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  تعریف کار فرهنگی
ر ما به مجموعه فعالیت هاي برنامه ریزي شده در ر مفهوم خاص و به معناي متداول آن که امروزه در کشودکار فرهنگی 

تشکل هاي جوان فرهنگی و غالباً داراي گرایش هاي دینی و مذهبی اطالق می گردد یکی از دستاوردهاي بی بدیل نظام 
هاي ngoشبستانی مساجد و کم کم بتدریج در قالب مقدس جمهوري اسالمی است که بعد از انقالب ابتدا در فضاي 

  .جد طراحی و به مرحله اجرا درآمدهمجوار مس
  

البته در این خصوص باید اذعان داشت که کار فرهنگی به این معنا در قبل از انقالب نیز در مساجد معدودي صورت می 
پذیرفت اما الگوي کم و بیش ایده آل تنها در بعضی از حوزه هاي علمیه وجود داشته که مهره هاي کلیدي و موثر در 

بیان این مقدمه از آن رو ضرورت داشت که بدانیم کار فرهنگی به . سالمی در این حوزه ها تربیت شده بودندجریان انقالب ا
این معنا که مورد بحث ماست مفهومی متعلق به مکتب تربیتی اسالم و بویژه مذهب ارزشمند اهل بیت عصمت و 

رجمه اي و تقلیدي براي آن درنظر گرفت بر این است و نمی توان مبانی معرفتی بیگانه و تعاریف اقتباسی، ت) ع(طهارت
و ) ع(اساس الزم است که مفاهیمی همچون کار فرهنگی، جذب، نگهداري و امثال آن را از البه الي سیره عملی اهله بیت

  .مذهب شیعه جعفري بیرون کشید
که برخی با نگرش هاي  ه استنداشتن تعریف واحد از کار فرهنگی و گاه ارایه تعاریف غیرمانع و جامع از آن موجب شد

ایند و به تبع آن مرزهاي بین کار فرهنگی با فعالیت هاي هنري، علمی و مفردي و سلیقه اي مبادرت به انجام آن ن
  .پژوهشی و حتی ورزشی و تفریحی به وضوح معین و مشخص نگردد

شده است و » از ظن خود شد یار منهر کسی « اکنون مصداق بارز جمله معروف  ،بر این اساس کار فرهنگی در تشکل ها
نون فرهنگی با پسوندهاي متفاوت و یا تشکل فرهنگی با گرایش گوناگون تاسیس می نماید عنوان فعالیت خود اهر کس ک

  .را در آن مجموعه کار فرهنگی می گذارد
یا  »فرهنگ«نمی توان مثل اشکال عدم تعریف کار فرهنگی در کشور ما ناشی از آن است که مفاهیم مربوط به این مقوله را

به شکل ترجمه اي، اقتباس و یا تقلیدي از مکاتب غربی وام گرفت و اکنون جبهه فرهنگی ما نیازمند آن » تعلیم و تربیت« 
  .ایدماست که کار فرهنگی را باز تعریف و مبانی شکل گیري و انجام آن را تبیین و تدوین ن

بحث شیوه هاي جذب و نگهداري جوانان و نوجوانان در تشکل هاي فرهنگی لذا دلیل طرح این موضوع قبل از ورود به م
  آن است که ابتدا باید معلوم شود که هدف از جذب و نگهداري جوانان در چه نوع تشکلی و چگونه فعالیتی است؟

این گرایش به مفهوم دادن به این مناقشه می توان با اتخاذ رویکرد تربیتی و پرورشی و افزودن  ی رسد براي پایانمبه نظر 
  .کار فرهنگی که آن را در مسیر رشد و تعالی فرد و جامعه قرار می دهد مسئله را تاحدودي حل شده دانست

ن تشکل هاي فرهنگی ویژه ابر این اساس کار فرهنگی به مجموعه فعالیت هاي طراحی و اجرا شده توسط مدیران و مربای
کرد تربیتی و پرورشی اطالق می گردد که در آن نقطه شروع و پایان براساس جامعه مخاطب جوان و نوجوان مبتنی بر روی

  .رشد و تعالی خود و مخاطب درنظر گرفته شده است
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در این رابطه می توان تربیت را به معناي پرورش و ساختن تابع غرض مربیان دانست که در آن متربی متناسب با سیستم 
  .ت خویش از آن بهره خواهد بردتربیتی موجود و به میزان ظرفیت و قابلی

