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چکيده
جهاد سازندگ ی از نهادهای برخواسته از انقالب اسالمی بود که در مدت حیات سازمانی خود منشأ
اثرات فراوانی در حوزه عمران و آبادانی روستاها و همچنین جنگ تحمیلی گردید .با توجه به اینکه ابعاد
مدیریتی این نهاد در قالب الگویی نظام مند براساس گفتمان والیت فقیه ،قأانون اساسأی و تجأارب نظأام
جمهوری اسالمی ایران ارائه نگردیده و ضرورت وجود یک الگوی علمی برای استفاده از دسأتاوردهای
این نهاد ،تحقیق مذکور با هدف دستیابی به الگوی پارادایمی جهاد سازندگی انجام گردید .این پأووهش
کیفی و کاربردی -توسعهای بوده و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شأد .در الگأوی پأارادایمی جهأاد
سازندگی ،شرایط علی شامل جهانبین ی اسالمی ،گفتمان والیت فقیه و اصول مرتبط با قانون اساسی بأوده
و مقولهمحوری شامل دکترین و سیاستها است .راهبردها در قالب شش مقوله برنامهریزی ،سازماندهی،
هدایت و رهبری ،هماهنگی ،پیاده ساز ی و اجرا ،نظارت و ارزیابی تبیین گردید .شأرایط زمینأه ای شأامل
مطالبه گری و خواست عمومی مردم ،مشارکت آحاد مردم ،روحیه جهادی ،انگیأزه غیرمأادی ،وحأدت و
همدلی بین مردم و مسئولین بوده و همچنین شرایط مداخلهگر شامل عدم نگرش جهادی ،سأاختار غیأر
جهادی ،غیر پویا و ناکارآمد و قوانین و مقررات متعارض میباشد و پیامأد اجأرای راهبردهأا اسأتواری
اسالم ناب محمأدی(ص)  ،گسأترش عأدالت اجتمأاعی ،رشأد اخأالع و معنویأت ،سأازندگی روسأتاها،
خودکفایی و فقرزدایی خواهد بود.
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مقدمه
حضرت امأام خمینأی(ره) در  2۶خأرداد  ،13۵۸ضأرورت تشأکیل جهأاد سأازندگی را
بهمنظور آبادانی روستاها اعالم کأرد و جهأاد سأازندگی در  2۷خأرداد تشأکیل شأد .طبأق
اساسنامه جهاد سازندگی ،هدف از تشکیل این نهاد ،بسیج امکانات و اسأتعدادهای مأردم و
دولت برای همکاری در امور تهیه و اجرای سریع طرحهای سازندگی با توجه و ت کیأد بأر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

نیازهای روستاها و نقاط دورافتاده اعالم گردید.
پس از فرمان حضرت امام(ره) ،جهاد با دو حرکت و هدف اصألی در سأازندگی کشأور
قدم برداشت:
 -1رفع محرومیت از روستاهایی که از سادهترین امکانات رفاهی نیز محروم بودند.
 -2تأ مین درآمأأد کأأافی و ایجأأاد اشأترال در روسأأتاها و درنهایأأت رشأأد و شأأکوفایی
کشاورزی و خودکفایی (ایروانی.)1۸4:13۷۷،
جهاد سازندگی ازجمله نهادهای انقالبی بود که بهعنوان بخشهأای عینیأتیافتأه تفکأر
انقالب اسالمی و محصول یک اعتقاد هماهنگ و یک تفکر سازمانیافته با اشأکال مختلأ
پس از پیأروز ی انقأالب و در حاکمیأت نظأام جمهأوری اسأالمی ایأران بأه وجأود آمأد.
خصوصیات نهادهای انقالبی را میتوان به این ترتیب برشمرد:
 .1حذف تشریفات اداری و کاغذبازی؛
 .2سرعت عمل در ارائه خدمات به مردم؛
 .3تصدی جوانان و کارمندان متعهد و دلسوز انقالبی؛
 .4پرورش استعداد نیروهای متعهد و دلسوز و ظهور ابتکار و خالقیت در آنان؛
 .۵ایجأأاد نمونأأه و الگأأو بأأرای ادارات و مؤسسأأات باقیمانأأده از رمیأأم طأأاغوت
(فیروزآبادی.)12:1390،
در مدیریت الگو و الگوسازی از اهمیت خاصی برخوردار است .افراد با ایجاد الگوهأای
جدید ذهنی و عملی و تبأادل آنهأا بأا یکأدیگر موجبأات رشأد ،شأکوفایی ،خالقیأت و
خدمترسانی را فراهم میکنند .بررسی سازمانهای موفأق بأهعنأوان یأک الگأو ،در قالأب
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شناسایی ویوگیها و اجزاء امکانپذیر است .در جهأان الگوهأای موفأق سأازمانی متعأددی



نوعی احساس بیهویتی را پدید میآورد (احمدی.)۶:13۸۸،
در مقطع زمانی فعالیأت جهأاد و در اثأر تجأارب حاصأله از سأازندگی در روسأتاها و
همچنین جنگ تحمیلی ،یک نوع الگوی مأدیریت بأومی مبتنأی بأر ارزشهأای اسأالمی و
انقالبی شکل گرفت ولی از طریق چارچوبهای علمی ،ارزیابی و ثبت و تأدوین نگردیأد.
اهمیت انجام این پووهش از دو بُعد علمی جهت توسأعه علأم و عملأی جهأت کأاربرد در
فرآیند مدیریت راهبردی سازمانهای اجرایی قابأل طأرح مأیباشأد .ضأمن اینکأه سأامانه
مدیریتی حال حاضر کشور در بخش توسعه روستایی با چالشهای فراوانی مواجأه بأوده و
در صورت عدم انجام این تحقیق ،عمالً تجارب مدیریتی چندینساله نظام در بخش توسأعه
و عمران روستاها و البته تجربه سازندگی در سایر بخشهأای مأرتبط بأا حأوزه م موریأت
جهاد سازندگی از بین رفته و در حقیقت نظام اداری کشور از این فرصت بأیبهأره خواهأد
گردید.
قلمرو زمانی تحقیق از سال (13۵۸زمان تشکیل نهأاد جهأاد سأازندگی) تأا سأال 13۷9
(انحالل وزارت جهاد سازندگی) است.
با توجه به فقدان الگوی پارادایمی جهاد سازندگی بأر اسأاس گفتمأان والیأتفقیأه ،قأانون
اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران ،پووهش حاضر با رویکرد توصأیفی -تحلیلأی و
با هدف ارائه این الگو جهت استفاده در اداره کشور و بهرهبرداری فراملی ارائه گردید.
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وجود دارند ،ولی تقلید محض از آنها به دلیل عدم تناسب شرایط آنها بأا جامعأه ایرانأی،

سؤال اصلی این پووهش این اسأت کأه :الگأوی پأارادایمی جهأاد سأازندگی براسأاس
گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران کدام است؟
پيشينهشناسي و مباني نظری تحقيق
پيشينه تحقيق
به استناد جستجو با کلیدوامههای جهاد و جهأاد سأازندگی در پورتأالهأای پووهشأگاه
علوم و فناوری اطالعات ایران ،وابسته بأه وزارت علأوم تحقیقأات و فنأاوری (ایرانأداک)،
پایگاه سیویلیکا و وزارت جهاد کشاورزی ،نتایج زیر به دست آمد:
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در سال  1393تحقیقی با عنوان «شناسایی و تبیأین ابعأاد مأدیریت جهأادی بأر اسأاس
تئوری دادهبنیاد» توسط میالد شماعی کوهپائی و محمدرضا اسمعیلی گیوی انجام گردید که
به این نتیجه رسیدند ،مدیریت جهادی دارای ابعاد اصألی ارزش ،نگأرش و رفتأار در بُعأد
فردی و فرهنگ ،ساختار و فرآیند در بُعد سازمانی میباشد که خود بأه مقولأههأای فرعأی
تقسیم میشوند.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

