقوعي دارد. خوب قابليت اجرایي قریب مشي خطی  . تعاون روستایي ي گذار مشي خط

 .عدم پيچيدگي. داشتن قابليت اجرایي
بینی  پیش سهولت اجرایی

ابزاری در 
 اجرا
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اطالعات عمومي الزم براي انجام فعاليـت اقتصـادي ماننـد خریـد و      داشتن. آموزش توسعۀ
. آموزشي متناسب هاي برنامهاجراي . اجباري مجریان خط مش آموزش. فروش، توليد، بازار
گذاري تعاون روستایي شناخت مسائل خـا  منطقـه    مشي خط ریزي برنامهگام نخست در 

 .آموزشتوجه به . است

وجود امکانات 
 و زیرساخت

با توجه بـه شـرایط مكـاني و     گيري تصميمداشتن توان . داشتن اعتماد به نفس و خودباوري
داشـتن روحيـه   . الزم بـراي مقاومـت در برابـر مشـكالت     و اسـتقامت داشـتن صـبر   . زماني
 .و همكاري مردمي براي تحقق اهداف کوشي سخت

 خواهی توسعه
 همگانی

شـناخت روحيـات   . هـاي فرهنگـي مـردم    در راستاي توليد. توجه بـه قابليـت   سازي فرهنگ سازی فرهنگ
 .ها با فرهنگ جامعه عدم تناقض سياست. فرهنگي

همسویی با 
 بستر فرهنگی

. ارتقاي فرهنگ کار روستایان عموميت تعاون ی  مزیت است.. گستردگي تعاون روستایي
 .روستایي هاي تعاونيکشاورزي در  النيالتحص فارسجذب . پذیري تقویت روحيه مسئوليت

فرهنگ  توسعۀ
 تعاون

بر  تأکيد. اصالو الگوي مصرف و توليد. هاي کشاورزان خریدهاي تضميني براي رفع نگراني
 توليدات موجود توسعۀ. بر توليدات کشاورزي گذاري سرمایه. هاي توليدي منطقه قابليت

 تولید بومی
توانمندی 

افـزایش سـوددهي از طریـق    . ارتقاي کيفيت زنـدگي روسـتایيان  . کشاورزيتوسعه از طریق  بومی
 هاي علمي ارتقاي کيفيت محصوالت با روش. توليد

سودآوری 
 عمومی

تندیـدگي اندیشـه و عمـل     درهـم ، کشـاورزي کـاربر  . تعاوني مؤسساتهمكاري و تعامل با 
 توسـعۀ سازماندهي مشارکت مردم در امر . همفكري مجریان با روستایان. اجرایي کارگزاران
 روستایي

درگیری ذهنی 
 و عاطفی

 مشارکت فعال
. همكاري و مشـارکت . کاربردي فناوري ارتباطات و اطالعات هاي برنامهگسترش و اجراي 

جلـب  . نهادینـه کـردن مشـارکت در جوامـع روسـتایي     . تسهيل و تشویق همكاري جمعـي 
 گوناگونهاي  ریزي برنامهمشارکت مردمي در 

جلب همکاری 
 فعال

 هـاي  ارزشعمـومي نسـبت بـه اصـول و      آگاهيافزایش . جمعي هاي رسانهجلب همكاري 
 هاي آموزشي عمومي برگزاري دوره. ها مشي بخشي از اجراي موفق خط آگاهي. تعاون

شفافیت منافع 
 عمومی

توجیه 
نفعان  ذی
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پيشتازي . اولویت دادن به مردم. اجتماعيتوجيه نقش تعاون روستایي در تحقق عدالت 

به عنوان ی   مشي خطتعریف . با عدالت توأملزوم توجه به پيشرفت . اقتصاد دانش بينان
 ساله بيست انداز چشمدستيابي به اهداف سند . الگوي کارآمد

 مقبولیت ابزاری
 عمومی

 توسـعۀ . هـاي اقتصـادي   رشد پویا و بهبود شاخص تأمين. حمایت از توليدات داخلي و ملي
 .وري بهرهافزایش . عمليات اقتصادي
 خودکفایي بومي

 استقالل مالی

 اتکای به خود

 

 تـوان  . ارتقـاي یيخوداتكاپایداري از طریق . پایدار، تقویت خودباوري و خوداتكایي توسعۀ
 نيروي کارتوانمندسازي تعاون روستایي.  شبكه اعتباري و مدیریتي، مالي

