
 

 

 



 

 مأموریت راهبردهای جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
 

  نوع مقاله: پژوهشی

مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی 

 اسالمی ایرانی پیشرفت

 3، مرتضی زمانیان2، سیدمحمد صادق امامیان1ضا حدادیعلیر

 چکیده

های اجتماعی که نقشی مؤثر در تحوالت  ترین جنبش بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مهم

گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش دارد، نیازمند هدف گذاری 

های  شخص است که توان عظیم دانشجویان را در عرصههایی م ها و برنامه دقیق، تعیین استراتژی

های تعیین شدۀ  های آنان را در مسیر ایفای رسالت مختلف علمی و عملی به کار گیرد و ظرفیت

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت هدایت نماید. با تفطن به ماهیت این جنبش دانشجویی که مبین 

ست، اهمیت تدوین مأموریت دوچندان خواهد شد. های داوطلبانه غیرانتفاعی ا های سازمان ویژگی

مقاله حاضر بررسی مأموریت موجود بسیج دانشجویی و ارائه مأموریت مطلوب آن است، که  هدف

المللی، تحلیل سیستمی و  های داوطلبانه بین کیفی، بر اساس مطالعه تطبیقی با سازمان روشمبتنی بر 

های  . مدل کلی در نظر گرفته شده ترکیبی از مدلنظرات خبرگان و ذینفعان انجام پذیرفته است

سازی آن در بسیج  های مختلفی تغییرات الزم به منظور بومی  برایسون و هکس بوده که در قسمت

آفرینی عمومی،  های چهارگانه تربیت نیرو، نقش آنکه، مأموریت نتیجهدانشجویی اعمال شده است. 

 دانشجویی پیشنهاد گردیده است.آفرینی تخصصی برای بسیج  رشد تخصصی و نقش

های غیر انتفاعی، تدوین مأموریت، الگوی اسالمی ایرانی  بسیج دانشجویی، سازمان های کلیدی: واژه

 ریزی استراتژیک، جنبش اجتماعی پیشرفت، برنامه
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

از پیروزی سال دارد. این جنبش تا پیش  08ای بیش از  جنبش دانشجویی در ایران، سابقه

گرا و لیبرال بوده است. تسخیر  انقالب اسالمی تحت تأثیر سه جریان فکری چپ، اسالم

و  1331توسط دانشجویان پیروی خط امام، انقالب فرهنگی سال  1330سفارت آمریکا در 

های جنبش دانشجویی و تکوین رسمی بسیج  سبب دگرگونی در مأموریت 08های دهه  فتنه

شد. امام خمینی)ره( در ایده تشکیل بسیج دانشجو و طلبه  01سال  دانشجویی در دی ماه

طالب علوم  ها، بسیج دانشجو و طلبه است. ترین تشکل امروز یکی از ضروری»فرمایند:  می

ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند  دینی و دانشجویان دانشگاه

« باشند.« نه شرقی و نه غربی»مرکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر  و فرزندان بسیجیم در این دو

(.  اما بسیج دانشجویی در طول چهار دهه گذشته بعد از انقالب اسالمی شاهد 2/1/06)

و شرایط بعد از جنگ تحمیلی، سبب غلبه حاکمیت رویکرد  68است. اوایل دهه  تحوالتی بوده

مسئوالن خرد و کالن نظام را به معنای زیر سؤال  توجیهی بر این تشکل شده و انتقاد به برخی

-سازی و تکنوکراسی و غیر سیاسی نمود. لذا خنثی رفتن اصل نظام جمهوری اسالمی تفسیر می

(. اما روی کارآمدن 13/0/1362شدن دانشجویان، سبب واکنش رهبری به این وضع شد )

ردن اندیشه امام های دانشجویی و محدود ک زدگی تشکل دولت اصالحات سبب سیاست

های میدانی شدید شد. روند تبدیل  آفرینی ها و نقش خمینی ذیل جریانات حزبی و تنش

های دانشجویی به بازوان سیاسی احزاب و مشاجرات فکری بسیج دانشجویی با  تشکل

تداوم داشت.  08های روشنفکرانه و سکوالر به مبانی انقالب اسالمی تا اواسط دهه  هجمه

بر بسیج  08خواهی در اواخر دهه  طلبی و عدالت یر فضای کشور، گفتمان استقاللواسطه تغی به

نیز شاهد تغییر گفتمان غالب سیاسی بسیج به گفتمان جهاد  18دانشجویی غالب شد. دهه 

 است. محور بوده بنیان و مسئله گری دانش علمی و مطالبه

هایش با سایر نهادهای  اوتبا توجه به اقتضائات، جایگاه و رسالت جنبش دانشجویی و تف

تواند  ی مؤثرترین کنشگران الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، که می رسد از جمله نظر می موجود، به

اما متأسفانه  با قبول مسئولیت این فرایند، وضعیت فعلی را دگرگون سازد، همین جنبش باشد.
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های  نظام فعالیت پیادهتوجه بوده و گاهی  های دانشجویی، تاکنون به چنین مهمی بی جنبش

جناحی، گاهی درگیر کارهای تخصصی و کارشناسی مقلّدانه و اغلب در فضای رخوت و 

های دانشجویی به دلیل اقتضائات دوران دانشجویی و سبک  اند. معموال تشکل عملی بوده بی

ل مشکالت مدیریتی، تعام شوند. ای اداره می زندگی خاص خود، بطور بی نظم و ساخت نایافته

های داخل دانشگاه، جذب نیروی ورودی، استفاده از  با بدنه مدیریتی دانشگاه و سایر تشکل

ها، تخصیص متناسب بودجه، موازی کاری و  تجارب و مدیریت دانش، رسیدن به اولویت

 توان با ارائه یک برنامه راهبردی، بر آن فائق آمد. روزمرگی و... از جمله مشکالتی است که می

ها، بسیج  نگر به رده بندی انواع سازمان کارایی جنبش دانشجویی با نگاهی کل برای بهبود

های داوطلبانه غیرانتفاعی به شمار آورد. به طور کلی  توان در گروه سازمان دانشجویی را می

ای دیرینه دارد و از دیرباز  های داوطلبانه در کشورهای مختلف دنیا سابقه تشکیل سازمان

ها بوده  ماعی و فرهنگی جوامع گوناگون، محرك پیدایش این گونه سازماننیازهای مختلف اجت

های خود اقدام به تشکیل  ها و ایده ها برای محقق ساختن ارزش است. همچنین بیشتر دولت

اند تا نیروها و استعدادهای کل جامعه را در جهت نیل به  های داوطلبانه عمومی نموده سازمان

ها که منبع تحرك جامعه  جنبش و تحرك در آورند. این سازمان های خود، به اهداف و آرمان

های اخیر  شوند، نقش مهمی را در تکوین راهبردهای اجتماعی دارند. در سال محسوب می

های غیر انتفاعی و داوطلبانه، توجه زیادی را  ریزی استراتژیک برای سازمان موضوع برنامه

ریزی استراتژیک  زمینه انجام شده است. برنامه برانگیخته و مطالعات و پژوهش زیادی در این

ها قرار  ها را در اختیار مدیران ارشد این سازمان ای از مفاهیم، ابزارها و رویه تواند مجموعه می

دهد که توسط آن بتوانند به اهداف سازمان در یک فضای متغیر پیرامونی دست یابند. 

ای نیل به اهداف عالیه سازمان به شمار ریزی استراتژیک، در حقیقت نقشه راهی بر برنامه

ها، گستردگی  آید. به طور خالصه، دالیلی همچون باال بودن سطح انتظارت از این سازمان می

ها، منابع  نفعان و مخاطبان سازمان، حساسیت سیاسی و اجتماعی باالی این سازمان طیف ذی

از جمله دالیلی است که ضرورت  مالی محدود و نیز تاثیرپذیری زیاد از محیط متغیر پیرامونی

 کند.  های داوطلبانه را دو چندان می ریزی استراتژیک در سازمان برنامه
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های تدوین ماموریت  در این مقاله مأموریت مطلوب بسیج دانشجویی بر اساس، گام

 موجود، مطالعات تطبیقی، مطالعات سیستمی و نظرات خبرگان تدوین شده است.

 تحقیقهای  اهداف و پرسش. 2

ها جهت راهبری بهینه بسیج دانشجویی در  ای راهبردی و تدوین مأموریت رسیدن به برنامه

 تحقق منویات الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 تدوین مأموریت مطلوب بسیج دانشجویی هدف اصلی:

: تدوین مأموریت موجود بسیج دانشجویی، مطالعه تطبیقی بسیج دانشجویی اهداف فرعی

 ی داوطلبانه غیرانتفاعی، کارکردهای بسیج دانشجویی با تحلیل سیستمیها با سازمان

 پیشینه تحقیق. 3

در حوزه راهبردی سازمان بسیج دانشجویی، هیچ مقاله یا کتاب مشابهی یافت نشد. لکن نوزده سند 

-توان ضعفسیاستی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس بیان مسئله این تحقیق به طور کلی می

گانه مشترك زیر را ویژگی غالب این تحقیقات برشمرد: عدم مشارکت فعال ذینفعان های ده

های قابل اتکا علمی، نبود تجربه موفق در اجراء و عدم استفاده از تیم سازمان، عدم وروری

های  ای، طوالنی شدن بیش از حد زمان پروژه، تغییر شرایط محیطی، عدم استفاده از مدل حرفه

ها، عدم اعتقاد سازمانی به تدوین بندی استراتژیی و اجرائی نبودن، عدم سطحگوی مناسب، کلی

 های بسیج دانشجویی.ها و استراتژیها در تعیین مأموریتاستراتژی، استفاده نکردن از همه ورودی

 مالحظات نظری. 4

 شود. مالحظات نظری در دو بخش تعریف مفاهیم و چارچوب مفهومی تبیین می

 فاهیم. تعریف م4-1

 . مأموریت1

های مشابه  مقصود از مأموریت، بنیادی منحصر به فرد است که سازمان را از سایر سازمان

نماید.  سازد و دامنة فعالیت آن را بر حسب خدمات، محصوالت و مخاطبان تعیین می متمایز می
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، در هر مأموریت باید پنج نکته مورد بحث قرار گیرد: فلسفه وجودی، مخاطبان، گستره

 محصوالت و خدمات، شایستگی کلیدی. 

های انتفاعی  و در سازمان« مأموریت محوری»های غیرانتفاعی  به طورکلی در سازمان

گیرد. هدف از تعریف رسالت سازمان مشخص کردن  ریزی قرار می اساس برنامه« سودمحوری»

نمایند  یت میهای سازمان را هدا هایی است که فعالیت اهداف سازمان و نیز فلسفه و ارزش

(. دیدگاه کنونی درباره مأموریت سازمان ریشه در رهنمودهایی دارد که 1100)برایسون، 

نامند. وی معتقد است که طرح  می« پدر مدیریت نوین»ارائه نموده است که اغلب او را  1دریکر

در همین «. مأموریت ما چیست؟»مترادف با این سؤال است که « فعالیت ما چیست؟»پرسشِ 

استا بیانیه مأموریت سازمان جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از ر

شود و آن بیان کننده علت وجودی سازمان است. بیانیه  های مشابه متمایز می مقصود سازمان

بیان مقصود، بیان فلسفه، بیان باورها، بیان اصول سازمان، بیان  ،2مأموریت گاهی گزاره اعتقادات

 (.1116نماید )دیوید،  ای است که سازمان را معرفی می ندازهای سازمان و یا گزارها چشم

 . جنبش دانشجویی2

برد منافع  شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پیش جنبش اجتماعی در اصطالح جامعه

ی نهادهای رسمی است.  مشترك، یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه

های گوناگون به تغییر در  جتماعی است که در ابعاد مختلف و اندازهای ا جنبش، پدیده

های مختلف  شود. جنبش بندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر می ترکیب

های کارگری، روستایی، شهری، زنان، محیط زیست، صلح، دانشجویی،  اجتماعی شامل جنبش

های اجتماعی با دو پرسش سروکار  ششوند. جنب حقوق مدنی، سیاهان، ضد جنگ و ... می

دارند: جامعه چرا باید سازماندهی شود؟ بهترین راه بازسازماندهی آن در صورت لزوم 

چیست؟ پرسش اول متضمن آن است که ترتیبات موجود اجتماعی، حداقل از دید کسانی که 

متفاوتی از های  خواهند تغییر ایجاد کنند، مطلوب نیست. در پاسخ به سؤال دوم هم روش می
                                                           
1
. Draker 

2
. Creed Statement 
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(. بهترین تعریف جنبش دانشجویی 3ص.  1311شود )مشیرزاده,  اقناع تا اجبار دربرگرفته می

ای از  دهد. تشکل مجموعه های دانشجویی خود را نشان می امروزه، در مصداق تشکل

شان  مند است که عالوه بر فعالیت روزمره و وظایف علمی که بر عهده دانشجویان دغدغه

آیند. هدف  های مختلف مذهبی، فرهنگی، سیاسی، صنفی و ... گِرد هم می است، در حوزه

سازی، مطالبه و اقدام برای تغییر در وضع موجودی است که در دانشگاه  ایشان ترویج، گفتمان

هایی  آفرینی در قالب کوشند چنین اهدافی را با نقش پندارند. ایشان می یا جامعه نامطلوب می

طالعاتی، فضای مجازی، هیأت، نشریه، اردو، رسانه، تجمع، تحصن و های م چون همایش، حلقه

... برآورده سازند. بسیج دانشجویی، انجمن علمی، شورای صنفی، انجمن اسالمی، جنبش 

های  خواه، انجمن مستقل، جامعه اسالمی و دفتر تحکیم وحدت از جمله تشکل عدالت

 های ایران هستند. دانشجویی در دانشگاه

 غیر انتفاعی سازمان. 3

شود.  بندی می های کشور به سه دسته عمومی، خصوصی و بخش سوم دسته سازمان مجموعه 

توان به دو دسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرد. یک  ها را می از نظر اهداف، سازمان

توان به آن نام عمومی بنگاه  کند و می با هدف کسب سود مادی فعالیت می 1سازمان انتفاعی

گیرند. یک  های تجاری دولتی و خصوصی در این رده قرار می طالق کرد. تمامی شرکترا ا

 2سازمان غیرانتفاعی
(NPO) سازمانی است که هدف اصلی آن حمایت از عالیق و ،

های غیرانتفاعی بسیار وسیع  های یک گروه یا عموم مردم است. دامنه فعالیت سازمان خواسته

های خیریه را در بر  سیاست، مذهب، پژوهش و فعالیت هایی مانند آموزش، است و زمینه

های  گیرد. محققان پس از بررسی تعاریف مختلف، معیارهایی را برای معرفی سازمان می

غیردولتی برشمردند: سازمان یافتگی، خصوصی بودن )غیر دولتی بودن(، خودگردانی و 

 استقالل، توزیع غیرانتفاعی، داوطلبانه بودن.