دکتر علیرضا علیاحمدی و حسین وحیدی منفرد در سأال  1392تحقیقأی را بأا عنأوان
«ساختار تشکیالت جهادی بر مبنای الگوی سیستمی مدلگرا» انجام دادند که نتیجه آن ارائه
یک الگوی سیستم کمالگرا با توجه به ارزشهای اسالمی بود.
نتیجه تحقیق مصطفی خواجه نادری ،سید محسن عالمأه و مهأدی نأاظمی اردکأانی در
سال  1392با عنوان بررسی و تبیین الگوی مدیریت جهادی از منظر بنیأانگأذاران نهادهأای
انقالب اسالمی در چارچوب الگوی سازمانهای تحولآفرین  ۷۵مک کینزی 1،ایأن بأود کأه
مهأأمتأأرین شأأاخو تحأأول و موفقیأأت نهادهأأای انقأأالب اسأأالمی ،روحیأهای اسأأت کأأه
دراصطالح ،روحیه جهادی نامیده میشأود .منظأور از الگأوی مأدیریت جهأادی ،سأبک و
شیوهای از مدیریت است که برگرفته از این روحیه باشد.
پیأمان آرمند و رضا ذبیحأی طأاری در سأال  13۸۸تحقیأق «بررسأی سأبک مأدیریت
جهادی و سایر سبکهای مدیریتی» را انجام دادند و به این نتیجأه رسأیدند کأه نمأیتأوان
سبک مدیریت جهادی را در هیچیک از سبکهأای مأدیریت کالسأیک و نأوین جأای داد.
ویوگیهای مدیریت جهادی مثل ارزشمداری ،اعتماد و ایمان به کار و خدمت به مأردم در
زمانی که همراه با رویکرد مشارکتی باشد ،کرامت بخشیدن به انسانها را اصلیترین هأدف
خود میبیند .مدیریت جهادی ضمن تالش در جهت افزایش ظرفیتهأای تولیأدی ،تحأول
نهادهای اجتماعی و نظام بهرهبرداری را نیز در دستور کار خود دارد.
دکتر محمدجواد ایروانی ( )13۷۷در خصأوص نهأادگرایی و جهأاد سأازندگی بأه ایأن
نتیجه رسأید کأه جهأاد سأازندگی دارای ویوگأیهأای نهأاد (مأردمگرایأی ،ارزشمأداری،
انعطأأافپأأذیری ،اسأأتمرار و پویأأایی) بأأوده و دارای ویوگأأیهأأای فراتأأر از ویوگ أیهأأای
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سازمانی) میباشد.
قابل ذکر است که این پووهش اولین موردی است که به ارائه الگأوی پأارادایمی جهأاد
سازندگی براساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران
میپردازد و از این حیث پووهشهای مذکور سابقهای ندارند.
واژهشناسي جهاد
حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) در تبیین مفهوم جهاد میفرمایند :معیار جهاد ،شمشأیر و
میدان جنگ نیست .معیار جهاد ،همان چیزى است که امروز در زبان فارسأ مأا ،در کلمأه
مبارزه وجود دارد .فالن آدم مبارزى اسأت ،فالنأ آدم مبأارزى نیسأت ،نویسأنده مبأارز،
نویسنده غیر مبارز ،عالم مبارز ،عالم غیر مبارز ،دانشجوى مبأارز و طلبأه مبأارز؛ دانشأجوى
غیر مبارز و طلبه غیر مبارز ،جامعه مبارز و جامعه غیر مبارز .پس جهأاد؛ یعنأ مبأارزه .در
مبارزه دو چیز حتماً الزم است :یک اینکه در آن ،جدّ و جهأد و تحرکأ باشأد .انسأان در
رختخواب یا در پستوى خانه که نمیتواند مبارزه کند! در مبارزه ،باید جدّ و جهدى وجأود
داشته باشد .اگرچه در صُوَرى ،مبارزه با نفس هم میدانهایی دارد که حأاال مثأالهأایی کأه
میزنیم ،براى مبارزات اجتماع و اینها است .پس اول اینکه در آن ،جدّ و جهد و تأالش
و تحرک باشد .دوم اینکه ،در مقابلش دشمن باشد .مبارزه ،در آنجا که دشمن نیست ،معنأا
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شناختهشده نهاد؛ یعنی (خودباوری ،نوگرایی ،دینمحوری ،والیتمداری و فرهنأگ خأاص

ندارد .پس جهاد متقوم بر این دو رکن است :یک اینکأه در آن جأدّ و جهأد باشأد .دیگأر
اینکه ،در مقابل دشمن باشد (مقام معظم رهبری در شروع درس خارج فقه .)۷3/۶/20
انواع جهاد
مقام معظم رهبری انواع جهاد را به این شرح تبیین میفرماینأد :کسأی خیأال نکنأد کأه
جهاد همان جهاد مسلّحانه را می گوییم؛ نه جهاد علمی و مالی و اقتصادی و جهاد در سنگر
سازندگی که همه در جای خود محفوظند و فضیلت دارند ،تمام شده اسأت .البتأه فضأیلت
جهاد مسلحانه با فضیلتهای دیگر قابل مقایسه نیست .میدان این جهاد ،میدان بازی اسأت.
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خود این هم فرصت دیگری است .اینها نعم الهی هستند و شأما بایأد از ایأن فرصأتهأا
استفاده کنید .این فرصتها ،از شما مجموعهای به وجود آورده است که افرادش مأیتواننأد
به آن کمالِ بشری برسند (بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه.)13۷3/۶/29،
همچنین در فرازی دیگر میفرمایند :بسأیج عرصأه جهأاد اسأت ،نأه قتأال .قتأال یأک
گوشه ای از جهاد است .جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت ،با تالش ،بأا هأدف و بأا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

ایمان؛ این میشود جهاد .لذا «جاهدوا ب موالکم و أنفسکم فیسبیلاهلل»؛ جهاد با نفس ،جهأاد
با مال .جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنأگ بأرویم و جانمأان را
ک

دست بگیریم؛ نه ،یکی از انواع جهاد با نفس هم این است که شأما شأب تأا صأب را

روی یک پرومه تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید .جهاد با نفس این است کأه
از تفریحتان بزنید ،از آسایش جسمانیتان بزنیأد ،از فأالن کأار پرپأول و پردرآمأد ،بأه قأول
فرنگیها پولساز بزنید و تو این محیط علمی و تحقیقی و پووهشی صرف وقت کنید تا یک
حقیقت زنده علمی را به دست بیاورید و مثل دستهگل به جامعهتان تقدیم کنیأد؛ جهأاد بأا
نفس این است .یک قسمت کوچکی هم جهاد با مال است (بیانات در دیدار با بسیجیان.)13۸9/4/2،
فضيلت جهاد
آیات و روایات متعددی در فضیلت جهاد و علو درجات و جایگاه مجاهدین فی سأبیل
اهلل وجود دارد تا جایی که خداوند متعال در سوره نساء آیات  9۵و  9۶بأه برتأری داشأتن
مجاهدان راه خدا اشاره نموده است و میفرماید :مؤمنان خانه نشسته (و جهأاد نکأرده) کأه
ناراحت و زیان ندیدهاند با مجاهدان که در راه خدا با مال و جان خأود جهأاد مأیکننأد،
یکسان نیسأتند .همچنأین در سأوره صأ

و آیأات  10تأا  12جهأاد را تجأارت سأودمند

برمیشمارد و میفرماید :اى کسان که ایمان آوردهاید آیا شما را به تجارت راهنمأای کأنم
که شما را از عذاب دردناک م رهاند؟ به خدا و فرستادهاش ایمان بیاورید و در راه خدا بأا
مالها و جانهایتان جهاد کنید؛ این براى شما ،اگر بدانید ،بهتر است.
3۶





