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 چکیده
های علمی،  های بسی  دانشجویی در عرصه ها، کارامدی و اثربخشی فعالیت تحقن هدف

گیری از راهبردهای کارامد است. پژوهش  ها مستلزم بهره فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانشگاه
راهبردهای مؤثر در ارتقای کارامدی و اثربخشی بسی  دانشجویی و  حاضر با هدف تدوین

گرفته است. مطالعه اسناد باالدستی، بررسی تحقیقات پیشین و مقایسه   ها انجام بندی آن اولویت
های مشابه در داخل و خارج از کشور و نیز استفاده از نظرات کارشناسی، از جمله  تطبیقی سازمان

با  ها آنو تحلیل  ژوهش است. استخراج عوامل و متییرهای محیطی و تجزیه های اجرایی این پ گام
گیری راهبردی  استفاده از مدل دیوید صورت گرفته، سپس متناسب با تحلیل وضع موجود، جهت

دهد که اگرچه طراحی راهبرد و تنظیم اسناد راهبردی تعیین شده است. نتای  این تحقین نشان می
ریزی  های اثربخشی برنامه شود، اما یکی از الزام به عنوان یک طرب تلقی میریزی  در مرحله برنامه
روزرسانی مستمر آن مبتنی بر پویایی نظام سازمانی و محیط است. براسا  نتای   راهبردی، به

بایستی از طرین تدوین راهبردهای ذیل، نقاط ضع  را به قوت و  حاصل از تحقین حاضر، می
های کارامدی بیشتر و ارتقای اثربخشی بسی  دانشجویی  یل کرد تا زمینهتهدیدها را به فرصت تبد

سازی فراگیر بین اعضا، فرهیختگان، نخبگان و  در کشور )وضعیت مطلوب( فراهم شود: شبکه
های نوین با کارکردهای  ها و نهادهای همسو )مبتنی بر ظرفیت فناوری استادان ارزشی، تشکل

 

های تحقیقاتی انجام شده در مرکـز تحقیقـات راهبـردی دفـاعی ارائـه شـده        های یکی از طرب این مقاله برمبنای یافته -7

 است.

 - )عضو هی ت علمی دانشگاه امام حسین)ع 

 - :(دانشیار دانشگاه امام حسین)ع نویسنده مسئول mardanimr@yahoo.com 
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افزایی، آموزش و توانمندسازی، بانک  های هم قال تجربهمختل  نظیر مدیریت دانش و انت
اطالعاتی، تولید محتوا و...(؛ ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از طرین 

های مشترک و  ها و نهادهای همسوی دانشگاهی؛ اجرای برنامه ایجاد اتحاد و تعامل بین تشکل
ان و استادان ارزشی در راستای بازتولید گفتمان حضرت گیری از ظرفیت فرهیختگان، نخبگ بهره

ت ثیرگذاری در  منظور به ی،جیبسالعالی( و فرهنگ تفکر  امام)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله
 منطقه و جهان اسالم و تحقن تمدن نوین اسالمی؛ و....

 

دی، بسی  راهبردهای مؤثر، مقایسه تطبیقی، تحلیل محیطی، اثربخشی، کارام :ها هکلیدواژ
 دانشجویی.

 

 مقدمه
ران  محرکـه و پـیش   روتمام جوامع بشـری بـه م ابـه موتـ     ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه

 موزشـی عـالوه بـر تربیـت مـدیران،     آ علمـی و  هـای . این نهادکنند میجانبه عمل  همه توسعه پویا و

 در بالفعـل  صـورت  بـه  مرجـع  هـای  به عنوان یکی از گـروه  ،متخصصان و کارشناسان آینده کشور

هـای شـگرف در    امـروزه پیشـرفت   .گذارنـد  میثیر بسزایی  سیاسی ت تماعی واج فرهنگی، مناسبات

ا مرهـون تـالش دانشـگاهیان اسـت.     بنیان دنیـ  صنعتی و اقتصاد دانش، های نوین علمی حوزه فناوری

پیگیری  یص وتشخ دانشجو همواره نقش فرانسلی خویش را در عالوه بر این، قشر فرهیخته استاد و

 ،رو ایـن  . ازکرده استخوبی ایفا  فضای عمومی مطالبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... جامعه به

 ایجـاد،  درصـدد  نحـوی  بـه  جامعه پویای سیاسیهای  جریان عمده ،در کنار کارکرد اصلی دانشگاه

 ،طریـن  یـن ا از و آینـد  برمـی  مکـان  ایـن  در خـویش  دانشگاهی و دانشجویی پایگاه تعمین و ت بیت

 .کنند میهای علمی و عملی خود را با طرب در فضای نظری دانشگاه برطرف  تبس بن و ها گره

 

 بیان مسئله
هـای   هـای بـاالی علمـی، فرهنگـی، سیاسـی و اجتمـاعی در دانشـگاه        باتوجه به وجود ظرفیت

 بـا  سـالمی ا انقـالب  بـا  راستا هم غیر های گروه و نظام درونهای  جریان عمده مرکزی هستهکشور، 

 شـور  با توام یتمسئول احسا  دارای و بکر فضای این از مندی بهره دنبال به گوناگون های گرایش

 مختل  های روش از گیری بهره ،گذشته ادوار در مهم، این به عنایت با .انشگاهیان هستندد شعور و
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 ،منفعـل ی هـا  جریـان  برخـی  حاکمیـت  دوره در قدرت رانتاز  نمسئوال غفلت ،موارد برخی در و

 در دانشگاه عرصه در ها جریان فکری های هسته چشمگیر و کننده تعیین حضور برای مساعدی بستر

 بـرای  مسـتعدی  فکـری  عقبـه  و فـراهم آورده « های دانشجویی علمی و تشکل  ت اعضای هی» قالب

 ریـن ط از تـا  انـد  آورده پدیـد  هـا  دانشگاه در خود فرهنگی های ایدهنیز  و فکری و سیاسی تحرکات

 همت خویش سیاسی حیات تداوم و بقا برای «مردم توده سطح در خویش افکار پمپاژ» به ،دانشگاه

 ،فـرد آن   های منحصربه مندی از ظرفیت های خاص فضای دانشگاه و بهره ویژگی، رو ازاین. گمارند

 بـه  هدانشـگا  از تا آورده فراهم ف عناصر طی  مخال  نظامرستر مساعدی برای تروی  افکار منحب

 اصـیل  جریـان  کارآمـدی  نقـد  و نظری های چالش ظهور و بروز برای بستری و اصلی کانون عنوان

 کـه  تـا جـایی   کنند؛ استفاده سیاسی یارگیری منظور به ،ر عرصه حاکمیتد رهبری و )ره(امام پیرو

 کـارکرد  ،دانشـگاه  فضـای  در افـراط  و کـاری  سیاسی شد می احسا  اخیر، های دهه از مقاطعی در

 بـه  منـد  عالقـه  هـای  توده از متشکل نهاد عنوان یک  ولی بسی  بهاست؛  رانده حاشیه به را آن لیاص

 از یکـی  ،حسـا   مقـاطع  ایـن  در توانسـت  ،ایـدئولوژیک  های گرایش با انقالبی، و ملی سرنوشت

 و ای فرهنگـی هـ  کنش به نسبت ها گیری جهت نظر از ارذثیرگ ت الگوهای پردازشگران ترین شایسته

 و هـا  ارزش انتقـال  و حفـظ  رسـالت  ،اجتماعی مهم مراکز از یکی به رسیدن مقام در و باشد یسیاس

 به عهده گیرد. دیگر نسل به نسلی از را رسوم و آداب

 هـا،  دانشـگاه  در نظـام  تیـزبین  چشمان و تشکل فراگیربه عنوان بسی  دانشجویی  ،در این میان

جبهه تقابل نظری با عقبه فکری  قدرت نرم در و های انقالب رزشا تروی  و دفاع کانون ثرترینؤم

هـای آن   مخال  با انقالب اسـالمی را تشـکیل داده و از اصـول و ارزش   های  دگراندیشان و جریان

عمین کارکرد و جایگاه دانشـگاه و میـزان ت ثیرگـذاری     شناخت دقین و ،رو  این . ازکند می صیانت

ف واالی بسی  دانشجویی و نسبت آن بـا تحـوالت   ین رسالت و اهدایوتب ،آن در جامعه از یک سو

