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 چكيده
 آفرينـي  نقش و حضور با كه گونه همان رشد، حال در و زنده پديدة يك عنوان به اسالمي انقالب
 بسـيج . يابـد  مـي  تكامـل  و مانـد  مـي  اسـتوار  كه است ممرد مؤثر حضور با آمده، وجود به مردم

 در مهمـي  مردمي آفريني نقش در پيشگام همواره كه است مردمي هاي تشكل جمله از دانشجويي
 به حاضر پژوهش رو اين از است، داشته اجتماعي هاي عرصه در مردمي نيروهاي حضور راستاي
 آن بيشتر هرچه وري بهره باعث بتواند هم تا است بوده تشكل اين مديريتي الگوي شناخت دنبال
. سـازد  فراهم را سازمان هاي نظريه و مديريت دانش پيشرفت و تصحيح تكميل، زمينه هم و شود
 تحليـل  انجام و دانشجويي بسيج  مسئوالن از نفر 18 با عميق مصاحبه انجام طريق از پژوهش اين

 يافتـه  دست زمينه اين در اصلي مفهوم 23 به ها مصاحبه اين از حاصل هاي داده بر كيفي محتواي
 ،»مـديريت  مقدمات« ،»مديريت اصول« اصلي مقوله 4 ذيل در مفاهيم اين بعدي گام در كه است
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 را خـود  درون از كـه  اي وظيفه انجام براي و خود دروني هاي انگيزه براساس فرد هر دانشجويي،

 و فـردي  ن ميـا  اهـداف  تعـارض  از خبـري  رو اين از يابد مي حضور تشكل در داند مي بدان متعهد
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  مقدمه
 وجـود بـه مردم مستمر و مستقیم آفرینی نقش و حضور با که است مردمی ای پدیده اسالمی انقالب
 مردمـی ماهیتـاً  انقـالب ایـن کـه کرد ادعا توان می، بنا بر این است داده ادامه خود حیات به و آمده
  اسالمی کنار در بودن  مردمی همین پایه بر طبیعتاً  نیز انقالبی چنین از برآمده جمهوری نظام. است
 تعیـین را اسالمی حکومت اصلی ساختار و اساسی شاکله یکدیگر کنار در رکن دو این. است بودن
 نظامی حرکت با نیامد، وجود به کودتا با] اسالمی[انقالب« رهبری، معظم مقام فرموده به. کنند می
 برداشـتند، را حکـومتی یک رفتند نظامی افسر عده یک که ها انقالب از بعضی مثل نیامد؛ وجود به

 بـا مـردم، عـزم با آمد؛ وجود به مردم  وسیله  به انقالب این نه، گذاشتند؛ جایش به دیگری حکومت
 هـم نیـرو همین با کرد، دفاع خود از نیرو همین با آمد؛ وجود به مردم ایمان با مردم، انقالب نیروی
 کـه گونه همان اسالمی انقالب اساس این بر). ١٣٧٩ ای، خامنه حسینی( »دواند ریشه و ماند باقی
 و شده بارور بیشتر هرچه که است مردم مؤثر حضور با آمده، وجود به مردم آفرینی نقش و حضور با
  . رفت خواهد پیش خود اهداف سوی به

 بـه زمـان مقتضیات براساس اسالمی انقالب تاریخ مختلف ادوار در مردم همیشگی مشارکت
 های کمیته انقالب، به منتهی های سال مبارزاتی های صحنه. است داشته نمود مختلفی های صورت
 ســازندگی، جهــاد مقــدس، دفــاع اســالمی، انقــالب پاســداران ســپاه و اســالمی انقــالب مردمــی
 و بیمـاران محـرومین، به کمک کشوری، و شهری مختلف انتخابات برگزاری و سیاسی های عرصه

 ایـن نمـایش های جایگاه ترین مهم جمله از... و زلزله و سیل همچون خاصی های بحران نیازمندان
 یکـی که باشد می تصور قابل مختلف های بستر انواع در مردمی حضور این. است اثربخش حضور

 یک گردهمایی توان می را تشکل صورت ترین ساده در. است »مردمی های تشکل« آنها ترین مهم از
 رشـد آینـد، می وجـود بـه مـردم مشارکت وسیله به« که دانست خاص هدفی برای فرد چند یا گروه
 صورت عالقه و عشق روی از و بوده داوطلبانه مردمی مشارکت. پذیرند می تحول و تغییر و کنند می
  ). ٨۴ص ،١٣٨۵ مهدوی، و فیوضات( »اجبار نه و گیرد می

 مشخص هدفی به دستیابی برای افراد گردهمایی از رسمی های سازمان نظیر مردمی های تشکل
 منـابع سـاختارها، اهـداف، جملـه از( مـدیریتی اصـول کـالن ابعـاد نظـر از اما ؛آیند می وجود به

. هسـتند متفـاوت مرسوم بازرگانی و دولتی های سازمان با...) و رهبری ارتباطات، انسانی،فرهنگ،
 معمـولی های سـازمان بـه نسـبت خاصـی های مشخصـه دارای مردمی های تشکل دیگر عبارت به

 مطالعـات پـس در ویـژه هویـت ایـن شناسایی. بخشد می آنها به متفاوتی و  ویژه هویت که هستند
 بـه نسـبت اعتنـایی قابـل شناخت اکنون هم و است شده کمرنگ نسبتاً  مدیریتی و سازمانی گسترده
  : معتقدنــد) ٢٠١٧( اســکالر و لــویس. نــدارد وجــود مردمــی های تشــکل کارکردهــای و ماهیــت
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 همـین به و است شده داده نشان آنها به کمی میل که هستند هایی  پدیده ما جوامع در ها تشکل این«
 دسـت سیاسی اجتماعی مفید های بینش به تا ییمآنها با قبل از بیشتر تحلیلی درگیری نیازمند جهت
 حداکثری شدن بارور عدم که است ای زمینه معرفتی خأل این.Lewis & Schuller, 2017)( »یابیم
 نظام در امری چنین که است بدیهی. است شده سبب را ها تشکل های ظرفیت از بهینه برداری بهره و

 کـه حـالی در اسـت زیانبارتر بسیار است مردمی مشارکت و حضور بر مبتنی که اسالمی جمهوری
 ای عمـده بخـش سازی مرتفع امکان مردمی های تشکل های ظرفیت از صحیح گیری بهره و شناخت

 حـداکثری، نگـاه بـا دیگـر سویی از. کرد خواهد فراهم را کشور روی پیش های چالش و مسائل از
 حتـی و دهنده پوشـش تواننـد می خـود خـاص ماهیـت بـا مردمـی های تشکل که کرد ادعا توان می

  . باشند آنها مدیریت های روش و ها سازمان مسلط مبانی از بسیاری جایگزین
 تمـام درقشـرها  سـایر از جلـوتر جوانـان. اسـت حرکت محور کشوری، و جامعه هر در جوان
 بعضی البته. اند کرده آفرینی نقش معنوی و فرهنگی سازندگی، سیاسی، انقالبی، جریانات و حرکات
 چـالش و مبـارزه یـک درگیـر کشوری که هنگامی. است تر مضاعف جامعه در جوانان نقش اوقات
 و سیاسـی عملـی، علمـی، های قله سمت به خیزش حال در وقتی یا هست خود دشمنان با نظامی

 های تشـکل. شـود می بـارزتر ملـت آن تـاریخ در دیگـر اوقـات از هـا جوان نقش است، اجتماعی
. اسـت بوده جامعه افراد مؤثرترین عنوان به جوانان حضور اصلی های قالب از یکی خود دانشجویی

 أمبـد عنوان به دانشگاه به اتصال و سو یک از بسیج تفکر و بدنه به اتصال واسطه به دانشجویی بسیج
 کشـور هـای ظرفیت تـرین مهم از یکی عنوان به دیگر، سوی از جوان قشر خاستگاه و علمی حرکت
  .شود می شناخته مردمی سرمایه از برداری بهره برای
 دارد سـعی حاضر پژوهش است، منبع آن از شناخت بر متوقف منبع، هر از استفاده که آنجا از

 شـناخت جهـت در ابتـدایی گـامی دانشجویی، بسیج  تشکل مدیریت نحوه شناخت برای تالش با
 همچنـین و تشـکل ایـن کامـل شـکوفایی بـرای را راه و برداشـته مردمی تشکل این مستقل ماهیت
 های تشـکل مـدیریت نحـوه شناخت. سازد هموار کشور برای آن های ظرفیت از حداکثری استفاده
 کشـور مدیریتی روندهای سایر بازسازی و اصالح برای الگویی تواند می کاربردی لحاظ از مردمی
. دانسـت مـدیریت بومی الگوهای به دستیابی جهت در گامی را آن توان می نظری دیدگاه از و باشد
 مـدیریتی و سـازمانی سـطوح بیشتر هرچه شدن تر مردمی امکان ایجاد با که است حالتی چنین در

 .رفت خواهد پیش خود مسیر در تر بالنده هرچه اسالمی انقالب کشور،
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  نظری مبانی
  ها سازمان شناسی گونه
داده  آنهـاها از دسـتوراتی کـه بـه  این سؤال مطرح بود که چرا افراد در سازمان 1اتزیونی امیتای برای
کننـد؟ بـه عقیـده  شـود پیـروی می وضع می آنهاشود، متابعت و از استانداردهای رفتاری که بر  می

ها ماننــد واحــدهای اجتمــاعی دیگــر مســتلزم فرمــانبرداری و پــذیرش از ســوی  ســازمان اتزیــونی
به «کارکنانشان هستند و این ممکن نیست مگر اینکه سازمان منابع قدرت را در اختیار داشته باشد. 