                                                           
1 . For-profit organization 
2 . Non-profit organizations 
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 ی سازمانیریز برنامه. 4

است از تعریف اهداف کمی و کیفی سازمان، ایجاد یک استراتژی کلی،  ریزی عبارت برنامه

ها. پس  ها برای تلفیق و هماهنگی فعالیت برای دستیابی به آن، تدوین سلسله مراتبی از برنامه

رسید(  ریزی به اهداف )آنچه که باید انجام گیرد( و نیز به ابزار )چگونه باید به هدف برنامه

شوند و به فراخور هر وضعیت به گونه  ها برای مقاصد متنوعی تنظیم می شود. برنامه مربوط می

ریزی  پردازند: برنامه ریزی می ها به سه دسته برنامه گیرند. معموالً سازمان متناسب آن شکل می

 ریزی تخصصی. ریزی عملیاتی، برنامه کالن، برنامه

گیری  سطح کالن سازمان معموالً مبنایی بوده و جهت های انجام شده در  ریزی برنامه

ها متداول  ریزی کالن که در سازمان نمایند. دو نوع برنامه های سازمان را مشخص می  فعالیت

 ریزی استراتژیک. ریزی بلندمدت و برنامه است عبارتند از: برنامه

 ریزی استراتژیك ریزی بلندمدت در مقابل برنامه (: برنامه1جدول )

وع ن

 ریزی برنامه
 خصوصیت، ویژگی و مفروضات اصلی

ریزی  برنامه

 بلندمدت

ای است، روندها و شرایط فعلی ادامه پیدا  ه ریزی فرآیندی دور بینی است، برنامه آینده قابل پیش

های هر سال باید بطور متوالی برای دستیابی به   تر وجود دارد و فعالیت کند، یک آیندۀ محتمل می

 هایی قرار داریم؟ ند، سئوال اصلی: اکنون در چه فعالیتآن تنظیم شو

ریزی  برنامه

 تژیكااستر

ها و شرایط جدید ممکن  ریزی فرآیندی پیوسته است ، روند بینی است، برنامه آینده غیر قابل پیش

شود و  ترین شرایط آینده درنظر گرفته می است رخ دهد، چند سناریو )یک طیف( از محتمل

شوند، سئوال اصلی: چه  تنی بر ارزیابی وضعیت سازمان در حال حاضر تعیین میها مب استراتژی

 دهیم؟ های درستی را انجام می  هایی را باید انجام دهیم؟ و آیا اقدامات و فعالیت فعالیت

 .  چارچوب مفهومی4-2

 همرحل چندین از معموالً که است سیستماتیک فرآیندی سازمان یک در استراتژیک ریزی برنامه

 تدوین و گذاری هدف سازمان، داخلی و خارجی محیط سازمان، بررسی مأموریت شامل تعیین

 ها آن ارزیابی و نیز ها استراتژی اجرای با فوق مراحل صورتیکه در شود. می تشکیل ها استراتژی
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ریزی استراتژیک با هدف تعیین  گیرد. برنامه می شکل استراتژیک مدیریت فرآیند یابد، ادامه

ها و  ها و تهدیدهای محیطی را از یکسو و قوت های راهبردی سازمان، فرصت گیری جهت

ریزی استراتژیک  توان برنامه دهد. می های سازمانی را از سویی دیگر مورد توجه قرار می ضعف

ها و الزامات هر  های درونی و ارزش را فصل مشترك الزامات محیطی، منابع و توانمندی

ریزی راهبردی توازنی بین محیط  (. در واقع برنامه1300و زمانیان،  سازمان دانست )امامیان

نیا و دیگران، کند )رحیم خارجی و داخلی برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار ایجاد می

گیری درباره موضوعات مهم سازمان  (. مدیریت استراتژیک تنها با مسائلی نظیر تصمیم1311:2

شود نیز روبرو است  ه که آیا استراتژی به خوبی اجرا میسروکار ندارد، بلکه با این مسئل

ریزی استراتژیک باید هشت مرحلة  معتقد است در فرآیند برنامه 1(. برایسون1111)جانسون، 

ریزی  . حصول توافق درباره فرآیند برنامه1اصلی ذیل به ترتیب مورد توجه قرار گیرد: 

. روشن ساختن 3های سازمانی،  ورها و تکلیف. تعیین و شناسایی دست2استراتژیک و آغاز آن، 

. ارزیابی 3ها و تهدیدها(،  . ارزیابی محیط خارجی )فرصت1مأموریت و ارزشهای سازمانی، 

. شناسایی مسائل استراتژیکی که سازمان با آنها مواجه 0محیط داخلی )نقاط ضعف و قوت(، 

. برقراری دیدگاه سازمانی 0ک، . تنظیم استراتژ یهایی برای مدیریت مسائل استراتژی6است، 

گیری و ارزیابی در  کارساز برای آینده. برای انجام صحیح و کامل هر مرحله باید اقدام، نتیجه

ریزی  هر یک از مراحل صورت پذیرد. بر این اساس پس از توافق مقدماتی دربارۀ برنامه

رار گرفته که از ها مورد بررسی ق استراتژیک، تکالیف، دستورها، فلسفة وجودی و ارزش

(. 1100گردد )برایسون،  مجموع اطالعات به دست آمده مأموریت سازمان تدوین می

ریزی عملیاتی  باشد و دارای پیوستاری از برنامه ریزی یکی از وظایف حیاتی مدیریت می برنامه

ها، مأموریت، چشم  تا تفکر استراتژیک است. تفکر استراتژیک به بررسی چهار مقولة ارزش

پردازد. به عبارت دیگر از دیدگاه او تفکر استراتژیک به معنی تبیین  داز و استراتژی میان

 (.1113باشد )موریسی،  ارزشها، مأموریت، چشم انداز و استراتژی می

                                                           
1 . Bryson 
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های قبلی و رفع نواقص آنها برای استفاده   مدل برایسون نتیجه بررسی خصوصیات مدل

ت. این مدل شامل یک فرایند پیوسته و تکرارپذیر های عمومی و غیرانتفاعی اس  در سازمان

یابد.  باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می می

تواند در بازنگری یا  باشد که نتایج حاصل از هر مرحله می این فرایند دارای ده مرحله می

لبته مراحل هشت، نه و ده مراحلی تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرد. ا

باشند. این مراحل عبارتند  های تدوین شده می  سازی، اجرا و کنترل استراتژیمربوط به پیاده

.تبیین مأموریت، 3.شناسایی و ارزیابی وظایف، 2.آغاز فرآیند و دستیابی به توافق اولیه، 1از: 

شناسایی نقاط قوت، نقاط  .ارزیابی محیط داخلی و خارجی و1ها،  انداز و ارزش چشم

.تدوین استراتژی و برنامه 0.شناسایی موضوعات استراتژیک، 3ها و تهدیدها،  ضعف، فرصت

انداز موفقیت  .ترسیم چشم0ها و تصویب آنها،  ها و برنامه .مرور استراتژی6استراتژیک، 

ها،  ا و برنامهه سازی و اجرای استراتژی .پیاده1ها،  ها و برنامه سازمان در اجرای استراتژی

 .ارزیابی و بازبینی فرآیند و اجرای آن.18

ریزی راهبردی سازمانی و  های مختلف توصیه شده در ادبیات نظری برنامه بر اساس مدل

 (Hax)ریزی راهبردی هکس  های مختلف، مدل تلفیقی برنامه سازی مدل نیز تجربه اجرا و پیاده

تدوین مأموریت به عنوان مدل مفهومی تحقیق  با تغییراتی در فرآیند (Bryson)و برایسون 

ها در سه سطح سازمانی،  شود. بطوریکه بر اساس مدل هکس استراتژیحاضر پیشنهاد می

شود و در سطوح واحدهای استراتژیک ای تدوین میو واحدهای وظیفه 1واحدهای استراتژیک

گرفت. مدل مفهومی مورد  محور برایسون مورد استفاده قرار خواهد -مدل موضوع  ای،و وظیفه

 ( نشان داده شده است.1نظر در شکل )

                                                           
1  SPU 
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 : مدل مفهومی تدوین برنامه راهبردی سازمان بسیج دانشجویی1شکل 

نظر به اهمیت مأموریت سازمان در فرآیند تدوین برنامه راهبردی، مدل پیشنهادی در 

 ( نمایش داده شده است:2تدوین مأموریت مطلوب سازمان در شکل )

 
 : مدل پیشنهادی در تدوین مأموریت مطلوب سازمان2کل ش

ای است که مواردی مانند فلسفه وجودی  طورکلی مأموریت سازمان بسیج دانشجویی بیانیه به

سازمان، حوزه جغرافیایی فعالیت و محصوالت و خدمات ارائه شده توسط آن، همچنین مخاطبان 

البته الزم به ذکر است در ضمن این فرآیند گردد.  های کلیدی سازمان در آن مطرح می و مزیت

سنجیخبره تدوین مأموریت  تحلیل سیستمی 
 موجود

 مطالعه تطبیقی
بررسی فرامین و 

 الزامات

 گیری مأموریت مطلوب پیشنهادیشکل

 و خارجی اخذ نظرات ذینفعان داخلی

 اصالح و تدوین مأموریت

 پیشنهادی توسط مسئوالن سازمان

 بررسی شکاف
 مأموریت موجود

 و مستندات حقوقی
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شود.  ذینفعان داخلی و خارجی سازمان شناسایی و نحوه تعامل با آنها تا انتهای فرآیند تعیین می

های  توان با استفاده از نظرات و انتظارات ذینفعان به تبیین مأموریت پرداخت. طبق گام سپس می

 شود: طلوب شناسایی و ارائه میمرحله زیر مأموریت م 0ذکر شده، با انجام 

 تدوین مأموریت موجود .1

ریزی، شناخت وضع موجود است. تدوین مأمورت موجود به  اولین قدم در هر نوع برنامه

است:  الف( فلسفه تشکیل سازمان بسیج  های زیر  طور مشخص به دنبال پاسخگویی به پرسش

انشجویی چیست؟ ج( دانشجویی چیست؟ ب( قلمروهای اصلی فعالیت سازمان بسیج د

مخاطبان سازمان بسیج دانشجویی و حوزه فعالیت آن چیست؟ د( وجه تمایز یا شایستگی 

 کلیدی این سازمان چیست؟

 بررسی فرامین و الزامات  .2

تواند پشتوانه تدوین مأموریت باشد، الزاماتی است که توسط  تردید یکی از منابعی که می بی

اند. بررسی این  ه و در طی زمان بر سازمان حاکم شدهمراجع ذیصالح باالدست تدوین گردید

های موجود بر  نماید، محدودیت که مأموریت مصوب را مشخص می مستندات، عالوه بر این

های  سازد. با توجه به ویژگی ریزان مشخص می سر راه تدوین مأموریت مطلوب را برای برنامه

که به دستور مستقیم امام خمینی  خاص بسیج دانشجویی به عنوان یک سازمان ایدئولوژیک

فرامین و رهنمودهای این دو بزرگوار به   گردد، تشکیل و ذیل توجهات خاص رهبری اداره می

 گیرد. عنوان الزامات حرکت این سازمان مورد توجه قرار می

 مطالعه تطبیقی .3

لعه مورد نظر باشد. بر این اساس در مطا مطالعه تطبیقی، اساساً به معنی یادگیری از دیگران می

