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 توجه به اصالح فرهنگ نخبگان به عنوان مقدمه اصالح فرهنگ جامعه

نداشته برخالف بسیاري از فعالیتهاي اجرایی که سلسله مراتب میانی می توانند اعتقادي به ضرورت وجود یک طرح و یا اجراي یک پروژه 
باشند ولی با انگیزه هاي مختلف در اجراي آن پروژه سهیم باشند و نقش سازنده اي ایفا کنند، متأسفانه، در ایجاد تحوالت فرهنگی، 

اعتقاد و باور تمام سلسله مراتب درگیر با موضوع از اهمیت خاص برخوردار است و الزم است براي ایجاد تحول در سازمانهاي حکومتی و 
ت آن تحول در فرهنگ عمومی جامعه، بخش مهمی از اقدامات صرف ایجاد باور و شناخت در نخبگان جامعه، به ویژه مدیران به موازا

اجرایی و کارشناسان و مربیان درگیر با موضوع شود و به آنها آموزش داده شود که چگونه تمام ارکان سازمان تحت مدیریت خود را براي 
 .کنندحفظ ارزشهاي اعتقادي هماهنگ 

یکی از مشکالتی که در حال حاضر مشاهده می شود، بی انگیزه بودن بعضی از مدیران و کارشناسان ستادي و میانی در هرم مدیریت 
سازمان هاي فرهنگی و آموزشی است، نداشتن انگیزه هم دالیل مختلفی دارد که در افراد متفاوت و بعضاً تلفیقی از این عوامل است که 

 :ست ازاهم آن عبارت ا
 .ـ ضعیف شدن اعتقادات و باورهاي افراد تحت تأثیر کار در سازمانهاي بوروکراتیک و مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه

ـ ضعف دانش مناسب در حوزه مسئولیتی که افراد پذیرفته اند، یکی از عوامل مهم در ناامیدي افراد در امکان تأثیرگذاري در حوزه فرهنگ 
 .است

نگرش منفی در ارزیابی مسائل اجتماعی و بزرگنمایی نقاط ضعف جامعه، و ندیدن نقاط مثبت و ظرفیت هاي موجود جامعه است  ـ داشتن
 .که موجب ناامید شدن از امکان اصالح فرهنگ جامعه می شود

ضیح که اگر کسی شاکله فرهنگی ـ نداشتن یک نگرش واقع بینانه نسبت به تفاوت کار فرهنگی با فعالیتهاي اقتصادي، عمرانی با این تو
داشته باشد می فهمد که اساساً ناامیدي در کار فرهنگی معنا ندارد و تالش فرهنگی صحیح مثل تولید نور است، به هر میزان فعالیت 

از باال ابالغ صحیح انجام شود همان میزان محیط روشن می گردد و این بهانه که کار فرهنگی هم مثل فعالیتهاي اقتصادي و عمرانی باید 
شود تلقی درستی نیست، البته اگر در حوزه فرهنگ هم، سیاستها و راهبردها از باال شفاف شود بازدهی کار فرهنگی افزایش پیدا می کند، 

زان اما براي اصالح فرهنگ جامعه باید همه افراد را متقاعد کرد که هر کس در موضع خود با مراجعه به متون اصیل دینی سعی کند، به می
 .مقدورات، اعتقادات و رفتارهاي افراد تحت تأثیر خود را به چارچوبهاي دینی و فرهنگی نزدیک نماید

ـ منفعل شدن نسبت به گسترش دستگاه هاي ارتباطی مدرن و ناامیدي متأثر از ابعاد تأثیرات پدیده هاي جدید، مشابه سربازي که در 
فزایش تعداد کشته ها روحیه خود را از دست می دهد یکی دیگر از عوامل کاهش انگیزه جبهه جنگ با مشاهده ابزارهاي جدید نظامی و ا

 .هاست
به هر حال یکی از مسئولیتهاي مدیران ارشد و ستادي شناخت انگیزه ها و شرایط روحی و روانی نیروهاي فرهنگی استان و پیشبینی 

درگیر در فعالیتهاي فرهنگی است. که از جمله این تمهیدات فراهم کردن تمهیداتی براي تقویت، انگیزه، دانش و مهارت نیروهاي انسانی 
محیطی باز و آزاد در نشستهاي مدیریتی بین سلسله مراتب مدیران براي طرح ابهامات و سؤاالت افراد است و سعی در دادن پاسخهاي 

هاي مختلف به سطوح بعدي منتقل می شود، تا جایی که قانع کننده، چرا که اگر این ابهامات و سؤاالت پاسخ خود را پیدا نکند، به صورت
 معلم در کالس، مربی در محیط تربیتی، مدیر میانی در برخورد با کارمندان، بهجاي تقویت انگیزه ها و رفع ابهام از ذهن آنها، خود منشاء

 .ابهام و سؤال آفرینی می شوند
له مراتب مدیران، رفع نگرانی از مدیران و کارکنان سؤال کننده و بعضاً البته یکی از ضرورتهاي ایجاد فضاي باز در روابط بین سلس

 .تشویق آنهاست، تا به تدریج دورویی ها و نگرانی هاي درون روابط انسانی در محیط هاي اداري کاهش یابد
 

 جلوگیري از کم اهمیت شمردن مسائل فرهنگی جامعه و ساده نگري در راه حلها
یک پدیده تلخ فرهنگی رو به رو می شویم، باید بدانیم که نقطه هاي پیدایش این معضل در ابعاد مختلف  وقتی در سطح جامعه اي با

جامعه گسترده است و کشف ریشه ها و میزان تأثیر آنها مقدمه دستیابی به راه حلهاي مناسب است و اگر افراد باتجربه و باصالحیت به 
یک مسئله فرهنگی تالش نکنند، این خطر وجود دارد که مدیران و کارشناسان کم تجربه و اندازه کافی براي یافتن راه حل برطرف کردن 

ناآشنا با مسائل فرهنگی به جاي دیدن ابعاد مسئله و پیشنهاد راه حلهاي مؤثر، به کم اهمیت نشان دادن موضوع و بزرگ جلوه دادن چند 
ی خود و امکانات در اختیار تعادل برقرار کنند و از این طریق اقدامات کم اثر عامل در دسترس اقدام کنند، تا در نهایت بین راه حلهاي ذهن

و یا ناقص خود را توجیه کنند. این مسئله از آنجا اهمیت ویژه اي پیدا می کند که در بسیاري از موارد می توان با تزریق مسکن هایی از 
ضل فرهنگی را به صورت مقطعی از جلوي چشمها دور کرد؛ معضلی که حوزه هاي مالی، اقتصادي، سیاسی یا امنیتی ظاهر و نتایج یک مع