آن وقت تمام فعالیت هاي قرآنی، علمی، هنري و ورزشی  دآن گاه که بپذیریم رویکرد کار فرهنگی باید رویکرد تربیتی باش
  ..تحقق اهداف تربیتی اسالم خواهد بود و از این قبیل که در تشکل ها صورت می گیرد درصدد

ربیت انسان مکتبی و متعهد باشد آنوقت ماحصل کار فرهنگی در مجموعه هاي براین اساس وقتی هدف کار فرهنگی ما ت
  .مذبور تربیت هنرمندان متعهد، ورزشکاران مسلمان و قاریان متخلق خواهد شد

ها هزار تشکل فعال  ریف کار فرهنگی آسیب هاي فراوانی دیده ایم و دهعمتأسفانه تاکنون به کرات از نقیصه عدم وجود ت
م براساس استنباط شخصی خویش مسیر متفاوتی از دیگران را براي انجام کار فرهنگی در پیش گرفته اند و کشور هر کدا

در نتیجه این اختالف نگرش، تشکل هاي موجود به اختالف اجرا، اختالف در . با انگیزه هاي احساسی به عرصه آمده اند
اوت محسوس در نتایج کار و خروجی هاي حاصل از فرایند اتخاذ قواعد کار، مدیریت تشکیالتی، فنون مربی گري و حتی تف

  .اجرایی آن گرفتار آمده اند
  

  ها تی تشکلرسالت تشکیال
نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با مقوله مورد بحث ما این است که باید دانست که هر تشکل فرهنگی چه رسالت 

ساختن جامعه اي بهتر را براي خود و رشد و تعالی براي  تشکیالتی اي براي خود قائل است و اصال آیا آن تشکل سوداي
مخاطبانش در سر می پروراند و یا اینکه آن تشکل تنها تجمعی از افراد یک صنف خاص براي تحقق اهداف فردي و یا 
جمعی آن صنف می باشد درست مثل تشکل هاي گعده مانندي که صرفا با اهداف ادبی، هنري و یا حتی گاهی ورزشی و 

ریحی تشکیل شده اند و یا همچون هیأت هاي مذهبی و یا جلسات موردي خاص می باشند که به شکل محفلی در تف
  .شود منازل و محافل خصوصی تشکیل می

آنچه در این باره باید مورد ابهام زدایی قرار بگیرد آن است که اگر یک تشکل فرهنگی براي خود رسالت انسان سازي و 
هداف احصل فعالیتهایش منجر به کادر سازي و نخبه پروري و یا حداقل عضوگیري براي تحقق اپرورش نداشته باشد و م

  .دازي شده استلیت خود ندارد و بی فایده راه اناش نگردد دلیل موجهی براي ایجاد و فعا تشکیالتی موجود در اساسنامه
  ل گردیده است؟اقع در چنین حالتی باید پرسید که این تشکل چرا و با چه هدفی تشکیدر و

پس براین اساس معلوم شد که قبل از ورود به بحث جذب و نگهداري روشن شدن این مطلب الزم است که نخست بدانیم 
و آن تشکل چه  در واقع جذب در تشکل فرهنگی موردنظر به چه معناست؟ تعریف کار فرهنگی در آن تشکل چیست

ن تعریف و متناسب با رسالت تشکیالتی آن تشکل، جامعه مخاطب رسالت تشکیالتی اي براي خود قائل است تا مطابق آ
  .خود را شناسایی و جذب نماید
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  :جذب
ر یک تشکل فرهنگی است که با عضویت دنوجوان براي حضور و ایفاي نقش  جذب در واقع به معناي ترغیب یک جوان و

عقیده اند که مراحل مرتبط با فرایند جذب در  برخی بر این. در آن تشکل و یا مخاطب برنامه هاي آن شدن تحقق می یابد
رحله کشف، شناسایی، سنجش و رتبه بندي استعدادها مپروسه تربیت شامل مراحل کشف، جذب و نگهداري است که در 

و پس از آن در مرحله  صورت می پذیرد تا تشکل براساس رسالت تشکیالتی خود مبادرت به جذب مخاطبانش نماید
در تشکل بیانجاد و باعث رشد مخاطبان هایی در تشکل حایز اهمیت است که به تثبیت حضور  برنامه نگهداري نیز طراحی

