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چکیده
نقش حسّاس و اساسی کشاورزی در امنیت غذایی و ملّی و تولید درآمد ناخالص کشور و نقش حیاتی این درآمدد
در بیالن بودجهای ،باعث شده است تا متصدیان سیاستگذاری کشور نسبت به بخش کشاورزی توجّه ویدههای را
اعمال نمایند.هدف از این تحقیق ،دستیابی به الگویی مدون و راهبردی است که بتواند اداره امور کشاورزی کشدور
را از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیتفقیده و قدانون اساسدی جمهدوری
اسالمی ایران را تأمین نماید .این تحقیق که از نوع کیفی است ،به دنبال آن است تا با استفاده از روش داده بنیاد بده
این سؤال اصلی که الگوی راهبردی مدوّن در حوزه «اداره امور کشاورزی» بر اساس گفتمان والیت فقیده و قدانون
اساسی در جمهوری اسدالمی چیسدت پاسد دهدد .در ایدن راسدتا نمونده ای متشدل از  24نفدر از خبرگدان و
صاحب نظران ارشد بخش کشاورزی در انتخابی هدفمند مورد مصاحبه عمیق قدرار گرفتده و داده هدای گدردآوری
شده بر اساس نظریه داده بنیاد بعد از تبدی به کد ،مفهوم و مقوالت در قالب عوام علّدی ،محدوری  ،زمینده ای ،
واسطه ای ،الزامات راهبردی و پیامدها ،دسته بندی شده که با درنظر گرفتن مالحظاتی چند به منظور کسب روایی
و پایایی ،با رسیدن به کفایت تئوریک  ،الگوی پارادایمی پیاده سازی اداره امور کشاورزی به دست آمد.یافتده هدای
حاص از تحقیق بیانگر این مسئله است که اداره امور کشاورزی ،باید بدر اسداس حفد منداب پایده کشداورزی و
توسعه پایدار کشاورزی باید در راس امور مهّم کشور قرار گیرد.
واژگان کلیدی :الگوی راهبردی ،اداره امور کشاورزی ،تجارب نظام.
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مقدمه
بخش کشاورزی همواره به عنوان اساسی ترین موضوعات مطرح و غالب در تمامی کشورهای دنیا
مورد توجّه ویهه بوده است .چرا که این حوزه نقش بهسزایی در رابطه بدا امنیّدت ملّدی و اسدتقالل
کشورهای دنیا ایفا می نماید .به بیان واضح تر حوزه کشاورزی بهعنوان مهمترین عام زیدر بندایی
در بخش امنیّت غذایی و ملّی مطرح می گردد .بحث امنیّت حداق ّ به طور اَعَدم و امنیّدت ملّدی بده
طور اَخَصّ ،در مقاب مفهوم تهدید یا تهدیدات معنی پیدا می کنند .یلی ازاهدداف اساسدی امنیّدت
ملّی در هرنظام حف ارزشهای محوری و حیاتی آن نظام بوده و در مقاب  ،از جملده کارکردهدای
عمده هر نظام نیز می توان به امنیّدت بخشدی بده زنددگی اجتمداعی و تدداوم آن ،تلدوین هویدت
اجتماعی و ایجاد و حف همبستگی اشاره نمود( .مرادیان :1333 ،ب)
در این راستا سیاستهای کلّی نظام در بخش کشاورزی نیز در سال  1331از سوی مقام معظدم
رهبری(مدظله العالی) به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبط ابالغ شده وآندان را موظدب بده
پیاده سازی آن کرده است .تحقّق سیاست هدای کلّدی کشداورزی در نگداه راهبدردی مسدتلزم طدی
فرآیندی است که پیاده سازی به عنوان یلی از اجزای اصلی آن بوده و دست یدابی بده آن مسدتلزم
شناخت و درک الزامات و عوام موثر بر آن می باشد.
محققین و صاحبنظران مدیریت راهبردی بین انتخاب راهبردها ،سیاستها و پیادهسدازی آنهدا
تفلیک قائ شدهاند .انتخاب راهبدرد لزومدا بده معندای پیداده سدازی واجدرای آن نیسدت و حتدی
می توان گفت که انتخاب راهبرد تنها بخشی از فرآیند مدیریت راهبدردی و آن هدم شداید بخدش
ساده آن باشد چرا که یک راهبرد خوب بدون توجه به پیاده سازی واجرای اثر بخدش بده احتمدال
زیاد با شلست روبه روخواهد شد ،لذا ساز و کارهای اداری و ساختاری ویدهه ای کده سدازگار بدا
راهبرد بوده وعملی نیز باشد برای پیادهسازی واجرای راهبرد ضرورت دارند (حسدن بیگدی:1331،
.)364
حوزه کشاورزی در اکثر قریب به اتّفاق کشورهای دنیا ،از جمله مهّمترین بسترهایی اسدت کده
اگر مورد توجّه قرار گیرد نه تنها می تواند به عنوان یلی از مهّمترین بسترهای زیربنایی ،در بحدث
اشتغالزایی دخی باشد ،بلله بهعنوان اساسیترین عام در بحث امنیّت غدذایی ونهایتدا در بحدث
امنیّت ملیّ نیز بهشمار میآید .کشورهای مختلب دنیا با داشتن مزیّت رقابتی و نسبی در امدر تولیدد
محصوالت اساسی و راهبردی ،ضمن تأمین نیازهای داخلی کشدور ،خواهندد توانسدت نسدبت بده
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تعریب جایگاه ویههای در آن محصوالت برای خود در جامعه بینالمللی داشته باشدند .ایدن پدیدده
باعث گردیده است که هم اقتصاد برخی از کشور دنیا تا حّد زیادی وابسته بهفعالیّتهای کشاورزی
شده و هم سبب رقابدت در بدین کشدورهای در امرتولیدد و عرضدۀ برخدی از تولیددات اساسدی و
راهبردی مث غالّت ،حبوبات و دانه های روغنی ،و حتیّ نباتات صنعتی و لیفی گدردد .بررسدیهدا
نشان میدهد که خارج شدن یک کشور تولید کننده مطرح در دنیا در محصوالت مهّم و اساسی ،تا
