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طراحی مدل شبکهسازی فعالیتهای بسیج در مانعزدایی از تولید
علی میر
چکیده

یکی از مهمترین مشکالت سازمانهای امروزی ضعف آنها در
ایجاد شبکهها و محروم شدن از مزایای فراوان آن در جهت
پیشبرد اهداف ،همکاری ،اطالعرسانی و موفقیت است .بسیج
به عنوان یک هویت اجتماعی منحصر به فرد که خود نمایشی
از شبکههای به هم پیوسته و قدرتمند است ،نیازمند ایجاد
شبکههایی است تا بتواند به اهداف و نتایج مورد نظر در فلسفه
ایجادی خود دست یابد .در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر،
طراحی مدل شبکهسازی فعالیتهای بسیج در مانعزدایی از
تولید است که با بهرهگیری از روش کیفی دادهبنیاد و در قالب
کدگذاری باز ،محوری و گزینشی صورت گرفت .دادههای الزم
از طریق مشارکت  12نفر از استادان توانمند و مسئولین اقشار
فعال بسیج و شوراهای راهبردی و با روش مصاحبه عمیق
گردآوری شد .نمونهگیری به صورت نظری و هدفمند بود .نتایج
حاصله با در نظر گرفتن شرایط علی ،عوامل مداخلهگر ،زمینهها،
پدیده محوری و راهبردها در قالب الگوی کیفی دادهبنیاد مطرح
شد .نتایج نهایی نشان داد که شبکهسازی منجر به دستیابی به
پیامدهایی همچون کاهش موانع تولید ،کمک به تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی و افزایش تولیدات داخلی شده و در این راستا
پیشنهاد شد که با تحول در ساختار فعلی مبنی بر گسترش
روابط بین اقشار مختلف بسیج و همچنین استفاده بخش دولتی
از این توان شبکهای ،برنامه مناسبی برای بهرهگیری از توان
بسیجیان با رویکرد شبکهسازی در جهت مانعزدایی از تولید با
تأکید بر موانع قانونی ،موانع زیرساختی ،موانع اجرایی و عملیاتی
به عمل آید.
واژگان کلیدی :بسیج ،شبکهسازی ،مانعزدایی تولید ،روش
دادهبنیاد
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مقدمه

در نظام جمهوری اسالمی ایران ،بسیج از ظرفیت و توانمندی در
حوزه نیروی انسانی برای کمک به تحقق اهداف نظام برخوردار
است و در کنار سایر منابع میتواند در عرصه سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به دولت و جامعه کمک کند .بسیج و
بسیجیان در عرصههای مختلف همواره در چهار دهه گذشته،
منشأ فعالیتها و خدمات گوناگونی بودهاند .نقش و کارکردهای
بسیج در عرصههای امنیتی و دفاعی ،سیاسی و اجتماعی،
اقتصادی و سازندگی ،فرهنگی ،امدادی و بهداشتی و ...با توجه
به عمق و گستره سازمانی در سراسر کشور و فراگیری اقشار،
اصناف و آحاد مختلف جامعه در تمامی عرصههایی که به او
میدان فعالیت داده شد ،کارآمدی خود را با صداقت و خلوص و
شایستگی نشان داده است .در این راستا گامهایی که بسیج در
دوران دفاع مقدس برای حفظ کیان مملکت برداشته و اقداماتی
که پس از جنگ برای بازسازی و پس از آن انجام امور فرهنگی
و مذهبی و کمک به اقشار ضعیف و ناتوان جامعه انجام داده
است ،دفتر افتخارات این نیروی ارزشمند را زیور بیشتری
بخشیده است.
اقشار مختلف بسیج با نصبالعین قرار دادن دستورات دین اسالم
و پذیرش کامل فرامین فرمانده کل قوا از هیچگونه تالشی برای
حفظ نظام اسالمی و کمک به ارتقای فرهنگ دینی فروگذار
ننموده و نام مبارك بسیج بر تارك حکومت اسالمی ایران تا
پایان تاریخ بشر خواهد درخشید.
به نظر میرسد که ایجاد و توسعه اقشار بسیج و دستهبندی
آنها در قالب تخصص و گرایشهای ویژه منجر به افزایش
امکان استفاده از دانش و مهارت آنها در جبهههای مختلف
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و ...شده است اما
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نوعی هماهنگی ،همدلی و همافزایی از طریق ارتباط شبکهای
میتواند به افزایش توانمندیهای مجموعه این اقشار کمک
نماید .در این راستا پژوهش حاضر در پی شناسایی مؤلفهها و
ارائه مدلی است که بتوان از طریق آن به شبکهسازی فعالیتها و
باالخره باال بردن توان بسیج در مانعزدایی از تولید در حوزههای
مختلف برای کمک به تحقق شعارهای اقتصادی که در چند
سال اخیر همواره مورد توجه و تأکید مسئولین نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران بودهاند ،پرداخت.
بیان مسأله

با نامگذاری حکیمانه سال  1400به عنوان سال تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها و نظر به این که در  10سال اخیر نیز همواره
شعارهای سال در حوزه اقتصاد و تولید مطرح شدهاند ،میتوان
دریافت که موانع و عدم پشتیبانیهای الزم ،سد محکمی در
فرایند جهش تولید در کشور است .کمفروغ بودن تولید و این
که مراکز تولیدی و کارخانجات و سایر عرصههای فعال در
زمینه تولید ،آن طور که باید و شاید نقشآفرین نیستند و از همه
ظرفیت خود استفاده نمیکنند ،مشکل اصلی امروز کشور است.
این که از ظرفیت موجود به درستی استفاده نمیشود ،معلول دو
عامل دیگر است که او ً
ال حمایت و پشتیبانی مناسب از واحدها،
کارگاهها و کارخانههای تولیدی به عمل نمیآید و دوم ًا موانعی
بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که مانع فعالیت مؤثر و مفید
آنها میشود )نقدیپور ،1 ،1400 ،به نقل از بانک مقاالت ایران(.
موانعی مانند تحریمها ،بیکاری ،خروج سرمایههای کشور،
عدم تحقق چشمانداز و همچین موانعی چون مسائل فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی بر سر راه وجود دارد که همه دست
به دست هم میدهند تا جهش و رونق تولید تحقق پیدا نکند.
تولید ملی بدون فراهم کردن زیرساختهای خود محقق نخواهد
شد .حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان و نظارت بر کار آنان
یکی از همین زیرساختها است .مخاطب شعاری که برای سال
 1400برگزیده شد ،آحاد مردم علیالخصوص تولیدکنندگان
بخشهای خصوصی ،تعاونی ،مجلس شورای اسالمی ،دولت،
قوه قضاییه و مراکز دانشگاهی هستند که باید دست در دست
هم داده تا با برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی ،استفاده از
ابزارهای حمایت مالی و نظارت بر اجرای قوانین راهگشای تولید
باشند .کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد و تحریمهای
آمریکا علیه جمهوری اسالمی در سالی که گذشت به اوج خود
رسید؛ بنابراین به نظر میرسد که سال  1400در هر وضعیتی که
باشد فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کرده و وضعیت معیشتی
بهتر خواهد شد .پس همه باید با تکیه بر سرمایههای مادی
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و معنوی برای جهش تولید ،کمتر شدن نرخ بیکاری ،افزایش
اشتغال ،استقالل اقتصادی کشور و برداشتن موانع از سر راه
تولید تالش کنند )آرینمنش.(2 :1400 ،
اسالمیان ) (1400در گزارشی بیان داشت که تغییر مداوم
قیمتها ،موانع قانونی ،عدم اصالح نظام مالیاتی و جهتگیری
نامناسب سیاستهای پولی و مالی از جمله مهمترین موانع تولید
در کشور است .در این راستا افزایش نقش نهادهای مختلف اعم
از بخش دولتی و خصوصی برای تحقق اهداف اقتصادی نظام
ضرورت دارد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ) (1400در گزارشی با موضوع
الزامات و راهکارهای تحققبخشی به شعار سال ،اولویتبندی
موانع پیشروی تولید و هدفگذاری برای رفع مهمترین آنها،
اصالح سیستم انگیزشی به نفع تولید ،بهبود محیط کسبوکار،
ثباتبخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعاالن بخش
خصوصی به حاکمیت ،تعیین بخشها و صنایع حائز اولویت
برای اخذ انواع حمایتها ،تغییر در سیاستهای مدیریت
واردات و توسعه صادرات و برقراری تعامل سازنده با جهان و
عضویت در معاهدات بینالمللی را به عنوان مهمترین الزامات
تحققبخشی به شعار سال بر شمرده است .در این گزارش با
بهرهگیری از دو شاخص سهولت انجام کسبوکار و شاخص
پایش محیط کسبوکار ،این نتیجه حاصل شده است که عدم
ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کشور و ناهماهنگی و ناکارایی
در سیاستگذاریها دو مانع اصلی پیش روی کسبو-کارها
هستند که با مخدوش کردن چشمانداز پیشروی کسبوکارها،
امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است .این
موضوع ،برخی از فعالیتهای تولیدی و مولد مالی را به ورطه
تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه
سوق داده است .در این محیط کسبوکار بیثبات که با تعدد
قوانین و مقررات پیچیده و بعض ًا متناقض ،فرایندهای اداری
طوالنی و تعدد دستگاههای تصمیمگیری روبرو است ،نه تنها
بسیاری از مسائل پیشروی کسبوکارها از جمله در شروع
کسبوکار ،اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانکها ،پرداخت مالیات،
تجارت فرامرزی ،الزامآور بودن اجرای قراردادها و حل مسائل
ورشکستگی و پرداخت دیون تشدید شده است ،بلکه چالشهایی
نظیر فساد اداری ،نفوذ و تبانی در معامالت ادارات و جذابیت یافتن
فعالیتهای غیرمولد نیز بیش از پیش گسترش یافتهاند و از این
طریق نیز موانع و چالشهای عدیدهای پیشروی فعاالن مالی و
بخشهای تولیدی و مولد مالی کشور قرار گرفته است.
بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسبابساز و سازمان
جنگ ،عزم و اراده ،آماده سفر شدن و آماده ساختن نیروهای
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نظامی یک کشور برای جنگ میباشد )دهخدا.(344 :1372 ،