 هـای  آرایـه  بـر  کـه  دهـد  مـی  تشـکیل  در تحلیل شرایط جامعـه  راآتی از سوی دیگر، مقوله مهمی 

 :است استوار زیر دوگانه

 از اسـتفاده  بـا  دشـمن  تبلییـاتی  هـای  اقدام( ای فرامنطقه و ای المللی )منطقه عرصه بین در ال (

نظام اسالمی و به چـالش کشـاندن آن   « انفعال»یا « انزوا»به منظور « روانیجنگ »تنی بر مب های شیوه

... نظـامی  قـدرت  و تروریسم دموکراسی، بشر، حقوق ای، انرژی هسته :نظیر ،های مختل  در حوزه
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 متوجـه  نظـام  درون در هـا  چـالش  این پیکان نوک ،شک بدون و یافت خواهد تداوم و دهش شروع

 .اهد بودخو ها دانشگاه

ازی فکـری بـرای   نظیر بسی  دانشجویی در بسترسـ  ظرفیت کم جایگاه ویژه و  با عنایت به ب(

 هـای  های دانشجویی و آحاد جامعه و نیز با توجه به چینش نـوین آرایـه   تشکل ،جوانان، دانشجویان

 بـا  متناسـب  ،فراگیـر  تشـکل  ایـن  هـای  راهبرد از مجدد بازتعریفی ،کشور داخل در قدرت ماتریس

 غفلـت  است بدیهی .نماید اری هرچه بیشتر ضروری میذثیرگ ی تتهدیدهای جدید برا ها و فرصت

 در شـدن  گرفتـار  و روزمرگـی  بسـی ،  کـران  بـی  ظرفیـت  و آینده بر مبتنی راهبردی ریزی برنامه از

 بــه تــوجهی و بــی ســنتی رویکردهــای و هــا روش و ای کلیشــه هــای برنامــه ،افتــاده پــاِ پــیش لئمســا

 هـای پـیش رو را   دست دادن فرصت موجبات از ،ن در فضای حاکم بر جامعهای نسل جواه ویژگی

 مـدی اکار و ین راهبردهای الزم بـرای ارتقـای اثربخشـی   یاین مقاله به دنبال تب. وردآفراهم خواهد 

ل مراحـ  مطلـوب  وضـعیت  ترسیم و موجود وضعیت تبیین با ،طرین این از تا است دانشجویی بسی 

 ر را نشان دهد.گذا

 

 تحقیق اهداف
ی بســی  کارامــداثربخشــی و  یهــدف اصــلی ایــن تحقیــن تــدوین راهبردهــایی بــرای ارتقــا

. اسـت هـای بسـی  دانشـجویی     موریـت  دانشجویی کشور و ارائه راهکارهای مناسـب در راسـتای م  

 از: اند عبارت، استهدف اصلی  ها برابر با یند آناهای فرعی تحقین که بر هدف

 ؛(7396تا ابتدای سال  7398)از پایان سال  انشجوییبسی  د بررسی و تحلیل عملکرد .7

 ؛بررسی و تحلیل م موریت و مبانی ارزشی، اسناد باالدستی و ترسیم وضعیت مطلوب .8

هـا و   مطالعه تطبیقی و مقایسه میزان ت ثیرگذاری بسی  دانشجویی نسبت به سـایر سـازمان   .3

 ؛های دانشجویی تشکل

 ؛راهبردی بسی  دانشجویی های تحلیل هدف .6

 ؛ها ها و ضع  قوت شامل ،تحلیل شرایط محیط داخلی .0

 ؛ها و تهدیدها شامل فرصت ،تحلیل شرایط محیط خارجی .4

 ها. بندی آن بسی  دانشجویی و اولویتالزم برای ارتقای های  راهبرد تدوین .1
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 سؤاالت تحقیق
 ر ارتقـای اثربخشـی و  دراهبردهای مـؤثر  » د:شپرسش اصلی این تحقین بدین صورت مطرب 

 «های بسی  دانشجویی چیست؟ موریت ی بسی  دانشجویی و راهکارهای متناسب با مدکارام

 دند:شهای فرعی ذیل مطرح پرسش ،در جهت تبیین پرسش اصلی
 موریتی منت  از اسناد باالدستی )وضعیت مطلوب چیست(؟ انتظارات راهبردی و م -

 راهبردی بسی  دانشجویی چیست؟ های هدف -

 های( بسی  دانشجویی چگونه است؟ ها و ضع  شامل قوتشرایط محیط داخلی ) -

 ها و تهدیدهای( بسی  دانشجویی چگونه است؟ شرایط محیط خارجی )شامل فرصت -

 ی چگونه است؟یبندی راهبردهای بسی  دانشجو اولویت -
 

 ادبیات موضوع
راهبــردی ســازمان بســی  دانشــجویی،  فعالیــت پژوهشــی جدیــد در حـوزه  دادن ازانجــام پـیش 

گیـری از   کاری و نیـز بهـره   ویژه باهدف پرهیز از دوباره د. این امر بهشهای پیشین شناسایی  ژوهشپ

تحقیقـات بـا    تمـام د شـ ها مورد ت کید مدیران سازمان قرار گرفت. از همـین رو مقـرر    اطالعات آن

 تبیـین م موریـت و تـدوین    فراینـد توانـد بـه    هـایی کـه مـی    موضوع مدیریت راهبردی و یا موضـوع 

طرب یا پروژه  39 ،، مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اسا کنداهبردهای بسی  دانشجویی کمک ر

اعم از نیروی مقاومت بسـی ، سـپاه پاسـداران     ،و کتاب از مجموعه بسی  دانشجویی و خارج از آن

 د.شانقالب اسالمی، دانشگاه امام حسین)ع( و... احصا 
 

  دانشجویی بسیج موضوع با مرتبط پیشین راهبردی یها پژوهش. 5

 تعداد پژوهش، این موضوع اب شده انجام یها طرب مشابهت و اهمیت به توجه با قسمت این در

 :گرفت قرار بررسی مورد تر عمین صورت به طرب یازده

 سـازمان  وقـت  استیر) یزاکان توسط 7367 سال در پژوهش نیا در شده یبررس اول طرب -

 پرداختـه  ییدانشـجو   یبسـ  گانـه پن  یراهبردها به آن در گرفته و انجام( ییدانشجو  یبس

 : اند از عبارت که است شده
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 تبیین معرفی، .3؛ انسانی منابع توسعه .8؛ مالی و اداری یها نظام و ساختار یارتقا و اصالب .7

 اهتمـام  و اسـالمی  دانشگاه تبیین -6 ؛مختل  های عرصه در بسیجی تفکر و فرهنگ یساز نهادینه و

ــدی ــی رد جـ ــن معرفـ ــه تحقـ ــه همـ ــا  آن جانبـ ــات براسـ ــام فرمایشـ ــام و( ره)امـ ــم مقـ  معظـ

 .(ص)محمدی ناب اسالم ت بیت و تروی  تبیین، -0 ؛(یالعال مدظله)رهبری

 7367 سـال  در (اسـت  سـازمان  نیـ ا یراهبـرد  طرب)که  پژوهش در شده یبررس دوم طرب -

 ،آن  ینتـا  از دشـ  یرسـ بر سرفصـل  دوازده در ،سازمان وقت نیجانش ،یمردان دکتر توسط

 صورت به پژوهش در و است حاضر عصر در ییدانشجو  یبس یها تیمور م یبند تیاولو

 اسـا   بـر  ییدانشـجو   یبسـ  یهـا  رسـالت  ،طرب نیا در. است شده پرداخته آن به مبسوط

خالصـه و   بنـد  شـش  ایـن  در یرهبـر  معظـم  مقـام  و( ره)ینیخم امام حضرتهای  رهنمود

 ؛یاسالم نظام و دولت. 6 ؛جامعه و مردم. 3 ؛انیدانشگاه و دانشجو .8 ؛خود. 7 بررسی شد:

 [مطالعـه ] .4 ؛بـودن  اسـالمی  بـزرگ  حکومـت  تشـکیل  فکر در و اسالمی بیداری تحقن .0

 .دشمن با مقابله و بشری، جامعه کل برای انسانی کرامت و عدالت

 تقویـت  و توسـعه هـای   راه بررسی ،بسی  آینده رویکرد تبیین، ییدانشجو  یبس یشناس بیآس