های خاص بسیج دانشجویی به بررسی الگوها و تجربیات سایر  ضمن تأکید بر ویژگی

 پردازیم.  های مشابه در کشور و جهان می سازمان
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 : فرآیند انجام مطالعات تطبیقی3شکل 

ها چیست؟  در این مطالعه به سه سؤال پاسخ خواهیم داد: الف( مأموریت اصلی این سازمان

که بخش مهمی از توجه و تمرکز   ها کلیدی و استراتژیک مورد توجه این سازمانب( مسائل 

ها در پاسخ به  ها را به خود معطوف کرده کدام است؟ ج( راهبردهای اصلی این سازمان آن

 مسائل پیش رو چیست؟ 

 تحلیل سیستمی  .3

عبارتند از: طورکلی دو نگرش عمده در حوزه تجزیه و تحلیل فرآیندها قابل تصور است که  به

نگرش خطی و نگرش سیستمی. در نگرش خطی، تجریه و تحلیل مبتنی بر الگوی خطی و در 

شود که مراحل یکی پس از دیگری و بدون بازگشت به  ای انجام می قالب مدلی چند مرحله

ها مبنای تجزیه و تحلیل قرار داشت. در طول  پذیرد. این نگرش سال نتایج مراحل قبل انجام می

های نگرش خطی، نگرش سیستمی شکل گرفت که در آن با مشخص شدن ضعفزمان 

ها مورد  های میان عناصر تأثیرگذار بر فرآیند موردی و نیز تعامالت چندگانه میان آن وابستگی

گیرد. در استفاده از رویکرد سیستمی، روش عمل چنین است که رفتار هر جزء   تأکید قرار می

گیرد، در حالی که این جزء با محیط خود کنش داشته و  ی قرار میتنها در زمینه کل مورد بررس

 (1313( و )موسوی و دیگران، 1112، 1دهد )هیچینز خود را با آن وفق می

 سنجی خبره .3

نظران آن حوزه،  ای از هر نوع که باشد، استفاده از نظرات صاحب بدیهی است که در هر مطالعه

اند. چه بسا تجربیات و راهنمایی که در منجر به پژوهشگر را به نتایج ارزشمندی خواهد رس

اند و یا موجب تسریع در فرآیند مطالعه  اصالح خطاهای شناختی در مسیر مطالعه شده

                                                           
1
. Hitchens 

معیارهای 
 انتخاب نمونه

انتخاب کشورهای 
 منتخب

تحلیل و بررسی 
کشورها و 

های مشابهسازمان  

های شناسایی مولفه
های مأموریت سازمان

 مشابه
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های  گیری از نظرات خبرگان همواره به عنوان یکی از ورودی اند. بر این اساس بهره گردیده

فته است. در این راستا تیم مشاور مورد تأکید در فرآیند تدوین مأموریت مورد توجه قرار گر

  های خبرگان حوزوی و دانشگاهی بهره ضمن برگزاری جلسات مختلف، از نظرات و ایده

 گرفته است. 

 تدوین مأموریت مطلوب پیشنهادی )بر اساس نتایج پنج مرحله قبل( .3

یج بندی نتایج مراحل قبل، پیش نویسی از مأموریت مطلوب سازمان بس در این مرحله با جمع

دانشجویی تدوین خواهد شد. این مأموریت عالوه بر اینکه با در نظر گرفتن مأموریتی که در 

های  پردازد تدوین خواهد شد، با استفاده از نظرات خبرگان و ایده حال حاضر سازمان بدان می

های مشابه و با رویکرد بر نقش سیستمی در نظام برگرفته از تجربیات مشابه در سازمان

گیرد را   ت تدوین خواهد شد که البته چارچوب قوانین و الزاماتی که سازمان را در بر میباالدس

 لحاظ خواهد نمود.

 اخذ نظرات ذینفعان داخلی و خارجی .3

ریزی راهبردی  شناسایی و تحلیل ذینفعان یکی از اقدامات اساسی در اجرای فرآیند برنامه

فرد، گروه   نتفاعی است. ذینفع عبارت است ازهای عمومی و غیرا ویژه در سازمان ها به سازمان

گیری سازمان  تواند بر خروجی، منابع و یا جهت یا سازمانی در داخل یا خارج سازمان که می

اظهار ادعا کرده و اعمال قدرت نماید و یا از طریق خروجی سازمان تأثیر پذیرد. بر این اساس 

و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار  مأموریت تدوین شده سازمان برای آن که از قابلیت

گردد، باید توسط ذینفعان سازمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. البته بدیهی است 

شان بر سازمان و همچنین میزان اثرپذیری  که نظرات ذینفعان بر اساس میزان قدرت اثرگذاری

 آنان از سازمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

ر تحلیل ذینفعان، تشخیص ذینفعان کلیدی سازمان است. دومین مرحله در اولین مرحله د

هایی است که ذینفعان برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار  این تحلیل، تعیین معیار
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های ذینفعان  دهند. سومین مرحله در این فرآیند سنجش میزان تطابق سازمان با معیار  می

بایست زمینه را برای بحث پیرامون مأموریت مطلوب سازمان   باشد. در این سه مرحله می  می

شوند. ذینفعان داخلی: فراهم نمود. الزم به توجه است که ذینفعان را به دو دسته کلی تقسیم می

هایی که درون مرزهای سازمان قرار داشته و در  همه افراد )کارکنان، مدیران و ...( و گروه

آیند. ذینفعان خارجی: همه  ی آن سازمان به حساب میگنجد، ذینفع داخل تعریف ذینفع می

هایی که خارج از مرزهای سازمان بوده و مصداق تعریف ذینفع هستند، ها و سازمانافراد، گروه

تحلیل نظرات ذینفعان داخلی طی جلسات مختلفی  شوند. می  ذینفع خارجی سازمان محسوب

( نشان 1تحلیل نظرات ذینفعان در شکل )پذیرد. فرآیند اخذ و در طی فرایند کار صورت می

 .داده شده است

 
 : فرآیند اخذ و تحلیل نظرات ذینفعان خارجی3شکل 

 اصالح، تأیید و تصویب مأموریت پیشنهادی توسط مدیران سازمان بسیج دانشجویی .3

پس از اخذ نظرات ذینفعان خارجی، مأموریت تدوین شده مورد بازنگری قرار گرفته و 

در آن به عمل آمد. بدیهی است مأموریت به دست آمده در این مرحله عالوه بر  اصالحات الزم

های علمی مورد توجه در مراحل قبل بوده، تا حد امکان مورد وثوق نظر  اینکه مبتنی بر شاخص

 . بینی نمود توان تا حد زیادی تحقق آن را در عمل پیش ذینفعان سازمان نیز قرار گرفته است و می

 قروش تحقی. 5

های کیفی، از نوع توصیفی تحلیلی؛ ابزار  در مقاله حاضر از پارادایم تفسیری و از دسته روش

برداری گلوله برفی؛ و  ای با تکنیک روش نمونه ای و مصاحبه آوری اطالعات، کتابخانه جمع

روش تجزیه وتحلیل داده خبره سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای تم استفاده شده 

های  ها و خالصه ن تحلیل شامل یک فرایند رفت و برگشتی مستمر بین مجموعه دادهاست. ای

اعمال اصالحات 

ماموریت الزم در 

  پیشنهادی

برگزاری جلسات و 

آوری اطالعات جمع  

تعیین ذینفعان 

کلیدی مورد 

 تعامل

شناسایی ذینفعان 

 خارجی 

بندی بر اساس اولویت

اثرگذاری و اثرپذیری هر 

 ذینفع خارجی
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آیند. نگارش تحلیل از ابتدای فرایند  هایی است که به وجود می کدگذاری شده و تحلیل داده

 یابد. شود و این فراگردی است که در طول زمان نیز ادامه می آغاز می

ی و اجرایی و تشکیالتی بسیج دانشجویی جامعه آماری در پژوهش حاضر خبرگان علم

 38شوندگان تعداد بیش از  های الزم برای مصاحبه بودند که با توجه به باالترین تنوع ویژگی

مصاحبه انجام گرفت تا به اشباع نظری رسیده شود. همچنین در برخی موارد بنا به ضرورت از 

است. در طی  العه، استفاده شدهروش دلفی و تشکیل جلسات گروهی نیز برای تقویت نتایج مط

مراحل، اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزۀ بسیج، دانشجو و سازمان بسیج دانشجویی، 

نظرانی که الزاماً دارای جایگاه حقوقی نبوده، اما از نظر شأن و رتبه علمی حائز اهمیت  صاحب

دانشجویی هستند، باشند، همچنین افرادی که دارای سابقه اجرایی در حوزه بسیج  و توجه می

شناسایی گردیدند. مبنای انتخاب افراد بر دو محور تخصص و تجربه و دید ساختاریافته و 

کالن بر موضوعات ماموریتی سازمان بسیج دانشجویی بوده است؛ تا نهایتاً به وسیله چالش با 

های  و پستها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی  ها در دانشگاه ای که سال افکار پویا و نظم یافته

 اند، بتوان به اهداف مقاله دست پیدا کرد. اجرایی سازمان بدست آورده

 های تحقیق یافته. 6

های مطالعه تطبیقی، ج.  های تحقیق در چهار بخش الف. تبیین مأموریت موجود، ب. یافته یافته

 شود. سنجی و ذینفعان ارائه می های خبره های تحلیل سیستمی و د. یافته یافته

 تبیین مأموریت موجودالف. 

پرسش اول مقاله مربوط به مأموریت موجود بسیج دانشجویی بود که از طریق مطالعه مطالعه 

اسناد باالدستی و مرور گزارشات سیستمی انجام پذیرفته است. اسناد مذکور شامل الگوی 

 های سیستمی سازمان بسیج های امام و رهبری و گزارش اسالمی ایرانی پیشرفت، فرمایش

 دانشجویی است.

 الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی .1

برخی ابعاد در مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای طراحی و تدوین مأموریت مطلوب 

 بسیج دانشجویی بیش از سایر ابعاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
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 توجه به ابعاد معنوی پیشرفت به جای تأکید صرف توسعه مادی 

  در ابعاد گوناگون فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماعمحوریت مشارکت مردم 

 های گوناگون پیشرفت به ویژه تفکر، منطق، بصیرت و علم توجه به عرصه 

 الگوی مأموریت مطلوب از نگاه امام و رهبری .2

رسد، از منظر امام خمینی و رهبری،  پس از احصاء محورها و تحلیل مقدماتی آنها به نظر می

 توان در دو عنوان کلی مطرح کرد: دانشجویی را میکارکرد و تکالیف بسیج 

 ، برای تشکیالت و اعضاء «رشد»و به عبارتی« ها کسب ویژگی» .1

های اساسی مورد نیاز نظام با توجه به  ، برای تشکیالت و اعضاء در عرصه«نقش آفرینی» .2

 خصوصیات دانشجویی.

دانشجویی در مورد این در ادامه طی یک پرسشنامه از مدیران و صاحبنظران سازمان بسیج 

نفر از مدیران و کارشناسان  18تحلیل نظرخواهی خواهد شد. در این پرسشنامه از حدود 

های کشور در  نفر از مسئوالن بسیج دانشجویی دانشگاه 28سازمان بسیج دانشجویی و حدود 

مه مورد صحت و سقم تحلیل مقدماتی سؤال شده است. اکثر قریب به اتفاق کسانی که پرسشنا

را تکمیل کرده اند، چارچوب مفروض را پذیرفته اند. سپس با تطبیق تحلیل مقدماتی و نظرات 

رسد که تحلیل مقدماتی ارائه شده صحیح  : به نظر می شود صاحبنظران نتیجه تحقیق ارائه می

 عنوان نتیجه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. فهم رهنمودهای امام و رهبری تواند به بوده و می

تواند مأموریتی شفاف و قابل دسترسی را  می« آفرینی نقش»و « ها کسب ویژگی»در چارچوب 

 برای سازمان بسیج دانشجویی تعریف کند.

 جانبه( ها )رشد همه کسب ویژگی. 2-1

های الزم برای دانشجویان، جهت حفظ و  امام و رهبری بارها بر رشد و بدست آوردن قابلیت

های دانشجویی و در  ید کرده و آن را بعنوان یک تکلیف از مجموعهتداوم انقالب اسالمی تاک

اند. رشدی که در عین دقت و عمق، همه جانبه باشد.  راس آنها بسیج دانشجویی مطالبه کرده
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رشدی در بعد شعور و معرفت اسالمی، رشدی در بعد تربیت و اخالق اسالمی، رشدی در بعد 

جهانی )اعم از سیاسی ، فرهنگی و ... (، رشدی در شناخت فضای موجود در اجتماع و جامعه 

های دانشجویی. بدون شک چنین رشدی  های الزم برای مجموعه ها و قابلیت بعد توانمندی

 های هر سازمانی قرار گیرد. ترین مأموریت عنوان یک تکلیف و از اساسی تواند به می

 آفرینی  نقش. 2-2

آفرینی در  های نقش هاست. تعیین حوزه آفرینی آن ترین اهداف هر جامعه و تشکلی نقش از مهم

توان به  های علم و سیاست و دینداری و خدمت را می مجموعه بسیج از نگاه رهبری در میدان

آفرینی عمومی که ویژگی  . نقش1بندی نمود.  آفرینی عمومی و اختصاصی تقسیم دو گونه نقش

تصاصی که متناسب با فضای آفرینی اخ . نقش2مشترك همه دانشجویان بسیجی است. 