شکوفایی 
 محلی

سـهيل  . و اجـراي نقشـه جـامع علمـي کشـور      سازي پياده. بر ارتقاي درآمد روستایيان تأکيد
نگـري   توجيـه آینـده  . الگوهـاي موفـق   ارائـه تعریف و . هاي الزم مقررات و گسترش مشوق

 ها ها و خط مش طرو

تجارب موفق 
 اجرا

بازخوردهای 
 مثبت

وجود حسن رابطه بين اعضاي تعاون  .بر احترام و همگرایي کارگزاران تعاون روستایي تأکيد
و  روستایيانتكریم . بر تصميماتي بر پایه نفع رساندن به کشاورزان تأکيد. روستایي
 تكریم محيط زیست. کشاورزان

 اخالقی بودن

. هـا  تعـاوني تقویت بنيه مالي . ها چالشآمادگي در مواجه با . کاهش دخالت دولت در تعاون
طرحـي و اجـراي سيسـتم ارزشـيابي عملكـرد و      . روسـتایي  هـاي  تعـاوني اصالو اساسنامه 

 در تعاون روستایي گري تصديغلبه بر تعدد و . تعاون هاي اتحادیه هاي شرکت
 رفع مشکالت

رونق . در روستا وري بهرهمحور قرار دادن رشد و . در روستاها روستایيانکم  به ماندگاري 
 بازارهاي محلي توسعۀ .تقویت عوامل توليد. گردشگري روستایي

پویایی مبادالت 
سازی  بهینه روستا

اقتصاد 
 روستایی

هاي  به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت. بازاریابي. و دالالن ها واسطهحذف 
در . حقـوق افـراد و منـافع آنهـا     امنيت قانون و حفظ. اقتصاد پذیري رقابتتقویت . اقتصادي

 اختيار قرار دادن تسهيالت بانكي براي تعاون روستایي

مردمی کردن 
 اقتصاد

بـه فعليـت درآوردن اسـتعدادهاي    . خودگرداني تعاون روسـتاها . بها دادن به تعاون روستایي
هـاي   سياسـت  توسـعۀ . قـدرت ظرفيـت نـوآوري   . تعهد و تداوم آن در کارمندان و مجریـان 

 اقتصادي مقاومتي

افزایش 
های  قابلیت

 محیطی
  منابع توسعۀ

همكاري و تعامل . هاي توليدي در روستاها افزایش قابليت. انتشار کتب و نشریات ضروري
موفقيت سيستم توليدي . اصالو الگوي مصرف به سمت مصرف بهينه. آموزشي مؤسساتبا 

 توانمندي اقتصاد روستایي. روستاها

افزایش 
امکانات 
 اجرایی

تعامل سـازنده  . حرکت از اقتصاد روستایي به سوي منافع ملي. ادغام نفع ملي با منافع فردي
 تعریف اقتصاد محلي به مثابه اقتصاد ملي. ها بين گروه

همسویی منافع  همگرایی
عمومی و 

 فردی

 

 سـازي  پيـاده  خوب است که با تغيير یا تثبيت به افراد و سـازمان منفعـت برسـاند.    مشي خط
 ملي توسعۀبومي و  توسعۀهمانندي . منفعت فردي در راستاي ارتقاي صنعت ملي

پیوند منافع 
 خرد و کالن

 

موفقيـت اجـراي   . پایـدار  توسعۀرسيدن به . هاي کشور استفاده از حداکثري منابع و ظرفيت
آبادي و به قابليت رسـاندن زنـدگي   . مهاجرت معكوس از شهر به روستا. عمرانيهاي  طرو

 پيشرو بودن در توليد. روستایي

گسترش 
 توسعۀ امکانات

 روستایی
 

به کارگيري . هاي توليدي تكنولوژي توسعۀ. یيزا اشتغالفرهنگ . تقویت فرهنگ کار و توليد
 ها همكاري و تعامل با دانشگاه. فناوري پيشرفته

 ارتقای فرهنگی

افزایش توليد داخلي نهادها . هاي اقتصاد مقاومتي حمایت از سياست. حمایت از توليد داخلي
 بر افزایش کمي و کيفي غذا و درمان تأکيد. امنيت تأمين. اساسي يو کاالها

تولید نیازهای 
 اساسی

 خودکفایی
 

 کاهش واردات بوميمولد شدن اقتصاد . فرصت سازي بومي .صادرات به جاي واردات
اشتغال همه اعضاي . اشتغال زایي درون. هاي کلي اقتصاد مقاومتي با رویكرد جهادي سياست
 حرکت جهاد گونه اقتصادي. مشاغل کوچ  و متوسط توسعۀ. خانواده