 .بعد از مدتی با شدت بیشتري بازمی گردد
مثالی که براي روشن شدن این شیوه برخورد می توان مطرح کرد، حل پدیده بدحجابی در فضاي دانش آموزان یک مدرسه است. براي 



توجه مدیران مافوق را به عملکرد خود جلب کند، کار ساده اي است که با یک مدیر غیر فرهنگی یک مدرسه، که اتفاقاً می خواهد 
سخنرانی تهدیدآمیز براي دانش آموزان و متعاقب آن برخورد با چند دانش آموز خاطی و احضار والدین آنها، دانش آموزان را به رعایت 

ق مدیر غیرفرهنگی آموزش و پرورش منطقه، که می تواند چند حجاب ظاهري وادار کند و در پی آن با اعمال یک ارزیابی غیرعلمی از طری
بازدید موردي و اتفاقی از مدارس باشد، و ارسال تشویق نامه براي مدیر این مدرسه خاص و انعکاس آن به دیگر مدارس، زمینه 

 .ن اقدامات صحیح فرهنگی کندالگوسازي این شیوه غلط را براي مدیران سایر مدارس منطقه فراهم سازد و این شیوه غلط را جایگزی
 .اما اقدامات فرهنگی صحیح می تواند شامل همه یا بخشهایی از فعالیتهاي زیر باشد

 
 ـ ایجاد جوي صمیمانه بین دانش آموزان و اولیاي مدرسه

 ـ برگزاري جلسات پرسش و پاسخ باز و آزاد و دعوت از صاحبنظران بیرونی براي توجیه مسئله
 مسابقات هنري براي تولید فیلمنامه، نمایشنامه و قصه درباره موضوع از سوي دانش آموزان، بعد از طرح مباحث نظريـ برگزاري 

 ـ اجراي آثار هنري متناسب با موضوع در محیطی شاد و بانشاط با مشارکت خود دانش آموزان
 ن آنها براي همراهیـ توجیه و همراه کردن دبیران و مربیان مدرسه با فلسفه حجاب و متقاعد کرد

 ـ تالش براي همراه کردن اولیاي دانش آموزان از طریق مدیران مدارس در این زمینه خاص از طریق انجمن اولیاي مدرسه
 .ـ بازدید از مراکز و محیط هایی که تقویت کننده اعتقادات دینی دانش آموزان است

 والت فکري دانش آموزان نسبت به این مسئلهـ اعمال نظرسنجی ها و گرایش سنجی هاي عالمانه از روند تح
بدیهی است اگر در مدرسه اي این مجموعه اقدامات تأثیر سازنده اي در موضوع داشت و نشان داد موضوع پذیرش حجاب در اعتقادات و 

گی صحیح به سایر ارزشهاي ذهنی و رفتار ظاهري دانش آموزان تأثیر گذاشته است می توان آن را به عنوان الگوي یک کارکرد فرهن
 .مدارس معرفی کرد

 
 توجه به ظرفیت هاي ناشناخته

متأسفانه در شرایط موجود کشور وجود درآمدهاي نفتی روابطی را بین سلسله مراتب مدیران و کارشناسان سازمان هاي مختلف حاکم 
گرفتن منابع و اعتبار از استانداري و از  کرده است که وقتی از ضرورت اقدامی بحث می شود بالفاصله ذهنها متوجه تدوین طرحی براي

 آنجا نیز متوجه مقامات مرکزي می شود. یکی از آثار تلخ این پدیده فرهنگی، ناشناخته ماندن بسیاري از امکانات محیطی و منابع پیرامونی
ایی براي حفظ منافع اقتصادي و است. مثالً امروزه براي پیگیري مسائل صنفی اصناف مختلف، از طریق انتخابات درونی اصناف، تشکل ه

اجتماعی آنها شکل گرفته است. اما در ساختار مدیریت فرهنگی کشور افراد کمتر به این فکر هستند که به صورت سازمان یافته از تدیّن و 
نها و در نهایت انگیزه و ظرفیت این تشکلها براي اصالح فرهنگ عمومی و ارتقاي بینش دینی و اصالح رفتار اعضاي صنف و خانواده آ

براي حل مسائل فرهنگی جامعه بهره برداري کنند. بدیهی است اگر توجه ما به این گونه ظرفیت ها جلب شود، مالحظه خواهیم کرد که 
این اصناف همان طور که در دوران دفاع مقدس به میدان آمدند و بسیاري از مسائل اجتماعی، سیاسی و بعضاً مالی جبهه ها را حل کردند، 

 .در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نیز می توانند کمک کنند
مسئله یابی در این عرصه مستلزم دعوت از جامعه شناسان متدین، روحانیان مرتبط با اصناف و بهره برداري از همفکري پیش کسوتان 

سیون این اصناف در تغییر فرهنگ جامعه، تأثیر هر صنف است. اما به صورت عمومی می توان به مواردي چون بررسی تأثیر تابلوها و دکورا
نوع گفتمان و تعامل اعضاي این صنف با مردم در فرهنگ جامعه، تأثیر عرضه نوع کاال و خدمات آنها در فرهنگ جامعه، تأثیر نوع شغل 

ه اعضاي صنف، بهره برداري از آنها در زندگی خانوادگی آنها، بهره گیري از امکانات صنف براي ارتقاي سطح دانش و بینش دینی خانواد
 .امکانات و موقعیت مکانی اعضاي صنف در برگزاري شعایر دینی و اعیاد اسالمی اشاره کرد

براي روشن شدن مطلب به این مثال ملموس توجه کنید، چقدر کاالهاي ایرانی تولید می شود و براي آنکه فروش رود، روي آن با کلمات 
ویترین می گذارند، و فروشنده جوان با آرایشهاي جلف اقتباس شده از ماهواره ها این کاالها را عرضه انگلیسی برچسب می زنند و پشت 

می کند و به تخریب زبان فارسی و گسترش فرهنگ غربی کمک می کند، این در حالی است که نوعاً صاحبان مغازه ها افرادي متدین 
 .هستند، اما کسی نیست این آگاهی را به آنان بدهد

 
 هره گیري از هنر و روشهاي غیرمستقیمب

مقام معظم رهبري می فرمایند: «زبان هنر زبانی است که هیچ چیزي جایگزین آن نیست. حتی در نوشته ها هم بایستی هنر به کار برد. 
غیرهنرمندانه. اگر حتی در فرهنگ کالمی هم هنر است که اثر می گذارد. یک جمله را شما می توانید دو جور بیان کنید؛ هنرمندانه و 

 «.هنرمندانه شد، اثر می گذارد، اگر غیر هنرمندانه ادا شد، اثر نخواهد گذاشت. هنر این گونه است. هیچ چیز جاي هنر را نمی گیرد
 :بهره گیري از هنر براي فرهنگ سازي چند امتیاز دارد که اهمّ آن عبارت است از