 دانشجویی و رشته تحصیلی دانشجویان است. 

های داوطلبانه غیرانتفاعی از نگاه  های تعریف سازمان تطبیق بسیج دانشجویی با شاخص .3

 اسناد باالدستی

هایی برای  های داوطلبانه غیرانتفاعی که منجر به شاخص پس از بررسی مبانی نظری سازمان

های مورد  ها گردید؛ در این بخش از مقاله برآنیم که شاخص ز سازمانتمیز این گروه خاص ا

نظر را در مورد سازمان بسیج دانشجویی مورد بررسی قرار داده تا بر اساس آن میزان تطبیق 

 های تعریف شده تحقیق شود. با شاخص  این سازمان

ها  مشی ر تعیین خطترین نقش را د رسد مهم در این راستا به بررسی مستنداتی که به نظر می

پردازیم. با توجه به اینکه  نمایند، می های بسیج دانشجویی ایفا می انداز و مأموریت و چشم

دهی و هدایت و رهبری  بیانات و مکتوبات به جای مانده از امام خمینی و رهبری در جهت

مجموعه بسیج و به طور خاص بسیج دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار است، به ذکر 

پردازیم. عالوه بر  های انتخاب شده در مطالعه تطبیقی آتی می شواهدی دال بر تایید شاخص

 ایم که عناوین برخی از آنها عبارتست از: این، برخی قوانین مرتبط را نیز مورد توجه قرار داده
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شورای عالی انقالب  80/81/1301اصول کلی طرح نحوه تاسیس بسیج دانشجویی، )   -

 فرهنگی(؛

شورای  61/  18/ 13نامه اجرایی قانون تشکیل تقویت و توسعه بسیج دانشجویی، ) آئین  -

 عالی انقالب فرهنگی(. 

های مورد اشاره در  آید برخی از مستنداتی است که اشاره به شاخصه آنچه در ادامه می

 های داوطلبانه غیرانتفاعی دارد.  تعریف سازمان

 (23/1/66ای،  (، )خامنه3/3/01ای،  اهداف غیر مادی از فعالیت )خامنه 

 ای،  (، )خامنه13/0/02ای،  (، )خامنه10/3/02ای،  (، )خامنه1/1/60ای،  گرا بودن )خامنه آرمان

نامه اجرایی قانون تشکیل،  (، )آئین2/1/06(، )امام خمینی، 16/3/01ای،  (، )خامنه2/0/01

 تقویت و توسعه بسیج دانشجویی(

 (، 3/3/01ای،  (، )خامنه0/1/03ای،  (، )خامنه11/11/60ای،  ماهیت داوطلبانه )خامنه

اصول کلی، طرح نحوه تاسیس بسیج  1(، )بند 10/3/02ای،  (، )خامنه11/11/60ای،  )خامنه

 نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی( دانشجویی(، )آئین

 های سیستمی گزارش .3

مأموریت جاری سازمان بسیج دانشجویی چند  برای بدست آوردن مجموعه اطالعات مربوط به

ها و نواحی  کار دانشگاه دسته از مستندات سیستمی نیز بررسی شد: دسته اول شامل گزارش

مختلف سازمان بسیج دانشجویی است. البته به اذعان کارشناسان امر این گزارشات از قابلیت 

های مختلف کامالً منطبق با  در ردههای سازمان  استناد باالیی برخوردار نبوده و حوزه فعالیت

این گزارشات نیست. از طرفی مطالعات سیستمی نشان داده است که ضعف مستندسازی و 

های داوطلبانه و دانشجویی است که برای رفع آن  های سیستم امکان پایین ارزیابی از ویژگی

تنها منبع مکتوب هایی  های جایگزین استفاده کرد اما به هر حال چنین گزارش باید از روش

باشد که باید با رعایت مالحظات مورد استفاده قرار گیرد. دسته دوم  موجود در این زمینه می

 های ریزی دهد و شامل برنامه مستنداتی است که تلقی موجود از مأموریت را نشان می
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داف و های ارزیابی و مکتوباتی است که به منظور تبیین اه استراتژیک یا عملیاتی موجود، طرح

اند. دسته سوم شامل مستنداتی است که به ساختار سازمانی  وظایف بسیج دانشجویی تهیه شده

گیری  توان جهت ها می پردازد و با دقت در آن و شرح وظایف و مشاغل موجود در سازمان می

 مأموریتی سیستم را تا حدودی مورد ارزیابی قرار داد.

توان با ارائه یک  رحله قبل شناسایی شد، میبا جمع بندی مجموعه فعالیتهایی که در م

بندی نمود که  بندی مفهومی و در قالب ساختاری منطقی، مجموعه این فعالیتها را دسته جمع

تواند ما را به شناخت دالیل وجودی سازمان )البته با  ها پس از چند مرحله می بندی این دسته

های جاری  این اساس، مجموعه فعالیتتوجه به وضعیت جاری سازمان( رهنمون سازد. لذا بر 

های مختلف سازمان در قالب ساختاری منطقی و در چند مرحله  شناسایی شده در بخش

 بندی به صورت زیر است. ای از جدول دسته است. نمونه بندی شده دسته

 ها ها براساس مأموریت بندی فعالیت (: نمونه دسته2جدول )

 
بندی و در ذیل سه  های سازمان در قالب چند دسته لذا بر این اساس، مجموعه فعالیت

سرفصل اصلی قابل ذکر است. بطوریکه اشاره شد این سرفصلها که به نوعی فلسفه وجودی 

های دانشجوی انقالبی  نمایند، عبارتند از: ارتقاء قابلیت سازمان را در وضعیت فعلی تشریح می

سطح 3سطح 2سطح 1

دانشجوي انقالبيعلمياعزام دانشجويان بسيجي به سمينار و نمايشگاه هاي مليحوزه1

دانشجوي انقالبيعلميايجاد بانک CD و نرم افزارحوزه2

دانشجوي انقالبيعلميبرگزاري اعتکاف علميناحيه3

دانشجوي انقالبيعلميبرگزاري جشنواره مبتکرين بسيج و تقدير از چهره هاي برترسازمان4

دانشجوي انقالبيعلميبرگزاري دوره آمادگي براي کنکورحوزه5

دانشجوي انقالبيعلميبرگزاري کالسهاي تقويتي درسيحوزه6

دانشجوي انقالبيعلميتشکيل گروه هاي پژوهشي علميحوزه7

دانشجوي انقالبيعلميحمايت از پروژه هاي علمي دانشجويان بسيجيحوزه8

دانشجوي انقالبيسياسيانتشار نشريه بيداري اسالميسازمان9

دانشجوي انقالبيسياسيبرگزاري دوره آموزشي جريان شناسي سياسيحوزه10

دانشجوي انقالبيسياسيبرگزاري دوره آموزشي صراط حميدحوزه11

دانشجوي انقالبيسياسيبرگزاري دوره آموزشي غرب شناسيحوزه12

دانشجوي انقالبيسياسيبرگزاري دوره آموزشي والعصرحوزه13

دانشجوي انقالبيسياسيتشکيل حلقه تحليل بيانات رهبريحوزه14

دانشجوي انقالبيسياسيتشکيل حلقه مطالعات تاريخ معاصرحوزه15

دانشجوي انقالبيسياسيتشکيل حلقه مطالعات جريان شناسي سياسيحوزه16

دانشجوي انقالبيسياسيتشکيل حلقه مطالعات جهاني شدنحوزه17

مخاطب زمينه فعاليت عنوان فعاليت سطح اجرا کننده رديف
قلمروهاي ماموريت
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آفرینی در  رینی در عرصه دانشگاهی، نقشآف )الگوسازی و تربیت نیروی متعهد و کارآمد(، نقش

ها، ضمن برگزاری  در ادامه با هدف آزمون نتایج حاصل از بررسی عرصه فرا دانشگاهی.

جلساتی با حضور کارشناسان پروژه و مدیران و کارشناسان مجرب سازمان و همچنین 

ت ضمن جلساتی با فعاالن دانشجویی، مأموریت موجود سازمان ارائه شد. در این جلسا

های حاصل از مطالعه تبیین مأموریت  مروری بر مفاهیم اولیه تدوین مأموریت در سازمان، یافته

های مدیران و کارشناسان  موجود مرکز ارائه گردید. در این جلسه نقطه نظرات و دیدگاه

برای  های مطرح شده مطالبی ارائه گردید. سازمان مطرح و در خصوص موضوعات و یافته

استفاده گردید. اولین « شدت تکرار»و « ها تنوع فعالیت»ها از دو متغیر  ن مأموریتمقایسه بی

های مرتبط با هر سطح یک مأموریت است. دومین متغیر یعنی  متغیر، مقیاسی از تنوع فعالیت

های مرتبط با آن مأموریت در سراسر بسیج  شدت تکرار مقیاسی از حجم انجام تمام فعالیت

برای تهیه این متغیر تنها مرجع موجود گزارشات نواحی مختلف بود که با  باشد. دانشجویی می

 رعایت مالحظات الزم مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصل در جداولی ثبت گردید.

 3های سطح  (: نمونه ارزیابی ماموریت3جدول )

 شدت تکرار ها تنوع فعالیت مأموریت

 0 3 ات و القائات امنیتیدفاع از اسالم و انقالب در برابر تهدید

 0 6 دفاع از اسالم و انقالب در برابر تهدیدات و القائات فرهنگی

 6 1 دفاع از اسالم و انقالب در برابر تهدیدات و القائات سیاسی

 1 3 دفاع از اسالم و انقالب در برابر تهدیدات و القائات اعتقادی

 3 6 میشناخت و ترویج تفکر اسالمی و انقالبی در بعد عل

 1 18 شناخت و ترویج تفکر اسالمی و انقالبی در بعد فرهنگی

 3 0 شناخت و ترویج تفکر اسالمی و انقالبی در بعد سیاسی

 3 1 شناخت و ترویج تفکر اسالمی و انقالبی در بعد اعتقادی

 1 3 نظارت بر عملکرد و نقد حاکمیت

 2 3 تالش برای رفع نیازهای جامعه

 18 1 میلیونی 28دانشجویان برای تحقق ارتش  جذب و سازماندهی

 3 3 جریان سازی در سطح کشور

 1 3 المللی جریان سازی در سطح بین
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پس از تهیه جداول مربوطه، نتایج هر سطح از مأموریت برای مقایسه بهتر به صورت 

 شود. شماتیک آورده می

 

 1های سطح  : مقایسه مأموریت3شکل 

 
 3های سطح  ت: مقایسه ماموری3شکل 
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 های مطالعه تطبیقی ب. یافته

های داوطلبانه غیرانتفاعی  های بسیج دانشجویی با سازمان پرسش دوم مقاله آنکه شباهت

چیست؟ در مطالعه حاضر، با معیار سازمان های داوطلبانه غیرانتفاعی با ماهیت دانشجویی، 

گیری از  سنجی و بهره خبره سازمان داخلی و 230سازمان خارجی و  138پس از بررسی اولیه 

AHP نهایتاً پنج سازمان داخلی و خارجی که عبارتند از؛ سازمان صلیب سرخ آمریکا، سپاه ،

ملی آمریکا، سازمان پیشاهنگی پسران آمریکا، سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، دفتر تحکیم 

ای مورد نظر ه وحدت انتخاب شد که منطبق بر روش تحقیق مورد اشاره و بر اساس شاخص

های مورد  آوری شده از سازمان بررسی شد. در این قسمت به تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

بندی مناسب، بستر اطالعاتی مناسبی  مطالعه پرداخته شده، تا در نهایت بتوان با ارائه یک جمع

 های بسیج دانشجویی فراهم را جهت استفاده در مرحله تدوین مأموریت و تدوین استراتژی

آورد. بر این اساس مطالب این بخش در دو محور تجزیه و تحلیل مأموریت و تجزیه و تحلیل 

 گردد.  های سازمانی ارائه می استراتژی

 تجزیه و تحلیل مأموریت  .1

های  دهد که هر یک از سازمان های مورد مطالعه نشان می بررسی مستندات مربوط به سازمان

اند که ضمن  دام به تدوین مأموریت سازمانی خود نمودهمذکور، بر اساس آرمان مورد نظر، اق

های سازمانی، محصوالت و خدمات قابل ارائه به جامعه  آن به بیان فلسفه وجودی، ارزش

اند. اگرچه گاهی به دلیل دیدگاه  مخاطبان، محدوده فعالیت مخاطبان و ... مبادرت نموده

، ولی در  مأموریت با نقص علمی روبرو استها، بیانیه  پردازان این سازمان غیرآکادمیک نظریه

بندی از  باشد. با جمع ها می توان گفت بیانیه ارائه شده بیانگر مأموریت این سازمان مجموع می

های مورد مطالعه، اجزاء  موضوعات اساسی مورد اشاره در مأموریت ذکر شده برای سازمان

 یر ارائه شده است.ها در جدول ز تشکیل دهنده بیانیه مأموریت این سازمان
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 های مورد مطالعه (، اجزای بیانیه مأموریت در سازمان3جدول شماره )

اجزای بیانیه 

 مأموریت

 ها سازمان

 فلسفه وجودی
محدوده 

 جغرافیایی
 مخاطبان

محصوالت و 

 خدمات قابل ارائه

های  ارزش

 سازمانی

سازمان 

سرخ  صلیب

 آمریکا

پیشگیری و تخفیف آالم بشری با 

ها،  سداشت کرامت انسانتضمین پا

حفاظت از زندگی و سالمت 

ها و  ها، پیشگیری از بیماری انسان

ارتقای سالمت و رفاه اجتماعی، 

تشویق خدمات داوطلبانه، آمادگی 

رسانی، ایجاد  جهت امداد و کمک

حسن همدلی بین اعضای جمعیت و 

 نیازمندان.

