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چكيده
از مهمترین كاركردهايي كه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری براي بسيج مطرح
فرمودهاند ،میتوان به حضور بسیج در همه صحنهها ،ازجمله صحنههاي فرهنگي
و علمی اشاره کرد .بسیجیان در کنار سایر نیازها ،دارای نیازهای فرهنگی و علمی
نیز میباشند و برای آنکه اعضای جامعه آمادگی الزم برای بسیجی شدن را داشته
باشند (صرفنظر از سایر نیازهای آنان) باید نیازهای فرهنگی یا کمبودهای آنان
و روشهای تأمين نیازها ،عقاید ،ارزشهای فرهنگی و علمی آنها را شناخت و زمینه
برآورده شدن آن را فراهم کرد .برای دستیابی به این هدف باید به اهمیت نقش
بسیج در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای خود توجه و در جهت آن برنامهریزی
کرد .اين مقاله پژوهشي با روش کمی (زمینهیابی) و ابزار پرسشنامه محقق ساخته،
به دنبال بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح
علمی -فرهنگی اعضای بسیج است .روایی پرسشنامه توسط روش روایی محتوایی
و استفاده از نظر متخصصان تأیید و ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ %۸۹
برآورد شد .جامعه آماری این مطالعه را پایگاههای بسیج محالت (شامل فرماندهان
 ۳۵نفر و اعضای بسیج محالت ۲هزار نفر) در سطح شهر مشهد تشکیل میدهند
که از میان آنها بر اساس جدول مورگان تعداد  ۳۲نفر از فرماندهان پایگاه محالت
و تعداد  ۳۲۰نفر از اعضای بسیج محالت بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .نتايج بهدستآمده بيانگر این است كه بسیج محالت در ارتقای سطح
فرهنگی و علمی بسیجیان مؤثر هستند .اعضای بسیج تمایل بیشتری به همکاری در
زمینههای فرهنگی تا زمینههای علمی نشان میدهند .از نظر پاسخگویان ،راهاندازی
و توسعه پایگاههای اطالعرسانی و فضای مجازی ازجمله عوامل رشد علمی -آموزشی
بسیجیان است .همچنین به ترتیب برگزاری نشستهای حلقه شجره طیبه صالحین،
برگزاری نشستهای بصیرتی و کارگاههای آموزشی و در نهایت برگزاری یادواره شهدا
و اردوهای راهیان نور در ارتقای سطح فرهنگی -تربیتی بسیجیان مؤثر است .کمبود
امکانات و بودجه پایگاههای بسیج ازجمله عواملی است که مانع رشد علمی و فرهنگی
بسیجیان میشود .نتیجه نهایی بیانگر این است که بسیج محالت در ارتقای سطح
علمی و فرهنگی اعضای خود نقش مهمی دارد؛ بهعالوه نقش بسیج محالت در زمینه
فرهنگی و ارتقای آن ،نسبت به زمینه علمی مؤثرتر به نظر میرسد.
واژگان كليدي:
نقش بسیج ،بسیج محالت ،ارتقای سطح علمی -فرهنگی
 .۱کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه عالمه طباطبایی Mehdizade2008@ yahoo.com
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بيان مسئله
فرهنگ از ویژگیهای حیات انسانی است که در طول تاریخ ،همواره نقش اساسی
و تعیینکننده در تأمین سعادت و شکوفایی جوامع انسانی داشته است .حضرت
امامخمینی (ره) میفرمایند :بیشک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر
جامعه دخالت دارد ،فرهنگ آن جامعه است .بررسی نقش و اهمیت فرهنگ در جوامع
انسانی نشان میدهد که انسان همواره دارای نیازهای فرهنگی بوده است؛ زیرا تأمین
نیازهای زیستی و اولیه برای او کفایت نمیکند .با توجه به اینکه بسیجیان نیز در کنار
سایر نیازها دارای نیازهای فرهنگی و علمی نیز میباشند و برای آنکه اعضای جامعه
آمادگی الزم برای بسیجی شدن را داشته باشند (صرفنظر از سایر نیازهای آنان) باید
نیازهای فرهنگی یا کمبودهای آنان و روشهای تأمين نیازها ،عقاید ،ارزشهای فرهنگی
و علمی آنها را شناخت و زمینه برآورده شدن آن را فراهم کرد .برای دستیابی به این
هدف باید به اهمیت نقش بسیج در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای خود توجه
و در جهت آن برنامهریزی کرد.
حضرت امامخميني (ره) در بيانات متنوعي كه در مقاطع مختلف داشتند ،پيوسته
بر اين موضوع تأكيد كرده و نقش زيادي را براي بسيج قائل شدهاند .از مهمترین
كاركردهايي كه امام راحل (ره) براي بسيج مطرح فرمودهاند میتوان به حضور بسیج
در همه صحنهها ،ازجمله صحنههاي فرهنگي و علمی اشاره کرد .مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) نيز در اين زمينه نقش قابلتوجهی را در مجموعه رهنمودهايشان براي
بسيج برشمردهاند كه ازجمله آن ،پرداختن به مسائل فرهنگي جوانان و فرهنگسازی
و حضور در همه صحنههاي فرهنگي و علمی است .پس از انقالب اسالمي نیز هدف،
تغيير الگوي توسعه و ايجاد يك نظام اجتماعي بر پایه عدم وابستگي اقتصادي ،استقالل
سياسي ،عدالت اجتماعي و اصالح فرهنگي بود كه نياز به يك فراخوان همياري همگاني را
ضروري میساخت .آرمان بسيج در ايران از سوي رهبر کبیر انقالب ،حضرت امامخميني
(ره) براي حضور در جبههها و پشت جبههها و سپس ادامه حمايت از آن در عرصههای
مختلف سازندگي توسط مقام معظم رهبري ،برگرفته از قرآنكريم و سیره پيامبر (ص)
توسط اين بزرگواران است .بسيج به لحاظ تركيب خاص خود و داشتن ارتباط عميق با
مردم در سطوح و اقشار مختلف ،بهترين ظرفيت فرهنگي را دارا بوده و میتواند تقويت و
ارتقاي وضعيت فرهنگي را تعقيب كند؛ زيرا نخست ،بسيج نهادي است كه از بطن جامعه
برخاسته و ظهور آن از پايين به باالست و دوم ،مديريت بسيج در عين اينكه بهعنوان
يك نهاد دولتي از پايين به باالست اما در تصمیمگیریهای اقشار جامعه نقش داشته و
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رابطه دولت و مردم بهصورت همتراز است (بزاززاده .)۳۲ :۱۳۸۸،نيروي مقاومت بسيج گرچه
هسته اصلي و نيروي محرک تأسیس بسيج بود اما تمامي ارکان تشکیلدهنده آن
نیست .نقش ديگر بسيج که در کنار نقش آمادگي و دفاعي بسيج دارای اهميت بسيار
بوده و بهویژه در دوران پس از جنگ بهعنوان محور عمده فعاليت آن بيشتر به چشم
میآید ،نقش فرهنگي آن است .بسيجيان بايد بهطور همزمان در عرصه فرهنگي به
اشکال مختلف با دشمنان مقابله کنند که ازجمله میتوان به تالش در جهت افزايش
آگاهیهای ديني ،تقويت ايمان و افزايش بصيرت و تيزبيني در مسائل سياسي و
اجتماعي ،خنثي نمودن شايعات و ترفندهاي تبليغاتي دشمن ،امربهمعروف و نهي
ازمنکر ،تالش براي توليد آثار فرهنگي و مطبوعاتي در راستای دفاع از دستاوردهاي
انقالب و ارزشهاي اسالمي و مقابله با توطئههای دشمنان و ...اشاره نمود (بختیاری.)۱۳۸۴،
تبيين تواناییهای فرهنگي و اجتماعي بسيج در دو سطح قابل طرح و بررسي میباشد:
نخست تواناییهای وسيع در گسترش فرهنگ و ارزشهايي که پایههای استحکام جامعه
سياسي را برقرار و محکم میسازد و ديگر تواناییهای بسيج در مقابله با تهديداتي است
که مباني ارزشي نظام اجتماعي -فرهنگي و مآالً سياسي جمهوري اسالمي ايران را
مورد آماج قرار میدهند (همان.)۳۷:
از آنجایی که در این دوره فرهنگهای ملی بهشدت تحت تأثیر فرهنگهای قدرتمند
جهانی قرار دارند و از اینرو حفظ فرهنگهای ملی تالش چند برابر میطلبد؛ بنابراین
به نظر میرسد شرايط حاضر جامعه و جايگاه بسيج در آن ،به فضايي نزديك میشود
كه در آن از يك سو ،حوزه نفوذ و گستره بسيج بهواسطه تشكيالت و ساختار در حال
گسترش است؛ پس ضرورت دارد به تناسب اين گسترش ،حوزه فرهنگی و علمی بسیج
ارتقا يابد و ارتقای سطح علمی -فرهنگی بسیج ،بیشتر مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به مطالبی که درباره فرهنگ بسیج و ارتقای آن بیان شد و ذکر این مهم که
باید نیازهای فرهنگی یا کمبودهای بسیجیان و روشهای ارضای نیازها ،عقاید ،ارزشهای
فرهنگی و علمی آنها را شناخت و زمینه برآورده شدن آن را فراهم کرد؛ بنابراین برای
دستیابی به این هدف باید به اهمیت نقش بسیج در ارتقای سطح علمی -فرهنگی
اعضای خود توجه و در جهت آن برنامهریزی کرد؛ اما جنبه علمی -فرهنگی بسیج و
ارتقای آن ،اگرچه یکی از مهمترین جنبههای بسیج است اما جزو موضوعاتي است كه
كمتر به آن پرداخته شده است .با وجود بررسیهای به عمل آمده و مطالعه پژوهشهای
صورت گرفته در حوزههای مرتبط با پژوهش ،پژوهشی که موازی یا در ارتباط مستقیم
با عنوان پژوهش باشد ،یافت نشد؛ ازاینرو با توجه به خأل پژوهشی ،این مطالعه در پی
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بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی
اعضای بسیج به منظور درک اهمیت و برنامهریزی در جهت آن است.