چه اندازه میتواند درعرصه اقتصادی ضربات جبران ناپذیری را به اقتصداد آن کشدور وارد نمایدد.
بسیاری از کشورهای مُتخاصم تالش می کنند تا با از بین بدردن جایگداه سدایر کشدورهای مطدرح
درسطح بینالمللی ،نسبت به بدست آوردن سودهای کدالن بدرای کشورشدان اقددام نمایندد کده در
نهایت ،استقالل کشور مذکور از بین خواهد رفت( .علیزاده)1 :1332 ،
فلذا دستیابی به اقتدار و امنیت ملّی مبتنی بر امنیّت غذایی با تلیه بر بخش کشاورزی یلی از
اهداف سند چشم انداز ابالغی است که داشتن الگدویی مددون وتوانمندد مدی تواندد ،تحقدق آن را
تسری نماید .در تبیین و تشریح وضعیت بخش کشاورزی کشور شواهد و قرائن اولیده حلایدت از
آن دارد که ساختار فعلی بخش کشاورزی کشور و روش اداره امور آن در حدال حاضدر بده دالید
مختلب در پیادهسازی سیاستهای ابالغی با چدالشهدای زیدادی از جملده عددم وجدود سداختار
مناسب ،بی ثباتی جایگاه درمقاط مختلب زمانی ،عدم شناخت درست از پتانسی هدای موجدود در
کشور ،عدم آمادگی کافی نیروی انسانی متخصص ،عدم هماهنگی بین مدیران راهبردی و ارشدد و
عملیاتی ،تخصیص نیافتن بودجه الزم بر اجرای سیاستها و ...روبه رو هستند.
این شرایط نشان دهنده وجود فاصله وشلاف بین شرایط مطلوب و موجود می باشدد .بدا ایدن
وجود تدوین تجربیّات کشور و دست یابی به الگوی راهبردی در اداره امدور در بخدش کشداورزی
اگرچه راهی سخت ،پرفراز و نشیب و دشوار میباشد ،امّا مسدیری اسدت مطمدئن کده بده درسدتی
انتخاب شده و تحمّ سختی های آن برای ملتّی که راهی را به درسدتی و آگاهانده انتخداب کدرده،
سه الوصول و مملن خواهد بود .در واق این حقیقت ،یک نوع هدفگذاری در این حوزه اسدت
و وجود آن به مسئوالن قابلیّت و توان ارزیابی خود را اعطا می کند تا با بازبینی و رف نارساییهدا
در بخش کشاورزی ،افق روشن پیشبرد و طراحی الگوی راهبردی در اداره امور کشاورزی ،اجرایی
و قاب حصول نمایند .به یک معنی ،باید اذعان داشت که بخدش کشداورزی کشدور بدهدلید عددم
بهکارگیری تجارب مؤفّق گذشته و اصالح و بازنگری در تجارب شلست خدورده خدود ،و اتلدای
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کشور به درآمدهای نفتی وعدم توجه جدی واساسی مدیران نظام به این بخش ،تاکنون بدهگوندهای
مدیریت شده است که نتوانسته است ،پایداری الزم وامنیدت شدغلی و درآمددی را بدرای مولّددان
بخش کشاورزی (کشاورزان وروستائیان) به ارمغان بیاورد و نتوانسته ،کده بخدش کشداورزی را بده
میزان الزم و متناسب با قابلیت های خود به رشد و شلوفایی برسداند ،تدا بتدوان امنیّدت غدذایی را
برای کشور و مردم تأمین نماید.
لذا دغدغۀ اصلی ذهن محقّق ،ارائه و پرکردن خالء الگویی راهبردی و مدوّن از گفتمان والیت
فقیه و تجربیّات نظام جمهوری اسالمی در حوزه «اداره امور بخش کشاورزی » اسدت .بده تعبیدری
دیگر ،این تحقیق به دنبال پاس دادن به این سؤال است که :الگوی مناسب راهبردی در اداره امور
کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس اندیشههدا ،آراء ،نظدرات،
رهنمودها وتدابیرحضرت امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و قانون اساسدی
جمهوری اسالمی ایران کدام است
در باب اهمیت انجام آن نیز باید گفت که ،اصول ،عناصر و همین طور مبانی نظدری حاصد از
نتایج مطالعات اکتشافی این پهوهش ،میتواند ضمن اثر بخشی بر دغدغدههدای حداکم بدر فضدای
موجود در حوزه یاد شده ،میتواند بر غنای علمی سایر پهوهشها نیدز بیافزایدد ،و ضدمن توسدعه
دانش در حوزۀ اداره امور کشاورزی به عنوان یک مرج علمدی قابد اتّلدا و سدودمند در ادبیّدات
علمی کشور محسوب گردد .مضافا اینله ،ضرورت انجام این تحقیدق بدا رویلدرد تعیدین ابعداد و
مؤلّفهها و زیر مولفهها و تعریب ،مصوّب و اجرایی کردن آنها بهدنبال ارائه یدک الگدوی علمدی و
روشمند در حوزۀ اداره امور کشاورزی میباشد و از لحاظ کاربردی ،قادر است سیاسدتگدذاران و
مجریان امور را در فرآیندهای سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و اجدرا در سدطوح
راهبردی و عملیاتی راهنمایی و هدایت کند تا با توجّه به اصدول و عناصدر متناسدب بدا مقتضدیّات
بومی و تجارب ،اولویتها را انتخاب و اجرای آنرا پیگیری نمایند
مباني نظری
انتخاب صحیح و دقیق واژگان و مفاهیم مناسب با آن در هر رشته و علمی بسیار مهّدم و ضدروری
بهنظر میرسد .این امر در انتقال دانش و تجربیّات به دیگران و نس های آینده نقدش بدهسدزایی را
بههمراه دارد .اما از این مهمتر ،اجماع و وحدت نظر محقّقین ،دانشمندان و پهوهشگران عرصۀ یک
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علم یا رشته برسر مفاهیم و واژگان آن است .نظربه اهمیت برداشدت درسدت از واژه گدان و درک
مشترک از مفاهیم نگاهی به تعاریب واژه های کلیدی و مفاهیم اساسی تحقیق خواهد شد.
پیشینه تحقیق

