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 چکیده

 درآمدد  این حیاتی نقش و کشور ناخالص درآمد تولید و ملّی و غذایی امنیت در کشاورزی اساسی و حسّاس نقش
 را ای ویدهه  توجّه کشاورزی بخش به نسبت کشور گذاری سیاست متصدیان تا است شده باعث ،ای بودجه بیالن در

 کشدور  کشاورزی امور اداره بتواند که است راهبردی و مدون الگویی به دستیابی تحقیق، این از هدف.نمایند اعمال
 جمهدوری  اساسدی  قدانون  و فقیده  والیت گفتمان اساس بر ایران اسالمی جمهوری نظام تجارب تدوین طریق از را

 بده  بنیاد داده روش از استفاده با تا است آن دنبال به است، کیفی نوع از که تحقیق این. نماید تأمین را ایران اسالمی
 قدانون  و فقیده  والیت گفتمان اساس بر «کشاورزی امور اداره» حوزه در مدوّن راهبردی الگوی که اصلی سؤال این

 و خبرگدان  از نفدر  24 از متشدل   ای نمونده  راسدتا  ایدن  در. دهدد  پاسد   چیسدت   اسدالمی  جمهوری در اساسی
 گدردآوری  هدای  داده و گرفتده  قدرار  عمیق مصاحبه مورد هدفمند انتخابی در کشاورزی بخش ارشد نظران صاحب
 ، ای زمینده  ، محدوری  علّدی،  عوام  قالب در مقوالت و مفهوم کد، به تبدی  از بعد بنیاد داده نظریه اساس بر شده

 روایی کسب منظور به چند مالحظاتی گرفتن درنظر با که شده بندی دسته پیامدها، و راهبردی الزامات ای، واسطه
 هدای  یافتده .آمد دست به کشاورزی امور اداره سازی پیاده پارادایمی الگوی ، تئوریک کفایت به رسیدن با پایایی، و

 و کشداورزی  پایده  منداب   حفد   اسداس  بدر  باید کشاورزی، امور اداره که است مسئله این بیانگر تحقیق از حاص 
   .گیرد قرار کشور مهّم امور راس در باید  کشاورزی پایدار توسعه
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 مقدمه
 ایدن یکشورها یموضوعات مطرح و غالب در تمام نیتر یهمواره به عنوان اساس یبخش کشاورز

و اسدتقالل   یملّد  تیّد در رابطه بدا امن  ییسزا حوزه نقش به نیبوده است. چرا که ا ههیمورد توجّه و

 ییبندا  رید عام  ز نیتر عنوان مهم هب یواضح تر حوزه کشاورز انی. به بدینما یم فایا ایدن یکشورها

بده   یملّد  تیّد حداق ّ به طور اَعَدم و امن  تیّگردد. بحث امن یمطرح م یو ملّ ییغذا تیّدر بخش امن

 تیّد امن یازاهدداف اساسد   یلیکنند.  یم دایپ یمعن داتیتهد ای دیطور اَخَصّ، در مقاب  مفهوم تهد

 یکردهدا آن نظام بوده و در مقاب ، از جملده کار  یاتیو ح یمحور یها در هرنظام حف  ارزش یملّ

 تید هو نیو تدداوم آن، تلدو   یاجتمداع  یبده زنددگ   یبخشد  تیّد توان به امن یم زیعمده هر نظام ن

 ب( :1333  ان،یاشاره نمود. )مراد یو حف  همبستگ جادیو ا یاجتماع

مقام معظدم   یاز سو 1331در سال  زین در بخش کشاورزینظام  یکلّ یها استیراستا س نیا در

ابالغ شده وآندان را موظدب بده     وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبطبه  )مدظله العالی(یرهبر

 یمسدتلزم طد   یدر نگداه راهبدرد   کشداورزی  یکلّد  یهدا  استیق ستحقّآن کرده است.  یساز ادهیپ

بده آن مسدتلزم    یابید آن بوده و دست  یاصل یاز اجزا یلیعنوان  به یساز ادهیاست که پ یندیفرآ

 باشد. یشناخت و درک الزامات و عوام  موثر بر آن م

هدا  آن یسداز  ادهیها و پ استیانتخاب راهبردها، س نیب یراهبرد تیریمد نظران صاحب و محققین

  یو حتد  سدت یآن ن یواجدرا  یسداز  ادهید پ یاند. انتخاب راهبدرد لزومدا بده معندا     قائ  شده کیتفل

بخدش   دیو آن هدم شدا   یراهبدرد  تیریمد ندیاز فرآ یتوان گفت  که انتخاب راهبرد تنها بخش یم

اثر بخدش بده احتمدال     یواجرا یساز ادهیپ توجه به راهبرد خوب بدون کیساده آن باشد چرا که 

کده سدازگار بدا     یا ههید و یو ساختار یادار یو کارها لذا ساز، با شلست روبه روخواهد شد ادیز

 : 1331،یگد یراهبرد ضرورت دارند )حسدن ب  یواجرا یساز ادهیپ یباشد برا زین یراهبرد بوده وعمل

364.) 

اسدت کده    ییها بستر نیتر ماز جمله مهّ ا،یدن یها به اتّفاق کشور بیدر اکثر قر یکشاورزحوزه 

در بحدث   ،ییبنا ریز یها بستر نیتر مهّماز  یلیتواند به عنوان  ینه تنها م ردیاگر مورد توجّه قرار گ

در بحدث   تدا  یونها ییغدذا  تیّعام  در بحث امن نیتر یعنوان اساس باشد، بلله به  یدخ ییزا اشتغال

 دید تول در امدر  یو نسب یرقابت تیّبا داشتن مز ایمختلب دن ی. کشورهادیآ یشمار م به زین یّمل تیّامن

کشدور، خواهندد توانسدت نسدبت بده       یداخل یازهاین نیضمن تأم ،یو راهبرد یمحصوالت اساس
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 دهید پد نید داشته باشدند. ا  یالملل نیخود در جامعه ب یدر آن محصوالت برا یا ههیو گاهیجا بیتعر

 یکشاورز یها تیّفعال وابسته به یادیتا حّد ز ایاز کشور دن یاست که هم اقتصاد برخ دهیباعث گرد

و  یاساسد  داتید از تول یبرخد  ۀو عرضد  دید رتولدر ام یکشدورها  نیو هم سبب رقابدت در بد   شده

هدا   یگدردد. بررسد   یفیو ل ینباتات صنعت یّو حت ،یروغن یمث  غالّت، حبوبات و دانه ها یراهبرد

تا  ،یدر محصوالت مهّم و اساس ایکننده مطرح در دن دیکشور تول کیدهد که خارج شدن  ینشان م

. دید را به اقتصداد آن کشدور وارد نما   یریضربات جبران ناپذ یتواند درعرصه اقتصاد یچه اندازه م

مطدرح   یکشدورها  ریسدا  گداه یبدردن جا  نیکنند تا با از ب یمُتخاصم تالش م یاز کشورها یاریبس

کده در   ندد یکشورشدان اقددام نما   یکدالن بدرا   یها ودنسبت به بدست آوردن س ،یالملل نیدرسطح ب

 (1: 1332  زاده،یخواهد رفت. )عل نیاستقالل کشور مذکور از ب ت،ینها

از  یلی امنیّت غذایی با تلیه بر بخش کشاورزیبر  یمبتن امنیت ملّیبه اقتدار و  یابی دست فلذا

تحقدق آن را   ،وتوانمندد مدی تواندد   داشتن الگدویی مددون   است که  ابالغی چشم انداز سند اهداف

از  تید حلا هید شواهد و قرائن اول بخش کشاورزی کشور تیوضع حیو تشر نییتب در. نماید  یتسر

  ید در حدال حاضدر بده دال    ساختار فعلی بخش کشاورزی کشور و روش اداره امور آنآن دارد که 

عددم وجدود سداختار    از جملده   یادید ز یهدا  با چدالش  یابالغ یها استیس یساز ادهیمختلب در پ