 براي درگیر کردن نظام عقالنی و احساسی مخاطب با موضوع بهره گیري همزمان از احساسات و عواطف مخاطب .1
 ماندگارسازي موضوع در عمق جان مخاطب و در نتیجه اثربخش تر کردن فعالیتهاي فرهنگی .2
کاهش آثار منفی که معموالً در ذهن مخاطبان از جایگاه و کارکردهاي قبلی سازمان، نهاد یا شخص برگزارکننده مراسم وجود دارد و  .3

 .جازه نمی دهد فعالیتهاي فرهنگی مؤثر واقع شودا
 ایجاد نشاط و تشنگی براي تداوم فعالیتهاي فرهنگی مشابه .4
 انتقال و طرح بسیاري از پیامهاي مورد نظر در قالبهاي غیرمستقیم و افزایش اثربخشی آن .5



 و اعتقادات دینیدرگیر کردن طیف هاي وسیع تري از مخاطبان از جهت میزان گرایش به مفاهیم  .6
 .ایجاد پیوند و همبستگی بین مخاطبان که بعضاً از اقشار مختلف اجتماعی هستند .7
داشتن قدرت نگهداري همه اعضاي خانواده در کنار یکدیگر و درگیر شدن همزمان آنها براي دریافت یک پیام و به دنبال آن تقویت  .8

 آثار پیام از رهگذر تعامل اعضاي خانواده
جا الزم است این نکته را یادآور شوم که هنر یک معناي عام دارد که به مفهوم خلق زیبایی است و یک مفهوم خاص دارد که به در این

معناي خلق یک اثر هنري است؛ مثل خلق یک تابلو، تولید یک فیلم، تولید یک نمایشنامه و مانند آن. در بحث فعالیت هاي فرهنگی و در 
راي توسعه فرهنگ جامعه باید تالش کرد در انجام فعالیت هاي فرهنگی به هر دو مفهوم هنر توجه شود؛ بدین اعمال مدیریت راهبردي ب

معنا که هم در تدوین فعالیتها، هم در آرایش محیط انجام فعالیتها، هم در تنظیم نور و صدا، هم در استفاده از لباس و رفتار مجریان و 
آن مدنظر باشد و هم به صورت خاص براي انتقال پیام هاي مورد نظر اقدام به خلق آثار هنري مورد سخنرانان مقوله زیباشناسی و کاربرد 

ی و نیاز کرد. این نکته وقتی اهمیت خود را دوچندان می کند که توجه کنیم متأسفانه به رغم اینکه در تفکر و اندیشه دینی ما به نظم، زیبای
توجهی بعضی از افراد متدین به این نکته، نسبت به بعضی از اقشار متدین ذهنیت منفی رعایت بهداشت توجه و تأکید شده است، بی 

 .ایجاد کرده و باید با استعانت از هنر هنرمندان متدین این نقصان را برطرف کرد
اندهی گروه هاي هنري در اینجاست که نهادهایی مثل حوزه هنري می تواند با همکاري اداره کل ارشاد استان به عنوان نهاد واسط با سازم

 .در خدمت مدیریت دستگاه هاي اجرایی استان قرار گیرد و خدمات الزم را ارائه دهد
 

 :مثال
می توان بسیاري از نکات آموزشی را براي ارتقاي سطح بهداشت روستاییان در قالب یک نمایش شاد گنجاند و با یک ماشین نمایشی  •

 .ا شاد کردن مردم و آموزش آنها، توجه نظام را به آنها نشان دادسیار به میادین روستایی منتقل کرد و ب
می توان با خلق نمایشی براي محیطهاي کارگري، در جشنهاي فصلی محیط کار، ضمن انتقال تذکرات کارفرما، با حضور خانواده  •

 .کارگران پیوندهاي اجتماعی را تقویت کرد
اري استان، تذکرات مالل انگیز مسئوالن استان را به مدیران به تذکراتی شیرین و مؤثر می توان با خلق تئاترهاي خاص براي شوراي اد •

 .تبدیل کرد
 .می توان با تولید فیلمی براي توجیه مالیات دهندگان، حساسیت آنها و خانواده آنها را تعدیل کرد •
در اعیاد اسالمی بازگرداند و با پیش بینی گروه هاي می توان با برگزاري جشنواره هاي مناسبتی، مشارکت اصناف را به ایجاد نشاط  •

 .هنري با همکاري اصناف به زیباسازي مغازه ها و محیط هاي شهري پرداخت
می توان با انتخاب ساالنه بهترین معماري و نماسازي از طرف بخش خصوصی و دادن جوایزي از طریق استاندار و شهردار، اصالت  •

 .را به شهرها برگرداندمعماري گذشته ایران اسالمی 
می توان با برگزاري مسابقه بهترین گلکاري و گلداري در پایین پنجره هاي مشرف به خیابان با هزینه و مراقبت مردم، شهر زیبایی را  •

 ...به وجود آورد
جوانان استان که مشغول آموزش هنر با ذکر این مثالها این نکته قابل توجه است، که اگر استاندار محترمی بخواهد براي خیل عظیمی از 

هستند تولید اشتغال سازنده نماید، باید مدیران فرهنگی و هنري استان را موظف نماید که بحث، هنر و صنعت، هنر و زیباسازي شهر، هنر 
با درك متقابل بین  و مدیریت، هنر و بهداشت و درمان و.. را با حضور هنرمندان برجسته و کارشناسان بخشهاي ذیربط را باز کنند تا

 .مدیران فرهنگی و مدیران اجرایی استان از نیازهاي یکدیگر، ظرفیتهاي این هنرمندان جوان در خدمت پیشرفت استان قرار گیرد
 

 ایجاد مدیریت راهبردي در توسعه فرهنگ سلسله مراتب مناطق کشور
تب مدیران، مدیریت ارشد آن مرتبه باید، با نگرش راهبردي به هدف از طرح این نکته توجه به این معناست که در هر یک از سلسله مرا

مدیریت، تالش کند عناصر کلیدي اعمال مدیریت را در موضوع خاص در محدوده سازمانی خویش شناسایی کند. یعنی اگر تحول 
حول آفرین در فرهنگ فرهنگی در سطح یک استان مطرح است، استاندار محترم بررسی کند که عناصر اصلی براي اعمال مدیریت ت

استان چیست؟ و هر یک از عوامل در چه حدي از کمیت و کیفیت است و آیا تعامل آنها با یکدیگر اثربخش است؟ یا مخرب؟ یا وقتی می 
ل بکند خواهد طرح یا پروژهاي را بپذیرد یا اولویت بندي کند، بررسی کند که آیا این طرح یا پروژه می تواند کمکی به تعادل مجموعه عوام

