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چکیده
برای تبیین مقوله اجرای موفق خطمشی های تعاون روستایی ،نظریههای گوناگونی وجود دارد و باا توجاه باه
بستر متفاوت و چندگانه فرهنگی کشور به تنهایی نمیتوان هیچکدام را به عناوان چاارچون نظاری بارای ایان
پژوهش در نظر گرفت .بنابراین پژوهش حاضار باا هادر ارایا یاچ چاارچون نظاری و مادی پاارادایمی ا
برساختهای شخصی اساتید و خبرگان خطمشگذاری تعاون روستایی کشور به دنبای ارایه نظریه بومی در این
مینه است .روش پژوهش کیفی و ا نوع گراندد تئوری بوده که ا  02نفر ا اساتید و خبرگان خطمشیگذاری
تعاون روستایی مصاحبه های عمیق انجام شده است .نتایج نشان میدهد که چارچون نظری کشف شده حاصا
ا این پژوهش مطرح میکند که اسااتید و خبرگاان خاطمشایگاذاری تعااون روساتایی کشاور قابلیاتهاا و
پتانسی های باالیی برای تبیین اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی داشتهاند و
ا نظر آنان «اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روستایی در بستر پیشبینی ابزارهای اجرا و فرهنگسا ی ،باا
درگیر کردن ذینفعان عمومی و مجریان ،ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانباه باا اساتراتژیهاایی چاون
بهینهسا ی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا ،به توسعه تعاون روساتایی بار پایاه توانمنادی باومی و
خودکفایی منجر میشود» و اساساً سطح تعیین کنندگی اجرای موفق خطمشهای تعاون روساتایی در راساتای
اقتصاد مقاومتی منوط به مولفههایی چون؛ پیشبینی ابزاری در اجرا ،فرهنگسا ی ،توانمندی باومی ،مشاارکت
فعای ،توجیه ذینفعان عمومی ،اتکای به خود ،با خوردهای مثبت ،بهینهسا ی اقتصااد روساتایی ،توساعه مناابع،
همسویی منافع عمومی و فردی ،توسعه روستایی و خودکفایی است.
واژههای کلیدی :الگوی بومی ،سیاستگذاری ،تعاون روستایی ،اقتصاد مقاومتی.
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مقدمه و بررسی منابع

خط مشیگذاری یا سیاست گذاری عمومی در علم مدیریت به یک معنا به کار برده میشوند .خط مشیگذاری
در یک فرآیند ساده شامل سه مرحلهه اصهلی تهدوین ،اجهرا و ارزیهابی اسهت ( .)43مطالعها خهط مشهی تهاریخی
طوالنی ،ولی گذشتهای کوتاه دارند؛ به این معنها کهه خهط مشهیههای دولهت در سهده گذشهته موضهو مطالعها
فراوانی بوده ،ولی بررسی منظم آنها به چند دهه گذشته باز میگردد (

 .)Brewer & Deleon,تهدوین خهط

مشیها عموماً توسط حاکمیت و قانونگذاران انجام میگیرد و به مجریان ابالغ میشود .هرچند ابهالغ خهط مشهی
اطمینانی در اجرای آن ایجاد نمیکند ،اما اجرای صحیح خط مشی نیازمند تعههدا فعهال همهه سهرمایهگهذاران و
برنامهریزان درگیر و به اشتراکگذاری منابع مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت خهط مشهی اسهت ( Huang et al.,

) .پس از مطرح شدن یک مسأله عمومی در دستور کار دولت ،طرح انتخها ههای مختلهب بهرای حهل آن و
گزینش یک تصمیم توسط نهاد سیاستگذار ،آنجه باقی میماند ،اجرای آن تصمیم اسهت .ایهن مرحلهه از چرخهه
خط مشی ،اجرای خط مشی است که میتوان آنرا به صور فرآیندی که در آن برنامهها یا خط مشیهها بهه اجهرا
گذاشته میشوند ،تعریب کرد؛ مرحلهای که نشان میدهد خط مشیها چگونه عملی میشوند (

 .)Hill,اجرا

در مراحل آخر فرآیند خط مشیگذاری قرار دارد که معموالً کمتر دیده میشود و اغلب مورد غفلت واقع شهده و
با کم توجهی مواجه میشود .بعضی از نویسندگان با اغماض و کم دقتی بیان میکنند که تصهمیمههای خهط مشهی
توسط بوروکرا ها و کارمندان به صور خودکار اجرا میشود .در حهالی کهه ،واقعیهت ایهن اسهت کهه مقامها
رسمی ،اجرای خط مشیها را از طریق سازمانهای مناسب دولتی و غیر دولتهی انجهام مهیدهنهد (دانشهفرد:1333 ،
 .)23اداره امور هر کشور بر اساس خط مشیهای اساسی و عمومی آن کشور صور میگیرد .خط مشیهها بهرای
اجرا نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خهط مشهیههایی را کهه بهه تصهویب پارلمهان مهیرسهد ،قهانون
مینامند (زار پورنصیرآبادی و همکاران.)131 :1331 ،
میزان اثربخشی انوا و اجرای خط مشی گذاری با یکدیگر متفاو هستند و برای افزایش اثربخشی هر نهو اجهرا
باید به شاخصهای مختلب توجه نمود (معمارزاده طهران و همکاران .)13 :1331 ،در اجرای خط مشی یها قهانون،
موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمیشود (زار پورنصهیرآبادی
و همکاران .)131 :1331 ،اجرای ناقص خط مشیهای عمومی از مشکالتی است که تمامی کشورها ،ههم پیشهرفته
و هم در حال توسعه ،با آن مواجه هستند (رجببیگی .)33 :1331 ،در کل اجهرای خهط مشهیههای عمهومی یهک
فرصت بالقوه برای شرو غلبه بهر موانهع نههادی اسهت (

 .)McLaughlin & Krantzberg,در مسهیر اجهرای

کامل خط مشیهای عمهومی ،موانهع متعهددی وجهود دارد کهه شهامل سهه دسهته کلهی عوامهل بازدارنهده ناشهی از
سیاستگذاری ،عوامل بازدارنده ناشهی از محهیط و عوامهل بازدارنهده ناشهی از سهاختار هسهتند .در سیاسهتگهذاری
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اشتباه ،شکست اجرای خط مشیهای عمومی را در پی دارد .اشتباهاتی که در سیاستگذاری صهور مهیپهذیرد،
خود ناشی از عوامل گوناگونی است که همه آنها را میتهوان در چههار بخهش ههد گهذاری مهبهم و غیرواقعهی؛
نادرستی نظریه خط مشی؛ کمبود تعهد سیاستگذاران نسبت به اجرای خهط مشهی؛ و نبهود توافهق همگهانی بهر خهط
مشی اتخاذ شده خالصهه کهرد .در عوامهل بازدارنهده محیطهی حهوادر غیرمترقبهه؛ کمبهود زمهان و منهابع؛ کمبهود
حمایتهای عمومی؛ و فناوری نامتناسب مورد نظر است و در نهایت دسته سوم از عوامل بازدارنهده اجهرای کامهل
خط مشی را عوامل ساختاری تشکیل میدهد .این عوامل مربهو بهه ضهعب سهاختار اجرایهی اسهت و شهامل نبهود
استقالل نسبی در ارکان اجرایی؛ مشخص نبودن وظایب و مسهوولیتهها؛ کمبهود ارتباطها ؛ و نبهود نظهام ارزیهابی
عملکرد است (رجببیگی .)33 :1331 ،همچنین در حوزه مدیریت ،برای بقا روشههایی بهرای اجهرای بهتهر خهط
مشیها نیاز است که از طریق اندازه گیری اثرا مخدوش آنها را کاهش داد (

.)Kenbeek et al,

در هر سیستم و نظام اجتماعی خط مشهای زیادی وجود دارد که اجرای آنها ،نقش مهمی در رضهایت عمهومی
و دستیابی به اهدا

نظام اجتماعی ایفا می کند .یکی از حهوزه ههای مههم نظهام اجتمهاعی تعهاون اسهت .تعهاون در

مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشهارکت افهراد بهرای ایجهاد سهازمانی اقتصهادی بها قبهول اصهولی اسهت کهه
سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد میکند .هد