ها نسبت به کارکنانشان دارند ناشی از ماهیت وابستگی  اعتقاد اتزیونی قدرت یا اختیاری که سازمان
تواند برحسب شدت یکی از سه شکل الـف)  نسبت به سازمان است. این وابستگی یا تعهد می اآنه

(فرهنگـی و همکـاران، » ب) وابستگی حسابگرانه و ج) وابستگی گریزنده باشد ؛وابستگی اخالقی
کند: هنجاری، مادی و اجباری.  ) بنابراین او سه نوع قدرت را از یکدیگر متمایز می۴١٩، ص١٣٩٠
شـوند. نـوع غالـب  بندی به سه گروه تقسـیم می ها نیز بر طبق همین دسته نظر وی سازمان براساس
ها  های کنونی (دولتی، تجاری و...) در رویکرد وابستگی حسـابگرانه قـرار دارنـد. سـازمان سازمان
ها مثــل حقــوق و مزایــای جــانبی و  دهنــد. مشــوق هایی را در قبــال مشــارکت بــه افــراد می مشــوق
ها بـر  شـود کـه مشـوق باشد. یک فرد زمانی به سازمان ملحـق می مثل انجام شغل میها  مشارکت
  ها برتری داشته باشند.  مشارکت

  
  های مردمی تشکل
ترین بسـترهای  ) یکـی از اصـلی3های داوطلبانه یا انجمن 2های غیردولتی های مردمی (سازمان تشکل

های  هـای اجتمـاعی و رشـد توانمنـدی ینیآفر بروز نظر و نقش مردم در جامعه، تمرین مشارکت و هم
ها تعـاریف مختلفـی ارائـه شـده  ). برای این تشکل١٣٨١فکری و عینی افراد است (قاسمی و سرایی، 

 و بـودنی رانتفـاعیغ بـودن،ی تکمشار س،یتأس و تیعضو در بودن ی اراد ماننداست که اکثرًا عناصری 
 هـای ویژگیی دارای سـتیبا رانیـا دری مردمـ داوطلب لکتشیک «. ردیگیم دربر را دولت از استقالل
 بـه پاسـخگویی و بـودن ریعضـوپذ و داوطلبانـه بودن،  رانتفاعییغ دولت، بهی وابستگ عدم استقالل،
 بـدون مسـتقل،ی نهـاد از اسـت عبارتی مردم داوطلب لکتش نیبنابرا. باشد مردمی ازهاین و جامعه
ی اعضـا. شـودیم اداره بشردوست و رخواهیخ سوی افراداز  هک استی اسیس ریغ و دولت بهی وابستگ

 داوطلبانـه صورت به رای مشخص خدمات تا اندآمده هم گرد نیمع وک مشتری هدف انجامی برا لکتش
                                                           
1. Amitai Etzioni 
2. Non-Governmental Organization (NGO) 
3. Voluntary associations 
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 همـراه انـد،نموده تیموجود اعالمآنها  به خدمتی برا هی کمردم به نسبت و دهند انجامی رانتفاعیغ و
 کـه اسـت معتقـد) ١٣٧۵( چلبـی«). ۴٠، ص١٣٨١ نمازی،( »باشند پاسخگو تیمسئول احساس با

 وجـود فعالیـت، بودن  داوطلبانه و عضویت بودن  ارادی جمله از هایی ویژگی دارای مردمی های تشکل
 اصـل رعایـت و روابط تنظیم محوری اصلعنوان  به سازی مجاب بودن،  غیرانتفاعی گرم، روابط نوعی

 ).٢٩، ص١٣٨٧ اکبری، و خدایی( »باشد می رسمی سازماندهی
 ایجـاد نوزدهم قرن اواخر در شناسیم می امروزه که ای گونه به المللی بین غیرانتفاعی های سازمان«
 کـاهش حـال در ظرفیـت مسـتقل، جدیـد هـای دولت ظهور مانند عواملی ١٩٨٠ دهه از اما شدند؛

 های ضـرورت جدیـد امواج پایدار، های تعارض تر، بزرگ مالی رقابت برای فشار ملی، های حکومت
 سیاسـی فضـای و فوری نیاز یک تا شدند ترکیب هم با ارتباطی های فناوری در سریع ارتقای و پیچیده

 از نبایـد میـان ایـن در). ۴٣، ص١٣٩۵ زلقـی، و آبادی شـاه( »پدید آورنـد سوم بخش توسعه برای را
 کـه آنجا از«: است معتقد) ٢٠١٩( 1رینک. شد غافل نئولیبرال جهانیهای  رویکرد توجه قابل تأثیرات

 از پـرورش و آمـوزش و بهداشـتی های مراقبت مسکن، مثل هایی حوزه در بشر حقوق تأمین مسئولیت
 توسـط ها مسـئولیت ایـن است، شده محدود نئولیبرال های استراتژی از بخشیعنوان  به ها دولت سوی

ــی های تشــکل ــاعی و غیردولت ــه غیرانتف ــوند می پذیرفت  مباحــث در). Reinke, 2019, p.100( »ش
 و  پـذیری انعطاف کـه شود می یاد سازمان سوم نوع زیرعنوان ها انجمن این از  ها سازمان  شناسی جامعه

 در اصـلی راهبـرد مشـارکت،. هسـتند سـازمان نـوع ترین پیچیـده و دارند باالیی بازدهی و  کارایی  نیز
 و بوروکراتیـک های سازمان( دیگر سازمان نوع دو به  تنسب  مؤسسات  این. است داوطلبانه های انجمن
 سـازمانی، محـیط سـازمانی، کنتـرل ایجـاد، منشـأ  لحاظ  از اساسی های تفاوت) اقتصادی های بنگاه

 اجتمـاعی نیروهـای از جزئـی داوطلبانه های انجمن ، سیاسی  شناسی جامعه در« دارند.... و عضویت
 ایـن. سازند می را عمومی حوزه  اصلی  بخش و بوده سیاسی و اقتصادی حوزه بین واسط  حد  که  هستند
، ١٣٧۶ بشـیریه،( »باشـند می دیگـر حـوزه  دو  بـر مـردم اثرگـذاری و نظـر اعمال ابزارهای ها سازمان

 روابـط بر  آنها  تأثیرگذاری سبب ها دولت و جهانی سطح در  ها سازمان  این  گسترش و رشد«).  ١١٩ص
 در ها سـازمان ایـن. اسـت  گردیده  توسعه حال در کشورهای بر داری سرمایه فشار تعدیل و المللی بین

  .)٢٨، ص١٣٨١ و سرایی، قاسمی( »دارند عهده به را  نفوذ و  فشار نیروهای نقش نیز  جوامع درون
 انسـانی صـنفی، مذهبی، سیاسی، متعدد های بنیان و فلسفی مبانی براساس مردمی های تشکل

 و بـوده جامعـه سیاسـی−اجتمـاعی سـاختار کننـده مـنعکس ها آن از برخی. متعددند و متنوع... و
 دیگر گروهی. کنند می آفرینی نقش اجتماعی تغییرات و ساختاری اصالحات محرک موتور عنوان به

                                                           
1. Reinke 
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 از خـود یها خواسـته و نیازهـا مطالبـه بـه اقـدام خود، انسانی منابع تدریجی توسعه با ها تشکل از
 جمله از مختلفی های حوزه در را نوین جهان روزآمد های دغدغه ها تشکل از برخی. کنند می دولت
 ها تشکل از دیگر تعدادی. کنند می دنبال را... و خاص های بیماری گرسنگی، و فقر زیست، محیط
 و گرفتـه عهـده بـر را فراینـد از بخشـی دولتـی، ساختارهای هایخأل پوشش ضمن که دارند سعی
 ). ١٣٨١ ظریفیان،( برند پیش را توسعه های برنامه
  
