
 

 

 1( العالی مدظله) واکاوی مدیریت فرهنگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری
 2مریم مشکواتی 
 3طیبه میرشکاری 

 : چکیده

 کیه  گونیه همان ،حقیقت در .آیدمی حساببه جامعه در اجتماعی زندگی جنبه تریناساسی فرهنگ 
 ،فرهنیگ  کیه  اسیت  ایزنیده  موجیود  ماننید  نیز جامعه ،رادارند خود خاص هویت و شخصیت افراد

 مختلیف  سیاختارهای  در تحیول  و تغیییر  سیرعت  امروز جهان در .کندمی مشخص را آن شخصیت

 و اجتمیاعی  ارتباطیات  توسیعه  براثر ،است گشته برخوردار چشمگیر سرعتی از اجتماعی و اقتصادی
 بیه  نییاز  و اسیت  شیده  تحیوالت  و تغیییر  دچیار  جوامع فرهنگ زمینه این در واسط هایتکنولوژی
 بایید  نییز  میدیران  انتخیاب  ،دارد جامعیه  یک هدفمند اداره جهت الزم ابزارهای و مطلوب مدیریت

 بیه  کشیور  میدیریت  نظیام  سیاختار  در بایستی نیز جامعه فرهنگ امور کارگزاران .باشد کارشناسانه
 راستا این در ،برآیند فرهنگ ابزارهای طریق از جامعه توسعه درصدد و باشند داشته عالقه پیشرفت

 و ضیرورت  خصیوص  در لیه  معظیم  رهنمودهیای  و رهبری معظم مقام کارشناسانه نظرات به توجه
 و فرهنگیی  میدیریت  بیر  حیاکم  اصیول  ،فرهنگیی  میدیران  هیای ویژگی ،فرهنگ مدیریت جایگاه

 نظیرات  حاضر پژوهش راستا این در .بود خواهد گشا راه بسیار فرهنگی مدیریت تقویت راهکارهای

 .است داده قرار واکاوی مورد توصیفی صورتبه را فرهنگی مدیریت خصوص در رهبری معظم مقام
 نادییده  و تیوجهی بیی  نتیجیه  فاصله این و دارد بسیاری فاصله فرهنگی هایآلایده با کنونی جامعه

 سیاختارهای  ضیعف  ییا  نبیودن  مناسیب  ،جامعیه  افراد است؛ اعتقادی و فرهنگی هایارزش گرفتن

 هایشیوه و راهکارها است الزم بنابراین است؛ تأثیرگذار ضعف این در اجتماعی ،فرهنگی هاینظام

 برداریبهره راستا این در و شود اجرا جامعه در استاندارد گیفرهن مدیریت و ساختار یک سازیبهینه

 
 .است شده ارائه «)ع(اطهار ائمه سیره در جامعه معنوی مدیریت» همایش در مقاله این 1
  yahoo.com94m_meshkati@شیراز( علیها اهللسالم) الزهرا فاطمه حوزه پژوهش معاون و مدرس. خانواده فقه 4 سطح طلبه 2
 .شیراز( علیها اهللسالم) فاطمیه علمیه حوزه آموزش معاون و مدرس 3
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  .بود خواهد کارگشا بسیار رهبری معظم مقام نظرات از

 . مقام معظم رهبری، مدیریت فرهنگی، فرهنگ، مدیریت: هاکلیدواژه

 : مقدمه

بییانگر هوییت   ، فرهنگ یک قوم یا ملّیت . از عناصر مهم در موجودیت هر جامعه فرهنگ آن جامعه است
هیا و  تجلی ارزش، درواقع فرهنگ. اندیشه و رفتار اعضای جامعه است، کننده نحوه احساسجامعه و تعیین

، در عنصر کنونی مسیائلی ماننید اشیاعه فرهنگیی    . بیانگر کیفیت زندگی اجتماعی مردم یک جامعه است
. ها منجر شیده اسیت  ه سازمانفرهنگ دینی و مدیریت امور فرهنگی به ایجاد و یا توسع، تهاجم فرهنگی