  زایی اشتغال

 

نـو،   يو اسـتنتاج طرحـ   سـه یمقا زنده،يسؤاالت برانگ دنيها، پرس مناسب مقوله گذاري نام

اي دارد و بـا   ویـژه  تيـ خالقنياز بـه   افته،ين خام و سازمان يها از انبوه داده ينانهب واقعو  ك ارچهی

خـالل   از ينظـر  تيحساسـ توجه به خالقيت باید حساسيت نظري راهگشاي ادامه کار باشـد.  
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 تيحساسـ  .یابـد  افزایش مي ها داده ليتحل روند وي شخص ۀتجرب متون، ۀمطالع ،يا حرفه ۀتجرب

معنـادادن بـه    يپـ  در یيمبنـا  ۀیـ نظر و يفـ يپـژوهش ک  جهت مهم است که اساسـاً  از آن ينظر

در ادامه هر ی  از مقوالت معنادار با توجه به خالقيت و حساسيت نظري تحليل و  .ستها داده

 اند. شدهتفسير 

بيني  در بستر پيش یيتعاون روستا يگذار مشي خطموفق  ياجرا هسته )مرکزی(: مقولۀ

آنان  ميضمن تسه ان،یو مجر يعموم نفعان يکردن ذ ريبا درگ ،سازي فرهنگاجرا و  يابزارها

همسو  یيمنابع روستا توسعۀاقتصاد و  يساز نهيچون به یيها يبا استراتژ جانبه همه يدر مشارکت
 .شود يمنجر م یيو خودکفا يبوم يتوانمند ۀیپا بر یيتعاون روستا توسعۀو همگرا، به 

کدگذاري گزینشي است که در آن کدهاي بـه دسـت آمـده در    رین مرحلۀ کدگذاري، آخ

دهــد. هــدف از ایــن کــار،  تــر ادامــه مــي مرحلــۀ کدگــذاري محــوري را در ســطحي انتزاعــي

در مرحلـه کدگـذاري محـوري اسـت. در ایـن       شـده  کسبهاي  سازي و پاالیش مقوله یك ارچه

 ۀهسـت  ۀشود و مقول ها شرو داده مي سایر مقوله گيري و پيوند هر مقوله با مرحله است که شكل

مقولـۀ اصـلي    63گيـرد. بـا ترکيـب     ها را در بر مـي  نهایي به دست آمده که کل مفاهيم و مقوله

 هيـ مشـارکت فعـال، توج   ،يبـوم  يتوانمنـد  ،سـازي  فرهنگدر اجرا،  يبيني ابزار پيشپژوهش )

 توسـعۀ  ،یياقتصـاد روسـتا   يسـاز  نـه يمثبـت، به  يبه خود، بازخوردها ياتكا ،يعموم نفعان يذ

ـ و خودکفا یيروستا توسعۀ ،يو فرد يمنافع عموم یيمنابع، همسو نهـایي در   ۀهسـت  ۀیي(، مقول

تـوان   ده و توضـيحات فـوق مـي   مرحلۀ کدگذاري گزینشي ظهور کرد. با توجه به مقوالت عمـ 

اجـرا و   يبيني ابزارهـا  در بستر پيش یيتعاون روستا يگذار مشي خطموفق  ياجرا مقولۀ؛گفت 

 يآنـان در مشـارکت   ميضـمن تسـه   ان،یـ و مجر يعمـوم  نفعان يکردن ذ ريبا درگ ،سازي فرهنگ

همسو و همگرا، به  یيمنابع روستا توسعۀاقتصاد و  يساز نهيچون به یيها يبا استراتژ جانبه همه
مباحث  ۀتواند هم مي ،شود يم منجر یيو خودکفا يبوم يتوانمند هیپا بر یيتعاون روستا توسعۀ

گـذاري تعـاون روسـتایي را تحـت      يراجع به موفقيت اجرایي خط مش مزبورو خبرگان  دياسات

نهایي که خـود برگرفتـه    ۀهست ۀپوشش قرار دهد و نيز جنبه تحليلي داشته باشد. بر اساس مقول

یي در تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياساتشده از سایر مقوالت عمدۀ است،  و انتزاع

گـذاري   مشـي  ، بستر و پيامدهاي اجراي موفق خطکل کشور در تجربۀ زیست خود شرایط علّي

کنند. آنهـا در شـرایط و    اقتصاد مقاومتي را تجربه، درک و یا تصور مي مبتني برتعاون روستایي 

ط در هـر  اند کـه اگـر ایـن شـرای     را تبيين کرده مشي اجراي موفق این خط ،بستر تعاملي خاصي

ها، انتظار معقـولي خواهـد    مش اجراي خط آميز موفقيتتعاوني مهيا شود، انتظار ل روستا و تشك
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یي کشور بـه عنـوان کـارگزاران و مجریـان     تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياسات بود.