به استناد بررسیهای انجام شده تاکنون ،تحقیق مستق و مستدل علمی و یا رساله و کتاب با عنوان
یا هدف تحقیق حاضر که به «تحلی گفتمان والیت فقیه در اداره امور کشداورزی» پرداختده باشدد،
مشاهده و یافت نگردیده است .امَا دربارۀ ضرورت بازنگری ودست یدابی بده الگدوی جدیدد اداره
بخش کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام برمبنای نیازهای زیر بنایی کشور ،مقداالت متندوعی
از منظرهای مختلب ارائه شده است که جنبه دانش افزایی آنها قاب انلدار نیسدت و ایدن حداکی از
توجّه متخصّصین حوزههای مختلب بخش کشاورزی کشور به این امر میباشد .در این بخش ابتددا
ضمن مرور تعاریب مرتبط با کشاورزی و مفاهیم آن ،نگاهی کلی به جریان اداره حوزه کشاورزی
از نگاه حضرت امام خمینی(رحمت اهلل علیه) و حضرت امام خامندهای(مدظلده العدالی) و مفداهیم مشدابه آن،
مرور میشود.
مفهوم شناسي

 الگو :در تعریفی ساده از الگو میتوان گفت؛ الگو یا مدل ،نمایش نظری و سداده شدده از جهدانواقعی میباشد (سورین و دیگران  .)75 :1337،استفاده ازالگو به درک بهتر نظریه کمک مدیکندد و
املان محدودهای از پیشبینیها را میدهد که میتوان آنها را با آزمونها تأیید نمود.
در این تحقیق بنا برتعریب عملیاتی ،الگوی راهبردی مدل منسجم و ثابتی اسدت کده بدا تنظدیم
روابطی منطقی از عوام ومولفههای تاثیر گذار اصلی راهبردی ،روابط بین آنها را به بهترین شدل
مملن ترسیم نموده و چگونگی دستیابی به اهداف را بر اساس شرایط حاکم میسر میسازد
 راهبرد :راهبرد از جمله واژه هایی است که تعاریب مختلفی را بده خدود اختصداا داده اسدت.هریک از صاحبنظران از منظری خاا به بیان آن پرداخته اند .واژه راهبرد برگرفته از واژه یونانی
استراتگوس 1است که مرکب از دو واژه استراتوس 2به معنای قشون و اگو 3به معنای رهبرمی باشدد
(کردنائیج .)1331،راهبرد راهی است که ما را به هدف می رساند  ،ماموریت را محقق می سدازد و
1 - Strategos
2 - Stratus
3 - Ego

331

332

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی  -سال پانزدهم ،شماره  ،76بهار 1337

به چشم انداز معنا می بخشد (حسن بیگی .)43 :1331 ،راهبرد عبارت است از هنر هددایت جدام
قدرت برای کنترل وضعیت ها و مناطق به منظور کسب اهداف،از ایدن تعریدب دیداللتیلی دیددن
وکنترل محوری برداشت می گردد(احمدوند.)5: 1331،
بخش کشاورزی

بخش کشاورزی بده کلیّده زیدر بخدشهدای زراعدت ،باغبدانی ،دام ،طیور،آبزیدان ،جنگد ومراتد
وآبخیزداری وکلیّه موارد مربوط به آنها از جمله آب وخاک ،بیابان زدایی ،شهرک هدای گلخانده ای
ودامپروری وصنای تبدیلی وتلمیلی کشداورزی اطدالق مدی گردد(.قدانون تشدلی وزارت جهداد
کشاورزی :1336 ،ماده  1آیین نامه اجرایی ماده )11
تجارب نظام مقدّس جمهوری اسالمي ایران در اداره امور کشاورزی

مجموعه تصمیمات ،اقدامات و فعّالیت های کالن و راهبردی اسدت کده از بددو پیدروزی انقدالب
اسالمی تا زمان این تحقیق برای اداره امور کشاورزی کشور توسط مسئوالن حوزه پدیش گفتده بده
انجام رسیده است و دانش ضمنی و تلویحی یا دانش صریح را در این زمینه توسعه داده است.
سیاستهای کلّي

این سیاستها جهتگیری های کلی و کالن هستند که در مرتبه ای بعداز قانون اساسی و بداالتر از
قوانین ومقررات عادی قرار داشته و باتوجه به ارزش های حاکم و شدرایط محیطدی جامعده بدرای
تحقق آرمانها و اهداف قانون اساسی بهصورت مجموعهای منسجم راهنمای عم قوای سهگانده و
دیگر ارکان و اجزای نظام که توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده و ناظر بر همه قوانین به ویدهه
برنامههای پنجساله توسعه بوده و الزامآور میباشند .سیاستهای کلی نظام در سدطح حاکمیدت بده
عنوان فراسیاستها یا متاپالسی جهتگیری سیاسدتهدای کدالن را مشدخص مدیکندد و در بطدن
سیاستهای اجرایی متوقب نمیشوند .سیاستهای کلّی کشداورزی در  3بندد درجلسدات مجمد
تشخیص مصلحت نظام در سال  1366و اصالحیه آن در سال  1331بهتصویب رسیده است.
خطمشیهای عمومی به اشلال مختلفی ظهور وبروز می یابد که از آن جملده مدیتدوان گفدت
سیاستهای کلی نیز نوعی خطمشی عمومی هستند .لذا آن چه در ادامه در خصوا مفهومشناسی
خطمشی و سیاستگذاری مطرح میشود ،یک برداشت مترادف تلقّی مدیگدردد .لغدت سیاسدت را
خطمشی یا خطسیر و یا راهی که انسان پیشرو دارد معنی کردهاندد .سیاسدت بدهمفهدوم اصدول و
قواعدی اساسی و اصول راهنما است .در اصطالح عام ،سیاست تصمیمگیری حلومتها وکشورها
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و نهادهای سازمانی است .بین سیاست و خطمشی مرزی وجدود دارد ،خدطمشدی یلدی از عناصدر
اصلی سیاست است چون در کشور ما سیاست متداول است .لذا خط مشی و سیاسدت معدادل هدم
گرفته شدهاند(دانایی فرد.)13 :1331 ،
با اتخاذ سیاست رهنمودی ارائه میشود که میتوان بدان وسیله استراتهیها را به اجدرا درآورد.
از یک زاویه بسیارباز ،مقصود ازسیاست ،رهنمودها ،روشها ،رویدههدا ،مقدررات و شدیوههدایی از
مدیریت خاا است که برای حمایت و تقویت کارها در نظر گرفتده مدیشدود تدا سدازمان بتواندد
بههدفهای تعیین شده دست یابد .سیاستها ابزارهایی هستند که بدان وسیله استراتهیها به اجدرا
در میآیند .در راستای تأمین هدفهای سازمانی ،سیاستها آن چه را که میتوان یا نمیتوان انجام
داد را مشخص مینمایند (دیوید.)433 :1331،
الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی

الگوئی است که در آن ابعاد ،مؤلّفهها ،زیرمؤلّفهها ،و روابط بدین آنهدا در فرآیندد تصدمیمسدازی و
تصمیمگیری برای اداره امور کشور در حوزه کشاورزی تعریب شده و مدیتواندد بدهعندوان مددلی
مرج و تعمیمپذیر در اداره حلومت در حوزه پیشگفته بهکدار گرفتده اسدت .در حقیقدت الگدوی
مدیریت راهبردی بهمعنای مفهومسازی دادهها (گذشته ،حال و آیندده ) اسدت کده مبندایی را بدرای
تعقیب فرآیند طرحریزی و برنامهریزی راهبردی فراهم میسازد.
گفتمان والیت فقیه در اداره امور کشاورزی

گفتمان غالب جمهوری اسالمی ایران است که بر پایه اندیشهها ،آرا ،نظدرات ،رهنمودهدا و تددابیر
(حضرت امام خمینی(رحمتاهللعلیه) ،حضرت امام خامنهای(مدظّلهالعدالی) شدل گرفتده اسدت و ریشده در
(صد

آموزههای دینی و اسالم ناب محمدی

ّاهللعلیدهوآلده وسدلّم) دارد و در اسدالم اصد والیدت فقیده ،در

تصمیمگیریها و اداره امور کشور درحوزه اداره امور کشاورزی برای مسدئوالن و کدارگزاران نظدام
هدایتگر بوده وتصمیمها و انجام فعّالیتها را در همه سطوح همسو ،هماهنگ و همافزا مینماید.
تدوین تجارب نظام

منظور از تدوین تجارب در این رسداله ،گدامهدایی شدام گدردآوری و تعیدین تجربیّدات مددیران و
کددارگزاران سددطوح راهبددردی نظددام جمهددوری اسددالمی ایددران در حددوزه اداره امددور کشدداورزی
شام (تعریب ،توصیب ،تحلی  ،تفلیک ،قالببندی ،ساختدهی) برپایه گفتمان والیت فقیه(حضرت

