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 اشاره

 .باشد جهادى بايد كشور در و دانشگاه در علمى كار
 هاىمحیط در بحث مورد تواندمی که دارد وجود موضوعاتى امروز من نظر به

 وجودهب را اجتماعى و علمى گوناگون نشاط و شور هاىزمینه همین و شود واقع دانشجوئى
 که است ىیهابحث جزو هااین .... است «اقتصادى ىحماسه» ىمسئله اشیكى آورد؛
 ودگذرز ىمسئله یك اقتصادى ىحماسه البته. دهد تغییر را کشور سرنوشت تواندمی

 نتائجى به و بیندازیم راه به اقتصادى ىحماسه ماه چند ما حاال که نیست اینجور نیست؛
 لندمدتب حرکت یك براى تیتر یك و عنوان یك اقتصادى ىحماسه نه، کنیم؛ پیدا دست
 .شود شروع هم باید و شود، شروع ۲2 سال در تواندمی که است،

 ام چنانچه اگر. است علمى نیاز کشور، یك ىدرجه و اساسى نیازهاى از یكى امروز
 با ست،ا آمده دست به بحمداهلل امروز تا که را ىیهاپیشرفت علمى، ىعرصه در توانستیم

 تمشكال ىزمینه در هم اقتصادى، مشكالت ىزمینه در هم کنیم، دنبال سرعت همین
 ئنامطم المللى،بین مسائل ىزمینه در هم اجتماعى، مشكالت ىزمینه در هم سیاسى،

 ال،س ده حدود این در. است مهمى بسیار ىمسئله علم. شد خواهد بزرگى هاىىیگشاگره
 کار ود؛ش کار باید هم این از بعد لیكن شده؛ کار خیلى زمینه این در گذشته، سال یازده

 جهادى باید کشور در و دانشگاه در علمى کار که است این  امعقیده من. شود مضاعف
 1.بگیرد انجام جهادى علمىِ کار باشد؛

 كاربردی كردن تحقیقات
جزو  -دها گفتنبعضى از جوان که اتفاقا -ن تحقیقات و اختراعاتى کاربردى کردمسئله
ى است که من رویش تكیه دارم. ما ممكن است یك تحقیقاتى بكنیم، در یك یچیزها
ى تبلیغاتى به جاهاى خوبى هم محققِ ما برسد؛ اما این در وضع کشور، در جهت پروژه
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ا باید م ى کشور نقشى نداشته باشد؛ یعنى نتواند به ثروت ملى تبدیل شود.رشد و توسعه

ریزى الزم زم دارد، برنامهاین، تالش ال .علممان را بتوانیم به ثروت ملى تبدیل کنیم
 2دارد.

 علم را وصل كنید به توسعه كشور؛ اين يک جهاد است
کنم، هم به مسئولین و مأموران دولتى و هم به آحاد مردم، ن امروز به شما عرض مىم

است. امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتكار، ها؛ این یك جهاد به خصوص به شما جوان
تولید کاال، کاالى مورد نیاز مردم، تولید انسان کارآمد، تولید فرصت و تولید عزت، هرکدام 

ها یك جهاد است. مجاهد فی سبیل اهلل تولیدکننده است؛ باید هم علم را بیاموزیم از این
لم بشویم. در یك روایتى از امیر المؤمنین و هم علم را تولید کنیم. ما باید یك کشور عا

؛ «العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»نقل شده است که فرمود: 
تواند یعنى علم اقتدار است، علم مساوى است با قدرت؛ هرکسى که علم را پیدا کند، مى

تش هر ملتى که دسروایى کند؛ تواند فرمانروایى کند؛ هر ملتى که عالم باشد، مىفرمان
از علم تهى باشد، باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایى کنند. ما باید علم را 

 ها، استادانى معناى کامل آن به عنوان یك جهاد دنبال کنیم؛ این را من به جوانبا همه
ا باید علم رگویم. عالوه بر این، علم مجرد و به تنهایى هم کافى نیست؛ ها مىو دانشگاه

وصل کنیم به فناورى، فناورى را باید وصل کنید به صنعت، و صنعت را باید وصل کنیم 
ت؛ ى توسعه و پیشرفت کشور نباشد، براى ما مفید نیسى کشور. صنعتى که مایهبه توسعه

ها سنگین ى دانشگاهاى ندارد و نافع نیست. وظیفهعلمى که به فناورى تولید نشود، فایده
ى ى مراکز تحقیقاتى و مراکز پژوهشى آموزش و پرورش سنگین است؛ وظیفهوظیفهاست؛ 

 .3سنگین است
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 ضرورت ورود به حوزه پژوهشی

 یفیک بعضا و کمی لحاظ به گیریچشم رشد گذشته سال چند در جهادی هایگروه

 رسالت جهادی، هایحرکت شدن ایرسانه و جهادی هایگروه تعدد این اند،داشته

 بر عالوه جدیدی هایماموریت رودمی انتظار و .استنهاده آنان دوش بر را بزرگی

 خصوصا .بگیرند عهده به را بهداشتی و فرهنگی آموزشی، عمرانی، هایفعالیت

 .انددانش و علم دار پرچم که دانشجویی جهادی هایگروه
 این و نكنیم حرکت جهادی هایگروه کارآمدسازی سمت به که صورتی در لذا 