ددي د متعـ راکه در مو کنند فعاليت مي  روستایي و تعاونيهاي خرد و کالن مدیریت  ریزي برنامه

. از این رو آنان تشخيص دقيقي از اند نيز سهيمخود در موارد مدیریتي و اجراي استراتژی  آنها 

ها دارنـد. همـانطور کـه از مـتن      يمش بر اجراي موفق خط مؤثرکارآمدي و اثرگذاري متغيرهاي 

گذاري تعاون روستایي براي اقتصاد کل کشور  يمش ها مشخص است، اجراي موفق خط مصاحبه

بسيار حساس و کارآمد است و از این رو الگوهاي بومي براي تبيين وضـعيت اجـراي صـحيح    

 ها نيز کارآمدتر خواهند بود. مش ياین خط

 ترسیم مدل پارادایمی -

هاي تعاون روسـتایي   يمش اضر نشان دادند که اجراي موفق خطهاي پژوهش ح یافته در مجموع

و خبرگـان   دياسـات افتد.  اقتصاد مقاومتي در مناطق مختلف در شرایطي مختلفي اتفاق مي بر پایۀ

معطـوف   یيتعاون روستا يگذار مشي خط ي موفقاجرا برايرویكردهاي متفاوتي را  این حوزه

، اتفـاق نظـر   ها مشي خطاجراي موفق پذیري  آنها در تحقق ۀاند. هم ي بيان کردهاقتصاد مقاومت به

 سـؤال هاي متفاوتي بـه   و پاسخ  تفاوت به این مقوله نگاه کردههر کدام از رویكردي م دارند، اما

تـوان در یـ  مـدل     را مـي   هـا  یافته ۀتوان هم اند. در ی  رویكردي کلي مي اصلي پژوهش داده

شود، این مـدل داراي   مشاهده مي 3پارادایمي براي فهم بهتر ترسيم کرد. همانگونه که در شكل 

 گر، استراتژي و پيامد است. یط علّي، پدیده، بستر، شرایط مداخلههاي شرا بخش

اقتصـاد   همسـو بـا  هاي تعـاون روسـتایي    يمش مرکزي این مدل، اجراي موفق خط ۀپدید

و خبرگـان   دياساتمصاحبه کيفي و اطالعات نظري و مفهومي  سؤاالتمقاومتي است که محور 

نفعـان عمـومي    ذي ۀتوجيـ  مؤلفـه امل دو است. همچنين در این مدل شرایط علّي شـ  این حوزه

ها شامل دو  مشي خطنفعان عمومي اجراي  ذي ۀها و اتكاي به خود است. توجي مشي خطاجراي 

ـ  ایـن مقولـه مـي    ؛ي اسـت ابزار تيمقبولي و منافع عموم تيشفاف ۀمقول خرده  شیافـزا د در توان

 يآموزشـ  يهـا  دورههـاي تعـاون روسـتایي بـا برگـزاري       يمش اجراي خطبراي ي عموم آگاهي

 توجيه باالیي داشته باشد. يبخش آگاهيي و عموم

مردم باید توجيه شود که اجراي باید گفت این شرایط براي  اتكاي به خود ۀدر مورد مقول

اقتصاد مقاومتي به خودکفایي مردم منجـر خواهـد    همسو باتعاون روستایي  يها يمش موفق خط

بـر  مسـتقيم   مسـتقيم و غيـر   بـه صـورت  تواند  شرایط علي در مدل پارادایمي پژوهش مي شد.