  دانشجویی های تشکل

 محسـوب او حرفـه ینـوع بـه  لیتحص ، شود یم مشغول  آموختن  به  تنها ، یعاد  طیشرا در دانشجو«
 یمنتقد  و مفسر  صورت  به است، یاسیس و یاجتماع نقش که خود گرید نقش در دانشجو. شود یم

 گـاه و ردیـگ یم صورت یعلم طرفانه یب  پژوهش  موضع  از  گاه ، یژگیو نیا. کند یم جلوه یاجتماع
 زاده، جـان و زاده نقیـب( »ینـییآ و ینید یا فهیوظ احساس ای کیدئولوژیا−یاسیس یتعهد براساس
 شـکوفایی و رشد یبسترها از دانشجویان، میان در یافته قوام یها تشکل وجود). «٣٠۵، ص١٣٩٠
 دارنـد هایی ظرفیت ها تشکل است؛ دانشجویی یها حرکت یتأثیرگذار و یپایدار علل از نیز و آنها
 شـده شناخته هویـت چـون غیررسـمی یهـا گروه. ندارنـد خودجوش یها گروه یا افراد گاه هیچ که

 »کننـد اسـتفاده قـانونی یهـا ظرفیت از یبسـیار از توانند نمی دارند، اندکی یپذیر نظارت و ندارند
  ).١٠٩، ص١٣٩٢ قائدعلی، و عاشوری(

 زیچ هر از شیب مرداد ٢٨ی کودتا از بعد وی مل  نهضت دوران  از  کم دست رانیایی دانشجو انیجر«
 باشـد،یی دانشـجو وی صـنف مسـائل قبـال در آنی ها یریگ  موضع و باشدی صنفی انیجر نکهیای جا به

 ازی کـی نیا و است بودهی مل منافع نیادیبن مسائل قبال در شهیهم آنی ها یریگ  موضع و  حضور تشکل،
  به خودش تشکل تیموقع از دانشجو که رود یم شمار به رانیایی دانشجو جنبش  در   تیاهم حائز نکات
 اش یریگ موضع شهیهم ،یصنف مسائل از دور به تشیذهن اصالً  بلکه رد،یگ ینم بهره خودش  صنف  سود
 بـای رو در رو آمـدن،  رونیـب سـلطه  ریـز  از کشور، استقالل مسئله  به که ردیگ یم صورتی چارچوب در

 و زاده نقیـب( »گـردد یبرم تیـحاکمی عملکردهـا بـه اعتـراض و تیحاکم سلطه با برخورد و استبداد
 هستند جامعه مسائل مشغول دل شتریب که ییدانشجو یها  جنبش خالف بر). ٣٠٨، ص١٣٩٠ زاده، جان
ی ها تشـکل باشـد  شـده  حـاد استیس و جامعه انیم رابطه که رندیگ یم خود بهی سازمان شکل یزمان  و

  جایگـاه بررسـی در 1هابرماس«. هستندیی دانشجو های آرمان و ها خواست  دنبال به هموارهیی دانشجو
  از است معتقد و داند می سیاسی روشنگری مهم مجاری از یکی را سیاسی، آنان تحوالت  در  دانشجویان

                                                           
1. Jürgen Habermas 
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 تواننـد می ندارند، قرار اقتصادی نفع ذی های گروه تأثیر و نفوذ تحت به طور مستقیم دانشجویان که  آنجا
. کنند اجرا را حکومت و سیاسی احزاب مطبوعات، وسیله به انتقادی نظرهای سرکوب  جبران  مهم  وظیفه
 جنـبش وی اعتقـاد بـه. اسـت عمـومی حـوزه کـردن سیاسـی  ، دانشـجویی  هـای اعتراض فوری هدف

 از مـردم توجـه سلب و سازی سرگرم برای کوشش سازد، می  برمال  را  ایدئولوژیک های مغلطه دانشجویی
 سـلب بـا همچنین. گذارد می بحث به را  سیاست و  اقتصاد  اساسی مسائل و کند می نقد را اصلی مسائل
 قـرار عمومی مباحثه معرض در را گذاری سیاست ، دولتی  گیری تصمیم دستگاه از گرایی تخصص تقدس
  ).١٣، ص١٣٨٨ ابوالحسنی،( »دهد می

. داد قـرار بررسـی مـورد سیسـتمی نگـاه براساس توان می را دانشجویی های تشکل های کارکرد
 در همـواره تـا باشـند می کارکردهـایی نیازمند ساختارها و ها سیستم کارکردگرایی، نظریه براساس«

 بـه سـاختارها ایـن کند، ایجاد را  آن  که  هستند ساختاری نیازمند کارکردها این باشند، تعادل حالت
 های تشـکل کـارکرد بنـابراین. کننـد می بـروز اجتمـاعی نهادهـای  یا و اجتماعی های گروه صورت

 سیسـتم  سـه  بـا  دانشـجویی های تشکل. است آن با مرتبط های سیستم نیازهای از ناشی دانشجویی
 مسـتقر آن در  دانشـگاه  کـه ای سیاسـی−اجتماعی سیستم و دانشگاه دانشجو، فرد: شوند می مربوط
 فـردی سطح دو در دانشجویی های تشکل کارکردهای بنابراین). ٢، ص١٣٨٨ ابوالحسنی،( »است

 شـود؛ می تعریـف اجتمـاعی هـای نظام از الیـه دو در اجتمـاعی سطح که گیرد می قرار اجتماعی و
 کالن حوزه چهار در بیشتر اجتماعی سطح در دانشجویی های تشکل کارکردهای. جامعه و دانشگاه
  . گیرند می قرار رفاهی−صنفی و سیاسی اجتماعی،−فرهنگی علمی،
 بخشـی، هویت ارتبـاط، ایجـاد را دانشـجویی های تشـکل کارکردهـای توان می فردی سطح در
 جوانی، های انرژی یاطفا اجتماعی، تأیید و شهرت کسب تأثیرگذاری، و اثربخشی احساس ایجاد

ــق ــات تحق ــادی روحی ــانی، و انتق ــتقو آرم ــروح تی ــخالق هی ــوآور ت،ی ــداع، و ین ــتقو اب  تی
 سـطح در. دانسـت یفرهنگـ و یهنـر یها یختگیفره و یاجتماع های یستگیشا پذیری، تیمسئول

 و صنعت بین ارتباط ایجاد از عبارتند دانشجویی های تشکل کارکردهای علمی حوزه در و اجتماعی
 و جـادیا جامعـه، و انیدانشـجو  انیـم  در یعلمـ  دیـجد یها هیـنظر و ها نگرش گسترش دانشگاه،
 یتکنولوژ و علم انطباق همچنین و جامعه و دانشگاه در یپرداز هینظر و تفکر یها  کانون یسامانده

 همچـون مـواردی بـه اجتمـاعی و فرهنگـی حوزه در. علم سازی یبوم و جامعه یفرهنگ ساختار با
 در یاجتمـاع تحرک و نشاط شیافزا دو، آن انیم فاصله کاهش و جامعه و دانشگاه انیم  رابطه  جادیا
 اشـاره انیدانشجو مختلف اقشار انیم در یفرهنگ و یارزش یها شکاف شدن پر و انیدانشجو انیم

 کـارکرد و مناسـبات جـادیا برشمرد؛ گونه این توان می را ها تشکل کارکردهای سیاسی حوزه در. کرد
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 بـه ییپاسـخگو و یاسـیس پنهـان و آشـکار یکارکردهـا سـبب بـه دانشـگاه یاسیس ستهیبا و سالم
 و  دانشـگاه  در شـهیاند تبـادل و نقـد گفتگـو، فرهنـگ  گسـترش و  قیتعم ها،  شیگرا  متنوع  مجموعه
گاهی و بصیرت افزایش ، جامعه  رفـاهی−صنفی حوزه در نهایتاً . نخبگان بر فشار و سیاسی جمعی آ

 بـرای رفـاهی و ای حرفـه خـدمات انـواع تسـهیل و تـدارک از اسـت عبـارت ها تشکل کارکردهای
 ). ١٣٩٠ زاده، جان و زاده نقیب( شغلی و ای حرفه هویت و ها توانایی افزایش و دانشجویان

  
  دانشجویی بسیج

 اهمیـت و نقـش جوانـان. است معطوف جوان قشر به بسیج های ریزی برنامه و انسانی قوای عمده«
 امـام دیـدگاه در). ٢٠۴، ص١٣٩۴ همکـاران، و عزیزی( »کنند می ایفا بسیج سازمان در بدیلی بی