کنار بگذارد ،به ذلت و فقر و بیدینی دچار میشود ،خداوند امت مرا با گامهای اسأبهأا و
ضربه نیزهها بینیاز ساخته است (وسائل الشیعه ،ج .)۵ :11
حضرت علی(ع) جهاد را خاص مؤمنین راسخ دانسته و میفرمایند :بهراستی ،جهأاد دری
از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوسأتان برگزیأدهاش گشأوده اسأت ،جهأاد
لباس تقوا ،زره محکم و مطمئن الهی است (نهجالبالغه ،خطبه .)3۷
امام محمدباقر(ع) در حدیثی جهاد را اوج عظمت تلقی کرده و خطأاب بأه سألیمان بأن
خالد فرمود :آیا میخواهی از اصل ،فرع و قلأه اسأالم برایأت بگأویم؟ سألیمان بأن خالأد
میگوید :آری ،ای فرزند رسول خدا .حضرت اینچنین میفرمایند :اصل و عمأود (خیمأه)
اسالم ،نماز و فرع آن زکات و قله و اوج عظمتش ،جهاد است (بحاراالنوار ،ج .)392 :۶9
نتايج و ثمرات جهاد
به استناد آیات و روایات فراوانی که وجود دارد ،نتایج و ثمأرات جهأاد؛ شأامل پأاداش
عظیم الهی برای جهأادگران ،هأدایت و نصأرت الهأی ،اسأتقالل و نفأی اسأتیالی اجانأب،
خالص از کید دشمنان ،بروز استعدادها ،ایجاد فرصت خلق آثار قرین با امیأد بأه فضأل و
رحمت و عنایت پروردگار عالم میباشد.
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پیامبر اسالم(ص) جهاد را فضیلت برتر دانسته و میفرماید :هر کس جهأاد را رهأا کنأد و

روششناسي تحقيق
این تحقیق ،پووهشأی کیفأی بأا رویکأرد اسأتقرائی بأوده و از نظأر هأدف در ردیأ
تحقیقات کاربردی -توسعهای قأرار مأیگیأرد کأه از روشهأای تحلیأل محتأوای کیفأی و
دادهبنیاد برای طرح و تدوین نظریه ،بهأره گیأری شأده اسأت .ضأمن اینکأه جهأت تبیأین
تجربیات نظام در حوزه جهاد سازندگی نیز از روش پیمایشأی و خبرگأی اسأتفاده شأده و
تعدادی مصاحبه عمیق و هدفمند تا حد اشباع نظری با بنیانگذاران و مدیران راهبردی ایأن
نهاد انجام گردید .دادههای مورد استناد در این تحقیق شامل چهار گأروه بأه شأرح جأدول
میباشند.

3۷




جدول شماره  :1دادههاي مورد استناد تحقيق
ردیف

تعداد قطعه کدها

عنوان داده
(ره)

1
2

گفتمان والیتفقیه (فرمایشات و تدابیر حضرت امام خمینأی

در



حوزه جهاد سازندگی)
گفتمأأان والیأأتفقیأأه (فرمایشأأات و تأأدابیر حضأأرت امأأام



خامنهای(مدظلهالعالی) در حوزه جهاد سازندگی)
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3

موارد مرتبط با جهاد سازندگی در قانون اساسی



4

تجارب نظام در حوزه جهاد سازندگی



چارچوب روش نظريه دادهبنياد در الگوي پارادايمي جهاد سازندگي
با توجه به اهمیت موضوع ،به شرح ذیل چأارچوب روش نظریأه دادهبنیأاد ،تعریفأی از
الگو و الگوی پارادایمی و منطق شأکلگیأری الگأوی پأارادایمی جهأاد سأازندگی تشأری
گردیده است.
نظریه دادهبنیاد ،با ارائه یک روش سامانمند دقیق بأرای مفهومسازی میتواند محققأان را
یأاری کنأد .تئوریهای استخراج شده از روش نظریأه دادهبنیأاد ،بأهصأورت اسأأتقرایی از
پدیأده مأورد مطالعأه ،منشأعب میگردند .ایأن تئوریها ،از طریأأق جمأعآوری سأامانمند
دادههای تجربی و تجزیهوتحلیل آنها ،کش

و توسعه داده میشوند .جمعآوری اطالعأات

و بسط نظریه ،ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارنأد .در نظریأه دادهبنیأاد ،تحقیأأق بأأا یأأک
تئوری و سپس اثبات آن آغاز نمیشود ،بلکه روند تحقیق با یک حوزه مطالعأأاتی شأأروع
گردیأده و بهتأدریج ،مأوارد مأرتبط پأذیرا مأی گردنأد (اسأتراوس وکأربین .)۵0:199۸،گلیسأر و
اسأتراوس 19۶۷(1م) در کتأابی بأا عنأوان «کش
اصلی کتاب ما ،کش

نظریأه دادهبنیأاد» بیأان کردنأد :موضأوع

تئوری بر اساس گأأردآوری نظأاممنأد داده در پأووهشهأای علأوم

اجتماعی است .هر فصل این کتاب ،به مراحلی میپردازد کأه مأا در فرآیند تولیأد تئأأوری،
پشت سر گذاشتهایم .انگیزه اصلی از معرفی این تئوری ،رسیدن به مرحلهای از شأناخت در
3۸

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1
.Glaser & Strauss





اسأاس دادههای واقعی استحکام بخشیم (گلیسر و استراوس.)13:19۶۷،
اسأتراوس و کوربین1سأه فأن کدگأذاری را پیشأنهاد دادنأد :کدگأذاری باز ،کدگأذاری
محوری و کدگذاری انتخابی (لی.)4۷:20012،
پاول3میگوید :نظریه دادهبنیاد ،روشی است که نظریهها ،مفأاهیم ،فرضأیههأا و قضأأایا
را طی یک فرایند منظم ،بهجای استنتاج از پیشفأرضهأای قبلأی ،سأأایر پأووهشهأا یأأا
چارچوبهای نظری موجود ،بهطور مستقیم از دادهها کش

میکند (پاول.)۶۷ :1999،

نیومن4معتقد است نظریه دادهبنیاد مجموعهای از شیوهها بأأرای توسأأعه دادن نظریأأه
اسأتقرایی در مورد یک پدیده است (نیومن.)234:199۷،
برخی از تعاری

الگو به شرح زیر قابل ارائه است:

الگو به ما کمک میکند که به متن و درون پدیدههایی که نمیتوانیم بهطور مستقیم آنها
را ببینیم هدایت شویم .الگوی جزئی کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ اسأت
که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یکسان است (گرجی و برخورداری.)33 :13۸۸،
موسویان معتقد است الگو تصویر و نمایی از واقعیت است .همچنین روابط بین اجأزای
پدیدهها را نشان میدهد (موسویان.)1۷2:13۸9،
کاپالن۵معتقد است الگو وسیلهای است ساده و مناسأب در اختیأار خطأیمشأیگأذار و
تحلیلگر و طرح فرضیه خاص که باید آزمون شود (کاپالن.)33۵:19۷۶،
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مأورد موضوع مورد مطالعه است که ما را قادر میسأازد نظریأهای را کأه سأاختهایأم ،بأأر

از نظر حمیدیزاده الگوی برداشتی انتزاعی از دنیای واقعی ،بازسازی و خالصأهشأدهای
از روابط بین متریرها و پدیدههای ت ثیرگأذار و یأک چأارچوب مفهأومی پویأا در تشأری ،
پیشبینی و تفسیر واقعیتها است (حمیدیزاده.)30 :13۷9 ،

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1
.Strauss & Corbin
2
. Lee
3
.Powell
4
.Neuman
5
.Kaplan
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الگوی پارادایمی به روشن شدن روابط میان یک پدیده ،علل ،پیامدها و راهبردهایی کأه
در آن حضور دارند ،کمک میکند .ایأن پأارادایم کدگأذاریشأده ،در حقیقأت در خأدمت
تسهیل ،کش