تعاون جمع ارزشهای اخالقی همراه با اههدا

اقتصهادی و

اجتماعی و رفع نیازهای مشترک افراد است (همتیراد .)4 :1333 ،بنهابراین شهبکه تعهاونیههای روسهتای در قالهب
شبکهای بسیار قوی و نیرومند با گستردگی قابل توجه و مشارکت قشر عظیم روسهتا یان تشهکیل شهده و بهه عنهوان
یک نهاد خدماتی دارای اهمیت است .تعاونیهای روستایی به عنهوان یهک واقعیهت انکارناپهذیر در طهول دو قهرن
گذشته حضور چشمگیر خود را درتمامی صحنههای اقتصادی -اجتماعی حفظ کهردهانهد .خهط مشهیههای تعهاون
روستایی در  31ماده قانونی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان سیاسهتههای کلهی تعهاون روسهتایی
گنجانده شده اند که اجرای کامل و دقیق آن به منزله دستیابی مناطق روستایی به توسهعه و برابهری خواههد بهود .بهر
همین اساس مساله اصلی این پژوهش این نکته است که بعد از گذشت دههها از تدوین خطمشی های کلی تعهاون
روستایی که بر مبنای اقتصاد مقاومتی نیز هستند ،اما وضعیت روستاها و تعاونهای روستایی بهبودی نداشته اسهت و
بر اساس آمار سازمان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی حدود  31درصد تعاونیههای موجهود راکهد یها غیرفعهال
هستند (خبرگزاریمهر1331 ،؛ بازار خبر1333 ،؛ روابط عمومی اداره کل تعاون خراسان رضوی ،بهمن ماه 1331؛
خبرگزاری تسنیم 11 ،اسفند  .)1331بنابراین اگر اجرای این خط مشیها با موفقیت همرا باشهد ،عهالوه بهر فعالیهت
همه این واحدهای تعاونی شاهد رشد اشتغال و رشد کلی کشور خواهیم بود .در واقع ،تعاونیها بهترین سهازو کهار
برای توسعه پایدار و عادالنه محسو میشوند (همتیراد .)1 :1333 ،هد

آرمانی این پهژوهش تسههیل و تسهریع

در فرایند رسیدن به چشمانداز حوزه تعاون در افق برنامه  1414است که در آن پیشبینی شده اسهت جامعهه ایرانهی
56
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فعال ،مسوولیتپذیر ،دارای انضبا و روحیه تعاون باشد عالوه بر این عدالت اجتماعی ،فرصتههای برابهر ،توزیهع
مناسب درآمد از ویژگی های دیگر مرتبط با بخش تعاون است که در سهند چشهم انهداز مهورد توجهه قهرار گرفتهه
است .بنابراین کشور با وجود داشتن تعداد زیادی تعاونی به ویژه در حوزه تعاون روستایی ،هنهوز شهاهد توسهعهای
ال بها مشهکل مواجهه بهوده و چشهمانهدازها و
فراخور نبوده است و به نظر میرسد که اجرای این خط مشهی هها عمه ً
اهدا

تعاون روستایی به خوبی محقق نشده است .در همین راستا این پژوهش در نظر دارد به روش کیفی الگویی

بومی برای اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقهاومتی بهه روش گرانهدد توهوری یها
داده مبنا 1با مصاحبه از اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی ارایه نماید.
مشارکت در تعاونیهای روستایی از طریق درگیر شدن فعال اعضا در سیاستگذاریها و تعیین خهطمشهیهها و
برنامهها ،همچنین نظار بر اجرای فعالیتها معنا پیدا میکند .متناسب با اصول و ارزشهای تعاون ،نقش اعضها در
تصمیم گیریهای تعاونیها برجسته و تعیین کننده است (سایت وزار تعاون .)1331 ،مجمع عمومی سازمان ملل
در قطعنامه  43/111مورخ  23دسامبر  1334تصدیق کرد کهه تعهاونیهها عضهو جهداییناپهذیر توسهعه اقتصهادی و
اجتماعی در همه کشورها هستند (همتیراد.)33 :1333 ،
می توان گفت تعاون ،وسیله ای است برای افزایش و توزیع مجدد فرصهتههای مشهارکت در تصهمیم گیهریههای
اجتماعی و همیاری در توسهعه و بهرمنهدی از آثهار آن بهه ویهژه آن کهه مشهارکت مردمهی در برنامهه ریهزی ههای
گوناگون برای توسعه روستایی ،امری اجتنا ناپذیر است .زیرا اجرای هرگونه برنامه عمران و توسعه در روسهتاها،
بدون همیاری و مداخله مسهتقیم و خهود خواسهته مهردم محهل ،ناکهام خواههد شهد .مشهارکت فعهال و خودجهوش
روستاییان نیز مستلزم اگاهی یافتن آنان از ره آورد طرح های توسعه است .همچنین برای دسهتیابی بهه یهک توسهعه
پایدار در مسیر توسعه یافتگی کشورمان نیازمنهد بهازنگری در قهوانین اقتصهادی بها توجهه بهه سیاسهتههای اقتصهاد
مقاومتی در مجلس شورای اسالم ی هستیم .باید مسهیر کنهونی را تغییهر دههیم و بها اسهتفاده از ظرفیهت ههای بخهش
خصوصی و تعاونی به یک اقتصاد پایدار بر مبنای حضور مردم دست پیدا کنیم (جاللپور .)3:1331 ،مردمی کهردن
اقتصاد مولفه اصلی درون گرا کردن اقتصاد مقاومتی است و بخش تعاون باالترین ظرفیت هها را بهرای دسهتیابی بهه
اقتصاد مقاومتی دارد (عبدالهی .)3:1331 ،از طرفی پس از ابالغ سیاستههای کلهی اقتصهاد مقهاومتی توسهط مقهام
معظم رهبری در بهمن  1332این الگو تاکید خاصی بر زمینه سازی جهت نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصهادی در
تحقق حماسه اقتصادی دارد .در این سیاستهها بهر بهه حهداکثر رسهاندن مشهارکت آحهاد جامعهه در فعالیهت ههای
اقتصادی و همکاری های جمعی تاکید شده است (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی).
مهاتما گاندی رهبر فقید آزادی هند با درک این مهم ،راه ترقی یک کشور را در دو اصل می دانست:
Granded theory

1

طراحی مدلی برای اجرای خطمشهای تعاون روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

-1خوداتکایی روستایی -2مشارکت و خود یاری روستایی
به عقیده گاندی،یگانه وسیله نجا کشور  ،قربهانی کهردن نفهس خهویش و فهداکاری و خهدمت هریهک از افهراد
جامعه به دیگران اعم از فقیر و غنی است .ایجاد سهازمان ههای از پهیش تعیهین شهده ،بهدون در نظهر گهرفتن ابتکهار
روستا یان نه تنها به توسعه کمک نمیکند  ،بلکه در جهت مخالب آن است ،با دست کهم نیرویهی خنثهی خواههد
بود .البته این مشارکت باید دو نتیجه را در پی داشته باشد-1 :منافع مسهتقیم محرومهان جامعهه را تهامین کنهد-2 .بهه
صور فعالیتی اشتغال آفرین و درآمدزا در سطح روستاها در آید .تعاون و مشارکت جمعی در فرهنگ روسهتایی
کشور ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است .با این حال ،مهمترین مشهکل ،فهرا راه توسهعه تعهاونیههای روسهتایی،
مسأله ضعب مالی روستاییان است که دولت و سیستم بانکی با کمکهای حمایتی خهود مهیتواننهد ایهن نقیصهه را
رفع کنند .چنین مسأله ای ،آثار مثبتی در پی خواهد آورد .زیرا گسترش فعالیت ههای تعهاونی روسهتایی ،رهگشهای
بسیاری از مشکال اقتصادی جامعه خواهد بود (مالکی .)14 :1332 ،این تحقیق و سایر تحقیقا مشهابه در سهطح
کشور سبب می شودتا مدلی برای طراحی اجرای خط مشی گذاری در تعاونی های روستایی زمینه توسهعه پایهدارو
مسا ل و مشکال آنها در راستای اقتصاد مقاومتی شناخته شده و راه حل های مناسبی برای برطر

کردن آنهها بهه

دست می آید .بنابر آنچه اشاره شد ،این پژوهش از دو بعهد دارای اهمیهت اسهت .در بعهد کهاربردی الگهوی بهومی
تدوین شده از روش اجرای خط مشیهای عمومی مرتبط با توسعه روستایی میتواند به بهبود سیاستهها و اجهرای
مناسب آنها منجر شود که نتیجه کلی آن تبلور اقتصاد مقاومتی است .از بعد نظری نیز نتایج این پهژوهش مهیتوانهد
در توسعه علم و استفاده حوزههای مختلب مدیریتی و علوم انسانی مفید واقع شود.
اجرای خط مشی ،به اعمالی گفته میشود که توسط افراد یا گهروهههای اجتمهاعی و یها اداری بهرای دسهتیابی بهه
اهدا