اهداف پژوهش
 بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمیو فرهنگی اعضای بسیج
 بررسی دیدگاههای فرماندهان و بسیجیان نسبت به میزان تمایل به فعالیت درزمینههای علمی و فرهنگی
 تعیین میزان اثربخش بودن فعالیتهای مختلف بسیج در ارتقای سطح علمی وفرهنگی اعضای بسیج
 تعیین میزان اثربخش بودن پایگاه بسیج محالت در ارتقای سطح علمی وفرهنگی اعضای خود
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اهميت و ضرورت پژوهش
نقش فرهنگي بسيج بهخصوص در حال حاضر كه كشور مورد تهاجم فرهنگي بيگانگان
قرار گرفته ،از اهميت فوقالعادهای برخوردار است؛ زيرا در اين عرصه نيز بسيج داراي
تواناییها ،امكانات و در عين حال جاذبههای قابلتوجهی میباشد .در واقع ،یکی از
زمینههای مورد فعالیت بسیج ،زمینههای فرهنگی است .در این دوره ،فرهنگهای ملی
به شدت تحت تأثیر فرهنگهای بيگانه قرار دارند و ازاینرو حفظ فرهنگهای ملی تالش
چند برابر میطلبد؛ بنابراین ضرورت دارد بسیجیان که خود رسالتهای گسترش و
ترویج ارزشهای دینی ،ملی و فرهنگی و ارتقای سطح علمی را برعهده دارند ،در اعتال
و رشد این امر در جامعه و بین خود اعضای بسیج بکوشند؛ از اینرو باید همواره نقش
بسیج ،بهویژه بسیج محالت در ارتقای سطح علمی و فرهنگی اعضای بسیج مورد پایش
قرار گیرد و به دنبال آن اماکن مدیریت و برنامهریزی بهتر در جهت اعتالی آن برای
اولیای امور بسیج فراهم آید .از این جهت انجام چنین پژوهشهایی از ضرورتهایی است
که باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین در خصوص اهمیت تبیین نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی-
فرهنگی اعضای بسیج ،میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
 مقام معظم رهبری معتقدند پایه شکلگیری بسيج ،فرهنگسازی بوده استو همواره از بسيجيان خواستهاند به افزايش روزافزون سطح فرهنگی در بین خود و
جامعه بپردازند.