 ساتیدا عملی و علمی توان از گیریبهره" یعنی خود تخصصی حوزه در نتوانند هاگروه

 مشكالت علمی حل جهت مختلف هایرشته متخصصین و دانشجویان دانشگاهی،

 و محروم مناطق در را خود جایگاه ذره ذره نیست بعید ، شوند وارد "محروم مناطق
  بدهند. دست از دانشگاه حتی
 ارتباط هنوز که است این شاهدیم متاسفانه امروز که آنچه دیگر سوی از

 رد دانشجویان .استنشده برقرار دانشگاه و صنعت میان مشخصی و یافتهسازمان
 علم تحصیل به سال چندین عملی فضای از دور به و آکادمیك کامال فضایی

 در نای کنند؛نمی نرم پنجهودست صنعت واقعی مشكالت با که درحالی پردازندمی

 كارىبی معضل حل برعالوه دانشگاه، و صنعت میان صحیح نظام ایجاد که است حالی

  .شد خواهد کشورمان صنعتى استقالل و ارزى جویىصرفه باعث اشتغال، ایجاد و
 لمس نزدیك از را مسائل باید باشد، ارتباط در جامعه مختلف اقشار با باید دانشجو

 .کند ستفادها مردم مشكالت عملی و علمی رفع برای دانشگاه پتانسیل از بتواند تا کند،
 که دهدمی انجام ایپروژه و نویسدمی ایمقاله خواند،می مطلبی صورتاین غیر در

 .ندارد جامعه واقعی نیازهای با ارتباطی هیچ بعضا
 که شود علمی و عمیق گسترده، چنانآن باید جهادی هایحرکت فعالیت حوزه

 گیرىپی تفكر  و داده پیوند کشور محروم مناطق با را کشور دانشگاهی جامعه بتواند

 .کند زنده او در را محورعدالت
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 اهداف ورود به این حوزه

راه هممختلفی را به تشكیالتی  وهای جهادی به حوزه پژوهشی اهداف ملی ورود گروه
 خواهیم داشت: اهدافبه این ای مختصر د. در اینجا تنها اشارهردا

 ملی اهداف -الف
 اربویژه قشر کم برخورد جامعه مختلف اقشار با کشور دانشگاهی قشر پیوند 

 با لمس کردن  کشور از دانشگاهی التحصیالن فارغ خروج میزان کاهش

 ن نقش خود در رفع مشكالتدو دی مشكالت از نزدیك

 رفع برای پژوهشی کشور علمی، مراکز ظرفیت ازو حداکثری بهینه  استفاده 

 مشكالت

  هایی با ارائه راه حلکمك به دولت در رفع مشكالت مناطق کم برخوردار

 علمی و عملی

 فانه و آگاهانه بین جهادگران و دانشجویانصروحیه مطالبه گری من تقویت 

 تشكیالتی اهداف -ب
تواند برکات ذیل را برای های جهادی به این حوزه میدر کنار اهداف ملی، ورود گروه

 آنها به همراه داشته باشد:
 دامنه  افزایش آن دنبال به وهای جهادی حرکت فعالیت حوزه گسترش 

 کترید و ارشد دانشجویان به کارشناسی صرفا دانشجویان از هاگروه مخاطبین

 دانشگاه علمی فضای و جهادی هایگروه بین مستمر ارتباطی ایجاد  

 م ک قشر و کشور مسئولین دانشگاهیان، بین جهادی هایگروه وجهه تقویت

 جامعه برخوردار

 به مقطعی جهادی هایحرکت شدن تبدیل و جهادی هایحرکت سازیبومی 

 .ندارد محوریت جهادی مسافرت آن در که مستمر هایحرکت
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  از کجا و چکونه شروع کنیم؟

 خارجی و داخلی محیط دقیق بررسی و مشاهده به منطق، به ورود از پس جهادگران،
 نقاط و هافرصت تهدیدات، ،... و فیلم عكس، نگاری، تك پرسشنامه، قالب در و پرداخته

 بررسی و تحلیل برای را منطقه مستندات سپس نمایند،می ثبت را منطقه ضعف و قوت
 جویاندانش اساتید، از استفاده با جاآن در و برده پژوهشی علمی، مراکز یا و هادانشگاه به
 ایجاد هایطرح یا و علمی هایپروژه و نامهپایان درقالب را حلراه نظران،صاحب و

 .دهندمی ارایه کاروکسب

 
 :که است ذکر به الزم

 صورت جهادی گروه اعضای توسط لزوما حلراه ارائه نیز و مشكالت تحلیل -1

 .باشند نداشته را کافی تجربه و تخصص است ممكن زیرا گیرد،نمی

 و بوده سیاست نوع از تواند می طرح. باشدنمی هاجهادی صرفا نیز هاطرح مجری -2

 .گردد اجرا دولت توسط
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 و دانشگاهی قشر و دولتی مسئولین بین وصلی حلقه جهادی هایگروه اصل در
 با غالبا که- منطقه در حضورشان نوع واسطه به هاروهگ.هستند جامعه متخصص
 مردم مشكالت با خوبی به و نزدیك از -است همراه ایهفته سه دو جهادی هایمسافرت

 . شوندمی آشنا

 این رازی. کند نگاه خود عملی و علمی توان به تنها نباید مشكالت بررسی در گروه
 یجادا منطقه در ایعمده تغییر تواندنمی که شود ناامید است بدیهی و است محدود توان
 های گروه و ها دانشگاه پتانسیل از توانند می دانشجویی غیر های گروه همچنین. کند

 .نمایند استفاده خصوص این در دانشجویی جهادی

 

  

1 
دولت 1

دانشگاه ها و
مراکز علمی و

پژوهشی 
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 یر حركتمس
به  جهادی های گروه توسط محروم مناطق مشكالت حل فرایند از نماییدر اینجا 

تصویر کشیده شده است. گروه ها باتوجه به توان و تخصص خود می توانند بخشی و یا 
 تمام این فرایند را به عهده بگیرند.