هدای موجدود در    عدم شناخت درست از پتانسی  ،یدرمقاط  مختلب زمان گاهیجا یثبات یمناسب، ب

و  ارشدد راهبردی و  رانیمد نیب ی، عدم هماهنگی متخصصانسان یروین یکاف یعدم آمادگ کشور،

 ها و... روبه رو هستند.  استیس یبودجه الزم بر اجرا افتنین صی، تخصعملیاتی

. بدا ایدن   باشدد  یم مطلوب و موجود طیشرا نینشان دهنده وجود فاصله وشلاف ب طیشرا نیا

 یبه الگوی راهبردی در اداره امدور در بخدش کشداورز    یابیکشور و دست  اتیّتجرب نیتدووجود 

باشد، امّا مسدیری اسدت مطمدئن کده بده درسدتی        ، پرفراز و نشیب و دشوار می اگرچه راهی سخت

،  سختی های آن برای ملتّی که راهی را به درسدتی و آگاهانده انتخداب کدرده     انتخاب شده و تحمّ 

حوزه اسدت   نیگذاری در ا یک نوع هدف قت،یحق نیالوصول و مملن خواهد بود. در واق  ا سه 

هدا   و وجود آن به مسئوالن  قابلیّت و توان ارزیابی خود را اعطا می کند تا با بازبینی و رف  نارسایی

، اجرایی  یو طراحی الگوی راهبردی در اداره امور کشاورز شبردیافق روشن پ ،یکشاورزدر بخش 

دلید  عددم    به یک معنی، باید اذعان داشت که بخدش کشداورزی کشدور بده     نمایند. حصولو قاب  

گیری تجارب مؤفّق گذشته و اصالح و بازنگری در تجارب شلست خدورده خدود، و اتلدای     کار به
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ای  گونده  وعدم توجه جدی واساسی مدیران نظام به این بخش، تاکنون بده  نفتیکشور به درآمدهای 

مدیریت شده است که نتوانسته است، پایداری الزم  وامنیدت شدغلی و درآمددی را بدرای مولّددان      

)کشاورزان وروستائیان( به ارمغان بیاورد و نتوانسته، کده بخدش کشداورزی را بده      بخش کشاورزی

ا قابلیت های خود به رشد و شلوفایی برسداند، تدا بتدوان امنیّدت غدذایی را      میزان الزم و متناسب ب

 برای کشور و مردم تأمین نماید. 

ارائه و پرکردن خالء الگویی راهبردی و مدوّن از گفتمان والیت  ،قمحقّ ی ذهناصل ۀلذا دغدغ

 یرید بده تعب  .اسدت « اداره امور بخش کشاورزی »ات نظام جمهوری اسالمی در حوزه فقیه و تجربیّ

الگوی مناسب راهبردی در  اداره امور ال است که: ؤس نیبه دنبال پاس  دادن به ا قیتحق نیا ،گرید

هدا، آراء، نظدرات،   کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس اندیشه

و قانون اساسدی   العالی()مدظله ای، حضرت امام خامنه)رحمت اهلل علیه( رهنمودها وتدابیرحضرت امام خمینی

 جمهوری اسالمی ایران کدام است 

اصول، عناصر و همین طور مبانی نظدری حاصد  از    که، گفت دیباآن نیز انجام  تیباب اهم در

هدای حداکم بدر فضدای     تواند ضمن اثر بخشی بر دغدغده نتایج مطالعات اکتشافی این پهوهش، می

ها نیدز بیافزایدد، و ضدمن توسدعه     غنای علمی سایر پهوهشتواند بر  موجود در حوزه یاد شده، می

اداره امور کشاورزی به عنوان یک مرج  علمدی قابد  اتّلدا و سدودمند در ادبیّدات       ۀدانش در حوز

 ابعداد و تعیدین   رویلدرد این تحقیدق بدا   علمی کشور محسوب گردد. مضافا   اینله، ضرورت انجام 

علمدی و  یدک الگدوی    ارائه دنبال اجرایی کردن آنها به ب وو تعریب، مصوّ ها و زیر مولفه  ها مؤلّفه

گدذاران و  سیاسدت از لحاظ کاربردی، قادر است  و باشد میاداره امور کشاورزی  ۀدر حوز روشمند

در سدطوح   ، سازماندهی، هدایت و اجدرا ریزیبرنامهگذاری، سیاستیندهای آرا در فرمجریان امور 

ات ه به اصدول و عناصدر متناسدب بدا مقتضدیّ     کند تا با توجّ یتراهنمایی و هداراهبردی و عملیاتی 

 نمایندرا انتخاب و اجرای آنرا پیگیری  ها اولویت تجارب،و  بومی

 مباني نظری

 ضدروری  و مهّدم  بسیار علمی و رشته هر در مناسب با آن مفاهیم و واژگان انتخاب صحیح و دقیق

سدزایی را   هبد  نقدش  آینده های نس  و دیگران به تجربیّات و دانش انتقال در امر این. رسد نظر می به

 یک ۀعرص پهوهشگران و دانشمندان محقّقین، نظر وحدت و اجماع تر، مهم از این اما. دارد همراه به
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 درک و گدان  واژه از درسدت  برداشدت  اهمیت نظربه. است آن واژگان و مفاهیم برسر رشته یا علم

 .شد خواهد تحقیق اساسی مفاهیم و کلیدی های واژه تعاریب به نگاهی مفاهیم از مشترک

  قیتحق نهیشیپ

رساله و کتاب با عنوان  ایو  یمستق  و مستدل علم قیانجام شده تاکنون، تحق های یاستناد بررس به

پرداختده باشدد،    «یدر اداره امور کشداورز  هیفق تیگفتمان وال  یتحل»حاضر که به  قیهدف تحق ای

اداره  دید جد یبده الگدو   یابید ودست  یضرورت بازنگر ۀاست. امَا دربار دهینگرد افتیمشاهده و 

 یکشور، مقداالت متندوع   ییبنا ریز یازهاین یاز طریق تدوین تجارب نظام  برمبنا یبخش کشاورز

از  یحداک  نید و ا سدت یآنها قاب  انلدار ن  ییمختلب ارائه شده است که جنبه دانش افزا یاز منظرها

 تددا بخش اب نیدر ا باشد. یم امر نیکشور به ا یمختلب بخش کشاورز یها حوزه نیتوجّه متخصّص

  یاداره حوزه کشاورز انیبه  جر یکل یآن، نگاه میو مفاه یمرتبط با کشاورز بیضمن مرور تعار

مشدابه آن،   میو مفداه  (یمدظلده العدال  )یا و حضرت امام خامنده  )رحمت اهلل علیه(نییاز نگاه حضرت امام خم

 شود. مرور می

 مفهوم شناسي

 جهدان  از شدده  سداده  و نظری نمایش مدل، یا الگو گفت؛ توان می الگو از ساده تعریفی در الگو: -

 و کندد  مدی  کمک نظریه بهتر درک به ازالگو (. استفاده75: 1337دیگران ، و سورین) باشد واقعی می

 .نمود تأیید ها آزمون با را آنها توان می که دهد می را ها بینی پیش از ای محدوده املان

کده بدا تنظدیم     ثابتی اسدت  و مدل منسجمی راهبرد یالگواین تحقیق بنا برتعریب عملیاتی،  در

اصلی راهبردی، روابط بین آنها را به بهترین شدل    تاثیر گذار هایومولفه عوام  از منطقیروابطی 

 سازدمیسر میم بر اساس شرایط حاکمملن ترسیم نموده و چگونگی دستیابی به اهداف را 

راهبرد از جمله واژه هایی است که تعاریب مختلفی را بده خدود اختصداا داده اسدت.      راهبرد: -

نظران از منظری خاا به بیان آن پرداخته اند. واژه راهبرد برگرفته از واژه یونانی  هریک از صاحب