یا ساخت این روابط میان پدیدهها ،مفاهیم و مقوالت است(ایمان.)۸1:1393،

مطابق نظریه استراوس و کوربین 199۸(1م) چارچوب نظری ایأن تحقیأق مأیبایسأت
براساس الگوی زیر ارائه گردد.
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زمينهها

شرايط علي

مقوله محوري



پيامدها

راهبردها

شرايط مداخلهگر

شکل شماره  :1چارچوب نظري الگوي پارادايمي

طبق نظر کرسول 200۵(2م) برای ترسأیم نهأایی الگأوی پأارادایمی از مقولأههأای زیأر
استفاده میشود:
 -1مقوله محوری (صورت ذهنی حاصل از پدیدهای که اساس فرآیند است).
 -2شرایط علی (مقولههای مربوط به شرایطی اسأت کأه بأر مقولأه محأوری اثرگأذار
است).
 -3شرایط زمینهای (مقتضیات یا عوامل زمینهای که بر تحقق راهبردها اثرگذار است).
 -4شرایط واسطهای (شرایط زمینهای که در تحقق راهبردها مانع ایجاد میکنند).
 -۵راهبردها (کنشها یا برهمکنشهایی که از پدیده اصلی منتج میشوند).
 -۶پیامدها (خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها) (کرسول.)401:200۵،
همچنین استراوس و کوربین ( 199۸م) بأر اسأاس رهیافأت نظأاممنأد خأود معتقدنأد،
مجموع مقولههای مستخرج از دادههای خام ،در قالأب الگأویی بأه نأام الگأوی کدگأذاری
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أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1
. Strauss & Corbin
2
. Creswell



ترتیب زیر است:
 -1شرایط علّی :مقولههای مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری ت ثیر میگذارند و در
حقیقت حضور آن ها علت اصألی ر دادن پدیأده و یأا موضأوع مأورد مطالعأه محسأوب
میگردد.
شرایط علّی رویدادهایی است که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیأده را خلأق
میکنند و تا حدی تشری میکنند که چرا و چگونه افراد و گروهها بأه آن پدیأده مبأادرت
میورزند .در واقع ،منظور از شرایط علّی ،رویدادها یا اتفاقاتی است که بأر آن پدیأده تأ ثیر
گذاشته و منجر به بروز آن میشود.
 -2مقوله محوری :مقولهای اصلی که میتوان دیگر مقولأههأا را بأه آن ربأط داده و بأه
کرّات در دادهها ظاهر میشود.
 -3راهبردها :کنشها و برهمکنشهای خاصی که از پدیده محوری منتج میشوند.
 -4زمینه :شرایط خاصی که بر راهبردها ت ثیر میگذارند و زمینههای رشد و توسعه و یا
احیاناً محدودیتها و چالشها را به وجود میآورند.
شرایط زمینأهای ،شأرایطی اسأت کأه راهبردهأا و اقأدامات تحأت آن ،بأه اداره پدیأده
میپردازند.
 -۵شرایط مداخلهگر :شرایط زمینهای عمومی که بر راهبرها ت ثیر میگذارند.
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محوری (الگوی پارادیمی) گردآوری میشوند .این الگو شأامل شأش جعبأه یأا محأور بأه

شرایط مداخلهگر ،شرایط وسیع و عامی همچون فرهنگ ،فضا و  ...است کأه بأهعنأوان
تسهیلگر و یا محدودکننده راهبردها عمل میکند .این شرایط ،اجرای راهبردها را تسأهیل و
تسریع کرده و یا بهعنوان یک مانع دچار ت خیر میکند.
 -۷پیامدها :خروجیهای حاصل از بهکارگیری راهبردها.
در این تحقیق ،دکترین و سیاستها که برگرفته از گفتمان والیتفقیأه و قأانون اساسأی
هستند بهعنوان مقوله محوری تعیین گردیدند .استراوس ویوگأیهأایی را برای انتخاب یک
مقوله محوری مطرح کرده ،از آن جمله این است که آن مقوله باید محور باشد؛ یعنی اینکه،
همه مقولأههأای اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند و باید بأأهکأرات در دادههأأا ظاهر
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شوند .این به آن معنا است که در همه یا تقریباً همه موارد نشأانههأایی وجود دارد که به آن
مفهوم اشاره میکنند (لی.)۵1:2001،
دکترین و سیاستها این ویوگیها را دارا بوده و در حقیقت بهعنوان ارکأان جهأتسأاز
مطرح بوده و رسالت ،فلسفه وجودی ،ارزشهأای محأوری و نحأوه تحقأق برنامأه از ایأن
ارکان حاصل می شود و جهت سایر مقوالت را روشن میکند و بأه همأین دلیأل بأهعنأوان
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

مقوله محوری محسوب میگردند.
اگر راهبرد را یک طرح عملیاتی جهت هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دسأتیابی
به هدف بأدانیم و بأر اسأاس رهیافأت نظأاممنأد اسأتراوس و کأوربین ،آن را کأنشهأا و
برهمکنشهای خاصی که از مقوله محوری حاصأل مأیشأود ،تلقأی کنأیم ،بأه ایأن نتیجأه
میرسیم که در این الگو ،راهبردها در شش محأور مأدیریتی ،برنامأهریأزی ،سأازماندهأی،
هدایت و رهبری ،هماهنگی ،پیاده سازی و اجأرا ،نظأارت و ارزیأابی تعریأ

گردیأده و از

تجربیات نظام در حوزه جهاد سازندگی با انجأام مصأاحبه عمیأق بأا خبرگأان ایأن حأوزه
استخراج گردیدند.
شرایط خاصی که بر راهبردها ت ثیر میگذارند ،زمینه نامیده میشوند .با توجأه بأه ایأن
تعری  ،برای اجرای راهبرد ،شرایط خاصأی نیأاز بأوده و تأا زمینأه وجأود نداشأته باشأد،
راهبردها بهخوبی به نتیجه نمیرسند .بأا توجأه بأه ذات مردمأی جهأاد سأازندگی ،شأرایط
زمینهای در الگوی پارادایمی این نهاد بهطور عمده مرتبط با مطالبهگری و خواسأت مأردم و
مشارکت آنان و وجود روحیه جهادی ،انگیأزه غیرمأادی ،وحأدت و همأدلی بأین مأردم و
مسئولین تعری

گردید که با وجود آنها شاهد اجرای راهبردهای پیشگفته خواهیم بود.

شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای عمومی است که بر راهبرد ت ثیر میگذارند .با توجأه
به ماهیت این شرایط ،وجود و یا عدم وجود آنها ممکن است بهعنوان یک مانع در محقأق
شدن راهبردها عمل کنند .در الگوی پارادایمی جهاد سازندگی ،شرایط مداخلأهگأر در سأه
بخش عوامل رفتاری ،عوامل ساختاری و عوامل محیطی تعری

گردیدند.

پیامد بهعنوان یک رویداد یا پدیده است که میتواند دارای آثار و نتایج متفأاوت باشأد.
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پیامد اجرای راهبردها در الگوی پأارادایمی جهأاد سأازندگی شأامل اسأتواری اسأالم نأاب



خودکفایی و فقرزدایی خواهد بود.
جامعه آماری تحقيق و چگونگي نمونهگيری
جامعه آماری این پووهش شامل جامعه آماری اسنادی و جامعه آمأاری خبرگأی اسأت.
جامعه آماری اسنادی دربرگیرنده کلیه بیانات و آثار مکتوب امام و رهبری در رابطه با جهاد
سازندگی و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مرتبط با جهاد سازندگی و جامعأه
آماری خبرگی شامل مدیران راهبردی حوزه جهاد سازندگی است.
در مورد جامعه آماری اسنادی ،نمونهگیری بهصورت تمامشمار انجام گردید و در مأورد
جامعه آماری خبرگی با استفاده از نظریه مبنایی از روش اشباع نظری اسأتفاده و درمجمأوع
به تعداد  ۵1نفر برآورد گردید .روش گردآوری دادهها و جمأعآوری اطالعأات بأهصأورت
کتابخانهای و استفاده از کتاب های علمی و تخصصأی در زمینأه تحقیأق ،مقأاالت علمأی و
پووهشی و سأایت هأای اینترنتأی و ابأزار روش میأدانی پأووهش ،مأورد نظأر مصأاحبه و
پرسشنامه میباشد.
روش تجزیهوتحليل دادهها
در این تحقیق بهمنظور تحلیأل دادههأای ورودی از دو روش تحلیأل محتأوای کیفأی و
روش دادهبنیاد بهرهگیأری شأده اسأت .سندلوسأکی 199۵(1م) تحلیأل محتأوا را یکأی از
روشهای تجزیهوتحلیل مطالعات کیفی میداند که بهوسیله آن ،دادهها خالصه ،توصی