 

 دو ايده ی موثر برای شروع كار

 متفاوت هایتوانمندی با مختلف افراد کردن همراه نیازمند مسیر این در حرکت -1
 سال گذشته چند این در که جاآن از اما.  داد گسترش را جهادی گروه دامنه باید لذا. است

1 

برگزاری هجرت های چند 
روزه شناسایی

برگزاری اردو های جهادی 
هو آشنایی کامل با منطق

عی شناسایی مشكالت واق
منطقه در مشورت با اهالی

و مسئولین منطقه

بررسی مشكالت، در 
دانشگاه ها و سایر مراکز

علمی و پژوهشی

یافتن راه حل علمی

پایان نامه ، پروژه، طرح )
..(توجیهی و

و ارائه راه حل به مسئولین
افراد مرتبط 

ه  توسط گروه یا گرو)اجرا 
توسط دولت  -های جهادی
..(و

بازخورد و بازنگری طرح
نمطالبه گری از مسئولی/

شروع مجدد



 

 

۲ 

 

 مددجویانه یا و سازندگی هایفعالیت به صرفا را جهادی هایحرکت مخاطبین، اغلب
 رفه،غ برپایی. دهید رواج مخاطبین بین در را رویكرد این ابتدا است نیاز شناسند،می

 با لساتیج برگزاری ، هانامه پایان کردن هدفمند نظیر باموضوعاتی هایینشست برگزاری
 .کند کمك شما به تواند می.. و هادانشگاه علمی هیئت اعضای

 یك در مستمر و فعال حضوری بایستمی رویكرد، این در شدن واقع موثر جهت -2
 با ماش ارتباط که کندمی فراهم شما برای را امكان این شدن بومی باشید؛ داشته منطقه
 رد حضور امكان که را افرادی توانیدمی ترراحت همچنین شود، حفظ سال طول در منطقه

 بررسی برای را( دکتری دانشجویان یا و اساتید نظیر) دارندلن را جهادی هایمسافرت
 .کنید اعزام مناطق به مشكالت

 ناخت منطقهش-گام اول

 از بخشی .است منطقه آن با کامل آشنایی منطقه، یك وضعیت بهبود برای گام اولین
 در هک گیردمی صورت منطقه شناسایی قالب در و جهادی هایهجرت از قبل آشنایی این
 این به ما اینجا در. )گرددمی بررسی هجرت، برگزاری امكان و منطقه کلی هایویژگی آن
 (نداریم ایاشاره شناسایی نوع

 سئولینم و اهالی با گفتگو در و منطقه یك در مستمر حضور با تنها کامل شناخت اما 
 هب تخصصی، طور به اردو، حضار کمك با هجرت طول در توانیدمی شما. گیردمی صورت
 ینا در. نمایید ارزیابی را منطقه تهدیدات و هافرصت تمامی و پرداخته منطقه ارزیابی
 ئولینمس و مردم حتی که کنید استخراج نكاتی و نیازها مشكالت، است ممكن فرایند
 .ندارند توجهی آن به نیز منطقه

 هک فرمی طراحی شده است منطقه، شناخت اصلی پارامترهای برخی با آشنایی برای
 مصاحبه اب و بیشتر دقت با فرم این هرچقدر طبعا کند، کمك امر این در شما به تواند می
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. کند کمك منطقه مستمر بهبود در تواندمی بهتر گردد، تكمیل منطقه در بیشتری افراد با
 یداپ ورود منطقه مشكالت ارزیابی امر در بیشتری جهادگران تعداد است بهتر همچنین

 .قرارگیرد ارزیابی مورد مختلف زوایای از منطقه تا کنند

 بطور و اردد اشاره شناسایی فاکتورهای حداقل به پیوست فرم که باشدمی ذکر به الزم 
 طقهمن به بسته جهادی هایگروه است،گشته تدوین کشور، مناطق تمام برای  و عمومی

 یلتكم و نموده اصالح را فرم توانندمی منطقه، آن مشكالت نوع به توجه با و خود هدف
 عدنم ، پزشكی دارویی، گیاهان مثال ایحوزه در خاص طور به  گروه اگر همچنین. نمایند

 اشدب جامع ایگونه به باید فرم. کند طراحی را خود خاص فرم تواندمی کندمی پژوهش.. و
 .باشد  قهمنط بازبینی به نیاز کمتر منطقه، به سفر هایسختی و هاهزینه به توجه با که