معنای رهبرمی باشدد   به 3به معنای قشون و اگو 2است که مرکب از دو واژه استراتوس 1استراتگوس

(.راهبرد راهی است که ما را به هدف می رساند ، ماموریت را محقق می سدازد و  1331)کردنائیج ،

                                                           
1 - Strategos 

2 - Stratus 

3 - Ego 
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(. راهبرد عبارت است از هنر هددایت جدام    43: 1331به چشم انداز معنا می بخشد )حسن بیگی، 

للتیلی دیددن  قدرت برای کنترل وضعیت ها و مناطق به منظور کسب اهداف،از ایدن تعریدب دیدا   

 (.5: 1331وکنترل محوری برداشت می گردد)احمدوند،

  بخش کشاورزی

هدای زراعدت، باغبدانی، دام، طیور،آبزیدان، جنگد  ومراتد         بخش کشاورزی بده کلیّده زیدر بخدش    

وآبخیزداری وکلیّه موارد مربوط به آنها از جمله آب وخاک، بیابان زدایی، شهرک هدای گلخانده ای   

تبدیلی وتلمیلی کشداورزی اطدالق مدی گردد.)قدانون تشدلی  وزارت جهداد       ودامپروری وصنای  

 (11آیین نامه اجرایی ماده  1: ماده 1336کشاورزی، 

  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      

تا زمان این تحقیق برای اداره امور کشاورزی کشور توسط مسئوالن حوزه پدیش گفتده بده     اسالمی

 انجام رسیده است و دانش ضمنی و تلویحی یا دانش صریح را در این زمینه  توسعه داده است.

  های کلّي سیاست

االتر از گیری های کلی و کالن هستند که در مرتبه ای بعداز قانون اساسی و بد  ها جهت این سیاست

قوانین ومقررات عادی قرار داشته و باتوجه به ارزش های حاکم و شدرایط محیطدی جامعده بدرای     

گانده و   ای منسجم راهنمای عم  قوای سه صورت مجموعه ها و اهداف قانون اساسی به تحقق آرمان

ن به ویدهه  دیگر ارکان و اجزای نظام که توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده و ناظر بر همه قوانی

های کلی نظام در سدطح حاکمیدت بده     باشند. سیاست آور می ساله توسعه بوده و الزام های پنج برنامه

کندد و در بطدن    هدای کدالن را مشدخص مدی     گیری سیاسدت  ها یا متاپالسی جهت عنوان فراسیاست

بندد درجلسدات مجمد      3 های کلّی کشداورزی در  شوند. سیاست های اجرایی متوقب نمی سیاست

 تصویب رسیده است. به 1331و اصالحیه آن در سال  1366شخیص مصلحت نظام در سال ت

تدوان گفدت    های عمومی به اشلال مختلفی ظهور وبروز می یابد که از آن جملده مدی   مشی خط

شناسی  لذا آن چه در ادامه در خصوا مفهوم .مشی عمومی هستند های کلی نیز نوعی خط سیاست

گدردد. لغدت سیاسدت را     یک برداشت مترادف تلقّی مدی  ،شود رح میگذاری مط سیاست مشی و خط

 مفهدوم اصدول و   اندد. سیاسدت بده    رو دارد معنی کرده یا راهی که انسان پیش و سیر مشی یا خط خط

ها وکشورها  گیری حلومت . در اصطالح عام، سیاست تصمیماستاصول راهنما  قواعدی اساسی و
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مشدی یلدی از عناصدر     مشی مرزی وجدود دارد، خدط   خط و نهادهای سازمانی است. بین سیاست و

لذا خط مشی و سیاسدت معدادل هدم     .اصلی سیاست است چون در کشور ما سیاست متداول است

 (. 13: 1331اند)دانایی فرد،  گرفته شده

ها را به اجدرا درآورد.   توان بدان وسیله استراتهی شود که می با اتخاذ سیاست رهنمودی ارائه می

 هدایی از  شدیوه  هدا، مقدررات و   ها، رویده  ها، روش یه بسیارباز، مقصود ازسیاست، رهنمودیک زاو از

شدود تدا سدازمان بتواندد      تقویت کارها در نظر گرفتده مدی   مدیریت خاا است که برای حمایت و

ها به اجدرا   ها ابزارهایی هستند که بدان وسیله استراتهی های تعیین شده دست یابد. سیاست هدف به

توان انجام  توان یا نمی ها آن چه را که می های سازمانی، سیاست مین هدفأند. در راستای تآی در می

 (.433: 1331نمایند )دیوید، داد را مشخص می

  الگوی راهبردی  اداره امور کشاورزی

سدازی و   ها، و روابط بدین آنهدا در فرآیندد تصدمیم    ها، زیرمؤلّفهالگوئی است که در آن ابعاد، مؤلّفه

عندوان مددلی    تواندد بده   گیری برای اداره امور کشور در حوزه کشاورزی تعریب شده و مدی  تصمیم

 کدار گرفتده اسدت. در حقیقدت الگدوی      هگفته ب پذیر در اداره حلومت در حوزه پیش مرج  و تعمیم

 بدرای  را مبندایی  کده  اسدت (  آیندده  و حال گذشته،) ها داده سازی مفهوم معنای به راهبردی مدیریت

 .سازد می فراهم راهبردی ریزی برنامه و ریزی طرح فرآیند یبتعق

  گفتمان والیت فقیه در اداره امور کشاورزی

ها، آرا، نظدرات، رهنمودهدا و تددابیر     گفتمان غالب جمهوری اسالمی ایران است که بر پایه اندیشه

شدل  گرفتده اسدت و ریشده در      (العدالی  لهمدظّ)یا ، حضرت امام خامنه(علیه اهلل رحمت)ینیحضرت امام خم)

در  دارد و در اسدالم اصد  والیدت فقیده،     سدلّم(  آلده و  و علیده  اهلل )صد ّ های دینی و اسالم ناب محمدی آموزه

کدارگزاران نظدام    اداره امور کشور درحوزه اداره امور کشاورزی برای مسدئوالن و  ها و گیری تصمیم

 نماید. افزا میهم ر همه سطوح همسو، هماهنگ وها را د انجام فعّالیت ها و بوده وتصمیم گر هدایت

  تدوین  تجارب نظام

هدایی شدام  گدردآوری و تعیدین تجربیّدات مددیران و        منظور از تدوین تجارب در این رسداله، گدام  
کددارگزاران سددطوح راهبددردی نظددام جمهددوری اسددالمی ایددران در حددوزه اداره امددور کشدداورزی     

حضرت دهی( برپایه گفتمان والیت فقیه) بندی، ساخت قالبشام )تعریب، توصیب، تحلی ، تفلیک، 
و مفاد قدانون اساسدی جمهدوری اسدالمی      (العدالی  ه)مدظلّی، حضرت امام خامنه ا(رحمت اهلل علیه)ینیامام خم
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 روش اجماع نظری برای استفاده آنها در ارائه سازی و تئوریزه نمودن تجربیّات به ایران و سپس مستند
 باشد. های مدیریتی می اداره امور در کشاورزی در محور رویلردی راهبردی برای الگویی کاربردی با

 بررسي جایگاه سیاست های کلي نظام در جمهوری اسالمي ایران

فقیده بدا    قانون اساسی توسط والیت 111هایی است که بر مبنای اص   های کلّی نظام، سیاست سیاست
هدایی کده توسدط قدوای      گردد. لدذا سدایر سیاسدت    مشورت مجم  تشخیص مصلحت نظام تعیین می

گنجدد.   گردد در این حدوزه نمدی   گانه و یا سایر نهادها و شوراها در حوزه عمللرد خود تعیین می سه
های کلّدی نظدام    ها و سیاست مشی ها و ارزش ها باید خط برای تضمین عدم انحراف انقالب از آرمان

