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تاریخ دریافت - 6231/80/32 :تاریخ پذیرش6231/63/86 :
چکیده:
انتخاب ابزار مناسب براي اجرا یكي از مهمترین گامهاي توفيق سياستها و خطمشيهاي عمومي محسوب
ميشود .بر همين اساس اگر الگوي موفقي در اجرا وجود داشته باشد ،ميتوان انتظار شكوفایي و توسعۀ
همهجانبه را داشت؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارایۀ چارچوبي نظري و مدل پارادایمي از برساختهاي
شخصي اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي کشور به دنبال ارائۀ نظریۀ بومي به روش گراندد
تئوري است .نمونۀ آماري  38نفر از اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایياند که از آنها مصاحبه بعمل
آمد .نتایج نشان ميدهد اساتيد و خبرگان قابليتها و پتانسيلهاي باالیي براي تبيين اجراي موفق خطمشيهاي
تعاون روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي داشتهاند و از نظر آنان « اجراي موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي بر
مبناي درگيري همه جانبه فكري و عملي مردم و مجریاني است که توسعه روستایي را معيار اقتصاد مقاومتي و راه
برون رفت از مشكالت اقتصادي کل کشور ميدانند» .اساساً سطح تعيينکنندگي اجراي موفق خطمشيهاي تعاون
روستایي در مسير اقتصاد مقاومتي منوط به مؤلفههایي چون پيشبيني ابزاري در اجرا ،فرهنگسازي ،توانمندي
بومي ،مشارکت فعال ،توجيه ذينفعان عمومي ،اتكاي به خود ،بازخوردهاي مثبت ،بهينهسازي اقتصاد روستایي،
توسعۀ منابع ،همسویي منافع عمومي و فردي ،توسعۀ روستایي و خودکفایي است.

کلیدواژهها :اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري ،اقتصاد مقاومتي ،الگوي بومي ،تعاون روستایي.

 .6دانشجوي دکتري گروه مدیریت ،دانشكده علوم انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران.
khodabakhshi.n110@gmail.com
 .3عضو گروه مدیریت ،دانشكده علوم انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول).
drsajadamini@yahoo.com
 .2عضو گروه مدیریت ،دانشكده علوم انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران.
masoodghorbanhosaini@yahoo.com
 .4عضو گروه مدیریت ،دانشكده علوم انساني ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساوه ،ایران.
ehsan.sadeh123@gmail.com
این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري است.
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مقدمه و بیان مسئله
اجراي خطمشي تعریف متفاوتي دارد؛ در سادهترین شكل ،اجـرا ،انجـام کامل نيات خطمشـي
توسـط کارکنـان دولتـى معرفـى مـىشــود .در تعریفــي دیگــر اجــراي خـطمشـي ،شـامل
اقداماتي ميشود که به وسيلۀ افراد یا گروههاي دولتي یا خصوصي براي نيل بـه اهـداف انجـام
ميشود (طاهرپور کالنتري و معمـارزاده .)43 :6201 ،مرحلـۀ اجـرا یكـي از مهـمتـرین و پـر
چالشترین مراحل فرایند خطمشيگـذاري اسـت (فـالو و همكـاران)682 :6238 ،؛ اجـرا بـه
عنوان یكي از مراحل اصلي خطمشيگذاري عمومي از سال  6318به بعد مـورد توجـه خـا
محققان و نظریهپردازان خطمشي قرار گرفت (عباسي و همكاران .)43 :6231 ،خطمشـيهـاي
عمومي در دو بعد ملي و محلي قابليت اجرایي دارند ،هرچند محتویات متفاوتي دارند .در بعـد
ملي این خطمشي سياستهاي کالن و در بعد محلي معموالً سياسـتهـاي خردتـري را دنبـال
ميکنند ،هرچند برخي از سياستهاي کالن نيز در حوزههاي محلي قابل پيگيريانـد .موفقيـت
اجراي خطمشيهاي عمومي در بعد ملي و محلي بستگي به حضور بازیگران یا مجریان متعهـد
و آگاه دارد و رهبري بهتر و پایدار و نهادهاي سياسي کارآمد ،در اجراي خطمشيهـاي ملـي و
محلي موفق عمل خواهند کرد (جانسون 6و همكاران .)331 :3866 ،یكي از خطمشيهاي مهـم
کشور در ارتباط با تعاون روستایي است؛ به دليل اجراي ناقص این خطمشيهـا ،عمـالً تعـاون
روستایي در کشور جایگاه مناسبي ندارد .البته در مواردي باید گفت تعاون روستایي یـ

نهـاد

موفق داخلي بوده است که سالها توانسـته بسـياري از مسـائل روسـتایي را حـلوفصـل کنـد.
تعاونيهاي روستایي وظایفي چون تهيۀ اعتبارات روستایي ،تهيـه و توزیـع کاالهـاي مصـرفي،
خرید و فروش محصوالت کشاورزي ،خدمات فني و کشـاورزي و صـنایع توليـدي و تبـدیلي
دارند که اصوالً براي توسعه ،رفاه و ارتقاي سـطح زنـدگي روسـتایيان بـه وجـود آمـده اسـت.
متأسفانه امروز با نگاهي عميق به کارایي و اثربخشي شرکتهـاي تعـاوني روسـتایي و مقایسـه
آنها با سنوات گذشته به نظر ميرسد ،به رغم اینكه ایـن شـرکتهـا فعاليـتهـاي ارزشـمندي
داشتهاند ،تغييرات قابل توجهي در نحوۀ خـدماترسـاني و سـاختار آنهـا انجـام نشـده اسـت.
سيستم انتخاب هيأت مدیره ،مدیرعامل ،بازرسان ،مدیریت فروشـگاههـا ،نحـوۀ پرداخـت وام،
توزیع نهادههاي کشاورزي و سوخترساني و سایر خدماتي کـه ارائـه مـيدهنـد ،همـان روال
سالهاي گذشته را دنبال ميکند و اگر تغييراتي هم صورت پذیرفته ،از پيشرفت و توسعۀ قابـل
توجهي برخوردار نيست (قـرهقـول)683 :6236 ،؛ بنـابراین هرچنـد مقولـههـاي ماننـد تعـاون
1. Jansson

خدابخشی و همکاران /طراحی مدل اجرای خطمشیهای تعاون روستایی...