مندرج در بیانیه خطمشی و مذاکرا قبل از تصویب دارد .بهه طهور کلهی ،فعالیهتههای مهرتبط بها اجهرای

خطمشی عبارتند از؛ شناسایی مجریان ،تعیین حدود مسوولیتها و اختیارا مجریان ،توزیع منابع و سهایر اقهداما
پشتیبانی ،نظار بر فعالیتهای مجریان  .در نگاه اول تصور میشود فعالیتهای اجرا ،پس از تصویب خطمشی بهه
طور خودکار و پیوسته از طریق موسسا دولتی و اقتدار خطمشیگذاری ،به سهادگی پیهاده مهیشهوند (دانشهفرد،
 .)24 :1333همچنین بعد از آنکه یک مسأله در دستور کار قرار میگیرد ،بعهد از طهرح انتخها ههای گونهاگون و
گزینش یکی از آنها ،آنچه در نهایت باید انجام شود ،اجرای آن تصمیم اسهت ،ایهن مرحلهه را اجهرای خهط مشهی
مینامند (الوانی و شریبزاده.)131 :1333 ،
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در حالی که اجرا نه ساده است و نه خودکار؛ اغلب بین تصویب قوانین و مقررا و بهه کهارگیری آنهها شهکا
بزرگی قرار دارد .این شکا
( ،)2111برای پر کردن شکا

از طریق خهطمشهی گهذاران ممکهن اسهت بزرگتهر و ررفتهر شهود .منکینهز و اسهتیل

1

میان طراحی و اجرای خط مشیها به چنهد راهکهار در پهژوهش خهود رسهیدهانهد؛

ساده نگه داشتن خط مشی ،واقعگرا بودن خط مشی ،مذاکره پیرامون مسأله اصلی ،به کارگیری جدی خهطمشهی،
خهطمشهیهها و اولویهتهها ،نظهار مسهتمر اجهرا و ایجهاد

توسعه ارتباطا  ،تخصیص درست منابع ،بیهان شهفا

ظرفیتهای جدید اجرا (دانشفرد .)24 :1333 ،اجرا در مراحل آخر فرآیند خطمشیگذاری قرار دارد کهه معمهوالً
کمتر دیده میشود و اغلب مورد غفلت واقع شده و با کم توجهی مواجه میشود .بعضی از نویسندگان بها اغمهاض
و کم دقتی بیان میکنند که تصمیمهای خط مشی عمهومی توسهط بهوروکرا هها و کارمنهدان صهفی بهه صهور
خودکار اجرا میشهود .در حهالی کهه ،واقعیهت ایهن اسهت کهه مقامها رسهمی ،اجهرای خهطمشهیهها را از طریهق
سازمانهای مناسب دولتی و غیر دولتی انجام میدهند (دانشفرد.)21 :1333 ،
از طرفی دیگر اجرا تعامل بین هد

گذاری و اعمال و اقداماتی که در جهت حصول به آنها طرح ریهزی شهده،

است .همچنین اجرا قدر و توان ایجاد پیوندهای متوالی در زنجیره روابط علی به صورتی کهه نتهایج مطلهو بهه
دست آید ،است .اجرا به عنوان یک فرایند تعاملی بین آنچه شخص خواهان آن است و روشهایی که دستیابی بهه
آن ممکن است تلقی میشود به بیان دیگر مفهوم ما از اجرا فعالیتهایی است که به طهور مسهتقیم خهطمشهی را بهه
انجام میرساند .دو دسته از فعالیت ها قابل توجهاند که شامل تفسهیر و سهازماندهی اسهت .تفسهیر ترجمهان زبهان و
نوشتار خط مشی به سوی جهت گیری های قابل قبول است .سازماندهی ایجاد واحدها و روشهای انجام و اجرای
خط مشی مورد نظر است (هاولت1311 ،؛ الوانی و شریبزاده.)131 :1333 ،
رویکردهای اجرای خط مشی عمومی
دیدگاههای موجود در زمینه اجرای خط مشیها را می توان به دو گروه کلی کالسیک و جدید تقسیم نمود( .اندرسون،2
.)33 :2111
 -1رویکرد کالسیچ

در مدل کالسیک اجرا سیستم اداری به صور

یک مجموعه مکانیکی در نظر گرفته میشود که دارای سه

خصیصه است (پلتیر -1 :)313-313 :2114 ،3عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانهای اداری در سلسله مراتبی
متمرکز مشغول فعالیت هستند .مبنای این نظر تعلیما

ماکس وبر 4به عنوان اولین دانشمندی است که سعی در

ارا ه یک تووری سیستماتیک در زمینه سازمان بوروکراتیک نموده است .وبر سیستم اداری بوروکراتیک را نقطه
1

Mankins and Steele
. Anderson
3
. pelletier
4
. Veber
2
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اتکای اقتدار قانونی برای رسیدن به اهدا
قدر

خود معرفی نموده و آن را به عنوان ساختاری که به وسیله رأس هرم

کنترل میگردد ،معرفی مینماید .عناصر تشکیل دهنده رأس هرم گروه کوچک تصمیمگیران سیاسی

هستند که سیاستهای آنها با جدیت به وسیله عناصر اداری تابع و فرمانبر اجرا میگردند2 .ه ویژگی دوم از سوی
ویلسون 1استاد علوم سیاسی و ر یس جمهور ایاال متحده امریکا ارا ه شده است .از دیدگاه ویلسون نظام سیاسی
از نظام اداری کامالً مجزا بوده و هر یک از فعالیتهای خاص خود را انجام میدهند؛ بدین گونه که دولت
طرحها را ارا ه داده و سیستم اداری آنها را اجرا مینماید .در این نگاه بوروکرا ها افرادی بیطر  ،حرفهای،
غیر سیاسی در نظر گرفته شدهاند (اندرسون.)34 :2111 ،
 -3در مدل کالسیک اجرا ،نگاه ابزاری تیلور 2نسبت به عوامل اجرا پذیرفته میشود .تیلور پیشگام در نظریه
مدیریت علمی ،عامل نیروی کار در چرخه تولید بوده و تشخیص خصوصیا ارگانیسم انسانی را به سان تشخیص
کارکردهای یک ماشین ممکن دانسته و در مطالعا

خود به دنبال باال بردن کارایی ارگانیسم انسانی با به

کارگیری او به بهترین نحو در فرایند تولید است (وحید .)1 :1311 ،در بینش کالسیک تمایزی اساسی میان
طراحی یک خط مشی و اجرای آن وجود دارد .به عالوه ،مرحله اجرا بعد از مرحله تعیین سیاست قرار دارد .به
عبار

دیگر ،یک سیاست همراه با اجرا شکل نمیگیرد؛ بلکه قبل از اجرا از ساختار معینی برخوردار است

(هاولت و رامش .)231 :2113 ،3مدل کالسیک اجرای سیاستگذاریهای عمومی رفته رفته با انتقادهای جدی
مواجه شده است و مطالعا

انجام شده در خصوص سیستم اداره دولتی و رفتارهای سازمانی بر پیچیدگی مرحله

اجرا تاکید نمودهاند.
 -0رویکرد نئوکالسیچ

با مطالعه ریم و رابینووبتس 4تجدیدنظر در مدل کالسیک اجرا کامل میگردد .این دو در پژوهش خهود ارتبها
خطی و یک جانبه میان تصمیم گیر و اجرا کنننده را زیر سوال برده و بهر وجهود یهک ارتبها دوری میهان سیسهتم
سیاسی و سیستم اجرایی بر اساس مذاکره و روابط قدر تاکید ورزیدهاند .بدین ترتیب بازیگر اداری دیگر فردی
تابع و فرمانبردار در نظر گرفته نشده؛ بلکه فردی مؤثر در ساختار و شکل سیاستهاست (اندرسهون.)331 :2111 ،1
تحقیقا انجام شده به وسیله «مرکز مطالعها پیرامهون خهط مشهی» دولهت فرانسهه دربهاره نحهوه اجهرای سیاسهت
گذاری های دولت در زمینه ایجاد اشتغال ،درستی نظریههای اخیر را به اثبا مهیرسهاند( .هیهل .)33 :2111 ،1ایهن
1