 یا نه؟
 .براي مثال عناصري که در سطح راهبردي استان باید مدنظر قرار گیرد و بررسی و ارزیابی شود در مدل زیر خالصه شده است

توجه شود اگر مدیریتی نتواند ابزارها و دانش الزم را براي اعمال مدیریت راهبردي فراهم کند، به طور طبیعی، به جاي حرکتی جامع 
ندگار و تحول آفرین، سراغ نوعی از فعالیت خواهد رفت که بازدهی فوري و قابل عرضه و تبلیغ داشته باشد؛ در حالی که االطراف و ما

 .ممکن است این حرکت عامل تخریب بخشی از منابع فرهنگ باشد؛ که اتفاقاً در یک نگاه سیستمی کمکی به توسعه فرهنگی استان نکند
له را نشان دهد، خاطره اي از چند سال پیش است. از یک استان پیشرفته کشور بازدید می کردم. مثالی که می تواند اهمیت این مسئ

رئیس یک دانشگاه غیردولتی از عملکرد موفق خود گزارش می داد و نموداري را نشان می داد که حاکی از افزایش سریع تعداد 
مفاهیم این نمودار می توانست خوشحال کننده باشد. اما وقتی من اعالم دانشجویان رشته ادبیات فارسی بود. براي هر فرد ناآشنا با این 

کردم که بنا بر اطالعات موجود در آموزش و پرورش استان تعداد زیادي دبیر ادبیات اضافی وجود دارد و شما بدون آنکه شغلی براي این 
ست، در پاسخ گفته شد، درست به دلیل بیکاري همین دبیران جوانان باشد، آنها را به رشته ادبیات فارسی آورده اید و این کار درست نی



ادبیات فارسی این کار انجام شده است و آنها می توانند با دریافت دستمزدي ناچیز در کسوت استاد در این دانشگاه تدریس کنند. 
 کیست؟ راستی، پاسخگوي مشکالت جوانانی که به امید اشتغال، جوانی خود را صرف این آموزه ها می کنند

آیا در شرایطی که استانداران محترم اختیارات گسترده اي پیدا کرده اند و هر روز شاهد افتتاح مرکز آموزشی جدیدي هستیم و در اخبار 
استان نیز به عنوان یک قدم بلند در توسعه استان از آن یاد می کنیم، آیا متناسب با اینگونه تصمیمات به لزوم برنامه ریزي در استان 

دیشیده ایم تا پاسخ این سؤال را بدهیم که براي این تعداد دانشجو که در سر کالسهاي دانشگاه هاي دولتی، علمی، کاربردي، پیام نور، ان
آزاد، غیرانتفاعی، مثالً مشغول مطالعه رشته هاي هنري هستند. چه میزان کار و اشتغال در محیط استان وجود دارد و می توان ایجاد شود؟ 

سخ این است که مسئولین کشوري باید پاسخ این سؤاالت را بدهند، در جواب این بحث مطرح شود که پس چرا شما اصرار می و اگر پا
 ورزید و با اعتبارات و اختیارات استانی، مدیران مرکز را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهید؟

 
 نهادسازي در حوزه فعالیتهاي فرهنگی

جموعه تالشهاي صورت گرفته، بعد از پیروزي انقالب اسالمی، نیروي انسانی گسترده اي در رشته هاي مرتبط در شرایط موجود به لطف م
با فعالیتهاي فرهنگی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، علوم قرآنی، مدیریت فرهنگی و... آموزش دیده اند. اما خلئی در این مسیر وجود 

 .جموعه اي براي حل مسائل خاص حوزه هاي فرهنگی استدارد و آن عدم تشکل این نیروها در قالب م
اگر امروزه شرکتهاي مشاوره اي و پیمانکاري در حوزه هاي تخصصی سدسازي، نیروگاه سازي، شهرسازي و ... داریم، اگر امروز مراکز 

تمهیداتی تشکل هاي تخصصی خاص تخصصی در حوزه بهداشت و درمان داریم، همان طور نیازمند آن هستیم که در حوزه فرهنگ نیز با 
ساماندهی شود و مدیران دولتی با بهره گیري از خدمات آنها و یا معرفی آنها به جامعه تالش کنند این گروههاي تخصصی تشکیل شوند 

 .و به حیات خود ادامه دهند. مثالهایی در این زمینه می تواند در باز شدن ابعاد این موضوع مؤثر باشد
 صصی براي تهیه پیوستهاي فرهنگی براي پروژه ها و طرحهاي بزرگ در استانهاـ ایجاد شرکتهاي تخ

ـ ایجاد شرکتهاي تخصصی براي ارزشیابی علمی از کارکردهاي تربیتی و فرهنگی دانشگاهها و مدارس استان براي ارائه خدمات به 
 مدیران این مراکز و مدیران باالتر

 ین طرحهایی براي اصالح فرهنگ سازمانی دستگاه هاي اجراییـ ایجاد شرکتهاي تخصصی براي شناسایی و تدو
 ـ ایجاد شرکتهاي تخصصی به عنوان بازوي مدیران اجرایی براي انجام پروژه هاي فرهنگی

 
 کمک به تقویت پیوند حوزه و دانشگاه با دستگاه هاي اجرایی

والریزیم، عالمان دینی در حاشیه اند و از طرف دیگر اکثر در کشورهاي توسعه یافته که به واسطه انحراف در ادیان الهی و حاکمیت سک
علوم انسانی در روندي تدریجی، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی محیط خودشان، رشد و گسترش یافته است، به طور طبیعی 

یط ها به راحتی مدعی شد که ارتباطات عمیق بین محیط هاي اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی آنها وجود دارد و می توان براي آن مح
توسعه دانشگاه و علم یکی از عوامل پیشرفت آنهاست. لیکن این مطلب وقتی می تواند در کشور ما درست باشد که محیط هاي علمی و 

از علوم پژوهشی یا بخش اعظم فعالیتهاي آنها تولید علم براي رفع نیازهاي جامعه ما باشد. متأسفانه به دلیل ترجمه اي بودن بسیاري 
انسانی وارداتی در آموزشهاي دانشگاهی از یک سو و انزواي تاریخی حوزه هاي علمیه در اداره کشور از سوي دیگر، موجب شده است که 

توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نقش مؤثر و سازنده اي در حل مسائل فرهنگی کشور نداشته باشند، بلکه در پاره اي از موارد نقشی 
ا کند. یکی از اقدامات مؤثر که می تواند به حل این مشکل کمک کند، پیوند زدن نخبگان و کارشناسان این سه نهاد در قالب مخرب ایف