بسیج در فرهنگ معین به معانی سامان ،جهاز ،اسباب ،وسایل،
سالح ،ساز جنگ ،رخت سفر ،ساختگی ،آمادگی ،آمادة سفر
شدن ،قصد ،اراده ،عزم ،عزیمت ،آماده ساختن نیروی نظامی و
تمامی ساز و برگ سفر و جنگ و همچنین تجهیزات آمده است
)معین.(538 :1376 ،
جمشیدی ) (1378بر اساس معانی لغوی و اهداف فرهنگی
بسیج ،ارکان واژة بسیج را سه مفهوم یا سه عنصر :الف( نظم
و ساماندهی؛ ب( عزم و اراده؛ ج( آمادگی و تجهیز بیان نموده
و معتقد است که اگر این سه عنصر در هر کنش یا رفتاری
جمع شوند ،کمال به مفهوم واقعی تجسم مییابد .بدین معنا
که ارادهای تحققیافته؛ ،آمادگی و حرکت صورت میگیرد و
باالخره امور نظم و سامان مییابند .بسیج در این مفهوم یک
نهاد اجتماعی است که به مانند خانواده به صورت عضوی از
ساخت و نظام اجتماعی جامعه به شمار میآید )یاسایی:1362 ،
.(12 -13
امام خمینی )ره( از بسیجیان به عنوان پیشگامان رهایی یاد
میکند ... :من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را میبوسم
و میدانم که اگر مسئولین نظام اسالمی از شما غافل شوند ،به
آتش دوزخ الهی خواهند سوخت )مرکز مدارك فرهنگی انقالب
اسالمی.(52 :1369 ،
بسیج دارای چندین مفهوم کلی است که با هم مرتبط و تا
حدودی بر هم قابل انطباق هستند .اوال نگرش و بینشی کلی و
خردمندانه و مبتنی بر اراده است؛ دوما حرکت جمعی بر اساس
سازماندهی واحد بوده و همواره با مفهوم مردمی بودن در ارتباط
است و خود نشانگر شبکهای متشکل از افرادی است که بدون
دخالت دولت ایجاد شدهاند؛ سوما یک نهاد اجتماعی ،مردمی
و عمومی است پس باید به دنبال مصلحت عموم باشد و از
گروهگرایی و انحصارطلبی و تسلط گرایشی به دور است )آزاد
ارمکی.(130 :1372 ،
بسیج به مثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی مستقل دارای سه
رکن اصلی )طرز تفکر و جهانبینی و ایدئولوژی ،سازماندهی
و تشکیالت ،رهبری( میباشد .ایدئولوژی بسیج به دلیل تکیه
بر جهاننگری عقلی ـ وحیانی ،حالت انقالبی دارد و جنبه
عملی به خود میگیرد ،بنابراین ایدئولوژی بسیجیان ،عقالنی،
آرمانگرایانه و عملگرایانه است )جمشیدی.(3 :1378 ،
بسیج بر اساس بیان امام خمینی )ره( دارای ویژگیهایی است
که اهمیت و لزوم مطالعه در خصوص این نهاد اجتماعی را
واضحتر نموده و توجه به آن را ضروریتر میسازد:
 .1بسیج نهادی عمومی و مردمی است و از تمامی اقشار جامعه

بهوجود میآید .من امیدوارم که این بسیج عمومی اسالمی ،الگو
برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد
)موسوی خمینی.(166 :1376 ،
 .2بسیج نهادی داوطلبانه است و دارای جنبة اختیاری و انتخابی
بودن است؛ اصطالح داوطلبان گروه میلیونی و  ...بیانگر این
ویژگی است.
 .3هدف متعالی بسیج حمایت و حراست از انقالب اسالمی و
نگهبانی از جمهوری اسالمی و کشور است .بنابراین پاسداری
از تمامی ارزشهای انقالبی و اسالمی مورد نظر است )موسوی
خمینی.(166 :1376 ،
 .4از لحاظ ترکیب ،بخش عمده نهاد بسیج مستضعفان را
نیروهای جوان و لذا نیروهای فعالتر جامعه تشکیل میدهد.
جامعترین هدفی که برای بسیج در نظر گرفته شده است
حاکمیت قانون خدا در جهان میباشد که صرفا هدف کسانی
که به این مجموعه وارد شدهاند ،نیست بلکه تمام ضعفای
عالم ،پابرهنگان درمانده و انسانهای دربند و مظلوم در برابر
دیکتاتورها و ظالمین -بسیجی -هستند؛ زیرا موجودات آگاه،
عاقل ،مختار ،عدالتخواه و ظلم ستیز میباشند )مرکز مدارك
فرهنگی انقالب اسالمی.(52 :1369 ،
با توجه به تحقیقات انجام شده و در نظر گرفتن اهمیت و
جایگاه بسیج در ابعاد مذهبی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی و تحوالت اخیر در وظایف و مسئولیتهای بسیج که
نقشآفرینی بیشتری در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی
بر عهده گرفته و پرچمداری در تمام جبههها را مدنظر قرار داده
و در این راستا به تشکیل شوراهای راهبردی و بسیج اقشار در
قالب مفاهیم سازماندهی شده پرداخته است؛ توجه به یک
رویکرد سیستمی و مدلی که بتواند این حرکت عظیم و خدایی را
یکپارچه ساخته و به اصطالح به شبکههایی از تفاهم ،همکاری و
روابط منحصر به فرد وظیفهای و سازمانی تبدیل نماید ،ضرورت
دارد .در واقع هر چند استفاده از بسیج تخصصی در قالب اقشار
مختلف به یک الگوی با ارزش و قابل توجه تبدیل شده است؛
اما ایجاد شبکههایی که با نظارت سیستمی و راهبردی بتواند این
چشمههای جوشان را به دریایی از معرفت ،عشق ،ایمان ،خدمت
و تالش تبدیل نماید؛ شبکهسازی است تا با هماهنگسازی و
ایجاد حلقههای ارتباطی محکم ،آنها را به سمت و سوی ایجاد
حبلی متین سوق داده و تضایف حاصل از همافزایی منجر به
تسهیل در نیل به اهداف عالی نظام در ابعاد مختلف سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی گردد .پرواضح است که سیستمهای پویا و
کارآمد ،بهرهای اساسی از ارتباط چندجانبه و همگانی از اجزای
خود میبرند و بدون تعامل و ارتباط متقابل بین این اجزاء ،حیات

فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری |
سیستمها به خطر میافتد .از سویی دیگر سوابق و افتخارات بسیج
در راستای تکمیل تالشهای هدفمند و سیستمی مانند حضور
در دفاع از مرزهای مملکت در جنگ تحمیلی هشت ساله ،مقابله با
تهاجم فرهنگی ،حربههای سیاسی ،تبلیغات منفی بینالمللی و ...
ماهیت بسیج را به تمام ابعاد و اکناف زندگی مردم محبوب ایران
اسالمی متصل نموده و لذا دستیابی به مدلی برای شبکهسازی
فعالیتهای بسیج میتواند به تحقق آرمانهای حکومت اسالمی-
ایرانی کمک شایانی بنماید .بر این اساس ،مسأله اصلی پژوهش
این است که چگونه میتوان مدلی برای شبکهسازی فعالیتهای
بسیج در راستای تحقق شعار سال  1400در حوزه مانعزدایی از
تولید با روش دادهبنیاد ارائه نمود؟
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)بشیریه.(79 :1372 ،

ب ـ بسیج به مفهوم نوعی نگرش و بینش کلی و خردمندانه یا
معقول ،نگرشی است که مبتنی بر اراده و عزم موجودات خردمند
و مختار است .نگرشی که در میدان زندگانی ،آدمی و همچنین
جامعه را همیشه در حالت آمادگی و تحرك کامل قرار میدهد.
آمادگی مستمر و پایدار ،آگاهانه و مبتنی بر تصمیمگیری عاقالنه
و پویایی و تحرك در راستای چنین آمادگی ،نگرشی سامانبخش
و به اعتدال آورنده است که ارکان آن را عقل ،اختیار ،اراده ،آگاهی
و عدالت تشکیل میدهند .این نگرش مطابق فطرت آدمی است و
حرکتی است در مسیر حقیقت و ربوبیت و معنای حقیقی و حقیقت
بسیج نیز همین است .در این جهت ،بسیج مفهومی است که
حرکت انسان عاقل مختار را در مسیر فطرت الهی خویش ترسیم
چارچوب نظری
مینماید .بسیج از این نظر ،حرکت مردمی و تودهای یک جامعه در
مسیر صحیح انسانیت و فطرت است )بشیریه.(79 -80 :1372 ،
با مروری بر مفاهیم بسیج و شبکهسازی چنین استنباط شد که
مهمترین شاخصها و ویژگیهای بسیج و فرهنگ بسیجی  -مفهوم شبکه و شبکهسازی
شامل عقلی -دینی بودن؛ انسانی -فطری بودن؛ مردمی و عمومی
شبکه به گروهي از شرکتها اطالق ميشود که در رابطه با پروژه
بودن؛ واقعنگری و آرمانگرایی؛ وحدتگرایی و همهبعدی
خاصي با هم همکاري دارند و از تخصص یکدیگر به منظور غلبه
بودن؛ مصلحت شناسی )توجه به زمان و مکان(؛ باروری ،نوآوری
بر مشکالت معمول و روزمره و دستیابي به راندمان بهتر استفاده
و تحول پذیری؛ عدالتخواهی و عدالتطلبی و ظلمستیزی؛
ميکنند )رادفر و خمسه.(2 :1387 ،
نگرش عاشورایی و شهادتطلبی؛ اسوهگرایی و تالش و جدیت
کلی (2010) 1منطق شبکهسازی را عصر اتم گذشته و نماد علم
برای افزایش بصیرت و آگاهی میباشند که در این میان تأکید بر
در قرن آتی و شبکه دینامیک دانسته است .اتم نمایانگر سادگی
همهبعدی بودن همان رویکرد سیستمی است و لزوم شبکهسازی
منظم است در حالی که شبکه ،قدرت به هم ریخته و پیچیده
فعالیتها را بیشتر توجیه مینمایند.
را هدایت میکند .از طرف دیگر سازمانی که بتواند رشد بدون
جهتگیری از پیش تعیین شده با یادگیری بدون راهنما داشته
 مفهوم بسیج2
باشد ،شبکه است )کاستلز :2010،ص .(101
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است
که پیروان آن بر گلدستههای رفیع آن ،اذان شهادت و رشادت شبکهها ابزار مهمی برای انتقال اطالعات ،اصالحات ،تضمین
پایداری ،ایجاد و گسترش دانش و مفاهیم ،ایجاد اجماع در
سردادهاند )صحیفه امام خمینی :1367 ،ص .(194
بسیج به لحاظ مفهومی و اصطالحی در دو حوزه سیاسی و خصوص رهیافتهای جدید هستند .اعضای شبکه در کنار هم
قدرت یافته و امکان تحقق اهداف خود را میسر میسازند )رادفر
عقیدتی قابل طرح است:
و خمسه.(4 :1387 ،
الف ـ در قاموس سیاسی ،گاه بسیج به مفهوم فعال شدن ،وارد
صحنه سیاست شدن و مشارکت در امور سیاسی یا در قدرت در در حقیقت شبکهسازی یک مهارت عمده و مهم در زندگی و
جهت تحقق نوعی ایدئولوژی مبتنی بر جهان نگری خاص آمده کسبوکار است و از این مهارت میتوان در امور تجاری ،سازمانی
است .در این معنا بسیج ،اراده و آمادگی کامل در جهت تحقق و یا شخصی استفاده نمود .شبکهسازی مؤثر شامل چهار مرحله
سرمایهگذاری ، 3نگهداری ، 4یادگیری 5و پرورش 6است.
آرمانهای ایدئولوژی مطلوب در برابر وضع موجود و گاه جنبش و
قیا ِم اجتماعی را شکل میدهد و انقالب را به وجود میآورد .بسیج در هر صورت به پیگیری این موضوع در پنج مرحله با عناوین گام
به معنی فعال شدن از نظر سیاسی و کاربرد منابع قدرت گروه در آغازین ،تشکیل هسته اولیه ،بروز تنش ،سازماندهی و اقدام نیاز است
جهت اهدافی است که به وسیلهی ایدئولوژی آن تعیین میگردد تا در این میان اعتماد الزم به وجود آمده و شالوده شبکه شکل گیرد
و موجبات موفقیت آن حاصل شود )لیک.(18 -19 :2004 ، 7
7. Lake