آل مبانی اخالقی و ای ایدهنیازمند مدیریتی آگاه هستند تا به شیوه، وضع و اجرای قوانین عالوه بر ماهیت
 . فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند

با توجه به عمق و وسعت اهداف فرهنگی نظام جمهوری اسیالمی اییران مراکیز متیولی امیور فرهنگیی       
چراکیه بیدون وجیود    . گذاری و میدیریت بیاال برخیوردار باشیند    سیاست، گیریاز قدرت تصمیمبایست می

این مقاله به بررسی مفهوم . جامعه از پویایی فرهنگی الزم برخوردار نخواهد بود، مدیران فرهنگی شایسته
میدیران  ویژگیی  ، مدیران فرهنگی و همچنین ضرورت و جایگیاه میدیریت فرهنگیی    و فرهنگ، مدیریت
اساس بیانات و رهنمودهیای مقیام    و راهکارهای تقویت آن بر اصول حاکم بر مدیریت فرهنگی، فرهنگی

 . پردازدمعظم رهبری می

 بررسی مفاهیم -1

در مسیر تبیین واکاوی مدیریت فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبیری الزم و ضیروری اسیت بیه بییان      
 : مفاهیم ازجمله این، مفاهیم اساسی پرداخته شود

 مفهوم مدیریت. الف

علم مدیریت در عصیر  . شودکاربرده میهای اجتماعی بهمدیریت به معنای علم و هنر اداره کردن سازمان
از ، های مختلیف در پیی داشیته   کارگیری صحیح آن برای سازمانکنونی به سبب نتایج ارزشمندی که به

، پیردازان و اندیشیمندان توسیعه   یاری از نظرییه امروزه بسی . رشد و توسعه چشمگیری برخوردار شده است
بیرای رشید و   ، ترین رکن تحول پیشرفت اقتصادی جوامع دانسته است و بر ایین اسیاس  مدیریت را مهم
 استفاده بهینه از: ازجمله مفاهیم مدیریت عبارت است از. توجهی کردندهای قابلگذاریتوسعه آن سرمایه

بیاقی  ) .شیده بیا توجیه بیه قیوانین حیاکم      تحقق اهداف از پیش تعیینمنابع انسانی و غیرانسانی در جهت 

 ( 26. ص، 1379، رحمانی، نصرآبادی
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 مفهوم فرهنگ. ب

شناسیی و  در متون علمیی جامعیه   1اصطالح فرهنگ، ترین مفاهیم در علوم اجتماعی استفرهنگ از مهم
: گونیه آمیده اسیت   فرهنیگ ایین  در تعرییف  . شناسی از وسعت و گستردگی بسیاری برخوردار استانسان

، اخالقییات ، هنرهیا ، اعتقیادات ، هیا ای که دربرگیرنیده دانسیتنی  فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده
دسیت   عنیوان عضیوی از جامعیه بیه    ورسوم و هرگونه توانایی دیگری که انسان بیه آداب، عادات، قوانین
 ( Horton paul; 1972) .آوردمی

 مدیریت فرهنگی. ج

ای از هدایت و کنترل و رهبری بر مجموعه، دهیسازمان، ریزییند برنامهآتوان فرمدیریت فرهنگی را می
بیا تمیامی اجیزا و    ، تثبیت و ترویج و تکامل فرهنگی مشیخص ، هایی دانست که در راستای انتقالفعالیت

 ( 37. ص، 1379، حبیبی) .شودعناصر آن دنبال می

 مدیران فرهنگی. د

 هیای میدیریتی  های فرهنگی در سیمت مدیران فرهنگی شامل کلیه افرادی است که در مراکز یا سازمان
مییانی و سرپرسیتی بیه انجیام     ، قرار دارند و در ارتباط مستقیم با اداره امور فرهنگی در سه سیطح عیالی  