ایده پردازي، تهیه و اجراي طرحهاي فرهنگی و اجتماعی و درگیر کردن استادان دانشگاهها و طالب فاضل حوزه هاي علمیه با نیازهاي 
 .تفرهنگی و اجتماعی جامعه اس

 :این اقدام ارزشمند برکات زیادي دارد که اهمّ آن عبارت است از
 الف) تسریع در تولید علوم بومی در حوزه علوم انسانی

 ب) اثربخش کردن طرحهاي فرهنگی و اجتماعی به واسطه بهره گیري از معارف الهی و تجربه بشري
 می دانشجویان و طالب را در پی خواهد داشتج) تقویت دانش استادان و عالمان دینی که به طور طبیعی رشد عل

 د) افزایش دانش کارشناسان و مدیران دستگاه هاي اجرایی
 هـ) کاهش شکاف بین نخبگان جامعه

و) بسته شدن بخشی از ورودي هاي تهاجم فرهنگی که هم اکنون از رهگذر طرح نظریه هاي غلط و نامناسب غربی در جامعه اسالمی 
 .شدن اساتید با واقعیت هاي جامعه تا اندازه اي اصالح می گردد مطرح میشود و با آشنا

الزم به ذکر است براي شروع و بهره برداري از ظرفیت هاي حوزه و دانشگاه، انتخاب تعدادي از طالب و استادان باانگیزه و پیش بینی 
و حل مسائل جامعه، کمک کننده خواهد بود؛  یک دوره آموزشی کوتاه مدت یا سمینارهاي موضوعی براي آشنایی با محیط هاي اجرایی

 .همان طور که نشستهاي علمی ـ موضوعی بین این سه نهاد اجتماعی می تواند زمینه ساز شناسایی افراد از این منظر باشد
 

 نتیجه گیري براي پیشنهادهاي نهایی
گیري در مسائل عمرانی و اقتصادي بسیار ساده  همان طور که مالحظه کردید از مجموع مباحث مطرح شده روشن شد در حالی که تصمیم

تر از مسائل فرهنگی است و در مسیر هر تصمیم عمرانی یا اقتصادي انواع تجربه هاي مشابه و تخصص هاي علمی در بخش دولتی و 
مه تجربه خصوصی در خدمت بهینه سازي تصمیمات است؛ براي مثال وقتی پیشنهاد احداث یک سد مطرح می شود، به طور طبیعی ه



هاي سدسازي در کشور به عالوه انواع متخصصان تربیت شده در قالب شرکتهاي تخصصی دانش و تجربه خود را در قالب طراحی یک 
سد روي نقشه ها ثبت می کنند و در اختیار مجریان می گذارند و اختالف نظرهاي فکري و اعتقادي نقش زیادي در شیوه و نحوة ساخت 

مدیریتی روند ساخت را تغییر یا تخریب نمی کند یا حداقل خسارت زیادي وارد نمی کند. اما، در حوزه فرهنگ، هیچ سد ندارد و تغییرات 
 .یک از این امتیازات وجود ندارد. این در حالی است که ماهیت فرهنگ به مراتب پیچیده تر از مسائل اقتصادي و عمرانی است

دولت امید می رود مسئله تأمین منابع مالی تا اندازه زیادي حل شود، الزم است به موازات حل این از این رو، اینک که با رویکرد جدید 
مسئله در فرآیند انتخاب و اجراي طرحها و فعالیتهاي فرهنگی تالش شود زیرساختهاي الزم در حوزه فرهنگ با جهش سریع تري آماده 

 .شود
 .ی رسدبراي تحقق این امر اقدامات زیر ضروري به نظر م

 .پذیرش این معنا از سوي استانداران محترم که مدیریت راهبردي تحول در فرهنگ عمومی استان را به عهده دارند .1
 تشکیل یک هسته فکري براي مشاوره استاندار محترم براي اعمال این مسئولیت .2
 سازمانهاتبیین بحث مهندسی فرهنگی در سطح استان بین مدیران اجرایی تمامی نهادها و  .3
ایجاد تحول اعتقادي در مدیران دستگاه هاي اجرایی که براي شروع انجام وظایف در حوزه فرهنگ الزاماً نباید منتظر دستورالعمل هاي  .4

 .مرکزي باشند و می توانند با بهره گیري از نیروي انسانی و منابع محیطی بخش مهمی از رسالت خویش را تحقق بخشند
از منابع مالی در اختیار استاندار، پروژه هاي الزم براي مدیریت راهبردي فرهنگ عمومی، از جمله رصد فرهنگی با اختصاص بخشی  .5

استان، راه اندازي واحدهاي ارزیابی، تدوین پیوست هاي فرهنگی، پیش بینی آموزشهاي کوتاه مدت براي مدیران دستگاه ها و 
 .نها در سازمان مربوطه آغاز شودکارشناسان ذي ربط آنها براي انجام رسالت خاص آ

آنچه باید مجدداً بر آن تأکید شود این است که مجموعه طرحها و پروژه هایی که در ساختار دولتی مدنظر قرار می گیرد باید سه محور زیر 
 .را همزمان پوشش دهد

 .اثربخشی فعالیتهاي نهادها و سازمانهاي فرهنگی را افزایش دهد .1
گاه هاي اجرایی مسئولیت هاي خویش را در اصالح فرهنگ سازمانی و تأثیرات فرهنگی سازمان خود را در فرهنگ مدیران تمام دست .2

 .عمومی بشناسند و اصالح کنند
جریان مشارکتهاي مردمی را، چه به صورت فردي و چه در قالب نهادها و اصناف و انجمنها و هیئتها، در صحنه تحوالت فرهنگی جامعه  .3

 .دفعال سازن
 

 پیشنهادهاي نهایی
همان طور که از ال به الي نکته هاي مطرح شده دریافت شد از چهار حوزه مدیریتی می توان طرحها و پروژه هایی را شناسایی و پیشنهاد 

 .کرد
 

 حوزه مدیریت ستادي استان .1
اجرایی و فرهیختگان استان و آماده سازي سایر پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي تحول در نگرش و دانش مدیران دستگاه هاي 

 تمهیدات براي اعمال مدیریت راهبردي
 

 حوزه مدیریتی دستگاه هاي اجرایی غیر فرهنگی .2
 پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي شروع اقدامات الزم براي شناسایی عملکرد فرهنگی سازمانهاي غیرفرهنگی و اصالح آن

 
 اي فرهنگیحوزه مدیریتی دستگاه ه .3

 الف) پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي ارتقاي نقش آنها در اصالح فرهنگ عمومی
 ب) پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي انجام مسئولیت خویش در کمک به دستگاه هاي اجرایی براي اصالح نقش فرهنگی آنها