5.Learning

3.Investing

1.Kelly

6. Nurturing

4. Keeping

2. Castells
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بر اساس مطالب مندرج در سایت مدیر ایران
شبکهسازی مؤثر مزایای بسیاری دارد که برخی از مهمترین
آنها عبارت است از:
 .1کمهزینهترین و مؤثرترین ابزار برای بازاریابی ،برقراری
ارتباط ،ارسال و دریافت پیام و موجب امنیت و باال بردن اعتماد
است.
 .2اگر ارتباطات شبکهای را جایگزین تماسهای تلفنی ساده و
بی روح کنید در  80درصد موارد ،نتایج بهتری خواهید گرفت.
 70 .3الی  80درصد افراد شغل مورد نظر خود را از طریق این
گونه شبکهها پیدا میکنند.
 .4هر شخصی که با او ارتباط دارید حداقل با  200تا  250نفر
دیگر ارتباط دارد و این افراد به صورت بالقوه میتوانند شما را
نیز یاری دهند.
 .5هر شخصی در جهان که مایل به مالقات یا تماس با او باشید،
حداکثر از طریق پنج یا شش ارتباط شبکهای در دسترس شما
خواهد بود.
سارکار 1و همکاران ) (2009قابلیت شبکهسازی را امکان ایجاد،
ترکیب و توسعه روابط با دیگران میدانند .قابلیت پیشفعالی،
قابلیت ارتباطی و قابلیت هماهنگی سه قابلیت ناشی از
شبکهسازی هستند .قابلیت پیشفعالی قدرت یک شرکت برای
کشف و قبضه کردن فرصتهای همکاری جدید و امیدبخش
است و قابلیت ارتباطی ،توانایی شرکتها برای ایجاد ارتباط با
دیگر سازمانها بر اساس اعتماد و تعهد متقابل است .در نهایت،
قابلیت هماهنگی به توانایی شرکت برای ادغام ،هماهنگی و
جریان اطالعات بین شرکا اشاره دارد.
قابلیت شبکهسازی ،شامل توانایی افراد و سازمانها برای
شناسایی و ایجاد ارتباط با دیگران ،زودتر از رقبا )پیشفعالی(،
ایجاد ارتباط بر اساس اعتماد متقابل )مهارت ارتباطی( و
هماهنگی و ادغام مجموعه ارتباطات سازمانی و مدیریت آنها به
عنوان یک پورتفولیو )هماهنگی( است .محققان معتقد هستند
شرکتهای پیشفعال در ایجاد ارتباط با دیگر شرکتها از مزیت
پیشتاز بودن استفاده کرده و میتوانند فرصتهای ایجاد اتحاد
با شرکای بالقوه و جدید را پیش از رقبا قبضه کنند )اسکیلکه و
گویرزن.(2010:1194 ، 2

پیشینه پژوهش

بررسی پیشینه پژوهش در مورد شبکهسازی نشان میدهد که
بخش زیادی از آن بر شبکههای کسبوکار و بر سازمانهای بخش
خصوصیمشارکتکنندهدرشبکههاتمرکزکردهاندودیدگاهبخش
عمومی مشارکتکننده در همکاریها و همچنین سیاستگذاران را
نادیده گرفتهاند )پلوا و کوئستر :2006 ، 3ص .(12
تروتر و همکاران (2008) 4معتقد هستند که یکی از موضوعاتی
که الزم است در سطح شبکه و نه صرفا از دیدگاه و منظر مراکز
عضو به آن پرداخته شود ،فرآیند ایجاد و تکامل شبکههای
همکاری است .اهمیت این مسأله به دلیل تأثیر قابل توجه
آن بر عملکرد و پایداری شبکهها است .در مطالعات مربوط به
شبکههای همکاری ،مدلهای مختلفی شامل تعداد متفاوتی
از مراحل برای شکلگیری و رشد شبکهها بیان شدهاست که
البته همه آنها حداقل در سه مرحله )شکلگیری یا ایجاد ،رشد یا
توسعه و بلوغ یا پایایی( دارای فصل مشترك هستند.
مطالعه خاص و مستقلی مبنی بر شبکهسازی فعالیتهای بسیج
صورت نگرفته و بیشترین مطالعه در این زمینه به بازاریابی
و صنعت مربوط شده است .امروزه اغلب سازمانها از عدم
شبکهسازی یا کمبود اطالعات در رابطه با چگونگی ایجاد
شبکهها رنج برده و ضعف اطالعات موجود در سازمانها که
منجر به تأخیر در تصمیمگیری و اتالف وقت ،باال رفتن هزینه
و باالخره کاهش کارآیی و اثربخشی میگردد؛ به وضوح
عملکرد نهایی آنها را تحتالشعاع قرار داده است .در بسیاری
از پژوهشهای اخیر ،اهمیت شبکهسازی در رویکرد سیستمی
مطرح شده و داشتن شبکه را به مفهوم عنصری از ویژگیهای
سیستم مطرح نمودهاند که ارتباط اجزاء را تضمین نموده و از این
طریق دانش و اطالعات را در مسیرهای الزم جاری می نماید.
در این راستا تعدادی از مطالعات بر ضرورت شبکهسازی در
راستای بهبود عملکرد نیروی انسانی ،افزایش فروش ،گسترش
بازاریابی و موفقیت سازمانها تأکید داشته و تعدادی دیگر به
آسیبشناسی در این زمینه پرداخته و آموزش شبکهسازی را مد
نظر قرار دادهاند .تعدادی از مطالعات مرتبط با موضوع به شرح
جدول زیر میباشند:

3.Plewa & Quester

1.Sarkar et al

4. Trotter & et al

2. Schilke & Goerzen
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جدول :1خالصهای از تحقیقات انجام شده
پژوهشگر

هدف

مزارعی و

شناسایی عوامل

همکاران ( )1399شبکههای همکاری
ظهوریان ابوترابی
و لگزیان()1393
ادیب و

همکاران()1391

شبکهسازی
فرهنگی

بررسی نقش بسیج
در اقتصاد مقاومتی
بررسی نقش

رادفر و

شبکهسازی تحقیق

خمسه()1387

و توسعه بر افزایش
ارزش

مدلسازی برای

سمسار و

همکاران()1394

دلفین)2012( 1
برگنهلتز و والد

استروم)2011( 2

تحقق تمدن

سارکار و

همکاران

4

()2009

زهرا و همکاران

داخلی اعضا باشد.

کیفی (مطالعه امروزه فعالترین و اثرگذارترین جریانات فرهنگی در جهان را مجموعههایی ایجاد میکنند
موردی)

کتابخانهای

کیفی

(کتابخانهای)

کیفی

که موفق به ایجاد شبکههای کیفی و کارآمد از نخبگان فعال فرهنگی شدهاند

بسیج حلقه واسط بین دولت و ملت است و در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی ،طیف
گستردهای از مردم را در جهت ایجاد شبکههای مستحکم گرد هم میآورد

شبکهها ابزار مهمی برای انتقال اطالعات ،اصالحات ،تضمین پایداری ،ایجاد و گسترش
دانش و مفاهیم ،ایجاد اجماع در خصوص رهیافتهای جدید و باالخره عامل اصلی بروز
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر تلقی میشوند.

مردمی بودن ،تقید به اصول ،نوگرایی ،انعطاف ،خرد جمعی ،تأثیر و تأثر در سطح جهانی،

توجه به جایگاه رهبری و از همه مهمتر آرمانگرایی از ابعاد مهم در راستای تحقق تمدن

تحلیل شبکهسازی

تمرکز بر ایجاد و گسترش روابط اجتماعی بین بازیگران حوزههای فرهنگی نقش مهمی در

شبکهها

فرهنگی در آمریکا
بررسی شبکههای
درونسازمانی

تفکرات بسیجی و با در نظر گرفتن شرایط موجود برای تحقق تمدن اسالمی تالش کنند.

اسناد و
مدارک

کتابخانهای
مطالعه اسناد

شبکههای اجتماعی

و مدارک

بررسی راههای

کیفی (اسناد

ایجاد و توسعه توان

و مدارک-

مفاهیم و ساختار

کیفی

شبکهای

6

شبکهسازی ممکن است بین دولت و بخش خصوصی و گاهی درونی و حاصل ترکیب

اسالمی از طریق

سودآوری در بورس

فوسه)2009( 5

تجربه روابط پیشین ،مدت عضویت و سیاست اعضا در موفقیت شبکه مؤثر هستند .این

(کتابخانهای) اسالمی هستند که فرزندان انقالب بایستی با ایجاد شبکههای خودجوش و مناسب در قالب

نقش بینالمللی

پارکر)2011( 3

()2009

تبیین الگو برای

روش

توصیفی

مهمترین یافتهها

بررسی نقش هیأت
مدیره در رشد

کارآفرینی شرکتی

مصاحبه)

شبکهسازی این گونه فعالیتها دارد.