632

روستایي و مشارکت ،پيشينهاي طوالني در کشور دارند ،اما اجراي موفق برخی خطمشـيهـاي
کلي حاکم بر آنها اجراي موفقيتآميزي نداشته است .امروزه تعاون اهرم مناسبي بـراي توسـعۀ
اقتصادي و اجتماعي به شمار ميرود که ميتواند در بهـرهوري بهينـه از شـرایط زنـدگي ،کـار،
توليد و ارتقـاي سـطح درآمـد و وضـعيت اجتمـاعي جامعـه مـؤثر باشـد .تجربـۀ کشـورهاي
توسعهیافته نشان ميدهد ،تعاونيها بهترین سازمانهایياند که موفـق شـدهانـد اسـباب تجمـع
نيروهاي پراکنده و متفرق و در عين حال با استعداد و با انگيـزه را فـراهم سـازند (محمـدي و
همكارانش.)6 :6232 ،
آغاز توجه به تعاوني با درج موادي در قانون تجارت در سـال  6282رسـميت یافـت .از
لحاظ تشكيل و ثبت تعاونيها ،نخسـتين شـرکت تعـاوني روسـتایي در سـال  6264در منطقـۀ
داورآباد شهرستان گرمسـار تشـكيل شـد (همتـيراد .)20 :6232 ،بـا وجـود سـابقۀ درخشـان
تعاونيهاي گوناگون در ایران ،اجراي خطمشي این تعـاونيهـا بـه توسـعۀ اشـتغال و افـزایش
بهرهوري منجر نشده است و امروزه حجم باالیي از تعاونيهاي موجـود غيـر فعـال یـا منحـل
شدهاند .به گزارش خبرگزاري بازار خبر ( )6232در حال حاضـر برابـر آمارهـاي منتشـره 630
هزار تعاوني ثبتشده در کشور وجود دارد که  42درصد آنها غير فعال و راکداند .این امر نشان
ميدهد مزیتهاي اقتصادي و اجتماعي تعاونيها و تعریف صحيح از فعاليت و کارکرد تعاوني
باید فرهنگسازي شود .متأسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بسيار ناچيز است؛ به نحوي
که آمارها گویاي سهم  2.0درصد تا  1درصد و بعضاً  0درصدي بخش تعـاون اسـت کـه ایـن
تناقض آماري نيز خود از عـدم احصـا ،پـایش و اسـتخراج دقيـق آمارهـاي بخـش تعـاون در
محاسبات کالن اقتصاد کشور حكایت دارد؛ با این حال بخـش تعـاون تـا پایـان برنامـۀ پـنجم
توسعه باید به سهم  31درصدي از اقتصاد دست یابد ،سهمي که با گذشت سه سـال از اجـراي
برنامه و در حالي که کمتر از دو سال دیگر به اتمام آن باقي مانـده ،هنـوز ارتقـا پيـدا نكـرده و
تعاون را از دستيابي به جایگـاه حقيقـي خـود بازداشـته اسـت .در گزارشـي دیگـر بـه نقـل از
خبرگزاري مهر (مهر  ،)6231بر اساس قانون اساسي ،بخش تعاوني ،بخش خصوصي و بخـش
دولتي سه رکن اصلي اقتصاد ایران هستند که طبق اطالعات سامانۀ جامع آمارهاي ثبتـي تعـاون
تا پایان مرداد سال  6231تعداد  381هزار و  411تعاوني به ثبت رسيده که از این تعداد حـدود
 33هزار تعاوني معادل  40درصد از کل تعاونيهاي ثبتشده ،فعال بوده و حدود  681هـزار و
 436تعاوني معادل  13درصد غير فعال یا نيمه فعالاند .همچنين بـر اسـاس آمارهـاي اسـتاني
بسياري از تعاونيهاي کشور غير فعال هستند .این آمار در خراسان رضوي شامل  4180تعاوني
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است و بسياري نيز به دليل عدم فعاليت از سال  6232منحل شدهاند (روابط عمـومي ادارۀ کـل
تعاون خراسان رضوي ،بهمنماه  .)6231در همدان نيز بر اسـاس گـزارش  31فـروردین 6231
باشگاه خبرنگاران جوان بيش از  3888تعاوني غير فعـال وجـود دارد؛ خبرگـزاري تسـنيم (61
اسفند  )6231دوسوم از تعاوني هاي آذربایجان غربي را غير فعال عنوان کرده است .بسـياري از
تعــاونيهــاي غيــر فعــال در قالــب صــنایع معــدني ،فــرش دســتباف ،خــدمات ،تــأمين نيــاز
مصرفکنندگان ،اعتبار و مسكن بودهاند که در بسياري از آنها تجارب مثبتي دیده نشده است.
باید دید علل مشكالت یادشده چيست؟ عوامل بازدارنده در اجراي خطمشيگذاران در تعـاون
روستایي شامل سه دستۀ کلي مربـوط بـه حـوزۀ سياسـتگـذاري ،محـيط و سـاختار هسـتند.
سياستگذاري اشتباه ،شكست اجراي خطمشيهاي عمومي را در پـي دارد .اشـتباهاتي کـه در
سياستگذاري صورت ميپذیرد ،خود ناشي از عوامل گوناگوني است که همۀ آنها را ميتـوان
در چهار بخش هدفگـذاري مـبهم و غيرواقعـي؛ نادرسـتي نظریـۀ خـطمشـي؛ کمبـود تعهـد
سياستگذاران نسبت به اجراي خطمشي؛ و نبود توافق همگاني بر خطمشي اتخاذشده خالصه
کرد .عوامل بازدارندۀ محيطي شامل حوادث غيرمترقبه؛ کمبود زمان و منابع؛ کمبود حمایتهاي
عمومي؛ و فناوري نامتناسب مورد نظر است و در نهایت دسته سوم مربوط به ضـعف سـاختار
اجرایي اسـت و شـامل نبـود اسـتقالل نسـبي در ارکـان اجرایـي؛ مشـخص نبـودن وظـایف و
مسئوليتها؛ کمبود ارتباطات؛ و نبود نظام ارزیـابي عملكـرد اسـت (رجـببيگـي.)12 :6210 ،
همچنين در حوزۀ مدیریت ،براي بقا ،روشهایي براي اجراي بهتر خطمشيها نياز است کـه از
طریق اندازهگيري آثار مخدوش آنها را کاهش داد (کنب  6و همكاران.)611 :3861 ،
بنابراین بسياري بر این باورند تأمين منابع از طریق مدیریت سرمایههاي مردمـي و جلـب
مشارکت خارجي به صورت توأمان دو گزینه براي برونرفت از شرایط فعلي محسوب ميشود
که بهترین گزینه با اتكاي بر مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي ،بهرهمندي و جهـتدهـي بـه نقـدینگي
پراکنده موجود در بازار پولي و کاهش آثار مخرب آن در مسير توليد ناخالص داخلي و مقـاوم
کردن کشور است (کالنتري .)33:6234 ،تعاون بهترین رویكـرد بـه پدیـدۀ مشـارکت مـردم در
توسعۀ کشور و مردمي کردن اقتصاد است .این سـرمایۀ اجتمـاعي اصـليتـرین پشـتوانه بـراي
توسعۀ اقتصادي و سياسي و حتي امنيتي کشور محسوب ميشود؛ چرا که اعتمـاد عمـومي بـين
مردم و دولت را به طور متقابل ارتقا ميبخشد .وقتي مردم به دولـت اعتمـاد داشـته باشـند ،بـه
سياستها و برنامههاي دولت به صورت جدي و مؤثر توجه و بـراي اجرایـي شـدنش تـالش
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ميکنند؛ همچنين وقتي دولت به مردم اعتماد داشته باشد ،در واگذاري امور به مردم با انگيزه و
اعتقاد راسختري عمل ميکند و اصليترین دستاورد این اعتماد متقابل ،رشـد و توسـعۀ کشـور
خواهد بود .در این زمينه مشكل بيكاري و رکود با حمایت و همراهي مـؤثر مـردم و همكـاري
صادقانۀ دولت با سرعت بيشتري حـلوفصـل خواهـد شـد (کالنتـري)3:6231 ،؛ بنـابراین بـه
کارگيري مدلي مناسب و کارا براي اجراي خطمشيگـذاري ،مـيتوانـد تعـاون روسـتایي را از
مسائلي که امروز گرفتار آن شده ،نجات داده و براي اجراي بهتـر و عملـيتـر خـطمشـيهـاي
موجود تعاون روستایي تالش کرد که نتيجه آن رشـد و شـكوفایي اقتصـادي در مسـير اقتصـاد
مقاومتي خواهد بود؛ بنابراین کشور با وجود داشتن تعداد زیـادي تعـاوني بـه ویـژه در حـوزۀ
تعاون روستایي ،هنوز شاهد توسعهاي فراخور نبـوده اسـت و بـه نظـر مـيرسـد اجـراي ایـن
خطمشيها عمالً با مشكل مواجه بوده و چشماندازها و اهداف تعاون روستایي به خوبي محقق
نشده است .بدین منظورر پژوهش حاضر در نظر دارد به روش کيفي الگویي بومي براي اجراي
موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي در مسير اقتصـاد مقـاومتي بـه روش گرانـدد تئـوري یـا
دادهمبنا 6با مصاحبه از اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي نشان دهد.
ضرورت انجام پژوهش
مشارکت در تعاونيهاي روستایي از طریق درگيري فعال اعضا در سياستگـذاريهـا و تعيـين
خطمشيها و برنامهها ،همچنين نظارت بر اجراي فعاليتها معنا پيدا ميکند .متناسب با اصـول
و ارزشهاي تعاون ،نقش اعضا در تصميمگيريهاي تعاونيهـا برجسـته و تعيـينکننـده اسـت
(سایت وزارت تعاون .)6231 ،مجمـع عمـومي سـازمان ملـل در قطعنامـۀ  43/611مـورخ 32
دسامبر  6334تصدیق کرد تعاونيها عضو جـدایيناپـذیر توسـعۀ اقتصـادي و اجتمـاعي همـۀ
کشورها به شمار ميروند (همتيراد.)21 :6232 ،
ميتوان گفت تعاون ،وسيلهاي است براي افزایش و توزیع مجدد فرصتهـاي مشـارکت
در تصميمگيريهاي اجتماعي و همياري در توسعه و بهـرهمنـدي از آثـار آن؛ بـه ویـژه آن کـه
مشارکت مردمي در برنامهریزيهاي گوناگون براي توسعۀ روستایي ،امري اجتنابناپذیر اسـت؛
به عبارتي اجراي هرگونه برنامۀ عمران و توسعه در روستاها ،بدون همياري و مداخلۀ مسـتقيم
و خودخواستۀ مردم محل ،ناکام خواهد شد .مشارکت فعال و خودجوش روستایيان نيز مستلزم
آگاهي یافتن آنان از رهاورد طروهاي توسعه است .همچنـين بـراي دسـتيابي بـه یـ

توسـعۀ

1. Granded theory
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پایدار در مسير توسعهیافتگي کشورمان بـه لـزوم بـازنگري در قـوانين اقتصـادي بـا توجـه بـه
سياستهاي اقتصاد مقاومتي در مجلس شوراي اسالمي نيازمندیم .بایـد مسـير کنـوني را تغييـر
دهيم و با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تعاوني بـه یـ