. شرایط علـي بـا اثرگـذاري مسـتقيم     تأثير بگذاردگذاري تعاون روستایي  مش اجراي موفق خط

نفعـان   ذي ۀ)توجيـ ایـن شـرایط   ها را تضمين کنـد.   تواند موفقيت اجراي این خط مش خود مي
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بيني ابزاري و  تواند بر بسترهاي )پيش ميهمچنين اتكاي به خود( ها و  مشي خطعمومي اجراي 

هـا   بـر اسـتراتژي  شرایط علي داشته باشد. اثر مستقيمي ها  مشي خط( اجراي موفق سازي فرهنگ

ي( و پيامـدها  و فـرد  يمنـافع عمـوم   یيهمسـو و  منـابع  توسـعۀ یي، اقتصاد روستا يساز نهيبه)

 یي( اثر مستقيمي دارد.خودکفایي و روستا توسعۀ ،يبوم يتوانمند)

عالوه بـر شـرایط علـي در مـدل پـارادایمي نقـش بسـترهاي موجـود در اجـراي موفـق           

دهـد. بـر    در چه بسـتري رخ مـي  این اجرا باید دید  هاي تعاون روستایي مهم است و يمش خط

ولت سه ۀمقول بيني ابزاري با دو خرده هاي پژوهش پيش هاي کيفي حاصل از مصاحبه مبناي یافته

ـ  بـا سـه خـرده    سـازي  فرهنـگ و  رساختیامكانات و ز وجودیي و اجرا  خـواهي  توسـعه  ۀمقول

هـاي   مشـي  خـط بـر اجـراي موفـق     فرهنگ تعاون توسعۀي و با بستر فرهنگ یيهمسوي، همگان

دارند. بسترها عالوه بـر اثـر مسـتقيم بـر     اثر مستقيمي تعاون روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي 

 هاي اجرایي نيز اثر دارند. بر استراتژيها  يمش اجراي خط

شـود، مشـارکت فعـال و     گر یاد مـي  که از آن به عنوان شرایط مداخله هایي مؤلفهاز دیگر 

هاي تعاون روسـتایي بـر    مشي بر اجراي موفق خطتواند  مي این مقوله ؛بازخوردهاي مثبت است

 يريـ درگ. مشارکت فعال دو بعـد  شداشته باد بازدارندهیا  دهنده شتاباثر مبناي اقتصاد مقاومتي 

 ۀکه این دو مقولـه از ترکيـب تعـداد زیـادي گـزار      دارد فعال يهمكار جلبي و و عاطف يذهن

بازخوردهاي مثبت نيـز بـه    .افراد حاصل شده است جویي مشارکتمعنادار مرتبط با مشارکت و 

و بـودن   ياخالق، جراتجارب موفق ا ۀمقول گر از سه خرده ۀ مهم شرایط مداخلهمؤلفعنوان دیگر 

هـایي بـراي    اسـتراتژي پـژوهش،   يمیپـارادا بخش مهم مدل  تشكيل شده است. مشكالت رفع

تعـاون   يهـا  يمشـ  موفق خـط  ياجراها براي  استراتژي ترین مهمست. ها يمش موفق خط ياجرا

 یيهمسـو و  منابع توسعۀیي، اقتصاد روستا يساز نهيبه ي شاملاقتصاد مقاومت بر مبناي یيروستا

 :دارنـد دو نقـش عمـده   ي است. این سه استراتژي مهم در مدل پـارادایمي  و فرد يمنافع عموم

پيامـدهایي   کـه  اسـت هـاي تعـاون روسـتایي     يمش اجراي موفق خط اثر مستقيم آنها برنخست 

. در نهایــت ایــن بــه همــراه داردروســتایي و خودکفــایي  توســعۀتوانمنــدي بــومي، همچــون 

شـوند. در متـون مـدیریتي     هاي اقتصـاد مقـاومتي منجـر مـي     ها به دستيابي به سياست استراتژي

در همين مدل نيز همسویي منافع عمومي و فردي یكي از  ؛ابزار الگوهاست ترین مهماستراتژي 

هاست. بـر ایـن اسـاس اگـر سـطح فرهنـگ        يمش ها براي اجراي موفق خط استراتژي ترین مهم

اي برسد که در آن منـافع افـراد بـا منـافع ملـي گـره بخـورد، اجـراي          روستایي به درجه ۀامعج

 شود. هاي تعاون مبتني بر اقتصاد مقاومتي به صورت تضميني اجرا مي سياست
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داشـته  مرکزي پـژوهش   ۀپدید همسو بادر نهایت مدل پارادایمي پژوهش باید پيامدهایي 

 یيتعـاون روسـتا   يهـا  يمشـ  موفق خـط  ياجراظار در تبيين پيامدهاي مورد انت ترین مهمباشد. 