اعضای شبکهها بایستی از عواملی مانند رقابت ،ارتباطات شخصی ،روابط عاطفی ،همکاری
و منافع مادی برای ارتقای شبکهها استفاده نمایند.

پیوستگی جریانات در شبکههای اجتماعی از امتداد جهانی برخوردار است و هیچ محدودیتی در

پیوستن کاربران از نقاط مختلف دنیا به این جریانات و کمپینها وجود ندارد .شبکهسازی نه تنها
در حوزه اجتماعی که در راستای تحقق اهداف مشترک افراد و سازمانها به شدت تأثیر دارد.

قابلیت پیشفعالی برای ارتباط امیدبخش ،قابلیت ارتباطی برای تعهد و اعتماد ،قابلیت هماهنگی
برای ارائه و نشر اطالعات و ادغام ،سه قابلیت شبکهسازی هستند که منجر به ایجاد و توسعه
روابط سازمان با رقبا ،مشتریان ،عرضهکنندگان ،مشتریان و سایر سازمانها میشوند.
در شبکهسازی بر ساختار و رفتار بایستی تأکید جدی شود

(کتابخانهای)
کیفی

(کتابخانهای)

مرزهای خارجی ،تأمینکنندگان ،فروشندگان ،دانشمندان ،رقبا ،سازمانهای پژوهشی ،مراکز
علمی و ....با مشکل عدم شبکهسازی مواجه هستند و هر کس در حوزه کاری خود به
شبکهای از این دست پیوسته باشد ،آینده و موفقیت خود را تضمین مینماید

5.Fuhse

3.Parker

1.Delfin

6. Zahra et al

4. Sarkar et al

2. Bergenholtz & Waldstrom
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روششناسی تحقیق

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل شبکهسازی فعالیتهای
بسیج در مانعزدایی از تولید است و اهداف فرعی آن نیز
شامل تبیین شرایط علی ،بسترسازها ،مداخلهگران و ارائه
استراتژیهایی برای نیل به اهداف بسیج در جهت نقشآفرینی
در خصوص شعار سال و مانعزدایی از تولید هستند .در این راستا
پرسشهای تحقیق به شرح زیر مطرح میشوند:
 .1مدل مناسب برای شبکهسازی فعالیتهای بسیج در راستای
تحقق شعار سال  1400مبنی بر مانعزدایی از تولید چگونه است؟
 .2راهبردها و مقولههای شبکهسازی فعالیتهای بسیج در
راستای تحقق شعار سال  1400مبنی بر مانعزدایی از تولید با
استفاده از مدل دادهبنیاد کدامند؟ )شرایط علی ،شرایط محیطی،
شرایط مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها ،پدیده محوری(.
این پژوهش از بعد مخاطب به صورت کاربردی و از نوع ارزیابی
است .راهبرد پژوهشی نظریه برخاسته از دادهها 1مورد استفاده
قرار گرفت و در قالب یک مطالعه کیفی به تبیین مدل خاصی در
زمینه شبکهسازی فعالیتهای بسیج پرداخته شد.
جامعه آماری شامل استادان دانشگاه و افراد خبره و فعال در اداره امور
شوراهای اقشار بسیج بودند که با توجه به محتوا و هستیشناسی
پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری قضاوتی
هدفمند استفاده شد .استادان دانشگاه به تعداد  2نفر و اقشار بسیج
)کارمندی ،اساتید ،اصناف ،کارگری ،هنرمندان ،دانشجویی،
دانشآموزی ،طالب ،جامعه پزشکی ،مهندسین صنعتی( به تعداد
 10نفر با استفاده از نمونهگیری قضاوتی هدفمند تا رسیدن به
اشباع نظری در پژوهش شرکت نمودند .جهت گردآوری دادهها از
مصاحبه عمیق به عنوان روش اصلی جمعآوری دادهها به همراه
تحلیل دیدگاههای نظری موجود و همچنین گروه کانون استفاده
گردید.
مارشال و گرچن ،(1390)2مصاحبه عمیق را به معنای گفتگوی
هدفدار دانستهاند که استفاده از آن همواره در حال افزایش است
و در جهت گردآوری و حتی تحلیل کیفی دادهها از آن استفاده
میشود .ساروخانی) (1372نیز در مفهوم مصاحبه عمیق بیان
داشت که در این روش ،پاسخگو در بیان پاسخ و پرسشگر در

بیان سؤال ،آزادی کامل دارد.

برای تکمیل و ارائه مدل از روش دادهبنیاد استفاده شد .امروزه
روش تحقیق دادهبنیاد یکی از پرطرفدارترین استراتژیهای
پژوهش کیفی است و هر روز نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده
میشود و جایگاه خود را در میان روشهای پژوهش کیفی باز
نموده است )فراستخواه.(31 :1397 ،
در این روش ،تحلیل دادهها با گردآوری آنها همزمان است .اغلب
محققان در اجرای این رویکرد با انتخاب مشارکتکنندگان آگاه؛
سطح دادهها را افزایش داده و پس از شناسایی کدهای کلیدی،
دادهها را کدگذاری و برحسب اشتراك به مجموعهای از مفاهیم
تبدیل مینمایند .از طریق طبقهبندی مفاهیم ،مقولهها استخراج
میگردد .کدگذاری شامل سه مرحله )کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری گزینشی( است .فرایند تفسیر با کدگذاری
باز آغاز شده و با کدگذاری گزینشی به فرجام میرسد .این
فرایند به تنظیم تحلیلی و منطقی دادهها کمک کرده و زمینه را
برای کدگذاری گزینشی فراهم میکند .در ادامه مقولهای تحت
عنوان مقوله هسته فراهم میگردد و محقق مقوله یا مقولههایی
را که بر این پدیده مرکزی تأثیر میگذارند را مشخص مینماید.
استراتژیهای عنوان شده در پدیده ،بستر و شرایط مداخله
کنندهای که این شرایط را شکل میدهند و پیامدهای انجام این
استراتژیها را در قالب یک پارادایم معنایی ترسیم مینمایند
و بدین ترتیب کدگذاری گزینشی تکمیل شده و انتهای این
مرحله ارائه یک مدل نظری است که ارتباط بین این مقوالت را
نشان میدهد )خاوری و همکاران.(259 -260 :1398 ،
چارماز (1990) 3معتقد است که در روش دادهبنیاد از ارائه پیشفرض
یا پیشگزاره نظری در آغاز مطالعه خودداری شده و تمامی
تعمیمها از خود دادهها پدیدار میشوند .در این الگو بر گردآوری و
تحلیل رفت و برگشتی دادهها به صورت منظم و سیستماتیک به
جای گردآوری یکباره دادهها از نمونه بزرگ تأکید میشود .در این
زمینه کرسول (2007) 4سه مرحله کدگذاری را شامل کدگذاری
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی میداند .همزمان با
کدگذاری تحلیل نیز انجام شد تا نقاط مبهم یا هر گونه ضعف در
تحلیل ،شناسایی و در مراحل بعدی برطرف شود.
بیرکز و میلز (2011) 5معتقد هستند که اغلب پژوهشهای
1. Grounded Theory