  به چه چیزي دعوت کند؟رحال سوال اساسی براي هر تشکل آن است که چه کسی را چگونه ه به. آنان گردد
  

  :کشف و شناسایی
اثرگذار روي آنان است تا معلوم شود که براي کشف و شناسایی در روش تعلیم و تربیت زمینه سازي دو اقدام مهم و 

  .عضویت در تشکل شرایط اولیه را دارند یا خیر
معموالً شرایط عضویت در یک تشکل متناسب با رسالت تشکیالتی آن و بنا به مندرجات اساسنامه و یا دستورالعمل هاي 

گاهی سوابق فعالیت هاي  ت و حتیاجرایی مشخص می شود اما بهرحال مواردي همچون سن، جنسیت، میزان تحصیال
  .فرهنگی و هنري فرد را می توان بعنوان شرایط عمومی عضوگیري لحاظ کرد

گنج توسط کاوشگري است که در کمین نشسته و منتظر کشف در حقیقت مثل گزینش صید توسط صیاد و یا پیدا کردن 
استعدداد و یا حداقل می کند که افراد داراي  فرصت براي شناسایی بهترین گزینه هاي فراروي خویش می باشد وي تالش

در این مرحله .هاي الزم را بنا به سیستم جذب از پیش طراحی شده تشکل ترغیب به حضور و عضویت در تشکل نماید
مسئول واحد جذب مثل دستگاه استعداد سنج اولیه عمل می کند که نوع و میزان استعداد افراد را تعیین نموده و سطح 

  .یدبندي نما
بلغ دینی اي عمل می کند که براي تبلیغ به یک روستا رفته و در همان مدر مرحله کشف مسئول واحد جذب همچون 

  .ایام افرادي را که داراي استعداد ورود و تحصیل در حوزه هاي علمیه را دارند شناسایی می کند
جوان و نوجوان با شرکت در برنامه هاي از پیش براي کشف و شناسایی باید تمهیداتی اندیشیده شود تا افراد و مخاطبان 

طراحی شده مانند مسابقات فرهنگی، جلسات پرسش و پاسخ، و یا حتی اردوهاي تفریحی و امثال آن در موقعیت 
عیارسنجی و یا در واقع سطح بندي قرار بگیرند و با توان سنجی صورت گرفته مشخص شود که این افراد شایستگی الزم 

  .ضویت در تشکل را دارندبراي ورود و ع
اگر یک تشکل فرهنگی چنان برنامه هایش با مسجد محل عجین شده که مخاطبان جوان و نوجوان، بین تشکل و مسجد 
تمایزي قائل نیستند و آن تشکل را بعنوان مسجد می شناسند درست مثل پایگاه بسیج و کانون فرهنگی و امثال آن، 

ر هدایت عموم مخاطبان، دروازه هاي ورود به ددلیل داشتن رسالت فراگیر و انبیاء گونه چنین تشکلی نمی تواند و نباید به 
  .مسجد و عضوگیري از جوانان و نوجوانان را محدود کرده و به گزینش افراد معدودي مبادرت ورزد
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نیست اما  ستیرد و از این قبیل کار ل تفکیک مخاطب عام و خاص و یا غیر نخبهدر تشکل هاي مسجدي در وهله او
برعکس به محض ورود فرد به مسجد و عضویت در تشکل، الزم و ضروري است که براساس یک سیستم دقیق به تفکیک 

را  داستعدادها و سطوح و توان سنجی افراد براي برنامه ریزي هاي آتی بپردازیم و براي هر مخاطبی برنامه ویژه و خاص خو
یر رشد و شکوفایی او را مسدود کرده و مانع ترقی، رشد و تعالی او گشته ایم طراحی و اجرا نماییم در غیر این صورت مس

اما در سایر تشکلهاي فرهنگی که رسالت هاي متفاوت از جمله رسالت کادرسازي و یا نخبه پروري براي خود قائلند و توان، 
مراحل کشف، جذب و گزینش با ظرفیت و طراحی برنامه هایشان کفاف پوشش دادن مخاطبان عام را نمی دهد بهتر است 

  .دقت بیشتري صورت پذیرد و فیلترینگ انجام شده دقیق، مستدل و برمبناي اساسنامه تشکل باشد
  

آنان تعیین شود که این رسالت گاهی حداقلی،  نوع مخاطبان و اعضاء در تشکل هاي فرهنگی براساس رسالت تشکیالتی
  .می باشدگاهی حداکثري و در بعضی مواقع حد وسط این دو

