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آیندهنگاری وآیندهپژوهی هدایت میکند .این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر
تفکر و برنامهریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه»
که حضرت آیتاهلل خامنهای در آذرماه  6831مطرح فرمود ،موورد عنایوت قورار ترفتوه و
سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده اسوت و بوا
تکیه بر اصول و معیارهای برنامهریزی استراتژیک به تبیین آن همت تماشته ازاینرو ،مقاله
حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است .همچنوین دراداموه بوه نقود
بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده
و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.
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مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه

کليدواژگان :مديريت ،تحول سياسی ،نقشه جامع ،حوزه علميه.
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استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی.

مقدمه

اگر تحول سياسی به معنای دگرگونی و گشوود ففوان نوو در دانو هوا و رو هوای
سياسی است ،میتوا بنيا مديريت تحول در قلمرو سياسی در حوزه علميه را میتوا بر
سه امر مهم استوار دانست:
يکم ،چيستی و ماهيت مديريت تحول سياسی در حوزه علميه قم؛
دوم ،چرايی و فلسفه مديريت تحول سياسی در حوزه علميه قم؛
سوم ،چگونگی و سازوکار مديريت تحول سياسی در حوزه علميه.
اين مقاله متکفل بعد سوم است و در ف به تبيين اصول و توضيح مقوالت و مفاهيمی
که به نگار و ترسيم نقشه جامع مديريت تحول سياسی در حوزه علميه کمک مویکنود،
میپردازد.
اشاره
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نقشة راه اين مديريت برای تحقق مديريت تحول سياسی در حوزة علميه بايود ترسويم
شود؛ لکن بايد دانست نگار چنين نقشهای همانند موواردی چوو نقشوة جوامع علموی
کشور ،نقشة مهندسی فرهنگی کشور و نقشة اسالمیسازی دانشگاههوا و مراکوآ فمووز
عالی نيازمند ابآارها و امکانات فراوانی است که بيرو از رسالت اين پوووه اسوت؛ زيورا
نگار نقشة جامع مقولهای راهبردی است ،درحالیکه پووه حاضر مقولوهای نظوری و
بنيادی است .ازاينرو تنها مفاهيم و مقوالتی در اين نوشتار تبيين میشوند که در نگوار
اين نقشه نق اساسی دارند.
بررسي وضعيت كنوني حوزه علميه

55

بررسی وضعيت کنونی حوزه مهمترين پي نياز نقشة جامع مديريت تحول سياسوی در
حوزة علميه است .تا کنو وضعيت فعلی حوزه از حيث مديريت تحوول سياسوی و ابعواد و
گسترة ف مانند حجم و ميآا موفقيت در جامعهپذيری سياسی ،توليود فرهنوس سياسوی،
نظريه پردازی سياسی ،توليد متو و منابع سياسوی ،سياسوتورزی علموی و تربيوت کوادر
سياسی برای مناصب حکومتی ،ارتقای دان  ،بين و بصيرت سياسی ،نظوارت سياسوی و
اطالعرسانی روشمند و علمی در عرصة سياست به نماي در نيامده و پيمواي علمویای
دربارة ف صورت نگرفته است .اما اجماالً بايد دانسوت بوا توال هوای روحانيوا بصوير و
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مجاهدی چو فيتاهلل شهيد مدرس ،فيوتاهلل کاشوانی و شوهيد نوواف صوفوی در زموا
گذشته و به برکت انقالف اسالمی و روشنگریهای عالمانة امام خمينی ،فيتاهلل خامنهای،
فيتاهلل شهيد مطهری ،فيتاهلل طالقانی ،فيتاهلل شوهيد بهشوتی و ديگور بآرگوا نظوام و
روحانيت تفکر جدايی دين از سياست به حاشيه رانده شده است؛ بهگونهای که بدنوة حووزه
عموماً تلقی منفیای از سياست متشرعانه ندارد و برخی از شخصيتهای برجستة روحوانی
در مناصب حکومتی و سياستورزی اشوتاال دارنود؛ مراکوآ فمووز عوالی دانشوگاهی در
بعضی از نهادها و مراکآ حوزوی به فموز علوم سياسی از مقطع کارشناسوی توا دکتوری
میپردازند؛ پووه های سودمند و پرحجمی دربارة مقوالت سياسی بهويوه انديشة سياسی
مسلمانا در قالب پايا نامه و طرحهای تحقيقاتی به ساما رسيده است؛ دفاتر ،معاونتها
و مديريتهای سياسی در پارهای از نهادهای وابسته به حوزه تأسوي شوده کوه بوا تهيوة
کتاف ،نشريه ،خبرنامه و صدور بيانيه و برگآاری نشستهای سياسی به تحليول حووادو و
رخدادهای سياسی داخلی و خارجی و گاه موضعگيری سياسی میپردازند و چه بسا در ايام
انتخابات ملی به حمايت از افرادی میپردازند.
با اين اوصاف ،هنوز هم کسانیاند که نه برداشت درستی از مديريت تحوول دارنود ،نوه
با سياست و مديريت تحول سياسی ،قرابتی احساس میکنند؛ اينوا مویپندارنود موديريت
تحول باعث ازبينرفتن استقالل حوزه میگردد و حوزههای شيعی را مانند حوزههای اهول
سنت به حکومتها وابسته می کنود ،گذشوته از فنکوه فعاليوت سياسوی و موديريت تحوول
سياسی از منظر عدهای از اينا مااير با معنويت و تقواست و موجب سياستزدگی حووزه و
تبديل ف به پايگاه گروههای سياسی مویشوود و هنجارهوای سولا صوالح را دسوتخو
نابسامانی میسازد .افآو بر ف  ،تفکر جدايی دين از سياست ،امروز با رويکرد جديدی بوه
صحنه بازگشته و تايير پايگاه داده است و اينبار ياران را به جای جريا سنتی از طيوا
تجددگرای تجديدنظرطلب برگآيده و شعار را جدايی دين از دولوت و ديون از حکوموت
قرار داده است.
حضرت فيتاهلل خامنهای در ديدار با طالف ،فضال و اساتيد حوزة علمية قم ،با توجه به
شبهههای يادشده و برای رفع نگرانی کسانیکه تلقی صحيحی از تحوول ندارنود ،گوشوآد
کرد که تحول «تايير خطوط اصلی حوزههوا» نيسوت ،بلکوه تحوول بوه معنوای «حرکوت
نوبهنوی اجتهادی و محتوايی» است و افآودند« :ممکن است يک معنای غلطی از تحوول
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اراده بشود و فهم بشود کوه حتمو ًا بايود از ف پرهيوآ کورد .تحوول بوه معنوای رهواکرد
شيوههای سنتی بسيار کارفمد در حوزه در تعليم و تعلم و تبديل اين شيوهها به شويوههوای
رايج دانشگاهی امروز نيست؛ اينچنين تحول و تايير و دگرگونیای غلط اندر غلوط اسوت؛
اين عقبگرد است» (آیةاهلل خامنهای.)9832/7/92 ،
همچنين ايشا در برابر اين سخن که «اگر حووزههوای علميوه وارد مسوالل جهوانی،
مسالل سياسی ،مسالل چالشی نمیشدند ،اين قدر دشمن نمیداشتند و محترمتور از اموروز
بودند» ،میفرمايد اين احترام صوری و گاه اهانتفميآ و تحقيرکننده است و مستدالً بوه رد
ف میپردازد:
اوالً حاشيهنشينشدن حوزة علمية قم و هر حوزه علمية دیگري به حذفشددن
می انجامد .وارد جریانات اجتماع و سياست و مسائل چالشینبدودن بدهتددری
بهحاشيهرفتن و فراموششدن و منزويشدن میانجامد.
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ثانياً اگر روحانيت میخواست در حاشيه و پيادهرو حركت كند و منزوي شدود
دین آسيب میدید.
ثالثاً اگر حضور در صحنه موجب تحریك دشمنیهاست این دشمنیها در یك
جمعبندي نهایی مایه خير است؛ آن دشمنیهاست كه غيرتهدا و انگيدزههدا را
تحریك میكند و فرصتهایی براي موجود زنده میآفریند.
رابعاً با بیطرف ماندن روحانيت در مسائل چالشیِ اساسی موجب نمیشود كده