2. Marshal and Gerchen
3. Charmaz
4. Creswell
5. Birks and Mills
 .5فالینت و همکاران( )2012معتقدند که درکدگذاری باز ،مفاهیم و مقولهها شناسایی و ویژگیها و ابعاد آنها در درون دادهها کشف میشود .اوکتای ( )2012بیان داشته است که
با مقایس ه مفاهیم با هم و با کدهای اولیه ،مفاهیم مشترک را شناسایی و به عنوان مقوله دستهبندی مینمایند .هود و همکاران ( )2007نیز اذعان داشتند که مقولهها در مقایسه با
مفاهیم انتزاعیتر بوده و شالود ه الزم برای ایجاد و توسعه تئوری را فراهم مینمایند .مقولهها برای ارائ ه نظریه به صورت منسجم و یکپارچه استفاده میشوند.
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کیفی که به دنبال ایجاد یک درك عمیق از پدیده هستند و منابع
کافی تحت عنوان مبانی نظری در اختیار ندارند برای انجام یک
مطالعه عمیق از روش دادهبنیاد استفاده میکنند.
یافتههای پژوهش

از آنجا که در رویکرد سیستماتیک نظریه برخاسته از دادهها ،تحلیل
دادههای گردآوری شده از منابع اطالعاتی تحقیق )متن مصاحبهها
و نظرات گروه کانونی و ( ...از طریق کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل میشود ،لذا ابتدا کدگذاری
اولیه انجام شده و مقولهها و مفاهیم استخراج میشوند تا بر مبنای
آنها بتوان مدل نهایی مورد نظر را ارائه نمود .
در این مرحله ضمن مطالعه سطر به سطر مطالب مرتبط با
موضوع تحقیق و متن مصاحبههای باز ،واژههای مرتبط با
موضوع استخراج و کدگذاری شد .بدین ترتیب برای هر یک
از مقولههای مورد نظر در مدل دادهبنیاد تعدادی کد شناسایی

و در کنار هم به یک خردهمقوله و چند خردهمقوله به تعدادی
مقوله اصلی دستهبندی شدند 188 .کد شناسایی شده و سپس با
تحلیل و بررسی و مقایسه آنها و تبیین وجوه اشتراك و با استفاده
از اظهارنظر خبرگان در قالب گروه کانونی در جلسات مختلف
تعداد  119مفهوم یا کد استخراج گردید .مفاهیم نیز با استفاده از
مصاحبه عمیق دستهبندی و بر مبنای اشتراكهایی که داشتند
در قالب  26خردهمقوله و  6مقوله دستهبندی شدند .مقولههای
حاصله ،مبنایی برای تشخیص شرایط علی ،محیطی و مداخلهگر
ایجاد نمودند.
مقوله محوری :مقوله محوری مقولهای است که همواره در
دادههای جمعآوری شده مشاهده و سایر مقولههای اصلی به
آن مرتبط میشوند .در این تحقیق ،چهار خردهمقوله با عناوین
زمینهسازی ،یادگیری ،پرورش و باالخره پایش و کنترل که
همگی مقوله اصلی شبکهسازی فعالیتهای بسیج را تشکیل
میدهند ،در نظر گرفته شده اند.

جدول  :2کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (مقوله محوری)

منبع :تحلیلهای نگارندگان
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شرایط علی :به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی به وجود کدهای باز آنها در جدول زیر تشریح شده است .چهار خردهمقوله
آورنده پدیده مورد مطالعه هستند )اشتراوس و کوربین .(42 ،2008 ،با عناوین وظایف ذاتی و بنیانی بسیج ،ضرورت تعامل با جامعه،
شرایط علی الزامی بودن شبکهسازی فعالیتهای بسیج را توجیه توجه به فرامین امام )ره( و رهبری ،سیاستهای نظام در استفاده از
و تبیین میکنند .نتایج حاصل از پاسخ مصاحبهشوندگان به توان بسیج به عنوان شرایط علی این مطالعه در نظر گرفته شدهاند.
سؤاالت در زمینه شرایط علی برای ایجاد پدیده مورد مطالعه و
جدول  :3کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (شرایط علی)

منبع :تحلیلهای نگارندگان

مقولههای پیامدی :مقولههای پیامدی ،نتیجه و حاصل راهبردها
در مقابله با پدیده یا جهت کنترل آن هستند .در این تحقیق،
هفت خردهمقوله با عناوین ارتقای تولید داخلی ،تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی ،کمک به راهاندازی واحدهای صنعتی ،حمایت از
تولیدکنندگان ،همکاری با دولت ،مشاوره و عارضهیابی و باالخره

اجرای پروژه بهبود در نظر گرفته شد که این خردهمقولهها در کنار
هم مقوله اصلی پیامدهای شبکهسازی بسیج را تشکیل میدهند.
این اجزا نشان داداند که با شبکهسازی فعالیت بسیج در راستای
مانعزدایی از تولید چه آثار مثبتی نمایان خواهد شد.
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جدول  :4کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (مقولههای پیامدی)
ردیف

کد

مفاهیم

1

H1

افزایش تولید محصوالت

2

H2

بهبود کیفیت محصوالت داخلی

3

H3

افزایش تنوع محصوالت داخلی

4

I1

مقاومسازی اقتصاد داخلی

5

I2

بحرانزدایی اقتصادی

6

I3

اصالح ساختارهای اقتصاد داخلی

7

J1

نیازسنجی و مطالعه زیرساختها

8

J2

تعیین واحدهای در حال اخذ مجوز تأسیس یا راهاندازی

9

J3

تسریع در راهاندازی و اخذ مجوز

10

K1

فهرستبرداری و شناسایی واحدهای تولیدی و دستهبندی آنها

11

K2

کمک فنی و اجرایی در راستای برطرف کردن موانع بازاریابی و فروش و تولید

12

K3

شناسایی موانع قانونی و زیرساختی و کمک به حل آنها

13

K4

پیگیری مسائل اداری ،تسهیالتی و  ...از طریق مراجع ذیربط

14

K5

آموزش مهارتی به تولیدکنندگان و کارکنان واحدهای صنعتی

15

L1

جذب نیروی متخصص برای آموزش ،مشاوره و پژوهش در واحدهای تولیدی

16

L2

حضور و مشارکت در بدنه دولت در راستای کمک به اجرای وظایف بخش دولتی

17

L3

همکاری با کارشناسان بخش دولتی برای تسریع در خدمت به تولیدکنندگان

18

L4

کمک به پیشرفت پروژههای دولتی در بحث تولید

19

M1

ارائه خدمات مشاوره

20

M2

انجام مطالعات عارضهیابی سطحی و عمیق

21

M3

شناسایی و لیست کردن مشکالت واحدهای تولیدی

22

M4

ارائه گزارش مشکالت واحدهای تولیدی به مسئولین ذیربط

23

N1

شناسایی واحدهای آماده برای بهبود

24

N2

انجام مطالعه امکان بهبود

25

N3

حضور در واحد تولیدی برای کمک به بهبود

خردهمقولهها

مقوله اصلی

ارتقای تولید داخلی
کمک به تحقق
اهداف اقتصاد
مقاومتی

راهاندازی واحدهای
صنعتی

حمایت از

تولیدکنندگان

پیامدهای شبکهسازی
فعالیتهای بسیج

همکاری اقتصادی
با دولت

مشاوره و

عارضهیابی

اجرای پروژههای
بهبود

منبع:تحلیلهاینگارندگان
مقولههای مداخلهگر :این نوع مقولهها که واسطه نیز نامیده و سازمانی و باالخره عملکرد و شرایط مراکز آموزشی و پژوهشی
میشوند ،نشانگر زنجیرهای از شرایط خاص هستند که راهبرد جامعه در قالب مقولهی مداخلهگر تحت عنوان آموزش و پژوهش و
را تحت تأثیر قرار میدهند .چهار خردهمقوله با عناوین دانش و سازمانها در نظر گرفته شدهاند.
تکنولوژی ،رویکردهای اقتصادی حاکم بر دولت ،عوامل فرهنگی
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جدول  :5کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (مقولههای مداخلهگر)