 ( 37. ص، 1379، حبیبی) .پردازندگیری و نظارت بر اجرا میتصمیم، ریزیبرنامه، گذاریهای سیاستفعالیت

 ضرورت و جایگاه مدیریت فرهنگی -2

در حقیقت فرهنگ شخصییت  . آیدهای حیات اجتماعی هر جامعه به شمار میترین جنبهفرهنگ از اساسی
توجهی و بی. مثابه روح برای جسم آدمی هستبه، کند و نقش فرهنگ برای جامعهجامعه را مشخص می

ران ناپذیری بیر حییات ییک ملّیت وارد آورده و آن را در     بهنگ ضررهای جعدم اهتمام الزم به مقوله فر
 ( 63. ص، 1382، حاجی ده آبادی) .دهدمعرض فرسودگی و نابودی قرار می

آسانی در اختیار همه اقشیار جامعیه قیرار گییرد و     اساس بیانات رهبر انقالب عناصر فرهنگی بایستی به بر
مانند کاالی مصرفی و اقتصیادی بیه دسیت افیراد نااهیل      ، کاالی فرهنگیای رفتار شود که گونهنباید به
لزوم مدیریت قیوی فرهنگیی بیرای    ، نظریه همگانی بودن فرهنگ و لزوم مشارکت ملثر مخاطبان. بیفتد
شیود و از سیوی دیگیر محافظیت قیوی و میلثر از       دهی و بهینه کردن این مشارکت احساس میی سامان

هیای  ها در برابر تهاجم گسترده فرهنگی بیگانگان نیازمند بیه میدیریت  زشباورها و ار، مرزهای فرهنگی

 
1 culture. 
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 . موفق در همه سطوح فرهنگی است

 ها از ظرافت و ضیریب اندیشه و رفتار انسان، های فرهنگی به دلیل تأثیرگذاری بر روحکه فعالیتازآنجایی
ن مدیر در بخیش فرهنگیی کشیور    عنوابنابراین فردی که بخواهد به، تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است

مقیام معظیم رهبیری در میورد شیرایط و      . بسیتگی داشیته باشید   باید به این امر عالقه و دل، فعالیت کند
گیرنید بیه دو خصوصییت    خصوصیات مدیرانی که مسئولیت مستقیم امور فرهنگی عمومی را به عهده می

 : فرمایندکرده و میاشاره

رهیا کیردن؛   ، ها را بیه کیار ببرنید   ینکه ذوق و ابتکار و توانایی و مهارتدیگر ا، یکی اینکه وقت بگذارند»

پس من اولین عرضم به شما مدیران فرهنگی این است که از جان و ذهین و  . کاری از پیش نخواهد برد
رسد که ببینیم حاال کدام اگر این حاصل شد بعد نوبت به این می. گذاری کنیدفکر و وقت خودتان سرمایه

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار وزیر و مسیئوالن وزارت  ) «.های دیگر هم بایستی با شما همکاری کننددستگاه

 ( 19/04/74، ارشاد و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی کشور

، هیای فیردی و ارتقیای توسیعه اجتمیاعی     باال بردن خالقیت: اند ازامور ضروری مدیریت فرهنگی عبارت
های مناسب بیرای انجیام   ها و روساختایجاد زیرساخت، اجتماعی در توزیع علم و دانش عدالتیتعدیل بی
 ( 20 ص، 1372، مولینیر) ...های فرهنگی وتمرکززدایی بر انجام اقدامات یا فعالیت، های فرهنگیفعالیت

 های مدیران فرهنگیویژگی -3

لیزوم برخیورداری میدیران از توانیایی و     ، هیای مختلیف  تحول و پیچییدگی اداره سیازمان  ، امروزه توسعه
 . ازپیش مطرح کرده استهای خاص مدیریت را بیشمهارت