دشمن روحانيت و دشمن دین هم بیطرف و ساكت بماند (همان).

طبيعی است اذعا به فنچه دربارة وضعيت کنونی حوزه از حيث مديريت تحول سياسی
گفته شد ،در گرو مسلم فرضکرد چند امر است:
 .5فعاليتهای فموزشی ،پووهشی و ترويجی پراکندة موجود در حوزه ضابطهمند نيستند
و در مسير مديريت تحول سياسی ساماندهی نشدهاند.
 .1ميآا سودمندی برخی از فعاليتهای فموزشی و پووهشوی انجوامشوده يوا در حوال
انجام ،معلوم نيست و چه بسا در اين روند ،حوزه در حجم و ابعاد زيادی بوه مصورفکننودة
دان های غربی تبديل شده باشد؛ درحالیکه يکی از مهمتورين ابعواد و اهوداف موديريت
تحول سياسی ،توليد فرهنس و دان سياسی و بومیسازی مفاهيم و مقوالت اين سواحت
است.

 .9مراکآ فموزشی سياسی وابسته به نهادهای حوزوی تا کنوو مودعی انجوام فعاليوت
راهبردی مانند توليد دان سياسی بومی و فعاليت کاربردی نظير تربيت کادر سياسی برای
مناصب حکومتی نبوده و چنين رسالتی هم برای خود تعريا نکردهاند.
 .4پايگاه اطالعرسانی تحليلی الکترونيکی يوا مکتووبی کوه از جايگواه حووزه در قبوال
تحوالت و وقايع دنيای سياست به هودايتگری ،جامعوهپوذيری و فرهنوسسوازی سياسوی
بپردازد و به تعبير مقام معظم رهبری در مسالل اساسی دنيای سياست «نعوم وال» داشوته
باشد ،وجود ندارد.
بنابراين بايد در کنار داشتههای ارزشمند پي گفته به ناداشتهها و خألهوای کنوونی در
حوزة امروز نيآ فگاه بود و در سياستگذاری و برنامهريآیهای مديريت تحول سياسوی فنهوا
را لحاظ کرد.
تبيين و توضيح مفاهيم و مقوالتی که دارای نق کليودی در ايون عرصوهانود ،بورای
نگار و دستيابی به نقشة جامع مديريت تحول سياسی در حوزة علميوه کوه چگوونگی و
سازوکارهای تحقق مديريت تحوّل سياسی را بر عهده دارد ،ضروری است.
 .1تعيين مأموریت و چشمانداز مدیریت تحول سياسي

از نظر منطقی ،نقطة فغاز بحث دربارة برنامهريآی استراتويک يا الگوی جامع موديريت
استراتويک بيانية مأموريت و سند چشمانداز است؛ مثالً وقتی از مديريت تحول سياسوی در
حوزة علميه سخن میرود ،بايد ابتدا مأموريت حوزة علميوه و سوپ سوند چشومانوداز ف
تدوين شود .در بيانية مأموريت سعی میشود به اين پرس پاسخ داده شود که ما بوه چوه
کاری مشاول هستيم؟ رسالت ما چيست؟ اما در سند چشمانداز به اين پرسو پاسوخ داده
میشود که ما میخواهيم چه بشويم؟ (دیوید ،9831 ،ص )971-978؛ به ديگور سوخن در
بيانية مأموريت در پی رسالت و فنچوه در حوال انجوام ف هسوتيم ،مویباشويم و در سوند
چشمانداز نقطة پايا فعاليت ترسيم میشود.
بنابراين سند چشمانداز حوزه در زمينة مديريت تحول سياسی در افق بيسوت سواله بوه
اين معناست که حوزة علميه در بيست سال فينده در سواحت فمووز  ،پوووه  ،تبليو و
تربيت نيروی انسانی سياسی و بهطورکلی در عرصههای سختافوآار ،نورمافوآار و نيوروی
انسانی سياسی چه جايگاهی خواهد داشت؟ بر اسواس چوه الگووی موديريتی (تمرکآگورا،
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نقشة جامع مدیریت تحول سياسي
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مشارکتگرا يا نيمهمتمرکآ و نيمهمشارکتی) اداره خواهد شد؟ چه وضعيتی با جامعة هودف
(مردم مسلما و نظام اسالمی) در بعود ملوی ،منطقوهای و جهوانی برقورار خواهود کورد؟
موقعيت نظام پاسخهای سياسی با نظام نيازهای سياسی در ساحتهوای گونواگو چگونوه
خواهد بود؟
الف) ویژگيهاي بيانية مأموریت مطلوب
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بيانية مأموريت دستکم بايد دارای هفت ويوگی اصلی باشد :بيانگر باورهوا ،ارز هوا،
فرزوها و اولويتهای اخالقی سازما باشد؛ سازما را از سازما های مشابه متموايآ سوازد؛
بدو ابهام و قابل درك به نگوار درفيود و از فراگيوری الزم برخووردار و از محودوديت
فسيبرسا در اما باشد؛ ماهيت و دامنة فعاليتهای سوازما را مشوخن نمايود؛ طيوا
فعاليت از نظر محصوالت (بروندادها و دروندادها) ،خودمات و بوازار عرضوة محصووالت را
نشا دهد؛ جايگاه منابع انسوانی و فنواوری موورد اسوتفاده در سوازما را مشوخن کنود؛
ذینفعا  ،مخاطبا و متقاضيا محصوالت و خدمات ارالوهشوده را معلووم سوازد (هماان،