. willson
- Taylor
3
Howlett and Ramesh
4
- Rim & Rabinowets
5
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-Hill
2
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مطالعا از یک سو تاکید بر گوناگونی نحوه اجرای سیاست به وسیله مجریهان در منهاطق مختلهب کشهور فرانسهه
دارند ،بدین گونه که در منطقهای سیاست بیشتر بر اساس قوانین تعریهب شهده اجهرا شهده ،در منطقهه ای دیگهر بها
تاکید بر کمک های مالی دولت در صهور بهه کهارگیری قشهرهایی خهاص از بیکهاران و در منطقههای بهر مبنهای
شبکههایی که مجریان با دیگر بازیگران منطقهای ایجاد مینمایند و با اسهتفاده از ارتباطها حاصهل شهده سهعی در
کسب اطالعا و کاریابی برای افراد فاقد شغل میکند .سیاست به اجرا گذارده میشهود از سهوی دیگهر ،مجهری
فردی میگردد که برای اجرای سیاست بها منطهقههای مختلهب قهانونی ،تجهاری ،صهنعتی افکهار عمهومی و منطهق
کمکهای اجتماعی که در بسیاری موارد غیر قابل جمع هستند ،مواجه میگردد و اوست که برای اجرای سیاسهت
منطقی را بر منطق دیگر ترجیح میدهد.
در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صور گرفته که قرابت معنایی نزدیکی بها پهژوهش محقهق دارد .پیشهنه در
دو قسمت داخلی و خارجی انجام می شود که در این بخهش از پیشهینه داخلهی شهرو شهده و بهه دنبهال آن پیشهینه
خارجی نیز ارایه شده است.
عباسی و همکارانش ( )1331در پژوهشی با «بررسهی موانهع اجهرای خهط مشهی ههای عمهومی در سهازمان ههای
دولتی» به تحلیل خط مشی گذاری عمومی پرداختهاند .بر اساس نتایج این پژوهش خط مشی گهذاری عمهومی در
یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین ،اجرا و ارزیابی میگردد .اجرا به عنوان یکی از مراحل اصلی خط
مشی گذاری عمومی از سال  1331به بعد مورد توجه خاص محققان و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت .نتهایج
پژوهش نشان میدهد که الگوی مفهومی تحقیق با دادههای گردآوری شده سازگاری و تناسهب دارد و مشهکال
مربو به تدوین کنندگان خط مشی ،مجریان و استفاده کنندگان ،ماهیت خط مشی ،سازمان مجری ،انهوا کهنش
ها و گروه های فشار و محیط با اجرای خط مشی در وزار تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند.
نکویینا ینی و همکاران ( )1331در پژوهشی بها عنهوان «بررسهی تهأثیر مشهارکت اجتمهاعی جامعهه روسهتایی بهر
موفقیت تعاونیهای تولید روستایی :مطالعه موردی شهرستان اصفهان» رمز موفقیت تعاونیها را مشارکت اعضها در
مدیریت آنها عنوان کردهاند؛ در تعاونیهای روستایی ،به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی بر خواست اعضها
و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت ،مشارکت اعضا از اهمیت بیشتری برخوردار است .یافتههها نشهان داد کهه
مشارکت اعضا در مهدیریت تعهاونیههای تولیهد روسهتایی در حهد متوسهط اسهت؛ همچنهین ،ضهریب همبسهتگی
چندگانه نشاندهنده رابطهه قهوی بهین متغیهر مشهارکت اجتمهاعی اعضها و متغیهر موفقیهت بهوده و از ایهنرو ،تهأثیر
مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کامالً قابل توجه ارزیابی شده است.
مرتضوی و همکارانش ( )1331در پژوهشی با عنوان « ارزیهابی و اولویهت بنهدی موانهع اجهرای قهانون مهدیریت
خدما کشوری» اداره امور هر کشور بر اساس خط مشی های اساسهی و عمهومی آن کشهور تبیهین مهیکننهد .در
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اجرای خط مشی یا قانون ،موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی
شود .از این رو در تحقیق حاضر (که از نو توصیفی ،پیمایشی و کاربردی است) از ادبیها اجهرای خهط مشهی و
موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خهدما کشهوری» اسهتفاده شهده اسهت.
نتایج نشان داد که چهار دسته از عوامل با عنوان موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون ،مجریهان قهانون ،نظهار بهر
اجرای قانون ،و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میهانگین اسهت،
شکل و محتوای قانون مدیریت خدما کشوری با امتیاز  2813است و بقیه عوامل شامل نظار ( ،)3842ابزارهها و
پیش نیازها ( )3831و مجریان قانون ( )3823به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدما کشوری شناخته شده
اند.
معمارزاده طهران و همکارانش ( )1331در پژوهشی با عنوان « ارا هه مهدل بهرای ارزیهابی اثربخشهی اجهرای خهط
مشی های عمومی جمهوری اسالمی ایران در حوزه بهداشت و درمان» به ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشهی ههای
مصو مجلس شورای اسالمی در حوزه بهداشت و درمان میپردازند .نتایج تحقیق نشان داد کهه میهزان اثربخشهی
انوا اجرا با یکدیگر متفاو است و برای افزایش اثربخشی هر نو اجرا باید به شاخص های مختلب توجه نمود.
هانگ 1و همکارانش ( )2113در پژوهشی با عنهوان «درسههایی از اجهرای خهط مشهیههای سهازمانی در حهوزه
دسترسی عمومی به آزمایشههای بهالینی» بهه تحلیهل موانهع و راهکارههای اجهرای خهطمشهیههای حهوزه سهالمت
پرداختهاند .بر اساس نتایج حاصله مهمترین چالشهایی که در اجرای این خط مشیها وجود دارد ،عوامل فرهنگی
هستند که برای غلبه بر این چالش ها نیازمند تعهدا فعال همه سرمایه گذاران این حهوزه ،محققهان و پژوهشهگران
بوده که با اشتراکگذاری منابع آنها زمینههای موفقیت اجرای خطمشیها فراهم میشود.
وو 2و همکههارانش ( )2113در پژوهشههی بهها عنههوان «یههک شههکا

ذهنههی از موانههع و محههدودیتهههای اجههرای

خطمشیگهذاری ههای انهرری در مقیهاس محلهی در منهاطق روسهتایی چهین» بهه بررسهی رونهدهای اجهرای کامهل
خطمشیهای روستایی پرداختهاند .با توجه به نگرانیهای زیستمحیطی مرتبط با مصر
مناطق روستایی ،خط مشی هایی برای حمایت از مصر

انرری تجدیهد پهذیر تهدوین شهده اسهت .بهر اسهاس ایهن

سیاست ها دولت مرکزی چین باید یک گذار به سمت مصر
مشیها بتواند در آینده بخش اعظمی از مصهر

سهوختههای فسهیلی در

پایدار انرری ایجاد و بها اجهرا و ارزیهابی ایهن خهط

انهرری را از فسهیلی بهه سهمت انهرریههای پایهدارتر سهوه دههد.

بنابراین این مقاله به بررسی خطمشیهای دولت چین در بهرهوری انرری به روش تجربهی پرداختهه اسهت .در گهام
اول شناسایی خط مشها انجام گرفته و سپس ارزیابی کلی آنها نشهان داده اسهت کهه بههرهوری انهرری در منهاطق
1 Huang
2 Wu
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روستایی چین متفاو از مناطق شههری بهوده اسهت ،چهرا کهه مقامها محلهی خهود مهانع مهمهی در اجهرای خهط
مشیهای کلی مصر
اهدا

انرری هستند و نهایتاً این موانع محلی عملکرد کلی نظام و دولت مرکزی را در دسهتیابی بهه

بلند مد تحت تاثیر قرار داده و عواقب نامطلوبی را در چشمانداز این کشور ترسیم می کنند.