مقاله پووهشی :الگوی پارادایمی جهاد سازندگی بر اساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران

محمدی (ص) ،گسترش عدالت اجتماعی ،رشأد اخأالع و معنویأت ،سأازندگی روسأتاها،

و

تفسیر میشوند.
روش دادهبنیاد ،یک رویکرد استقرایی برای کش

مفاهیم است و سازوکاری ارائه میدهأد

تا مفاهیم مهم موضوع پووهش بر اساس دادهها شناسایی شوند .مراحل اصلی روش دادهبنیأاد
در این پووهش شامل :ال  -کدگذاری باز که در آن مفاهیم و ویوگیهای آنها پدید آمدنأد و
محورهای اصلی در مجموعه دادهها مشخو گردید تا در مرحله بعد ،کدگأذاری حأول ایأن
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

43

1
.Sandelowski




محورها انجام گیرد .ب -کدگذاری محوری که فرآیند اختصاص کأد بأه مفأاهیم موجأود در
داده از حالت کامالً باز خارج شد و شکلی گزیده به خود گرفت و بین مفاهیم ارتبأاط برقأرار
گردید .ج -کدگذاری انتخابی که در حقیقت با توجه به کدها و مفأاهیم شناسأاییشأده در دو
مرحله قبل به استحکام بیشتر فرآیند کدگذاری و یکپارچهسازی و بهبود مفاهیم پرداخته شأد.
برای انجام تحلیلهای محتوای کیفی و دادهبنیاد که منجر به کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولأههأا
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

در حوزه جهاد سازندگی گردیأد ،از نأرمافأزار مکأس کیأودا 112و جهأت آمأار توصأیفی از
نرمافزار  SPSSاستفاده گردید.
روایي و پایایي تحقيق
برخی از پووهشگران ماننأد جانسأون و کریستنسأن 200۸(2م) بحأث دربأاره اعتبأار و
روایی3دادهها و نتایج پووهش را بهطور سنتی مربوط به پووهشهأای کمّأی مأیداننأد؛ امأا
کرسول 200۵(4م) معتقد است در پووهشهای کیفی نیز صحت و اعتبار دادههأا و یافتأههأا
بخش بسیار بااهمیت در فرآیند پووهش است.
روایی اشاره دارد به میزانی که یافتهها واقعیت را توصی

میکنند .هدف تحقیأق کیفأی،

درک جهان اجتماعی از منظر پووهشگران بهوسأیله توصأی

تفصأیلی و دقیأق از اقأدامات

شناختی و نمادین است (میلز و هابرمن.)3۷ :2002 ۵،
اعتبار به این موضوع میپردازد که آیأا موضأوعی کأه ادعأا مأیشأود ،بأهطأور واقعأی
بررسأی شأده اسأت؟ (مشابهت با کمی) .نکتأه افتأراع ایأن اسأت کأه در تحقیقات کمی،
ایدههای اعتبأار بأر شیوههایی نظیأر اعتبار مقیاسهای رتبهبندی مأأورد اسأأتفاده در یأأک
مصاحبه ساختارمند متمرکز میشأود ،امأا در تحقیقأات کیفأی توجأه بأأه اعتبأأار تفاسأأیر
اسأت(فلیأک .)2۷:200۶ ،در این تحقیأق بأرای اطمینأان از روایأی در مرحلأه کدگأذاری بأاز،
دادههای متنوع در قالب مفاهیم بهطور منظم آزمون و همچنأین مفأاهیم در قالأب مقولأههأا
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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رعایت شده و مورد ت یید خبرگان قرار گرفتند.
ضمن اینکه در این پووهش با استفاده از مطالعات اکتشافی و نظر خبرگأان ،بعأد از اینکأه
صحت عناصأر چأارچوب مفهأومی و اصأالح و تعأدیل آن شأکل گرفأت ،یأک پرسشأنامه
محققساخته نیز که شامل سؤاالت بسته با استفاده از طی

لیکأرت و یأک سأؤال بأاز جهأت

دریافت اظهار نظر جامعه آماری ،ارائه گردید و به همین منظور جهت اطمینان بیشتر از روایأی
تحقیق از شاخو نسبت روایی محتوایی1که توسط الوشه2طراحی شده است ،اسأتفاده شأد و
تعداد  11پرسشنامه جهت «پیشآزمون» بین  11نفر خبره در حوزه جهاد سازندگی توزیع شأد
که پس از جمعآوری پرسشنامهها و تحلیل اطالعات مربوطأه ،بأه شأرح جأدول زیأر نتیجأه
گرفته شد که پرسشنامه محققساخته از روایی بسیار باالیی برخوردار است.
جدول شماره  :2نسبت روايي محتوايي
مقولهها
دکترین
سیاست
برنامهریزی
سازماندهی
هدایت و رهبری
هماهنگی
پیادهسازی و اجرا
نظارت و ارزیابی

تعداد
سؤاالت
21
14
1۵
12
33
۶
۷
۸

تعداد خبرگان
پاسخدهنده
11
11
11
11
11
11
11
11

ميانگين
CVR
0/۸۵
0/۸۵
0/۸0
0/۸2
0/۸9
0/90
0/90
0/۸۸

حداقل قابل
قبول
0/۵9
0/۵9
0/۵9
0/۵9
0/۵9
0/۵9
0/۵9
0/۵9

پایایی3بیانگر پایداری و تشابه نتایج انأدازهگیأری در دورههأای مختلأ
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بهصورت منظم در حال متناسب شدن بودند و زمأانی ت ییأد شأدند کأه تناسأب بأهخأوبی

زمأانی اسأت.

ممیأأزی تحقیأأق را مأأیتأأوان بأأهمنزلأأه روش خأأوبی بأأرای بهبأأود پایأأایی پیشأأنهاد
کرد(میزوپاپ.)۵0:20004،
در پووهش کیفی برای رسیدن بأه پایأایی ،بهکارگیری چهار راهکار زیر ضروری است:
استفاده از فرایندهای ساختیافته از مصاحبههای همگرا.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1
.CVR
2
.Lawshe
3
.Reliability
4
.Mays & Pope

4۵




 -1سازماندهی فرایندهای ساختیافته بأرای ثبأت ،نوشتن و تفسیر دادهها.
 -2وجأود حأداقل دو نفأر بأرای انجأام مصأاحبه بهصورت جداگانه ،اما مأوازی بأأا
یکأدیگر و مقایسه یافتههای دو و یا چند محقق.
 -3استفاده از کمیته راهنما بأرای ارزیأأابی و اجأأرای برنامأأه مصأأاحبه .بنأأابراین ،اگأأر
اعضأای کمیتأه بأا همدیگر در مورد پدیدهای اجمأاع داشأته باشأأند ،در ایأن صأورت
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399