بسـی    آفرینـی  نقـش  میـزان  ،دانشجویان نزد دانشجویی بسی  جایگاه طرب ،دانشجویی بسی  فکری

 ،عشـن  مدرسـه  طـرب ، دانشـجویی  بسـی   هفتگانـه  یهـا  هـدف  طرب، دانشگاه فضای در دانشجویی

 بانقـال  علیـه  نـرم  یدهایـ تهد بـا  مقابلـه  در طلبـه  یاندانشـجو  بسی  مشارکت میزان و نقش بررسی

بـرای   ازیـ ن مـورد  هـای  مهـارت  و دانـش  و سـرانجام  کشـور  در آن یارتقا راهبرد تدوین و اسالمی

 اند. شده یبررس طرب 9، همگی در دانشجویی بسی  فرهنگی مدیران

 

 . تعریف مفاهیم1

 شـرایط  کـه  اسـت  ییهـا  هـدف  به دستیابی  روش و راه از خاصی نوع راهبرد :راهبرد الف(

 تبیـین  بـه بیـان دیگـر،   . باشـد  داشته را «داشتن یاتیح جنبه و یرقابت طیمح ،نبود بلندمدت» گانه سه

 دنـ دار قـرار  رقـابتی  محـیط  در که است سازمان حیاتی و بلندمدت یها هدف به دستیابی چگونگی

 .(7366 فرهمند، فقهی)

 رایدا و نامعلوم است، تیییر حال در مدام که یطیمح در چیز، هر از قبل راهبرد: راهبرد دیفوا
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 ،واقـع  در. کنـد  مـی  سـازمان  عایـد  را معینـی  وسـوی  سـمت  و ندارد باالیی اطمینان است، پیچیدگی

 را هـا  کوشـش  راهبـرد . کـرد  تشـبیه  نمـا  قطـب  بـدون  کشتی یک به توان می را راهبرد بدون سازمان

 و سازمان درک به کرده، جادیا یهماهنگ سازمان در و سازد می مشخص را جهت ،کند می متمرکز

 .کند می کمک ها سازمان رسای از آن زیتما

 ایـن  راهبـردی  مـدیریت  اصـلی  کار ،دراکر تریپ و دیوید نگاه از ی:راهبرد تیریمد ب(

 اصـلی  کـار » :پرسـش  ایـن  کـردن  مطرب یعنی کند؛ نگاه آن به سازمان تیم مور زاویه از که است

 امـروزه  و ندشـو  دوینتـ  هـا  راهبـرد  و تعیـین  هـا  هدف که شود یم باعث کار این «چیست؟ سازمان

  .آید می دست به فردا آن نتیجه که شود گرفته ییها میتصم

 گام سه نیازمند یراهبرد مدیریت استقرار(: 5381) دیوید نگاه از تیریمد یاراج ج(

 تیـ م مور تعیـین  بـه معنـای   راهبـرد  تـدوین در واقع،  .است «ارزیابی و اجرا تدوین،» اساسی و مهم

 .است مناسب راهبرد انتخاب و راهبردی های گزینه یاحصا حصول، قابل های هدف تعیین سازمان،

 .دنشـو  یاتیـ عمل هم با مأتو دیبا که است دیگر مدیریت راهبردی گام دو نیز یابیارز و اجرا مرحله

 که است هایی اقدام و ها انتخاب از هماهنگ و همخوان ای مجموعه نظارت و اجرا فرایند ،جهینت در

 برقـراری  و ها مشی  خط تنظیم کلیدی، مدیران به دادن تیم مور دهی، سازمان ع،مناب تخصیص برای

 .رسند می انجام به راهبرد یک ارزیابی و کنترل تقویت، به منظور اجرایی نظام

 

 نرم قدرت و نرم دیتهدد( 

 دیـ تهد .بگـذاریم  آن مقابل در را امنیت واژه که یابد می معنی هنگامی تهدید :دیتهد مفهوم 

 مورد واحد یا موضوع توانمندی ملی، منافع: جملهاز قرار دارد یگوناگون عوامل حت ت ثیر[]ت

 .تهدید توانایی و قدرت ،یطیمح شرط تهدید،

 اند شناسایی قابل حوزه دو در کشورها ملی امنیت برای تهدید منابع :دیتهد منابع: 

 ؛(ییناج رفتار و سیاسی فساد :نظیر ییها اقدام) داخلی یدهایتهد .7

 .(کشورها سایر تجاوزکارانه رفتار) خارجی یدهایتهد .8

 نرم یدهایتهد بندی تقسیم 
 ؛زیـ آم غیرخشـونت  ایـ  یافزار نرم پیامدهای دارای اما ز،یآم خشونت روش با نرم یدهایتهد .7
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 هـای  شـبکه  انـداختن  کـار  از بـرای  شـده  هـدایت  انـرژی  حاوی یها سالب از استفاده م ل

 ؛دیجیتالی

 م ـل  ؛اسـت  زیـ آم خشـونت  پیامـدهایش  امـا  ز،یـ آم غیرخشـونت  ها آن روش که ییدهایدته .8

 را هواپیماهـا  ناوبری یا سدها فرمان و کنترل نظام که منطقی یها بمب و ها کرم از استفاده

 . دنانداز یم کار از

 دهایتهد ،دسته این به ؛است زیآم غیرخشونت آن پیامدهای هم و روش هم که ییدهایتهد .3

 سـاختن  مجـاب  بـرای  روانـی  عملیات روش از استفاده مانند شود، یم گفته نیز رکشندهغی

 .مخاطب

 های اعمال تهدید نرم روش 

 نگـرش،  رییـ تی با ها، هدف در تیییر و انحراف اختالل، ایجاد دنبال به روش این: گفتاری .5

 بخـش  چهار هب که است مذکور جامعه نخبگان و مردم اساسی باورهای و ها دهیعق افکار،

 :شود زیر تقسیم می

 یموضـوع  خصـوص  در یعمـوم  افکـار   یـی ته و شیتشـو  جـاد یا) روانـی  عملیـات  (ال 

 ؛(خاص

 یهـا  ارزش و هـا  هـدف  ها، دهیعق باورها، ها، نگرش رد یرگذاریت ث) ادراکی عملیات (ب

 ؛(مخاطب در تیییر ایجاد باهدف مقابل طرف

 و فرهنگـی  بـین  یهـا  روش و ابزارهـا  لنـی ع و آشکار کارگیری به) یعموم دیپلماسی( ج

 قـرار  مخاطـب  بـرای  مشـخص  چـارچوب  در دولت یک توسط یالملل نیب ارتباطات

 مجذوب آن نتیجه که متقابل شناخت و درک توسعه هدف با کشور یک مردم دادن

 کننـده  عمـل  دولـت  و کشـور  بـه  نسبت مخاطب های نگرش و افکار  یتلط یا کردن

 ؛(است

 امـا  صـحیح،  اطالعات کارگیری به و یا غلط اطالعات انتشار و ایجاد) یراهبرد فریب( د

 .(دیگر مجرایی در

 آمادگی و استعداد ایجاد. است جمعی رفتارهای به دادن شکل آن اصلی هدف :رفتاری .1

 بـا  متناسـب  جمعـی  رفتـار  یـک  بـه  شـدن  وارد بـه منظـور   مـردم  از بخشـی  یـا  جمعیت در
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 انـد  عبـارت  که گیرد می قرار چارچوب این در تهدیدگر یها برنامه و ها هدف ها، خواسته

 .حکومت مخالفان جذب و زیآم غیرخشونت مداخله دولت، با همکاری عدم اعتراض،: از

 روی بـر  ارتباطـات  و مـدنظر تهدیـدگر   اطالعـات ارائه  آن اصلی هدف :شبکه بر مبتنی .3

 و نظـارت  یهـا  گـاه یپا و اطالعـاتی  یهـا  گـاه یپا و مخـازن  نترانت،یا اینترنت،. است شبکه

 . هستند روش این در توجه مورد و مهم های بخش از فرمان

 نرم تهدید ابعاد 

 ؛سیاسی حوزه در -

 ؛اجتماعی -فرهنگی حوزه در -

 ؛اقتصادی حوزه در -

 .امنیتی -دفاعی حوزه در -

 نرم قدرت 

 .(8556 نای،) تطمیع یا اجبار طرین از نه جاذبه، طرین از مطلوب کسب :از است عبارت

 