ي عمـوم  يسـودآور ي و بـوم  ديـ تولمقـوالت   ي، توانمندي بومي با خردهاقتصاد مقاومت مبتني بر

هاي تعـاون مبتنـي    مطلوب است، بر اجراي موفق سياست نفسه يف. هرچند این پيامد خود است

روستایي اشاره کرد کـه   توسعۀتوان به  بر اقتصاد مقاومتي اثر مستقيمي دارد. از دیگر پيامدها مي

روستایي نيز به مانند توانمنـدي بـومي    توسعۀو ارتقاي فرهنگي است.  گسترش امكاناتشامل 

روسـتایي   توسعۀهاي  يمش خط ۀهرچند هدف همروستایي  توسعۀهم نتيجه و هم علت است. 

نيـز  ي اقتصـاد مقـاومت   بـر مبنـاي   یيتعاون روستا يها يمش موفق خط ياجرااست، خود باعث 

 روستایي خودکفایي نيز داراي چنين وضعيتي است. توسعۀشود. عالوه بر  مي

 
 پژوهش پارادایمی مدل .2شکل 

 

 گیری نتیجه

هـاي   يمشـ  از اجراي خـط و خبرگان  دياسات شخصي هاي این پژوهش با هدف کشف برساخت

کدگذاري بـا   ۀاقتصاد مقاومتي طراحي شد و نتایج بر اساس سه مرحلتعاون روستایي بر مبناي 

ـ  ۀمقول 63مقولۀ فرعي،  31، مفهوم 626بيش از   63هسـته بـه دسـت آمـد.      ۀاصلي و ی  مقول
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مشـارکت   ،يبـوم  يتوانمند ،سازي فرهنگدر اجرا،  يبيني ابزار پيشبه دست آمده شامل  ۀمقول

 ،یياقتصاد روستا يساز نهيمثبت، به يبه خود، بازخوردها ياتكا ،يعموم نفعان يذ هيفعال، توج

که بـا انتـزاع    استیي و خودکفا یيروستا توسعۀ ،يو فرد يمنافع عموم یيمنابع، همسو توسعۀ

ـ     موفـق   ياجـرا »ه بـه نـام   هسـت  ۀبيشتر این مقوالت در مرحلۀ کدگـذاري گزینشـي، یـ  مقول

ـ بـا درگ  ،سـازي  فرهنـگ اجـرا و   يبيني ابزارها در بستر پيش یيتعاون روستا يگذار مشي خط  ري

 یيهـا  يبا اسـتراتژ  جانبه همه يآنان در مشارکت ميضمن تسه ان،یو مجر يعموم نفعان يکردن ذ

 بـر  یيتعاون روستا توسعۀهمسو و همگرا، به  یيمنابع روستا توسعۀاقتصاد و  يساز نهيچون به

تواند تمامي مقوالت دیگـر را   ظاهر شد که مي« شود يمنجر م یيو خودکفا يبوم يتوانمند ۀیپا

 تحت پوشش قرار بدهد.

 يگـذار  يمشـ  و خبرگان خـط  دياساتنظري از برساخت  يچارچوبدر کل، محقق به دنبال 

موفـق   ياجـرا فـرض ایـن مطالعـه ایـن بـود کـه        بـوده اسـت. پـيش    یي در کشورتعاون روستا

 ي هدفمنـد و کنشـي  راهبـرد  بـه عنـوان   ياقتصاد مقاومت بر مبناي یيتعاون روستا يها يمش خط

بـه همـين    است ویي کشور بوده تعاون روستا يگذار يمش و خبرگان خط دياساتتعاملي در بين 

و  دياسـات  هـاي تحقيـق نشـان دادنـد     یافتهست. دليل محقق به دنبال کشف این برساخت بوده ا

تعـاون   يهـا  مـش  موفـق خـط   ياجرایي در کشور فرایند تعاون روستا يگذار يمش خبرگان خط

 ارائـه هـایي   بينند و براي تبيين آن چه اسـتدالل  ي را چگونه مياقتصاد مقاومت مبتني بر یيروستا

شرایط علي تـا پيامـدهاي آن را    ،در مدلي پارادایميبه دقت دهند. تمامي مقوالت مورد نظر  مي

 است. کردهتدوین 
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 .انساني علوم توسعۀ و تحقيق مرکز ،(سمت) ها دانشگاه انساني علوم کتب تدوین

، ماهنامه فرهنگ و تعاون .(. ضرورت بازنگري در قوانين اقتصادي مجلس6231جالل ور، محسن. )

 31شماره 
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 .26 صفحه
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