ای به نحوه مدیریت و ویژگی میدیر بسیتگی   مالحظهاصوالً کارایی و کارآمدی بخش سازمانی تا حد قابل
 ( 112ص ، 1385، باقی نصرآبادی) .دارد

بایسیت از صیفات و   کنید میی  اسیالمی اییران فعالییت میی    مدیرانی که در امور فرهنگی نظام جمهیوری  
 :  اند استهایی برخوردار باشند که عبارتویژگی

 گرایش درونی به امور فرهنگی و هنری. الف

 . ها به امور فرهنگی و هنری استتمایل و گرایش درونی آن، های مهم مدیران فرهنگیازجمله شاخصه
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 دینداری. ب

های مطلوب فرهنگیی از دیین مقیدس اسیالم سرچشیمه      جمهوری اسالمی ایران ارزشدر نظام مقدس 

بر این اسیاس میدیران برنامیه رییزان و مجرییان      . گیرد و حرکت فرهنگ در جهت و بستر دین استمی

مقام معظیم رهبیری دربیاره اولوییت     . های فرهنگی باید از ایمان و اعتقادات دینی برخوردار باشندفعالیت

 : فرمایندن به گسترش دین و روح فرهنگ اسالمی میدادن مدیرا

های اسالمی صورت گیرد تا آینده باورهای دینی و ارزش، تدین، های فرهنگی باید باهدف تعمیقفعالیت»

هیای  وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی و همیه دسیتگاه    ... و سرافرازانه ملّت تضمین شود متعالی، مستقل

اداره سیاسی سیتاد  ) «.ح فرهنگ اسالمی در اولویت کارهای خود قرار دهندفرهنگی باید گسترش تدین و رو

 ( 42-44 صص، 1379، فقیه در سپاهنمایندگی ولی

 وجدان کاری. ج

های مهم میدیران فرهنگیی   وجدان کاری به همراه دو مقوله مهم انضباط اجتماعی و اقتصادی از ویژگی

از شاخصه وجدان کاری بسیار ضیروری  ، ویژه مدیران فرهنگیبه، بر این اساس برخورداری مدیران. است

 : فرمایندعنوان جوهر تالشی و فعالیت یادکرده و میمقام معظم رهبری از وجدان کاری به. است

خیلیی اهمییت   ، وجدان آن وظیفه و مسئولیتی که بر دوش هر یک از افراد شما است، باید به وجدان کار»

امروزه کار در کشور ما بایستی پرتالش انجام بگیرد بدون آن وجدان کاری نییز  . احیاء کنیدبدهید و آن را 

 ( 108ص ، 5 ج، حدیث والیت) «.شودنمی

 پذیریمسئولیت. د

گرفتن در امور دیگیر و بیه    امور فرهنگی به علت تأثیرگذاری پایدار بر رفتار فردی و اجتماعی و پایه قرار

های صحیح و مطابق بیا  عنوان عامل مهم در تدوین برنامهاحساس مسئولیت را بهعلت نتایج گسترده آن 

 : فرمایندند و مینداپذیری را دارای سه بخش میمقام معظم رهبری مسئولیت. کندها طلب میضرورت

ان دوم مسئله آمادگی و استعداد و تعهدات به کیار اسیت بیه همی    ، اول اینکه برای نفس کار و عمل آماده باشد»

رکین سیوم حفیظ طهیارت و تقیوا      ، کندهای اساسی کشور آن را اقتضا میهای کلی و برنامهنحوی که سیاست

 (  12/5/1372در ، بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) «...است
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 گراییقانون. هی

گردد ضعف اولیه قانون پذیری در کشور مشاهده میهای مختلف یکی از معضالت اجتماعی که در بخش
برد این مهم مستلزم اعتقاد قلبی میدیران فرهنگیی بیه    میان برخی از مدیران است بدیهی است که پیش
 : فرمایندمقام معظم رهبری می. ارزش و اهمیت نظم و قانون در جامعه است

استفاده از امکانات خداداد میهن اسالمی یکسیان  در نظام اسالمی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و »