ص.)931-963
ب) ویژگيهاي چشمانداز اثربخش

چشمانداز اثربخ نيآ دستکم بايد دارای ش ويوگی اصلی باشد :وضوعيت سوازما
را در فيندة دور توصيا کند و نمايی قابل تصور از ف ترسيم نمايد؛ نمايانگر فوايد و منوافع
فتی باشد و بايد منافع بلندمدت و فوايد حاصله از ف را برای ذینفعا و سوازما نمواي
دهد؛ قابليت تحقق استراتويک داشته و هدفهای واقعی ف قابل حصول باشد؛ بوه ميوآا
کافی ،مشخن و به دور از ابهام باشد تا بتواند انگيآهففرينی کند؛ بدا سا دارای انعطواف
و نرم باشد که مديرا پيوسته قدرت ابتکار عمل متناسب با شرايط مختلا را در دسوت
داشته باشند؛ بهسادگی قابل انتقال و تفهيم به ديگرا باشد توا بتواننود بوا سوهولت بوا ف
ارتباط برقرار کنند (کاتر ،9836 ،ص.)911-911
ج) پيشنياز نگارش بيانية مأموریت و سند چشمانداز
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چهار امر حداقل برای نگار اسناد باالدستی حوزة علميه در سواحت موديريت تحوول
سياسی يعنی بيانية مأموريت و سند چشمانداز ،به عنوا پي نياز الزم است که عبارتانود
از :شناخت مفهومی رهنمودها و ديدگاههای امام خمينی و فيتاهلل خامنهای دربارة اهوداف،
ضرورت ،مبانی و ابعاد و گسترة تحول سياسی در حوزة علميه؛ شناخت پيشينة ديدگاههوا و
خواستههای امام خمينی و فيتاهلل خامنهای دربارة تحول سياسی در حوزة علميه ،پوي از

انقالف اسالمی تاکنو ؛ رصد ،شناسايی ،استخراج و طبقوهبنودی فرموا هوا ،توصويههوا و
ديدگاههای مراجع بآرگ و عالما نواندي همافق و همانودي اموام خمينوی و فيوتاهلل
خامنهای مانند فيات شهيد سيدمحمدباقر صودر ،شوهيد مطهوری ،شوهيد بهشوتی و ديگور
فرزانگا دربارة ساحتهای گوناگو مديريت تحول و تحول سياسی ،برای غرابوتزدايوی،
همپوشانی و تکميل و تحليل مباحث اين دو شخصيت ژرفاندي در ابعاد ملی ،منطقهای
و بينالمللی؛ « ارالة مدل مفهومی الگوی تحول سياسی از مجموع ديدگاههای پي گفته.
طبيعتاً پ از طی اين مراحل میتوا با بهرهگيری از تجارف سوودمند نظوام اسوالمی در
نگار سند چشمانداز به تنظيم بيانية مأموريت و سند چشمانداز مديريت تحوول سياسوی
در حوزة علميه تراز تشيع و انقالف اسالمی پرداخت.
 .2تجزیه و تحليل محيطي (فرصتها و تهدیدها)
سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزۀ علمیه

فرصت ها و تهديدهای هر سازما  ،رويدادها و روندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
بومشناسی ،محيطی ،سياسی ،قانونی ،دولتی ،فناوری و رقابتی است که میتوانند به ميآا
زيادی در فينده به سازما سود يا زيا برسوانند .فرصوتهوا و تهديودها معمووالً خوارج از
کنترل سازما اند؛ ازاينرو فنا را «عوامل خارجی» نيآ موینامنود و گواه واژة «خوارجی»،
پسوند فرصتها و تهديدها فورده میشود.
بروز فاجعة ملی (مانند جنس ،سيل و زلآله) ،جابهجايی جمعيت ،تصوويب يوک قوانو ،
کاه ارز واحد پول ،انقالف در رايانوههوا ،فنواوری زيسوتی (بيوتکنولووژی) ،تاييور در
نگر ها و ارز های کوار ،کشوا فضوا ،بازيافوت ضوايعات ،افوآاي رقابوت بوه وسويلة
شرکت های خارجی يوا قودرت و تووا يوک شورکت رقيوب نمونوههوايی از فرصوتهوا و
تهديدهايیاند که سازما ها و شرکتها با فنها روبرو میشوند.
اصل اساسی مديريت استراتويک اين است که سازما هوا بايود بورای بهورهجسوتن از
فرصتهای خارجی و پرهيآ از اثرهای ناشی از تهديودهای خوارجی يوا کواه داد فنهوا
درصدد تدوين استراتویهايی برفيند.
تايير در فرصتها و تهديدها موجب میشود تقاضا برای محصوالت و بروندادها تاييور
کند و بقای بسياری از سازما ها تنها در گرو اين واقعيت است که فنها بتوانند فرصتهوا و
تهديدهای موجود در محيط خارج را شناسايی و از فرصتها بهورهبورداری نماينود و بورای
گريآ از تهديدها چارهانديشی کنند .شناسايی و ارزيوابی فرصوتهوا و تهديودهای خوارجی
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باعث می شود که سازما بتواند برای خوود موأموريتی تودوين نمايود ،بورای دسوتيابی بوه
هدفهای بلندمدت استراتویهايی طرحريآی کند و برای دستيابی به هودفهوای سواالنه
سياستهايی در نظور بگيورد (دیویاد 83 ،9831 ،و  86و  .491رحماان ررتا ،9831 ،
ص .)847بدين دليل ،شناسايی و نظارت و ارزيابی فرصتها و تهديدها میتوانند موقعيوت
ارزيوابی عوامول خوارجی