کنبک 1و همکارانش ( )2111در پژوهشی با عنوان «روش مدل سازی شبکهای در راستای اجهرای خهطمشهی در
سازمانهای مدیریت منابع طبیعی» سازمانهای منابع طبیعی را مسوول اجرای خطمشهیههای زیسهت محیطهی بهرای
توسعه عنوان کردهاند .این پژوهش از روش مدل سازی شبکهای به ارزیابی اجرای خط مشیها پرداخته و با تاکیهد
بر پیشرفتهای محاسباتی موجود در حوزه روشی اثرا مخدوشی نیز وجود دارند .نتایج حاصهل از ایهن پهژوهش
نشان داده است رویکرد مدلسازی شبکهای برای توسعه اجرای بهتر خطمشیهای سازمان در حهوزه منهابع طبیعهی
بر عوامل بروکراتیک تصمیمگیری متکی است و ساختار سهازمان هها بهه عنهوان عامهل دیگهر شهدید ًا اجهرای خهط
مشیها را تحت تأثیر قرار میدهد.
هد

اصلی این مطالعه ،کاوش فرآیندهای مدیریتی منجر به طراحی مدلی برای اجرای خط مشیگذاری تعاون

روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
مواد و روش ها

انتخا یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله؛ سؤالها و هد

هر تحقیق ،تواناییهای شهخص محقهق و

امکانا او ،نو دادههای در دسترس ،شرایط مورد مطالعه و محدویتهای آن دارد .چون ایهن پهژوهش بها ههد
اکتشا

و تدوین یک الگوی بومی انجام شده روش کیفی با استراتژی گراندد تووری بهرای انجهام آن مناسهب بهه

نظر میرسد و قصد محقق میتواند کشب موضو تحقیق با نظر مشارکتکنندگان در تحقیق باشد .دلیهل انتخها
گراندد تووری به خاطر استخراج رویکرد نظری جدیهد در ایهن زمینهه اسهت ،هرچنهد در ارتبها بها اجهرای موفهق
خطمشیهای تعاون روستایی در راسهتای اقتصهاد مقهاومت ی نظریها متعهددی وجهود دارد ،امها بهه کهارگیری ایهن
نظریا در جامعه آماری مورد نظر اکثراً نتیجه مطلوبی را نداشتهاند ،به همین خاطر اتکها بهه یهک رویکهرد بهومی،
ضمن متفاو بودن این پژوهش با کارهای مشابه انجام شده ،میتواند منجر به تدوین الگویی شود که بر خاسهته از
نظرا اساتید و خبرگان خطمشگذاری تعاون روستایی کشور است .بنابراین این نظریه بهتر و بیشتر مهیتوانهد بهه
حل مسایل مدیریتی کشور کمک کند و گراندد تووری بهترین رویکرد پژوهشی برای ارایهه الگهوی بهومی اسهت.
چرا که از طریق گرانددتووری ضرور رفتن به عرصه زندگی واقعی افراد برای کشب آنچهه واقعهاً وجهود دارد و
به آن اعتقاد دارند ،محقق می شود .هرچند که در این رویکرد ممکن است نظریاتی وجود داشته باشد ،امها گرانهدد
تووری میتواند باعث بسط نظریا موجود هم باشد .پس محقق در ابتدا با انجام مصهاحبهههای عمیهق در میهان 21
نفر از اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی کشور به تدوین الگوی بومی اجرای موفق خطمشهیههای
تعههاون روسههتایی در راسههتای اقتصههاد مقههاومتی پرداختههه اسههت .جامع ه آمههاری تحقیههق شههامل اسههاتید و خبرگههان
1 Kenbeek

طراحی مدلی برای اجرای خطمشهای تعاون روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

خطمشیگذاری تعاون روستا یی کشور هستند که به صور هدفمنهد بهه عنهوان جامعهه آمهاری انتخها شهدهانهد.
انتخا مشارکت کنندگان در پژوهش کیفی با هد

دستیابی به بیشترین اطالعا در مورد پدیهده مهورد بررسهی

انجام میشود و از این رو اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روسهتایی کشهور دارای بیشهترین اطالعها در
این حوزه هستند .روش نمونهگیری نیز نمونهگیری نظری است و در نمونهگیری نظری انتخا نمونهها با توجهه بهه
تحلیل دادههای گردآوری شده پیشین شناسایی میشود .باگذشهت زمهان بهه عمهق و تمرکهز نمونههگیهری افهزوده
میشود ،زیرا در مراحل اولیه ،بیشتر کشب مفاهیم و مقوال تازه و در مراحل بعهد ،عمهق و غنها بخشهیدن بهه ایهن
مقوال  ،مدنظر قرار می گیرند .نمونه گیری زمانی به پایان میرسد که محقق به اشبا نظری رسیده باشهد و اشهبا
نظری ،زمانی حاصل میشود که دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله نظری نمیکنند و
نمونهها از آن پس مشابه به نظر میرسند .بنابراین نمونهگیری از اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روسهتایی
کشور تا جایی ادامه مییابد که محقق به این نتیجه برسد همه اساتید و خبرگان خطمشهیگهذاری تعهاون روسهتایی
کشور نظر واحدی در ارتبا با اجرای موفق خطمشهای تعاون روستایی در راسهتای اقتصهاد مقهاومتی دارنهد .در
کل جمعآوری اطالعا ایهن پهژوهش بها اسهتفاده از مصهاحبه ههای عمیهق انجهام شهده و فرآینهد تفسهیر و تحلیهل
مصاحبهها با توجه به روش کدگذاری انجام میگردد.
نتایج و بحث

در این پژوهش به منظور آگاهی از نگرش اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روسهتایی کشهور از اجهرای
موفق خطمشیهای تعاون روسهتایی در راسهتای اقتصهاد مقهاومتی از یهک رویکهرد کیفهی اسهتفاده شهده اسهت .از
آنجایی که در این پژوهش قصد محقق می تواند کشهب موضهو پهژوهش بها نظهر مشهارکتکننهدگان (اسهاتید و
خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی کشور) در پژوهش باشد ،بنابراین محقق با انجام مصهاحبهههای عمیهق در
میان اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی کشور به تدوین الگوی بومی اجرای موفق خهطمشهیههای
تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخته و سپس مدل پارادیمی آن را بر اساس روابط علی موجود ارایه
شده است.
شرو کار در نظریه زمینهای با انجام مصاحبههای عمیق صور

میگیرد .مدل ارایه شده در این پژوهش

حاصل تحلیل عمیق  21مصاحبه از اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی در کشور است که در
فرایند مدیریتی تعاون روستایی استانها و کل کشور درگیر هستند .طول زمان مصاحبهها در بین دامنه زمانی  31تا
 121دقیقه متغیر بود و در مجمو  1343دقیقه مصاحبه و میانگین هر مصاحبه برای هر نفر بیش از  13دقیقه انجام
گرفت .نتایج تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری ارایه شد و در مرحل کدگذاری باز ،بیش از 211
مفهوم و گزاره معنادار استخراج شد که این مقولهها در مصاحبهها بیرون کشیده شده و برای مراحل سهگانه
کدگذاری به کار گرفته شدهاند .الزم به ذکر است تمام مراحل استخراج تووری و فرایند کدگذاری به صور
دستی انجام شده است؛ به این صور

که متن مصاحبهها به دقت بارها خوانده شده و کدها و گزارهها از آن

استخراج شده است.
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در مرحله بعد  131مفاهیم متناظر از تعداد  211گزارههای معنادار کلی موجود در متن مصاحبهها استخراج شد.
این مقولهها دارای ارتبا مفهومی با همدیگر هستند و به راحتی میتوان آنها را دستهبندی کرد و در مرحله
کدگذاری باز  23خرده مقوله از مفاهیم متناظر بیرون کشیده شده است .مراحل تووری سازی در نظریه زمینهای
در نمای شماتیک زیر نشان داده شده است.
پس از بررسی دقیقتر و پیوند بین مفاهیم خرده مقهوال  12 ،مقولهه محهوری بهه دسهت آمهد کهه ایهن مقهوال
عبار از :پیشبینی ابزاری در اجرا ،فرهنگسازی ،توانمندی بهومی ،مشهارکت فعهال ،توجیهه ذینفعهان عمهومی،
اتکای به خود ،بازخوردهای مثبت ،بهینهسازی اقتصاد روستایی ،توسهعه منهابع ،همسهویی منهافع عمهومی و فهردی،
توسعه روستایی و خودکفایی است .با انتزا بیشتر این مقوال در مرحل کدگذاری گزینشی ،یک مقوله هسهتهای
به شرح «اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روسهتایی در بسهتر پهیشبینهی ابزارههای اجهرا و فرهنهگسهازی ،بها
درگیر کردن ذینفعان عمومی و مجریان ،ضهمن تسههیم آنهان در مشهارکتی همهه جانبهه بها اسهتراتژیههایی چهون
بهینهسازی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا ،بهه توسهعه تعهاون روسهتایی بهر پایهه توانمنهدی بهومی و
خودکفایی منجر میشود» ظاهر شد که بتواند تمامی مقوال دیگر را تحت پوشش قرار بدهد .جهدول زیهر نتهایج
تحلیل دادهها را در مراحل سه گانه کدگذاری نشان میدهد .پس از طرح مقوال  ،مقولهه هسهته ای و نهایتهاً مهدل
پارادایمی به تصویر کشیده میشود.