پیشتر یادآور شدیم که رسالت تشکیالتی هر تشکل، متناسب با توان متولیان آن تشکل رقم می خورد و این امر مسئله اي 
  .ظاهري، قشري و نمادین نیست که بصورت سطحی با آن برخورد شود و بیش از ظرفیت موجود به جذب مخاطب بپردازیم

در دنیاي معاصر و مکاتب انسانی موجود » تعلیم و تربیت«اي معادل مقوله  هرحال کار فرهنگی را شاید بتوان مقولهه ب
دانست با این تفاوت که در مراکز تعلیم و تربیت رسمی، محیط سازمانی است و برنامه کاري از نوع دستورالعملی و 

ستورالعملی و بخشنامه بخشنامه اي می باشد اما در تشکل هاي فرهنگی غیررسمی، محیط غیرسازمانی و برنامه کار غیر د
  . اي است

  
عالوه بر این در مراکز آموزشی رسمی شرایط ویژه گزینش و جذب وجود ندارد و افراد تنها براساس قواعد و مقررات 

  .عمومی دولتی همچون سن، جنسیت و سالمت روحی و روانی اولیه پذیرش و سازماندهی می شوند
ها باید به دلیل گزینشگري در جذب، قواعد  ngoت در تشکلهاي فرهنگی یا برخالف سازمانهاي رسمی متولی تعلیم و تربی

  .و مقررات خاص متناسب با فعالیت این گونه تشکل ها طراحی و تدوین گردد
البته، آنچه در این زمینه الزم به ذکر می باشد آن است که براي برقراري یک ارتباط مؤثر باید عناصر پنجگانه زیر موجود 

  :باشد

  )مسئول جذب و یا پیام دهنده(رکننده ارتباطبرقرا .1

 )گیرنده پیام یا مخاطب(مخاطب ارتباط  .2

 )پیام مورد ارتباط(محتوي پیام .3

 ابزار برقراري ارتباط .4

 نحوه برقراري ارتباط .5
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بسیاري از ویژگی هاي کسانی که مسئول واحد جذب و یا برقراري ارتباط با مخاطبان جدید در تشکل ها می باشند را می 
ی هاي زیر را گثال آن یافت اما در این مجال می توان ویژمان در مباحث مربوط به روانشناسی تبلیغ، مخاطب شناسی و اتو

  :ضروري برشمرد براي مسئول واحد جذب الزم و

 با روانشناسی تبلیغ آشنایی .1

 ی هاي روانشناسی جوان و نوجوانگشناخت ویژ .2

 و رسالت تشکیالتی تشکلتسلط و آشنایی کامل با پیام ابالغی و اهداف  .3

 )متدولوژي تبلیغی(زیبایی شناسی در اتخاذ روش برقراري ارتباط .4

 ی هاي شخصی و شخصیتی موثر از قبیل آراستگی ظاهر، بیان شیوا و برخورد نرم و مالیمگویژ .5

 شناخت عوامل دفع جوان و نوجوان از یک فعالیت فرهنگی .6

 سه گانه شناسایی، جذب و نگهداريابزار شناسی و موقعیت سنجی در رابطه با مراحل  .7

 )خیرخواهانه(داشتن توانایی تسخیر دل مخاطب با برخوردهاي اخالقی و ناصحانه .8

 صبر، حوصله و دقت کافی در انجام مسئولیت جذب .9

 هماهنگی و هم جهتی با کل فرایند تربیت در تشکل .10

  :مرحله نگهداري
یاد می شود و آن به معناي دوام و قوام عضویت » دوره تثبیت« از مرحله نگهداري در بسیاري از محافل فرهنگی با عنوان

می باشد که تحقق آن کاري به مراتب دشوارتر از فرد و یا حضور وي به عنوان مخاطب برنامه هاي فرهنگی تربیتی تشکل 
  .مراحل کشف و جذب می باشد

م دقت در بررسی و توجه به نکات متعددي از از آن نام می بری» دوره تثبیت«در مرحله نگهداري که پس از این با عنوان 
قبیل سطح بندي افراد، طراحی و تدوین الگوي رشد، مدت زمان نگهداري براي تثبیت، عوامل موثر بر شکل گیري و جهت 