 دشـمن مقابـل در دفاع یبرا و جنگ زمان در فقط هک ستین ینظام یسازمان صرفاً  جیبس« خمینی
 یاجزا با و جامعه یاتیح و یاساس یازهاین یپاسخگو و عیوس است ینهاد هکبل باشد، گرفته لکش
 متصـور یاسـالم جامعـه انحـالل بـا جـز آن انفصـال هک دارد وندیپ و یهماهنگ چنان نظام، گرید
 دانشـجویی تشـکیالت یـک دانشـجویی بسـیج). ١٩۵، ص٢١ج ،١٣٧٨ خمینـی، امام( »ستین

 کشـور بسـیج سـازمان نظـر زیـر و بوده قانونی مستحکم زیربنای دارای که است انقالب از برآمده
 منسجم و عیار تمام تشکیالت یک توان می تشکیالتی دیدگاه از را دانشجویی بسیج. کند می فعالیت
 بـرای نظیـری کم ظرفیـت از و دارد وجـود خاصـی همـاهنگی و ارتبـاط آن اعضای بین که دانست

  .  است برخوردار جامعه آحاد و دانشجویان جوانان، برای فکری بسترسازی
 این بر تلقی و داده پیوند جهاد و دفاع با را بسیج هویت تحمیلی، جنگ دوران در کشور شرایط«
 بسـیج وجـودی فلسفه خورد، می رقم بسیجی حضور با جنگ سرنوشت که همچنان که است بوده
 عملیات و ایجاد نسبی آرامشی قطعنامه، پذیرش از پس که شرایطی در. است جهاد و دفاع تابع نیز

 مطـرحپرسـش  ایـن بـود، شده آغاز سازندگی دوران و شده برقرار بس آتش شرایط و متوقف نظامی
 و تثبیت دوران در را رسالتی چه آن، گسترده تشکیالت و بسیجی مخلص نیروهای خیل که، شد می

 در فرمانی صدور با اسالمی جمهوری گذار بنیان شرایطی، چنین در. بود خواهند دار عهده سازندگی
کیـد با و ١٣۶٧ آذر ٨ تاریخ  و شـده ریزی برنامه حضـور خواسـتار بسـیج، توسـعه و تقویـت بـر تأ

 اینـک. شـد طلبه و دانشجو بسیج تأسیس و کشور فرهنگی و علمی های عرصه در بسیج تشکیالتی
 نفـر ٨۵۵٩٢٣ تعـداد این از که دارد وجود کشور در دانشجو نفر ۴٢٠٠٠٠٠ آمار آخرین براساس
 در). ١۶٣−١۶١، ص١٣٩۶ مردانــی، و حجــازی زاده حســین( »هســتند دانشــجویی بســیج عضــو
 انقـالب دستاوردهای از جانبه همه دفاع و آمادگی ایجاد« دانشجویی، بسیج قانون اجرایی نامه آیین
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 مقـام و امام حضرت رهنمودهای و فرامین تحقق دفاعی، و علمی فرهنگی، های عرصه در اسالمی
 پذیری، مسئولیت و همیاری روحیه تقویت بسیجی، تفکر و فرهنگ گسترش و بسط رهبری، معظم
 علمیه، های حوزه کمک با بسیج اعضای تمام برای محمدی ناب اسالم های چارچوب بسط و تبیین

 ها، دانشـگاه در بیگانـه ایادی ورود از جلوگیری و غربی نه و شرقی نه تغییرناپذیر اصول از پاسداری
 فرهنگی، انقالب عالی شورای( »دانشگاه و حوزه یگانگی و اتحاد تعمیق جهت در کوشش و تالش
 راهبـرد پـنج) ١٣٨١( زاکـانی. است شده ذکر دانشجویی تشکل این اهداف عنوان به) ١، ص١٣٧٩
 انسانی، منابع توسعه مالی، و اداری های نظام و ساختار ارتقای و اصالح را دانشجویی بسیج اصلی
 اسالمی دانشگاه تبیین مختلف، های عرصه در بسیجی تفکر و فرهنگ سازی نهادینه و تبیین معرفی،

 رهبـری، معظـم مقـام و خمینی امام فرمایشات براساس آن جانبه همه تحقق در جدی اهتمام و
 ). ١٣٩۶ مردانی، و حجازی زاده حسین. (داند می محمدی ناب اسالم تثبیت و ترویج تبیین،
  
  رهبری معظم مقام دیدگاه از دانشجویی بسیج

 از دامکـ هر هک است شده لکیتش بخش دو از »ییدانشجو جیبس« عنوان رهبری معظم مقام نظر از
 هکـ اسـت نیـا شیمعنـا ج،یبسـ مییگـو می وقتی .گذارد می انسان دوش بر فییالکت بخش دو نیا

 بیغا دارد؛ حضور و ردهک دایپ حضور انقالبی مجاهدِت  عرصه در هک است نظر مورد ای مجموعه
 ندهیآ هک علمی طالب جواِن  عنیی دانشجو. است نیا شیمعنا رو،ین شدنجیبس. است آماده ست،ین
 بـه متعلـق هـم نـدهیآ است؛ ندهیآ به متعلق و ندهیآ به ناظر هک سیک عنیی دانشجو اوست دست در

 هکبل ست؛ین ضدانقالب التکیتش مگر التی،کیتش چیه بیرق هک است نیا جیبس عتیطب. اوست
  ). ١٣٧۶ ای، خامنه  حسینی( ردیگ می خودش های بال ریز در را گرید التکیتش

 ای، خامنه حسـینی( دانشـجو جـوان نسـل انقالبـی مؤمنانـه تکـحر آن عنیی ییدانشجو جیبس
 داند؛ می خود تالش به وابسته را ندهیآ و خود به متعلق را شورک هک دلسوزی عنصر آن عنیی ؛)١٣٧٧
 بـه جیبسـ کـه اسـت نیـا گرید های لکتش با لکتش نیا فرق. است صاحبخانه چون است، نگران
 معنـای نیـا نـوع؛ هر از و زمان هر در است، انقالب ازهایین برآوردِن  آماده مجموعه ای فرد معنای

  ).١٣٨۶ ای، خامنه  حسینی( است جیبس
 و لیـتحل و رکـف بـه اولـش ازیـن .دارد ازهـاییین ییدانشـجو جیبسـ رهبری معظم مقام نظر از
 نهیزم در و المللی نیب انقالب، اسالم، مسائل نهیزم در پردازی شهیاند ر،کتف ر،کف. است بینی روشن
 اتریگو زبان تر، روشن ذهن ی،یدانشجو جمع هر در جی،یبس دانشجوی هک طوری به جاری؛ مسائل

 وارد علـم های دانیـم در دیـبا. علمی جهاد از است عبارت گرید ازین. باشد داشته شترییب ارکابت و
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 خـود و ها وزارتخانه و ها دانشگاه مالی اداری های معاونت قاتی،یتحق های معاونت وزارتخانه، .شد
 مسـئله عمـده ازهـایین از گـرید ییکـ. کننـد کمک راستا این در باید همه جیبس مقاومت سازمان
 حـد نبایـد شـدن خـوب و بـودن  خوب در وقتچیه دارد، مراتبی خوبی. است تیمعنو و اخالق

 ییکـ. اسـت ورز اندیشه های هیئت تشکیل دیگر نیاز. بود باید رفتن باالتر حال در مرتب شناخت؛
  حسینی( است بزرگ التکیتش نیا مختلف های بخش در تیصالح با افراد نشیگز ازها،ین از دیگر
 ).١٣٨۶ ای، خامنه
  

 پژوهش پیشینه
ــاه .١ ــی و آبادی ش ــا). ١٣٩۵( زلق ــا قابلیت ییشناس ــرا الزم یه ــر یب ــازمان در یرهب  یها س

 . تهران دانشگاه ییدانشجو بسیج مطالعه مورد محور؛ مانیا
 صورت محور ایمان های سازمان از گوناگونی های شناسی نوع و اصلی وجوه شناسایی تعاریف،

 شـده انجـام بسـیاری هـای پژوهش آنهـا دیگر موارد و مالی منابع رهبری، مدیریت، درباره و گرفته
 از پس ایمان بر مبتنی های سازمان تشکیل ویژه به و اسالمی فرهنگ وجود رغم به ایران در اما ؛است

 میـزان بـه آنهـا مسـائل حـل و شناسـایی و ها سازمان این روی بر علمی پژوهش اسالمی، انقالب
 محور، ایمـان و انقالبـی های سـازمان تـرین مهم از یکـی. اسـت نرسـیده دنیا متداول های پژوهش