 ند از:اپارامترهای اصلی شناسایی منطقه عبارت

 اشتغال تحصیلی جغرافیااقلیم و 

 صنعت، معدن، تجارت بهداشت/درمان جمعیت

 کشاورزی، دامپروری امنیت اجتماعی

 های اقتصادیمزیت هازیرساخت فرهنگی

 خاص، گروه یك نظرات به کردن اکتفا. بگیریم مدد مختلفی منابع از باید شناسایی در
 به دهد،نمی قرار ما اختیار در را جامعی اطالعات

 یا نكته اهالی، توسط است ممكن مثال عنوان
 ندارد وجود مسئولین نگاه در که شود مطرح

 زا برخی به روستایی یك است ممكن همچنین
 ار شما و باشد نداشته توجه خود اصلی نیازهای

 کلی نگاه در که دهد سوق نیازهایی سوی به
 .نباشد چندانی اولویت دارای

مسئولين

دولتی

روستاييان

جهادگران
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بررسی مجموع نظرات مسئولین، روستاییان و جهادگران می تواند ما را به سوی 
 راهكارهای توسعه و پیشرفت منطقه سوق دهد.

 وثر در شناخت منطقهم هایگروه

ن
مسئولی

 

 و زیری برنامه معاونت – استاندار معاون -استاندار)  فرمانداری و استانداری
 تردف – جوان مشاوران گروه  -اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاونت - اشتغال

 ( پژوهش و آموزش دفتر – روستایی امور دفتر – GIS  اطالعات ، آمار

 ( ره)  خمینی امام امداد کمیته

 کشاورزی جهاد

 سازندگی بسیج سازمان

 استان تجارت و معدن صنعت،سازمان 

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان

 استان ای حرفه فنی آموزش کل اداره

 پرورش و آموزش

 عشایری امور سازمان

 مرزی های بازارچه سازمان

 جمعه امام

 و...

ی
اهال

 

 داربخش و دهدار

 روستا شورای

 سفید ریش -کدخدا

 روستا بسیج

 روستا( روحانی)  عالم

 ( سال کهن و سال میان و جوان – زن و مرد)  روستا اهالی

 و...

 

1 

1 
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ت
ساي

ب 
و

ها
 

 مطالب استخراجی آدرس عنوان

 amar.org.ir مرکز آمار ایران
برآورد جمعیت به تفكیك، تعاونی ها، 

 و...دام 

 ـــــــ هاوب سایت استانداری
ساله  20سند توسعه استان ) چشم انداز 

 استان (

 wether.ir سازمان هواشناسی کشور
ها + میزان بارش و دمای هوای استان

.... 

شرکت سهامی مدیریت 
 منابع آب ایران

wrs.wrm.ir 
 و یسطح یها جریان ،یبارندگمیزان 

 ، سدها و ...زیر زمینی ، رودخانه ها  آب

 maj.ir وزارت جهاد کشاورزی

بانك محصوالت کشاورزی و دامی 
گذاری های سرمایهاولویت –ها استان

 ها و ....کشاورزی و دامی استان

وزارت صنعت،معدن و 
 تجارت

mimt.gov.ir 
 –آمار اطالعات معادن و صنایع 

 هاسیمای کلی استان

 کمیته امداد
 ) ره ( امام خمینی 

emdad.ir 

طرح های  -آمار افراد تحت پوشش
نحوه حمایت از  –خودکفایی 

 مددجویان ) تسهیالت (

 roostanet.ir شبكه روستایی ایران
بانك اطالعات روستایی ) جمعیت، 

 تی (نیروی کار ، زیرساخ

سازمان صنایع کوچك و 
 های صنعتی ایرانشهرک

isipo.ir  آمار صنایع کوچك –آمار صنایع کشور 

 ichto.ir سازمان میراث فرهنگی 
آمار صنایع دستی ، میراث فرهنگی و 

 گردشگری و ...

 های کشورآمار راه mrud.ir وزارت راه و شهرسازی
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  :مطلوب و موثر شناسایی جهت نكته چند

 وب در که کلی اطالعات از بخشی آن منطقه، به ورود از قبل است بهتر 
 بتوانید لیاها و مسئولین با گفتگو در تا کنید استخراج است موجود هاسایت

 البته .بپردازید منطقه مهم مسائل به ترراحت و نموده استفاده مطالب آن از
 وجهت مطالب رسانی روزبه تاریخ به ها،سایت وب مطالب از استفاده هنگام

 .فرمایید
 در گیریجهت باعث تواندمی گرمصاحبه دست در پرسشنامه دیدن گاهی 

 اشتهد منفی گیریجهت اطالعات ثبت به نسبت یا و شود شونده مصاحبه
 با گوو گفت مدل به توان می نكند، بیان را حقیقت از قسمتی یا باشد

 گاهدست یك نمودن پنهان و چیزی داشتن دست در بدون شونده مصاحبه
 .ورزید مبادرت صدا ضبط

 ماا  است نیاز مورد کمی صورت به فقط هازمینه برخی در اطالعات کسب 
 کیفی توصیف باید و کندنمی دوا را دردی اعداد و آمار موارد برخی در

 .پذیرد صورت
 را اطالعات روز هر منطقه، در شناسایی برای حضور هنگام باید همواره 

 دهدا هایجواب برخی تناقضات موارد برخی در تا نمود ارزیابی و بازیابی
 در و شود مشخص شناسایی تیم توسط شوندگان مصاحبه توسط شده
 .گیرد قرار توجه مورد شناسایی روند ادامه