هدا   گانه در تصمیمات و اقدامات خود از این سیاست هفقط باید از سوی رهبری تعیین شود و قوای س
)کداظمی،   هدا را بدر عهدده داشدته باشدند      ها باید مسئولیت اجرای این سیاسدت پیروی کنند در واق  آن

1331 :211.) 
 )مدظّله العالي(ای  سیاست های کلّي نظام از منظر امام خامنه

گانده   به عنوان هندسه اساسی نظام و قوای سده  های کلی سیاست )مدظله العالی(در نگاه مقام معظم رهبری
های کالن کشور، یعندی آن چیزهدایی کده     ترین کار رهبری عبارت است از تعیین سیاست بوده و مهم

کند، که همه قوانین، مقررات و عمللردها باید دراین جهت باشدد.   مشخص می گیری کشور را جهت
هدای ابالغدی در    فرمایندد: سیاسدت   ی کلی نظام میها در ابالغ سیاست 1363اسفند ماه  21له در معظم

های کلی پذیرفته نیسدت.   چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطّی از این قانون در اجرای سیاست
گانده بایدد در    شود یعنی همه قوای سده  گذار کلّی نظام محسوب می فرمایند: رهبری سیاست ایشان می

هدای اجرایدی خودشدان را تنظدیم نمایندد،       و سیاست ریزی کنند های رهبری برنامه چارچوب سیاست
ترین  کند، این مهم هایی باشد که رهبری معین می حرکت و قواره کلّی نظام باید در چارچوب سیاست

    1.مسئولیت رهبری است

 سازی در سطوح راهبردی  رویکردها و الگوهای حاکم بر پیاده

وهای موجود برای پیاده سازی در سدطوح مختلدب   با توجه به تنوع آرا و نظرات در خصوا ارائه الگ

 شدود: الگدو   به آن اشاره می باشد که مختصرا  اطالع از این دید گاه های قاب  تامّ  و توجه می راهبردی،

 کدانونی  مسدتقیم  غیدر  یدا  و مستقیم رود می کار به نظری های گزاره در که است شده تشلی  مفاهیمی  از

 نشدان  محقّدق  بده  الگدو،  یدک  مفهدومی   عنصدر  دیگر عبارت به.  آید می شمار به تجربی های بررسی برای

 و هدا  تقاضدا  نظیدر  مفداهیمی   از اگدر  مثال است. برای شده تشلی  متغّیرهایی چه از واقعیّت که دهد می

                                                           
 امیرکبیرصنعتی در دانشگاه  1363 /22/12  بیانات 1
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اسدت.   توجّده  مدورد  الگدو  یدک  در آنها بودن بخش ثمر میزان عمدتا  آوریم، می میان به سخن ها حمایت

 : از عبارتند که دارد بستگی عام  چهار به نظام بقای که است معتقد پارسونزعنوان مثال  هب

 و هدای  ارزش)خدود   اساسدی  الگوهدای  تولیدد  بداز  بدرای  الزم تواندایی  از باید نظام یعنی الگو حف  ‒

 باشد. برخوردار( هنجارها

 آن. تغییرات و محیط با تطابق و ایجاد سازگاری ‒

 هدف. به دستیابی توانایی ‒

 فرعی. هاینظام مختلب وظایب کردن یلپارچه در نظام قابلیّت ‒

تواند بر بقدای   دهد که یک الگوی راهبردی در یک حوزه کالن وراهبردی چقدر می این نظریه نشان می

 ثیرگذار باشد. أعنوان یک رکن اساسی ت هیک نظام ب

 روش شناسي 
 یدربداره الگدو   یحیو تلدو  یتوسعه ای اسدت. چراکده اوّال  داندش ضدمن     -این تحقیق از نوع کاربردی

 جینتدا  ا یدهد و ثان یرا مدوّن نموده و توسعه م رانیا یاسالم یدر جمهور یاداره امور کشاورز یراهبرد

 یباشدد. در ایدن تحقیدق بدرا     یحوزه کشاورز اداره امور کشور در موضوع و یبرا ییتواند الگو یمآن 

 یلدرد یو بدا رو  ختده یپهوهش آم رینظ یفیمتنوّع ک یها به پاس  سواالت این پهوهش، از روش دنیرس

 ی( و بدا اسدتفاده از ابزارهدا   ادید )داده بن یا نده یبده روش زم  یپدرداز  هیگفتمان و نظر  یو تحل رگرایتفس

و  ،یا ید وید ملدس ک  ،یآ یت لساط یافزارها مختلب همچون نرم یافزارها مصاحبه وپرسشنامه و نرم

و نیدز مدتن قدانون اساسدی و      (ی)مدظّلده العدال  ای ، امام خامنده  (هی)رحمه اهلل علکننده آثارامام   یتجم یافزارها نرم

 گرفته شده است. مذاکرات زمان تدوین آن بهره

گیری در ایدن پدهوهش    های داده بنیاد غیر تصادفی و هدفمند است، نمونه گیری در پهوهش شیوه نمونه

ته که در آن تعداد نمونه تا جایی که به اشباع در نظرات گیری هدفمند صورت گرف با کمک روش نمونه

 21-31عندوان یدک معیدار تقریبدا  کلدی حددود        اعضای نمونه ختم شود، ادامه می یابد. با این حدال بده  

مصداحبه   24مصاحبه را جهت اشباع مقوله ها و جزئیات نظریه زمینه ای کافی می داند. در این مطالعه 

مصداحبه بده    72کالن ملّی حدوزه مربوطده بخدش کشداورزی وهمچندین       از مدیران راهبردی در سطح

 نیبا توجه به اهداف حداکم بدرا  ای صورت گرفت.  صورت بسته)پرسشنامه( از مدیران عملیاتی ومنطقه

، جامعه آماری در این پهوهش شام  دو بخش اسدناد ومددارک دسدت اوّل شدام  فرمایشدات      پهوهش
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خبرگان حوزه کالن کشاورزی که شام  وزراء و معاونیین  و اساسیانداز، قانون  فقیه و سندچشم والیت

   شود. و محققین واساتید دانشگاهی است را شام  می

و با مرور ادبیّات موضوع و استفاده از نظرات خبرگان راهنمای مصاحبه عمیق  1برمبنای مفاهیم حساس

های کلیددی خدود را مطدرح     تهیه شد. محقق توسط راهنمای مصاحبه پرسش (115: 1334) استربرگ، 

 اند. های خود را آزادانه بیان نموده روایت ها و کرده و سپس مصاحبه شوندگان دیدگاه

طدور تدوام انجدام     های کمی، همزمان با مرحله گردآوری داده و به تجزیه وتحلی  کیفی بر خالف روش

گذاری شد. در کدد   ده بنیاد کدای دا ها بر مبنای روش سه مرحله شود. اطالعات پیاده شده از مصاحبه می

گذاری محوری این مفداهیم براسداس    ها استخراج شد. سپس در کد گذاری باز کدهای اولیه از مصاحبه

در مرحله آخر بدا مقایسده    بندی شد و صورت مفهومی و انتزاعی در قالب مقوالت عمده دسته محتوا، به

ال کده  ؤام شد، در ادامه با پاسد  بده ایدن سد    گذاری گزینشی انج ها کد هر مقوله محوری با دیگر مقوله

تواند در یک مقولده   های دیگر می نظر به چه مواردی اشاره دارد و با کدام مجموعه از مقوله مقوله مورد

 ها انجام و نظریه استخراجی صورت پذیرد.  ، سلسله روابط بین مقوله بندی شود منتخب یا گزاره دسته

گذاری انجام شد در هر سده ندوع    ها در سه مرحله کد گردآوری داده در این پهوهش با توجه به این که

، برخی کدها را حذف و به حسب نیداز   ها با مراجعه به متون برگرفته از مصاحبه ، محقق دائما  گذاری کد

 کدهای جدید را اضافه نمود. این روش رفت و برگشتی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بعضا 

طدور   ها و نتدایج پدهوهش را بده    از پهوهشگران کیفی بحث در باره اعتبار و روایی دادهبا این که برخی 

های کیفی نیز صحت و  دانند اما واقعیت این است که در پهوهش های کمّی می سنتی مربوط به پهوهش

 ها بخشی بسیار با اهمیت از فرآیند پهوهش است. ها و یافته اعتبار داده

کنندده در پدهوهش    شرکت گان و مرور خبرگان غیر بازبینی مشارکت کننددر پهوهش حاضر از دو روش 

استفاده و پس از دریافت نظرات اصالحی و مشداوره الزم بدا اسدتادان، ویدرایش الزم انجدام و الگدوی       

 نهایی ارائه شد.