طراحی مدلی برای اجرای خطمشهای تعاون روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

نمودار  -1فرایند استخراج تئوری برآمده ا مصاحبههای پژوهش
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جدوی  -1خروجی مراح سه گان کدگذاری با  ،محوری و گزینشی
مفاهیم متناظر

خرده مقوال

سازماندهی برای خطمشی گذای تعاون روستایی .یک خط مشی خو قابلیت اجرایی

سهولت اجرایی

مقوال محوری

مقول هسته نهایی

ویژگیهای خطمشی خو این است که مفید بودن در عمل و سادگی در اجراست.
قریبالوقوعی دارد .داشتن قابلیت اجرایی .عدم پیچیدگی
پیشبینی ابزاری در
اجرا

توسعه آموزش .داشتن اطالعا عمومی الزم بهرای انجهام فعالیهت اقتصهادی ماننهد خریهد و
فروش ،تولید ،بازار .اموزش اجباری مجریان خط مش .اجرای برنامه های آموزشی متناسهب.

وجود امکانا و

گام نخست در برنامه ریزی خطمشی گذاری تعاون روستایی شهناخت مسها ل خهاص منطقهه

زیرساخت

است .توجه به آموزش

زمانی .داشتن صبر واستقامت الزم برای مقاومت در برابهر مشهکال  .داشهتن روحیهه سهخت

توسعه خواهی همگانی

کوشی و همکاری مردمی برای تحقق اهدا
فرهنگ سازی در راستای تولیهد .توجهه بهه قابلیهتههای فرهنگهی مهردم .شهناخت روحیها
گستردگی تعاون روستایی .عمومیت تعاون یک مزیت است .ارتقای فرهنگ کار روستایان.
تقویت روحیه مسوولیتپذیری .جذ فارغ التحصیالن کشاورزی در تعاونی های روستایی
خریدهای تضمینی برای رفع نگرانیهای کشاورزان .اصالح الگوی مصر

و تولید .تاکید بر

قابلیتهای تولیدی منطقه .سرمایه گذاری بر تولیدا کشاورزی .توسعه تولیدا موجود

توسعه فرهنگ تعاون

تولید بومی
توانمندی بومی

توسعه از طریق کشاورزی .ارتقای کیفیهت زنهدگی روسهتاییان .افهزایش سهوددهی از طریهق
تولید .ارتقای کیفیت محصوال با روشهای علمی

سودآوری عمومی

همکاری و تعامل با موسسها تعهاونی .کشهاورزی کهاربر ،درههمتندیهدگی اندیشهه و عمهل
کارگزران اجرایی .همفکری مجریان با روستایان .سازماندهی مشارکت مردم در امهر توسهعه

درگیری ذهنی و عاطفی

مشارکت فعال

روستایی
خرده مقوال

مفاهیم متناظر

مقوال محوری

گسترش و اجرای برنامه های کاربردی فناوری ارتباطا و اطالعا  .همکاری و مشهارکت.
تسهههیل و تشههویق همکههاری جمعههی .نهادینههه کههردن مشههارکت در جوامههع روسههتایی .جلههب

جلب همکاری فعال

مشارکت مردمی در برنامه ریزیهای گوناگون
جلب همکاری رسانه های جمعی .افزایش آگهاهی عمهومی نسهبت بهه اصهول و ارزش ههای
تعاون .آگاهی بخشی از اجرای موفق خطمشیها .برگزاری دورههای آموزشی عمومی

شفافیت منافع عمومی
توجیه ذینفعان

توجیه نقش تعاون روستایی در تحقق عدالت اجتماعی .اولویت دادن به مردم .پیشتازی
اقتصاد دانش بینان .لزوم توجه به پیشرفت توام با عدالت .تعریب خط مشی به عنوان یک
الگوی کارآمد .دستیابی به اهدا

مقبولیت ابزاری

عمومی

سند چشم انداز بیست ساله

حمایت از تولیدا داخلی و ملی .تأمین رشد پویها و بهبهود شهاخصههای اقتصهادی .توسهعه
عملیا اقتصادی .افزایش بهره وری.

استقالل مالی

خودکفایی بومی
اتکای به خود

توسعه پایدار ،تقویت خودباوری و خوداتکایی .پایداری از طریق خود اتکایی .ارتقای تهوان
مدیریتی ،مالی و اعتباری شبکه تعاون روستایی .توانمندسازی نیروی کار

شکوفایی محلی

توانمندی بومی و خودکفایی منجر میشود

فرهنگی .عدم تناقض سیاستها با فرهنگ جامعه

همسویی با بستر فرهنگی

فرهنگسازی

اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روستایی در بستر پیشبینی ابزارهای اجرا و فرهنگسازی ،با درگیر کردن ذینفعان عمومی و مجریان ،ضمن

داشتن اعتماد به نفس و خودباوری .داشتن توان تصمیم گیری با توجهه بهه شهرایط مکهانی و

طراحی مدلی برای اجرای خطمشهای تعاون روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

ادامه جدول 1
تأکید بر ارتقای درآمد روستاییان .پیاده سهازی و اجهرای نقشهه جهامع علمهی کشهور .سههیل
مقررا و گسترش مشوهههای الزم .تعریهب و ارایهه الگوههای موفهق .توجیهه آینهدهنگهری

تجار موفق اجرا

طرحها و خط مشها
تاکید بر احترام و همگرایی کارگزاران تعاون روستایی .وجود حسن رابطه بین اعضای
تعاون روستایی .تأکید بر تصمیماتی بر پایه نفع رساندن به کشاورزان .تکریم روستا یان و

بازخوردهای مثبت

اخالقی بودن

کشاورزان .تکریم محیط زیست
کاهش دخالت دولت در تعاون .آمادگی در مواجه با چالش ها .تقویهت بنیهه مهالی تعاونیهها.
اصههالح اساسههنامه تعههاونی هههای روسههتایی .طرحههی و اجههرای سیسههتم ارزشههیابی عملکههرد و

رفع مشکال

شرکتهای اتحادیه های تعاون .غلبه بر تعدد و تصدی گری در تعاون روستایی
کمک به ماندگاری روستا یان در روسهتاها .محهور قهرار دادن رشهد و بههره وری در روسهتا.
رونق گردشگری روستایی .تقویت عوامل تولید.توسعه بازارهای محلی
حههذ

پویایی مبادال روستا
بهینهسازی اقتصاد

واسههطه ههها و دالالن .بازاریههابی .بههه حههداکثر رسههاندن مشههارکت آحههاد جامعههه در

فعالیتهای اقتصادی .تقویت رقابت پذیری اقتصاد .امنیت قانون و حفظ حقوه افراد و منهافع

روستایی

مردمی کردن اقتصاد

آنها .در اختیار قرار دادن تسهیال بانکی برای تعاون روستایی
بها دادن به تعاون روستایی .خهودگردانی تعهاون روسهتاها .بهه فعلیهت درآوردن اسهتعدادهای
تعهد و تهداوم آن در کارمنهدان و مجریهان .قهدر ظرفیهت نهوآوری .توسهعه سیاسهتههای

افزایش قابلیتهای محیطی

اقتصادی مقاومتی

توسعه منابع

انتشار کتب و نشریا ضروری .افزایش قابلیتهای تولیدی در روستاها .همکاری و تعامل با
موسسا آموزشی .اصالح الگوی مصر

به سمت مصر

بهینه .موفقیت سیستم تولیدی

افزایش امکانا اجرایی

روستاها .توانمندی اقتصاد روستایی
ادغام نفع ملی با منافع فردی .حرکت از اقتصاد روستایی به سوی منهافع ملهی .تعامهل سهازنده
بین گروهها .تعریب اقتصاد محلی به مثابه اقتصاد ملی
خط مشی خو است که با تغییر یا تثبیت به افراد و سازمان منفعت برساند.پیاده سازی منفعت
فردی در راستای ارتقای صنعت ملی .همانندی توسعه بومی و توسعه ملی

همگرایی
پیوند منافع خرد و کالن

همسویی منافع
عمومی و فردی

استفاده از حداکثری منابع و ظرفیتهای کشور .رسهیدن بهه توسهعه پایهدار .موفقیهت اجهرای
طرحهای عمرانی .مهاجر معکوس از شهر به روستا .آبهادی و بهه قابلیهت رسهاندن زنهدگی