 یباالدست اسناد در آن یها رسالت و جیبسهه( 

 ملی سرنوشت به مند عالقه های توده از مجمعی تشکل، یکبه عنوان  بسی  :جیبس فیتعر 

 پردازشگران ترین شایسته از یکی تواند می که است متشکل ایدئولوژی و ژهیو یها شیگرا خویش،

 مهم مراکز از یکی به رسیدن مقام در و باشد سیاسی کنش به ها گیری جهت نظر از خاص الگوهای

 .به عهده گیرد دیگر نسل به نسلی از را رسوم و آداب و ها ارزش انتقال و حفظ رسالت اجتماعی

 هویـت  تحمیلـی،  جنـگ  دوران در کشـور  شـرایط  :ها دانشگاه در بسیج تشکیل فلسفه 

 حضـور  بـه  جنـگ  سرنوشت که همچنان که هبود این بر تلقی و داده پیوند جهاد و دفاع با را بسی 

 از پـس  کـه  یطیشـرا  در. اسـت  جهـاد  و دفـاع  تابع نیز بسی  وجودی فلسفه خورد، می رقم بسیجی

 و شـده  برقـرار  بـس  تـش آ شرایط و متوق  نظامی عملیات و ایجاد نسبی آرامشی ،قطعنامه پذیرش

 و بسـیجی  مخلـص  وهـای نیر خیـل  ،کـه  شـد  یمـ  مطرب سؤال این بود، شده آغاز سازندگی دوران

 چنـین  در. بود دنخواه دار عهده سازندگی و ت بیت دوران دررا  رسالتی چه، آن گسترده تشکیالت

 تقویـت  بر ت کید با و 7341 آذر 8 خیتار در یفرمان صدور با اسالمی جمهوری گذار بنیان ،یطیشرا
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 فرهنگـی  و علمی های صهعر در بسی  تشکیالتی و شده یزیر برنامه حضور خواستار بسی ، توسعه و

 .شد طلبه و دانشجو  یبس سیس ت و کشور

 

 ییدانشجو جیبس سازمان 

 داوطلبانـه  یهـا  سـازمان  گـروه  در تـوان  مـی  را دانشجویی بسی  ها، سازمان انواع یبند رده در

 نقـش  بـودن  کیدئولوژیا و گرا آرمان جهت به شکل، نیبد ییها سازمان. آورد شمار به یرانتفاعیغ

 اصلی شاخص سه به توجه با ابتدا. دارند اجتماعی های مشی خط و ها استیس به یده شکل رد مهمی

 تعـداد  گرایـی،  آرمـان  و دانسـتن  داوطلبانه ماهیت  بودن، المنفعه عام یعنی هدف، جامعه یها سازمان

 وسـیع  جـوی و جسـت  و ای کتابخانـه  مطالعات از استفاده با خارجی و داخلی یها سازمان از مناسبی

 داخلـی  سـازمان  834 و خـارجی  سـازمان  35 از اولیـه  نمونـه  مورد، این در. دشدن شناسایی ینترنتیا

 غیرانتفـاعی  سازمان 705 شامل یتر بزرگ فهرست از نیز خود خارجی یها سازمان. شد یم تشکیل

 ،(یراهبـرد  تطبیقـی  مطالعـه ) تطبیقی مطالعه خاص نوع به توجه با ترتیب بدین. بودند شده انتخاب

 نیـز  و دانشـجویی  بسـی   عمـده  کارکردهـای  برخـی  و ها ویژگی هدف، جامعه اصلی های شخصهم

 یهـا  شـاخص بـه عنـوان    نهـایی  شـاخص  نُـه  ،کند می عملی را تحقین انجام روش که ییها شاخص

 در) اطالعـاتی  غنـای  :از انـد  عبـارت  هـا  شـاخص  ایـن . دشـ  تعیین هدف جامعه عناصر بندی اولویت

 ماهیت داوطلبانه؛ ماهیت ؛(منابع سایر و کتب مجالت، ت،یسا وب طرین زا اطالعات بودن دستر 

 ؛(بیشـتر  و سـال  ده مـدت  بـه  فعالیـت داشـتن  ) قدمت؛ گرایی آرمان دانشجویی؛ ماهیت غیرانتفاعی؛

 .فرهنگی -علمی ماهیت و نظامی ماهیت سیاسی؛ ماهیت

 داخلی سازمان 4 و ارجیخ سازمان دوازده اولیه، پاالیش مرحله چندین از پس ،اسا  این بر

 از ،شـده  تعیـین  یهـا  سـازمان  بنـدی  اولویـت  برای ،ادامه در. شدند تعیین نهایی ارزیابی مرحله برای

 تفکیــک بــه برگزیــده  ســازمان هجــده آن لهیوســ بــه و شــد اســتفاده مراتبــی سلســله تحلیــل ینــدافر

 جـه ینت در کـه  گرفتنـد  رقـرا  مقایسه مورد نهایی شاخص نُه براسا  و خارجی و داخلی یها سازمان

 سـازمان » ،«مریکـا ا سـرا  صـلیب  سـازمان » ،«مریکـا ا ملـی  سـپاه » شـامل:  خارجی سازمان شش ،آن

 اتحاد» و «متحد ملل سازمان داوطلبان» ،«اروپا دانشجویان عمومی انجمن» ،«مریکاا پسران پیشاهنگی

 ،«جـوان  یـاران  شـهر  خانـه » ،«وحـدت  تحکیم دفتر» شامل: داخلی سازمان چهار و «اسرائیلی طالب
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 منتخـب  یهـا  سـازمان بـه عنـوان    «دانشگاهی جهاد سازمان» و «احمر  هالل جمعیت جوانان سازمان»

 3355و  حوزه 640، دفتر 607 ،هیناح 38 ،حاضر حال در .شدند برگزیده تطبیقی مطالعه انجام برای

 در دانشـجو  555/855/6 آمـار  نیآخـر  براسـا  . دارد وجود کشور در رمصوبیغ و مصوب گاهیپا

 . هستند ییدانشجو  یبس عضو نفر 983،600 ،تعداد نیا از که میدار کشور

 هـا  دانشـگاه  در یانقالبـ  یهـا  تشـکل  وجـود  بـا  :دانشهجویی  بسیج جایگاه و اهمیت، 

 گسـترش  و بسـط  و بیگانـه  ایـادی  نفـوذ  بـا  مقابلـه  در انقـالب  هـای  آرمان تحقن ،(ره)امام حضرت

 .دانستند می ها دانشگاه در  یبس سیس ت گرو در فقط را ابن اسالم اصیل های چارچوب

 ــداف ــی  اه ــجو بس ــا :ییدانش ــه ب ــه توج ــور ب ــان منش ــام فرم ــا و( ره)ام ــام یرهنموده   مق

ایـن اهـداف،   نامـه اجـرای مصـوبات شـورای انقـالب فرهنگـی        العالی( و آیین ی)مدظلهرهبر معظم

 :اند از عبارت

 فرهنگـی،  هـای  عرصـه  در اسـالمی  انقـالب  یسـتاوردها د از جانبه همه دفاع و آمادگی ایجاد

 و بسـط  رهبـری،  معظـم  مقـام  و( ره)امـام  حضـرت  رهنمودهـای  و فـرامین  تحقـن  دفـاعی،  و علمی

 بســط و تبیــین پــذیری، تیمســئول و همیــاری روحیــه تقویــت بســیجی، تفکــر و فرهنــگ گســترش

 علمیـه،  هـای  هحـوز  کمـک  بـا  بسـی   اعضـای  تمـام  بـرای ( ص)محمدی ناب اسالم های چارچوب

 ،ها دانشگاه در بیگانه ایادی ورود از جلوگیری و غربی نه و رقیش نه تیییرناپذیر اصول از پاسداری

 فرهنگی، انقالب عالی شورای) دانشگاه و حوزه یگانگی و اتحاد تعمین جهت در کوشش و تالش

7319 :7.) 