)فلسفه وجودی شاخه دانشجویی: 

راستای  کارگیری دانشجویان در به

های مرتبط با وظایف سازمان  فعالیت

ها و اجتماعات  در محدوده دانشگاه

 محلی محل زندگی دانشجویان است(

ملی و 

 المللی بین

نیازمندان 

مناطق مختلف 

کره زمین، 

اعضای 

 جمعیت

خدمات بشر دوستانه 

به افراد جامعه 

امریکا و سایر 

نیازمندان جهان در 

 مواقع بحران

های  آموزش کمک

 ولیه و امدادا

انسانیت، عدم 

طرفی،  تبعیض، بی

استقالل، خدمات 

داوطلبانه، 

وحدت، 

 جامعیت.

سپاه ملی 

 آمریکا

ارتقای سطح زندگی افراد جامعه، 

تقویت اجتماعات، حمایت از اشتغال 

مدنی از طریق خدمات رسانی و 

 های داوطلبانه. فعالیت

 ملی

جامعه آمریکا 

بویژه 

های  بخش

محروم و 

ت اجتماعا

 محلی

خدمات اجتماعی 

عمومی به جامعه 

صورت  آمریکا به

مستقیم و یا 

غیرمستقیم )از طریق 

 اجتماعات محلی(

 

سازمان 

پیشاهنگی 

 پسران آمریکا

 ارتقای رفاه اجتماعی افراد جوان

های اجتماعی به نسل  آموزش ارزش

 جوان

آشنایی نسل جوان با وظایف 

 شهروندی

ت افزایش توانایی جوانان در هدای

 ها ی اجتماعی گروه

 ملی

نسل نوجوان و 

جوان جامعه 

 آمریکا

های  آموزش ارزش

اجتماعی و 

هنجارهای جامعه 

 آمریکا به اعضاء

 

سازمان جوانان 

جمعیت 

 احمر هالل

استفاده از نیروی جوان، فعال، 

خودجوش و داوطلب در شرایط 

منظور ایجاد و تعمیق  مختلف و به

ر دوستی و مشارکت آنان د حس نوع

راستای تحقق مأموریت و اهداف 

 جمعیت.

 

ملی و 

 المللی بین

جوانان عضو 

سازمان )در 

های  فعالیت

آموزشی و 

 فرهنگی(

خدمات آموزشی و 

 فرهنگی برای اعضا؛

های  فعالیت

المنفعه و در  عام

مواقع نیاز 

 های امدادی فعالیت
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 ورد مطالعههای م (، اجزای بیانیه مأموریت در سازمان3دول شماره )ادامه ج

اجزای بیانیه 

 مأموریت

 ها سازمان

 فلسفه وجودی
محدوده 

 جغرافیایی
 مخاطبان

محصوالت و 

خدمات قابل 

 ارائه

 های سازمانی ارزش

دفتر تحکیم 

 وحدت

تعقیب 

های  آرمان

جنبش 

دانشجویی )در 

ها دو  رأس آن

آرمان عدالت و 

 آزادی(

 دانشجویان ملی

 سازی؛ فرهنگ

سازی  جریان

سیاسی؛ 

گری و روشن

 رسانی اطالع

مکتبی بودن؛ اعتقاد به اسالم فقاهتی و والیت 

فقیه؛  تالش برای تداوم و تعمیق انقالب 

اسالمی در جهت سه آرمان استقالل، آزادی و 

جمهوری اسالمی؛  حمایت از مستضعفین 

ویژه مسلمین عالم و مبارزه با کلیه  جهان به

مظاهر باطل در هر بعدی؛  اعتقاد به قانون 

ساسی؛  اعتقاد به انقالب فرهنگی به عنوان ا

 زیربنای تمامی انقالبات.

توان مواردی را به عنوان تحلیل اجزای بیانیه  با تأملی در محتوای مطالب جدول فوق, می

رسانی عمومی در فلسفه وجودی  وجود روح نفعهای مورد مطالعه بیان نمود:  مأموریت سازمان

کنندگان از خدمات  فیایی، گستردگی دامنه مخاطبان و استفادهها، گستردگی حوزه جغرا سازمان

المنفعه و تأکید بر هنجارسازی درونی به منظور  و محصوالت، ارائه محصوالت و خدمات عام

گرایانه به  ارائه هرچه بهتر این خدمات توسط اعضا، تأکید بر ماهیت خاص داوطلبانه و آرمان

 ی.های سازمان ترین بخش ارزش عنوان مهم

 های سازمانی تجزیه و تحلیل استراتژی .2

 آموزش. 2-1

های مورد مطالعه، توجه به موضوع  های سازمان یکی از موضوعات اساسی مدنظر در استراتژی

طور کلی دو رویکرد اساسی در   آموزش و اهمیت آن در توسعه و بقای سازمانی است. به

 ارد: های مورد مطالعه وجود د های آموزشی سازمان استراتژی

وری نیروی انسانی  ها با هدف بهره ارائه خدمات آموزشی به اعضای داوطلب سازمان -الف

 و آمادگی هرچه بیشتر اعضا در مواقع مورد نیاز. 

های تحقق  های آموزشی برای عموم به عنوان یکی از استراتژی برگزاری دوره -ب

 گرایانه سازمان.  مأموریت و یکی از کارکردهای آرمان
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نوان مثال در حالی که سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به منظور استمرار ارتباط با به ع

نماید و یا سازمان پیشاهنگی  های آموزشی مختلف می اعضای خود اقدام به برگزاری دوره

های اجتماعی و مبانی شهروندی به نسل جوان، اقدام به  پسران امریکا با هدف آموزش ارزش

نماید، سازمان صلیب  ها و واحدهای عملیاتی خود می برای حوزه تدوین جزوات آموزشی

گذارد که  های آموزشی زیادی را برای جوامع سراسر آمریکا به اجرا می سرخ امریکا برنامه

های واگیردار را دربر  های اولیه و پیشگیری از ابتال به بیماری های مختلفی از جمله کمک زمینه

ریکا استفاده از اصول آموزش خدمات را برای تداوم بخشیدن به گیرد. همچنین سپاه ملی آم می

های مدنظر در راستای تحقق مأموریت  های اجتماعی داوطلبان به عنوان یکی از سیاست فعالیت

نماید و نیز یادگیری خدمات اجتماعی را از طریق افزودن این مواد آموزشی به  خود معرفی می

های  های خود در سال نشجویان به عنوان یکی از استراتژیآموزان و دا های درسی دانش برنامه

 برگزیده است.  2880 – 2818

شاید بتوان علت تاکید بر آموزش به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک در این گروه از 

های انسانی به عنوان یکی از عناصر مهم ظرفیت  ها را نقش آموزش در توسعه مهارت سازمان

یت این موضوع تا بدان جاست که آموزش در بسیاری از موارد طراحی سازمانی دانست. اهم

های مورد  به طوری که در اکثر سازمان  ساختار سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است،

 .مطالعه، واحد آموزش به عنوان یکی از عناصر اصلی ساختار سازمانی پیش بینی شده است

 سازی و جذب ظرفیت. 2-2

های سازمانی  رانتفاعی برای افزایش تاثیر اجتماعی خود باید به توسعه ظرفیتهر سازمان غی

دهند، اتخاذ  ها در این راستا انجام می ترین اقداماتی که سازمان اقدام کند. یکی از مهم

ترین  طوری که یکی از عمده به های مناسب در زمینه توسعه منابع انسانی است.  استراتژی

توان افزایش تعداد اعضا دانست. به عبارت دیگر این  لبانه را میهای داوط اهداف سازمان

ها به دنبال آن هستند تا بتوانند با افزایش تعداد اعضای خود، توان فکری، اجرایی و  سازمان

های سازمانی افزایش دهند. در این راستا  عملیاتی سازمان را در دستیابی به اهداف و مأموریت
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های مورد مطالعه، موضوع جذب  ك مورد تأکید در اسناد سازمانهای مشتر یکی از استراتژی

رویکرد حائز اهمیت   باشد. عالوه بر این ها می نیرو و باال بردن تعداد اعضای این سازمان

سازی و تالش در  های جذب نام برد، شبکه توان از آن به عنوان یکی از استراتژی دیگری که می

های مأموریتی با سازمان دارای وجوه اشتراك  ر حوزههایی است که د جذب همکاری سازمان

ها و  دنبال آن هستند تا از ظرفیت ها در این رویکرد به توان گفت سازمان باشند. در واقع می می

های مأموریتی اشتراکاتی با  های مشابهی که در برخی اهداف و حوزه های سازمان توانمندی

ای در حوزه  ین طریق ساختار خود را به صورت شبکهسازمان آنها دارند، استفاده نمایند و بد

تری گسترش دهند. به عنوان مثال در این رابطه سازمان پیشاهنگی پسران آمریکا،  وسیع

ای و ملی مرتبط و متحدین استراتژیک را به  های محلی، منطقه شناسایی و دعوت از سازمان

تعیین نموده است.  2880 – 2818های  های سازمانی خود در سال عنوان یکی از استراتژی

های جوانان  ها و شبکه جوانان جمعیت هالل احمر، همکاری با سایر سازمان  همچنین سازمان

ها و هر گونه همکاری بر اساس اهداف مشترك و  گیری از دانش و تجربه آن در جهت بهره

ه است. سپاه های سازمانی خود برگزید منطبق بر اصول نهضت را به عنوان یکی از استراتژی

ای از صدها سازمان غیرانتفاعی محلی، ایالتی و ملی است که در  ملی امریکا نیز اساساً شبکه

کند. این سازمان در همین راستا، تقویت  های غیرانتفاعی عمل می ای از سازمان قالب شبکه

و  ها در دستور کار خود قرار داده های عمومی و خصوصی را در تمامی برنامه مشارکت بخش

های اجتماعی قدرتمند، کاراتر و پایدارتر در جهت  تدوین سازوکارهایی برای ایجاد شبکه

های مورد  گویی به نیازهای محلی را به عنوان بخشی از سیاست بسیج داوطلبان برای پاسخ

 های خود لحاظ نموده است. توجه، در تدوین استراتژی

ها، ریشه در نقش  یه در این گروه از سازمانترین سرما تاکید بر منابع انسانی به عنوان اصلی

ها ایفا  ای دارد که این منبع ارزشمند در تحقق رسالت و مأموریت این سازمان و جایگاه ویژه

ای جز ارتقای  ها برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیر خود چاره تردید این سازمان کند و بی می

 کمی و کیفی منابع انسانی خود ندارند.
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 درآمدیمنابع . 2-3

توانند مستقل و یا وابسته به حاکمیت  های داوطلبانه غیرانتفاعی به لحاظ منابع مالی می سازمان

ها حاضر به تأمین  ها با توجه به اهداف خاص این سازمان طوری که دولت فعالیت نمایند. به

های مردمی و  شوند. همچنین کمک ها می تمام و یا بخشی از منابع مالی این سازمان

های حامی یکی دیگر از منابع عمده تامین مالی این گروه از  های مالی سایر سازمان ایتحم

های  گذاری در برخی از سازمان شود. این در حالی است که سرمایه ها محسوب می سازمان

مورد مطالعه )سازمان صلیب سرخ آمریکا( به عنوان یکی از منابع درآمدی معرفی شده است. 

