
 مرکز رسیدگی به امور مساجد

97مــــــرداد ماه   



 مقـــــــدمه

 الزمه اثرگزاری یک نهاد فرهنگی

 الزمه سیاستگذاری صحیح

 مسئله شناسی

 جایگاه مسجد به عنوان یک نهاد فرهنگی

 اثر گذاری بر اساس اصول ارزشی خود

 سیاستگذاری صحیح و هوشمندانه فرهنگی اجتماعی

 رصد محیطی و شناخت دقیق مسئله ها

نقطه آغاز سیاستگذاری و برنامه ریزی 
 فرهنگی

 هدف یک نهاد فرهنگی



 مـــفهوم شنـــــــاســی

؟معضل چیست   

     معضالت آنچه مشهودند و بروز کرده اند و مسایل زمینه هـایی هسـتند کـه وجـود
 .میگیرنداز آنها سرچشمه و معضالت دارند 

معضالت،معلولند و مسایل علت هستند. 

 مقصود از رصد چیست ؟

         ، مقصود ما از رصـد فرهنگی،اـایم محـیی ایرامـونی مسـجد از ییـی وی گـی هـا
 .تغییرات و مسئله های فرهنگی است

رصد به  معنای تماشا کردن به صورت مستمر 

 رصد فرهنگی به نوعی همان مسئله شناسی فرهنگی است با قید استمرار و
 .مستمراایم 



 لوازم و مقدمات مسئله شناسی و رصد فرهنگی در مسجد

 مسجدریزی استرات یک در برنامه نگاه برنامه محور به وی ه رویکرد های 

       نگاه مخاطب محور به عملیات فرهنگی اجتمـاعی مسـجدو طهقـه بنـدی و طیـی بنـدی
 ...(صنفی،تحصیلی وبر اساس سن،جنسیت،گروه های )مخاطهان

 یداقلیارهیز از نگاه و عزم جدی برای  اییا هویت و کارکرد های اصیل مسجد 

 مسجدوقتگذاری امام جماعت و سایر کارگزاران 

 مسجدتوجه به ظرفیت های قابلیت های 



 مراحل مسئله شناسی

 گذاریو اولویت نیازسنجی : چهارممرحله             

 شدهو بازتحلیل داده های گرداوری تحلیل : دوممرحله             

 هاکشف روند ها،تغییرات و زمینه : سوممرحله             

 هدفگرداوری داده های میدانی از جامعه ی : اولمرحله             

 رفتهای برون کردن راهکار نخبگانی برای پیدا همفکری و هم اندیشی : پنجممرحله             



 مرحله اول

 هدفداده های میدانی از جامعه ی گرداوری 

 فردحضور خود 
 شوددر محیط که از آن به تجربه زیسته تعبیر می ( به ویژه امام جماعت)

 دیگراناستفاده از تجربه زیستی 
راه مراجعه به گروه های مرجع در هریک از بهترین ( نداردبه ویژه در خصوص محیط هایی که امکان حضور امام وجود )

 اصناف و اقشار است،مثال تشکل های صنفی،افراد مسجدی از هر صنف،فعالین امور فرهنگی واجتماعی

 مراجعه به آمار و اطالعات 
 (مرکز مساجدفرهنگی به ویژه در نهاد های مرتبط اجتماعی یا شهرداری ها یا معاونت )

  



 تبیین اجمالی مهمترین روش

 تجـــریه زیـــستی

تجربه زیستی به عنوان بهتـرین روش مسـهله شناسـی فرهنگـی اجتماعی،بـه نـوعی دری مسـت یم از        روش 
بـی واسـ ه اسـت کـه امکـان کسـ        آگـاهی  از واقعیت های اجتمـاعی و  و آگاهی واقعیت های اجتماعی 

 .داده های میدانی را برای فرد فراهم میسازد

  

 

 

جماعـــتبرای امام زیــستی های تجربه فرصــت   

 تعــــریـفــــ

 تعامل با همسایگان ایاب و ذهاب به مسجد سکونت در محل

 حضور در بازار و مراکز خرید
 اجتماعیحضور در محیط های 

 مرتبط با اقشار و اصناف 

 حضور در مراسم مرتبط با 
 و شادی ساکنین محلغم 



 ویژگی های ممتاز تجربه زیستی نسبت به سایر روش ها

 درون نگری همدالنه

 در رفع آسی  ها  مثبت تسهیل ایفای ن ش و مداخله ی 
 مرحله عملیات برنامه ای مسجددر 

 کس  شناخت ملموس و شهودی از مسهله ها

 تبیین اجمالی مهمترین روش



 مرحله دوم

 تحلیل و بازتحلیل داده های گرداوری شده

 (حداقل ماهانه)تشکیل جلسات هم اندیشی به صورت مستمر

 مرتبط در جلسات فوقنهادهای دعوت از مسهولین 

 فرهنگی اجتماعی مسجدبگان خنتشکیل گروهی از 
 ...(فعال فرهنگی اجتماعی و -کادر بهزیستی-مربی مهد-طلبه و روحانی -استاد دانشگاه-معلم و فرهنگی)



 کشف روند ها،تغییرات و زمینه ها

 و من  هفرهنگی اجتماعی محله نهادهای شناخت 

 هازمینه ها،تغییرات و استمرار جلسات هم اندیشی نخبگانی با موضوع کشف روند 

 من  هشناخت تاریخچه محل و 

 
 مولدعوامل 
عوامل محری و زمینه ساز 
عوامل تداوم بخش 
علل و عوامل اصلی و فرعی 

 استخراج شبکه علیت و شبکه مسائل

 مرحله سوم



 مرحله چهارم

 (الگو های نیاز سنجی)نیاز سنجی و اولویت گذاری 

 (گذاری برنامه ایهدف توجه هماهنگ به هر سه محور فوق و سپس ) ترکیبی  مدل 

 (مخاط نیاز متناس  با میل و )محور  توافق 

 (متناس  با معظالت و مشکالت)محور  مسهله 

 (و آرمان هامتناس  با اهداف )محور  هدف 



 نخبگانی برای پیدا کردن راهکار های برون رفتو هم اندیشی همفکری 

 (مدت یا عملیاتی و کوتاه مدتبلند راهبردی و ) برنامه تبدیل فهرست پیشنهادات به 

 کار گروهتوسط پیشنهادات تهیه فهرست 

 مسجدارائه فهرست پیشنهادات به شورای فرهنگی یا هیهت امنای 

 کارهای  استخراج راه فوق الذکر برای هم اندیشی فعالیت جلسه ی استمرار 
 مسائلرفت و مواجهه با برون 

 مرحله پنجم