 اصالح فرهنگ عمومی جامعه ج) پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي فعال سازي مشارکتهاي مردمی در
 

 حوزه مدیریتی دستگاه هاي آموزشی .4
پیشنهاد طرحها و پروژه هایی براي تحول در کارکردهاي تربیتی مراکز آموزشی که الزمه آن بازسازي انگیزه ها و افزایش دانش و مهارت 

 .عملکرد تک تک مدارس استان است تمامی اعضاي کادر آموزشی و تربیتی مدارس و راه اندازي مدلهاي علمی ارزیابی از
ایده ها و طرحهاي پیشنهادي جدیدي که می توان در راستاي تحول در فرهنگ عمومی استانها بر اساس طرح نکات مطرح شده در کتاب 

 .پیشنهاد نمود تا مدیران محترم استان با توجه به سالئق و اقتضائات محیطی گزینش نمایند
 

 هاي همکاره ها و نهادول پیشنهادي دستگاردیف عنوان طرح یا ایده مسئ
هاي استان براي شناخت مفهوم مهندسی فرهنگی،  برگزاري یک دوره آموزشی دو روزه براي کلیه مدیران کل و رؤساي سازمان 1

ق مدیران موفق در همراه گرفتن امتحان و تشویعهده دارند (به پیوست فرهنگی، فرهنگ سازمانی و رسالتی که مدیران در این موارد به 
 امتحان) استانداري

 عالوه فرمانداران استانهاي اجرایی استان به کلیه دستگاه 



ها در سطح شهرستان (مشابه دوره بند یک) فرمانداران کلیه برگزاري یک دوره آموزشی دو روزه براي کلیه مدیران و رؤساي سازمان  2
 ها در سطح شهرستان دستگاه

گیري هاي اجرایی بعد از آموزش مدیران کل براي پی آموزشی دو روزه براي کلیه کارشناسان کلیدي در دستگاه برگزاري یک دوره  3
 هاي اجرایی (مشابه دوره بند یک) استانداريها و دستگاه  عملیاتی مباحث در داخل سازمان

 هاي اجرایی استانکلیه دستگاه 
هاي هاي فرهنگی، ظرفیت هاي انسانی، فضاآمایش فرهنگی استان شامل: شناخت ظرفیت اختصاص اعتبار مناسب براي تهیه طرح  4

هاي  هاي براي تدوین برنامهها و دوباره کاري ها و کشف خالءهاي مردمی و ثبت موقعیت جغرافیایی و حوزه نفوذ آنسازمانی، نهاد
 گیهاي فرهنها و نهادفرهنگی اداره کل ارشاد استان کلیه سازمان

هاي اجرایی استان (اگر بحث مهندسی فرهنگی آموزش داده شد براي آنکه  تأمین اعتبار براي تهیه کارنامه فرهنگی براي کلیه دستگاه 5
عمومی اصالح کنند، یک هسته کارشناسی مأموریت  همواره مورد توجه قرار گیرد و مدیران موظف شوند نقش خود را در تغییرات فرهنگ

هاي اصلی استان کارنامه فرهنگی تهیه کنند و این کارنامه مبناي تقدیر و تشویق و دادن اعتبارات ها و دستگاه راي کلیه سازمان پیدا کند ب
 اضافی باشد) استانداري

 کلیه دستگاه هاي استان و دستگاه هاي فرهنگی استان
ث مهندسی فرهنگی در شوراي اداري استان و متعاقب آن در فرهنگی (اگر بحهاي اجرایی غیرساز دستگاه تقدیر از مدیران فرهنگ  6

سال هاي بخش خصوصی مؤثر در استان مطرح شد یا در دوره آموزشی دو روزه به خوبی تبیین شد، یک ها و واحد بین مدیران شرکت
 فعال مدیران از نفر چند دولتیغیر و لتیدو بخش از اعم ، … هاي اقتصادي، صنعتی، بازرگانی، اداري و توان از بین مدیران دستگاه بعد می

 استانداري) کرد تقدیر و گزینش را
 اداره کل ارشاد، سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنري و کلیه دستگاه هاي فرهنگی

نگی که نوآوري یا ها، روحانیون، هنرمندان، مربیان فرهبرگزاري ساالنه تقدیر از خادمان فرهنگ از بین معلمان مدارس، اساتید دانشگاه  7
 اند (این مراسم ویژه سطوح عملیاتی است) استانداريگام بلندي در اصالح فرهنگ در حوزه مسئولیت خویش برداشته 

 ها و ائمه جمعهسازمان تبلیغات، اداره کل ارشاد، حوزه هنري، نمایندگان حوزه علمیه، دانشگاه 
هاي آموزشی براي شناخت نقش اصناف در بحث مندرج در کتاب پذیرفته شده و دوره ساز (اگربرگزاري ساالنه تقدیر از اصناف فرهنگ  8

خواهی از مردم از اصناف بار با مشارکت و نظرتوان سالی یکسازي این موضوع میفرهنگ عمومی براي آنها گذاشته شد) براي جریان 
 نهاي فرهنگی استا نمونه تقدیر کرد اداره کل بارزگانی استان دستگاه

ساز ( اگر سازمان بهداشت و درمان استان بحث مهندسی فرهنگی را در این سازمان دنبال نمود و متوجه تقدیر از پزشکان فرهنگ  9
شدن این اصالح، پیشنهاد  نقش پزشکان در تغییرات فرهنگی جامعه شد و با تمهیدات الزم اکثر پزشکان را توجیه نمود براي جریان

 هاي فرهنگی استانساز استان تقدیر بعمل آید) سازمان بهداشت و درمان استان دستگاه بار از پزشکان فرهنگ یکگردد. سالی می
هاي استان (براي آنکه مدیران مراکز آموزشی، مسئولیت مهم تأمین اعتبار براي تهیه کارنامه تربیتی براي کلیه مدارس و دانشگاه  10

ها، مدارس و نگهداري توان با طراحی کارنامه براي دانشگاه آید، می ولی در نظام آموزشی استان بوجودتربیتی خود را فراموش نکنند و تح
آن در بانک اطالعات استان، روند تحوالت را مالك تقدیر از مدیران قرار داد) اداره کل آموزش و پرورش براي مدارس، دانشگاه اصلی 

ها، اداره کل ریزي استانداري اداره کل آموزش و پرورش استان، همه رؤساي دانشگاه  نت برنامهها با کارفرمایی معاواستان براي دانشگاه 
 ارشاد اسالمی استان، سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنري استان