 حاضر مقاله اساس این بر. است شده تشکیل دینی انگیزه و رسالت با که است »دانشجویی بسیج«
 هـای قابلیت مـدل به محور، ایمان های سازمان ادبیات بر تفصیلی مرور ضمن تا است داشتهتالش 
 نهایـت در و بپـردازد رهبـران پـرورش و شناسایی برای کاربردی های تئوری از یکی عنوان به رهبری
 دانشـجویی بسـیج. کند بررسی رهبری های قابلیت رویکرد با را محور ایمان های سازمان در رهبری
 بـوده مقاله این بررسی مورد کشور های دانشجویی بسیج از برجسته ای نمونه عنوان به تهران دانشگاه
 باورهـای تقویـت بر متکی محور ایمان های سازمان غالب همانند ای مجموعه چنین هدایت. است
 این مسئوالن با مصاحبه پایه بر تحقیق این در. است دینی های انگیزه بر مبتنی رهبری نفوذ و ایمانی

. شـود استخراج سازمان این رهبری برای الزم های شایستگی ترین اصلی است شده تالش مجموعه
 های مهارت و فکری توانایی و دانش شخصیتی،های  ویژگی اصلی مقوله سه قالب در ها قابلیت این

 . است شده ارائه رفتاری و عملی
 دانشجویی های تشکل برای عملکرد الگوی ارائه). ١٣٩۵( فرد کمیلی و آباد  بلوک طهماسبی .٢

 ). ظله دام( رهبری معظم مقام بیانات براساس
 هـای آرمان و اهداف به نیل منظور  به دانشجویی های تشکل فعالیت برای الگویی مقاله، این در
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 عملکـرد برای مطلوب الگوی طراحی مقاله هدفبنا بر این  است؛ شده ارائه ایران اسالمی انقالب
 روش از اسـتفاده هـا داده تحلیـل روش و بـوده کیفـی تحقیـق نـوع. اسـت دانشـجویی های تشکل
 از رهبـری معظـم مقام به مربوط های سخنرانی تمامی منظور بدین. باشد می بنیاد داده پردازی نظریه
 بـا مـرتبط کـه مفـاهیمی و گرفته قرار مطالعه مورد ١٣٩۵ مردادماه آخر تا ایشان رهبری دوران آغاز

 و محـوری بـاز، های کدگذاری طریق از ادامه در. است شده آوری جمع باشد، می موردنظر موضوع
. اسـت شـده طراحـی دانشجویی های تشکل برای ایشان موردنظر های فعالیت از الگویی انتخابی،
 شد فرعی مقوله ٣١ مفهوم، ٧٨ مضمون، ٢٢٨ استخراج به منجر رهبری معظم مقام بیانات بررسی

 کدگـذاری و داده تحلیـل از آمده دست به نتایج. گرفت جای اصلی مقوله ١٣ قالب در درنهایت که
 بخشـی تعـالی و تربیـت تحـرک، خاصیت( محوری مقوله صورت  به دسته ۶ قالب در گرفته انجام

 های عرصـه و تشـکیالت در نظـری و ای اندیشـه بعد به توجه( ساز زمینه یا علی مقوله ،)تشکیالت
 روحیـه( محیطـی مقولـه ،)ها تشـکل افزایی هم و خودباوری( ای واسطه مقوله ،)تشکیالت فعالیت
 بـا همـراه گری مطالبـه روحیـه و تشکل بر حاکم اخالقی و روحی های ویژگی و مداری ن قانو و نظم

 و صـحیح تحلیلـی و ای اندیشـه چـارچوب( راهبـردی مقولـه ،)خـارجی اثرگذار عوامل و انصاف
 و پذیری مسئولیت کشور، نیازهای شناخت( پیامدی مقوله ،)تشکیالت تحرک عامل خواهی؛ آرمان

 افـراد بـر اثرگـذاری و دشمنان مقابل در ها ارزش از دفاع و باطل با پیکار عرصه به توجه اثرگذاری،
 . است شده بندی دسته) مجموعه از خارج
 بسـیج فرهنگـی مدیران نیاز مورد مدیریتی های مهارت و دانش نوع تعیین). ١٣٨٩( مردانی .٣

 . دانشجویی
 بسـیج فرهنگـی مـدیران نیـاز مـورد مـدیریتی های مهارت و دانش نوع بررسی مقاله این هدف
 و هـا نقـش وظـایف، همکـاران، و کـوئین مـدل از اسـتفاده بـا منظـور همـین به. است دانشجویی

 مـدیریتی مهارت و دانش سپس. است شده مشخص انسانی روابط رویکرد با مدیریتی های مهارت
 و فرهنگ مباحث و دانشجویی بسیجهای  ویژگی و مذکور مدل به توجه با فرهنگی مدیران نیاز مورد

 هـای پژوهش نـوع از مقالـه ایـن. اسـت آمـده دسـت بـه فرهنگی مدیریت موضوع عنوان به رهبری
 فرهنگـی ن مسـئوال و مـدیران از. اسـت برده بهره پیمایشی و توصیفی های روش از و بوده کاربردی
 اند داشته مدیریتی سابقه سال ۵ حداقل که باالتر و ارشد کارشناسی تحصیالت با دانشجویی بسیج

 رویکـرد کـهشد  مشخص آمده  دست  به نتایج به توجه با. است شده استفاده آماری جامعه عنوان به
 بسـیج فرهنگـی مـدیران نیـاز مـورد مهـارت و دانـش تعیـین در یکارآمـد رویکرد انسانی، روابط

   هـای مهارت ترین اصـلی کـه دهـد می نشـان پـژوهش ایـن از حاصـل نتایج. باشد می دانشجویی
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 دوم درجـه در) مفهومی( ادراکی های مهارت. است انسانی های مهارت فرهنگی، مدیران نیاز مورد
 مـورد مدیریتی انسانی های مهارت و دانش. دارند قرار تر پایین جایگاه در فنی های مهارت و اهمیت

 مشـارکتی، گیری تصـمیم مـؤثر، ارتبـاط های شـاخص بـا دانشـجویی بسـیج فرهنگـی مدیران نیاز
 و تضاد حل و تغییر مدیریت مسئله، حل و تشخیص گروه، مدیریت و سازی گروه شناسی، مخاطب
کید مورد اهمیت ترتیب به گیری؛ تصمیم  . گرفتند رارق تأ
 .دانشجویی های تشکل مدیریت مشکالت و ها چالش). ١٣٩٢( قائدعلی و عاشوری .۴

 هــای فعالیت و پــژوهش آمــوزش، کــه اســت مشــغول صــحیح فعالیــت بــه زمــانی دانشــگاه
 بخـش. نشـوند دیگـری فعالیـت مـانع یـک هیچ و گیرند انجام متوازن شکل به فرهنگی−اجتماعی
 دینـی، و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، های زمینه در دانشگاه در برنامه فوق های فعالیت از محسوسی

 صـحیح شـیوه کـارگیری به با تا است ضروری بنابراین،. شود می اجرا دانشجویی های تشّکل توسط
 بـه. آورد دسـت بـه مذکور های حیطه در را اثربخشی بیشترین دانشجویی، های تشّکل در مدیریت
 رویکـرد به توجه لزوم و دانشجویی های تشّکل فعالیت نحوۀ زمینۀ در مطالعات محتوایی فقر سبب

 هایی مصــاحبه و شــد انتخــاب) تــم( مضــمون تحلیــل و تجزیــه روش تحقیــق، ایــن در اکتشــافی
 کـه دانشـجویی فعـاالن از نفـر ٩ حضور با فکری طوفان جلسه چهار و نفر ١٢ با ساختاریافته نیمه
 در شده  شناسایی های مضمون. پذیرفت صورت اند، داشته را دانشجویی های تشّکل مدیریت سابقه
 دسـتۀ پـنج در اشتراکاتشان، به توجه با دانشجویی های تشّکل مدیریت مشکالت و ها چالش حوزۀ
 مـدیریت هـای چالش فرهنگی، مسائل شناخت در ضعف مدیریتی، تغییرات ارتباطات، در ضعف
 هـای تم شـامل اصـلی، های تم این از کدام هر. شدند بندی تقسیم هدف در ضعف و انسانی منابع
 بـه توجـه بـا. اند شـده معرفی مشکل و چالش هر دهنده تشکیل های مؤلفه عنوان به که هستند فرعی
 مدیریت حوزه در یبیشتر اشراف با توان می است، شده بیان مقاله این در که مشکالتی و ها چالش
 در مـدیریت حوزه در موانع رفع یبرا راهکار ارائه مستلزم این و برداشت گام دانشجویی یها تشّکل
 .است فرصت به مدیریتی ها چالش تبدیل و دانشجویی یها تشّکل
 یکارآمـد و اثربخشی ارتقای برای الزم راهبردهای). ١٣٩۶( مردانی و حجازی زاده حسین -۵
 . دانشجویی بسیج