های همسو و  های مردم و سایر سازمان گفت منابع دولتی، کمکتوان  در مجموع می

 شوند.  ها محسوب می گذاری سه منبع اصلی تامین مالی این سازمان سرمایه

هایی در جهت تقویت هر چه بیشتر بنیه  نکته حائز اهمیت در این رابطه، تدوین استراتژی

شاهنگی پسران آمریکا تاکید مالی سازمان و شعبات محلی است. به عنوان نمونه سازمان پی

، تقویت بنیان مالی شوراهای محلی تعریف کرده است. 2886راهبردی سالیانه خود را در سال 

شوند  هایی که به طور کامل از منابع دولتی تامین می البته بدیهی است این رویکرد در سازمان

ها بر  رسد این سازمان خورد. لذا در مجموع به نظر می )سپاه ملی آمریکا( کمتر به چشم می

اساس میزان وابستگی به منابع مالی دولتی از حساسیت کم و بیش قابل توجهی نسبت به 

موضوعات مالی برخوردارند. البته الزم به ذکر است یکی از اصول پذیرفته شده و مورد تاکید 

محدودیت  ها موجب ایجاد های مالی به دولت ها این است که وابستگی در این گروه از سازمان

 هایشان نگردد.  ها در تحقق اهداف و آرمان و کاهش استقالل عمل این سازمان

 انتقال تجربه.2-3

های مورد مطالعه قرار گرفته است،  یکی دیگر از موضوعات مشترکی که مورد توجه سازمان

مناسبی بینی راهکارهای  های آتی، پیش ها به نسل مقوله انتقال تجربه پیشکسوتان در این سازمان

در این خصوص است. آنچنان که سازمان جوانان جمعیت هالل احمر از رهبران جوان خود 

در سطوح مختلف مرتبط  خواهد به عنوان حلقه واسطی جوانان را به سایر اعضای نهضت،  می
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های پیشین را به عنوان یکی از  سازند. همچنین سپاه ملی آمریکا استفاده از تجارب نسل

های خاصی را در این خصوص تدوین  تژیک خود معرفی نموده و استراتژیموضوعات استرا

ها نیز فعالیت افراد جوان و اعضای جدیدالورود در  نموده است. در برخی دیگر از این سازمان

ها معرفی شده  های سازمانی این سازمان تر به عنوان یکی از استراتژی کنار افراد با تجربه و مسن

های ارزش گرا برای انتقال تجربه پیش بینی شده  ه در برخی سازماناست. راهکار دیگری ک

باشد. در این ساختار هر فردی به موازات  است، تعریف سلسله مراتبی برای ارتقای افراد می

افزودن بر دانش و تجربیات خویش و نیل به دستاوردهای قابل توجه، در سلسله مراتب 

تر به او  ارت بر یک گروه مشخص از داوطلبین جوانیابد و سرپرستی و نظ سازمانی ارتقا می

تر گروه خود، آنان را برای  شود. این فرد موظف است ضمن هدایت افراد جوان واگذار می

انجام بهتر وظایف خویش آماده سازد. بدین ترتیب سازمان از یک ساختار خوشه ای تشکیل 

ها،  و به تدریج با پیوستن این خوشهتر شروع گردیده  ها و واحدهای کوچک یابد که از گروه می

رسیم. در این ساختار انتقال تجربه از راس هرم )مدیریت ارشد( به  به راس سازمان می

گردد. مثال بارزی از این  مسئولین واحدهای فرعی و در نهایت اعضای داوطلب جوان انجام می

. یکی دیگر از سازوکارهایی یابیم شیوه انتقال تجربه را در سازمان پیشاهنگی پسران امریکا می

ها پیش بینی شده  های متوالی به یکدیگر در این گروه از سازمان که در جهت انتقال تجربه نسل

است، ارتقای جایگاه اعضا بر اساس سابقه فعالیت آنها در سازمان است. بنابراین یکی از 

ر جهت انتقال تجربیات اتخاذ تدابیر مناسبی د ها در بلندمدت،  الزامات موفقیت این سازمان

 .باشد های متوالی به یکدیگر می نسل

 ارزیابی عملکرد. 2-3

های مورد مطالعه، مقوله ارزیابی  های سازمان یکی از موضوعات مورد توجه در استراتژی

های خاصی را نیز در این  ، مکانیزم ها که برخی سازمان عملکرد فردی و سازمانی است. آنچنان

تواند به عنوان  ها می ، در این سازمان اند. تأکید خاص بر ارزیابی عملکرد دهبینی کر زمینه پیش

ها و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و به تبع  ابزاری در جهت ضمانت بقای این سازمان
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های بنیادین سازمان تلقی گردد. آنچنان که سازمان صلیب سرخ آمریکا نظارت  انحراف از آرمان

عضا و تضمین همراهی آنها با اصول بنیادین نهضت را به عنوان یکی از و محافظت از انسجام ا

اقدامات اساسی در تحقق استراتژی تقویت اجزای جمعیت معرفی نموده است. برخی از 

های مورد مطالعه عبارتند از: مرور گزارشات ساالنه  مصادیق این موضوع در سازمان

و کارهایی خاص برای تقدیر از ها توسط یک شورای مرکزی، پیش بینی ساز زیربخش

گر میزان پیشرفت  دستاوردهای فردی اعضا، تعریف نقاط عطف ساالنه برای سازمان )که نشان

سازمان در دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک است(، ارزیابی تصویر عمومی سازمان در 

از کارشناسان  اذهان مردم از طریق مصاحبه و نظرسنجی، پیش بینی یک بازوی نظارتی متشکل

و خبرگان در جهت نظارت دائمی بر عملکرد سازمان، ترویج فرهنگ خودارزیابی در تمامی 

ها، و عدم امکان استفاده از یک  سطوح سازمان )به دلیل ساختار غیربوروکراتیک این سازمان

 سیستم ارزیابی عملکرد رسمی(.

 سازی ساختارهای مدیریتی و تصمیم. 2-3

های مورد  سازی سازمان های مدیریتی و ساختارهای تصمیم بط با روشبررسی مستندات مرت

ها عمدتاً از الگوی مدیریت شورایی در رأس هرم سازمانی  دهد که این سازمان مطالعه نشان می

ها توسط هیأت مدیره و یا  اتفاق این سازمان طوری که اکثر قریب به  اند. به خود استفاده نموده

شوند. شیوۀ غالب تعیین اعضای هیأت مدیره و یا شورای مرکزی در  شورای مرکزی اداره می

 ها نیز ترکیبی از دو روش انتخابی و انتصابی است. این سازمان

،    هیأت مدیره، توسط یکی از مقامات حکومتی )رئیس جمهور  به طور کلی عموماً رئیس

ز از طریق برگزاری مجلس ملی، رئیس سازمان حکومتی باال دست و ....( و بقیه اعضاء نی

شوند. ساختار مدیریت ارشد و نحوه تعیین اعضای پنج سازمان  انتخابات عمومی تعیین می

 (، آمده است.3مورد بررسی، در جدول شماره )

های مورد مطالعه، اتخاذ  یکی از رویکردهای مورد تاکید در نحوه مدیریت کالن سازمان

گذاری و هدایت کالن است. به  یف سیاستتدابیری در جهت تفکیک وظایف اجرایی از وظا
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عنوان نمونه، سپاه ملی آمریکا با انتصاب یک مدیر اجرایی ارشد و تفویض وظایف اجرایی به 

ها کالن سازمان  گیری ها و جهت وی، وظیفه هیأت مدیره را صرفا محدود به تعیین خط مشی

ای و  ه مدیران شعب منطقهنموده است. سازمان صلیب سرخ آمریکا نیز با تفویض اختیارات ب

شهری در صدد کاهش بار مسائل اجرایی است. در ساختار سازمان پیشاهنگی پسران آمریکا نیز 

دهند. لذا به  شورای محلی در مناطق و نواحی، سطوح مختلف اجرایی سازمان را تشکیل می

ان، موجب رسد این رویکرد عالوه بر اینکه به لحاظ مبانی نظری علم مدیریت سازم نظر می

ها ضمن  گردد، به طور خاص در این گروه از سازمان چاالکی و چابکی مغز متفکر سازمان می

 تقویت شعب محلی، انعطاف ساختاری سازمان را به همراه دارد.

 ساختار سازمانی. 2-3

هایی از تمام   های مورد مطالعه دارای ساختارهای مرکبی بوده و ویژگی به طور کلی سازمان

توان گفت هیچکدام از این  اختارهای سازمانی را به عاریت گرفته اند، به طوری که میانواع س

ها،  ها از یک شکل سازمانی ساده برخوردار نمی باشند. در طراحی ساختار این سازمان سازمان

از رویکردهای مختلفی مانند طراحی بر مبنای وظیفه، منطقه جغرافیایی، محصول خدماتی، نوع 

یت هدف )ارباب رجوع( و سازماندهی ماتریسی استفاده شده است. نکته مشترك فرایند، جمع

المنفعه، عدم پرداختن کافی به مقوله  های عام ها و شاید تمامی سازمان در بین این سازمان

توان سند رسمی  باشد. به گونه ای که در کمتر سازمانی از این دست، می طراحی سازمان می

ب یافت و اطالعات الزم درباره ساختار سازمانی را اغلب باید از حاوی نمودار سازمانی مصو

ها  (, شکل غالب در طراحی ساختار این سازمان3طریق استنباطی بدست آورد. جدول شماره )

های تحت مطالعه به طور کامل از ساختارهای  دهد. الزم به ذکر است که سازمان را نشان می

توان گفت که چه شکل سازمانی در طراحی  ریب میکنند و تنها با تق یادشده پیروی نمی

 .آید ساختار آنها، شکل مسلط به شمار می
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 های مورد مطالعه (، ساختارهای مدیریتی در سازمان3جدول شماره )

 نحوه تعیین ساختار سازمانی
ساختار رأس 

 هرم سازمانی
 سازمان

طراحی بر مبنای 

 منطقه جغرافیایی

سوی  ترکیبی از اعضای منتصب از 

جمهور و منتخب از سوی نمایندگان  رئیس

 شعب محلی

 هیأت حکام
سازمان صلیب سرخ 

 آمریکا

 سپاه ملی آمریکا هیأت مدیره منتخب از سوی رئیس جمهور ماتریسی

 ای وظیفه

ترکیبی از اعضای منتصب از سوی کنگره 

آمریکا و منتخب از بین نمایندگان شورای 

 محلی

شورای ملی 

 سازمان

یشاهنگی سازمان پ

 پسران آمریکا

 رئیس سازمان منتخب از سوی رئیس جمعیت هالل احمر ای وظیفه
سازمان جوانان 

 جمعیت هالل احمر

 دفتر تحکیم وحدت شورای مرکزی ها منتخب از سوی نماینده دفاتر دانشگاه ای وظیفه

کمیت یکی دیگر از نکات قابل تامل در این قسمت، نحوه اتصال این سازمان به بدنه حا

دهد که اساساً  می  های مورد مطالعه نشان است. به طوریکه نتایج بررسی مستندات در سازمان

گنجند و معموالً زیر نظر باالترین  ها نمی ها در سلسله مراتب ساختار اداری دولت این سازمان

به عنوان نمایند.  مقام سازمان دولتی باال دست و یا حتی باالترین مقام اجرایی کشور فعالیت می

باشد. این  مثال در سازمان صلیب سرخ آمریکا رئیس جمهور، رئیس افتخاری هیأت حکام می

ها  ها از دیدگاه دولت دهنده اهمیت نقش و جایگاه این گروه از سازمان تواند نشان مطلب می

 ها در ساختار بروکراتیک حاکمیتی توان نتیجه گرفت که تعریف این سازمان باشد. بنابراین می

ها شده که این امر با ماهیت منعطف و غیر سلسله  عمالً موجب کاهش قدرت عمل این سازمان

 ها در تعارض است.  مراتبی این سازمان

دهد که هر یک از  های مورد مطالعه نشان می بررسی مستندات مربوط به سازمان

اند  مانی خود نمودههای مذکور، بر اساس آرمان مورد نظر، اقدام به تدوین مأموریت ساز سازمان

های سازمانی، محصوالت و خدمات قابل ارائه به  که ضمن آن به بیان فلسفه وجودی، ارزش

 اند. جامعه مخاطبان، محدوده فعالیت مخاطبان و ... مبادرت نموده
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 های تحلیل سیستمی ج. یافته

و پرسش سوم مقاله آنکه بسیج دانشجویی چه کارکردهایی دارد؟ با توجه به ماهیت 

های تشکل بسیج به عنوان یک تشکل مردمی و انقالبی، و اینکه بسیج دانشجویی به  شاخصه

عنوان یک تشکل برخاسته از جامعه دانشجویی کشور که در قالب حرکتی مردمی و بر پایه 

کند، این  اهداف غیر مادی مشترك شکل گرفته و تحقق اهداف و آرمانهای مشترکی را دنبال می

های غیر انتفاعی داوطلبانه قرار دارد. بر این اساس که بحث در  زمانتشکل در طیف سا

های اجتماعی و نیز  گیری، نحوه مدیریت و ادامه حیات این گونه حرکت خصوص نحوه شکل

تحلیل موفقیت و یا عدم موفقیت این حرکتها، در حوزه علوم اجتماعی و بطور خاص حوزه 

گیرد، حوزه جنبشهای اجتماعی در علوم  ار میمورد بحث و بررسی قر 1های اجتماعی جنبش

 اجتماعی به عنوان حوزه نظری تحقیق تعیین شده است.

در این مطالعه، ضمن مقایسه نوع نگرش شش نظریه )نظریه رفتار جمعی؛ نظریه بسیج 

شده نسل اول و دوم؛ نظریه فرآیند سیاسی؛ نظریه   های اجتماعی نهادینه منابع؛ نظریه جنبش

های اجتماعی )جدول  های اجتماعی نوین( به موضوع جنبش فکری؛ نظریه جنبشجنبش روشن

های بسیج دانشجویی )یعنی بسیجی و دانشجویی( معرفی  ترین نظریه در تبیین نقش (، مناسب0

شده است. الزم به ذکر است با توجه به تخصصی بودن حوزه ادبیات نظری تحقیق و وجود 

ورد هر نظریه، در اینجا صرفاً به ارائه کلیات مورد وفاق های مختلف ارائه شده در م تحلیل

 صاحبنظران در مورد هر نظریه اکتفا شده است.