مقوله راهبردی :مقولههای راهبردی جهت اداره و کنترل فرهنگسازی ،ساختارسازی ،تدوین برنامه ،نظارت و پایش مطرح
پدیدهمحوری هستند .در این تحقیق چهار خردهمقوله با عناوین شد که همگی تشکیلدهنده مقوله اصلی راهبردها میباشند.
جدول  :6کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (مقولههای راهبردی)

مقوله زمینهای :این مقولهها که به مقولههای محیطی هم معروف
هستند ،نشاندهنده مجموعهای از شرایط محیطی هستند که
راهبرد را تحت تأثیر قرار میدهند .در این تحقیق سه خرده مقوله با
عناوینحمایتهایدولت،رویکرداقتصادمقاومتیبرمبنایاشتغال

و تولید داخلی و باالخره استعداد بخش خصوصی برای مشارکت در
فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی که همگی تشکیلدهنده مقوله
اصلی فعالیتهای بسترساز شبکهسازی در بسیج هستند ،به عنوان
مقولههای زمینهای در نظر گرفته شدهاند.
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جدول  :7کدگذاری اولیه برای شناسایی و تبیین مقولهها (مقولههای زمینهای)

تمام مطالب ،کدها ،مقوالت و خرده مقوله هایی که در مراحل
مختلف کدگذاری و تبیین مفاهیم و مقولهها حاصل شدند و سپس
با عنوان مدل نهایی تحت عنوان قالب پارادایمیک ارائه میشوند.
به طور خالصه رویه تحلیل دادهها محقق را با رویکردهای متفاوت
مواجه ساخته و باالخره شامل شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط
مداخلهگر ،راهبردها و اقدامات و همچنین پیامدها بوده و به تشریح
پدیده اصلی منتهی میشود )کرسول.(6 -7 :1391 ،
در مرحله کدگذاری محوری ضمن بررسی دقیق و مقایسهای

منبع:تحلیلهاینگارندگان

مقولهها و مفاهیم مرتبط ،پیوند بین مقولهها در سطح ویژگیها و
ابعاد برقرار شد .بر اساس الگوی سیستماتیک استراوس و کوربین،
مقولههای مستخرج از مرحله کدگذاری باز در قالب شرایط علی
)دالیل ایجاد پدیده اصلی( ،راهبرد )کنشها یا واکنشهای اعضا(،
زمینه )شرایط بسترساز و مؤثر در راهبردها( ،شرایط مداخلهگر
)ویژگیهای مؤثر در راهبردها( و پیامدها )نتایج بهکارگیری
راهبردها( دستهبندی شدند .در مرحله کدگذاری گزینشی ،مقولهها
بهبود یافته و در قالب نظریه و به صورت یکپارچه ارائه شدند.

شکل :1مدل شبکهسازی فعالیتهای بسیج
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تحلیل نهایی مدل حاکی از آن است که دالیل وجودی و شرایط
علی بر وظایف و اهداف ذاتی بسیج در راستای تحقق اهداف انقالب
و نظام در حوزه اقتصادی و تولید تأکید دارند و بدین ترتیب با استناد
به سیاستهای نظام ،وظایف محوله و لزوم تعامل در حوزههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...پدیده اصلی با عنوان
شبکهسازی در فعالیت بسیج به منظور کمک به تولید و مانعزدایی
آن قابل طرح است .برای تحقق اهداف شبکهسازی فعالیتهای
اقتصادی بسیج ،مقوالت مهم و اساسی از قبیل دیدگاه اقتصادی
دولت ،نهادهای آموزشی و پژوهشی ،وضعیت بخش خصوصی و
صاحبان کسبوکار به عنوان بسترسازها و یا مداخلهگران مطرح
شده و با در نظر گرفتن این مقوالت ،استفاده از چهار راهبرد
فرهنگسازی ،ساختارسازی ،تدوین برنامه و باالخره نظارت و
پایش امکان تحقق مقوالت پیامدی از قبیل افزایش تولید ،کمک
به بخش دولتی در راستای انجام وظایف اقتصادی در بخش تولید،
کمک به تولیدکنندگان و مطالعه و بررسی مسائل و مشکالت
پیشروی تولید فراهم میشود.
فرهنگسازی نشانگر استقرار یک الگوی فکری و مورد پذیرش در
راستای پذیرش شبکه در تحقق اهداف مانعزدایی از تولید است و
منظور از ساختارسازی نیز تبیین و استقرار کارگروههای تخصصی
ساختارمند ،دارای شرح وظایف ابالغی و دقیق در راستای کمک
به تحقق اهداف اقتصادی نظام در مانعزدایی تولید با مشارکت
بسیجیان است .راهبرد بعدی نیز تدوین برنامه اجرایی با رویکرد
استراتژیک است که به طور دقیق نشان دهد به لحاظ کمی و کیفی
چه اهداف و برنامههایی در دوره زمانی مشخص به مرحله اجرا
درآمده و در رویکرد نظارت و پایش نیز به طور دقیق به ارزیابی و
اصالح این برنامههای اجرایی پرداخته میشود.
بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش که مدلی برای ایجاد شبکه در فعالیتهای بسیج
در راستای کمک به مانعزدایی از تولید با استفاده از روش تحقیق
کیفی با عنوان تئوری برخاسته از دادهها ارائه نمود ،چهار راهبرد
)فرهنگسازی ،ساختارسازی ،تدوین برنامه و پایش و نظارت(
برای شبکهسازی مطرح شد .ایجاد شبکه نه تنها به افزایش قدرت
نظام و بهبود عملکرد بسیج و ایجاد نوعی همنوایی و سینرژی در
راستای مانعزدایی از تولید میشود ،بلکه در شرایط کنونی مملکت
اسالمی از ضرورتهای انکارناپذیر قلمداد میشود و مسلما هر
چه اجزای این سیستم با عنوان نظام جمهوری اسالمی از تعامل،
ارتباط همهجانبه و انسجام بیشتری برخوردار باشند ،قدرت و توان
اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و فرهنگی بیشتری را به نمایش خواهند
گذاشت .نکته مهمتر این که دشمنان داخلی و خارجی از همافزایی