چارچوب علمی و نظری
موضوع ارتقای علمی -فرهنگی چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته و سخنرانان،
نویسندگان و محققان هرکدام به اندازه توان خود درباره آن سخن گفتهاند .تأکیدات
مکرر حضرت امامخمینی (ره) بر اصالح فرهنگ جامعه و هشدار در مورد فساد فرهنگی
و اینکه بزرگترین ضربه دشمنان بر مسلمین ،دور کردن آنان از اسالم و تزلزل فرهنگی
بوده ،گویای توجه عمیق معظمله و هدایت جامعه به سمت ارتقای فرهنگی جامعه،
بهعنوان یکی از مهمترین اصول دفاع استراتژیک نظام جمهوری اسالمی ایران است .در
اندیشه امامخمینی (ره) بسیج بیش از آنکه یک نهاد و تشکیالت باشد ،روش مدیریت
نهضت انقالب و جامعه بود؛ چیزی که در ادبیات مبارزاتی از آن به قیام توده ،نهضت
ملی ،حرکت مردمی ،اعتراض عمومی و امثال آن تعبیر میشود و در ادبیات سیاسی
مدیریت جامعه ،به دموکراسی ،مردمساالری و نظایر آن یاد میگردد .ازآنجایی که بسیج
در دوران جنگ عراق علیه ایران ،نام و عنوان خود را تثبیت کرد ،شرایط زمانی مستلزم
كاركرد دفاعي بسیج بود اما در دیدگاه امامخمینی(ره) بسیج نهادی صرفاً نظامی نبود
بلکه مفهومی فراتر و گستردهتر از آن داشت و كاركرد دفاعي یکی از كاركردهاي آن
بود که تحت تأثیر شرایط زمانی پررنگتر شد.
باید گفت ما در عصری زندگی میکنیم که آن را عصر اطالعات و ارتباطات میدانند،
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 بسيجي در اين دنياي پرآشوب و فتنه ،رفتار و عملكرد دشمن را رصد كرده ،هرزمان الزم باشد وارد ميدان شده ،با درسي كه از مكتب امام (ره) آموخته به مقابله با
خطرات میرود .بسيجي نيرويي كارآمد و سرمایهای گرانقدر و پشتوانهای عظيم براي
اسالم ،انقالب و كشور است كه با وجود آن ،كشور از گزند دشمنان مصون مانده و راههای
تر ّقي و پيشرفت ،مفتوح و تسريع میشود و هر كس منكر اين واقعيت باشد ،در خرد
و صداقت او بايد شك كرد؛ ازاینرو ضرورت مطالعه و ارتقای سطح علمی -فرهنگی
اعضای بسیج ،بس مبرهن است.
 یکی از مهمترین ابعاد جنگ دشمنان بیرونی ،بهرهگیری از جنگ روانی استکه آمادگی و رشد و ارتقای سطح علمی -فرهنگی بسیجیان برای آمادگی مقابله و
خنثیسازی این توطئه شوم ،کاربردی است.
 با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در تشریح محورهای عملیات روانی دشمن،یکی از مهمترین سالحهایی که بهوسیله آن میتوان تمامی این توطئهها را خنثی کرد،
افزایش و ارتقای سطح علمی -فرهنگی است.
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در این فرایند ارتباطی بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در حوزه فرهنگی انجام
میپذیرد؛ زیرا دروازه ورود به دیگر بخشها ،از این کانال صورت میگیرد .به همین سبب
است که معموالً برای تسخیر این دروازه و معبر ،در ابتدا با مقاومتهایی از سوی ملل و
فرهنگهای بومی روبهرو میشود .امروزه علما و اندیشمندان ،برخالف دهههای گذشته
قدرت و برتری کشورها را در تسخیر دریاها با کشتیهای بخاری ،سالح و تجهیزات
هستهای و اتمی و توان قشونکشی به دیگر کشورها نمیدانند بلکه در حال حاضر،
نشان قدرت و برتری و تفوق کشورها را در وجود فرهنگ ملی قوی میدانند .در این
میان و با این تفاسیر با توجه به اینکه در حال حاضر فرهنگ بسیجی ،بهترین و برترین
نیروی وحدتزا و پدیدآورنده اقتدار ملی و فرهنگساز در جامعه اسالمی میباشد،
بسط و گسترش این اندیشه و استمرار حرکت فرهنگی بسیج ،تنها در سایه توجه ویژه
و عنایت جدی در توسعه آن در تمام اضالع و زوایا امکانپذیر است.
بنابراین بسیج تنها برای جنگ و دفاع از مرزهای فیزیکی شکل نگرفته بلکه بهعنوان
نهادی اثرگذار در روند همه جریانات رو به رشد جامعه اسالمی که در آن سعادت جاوید
آدمیان میباشد ،نقشآفرین است .حضرت امامخميني (ره) در بيانات متنوعي كه
در مقاطع مختلف داشتند ،پيوسته بر اين موضوع تأكيد كرده و نقش زيادي را براي
بسيج قائل شدهاند .ازجمله مهمترین كاركردهايي كه امام راحل (ره) براي بسيج مطرح
فرمودهاند ،میتوان به حضور بسیج در همه صحنهها ،ازجمله صحنههاي فرهنگي و
علمی اشاره کرد .مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) نيز در اين زمينه نقش قابلتوجهی
را در مجموعه رهنمودهايشان براي بسيج برشمردهاند كه ازجمله آن ،پرداختن به
مسائل فرهنگي جوانان و فرهنگسازی و حضور در همه صحنههاي فرهنگي و علمی
است .پس از انقالب اسالمي نیز هدف ،تغيير الگوي توسعه و ايجاد يك نظام اجتماعي
بر پایه عدم وابستگي اقتصادي ،استقالل سياسي ،عدالت اجتماعي و اصالح فرهنگي
بود كه نياز به يك فراخوان همياري همگاني را ضروري میساخت .فرمان بسيج در
ايران از سوي رهبرکبیر انقالب ،حضرت امامخميني (ره) براي حضور در جبههها و
پشت جبههها و سپس ادامه حمايت از آن در عرصههای مختلف سازندگي توسط
مقام معظم رهبري ،برگرفته از قرآنكريم و سیره پيامبر (ص) توسط اين بزرگواران
میباشد .بسيج به لحاظ تركيب خاص خود و داشتن ارتباط عميق با مردم در سطوح و
اقشار مختلف ،بهترين ظرفيت فرهنگي را دارا بوده و میتواند تقويت و ارتقاي وضعيت
فرهنگي را تعقيب كند؛ زيرا نخست ،بسيج نهادي است كه از بطن جامعه برخاسته
و ظهور آن از پايين به باالست و دوم مديريت بسيج در عين اينكه بهعنوان يك نهاد
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دولتي از پايين به باالست ،اما در تصمیمگیریهای اقشار جامعه نقش داشته و رابطه
دولت و مردم بهصورت همتراز است (بزاززاده.)۳۲ :۱۳۸۸ ،
مرور تاریخ نشان میدهد؛ الگوبرداري از نظریهپردازیهای غربي در رابطه با توسعه
ایران در دوره پهلویها ،بيانگر اين نكته است كه نهتنها ايران مسير توسعه را طي نكرد،
بلكه با چالشهاي عظيمي مثل تکمحصولی شدن و وابستگي به نفت مواجه شد كه
رهايي از آنها به سادگي و به اين زودیها ميسر نمیباشد .با شناخت این چالشها ،نقش
و جایگاههای نهادهاي مردمي مانند بسيجيان در توسعه ملي ،بهتر و روشنتر آشكار
میشود .نوسازي تحميلي و وابسته شدن جامعه ايران ،از قرن  ۱۹آغاز شد .در ساختار
سياسي ،تمركزگرايي و خودكامگي به اوج خود رسيد (هدایتی .)۹۸ :۱۳۸۸،حقارت ملي در
پي نوسازي و تحقير فرهنگي ،دامنگير جامعه شد و برنامههای پنجساله پهلوي هيچ
كمكي به توسعهایران نكرد .مدرنيزاسيون در ايران بر اساس نظریه نوسازي و وابستگي،
بهمثابه فرايندي بزرگ شكل گرفت كه تا حدودي مستقل از افراد و خواستههای گروهي
آنها رشد میکرد اما روح توسعه كه همان بينش و نگرش بومي و ملي آن است ،وجود
نداشت .در اين فرايند بيشتر بر علم تجربي و فناوری غربي كه عمدتاً به جوانب اجرايي
فرايند توسعه توجه دارد ،تأكيد شده است .به بيان ديگر ،اندیشه توسعه متكي بر نظام و
نهاد برنامهریزی در ايران ،اهداف و نتايجي معطوف به خواستهها و اميال سياستمداران
و صاحبان قدرت داشته است .از مهمترین ویژگیها و پيامدهاي اين نظا ِم برنامهریزی
در ايران كه هميشه در تضاد با ماهيت استقاللطلبانه توسعه بوده ،بسط ديكتاتوري
دولتي و گسترش وابستگي خارجي است .برنامهریزی در ايران با رويكرد بخشي ،فعاليت
خود را آغاز كرد .اين نهاد معادل همان بخش بسيار پیشرفتهای است كه استيگلينز
آن را در جوامع توسعهنیافته با شكست همراه میبیند (طالب و عنبري .)۱۳۸۵:۱۹۵،نتیجه
ورود اين بخش ،ايجاد نوعي ساختار و اقتصاد دوگانه بوده است .برنامهریزی توسعه از
آن جهت كه به دست دولت افتاد و با مصالح حاكميت پيوند خورد ،کنارهگیری ساير
بخشها ،بهویژه بخشهاي سنتي جامعه را دامن زد .سازمان برنامهریزی در كشور كه
اساساً درصدد ايجاد عقالنيت و تف ّكر سرمايهدارانه جديد بوده است ،نهادها و نگرشهاي
مالزم با خود را پيدا نكرد .در عصر پهلوي دوم ،سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نهاد
سرمایهداری و نهادي براي كاربرد عقالنيت در جامعه ،از يكسو در معرض حملههای
مختلف از جانب نظام سياسي قرار گرفت و از سوي ديگر ،همراهي بخشهاي سنتي
جامعه را با خود تضمين نكرد .در نتيجه بهواسطه تعديل برنامهها متناسب با منافع
صاحبان قدرت و مصالح نظام جهاني و تضاد پنهان و آشكار با ساختارهاي سنتي ،در
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ال نتايج كام ً
يك مبارزه قدرت سياسي افتاد و عم ً
ال مثبت و سازگاري با نظام اجتماعي
نداشت .در سرمایهداری نوظهور اما ناقص در جامعه ،نفت جاي عقالنيت را گرفت و
بهواسطه اهميت روزافزون آن در بازار جهاني ،جايگاه اين كاال در سيستم بوروكراتيك
ملي تثبيت و تقويت شد .ورود عاريتي نظام برنامهریزی ،بهعنوان يك بخش پيشرفته و
سياستهايي كه از طرف آن در كشور دنبال میشد ،گونههایی از تقابلهاي دوگانه ايجاد كرد:
منطق عقالنيت برنامهریزی در برابر قدرت و منافع حاكمان و دولتمردان ،منطق سرمایهداری
در برابر نهاد سنتي و ریشهدار بازار ،منطق انحصار دولتي در برابر مشاركت مردم ،اينها همگي
نتايج تعامل و همزيستي خاص دولت ايراني با سازمان برنامهریزی است كه به داليل مختلف
شكلي نامناسب و تضادآميز داشته است (همان .)۲۰۰ :بهطور كلي ،نهاد برنامهریزی در ايران
كه در اقيانوسي متالطم از منطقهاي ضد و نقيض سياسي ،قومي ،ملي و مذهبي راهي
براي موفقيت جستوجو میکرد ،گرفتار قيمومت دولتي و سياستهاي فردستيزانه آن
شد .بديهي است در چنين شرايطي ،نمیتوان انتظار نتايج مثبت از اين سازمان نوظهور
در كشور داشت .مدل توسعهایران در قبل از انقالب اسالمي ،مدل نوسازي و وابستگي
بود و توسعه سرمایهداری پيراموني را در جامعه رقم زد كه هنوز هم جامعه درگير با اين
چالش ناخواسته است .جريان مدرنيزه كردن توسعه در ايران مانند جوامع ديگر ،از يك
طرف موجب افزايش نابرابریها و بیعدالتیها و از طرف ديگر ،باعث ازهمپاشیدگی نظام
اجتماعی شد (رفيعپور .)۱۳۷۷،پس از انقالب اسالمي ،هدف تغيير الگوي توسعه و ايجاد يك
نظام اجتماعي بر پایه ناوابستگي اقتصادي ،استقالل سياسي ،عدالت اجتماعي و اصالح
فرهنگي بود كه نياز به يك فراخوان همياري همگاني را ضروري میساخت .فرمان بسيج
در ايران از سوي رهبركبير انقالب ،حضرت امام خميني (ره) براي حضور در جبههها
و پشت جبههها و سپس ادامه حمايت از آن در عرصههای مختلف سازندگي توسط
مقام معظم رهبري ،برگرفته از قرآنكريم و سیره پيامبر (ص) توسط اين بزرگواران
میباشد .در دوره انقالب ،تالشهايي در راستای توسعه كيفي و همهجانبه ايران در قالب
برنامههای پنجساله انجام گرفت و از نظریههای متعددي استفاده شد كه گر چه الزم
بودند اما براي توسعه پايدار كافي نيستند .در رابطه با ساختار سياسي ،هدف توسعه،
تثبيت جمهوري اسالمي و دفاع از حقوق ملل مظلوم بود كه درگير جنگ ناخواسته
شد و استقالل سياسي آن مورد تهديد قرار گرفت .بسيج بیستمیلیونی در اين برهه
حساس ،براي دفاع از كيان كشور اسالمي وارد كارزار شد .بسيج سازندگي ،نماد تالش
صادقانه بسيجيان بعد از پيروزي انقالب و جنگ تحميلي است .رويكرد توسعه ایران
بعد از انقالب ،رويكردي مستقل و با نگاه به درون و امكانات و شرايط داخلي بوده و به