 های تحقیق و یافتهها  تجزیه وتحلیل داده

هدای حاصد  از    شدود. داده  رداختده مدی  آوری شدده پ  هدای جمد    در این قسمت به تجزیه وتحلی  داده

یعنی  فرآیند تحلی  مضمونی، ۀسه مرحل های عمیق با خبرگان ارشد بخش کشاورزی کشور در مصاحبه

، منجربده ارائده الگدوی     گذاری محوری و کدگذاری انتخابی با طّی فرآینددی منطقدی   گذاری باز، کد کد

                                                           
1 - Sensitizing Concepts 
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، کلّیده نظدرات مصداحبه     ر بدا انجدام مصداحبه   راهبردی اداره امور کشاورزی ارائه گردیدد. بددین منظدو   

شوندگان ثبت و نگهداری و سپس تبدی  به متن شده و بعد از رسیدن به کفایت نظری)اشدباع نظدری(   

عدد  65ها به یه)باز( ایجاد گردید که تعداد آندر نظرات ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان، کدهای اول

  بده  گذاری ثانویه صورت پذیرفت. نظدر  دید و در ادامه کدکد رسید و در قالب جداول مختلب تنظیم گر

سازی آن، آن دسته از کدهای اوّلیه کده دارای   منظور خالصه وجود تعداد زیادی از کدهای تولید شده به

اساس و پایه در قرابت معنایی با یلدیگر بودند به یک مفهوم تبدی  شدده و متعاقدب آن چندد مفهدوم     

 شود: دست آمد که شرح فرآیند آن توضیح داده می هه و مجموعه مقوالت بتبدی  به یک مقوله گردید

 .گذاری بازداده ها کد -2؛  گذاری داده ها کد -1

گدردد کده    مقوله می های گردآوری شده، اقدام به احصاء کدها، مفاهیم و گذاری باز براساس داده کد در

 باشد: مراح  عملیاتی آن بدین شرح می

 احصاء کد از متن

کدد واحدد خدرد     . گذاری باز به مشخص کردن کدها، مفاهیم و مقوله ها اقددام مدی شدود    مرحله کد در

 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   

طدوری کده    به آن کد گفته می شود، باید گویای محتوای داده باشد، بده  ا می شود.این عنوان که اصطالح

محقق وخواننده ، با مشاهده این عنوان و تیتر، تا حددود زیدادی بده مفهدوم جمدالت پدی ببرندد)میلزو        

 (.51: 2112هوبرمن، 

 ها)شکل گیری مفاهیم(مفهوم پردازی داده

باشد. مفاهیم در تئوری سازی بنیدادی، زیدر   ها میزی آنها، مفهوم پردااولین گام در تجزیه و تحلی  داده
هایی از نوع کدهای باز هستند که وظیفه شان ارائده جزئیدات بیشدتری در مدورد هرمقولده اسدت        مقوله

یدا پداراگراف را    ، جملده (. منظور از مفهوم پردازی یعنی اینله مدورد مشداهده  1335)استراس وکوربین،
ها یا رخدادها نام یا برچسبی اطالق شدود  یم کرده و به هر کدام از پدیدهبرداشته وآن را به اجزایی تقس

جای آن بنشیند. در طول تحقیق مملن است به تعدداد زیدادی    هتواند بکه یا نشانه آن پدیده است یا می
های مشدابه بدا یلددیگر    برچسب مفهومی دست یافت، این مفاهیم باید دارای مبنایی باشند، یعنی پدیده

 ندی شوند. بطبقه

گیری مفاهیم، باید به دو نلته اساسی در طول اجرای تحقیق دقت شدود: اوّل ایدن کده بایدد      برای شل 
برای یافتن محورهای مشدترک بدین   های منتخب کد گذاری شده  یک مقایسه یا تطبیق مستمر بین گزاره
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برسند. توجه به دو نلتده مزبدور   ها انجام شود و دوّم این که مفاهیم تولید شده به مرحله اشباع نظری آن
ها از ابتدا از طریق پرسدیدن   موجبات افزایش روایی واستحلام نظریه نهایی را درپی خواهد داشت. داده

مقایسده شدده و رویددادهای     ای نظیر چه، که، چگونه، چقدر، تجزیه و تفلیک و متعاقبدا   سواالت ساده
(. 46 :1333گیرند )دانایی فرد ودیگدران،   می «مشابه مفهومی»بندی شده و عنوان  مشابه به یلدیگر گروه

طور کام  اعمال گردیدد   هدست آمده، فرآیند فوق در خصوا آنها نیز ب پس از بررسی تمامی مفاهیم به
 مفهوم احصاء شد. 65 و تعداد

 ها( گیری مقوله )شکل هاپردازی دادهمقوله

گیرندد   خدود مدی   محورهای مشترک، عنوان مقوله بده  طریق مقایسه مفاهیم با یلدیگر، از این مرحله، در
(Glaser,2002:23).  گددذاری  بایددد بدده ایددن نلتدده اشدداره نمودکدده بیشددتر مقددوالت را خددود مددا نددام 

هدایی کده    کنیم، باید نامی باشد که از نظر منطقی بیشترین ارتباط را بدا داده  نامی که انتخاب می کنیم. می
 خدوان باشدد کده آن چده را کده ارجداع        بایدد آن قددر هدم    و مقولده نمایدانگرآن اسدت، داشدته باشدد     

تدر تحلید     سرعت بده خداطر بیداورد و بتدوانیم در خصدوا آن فلدر کدرده و از همده مهدم          کند به می
 (.33: 1334واستراس، 61: 1365کنیم)غفاریان به نق  از: گلیسر،

بندی مفاهیم دهد. روند طبقه یها کارکنیم، کاهش متعداد واحدهایی را که باید با آنبندی مفاهیم،  گروه
نامندد. در هنگدام مقولده    پدردازی مدی   کندد، مقولده  های مشابه ربط پیدا میرسد به پدیدهنظر می را که به

ها بود تا به خصوصدیات موضدوع یدا شدرایط آن     پاس  آن پی در و پردازی سواالتی را بایستی طرح نمود
برد )استراس و  کند( پی هم داللت می متفاوت اما مربوط بههایی با انواع  )خصوصیات یا شرایط به پدیده

طبقده   13 (. پس از طی مراح  عملیاتی کدگذاری باز در ایدن بخدش از تحقیدق، تعدداد    1335کوربین، 
 فرعی حاص  گردید.