گسترش امکانا

روستایی .پیشرو بودن در تولید

توسعه روستایی

تقویت فرهنگ کار و تولید .فرهنگ اشتغالزایی .توسعه تکنولوریهای تولیدی .به کارگیری
فناوری پیشرفته .همکاری و تعامل با دانشگاهها
حمایت از تولید داخلی .حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی .افزایش تولید داخلی نهادها
مفاهیم متناظر

ارتقای فرهنگی
تولید نیازهای اساسی
خرده مقوال

خودکفایی
مقوال محوری

وکاالهای اساسی .تأمین امنیت .تأکید بر افزایش کمی و کیفی غذا و درمان
کاهش واردا

صادرا به جای واردا  .فرصت سازی بومی .مولد شدن اقتصاد بومی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی .درون زایی اشتغال .اشتغال همه اعضای
خانواده .توسعه مشاغل کوچک و متوسط .حرکت جهاد گونه اقتصادی

اشتغالزایی
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

در این مرحله مایه گرفتن مفاهیم از دادهها ،مشخصهه اصهلی راهبهرد نظریهه زمینههای اسهت و بهه کمهک تحلیهل
مقولهها میتهوان فراینهد نظریههسهازی را تشهریح کهرد .در مهورد نامگهذاری مناسهب مقولهههها ،پرسهیدن سهؤاال
برانگیزنده ،مقایسه و استنتاج طرحی نو ،یکپارچه و واقع بینانه از انبوه دادههای خام و سازمان نیافته ،نیاز به خالقیت
ویژه ای دارد و با توجه به خالقیت باید حساسیت نظری راهگشای ادامه کار باشد .حساسیت نظری از خالل تجربهه
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حرفهای ،مطالعه متون ،تجربه شخصی و روند تحلیل دادهها در خالل پژوهش بر حساسیت نظری محقق میافزایهد.
حساسیت نظری ازآن جهت مهم است که اساساً پژوهش کیفی و نظریه مبنایی در پی معنهادادن بهه دادههها هسهتند.
در ادامه هر یک از مقوال معنادار با توجه به خالقیت و حساسیت نظری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتهاند.
مقوله هسته (مرکزی)
اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روستایی در بستر پیشبینی ابزارهای اجرا و فرهنگسازی ،با درگیر کهردن
ذینفعان عمومی و مجریان ،ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانبه با استراتژیهایی چون بهینهسهازی اقتصهاد و
توسعه منابع روستایی همسو و همگرا ،به توسعه تعاون روستایی بر پایه توانمندی بومی و خودکفایی منجر میشود.
آخرین مرحله کدگذاری مرحله مرحل کدگذاری گزینشی است کهه در آن کهدهای بهه دسهت آمهده در مرحله
کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعیتر ادامه میدهد .هد

از این کار ،یکپارچهسازی و پهاالیش مقولههههای

کسب شده در مرحله کدگذاری محوری است .در این مرحله است کهه شهکلگیهری و پیونهد ههر مقولهه بها سهایر
مقولهها شرح داده میشود و مقوله هسته نهایی به دست آمهده کهه کهل مفهاهیم و مقولهههها را در بهر مهیگیهرد .بها
ترکیب  12مقول اصلی پژوهش (پیشبینی ابزاری در اجرا ،فرهنگسازی ،توانمندی بومی ،مشارکت فعال ،توجیهه
ذینفعان عمومی ،اتکای به خود ،بازخوردهای مثبت ،بهینهسازی اقتصاد روسهتایی ،توسهعه منهابع ،همسهویی منهافع
عمومی و فردی ،توسعه روستایی و خودکفایی) ،مقوله هسته نهایی در مرحل کدگذاری گزینشهی ظههور کهرد .بها

توجه به مقوال عمده و توضیحا فوه میتوان گفت که مقول ؛ اجرای موفق خط مشیگذاری تعهاون روسهتایی
در بستر پیشبینی ابزارهای اجرا و فرهنگسازی ،با درگیر کردن ذینفعان عمومی و مجریان ،ضهمن تسههیم آنهان
در مشارکتی همه جانبه با استراتژیهایی چون بهینهسازی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا ،به توسهعه
تعاون روستایی بر پایه توانمندی بهومی و خودکفهایی منجهر مهیشهود ،مهیتوانهد همهه مباحهث اسهاتید و خبرگهان
خطمشگذاری تعاون روستایی راجع به موفقیت اجرایی خط مشگذاری تعاون روسهتایی را تحهت پوشهش قهرار
دهد و نیز جنبه تحلیلی داشته باشد .بر اساس مقوله هسته نهایی کهه خهود برگرفتهه و انتهزا شهده از سهایر مقهوال
عمدۀ ارایه شده است ،اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روسهتایی در کهل کشهور در تجربه زیسهت خهود
شرایط علّی ،بستر و پیامدهای اجرای موفق خط مش گذاری تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی را تجربهه،
درک و یا تصور میکنند .آنها در شرایط و بستر تعاملی خاصی اجرای موفق خهط مشهی تعهاون روسهتایی را تبیهین
کردهاند که اگر این شرایط در هر روستا و تشکل تعاونی مهیا شود ،انتظار موفقیت آمیز اجرای خطمشی ها ،انتظار
معقولی خواهد بود.
اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی کشور به عنوان کارگزاران و مجریان برنامهریزیهای خهرد و
کالن مدیریت روستایی و تعاونی هستند که در موراد متعددی خود در موارد مدیریتی و اجهرای اسهتراتژیک آنهها
سهیم هستند .از این رو آنان تشخیص دقیقی از کارآمدی و اثرگذاری متغیرهای موثر بر اجرای موفق خطمشهیهها

طراحی مدلی برای اجرای خطمشهای تعاون روستایی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