پیشینه پژوهش
با وجود بررسیهای به عمل آمده و مطالعه پژوهشهای صورت گرفته در حوزههای
مرتبط با پژوهش ،پژوهشی که موازی یا در ارتباط مستقیم با عنوان پژوهش باشد،
یافت نشد؛ اما از تحقیقاتی که میتواند در تقویت مبانی نظری پژوهش مؤثر باشد،
موارد زیر قابل ذکر است:
	-طرح افزایش بصیرت و آگاهی از فتنههای دشمن در سال های اخیر
	-دشمنشناسی در کالم مقام معظم رهبری
	-جنگ روانی و قدرت نرم ،جنگ نرم ،جنگ روانی ،سناریوسازی و قدرت نرم
	-راهکارهای مقابله با جنگ رسانهای
	-بررسی تأثیر آموزشهای عقیدتی -سیاسی بر توانمندی بسیجیان (خراشادیزاده)۱۳۷۹ ،
	-بررسی تأثیر آموزشهای عقیدتی -سیاسی در پیشبرد مأموریتهای سازمانی
بسیج (کاظمی)۱۳۷۹،
	-مطالعه راههای دستیابی به بصیرت در جامعه اسالمی (اسماعیلزاده)۱۳۸۹،
جمعبندی مرور پژوهشها نشان میدهد که پایه شکلگیری بسيج ،آگاهی بوده است
و همواره بسيجيان باید به افزايش روزافزون علم و آگاهی خود بپردازند .پژوهشهای
مختلف ازجمله وظایف بسیج را مأموریتهای فرهنگی میدانند و اعتالی علمی -فرهنگی
را از انتظارات امام راحل از بسیجیان بیان میکنند.
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دنبال توسعهای موزون و درونزا و هماهنگ با توانمندیها و استعدادها و شایستگیهای
آحاد جامعه است .طرح تأسیس بسيج سازندگي نيز با اين رويكرد به منصه ظهور رسيد.
طرح بسيج براي استفاده از توان متراكم قشر عظيم جوان موجود در جامعه است كه
چون به يد واحده تبديل شوند ،قدرتي تعيين كنندهاي خواهند داشت.
از آنجایی که شرایط حاضر جامعه و جایگاه بسیج در آن به فضایی نزدیک میشود
که در آن حوزه ،نفوذ و گستره بسیج بهواسطه تشکیالت و ساختار در حال گسترش
است ،نقش فرهنگی بسیج در کنار دیگر نقشها و مسئولیتهای بسیج باید بیشتر مورد
بررسی قرار گیرد .با عنایت به بررسی مبانی نظری و نتایج مطالعات پیشین و با توجه به
اینکه تاکنون در این زمینه پژوهشی جامع صورت نگرفته ،در پژوهش حاضر به دنبال
تبیین نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج هستیم.
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روششناسی
	-نوع و روش تحقیق :با در نظر گرفتن ماهیت موضوع پژوهش و هدفی که
برای این تحقیق در نظر گرفته شده ،این مطالعه در قالب پژوهشهای کاربردی
قرار میگیرد .در این پژوهش از روش تحقیق کمی و روش توصیفی -پیمایشی
(زمینهیابی) استفاده شده است.
	-جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این مطالعه را پایگاههای
بسیج محالت (شامل فرماندهان پایگاه  ۳۵نفر و اعضای بسیج محالت ۲هزار نفر)
در سطح شهر مشهد تشکیل میدهند .بر اساس جدول مورگان تعداد  ۳۲۰نفر
بسیجی بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .همچنین
از میان جامعه آماری  ۳۵نفر فرمانده ،تعداد  ۳۲نفر نمونه بهصورت نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند.
	-ابزار پژوهش :در این پژوهش برای بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج
محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شده است .برای ساخت پرسشنامه نخست مدلی از حیطههای مختلف
فعالیتهای بسیج محالت (حیطههای علمی -فرهنگی -تربیتی -آموزشی) تدوین،
سپس برای هر حیطه سؤاالتی طراحی و پس از تعدیل سؤالها ،فهرست اولیه
پرسشنامه تهیه و در اختیار فرماندهان بسیج پایگاه محالت و اعضای بسیجی قرار
گرفت و با اعمال نظر متخصصین (فرماندهان حوزهها و نواحی محالت) ،سؤالهایی
که به لحاظ صوری و محتوایی نامناسب تشخیص داده شد ،حذف و سؤاالت مناسب
جایگزین و در نهایت پرسشنامه تهیه شد .سنجش اعتبار شاخصها و پس از اجرای
مقدماتی ،در پرسشنامه نهایی با  ۱۰سؤال آماده گردید .نمرهگذاری پرسشنامه
بر اساس روش لیکرت است؛ بدین صورت که برای هر گویه پنج گزینه به ترتیب
خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم منظور گردید .روایی پرسشنامه از روش
روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان تأیید و ضریب پایایی آن از طریق
آلفای کرونباخ  %۸۹برآورد شد .ضریب آلفای کرونباخ یک روش اعتباریابی است
که همسانی درونی آزمون را ارزشیابی میکند و نشان میدهد که سؤالهای آزمون
تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را اندازهگیری نماید.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش به بررسی نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی بسیجیان
پرداخته شده است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت فراوانی و
درصد پاسخگویی به هر گویه در جداول زیر ارائه شده است.

جدول  -۱نقش پایگاههای بسیج محالت در ارتقای سطح فرهنگی اعضای خود به چه میزان است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

بدون پاسخ

فراوانی درصد فراوانی درصد

جمع کل

درصد فراوانی درصد

خیلیکم

۱۰

۳

۲

۷

۲

۱۶

۱۴

۴

کم

۳۰

۹

۴

۱۴

۲

۱۶

۳۶

۱۰

متوسط

۵۵

۱۷

۵

۱۷

۱

۸

۶۱

۱۷

زیاد

۶۵

۲۰

۸

۲۸

۳

۲۵

۷۶

۲۱

خیلی زیاد

۱۵۰

۴۸

۹

۳۲

۴

۳۳

۱۶۳

۴۶

جدول  -۲نقش پایگاههای بسیج محالت در ارتقای سطح علمی اعضای خود به چه میزان است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

فراوانی درصد

بدون پاسخ

فراوانی درصد فراوانی

جمع کل

درصد فراوانی درصد

خیلیکم

۳۰

۹

۳

۱۲

۰

۰

۳۳

۹

کم

۹

۲

۵

۲

۴

۱۸

۱۸

۵

متوسط

۷۵

۲۴

۳

۱۲

۶

۲۷

۸۴

۲۴

زیاد

۱۰۰

۳۳

۴

۱۶

۴

۱۸

۱۰۸

۳۰

خیلیزیاد

۸۹

۲۹

۱۰

۴

۸

۳۶

۱۰۷

۳۰

نتایج جدول شماره  ۲نشان میدهد که  ۶۰درصد از نمونه مورد بررسی نقش
پایگاههای بسیج محالت در ارتقای سطح علمی اعضای خود را در حد زیاد و خیلیزیاد
ارزیابی کردهاند.
جدول  -۳میزان تمایل اعضای بسیج برای همکاری در موضوعات فرهنگی چقدر است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

فراوانی درصد فراوانی

بدون پاسخ

جمع کل

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

خیلیکم

۱۴

۴

۲

۸

۰

۰

۱۶

۴

کم

۵۸

۱۸

۳

۱۲

۵

۵

۶۶

۱۸

متوسط

۷۷

۲۴

۵

۲

۳

۳

۸۵

۲۴

زیاد

۸۶

۲۷

۸

۳۲

۱

۱

۹۵

۲۷

خیلیزیاد

۸۰

۲۵

۷

۲۸

۱

۱

۸۸

۲۵

بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج  /صادق حاجیزاده نداف و عفت سادات مهدیزاده

جدول شماره  ۱نشاندهنده نقش پایگاههای بسیج محالت در ارتقای سطح فرهنگی
اعضای خود است .از نظر نمونه مورد بررسی نقش پایگاههای بسیج محالت در ارتقای
سطح فرهنگی اعضای خود با  ۶۷درصد در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی شده است.
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جدول شماره  ۳نشاندهنده میزان تمایل اعضای بسیج برای همکاری در موضوعات
فرهنگی است .بر اساس یافتههای پژوهش  ۵۲درصد از پاسخگویان میزان تمایل خود
را برای همکاری در موضوعات فرهنگی در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
جدول  -۴میزان تمایل اعضای بسیج برای همکاری در موضوعات علمی چقدر است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