سازما را تضمين نمايند .استراتويستها با اسوتفاده از مواتري
 5EFEبه ارزيابی فرصتها و تهديدها میپردازند.
فرصتها و تهديدهای سازما روحانيت و حوزة علميه از حيث مديريت تحول سياسی
نيآ بايد شناسايی ،نظارت و ارزيابی شوند تا از رهگذر ف بتوا اسوتراتویهوای مناسوب را
طراحی و تدوين کرد .حوزة علميه از حيوث موديريت تحوول سياسوی دارای فرصوتهوا و
تهديدهای خارجی بسياری است که به بيا مهمترين فنها بسنده میشود.
الف) مهمترین فرصتها و تهدیدهاي خارجي حوزة علميه
سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39
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فرصتها و تهديدهای بسياری در عرصههای خارجی برای حوزه علميه وجود دارند که
میتوانند فضای سياسی حوزه علميّه را تحت تأثير قرار داده ،تحوّل در ف را تحوتالشوعاع
خود قرار دهند؛ ازاينروی در فغاز برخی از فرصتها مورد عنايت قرار میگيورد و در اداموه
تهديدهای ف بهاختصار از نظر میگذرد:
اوّل :فرصتهايی که میتوانند برای حوزه علميه در اين عرصه وجود داشوته باشوند ،از
قرار ذيلاند:
و پيروزی انقالف اسالمی ايرا و ارتقای جايگاه رسمی روحانيت و تنوع انتظارات ملی،
منطقهای و جهانی از حوزة علميه؛
و حاکميت نظرية واليت فقيه مبتنی بر مشروعيت فسمانی و مقبوليت زمينی به عنووا
فلسفة سياسی اسالم و اقتضالات ف در دنيای امروز که میتوا ف را جديودترين نظريوة
حکومتی دورا معاصر دانست؛
و همآمانی و تقار مديريت تحوول سياسوی در حووزة علميوه بوا سويطره و فراگيوری
مقوالتی چو مديريت استراتويک ،تفکر استراتويک و برنامهريوآی اسوتراتويک در دنيوای
معاصر؛
و توقع نظام اسالمی از حوزة علميوه بورای تربيوت رهبورا و کوادر سياسوی انقوالف
1. External Factor Evaluation (EFE) Matrix.

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزۀ علمیه

اسالمی ،جهت احراز مناصب حکومتی و نظريهپردازی؛
و فعالبود جامعة سياسی ايرا امروز و مسوووليت روحانيوت در قبوال ف (مأموريوت
جامعهپذيری سياسی)؛
و تسهيل تعامالت و ارتباطات فموزشی ،پووهشی و تبلياوی حووزه بوا جهوا اسوالم و
جامعة جهانی و انتقال و تبادل تجربيات دوجانبه و چندجانبه؛
و ورود دان فموختگا دانشگاهی به حوزة علميوه و فوراهمشود امکوا تحصويالت
دانشگاهی برای حوزويا و فشنايی فنا با دان  ،فناوری و مهارتهای نو ،بهويووه دانو
سياست؛ گرچه بايد بدين نکته اذعوا داشوت کوه ايون مقولوه ،هموا سوا کوه فرصوت
سودمندی است ،میتواند تهديدی به شمار فيد؛
و فمادگی رهبری و نظام اسالمی برای حمايت و ارالة کمکهای موادی و معنووی بوه
حوزة علميه جهت تحقق مديريت تحول سياسی؛
و تايير در ايستارها و نگر های موردم بوه روحانيوت در مقايسوه بوا قبول از انقوالف
اسالمی؛
و امکا جذف منابع مالی و تأمين بودجههای کال به يمن نظوام جمهووری اسوالمی
ايرا برای توليد و تهية نرمافآار ،سختافآار و بهکارگيری منابع انسانی مورد نياز موديريت
تحول سياسی.
دوم :به موازات فرصتهای برای حوزه علميه تهديدهايی نيآ بورای ايون حووزه وجوود
دارند که عبارتاند از:
و تووريآهکرد شبهة جدايی دين از سياست و دين از دولت توسط مخالفوا و رقيبوا
روحانيت و تأثيرگذاری ف بر اليههايی از اين طبقه؛
و حجم گسترده شبههافکنی جريوا هوا و رسوانههوای درو مورزی و بورو مورزی در
ساحتهای مختلا دينی؛ بهويوه در حوزة کارفمودی نظوام دينوی و توانوايی روحانيوت در
نظامسازی اجتماعی؛
و چال مردمساالری با دينساالری و دوگانهانگاشتن اين دو حوزه؛
و ارز دانستن غيرسياسیبود روحانی و تبلي و تووريآهنمود ف توسط جريا هوای
روشنفکری (دينی و عرفی) و روحانيا سياستگريآ يا بريده از سياست؛
و تأثير دان های سکوالر بر حوزويا دان فموختة دانشگاهها بهويووه در دانو هوايی
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چو سياست ،اقتصاد ،مديريت ،روا شناسی ،جامعهشناسی و فلسفة غرف؛
و حکومتیديد روحانيا سياسی توسط عدهای از مردم و خدشه در مرجعيت سياسوی
و تأثيرگذاری فنا بر تودة مردم؛
و تندروی برخی از جريا های سياسی بيرو از حوزه و بازتواف منفوی ف در سوازما
روحانيت؛
و تبلياات منفی امپرياليسم خبوری عليوه حووزه و نهواد روحانيوت بوه عنووا يکوی از
نمادهای برجستة جنس نرم؛
و تربيت کادر سياسی مناصب حکومتی توسط دانشگاههای داخول و خوارج کشوور کوه
عمدتاً بر اساس مبانی سکوالر صورت میگيرد؛
و سرمايهگذاری کال مخالفا دين و روحانيت بورای تربيوت و فمووز جريوا هوای
فلترناتيو (جايگآين) و حمايت همهجانبه از فنها.
ب) تجزیه و تحليل عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف)
سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39

هر سازما در قلمرو واحدهای وظيفهای خود دارای قووت و ضوعفی اسوت و در هوي
سازمانی قوت و ضعا همة دواير و واحدها يکسا نيست .نقاط قووت و ضوعا داخلوی در
زمرة فعاليتهای قابل کنترل سازما قرار میگيرند که سازما فنها را بوه شويوهای بسويار
عالی يا بسيار ضعيا انجام مویدهود .يکوی از فعاليوتهوای اصولی و ضوروری موديريت
استراتويک اين است که نقاط قوت و ضعا دواير و واحدهای سازما را شناسايی و فنها را
ارزيابی کند .سازما ها میکوشند استراتویهايی را به اجرا درفورند که نقواط قووت داخلوی
تقويت شود و ضعاهای داخلی برطرف گردد يا بهبود يابد.
نقاط قوت و ضعا سازما را بر اساس «اهداف تعريواشوده» و «موجوديوت و علوت
هستی سازما و نه عملکرد ف «در مقايسه با وضع سازما های رقيب» مویتووا تعيوين
کرد( .دیوید ،9831 ،صص 87 ،86و  .)431استراتويستها با اسوتفاده از مواتري ارزيوابی
عوامل داخلی  5IFEبه ارزيابی نقاط قوت و ضعا داخلی میپردازند.
نقاط قوت و ضعا داخلی حوزة علميه و سوازما روحانيوت از حيوث موديريت تحوول
سياسی نيآ بايد شناسايی ،نظارت و ارزيابی شوند توا از رهگوذر ف بتووا اسوتراتویهوای
مناسب را طراحی و تدوين کرد .حوزة علميه از حيث مديريت تحول سياسوی ،دارای نقواط
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1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix

قوت و ضعا داخلی فراوانی است که به ذکر مهمترين فنها بسنده میشود.
اوّل :برخی از قوّتهايی که میتواند وجود داشته باشد عبارتاند از:
و اقبال قاطبة حوزويا بهويوه نسل جوا از نظرية مديريت تحول و عالقهمندی فنوا بوه
تحول و بالندگی (خبرنامة تحليلی تحول ،9837 ،ص )48-41؛

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزۀ علمیه

و وجود منابع غنی و گرانبهای دينی برای بهرهبرداری در حوزههای مختلا معرفتی؛
و تجربة اجتهاد ژرف و توانمند هآارسالة شيعه و قدرت استنباط حوادو نوپديد؛
و انبوه مدرسا  ،پووهشگرا و مبلاا دينی فشنا با اقتضالات دنيای امروز؛
و حضور تعداد قابول تووجهی روحوانی استراتويسوت و فشونا بوا موديريت و برناموهريوآی
استراتويک در حوزه؛
و تجربه علمی و اجرايی در دورا مبارزه با رژيم پهلوی و رويارويی با جريا های سياسوی
ضد يا مخالا انقالف اسالمی و سالهای مديريت پ از انقالف و حضور در جايگاههوای
حساس نظام اسالمی؛
و فرهيختگی ،نظمپذيری ،ارتقای سطح انديشه و کاستهشد از ميوآا تعصوب ،تصولب و
سنتگرايی در اساتيد و فضالی حوزه؛
و انتظامبخشی و ساما دهی به پارهای از اقدامهای اصالحی سودمند در سالهای پو از
انقالف اسالمی در حوزه مانند رشتههای تخصصی ،انجمنهوای علموی و غيوره از جملوه
انجمن مطالعات سياسی؛
و تأسي دفاتر ،معاونت و مديريتهای سياسی در برخی از نهادها و مراکآ حوزوی؛
و شکلگيری دانشگاهها و مراکآ فموز عوالی دانشوگاهی در برخوی از مراکوآ حووزوی و
تدري و تحقيق دربارة مقوالت و موضوعهای سياسی.
دوم :به موازات نقاط قوّتی که میتواند برای حوزه علميه در داخل وجود داشته باشد ،نقواط
ضعفی نيآ برای ف متصوّر است که برخی از فنها میتواند از قرار ذيل باشد:
و دشواری دستيابی به زبا و مفاهيم مشترك در عرصهی مديريت تحول سياسی؛
و تمايل بخ قابل توجهی از روحانيت به فعاليتهای شخصی و درو گرايی؛
و غلبه رهيافت فردی بر فقه ،اخالن و عقايد؛
و عدم هماهنگی بخ عظيمی از متو درسی حوزه با نيازهای جامعة هدف؛
و وجود اليههايی از تفکر جدايی دين از سياست در حوزه؛
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فنها در دشوواری

و تعدد مراکآ تصميمگيری مانند بيوت مراجع عظام تقليد در حوزه و نق
تصميمگيری؛
و فراوانی تحصيلکردگا دان های جديد در حوزه با مايههای اندك از معارف دينی؛
و ورود روحانيت به باندبازیهای سياسی و فسيمگی از رهگذر تن های سياسی؛
و فاصلهگرفتن روحانيت از مردم نسبت به قبل از انقالف اسالمی به علت مشاغل اجرايوی
و اشتاال در مراکآ پووهشی؛
و ضعا تعامل روحانيت با نسل جوا و اراله پاسخهای کهنه به پرس های نو.
 .3تعيين اهداف ،تدوین و انتخاب استراتژي

سال هفدهم /شماره شصت و پنجم  /بهار 39

اوّل .اهداف :از منظر مديريت استراتويک دو گونه هدف مورد نظر است .برخی اهوداف
هدفهای بلندمدتاند که سازما میکوشد در تأمين مأموريت خود ف را بوه دسوت فورد.
مقصود از دورة بلندمدت دورهای بي از يک سال است .اهميت اين اهداف ازف روست که
تعيينکنندة مسير سازما اند .فنها به سوازما کموک مویکننود توا ضومن ارزيوابی خوود،
همافآايی نموده ،اولويتها را تعيين کند و امور را هماهنس سازد .هدفهای بلندمدت بايود
به صورت کمّی قابل سنج  ،واقعی ،قابل درك ،چالشگر ،دارای سلسلهمراتب سوازمانی و
قابل دستيابی باشند .برخی اهداف هدفهای ساالنه و کوتاهمودتانود کوه سوازما بورای
رسيد به هدفهای بلندمدت بايد به فنها دست يابد؛ اين اهداف مانند هدفهای بلندمدت
بايد قابل سنج  ،چالشگر ،واقعی ،سازگار با ساير هدفها و اولويتبنودیشوده باشوند .در
صحنة اجرای استراتویها هدفهای سواالنه از اهميوت خاصوی برخوردارنود؛ درحوالیکوه
هدفهای بلندمدت در تدوين اسوتراتویهوا دارای اهميوت ويووه هسوتند (دیویاد،9831 ،
صص 83 ،87و .)839
دوم .استراتویها :استراتویها ابآاریانود کوه سوازما مویتوانود بوه وسويله فنهوا بوه
هدف های بلندمدت خود دسوت يابود .برخوی از صواحبنظورا اسوتراتوی را «تشوخين
فرصتهای اصلی و تمرکآ منابع سازما در جهت تحقق منافع نهفتوه در ف » دانسوتهانود
(غفاریان وکيانی ،9837 ،ص  .)46پارهای ديگر در مفهووم اسوتراتوی توسوعه داده و ف را
«فرايند تعيين مأموريت ،مقاصد و هدفهای اساسی و بلندمدت سازما و پذير جريوا
اقدامات و تخصين منابع ضروری برای دستيابی به هدفهای ريآ سازما » تلقی کردهاند
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(حميدیزاده ،9831 ،ص .)3-1