دارند .همانطور که از متن مصاحبهها مشخص است ،اجرای موفق خط مشیگذاری تعهاون روسهتایی بهرای اقتصهاد
کل کشور بسیار حساس و کارآمد اسهت و از ایهن رو الگوههای بهومی بهرای تبیهین وضهعیت اجهرای صهحیح ایهن
خطمشها نیز کارآمدتر خواهند بود.
درمجمو یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که اجرای موفق خط مشیهای تعهاون روسهتایی بهر پایهه اقتصهاد
مقاومتی در مناطق مختلب در شرایطی مختلفی اتفاه میافتد .اساتید و خبرگان خطمشیگهذاری تعهاون روسهتایی
در کشور رویکردهای متفاوتی را در راستای اجرای موفق خط مشهیگهذاری تعهاون روسهتایی در راسهتای اقتصهاد
مقاومتی بیان کرده اند .همه آنها در این مساله که اجرای موفق خط مشیها ممکن است ،اتفاه نظهر دارنهد ،امها ههر
کدام از رویکردی متفاو به این مقوله نگاه کردهاند و پاسخهای متفهاوتی بهه سهوال اصهلی پهژوهش دادهانهد .در
یک رویکردی کلی میتوان همه یافتهها را میتوان در یک مدل پارادایمی برای فهم بهتر ترسهیم کهرد .همانگونهه
که در شکل شماره  -2مشاهده میشود ،این مدل دارای بخشهای؛ شرایط علّی ،پدیده ،بستر ،شرایط مداخلهگهر،
استراتژی و پیامد است.
پدیده مرکزی این مدل ،اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راستای اقتصهاد مقهاومتی اسهت کهه محهور
سواال مصاحبه کیفی و اطالعا نظری و مفهومی اساتید و خبرگهان خهطمهشگهذاری تعهاون روسهتایی کشهور
است .همچنین در این مدل شرایط علّی شامل دو مولفه توجیه ذینفعان عمومی اجرای خهط مشهیهها و اتکهای بهه
خود است .توجیه ذینفعان عمومی اجرای خط مشیها شامل دو خرده مقولهه شهفافیت منهافع عمهومی و مقبولیهت
ابزاری است که این مقوله میتوانند توجیه باالیی در افهزایش آگهاهی عمهومی در اجهرای خهط مشهیههای تعهاون
روستایی با برگزاری دورههای آموزشی عمومی و آگاهی بخشی از اجرای موفق خط مشی ها را داراست.
در مورد مقوله اتکای به خود این شرایط برای عموم مردم باید توجیه شود که اجرای موفق خط مشی ههای تعهاون
روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی به خودکفایی مردم منجر خواهد شد.
شرایط علی در مدل پارادایمی پژوهش دارای اثرگذاری چندگانهای است که میتواند علت مسهتقیم و غیرمسهتقیم
اجرای موفق خطمشی گذاری تعاون روستایی است .برای مثال شرایط علی با اثرگهذاری مسهتقیم خهود بهر اجهرای
خطمشیگذاری تعاون روستایی میتواند موفقیت اجرای این خط مشیها را تضهمین کنهد .همچنهین شهرایط علهی
(توجیه ذینفعان عمومی اجرای خط مشیها و اتکای به خود) میتواند اثر مستقیمی بر بسترهای (پیشبینی ابهزاری
و فرهنگسازی) اجرای موفق خط مشیها داشته باشد .عالوه بر آن شرایط علی هم بهر اسهتراتژیهها (بهینههسهازی
اقتصاد روستایی ،توسعه منابع و همسویی منافع عمومی و فردی) و هم بر پیامدها (توانمندی بومی ،توسعه روسهتایی
و خودکفایی) اثر مستقیمی دارد.
عالوه بر شرایط علی در مدل پارادایمی نقش بسترهای موجود در اجرای موفق خط مشهیههای تعهاون روسهتایی
مهم است و اساساً باید دید که اجرای موفق خط مشیها در چهه بسهتری رخ مهیدههد .بهر مبنهای یافتههههای کیفهی
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حاصل از مصاحبههای پژوهش پیشبینی ابزاری با دو خرده مقوله سهولت اجرایی و وجود امکانا و زیرسهاخت؛
و فرهنگ سازی با سه خرده مقوله توسعه خواهی همگانی ،همسویی با بستر فرهنگی و توسهعه فرهنهگ تعهاون اثهر
مستقیمی بر اجرای موفق خط مشیهای تعاون روستایی بر مبنای اقتصاد مقاومتی دارند .بسترها عالوه بر اثر مسهتقیم
بر اجرای خط مشها بر استراتژیهای اجرایی نیز اثر دارند.
از دیگر مولفههایی که از آن به عنوان شرایط مداخلهگر یاد میشود ،مشارکت فعال و بازخوردهای مثبهت اسهت
که میتواند اثر شتا دهنده یا باز دارنده بر اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقهاومتی
دارد .مشارکت فعال دارای دو بعد درگیری ذهنهی و عهاطفی و جلهب همکهاری فعهال اسهت کهه ایهن دو مقولهه از
ترکیب تعداد زیادی گزاره معنادار مرتبط با مشارکت و مشارکت جویی افراد حاصل شهده اسهت و بازخوردههای
مثبت نیز به عنوان دیگر مولفه مهم شرایط مداخلهگر از سه خرده مقوله تجار موفق اجهرا ،اخالقهی بهودن و رفهع
مشکال تشکیل شده است.
اما بخش مهم این مدل پرادایمی که نقش مهمهی در اجهرای موفهق خهطمشهیههای تعهاون روسهتایی در راسهتای
اقتصاد مقاومتی دارد استراتژیهایی برای اجرای موفق خطمشهیهاسهت .آنچهه از هسهته برخهی مصهاحبههها بیهرون
میآید ،راهبردها یا استراتژیهایی برای اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راستای اقتصهاد مقهاومتی در
بین اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روسهتایی کشهور اسهت .مهمتهرین اسهتراتژیهها بهرای اجهرای موفهق
خطمشیهای تعاون روستایی در راسهتای اقتصهاد مقهاومتی شهامل؛ بهینههسهازی اقتصهاد روسهتایی ،توسهعه منهابع و
همسویی منافع عمومی و فرد ی است .این سه استراتژی مهم دو نقش عمده در مهدل پهارادایمی دارنهد .نخسهت بهه
طور مستقیمی بر اجرای موفق خط مشیهای تعاون روستایی اثر دارند و عالوه بر آن بر پیامهدهایی منجهر مهیشهود
کههه شههامل توانمنههدی بههومی ،توسههعه روسههتایی و خودکفههایی اسههت .در نهایههت ایههن اسههتراتژیههها بههه دسههتیابی بههه
سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر میشوند .در متون مدیریتی استراتژی مهمترین ابزار الگوهاست و در همین مهدل
نیز همسویی منافع عمومی و فردی یکی از مهمترین استراتژیها برای اجرای موفق خط مشهاست .بهر ایهن اسهاس
اگر سطح فرهنگ جامعه روستایی به درجهای برسد که در آن منهافع افهراد بها منهافع ملهی گهره بخهورد ،آن وقهت
اجرای سیاستهای تعاون مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به صور تضمینی اجرا میشود.
در نهایت مدل پارادایمی پژوهش بایهد دارای پیامهدهایی در راسهتای پدیهده مرکهزی پهژوهش باشهد .مهمتهرین
پیامدهای مورد انتظار در تبیین اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راسهتای اقتصهاد مقهاومتی ،توانمنهدی
بومی با خرده مقوال تولید بومی و سودآوری عمومی یکی از مهمترین پیامدهاست .هرچند ایهن پیامهد خهود فهی
نفسه مطلو است ،اما بر اجرای موفق سیاست های تعاون مبتنهی بهر اقتصهاد مقهاومتی اثهر مسهتقیمی دارد .از دیگهر
پیامدها می توان به توسعه روستایی اشاره کرد .توسعه روستایی شامل گسترش امکانها و ارتقهای فرهنگهی اسهت.
توسعه روستایی نیز به مانند توانمندی بومی هم نتیجه و هم علت است .توسهعه روسهتایی هرچنهد ههد

همهه خهط

مشیهای توسعه روستایی است ،اما خود توسعه روستایی باعث اجهرای موفهق خهطمشهیههای تعهاون روسهتایی در
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راستای اقتصاد مقاومتی میشود .عالوه بر توسعه روستایی خودکفایی نیز دارای چنین وضعیتی است.

شک  -0مدی پارادایمی پژوهش

نتیجهگیری کلی

این پژوهش با هد

کشب برساختهای شخصی اساتید و خبرگان خطمشگذاری تعاون روسهتایی از اجهرای

خط مش های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شد و نتایج بهر اسهاس سهه مرحلهه کدگهذاری بها
بیش از  131مفهوم و  23مقول فرعی و  12مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد 12 .مقوله به دسهت آمهده
شامل؛ پیشبینی ابزاری در اجرا ،فرهنگسازی ،توانمندی بومی ،مشارکت فعال ،توجیه ذینفعان عمهومی ،اتکهای
به خود ،بازخوردهای مثبت ،بهینهسازی اقتصاد روستایی ،توسعه منهابع ،همسهویی منهافع عمهومی و فهردی ،توسهعه
روستایی و خودکفایی است که با انتزا بیشتر این مقوال در مرحل کدگذاری گزینشی ،یک مقوله هسته به نام «
اجرای موفق خط مشیگذاری تعاون روستایی در بستر پیشبینی ابزارهای اجرا و فرهنگسهازی ،بها درگیهر کهردن
ذینفعان عمومی و مجریان ،ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانبه با استراتژیهایی چون بهینهسهازی اقتصهاد و
توسعه منابع روستایی همسو و همگرا ،به توسعه تعاون روستایی بر پایه توانمندی بومی و خودکفایی منجر میشود»
ظاهر شد که میتواند تمامی مقوال دیگر را تحت پوشش قرار بدهد.
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در کل ،محقق به دنبال یک چارچو نظری از برساخت اساتید و خبرگان خطمشهیگهذاری تعهاون روسهتایی در
کشور بوده است .پیشفرض این مطالعه این بود که اجرای موفق خطمشیهای تعاون روستایی در راسهتای اقتصهاد
مقاومتی به عنوان یک راهبرد هدفمند و کنش با معنای تعاملی در بین اساتید و خبرگان خهطمشهیگهذاری تعهاون
روستایی کشور بوده که به همین دلیل محقق به دنبال کشب این برساخت بوده است .یافتههای تحقیق نشهان دادنهد
که اساتید و خبرگان خطمشیگذاری تعاون روستایی در کشور فرایند اجرای موفق خطمشیهای تعاون روسهتایی
در راستای اقتصاد مقاومتی را چگونه میبینند و برای تبیین آن چه استداللههایی ارایهه مهیدهنهد .تمهامی مقهوال
مورد نظر در مدلی پارادایمی به دقت شرایط علی تا پیامدهای آن را تدوین نموده است.
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