اقتصـاد پایـدار بـر مبنـاي

حضــور مــردم دســت پيــدا کنــيم (جالل ــور .)1:6231 ،مردمــيکــردن اقتصــاد مؤلفــۀ اصــلي
درونگراکردن اقتصاد مقاومتي است و بخش تعاون باالترین ظرفيـتهـا را بـراي دسـتيابي بـه
اقتصاد مقاومتي دارد (عبدالهي .)1:6231 ،از طرفـي پـس از ابـالس سياسـتهـاي کلـي اقتصـاد
مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن  6233این الگو تأکيد خاصي بر زمينهسـازي بـراي
نقشآفریني مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماسۀ اقتصادي دارد .در این سياستهـا بـر بـه
حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي و همكاريهـاي جمعـي تأکيـد
شده است (سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي).
مهاتما گاندي رهبر فقيد آزادي هند با درک این مهم ،راه ترقي ی

کشور را در دو اصـل

مــيدانســت :خوداتكــایي روســتایي؛ و مشــارکت و خودیــاري روســتایي .بــه عقيــدۀ گانــدي،
یگانهوسيلۀ نجات کشور ،قرباني کردن نفـس خـویش و فـداکاري و خـدمت هریـ

از افـراد

جامعه به دیگران اعم از فقير و غني است .ایجاد سازمانهاي ازپيشتعيينشـده ،بـدون در نظـر
گرفتن ابتكار روستایيان نه تنها به توسعه کم

نميکند ،بلكه مخالف آن است ،یـا دسـت کـم

نيرویي خنثي خواهد بود .البته این مشارکت بایـد دو نتيجـه را در پـي داشـته باشـد .6 :منـافع
مستقيم محرومان جامعه را تأمين کند و  .3به صورت فعاليتي اشتغالآفرین و درآمدزا در سطح
روستاها درآید .تعاون و مشارکت جمعي در فرهنـگ روسـتایي کشـور مـا از جایگـاه ویـژهاي
برخوردار است .با این حال ،مهمترین مشكل فـراروي توسـعۀ تعـاونيهـاي روسـتایي ،مسـئلۀ
ضعف مالي روستایيان است که دولت و سيستم بانكي با کم هاي حمایتي خود ميتوانند ایـن
نقص را رفع کنند .چنين مسئلهاي ،آثار مثبتي در پي خواهد داشت؛ زیرا گسترش فعاليـتهـاي
تعاوني روستایي ،رهگشاي بسياري از مشكالت اقتصادي خواهد بود (مالكي.)64 :6233 ،
این تحقيق و سایر تحقيقات مشابه در سطح کشور سبب ميشود تا مدلي بـراي طراحـي
اجراي خطمشيگذاري در تعاونيهاي روستایي حاصل شود که در نوع خـود مـيتوانـد زمينـه
توسعۀ پایدار و شناسایي مسائل و مشكالت آنها در مسير اقتصاد مقاومتي به دسـت آیـد .بنـابر
آنچه اشاره شد ،این پژوهش از دو بعد داراي اهميت اسـت؛ در بعـد کـاربردي ،الگـوي بـومي
تدوینشده از روش اجراي خطمشيهاي عمومي مرتبط با توسعۀ روستایي ميتوانـد بـه بهبـود
سياستها و اجراي مناسب آنها منجر شود که نتيجۀ کلي آن تبلور اقتصاد مقاومتي است .از بعد
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نظري نيز نتایج این پژوهش ميتواند در توسعۀ علم و استفادۀ حوزههـاي مختلـف مـدیریتي و
علوم انساني مفيد واقع شود.
اهداف پژوهش
 هدف کلی :هدف اصلي این مطالعه ،کاوش فرایندهاي مدیریتي منجر به طراحي مدلي براياجراي خطمشيگذاري تعاون روستایي همسو با اقتصاد مقاومتي است.
 اهداف ویژه )1( :شناخت فهم اساتيد و خبرگان براي اجراي موفق خطمشيگذاري تعاونروستایي همسو با اقتصاد مقاومتي؛ ( )3کشف مدل پارادایمي و ماتریس پيامد /علي اجراي
موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي همسو با اقتصاد مقاومتي به روش نظریۀ دادهمبنا.
ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش
اجرای خطمشی
اجراي خطمشي ،به اعمالي گفته ميشود که توسط افراد یا گروههاي اجتماعي و یا اداري براي
دستيابي به اهداف مندرج در بيانيۀ خطمشي و مذاکرات قبل از تصویب انجام ميشود .به طـور
کلي ،فعاليتهاي مرتبط با اجراي خطمشـي عبـارتانـد از؛ شناسـایي مجریـان ،تعيـين حـدود
مسئوليتها و اختيارات مجریان ،توزیع منابع و سایر اقدامات پشتيباني و نظارت بر فعاليتهاي
مجریان .در نگاه اول تصور ميشود فعاليتهـاي اجـرا ،پـس از تصـویب خـطمشـي بـه طـور
خودکار و پيوسته از طریق مؤسسات دولتي و اقتدار خطمشيگذاري ،به سادگي پياده ميشـوند
(دانشفرد .)34 :6232 ،همچنين بعد از آنكه ی

مسئله در دستور کـار قـرار مـيگيـرد ،بعـد از

طرو انتخابهاي گوناگون و گزینش یكي از آنها ،آنچه در نهایت باید انجام شـود ،اجـراي آن
تصميم است ،این مرحله را اجراي خطمشي مينامند (الواني و شریفزاده.)618 :6232 ،
در حالي که اجرا نه ساده است و نه خودکار؛ اغلب بين تصویب قوانين و مقـررات و بـه
کارگيري آنها شكاف بزرگي وجود دارد .این شكاف از طریق خطمشـيگـذاران ممكـن اسـت
بزرگتر و ژرفتر شود .منكينز و استيل 6در پژوهش خود ( ،)3881براي پر کردن شكاف ميـان
طراحي و اجراي خطمشيها به چند راهكار رسيدهاند :ساده نگهداشتن خطمشي ،واقعگرا بودن
خطمشي ،مذاکره پيرامون مسـئلۀ اصـلي ،بـه کـارگيري جـدي خـطمشـي ،توسـعۀ ارتباطـات،
تخصيص درست منابع ،بيان شفاف خطمشيها و اولویـتهـا ،نظـارت مسـتمر اجـرا و ایجـاد
1. Mankins and Steele
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ظرفيتهاي جدید اجرا (دانشفرد .)34 :6232 ،اجرا در مراحل آخر فرایند خطمشيگذاري قرار
دارد که معموالً کمتر دیده ميشود و اغلب مورد غفلت واقـع شـده و بـا کـم تـوجهي مواجـه
ميشود .بعضي از نویسندگان با اغماض و کمدقتي بيان ميکننـد کـه تصـميمهـاي خـطمشـي
عمومي توسط بوروکراتها و کارمندان صفي به صورت خودکار اجرا مـيشـود .در حـاليکـه
واقعيت این است مقامات رسمي ،اجراي خطمشيها را از طریق سازمانهاي مناسـب دولتـي و
غير دولتي انجام ميدهند (همان.)31 :
از طرفي دیگر اجرا ،تعامل بين هدفگذاري و اعمال و اقداماتي است که براي حصول به
آنها طروریزي شده است؛ اجرا ،قدرت و توان ایجاد پيوندهاي متوالي در زنجيرۀ روابـط علـي
است به صورتي که نتایج مطلوب به دست آید؛ اجرا به عنوان فرایندي تعاملي بين خواستههاي
شخص و روشهاي دستيابي به آن تلقي ميشود؛ به بيان دیگر منظور ما از اجرا ،فعاليـتهـایي
است که به طور مستقيم خطمشي را به انجام ميرساند .دو دسته از فعاليتها قابـل توجـهانـد:
تفسير و سازماندهي .تفسير ترجمان زبان و نوشتار خطمشي به سوي جهـتگيـريهـاي قابـل
قبول است .سازماندهي نيز ایجاد واحدها و روشهاي انجام و اجراي خطمشي مورد نظر است
(هاولت6208 ،؛ الواني و شریفزاده.)618 :6232 ،
رویکردهای اجرای خطمشی عمومی
دیدگاههاي موجود در زمينۀ اجراي خطمشيها را ميتوان به دو گروه کلي کالسي

و جدید

تقسيم کرد( .اندرسون.)22 :3881 ،6
مجموعه

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

مكانيكي در نظر گرفته ميشود که داراي سه خصيصه است( :پلتير.6 )281-281 :3884 ،3
عناصر تشكيلدهندۀ ساختار سازمانهاي اداري در سلسلهمراتبي متمرکز مشغول فعاليتاند.
مبناي این نظر تعليمات ماکس وبر 2به عنوان اولين دانشمندي است که در ارائۀ ی
سيستماتي