4۶

ارزیابی جمعی آنها صورت عینی و علمی به خود خواهد گرفت (رائو و پری.)20031،
در این تحقیق بهصورت سیستمی و مداوم از نظرات خبرگان حوزه جهاد سازندگی در
همه مراحل تحقیق استفاده گردید و متون پیادهشده از مصاحبههأا و همچنأین مأتن جامعأه
اسنادی بهدقت مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفت و مقوالت حاصأل از مفأاهیم و کأدهای
باز توسط خبرگان و متخصصین ،کنترل و مورد ت یید قرار گرفتند .از طرفی طبق قواعد علم
آمار اگر مقدار ضریب آلفای کرونبا پرسشنامهای بیشتر از  %۷0باشد ،پرسشنامه مورد نظأر
پایا بوده و آماده تحلیل و استنباط برای جامعه است.
در جدول زیر پایایی عوامل پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و همانگونه که مالحظأه
میشود همه مقولهها پایا بوده و از آلفای کرونبا و پایایی بسیار خوبی برخوردار بأوده کأه
حاکی از همگونی مقوالت پرسشنامه بوده و لذا پایایی این تحقیق ت مین و بهخوبی تضأمین
گردیده است.
جدول شماره  :3آزمون پايايي مقولهها
مقولهها
دکترین
سیاست
برنامهریزی
سازماندهی
هدایت و رهبری
هماهنگی
پیادهسازی و اجرا
نظارت و ارزیابی

تعداد پاسخدهندگان
۵1
۵1
۵1
۵1
۵1
۵1
۵1
۵1

تعداد سؤاالت
21
14
1۵
12
33
۶
۷
۸

ضریب آلفای کرونباخ
0.924
0.۸۷۶
0.۸91
0.۸۸1
0.942
0.۷۵9
0.۸4۶
0.۷۸۵

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
1
.Rao & Perry





در این پووهش ،ابتأدا کدگأذاری بأاز انجأام گردیأد و سأپس در مرحلأه بعأد مفأاهیم
استخراج گردیدند و از مفاهیم به مقولهها رسیدیم.
جدول شماره  :4نمونه کدگذاري باز در بيانات ،فرمانها و تدابير واليت معظم فقيه
کدگذاری

متن بيانات

منبع

باز

از زحمات جهاد در روستاها و جبههها تشکر و تقدیر مأینمأایم.
زحمات جهاد در سراسر ایران چشمگیر و مورد تصدیق همأه مأا

کار برای

صحیفه امام خمینی(ره) ،جلد

بوده است .توجه کنید که کارهایتان برای خدا باشد .شأما از خأدا

خدا

1۸

پاداش بخواهید نه از دولت و ملت.
شروع نوآوری و جرأت و جسارتِ ورود در میدان ابتکار ،نکتهای
است که در اول ،در امثال جهاد و نهادهای انقالبی پدید آمد و بأر
محأأور آن حرکأأت شأأد .راز ایأأن همأأه چیسأأت؟ راز همأأه ایأأن
موفقیتها در بخشهای مختل  ،تمسّک به ایمان انقالبی است.

بیانات مقام معظم رهبری در
دیدار جمعی از مسئوالن

ایمان

جهاد سازندگی

انقالبی

()13۷۷/۷/1۵

جدول شماره  :5نمونه مفاهيم و مقولهها در بيانات ،فرمانها و تدابير واليت معظم فقيه
کدهای باز

مفاهيم

کار برای خدا

ارزشهای

ایمان انقالبی

محوری

سازندگی با کمک مردم
حرکت جهادی

اجرایی

مقوالت
دکترین
سیاستها
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها

همانگونه که در جداول باال مالحظه میگردد ،از بیانات حضرت امام(ره) و مقأام معظأم
رهبری(مدظلهالعالی) کدهای کار برای خدا و ایمان انقالبی استخراج گردید و سپس با توجه بأه
شباهت و همجأنس بأودن ایأن دو کأد ،در قالأب مفهأومی بأه نأام ارزشهأای محأوری،
دستهبندی گردیدند و به همین کیفیت سایر کدها و مفاهیم شأکل گرفأت و آنگأاه مفأاهیم
مشابه در قالب مقوالت سازماندهی شدند که در مثال باال مقولأهای بأه نأام دکتأرین شأامل
ارزشهای محوری و کدهای کار برای خدا و ایمان انقالبی حاصل گردید .در جأدول زیأر
نتیجه نهایی این فرآیند ذکر میگردد.

4۷




جدول شماره  :6کدها ،مفاهيم و مقوالت مرتبط با حوزه جهاد سازندگي در بيانات ،فرمانها و تدابير
واليت معظم فقيه و قانون اساسي
ردیف

رشد شخصیت انسانی

قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

(ره)
(ره)

ارزشهای محوری

13
14
1۵

حفاظت از محیطزیست

1۶

ایثار

(ره)

تقدم جهاد نفس

(ره)

متکی به ملت

(ره)

1۸
19
20
21

دکترین

1۷

گسترش ارزشهای انقالبی

عناصر رفتاری
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12

حمایت از مستضعفین

قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

1
2
3
4
۵
۶
۷
۸
9
10
11

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی

آرمانگرای واقعبین

(مدظلهالعالی)

روحیه جهادی
مومن و عازم

(مدظلهالعالی)

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای

22

مشارکت مردم

23

تربیت نیروی انسانی

(ره)

24

رعایت مقررات

(ره)

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی

(ره)

2۵

سلسلهمراتب

2۶

انقالبی و کارآمدی

(مدظلهالعالی)

پویایی

(مدظلهالعالی)

2۸
29
30
31

عناصر ساختاری



مقوالت

بصیرت
پاداش الهی
پیادهسازی احکام اسالم
خدمتگزاری با جهاد اکبر
سازندگی باالترین عبادت
کار برای خدا
ارتباط باخدا
ایمان انقالبی
جسارت و توکل
احیای معنوی و مادی جامعه
تقویت ایثارگران

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
(ره)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
(ره)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
(ره)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
(ره)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
(مدظلهالعالی)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی)
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

2۷

4۸

مفاهيم

کدها

منبع

سرعت و کارایی مضاع
مشارکت جوانان
مدیریت شورایی
سازمان مستقل استانی

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای

(مدظلهالعالی)

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

(مدظلهالعالی)


ردیف

مقوالت

مفاهيم

33
34
3۵

توجه به چشمانداز
توجه به مناطق محروم
حفاظت از منابع طبیعی
نقش محوری کشاورزی و منابع
طبیعی

(مدظلهالعالی)

برنامهریزی

32

اعتماد به منابع انسانی

(مدظلهالعالی)

3۶

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

3۸
39

وحدت کلمه
همکاری مردم با دولت

(ره)

اجرایی

40

سیاست

3۷

پشتوانه مردمی

(ره)

سازندگی با کمک مردم

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی

(ره)
(ره)

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی

42

کار بیوقفه

(مدظلهالعالی)

43
44
4۵

نوآوری
استفاده از نیروهای مسل
خودیاری و مشارکت مردم

(مدظلهالعالی)

4۶

برخورد با انحرافات

(ره)

4۷

عدم دخالت غیرمسئوالنه

(ره)

نظارت روحانیان
ارزشیابی و ارزیابی

(ره)

41

4۸
49

نظارتی

حرکت جهادی

(مدظلهالعالی)

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خامنهای
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
جهاد سازندگی در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی
قانون اساسی و اسناد باالدستی جهاد سازندگی

مصاحبه خبرگي با بنيانگذاران و مديران راهبردي جهاد سازندگي
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کدها

منبع

جهت دستیابی به راهبردهای مورد عمل جهاد سأازندگی ضأمن بهأرهگیأری از دانأش
تصریحی در این زمینه ،با  1۶نفر از بنیانگذاران و مدیران این نهاد مصاحبه عمیق بأه عمأل
آمد و کدها ،مفاهیم و مقوالت به شرح جدول زیر استخراج گردیدند.
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جدول شماره  :7کدها ،مفاهيم و مقوالت مرتبط با جهاد سازندگي در تجربيات نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران
ردیف