 علمـی، های عرصـه در دانشـجویی بسـیج هـای فعالیت اثربخشی و یکارآمد ها، هدف تحقق
 بـا مقالـه ایـن. است کارآمد راهبردهای از گیری بهره مستلزم ها دانشگاه آموزشی و تربیتی فرهنگی،
 آنها بندی اولویت و دانشجویی بسیج اثربخشی و یکارآمد ارتقای در ثرؤم راهبردهای تدوین هدف
 های سـازمان تطبیقی مقایسه و پیشین تحقیقات بررسی باالدستی، اسناد مطالعه. است گرفته  انجام
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 ایـن اجرایی های گام جمله از کارشناسی، نظرات از استفاده نیز و کشور از خارج و داخل در مشابه
 دیوید مدل از استفاده با آنها تحلیل و  تجزیه و محیطی متغیرهای و عوامل استخراج. است پژوهش
 نتایج. است شده تعیین راهبردی گیری جهت موجود، وضع تحلیل با متناسب سپس گرفته، صورت

 ریزی برنامـه مرحلـه در راهبـردی اسـناد تنظیم و راهبرد طراحی اگرچه که دهد می نشان تحقیق این
 روزرسـانی به راهبردی، ریزی برنامه اثربخشی های الزام از یکی اما ؛شود می تلقی طرح یک عنوان به

 تحقیـق، ایـن از حاصـل نتـایج براسـاس. اسـت محیط و سازمانی نظام پویایی بر مبتنی آن مستمر
 تبـدیل فرصـت بـه را تهدیدها و قوت به را ضعف نقاط ذیل، راهبردهای تدوین طریق از بایستی می
) مطلوب وضعیت( کشور در دانشجویی بسیج اثربخشی ارتقای و بیشتر یکارآمد های زمینه تا کرد

 و ها تشـکل ارزشـی، اسـتادان و نخبگـان فرهیختگـان، اعضـا، بین فراگیر سازی شبکه: شود فراهم
 و دانـش مـدیریت نظیـر مختلف کارکردهای با نوین های فناوری ظرفیت بر مبتنی( همسو نهادهای
 ایفـای ؛...)و محتـوا تولیـد اطالعـاتی، بانک توانمندسازی، و آموزش افزایی، هم های تجربه انتقال
 ها تشکل بین تعامل و اتحاد ایجاد طریق از اسالمی انقالب فرهنگی جبهه تشکیل در محوری نقش

 فرهیختگـان، ظرفیـت از گیـری بهره و مشـترک های برنامـه اجـرای دانشگاهی؛ همسوی نهادهای و
 رهبـری معظـم مقـام و امـام حضـرت گفتمـان بازتولیـد راسـتای در ارزشی استادان و نخبگان

 تمدن تحقق و اسالم جهان و منطقه در ثیرگذاریأت منظور به بسیجی تفکر فرهنگ و) العالی مدظله(
 . ...و اسالمی؛ نوین

 
  تحقیق روش
 بسـیج بـر خـاص طور بـه و بـوده مردمـی های تشـکل در مـدیریت الگـوی ۀارائ دنبال به مقاله این

 اول ۀمرحل در. است نموده تمرکز ها تشکل این های نمونه ترین شاخص از یکی عنوان به دانشجویی
. شـد انجـام اطالعـات آوری جمـع تشـکل، ایـن فعـاالن و مسـئوالن بـه مراجعه با محتوا، تحلیل
 آن در هکـ یا وهیشـ. گرفـت صـورت عمیـق مصـاحبه طریق از  مرحله این در اطالعات آوری جمع

 هـا، کادرا قیـعم یابیـارز بـه قیـطر نیـا از و نـدکیم برقرار میمستق تماس یآزمودن با پژوهشگر
 هکـ اسـت نیـا میمسـتق یها مصـاحبه عمـده تیـمز«. پردازد یم او یها یتلق و قیعال ها، نگرش

 و ندک رفع را دهایترد و کش و نموده لیتعد و جرح را ها پرسش از،ین صورت در تواند یم پژوهشگر
. شود یم حاصل حیصح یها پاسخ ها، سؤال مجدد یبند عبارت ای رارکت با هک ندک حاصل نانیاطم

 و یفرد،الوان ییدانـا( »نـدک مشـاهده را دهنده پاسخ یالمکریغ اتکحر تواند یم پژوهشگر نیهمچن
 صـورت بـه نمونـه، جامعـه انتخـاب کیفی های پژوهش مرسوم روال طبق). ٢٧٣، ص١٣٩٠ آذر،
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 ادامـه تولیدشـده های داده نظری اشباع به رسیدن تا مصاحبه انجام فرایند. پذیرفت صورت هدفمند
 اطالعـات. پـذیرفت صـورت دانشجویی بسیج نظران صاحب با مصاحبه ١٨ اساس این بر و یافت
  .گردد می ارائه زیر جدول قالب در شوندگان مصاحبه به مربوط

  
  مصاحبه در کنندگان شرکت از کلی نمایی :١ جدول

  تحصیالت پژوهشموضوعبامرتبطمسئولیت  ردیف
  برقدکترای شریفصنعتیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ١
  فیزیکدکترای امیرکبیردانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ٢
  تربیت و تعلیم فلسفه ارشد کارشناسی تهراندانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ٣
  رسانه مدیریتارشد کارشناسی همدانصنعتیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ۴
  عمران ارشدکارشناسی صنعتوعلمدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ۵
  پژوهی آینده دکترای مشهدفردوسیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ۶
  حقوق ارشدکارشناسی مدرستربیتدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ٧
  اجتماعی علومارشد کارشناسی اهوازچمراندانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ٨
  علم فلسفه ارشد کارشناسی قمدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ٩
  سیاسی علومکارشناسی سمناندانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ١٠
  علم فلسفه ارشد کارشناسی تبریزسهندصنعتیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ١١
  سیاسی علومارشد کارشناسی شاهددانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقمسئول  ١٢
  کارآفرینیدکترای مشهدفردوسیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقجانشین  ١٣
  فیزیک ارشدکارشناسی تهراندانشگاهفیزیکدانشکدهبسیجپایگاهاسبقمسئول  ١۴
  فیزیکدکترای تهراندانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقفرهنگیمعاونت  ١۵
  شیمیمهندسی همدانصنعتیدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقسیاسیمعاونت  ١۶
  مدیریتدکترای صنعتوعلمدانشگاهدانشجوییبسیجاسبقسیاسیمعاونت  ١٧
  مکانیک مهندسیارشد کارشناسی صنعتوعلمدانشگاهدانشجوییبسیجحوزهاسبقآموزشمعاونت  ١٨

  
 بعـد، مراحـل در. شـد پرداختـه هـا داده کیفی تحلیل به سازی، پیاده و ها مصاحبه انجام از بعد

 هـا داده کدگذاری فرایند کل. گرفت انجام بندی مقوله و باز کدگذاری مرحله دو در کیفی کدگذاری
 کدگذاری، به ورود از قبل. است پذیرفته انجام دستی صورت به و خاص افزاری نرم از استفاده بدون
 در سـپس و گرفـت قـرار بـازخوانی مورد بار چندین کلی درک کسب جهت آمده  دست به های متن

 مفـاهیم، پاالیش و تحلیل به ها داده صحیح دریافت برای تالش با پژوهشگران باز کدگذاری مرحله
 پژوهش مسئله با مرتبط عوامل نهایی لیست استخراج و یکسان واژگان کاربرد تکراری، موارد حذف

 سـعی پژوهشـگران و گرفتـه صـورت استقرایی رویکرد با مرحله این در کدگذاری انجام. پرداختند
 از که آنچه براساس صرفاً  مدیریت، دانش ادبیات از خود ذهن کردن  خالی با امکان حد تا اند داشته
 و خاص ماهیت دلیل به رویکردی چنین. دهند انجام را کدگذاری فرایند آید می دست به ها داده دل
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 از تـا اسـت شـده اتخـاذ دارند کنونی مرسومهای  سازمان به نسبت مردمی های تشکل که متمایزی
. شـود اجتنـاب ها داده میان در موجود مشابه مفاهیم بر پژوهشگران ذهن نظری مفروضات تحمیل

 افـزوده تحلیلگـران انتـزاع و تفسـیر سـطح بـه رفته رفته و شده آغاز اول مرحله از انتزاع و تفسیر کار
 کوتـاه و دقیـق ساده، تعابیری انتخاب با تا بود این بر پژوهشگران سعی اول مرحله در البته گردد می

 فهم قابل سادگی به همزمان و سازد اشباع را شده مطرح مفهوم امکان حد تا که کنند ارائه را کدهایی
 ها مقولـه در آنان بندی گروه کدها، بین های تفاوت و ها شباهت تحلیل براساس بعد مرحله در. باشد