 حل علمییافتن راه -گام دوم

 هامحدودیت ، هاتوانایی ، هاظرفیت از کامل ایمجموعه منطقه، دقیق شناسایی از پس
 برای را مناسبی بستر ، خام اطالعات مجموعه این. آیدمی دستبه منطقه مشكالت و

 .سازدمی فراهم منطقه ساختار با متناسب راهكارهای ارایه و مناسب شناخت
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 ئلهمس بیان به علمی، مراجع دیگر یا و دانشگاه در حضور با جهادی گروه گام این در
 مطالب کشیدن چالش به و شناسایی از حاصل مستندات دادن قرار اختیار در با و پردازد می
 .کندمی دعوت حل راه ارائه به را مخاطبین آن،

 : نكته
 ذهن ات باشند نداشته ایاشاره خود پیشنهادی حلراه به مسئله، بیان در هاگروه 

 .کند پردازیایده بتواند و نگرفته خاصی قالب مخاطب،
 ( و پژوهشگاه دانشگاه،) علمی مجامع پیشنهادی حلراه به اتكا صرف..

 را طقهمن که افرادی توسط باید حل، راه ارائه از پس لذا باشد، کارساز تواندنمی
 دهکشی چالش به و گرفته قرار مطالعه مورد ها ایده و ها طرح اند،دیده نزدیك از

 عملیاتی به انتزاعی حالت از و شده لحاظ آن در منطقه مالحظات تا شود،
 .گردد تبدیل

 مجموعه اقدامات اين گام
 منطقه مسائل بندی اولویت و بندی دسته

 فارغ و اساتید دانشجویان، از دعوت) دانشگاه سطح در عمومی فراخوان
 (التحصیالن

 مرتبط هایرشته اساتید و دانشجویان با موضوعی هاینشست برگزاری

 مسائل با مرتبط.. و کارآموزی نامه، پایان پروژه، تخصیص

 است دانشگاه تخصص یا و توان از خارج که موضوعاتی برونسپاری

 پیشنهادی راهكارهای دقیق ارزیابی

  کلی مدل یك تدوین
 میزان و شده مطرح کل از ییجز عنوان به شده ارائه اهكارهایر آن در )که

 است( شده مشخص کدام هر اثرگذاری
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 نطقهم برای نتوانند مستقیما نظران، صاحب برخی و ها دانشگاه اساتید است ممكن
 افراد این اب جلسه در لذا باشند؛ نداشته را شما مطالب شنیدن فرصت اصال و بردارند گامی

 دنمایی مجاب را هاآن و دهید ارائه آن نیازهای و منطقه از کلی دید یك صرفا توانیدمی
 .کنند استفاده  شانمجموعه پژوهشی و علمی ظرفیت از که

 یتظرف تمام از استفاده در هاهنرآن که باشند داشته توجه نیز دانشجویی هایگروه
 اساتید،) افراد ،(مختلف تحصیلی هایرشته) هاایده مجموع از بتواند یعنی. است دانشگاه

 ا،هپژوهشكده) امكانات و( دانشگاه با مرتبط توانمند افراد و کارشناسان نخبگان،
 دمنبهره محروم مناطق مشكالت علمی حل در( دانشگاه در موجود هایکارگاه آزمایشگاه،

 .شود

ها ننده ایدهکنپذیرید. سعی کنید شما اولین نقدای را به راحتی حل و یا ایدهنكته: هر راه
  باشید تا با جوانب مختلف آن آشنا شوید و در مرحله اجرا با مشكل مواجه نشوید.

 اجرای آن  حل وارائه راه -ومسگام 

 :دارد وجود حل راه ارائه در مخاطب گروه سه معمول طور به
 دانشگاهی نخبگان ، نفوذ صاحبان و بزرگان ، جوانان ، مردم)  اهالی .1

 ... ( و منطقه
 دولتی مسئولین .2
 ( ها و.. تعاونی خیرین، سرمایه گذاران،) حامیان  .3

 ارائه فمختل مخاطبین به  را آن بتوان که باشد دقیق و علمی ایگونه به باید حل راه
 افتنی چگونگی و علمی مستندات بیان ضمن منطقه، مسئولین به حل راه ارائه در. نمود

 نقش و کرده تبیین را منطقه در طرح سازیپیاده منفی و مثبت اثرات میزان باید حل، راه
 هب بیشتر نیز اهالی و حامیان. کرد تبیین طرح اجرای در را جهادی گروه و مردم دولت،

 .نمایند می دقت طرح مزایای و اثربخشی
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 تواندمی اشد،ب بزرگ صنایع تاسیس نیازمند تواندمی باشد، سیاست نوع از تواندمی طرح
 ای نهبگو است ممكن طرح ابعاد کلی بطور و باشد داشته توجه منطقه هایزیرساخت به

 به را طرح صورت این در. باشد خارج جهادی هایگروه دست از آن اجرای که باشد
 به بهمطال چون جااین در. کنیدمی مطالبه ازآنها و داده پیشنهاد مرتبط دولتی هایسازمان

 بهتر ئولینمس گیرد،می صورت دانشگاه پشتوانه با و دقیق استدالل ذکر با و علمی نوعی
 .کرد خواهند همكاری