امام خمینی(رحمت اهلل علیه) ،حضرت امام خامنه ای(مدظلّه العدالی) و مفاد قدانون اساسدی جمهدوری اسدالمی
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ایران و سپس مستندسازی و تئوریزه نمودن تجربیّات بهروش اجماع نظری برای استفاده آنها در ارائه
الگویی کاربردی با رویلردی راهبردی برای اداره امور در کشاورزی در محورهای مدیریتی میباشد.
بررسي جایگاه سیاست های کلي نظام در جمهوری اسالمي ایران

سیاستهای کلّی نظام ،سیاستهایی است که بر مبنای اص  111قانون اساسی توسط والیتفقیده بدا
مشورت مجم تشخیص مصلحت نظام تعیین میگردد .لدذا سدایر سیاسدتهدایی کده توسدط قدوای
سهگانه و یا سایر نهادها و شوراها در حوزه عمللرد خود تعیین میگردد در این حدوزه نمدیگنجدد.
برای تضمین عدم انحراف انقالب از آرمانها و ارزش ها باید خطمشیها و سیاستهای کلّدی نظدام
فقط باید از سوی رهبری تعیین شود و قوای سهگانه در تصمیمات و اقدامات خود از این سیاستهدا
پیروی کنند در واق آنها باید مسئولیت اجرای این سیاسدتهدا را بدر عهدده داشدته باشدند (کداظمی،
.)211 :1331
سیاست های کلّي نظام از منظر امام خامنهای

(مدظّله العالي)

در نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) سیاستهای کلی به عنوان هندسه اساسی نظام و قوای سدهگانده

بوده و مهمترین کار رهبری عبارت است از تعیین سیاستهای کالن کشور ،یعندی آن چیزهدایی کده
جهتگیری کشور را مشخص میکند ،که همه قوانین ،مقررات و عمللردها باید دراین جهت باشدد.
معظمله در 21اسفند ماه  1363در ابالغ سیاستهای کلی نظام میفرمایندد :سیاسدتهدای ابالغدی در
چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطّی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیسدت.
ایشان میفرمایند :رهبری سیاستگذار کلّی نظام محسوب میشود یعنی همه قوای سدهگانده بایدد در
چارچوب سیاستهای رهبری برنامهریزی کنند و سیاستهدای اجرایدی خودشدان را تنظدیم نمایندد،
حرکت و قواره کلّی نظام باید در چارچوب سیاستهایی باشد که رهبری معین میکند ،این مهمترین
مسئولیت رهبری است.

1

رویکردها و الگوهای حاکم بر پیادهسازی در سطوح راهبردی

با توجه به تنوع آرا و نظرات در خصوا ارائه الگوهای موجود برای پیاده سازی در سدطوح مختلدب
راهبردی ،اطالع از این دید گاه های قاب تامّ و توجه میباشد که مختصرا به آن اشاره میشدود :الگدو
از مفاهیمی تشلی شده است که در گزارههای نظری بهکار میرود و مستقیم یدا غیدر مسدتقیم کدانونی
برای بررسیهای تجربی بهشمار می آید .بهعبارت دیگر عنصدر مفهدومی یدک الگدو ،بده محقّدق نشدان
می دهد که واقعیّت از چه متغّیرهایی تشلی شده است .برای مثال اگدر از مفداهیمی نظیدر تقاضداهدا و

 1بیانات  1363 /12/22در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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حمایتها سخن بهمیان می آوریم ،عمدتا میزان ثمربخش بودن آنها در یدک الگدو مدورد توجّده اسدت.
بهعنوان مثال پارسونز معتقد است که بقای نظام به چهار عام بستگی دارد که عبارتند از:
‒ حف الگو یعنی نظام باید از تواندایی الزم بدرای بداز تولیدد الگوهدای اساسدی خدود (ارزشهدای و
هنجارها) برخوردار باشد.
‒ ایجاد سازگاری و تطابق با محیط و تغییرات آن.
‒ توانایی دستیابی به هدف.
‒ قابلیّت نظام در یلپارچه کردن وظایب مختلب نظامهای فرعی.
این نظریه نشان میدهد که یک الگوی راهبردی در یک حوزه کالن وراهبردی چقدر میتواند بر بقدای
یک نظام بهعنوان یک رکن اساسی تأثیرگذار باشد.
روش شناسي
این تحقیق از نوع کاربردی -توسعه ای اسدت .چراکده اوّال داندش ضدمنی و تلدویحی دربداره الگدوی
راهبردی اداره امور کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران را مدوّن نموده و توسعه میدهد و ثانیا نتدایج
آن میتواند الگویی برای اداره امور کشور در موضوع و حوزه کشاورزی باشدد .در ایدن تحقیدق بدرای
رسیدن به پاس سواالت این پهوهش ،از روشهای متنوّع کیفی نظیر پهوهش آمیختده و بدا رویلدردی
تفسیرگرا و تحلی گفتمان و نظریهپدردازی بده روش زمیندهای (داده بنیداد) و بدا اسدتفاده از ابزارهدای
مصاحبه وپرسشنامه و نرمافزارهای مختلب همچون نرمافزارهای اطلس تی آی ،ملدس کیدو دی ای ،و
نرمافزارهای تجمی کننده آثارامام (رحمه اهلل علیه)  ،امام خامندهای(مدظّلده العدالی) و نیدز مدتن قدانون اساسدی و
مذاکرات زمان تدوین آن بهرهگرفته شده است.
شیوه نمونهگیری در پهوهشهای داده بنیاد غیر تصادفی و هدفمند است ،نمونهگیری در ایدن پدهوهش
با کمک روش نمونهگیری هدفمند صورت گرفته که در آن تعداد نمونه تا جایی که به اشباع در نظرات
اعضای نمونه ختم شود ،ادامه می یابد .با این حدال بدهعندوان یدک معیدار تقریبدا کلدی حددود 21-31
مصاحبه را جهت اشباع مقوله ها و جزئیات نظریه زمینه ای کافی می داند .در این مطالعه  24مصداحبه
از مدیران راهبردی در سطح کالن ملّی حدوزه مربوطده بخدش کشداورزی وهمچندین  72مصداحبه بده
صورت بسته(پرسشنامه) از مدیران عملیاتی ومنطقهای صورت گرفت .با توجه به اهداف حداکم بدراین
پهوهش ،جامعه آماری در این پهوهش شام دو بخش اسدناد ومددارک دسدت اوّل شدام فرمایشدات
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والیتفقیه و سندچشمانداز ،قانون اساسی و خبرگان حوزه کالن کشاورزی که شام وزراء و معاونیین
و محققین واساتید دانشگاهی است را شام میشود.
برمبنای مفاهیم حساس 1و با مرور ادبیّات موضوع و استفاده از نظرات خبرگان راهنمای مصاحبه عمیق
( استربرگ )115 :1334 ،تهیه شد .محقق توسط راهنمای مصاحبه پرسشهای کلیددی خدود را مطدرح
کرده و سپس مصاحبه شوندگان دیدگاهها و روایتهای خود را آزادانه بیان نمودهاند.
تجزیه وتحلی کیفی بر خالف روشهای کمی ،همزمان با مرحله گردآوری داده و بهطدور تدوام انجدام
میشود .اطالعات پیاده شده از مصاحبهها بر مبنای روش سه مرحلهای داده بنیاد کدگذاری شد .در کدد
گذاری باز کدهای اولیه از مصاحبهها استخراج شد .سپس در کدگذاری محوری این مفداهیم براسداس
محتوا ،بهصورت مفهومی و انتزاعی در قالب مقوالت عمده دستهبندی شد و در مرحله آخر بدا مقایسده
هر مقوله محوری با دیگر مقولهها کدگذاری گزینشی انجام شد ،در ادامه با پاسد بده ایدن سدؤال کده
مقوله موردنظر به چه مواردی اشاره دارد و با کدام مجموعه از مقولههای دیگر میتواند در یک مقولده
منتخب یا گزاره دستهبندی شود ،سلسله روابط بین مقولهها انجام و نظریه استخراجی صورت پذیرد.
در این پهوهش با توجه به این که گردآوری دادهها در سه مرحله کدگذاری انجام شد در هر سده ندوع
کدگذاری ،محقق دائما با مراجعه به متون برگرفته از مصاحبهها ،برخی کدها را حذف و به حسب نیداز
بعضا کدهای جدید را اضافه نمود .این روش رفت و برگشتی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.
با این که برخی از پهوهشگران کیفی بحث در باره اعتبار و روایی دادهها و نتدایج پدهوهش را بدهطدور
سنتی مربوط به پهوهشهای کمّی میدانند اما واقعیت این است که در پهوهشهای کیفی نیز صحت و
اعتبار دادهها و یافتهها بخشی بسیار با اهمیت از فرآیند پهوهش است.
در پهوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکتکنندده در پدهوهش
استفاده و پس از دریافت نظرات اصالحی و مشداوره الزم بدا اسدتادان ،ویدرایش الزم انجدام و الگدوی
نهایی ارائه شد.
تجزیه وتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