کیس  هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگیویی نباشید و هییچ   . مندی از مواهب حیات متعادل باشندو در بهره

 «.خود به دیگران تحمیل کند، نتواند برخالف قانون میل و اراده

 نفساعتمادبه. و

های فرهنگی و ارتباط گسترده نفس به دلیل ماهیت فعالیتاعتمادبهبرخورداری مدیران فرهنگی از روحیه 
 : فرمایندهای مختلف ضروری است مقام معظم رهبری میآنان با مردم و مسئوالن سازمان

نفیس میدیران و مسیئوالن    ها موردتوجه قیرار گییرد مسیئله اعتمادبیه    آن چیزی که باید در همه بخش»

های سازندگی کشور متزلیزل خواهید   اساسی انقالب ما است که اگر نباشد پایهیک ارزش این. کشوراست

 ( 8/6/1375، بیانات مقام معظم رهبری دیدار با اعضای هیئت دولت) «...شد

 اصول حاكم فرآیند بر مدیریت و مهندسی فرهنگی -4

یین برنامیه بایید    ا، رییزی مطلیوب اسیت   تکمیل و ارتقای فرهنگ جامعه نیاز به یک برنامه، برای اصالح
. مدیریت فرهنگی را تبیین کند و راهبردهای اساس و کالن در عرصه میدیریت فرهنیگ را ارائیه نمایید    

 : اند ازاصول الزم برای تحقق این مسئله عبارت

 تخصص، الف جامعیت

مقولیه  در مدیریت فرهنگی باید همه اجزاء و ابعاد فرهنگ در نظر گرفته شود و با نگاه واحد و جیامع بیه   
سیاختارها و  ، های اخالقیی ها و چهارچوبهای بنیادین فرهنگی ارزشمبانی و نگرش. فرهنگ توجه شود

ریزی که محصیول میدیریت   یند موردتوجه باشند و در برنامهآابزارهای فرهنگ همه و همه باید در این فر
ای در ویکیرد سیامانه  مقام معظم رهبری در رابطه با اصل جامعییت و داشیتن ر  . فرهنگی است لحاظ شود

فرهنگ ییک سیسیتم اسیت و دارای انیواع و اجزاییی اسیت و مهندسیی        »: فرمایندمهندسی فرهنگی می

 ( 14 ص، 1393، شفیعی فتحی، صمدیان) «.عنوان یک مهندسی سیستم باید انجام پذیردفرهنگ به
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 نگریآینده، بینیواقع، گراییب آرمان

عنیوان الگیو و معییار بایید     وضعیت مطلوب فرهنیگ بیه  ، هر چیزدر مهندسی و مدیریت فرهنگ بیش از 
گرایی و توجه به وضع مطلیوب از  و در مورد آن توافق حاصل شود و در کنار آرمان موردبررسی قرار گیرد

گرایی در مهنیدس فرهنگیی مقیام معظیم     در راستای بحث آرمان. نگری نباید غافل شدبینی و آیندهواقع
 : فرمایندرهبری می

 «.های همبسیتگی میا باشید   اصالح تغییر و رفع خطا جزء کارهای دائمی و برنامه، ها باید تکاملدر روش»
 ( 19/9/92، 1383، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگ)

 ج مشارکت و اجماع

ای طرح گردد کیه بیرای   گونهباید به، شودنقش کالن و جامعی که برای اصالح و ارتقاء فرهنگ ارائه می
اجماع متصدیان بر سر این نقشه عامل . بیشتر متصدیان فرهنگ جامعه از اعتبار و مقبولیت برخوردار باشد

جلیب مشیارکت و   ، شرط الزم برای تحقق این اصل. اساسی و مهم توفیق آن در عرصه عمل خواهد بود
 .و کارشناسیان در فرآینید میدیریت فرهنگیی اسیت      میدیران ، نخبگان، فعاالن، نظرانحضور همه صاحب