به هر روی ،توجه همآما به استراتویها ،هدفهای بلندمودت ،مأموريوت سوازما و
بررسی اطالعات داخلی و خارجی سازما مبنايی را به دست میدهد که میتووا بور ف
اسواس ،اسووتراتویهووای قابوول اجوورا را شناسووايی کوورد و فنهووا را ارزيووابی نمووود .بنووابراين
استراتویهای گوناگو در ساية امور تصادفی عرضه نمیگردند؛ فنها از مأموريت سوازما ،
هدفهای بلندمدت و ارزيابی عوامل داخلی و خارجی نشوت میگيرند (دیویاد ،9831 ،ص
.)831-813
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در بحث مديريت تحول سياسی در حوزة علميه نيآ بايد پ از نگار بيانية مأموريت
و تعيين اهداف ،فرصوت هوا و تهديودهای خوارجی و نقواط قووت و ضوعا داخلوی و کوه
مهومترين فنها قبالً بيا شد و ارزيابی گردند و پ از بررسی تطبيقی ،اسوتراتوی مناسوب
تدوين گردد؛ فیالمثل اگر فرصت خارجی عبارت باشد از همآمانی و تقار مديريت تحول
سياسی در حوزة علميه با سيطره و فراگيری مقووالتی چوو موديريت اسوتراتويک ،تفکور
استراتويک و برنامهريآی استراتويک در دنيای معاصر و نقطة قوت داخلی عبوارت باشود از
حضور تعداد قابل توجهی روحانی استراتويست و فشنا با مديريت و برنامهريآی اسوتراتويک
در حوزه ،استراتوی تعيين شده و نتيجة ف دو گآينوه ايون خواهود بوود :اسوتفادة بهينوه از
استراتويستهای روحانی در برنامهريآیهای مديريت تحول سياسی در حوزه.
مثال ديگر اين است که اگر تهديد خارجی عبارت باشد از تووريآهکرد شوبهه جودايی
دين از سياست و دين از دولوت توسوط مخالفوا و رقيبوا روحانيوت و توأثيرگوذاری ف
براليههايی از اين طبقه و نقطة ضعا داخلی عبوارت باشود از وجوود اليوههوايی از تفکور
جدايی دين از سياست در حوزه ،استراتوی تعيينشده و نتيجة ف دو گآينه ،اين خواهد بود:
اولويت قرارداد رابطة ديون و سياسوت و ديون و دولوت در برناموهريوآیهوای فموزشوی،
پووهشی و تبليای مديريت تحول سياسی در حوزة علميه.
 .4الگوي مدیریت تحول سياسي

مهمترين الگوهای درخور اراله و بررسوی بورای موديريت تحوول سياسوی در حووزهی
علميه عبارتاند از:
الف) الگوي مشاركتگرا (شبكهاي)

شبکه مجموعهای از نقاط اتصال يا گرههای بههمپيوسته است .نقطة اتصوال يوا گوره
نقطهای است که در ف يک منحنی خود را قطع میکند .اما نقطة اتصال چه چيآی است،
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مشخصاً به نوع شبکههای مورد نظر بستگی دارد؛ مثالً شبکة جريا مالی جهانی از نقواط
اتصال بازارهای بورس و مراکآ خدمات جانبی پيشرفتة فنها تشکيل شده اسوت .در شوبکة
سياسی حاکم بر اتحاديهی اروپا شوراهای ملی وزيرا و کارگآارا بلندپاية اروپوايی نقطوة
اتصال محسوف میشوند (کارتلز ،9833 ،ص  .)311به بيا ِ ديگر شبکه نظوامی ارگانيوک
با ارتباطات تعرياشده و چندسويه است که متشکل از اليههای متوواز اموا غيورهم وز
میباشد و در قالب سلولهای اصلی شبکه و افراد حقوقی و احياناً حقيقی تأثيرگذار با يوک
مرکآ راهبری تعيين شده و البته با سازوکاری غيرمتمرکآ است .شبکه دارای ساختاری بواز،
پويا و نامحدود است که میتواند متناسب بوا شورايط و اقتضوالات پوذيرای سولولهوا (يوا
ريآشبکهها) ،واحدها و مأموريتها و فعاليتهای جديد باشد (طرح کليات الگوی مادیری

تبکهای کالن درتگاههای فرهنگی ،9833 ،ص.)3
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در الگوی مديريت شبکهای ،سياستگذاری ،تصميم سازی ،تصميمگيری و عمليوات بوه
صورت مشارکتی و غيرمتمرکآ با سازوکارهای مخصوص اعمال میشود .ايون الگوو دارای
ويوگیهايی است که مهمترين فنها عبارتاند از:
و دارای سازما دهی باز و ضعيا و ساختار هرمی؛
و دارای مديريت افقی و شبکهای در پهنا و ژرفا؛
و دارای قابليت تحولپذيری زياد در کوتاهمدت؛
و دارای ظرفيت باز در رواداری و تکثرگرايی فکری؛
و دارای سيستم نظارت و ارزيابی باز و غيرحجيم؛
و دارای نظام تصميمگيری متکثر ،گسترده و غيرفمرانه؛
و دارای سيستم اطالعاتی کامالً فعوال و درو گورا بوا هودف ايجواد ارتبواط سوازمانی
گسترده بين هستههای موجود در شبکه؛
و دارای ظرفيت نسبتاً مطلوف و پرانرژی در ايجاد جنب ها و ساختارشکنیهای اجتماعی؛
و دارای سيستم مورد پسند تحولخواها قدرت مردمی؛
و دارای نيروی انسانی با هويت جمعی عشق به فرما مشترك.
ب) الگوي تمركزگرا و آمرانه (عمودي)
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الگوی تمرکآگرا الگويی است که در ف  ،سياستگذاری ،تصميمسازی ،تصوميمگيوری و
عمليات به صورت فمرانه و از باال به پايين اعمال میشود .اين الگوو ،دارای ويوگویهوايی
است که مهمترين فنها عبارتاند از:

ج) الگوي نيمهمتمركز ـ نيمهمشاركتي (تركيبي)

الگوووی نيمووهمتمرکووآ و نيمووهمشووارکتی الگووويی اسووت کووه در ف  ،سياسووتگذاری،
تصميمسازی ،تصميمگيری و عمليات به صورت نيمهمتمرکآ و نيموهمشوارکتی (ترکيبوی)
اعمال میشود .اين الگو دارای ويوگیهايی است که مهمترين فنها ،عبارتاند از:
و دارای سازما دهی و ساختار نيمهمتمرکآ و نيمهمشارکتی؛
و دارای مديريت ترکيبی؛ در پهنا به صورت افقی و در ژرفا به صورت عمودی؛
و دارای قابليت تحولپذيری الزم در ميا مدت؛
و دارای ظرفيت نسبی در پذير تکثرگرايی فکری؛
و دارای سيستم نظارت و ارزيابی فعال و چند اليه؛
و دارای نظام تصميمگيری نسبتاً کم حجم ،توانمند و مشارکتجويانه بهويووه در حووزة
مديريت کال ؛
و دارای سيستم اطالعاتی غالباً فعال و نسبتاً برو گرا با هدف معرفی جايگاه و عملکرد
خود و ايجاد هماهنگی ستادی عناصر سيستمی داخلی و خارجی؛
و دارای ظرفيت مناسب در ايجاد جنب ها و ساختارشکنیهای اجتماعی؛
و دارای سيستم مورد پسند تحولخواها و قدرت رسمی و مردمی؛
و دارای نيروی انسانی با هويت ترکيبی از تعهد به سازما و عشق به فرموا مشوترك