 مـورد  وشـده   انتخـاب  ،وژهپر منشور به توجه با که این اسناد :باالدستی اسناد و قوانین 

 مقـام  و( ره)امـام  حضـرت  منویـات  بسی ، با مرتبط دینی مبانی: از اند عبارت ،اند گرفته قرار بررسی

 مقام فرمایشات از برگرفته دانشجویی بسی  راه نقشه بسی ، با ارتباط در( یالعال مدظله)رهبری معظم

 انقـالب  عـالی  شـورای  مصـوب  شـجویی دان بسـی   اجرایـی  نامـه  نیـی آ ،(یالعال مدظله)رهبری معظم

 نقشـه  ،(یالعـال  مدظلـه )رهبـری  معظـم  مقـام  سوی از ابالغی اداری نظام کلی های استیس فرهنگی،

 عـالی  شـورای  مصـوب  فرهنگـی  مهندسـی  سـند  فنـاوری،  و علم های استیس و کشور علمی جامع

 ،(عـالی  آمـوزش  امنظـ  بـا  مرتبط بخش) آن پشتیبان اسناد و 7656 انداز چشم سند فرهنگی، انقالب

 هـای  اسـت یس ایـران،  اسالمی یجمهور فرهنگی و اجتماعیو  یاقتصاد توسعه پنجم پنجساله برنامه
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 فناوری و علم کالن های استیس ،(یالعال مدظله)رهبری معظم مقام سوی از ابالغی مقاومتی اقتصاد

 (.یالعال مدظله)رهبری معظم مقام سوی از ابالغی

مشخصه دانشجویی و رسالت انقالبی بسی  دانشـجویی،  » فرمایند: می فرماندهی معظم کل قوا

« حکایــت از اهمیــت راهبــردی و نقــش بنیــادین آن در حرکــت بــه ســمت دانشــگاه اســالمی دارد.

(37/8/7364  .) 

 

 و( دانشگاه

 زا آفـت  تواند می نهاد این با ناآشنا برخوردهای. است ظری  و پیچیده ویژه، محیطی دانشگاه

 ایـن  بـا  تعامـل  و ارتباط ریزی، برنامه حضور، هرگونه رو، نیازا. نهد جای بر منفی هایپیامد و باشد

ــه فرهنگــی، – آموزشــی مکــان ــی و صــحیح درک ب ــد آن از عین ــوارد در. اســت نیازمن  بســیار، م

 برقرار کننـد،  ارتباط دانشگاه بافت های واقعیت با اند توانسته نهاد، این فرهنگی – علمی ریزان برنامه

 پیـدا  یارتبـاط  یهـا  راه یـا  و ریزی برنامه آن با مطابن و دریابند خود واقعی شمایل و شکل در را آن

 و فرهنگـی  هـای  ریـزی  برنامـه  از بسیاری تا شده موجب نبود درک صحیح از محیط دانشگاه. کنند

 بـاروری  پـاک،  و خـالص  ایهـ  انگیزه و پشتکار و عالقه جود با و بماند ناتمام ساختار این در دینی

 انبـوه  بـا  انسـانی،  -علمـی  عظیم مؤسسه این همچنان و نیابد شده مصرف های هزینه حجم با متناسب

: جـوان بـودن   از جملـه  اسـت  ییهـا  یژگـ یو یدارا دانشگاه محیط. باشد گریبان به دست مشکالت

اختالط جنسیت بعـد از دوره   (،طلبد می ثیرگذاری نسل جوان اقتضائات خود را برای مدیریت و ت)

های انقالب، وجود فضـای   رستان، محل تضارب آرا و افکار، خط مقدم دفاع تئوریک از آرماندبی

ی و یطلبـی، نـوگرا   گری و پاسـخ  لبهاطلبی، مط خواهی، تحول برانگیختگی و آشفتگی فوری، آرمان

 در انـدرکار  دسـت  نهادهـای  بایسـتی   که نیست(ذکر آن در این مقاله مجال که ) ها ویژگی دیگر ده

 .(7365 مردانی،) باشند داشته مدنظر ،دانشگاه برای بنیادی های ریزی هبرنام

 

 ز( مدل راهبردی دیوید

اسـا  عوامـل محـیط    راهبردهـا بر  متمرکـز بـر تـدوین    ،ریزی در این پـژوهش  رویکرد برنامه

 مجمـوع  ،نهایـت  کـه در  اسـت ها با توجه به محیط داخلی و امکانـات موجـود    بیرونی و تعدیل آن
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منتخب، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. الزم به ذکر است که الگوهـای راهبـردی   راهبردهای 

 هـای  تر، گزینـه  تر و منطقی تر، معقول کارگیری روشی منظم کنند تا از طرین به به سازمان کمک می

که منافع بسیاری در  فرایندتری را تدوین کند. این  راهبردهای بهینه راهبردی مناسبی اتخاذ کرده و

کـه در محـیط خـارجی، سـازمان و نظـام را تهدیـد         اسـت  محرکی برای شناسایی عواملی ،ی داردپ

شود نقاط قوت و ضـع  داخلـی    آورند. از طرفی، باعث می هایی را به وجود می یا فرصت کنند می

 هـا،  های گونـاگون و ارزیـابی آن    راهبرد پس از بررسی .ندشوهای بلندمدت تعیین  شناخته و هدف

 شوند.  های مناسب برای ادامة فعالیت طراحی و انتخاب میراهبرد

با استفاده از مدل  ها آنو تحلیل  متییرهای محیطی و تجزیه  در این تحقین، استخراج عوامل و

را راهبـردی  مـدیریت   کـرده و در آن، مدلی ارائه  7995دیوید صورت گرفته است. دیوید در سال 

 (:7)شکل  ری  کرده استای تعی سه مرحلهفرایند ،به طور کلی

 

 گام اول: تدوین راهبرد 

جاری سازمان را  راهبردرسالت و  ،ها موریت بایستی ابتدا اهداف، م راهبردسازمان در تدوین 

وضـعیت موجـود    ،مورد بررسی قرار دهد و با یک شـناخت دقیـن   اش با توجه به نقاط قوت درونی

 سازمان را تبیین کند.

 

 ردگام دوم: اجرای راهب 

قابـل   راهبـردی طبیعـی اسـت آن    یابـد.  میدر مرحله اجرا منابع انسانی و مادی الزم تخصیص 

براسا  منابع و توانمنـدی موجـود،    راهبردها .اجراست که منابع برای اجرای آن وجود داشته باشد

 ند.نک می جنبه اجرایی پیدا

 

 گام سوم: ارزیابی راهبرد 

اهـداف مـورد    با توجه به راهبرداجرای  ،ام اطالعاتی فعالبا استفاده از یک نظ ،در این مرحله

 .شود می به جلو هدایت ،و با رفع ابهامات و اشکاالت گیرد میارزیابی قرار 
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 دیوید راهبرد. مدل 5شکل 

 

 روش تحقیق
از آوری اطالعــات  جمــعبــه منظــور و  توصــیفی بــوده -روش انجــام ایــن پــژوهش پیمایشــی

اسـناد باالدسـتی و منویـات،    ، اسـناد سـازمانی   :)شـامل  بررسی اسـنادی  میدانی،های مطالعات  روش

 :ای )شـامل  مطالعـات کتابخانـه   و و رهبر معظم انقـالب(  )ره(حضرت امامهای  فرمایش رهنمودها و

. اسـت اسـتفاده شـده   مقالـه و محتـوای مـرتبط در فضـای مجـازی(       ،منابع علمی، کتـاب  استفاده از

عـالوه بـر جنبـه     ،پـژوهش  ایـن  ؛ زیـرا کاربردی اسـت  -ای نظر نوع هدف توسعه وهش حاضر ازپژ

دستیابی  که طوری  بهبسی  دانشجویی کشور دارد؛ برای  نیز بخشی و علمی، جنبه کاربردی آگاهی

کارکردهای اصلی این پـژوهش   وی و اثربخشی بسی  دانشجویی جزکارامد یبه راهکارهای ارتقا

 .است

تعیـین اعتبـار ابـزار     بـه منظـور  د. شـ از آمـار توصـیفی اسـتفاده     هـا  دادهحلیـل  ت و زیـه تج برای

روش اعتبـار   ،های گوناگونی وجـود دارد کـه در ایـن پـژوهش     های تحقین، روش گردآوری داده

گیـری )ضـریب قابلیـت     شده است. همچنـین بـرای محاسـبه پایـایی ابـزار انـدازه       به کار بردهمحتوا 