مقوالت

مفاهيم

1

منعط

2

از پایین به باال

3

دوطرفه

4

تاکتیکی
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۵
۶

میدانی

۷

اثربخشی

۸

حل بحران اجتماعی

برنامهریزی

9

مردممحوری

10

خودکفایی محور

11

راهبردی

12

خدمتمحوری
جامعنگری

13

توسعه روستایی

14

رویکرد فرهنگی

1۵

عدالتمحوری

1۶

منطبق با نیاز

1۷

تفویض اختیار

1۸

شورایی

19

ساختار

20
21

ماتریسی و شناور
استقرایی
وظیفهمدار

سازماندهی

غیر متمرکز

23

انعطافپذیر

24

داوطلبانه بودن

2۵

منابع انسانی

2۶

همه باهم
خالع

2۷

کادرسازی

2۸

تجربهگرایی

29



توازنمحوری
منطبق با نیاز مردم

22

۵0

کدها

30
31

هدایت و رهبری

ویوگیهای مدیریتی

مطالبهگری در مردم
سادهزیستی
تلقی عبادت از کار


32
33
34
3۵
3۶
3۷
3۸
39
40
41
42
43
44
4۵
4۶
4۷
4۸
49
۵0

ویوگیهای مدیریتی

هدایت و رهبری

تخصوگرایی
جمعگرایی
جذب نخبگان
جوانگرایی
بیهیاهو
نفوذ در قلبها
شایستهساالری
حفظ بیتالمال
خطرپذیری
تربیت نیروی انسانی
تعبد
جلب اعتماد مردم
نوآوری و خالقیت
صمیمیت
مشارکتپذیری
عشق به کار
اخالص در عمل
جامعنگری
آرمانگرایی

۵1

مستندسازی

۵2
۵3
۵4
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵9
۶0
۶1

پیشتازی
ارزشمداری
مسئولیتپذیری
تکلی گرایی
والیتمحوری
فطرتگرایی
اذن فحوا (عمل بر اساس بینش)
کارمحوری
رهبری قیادی
ایجاد دفاتر جهاد

۶2

سبک مدیریت

هماهنگی

مکانیسم ساختاری

انعطافپذیری

۶3

تشکیالت دهستان

۶4
۶۵

دستورالعملهای راهنما
تفکر توسعهای

هماهنگی

مکانیسم انسانی

۶۶
۶۷

هویت مردمی
پیادهسازی و اجرا

بسترسازی

مقاله پووهشی :الگوی پارادایمی جهاد سازندگی بر اساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران

ردیف

مقوالت

مفاهيم

کدها

۵1

آموزش عمومی




ردیف

مقوالت

مفاهيم

کدها

۶۸

آموزش عقیدتی و حرفهای

۶9

نهضت تربیت متخصصین

۷0

آموزشمحور بودن

۷1

دانشبنیان بودن

۷2

مهارتهای تخصصی
اقدامات اجرایی

۷3

مشارکت جدی مردم
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۷4

نظارت الهی

۷۵

تقوامحوری

۷۶
۷۷
۷۸

سطوح

خودکنترلی

نظارت و ارزیابی

خودارزیابی

۷9
۸0

خودسازی

کنترلهای تخصصی
شیوهها

۸1

نظارت عمومی
کمیته نظارت و بازرسی

نتيجهگيری و پيشنهاد
بر اساس تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای این تحقیأق ،بأا اسأتفاده از نظریأه دادهبنیأاد،
مقولهمحوری در الگوی پارادایمی جهاد سازندگی ،دکترین و سیاستهای این نهاد بوده کأه
دکترین در این پووهش اصولی است که بهعنوان چتری برای همسأو ،هماهنأگ و هأمافأزا
نمودن تصمیمات و اقدامات در حوزه جهاد سازندگی و هدایتکننده اقدامات در پشأتیبانی
از برنامه ها در راستای ت مین و دستیابی به اهداف بوده و سیاست به معنای تعیأین بایأدهأا،
نبایدها ،اولویتها و توصیه هایی مبتنی بر اهداف است که چراغ راهنمای تأدوین راهبردهأا
در این حوزه قرار گرفته و دستیابی بأه اهأداف را تسأهیل مأینمایأد و از بیانأات و تأدابیر
حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و همچنین بنأدهای مأرتبط بأا جهأاد
سازندگی در قانون اساسی اخذ گردیده است.
براساس مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه جهاد سأازندگی و تحلیأل محتأوای کیفأی آن،

۵2



راهبردهای این نهاد در مقوله های مدیریتی استخراج گردید و ایأن نتیجأه حاصأل شأد کأه
جهاد سازندگی سازمانی بود با راهبرد برنامهریأزی منعطأ

و میأدانی کأه براسأاس منطأق



استقرایی و شورایی با ت کید بر منابع انسانی خالع بود .جنبه رهبری در این سأازمان قأوت
بیشتری داشت و با ویوگیهای تکلی گرایی و مسئولیتپأذیری و قیأادی و مبتنأی بأر اذن
فحوا بهصورت شبانهروزی در خدمت روستاییان محروم و مستضع

بود.

راهبرد این نهاد در مقوله هماهنگی ،ایجاد دفاتر جهاد در سایر وزارتخانهها و سازمانهأا
جهت توسعه و ترویج تفکر جهادی در ساختارهای سنتی بأود .ضأمن اینکأه در ذات ایأن
نهاد مردمی ،عنصر هماهنگی نهفته بأود .جهأاد سأازندگی نهأادی بأود کأه بأه آمأوزش و
دانشبنیانی فعالیتها اهمیت بسیاری میداد و در همین راسأتا محققأین فراوانأی را تربیأت
نمود که راهبرد پیادهسازی و اجرا را با مشارکت مردم بهخوبی عملیاتی نمود .ایأن نهأاد بأا
تربیت کادر متدین و انقالبی ،در مقوله نظارت و ارزیابی ،راهبأرد پأذیرش نظأارت الهأی و
خودکنترلی و همچنین نظارت عمومی را اتخاذ نمود.
جهاد سازندگی ،نهادی بود که براساس مبأانی دینأی و جهأانبینأی اسأالمی و گفتمأان
والیت معظم فقیه شکل گرفت و در بعضی از اصول قانون اساسی نیز به م موریتهأای آن
پرداخته شد .لذا این عوامل بهعنوان مقوله علّی در الگوی پارادایمی جهاد سأازندگی تعیأین
گردید.
زمینه ای که باعث شد تا راهبردهای جهأاد سأازندگی بأه نتیجأه برسأد و در مأدت
کوتاهی اقدامات وسیعی در زمینه عمران و آبادان ی کشور صورت گیرد ،شامل مطالبأات
و توقع مردم مستضع
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انقالب و امام(ره) ،رویکرد خدمتمحوری و عأدالتگسأتری داشأته و دارای سأازماندهأی

و محروم مناطق روستایی از نظام نوپای انقالب اسالمی جهأت

رفع محرومیت ها و مشارکت جدی همه طبقأات اجتمأاعی در ایأن امأر مهأم ،روحیأه
جهادی ،ایثارگرانه و خداجو یی جهادگران و همچنین اتحاد و وحدت بین متولیان ایأن
امر با مردم بود که توانست شرایط الزم را برای اثرگذاری بر راهبردها فراهم کند.
شرایط مداخله گر در این الگو به عنوان عأواملی کأه باعأث ا یجأاد مأانع در تحقأق
راهبردهای مذکور می شود  ،در حوزه رفتار فردی شامل فقدان نگرش جهادی در حأوزه
سازمانی شامل ساختار غیر جهادی ،غیر پویا و ناکارآمأد و در حأوزه عوامأل محیطأی،
شامل وجود قوانین و مقررات متعارض می باشد.

۵3




درمجموع باید اذعان نمود که تبیین گفتار ام ام و رهبری ،قأانون اساسأی و تجأارب
نظام در حوزه جهاد سازندگی نشان می دهد  ،برای عبور از مشکالت کشأور و حرکأت
دادن رو به جلوی آن به مدیریتی نیازمند است که الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقأاد
دینی بوده و با خودباوری و اعتمادبه نفس و اعتماد به کمک اله و انجام کار مجاهدانه
و جهادی و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت باشد  .در این صأورت جامعأه
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،39تابستان 1399
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شاهد پیامدهای مثبت این نوع مدیریت؛ یعنی استواری اسالم ناب محمأدی (ص) ،رشأد
اخالع و معنویت و فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی خواهد بود.