(نيکمنش ،9837 ،ص .)7-6
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و دارای سازما دهی متمرکآ و ساختار فمرانه؛
و دارای مديريت فمرانه و عمودی در پهنا و ژرفا؛
و دارای قابليت تحولپذيری محدود در بلندمدت؛
و دارای ظرفيت بسته و ضدتکثرگرايی فکری؛
و دارای سيستم نظارت و ارزيابی فعال و چنداليه؛
و دارای نظام تصميمگيری نسبتاً توانمند و کمحجم؛
و دارای سيستم اطالعاتی غالباً فعال و برو گورا و متمرکوآ بوا هودف معرفوی دايموی
جايگاه و عملکرد خود در جامعه؛
و دارای ظرفيت محدود در ايجاد جنب ها و ساختارشکنیهای اجتماعی؛
و دارای سيستم مورد پسند دولتها و قدرت سياسی در جامعه؛
و دارای نيروی انسانی با هويت سازمانی و جايگاه همسنس با نوع فعاليت ايشا .
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الگوي مختار
5
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ويوگیهای بيا شده برای سه الگو مديريتی پي گفتوه ،ممکون اسوت در پوارهای مووارد
مناقشهانگيآ پنداشته شوند؛ زيرا فیالمثل ويوگیهوای بيوا شوده بورای الگووی موديريت
مشارکتگرا و شبکهای ،عمدتاً بر اساس مدل گرالخ 1،تبيين گرديدهاند که در موواردی بوا
ويوگیهای الگوی شبکهای کاستلآ تفاوت دارند؛ لکن اين ويوگیها بور روی هوم تصوويرِ
نآديک به واقعی از سه الگوی مديريتی ترسيم میکنند که موجب میشود فسا تور بتووا
دربارة اولويتداد به فنها در مديريت تحول سياسی در حوزة علميه داوری کرد.
با توجه به تصوير ارالهشده از سه الگوی پي گفته و با بررسی وضعيت کنونی حوزة علميه
و نگاهی به فيندة ف  ،چنين مینمايد که مناسبترين الگو برای موديريت تحوول سياسوی
ف  ،الگوی مديريت نيمهمتمرکآ و نيمهمشارکتی (ترکيبی) است؛ برای اينکوه دارای فوايود
الگوی مشارکتگرا و شبکهای و فوايد الگوی تمرکآگرا و عموودی اسوت؛ از سووی ديگور
فسيبها و کاستیهای اين دو را هم ندارد.
الگوی مشارکتگرای محو (شوبکهای) در حووزة علميوه قابول اجورا نيسوت؛ چوو
بهفسانی نمیتوا حوزهای را که تا کنوو بوه صوورت تمرکآگورا اداره مویشوده ،يکسوره
دگرگو ساخت .افآو بر ف  ،مشروعيت دينی چنين الگويی در مديريت حوزة علميوه نيوآ
جای تأمل دارد و در عمل هم پذير ف برای ارکا حوزه دشوار مینمايد .از ديگور سوو،
الگوی تمرکآگرای مح (عمودی) نيآ فاقد کارايی الزم و ناکارفمد است؛ زيرا بوه معنوای
نفی مشارکت بدنة حوزه و قاطبة روحانيت از نظام تصميمسازی و تصميمگيری است.
بنابراين به نظر میرسد مناسبترين الگوی مديريت تحول سياسوی در حووزة علميوه،
الگوی نيمهمتمرکآو نيمهمشارکتی است که ترکيبی از الگوی تمرکآگرا و مشارکتی است.
توضيح چگونگی و تبيين سازوکار تحقق مديريت تحوول سياسوی در حووزة علميوه بوا
9
تکيوه بوور مباحوث مووديريت اسوتراتويک ،تفکوور اسوتراتويک و برنامووهريوآی اسووتراتويک

 .1در پارهاي از آثار و منابع مدیریتی از این سه الگوي مدیریتی با عنوان سه سبك مدیریتی یاد شده
است و آنها را سبك ليبرال (مدیریت مشاركتی) سبك محافظهكار (مددیریت اقتدداري) و سدبك ميانده
شناساندهاند( .رضایيان ،9871 ،ص413ا.)499
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 .2مدل گرالخ براي جنبشهاي اجتماعی طراحی شده است.
 .3دو نوع برنامهریزي وجود دارد :الف) برنامهریزي جامع راهبردي و استراتژیك .ب) برنامهریزي

صورتبندی شده که اوالً جديدترين تجربيات دنيای دان مديريتاند و ثانيواً تعارضوی بوا
معارف و ارز های اسالمی ندارنود؛ چوه اينکوه در فمووزههوای دينوی بوه بهورهگيوری از
فرصتها و تجربههوا و توجوه بوه تهديودها و فسويبهوا و پرهيوآ از تعجيول در کارهوا و
شتافورزی در تصميمگيریها و بهکارگيری تدبير ،تعقل و بصيرت در امور و فينودهنگوری
تأکيد فراوا شده است که تنها به نقل دو روايت دراينباره بسنده میکنيم.
فرمود« :يا ابن مسعود اذا عَملْوتَ عموالً فاعَمَول بعلومع و عقولع و
 .5رسول اکرم
ايّاك و اَ تعملَ عمالً باير تدبيرع و علمع» :ای ابن مسعود ،هرگواه کواری را انجوام دادی از
روی علم و عقل انجام بده و بر حذر با از اينکه کاری را بودو فينودهنگوری و فگواهی
انجام بدهی (مجلسی ،9118 ،ج ،71ص999؛ طبرری ،9194 ،ص.)137