  

                                                           
1
.Social Movement 
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 های اجتماعی های مختلف جنبش (: مقایسه نظریه3جدول )

 

های نهادینه شده نسل اول  چنانچه اشاره شد، چهار نظریه رفتار جمعی، بسیج منابع، جنبش

های اجتماعی دارند. بنابراین  برد عام در تبیین و تفسیر جنبشو دوم و فرایند سیاسی، کار

گری بسیج دانشجویی را تبیین کند، بایستی از بین این چهار  ای که بتواند نقش بسیجی نظریه

توان  ها می ( و بررسی معیارهای مقایسه آن0نظریه انتخاب شود. با بررسی جدول شماره )

گرا است  شجویی در نقش بسیجی خود، جنبشی ارزشمطلب زیر را استخراج نمود: بسیج دان

دهی بوده و با استفاده از مدیریت موفق منابع بالقوه و بالفعل  که دارای سطح مناسبی از سازمان

پردازد. نظر  گرا می های منحرف و استحاله های اسالم و انقالب در برابر جریان به دفاع از ارزش

های رفتار جمعی و  بازیگران اصلی آن، نظریهبه گونه شناسی جنبش بسیج دانشجویی و 

روند. از سویی بسیج  های نهادینه شده نسل اول و دوم انتخاب مناسبی بشمار نمی جنبش

دانشجویی به دنبال به چالش کشیدن نظم سیاسی موجود نبوده و در پی انسداد فضای سیاسی 

ناسبی برای تبیین علمی این ظهور ننموده است. در نتیجه نظریه فرایند سیاسی نیز انتخاب م

تواند بنیان نظری الزم  حرکت نیست. با توجه به مصادیق ذکر شده تنها نظریه بسیج منابع می

 برای توجیه و تفسیر این حرکت را فراهم نماید.
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های روشنفکری و  در بررسی نقش دانشجویی بسیج دانشجویی نیز به دو نظریه جنبش

های  . این دو نظریه در اصل بر پایه مطالعه جنبشجنبش اجتماعی نوین توجه شده است

های کالسیک در تبیین همه جانبه  های اخیر و در پاسخ به ناتوانی نظریه دانشجویی دهه

اند. بنابراین نظریه مناسب برای تبیین نقش دانشجویی را  های دانشجویی استخراج شده جنبش

توان ادعا نمود: بسیج دانشجویی در  از بین این دو نظریه استخراج شده است، بطوری که می

گرا است. همچنین این جنبش دانشجویی  یک جنبش دانشجویی آرمان نقش دانشجویی خود،

ها نیست و بازیگران اصلی و بدنه جنبش از خود دانشجویان تشکیل  به دنبال رهبری توده

ان و بدنه را اند. در طرف مقابل نظریه جنبش روشنفکری، بازیگران اصلی را روشنفکر شده

دهد. بنابراین نظریه مناسب برای تبیین نقش دانشجویی بسیج  های مردم قرار می توده

 باشد. دانشجویی، نظریه جنبش اجتماعی نوین می

های مختلف  برای تبیین نقش« های اجتماعی نوین جنبش»و « بسیج منابع»بنابراین دو نظریه 

رود که  کار می هایی به ابع در مورد حرکتبسیج دانشجویی برگزیده شدند. نظریه بسیج من

دهد.  ها را نیروی انسانی تشکیل می دهی قوی بوده و منبع استراتژیک اصلی آن دارای سازمان

 1گر های بسیج ها در ادبیات علوم اجتماعی و مدیریت، به نام سازمان این گونه سازمان

 اند. گر معرفی شده های بسیج موسومند. لذا در شناسایی نظام باالدست نقش بسیجی، سازمان

 
 : نظام باالدست نقش بسیجی3شکل 

های سازمان یافته  طور خاص در تبیین حرکت های اجتماعی نوین نیز به نظریه جنبش

های دانشجویی  دانشجویی تدوین شده است. لذا نظام باالدست نقش دانشجویی، سازمان

 اند. معرفی شده

                                                           
1
. Mobilizing organizations 

 بسیجی

 نقش 

 بسیج منابع

 نظریه منتخب 

 گرهای بسیجسازمان

 نظام باالدست 
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 یی: نظام باالدست نقش دانشجو3شکل 

 بنابراین مدل زیر در تبیین فرآیند بررسی حوزه ادبیات نظری مطالعه قابل ارائه است.

 
 : مدل تبیین فرآیند بررسی حوزه ادبیات نظری1شکل 

 دانشجویی

 قشن 

 جنبش اجتماعی نوین

 نظریه منتخب 

 های دانشجوییسازمان

 نظام باالدست 
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را نیروی انسانی تشکیل داده و   گر، سازمانی است که سرمایه اصلی آن بسیج  یک سازمان

ازمان برای تحقق اهداف خود از فنون کند. این س اهداف یک جنبش اجتماعی را پیگیری می

گری همچون جذب نیروهای داوطلب، ترغیب مردم به پشتیبانی مادی و معنوی از  بسیج

های اجتماعی،  نماید. نهادهای دولتی، سازمان اهداف سازمان و فرهنگ سازی استفاده می

 شوند. حسوب میگر م های بسیج های غیرانتفاعی از جمله سازمان های مذهبی و سازمان سازمان

های درونی سیستم را مورد توجه قرار  مدل عام مرجع کارکردی وظایف یا فعالیت

، مدیریت 1مأموریتآید:  دهد. کارکرد یا نقش هر سیستم در سه عنوان به نمایش در می می

. این عوامل مجموعه اطالعات توصیفی الزم و کافی از کارکردهای 3و مدیریت منابع 2حیات

دهد، مدیریت حیات به  ، هدف سیستم را شرح میمأموریتسازند.  اهم میسیستم را فر

دهد تا با استفاده از منابع در راستای تحقق آن  سیستم برای دستیابی به هدف موجودیت می

گام بردارد. به عالوه استفاده از منابع هم برای تحقق اهداف است و هم برای حفظ حیات 

سازد که پیگیری مستمر  ای را فراهم می بسته سیستم. وجود این سه عامل، مجموعة

، مدیریت حیات و مدیریت مأموریتسازد. به سه عامل  پذیر می های سیستم را امکان هدف

 شود. اطالق می« 1مجموعه مدیریت»منابع 

 گری های بسیج (. کارکردهای سیستمی سازمان3جدول شماره )

حوزه 

 کارکردی
 کارکردها

 مأموریت

 گرایانه سازمان در جامعه مخاطب از اهداف آرمان ایجاد درك عمومی

 ارائه خدمات مستقیم عام المنفعه به جامعه مخاطب

 گرا( حفظ و یا تغییر ساختار اجتماعی موجود )جنبش اجتماعی ارزش

راهبری تحوالت اجتماعی )به عنوان یکی از الزامات انکارناپذیر جوامع در حال توسعه( با 

 ت منابعاستفاده از مدیری

                                                           
1
 Mission 

2
 Viability 

3
 Resource Management 

4
 Management Set 
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 گری های بسیج (. کارکردهای سیستمی سازمان3دول شماره )ادامه ج

حوزه 

 کارکردی
 کارکردها

 منابع

جذب منابع جدید بر اساس 

 انگیزه انتخاب عقالنی

 ایجاد منابع بالقوه )فرهنگ سازی(

 به فعل درآوردن منابع بالقوه

حفظ منابع موجود بر اساس 

 انگیزه انتخاب عقالنی

 مندسازی اعضای داوطلبتوان

های سازمانی در بین اعضا )تبدبل  نهادینه سازی ارزش

 بسیج هدفمند اعضا به بسیج فطری(

 تداوم حیات

 ارجحیت حفظ حیات به تحقق مأموریت

 ای برای رهبری سازمان تربیت کادر حرفه

 تطبیق ساختار سازمانی با منابع در دسترس

بندی مدل عام مرجع در ادامه  دانشجویی نیز طبق تقسیم های کارکردهای سیستمی سازمان

 خواهد آمد.

 های دانشجویی (،کارکردهای سیستمی سازمان3جدول )

حوزه 

 کارکردی
 کارکردها

 مأموریت

 های غیر اقتصادی هداف سازمان بر موضوعات و دغدغه تاکید ا

های   حتی در جنبشهای روشنفکری و  های اجتماعی )به ویژه در جنبش رهبری فکری جنبش

   اجتماعی نهادینه نسل اول و دوم (

 نقد درون گفتمانی و اصالحی ) البته در برخی موارد نقد رادیکالی (

 مأموریت آرمان گرایانه تاریخی برآورده نشده در نسل پیشین

کامل سازی  جای حمله به کلیت نظام اجتماعی و تالش برای باز های ارزشی خاص به دفاع از حوزه

 اجتماع  

های   مندی در غالب شیوه های ارزش  آموزش و تربیت رهبران سیاسی جامعه از طریق آموزش

 مشارکت پارلمانی، سخنرانی در مجامع عمومی و آموزش رفتار سیاسی 

های مورد نظر جنبش ) به عنوان یک کارکرد  های عمل با ارزش  انطباق اشکال سازمانی و شیوه

 ساختاری (
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 های دانشجویی (،کارکردهای سیستمی سازمان3دول )ادامه ج

حوزه 

 کارکردی
 کارکردها

 

ویژه در  آموزش و کمک به توسعه سیاسی و تقویت قدرت تحلیل سیاسی در دانشجویان )به 

ها از طریق  های گسترده سیاسی دولت جوامع در حال توسعه(، به جای درگیر شدن با نظام

 های همگانی هایی همچون آموزش ابزار

ایجاد تعهدات )ادعاها( محدود در اعضا به جای داعیه ایجاد اصالحات گسترده در نیازهای عمومی 

 افراد

 های دانشجویی مذهبی(  های مذهبی در دانشجویان )خاص سازمان هویت سازی مبتنی بر سنت

 برآورده ساختن نیازهای احساسی و فکری دانشجویان )حوزه موضوعات صنفی (

های  های مختلف سیاسی و اجتماعی ( و تقویت ارزش نشجویان )در حوزه اجتماعی سازی دا

 میهن پرستانه و ملی گرایانه در دانشجویان

ها و باورها در دانشجویان ) به ویژه در جوامعی با جهت  اصلی ترین نهاد شکل دهنده نگرش

 های ارزشی سنتی ( گیری

صر کلیدی نظام آموزش عالی در کشورها یعنی دانشجویان و سیستم ابزار ارتباطی مؤثر بین دو عن

 آموزشی

 گر و حامی عناصر سنتی جامعه )همچنین به عنوان یک نیروی چپ گرا و رادیکال( نیروی واکنش

 منابع

ها به جای تاکید بر لزوم وجود وفاق  پذیرش تداخل افکار در بین اعضا و توجه به حداقل شباهت

های  ها به محافل اجتماعی مقطعی و همچنین ایجاد شبکه ه تشابه این سازمانجمعی ) منجر ب

 گردد(. شخصی از فعاالن می

های برگزیده  های انتسابی و هویت های سیاسی اقتصادی با ترکیبی از هویت جایگزینی هویت

 شخصی و تالش در جهت برقراری روابط اجتماعی برابر و همیارانه

هکارهای رفع آسیب  های گذشته به عنوان یکی از را نسانی سازمان در نسل ا حفظ ارتباط با منابع

 ها  کوتاه بودن عمر منابع انسانی و ماهیت سریع التغییر  این سازمان

 استفاده از منابع غیر دانشجو

های  نظران حوزه ن و صاحب ایجاد و تقویت منابع فکری آکادمیک )از طریق ارتباط با اندیشمندا

 ف(مختل

تداوم 

 حیات

جای تأکید بر لزوم وجود وفاق  ها بهپذیرش تداخل افکار در بین اعضاء و توجه به حداقل شباهت

 جمعی

ی های برگزیدههای انتسابی و هویتهای سیاسی ـ اقتصادی با ترکیبی از هویتجایگزینی هویت

 همیارانه شخصی در اعضاء جنبش و تالش در جهت برقراری روابط اجتماعی برابر و
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سنجی، ذینفعان و اصالح مأموریت پیشنهادی توسط مدیران سازمان بسیج  های خبره د. یافته

 دانشجویی

نظران در  برگان منتخبی که صاحببا خ 1در این مرحله طبق روش نظرسنجی کارشناسی

اند، مصاحبه  مسائل دانشجویی و صاحب مسئولیت در ادوار سازمان بسیج دانشجویی بوده

توان مجموع نظرات مطرح شده توسط خبرگان را به  گرفته است. به طور کلی می انجام

 صورت زیر ارائه نمود:

 فلسفه وجودی بسیج دانشجویی .1

های امام خمینی و انقالب اسالمی و اجرایی نمودن فرامین رهبری با  حفظ و حراست از آرمان

اهداف انقالب اسالمی در توجه مقتضیات دانشجویی؛ تبیین و ترویج تفکر بسیج و پیشبرد 

دانشگاه؛ پر کردن خالءها و حل نمودن مشکالت نظام؛ ایفای نقش حلقه واصل بین مردم و 

 حکومت؛ مدیریت و تربیت نخبگان

 مخاطبان بسیج دانشجویی و گستره جغرافیایی آن .2

: سایر در گستره دانشگاه: اعضاء بسیج دانشجویی، دانشجویان و سایر دانشگاهیان؛ در گستره جامعه