در زمينۀ سازمان بوروکراتي

تئوري

تالش کرده است .وبر سيستم اداري بوروکراتي

را

نقطهاتكاي اقتدار قانوني براي رسيدن به اهداف خود معرفي کرده و آن را به عنوان ساختاري
که به وسيلۀ رأس هرم قدرت کنترل ميشود ،معرفي ميکند .عناصر تشكيلدهندۀ رأس هرم،
گروه کوچ

تصميمگيران سياسياند که سياستهاي آنها با جدیت به وسيلۀ عناصر اداري تابع
1. Anderson
2. pelletier
3. Veber
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و فرمانبر اجرا ميشوند؛  .3ویژگي دوم از سوي ویلسون 6استاد علوم سياسي و رئيس جمهور
ایاالت متحدۀ امریكا بيان شده است .از دیدگاه ویلسون نظام سياسي از نظام اداري کامالً مجزا
بوده و هر ی

فعاليتهاي خا

خود را انجام ميدهند؛ بدین گونه که دولت طروها را ارائه

داده و سيستم اداري آنها را اجرا ميکند .در این نگاه بوروکراتها افرادي بيطرف ،حرفهاي و
غير سياسي در نظر گرفته شدهاند (اندرسون.)24 :3881 ،
در مدل کالسي ِ اجرا ،نگاه ابزاري تيلور 3نسبت به عوامل اجرا پذیرفته ميشود .تيلور
پيشگام نظریۀ مدیریت علمي ،عامل نيروي کار در چرخۀ توليد بوده و تشخيص خصوصيات
ارگانيسم انساني را به سان تشخيص کارکردهاي ی

ماشين ممكن دانسته و در مطالعات خود

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

تمایزي اساسي ميان طراحي ی

خطمشي و اجراي آن وجود دارد .به عالوه ،مرحلۀ

اجرا بعد از مرحلۀ تعيين سياست قرار دارد؛ به عبارت دیگر ،ی

سياست همراه با اجرا شكل

نميگيرد؛ بلكه قبل از اجرا ،ساختار معيني دارد (هاولت و رامش .)311 :3882 ،2مدل کالسي
اجراي سياستگذاريهاي عمومي رفته رفته با انتقادهاي جدي مواجه شده است و مطالعات
انجامشده در خصو

سيستم ادارۀ دولتي و رفتارهاي سازماني بر پيچيدگي مرحله اجرا تأکيد

کرده است.
 .2رویکرد نئوکالسیک :با مطالعۀ ریم و رابينووبتس 4تجدیدنظر در مدل کالسي ِ اجرا
کامل ميشود .این دو در پژوهش خود ارتباط خطي و ی جانبۀ تصميمگير و اجراکننده را زیر
سؤال برده و بر وجود ارتباط دوري ميان سيستم سياسي و سيستم اجرایي بر اساس مذاکره و
روابط قدرت تأکيد ورزیدهاند .بدین ترتيب بازیگر اداري ،دیگر فردي تابع و فرمانبردار در نظر
گرفته نشده؛ بلكه در ساختار و شكل سياستها فردي مؤثر است (اندرسون.)226 :3881 ،1
تحقيقات انجامشده به وسيله «مرکز مطالعات پيرامون خطمشي» دولت فرانسه دربارۀ نحوۀ
اجراي سياستگذاريهاي دولت در زمينۀ ایجاد اشتغال ،درستي نظریههاي اخير را به اثبات
ميرساند (هيل .)11 :3881 ،1این مطالعات از ی

سو بر گوناگوني نحوۀ اجراي سياست به

وسيلۀ مجریان در مناطق مختلف کشور فرانسه تأکيد دارند؛ بدین گونه که در منطقهاي سياست
بيشتر بر اساس قوانين تعریفشده اجراشده است ،در منطقهاي دیگر در صورت به کارگيري
1. willson
2. Taylor
3. Howlett and Ramesh
4. Rim & Rabinowets
5. Anderson
6. Hill
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قشرهایي خا

از بيكاران با تأکيد بر کم هاي مالي دولت انجام ميپذیرد و در منطقهاي بر

مبناي شبكههایي که مجریان با دیگر بازیگران منطقهاي ایجاد ميکند و با استفاده از ارتباطات
حاصلشده در کسب اطالعات و کاریابي براي افراد فاقد شغل ،سياست به اجرا گذارده
ميشود .از سوي دیگر ،مجري فردي است که براي اجراي سياست با منطقهاي مختلف
قانوني ،تجاري ،صنعتي افكار عمومي و منطق کم هاي اجتماعي که در بسياري موارد غير
قابل جمعاند ،مواجه ميشود و اوست که براي اجراي سياست ،منطقي را بر منطق دیگر ترجيح
ميدهد.
در هر زمينۀ پژوهشي معموالً مطالعاتي صورت گرفته که قرابت معنایي نزدیكي با
پژوهش محقق دارد .پيشينه در دو قسمت داخلي و خارجي نوشته شده است.
بر اساس نتایج مطالعۀ عباسي و همكـارانش ( )6231بـا عنـوان «بررسـي موانـع اجـراي
خطمشيهاي عمومي در سازمانهاي دولتي» خطمشيگـذاري عمـومي در یـ

فراینـد سـاده،

شامل سه مرحلۀ اصلي تدوین ،اجرا و ارزیابي اسـت .نتـایج پـژوهش نشـان مـيدهـد الگـوي
مفهومي تحقيق با دادههاي گردآوريشده سازگاري و تناسب دارد .همچنين مشـكالت مربـوط
به تدوینکنندگان خطمشي ،مجریان و استفادهکنندگان ،ماهيت خطمشي ،سازمان مجري ،انـواع
کنشها و گروههاي فشار و محيط با اجراي خطمشي در وزارت تعاون ،کـار و رفـاه اجتمـاعي
در ارتباط است.
نكویي نائيني و همكاران ( )6231در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثير مشارکت اجتمـاعي
جامعه روستایي بر موفقيت تعاونيهاي توليد روستایي :مطالعۀ موردي شهرستان اصفهان» رمـز
موفقيت تعاونيها را مشارکت اعضا در مدیریت آنها عنوان کردهاند؛ در تعاونيهـاي روسـتایي،
به دليل ماهيت ویژه و اتكاي ادارۀ تعاوني بر خواست اعضا و نقش آنهـا در جهـتگيـريهـاي
شرکت ،مشارکت اعضا از اهميت بيشتري برخوردار است .یافتهها نشان داد مشارکت اعضـا در
مدیریت تعاونيهاي توليد روستایي در حد متوسط است؛ همچنين ،ضریب همبستگي چندگانه
نشاندهندۀ رابطۀ قوي بين متغير مشارکت اجتماعي اعضا و متغيـر موفقيـت بـوده و از ایـنرو،
تأثير این متغير کامالً قابل توجه ارزیابي شده است.
نتایج پژوهش مرتضوي و همكارانش ( )6236با عنوان «ارزیـابي و اولویـتبنـدي موانـع
اجراي قانون مـدیریت خـدمات کشـوري» نشـان مـيدهـد اداره امـور هـر کشـور بـر اسـاس
خطمشيهاي اساسي و عمومي آن کشور تبيين ميشود .در اجراي خطمشي یا قـانون ،موانـع و
عوامل متعددي وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون ميسر نمـيشـود .در ایـن
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مطالعه (که از نوع توصيفي ،پيمایشي و کاربردي است) از ادبيـات اجـراي خـطمشـي و موانـع
اجراي آن در «ارزیابي و اولویتبندي موانع اجراي قانون مدیریت خـدمات کشـوري» اسـتفاده
شده است .در این مطالعه چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شكل و محتواي قـانون،
مجریان قانون ،نظارت بر اجراي قانون و ابزارها و پيش نيازها شناسایي شدند کـه از بـين آنهـا
تنها عاملي که در حد ميانگين بوده ،شكل و محتواي قانون مدیریت خدمات کشوري بـا امتيـاز
 3.01است و بقيۀ عوامل شامل نظارت ( ،)2.43ابزارها و پيشنيازهـا ( )2.21و مجریـان قـانون
( )2.33به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوري شناخته شدهاند.
معمارزاده طهران و همكارانش ( )6238در پژوهشي با عنوان «ارائـۀ مـدل بـراي ارزیـابي
اثربخشي اجراي خطمشي هاي عمومي جمهوري اسالمي ایران در حوزه بهداشت و درمان» بـه
ارزیابي اثربخشي اجراي خطمشيهاي مصوب مجلس شـوراي اسـالمي در حـوزۀ بهداشـت و
درمان پرداختند .نتایج تحقيق آنها نشان داد ميزان اثربخشي انواع اجرا با یكدیگر متفاوت اسـت
و براي افزایش اثربخشي هر نوع باید به شاخصهاي مختلف توجه کرد.
هانگ 6و همكارانش ( )3861در پژوهشي با عنوان «درسهایي از اجراي خطمشـيهـاي
سازماني در حوزۀ دسترسي عمومي به آزمـایشهـاي بـاليني» بـه تحليـل موانـع و راهكارهـاي
اجراي خطمشي هاي حوزۀ سالمت پرداختـهانـد .بـر اسـاس نتـایج مطالعـه ،عوامـل فرهنگـي
مهمترین چالشهایياند که در اجراي این خطمشيها وجود دارند؛ براي غلبه بر این چالشهـا
به تعهدات فعال همۀ سرمایهگـذاران ایـن حـوزه ،محققـان و پژوهشـگران نيـاز اسـت کـه بـا
اشتراکگذاري منابع آنها زمينههاي موفقيت اجراي خطمشيها فراهم ميشود.
وو 3و همكــارانش ( )3861در پژوهشــي بــا عنــوان «یــ