 ،های اقتصادی خرد و متوسطبنگاه اند. ایجادکاروایجاد کسبها از نوع اما اغلب طرح
رای کاربرد بو در عین حال پرساده های حلویژگی و شرایط مناطق، یكی از راهبا نگاه به 

. توان به آن دست یافتخودکفایی مناطق است که با مطالعاتی در سطح دانشجویی می
جا پس از مطالعه فنی طرح، ارزیابی بازار، بررسی مالی و.. ، از اهالی و در این این

 شود. گذاران دعوت به همكاری میسرمایه
 اما باشد کارا هم هرچقدر طرح یك که تاس این هاطرح اجرای در اهمیت حائز نكته

 هب کنند، همراه آن سازیپیاده در را منطقه اهالی و مسئولین نتوانند جهادی هایگروه
 رتمساف طول در بخصوص جهادگران اصلی هایتالش از یكی لذا. رسید نخواهد سرانجام
 .ستا مسیر اتنهای تا ابتدا از آنها همراهی برای تالش و مسئولین و اهالی توجیه جهادی،
 یالنالتحص فارغ و دانشجویان جوانان، بخصوص منطقه انسانی های ظرفیت به توجه

 هاتن تواند می گروه که طوری به است اهمیت حائز بسیار  ها طرح بهتر هرچه اجرای در ،
 .نماید واگذار آنها به زمان مرور به را آن کامل اجرای و بوده طرح پشتیبان و مشاور

 

 

  

1 
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 های پیش روی و نحوه غلبه بر آنچالش

ا ههایی روبروست، توجه به این چالشهای جهادی به این عرصه با چالشورود حرکت
ها اشاره تواند اثرات منفی حاصل از آن را کاهش دهد، در اینجا به برخی از چالشمی

 خواهیم کرد:

زمانی محدودی که در اند  لذا در بازه های جهادی اغلب کوتاه و مقطعیحرکت (1
 ای داشته باشند.توانند فعالیت گستردهمناطق حضوردارند، نمی

 های جهادی است. حضور دو های حرکتمتاسفانه این مسئله یكی از آسیب

های جهادی در مناطق محروم هر چند بسیار مفید است اما ای گروهسه هفته

ز صول و ایام سال نیشود که این حضور در سایر فوقتی اثربخشی آن زیاد می

 ادامه پیدا کند. 

 تواند حضور در مناطق را مستمر های تخصصی چند نفره میتشكیل کارگروه

هایی در مناطق به طور مستمر فعالیت و اثربخش کند. در حال حاضر تنها گروه

زایی به طور های مختلف فرهنگی، علمی و نیز اشتغالکنند که در حوزهمی

ها در طول سال یك یا دو مسافرت با حضور د. این گروهانویژه ورود کرده

های حداکثری جهادگران در مناطق دارند و در دیگر ایام سال توسط گروه

تخصصی چند نفره به پیگیری مشكالت مردم در ارتباط با اهالی و مسئولین 

 پردازند.می

وانند راه تهای جهادی شناخت کامل و جامع نسبت به مناطق ندارند لذا نمیگروه (2
حلی پیشنهاد دهند و اقدامی کنند که همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط منطقه 

 باشد. 
 ها  ازهای جهادی. جابجایی گروهگردد به بومی نبودن گروهاین آسیب برمی 

های باالی حمل و نقل، اجازه استان خود به استانی دیگر ضمن تحمیل هزینه

1 
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امع و عمیق با مناطق آشنا شوند و از طرفی دهد که جهادگران به طور جنمی

گذارد گروه به طور مستمر پیگیر مشكالت به علت سختی و دوری راه نمی

 منطقه باشد. 

  در اینجا اولین توصیه به گروه های جهادی این است که در استان خود و یا

در نهایت استان مجاور فعالیت داشته باشند. لزومی ندارد که به عنوان مثال 

 ك گروه از استان خراسان به بوشهر رفته و گروهی از بوشهر به خراسان! ی

  اما در صورتی که بنا به دالیل مختلف، امكان فعالیت در استان خود را ندارید

ای را برای حضور چند ساله انتخاب کنید تا به مرور زمان بهتر است منطقه

انی، سوم ، منابع انسشناخت جامعی نسبت به مردم، مسئولین، فرهنگ، آداب و ر

منابع طبیعی و.. پیدا کنید. همچنین حضور چند ساله و موثر در یك منطقه 

 اعتماد اهالی و مسئولین را به دنبال خواهد داشت.

های مختلف ندارند، لذا طرح و گروه های جهادی تخصص و تجربه کافی در زمینه (3
 ها از عمق کافی برخوردار نیست.پیشنهادات آن

 حل لزوما توسط اعضای ه اشاره شد، تحلیل مشكالت و نیز ارائه راههمانطور ک

گیرد، گروه ها به عنوان حلقه وصلی بین اهالی، گروه جهادی صورت نمی

مسئولین و جامعه علمی و تخصصی کشور هستند که پس از حضور مستمر در 

منطقه و بررسی مشكالت مردم از نزدیك، با کمك سایر نهاد ها و متخصصین 

های دانشجویی به راحتی گردند. خصوصا گروهر به دنبال راه حل مناسب میام

 ها در این حوزه استفاده کنند.توانند از ظرفیت دانشگاهو به خوبی می

های دولتی و مردم همكاری و مشارکت الزم را نخواهند ها دستگاهدر اجرای طرح (4
 داشت.
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 که چگونه بتواند با حضور  گردددر ارتباط با اهالی، این به هنر گروه برمی

مخلصانه و مفید خود در یك منطقه و در طول مسافرت های جهادی، اعتماد 

 اهالی و معتمدین و بزرگان منطقه را کسب نماید.