در این قسمت به تجزیه وتحلی دادههدای جمد آوری شدده پرداختده مدیشدود .دادههدای حاصد از
مصاحبههای عمیق با خبرگان ارشد بخش کشاورزی کشور در سه مرحلۀ فرآیند تحلی مضمونی ،یعنی
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با طّی فرآینددی منطقدی ،منجربده ارائده الگدوی
1 - Sensitizing Concepts
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راهبردی اداره امور کشاورزی ارائه گردیدد .بددین منظدور بدا انجدام مصداحبه ،کلّیده نظدرات مصداحبه
شوندگان ثبت و نگهداری و سپس تبدی به متن شده و بعد از رسیدن به کفایت نظری(اشدباع نظدری)
در نظرات ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان ،کدهای اولیه(باز) ایجاد گردید که تعداد آنها به  65عدد
کد رسید و در قالب جداول مختلب تنظیم گردید و در ادامه کدگذاری ثانویه صورت پذیرفت .نظدربده
وجود تعداد زیادی از کدهای تولید شده بهمنظور خالصهسازی آن ،آن دسته از کدهای اوّلیه کده دارای
اساس و پایه در قرابت معنایی با یلدیگر بودند به یک مفهوم تبدی شدده و متعاقدب آن چندد مفهدوم
تبدی به یک مقوله گردیده و مجموعه مقوالت بهدست آمد که شرح فرآیند آن توضیح داده میشود:
 -1کدگذاری داده ها؛  -2کدگذاری بازداده ها.
در کدگذاری باز براساس دادههای گردآوری شده ،اقدام به احصاء کدها ،مفاهیم و مقوله میگدردد کده
مراح عملیاتی آن بدین شرح میباشد:
احصاء کد از متن

در مرحله کدگذاری باز به مشخص کردن کدها ،مفاهیم و مقوله ها اقددام مدی شدود .کدد واحدد خدرد
تحلی است که بر پایه آن مفهوم سازی داده ها شل می گیرد.
درکد گذاری باز براساس روش مرسوم در نظریه داده بنیاد ،به هریک از اجزاء عندوان و برچسدبی داده
می شود.این عنوان که اصطالحا به آن کد گفته می شود ،باید گویای محتوای داده باشد ،بدهطدوری کده
محقق وخواننده  ،با مشاهده این عنوان و تیتر ،تا حددود زیدادی بده مفهدوم جمدالت پدی ببرندد(میلزو
هوبرمن.)51 :2112 ،
مفهوم پردازی دادهها(شکل گیری مفاهیم)

اولین گام در تجزیه و تحلی دادهها ،مفهوم پردازی آنها میباشد .مفاهیم در تئوری سازی بنیدادی ،زیدر
مقولههایی از نوع کدهای باز هستند که وظیفه شان ارائده جزئیدات بیشدتری در مدورد هرمقولده اسدت
(استراس وکوربین .)1335،منظور از مفهوم پردازی یعنی اینله مدورد مشداهده ،جملده یدا پداراگراف را
برداشته وآن را به اجزایی تقسیم کرده و به هر کدام از پدیدهها یا رخدادها نام یا برچسبی اطالق شدود
که یا نشانه آن پدیده است یا میتواند بهجای آن بنشیند .در طول تحقیق مملن است به تعدداد زیدادی
برچسب مفهومی دست یافت ،این مفاهیم باید دارای مبنایی باشند ،یعنی پدیدههای مشدابه بدا یلددیگر
طبقهبندی شوند.
برای شل گیری مفاهیم ،باید به دو نلته اساسی در طول اجرای تحقیق دقت شدود :اوّل ایدن کده بایدد
یک مقایسه یا تطبیق مستمر بین گزارههای منتخب کد گذاری شده برای یافتن محورهای مشدترک بدین

333

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی  -سال پانزدهم ،شماره  ،76بهار 1337

آنها انجام شود و دوّم این که مفاهیم تولید شده به مرحله اشباع نظری برسند .توجه به دو نلتده مزبدور
موجبات افزایش روایی واستحلام نظریه نهایی را درپی خواهد داشت .دادهها از ابتدا از طریق پرسدیدن
سواالت سادهای نظیر چه ،که ،چگونه ،چقدر ،تجزیه و تفلیک و متعاقبدا مقایسده شدده و رویددادهای
مشابه به یلدیگر گروهبندی شده و عنوان «مفهومی مشابه» میگیرند (دانایی فرد ودیگدران.)46 :1333 ،
پس از بررسی تمامی مفاهیم بهدست آمده ،فرآیند فوق در خصوا آنها نیز بهطور کام اعمال گردیدد
و تعداد  65مفهوم احصاء شد.
مقولهپردازی دادهها (شکلگیری مقولهها)