ي بیشتر از این گیر ها و اعیاد براي بهرهگیري از ظرفیت ایام مذهبی، اعم از سوگواري منظور بهرهتشکیل یک هسته مطالعاتی به  11
 ها سازمان تبلیغات اسالمی اداره کل ارشاد، حوزه هنري، وزارت بازرگانی و صنایع ظرفیت

ها براي همکاري با آموزش و پرورش و سازي روحانیون، هنرمندان و اساتید دانشگاه منظور آمادههاي آموزشی و تربیتی خاص به طرح 12
اي در نظر گرفته شود تا این حضور حرکت ها آموزش ویژه  از افراد آماده شناسایی و براي آن هاي اجرایی (باید تعدادي سایر دستگاه
هنري، مدیران  بخش باشد) استانداري، یکی از معاونین استانداري اداره کل ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزهآفرین و امید

 ...رت صنایع وها، مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل وزادانشگاه 
بینی اعتبار براي تولید آثار نمونه هنري در حوزه هنر کاربردي (اگر بحث مهندسی فرهنگی به مرحله عملیات رسید نیاز به بهره  پیش 13

سازي اکنون نمونه  هاي خاص هر سازمان ضرورت دارد و باید از همهاي اجرایی استان براي اصالح فرهنگ گیري از هنر در همه دستگاه 
 هاي اجرایی استان شود) حوزه هنري استانداري، اداره کل ارشاد اسالمی، کلیه دستگاه

گرداندن هویت ایرانی و اسالمی اند گامی در بازبرگزاري جشنواره ساالنه براي تقدیر از معماران و طراحان محیط شهري که توانسته  14
 هانداري، شهرداري بردارند حوزه هنري یا اداره کل ارشاد اسالمی استا

هایی براي احیاء و تقویت نهادهاي اصیل گذشته در قالب یک نظام تعاملی با سازي روش اختصاص اعتبار براي کشف و نمونه  15
ها، اداره امکانات و ابزارهاي جدید فرهنگی مطابق با مباحثی که در کتاب طرح شده است سازمان تبلیغات استان استانداري، دانشگاه 

 هاي علمیه استان شاد و حوزهار
هاي فرهنگی استان و ارائه مدلی اختصاص اعتبار براي مطالعه روي چگونگی بازسازي سازماندهی و رونق مشارکت مردم در فعالیت 16

هاي مان هاي فرهنگی متناسب با آمادگی ساز هاي مردمی در کمک مالی، فکري، انسانی و... به فعالیتبراي ارزیابی ساالنه مشارکت 
 هاي علمیه ها و حوزه موجود استانداري، دانشگاه



شود تعیین معیار براي اثر فرهنگی موفق و ها کتاب و اثر هنري خلق میتقدیر از بهترین اثر فرهنگی (در هر استان در طول سال، صد 17
بخشد) اداره کل ارشاد یا حوزه هنري بهبود می  مستقیم محتواي آثار رادعوت از تولیدکنندگان آثار براي ارسال اثر خود، بصورت غیر

 استانداري، سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه هنري
هاي اجرایی (بسیاري از تذکرات استانداران  بینی اعتبار براي تولید آثار هنري براي تذکر به خواص از جمله مدیران دستگاهپیش  18

یران دستگاه ها، وقتی موثر است که موضوع در قالب یک اثر هنري منتقل و عالوه بر هاي اجرایی به مدمحترم پیرامون مسائل دستگاه 
هاي اجرایی ها را تحت تأثیر قرار دهد ) حوزه هنري استانداري، کلیه دستگاه  مدیران اصلی دستگاه، مدیران میانی و کارشناسان دستگاه

 استان
گیري از آن در بهبود فرهنگ  پردازي براي بهره تفاده در حوزه فرهنگ و ایدههاي بال اس بینی اعتبار براي شناسایی ظرفیتپیش 19

 هاي اجراییاستان اداره کل ارشاد اسالمی استانداري، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري، تربیت بدنی، سایر دستگاه 
 هاي اجرایی استان ستانداري، کلیه دستگاهتأمین اعتبار براي تشکیل یک هسته کارشناسی دائمی براي رصد فرهنگی استان، ا 20
هاي مهم هاي مهم استانی (الزم است پس از فهرست کردن طرح هاي فرهنگی براي طرح بینی اعتبار براي تهیه پیوست پیش  21

هاي ري دستگاه بینی شود) استانداها، ابتدا یک دوره آموزشی براي کارشناسان مسئول تدوین پیوست فرهنگی پیش  متناسب با طرح
 مرتبط

هاي  هایی مثل ماهواره، اینترنت، موبایل، بازي هاي کاهش آن (پدیده وارد و راه هاي تازهبینی اعتبار براي مطالعه آسیب پیش  22
 ( ...هاي انحرافی و کامپیوتري، عرفان

هاي اجرایی و  ر اختیار مدیران و کارشناسان دستگاهمسائلی هستند که همواره باید مورد مطالعه جدید قرار گیرند و نتایج مطالعات د
هنري بر حسب، توان و ظرفیت  فرهنگی قرار گیرد تا مقابله مناسب آن تدارك شود اداره کل ارشاد یا سازمان تبلیغات اسالمی یا حوزه

 هاي ذیربطهاي علمیه و دستگاه  آنها استانداري، دانشگاه ها، حوزه
هاي اجرایی ریشه در هاي فرهنگی ویژه خانواده مدیران (بخشی از انحرافات و مشکالت سازمان  اي اجراي طرحبینی اعتبار برپیش  23

هاي محیط خانوادگی مدیران دارد که بواسطه مشغله زیاد و عدم شناخت از پیچیدگی مسائل جدید، بتدریج وارد خانواده مدیران کاستی 
اي براي کار عالمانه براي همسران و فرزندان کند، اعتبار ویژه گذارد، عدالت حکم می تأثیر میشده و روي رفتار و منش بعضی از مدیران 

هاي اجرایی استان  هنري، سازمان تبلیغات اسالمی، اداره کل ارشاد اسالمی با همراهی دستگاهمدیران صورت گیرد) استانداري حوزه 
ي آن تأمین اعتبار شد الزم است فرد مطلع و با کفایتی مسئولیت نظارت بر اجراي بدیهی است هر یک از این طرح ها پذیرفته شد و برا

طرح را به عهده گیرد و اگر در سطح استان بنا به مالحظاتی که باید براي حفظ استقالل قضاوتها از تعصبات محلی مراعات شود، الزم 
 .شد از صاحب نظران سایر استانها کمک گرفته شود

 
 براي گزینش طرح ها و پروژه ها پیشنهاد چهارچوبی

 .به نظر می رسد دستیابی به طرح ها و پروژه هاي جدید می تواند با رویکردهاي متفاوتی رو به رو باشد
رویکرد اول، تداوم رویه هاي قبلی، یعنی اعالم به مدیران دستگاه هاي فرهنگی استان و نخبگان فرهنگی براي طرح ایدهها، طرحها و 