 های پیشنهادی پس از مطالعات دقیق و با در ارتباط با مسئولین، وقتی طرح

قالب یك طرح القدور در استفاده از نظرات کارشناسی صاحب نظران و حتی

استاندارد و یا پروپوزال علمی ارائه شود، اعتماد و مشارکت مسئولین را جلب 

خواهد نمود. بدیهی است که در غیر اینصورت مطالبه  گروه  چون از عمق 

دهد، با کم ای ارائه نمیحل علمی و مطالعه شدهکافی برخوردار نیست و راه

 لطفی مسئولین مواجه خواهد شد.

 های خود، حتی اگر به هیچ گونه کمك مادی جهادی در تمامی طرحهای گروه

و غیر مادی نیاز نداشته باشند، باید مردم و مسئولین را در تدوین، اجرا و نظارت 

زایی دارند باید از ها مشارکت دهند. به عنوان مثال اگر طرح اشتغالبر طرح

ار هالی کار و نتیجه کهای اهالی حتی به مقدار اندک استفاده کنند تا اسرمایه

 را از خود بدانند.
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  های موفقنمونه

 گروه های جهادیانجام شده توسط برخی اقدامات پژوهشی 

 آمايش سرزمینی -الف

 از وتكه روستای اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، جمعیتی، کالبدی، ابعاد شناسایی 
 کنارک شهرستان توابع

  

 
 از مقدمه این پژوهش..گوشه ای 

 حمایت به متعددی غیردولتی و دولتی های سازمان و نهادها اخیر های سال در"
 گونگونا های زمینه در روستا توسعه راستای در و برخواسته و روستاییان روستا از

 در که است دانشگاهی جهاد ها سازمان این یكی از. اند داده انجام مفیدی اقدامات
 ورتص روستاییان و شرایط روستا بهبود راستای در داوطلبانهای اقدامات اخیر سالهای

 هدانشجویی ب نیروهای از استفاده با دانشگاهی، جهاد دانشجویان سازمان. است داده
 روستاها آن در و کند می انتخاب محروم مناطق از را روستاهایی داوطلبانه، صورت
 روستاییان موجود وضع تغییر برای... و عمرانی آموزشی، همچون پزشكی، خدمات

 .می دهد انجام



 

 

21 

 

 انبلوچست و سیستان استان روستاهای توانمندسازی جهت در واحدی سازمان این در
 حرومم روستاهای توانمندسازی و توسعه به اختصاصی صورت به که شده است تشكیل
 ضعیتو شناسایی جهت ای برنامه راستا این در. بلوچستان میپردازد و سیستان استان
 انجام هتج بلوچستان و سیستان کنارک استان شهرستان توابع از هوتك روستای موجود

 راستای در شده اقدامات انجام بعدی مراحل در تا شد داده ترتیب توانمندسازی اقدامات
 .گیرد صورت روستاییان توانایی های و نیازها

 یزیر برنامه در تواند می روستاها ضعف و قوت نقاط شناسایی و اولیه مطالعه اهمیت
 دیتمحدو دلیل به که طوری به. باشد ضروری بسیار نیاز مورد اقدامات اولویت بندی و

 سترسد در منابع از شكل بهترین به و کرده جلوگیری اتالف منابع از باید زمان و منابع
 .گرفت را بهره بیشترین اقتصادی و انسانی
 ی،جمعیت کالبدی، های جنبه از هوتك روستای موجود وضعیت بیانگر گزارش این

 تهایفرص و تهدیدها کنار در ضعف و قوت نقاط تبیین اقتصادی، و فرهنگی، اجتماعی
 است یدام. باشد می بررسی مورد گوناگون های زمینه در پیشنهادات متعدد همراه به روستا

 انکارشناس و مسئولین ریزان، برنامه مورد استفاده گزارش این در شده ارایه راهكارهای
 .هوتك گردد روستای موجود وضعیت بهبودی باعث و گرفته قرار

 تایروس در پژوهش تیم حضور و میدانی بازدید حاصل حاضر، گزارش است ذکر قابل
 کشاورزی پزشكی، گروه سه قالب در نفر 22 از متشكل پژوهش تیم. می باشد 34از  هوتك

 ".است بوده هماهنگی و اجرایی تیم همراه به اجتماعی و

 های دانشجويینامهپايان -ب

 ازده ایجاد کارگاه زود ب "موضوعبا  در دانشگاه امیرکبیرنامه دانشجویی پایان تدوین
 "اهای سربیشه )رشته مهندسی صنایع(در روست

 پایان نامه...این گوشه ای از مقدمه 

 -های خوب کشورو حتی دانشگاه–قاعده ی نانوشته ایست در دانشگاه های کشور "

بی هدف و بی فایده تعریف و انجام  -کارشناسی دورهخاصه در –ها نامهپایانکه 



 

22 

 

از کشور و خورند تا رفع نیشوند و بیشتر به درد یك فارغ التحصیلی بی دردسر میمی
هایی خوب و ای از کار ملت. گاه گاهی در گوشه و کنار هم که پروژهباز شدن گره

 شده، در حدِ همان گوشه و کنار مانده و متاسفانهمتناسب با نیاز کشور و عمیق تعریف 
 تبدیل به قاعده و جریان نشده است.