در این مرحله ،از طریق مقایسه مفاهیم با یلدیگر ،محورهای مشترک ،عنوان مقوله بدهخدود مدیگیرندد
) .(Glaser,2002:23بایددد بدده ایددن نلتدده اشدداره نمودکدده بیشددتر مقددوالت را خددود مددا نددامگددذاری
میکنیم .نامی که انتخاب میکنیم ،باید نامی باشد که از نظر منطقی بیشترین ارتباط را بدا دادههدایی کده
مقولده نمایدانگرآن اسدت ،داشدته باشدد و بایدد آن قددر هدمخدوان باشدد کده آن چده را کده ارجداع
میکند به سرعت بده خداطر بیداورد و بتدوانیم در خصدوا آن فلدر کدرده و از همده مهدمتدر تحلید
کنیم(غفاریان به نق از :گلیسر 61 :1365،واستراس.)33 :1334،
گروهبندی مفاهیم ،تعداد واحدهایی را که باید با آنها کارکنیم ،کاهش میدهد .روند طبقهبندی مفاهیم
را که بهنظر میرسد به پدیدههای مشابه ربط پیدا میکندد ،مقولدهپدردازی مدینامندد .در هنگدام مقولده
پردازی سواالتی را بایستی طرح نمود و در پیپاس آنها بود تا به خصوصدیات موضدوع یدا شدرایط آن
(خصوصیات یا شرایط به پدیدههایی با انواع متفاوت اما مربوط بههم داللت میکند) پیبرد (استراس و
کوربین .)1335 ،پس از طی مراح عملیاتی کدگذاری باز در ایدن بخدش از تحقیدق ،تعدداد  13طبقده
فرعی حاص گردید.
کدگذاری محوری دادهها

کدگذاری محوری مرحله بعدی تجزیهوتحلی در نظریهپردازی داده بنیاد است .هدف از این مرحلده
برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده (در مرحله کدگذاری باز است .ارتباط سدایر طبقدههدا بدا طبقده
محوری در شش عنوان میتواند تحقق داشته باشد کده عبدارتاندد شناسدایی عناصدر علّدی ،زمیندهای،
مداخلهگر و راهبردها و پیامدها).(Corbin and Strauss, 1990:3

در کدگذاری محوری یلی از مقولههای کدگذاری باز بهعنوان مقوله یا پدیده اصلی (پدیده اصلی یدا
هسته ،همان فرآیند موردمطالعه) انتخاب میشود و در مرکز فرآیند موردبررسی قرار مدیگیدرد و سدایر
مقولهها را به هم مرتبط میسازد.
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در این تحقیق با توجه به ویهگیهای بیانشده برای انتخاب یک پدیده یا مقوله محوری ،مقوله اصد
خودکفایی بهعنوان مقوله محوری در نظر گرفتهشده اسدت و سدایر مقولدههدای پیرامدون آن ،در قالدب
الگوی پارادایم قرارگرفته است .بنابراین مقولههای حاصله از کدگذاری محوری در این تحقیق را مدی-
توان بهشرح ذی بیان نمود:
عوامل علّي

 شرایط علّی :بهشرایطی گفته میشود که عام اصلی به وجدود آورندده پدیدده موردمطالعده باشدد) .(Strauss & Corbin,2008نتایج تحلی محتوای پاس و نظرات مصداحبهشدوندههدا بده سدؤاالت
مطرحشده در خصوا ارائه الگوی راهبردی در اداره امور کشاورزی حاکی از وجدود  7مقولده فرعدی
در خصوا شرایط علّی برای ایجاد پدیده موردمطالعده اسدت درواقد ایدن مقولدههدا عوامد اصدلی
تأثیرگذار بر ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی است.
جدول  :1عوام علّی ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
طبقه های اصلی

ردیب

ردیب

طبقههای فرعی
تقویت بخش کشاورزی
پیشرفت بخش کشاورزی

عوام موثر یا شرایط علّی:
()1

توجّه ویهه به بخش کشاورزی

ارائددده الگدددوی راهبدددردی در اداره امدددور

اولویت دادن به بخش کشاورزی

کشاورزی

اهتمام به فعال نمودن بخش کشاورزی
احیای زیر ساخت های بخش کشاورزی

عوامل محوری

پدیده محوری حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنشها /کنشهای متقاب برای کنترل یدا اداره
کردن آن وجود دارد وبه آن مربدوط مدیشدود) .(Strauss & Corbin,2008پدیدده محدوری در ایدن
تحقیق  ،اص خودکفایی در کشاورزی است .پدیده محوری در این تحقیق شام  3مقوله میباشدد کده
در جدول  2آمده است.
جدول  :2عوام محوری ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
ردیب

طبقه های اصلی

()2

عوام محوری

ردیب

طبقه های فرعی
اص خودکفایی در کشاورزی
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عوامل زمینهای

عوام زمینهای نشان دهنده یکسری خصوصیات ویهه است که بهپدیدهای داللت می کند ،بهعبدارتی
مح حوادث یا وقای مرتبط با پدیده ای در طول یک بعد است که در آن کنش متقاب بدرای کنتدرل،
اداره و پاس به پدیده صورت میگیرد ) .(Strauss & Corbin,2008این مقولهها که بهمقولدههدای
محیطی نیز معروفند ،نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که ارائه الگوی راهبردی در اداره امدور
کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهند .مفاهیم تشلی دهنده مقولههای زمینهای ارائه الگوی راهبدردی
هر چند خود علت و دلیلی برای بهوجود آمدن و شل گیری مقوله محوری پیادهسدازی نیسدتند ،امدا
زمینهها و شرایط محیطی هستند که باعث توجه به پیادهسازی سیاستها میشوند و بدون توجّده بده
آنها مقولههای راهبردی پیادهسازی سیاستها نمیتواند به درستی بهکار گرفته شوند و الزم اسدت در
الگوی راهبردی به آنها توجه گردد .شرایط زمینهای در این تحقیق شدام  3مقولده مدیباشدد کده در
جدول  3آمده است.
جدول  : 3مقولههای متغیرهای زمینهساز در ارئه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
ردیب

طبقه های اصلی

ردیب

طبقه های فرعی
هدفگذری در بخش کشاورزی
توجّه به استقالل کشاورزی کشور
توجّه اقتصادی به بخش کشاورزی
گسترش و توسعه بخش کشاورزی

()3

متغیرهای زمینه ساز:

امنیت اقتصادی در بخش کشاورزی

زمیندده هددای اداره امددور کشدداورزی در جمهددوری

برنامه ریزی جام در بخش کشاورزی

اسالمی

توجّه به فعالیّت های اقتصادی در کشاورزی
تدددوین سیاسددتگذاری هددای ثابددت در بخددش
کشاورزی
تامین عدالت وقسط اسالمی در بدین واحددهای
تولیدی ،صنعتی وکشاورزی

عوامل مداخلهگر

این مقولهها که به مقولههای میانجی هم معروف است ،نشدانگر برخدی شدرایط خاصدی اسدت کده
راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهد(استراس ،کوربین )1335،
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در این تحقیق ()1مقوله بهعنوان شرایط مداخلهگر تأثیرگذار بر الگوی راهبردی به شرح جدول
 4مورد شناسایی واق شد ).(Strauss & Corbin,2008: 11
جدول :4مقوله مداخلهگر در ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
طبقه های اصلی