د و انتخاب این طرحها با تشکیل جلسۀ تبادل نظر درباره آنها و اعمال مالحظات معمول سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در پروژه هاي جدی
 .انتخاب آنها

رویکرد دوم، فضاسازي عالمانه بین مدیران همه دستگاه هاي اجرایی استان و نخبگان استان با دعوت از صاحبنظران براي 
ت فرهنگی» و آگاه سازي آنها براي پیشنهاد ایده ها، طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرایی و تبیین«مهندسی فرهنگی» و «پیوس

 نخبگان استان و به دنبال آن مرحله بندي شناسایی و گزینش نهایی ایده ها و طرح ها و پروژه ها
ب طرح هایی که بیشترین امتیاز را آورده اند. این مرحله اول: گزینش طرح ها و ارزیابی ایده ها و پروژه ها در قالب فرم هاي زیر و انتخا

 .فرمها با مرور مطالب مطروحه در این مکتوب تدوین شده است
 
 ها و مبانی نظري درست است؟فرض فرضی است؟ آیا در شرایط موجود و آینده این پیش مبناي این ایده، طرح یا پروژه بر چه پیش  1
 هاي فرهنگی گذشته از جمله نهادها و مراکز اصیل مذهبی است؟کننده سرمایه  آیا این ایده، طرح یا پروژه تقویت 2
 هاي مردمی است؟کننده مشارکت آیا این ایده، طرح یا پروژه تقویت  3
 این ایده، طرح یا پروژه با مسائل آینده فرهنگی جامعه همراهی سازنده و مثبت دارد؟ 4
 یارهاي یک فعالیت فرهنگی اصیل اثرگذار بر مخاطب هماهنگ است؟این ایده، طرح یا پروژه چه میزان با مع 5
 آیا این ایده، طرح یا پروژه با مقتضیات مخاطبان و محیطی که قرار است در آن عملی شود هماهنگ است؟ 6
 کند؟گیري یک جبهه فرهنگی در جامعه در مقابله با تهاجم فرهنگی کمک می آیا این ایده، طرح یا پروژه به شکل 7
 آیا این ایده، طرح یا پروژه ارتباط مستقیمی با انتظارات مقام معظم رهبري مثل بحث مهندسی فرهنگی یا پیوست فرهنگی دارد؟ 8
 برداري از این طرح یا پروژه مناسب است؟آیا سازماندهی پیشنهادي براي مرحله بهره  9

 ها دارد؟ و به حرکت درآوردن آنآیا این ایده و طرح و فعالیت نسبتی با اصالح فرهنگ نخبگان  10
 کند؟اي را به عرصه اصالح فرهنگ جامعه وارد میآیا این ایده، طرح یا پروژه منابع جدید و ناشناخته  11
 گیري از هنر دارد؟هاي جدید و بهره آوري آیا این ایده، طرح یا پروژه نسبت مؤثري با فن  12
 کند؟هاي تازه در عرصه فرهنگ کمک می  گیري تخصص ساز جامعه و شکلنهادهاي فرهنگ  آیا این ایده، طرح یا پروژه به توسعه 13
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 جمع امتیازات پروژه
گزینش آنها قرار گیرد باید به نحو مقتضی مباحثی که در این مکتوب بدیهی است اگر این پرسش ها بخواهد مبناي غربال طرح ها و 

 .مطرح شده در اختیار پیشنهاددهندگان قرار گیرد
 

 مرحله نهایی گزینش طرح ها
مروري بر نکات پیچیده و ظریفی که در این مکتوب مطرح شد این موضوع را یادآوري می کند که انتخاب طرحها و پروژه ها باید از حالت 

دي خارج شود و جمعی از نخبگان استان، که به لحاظ سازمانی منافعی ندارند، اما با سیاست هاي فرهنگی کشور، به ویژه سند چشم فر
انداز، دیدگاه هاي امام، رهبري و شرایط استان آشنایی دارند و بیش از همه نگرش و دانش فرهنگی دارند، به عنوان تیم انتخاب کننده 

 .ز ورود به گزینش طرحها و پروژه ها، بحث و تبادل نظر کافی با هم داشته باشند تا به یک وحدت نظر اجمالی برسندمنصوب شوند و قبل ا
 

 جمع بندي نهایی
همان طور که مالحظه کردید، از یک سو تصمیم گیري درست در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي از پیچیدگی و ظرافت هاي خاصی 

یران اجرایی در موضعی هستند که نمی توانند، به استناد این پیچیدگی ها، تصمیم گیري را به تأخیر برخوردار است و از سوي دیگر مد
بیندازند. لذا چاره اي نیست جز اینکه قانع شویم با مطالعه این نکات و تکمیل آن در جمع مشاوران، همکاران یا اتاق هاي فکري که 

 .ان، در حد امکان، روند تصمیم گیري را بهبود بخشیمتشکیل می شود، سعی کنیم با آموزش و توجیه همکار
حوزه فرهنگ، به رغم همه پیچیدگی ها و سختی هایش، این خاصیت را دارد که الزم نیست براي شروع حرکت و اقدام اصالحی منتظر 

رون خود، خانواده خود، سازمان اقدامات، دستورالعمل ها و اعتبارات مرکزنشینان بود، و هر کس با نگاه درست به موضوع می تواند از د
خود، شهر خود و استان خود حرکت اصالحی را آغاز کند؛ گرچه بخشی از مسئولیت مدیران اجرایی، در سطوح اجرایی، مطالبه انجام 

وظایف مقامات مافوق در حوزه فرهنگ است و پاسخ درست به این مطالبات می تواند نقشی مکمل در حرکت شما داشته باشد. ضمن 
ینکه الزم است به این معنا توجه داشته باشیم که تالش براي اصالح فرهنگ جامعه «نورآفرینی» در محیط است و هر کس به هر میزان، ا

هرچند کوچک، هر نوع اصالحی در تصمیم گیري و هر نوع آموزشی براي افزایش شناخت و هر نوع اقدام عملی براي تقویت انگیزه افراد 
تأثیرات خود را در بهبود شرایط فرهنگی جامعه خواهد گذاشت؛ هرچند نتوانیم با ابزارهاي در دسترس میزان تأثیر صورت دهد، بالفاصله 

 .آن را ارزیابی کنیم و نوري را که از وجود ما در محیط پراکنده شده است اثبات کنیم
ظرفیت ساز را شناسایی و با تکیه بر امکانات موجود یادآوري می شود از درون نکات مطرح شده، می توان فهرستی از اقدامات عملیاتی و 

 .حرکت را آغاز کرد
 
 