 : فرمایندمی این رابطه مقام معظم رهبری در( 16 ص، 1393، شفیعی فنی، صمدیان)

طرف که مقوله فرهنیگ را مقولیه   شود؛ یکی از اینپذیر است و تصور میبرخورد افراطی از دو سو امکان»

مقوله رها و خودرو که نبایید سیر بیه سیرش گذاشیت و وارد آن      ، ارائه و غیر قابل مدیریت بدانیمغیرقابل

بیانیات مقیام معظیم رهبیری در دییدار بیا       ) «...و نباید تسلیم هر تحولی شد نباید تحوالت را سرکوب کرد... شد

 ( 1382، اعضای شورای عالی انقالب

 د انسجام و استناد

کارهای اصالح و ارتقاء فرهنگ جامعه به ارائه راهباید بتواند درباره چیستی و چگونگی ، مدیریت فرهنگی 
تواننید در عرصیه عمیل    گسیخته باشیند نمیی  مقطعی و ازهم، اگر پراکنده، این راهکارها. کالن دست یابد
بیرای رعاییت   . بنابراین یکپارچگی و انسجام از اصول و شرایط الزم برای این مهیم اسیت  ، کارساز باشند
یابی به راهبردهای اساسیی و راهکارهیای کالنیی اسیت کیه      های دستشتنقیح مناط و رو، اصل استناد
 . یند خواهد بودآنتیجه این فر

 : فرماینددر رابطه با اصل انسجام مقام معظم رهبری می

هیای گونیاگون دولتیی و غیردولتیی در     دهی و انسجام بخشجهت، گیریجهت، فرهنگ کشور کالً به یک نظم»

 (  www. isna. ir، 1381، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی) «.باب فرهنگ احتیاج دارد
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 هی مراتب تکام 

نقشیه اصیالح فرهنیگ    ، یافتیه اسیت  های تکاملمدیریت فرهنگی امری ذو مراتب و دارای مراحل و گام
یکپارچگی ، گفته و برخورداری از جامعیتپیشبلکه ضمن رعایت اصول ، و دفعی باشد طرفهتواند یکنمی

و در طراحی هر مرحلیه و نتیایج و بازخوردهیای     مرحله ارائه گرددبهو انسجام طرحی است که باید مرحله
 ( .19ص ، 93، شفیعی فنی، صمدیان) .آمده از مراحل پیشین به کار گرفته شوددستبه

آزمایشی طرح توصییه شیود و پیس از حصیول اطمینیان      اجرای ، ممکن است در نخستین مرتبه و مرحله
 . اجرای آن تعمیم یابد، شده استنسبی از درستی و کارآمدی طرحی که ارائه

تدریج عوض شود با عوامل تأثیرگذار بهفرهنگ یک ملّت را می»: فرمایندباره میمقام معظم رهبری دراین

 ( 1383، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگیبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ) «.کرد

 راهکارهای تقویت مدیریت فرهنگی -5

 : ازجمله، اندمقام معظم رهبری راهکارهای اساسی برای تقویت مدیریت فرهنگی مدیران ارائه داده

های سیاسی همه آحاد ملت و بخصوص مسئوالن کشور بایید نعمیت   ها و شخصیتاتحاد و وحدت گروه»

ق و همدلی را ی که خدای متعال آن را به ما ارزانی داشته ی برای خود حفظ کنند و آن را بیه   وحدت و اتفا
این احساس باید احساس ، ها در نظر مردم وقعی دارددر میان کسانی که حرف و جایگاه آن. خطر نیندازند
معظم انقیالب   بیانات رهبر) «.تر بشوندبه یکدیگر نزدیک، های تفرق غلبه کنندها و مایهبر تفرق، مسلط باشد

 ( 25/9/1380، اسالمی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران

 الف تعیین مرزهای دوستی و دشمنی

 : فرمایندمی مقام معظم رهبری در این رابطه

کننید  توانند فاصله بین خودشیان را کیم   برادران انقالبی هر چه می، کنم برادران مسلمانمن توصیه می»