ردیب

طبقه های فرعی

ردیب

متغیرهای بازدارنده:
()4

من واگذاری امتیازهای مربوط به امور

بازدارنده های اداره امور کشاورزی در

تجاری وصنعتی وکشاورزی به بیگانگان

جمهوری اسالمی
عوامل راهبردی

مقولههای راهبردی :این مقولهها راهبردهایی برای کنترل ،اداره وبرخورد باپدیدده محدوری را ارائده
میکند(استراس ،کوربین )1335،راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد به ارائه راهح هایی بدرای
مواجهه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده مورد مطالعه ،برخورد با آن
و حساسیت نشان دادن در برابر آن اسدت ) .(Strauss & Corbin,2008: 64درایدن تحقیدق ()1
مقوله بهعنوان مقولههای راهبردی تشخیص داده شد که در جدول  5آمده است.
جدول  : 5مقوله راهبردی ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
ردیب

طبقه های اصلی

()5

راهبرد:

طبقه های فرعی

ردیب

تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن
کردن فقر و محرومیت

مقولههای پیامدها

مقولههای پیامدی نتیجه وحاص راهبردها در رویارویی با پدیده و یا بهمنظور اداره و کنترل کدردن
پدیده است (استراس و کوربین  .)13 :1335،در ایدن تحقیدق( )1مقولده اصدلی بده عندوان اسداس
مقولههای پیامدی تشخیص داده شد که در جدول  7آمده است.
جدول  :7مقولههای پیامدی ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی
ردیب
()7

طبقه های اصلی
نتایج و پیامدها:
اداره امور کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران

ردیب

طبقه های فرعی
تامین مناف ملّی کشور
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الگوی پارادایمي تحقیق (برگرفته از کد گذاری محوری)

با در نظر گرفتن مقولههای چندگانه و روابط موجود بین مقولهها  ،الگوی پارادایمی ارائه الگوی
راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام ج.ا.ا .بر اساس گفتمان والیت فقیه و
قانون اساسی حاص از اجرای روششناسی نظریه داده بنیاد در نمودار شماره  2آمده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
الف -نتیجه گیری

محقق شدن یک الگوی راهبردی مدون و کاربردی بدهمجموعده عدواملی بسدتگی دارد کده هریدک
میبایست بهتفلیک مورد توجه قرارگیرد ،به همان میزان که تدوین و طراحی الگدوی راهبدردی از
اهمیددت برخددوردار اسددت دقددت در نحددوۀ طراحددی و انعطددافپددذیر بددودن آن هددم مهددم تلقددی
میشود.
در این تحقیق  24مصاحبه با مدیران و صاحبنظران حوزۀ کشاورزی در سدطح کدالن ملّدی و
راهبددردی کدده شددناخت کددافی از ایددن عرصدده را دارا بددوده ،و در سددطوح کددالن مدددیریتی،
مسدئولیتپیددادهسددازی واجددرای سیاسددتهددای کلددی کشدداورزی را در وزارت جهدداد کشدداورزی و
شرکتهای مادر تخصصی وابسته را بهعهدده داشدته و 72مصداحبه بسدته (پرسشدنامه) از مددیران
عملیاتی و منطقه ای در کشور صورت پذیرفت .بدین ترتیب بدا بهدرهگیدری از داندش و تجربیدات
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صاحبنظران و مجریان ارشد بخش کشاورزی در سطوح راهبردی وعملیاتی در دستگاههای اجرایی
مرتبط با بخش کشاورزی ،عوام تاثیرگذار برارائه یک الگوی راهبردی در اداره امور کشداورزی از
منظرهای مختلب مورد شناسایی قرار گرفت.
با استفاده از روش داده بنیاد که روش مناسبی جهت طراحی الگو از طریق دادههای کیفی است
 ،کدهای برگرفته از گزارههای متنی ،تبدی به مفاهیم و متعاقدب آن ،بدر اسداس قرابدت معندایی و
محتوایی بین مفاهیم ،مقوله ها شناسایی شده و براین اساس مقولههای چندگانه حول محور پدیدده
اصلی قرار گرفته و در نهایت الگوی پارادایمی تحقیق پدیدار گشت.
مدل مستخرجه از گفتمان والیت وفقیه و مستندات و متن قانون اساسدی در حدوزه اداره امدور
کشاورزی با سیاستها و رویلردها و مدلهای اداره امور کشاورزی درکشور های دیگر ،از جهاتی
شبیه و از جهاتی متفاوت است .عمدهترین تشابه این دو رویلرد به حوزه اداره امور کشاورزی ،در
محور و اساس بودن «اص خودکفایی »بهعنوان مسیر تحقّق اداره امور کشداورزی اسدت .همچندین
در مدل مستخرجه از گفتمان والیت فقیه و قانون اساسدی در ایدن تحقیدق ،زمیندههدای اداره امدور
کشاورزی در مقوالت «تقویت بخش کشاورزی»« ،توجّه ویهه بهبخدش کشداورزی»« ،اولویدتدادن
بهبخش کشاورزی»« ،احیای زیر ساختهای بخش کشاورزی» و «اهتمدام بدهفعدال نمدودن بخدش
کشاورزی» با مدلهای متعارف در کشورهای دیگر ،مشابه و نزدیک است.
در عین حال ،مدل مستخرجه با مدلهای مشابه و متعارف در دیگرکشورها تفاوتهایی اساسی
دارد که بهطور خالصه عبارتند از:
 -1شرط علی « تقویتبخش کشاورزی» که باعث می شود «انگیزههای احیدای و حفاظدت از زیدر
ساخت های بخش کشاورزی و مناب پایه » باعث می شود که کشاورزی کشدور بدهسدمت وسدوی
توسعه پایدار با حف مناب پایه پیش برود ودر نهایت این حوزه تقویت بشود.
 -2در مدل مستخرجه از گفتمان والیت فقیه و مستندات و متن قانون اساسی ،تامین عدالت وقسط
اسالمی در بین واحدهای تولیدی ،صنعتی وکشاورزی یک اص است که در مدل ها و رویلردهای
خارجی در حوزه اداره امور کشاورزی وجود ندارد .
 -3در الگوی راهبردی ارائه شده در این تحقیق ،محدودیت هایی در اداره امور کشداورزی کشدور
تعیین شده است که شام من واگذاری امتیازهای مربوط به امور تجاری وصنعتی و کشاورزی بده
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بیگانگان و من آنها از آسیب رساندن به محیط زیست و حف مناب پایه بخش کشاورزی است کده
باعث جلوگیری از وابسته کردن نظام اسالمی به بیگانگان در جریان اداره امور کشاورزی می شود.
 -4در شرایط زمینه ای ارائه شده در این تحقیق ،اداره امور کشاورزی در جمهوری اسالمی ایدران،
مورد « برنامهریزی جام در بخش کشاورزی برای رسیدن به اسدتقالل کشداورزی کشدور وامنیدت
غذایی» وجود دارد در حالی که در مدلهای متعارف درکشورهای دیگر از آنجا که معمدوال متصّد
یا هضم شده در فرآیندهای جهانی و نظام سلطه جهانی در این حوزه هسدتند ،ایدن کشدورها فاقدد
چنین زمینه ای در الگوی راهبردیشان در حوزه اداره امور کشاورزی میباشند.
 -5از الگوی راهبردی ارائه شده در این تحقیق در حوزه اداره امور کشاورزی ،پیامد هدا و نتدایجی
انتظار میرود که قاعدتا از الگوهای مشابه در دیگرکشورها انتظار نمیرود از جملده «تدأمین منداف
ملّی کشور و افزایش امنیت ملی وغذایی از طریق بهرهمندی از دیدگاههای رهبریّدت در اداره امدور
بخش کشاورزی و با رویلرد بسط وگسترش عدالت»
الگوی پیشنهادی فراتراز نظریههای پیادهسازی موجود ،که در زیست بوم خارج از کشور مطرح
شده و نوعا به معدود عوام اثرگذار بر پیادهسازی در سطوح راهبردی پرداخته ،توانسدته اسدت بدا
اتخاذ رویلرد چند جانبهنگری ،در حد بضاعت خود پدیده مورد مطالعه را از همده جواندب مدورد
مطالعه قرار دهد ،لذا اجرای آن با توجه به درک شرایط بومی کشور نویدد بخدش کمدک بدهتحقدق
سیاستهای کلی بخش کشاورزی کشور ارزیابی میشود.
ب -پیشنهادها