روحیه جهادی ،انگیزه غیر مادی،
وحدت و همدلی بین مردم و مسئولين



راهبردها:
 برنامهریزی راهبردی و تاکتیکی باشیوه منعط  ،میدانی و منطبق با
نیاز مردم
– سازماندهی با ساختار شورایی،
استقرایی انعطافپذیر و با منابع
انسانی مشارکتپذیر و خالع

مقولهمحوری:
دکترین  :منطبق بر
ارزشهای محوری با

شرايط علی:

ساختاری پویا ،انقالبی

جهانبینی اسالمی

،کارآمد و با رفتاری مهذب و

گفتمان والیتفقیه

ایثارگرانه و مؤمن و عازم و

اصول مرتبط

آرمانگرای واقعبین

قانون اساسي

سیاستها :توجه به مناطق



محروم  ،دارای پشتوانه
مردمی ،حرکت جهادی توأم
با کار بیوقفه و نوآور،
برخورد جدی با انحرافات

 هدایت و رهبری با ویوگیهایمدیریتی جوانگرا ،بیهیاهو،
خطرپذیر ،جامعنگر و با سبک
مدیریتی والیتمحور ،تکلی گرا،
مسئولیتپذیر ،قیادی و مبتنی بر اذن
فحوا
 هماهنگی با ایجاد مکانیسمساختاری و انسانی ویوه از جمله
ایجاد دفاتر هماهنگی با تفکر
توسعهای و هویت مردمی
 -پیادهسازی و اجرا با بسترسازی

پیامدها:
استواری اسالم ناب
محمدی (ص)،
گسترش عدالت
اجتماعی ،رشد اخالع
و معنویت ،سازندگی
روستاها ،خودکفایی،
فقرزدایی

منطبق بر محور آموزش و دانش
بنیانی فعالیتها با مشارکت جدی
مردم
نظارت و ارزیابی با پذیرش سطوح
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زمینه:
مطالبهگری و خواست عمومی مردم ،مشارکت آحاد مردم،



نظارت الهی ،خودکنترلی و نظارت
عمومی

شرايط مداخلهگر:
عوامل رفتاری :عدم نگرش جهادی

عوامل ساختاری :ساختار غیر جهادی ،غیر پویا و ناکارآمد
عوامل محیطی :قوانین و مقررات متعارض

شکل شماره  :2الگوي پارادايمي جهاد سازندگي
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پيشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق و بهخصوص مقولهمحوری آن که در حقیقت نقطه ثقأل نظریأه
دادهبنیاد می باشد و از طرفی آشکار شدن پیوند بأین مقأوالت در الگأوی پأارادایمی جهأاد
سازندگی و همچنأین توفیقأات بسأیار ارزشأمند ایأن نهأاد در عرصأه محرومیأتزدایأی،
پیشنهادات زیر ارائه میگردد.
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ضأأرورت توجأأه سأأازمانهأأای اداری کشأأور بأأه انعطأأافپأأذیری و میأأدانی بأأودن
برنامهریزی ،اسأتقرایی و غیرمتمرکأز بأودن سأازماندهأی و چابأکسأازی سأاختار
سازمانی ،اعمال سبک مدیریت والیی و قیادی مبتنی بر اذن فحوا با مسئولیتپأذیری
باال ،بسط اخالع اسالمی در منابع انسانی توأم با ایجاد روحیه آرمانگرایی واقعبینانه
و توسعه و تقویت روحیه خودکنترلی در آنان جهت وصول به سأاختار اداری پویأا
و کارآمد.

-

ضرورت توجه جدی وزارت جهاد کشاورزی به تربیأت نیأروی انسأانی مأؤمن بأا
روحیه جهادی ،ایثارگر ،خالع و نوآور برای احیای ارزشهأای جهأاد سأازندگی و
مآالً نیل به توفیقات بیشتر.

-

ضرورت جلب مشارکت واقعی روستاییان و عشایر و سأازماندهأی مطلأوب افأراد
داوطلب در راستای حفاظت و احیاء منأابع طبیعأی و توسأعه کشأاورزی کشأور بأا
سأأازوکارهای بهبأأود معیشأأت آنأأان و ایجأأاد اشأأترال پایأأدار توسأأط وزارت جهأأاد
کشاورزی.

-

انجام پووهشی مستقل برای آسیبشناسی حذف نهاد جهاد سازندگی و در صأورت
لزوم احیای آن با راهبردهای جدید و منطبق بر اقتضائات کشور.
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الف .فارسي




قرآن کريم ،ترجمه آیتاهلل مشکینی.
نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،قم ،مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).
صحيفه حضرت امام خمينیي رره ( ،)13۸9ج ،۸،9،10،11،13،14،1۶،1۷،1۸،19،21،۷تهأران ،
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،نشر عروج.



مجموعه بیانات امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،قابل دسترسی در سایتwww.khamenei.ir :



شیخ حرعاملی ( 10۸2ع) ،وسائل الشيعة ،ج  ،11قم ،انتشارات آل البیت اإلحیاء التراث.





مجلسی ،محمدباقر ( 1110ع) ،بحاراالنوار ،ج  ،۶9تهران ،انتشارات دارالکتب االسالمیه.

آرمنأأأد ،پیأمان؛ ذبیحی طاری ،رضا ( ،)13۸۸بررسي سبک مديريت جهادي و ساير سبکهاي
مديريتي ،تهران ،انتشارات وزارت جهاد سازندگی.
احمدی ،سید علیاکبر ( ،)13۸۸بهرهگيري از الگوي مديريت جهادي ،تهران ،پووهشأگاه علأوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.



ایروانی ،محمدجواد ( ،)13۷۷نهادگرايي و جهیاد سیازندگي ،تهأران ،انتشأارات وزارت جهأاد
سازندگی.





ایمان ،محمدتقی ( ،)1393روششناسي تحقيقات کيفي ،قم ،انتشارات حوزه و دانشگاه.
حمیدیزاده ،محمدرضا ( ،)13۷9پوياييهاي سيستم ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

خواجه نادری ،مصطفی؛ عالمه ،سید محسن؛ ناظمی اردکانی ،مهدی ( ،)1392بررسیي و تبيیين
الگوي مديريت جهادي از منظر بنيانگذاران نهادهاي انقیالب اسیالمي در چیارچوب میدل




مقاله پووهشی :الگوی پارادایمی جهاد سازندگی بر اساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران

فهرست منابع و مآخذ

سازمانهاي تحولآفرين 7Sمکنزي ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان.
فیروزآبادی ،سید حسن ( ،)1390از جهاد تا جهاد ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

شماعی کوهپائی ،میالد؛ اسمعیلی گیوی ،محمدرضأا ( ،)1393شناسايي و تبيين ابعاد میديريت
جهادي بر اساس تئوري دادهبنياد ،تهران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسأالمی واحأد تهأران مرکأز،
دانشکده مدیریت.




علیاحمدی ،علیرضا؛ وحیدی منفرد ،حسین ( ،)1392ساختار تشیکيالت جهیادي بیر مبنیاي
الگوي سيستمي مدلگرا ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
گرجی ،ابراهیم و برخورداری ،سجاد ( ،)13۸۸مباني روش تحقيق در علوم اجتمیاعي ،تهأران،
انتشارات ثالث.
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 ويژهنامه همییايش علیم. گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد،)13۸۶(  یزدان،منصوریان
. دانشگاه اصفهان، اصفهان،اطالعات و جامعه اطالعاتي
. شناخت تحولهای فناوری در رسانه و الزامهای راهبأرد آینأده،)13۸9(  سید مرتضی،موسویان




. انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،1  شماره، سال اول، فصلنامه مديريت راهبردي،تهران
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