 ها محوری داده کدگذاری

ز این مرحلده  . هدف ا ست پردازی داده بنیاد ا در نظریه وتحلی  یهتجزگذاری محوری مرحله بعدی  کد

هدا بدا طبقده     گذاری باز است. ارتباط سدایر طبقده   )در مرحله کد یدشدهتولهای  برقراری رابطه بین طبقه

 ،یا نده یزم ،یعناصدر علّد   ییشناسدا  اندد  عبدارت تحقق داشته باشد کده   تواند یممحوری در شش عنوان 

  (Corbin and Strauss, 1990:3).امدهایگر و راهبردها و پ مداخله

عنوان مقوله یا پدیده اصلی )پدیده اصلی یدا   گذاری باز به های کد گذاری محوری یلی از مقوله در کد

و سدایر   گیدرد  مدی قرار  یموردبررسشود و در مرکز فرآیند  ( انتخاب میموردمطالعه، همان فرآیند  هسته

 سازد. ها را به هم مرتبط می مقوله
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اصد   برای انتخاب یک پدیده یا مقوله محوری، مقوله  شده یانب های یهگیبه ودر این تحقیق با توجه 

هدای پیرامدون آن، در قالدب    اسدت و سدایر مقولده    شده گرفتهعنوان مقوله محوری در نظر  یی بهخودکفا

-های حاصله از کدگذاری محوری در این تحقیق را مدی است. بنابراین مقوله قرارگرفتهالگوی پارادایم 

 شرح ذی  بیان نمود: هتوان ب

  امل علّي عو

باشدد   موردمطالعده آورندده پدیدده    به وجدود شود که عام  اصلی  شرایطی گفته می به شرایط علّی: -

(Strauss & Corbin,2008) بده سدؤاالت   هدا  شدونده  مصداحبه . نتایج تحلی  محتوای پاس  و نظرات 

مقولده فرعدی    7در خصوا ارائه الگوی راهبردی در اداره امور کشاورزی حاکی از وجدود   شده مطرح

هدا عوامد  اصدلی    ایدن مقولده   درواقد  اسدت   موردمطالعده در خصوا شرایط علّی برای ایجاد پدیده 

 گذار بر ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی است.   ثیرأت

 یاداره امور کشاورز یراهبرد یارائه الگوعوام  علّی  :1جدول 

 یفرع یها طبقه ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

 (1) 

 :یعلّ طیشرا ایعوام  موثر 

ارائددده الگدددوی راهبدددردی در اداره امدددور  

 کشاورزی

 یبخش کشاورز تیتقو 

 یبخش کشاورز شرفتیپ 

 یبه بخش کشاورز ههیتوجّه و 

 یدادن به بخش کشاورز تیاولو 

 ینمودن بخش کشاورزاهتمام به فعال  

 یبخش کشاورز یساخت ها ریز یایاح 

 

 عوامل محوری

های متقاب  برای کنترل یدا اداره   ها /کنش پدیده محوری حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنش

ه محدوری در ایدن    . پدیدد (Strauss & Corbin,2008)شدود  کردن آن وجود دارد وبه آن مربدوط مدی  

باشدد کده    مقوله می 3ه محوری در این تحقیق شام   خودکفایی در کشاورزی است. پدیدتحقیق ، اص  

 آمده است. 2در جدول 

 یاداره امور کشاورز یراهبرد یارائه الگوعوام  محوری : 2جدول 

 یفرع یطبقه ها ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

 اص  خودکفایی در کشاورزی   عوام  محوری (2)
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 ای عوامل زمینه

عبدارتی   ای داللت می کند، به پدیده سری خصوصیات ویهه است که به ای نشان دهنده یک زمینه عوام 

حوادث یا وقای  مرتبط با پدیده ای در طول یک بعد است که در آن کنش متقاب  بدرای کنتدرل،    مح 

هدای  مقولده  ها که به. این مقوله(Strauss & Corbin,2008)گیرد  اداره و پاس  به پدیده صورت می

محیطی نیز معروفند، نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که ارائه الگوی راهبردی در اداره امدور  

ای ارائه الگوی راهبدردی  های زمینهدهنده مقوله دهند. مفاهیم تشلی ثیر قرار میأکشاورزی را تحت ت

زی نیسدتند، امدا   سدا  گیری مقوله محوری پیادهوجود آمدن و شل  ههر چند خود علت و دلیلی برای ب

شوند و بدون توجّده بده   ها می سازی سیاست ها و شرایط محیطی هستند که باعث توجه به پیادهزمینه

کار گرفته شوند و الزم اسدت در   هتواند به درستی بها نمی سازی سیاست های راهبردی پیادهآنها مقوله

باشدد کده در    مقولده مدی   3تحقیق شدام   ای در این  الگوی راهبردی به آنها توجه گردد. شرایط زمینه

 آمده است. 3جدول 

 در ارئه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی ساز نهیزم یرهایمتغهای مقوله:  3جدول 

 یفرع یطبقه ها ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

 (3) 
 ساز: نهیزم یرهایمتغ

 یدر جمهددور یاداره امددور کشدداورز یهددا نددهیزم

 یاسالم

 یدر بخش کشاورز یهدفگذر 

 کشور یتوجّه به استقالل کشاورز 

 یبه بخش کشاورز یتوجّه اقتصاد 

 یگسترش و توسعه بخش کشاورز 

 یدر بخش کشاورز یاقتصاد تیامن 

 یجام  در بخش کشاورز یزیبرنامه ر 

 یدر کشاورز یاقتصاد یها تیّتوجّه به فعال 

ثابددت در  بخددش  یهددا یاسددتگذاریس نیتدددو 

 یکشاورز

 یواحددها  نیدر بد  یعدالت وقسط اسالم نیتام 

 یوکشاورز یصنعت ،یدیتول

  

 گر مداخلهعوامل  

، نشدانگر برخدی شدرایط خاصدی اسدت کده        های میانجی هم معروف است ها که به مقوله این مقوله

   (1335دهد)استراس، کوربین ، ثیر قرار میأراهبرد را تحت ت
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گذار بر الگوی راهبردی به شرح جدول  ثیرأگر ت عنوان شرایط مداخله (مقوله به1) در این تحقیق

 .(Strauss & Corbin,2008: 11)مورد شناسایی واق  شد   4

 یاداره امور کشاورز یراهبرد یئه الگوادر ارگر  مقوله مداخله : 4 جدول

 یفرع یطبقه ها ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

(4) 

 بازدارنده:متغیرهای 

بازدارنده های اداره امور کشاورزی در 

 جمهوری اسالمی

 
مربوط به امور  یازهایامت یمن  واگذار

 گانگانیبه ب یوکشاورز یوصنعت یتجار

 عوامل راهبردی

ها راهبردهایی برای کنترل، اداره وبرخورد باپدیدده محدوری را ارائده     این مقوله های راهبردی: مقوله

هایی بدرای   ح  (راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد به ارائه راه1335کوربین ،،  استراس کند) می

مواجهه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده مورد مطالعه، برخورد با آن 

( 1درایدن تحقیدق )   .(Strauss & Corbin,2008: 64)و حساسیت نشان دادن در برابر آن اسدت  

 . آمده است 5های راهبردی تشخیص داده شد که در جدول  عنوان مقوله بهمقوله 

 یاداره امور کشاورز یراهبرد یئه الگواارراهبردی   مقوله :  5جدول 

 یفرع یطبقه ها ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

  راهبرد: (5)
کن  شهیجامعه و ر یاستقالل اقتصاد نیتام

 تیکردن فقر و محروم
 

 پیامدهاهای  مقوله

منظور اداره و کنترل کدردن   های پیامدی نتیجه وحاص  راهبردها در رویارویی با پدیده و یا به مقوله

( مقولده اصدلی بده عندوان اسداس      1(. در ایدن تحقیدق)  13: 1335پدیده است )استراس و کوربین ،

 . آمده است 7  های پیامدی تشخیص داده شد که در جدول مقوله

 یاداره امور کشاورز یراهبرد یئه الگواارهای پیامدی مقوله :7جدول 

 یفرع یطبقه ها ردیب یاصل یطبقه ها ردیب

(7) 
 نتایج و پیامدها:

 اداره امور کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران
 کشور یمناف  ملّ نیتام 
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 )برگرفته از کد گذاری محوری(الگوی پارادایمي تحقیق 

 یارائه الگوها ، الگوی پارادایمی  روابط موجود بین مقوله گانه و چندهای  با در نظر گرفتن مقوله

و  هفقی تیا. بر اساس گفتمان وال ا. تجارب نظام ج. نیتدو قیاز طر یاداره امور کشاورز یراهبرد

آمده است. 2شناسی نظریه داده بنیاد در نمودار شماره  اساسی حاص  از اجرای روش قانون

 