شــكاف ذهنــي از موانــع و

محدودیتهاي اجراي خطمشيگذاريهاي انرژي در مقياس محلي در مناطق روسـتایي چـين»
به بررسي روندهاي اجراي کامل خطمشيهاي روستایي پرداختهاند .با توجـه بـه نگرانـيهـاي
زیست محيطي مرتبط با مصرف سوختهاي فسيلي در مناطق روستایي ،خطمشـيهـایي بـراي
حمایت از مصرف انرژي تجدیدپذیر تدوین شده است .بر اساس این سياستها دولت مرکزي
چين باید به سمت مصرف پایدار انرژي حرکت کرده و با اجـرا و ارزیـابي ایـن خـطمشـيهـا
بتواند در آینده بخش عظيمي از مصرف انرژي را از فسيلي به سمت انرژيهاي پایدارتر سـوق
دهد؛ در این مقاله در گام اول شناسایي خطمشيها و س س ارزیابي کلـي آنهـا انجـامگرفتـه و
نشان داده شده بهرهوري انرژي در مناطق روستایي چين متفاوت از مناطق شـهري اسـت ،چـرا
1. Huang
2 .Wu
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که مقامات محلي خود مانع مهمي در اجراي خطمشيهاي کلي مصرف انرژياند و نهایتـاً ایـن
موانع محلي ،عملكرد کلي نظام و دولت مرکزي را در دستيابي به اهداف بلندمدت تحت تـأثير
قرار داده و عواقب نامطلوبي را در چشمانداز این کشور ترسيم ميکند.
کنب  6و همكارانش ( )3861در پژوهشي با عنوان «روش مدلسازي شبكهاي بـه منظـور
اجراي خطمشي در سازمانهاي مدیریت منابع طبيعي» سـازمانهـاي منـابع طبيعـي را مسـئول
اجراي خطمشيهاي زیسـتمحيطـي بـراي توسـعه عنـوان کـردهانـد .ایـن پـژوهش بـا روش
مدلسازي شبكهاي به ارزیابي اجراي خطمشيهاي موجود پرداخته و با تأکيد بر پيشرفتهـاي
محاسباتي موجود در حوزه روشي ،اثرات مخدوش مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از
این پژوهش نشان داده اسـت کـه رویكـرد مـدلسـازي شـبكهاي بـراي توسـعۀ اجـراي بهتـر
خطمشيهاي سازمان در حوزۀ منابع طبيعي بر عوامل بوروکراتي

تصميمگيري متكي اسـت و

ساختار سازمانها به عنوان عاملي دیگر شدیداً اجراي خطمشيها را تحت تأثير قرار ميدهد.
روش پژوهش
انتخاب روش تحقيق به سؤالها و هدف هر تحقيق ،توانایيهاي شخص محقق و امكانـات او،
نوع دادههاي در دسترس ،شرایط مورد مطالعه و محـدودیتهـاي آن بسـتگي دارد .چـون ایـن
پژوهش با هدف اکتشاف و تدوین الگوي بومي انجام شـده اسـت ،روش کيفـي بـا اسـتراتژي
گراندد تئوري براي انجام آن مناسب به نظر ميرسد و قصد محقق مـيتوانـد کشـف موضـوع
تحقيق با نظر مشارکتکنندگان در تحقيق باشد .دليل انتخاب گراندد تئوري به خاطر اسـتخراج
رویكرد نظري جدید در این زمينه است ،هرچند در ارتباط با اجراي موفق خطمشيهاي تعاون
روستایي همسو با اقتصاد مقاومتي ،نظریههاي متعددي وجود دارد ،اما به کارگيري این نظریهها
در جامعۀ آماري مورد نظر در بيشتر اوقات نتيجۀ مطلوبي نداشته است ،به همين خاطر بـا اتكـا
به رویكردي بومي ،ضمن تفاوت این پژوهش با کارهاي مشابه انجامشده ،ميتواند بـه تـدوین
الگویي منجر شود که برخاسته از نظرات اساتيد و خبرگان خطمشـيگـذاري تعـاون روسـتایي
کشور است؛ بنابراین این نظریه بهتر و بيشتر ميتواند به حل مسائل مدیریتي کشور کم

کنـد.

گراندد تئوري بهترین رویكرد پژوهشي براي ارائۀ الگوي بومي اسـت چـون از طریـق گرانـدد
تئوري ضرورتِ رفتن به عرصۀ زندگي واقعي افراد براي کشف آنچه واقعاً وجود دارد ،محقـق
ميشود؛ گراندد تئوري مي تواند باعث بسط نظریات موجود هم باشد .پس محقـق در ابتـدا بـا
1. Kenbeek
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انجام مصاحبههاي عميق از  38نفر از اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي کشـور
به تدوین الگوي بومي اجراي موفق خطمشيهاي تعاون روستایي همسـو بـا اقتصـاد مقـاومتي
پرداخته است .جامعۀ آماري تحقيق شامل اساتيد و خبرگان خطمـشگـذاري تعـاون روسـتایي
کشور است که به صورت هدفمند انتخاب شدهاند .انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهش کيفـي
با هدف دستيابي به بيشترین اطالعات در مورد پدیدۀ مورد بررسي انجام ميشود و از ایـن رو
اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي کشور ،بيشترین اطالعات را در ایـن حـوزه
دارند .روش نمونهگيري نظري است؛ در نمونهگيري نظري انتخاب نمونهها با توجه بـه تحليـل
داده هاي گردآوريشدۀ پيشين شناسایي مي شود .با گذشت زمان به عمق و تمرکز نمونـهگيـري
افزوده مي شود ،زیرا در مراحل اوليه ،بيشتر کشف مفاهيم و مقـوالت تـازه و در مراحـل بعـد،
عمق و غنا بخشيدن به این مقوالت ،مدنظر قرار ميگيرند .نمونهگيري زماني به پایان مـيرسـد
که محقق به اشباع نظري رسيده باشد و این زماني حاصل مـيشـود کـه دادههـاي اضـافي ،بـه
تكميل و مشخص شدن ی

مقولۀ نظري کمكي نميکنند و نمونهها از آن پس مشـابه بـه نظـر

ميرسند؛ بنابراین نمونهگيري از اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعـاون روسـتایي کشـور تـا
جایي ادامه ميیابد که محقق به این نتيجه برسد همۀ اساتيد و خبرگان خطمشيگـذاري تعـاون
روستایي کشور در ارتباط با اجراي موفق خطمشـيهـاي تعـاون روسـتایي همسـو بـا اقتصـاد
مقاومتي نظر واحدي دارند .در کل جمعآوري اطالعات این پژوهش با استفاده از مصاحبههـاي
عميق انجامشده و فرایند تفسير و تحليل مصاحبهها با توجه به روش کدگذاري انجام ميشود.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،محقق با انجام مصاحبههاي عميق از اساتيد و خبرگان به تدوین الگوي بـومي
اجراي موفق خطمشيهاي تعاون روستایي همسو با اقتصـاد مقـاومتي پرداختـه و سـ س مـدل
پارادایمي آن را بر اساس روابط علي موجود ارائه کرده است.
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شروع کار
شروع کار در نظریۀ زمينهاي با انجام مصاحبههاي عميق صورت ميگيرد .مدل ارائهشده در این
پژوهش حاصل تحليل عميق  38مصاحبۀ اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي در
کشور است که در فرایند مدیریتي تعاون روستایي استانها و کل کشور درگيرند .طول زمان
مصاحبهها بين دامنۀ زماني  20تا  631دقيقه متغير بود و در مجموع  6241دقيقه مصاحبه ،با
ميانگين  11دقيقه براي هر مصاحبه ،انجام گرفت .نتایج تحليل دادهها بر اساس مراحل سهگانۀ
کدگذاري ارائه شد و در مرحلۀ کدگذاري باز ،بيش از  368مفهوم و گزارۀ معنادار استخراج
شد .الزم به ذکر است تمام مراحل استخراج تئوري و فرایند کدگذاري به صورت دستي انجام
شده است؛ به این صورت که متن مصاحبهها به دقت بارها خوانده شده و کدها و گزارهها از
آن استخراج شده است .در مرحلۀ بعد  626مفاهيم متناظر از  368گزارههاي معنادار کلي
موجود در متن مصاحبهها استخراج شد .این مقولهها ارتباط مفهومي با همدیگر دارند و به
راحتي ميتوان آنها را دستهبندي کرد؛ در مرحله کدگذاري باز  31خردهمقوله از مفاهيم متناظر
بيرون کشيده شده است .مراحل تئوري سازي در نظریۀ زمينهاي در نماي شماتي
داده شده است.