 و کشور دردهای از یكی بر باشد مرحمی تالشمان و کارمان که بودیم آن بر جداً ما
 "...پیشرفت رشد به رو و پرشتاب حرکت تسریع به کمكی

    مناطق  مدل پیشرفت"با موضوع تدوین پایان نامه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر
 "روستایی و محروم

 پایان نامه... چكیده ای از

موضوع این پروژه تهیه ی مدل پیشرفتی برای مناطقی است که معموال کمتر به "
آن ها بها داده می شود و اصطالحا مناطق محروم خوانده می شوند. این کمتر توجه 

ق نیستند بلكه علت اصلی این شدن هم اصال به معنای اهمیت نداشتن این مناط
است که معموال نمی دانند در برخورد با این مناطق به چه صورت باید برخورد کنند. 
)گاها کارهای نسبتا زیادی هم انجام می شود ولی درد اصلی حل نمی شود(. الزم 

 "باشد برای این مشكل اساسی کشور.... دیدیم مدلی طراحی کنیم تا گامی
 
  م و علتدوین چند پایان نامه دانشجویی در دانشگاه

 زنجیره تامین صنایع دستی )رشته:با عناوین  صنعت
مهندسی صنایع(، طراحی صنعتی مشك عشایری 

ته ط )رشتولید تانن از بلو)رشته طراحی صنعتی(، 
 مكانیك و صنایع(

 مطالعات موردی-ج
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  جمعی از دانشجویان توسط  خراسان جنوبیاستان بررسی اجمالی وضعیت معادن
 گروه جهادی روح اهللرشته عمران 

 
 و ارسال طرح های خراسان جنوبی دهستان  ی ازبررسی وضعیت قنات های یك

 پیشنهادی به دفتر رسیدگی به مناطق محروم ریاست جمهوری

 
 های بادی در شهرستان سربیشه)کارشناس ارشد مهندسی برق بررسی طراحی توربین

 رکبیر(دانشگاه امی
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 )طرح مكانیزه کردن زعفران و کشمش )دانشجو کارشناسی ارشد مكانیك 

 
  طراحی و ساخت دستگاه جوجه کشی توسط دانشجویان مهندسی برق  )گروه های

 روح اهلل، شبكه طالیه داران جهاد(گروه جهادی رضوان، 
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های جهادیهسته توانمندسازی حركت رفی ومع  

 تالش که است جهادی پیشكسوتان از ای مجموعه جهادی، هایحرکت توانمندسازی هسته

 ن،متخصصی و مسئولین دانشگاهی، نخبگان جهادی، فعالین با اندیشی هم و مشورت با دارد

 دادن قرار اختیار در با و کرده فراهم را محروم مناطق مشكالت علمی حل راهكارهای و راهبردها

 گروه رکتح مسیر جهادی، فعالین های توانمندی بین تشكیالتی ارتباط ایجاد و نیاز مورد محتوای

 . نماید هموار را جهادی های

 اما است مختلف های عرصه در جهادی های حرکت جانبه همه توانمندسازی در ما تالش

 و پژوهشی عرصه دو در جهادگران مانده مغفول های ظرفیت و کشور فعلی شرایط به باتوجه

 . داشت خواهیم تری ویژه نگاه عرصه دو این به زایی، اشتغال

 بمتناس پژوهشی موضوعات تعریف دانشجویی، های نشست برگزاری پژوهشی عرصه در

 اب دانشجویی های نامه پایان و ها پروژه دهی جهت و هدایت نهایت در و تحصیلی های رشته با

. باشد می جهادی های گروه به پژوهشی خدمات جمله از محروم، مناطق مشكالت محوریت

 طرح تدوین ،( FS) سنجی امكان مطالعات انجام چون، خدماتی زایی اشتغال حوزه در همچنین

 ایده و طرح بانك دادن قرار اختیار در و تدوین کارآفرینی، آموزش و مشاوره ،( BP) کار و کسب

 .دارد قرار ما های برنامه در

 اتاق پژوهش

 "پژوهش تاق"ا نام به ای مجموعه جهادگران بین پژوهشی کار از حمایت و ترویج منظور به

 ار محروم مناطق مشكالت خواهند می که کسانی برای است محلی اتاق این. ایم کرده طراحی

 شبخ این در. دهند ارائه راهكار و کرده بررسی پژوهشی مراکز سایر و دانشگاه در علمی طور به

 روژهپ برای موضوعاتی دریافت امكان نیز و جهادگران سوی از پژوهشی موضوعات تعریف امكان

 .است دانشجویی مقاالت و ها نامه پایان ها،

 تحرکا در کمك به عالقمند که کسانی و اساتید دانشجویان، جهادی، فعالین بر عالوه

 مناطق طریق این از توانند می ندارند را محروم مناطق در مستمر حضور امكان اما اند جهادی

  .کنند یاری را محروم
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