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         مه                       مقد

ترین نهادهای دینی است. تحول در نظام آمـوز  و پـرور  در کشـور     مسجد از محوری

ین نهاد اصیل و جامع دینی به درستی و خوبی تعریف شـود.  اکه نقش  استمستلزم آن 

بـرای   ،کارکردهای آمـوز  زنـدگی و تربیـت انسـانها، بـه درسـتی      برای این منظور باید 

 ین گردد.مسجد و نهادهای پیرامونی آن تعی

مجموعه نهادهای دهی و مهندسی جایگاه مدیریت راهبردی  قدم اول برای شکل

 باشد. آنها میبررسی و مطالعۀ کامل پیرامون فرهنگی دینی به صورت یك نظام جامع، 

 انجـام شـده در   سیاستگذاری و طراحـی  ،کارشناسی هایتاکنون سهم اندکی از تالش

بـه اعـتالج جایگـاه و     ،کشور ندهگیر تصمیمگانهای ارشورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر 

 تخصیص یافته است.  ،عملکرد نهادهای فرهنگی دینی از جمله مسجد

موضوعات  از ، بخصوص مساجد،تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی

. وجود انواع نهادهای دینی، مستلزم نیستای است که به سهولت، دست یافتنی  پیچیده

به صورت خاص پرداخته شود.  ،این نهادها یك از به مدیریت راهبردی هر این است که

وجود  وجوه مشترك زیادینهاد، ند که می توان گفت که در مدیریت راهبردی این هرچ

 دارد.

 اند  نتوانسته های علمی انجام شده،تالش آغاز راه است. این مهم، همچنان در

دینی و بخصوص مسجد، پاسخی رو  شناسی مدیریت راهبردی نهادهای  درخصوص

این است که آیا با الگوی مدیریت راهبردی که محور آن  اساسی پرسش بیابد. مناسب

آیا الگوی تدوین  مدیریت کرد؟ های دینی را توان نهاد زیان است، می اقتصاد و سود و

مسجد نیز می باشد؟ آیا  وی مدیران راهبردی نهادهای دینی، چون، پاسخگ1راهبرد

الگوی  راهبردهایی هستند که در ،ای تهاجمی، تدافعی، کاوشی و همکاریراهبرده

                                           
1

 - swot 
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 در رو، مدیریت راهبردی نهادهای دینی کاربرد مناسبی داشته باشند؟ تال  علمی پیش

  ، تنظیم و ارائه می شود:پنج فصل تدوین

 فصل اول: اهمیت مسجد  -1

 مسجد  در : مدیریتفصل دوم -2

 اجد کشوروضعیت موجود مس: فصل سوم -3

 طرحهای راهبردی دستگاههای فرهنگی برای توسعه مساجد             فصل چهارم:-4

 مدیریت راهبردی مساجد ندیشی توسعها فصل پنجم: هم -5

در فصل اول و دوم مباحث مربوط به جایگاه مسجد و کارکردهای حیاتی آن در 

د باید مورد توجه سازی اسالمی مرور شده و معیارهایی که در مدیریت مسج جامعه

گیری از  خدمتگزاران این جایگاه واالی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی قرار گیرد با بهره

 های اسالمی برشمرده شده است.  آموزه

شناخت وضعیت موجود مساجد کشور از نظر کمی و کیفی موضوع مهمی است که 

لی از تعداد و در  فصل سوم به آن پرداخته شده است. تاکنون آمار و اطالعات کام

آوری و تنظیم و  ترکیب و امکانات و نیروی انسانی و عملکرد مساجد در کشور، جمع

تدوین و ارائه نشده است. اطلس مساجد کشور با استفاده از آمار و اطالعات موجود ارائه 

 شده و ضعفها و کاستیهای مربوطه، مورد اشاره قرار گرفته است.  

اوقاف و   ی توسعه مساجد تهیه شده توسط سازماندر فصل چهارم، طرحهای راهبرد

امور خیریه و سازمان تبلیغات اسالمی، ستاد عالی کانونهای فرهنگی، هنری مساجد، 

عالی انقالب فرهنگی و مرکز رسیدگی به امور کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای

 مساجد آمده است. 

ود در مدیریت کالن دستگاههای فرهنگی دینی کشور نسبت به رفع ضعفهای موج

اند و در جهت تهیه طرحهای راهبردی با  مساجد کشور، تالشهایی را سامان داده

رویکردی آرمانگرایانه و رسیدن به مساجد طراز انقالب اسالمی، مطالبات و بررسیهای 

اند. هریك از این دستگاهها به موجب تجربه و وظایف و مسئولیتهای مصوب  مؤثری کرده

 اند. راهبردی مختلفی رسیده خود به طرحهای

بدیهی است طرحهای جامعی که باید فعالیتهای همه دستگاههای فرهنگی کشور را 

 تواند منتج از بررسی چنین طرحهایی باشد.  در حوزه مسجد سامان دهد، می
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عالی انقالب فرهنگی وظیفه دارد شورای مدیریت کالن دستگاههای فرهنگی شورای

های کاشناسی و پژوهشی انجام شده نسبت به تدوین طرح جامع و گیری از تالش با بهره

-تعیین الزامات ساماندهی فعالیتهای حوزه مسجد اقدام نموده و پس از تصویب شورای

 عالی انقالب فرهنگی به اجرا گذاشته شود. 

عالی انقالب فرهنگی تاکنون مصوباتی درخصوص نماز و الزم به ذکر است که شورای

ست که در این مرحله نیز با ساماندهی دستگاههای فرهنگی انجام تقسیم مسجد داشته ا

های الزم برای رسیدن به وضعیت مطلوب مساجد کشور  کار ملی در میان آنها، زمینه

 فراهم خواهد شد. 

نظران و  برداری قرار گیرد. از همه صاحب مورد بهره مباحث تدوین شده امید است

رود  گاههای فرهنگی خدمتگزار مسجد، انتظار میبخصوص کارشناسان و مدیران دست

 نسبت به اصالح و تکمیل این مجموعه راهنمایی و مساعدت نمایند. 
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