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تـرين   هـای فرهنگـی کشـور يکـی از اصـلی      های فرهنگی و ساماندهی دسـتگاه  ساماندهی فعالیت

 د.وظايفی است که برعهده شورايعالی انقالب فرهنگی قرار دار
 

 اند: مقام معظم رهبری بارها بر انجام اين مهم تأکید فرموده

 سازمان تبلیغات اسالمی و صدا و سیما بايستی نشـان  ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد

اسالمی و ، آرايش نیروهای فرهنگی بايستی يک آرايش دينی، آرايی دارند بدهند که يک صف

     1375 /  06 /  ۲5  انقالبی باشد.

 ورايعالی انقالب فرهنگی( را در واقع بايد اتاق فرمـان فرهنگـی کشـور سـتاد عـالی      اين جا )ش

هـا و مرکـز    های فرهنگـی و سـاير دسـتگاه    های کشور اعم از دستگاه فرهنگی و علمی دستگاه

 ۲3/09/1378 مهندسی فرهنگی کشور به حساب آورد.

 يـک جهـت   ، وسو د يک سمتمتنوع و بسیار پراکنده را باي ، های فرهنگی گوناگون اين فعالیت

 بهشان بدهیم. اين )کار( مرکزش همین جاست)شورايعالی انقالب فرهنگی(  

ـای     همین جاست. ما جای ديگـری نـداريم. نمـی   ، گرديد آن مرکزی که شما دنبالش می تـوانیم هـم ج

  17/09/1386 ديگری درست کنیم. همین جا را به شکل کامل فعال کنیم.

شـود.   مـی  گی از طريـق مهندسـی نظـام فرهنگـی کشـور انجـام      های فرهن ساماندهی فعالیت

چهارگانـه فرهنگـی و سیاسـی و اجتمـاعی و     های  مهندسی فرهنگی کشور معادل مهندسی نظام

باشـد. مهندسـی فرهنگـی عبارتسـت از نوسـازی و       مـی  مـديريت راهبـردی  ، اقتصادی و فرانظام

همه دستگاههای کشـور اعـم از   و انسجام بخشی به  سازی و مهندسی مجدد و هم جهت بازسازی

مختلـف  هـای   سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دولتی و غیر دولتی در رده، دستگاههای فرهنگی

 راهبردی و میانی و عملیاتی است. 

هـم قبلـه شـده و دارای کعبـه     ، ها در کشور با مهندسی فرهنگی کشور است که همه فعالیت

چشم انداز بیست ، ی حاضر اسالمی و در ظرف زمانه ها و اهداف اسالم و انقالب واحدی که آرمان

 خواهند بود. ، ساله است

هـا و راهبردهـای مناسـبی را اتخـا       های فرهنگی کشور بايد سیاست برای ساماندهی فعالیت

ها را در نظام فرهنگی کشور به خـوبی تعیـین کـرد. نقشـه سـاماندهی را       ها و اولويت نمود. نقش

 به اجراگذاشت.بدين ترتیب ترسیم نمود و 

های فرهنگی انجـام شـده اسـت.     های گسترده و متعددی در موضوع ساماندهی دستگاه تالش

ريـزی )وقـت(    سازمان مديريت و برنامه، شورای فرهنگ عمومی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



 

آنچـه کـه الزم   ، اند ولی در عمـل  نسبت به اجرای دو طرح کارشناسی پژوهشی بزرگ اقدام کرده

 و دارد.   اتفاق نیفتاده و اهمیت و ضرورت پیگیری موضوع وجود داشته، تاس

، تا زمانی که نقشه آمـايش دسـتگاههای فرهنگـی بصـورت کامـل ترسـیم و تصـويب نشـود        

 های فرهنگی وجود خواهد داشت. ی ساماندهی فعالیت همچنان مسئله

                  ـ     ن فرهنگی کشور و ع د ه   خرد و کال های متأسفانه اطالعات کامل و جامعی از مجموعه دستگاه

واحد فرهنگی در کشـور وجـود دارد   000/۴30                                              و ع د ه آنان وجود ندارد. در يک بررسی نزديک به 

 که البته در يک ارتباط کامل و منسجم با هم قرار ندارند.

هـای   شورايعالی انقالب فرهنگی بعنوان قرارگاه و مرکز فرماندهی علمـی و فرهنگـی دسـتگاه   

 چنین اطالعاتی بصورت جامع برخوردار نیست. کشور نیز از داشتن

 هـای فرهنگـی کشـور در صـدر قـرار      بدين ترتیب اهمیت و ضرورت ترسـیم اطلـد دسـتگاه   

هـای فرهنگـی    گیرد. در پی آن بايد اطلد فرهنگی کشور که گويای وضعیت موجود شـاخص  می

اطلـد از   ترسـیم گـردد. بـديهی اسـت ترسـیم ايـن      ، در گستره جغرافیايی انسانی کشور اسـت 

 پیچیدگی زيادی برخوردار خواهد بود.

قـدم اسـتوار و   ، ی جـامع فرهنگـی کشـور    ی آمايش فرهنگی کشـور و يـا نقشـه    ترسیم نقشه

تـوان بـا توجـه بـه شـرايط محـیط        می که بايد برداشته شود. آنگاه است که، ضروری بعدی است

کشـور اقـدام نمـود و     هـای فرهنگـی   ی آمايش دسـتگاه  نسبت به ترسیم نقشه، داخلی و خارجی

 های فرهنگی برداشت. های الزم را برای ساماندهی فعالیت قدم

اصـول و چگـونگی مـديريت راهبـردی نظـام      ، تدوين اين اثر گامی در جهـت تبیـین مبـانی   

باشـد. امیـد اسـت ايـن      مـی  138۴بوده و برگرفته از پژوهش انجام شده در سال  فرهنگی کشور

مورد اسـتفاده مـديران و کارشناسـان دسـتگاههای     ، نجام رسیدهتالش که با بضاعتی محدود به ا

از نظرات اصالحی و تکمیلی خود مـا  شود  می خواسترفرهنگی قرارگیرد. از صاحبنظران گرامی د

 .را بهره مند سازند
 

 و من ا..التوفیق

 اردکانی دکتر مهدی ناظمی

 )ع هیئت علمی دانشگاه امام حسین