 د:و پیشنها نتیجه گیری

   نتیجه گیری -الف

مجموعده عدواملی بسدتگی دارد کده هریدک       محقق شدن یک الگوی راهبردی مدون و کاربردی بده 

تفلیک مورد توجه قرارگیرد، به همان میزان که تدوین و طراحی الگدوی راهبدردی از    بایست به می

 پددذیر بددودن آن هددم مهددم تلقددی   انعطدداف طراحددی و ۀاهمیددت برخددوردار اسددت دقددت در نحددو 

 شود. می

کشاورزی در سدطح کدالن ملّدی و     ۀنظران حوز مصاحبه با مدیران و صاحب 24در این تحقیق 

راهبددردی کدده شددناخت کددافی از ایددن عرصدده را دارا بددوده، و در سددطوح کددالن مدددیریتی،        

هددای کلددی کشدداورزی را در وزارت جهدداد کشدداورزی و  سددازی واجددرای سیاسددت پیدداده مسدئولیت 

مصداحبه بسدته )پرسشدنامه( از مددیران      72و عهدده داشدته   وابسته را بههای مادر تخصصی  شرکت

گیدری از داندش و تجربیدات     عملیاتی و منطقه ای در کشور صورت پذیرفت. بدین ترتیب بدا بهدره  
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های اجرایی  صاحبنظران و مجریان ارشد بخش کشاورزی در سطوح راهبردی وعملیاتی در دستگاه

یرگذار برارائه یک الگوی راهبردی در اداره امور کشداورزی از  عوام  تاث مرتبط با بخش کشاورزی،

 های مختلب مورد شناسایی قرار گرفت.   منظر

های کیفی است  با استفاده از روش داده بنیاد که روش مناسبی جهت طراحی الگو از طریق داده

قرابدت معندایی و   ، بدر اسداس    ، تبدی  به مفاهیم و متعاقدب آن  های متنی های برگرفته از گزاره ، کد

گانه حول محور پدیدده   های چند ، مقوله ها شناسایی شده و براین اساس مقوله محتوایی بین مفاهیم

 در نهایت الگوی پارادایمی تحقیق پدیدار گشت. اصلی قرار گرفته و

مدل مستخرجه از گفتمان والیت وفقیه و مستندات و متن قانون اساسدی در حدوزه اداره امدور    

درکشور های دیگر، از جهاتی  های اداره امور کشاورزی ها و رویلردها و مدل سیاست با کشاورزی

، در  ترین تشابه این دو رویلرد به حوزه اداره امور کشاورزی شبیه و از جهاتی متفاوت است. عمده

کشداورزی اسدت. همچندین     امور عنوان مسیر تحقّق اداره به«  خودکفایی اص »محور و اساس بودن 

 امدور  هدای اداره  مستخرجه از گفتمان والیت فقیه و قانون اساسدی در ایدن تحقیدق، زمینده     در مدل

 دادن اولویدت  »، «کشداورزی  بخدش  به ویهه توجّه»، «کشاورزی بخش تقویت »در مقوالت  کشاورزی

 بخدش  نمدودن  فعدال  بده  اهتمدام »و « کشاورزی بخش های ساخت زیر احیای»، «کشاورزی بخش به

 های دیگر، مشابه و نزدیک است.   کشور های متعارف در با مدل« کشاورزی

هایی اساسی  های مشابه و متعارف در دیگرکشورها تفاوت در عین حال، مدل مستخرجه با مدل

 طور خالصه عبارتند از: هدارد که ب

 زیدر  و حفاظدت از  های احیدای  انگیزه»که باعث می شود « کشاورزی بخش تقویت» شرط علی  -1

سدمت وسدوی    باعث می شود که کشاورزی کشدور بده  « کشاورزی و مناب  پایه  بخش های ساخت

 توسعه پایدار با حف  مناب  پایه پیش برود ودر نهایت این حوزه تقویت بشود.

 وقسط عدالت در مدل مستخرجه از گفتمان والیت فقیه و مستندات و متن قانون اساسی، تامین -2

کشاورزی یک اص  است که در مدل ها و رویلردهای و صنعتی تولیدی، واحدهای بین در اسالمی

 وجود ندارد . کشاورزی امور خارجی در حوزه اداره

در الگوی راهبردی ارائه شده در این تحقیق، محدودیت هایی در اداره امور کشداورزی کشدور    -3

 بده  و کشاورزی وصنعتی تجاری امور به مربوط امتیازهای واگذاری تعیین شده است  که شام  من 
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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.

ایدران،  در جمهوری اسالمی  کشاورزی امور در شرایط زمینه ای ارائه شده در این تحقیق، اداره -4

تقالل کشداورزی کشدور وامنیدت    کشاورزی برای رسیدن به اسد  بخش در جام  ریزی برنامه» مورد 

های دیگر از آنجا که معمدوال  متصّد     های متعارف درکشور وجود دارد در حالی که در مدل« غذایی

د یا هضم شده در فرآیندهای جهانی و نظام سلطه جهانی در این حوزه هسدتند، ایدن کشدورها فاقد    

 باشند. می کشاورزی امور چنین زمینه ای در الگوی راهبردیشان در حوزه اداره

از الگوی راهبردی ارائه شده در این تحقیق در حوزه اداره امور کشاورزی، پیامد هدا و نتدایجی    -5

 منداف   مینأتد »رود از جملده   ها انتظار نمی رود که قاعدتا  از الگوهای مشابه در دیگرکشور انتظار می

های رهبریّدت در اداره امدور    مندی از دیدگاه افزایش امنیت ملی وغذایی از طریق بهره کشور و ملّی

 «عدالت بخش کشاورزی و با رویلرد بسط وگسترش

سازی موجود، که در زیست بوم خارج از کشور مطرح  های پیاده الگوی پیشنهادی فراتراز نظریه

سازی در سطوح راهبردی پرداخته، توانسدته اسدت بدا     ادهشده و نوعا  به معدود عوام  اثرگذار بر پی

نگری، در حد بضاعت خود پدیده مورد مطالعه را از همده جواندب مدورد     اتخاذ رویلرد چند جانبه

تحقدق   مطالعه قرار دهد، لذا اجرای آن با توجه به درک شرایط بومی کشور نویدد بخدش کمدک بده    

 شود. های کلی بخش کشاورزی کشور ارزیابی می سیاست

  پیشنهادها -ب

 ایدن  اجدرای  ، کشداورزی  امدور  اداره دربداره  نظدام  سیاستگذران به پیشنهاد ترین بنیادین ترین و مهم

مقام عظمای والیدت   و (علیه اهلل حمت)راست که شاکله اصلی آن را فرامین حضرت امام راهبردی الگوی

 راهبدردی  الگدوی  گانه 3 ابعاد از یک هر در یعنی. دهد تشلی  می )مدظّله العدالی( ای حضرت امام خامنه

 اسدتقاده  با این، بر عالوه. برسد اجرایی مرحله عملیاتی و به تحقیق، این نتایج ، کشاورزی امور اداره

 هدای فدراوان   مشی خط اجرای و دور نمای تصویب  توان، می پهوهش این نتایج حاص  گشته از از

ایدران، در   اسالمی جمهوری در سازان تصمیم و گذاران سیاست به را اجرایی واحدی های سیاست و

 ارائه کرد: پیشنهادات الزمه را در این مسیر مورد اداره امور کشاورزی نشان داده و
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احیای این حوزه و حف  مناب  پایده در بخدش    اداره امور کشاورزی ، حوزه در سیاستگذاری در -1

برخوردار است کده مدی بایسدت     اسالمی رینظام مقدس جمهو برای ویهه ای کشاورزی از اهمیّت

 .بدان اهتمام ویهه داشت

 سیاسدت هدای کدالن    همده  اص  خودکفایی بر مبنای دکترین حاکم بر بخش کشاورزی محور  -2