نمودار  .1شماتیک فرایند استخراج تئوری برآمده از مصاحبههای پژوهش

زیر نشان
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پس از بررسي دقيقتر و پيوند بين مفاهيم خردهمقوالت 63 ،مقولۀ محوري به دست آمـد
که این مقوالت عبارت از :پيشبيني ابزاري در اجرا ،فرهنگسازي ،توانمندي بـومي ،مشـارکت
فعال ،توجيۀ ذينفعان عمومي ،اتكاي به خود ،بازخوردهاي مثبت ،بهينهسازي اقتصاد روستایي،
توسعۀ منابع ،همسویي منافع عمومي و فردي ،توسعۀ روستایي و خودکفـایي اسـت .بـا انتـزاع
بيشتر این مقوالت در مرحلۀ کدگذاري گزینشي ،مقولۀ هستهاي به شرو زیر ظاهر شد« :اجراي
موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي بر مبناي درگيري همـه جانبـه فكـري و عملـي مـردم و
مجریاني است که توسعه روستایي را معيـار اقتصـاد مقـاومتي و راه بـرون رفـت از مشـكالت
اقتصادي کل کشور ميدانند» ظاهر شد که بتواند تمامي مقوالت دیگـر را تحـت پوشـش قـرار
بدهد .جدول زیر نتایج تحليل دادهها را در مراحل سهگانه کدگـذاري نشـان مـيدهـد .پـس از
طرو مقوالت ،مقولۀ هستهاي و نهایتاً مدل پارادایمي به تصویر کشيده ميشود.
جدول  .1خروجی مراحل سهگانۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
مفاهیم متناظر

خردهمقوالت

همسویی با
بستر فرهنگی

گستردگي تعاون روستایي .عموميت تعاون ی مزیت است .ارتقاي فرهنگ کار روستایان.
تقویت روحيه مسئوليتپذیري .جذب فارسالتحصيالن کشاورزي در تعاونيهاي روستایي.

توسعۀ فرهنگ
تعاون

خریدهاي تضميني براي رفع نگرانيهاي کشاورزان .اصالو الگوي مصرف و توليد .تأکيد بر
قابليتهاي توليدي منطقه .سرمایهگذاري بر توليدات کشاورزي .توسعۀ توليدات موجود
توسعه از طریق کشاورزي .ارتقاي کيفيت زنـدگي روسـتایيان .افـزایش سـوددهي از طریـق
توليد .ارتقاي کيفيت محصوالت با روشهاي علمي
همكاري و تعامل با مؤسسات تعاوني .کشـاورزي کـاربر ،درهـمتندیـدگي اندیشـه و عمـل
کارگزاران اجرایي .همفكري مجریان با روستایان .سازماندهي مشارکت مردم در امر توسـعۀ
روستایي
گسترش و اجراي برنامههاي کاربردي فناوري ارتباطات و اطالعات .همكاري و مشـارکت.
تسهيل و تشویق همكاري جمعـي .نهادینـه کـردن مشـارکت در جوامـع روسـتایي .جلـب
مشارکت مردمي در برنامهریزيهاي گوناگون
جلب همكاري رسانههاي جمعي .افزایش آگاهي عمـومي نسـبت بـه اصـول و ارزشهـاي
تعاون .آگاهي بخشي از اجراي موفق خطمشيها .برگزاري دورههاي آموزشي عمومي

وجود امکانات
و زیرساخت

پیشبینی
ابزاری در
اجرا

توسعهخواهی
همگانی

تولید بومی
سودآوری
عمومی

فرهنگسازی

توانمندی
بومی

درگیری ذهنی
و عاطفی
مشارکت فعال
جلب همکاری
فعال
شفافیت منافع
عمومی

توجیه
ذینفعان

اجرای موفق خطمشیگذاری تعاون روستایی بر مبنای درگیری همه جانبه فکری و عملی مردم و مجریانی است که
توسعه روستایی را معیار اقتصاد مقاومتی و راه برون رفت از مشکالت اقتصادی کل کشور میدانند

ویژگيهاي خطمشي خوب مفيد بودن در عمل و سادگي در اجراست .سازماندهي براي
خطمشي گذاري تعاون روستایي .ی خطمشي خوب قابليت اجرایي قریبالوقوعي دارد.
داشتن قابليت اجرایي .عدم پيچيدگي.
توسعۀ آموزش .داشتن اطالعات عمومي الزم براي انجام فعاليـت اقتصـادي ماننـد خریـد و
فروش ،توليد ،بازار .آموزش اجباري مجریان خط مش .اجراي برنامههاي آموزشي متناسب.
گام نخست در برنامهریزي خطمشي گذاري تعاون روستایي شناخت مسائل خـا منطقـه
است .توجه به آموزش.
داشتن اعتماد به نفس و خودباوري .داشتن توان تصميمگيري با توجه بـه شـرایط مكـاني و
زماني .داشـتن صـبر و اسـتقامت الزم بـراي مقاومـت در برابـر مشـكالت .داشـتن روحيـه
سختکوشي و همكاري مردمي براي تحقق اهداف.
فرهنگسازي در راستاي توليد .توجه بـه قابليـتهـاي فرهنگـي مـردم .شـناخت روحيـات
فرهنگي .عدم تناقض سياستها با فرهنگ جامعه.

سهولت اجرایی

مقوالت
محوری

مقولۀ هسته
نهایی
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توجيه نقش تعاون روستایي در تحقق عدالت اجتماعي .اولویت دادن به مردم .پيشتازي
اقتصاد دانش بينان .لزوم توجه به پيشرفت توأم با عدالت .تعریف خطمشي به عنوان ی
الگوي کارآمد .دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله
حمایت از توليدات داخلي و ملي .تأمين رشد پویا و بهبود شاخصهـاي اقتصـادي .توسـعۀ
عمليات اقتصادي .افزایش بهرهوري.
خودکفایي بومي
توسعۀ پایدار ،تقویت خودباوري و خوداتكایي .پایداري از طریق خوداتكایي .ارتقـاي تـوان
مدیریتي ،مالي و اعتباري شبكه تعاون روستایي .توانمندسازي نيروي کار
تأکيد بر ارتقاي درآمد روستایيان .پيادهسازي و اجـراي نقشـه جـامع علمـي کشـور .سـهيل
مقررات و گسترش مشوقهاي الزم .تعریف و ارائـه الگوهـاي موفـق .توجيـه آینـدهنگـري
طروها و خط مشها
تأکيد بر احترام و همگرایي کارگزاران تعاون روستایي .وجود حسن رابطه بين اعضاي تعاون
روستایي .تأکيد بر تصميماتي بر پایه نفع رساندن به کشاورزان .تكریم روستایيان و
کشاورزان .تكریم محيط زیست
کاهش دخالت دولت در تعاون .آمادگي در مواجه با چالشها .تقویت بنيه مالي تعـاونيهـا.
اصالو اساسنامه تعـاونيهـاي روسـتایي .طرحـي و اجـراي سيسـتم ارزشـيابي عملكـرد و
شرکتهاي اتحادیههاي تعاون .غلبه بر تعدد و تصديگري در تعاون روستایي
کم به ماندگاري روستایيان در روستاها .محور قرار دادن رشد و بهرهوري در روستا .رونق
گردشگري روستایي .تقویت عوامل توليد .توسعۀ بازارهاي محلي
حذف واسطهها و دالالن .بازاریابي .به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي
اقتصادي .تقویت رقابتپذیري اقتصاد .امنيت قانون و حفظ حقـوق افـراد و منـافع آنهـا .در
اختيار قرار دادن تسهيالت بانكي براي تعاون روستایي
بها دادن به تعاون روستایي .خودگرداني تعاون روسـتاها .بـه فعليـت درآوردن اسـتعدادهاي
تعهد و تداوم آن در کارمندان و مجریـان .قـدرت ظرفيـت نـوآوري .توسـعۀ سياسـتهـاي
اقتصادي مقاومتي
انتشار کتب و نشریات ضروري .افزایش قابليتهاي توليدي در روستاها .همكاري و تعامل
با مؤسسات آموزشي .اصالو الگوي مصرف به سمت مصرف بهينه .موفقيت سيستم توليدي
روستاها .توانمندي اقتصاد روستایي
ادغام نفع ملي با منافع فردي .حرکت از اقتصاد روستایي به سوي منافع ملي .تعامل سـازنده
بين گروهها .تعریف اقتصاد محلي به مثابه اقتصاد ملي
خطمشي خوب است که با تغيير یا تثبيت به افراد و سـازمان منفعـت برسـاند .پيـادهسـازي
منفعت فردي در راستاي ارتقاي صنعت ملي .همانندي توسعۀ بومي و توسعۀ ملي
استفاده از حداکثري منابع و ظرفيتهاي کشور .رسيدن به توسعۀ پایـدار .موفقيـت اجـراي
طرو هاي عمراني .مهاجرت معكوس از شهر به روستا .آبادي و به قابليت رسـاندن زنـدگي
روستایي .پيشرو بودن در توليد
تقویت فرهنگ کار و توليد .فرهنگ اشتغالزایي .توسعۀ تكنولوژيهاي توليدي .به کارگيري
فناوري پيشرفته .همكاري و تعامل با دانشگاهها
حمایت از توليد داخلي .حمایت از سياستهاي اقتصاد مقاومتي .افزایش توليد داخلي نهادها
و کاالهاي اساسي .تأمين امنيت .تأکيد بر افزایش کمي و کيفي غذا و درمان
صادرات به جاي واردات .فرصت سازي بومي .مولد شدن اقتصاد بومي
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي با رویكرد جهادي .درونزایي اشتغال .اشتغال همه اعضاي
خانواده .توسعۀ مشاغل کوچ و متوسط .حرکت جهاد گونه اقتصادي

