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 چکیده

یي پصٍّص با استفادُ از رٍش کیفی اسٌادی در پی پاسخ بِ ایي سَال ّستین کِ ًقص سازهاى بسیج هستضعفاى بِ عٌَاى ا در

د دیگر از ًقص سازهاى بسیج هستضعفاى در ایجاد سرهایِ اجتواعی در جوَْری اسالهی چیست؟ ایي پصٍّص بِ بررسی ابعا

در هَرد اعتواد اجتواعی بایذ گفت کِ ایي  .اعتواد اجتواعی، ضبکِ سازی، هطرٍعیت بخطی، هطارکت هردهی هی پردازد

هَضَع در دٍ هبحث خرد ٍ کالى بررسی ضذ کِ در هبحث اعتواد اجتواعی در سطح خرد هَاردی چَى پای بٌذی بِ ارزش ّا 

... کِ اگر ایي هَارد در رابطِ اجتواعی باضذ باعث باال بردى  با اتکا بِ ارزش ّایی چَى هقاٍهت ٍ آهادگی برای جْاد ٍکِ 

ي رٍحیِ در بسیج بسیار هْن یاعتواد اجتواعی خَاّذ ضذ. در بحث کالى ًیس هی تَاى بِ حفظ رٍحیِ بسیجی اضارُ کرد کِ ا

راّیاى ًَر ٍ اردٍّای جْادی ایي رٍحیِ افسایص هی یابذ ٍ افسایص ایي رٍحیِ باعث است ٍ با استفادُ از برًاهِ ّایی چَى 

افسایص رٍحیِ بسیج هی ضَد. در هَرد ضبکِ سازی ًیس بایذ گفت کِ بسیج هستضعفاى با استفادُ از ضبکِ سازی ّایی کِ 

ی، فضا سازی گاز ًواد سازی فرٌّ ایي ضبکِ سازی ّا عبارتٌذ .اًجام دادُ است در پیطبرد اّذاف خَد کَضا بَدُ است

فرٌّگی، اهٌیت، هقابلِ با تْذیذ جٌگ ًرم ٍ... کِ ّر کذام بِ صَرت خاظ بِ ضبکِ سازی بسیج کوک کردُ اًذ ٍ بسیج را بِ 

یک بازٍی قَی اًقالب اسالهی تبذیل کردُ اًذ. در هَرد هطرٍعیت بخطی بایذ گفت کِ بسیج با استفادُ از ایذئَلَشی خَد 

آگاّی بخطی ٍ َّیت بخطی ضذُ است. بِ طَری کِ هسائل سیاسی را با استفادُ از راُ حل ّای خَد بِ سر هٌسل باعث 

هقصَد هی رساًذ ٍ راُ درست را ًطاى هی دّذ. در هَرد هطارکت هردهی بایذ گفت اتکای بسیج بِ هردم است کِ با عالقِ 

ش هی کٌٌذ. یکی از کارّای هْن بسیج کِ هی تَاى گفت هاًٌذ خَد بِ عضَیت بسیج درآهذًذ ٍ در راستای حفظ اًقالب تال

ًذارد بسیج سازًذگی است کِ هتطکل از هردم هی باضذ کِ با ّر سلیقِ ٍ طرز تفکری بِ جْاد در سازًذگی کطَر هی پردازًذ. 

اد سازی، ضبکِ سازی، در پایاى هی تَاى گفت سازهاى بسیج هستضعفاى بِ عٌَاى سرهایِ اجتواعی ًقص اساسی در ایجاد اعتو

 هطرٍعیت بخطی، هطارکت هردهی ایفا هی کٌذ. 
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