بدون پاسخ

جمع کل

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
خیلیکم

۲۹

۹

۳

۱۰

۱

۱۲۵

۳۳

۹

کم

۲۶

۸

۱۱

۳۹

۲

۲۵

۳۹

۱۱۱

متوسط

۸۰

۲۵

۴

۱۴

۳

۳۷۵

۸۷

۲۴

زیاد

۹۹

۳۱

۵

۱۷

۰

۰

۱۰۴

۲۹

خیلیزیاد

۸۰

۲۵

۵

۱۷

۲

۲۵

۸۷

۲۴

جدول شماره  ۴نشاندهنده میزان تمایل اعضای بسیج برای همکاری در موضوعات
علمی است .بر اساس یافتههای پژوهش  ۵۳درصد میزان تمایل خود را برای همکاری
در موضوعات علمی در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
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جدول  -۵برگزاری نشستهای بصیرتی و کارگاههای آموزشی تا چه میزان به تقویت سطح فرهنگی
میانجامد؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

بدون پاسخ

فراوانی درصد فراوانی درصد

جمع کل

درصد فراوانی

خیلیکم

۳۰

۹

۳

۱۰

۰

۰

۳۰

۸

کم

۵۵

۱۷

۴

۱۴

۸

۶۶

۶۷

۱۹

متوسط

۵۹

۱۹

۵

۱۷

۳

۲۵

۶۷

۱۹

زیاد

۷۸

۲۵

۸

۲۸

۱

۸

۹۶

۲۷

خیلیزیاد

۸۸

۲۸

۸

۲۸

۰

۰

۹۰

۲۵

جمع کل

۳۱۰

۱۰۰

۲۸

۱۰۰

۱۲

۱۰۰

۳۵۰

۱۰۰

نتایج جدول شماره  ۵نشان میدهد که  ۵۲درصد از نمونه مورد بررسی ،برگزاری
نشستهای بصیرتی و کارگاههای آموزشی را در تقویت سطح فرهنگی اعضای خود ،در
حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.

جدول  -۶نشستهای حلقه شجره طیبه صالحین تا چه حد بر سطح فرهنگی -تربیتی متربیان مؤثر است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

جمع کل

بدون پاسخ

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
خیلیکم

۳۵

۱۱

۲

۸

۱

۱۴

۳۸

۱۰

کم

۳۴

۱۰

۱

۴

۰

۰

۳۵

۱

متوسط

۵۱

۱۶

۴

۱۶

۰

۰

۵۵

۱۵

زیاد

۸۶

۲۷

۸

۳۲

۲

۲۸

۹۶

۲۷

خیلیزیاد

۱۱۲

۳۵

۱۰

۴

۵

۷۱

۱۲۶

۳۶

جدول  -۷برگزاری یادواره شهدا و اردوهای راهیان نور در غنیسازی فرهنگی -تربیتی تا چه میزان مؤثر است؟
بسیجی

میزان

فرمانده پایگاه

جمع کل

بدون پاسخ

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
خیلیکم

۶۲

۱۹

۴

۱۳

۰

۰

۶۶

۱۸

کم

۳۸

۱۱

۴

۱۳

۰

۰

۴۲

۱۲

متوسط

۷۸

۲۴

۶

۲۰

۰

۰

۸۴

۲۴

زیاد

۸۲

۲۵

۵

۱۷

۱

۱

۸۸

۲۵

خیلیزیاد

۶۰

۱۸

۱۰

۳۴

۰

۰

۷۰

۲

نتایج جدول شماره  ۷نشان میدهد که  ۲۷درصد از نمونه مورد بررسی ،برگزاری
یادواره شهدا و اردوهای راهیان نور را در غنیسازی فرهنگی -تربیتی اعضای بسیج،
در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
جدول  -۸راهاندازی و توسعه پایگاههای اطالعرسانی و فضای مجازی در رشد علمی -آموزشی
میزان

بسیجیان تا چه حد مؤثر است؟
فرمانده پایگاه

بسیجی

بدون پاسخ

جمع کل

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

خیلیکم

۴۸

۱۷

۵

۱۶

۷

۱۷

۶۰

۱۷

کم

۱۸

۶

۳

۱

۱۰

۲۵

۳۱

۸

متوسط

۲۰

۷

۵

۱۶

۸

۲

۳۳

۹

زیاد

۱۳۱

۴۶

۸

۲۶

۵

۱۲

۱۴۴

۴۱

خیلیزیاد

۶۳

۲۲

۹

۳

۱۰

۲۵

۸۲

۲۳

بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج  /صادق حاجیزاده نداف و عفت سادات مهدیزاده

نتایج جدول شماره  ۶نشان میدهد که  ۶۳درصد از نمونه مورد بررسی ،نشستهای
حلقه شجره طیبه صالحین را بر سطح فرهنگی -تربیتی متربیان ،در حد زیاد و
خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
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نتایج جدول شماره  ۸نشان میدهد که  ۶۴درصد از نمونه مورد بررسی ،راهاندازی
و توسعه پایگاههای اطالعرسانی و فضای مجازی را در رشد علمی -آموزشی بسیجیان
در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
جدول  -۹نقش بسیج در جهت شناسایی افراد نخبه علمی و فرهنگی تا چه حد است؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

فراوانی درصد

بدون پاسخ

جمع کل

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

خیلیکم

۲۰

۶

۴

۱۴

۵

۱۶

۲۹

۸

کم

۶۴

۲۱

۴

۱۴

۷

۲۳

۷۵

۲۱

متوسط

۵۰

۱۷

۶

۲۹

۱۲

۴

۶۸

۱۹

زیاد

۸۱

۲۷

۸

۲۹

۲

۶

۹۱

۲۶

خیلیزیاد

۷۸

۲۶

۵

۱۸

۴

۱۳

۸۷

۲۴

نتایج جدول شماره  ۹نشان میدهد که  ۵۰درصد از نمونه مورد بررسی ،نقش بسیج
در شناسایی افراد نخبه علمی -فرهنگی را در حد زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
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جدول  -۱۰کمبود امکانات و بودجه پایگاههای بسیج تا چه میزان مانع رشد علمی و فرهنگی
بسیجیان میشود؟
میزان

فرمانده پایگاه

بسیجی

بدون پاسخ

جمع کل

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
خیلیکم

۱۷

۵

۰

۰

۰

۰

۱۷

۴

کم

۴۰

۱۳

۰

۰

۰

۰

۴۰

۱۱

متوسط

۷۰

۲۲

۴

۱۴

۱

۱

۷۵

۲۱

زیاد

۸۷

۲۸

۸

۲۸

۴

۴

۹۹

۲۸

خیلیزیاد

۹۸

۳۱

۱۶

۵۷

۵

۵

۱۱۹

۳۴

نتایج جدول شماره  ۱۰نشان میدهد که  ۶۲درصد از نمونه مورد بررسی ،کمبود
امکانات و بودجه پایگاههای بسیج را در مانع شدن برای رشد علمی و فرهنگی در حد
زیاد و خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
نتایج جداول نشان میدهد ،از نظر بسیجیان و فرماندهان پایگاه ،بسیج محالت در
ارتقای سطح فرهنگی اعضای خود ( ۶۷درصد) نقش دارد و معتقدند که بسیج محالت
میتواند سطح فرهنگی اعضای خود را ارتقا ببخشد .همچنین نتایج بیانگر این است
که عالوه بر اینکه اعضای بسیج ،بسیج محالت را در ارتقای سطح فرهنگی بسیجیان

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر که به بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای
سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج میپردازد ،نتایج جداول نشان میدهد که از نظر
بسیجیان و فرماندهان پایگاه ،بسیج محالت در ارتقای سطح فرهنگی اعضای خود (۶۷

بررسی دیدگاه بسیجیان در مورد نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی -فرهنگی اعضای بسیج  /صادق حاجیزاده نداف و عفت سادات مهدیزاده