و تعامل اجزای سیستم بیش از هر چیز دیگری هراس دارند و به
نظر میرسد که اصلیترین سرمایه که حفظ نظام را تضمین نموده
است ،همین تعامل و شبکهسازی است .در سالیان اخیر که محور
شعارهای سال ،مسائل اقتصادی است و دشمنان نیز جنگ تمامعیار
اقتصادی را دامن زده و صنعت و تولید را به عنوان پیشرانهای
اقتصادی کشور نشانه گرفتهاند؛ همافزایی بسیجیان با دولت
میتواند در مقاومسازی اقتصاد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در
قالب شناسایی مشکالت پیشروی تولیدکنندگان و کمک به دولت
و بخش خصوصی در جهت کاهش موانع تولید مثمرثمر باشد.
شرایط فعلی مملکت که از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی مورد هجوم شدید بیگانگان قرار گرفته و گسترش
روحیه بسیج و افزایش تعامل در بین اقشار جامعه منجر به ناکامی
و شکست دشمنان خواهد شد ،افزایش قدرت نظام از طریق
شبکهسازی و هماهنگ نمودن تالش اقشار بسیج در پهنه تولید
داخلی از جنبههای مختلفی همچون افزایش قدرت نظام ،بهبود
عملکرد بسیج در تمامی حوزهها ،کاهش نقاط ضعف تکتک اقشار
در سایه تعامل ،افزایش سینرژی و قدرت سیستمی بسیج ،افزایش
هماهنگی و انسجام در جامعه سودمند خواهد بود.
بر اساس نتایج حاصله پاسخ به سؤاالت مطرح شده در پژوهش به
شرح زیر است:
سؤال اول :مدل مناسب برای شبکهسازی فعالیتهای بسیج در
راستای تحقق شعار سال  1400مبنی بر مانعزدایی از تولید چگونه
است؟
سؤال دوم :راهبردها و مقولههای شبکهسازی فعالیتهای بسیج
در راستای تحقق شعار سال  1400مبنی بر مانعزدایی از تولید با
استفاده از مدل دادهبنیاد کدام است؟ )شرایط علی ،شرایط محیطی،
شرایط مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها ،پدیدهمحوری(.
در پاسخ سؤال اول ،مدل مناسب برای شبکهسازی فعالیت بسیج در
راستای تحقق شعار سال  1400مبنی بر مانعزدایی از تولید ،مدلی
است که استراتژیهای شبکهسازی را با تأکید بر زمینهسازی،
یادگیری ،پرورش و نظارت بهینه مطرح نموده و در کنار سایر
مقوالت مربوط به پیامدها ،شرایط علی ،شرایط محیطی و
مداخلهگرها مجموعهای از کنش و واکنشها را برای تحقق اهداف
جامعه در مانعزدایی از تولید فراهم آورد.
در پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به نوع پژوهش و بهرهگیری از
روش دادهبنیاد و علیالخصوص الگوی سیستماتیک اشتراوس و
کوربین ،مدل نهایی شامل شرایط علی ،پدیده اصلی ،راهبردها،
پیامدها ،شرایط محیطی و شرایط مداخلهگر است .شرایط علی که
دالیل اصلی برای دستیابی به اهداف مدل را فراهم میآورند؛
شامل چهار مقوله وظایف ذاتی و بنیادی بسیج ،لزوم تعامل در
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فعالیتهای اقشار مختلف جامعه ،اقدامات بسیج مستضعفین
در اجرای فرامین رهبری و انجام وظایف محوله و باالخره
سیاستهای نظام در جهت استفاده از توان بسیج در ابعاد مختلف
است.
پدیده اصلی شبکهسازی فعالیتهای بسیج است که مستلزم یک
سری لوازم بوده و اساس آن بر همین الزامات است .در این مدل
به واسطه نقشهای مهم بسیج در حوزههای مختلف و با در نظر
گرفتن فرایند شبکهسازی بر چهار مقوله با عناوین ایجاد زمینه،
یادگیری ،پرورش و باالخره پایش و نظارت تأکید شده است.
در مقولههای راهبردی بر چهار مقوله با عناوین فرهنگسازی،
ساختارسازی ،تدوین برنامه و نظارت و کنترل راهبردی تأکید
شد .این راهبردها منجر به تحقق هفت مقوله با عنوان ارتقای
تولید داخلی ،کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،راهاندازی
واحدهای صنعتی ،حمایت از تولیدکنندگان ،همکاری اقتصادی با
دولت ،مشاوره و عارضهیابی و همچنین اجرای پروژههای بهبود به
عنوان پیامدهای ناشی از بکارگیری مدل میشوند.
شرایط محیطی یا زمینهای همان سازوکارهای فنی هستند که
زمینه الزم را برای اجرای راهبردهای مربوط به شبکهسازی
مهیا میکنند .زمینهسازها در این پژوهش شامل حمایتهای
دولت ،رویکرد اقتصاد مقاومتی بر مبنای اشتغال و تولید داخلی و
باالخره استعداد بخش خصوصی و مردم هستند .این مقوله حاکی
از ضرورت تالش بخش دولتی و خصوصی برای برونرفت از
مشکالت موجود و ایجاد شرایط الزم برای موفقیت در شبکهسازی
فعالیتهای بسیج برای تحقق اهداف مانعزدایی تولید است.
شرایط مداخلهگر نیز شامل عوامل و نقشآفرینان بعد کالن و
سطح جامعه یا فراتر از آن است که بر عملکرد سیستم مورد نظر
تأثیر میگذارند و در این پژوهش شامل نهادهای آموزشی و علمی،
رویکردهای اقتصادی دولت ،تولیدکنندگان و باالخره نقش مردم و
ناظران در اقتصاد است .این مقوله حاکی از نقش بسیار مهم دولت
به عنوان پیشران محوری در حوزه مانعزدایی از تولید است و از
طرفی بر تأثیر شگرف آموزش و پژوهش و نحوه عملکرد مردم
در حوزه مطالبهگری نیز تأکید دارد .نظارت و پایش عملکرد دولت
و سایر مراجع ذیربط و همچنین آمادگی و استعداد موجود در بین
تولیدکنندگان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .این مقوالت بر
چگونگی اجرای راهبردهای مربوط به شبکهسازی فعالیتهای
بسیج تأثیر دارند.
سایر نتایج عبارت است از:
 .1شبکهسازی منجر به هماهنگی و تعامل تمام اقشار بسیج شده و
سرعت الزم در جهت نیل به اهداف و اجرای فعالیتهای مشترك
را فراهم مینماید.
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 .2تدوین ساختار الزم ،نظارت و کنترل و حمایت مدیران از
مهمترین سازوکارهای موفقیت در شبکهسازی فعالیتهای
بسیجیاناست.
 .3نقش شبکهسازی در کمک به دولت و تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی و بهبود خدمات بخش دولتی در راستای مانعزدایی از
تولید شایان توجه جدی است.
نتایج حاصله با پژوهشهای ظهوریان ،ابوترابی و لگزیان
) ،(1392ادیب و همکاران ) ،(1392رادفر و خمسه ) ،(1387زهرا
و همکاران) ،(2009سارکار و همکاران ) ،(2009پارکر ) (2011و
دلفین ) (2012مبنی بر مهم بودن شبکه و ضرورت شبکهسازی
در بهبود عملکرد سازمانها و استفاده از قدرت شبکه در پیشبرد
اهداف مطابقت دارد .از نظر توجه به نکات مهم ساختاری و رفتاری
بر مبنای الگوی ارائه شده که هم کارکرد اجتماعی و فرهنگی
را مطرح نموده و به تغییر ساختار برای کمک به تولید ،اشتغال،
کاهش هزینههای دولت ،آموزش و ...تأکید دارد با پژوهش فوسه
) (2009و برگنهلتز و والد استروم ) (2011مطابقت دارد.
پیشنهادها

 .1پیشنهاد میشود که فرایند شبکهسازی بسیج با توجه به
استعدادی که در این زمینه )رویکردهای شورایی و مشورتی و
استقرار بسیج اقشار( دارد ،از طریق مراجع رده باالی بسیج مورد
توجه جدی قرار گیرد تا هر قشر از بسیج در پی اهداف مجزا و
مستقل نبوده و شاهد افزایش هر چه بیشتر همافزایی ،همنوایی و
مشارکت جدی بین آنها حاصل شود.
 .2پیشنهاد میشود که ساختار الزم برای استقرار و اجرای
فعالیتهای شبکهای در راستای تحقق اهداف شعار سال با ایجاد
کارگروههای مشترك و تخصصی متشکل از بسیجیان و مسئولین
ذیربط در بخش دولتی ایجاد گردد.
 .3پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن عوامل و مقولههای مداخلهگر،
خدمات ارزندهای که ازطریق مراکزعلمیوپژوهشی به شبکهسازی
امکانپذیر است ،شناسایی و زمینه اجرای علمی آن فراهم شود .در
فرایند تولید بایستی تمام چرخه فعالیت از تأمین مواد اولیه تا فروش
محصوالتتحتنظارتواقدامفعالیتشبکهسازیشدهانجامگیرد
و اعضای این چرخه با هم هماهنگ باشند.
 .4در شرایط زمینهساز بایستی بیش از پیش به استعداد بخش
خصوصی از یک سو و نقش راهبردی بخش دولتی به عنوان عامل
اصلی مانعزدایی توجه نمود.
 .5مستندسازی ،اطالعرسانی و ثبت و ضبط تالشهای مشترك
برای مانعزدایی تولید در انتقال تجارب و تسری به سایر ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مؤثر است.
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