عمومی
مقبولیت ابزاری

استقالل مالی
اتکای به خود
شکوفایی
محلی
تجارب موفق
اجرا
اخالقی بودن

بازخوردهای
مثبت

رفع مشکالت
پویایی مبادالت
روستا
مردمی کردن
اقتصاد
افزایش
قابلیتهای
محیطی
افزایش
امکانات
اجرایی
همگرایی
پیوند منافع
خرد و کالن
گسترش
امکانات

بهینهسازی
اقتصاد
روستایی

توسعۀ منابع

همسویی منافع
عمومی و
فردی

توسعۀ
روستایی

ارتقای فرهنگی
تولید نیازهای
اساسی
کاهش واردات

خودکفایی

اشتغالزایی

نامگذاري مناسب مقولهها ،پرسيدن سؤاالت برانگيزنده ،مقایسـه و اسـتنتاج طرحـي نـو،
یك ارچه و واقعبينانه از انبوه دادههاي خام و سازماننيافته ،نياز بـه خالقيـت ویـژهاي دارد و بـا
توجه به خالقيت باید حساسيت نظري راهگشاي ادامه کار باشـد .حساسـيت نظـري از خـالل
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تجربۀ حرفهاي ،مطالعۀ متون ،تجربۀ شخصي و روند تحليل دادهها افزایش ميیابـد .حساسـيت
نظري از آن جهت مهم است که اساسـاً پـژوهش کيفـي و نظریـۀ مبنـایي در پـي معنـادادن بـه
دادههاست .در ادامه هر ی

از مقوالت معنادار با توجه به خالقيت و حساسيت نظري تحليل و

تفسير شدهاند.

مقولۀ هسته (مرکزی) :اجراي موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي در بستر پيشبيني
ابزارهاي اجرا و فرهنگسازي ،با درگير کردن ذينفعان عمومي و مجریان ،ضمن تسهيم آنان
در مشارکتي همهجانبه با استراتژيهایي چون بهينهسازي اقتصاد و توسعۀ منابع روستایي همسو
و همگرا ،به توسعۀ تعاون روستایي بر پایۀ توانمندي بومي و خودکفایي منجر ميشود.
آخرین مرحلۀ کدگذاري ،کدگذاري گزینشي است که در آن کدهاي بـه دسـت آمـده در
مرحلــۀ کدگــذاري محــوري را در ســطحي انتزاعــيتــر ادامــه مــيدهــد .هــدف از ایــن کــار،
یك ارچهسازي و پاالیش مقولههاي کسبشـده در مرحلـه کدگـذاري محـوري اسـت .در ایـن
مرحله است که شكلگيري و پيوند هر مقوله با سایر مقولهها شرو داده ميشود و مقولۀ هسـتۀ
نهایي به دست آمده که کل مفاهيم و مقولهها را در بر مـيگيـرد .بـا ترکيـب  63مقولـۀ اصـلي
پژوهش (پيشبيني ابزاري در اجرا ،فرهنگسـازي ،توانمنـدي بـومي ،مشـارکت فعـال ،توجيـه
ذينفعان عمومي ،اتكاي به خود ،بازخوردهاي مثبـت ،بهينـهسـازي اقتصـاد روسـتایي ،توسـعۀ
منابع ،همسویي منافع عمومي و فردي ،توسعۀ روستایي و خودکفایي) ،مقولـۀ هسـتۀ نهـایي در
مرحلۀ کدگذاري گزینشي ظهور کرد .با توجه به مقوالت عمـده و توضـيحات فـوق مـيتـوان

گفت مقولۀ؛ اجراي موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي در بستر پيشبيني ابزارهـاي اجـرا و
فرهنگسازي ،با درگير کردن ذينفعان عمـومي و مجریـان ،ضـمن تسـهيم آنـان در مشـارکتي
همهجانبه با استراتژيهایي چون بهينهسازي اقتصاد و توسعۀ منابع روستایي همسو و همگرا ،به
توسعۀ تعاون روستایي بر پایه توانمندي بومي و خودکفایي منجر ميشود ،ميتواند همۀ مباحث
اساتيد و خبرگان مزبور راجع به موفقيت اجرایي خط مشيگـذاري تعـاون روسـتایي را تحـت
پوشش قرار دهد و نيز جنبه تحليلي داشته باشد .بر اساس مقولۀ هستۀ نهایي که خـود برگرفتـه
و انتزاعشده از سایر مقوالت عمدۀ است ،اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي در
کل کشور در تجربۀ زیست خود شرایط علّي ،بستر و پيامدهاي اجراي موفق خطمشـيگـذاري
تعاون روستایي مبتني بر اقتصاد مقاومتي را تجربه ،درک و یا تصور ميکنند .آنهـا در شـرایط و
بستر تعاملي خاصي ،اجراي موفق این خطمشي را تبيين کردهاند کـه اگـر ایـن شـرایط در هـر
روستا و تشكل تعاوني مهيا شود ،انتظار موفقيتآميز اجراي خطمشها ،انتظار معقـولي خواهـد
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بود .اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي کشور بـه عنـوان کـارگزاران و مجریـان
برنامهریزيهاي خرد و کالن مدیریت روستایي و تعاوني فعاليت ميکنند که در موارد متعـددي
خود در موارد مدیریتي و اجراي استراتژی

آنها نيز سهيماند .از این رو آنان تشخيص دقيقي از

کارآمدي و اثرگذاري متغيرهاي مؤثر بر اجراي موفق خطمشيها دارنـد .همـانطور کـه از مـتن
مصاحبهها مشخص است ،اجراي موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي براي اقتصاد کل کشور
بسيار حساس و کارآمد است و از این رو الگوهاي بومي براي تبيين وضـعيت اجـراي صـحيح
این خطيمشها نيز کارآمدتر خواهند بود.
 ترسیم مدل پارادایمیدر مجموع یافتههاي پژوهش حاضر نشان دادند که اجراي موفق خطمشيهاي تعاون روسـتایي
بر پایۀ اقتصاد مقاومتي در مناطق مختلف در شرایطي مختلفي اتفاق ميافتد .اسـاتيد و خبرگـان
این حوزه رویكردهاي متفاوتي را براي اجراي موفق خطمشيگذاري تعاون روستایي معطـوف
به اقتصاد مقاومتي بيان کردهاند .همۀ آنها در تحققپذیري اجراي موفق خطمشيها ،اتفـاق نظـر
دارند ،اما هر کدام از رویكردي متفاوت به این مقوله نگاه کرده و پاسخهاي متفاوتي بـه سـؤال
اصلي پژوهش دادهاند .در ی