مؤثر میدانند ،خود نیز برای همکاری در موضوعات فرهنگی تمایل نشان میدهند (۶۷
درصد) و این تمایل به همکاری فرهنگی بسیجیان با پایگاه بسیج محالت ،میتواند
نقش بسیار مؤثری در ارتقای سطح فرهنگی بسیجیان داشته باشد.
از نظر پاسخگویان (اعضای بسیج و فرماندهان پایگاه) به ترتیب برگزاری نشستهای
حلقه شجره طیبه صالحین (با  ۶۳درصد) ،برگزاری نشستهای بصیرتی و کارگاههای
آموزشی (با  ۵۲درصد) و برگزاری یادواره شهدا و اردوهای راهیان نور (با  ۲۷درصد)
در ارتقای سطح فرهنگی -تربیتی بسیجیان مؤثر است .بهعبارتدیگر ،اعضای بسیج
و فرماندهان پایگاه ،ابتدا برگزاری نشستهای حلقه شجره طیبه صالحین و برگزاری
نشستهای بصیرتی و کارگاههای آموزشی را از عوامل مؤثری میدانند که در غنیسازی
سطح فرهنگی بسیجیان نقش دارد .از نظر پاسخگویان ،کمبود امکانات و بودجه
پایگاههای بسیج (با  ۶۲درصد) ازجمله عواملی است که مانع رشد علمی و فرهنگی
بسیجیان میشود.
در زمینه نقش بسیج محالت در ارتقای سطح علمی اعضای بسیج ،نتایج جداول
بیانگر این است که بسیجیان و فرماندهان ،بسیج محالت را در غنیسازی و ارتقای سطح
علمی بسیجیان (با  ۶۰درصد) مؤثر میدانند .عالوه بر اینکه بسیجیان معتقدند پایگاه
بسیج محالت در ارتقای سطح علمی آنها مؤثر است ،خود آنها نیز برای همکاری در
موضوعات علمی با پایگاه بسیج تمایل (با  ۵۳درصد) نشان میدهند .از نظر پاسخگویان،
راهاندازی و توسعه پایگاههای اطالعرسانی و فضای مجازی (با  ۶۴درصد) ازجمله
عواملی است که در زمینه رشد علمی -آموزشی بسیجیان مؤثر است .همانطور که نتایج
نشان میدهد ،بسیجیان و فرماندهان ،بسیج محالت را با  ۶۷درصد در ارتقای سطح
فرهنگی و با  ۶۰درصد در ارتقای سطح علمی بسیجیان مؤثر میدانند .بهعبارتدیگر،
نقش بسیج محالت در زمینه فرهنگی و ارتقای آن ،نسبت به زمینه علمی مؤثرتر به
نظر میرسد .همچنین خود اعضای بسیج نیز بیشتر تمایل به همکاری در زمینههای
فرهنگی (با  ۶۷درصد) نسبت به همکاری در زمینههای علمی با پایگاه (با  ۵۳درصد)
نشان میدهند.
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درصد) نقش دارد و این دو گروه معتقدند که پایگاههای بسیج میتواند سطح فرهنگی
اعضای خود را ارتقا ببخشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر این است که عالوه
بر اینکه اعضای بسیج ،پایگاههای بسیج را در ارتقای سطح فرهنگی بسیجیان مؤثر
میدانند ،خود نیز برای همکاری با پایگاه در موضوعات فرهنگی تمایل ( ۶۷درصد)
نشان میدهند و این تمایل به همکاری فرهنگی بسیجیان با پایگاه ،میتواند نقش
بسیار مؤثری در ارتقای فرهنگی بسیجیان داشته باشد .در کنار نقش پایگاههای بسیج
محالت در ارتقای سطح فرهنگی اعضای خود و تمایل اعضای بسیج برای همکاری در
موضوعات فرهنگی با پایگاه ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که برگزاری نشستهای
حلقه شجره طیبه صالحین ازجمله عواملی است که در ارتقای سطح فرهنگی بسیجیان
مؤثرند .به عبارتی ،اعضای بسیج و فرماندهان پایگاه ،به ترتیب برگزاری نشستهای حلقه
شجره طیبه صالحین و برگزاری نشستهای بصیرتی و کارگاههای آموزشی را ازجمله
عوامل مؤثری میدانند که در غنیسازی سطح فرهنگی بسیجیان نقش دارد .از نظر
پاسخگویان ،کمبود امکانات و بودجه پایگاههای بسیج (با  ۶۲درصد) ازجمله عواملی
است که مانع رشد علمی و فرهنگی بسیجیان میشود.
در زمینه نقش پایگاه بسیج محالت در ارتقای سطح علمی اعضای بسیج ،نتایج
جداول بیانگر این است که بسیجیان و فرماندهان ،نقش پایگاههای بسیج را در
غنیسازی و ارتقای سطح علمی بسیجیان (با  ۶۰درصد) مؤثر میدانند .عالوه بر اینکه
بسیجیان معتقدند پایگاههای بسیج در ارتقای سطح علمی آنها مؤثر است ،خود نیز
برای همکاری در موضوعات علمی با پایگاه بسیج تمایل (با  ۵۳درصد) نشان میدهند.
از نظر پاسخگویان ،راهاندازی و توسعه پایگاههای اطالعرسانی و فضای مجازی (با ۶۴
درصد) ازجمله عواملی است که در زمینه رشد علمی -آموزشی بسیجیان مؤثر است.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،بسیجیان و فرماندهان ،پایگاههای بسیج را با ۶۷
درصد در ارتقای سطح فرهنگی و با  ۶۰درصد در ارتقای سطح علمی بسیجیان مؤثر
میدانند .بهعبارتدیگر ،نقش بسیج در زمینه فرهنگی و ارتقای آن ،نسبت به زمینه
علمی مؤثرتر به نظر میرسد .همچنین خود اعضای بسیج نیز بیشتر تمایل به همکاری
در زمینههای فرهنگی (با  ۶۷درصد) نسبت به همکاری در زمینههای علمی با پایگاه
(با  ۵۳درصد) نشان میدهند.
در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت ،ما در عصری زندگی میکنیم که آن را
عصر اطالعات و ارتباطات میدانند ،در این فرایند ارتباطی ،بیشترین تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری در حوزه فرهنگی انجام میپذیرد؛ زیرا دروازه ورود به دیگر بخشها ،از این
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کانال صورت میگیرد .به همین سبب است که معموالً برای تسخیر این دروازه و معبر،
در ابتدا ،با مقاومتهایی از سوی ملل و فرهنگهای بومی روبهرو میشود .امروزه علما و
اندیشمندان حوزه سیاست برخالف دهههای گذشته ،قدرت و برتری کشورها را در
تسخیر دریاها با کشتیهای بخار ،سالح و تجهیزات هستهای و اتمی و توان قشونکشی
به دیگر کشورها نمیدانند بلکه در حال حاضر ،نشان قدرت و برتری و تفوق کشورها
را در وجود فرهنگ ملی قوی میدانند .در این میان و با این تفاسیر با توجه به اینکه
در حال حاضر فرهنگ بسیجی بهترین و برترین نیروی وحدتزا و پدیدآورنده اقتدار
ملی و فرهنگساز در جامعه اسالمی میباشد ،بسط و گسترش این اندیشه و استمرار
حرکت فرهنگی بسیج و همچنین ارتقای سطح علمی بسیجیان تنها در سایه توجه
ویژه و عنایت جدی در توسعه آنها در تمام اضالع و زوایا امکانپذیر میباشد.
در این راستا ،سبحانینژاد و محمدی ( )۱۳۹۱در پژوهشی با عنوان تبیین کیفی
راهکارهای ارتقای بصیرت بسیجیان ،بصیرت و آگاهی را چراغی میدانند كه روشنگر
و نجاتبخش انسان از گمراهی بوده ،به وی قدرت میدهد تا با حقمحوری ،راه صواب
را از ناصواب تشخیص دهد .نظامی ( )۱۳۸۳نیز در پژوهش خود با عنوان نحوه جذب،
سازماندهی و بهکارگیری نیروهای مردمی در ایران ،ازجمله وظایف بسیج را مأموریتهای
فرهنگی میداند .در همین راستا مرندی ( )۱۳۸۰در پژوهشی با عنوان جمعبندی و
تحلیل محتوای بیانات امامخمینی(ره) در خصوص انتظارات از بسیج ،اعتالی علمی-
فرهنگی را از انتظارات امام راحل از بسیجیان بیان میکند .حضرت امامخميني (ره)
در بيانات متنوعي كه در مقاطع مختلف داشتند ،پيوسته بر اين موضوع تأكيد كرده و
نقش زيادي را براي بسيج قائل شدهاند .ازجمله مهمترین كاركردهايي كه امام راحل
(ره) براي بسيج مطرح فرمودهاند ،میتوان به حضور بسیج در همه صحنهها ،ازجمله
صحنههاي فرهنگي و علمی اشاره کرد .مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) نيز در