امیا فاصیله را بیا    ، علیه یکدیگر جوسازی و فعالییت نکننید  ، باهم دوست و رفیق باشند باهم همکار باشند
ها این است که بیاییید مرزهیای جدیید و نیویی را تعرییف      حرف من خطاب به جناح، ها زیاد کننددشمن
 ( 24/08/97، معظم انقالب اسالمی در اجتماع بزر  مردم اراک بیانات رهبر) «.کنید

 های اسالمیب تقویت ایمان و ارزش

 : فرمایندمی مقام معظم رهبری در این رابطه

... هیای اصیلی اسیت   نفس مسئوالن و مدیران فرهنگی جامعیه یکیی از پاییه   شجاعت و اعتمادبه، ایمان»
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بیانیات رهبیر   ) ...درک و تأمین کنند، نیازهای مردم را بفهمند. مسئوالن باید به وظایف خودشان عمل کنند

تان ایین اسیت کیه ایمیان و امیید و      شما مسئوالن وظیفه( .11/8/97، معظم انقالب اسالمی در دیدار با پاسداران

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دییدار بیا مسیئوالن و کیارگزاران نظیام جمهیوری       ) «.اطمینان را مستحکم کنید

 ( 10/4/1378، اسالمی

 شمنج مراقبت از نفوذ د 

 : فرمایندمی مقام معظم رهبری در این رابطه 

اآلن هیم هییچ   ... کنم که مراقب فریب دشمن باشندمدیران و مسئوالن نظام خواهش می، هامن از همه گروه»

امیا گیاهی بیه    ، شکوه از کسانی است که بایستی افکار میردم را جهیت بدهنید   ، ی از مردم نیستا گله و شکوه

 (  26/1/79های نماز جمعه تهران بیانات مقام معظم رهبری در خطبه) «...کنند و یا آشنا نیستندنمیوظایفشان عمل 

هیایی ییا از روی عنیاد و غیرض و ییا از روی      دسیت  کدام از ما مسئوالن نظام نباید اجازه بدهیم کههیچ
بیانات در دیدار بیا اعضیای   ) .نمایندها تقسیم در یکپارچگی ملت تفرقه ایجاد کنند و مردم را به دسته، جهالت

 ( 1/12/79مجلس خبرگان 

 د تهدیدشناسی

 : فرمایندمی مقام معظم رهبری در این رابطه

گزینش بهترین راه برای کشور و ملت و نظام وظیفه ، شناختن واقعیت است، اولین وظیفه نخبگان کشور»

بگویند نیه هییچ تهدییدی متوجیه     ، ندانندبعضی ممکن است هیچ تهدیدی را متوجه نظام . نخبگان است
نه بیه  ، بخشی از نظام بداننداما آن را متوجه به یک، بعضی ممکن است تهدید را قبول کنند، نظام نیست

، بعضی نیز ممکن است تهدید را جدی بداننید ، همه نظام و خود را خارج از آن بخش مورد تهدید بپندارند
ها غلط است تهدید هست متوجه به همه همه این راه، ی گمان کنندخواهحل آن را تسلیم و پوزشاما راه

بیانیات رهبیر معظیم    ) «...هم حفظ و افزایش عناصر قدرت در درون نظام اسیت حل آن راه... نظام هم هست

 ( 27/12/1380انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 

کار و حرکت و تالش است اگر فرماندهان و مسئوالن خوبی بیاالی  ملت ما نشان داده آنجایی که جای »

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان در ) «.خواهد توانست کارهای بزر  را به انجام برساند، سر او باشند

 ( 1/2/79، مصلی بزر  تهران
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 : گیرینتیجه

تر و پویاتر خواهید  باشد جامعه و سازمانی منسجمتر تر و قویهر جامعه و سازمانی که دارای فرهنگ غنی
فرهنگ دینی و . باشندشدت متعهد میدر فرهنگی گویا همه افراد جامعه یا سازمان به آن فرهنگ به. بود