 روش ضریب آلفای کرونباا استفاده شده است. از نامه، اعتماد( پرسش

 الگوی جامع مدیریت راهبردی

 بازخور اجرای راهبردها تدوین راهبردها

 بازخور

 تعیین
 مأموریت

 بررسی
 عوامل خارجی

 تعیین
 های هدف

 بلندمدت

 تدوین، ارزیابی
 و انتخاب
 راهبردها

 یینتع
 های ساالنه هدف

 ها و سیاست

 تخصیص
 منابع

 محاسبه و
 ارزیابی
 عملکرد

 بررسی
 عوامل داخلی
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 های تحقیق یافته
 . تحلیل محیط بیرونی )خارجی( و محیط داخلی5

)محیط داخلـی(   1(IFE) آمده طبن اصول روشی ماتریس عوامل و متییرهای محیطی به دست

 مشـخص  (8)و  (7هـای )  )محیط بیرونی( پردازش شده و نتای  به شـرب جـدول   2(EFEو ماتریس)

 اند.شده
 

 EFE - یرونیب طیمح لیتحل .5جدول 

 وزن عوامل راهبردی بیرونی  ردیف
امتیاز 

 )واکنش(

امتیاز 

 موزون

7 

ت
فرصـــــــــــــــــ

ها 
 

ــه حضــور بســی      ــاز مســتمر ب ــه بســی  دانشــجویی و نی اعتمــاد ب

 دانشجویی در دانشگاه
5354 3 5376 

8 

و نهادهای همسـو   ها امکان اتحاد و مشارکت و تعامل بین تشکل

و ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقالب اسـالمی  

 ها و بازتولید گفتمان امام)ره( و رهبری در دانشگاه

5354 3 5376 

3 

پـروری بـرای    شناسایی و جذب استعدادها و تربیت کادر و نخبـه 

کشور و نظام و  مؤثرها در نقاط کلیدی و  نظام و به کارگیری آن

 گوهای مؤثرمعرفی ال

5354 8 5378 

6 

های  های آموزشی، اردویی، ورزشی و فناوری استفاده از ظرفیت

نــوین بــرای مــدیریت هیجــان جــوانی و جــذب و تربیــت طیــ   

خاکستری دانشجویان و جوانان در راستای تروی  و تعمین تفکر 

 بسیجی

5350 8 5375 

0 

هـای   ترهنمودها و بیانات حضرت امام )ره( و منویـات و حمایـ  

العالی( و پشتوانه قـانونی   مستمر معنوی مقام معظم رهبری )مدظله

 مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی

5350 3 5370 

4 

ــه       ــد  و روحی ــاع مق ــادی دف ــارآمیز جه ــتوانه افتخ ــود پش وج

های تشکیالتی، مادی و معنوی از بسی   ای ارگری سپاه و حمایت

 دانشجویی

5350 8 5375 

1 
حمایت و اعتقاد مسئوالن، ارکان نظام و نخبگان انقالبـی جامعـه   

 های قانونی به کارکردهای بسی  دانشجویی و وجود ظرفیت
5350 8 5375 

 

1- Internal Factor EA Valuation Matrix 
2- External Factor Evaluation 
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 وزن عوامل راهبردی بیرونی  ردیف
امتیاز 

 )واکنش(

امتیاز 

 موزون

6 

حمایت از اسا  و اصول نظام، همکاری و همراهی بـا دولـت و   

مسئوالن، وجود زمینه خدمت به محرومان و آحاد جامعه و انتقاد 

 های مختل  قوا والن سطحو مطالبه گری از مسئ

5350 3 5370 

9 

منــدی از ظرفیــت فرهیختگــان، نخبگــان و اســتادان  امکــان بهــره

بسیجی و ارزشی حوزه و دانشگاه و سایر اقشار بسی  در راستای 

های علمی، فرهنگـی، فکـری و اندیشـه     ارتقای اثربخشی فعالیت

 ای و ...

5353 8 5354 

75 

الیت گروهی و اجتماعی، وجـود  ورود مستقیم اعضا به محیط فع

های خودشکوفایی و اقناعی و بسترهای مختل  برای رشـد   زمینه

 و پیشرفت اعضا

5353 8 5354 

7 

تهـــــدیدها
 

کــاری و  تبلیــغ علیــه بســی  و نســبت عملکــرد جنــاحی، سیاســی 

ای خشن از بسی   خواری و ترسیم تصویری خشک و چهره رانت

 دانشجویی

5354 3 5376 

8 
ای و نگـرش واحـد در مسـئوالن و     انسـجام فکـری و برنامـه   نبود 

 های باالی بسی  دانشجویی متولیان رده
5354 3 5376 

3 

های سیاسی همسو  نگاه ابزاری برخی اشخاص، جناب ها و جریان

 یراسـتا تجربـه بسـیجی در    به بسی  دانشجویی و دانشجویان کـم 

انشـجویان  و امیال سیاسی خود و ایجاد اخـتالف میـان د   ها هدف

 بسیجی

5354 3 5376 

6 
 در دانشگاههای دانشجویی همسو و رقیب  ها و تشکل تعدد گروه

 و موازی کاری، تقابل و تخریب یکدیگر
5350 3 5370 

0 

ی و اخـتالط جنسـیتی در   راخالقیو غگسترش فضای ضدارزشی 

هـای مختلـ  از طریـن     ها و تروی  و گسـترش انحـراف   دانشگاه

ای، مانند: اینترنت، مـاهواره و مطبوعـات    سانهابزارهای مختل  ر

 )جنگ نرم(

5350 3 5370 

 7366 جمع امتیاز
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 IFE -یداخل طیمح لیتحل. 1جدول 

ف
ردی

 

 وزن عوامل راهبردی داخلی 
امتیاز 

 )واکنش(

امتیاز 

 موزون

7 

ت
قـــــــــو

ها 
 

برخورداری از سرمایه انسانی جـوان، پرنشـاط، بـا انگیـزه، فرهیختـه،      

هـای فرهنـگ و    پـذیر و دارای سـایر شاخصـه    رگذار و مسـئولیت ت ثی

 تفکر بسیجی

5351 3 5387 

8 
مداری و دغدغه  وجود روحیه جهادی، ظلم ستیزی، سلحشوری، دین

 خدمت در میان دانشجویان بسیجی
5354 3 5376 

3 

جویی و  طلبی و عدالت گری، حن خواهی، مطالبه وجود روحیه آرمان

الن در میــان دانشــجویان بســیجی و نماینــدگی طلبــی از مســئو پاســخ

 مطالبات دانشگاهیان و آحاد جامعه

5354 3 5376 

6 

ها و مراکز آمـوزش عـالی و ایجـاد دفـاتر و      استقرار در تمام دانشگاه

های فعالیت و ت مین امکانـات و تجهیـزات و ابـزار فعالیـت در      کانون

 ها و دسترسی به مسئوالن آن

5350 6 5385 

0 
ــ ــه      توالی ــن ب ــاد عمی ــان و اعتق ــیجی و ایم ــجویان بس ــداری دانش م

 العالی( فقیه و اطاعت محض از مقام معظم رهبری )مدظله والیت
5350 6 5385 

4 

هـای مختلـ     ها در سـطح  ها و توانمندی مندی از انواع تخصص بهره

هـای بسـی  دانشـجویی،     ها و برنامـه  دانش و مهارت، تنوع در فعالیت

 ادرسازیتفکیک جنسیتی و ک

5350 3 5370 

1 
اهتمام بر گفتمان دینی و انقالبـی و برخـورداری از هویـت فکـری و     

 فرهنگی مبتنی بر فرهنگ و تفکر بسیجی
5356 3 5378 

6 
آمادگی و حضور داوطلبانه دانشجویان بسیجی برای ای ـار و دفـاع از   

 منت ها و ارائه خدمت بی کیان انقالب در تمام عرصه
5356 3 5378 

9 

هـا و   برخورداری از استقالل نسبی و عدم وابستگی به دولت، جریـان 

های سیاسی و برخورداری از بصیرت و معرفـت در برابـر نفـوذ     جناب

 های رقیب و دشمن جریان

5353 3 5359 

75 

نامه ها، انسجام تشکیالتی و وحدت رویه  برخورداری از قوانین، آیین

ر گروهـی و اجتمـاعی و   مصوب و سراسری؛ تجربه عملکردی و کـا 

 های باالسری ثبات در مدیریت سطح

5353 3 5359 
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ف
ردی

 