اين زمينه نقش قابلتوجهی را در مجموعه رهنمودهايشان براي بسيج برشمردهاند
كه ازجمله آن ،پرداختن به مسائل فرهنگي جوانان و فرهنگسازی و حضور در همه
صحنههاي فرهنگي و علمی است .در نگاه امام خمینی ،بسیج بیش از آنکه یک سازمان
رزمی و نظامی باشد ،اندیشه و تفکری برخاسته از اسالم ناب محمدی (ص) و سیره
ائمه (ع) و آرمانهای انقالب اسالمی و سازمانی منزه از ریا ،خدعه و فریب ،عرصه
متحجر
حضور عارفان مبارزهجو و علمای متعهد و دردآشنا ،مبارزه با مقدسنماهای
ّ
و سرمایهداران و مر ّفهین بیدرد ،مبارزه با رفاهطلبی و تجملگرایی ،زندگی عارفانه
و بیآالیش ،تفکر عدم سازش با شرق و غرب ،تفکر یکی بودن سیاست و دیانت،
تفکر وحدت و یکپارچگی ،وقوف و حساسیت نسبت به جریانهای سیاسی و اجتماعی
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داخلی و خارجی ،تفکر تکیه بر ایمان ،به جای سالح و پیروزی خون بر شمشیر،
عشق به شهادت ،آمادگی کامل در مقابل توطئههای دشمنان ،دفاع از مستضعفان
و محرومیتزدایی ،پیروی و اطاعت از والیتفقیه ،مردمی بودن ،خدمتگزار بودن،
شجاعت و عدم ترس از دشمن ،بصیرت و دانایی ،صبر و استقامت ،نظم و انضباط و
هماهنگی است .بسيج ،نعمت ارزشمند انقالب اسالمي است .حضور بسيج در عرصه
علمی و فرهنگي بايد پررنگتر از هميشه باشد .بسيج در عرصههای مختلف انقالب
اسالمي از سختترین و سنگینترین هجمهها سربلند و موفق بيرون آمده است.
امروز نيز در سختترین شرايط ،هجمههاي سنگين دشمنان به آمادگي اين نيروها
نيازمنديم؛ چراکه انقالب اسالمي ايران امروز از هر ميداني مورد هجمه قرار گرفته و
در تيررس دشمنان است .امروز ،بسيج پرچمدار بصيرت در كشور است و در تبعيت از
مقام معظم رهبري به رسالت بصيرت افزايي خويش عمل میکند .از نگاه مقام معظم
رهبري ،بسيج هميشه در حال طي كردن حركتي رو به جلوست و به دليل برخورداري
از بصيرت ،در فتنههای گوناگون سربلند بيرون آمده است .بسيج نياز ديروز ،امروز و
فردای انقالب و پاسدار ع ّزت و اقتدار ملی است و فضيلت بسيج و بسيجيان در گمنامی
و بینشان بودن آنهاست (معاونت آموزش ،نهسا .)۱۳۸۱:۶۴
از منظر مقام معظم رهبری ،اکسیر علم و آگاهی بهاندازهای برای بسیجی بودن
ضرورت دارد که میفرمایند ،همه انسانهای مؤمن ،آگاه و بصیر ،عضو بسیج هستند.
ایشان در خصوص نقش و اهمیت آگاهی برای بسیجیان ،مطالب مهمی ایراد فرمودهاند؛
ازجمله:
	-اساس بسیج بر آگاهی است.
ِ
حقیقت بسیج یعنی فهم اسالم با بصیرت و دفع دشمنیها
	-
	-آگاهی بسیجی ،دشمنشناسی میآورد.
	-بسیجی با آگاهی سیاسی ،مثل شمع دیگران را روشن میکند.
	-بسیج ،گروهی است آگاه و بصیر (پايگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبري)
مهمترین ویژگی بسیج که در تداوم نقش و علت وجودی او نقش دارد ،فرهنگ بسیج
است .بر اين اساس ،بسيج بهعنوان يک عامل فرهنگي در راستاي حفظ و اشاعه فرهنگ
ملي و مقابله با نفوذ فرهنگهاي بيگانه ،انجام وظيفه میکند .دشمنان انقالب و ايران
اسالمي پس از آنکه از طريق ايجاد آشوبهاي داخلي ،ترور شخصيتهاي اصلي انقالب،
کودتاي نظامي ،بمبگذاری ،تحميل جنگ هشتساله عليه ايران و ...نتوانستند آسيب
جدي به ايران اسالمي برسانند و در هر جبههای که وارد شدند خود را با انبوه انسانهايي
مؤمن ،شجاع و ايثارگر روبهرو ديدند ،بر آن شدهاند تا عناصر اصلي تضمینکننده پيروزي
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مسلمانان ،يعني ايمان اسالمي ،وحدت کلمه و روحيه انقالبي را در آنان تضعيف نموده
و از اين طريق به هدفهاي شوم خود که شکست جمهوري اسالمي است ،نائل شوند .در
چنين شرايطي ،بسيجيان بايد بهطور همزمان در عرصه فرهنگي به اشکال مختلف با
دشمنان مقابله کنند که ازجمله میتوان به تالش در جهت افزايش آگاهیهای ديني،
تقويت ايمان و افزايش بصيرت و تيزبيني در مسائل سياسي و اجتماعي ،خنثي نمودن
شايعات و ترفندهاي تبليغاتي دشمن ،امربهمعروف و نهيازمنکر ،تالش براي توليد آثار
فرهنگي و مطبوعاتي در جهت دفاع از دستاوردهاي انقالب و ارزشهاي اسالمي و مقابله
با توطئههای دشمنان و ...اشاره نمود (بختیاری .)۱۳۸۴ ،مقام معظم رهبری معتقدند پایه
شکلگیری بسيج ،آگاهی بوده و همواره از بسيجيان خواستهاند به افزايش روزافزون
علم و آگاهی خود بپردازند .امروزه ،بسيجي با رصد رفتار و عملكرد دشمن ،هر زمان
الزم باشد ،وارد ميدان شده ،به مقابله با خطرات میرود .بسيجي نيرويي كارآمد و
پشتوانهای عظيم است كه با وجود آن ،كشور از گزند دشمنان مصون مانده ،راههای
تر ّقي و پيشرفت تسريع میشود .با بصيرت بسيجي ،چارچوب عملي براي حيات
اجتماعي شرافتمندانه روشن میشود .در واقع ،بسيجي بودن يعني آگاهي از رمز و
راز كارزار سختافزاری و نرمافزاری و آمادگي در مواجهه با موانع و مشكالت؛ بسيج،
بازويي است حصين به گستره آحاد بسيجيان كه هر يك نقشي در تحكيم ارزشها،
حفظ امنيت و اعتالي كشور ،پيشرفت ،رشد و شكوه و عظمت مادي و معنوي آن
بر عهده دارند .در این راستا ،ازجمله کارهایی که برای تقویت سطح علمی و فرهنگی
بسیجیان در سالهای اخیر انجام شده ،موارد زیر قابل ذکر است:
	-طرح افزایش بصیرت و آگاهی از فتنههای دشمن در سالهای اخیر
	-دشمنشناسی در کالم مقام معظم رهبری
	-جنگ روانی و قدرت نرم ،جنگ نرم ،جنگ روانی ،سناریوسازی و قدرت نرم
	-راهکارهای مقابله با جنگ رسانهای
	-بررسی تأثیر آموزشهای عقیدتی -سیاسی بر توانمندی بسیجیان (خراشادی زاده)۱۳۷۹ ،
	-بررسی تأثیر آموزشهای عقیدتی -سیاسی در پیشبرد مأموریتهای سازمانی
بسیج (کاظمی)۱۳۷۹،
	 -مطالعه راههای دستیابی به بصیرت در جامعه اسالمی (اسماعیلزاده)۱۳۸۹،
بدين ترتيب ،بهویژه در دوران اخير که کشور با پديده تهاجم فرهنگي يا به عبارت
علمیتر آن با چالش جهانیشدن فرهنگ مواجه شده ،نقش بسيج بهعنوان يک عامل
دفاع در برابر اين تهديدات و تقویت سطح علمی و فرهنگی اعضای خود بيشتر جلوه
میکند و امید است که برای تقویت هر چه بیشتر این امور بیشتر اهتمام ورزیده شود.
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پيشنهادات
با توجه به نتایج ،موارد زیر برای ارتقای علمی -فرهنگی بسیجیان پیشنهاد میشود:
افزایش اطالعات سیاسی و اجتماعی بسیجیان با استفاده از:
 برگزاری دورههای سیاسی و اجتماعی با تکیه بر جریانشناسی و مبانی فکریو فرهنگی
 برگزاری مسابقات کتابخوانی و سیر مطالعاتی مستمر و هدفمند مطابق بانیاز مخاطبان با ردههای سنی مختلف با هدف افزایش اطالعات سیاسی و
اجتماعی بسیجیان
 نشستهای تحلیلی مسائل سیاسی روز به شکل دورهای و هدفمند بهمنظورارتقای توانایی ارزیابی اطالعات
 نشان دادن غیر کلیشهای نقش استکبار در ظلمهایی که طی سالیان بر ملتمسلمان ایران روا داشته و نیز نقشههای و برنامهریزیهای شوم آینده آنها در
ایجاد تفرقه و تشدید حس غیرپسندی علمی و فرهنگی
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توسعه فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی مرتبط با ارتقای علمی -فرهنگی بسیجیان