البالغه ،خطبة.)978
بسياری از اين اصطالحات و کليدواژههای مرتبط با موضوع اين تحقيق در منابع دينی
نيامدهاند؛ ولی میتوا مفاد و مضمو فنها را بوا فمووزههوای دينوی هماهنوس دانسوت و
مراعات اختصار در اين تحقيق فرصت بررسی بيشتر را نمیدهد.
درنهايت میتوا در اين خصوص به ديدگاههای فيتاهلل خامنهای اشاره کرد که هم با
ادبيات مديريت و برناموهريوآی اسوتراتويک سوخن مویگوينود و هوم بوه اجرايوی شود
برنامهريآیهای استراتويک توصيه میکنند .ايشا طی نشستهای جداگانهای با حوزويا
در اين خصوص میفرمايد:
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 .1امير مؤمنا علی فرمود« :و ال يَحمل هذاالعَلَم اال اهلُ البَصَر و الصوبر و العلْوم
بمواضع الحقّ»[ :با اشاره به جنسهای داخلی ،احتماالً جنوس جمولف فرموود :ايون پورچم
5
مبارزه را جآ افراد بابصيرت و استقامت و عالم به جايگاه حق بر دو نمویکشوند (نها

امروز را نگاه نکنيد فردایی وجود دارد .این فردا چگونده اسدتا ایدن را شدما
عملياتی .برنامهریزي استراتژیك بسان چتري بر سازمان عمليات و اقدامهداي آن سدایه مدیگسدتراند و
مدیران و مسئوالن امور را در انجام وظایفشان هدایت میكندد؛ امدا برنامدهریدزي عمليداتی پديشبيندی
عمليات براي نيل به هدفهاي معين با توجه به امکانات و محدودیتها و خطوط كلی ترسديمشدده در
برنامهریزي استراتژیك است و در ذیل آن صورت میگيرد (الوانی ،9833 ،ص .)66
 .1بصيرت یعنی بينش؛ قوة تميز در مقابل دانش .امروزه در ادبيات جدید مدیریت از بصديرت بده
«تفکر استراتژیك» یاد میشود.
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باید معين كنيد امروز باید معين كنيد .اگر امروز اركدان حدوزه یعندی مددیران
صاحب نظران اساتيد برجستگان همت بکنند درست فکر كنند و برنامهریدزي
كنند حوزه بيست سال دیگر از لحاظ سطح و عمق و عرض و طول و توسدعة
نفوس از حاال بهمراتب بهتر خواهد بود .اگر حاال ما پيشبينی نکنيم نده هدي
معلوم نيست حوزة قمی در آینده با همدين عدرض و طدول فعلدی هدم وجدود
داشته باشد (آی اهلل خامنهای ،آذرماه.)9836 ،
امروز حوزه نياز دارد به برنامهریزي .البته چشمانداز بایستی حتماً تنظديم شدود؛
این درست است .یك سند چشدم اندداز یدا بده تعبيدر بعضدی از آقایدان بيانيدة
مأموریت روحانيت یا مأموریت حوزة علميه الزم است؛ این باید تدوین شدود؛
منتها تهية یك چنين چشماندازي یا چنين بيانيهاي خود یدك كدار مهدم اسدت؛
یك پروژة اساسی است .اینکه حاال پن نفر آدم متفکدر و آدم بداهوش بنشدينند
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یك بيانية مأموریت تنظيم كنند یا یك سند چشماندداز بنویسدند خيلدی آسدان
نيست؛ مقدمات دارد تا بشود یك سند چشمانداز نوشت .البته اگر چندين سدند
چشماندازي تهيه شد آن وقت میتوان برنامههاي زمانبنديشده را بدر اسداس
آن تهيه و تدوین كرد میشود هدف هاي مقطعی را مشدص

كدرد هددف ده

ساله هدف بيست ساله هدف پنجاه ساله (آی اهلل خامنهای.)9831/3/8 ،
[پس] چشمانداز روشنی براي آینده حوزة علمية باید ترسيم شود .همانطور كه
در مسائل كشور چشمانداز بيست ساله تدوین شد بيایيد یك چشمانداز بيست

ساله دهساله براي حوزه تشکيل بدهيد (آذرماه.)9836،

بنابراين در اين پووه نيآ با استفاده از برنامهريآی مدر  ،چگونگی و سازوکار تحقق
مديريت تحول سياسوی در حووزة علميوه و مراحول ف تبيوين مویگوردد و در پايوا نيوآ
مناسبترين الگوی مديريت تحول سياسی شناسانده میشود تا از منظر روشی نيآ کمبود و
کاستیای وجود نداشته باشد .اميد است در فيندهای نهچندا دور ،شاهد بهبارنشسوتن ايون
مباحث و شکلگيری حوزهای تراز تشيع و جامعهای منتظر در مسير تحقق اهداف انقوالف
اسالمی باشيم.
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سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزۀ علمیه

با عنايت به فنچه گذشت و بر اساس الگوی مختار میتوا مراحلوی را بورای موديريّت
تحوّل سياسی در حوزه علميه برشمرد؛ بدين صورت که مديريت استراتويک و برنامهريآی
استراتويک در هر موضوعی از جمله مديريت تحول سياسی در حوزة علميه بايود از تعيوين
بيانية مأموريت (تعيين نوع کاری که در حوزه علميه در حال انجام است يا بايد انجام شود)
فغاز شود؛ پ از ف  ،ترسيم چشمانداز يعنی نگار برايند فعاليتهايی کوه در سوالهوای
فتی انجام خواهند يافت ،بايد مدّ نظر قرار گيرد؛ بدينگونه که فیالمثول در  11و  91سوال
فينده حوزة علميه از حيث مديريت تحول سياسی چگونه خواهد بود و در چه جايگاهی قرار
خواهد گرفت؟
در مرحلة بعد ،بررسی فرصتها و تهديدها و نقطههای قوت و ضعا حوزه علميّه بايود
مدنظر قرار گيرد که با انجام اين مرحله بايد وارد مرحله بعد شد که همانوا تعيوين اهوداف،
تدوين ،ارزيابی و انتخابات استراتویهاست که موجب میشود از تهديدها فرصوت سواخته
شود و سرانجام بايد تخصوين منوابع و محاسوبه و بوازخوردگيری از فراينود فعاليوتهوا و
راستیفزمايی کارهای انجام يافته مورد اهتمام قرار گيرد تا بتوا مديريّت تحوّل سياسی در
حوزه علميه را به گونه مطلوف ساما داد.
اين مراحل محصول خردورزی ،تدبر در امور و بوهکوارگيری تجربوههاسوت و در هموة
فعاليتهای مديريتی میتوا ديد؛ فیالمثل حتی اگر يک تيم ورزشی بخواهود بوه انگيوآة
کسب پيروزی در يک مسابقة ورزشی کشوری ،منطقوهای يوا بوينالمللوی شورکت جويود،
چارهای جآ اعمال فرايندهای پي گفته ندارد؛ متو و فموزههای دينوی بوه فنهوا سوفار
کردهاند و شايسته است تحقيقی مستقل بدا اختصاص يابد.
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