رویكردي کلي ميتوان همۀ یافتههـا را مـيتـوان در یـ

مـدل

پارادایمي براي فهم بهتر ترسيم کرد .همانگونه که در شكل  3مشاهده ميشود ،این مـدل داراي
بخشهاي شرایط علّي ،پدیده ،بستر ،شرایط مداخلهگر ،استراتژي و پيامد است.
پدیدۀ مرکزي این مدل ،اجراي موفق خطمشيهاي تعـاون روسـتایي همسـو بـا اقتصـاد
مقاومتي است که محور سؤاالت مصاحبه کيفي و اطالعات نظري و مفهومي اساتيد و خبرگـان
این حوزه است .همچنين در این مدل شرایط علّي شـامل دو مؤلفـه توجيـۀ ذينفعـان عمـومي
اجراي خطمشيها و اتكاي به خود است .توجيۀ ذينفعان عمومي اجراي خطمشيها شامل دو
خردهمقولۀ شفافيت منافع عمومي و مقبوليت ابزاري اسـت؛ ایـن مقولـه مـيتوانـد در افـزایش
آگاهي عمومي براي اجراي خطمشيهـاي تعـاون روسـتایي بـا برگـزاري دورههـاي آموزشـي
عمومي و آگاهيبخشي توجيه باالیي داشته باشد.
در مورد مقولۀ اتكاي به خود باید گفت این شرایط براي مردم باید توجيه شود که اجراي
موفق خطمشيهاي تعاون روستایي همسو با اقتصاد مقاومتي به خودکفایي مردم منجـر خواهـد
شد .شرایط علي در مدل پارادایمي پژوهش ميتواند بـه صـورت مسـتقيم و غيـر مسـتقيم بـر
اجراي موفق خطمشگذاري تعاون روستایي تأثير بگذارد .شرایط علـي بـا اثرگـذاري مسـتقيم
خود ميتواند موفقيت اجراي این خط مشها را تضمين کنـد .ایـن شـرایط (توجيـۀ ذينفعـان
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عمومي اجراي خطمشيها و اتكاي به خود) همچنين ميتواند بر بسترهاي (پيشبيني ابزاري و
فرهنگسازي) اجراي موفق خطمشيها اثر مستقيمي داشته باشد .شرایط علي بـر اسـتراتژيهـا
(بهينهسازي اقتصاد روستایي ،توسـعۀ منـابع و همسـویي منـافع عمـومي و فـردي) و پيامـدها
(توانمندي بومي ،توسعۀ روستایي و خودکفایي) اثر مستقيمي دارد.
عالوه بـر شـرایط علـي در مـدل پـارادایمي نقـش بسـترهاي موجـود در اجـراي موفـق
خطمشيهاي تعاون روستایي مهم است و باید دید این اجرا در چه بسـتري رخ مـيدهـد .بـر
مبناي یافتههاي کيفي حاصل از مصاحبههاي پژوهش پيشبيني ابزاري با دو خردهمقولۀ سهولت
اجرایي و وجود امكانات و زیرساخت و فرهنـگسـازي بـا سـه خـردهمقولـۀ توسـعهخـواهي
همگاني ،همسویي با بستر فرهنگي و توسعۀ فرهنگ تعاون بـر اجـراي موفـق خـطمشـيهـاي
تعاون روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي اثر مستقيمي دارند .بسترها عالوه بـر اثـر مسـتقيم بـر
اجراي خطمشيها بر استراتژيهاي اجرایي نيز اثر دارند.
از دیگر مؤلفههایي که از آن به عنوان شرایط مداخلهگر یاد مـيشـود ،مشـارکت فعـال و
بازخوردهاي مثبت است؛ این مقوله ميتواند بر اجراي موفق خطمشيهاي تعاون روسـتایي بـر
مبناي اقتصاد مقاومتي اثر شتابدهنده یا بازدارنده داشته باشد .مشارکت فعال دو بعـد درگيـري
ذهني و عاطفي و جلب همكاري فعال دارد که این دو مقولـه از ترکيـب تعـداد زیـادي گـزارۀ
معنادار مرتبط با مشارکت و مشارکتجویي افراد حاصل شده است .بازخوردهاي مثبت نيـز بـه
عنوان دیگر مؤلفۀ مهم شرایط مداخلهگر از سه خردهمقولۀ تجارب موفق اجرا ،اخالقي بـودن و
رفع مشكالت تشكيل شده است .بخش مهم مدل پـارادایمي پـژوهش ،اسـتراتژي هـایي بـراي
اجراي موفق خطمشيهاست .مهمترین استراتژيها براي اجراي موفق خـطمشـيهـاي تعـاون
روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي شامل بهينهسازي اقتصاد روستایي ،توسعۀ منابع و همسـویي
منافع عمومي و فردي است .این سه استراتژي مهم در مدل پـارادایمي دو نقـش عمـده دارنـد:
نخست اثر مستقيم آنها بر اجراي موفق خطمشيهـاي تعـاون روسـتایي اسـت کـه پيامـدهایي
همچــون توانمنــدي بــومي ،توســعۀ روســتایي و خودکفــایي بــه همــراه دارد .در نهایــت ایــن
استراتژيها به دستيابي به سياستهاي اقتصـاد مقـاومتي منجـر مـيشـوند .در متـون مـدیریتي
استراتژي مهمترین ابزار الگوهاست؛ در همين مدل نيز همسویي منافع عمومي و فردي یكي از
مهمترین استراتژيها براي اجراي موفق خطمشي هاست .بـر ایـن اسـاس اگـر سـطح فرهنـگ
جامعۀ روستایي به درجه اي برسد که در آن منـافع افـراد بـا منـافع ملـي گـره بخـورد ،اجـراي
سياستهاي تعاون مبتني بر اقتصاد مقاومتي به صورت تضميني اجرا ميشود.
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در نهایت مدل پارادایمي پژوهش باید پيامدهایي همسو با پدیدۀ مرکزي پـژوهش داشـته
باشد .مهمترین پيامدهاي مورد انتظار در تبيين اجراي موفق خـطمشـيهـاي تعـاون روسـتایي
مبتني بر اقتصاد مقاومتي ،توانمندي بومي با خردهمقـوالت توليـد بـومي و سـودآوري عمـومي
است .هرچند این پيامد خود فينفسه مطلوب است ،بر اجراي موفق سياستهاي تعـاون مبتنـي
بر اقتصاد مقاومتي اثر مستقيمي دارد .از دیگر پيامدها ميتوان به توسعۀ روستایي اشاره کرد کـه
شامل گسترش امكانات و ارتقاي فرهنگي است .توسعۀ روستایي نيز به مانند توانمنـدي بـومي
هم نتيجه و هم علت است .توسعۀ روستایي هرچند هدف همۀ خطمشيهاي توسعۀ روسـتایي
است ،خود باعث اجراي موفق خطمشيهاي تعاون روستایي بـر مبنـاي اقتصـاد مقـاومتي نيـز
ميشود .عالوه بر توسعۀ روستایي خودکفایي نيز داراي چنين وضعيتي است.

شکل  .2مدل پارادایمی پژوهش

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف کشف برساختهاي شخصي اساتيد و خبرگان از اجراي خـطمشـيهـاي
تعاون روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي طراحي شد و نتایج بر اساس سه مرحلۀ کدگذاري بـا
بيش از  626مفهوم 31 ،مقولۀ فرعي 63 ،مقولۀ اصلي و ی

مقولـۀ هسـته بـه دسـت آمـد63 .
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مقولۀ به دست آمده شامل پيشبيني ابزاري در اجرا ،فرهنگسازي ،توانمندي بـومي ،مشـارکت
فعال ،توجيه ذينفعان عمومي ،اتكاي به خود ،بازخوردهاي مثبت ،بهينهسازي اقتصاد روستایي،
توسعۀ منابع ،همسویي منافع عمومي و فردي ،توسعۀ روستایي و خودکفایي است که بـا انتـزاع
بيشتر این مقوالت در مرحلۀ کدگـذاري گزینشـي ،یـ

مقولـۀ هسـته بـه نـام «اجـراي موفـق

خطمشيگذاري تعاون روستایي در بستر پيشبيني ابزارهاي اجـرا و فرهنـگسـازي ،بـا درگيـر
کردن ذينفعان عمومي و مجریان ،ضمن تسهيم آنان در مشارکتي همهجانبه با اسـتراتژيهـایي
چون بهينهسازي اقتصاد و توسعۀ منابع روستایي همسو و همگرا ،به توسعۀ تعاون روستایي بـر
پایۀ توانمندي بومي و خودکفایي منجر ميشود» ظاهر شد که ميتواند تمامي مقوالت دیگـر را
تحت پوشش قرار بدهد.
در کل ،محقق به دنبال چارچوبي نظري از برساخت اساتيد و خبرگان خـطمشـيگـذاري
تعاون روستایي در کشور بـوده اسـت .پـيشفـرض ایـن مطالعـه ایـن بـود کـه اجـراي موفـق
خطمشيهاي تعاون روستایي بر مبناي اقتصاد مقاومتي بـه عنـوان راهبـردي هدفمنـد و کنشـي
تعاملي در بين اساتيد و خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي کشور بوده است و بـه همـين
دليل محقق به دنبال کشف این برساخت بوده است .یافتههـاي تحقيـق نشـان دادنـد اسـاتيد و
خبرگان خطمشيگذاري تعاون روستایي در کشور فرایند اجراي موفـق خـطمـشهـاي تعـاون
روستایي مبتني بر اقتصاد مقاومتي را چگونه ميبينند و براي تبيين آن چه اسـتداللهـایي ارائـه
ميدهند .تمامي مقوالت مورد نظر به دقت در مدلي پارادایمي ،شرایط علي تـا پيامـدهاي آن را
تدوین کرده است.
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