مهمترین و بنیادینترین پیشنهاد به سیاستگذران نظدام دربداره اداره امدور کشداورزی ،اجدرای ایدن
الگوی راهبردی است که شاکله اصلی آن را فرامین حضرت امام(رحمتاهللعلیه) و مقام عظمای والیدت
حضرت امام خامنهای(مدظّله العدالی) تشلی میدهد .یعنی در هر یک از ابعاد  3گانه الگدوی راهبدردی
اداره امور کشاورزی ،نتایج این تحقیق ،به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد .عالوه بر این ،با اسدتقاده
از نتایج حاص گشته از این پهوهش میتوان ،دور نمای تصویب و اجرای خط مشیهدای فدراوان
و سیاستهای اجرایی واحدی را به سیاستگذاران و تصمیمسازان در جمهوری اسالمی ایدران ،در
مورد اداره امور کشاورزی نشان داده و پیشنهادات الزمه را در این مسیر ارائه کرد:
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 -1در سیاستگذاری در حوزه اداره امور کشاورزی  ،احیای این حوزه و حف مناب پایده در بخدش
کشاورزی از اهمیّت ویهه ای برای نظام مقدس جمهوری اسالمی برخوردار است کده مدی بایسدت
بدان اهتمام ویهه داشت.
 -2اص خودکفایی بر مبنای دکترین حاکم بر بخش کشاورزی محور همده سیاسدت هدای کدالن
اقتصادی نظام ،علمی و حتّی سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی کشور قرار گیرد.
 -3دکترین راهبردی حاکم بدر بخدش کشداورزی کشدور همدان عبدارت گوهربدار حضدرت امدام
خمینی(رحمت اهلل علیه) میباشد که میفرمایند« :ایران کشوری است که باید کشاورزی اش اسداس همده
کارهددا باشددد» ،و مسددئولین نظددام جمهددوری اسددالمی مددیبایسددت ،تمددام فعالیددتهایشددان و
جهتگیریهایشان در سطحکالن کشوری چه در بحث تصمیمسازیها و چه در تصمیمگیریهدا و
حتیّ عملیاتی نمودن آنها دارای رویلرد الزام آور داشته باشند و از آن کوتاه نیایند.
 -4اهتمام و رویلردهای اصلی سیاستهای تامین مناف ملّدی و حتدی امنیدت غدذایی کده مندتج از
توجه ویهه به بخش کشاورزی است ،بر شناسایی دقیق و شفاف سازی پتانسی های واقعدی کشدور
در بخش کشاورزی ،عدم بزرگ نمایی و آرمانیگرایی طرحهای ارائه شده ،توجّه به فعالیّدت هدای
اقتصادی بخش کشاورزی ،افزایش کمیّت وکیفیت با رویلرد صادرات بدهصدورت بدین المللدی در
راستای اقتصاد مقاومتی و سالمسازی محصوالت پاک و ارگانیک در راستای تأمین امنیدت سدالمت
جان انسانها از دیدگاه پدافند غیر عام و ایجاد امنیت اقتصدادی در بحدث اداره امدور کشداورزی
متمرکز شود.
 -5توجّه ویهه بهنظامهای بهرهبرداری بخش کشاورزی در اولویت سیاستهای ناظر به اداره امدور
کشاورزی قرار گیرند.
 -7از فرصتهای تحریمهای خارجی در حوزه مواد غذایی و با رویلدرد پدافندد غیدرعامد بدرای
تحقق خودکفایی محصوالت کشاورزی کشور و ایجاد ثبات غذایی برای کشور بهره گرفته شود.
 -6با اتلا به توان داخلی و مناب غنی داخ کشور و با حرکت به سوی کشاورزی داندش بنیدان ،از
نفوذ سیاستگذاران بیگانه و سواستفاده آنها ،در راستای ترویج و توسعه مصرفگرایدی محصدوالت
کشاورزی خارجی جلوگیری به عم آید.
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 -3حف محیط زیست و مناب پایه بخش کشاورزی جزء مطالبات اصلی رهبریت بوده و مسدئولین
نظام موظب به دقت ویهه در برخورد قانونی صریح و بدون اغماض در مورد مخربین این حدوزه ،
می بایست در دستور کار ویهه قرار گیرد.
 -3در سیاستگذاری های بخش کشاورزی مربوط بده اداره امدورآن در جمهدوری اسدالمی ایدران،
تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت راهبدردی اسدت کده مدی تواندد
کشور را در رسیدن به قدرت اقتصادی در منطقه تبدی نمایدد فلدذا ایدن راهبدرد بایسدت در راس
وظایب و عمللرد مسئولین نظام قرار گیرد.
 -11با « واردکنندگان بیرویه محصوالت کشاورزی» بدهعندوان اخاللگدران فرآیندد توسدعه پایددار
بخش کشاورزی ،مبارزه زمینهای و مؤثر بهعم آید.
 -11منشوری مدوّن در زمینه اداره امور کشاورزی طرّاحی و به تأیید باالترین مقام مسئول ممللتی
رسیده شود تا در صورت تغییر دولتها ،رئیسجمهوری و وزیر ،تمامی مسئولین حتی خدود وزیدر
و مدیران کالن کشوری بخش کشاورزی کشور قادر به تغییر آن نباشند.
 -12اص خودکفایی در محصوالت کشاورزی بهمنظور تامین امنیت غذایی یک اص بدیهی اسدت
و من واگذاری امتیازهای مربوط به امور تجاری و صنعتی مرتبط بهبخش کشداورزی بده بیگانگدان
میبایست در راس سیاستگذاریها در امور مربوط به فعالیّتهای بخش کشاورزی قرار بگیرد.
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