 وزن عوامل راهبردی داخلی 
امتیاز 

 )واکنش(

امتیاز 

 موزون

7 

 
ضــــــــــع

ها 
 

عدم شناخت جامع از اسناد باالدستی، منویات مقام معظـم رهبـری و   

مسائل دانشگاه و جامعه؛ نبود راهبرد یا راهبردهـای مناسـب: ضـع     

ای ها و عـدم همسـویی فعالیـت در راسـت     ریزی وحدت رویه در برنامه

 م موریت

5354 8 5378 

8 

هـای موفـن    ، ضع  در کسب تجربهمند نظامهای ارتباطی  نبود شبکه

های دانشـجویی   های مشترک با تشکل سایر اقشار، ضع  در فعالیت

 و استادان و خأل مدیریت دانش در سطوب مختل 

5354 8 5378 

3 

، هـا  هـا، وظـای  و زیرسـاخت    نبود منابع مـالی متناسـب بـا م موریـت    

افزارهای متناسب بـا ایفـای نقـش و شـرایط روز،      افزارها و نرم سخت

ی؛ ضـع  در  و کارمنـد نبود روحیه هماهنگ بـین نظـام دانشـجویی    

ای و  فکــری، اندیشــه در اقنــاعمرجعیــت ســازمان مرکــزی و نــواحی 

مـدیریتی دانشــجویان بسـیجی و فقــدان تحلیـل از وظــای  نهــادی و    

 تشکلی

5350 8 5375 

6 

هـا بـا اقتضـائات     های دست و پـاگیر، عـدم تناسـب رویـه     موجود نظا

هـا در تعریـ     دانشجویی و دانشگاه و نگاه یکسان بـه همـه دانشـگاه   

 وظای  و انتظارات

5350 8 5375 

0 

سیال بودن مسئوالن بسی  دانشجویی، عدم تطبیـن سـاختار و نیـروی    

ن ها و راهبردها و عـدم دقـت در انتخـاب مسـئوال     انسانی با م موریت

 بسی  دانشجویی

5356 7 5356 

4 

دهی مناسب اعضا؛ ضـع  در   ضع  در انگیزش، آموزش و سازمان

بنـدی؛   های گروهی و تشکیالتی؛ ضع  در ارزشیابی و سطح فعالیت

عدم ثبت سوابن برای اعتباربخشی و اعتبارسنجی و غفلت از ظرفیت 

گیـری از ظرفیـت فـاره     تحصیالت تکمیلی، جـذب نخبگـان و بهـره   

 لتحصیالن بسیجیا

5353 7 5353 

 8350 جمع امتیاز
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 5خارجی -. تحلیل ماتریس داخلی1

آمده از تحلیل اطالعات، وضعیت کنونی بسی  دانشجویی در ماتریس  اسا  نتای  به دستبر

 است. (8)ها و تهدیدها( به شرب شکل ها، فرصتها و ضع خارجی)قوت-داخلی

 

 
 

 (IE) یخارج -یداخل سیماتر دریی دانشجو جیسبی کنون تیوضع .1شکل 

 

ی از نـوع  یراهبـردی بسـی  دانشـجو    گیـری  وضع موجود سازمان، جهـت  و جایگاه با توجه به

های داخلی را بهبود  ضع  ،های محیطی بایستی با استفاده از فرصت ،رو کارانه است. از این محافظه

یعنـی   ،جایگـاه مطلـوب   بـه  تـوان  مـی  ه منتخـب کارانـ  با اجرای راهبردهای محافظه ،بخشید. بنابراین

 .یافتوضعیت تهاجمی انتقال 

 

 گذاری راهبردهای منتخب )ترسیم وضعیت مطلوب( . نتایج اولویت3

راهبـرد بررسـی و    87عوامـل محیطـی در تقـاطع بـا     به عنـوان  متییر  67در این پژوهش تعداد 

بیت راهبردهـا بـه تفکیـک محاسـبه     تحلیل شده است. امتیاز جذابیت هر راهبرد و امتیـاز کـل جـذا   

 
1- Internal-External 

 راهبردهای

 تهاجمی

 راهبردهای

 کارانه محافظه

 راهبردهای

 رقابتی

 راهبردهای

 تدافعی
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شـده اسـت. نتـای  نهـایی ایـن       اند. سپس براسا  امتیاز کل جذابیت، اولویت راهبردها تعیـین  شده

دار در چهـار وضـعیت( را    )راهبردهای اولویـت  راهبردهای کالن بسی  دانشجویی ،گذاری اولویت

 ( ارایه شده است.3جدول ) دهند. که به اختصار در تشکیل می

ها قابل محاسبه بـوده اسـت؛ ولـی    ن ذکر است که در این پژوهش، وضع موجود جذابیتشایا

 بـرای آید و  دست میه موریتی ب وضعیت مطلوب براسا  اسناد باالدستی و انتظارات راهبردی و م

و بعـد از طـی    کـرد بایستی براسا  روش خبرگی جایگاه وضع مطلوب را مشخص محاسبه آن می

های مدنظر اسـناد باالدسـتی را بـه صـورت کمـی و کیفـی بررسـی        اخصیک دوره زمانی تحقن ش

 . کردمیزان تحقن وضعیت مطلوب را تعیین 

را نشـان   (IE) یخـارج  -یداخلـ  سیمـاتر  دریی دانشـجو   یبسـ مطلـوب   تیوضـع  (3) شکل

سـازمان از   ،نقاط قوت بـه فرصـت  تبدیل دهد. براین اسا ، با تبدیل نقاط ضع  به قوت و نیز  می

 )وضعیت مطلوب( خواهد رسید.  )وضع موجود( به موقعیت تهاجمی کارانه محافظه موقعیت

 
 ییدانشجو جیبسهای کالن راهبرد .3جدول 

ف
ردی

ت 
ضعی
و

ت 
اولوی

 

 راهبرد

7 

محافظه
 

کارانه
 

7 

W
O

4
ها و نهادهـای   سازی فراگیر بین اعضاء، فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی، تشکل شبکه 

های نوین با کارکردهای مختلـ  نظیـر: مـدیریت دانـش و      یت فناوریهمسو )مبتنی بر ظرف

 افزایی، آموزش و توانمندسازی، بانک اطالعاتی، تولید محتوا و ...( های هم انتقال تجربه

8 8 

W
O

1
 

های مختل  فراگیر نظیر: آموزش  گیری از ظرفیت ها و بهره نوآوری و روزآمدسازی برنامه

ی نوین، و ایجاد بسترهای مختل  برای رشد و پیشرفت اعضا ها اردویی، ورزشی و فناوری

های جوانی و تقویت روحیـه انقالبـی و    در راستای جذب طی  خاکستری؛ پاسخ به هیجان

 دفاعی

محافظه 3
 

کارانه
 

3 

W
O

2
 

ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از طرین ایجاد اتحاد و تعامل 

گیـری از   هـای مشـترک و بهـره    ی همسوی دانشگاهی؛ اجـرای برنامـه  ها و نهادها بین تشکل

ظرفیت فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی در راستای بازتولید گفتمان حضرت امام)ره( 

ت ثیرگذاری در منطقه به منظور  یجیبسالعالی( و فرهنگ تفکر  و مقام معظم رهبری )مدظله

 و جهان اسالم و تحقن تمدن نوین اسالمی
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ف
ردی

ت 
ضعی
و

ت 
اولوی

 

 راهبرد

6 6 

W
O

5
ها و فرایندهای  های مختل  اداری )اعم از نظام بازطراحی م موریت، ساختار سازمانی، نظام 

ریزی، تشـکیالتی و ...( و تقویـت زیرسـاخت     منابع انسانی، انتصابات، مالی و بودجه، برنامه

 سازی و تسهیل در فرایندهای اداری ها، تجهیزات و منابع مالی و پشتیبانی با هدف چابک

0 

تهاجمی
 

7 

S
O

3
 

ــان    ــادی و آرم ــه جه ــت روحی ــروی  و تقوی ــدالت  ت ــواهی، ع ــتیزی و   خ ــی، استکبارس طلب

مـداری بـا الهـام از رهنمودهـای حضـرت امـام )ره( و منویـات مقـام معظـم رهبـری            والیت