 جـای آن در مشـابه کـدهای تمـام کـه هسـتند فراگیری و مستقل طبقات مقوالت،. گرفت صورت
 و آن چنـدباره تکـرار و مطالعات پیشرفت بانخست  های تحلیل که استیاد آوری  به الزم.گیرند می

 کـه اسـت ضـرورینیـز   نکتـه ایـن ذکـر. اسـت گشـته تر کامل موازی کدگذاری فرایند از استفاده
 ذهنیـت ایجـاد موازی، های کدگذاری انجام مدت، طوالنی و پیوسته درگیری طریق از پژوهشگران

 فراینـد مختلـف هـای بخش مستندسـازی ها، کدگـذاری و اسـناد بـه مکرر مراجعات رونده،پیش
 شده استخراج اصلی مفاهیم مورد در آنان نهایی تأیید و شوندگان مصاحبه به بازخورد ارائه و پژوهش

 . کنند لحاظ را کیفی های پژوهش در اعتبار معادل معیارهای تا اند داشتهتالش  ها؛ مصاحبه از
  
  ها یافته
 مفـاهیم ایـن پـاالیش بـا. یافتیم دست اولیه مفهوم ۶٠ به اولیه کدگذاری از بعد حاضر پژوهش در

. یافـت کـاهش مفهـوم ٢٣ بـه اولیه مفاهیم...) و مشابه موارد سازی یکسان تکراری، موارد حذف(
  . کردیم جایگذاری مقوله ۴ ذیل را موجود مفاهیم و شده محوری کدگذاری مرحله وارد سپس

 تمـام کـه دارد اشـاره ای عملی و نظری مبانی آن به مقوله این. است مدیریت اصول اول مقوله
 برنامـه و راهبـرد هدف، هر. گیرد می نشئت آن از و دارد تکیه آن بر دانشجویی بسیج مدیریت ارکان

 در عملـی هـر کـه اسـت طبیعـی. باشـد اساسی اصول این بخش تحقق امکان حد تا باید مدیریتی
  ؛شود می شمرده مردود اصول این با تناقض و تنافی صورت

 مـوارد ایـن از برخورداری که است مواردی به مربوط که باشد می مدیریت مقدمات دوم مقوله
 دانشـجویی بسـیج در مدیریت موارد، این تأمین بدون و است دانشجویی بسیج در مدیریت  مقدمه

 تبـدیل خـود ضـد حتـی یـا خـود غیـر کارکردی به یا و شود نمی نائل خود اهداف به کلی طور به یا
  ؛شود می

 آنهـا حضـور بدون شاید که دارند مواردی به اشاره مدیریت، های مقوم عنوان تحت سوم مقوله
 کارکردهـا ایـن رسـیدن  کمال به الزاماً  ولی ؛دهد انجام را خود های کارکرد و وظایف بتواند مدیریت
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 کـردن  کامـل و رسـاندن  نهایـت بـه جـنس از هـا مقوم این جنس. است موارد این مینأت بر متوقف
  .است اهداف به کامل دستیابی برای مدیریت کارکردهای
 مجموعـه مـدیر دسـت در ابزار شکل به که دارد مواردی به اشاره و است مدیریت ابزار چهارم مقوله

 را ای خنثـی یـا بد خوب، نتایج است ممکن خود خودی به ابزار این. دارد قرار مجموعه بهتر کنترل برای
 دانشـجویی بسـیج در امـا باشند، اثرگذار متفاوت و مختلف شکلی به مجموعه هر در یا و باشند داشته
  .روند می به کار اهداف تحقق و ها برنامه اجرای برای مدیر، دست در ابزارهای ترین مهمعنوان  به

  
  نگاه یک در ها داده محوری و باز کدگذاری نتایج : ٢جدول

 توضیحی عبارات مفاهیم ها مقوله

  
  
  
  
  
  
  مدیریت اصول

  باشد پیشرو دانشگاه و جامعه در بایدبسیج جامعهدرپیشروبودن
وکاربههمزماناهمیت

 انسانینیروی
 نیست، بسیج هدفتنها صحیح به صورت و درستکارانجام

  .شود توجهنیز نیرو تربیت به باید همزمانبلکه

 دانشجویی بسیج های مأموریت و ها مسئولیتترینمهمازیکی  کادرسازی
  .است نظام برای کادرسازی

ترتبیتبههمزمانتوجه
 عمومیوتخصصی

 تربیت به همزمانطور به باید دانشجویی بسیجمسئوالن
  .کنندتوجه افراد تخصصی و عمومی

 تحرک به نیاز خودخاص های ویژگی دلیل به دانشجوییبسیج  سازمانی سیالیت
  دارد. نیرو انسانی تا ساختار از ابعاد همۀ درپویاییو

  رشد الگوی طراحی
 دانشگاهی و استانیملی، مختلف سطوح در دانشجوییبسیج
 و کنند طراحی اعضا فردی و جمعی رشد بومی مدل بتوانند باید

  .نمایند حرکت آن مطابق

  
  
  
  مدیریت مقدمات

  شناسی جایگاه
 و اسالمی مجموعۀ انقالب در دانشجویی بسیججایگاهشناخت

 و مؤثر نقش ایفای نیازهای پیش ترین مهم از یکی کشور،
  .استدانشجویی بسیج در هوشمند

 تعامل برقراری و کشور در مطرح مسائل به باالازکالننگاه  راهبردی دید
  پیرامون محیط به صحیح

گاهی  شرعی احکام به توجه  های حوزه در تشکیالت در متداول شرعی احکامبهآ
  ...و نظارت مالی، ارتباطی،

 دلیل به دانشجوییبسیج در نیاز مورد مضاعفپشتکاروجدیت  جدیت
  آن نقشایفای محیط و ها ویژگی و ماهیت

  واقعی کار در نیروسازی

 حضور و گیرد می صورت واقعی کار در نیروسازی داشت توجه باید
 این با. است نیروسازی مقدمات تنها مطالعه و کارگاه و کالس در
 را افراد که باشند داشته دقت باید دانشجویی بسیج مسئوالن  دید

  .دهند آموزش فعالیت و کار واقعی محیط کارهای در

  افراد به احترام
 کار توانایی دانشجویی، بسیج خاص ماهیت و هاویژگیدلیلبه
 نیازهای پیش ترین مهم از یکی ابعاد، همۀ در افراد به احترام و

  .است دانشجویی بسیج در مدیریتیکار
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 توضیحی عبارات مفاهیم ها مقوله

  
  مدیریت های مقوم

  تنوع و تخصص بین تعامل
 نکته این به هم همزمان، طور به باید افراد بینکارتعریفبرای
 هم و بگیرند عهده بر را متنوعی وظایف باید افراد که کرد دقت

  .کنند تجربه را تخصصی امور افراداینکه

  عمومی افکار به توجه
 به توجه دانشجویی،بسیج در کار انجام مهم هایمسئلهازیکی
 همراه ها فعالیت همۀ در. است جامعه و دانشگاه در عمومی افکار
  .باشد کار سرلوحه بایدعمومی جریان ایجاد و عمومیافکارکردن

  ایثار
 یکعنوان  به دانشجویی بسیج خاص هایویژگیدلیلبه
 ایثار با همراه باید آن در مسئولیت ایدئولوژیک، و مردمی تشکل

  باشدبسیاری خودگذشتگی از و

  تشکیالتی اجتهاد

 مختلف های عرصهوجود دلیل به دانشجویی بسیجدرمدیریت
 که است زیاد سرعت به نیاز و پیچیدگی دارای آن فراوان و

 به نسبت به موقع واکنش ایجاد و درست و سریع گیری تصمیم
 بسیج مسئول دلیل همین به. است آن اقتضائات از محیط

 هر در دخیل مهم پارامترهای به نسبت بتواند باید دانشجویی
  .کند اقدام درست تصمیم اتخاذ به سرعتبهتصمیم

 تصمیمات در خداوندبه کردن اتکا تنها و خداوندبهکردنتوکل  توکل
  .مدیریتی های گذاری هدف و

  
  

  مدیریت ابزار

  زمان مدیریت
 و وظایف همۀ بهدادن اهمیت  و ها مسئولیتهمۀانجام

 بسیج، مسئول یک برای جمعی و شخصی های مأموریت
  .است کاربردی و درست زمان مدیریتنیازمند

  اطالعات گردش

 و وظیفه به توجهباافراد تمام نیاز مورد اطالعاتگرفتنقرار
گاهی با مجموعه افراد بین همگرایی آنها، جایگاه  آنها به دادن آ
 نیازهای ترین مهم از یکی تشکل وقایع و اتفاقات به راجع