شیوه مدیریت هر جامعیه . ها و نمادهای کامل و صحیح باشدارزش، قوی فرهنگی است که دارای مبانی

بینیی  تناسب جهانهر نظام مدیریتی به، شودشناسی آن جامعه مربوط میبینی و انسانتناسب جهانای به
ها هستند که نظامی را گیرد و همین آفتهای متفاوتی قرار میدر معرض آفت و آسیب، حاکم بر آن نظام

هایی که از فرهنیگ دینیی و غنیی    جوامع و سازمان. نمایددرنهایت متالشی می، ناکارآمد و فرسوده کرده
رسیدن به فرهنگ متعالی . ار نباشند در ایام حیات خود اثربخشی و موفقیت الزم را نخواهند داشتبرخورد

های دینی مدیران و مدیریت فرهنگی صحیح درگرو ارکان و مبانی مدیریت فرهنگی دینی است و ویژگی
ند ازجمله نظریات علمای ارزشم های دین مبین اسالم واساس ارزش فرهنگی و راهکارهای تقویت آن بر

 .  مقام معظم رهبری و سایر علما و اندیشمندان است

 : فهرست منابع

 هاسخنرانی: الف

 . 25/9/1380، معظم انقالب اسالمی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران بیانات رهبر

 . 24/08/97، معظم انقالب اسالمی در اجتماع بزر  مردم اراک بیانات رهبر

 . 11/8/97، بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با پاسداران

 . 10/4/1378، معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی بیانات رهبر

 . 26/1/79های نماز جمعه تهران بیانات مقام معظم رهبری در خطبه

 . 1/12/79بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان 

 . 27/12/1380بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی 

 . 1383، بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

 . 1/2/79، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان در مصلی بزر  تهران

 . 8/6/1375، ی هیئت دولتبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضا

 . www. isna. ir، 1382، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب

 . www. isna. ir، 1385، های استان سمنانبیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه

 . www. isna. ir، 1381، عالی انقالب فرهنگیبیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای 

 . www. isna. ir، 1383، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی

 . www. isna. ir، 1383، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگ
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 . 19/04/1374، روزنامه جمهوری اسالمی

 . 12/5/1372در ، بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی

 مجالت: ب

 . 81شماره ، فصلنامه پیام( 1385) ،شناسی مدیران فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبریآسیب .1

 . انتشارات لوح محفوظ، موفق مدیر (،1379) ،جعفر، رحمانی، علی، باقی نصرآبادی .2

 . موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، تهران (،1379) ،خصائص مدیران فرهنگی، محمد، حبیبی .3

 . انتشارات امام عصر، قم (،1382) ،مدیریت فرهنگی، محمدعلی، حاجی ده آبادی .4

سیاسیی سیتاد   اداره ، تهیران  (،1379) ،کیوثر والییت  ، های سیاسی در کالم مقام معظیم رهبیری  رهیافت .5
 . فقیه در سپاهنمایندگی ولی

 . 5ج ، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،1376) ،حدیث والیت، دفتر مقام معظم رهبری .6

روانکاوی مفهوم مهندسی فرهنگی با تأکید بر دییدگاه مقیام معظیم    ، علی، شفیعی فتحی، زهره، صمدیان .7
 . 103 ش، مجله علوم اجتماعی (،1393) ،رهبری

های مرکز پژوهش، علی هاشمی گیالنی: ترجمه (،1372) ،ای مدیران فرهنگیآموزش حرفه، پیتر، رمولینی .8
 . بنیادی

، تهیران  (،1379) ،کارآمدی سیاست دفاعی از دیدگاه مقام معظیم رهبیری  ، اسماعیل، منصوری الریجانی .9
 . بسیج، سازمان تحقیقات خودکفایی، مرکزنشرفرهنگی آیه

 هاسایت: ج
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