با استفاده از:
 معرفی آثار برگزیده با موضوع بصیرت بسیجیان در جشنوارههای ساالنه وکارگاههای علمی  -آموزشی
 معرفی کتابها و پایگاههای اینترنتی متناسب با آگاهی بسیجیان حمایت علمی از تحقیقات و پژوهشهای برتر دینی ،سیاسی و بصیرت افزا شناسایی و حمایت از تولید محصوالت چند رسانهای با محوریت ارتقایآگاهی بسیجیان در جامعه
 ایجاد پایگاه دائمی نظرسنجی بسیجیان نسبت به عملکرد مسئوالن بسیجی تشکیل کارگروهی به منظور اشتراکگذاری تجارب بسیجیان در عرصه بصیرتبه سایر مراکز بسیج
 تشکیل اتاق ارتباطات دائم بسیجیان در یکی از مراکز محوری مانند حوزهمقاومت بسیج با محوریت بصیرت
 حمایت از فعالیتهای صورت گرفته و توسعه آنها در حوزههای شعر ،طنز وادبیات داستانی مرتبط با بصیرت
از دیگر راهکارهای ارتقای فرهنگی بسیجیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرهنگ اسالمی را آگاهی و باور از حیطه اعتقادی-
عبادی ،نگرش نسبت به گویههای حیطههای اخالقی -اجتماعی و سیاسی -نظامی
و تعهد نسبت به ارزشهای حیطههای اعتقادی -عبادی ،اخالقی -اجتماعی و
سیاسی -نظامی تشکیل میدهد؛ بنابراین پیشنهاد میشود از طریق راهکارهای
بیانشده در باال برای ارتقای سطح علمی -فرهنگی بسیجیان تمام مناطق ،واحدها،
حوزهها و مراکز استفاده شود.
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 تخصیص جلسات پرسش و پاسخ خاص مباحث فرهنگی و استفاده از نخبگان وصاحبنظران مسائل فرهنگی برای پاسخگویی به سؤاالت و شبهات اعتقادی،
اجتماعی و سیاسی با رعایت هدفمندی ،میتواند نتایج مثبت و قابلتوجهی
در غنای فرهنگی بسیجیان داشته باشد.
 تجهیز کتابخانههای گروهها ،واحدها و مراکز بسیج که در شهرهای کوچک وروستاها قرار دارند ،در تحول مثبت فضای فکری و فرهنگی بسیجیان کمک
شایانی میکند.
 اهمیت دادن به زیرساختهای معتبر فرهنگی نظیر نمازهای جماعت و جمعه،شرکت در جلسات مذهبی ،سفرهای زیارتی و ...میتواند موجب ارتقای فرهنگی
بسیجیان شود.
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1 .1قرآن کریم
2 .2نهجالبالغه
3 .3امامخمینی ،صحیفه نور
4 .4اروینگ ،زهرا؛ فریبا قربانی و حمیدرضا قربانی ()۱۳۸۸؛ نقش بسیج سازندگی در
شکوفایی استعداد جوانان ،چکیده مقاالت هماندیشی بسیج سازندگی ،تهران،
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ،سازمان بسیج سازندگی
5 .5استراس ،آنسلم و جولیت کوربین ()۱۳۸۷؛ اصول روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی،
رویهها و شیوهها ،ترجمه بیوک محمدی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
6 .6اسماعیلزاده ،محمد ()۱۳۸۹؛ بصيرت از ديدگاه قرآن و حديث و راههاي دستيابي
به آن در جامعه اسالمي  ،مجموعه مقاالت بیست و هفتمین دوره مسابقات بینالمللی
قرآنکریم ،تهران ،اسوه
7 .7افشار ،علیرضا ()۱۳۷۲؛ آشنایی با تشکیالت و مأموریتهای بسیج ،مجله علمی-
پژوهشی بسیج ،شماره صفر ،پاییز
8 .8باصری ،احمد ()۱۳۸۶؛ نیازهای فرهنگی بسیجیان ،فصلنامه مطالعات بسیج ،سال
دهم ،شماره ۳۶
9 .9بختياري ،حسن ()۱۳۸۴؛ آشنايي با بسيج ،معاونت آموزشي نمسا ،مديريت پژوهش
و تأليف ،معاونت آموزش نيروي مقاومت بسيج ،چاپ پنجم
1010بزاززاده ،زهرا ()۱۳۸۸؛ سازندگی در کالم امامخمینی (ره) ،چکیده مقاالت
هماندیشی بسیج ،تهران ،پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
1111پايگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبريwww.khamenei.ir
1212جام جم ،روزنامه ۸ ،آذر  ،۱۳۸۹شماره ۳۰۰
1313خراشادیزاده ،علیرضا ()۱۳۷۹؛ بررسی تأثیر آموزشهای عقیدتی -سیاسی بر
توانمندی بسیجیان در دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد تهران مرکز
1414رفیعپور ،فرامرز ()۱۳۷۷؛ توسعه و تضاد ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،چ سوم
1515سایت تبیان
1616سبحانینژاد ،مهدی و غالمرضا محمدی ()۱۳۹۱؛ تبیین کیفی راهکارهای ارتقای
بصیرت بسیجیان ،فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال پانزدهم .شماره ۵۴
1717سوران ،پرویز ()۱۳۸۶؛ بررسی سطح فرهنگی بسیجیان ،فصلنامه مطالعات بسیج،
سال دهم ،شماره ۳۶
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1818طالب ،مهدی و موسی عنبری ()۱۳۸۵؛ دالیل ناکامی نظام برنامهریزی توسعه در
ایران عصر پهلوی دوم ،نامه علوم اجتماعی ،شماره پیاپی ۲۷
1919طائب ،حسین ()۱۳۸۷؛ مصاحبه ،روزنامه جوان ،شماره  ،۲۷۳۷تاریخ ۱۳۸۶/۸/۳۰
2020طوسی ،محمدعلی ()۱۳۷۲؛ فرهنگسازمانی ،تهران ،مرکز آموزش مدیریت دولتی
2121عباسی مقدم ،مصطفی ()۱۳۷۹؛ اسوههاي قرآني و شيوههاي تبليغي آنان ،مركز
انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم
2222عرب نصرتآبادي ،محمدتقي ()۱۳۷۸؛ نقش بسيج در امنيت ملي جمهوري
اسالمي ايران ،پاياننامه کارشناسي ارشد علوم سياسي ،دانشگاه شهيد بهشتي
2323قاسمی ،محمدجواد ()۱۳۸۳؛ آشنایی با بسیج و نهضت جهانی اسالم ،اصفهان،
انتشارات دانشکده علوم پایه نظامی
2424قمی ،صادق رضا ()۱۳۸۵؛ بسیج ،ماهنامه فرهنگی -اجتماعی آفاق ،سال ششم ،شماره ۳
2525کاظمی ،بهزاد ()۱۳۷۹؛ بررسی میزان تأثیر آموزشهای عقیدتی  -سیاسی
در پیشبرد مأموریتهای سازمانی نیروی مقاومت بسیج  ،پایاننامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه آزاد
2626مجله پيام انقالب ،شماره  ، ۷۲ششم آذرماه سال۱۳۶۱
 2727مرندی ،مهدی ()۱۳۸۰؛ بسیج در اندیشه امامخمینی (ره) ،آثار موضوعی ،دفتر
بیست و نهم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی (ره)
2828معاونت آموزشی نمسا ()۱۳۸۱؛ آشنایی با بسیج ،ویژه دوره مقدماتی بسیج ،تهران،
معاونت آموزشی نمسا (استاد بهینهسازی متون درسی)
2929معاونت آموزشی نمسا ()۱۳۸۶؛ آشنایی با بسیج ،ویژه دوره مقدماتی بسیج ،تهران،
معاونت آموزشی نمسا (استاد بهینهسازی متون درسی)
3030نادری ،عزتاهلل و مریم سیف نراقی ()۱۳۸۵؛ روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی
آن در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی) ،تهران ،انتشارات ارسباران
3131نظامی ،قدیر ()۱۳۸۳؛ نحوه جذب ،سازماندهی و بهکارگیری نیروهای مردمی
در ایران و جهان ،تهران ،مرکز برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی
3232نیروی مقاومت بسیج سپاه ()۱۳۷۵؛ مجموعه قوانین و مقررات ،طرح و برنامه نیروی
مقاومت
3333نیروی مقاومت بسیج سپاه ()۱۳۸۲؛ طالیهداران ظهور (مجموعه بیانانت مقام معظم
رهبری و فرماندهی کل قوا) ،تهران ،مؤسسه فرهنگی-هنری رزمندگان اسالم
3434هدایتی ،سیدحسام ()۱۳۸۸؛ نقش بسیج سازندگی در توسعه ارزشهای اجتماعی،
چکیده مقاالت هماندیشی بسیج سازندگی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات و تحقیقات
بسیج ،سازمان بسیج سازندگی
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