  .رود میبه شمار تشکلی های مجموعه

  مشورت
 محصور مرتبط، افراد از گرفتن مشورت مشورت،درستانجام
 از صحیح گیری نتیجه و خاص نفر چند به مشورتی حلقه نکردن

  شده گرفته های مشورت

  نقدپذیری
 داشتن تشکیالت،مختلف انتقادات شنیدنسازوکارداشتن
 در موجود فکری مختلف های گروه از نظرات شنیدن به تمایل

  صحیح انتقادات به اثر دادن ترتیب و مجموعه

  خودکنترلی

 به نظر دقت داشتنو ضروری و عادی مواقعدرکنترلایجاد
 در مجموعه مسئول واکنش یک اوقات از بسیاری در اینکه
 افراد بین چه و نیروها بین چه ای گسترده اثرات تواند می تشکل

 .باشد داشته بیرونی

  
  گیری نتیجه
 نیز آن بالندگی و شکوفایی و است آمده وجود به مردم آفرینی نقش و حضور پایه بر اسالمی انقالب

 حضـور بـرای ساز زمینه بسترهای ترین اصلی از که مردمی های تشکل. است مردم به اتکای گرو در
 از متفـاوت و ویـژه ماهیتی که اند آورده وجود به را ها سازمان از نوعی خود اند؛ بودهدر جامعه  مردم
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 بیشـتر هرچـه ۀاستفاد راستای در نخست  گام ویژه، ماهیت این شناخت. دارند مرسوم های سازمان
 های تشـکل شـناخت و مطالعه دیگر، سویی از. است اسالمی جمهوری در مردمی های ظرفیت از

 های نظریـه و مـدیریت دانـش در اساسی تحولی ساز زمینه تواند می آن مدیریت ویژه نحوه و مردمی
 و مردمـی های تشکل مدیریتی های ویژگی شناسایی به زمینه پیش این با حاضر مقاله. باشد سازمان

  . است پرداخته دانشجویی بسیج مطالعه ویژه طور به
 نیازمنـد ها سـازمان سـایر بـا دانشجویی بسیج تشکل های تفاوت و ویژه ماهیت کامل شناخت

 بیـنش. اسـت داشـته عظـیم جریان این شروع بر سعی حاضر مقاله که است مفصلی های پژوهش
 را دانشـجویی بسـیج ماهیـت بررسـی و تحلیـل که دهد می نشان پژوهش اینهای  یافته از حاصل

 هـر مردمی تشکل این ویژه ماهیت بیشتر هرچه شناخت برای. داد قرار اصلی الیه چهار در توان می
 دسـت تر خـالص شـناختی و تر ناب مواردی به کند نفوذ زیرین های الیه به بتواند پژوهشگر که قدر
. کنـد بررسـی و تحلیـل الیه همان معنایی بافت مبنای بر را خود مشاهدات توانست خواهد و یافته

 آن بـر دانشجویی بسیج بودِن   »سازمان« فراخور به که است هایی ویژگی به مربوط الیه ترین سطحی
 به که دارند قرار هایی ویژگی دوم الیه در. هاست سازمان سایر با مشترک آن، در و است شده عارض

 دانشـجویی بسـیج شـناخت سوم الیه. شوند می مربوط دانشجویی بسیج بودِن  »اسالمی سازمان«
 است شده عارض دانشجویی بسیج بر »بودن مردمی تشکل« ِقَبل از که است هایی ویژگی به مربوط

 »بـودن  بسیجی« به مربوط که یافت دست توان می هایی ویژگی به شناخت، نهایی سطح در نهایتاً  و
 انجـام مردمـی، های تشـکل و مرسـوم های سـازمان بـین تطبیقـی مطالعـات. شـود می تشکل این

 متـون انتقـادی بـازخوانی و مردمـی های تشکل از تر عمیق درکی کسب برای نگارانه مردم های روش
 اسـت هـایی روش جمله از مقاله این در شده طرح های دیدگاه مبنای بر ها سازمان و مدیریت دانش
  .شود استفاده تواند می بعدی کارهای در مطالعاتی چنین به بخشیدن غنا برای که

 از کـه ای وظیفـه انجـام برای و خود درونی های انگیزهبراساس  فرد هر دانشجویی، بسیج تشکل در
 های سازمان برخالف مردمی تشکل این در. یابد می حضور تشکل در داند می بدان متعهد را خود درون

 کنـد می مطـرح) ١٩۴٨( 1بارنارد چستر که ها مشارکت وها  مشوق توازن منطقبراساس  نه افراد مرسوم،
 قـدرت بـا متنـاظر را حالتی چنین بتوان شاید. یابند می حضور سازمان در محوری تکلیفبراساس  بلکه

. دانسـت) ١٩٧۵(اتزیـونی  امیتـای سـازمانی های وابسـتگی انـواع بنـدی طبقه در شده مطرح هنجاری
 مطـرح گیرنده تصـمیم و اطالعاتی فردی، میان کلی دسته سه در را مدیریتی نقش ده) ١٩٩٠( 2مینتزبرگ

 بـه حاضـر مقالـه مـدیریتی ابزارهـای مقولـه در توان می تقریباً  را ذکرشده اطالعاتی های نقش. سازد می
                                                           
1. Chester Barnard 
2. Henry Mintzberg 
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 زدا، آشوب منابع، دهنده تشخیص جمله از گیرنده تصمیم های نقش از بسیاری دیگر طرف از. دید وضوح
. اسـت شده ذکر مدیریت های مقوم و مفدمات های مقوله در غیرمستقیم و مستقیمطور  ... بهو کارآفرین

 اصـلی مقولـه سـه در را دانشـجویی بسـیج در رهبری برای الزم های قابلیت) ١٣٩۵( زلقی و آبادی شاه
 ذکرشـده موارد. اند داده قرار رفتاری و عملی های مهارت و فکری توانایی و دانش شخصیتی، های ویژگی
 متنـاظر حاضـر مقاله در ذکرشده مدیریتی اصول از بخش با توان می را فکری توانایی و دانش مقوله ذیل

 ابزارهای در کاملطور  به حاضر مقاله در نیز شده اشاره رفتاری و عملی های مهارت به همچنین و دانست
 بســیج عملکــرد الگــوی) ١٣٩۵( فــرد کمیلی و آبــاد بلوک طهماســبی. اســت شــده پرداختــه مــدیریت
 را پژوهشـگران ایـن های یافته اصلی محورهای. اند کرده ارائه را رهبری معظم مقام دیدگاه از دانشجویی

 ابعاد در روشنی به که دانست حاضر مقاله در ذکرشده اصلی مقوله ۴ تمام بر حاکم روح مثابه به توان می
  . است متبلور خواننده برای آن مختلف
 دیگـر داننـد می هـدف یـک بـه متعهد را خود مدیران و افراد همه که آنجا از سازمانی چنین در
 هـر آن از بـاالتر بلکـه و ندارد وجود سازمانی و فردی اهداف و فردی ن میا اهداف تعارض از خبری
 اهـداف تحقـق در را خـود سـهم کـه دارد تـالش دیگـران، با معنوی و درونی مسابقه یک در فردی

 چنـین. رسـاند یـاری وظایفشان بهتر هرچه انجام در نیز را دیگران همچنین و سازد بیشتر سازمانی
 و چابکی همچنین و راهبردی دیدگاه کسب محیط، وضعیت مختلف ابعاد دائمی رصد با سازمانی
 و عملکـرد توانـایی که است مختلفی های عرصه در جهادی حضور دار طالیه عملکرد؛ در انعطاف
 در که بزرگی و کوچک کارکرد هر کنار در دانشجویی بسیج تشکل. باشد داشته را آن در آفرینی نقش
 کـه دانـد می خود برای فراکارکردی را سازی انسان است، کرده تعریف خود برای مختلف های زمینه
 بیـرون یـا درون در فـرد هـر که بیانجامد بدانجا نهایتاً  باید تشکل این در کارکردی و تالش هر ثمره

 نهایـت در. کنـد پیشـرفت شـدن  کامـل انسان سمت به قدم یک جامعه روح کلی طور به و سازمان
 بـه توجه با مختلف سطوح در دانشجویی بسیج آموزشی های دوره محتوای تدوین جمله از مواردی
 بـا مردمـی، های تشـکل مدیریت  حوزه پژوهشگران و دانشجویان تعامل حاضر، پژوهش های یافته

 تعریـف همچنـین و مردمـی های تشـکل مدیریت بومی  دانش تولید برای دانشجویی بسیج سازمان
 بانک تشکیل برای دانشجویی بسیج های حوزهن مسئوال از دانش مدیریت و نگاری تجربه های پروژه

  . دانست حاضر مقاله پیشنهادات جمله از توان می را مردمی های تشکل اداره دانش و تجربیات
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