 .گیرد قرار کشور اجتماعی و مدیریتی و فرهنگی سیاسی، حتّی و علمی اقتصادی نظام،

همدان عبدارت گوهربدار حضدرت امدام      دکترین راهبردی حاکم بدر بخدش کشداورزی کشدور      -3

 همده  اسداس  اش کشاورزی باید که است کشوری ایران» فرمایند: باشد که می می (علیه اهلل حمت)رخمینی

 هایشددان و بایسددت، تمددام فعالیددت  ، و مسددئولین نظددام جمهددوری اسددالمی مددی   «باشددد کارهددا

 هدا و  گیری ر تصمیمچه د ها و سازی کالن کشوری چه در بحث تصمیم هایشان در سطح گیری جهت

 از آن کوتاه نیایند. حتیّ عملیاتی نمودن آنها دارای رویلرد الزام آور داشته باشند و

کده مندتج از    حتدی امنیدت غدذایی    تامین مناف  ملّدی و  های سیاست اصلی رویلردهای و اهتمام -4

واقعدی کشدور   های  پتانسی  سازی شفاف بر شناسایی دقیق و توجه ویهه به بخش کشاورزی است،

توجّه به فعالیّدت هدای    های ارائه شده، گرایی طرح عدم بزرگ نمایی و آرمانی در بخش کشاورزی،

صدورت بدین المللدی در     هافزایش کمیّت وکیفیت با رویلرد صادرات بد  اقتصادی بخش کشاورزی،

المت مین امنیدت سد  أارگانیک در راستای ت محصوالت پاک و سازی سالم و راستای اقتصاد مقاومتی

 در بحدث اداره امدور کشداورزی    اقتصدادی  امنیت ایجاد و ها از دیدگاه پدافند غیر عام  جان انسان

 شود. متمرکز

اداره امدور   به ناظر های سیاست اولویت در برداری بخش کشاورزی های بهره نظام توجّه ویهه  به -5

 .گیرند قرار کشاورزی

 بدرای  عامد   مواد غذایی و با رویلدرد پدافندد غیدر   خارجی در حوزه  های تحریم های فرصت از -7

 .شود گرفته بهره محصوالت کشاورزی کشور و ایجاد ثبات غذایی برای کشور کفایی خود تحقق

با اتلا به توان داخلی و مناب  غنی داخ  کشور و با حرکت به سوی کشاورزی داندش بنیدان، از    -6

گرایدی محصدوالت    راستای ترویج و توسعه مصرف نفوذ سیاستگذاران بیگانه و سواستفاده آنها، در

 کشاورزی خارجی جلوگیری به عم  آید.
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حف  محیط زیست و مناب  پایه بخش کشاورزی جزء مطالبات اصلی رهبریت بوده و مسدئولین   -3

نظام موظب به دقت ویهه در برخورد قانونی صریح و بدون اغماض در مورد مخربین این حدوزه ،  

 کار ویهه قرار گیرد. می بایست در دستور

در سیاستگذاری های بخش کشاورزی مربوط بده اداره امدورآن  در جمهدوری اسدالمی ایدران،       -3

محرومیت راهبدردی اسدت کده مدی تواندد       و فقر کردن کن ریشه و جامعه اقتصادی استقالل تامین

ت در راس کشور را در رسیدن به قدرت اقتصادی در منطقه تبدی  نمایدد فلدذا ایدن راهبدرد بایسد     

 . وظایب و عمللرد مسئولین نظام قرار گیرد

توسدعه پایددار    فرآیندد  اخاللگدران  عندوان  بده  «رویه محصوالت کشاورزی کنندگان بیوارد » با -11

 .آید عم  هب مؤثر و ای زمینه مبارزه بخش کشاورزی،

مقام مسئول ممللتی یید باالترین أبه ت منشوری مدوّن در زمینه اداره امور کشاورزی طرّاحی و -11

جمهوری و وزیر، تمامی مسئولین حتی خدود وزیدر    ها، رئیس رسیده شود تا در صورت تغییر دولت

 و مدیران کالن کشوری بخش کشاورزی کشور قادر به تغییر آن نباشند.

منظور تامین امنیت غذایی یک اص  بدیهی اسدت   اص  خودکفایی در محصوالت کشاورزی به -12

 بیگانگدان   بده  بخش کشداورزی  مرتبط به صنعتی و تجاری امور به مربوط امتیازهای واگذاری و من 

 های بخش کشاورزی قرار بگیرد. ها در امور مربوط به فعالیّت گذاری بایست در راس سیاست می
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  : منابعفهرست 

  منابع فارسي

 (1: ماده 1355های کشاورزی،  آیین نامه اجرایی گسترش کشاورزی در قطب ‒

( نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمددی ، تهدران ، پهوهشدگاه علدوم     1335استراوس، آنسلم، کوربین، جولیت ) ‒

 انسانی و مطالعات فرهنگی 

(روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، احمد محمد پور و علدی شدماعی،   1334استربرگ،کریستین جی) ‒

 دانشگاه یزد.

 روش تحقیق در علوم انسنی، تهران انتشارات سمت .( ، مقدمه ای بر 1333حاف  نیا، محمد رضا) ‒

(،مدیریت راهبردی ، تهران ، انتشارات سمت و مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی 1331حسن بیگی ، ابراهیم ) ‒

 و دانشگاه عالی دفاع ملی .

 ( روشهای تحقیق درعلوم انسانی،تهران،انتشارات یادواره کتاب1337خلیلی شورینی، سیاووش) ‒

 ( ،سیاست گذاری عمومی ، جزوه درسی دانشگاه عالی دفاع ملی 1331فرد ، حسن ) دانایی ‒

( روش شناسدی پدهوهش کیفدی در مددیریت :     1333دانایی فرد، حسدن ، الدوانی، سدید مهددی، آذر، عدادل )      ‒

 رویلردی جام ، انتشارات صفار، تهران.

ایی : اسدتراتهی مفهدوم سدازی تئدوری     پردازی با استفاده از رویلدرد اسدتقر   (، تئوری1334دانایی فرد، حسن) ‒

 ، تیرماه.11بنیادی، دو ماهنامه دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره 

اعدرابى،چددا     محمدد   سید  ،تدرجمه:دکتدر عدلى پارسدائیان و دکتدر  استراتهیک  (.مدیریت1331دیوید.فردآر) ‒

 .هاى فرهنگى نشر پهوهش  ،دفتر دوم

 .های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران نظریه (،1337)تانلارد، جیمز؛ ،سورین، ورنر  ‒

های بیولوژیک علیه محصوالت کشاورزی چالشدی فدراروی حفد  نباتدات،وزارت      (،حمله1332علیزاده،علی) ‒

 جهاد کشاورزی،تهران ،انتشارات سازمان حف  نباتات کشور.

یران اجرایی، فرصت ها و رویلردها،مجموعه مقاالت اولین کنفدرانس توسدعه   (،توسعه مد1332غفاریان ، وفا) ‒

 مناب  انسانی.

 ها ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی . سازی راهبردهای ملی ، الزامات و ظرفیت ( پیاده1331، حسن ) کاظمی ‒

حدیط در  (، طراحدی وتبیدین مددل تعداملی اسدتراتهی، فرهندگ سدازمانی وم       1331کرد ندائی،، اسدداهلل)   ‒

های صنعتی کشور، )رساله دکتری( ، راهنما : اصغر مشدبلی، دانشدگاه علدوم انسدانی، دانشدگاه       سازمان

 تربیت مدرس
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، تهدید وامنیّت، انتشارات مرکز آموزشی و پهوهشی شهید سپهبد صیّاد شیرازی، 1333مرادیان، محسن،  ‒

 تهران.

، تهدران ، انتشدارات   1یفدی، جلدد  (ضدروش: منطق و طدرح در روش شناسدی ک  1333محمد پور،احمد) ‒

 جامعه شناسان.

 .11آیین نامه اجرایی ماده  1: ماده 1336وزارت جهاد کشاورزی، قانون تشلی  ‒
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