گانه و  العالی( در بین دانشجویان و اعضای بسی  برای نقد و مطالبه گری از قوای سه )مدظله

 های نظام و انقالب اسالمی جانبه از آرمان ای حمایت همهمسئوالن در راست

4 8 

S
O

4
سازی بستر خودسازی معنوی، خودشکوفایی و حضور داوطلبانه دانشـجویان بسـیجی    فراهم 

هـای   های مختل  دفاع از انقالب و بسط و تبیین فرهنگ و تفکر بسـیجی، ارزش  در عرصه

 ه منظور کادرسازی در تراز انقالب اسالمیدفاع مقد  در میان دانشجویان و دانشگاهیان ب

1 

تدافعی
 

7 

W
T

4
 

هـای اندیشـمندان و فرهیختگـان     سازی علمی، فکری و فرهنگی با استفاده از ظرفیت جریان

اندیشی، استفاده  ها و جلسات هم پردازی، نشست های نظریه حوزه و دانشگاه از طرین کرسی

ی مخال  نظام و انقالب و مروج فضـای ضـد   ها با جریان مواجهه یبراهای نوین  از فناوری

دفاع از دستاوردهای انقالب به منظور  ،ها دانشگاهارزشی و غیراخالقی و تهدیدهای نرم در 

 اسالمی

6 8 

W
T

2
تعری  چارچوب فعالیت سیاسی بسی  دانشجویی به منظور پیشگیری از افراط و تفریط در  

ــع ــری موض ــجویان و رده  گی ــی از دانش ــای برخ ــای  ه ــگیری از  ه ــجویی و پیش ــی  دانش بس

 های خودی و غیرخودی های و جناب سوءاستفاده سیاسی برخی جریان

9 

رقابتی
 

7 

S
T

2
 

گـری، تولیـد محتـوا و نقـد عادالنـه و هوشـمندانه فضـای سیاسـی در          اعالم مواضع، مطالبـه 

هـای   راستای افزایش بصیرت و معرفت عمومی دانشجویان بسیجی مبتنی بر اصول و آرمـان 

 ها ها و جناب ام و انقالب با ت کید بر عدم وابستگی به جریاننظ

75 8 

S
T

5
 

ســازی ظرفیــت و توانمنــدی  ی و آزادتــوان علمــکـارگیری   و بــه بســتر ارتقــافـراهم کــردن  

زدایی و رفـاه عمـومی و نیـز     تخصصی دانشجویان بسیجی در راستای سازندگی، محرومیت

 بنیان کمک به تحقن اقتصاد مقاومتی و دانش
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 (IE) یخارج -یداخل سیماتر دریی دانشجو جیبسمطلوب  تیوضع .3شکل

 

 گیری نتیجه
ثیرگـذار   راهبردهـای ت : »از د، سؤال اصلی تحقین حاضر عبارت استشگونه که مطرب  همان

 «ی بسی  دانشجویی چیست؟کارامد ر ارتقای اثربخشی ود

ی و بررسی عوامل محـیط داخلـی و خـارجی نشـان     ها، نتای  حاصل از شناسای با توجه به یافته

بسـی    ی اثربخشـی و کارامـدی  ی ارتقـا بـرا  هـای پـیش رو   تـرین فرصـت   دهد که برخی از مهم می

اعتمـاد بـه بسـی  دانشـجویی و نیـاز مسـتمر بـه حضـور بسـی           از:  انـد  عبـارت دانشجویی در کشور 

هـا و نهادهـای همسـو و ایفـای      مشارکت و تعامل بین تشـکل  ،دانشجویی در دانشگاه؛ امکان اتحاد

هـا و بازتولیـد گفتمـان امـام و      نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در دانشـگاه 

هـا   پروری برای نظام و بـه کـارگیری آن   رهبری؛ شناسایی و جذب استعدادها و تربیت کادر و نخبه

هـای آموزشـی،    اده از ظرفیـت کشور و نظام و معرفی الگوهای مـؤثر؛ اسـتف   مؤثردر نقاط کلیدی و 

نـوین بـرای مـدیریت هیجـان جـوانی و جـذب و تربیـت طیـ          هـای   اردویی، ورزشـی و فنـاوری  

خاکستری دانشجویان و جوانـان در راسـتای تـروی  و تعمیـن تفکـر بسـیجی؛ رهنمودهـا و بیانـات         

( و پشتوانه العالی مستمر معنوی مقام معظم رهبری )مدظلههای  حضرت امام)ره( و منویات و حمایت

  «و... . قانونی مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی؛

 راهبردهای

 تهاجمی

 راهبردهای

 کارانه محافظه

 راهبردهای

 رقابتی

 راهبردهای

 تدافعی

 ها قوت
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از:  انـد  عبـارت ترین تهدیدات فراروی حرکت بسـی  دانشـجویی نیـز     برخی از مهم ،در مقابل
خواری و ترسیم تصویری خشک و  کاری و رانت تبلیغ علیه بسی  و نسبت عملکرد جناحی، سیاسی

ای و نگـرش واحـد در مسـئولین و     انشجویی؛ نبود انسجام فکری و برنامـه خشن از بسی  د ای چهره
سیاسـی   های ها و جریان بسی  دانشجویی؛ نگاه ابزاری برخی اشخاص، جناب یباالهای  متولیان رده

و امیال سیاسی خود و  ها هدف یراستاتجربه بسیجی در  بسی  دانشجویی و دانشجویان کم بههمسو 
 «.و... نشجویان بسیجی؛ ایجاد اختالف میان دا

نقـاط ضـع  را بـه قـوت و     ، بایستی از طرین تدوین راهبردهـای ذیـل   می زمینهدر این 
بسـی    اثربخشـی  ی بیشـتر و ارتقـای  کارامـد هـای   تا زمینـه  کردتهدیدها را به فرصت تبدیل 
سـازی فراگیـر بـین اعضـا، فرهیختگـان، نخبگـان و        شبکه»د: شودانشجویی در کشور فراهم 

هــای نــوین بــا  هــا و نهادهــای همســو )مبتنــی بــر ظرفیــت فنــاوری  ن ارزشــی، تشــکلاســتادا
افزایــی، آمــوزش و  ، هــمهــا ر: مــدیریت دانــش و انتقــال تجربــهکارکردهــای مختلــ  نظیــ

توانمندسازی، بانک اطالعاتی، تولید محتـوا و...(؛ ایفـای نقـش محـوری در تشـکیل جبهـه       
هـا و نهادهـای همسـوی     و تعامـل بـین تشـکل    ایجاد اتحاد فرهنگی انقالب اسالمی از طرین

گیـری از ظرفیـت فرهیختگـان، نخبگـان و      بهـره  هـای مشـترک و   دانشگاهی و اجرای برنامه
ــم      ــام معظـ ــام)ره( و مقـ ــرت امـ ــان حضـ ــد گفتمـ ــتای بازتولیـ ــی در راسـ ــتادان ارزشـ اسـ

م ت ثیرگذاری در منطقه و جهان اسالبه منظور  یجیبسالعالی( و فرهنگ تفکر  رهبری)مدظله
 «و... . و تحقن تمدن نوین اسالمی؛

یـک  بـه عنـوان   ریـزی   اگرچه طراحی راهبرد و تنظیم اسناد راهبردی در مرحلـه برنامـه  
روزرسـانی مسـتمر    بـه  ،ریزی راهبـردی  های اثربخشی برنامه د، یکی از الزامشو طرب تلقی می

نتـای  حاصـل از    ضـرورت دارد  ،رو آن مبتنی بر پویایی نظام سازمانی و محیط است. از این
روزرسانی قـرار گیرنـد.    ساله مورد بازنگری و به های زمانی حداک ر یک این تحقین در دوره

هـای   سـاله از دیگـر الـزام    0تـا   3هـای زمـانی    بـازطراحی راهبردهـا در دوره   ،از سوی دیگر
. مرحلـه اجـرای کیفـی    استراهبردی سازمان با پویایی محیط و نظام سازمانی  پذیری انطباق
به خصـوص کـه ایـن مهـم از      ؛اهمیت بسزایی در اثربخشی راهبردی سازمان دارد نیز راهبرد

 ریزی راهبردی برخوردار است. حساسیت بیشتری نسبت به مرحله برنامه
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