 المللی: دانشجویان مسلمان و غیرمسلمان در سراسر جهان بسیجیان، اقشار ملت؛ در گستره بین

 خدمات و محصوالت بسیج دانشجویی .3

تربیت و توانمندسازی اعضای بسیج دانشجویی و کادرسازی برای انقالب؛ تولید برنامه و 

های  داف انقالب در حوزهگری در راستای خالءهای تخصصی نظام؛ حفظ و پیشبرد اه مطالبه

 سازی در راستای اهداف انقالب علمی، فکری، فرهنگی و سیاسی؛ جریان

 ساختار سازمان بسیج دانشجویی .3

حفظ توأمان وجوه نهادی و تشکلی در بسیج دانشجویی و تقویت وجهه تشکلی بودن آن به 

 ها و نواحی ها، حوزه ویژه در سطح پایگاه

                                                           
1
. Expert Opinion 
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انی در مورد ابعاد مختلف بسیج دانشجویی حتی در میان الزم به ذکر است که نگرش یکس

بینی نمود که در میان سایر  توان پیش خبرگان این حوزه نیز وجود ندارد. بر همین اساس می

های باالدست شامل سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج،  اقشار ذینفع از جمله مجموعه

سایر   ها، مایندگی رهبری در دانشگاهنهادهای موازی و مکملی چون اقشار بسیج، نهاد ن

های علوم و بهداشت و  های دانشجویی، نهادهای باالدست دانشگاهی از جمله وزارتخانه گروه

 تری در مورد بسیج دانشجویی وجود دارد. های فکری عمیق در نهایت دانشجویان نیز تفاوت

 مأموریت مطلوب پیشنهادی .1

دل اجرایی برای تدوین مأموریت در نظر گرفته شد، ای که در م گانه های پنج براساس ورودی

 گردد. مأموریت مطلوب سازمان بسیج دانشجویی به صورت زیر پیشنهاد می

الف.  تالش در جهت تربیت نخبگان با هدف الگوسازی و تاثیرگذاری بر روند اداره امور 

عهد به جامعه از میان اعضای رسمی و غیررسمی تشکل بسیج دانشجویی )دانشجویان مت

 های انقالب( در حیطه مراکز آموزش عالی. آرمان

 ب.  حفظ، تکامل و تحقق اهداف انقالب اسالمی با توجه به مقتضیات عمومی دانشجویی. 

ای و  های تخصصی، با رویکردی حرفه های اساسی نظام در حوزه ج.  مشارکت در حل چالش

 المللی. در حیطه ملی و بین

فتن دو مأموریت رشد و اثرگذاری در دو عرصه عمومی و اما از طرفی با در نظر گر

 توان به لحاظ منطقی چهار مأموریت زیر را برای بسیج دانشجویی درنظر گرفت: تخصصی می

 ها ها بر اساس عرصه (: مأموریت1جدول )

 ماموریت

 عرصه
 تخصصی عمومی

 2 1 رشد

 1 3 اثرگذاری
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علی، بررسی مستندات و خبره سنجی های ف با توجه به رهنمودهای رهبری و مأموریت

 توان برای بسیج دانشجویی چهار مأموریت مطلوب پیشنهاد نمود: می

آفرینی  نقش -1رشد تخصصی  -3آفرینی عمومی  نقش -2تربیت نخبگان )صالحین(  -1

 تخصصی

های  ریزی در آن، بسیاری از آسیب این ساختار کارامدتر از ساختار فعلی بوده و برنامه

 تر خواهد شد. فعلی همچون تداخل وظایف را ازبین برده و سیستم چابک ساختاری

 (: مأموریت مطلوب پیشنهادی سازمان بسیج دانشجویی13جدول )

 رشد تخصصی آفرینی عمومی نقش تربیت نیرو 
آفرینی  نقش

 تخصصی

 فلسفه وجودی

تالش در جهت 

تربیت نخبگان با 

هدف تاثیرگذاری بر 

روند اداره امور 

 جامعه

حفظ، پیشبرد و تکامل 

اهداف انقالب با توجه 

به مقتضیات عمومی 

 دانشجویی

تالش در جهت رشد 

دانشجویان در رشته 

تحصیلی خود با هدف 

تولید علم و رفع نیازهای 

 جامعه اسالمی

مشارکت در حل 

های اساسی  چالش

نظام با رویکرد 

 ای و تخصصی حرفه

 مخاطبان

اعضای رسمی و 

غیررسمی بسیج 

 ویان انقالبی()دانشج

دانشگاه، جامعه و محیط 

 المللی بین

اعضای رسمی و 

غیررسمی بسیج 

 )دانشجویان انقالبی(

 های تخصصی حوزه

 ملی و فراملی دانشگاه ملی و فراملی دانشگاه گستره

خدمات و 

 محصوالت

نخبگان متعهد و 

آماده به کار در جهت 

 اهداف عالی کشور

سازی عقیدتی،  جریان

اعی سیاسی و اجتم

 رسانی( )خدمت

نخبگان متعهد و آماده به 

کار در جهت اهداف 

 عالی کشور

های  رصد حوزه -1

 تخصصی

کمک به حل  -2

های اساسی  چالش

 ها نظام در این حوزه

کمک به ارتقاء و  -3

اصالح نظام آموزشی 

های  در حوزه

 تخصصی
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 (: مأموریت مطلوب پیشنهادی سازمان بسیج دانشجویی13دول )ادامه ج

 رشد تخصصی آفرینی عمومی نقش تربیت نیرو 
آفرینی  نقش

 تخصصی

های  شایستگی
 کلیدی

دسترسی و ارتباط  -1
منحصر بفرد با 

 نخبگان دانشگاهی
روند رو به رشد  -2

آفرینی نخبگان  نقش
 در اداره امور جامعه

سیر تاریخی و  -1
های عموی  پتانسیل

 دانشگاه
امکان حاکمیت  -2

بر جریانات غیرانقالبی 
 این جایگاه اثرگذار

حضور مستمر در  -1
 فضای علمی دانشگاه

ارتباط زیاد با اساتید  -2
و آشنایی با نیازهای 

 جامعه اسالمی

روند رو به رشد  -1
نگرش علمی در 
 اداره امور کشور

دسترسی به  -2
 کانونهای تخصصی

امکان استفاده از  -3
های عمومی  پتانسیل

 دانشگاه

 گیری نتیجه. 7

های غیرانتفاعی، در این مقاله تالش شد  نظر گرفتن بسیج دانشجویی ذیل ادبیات سازمانبا در

ضمن بررسی اسناد باالدستی و مبانی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با انجام مطالعات تطبیقی 

و سیستمی، و حک و اصالح نهایی بر اساس نظر خبرگان، مأموریت مطلوب بسیج دانشجویی 

 ترسیم گردد.

آفرینی بسیج دانشجویی در سطوح اول با بررسی مستندات موجود در سابقه نقش گام

 مختلف انجام گرفت و مأموریت موجود در سه سطح تبیین شد.

های  بندی موضوعات اساسی مورد اشاره در مأموریت ذکر شده برای سازمان سپس با جمع

ها با استفاده  وریت این سازمانمورد مطالعه در پژوهش تطبیقی، اجزاء تشکیل دهنده بیانیه مأم

بندی نهایی در قالب مضامین زیر طبقه  از روش تحلیل مضمون، احصا شده و پس از دسته

دهد:  های مورد مطالعه را تشکیل می بندی گردید. موارد ذیل اجزای بیانیه مأموریت سازمان

حوزه  ها، ب( گستردگی رسانی عمومی در فلسفه وجودی سازمان الف( وجود روح نفع

کنندگان از خدمات و محصوالت، ت( ارائه  جغرافیایی، پ( گستردگی دامنه مخاطبان و استفاده

المنفعه و تأکید بر هنجارسازی درونی به منظور ارائه هرچه بهتر این  محصوالت و خدمات عام

ترین  گرایانه به عنوان مهم خدمات توسط اعضا، ث( تأکید بر ماهیت خاص داوطلبانه و آرمان

های سازمانی. که وجود ایشان در سازمان غیرانتفاعی بسیج دانشجویی مورد تطبیق  بخش ارزش

 واقع شد.
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گر، به نظر  های دانشجویی و بسیجی در ادامه با بررسی کارکردهای منتج از تحلیل سازمان

رسد کارکردهای بدست آمده نه تنها در حالت تجمیع تناقضی با یکدیگر ندارند، بلکه می

ونه که اشاره شد تجمیع همزمان کارکردی سازمانی دانشجویی که با استفاده از الگوی همانگ

تواند موجب تقویت هر چه بیشتر تشکل بسیج دانشجویی شود میبسیج منابع مدیریت می

توان اینگونه بیان نمود که؛ بسیج دانشجویی به عنوان یک سازمان گردد. بر این اساس می

گوی بسیج منابع سعی در تحقق اهداف خود دارد، ضمن تالش در دانشجویی که بر اساس ال

جهت توسعه و تقویت منابع انسانی، مالی و نیز گسترش مقبولیت خود درمیان دانشجویان، 

ای به حفظ حیات و نیز تحقق مأموریت خود داشته باشد. بدین معنا  بایست توجه دو سویه می

همواره با ارزیابی شرایط محیطی، تعادل مطلوبی که با الگوی مأموریت منعطف )غیر شکننده(، 

 بین کارکردهای خود در راستای تحقق مأموریت و حفظ حیات بوجود آورد.

های گوناگون از خبرگان حوزه بسیج دانشجویی و ذینفعان،  در ادامه با انجام مصاحبه

آفرینی  قشمأموریت مطلوب در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، به چهار حوزه تربیت نیرو، ن

 آفرینی تخصصی تبیین شد. عمومی، رشد تخصصی و نقش
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 منابع

 در مأموریت تدوین مدل ارائه(. »1300امامیان، سید محمد صادق و مرتضی زمانیان ) .1

، پنجمین «شهرداری سازمان یک در موردی مطالعه- غیرانتفاعی و عمومی سازمانهای

 المللی مهندسی صنایع کنفرانس بین

ریزی استراتژیک سازمان،  (. برنامه1300ان، سید محمد صادق و مصطفی زمانیان )امامی .2

 سازمان بسیج دانشجویی

های دولتی و غیرانتفاعی،  ریزی استراتژیک برای سازمان (. برنامه1301برایسون، جان. ام ) .3

 ترجمه عباس منوریان، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.

(. مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی و 1301ویلن ) جی دیویدهاینگر و توماس آل. .1

 های فرهنگی، چاپ اول. ایزدی، دفتر پژوهش

تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ (. »1311رحیم نیا، فریبرز و دیگران، ) .3

های کوچک و متوسط شهرك صنعتی توس  سازمان :سازمانی و محیط، مطالعة موردی

، دوفصلنامة راهبردهای بازرگانی، سال نوزدهم، دورۀ جدید، شمارۀ «استان خراسان رضوی

 .131-121، صص 1

 (. مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.1308رضائیان، علی ) .0

 شناسی سیاسی، انتشارات سخن. (. جامعه1301صبوری، منوچهر ) .6

و علی پارسائیان، (.مدیریت استراتژیک، ترجمة سید محمد اعرابی 1303فرد آر دیوید ) .0

 های فرهنگی، چاپ ششم. دفتر پژوهش

(. تاریخ جنبش دانشجویی ایران. انتشارات: 1303قویدل، حسین و پورنجمی، مجید) .1

 .31 – 112الهدی صص  نجم

 گزارش طرح و برنامه سالهای متمادی سازمان بسیج دانشجویی .18

زمان، سازمان بسیج (. تشکل نظم یافته، مرکز مطالعات سا1303گنجی، شعبانی، باوی ) .11

 دانشجویی
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: پژوهشکده امام   های اجتماعی. تهران  (. درآمدی نظری بر جنبش1311مشیرزاده، حمیرا ) .12

 خمینی و انقالب اسالمی.

(. ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در 1313موسوی و دیگران، ) .13

 10-1، صص 1شماره ، 10های جغرافیای انسانی، دوره  ریزی گردشگری، پژوهش برنامه

 مرام نامه دفتر تحکیم وحدت. .11

 اساسنامه دفتر تحکیم وحدت. .13

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در یک نگاه، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی  .10

 .1301جمعیت هالل احمر، 

های  آشنایی با حوزه معاونت فرهنگی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران )سال .16

 (1366الی  1368

معاونت آموزشی و پژوهشی، سازمان « دهی تشکیالت و سازمان( »1بچه راهنمای مربی )کتا .10

 جوانان جمعیت هالل احمر

المللی صلیب سرخ و هالل احمر. اداره آموزش سازمان جوانان جمعیت هالل  نهضت بین .11

 1302احمر. 

ده تاریخچه، اهداف و وظایف صلیب سرخ، جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان، تهیه ش .28

 در معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان

های صلیب  سرخ و هالل احمر  المللی جمعیت های فدراسیون بین ها و استراتژی سیاست .21

 . درباره جوانان، ترجمه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان )جزوه(
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