تداوم موثر و مفید برنامه ها و در نهایت به کارگیري افراد در اداره امور تشکل متناسب با توان و ظرفیت گیري مخاطبان، 
  :وارد فوق به تفصیل سخن می گوییممآنان الزم و ضروري است که در این مجال پیرامون هریک از 

  
 سطح بندي 

یا مخاطبان ان و انرژي تشکل و افراد عضو و و مخاطبان در یک تشکل مانع از آن خواهد شد که توسطح بندي اعضاء 
بیهوده و یا کم فایده صرف شود و یا درخصوص مخاطبان و اعضاء به دلیل طراحی برنامه هاي تکراري و کلیشه اي و یا 

  .غیرضروري و احیاناً نامناسب قصور و کوتاهی صورت پذیرد
مخاطب متناسب با توان دو گروه تفکیک شده سطح بندي یا استعداد سنجی موجب خواهد شد که برنامه هاي طیف 

طراحی، تدوین و اجرا گردد و در این ) افراد عادي و معمولی(مخاطب یعنی عوام و خاص و یا زبده گان و غیر زبده گان 
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ل بعنوان کادرسازي تربیت و پرورش پیدا کنند و در مقابل نیروهاي میدانی و ز یک سو مسئوالن اداره آینده تشکمیان ا
  .قدر توانشان رشد پیدا کنندبه ایی تشکل هم اجر
تحقق مطلوب این سطح بندي می توان نظام سطح بندي و برگزاري دوره هاي آموزشی و پرورشی تشکل را بصورت  براي

طی سالهاي حضور در تشکل به سطوح باالتر دانش و کفایت ترمی واحدي تدوین و تنظیم نمود بگونه اي که مخاطبان 
  .دنو از عضویت خود در تشکل احساس رضایت و خرسندي نماید نارتقاء یاب

طب را تعیین نمود و نیازهاي آتی او اامتیاز دیگر داشتن نظام سطح بندي آن است که در هر زمان می توان سطح فرد مخ
  .را تشخیص داد و براي آن برنامه ریزي کرد

درنظر داشتن  کل می تواند متفاوت باشد و عالوه برمالك ها و معیارهاي سطح بندي متناسب با رسالت تشکیالتی هر تش
معیارهاي عمومی گزینش از قبیل سن، جنس و میزان تحصیالت، معیارهاي خاص دیگري همچون تعهد، مسئولیت 

  .پذیري، سخت کوشی، سازماندهی و مدیریت، خالقیت و یا حتی توان باالي برقراري ارتباط سالم را دربر بگیرد
اشت که آزمایشگاه تجربه دینداري افراد کل لحظات حیات و دوران زندگی آنان می باشد و میزان تدین و البته باید توجه د

داول نمی توان مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و گاهی این کار عوارض منفی اد را با معیارها و مالك سنجش متایمان افر
درخصوص تربیت جوانان و نوجوانان باید  ري که مربیاننکته دیگ .حادي هچون ریاء و ظاهر نمایی در پی خواهد داشت

  :موردتوجه قرار دهند آن است که باید سه مرحله را در فرایند تربیت خود لحاظ نمایند 
  مرحله شناخت استعدادها : اول
  به فعلیت رساندن استعدادها: دوم

  هدایت استعدادها به سمت کمال مطلوب : و سوم
  

  مدت زمان نگهداري

ن نگهداري براي اتمام دوره تثبیت را می توان برمبناي رسالت تشکیالتی تشکل و نیاز مخاطب تعیین کرد اما به زما: مدت
ل خواهند شد و این ثرات وضعی برنامه هاي تربیتی تشکهر حال باید دانست که جوانان و نوجوانان در هر مرحله متاثر از ا

  .ل می باشد که الزم اما کافی نیستاثر وضعی برنامه ها در حد ایفاي نقش حداقلی تشک

اما در نقطه مقابل مسئله ایفاي نقش حداکثري یک تشکل در قبال رسالت تشکیالتی آن می باشد در چنین تشکل هایی 
لزوماً نباید اصرار داشت که مخاطبان تشکل فقط محدود به آن تشکل بوده و از حضور در سایر مجموعه ها بعنوان استفاده 

یشان ممانعت گردد زیرا حضور فرد در برنامه هاي مفید سایر تشکل ها موجب خواهد شد که کاستی ها و هااز برنامه 
  . راي مخاطبان جبران گرددبنواقص تشکل مذکور در برنامه ریزي 

علی رغم بیان توضیح مذکور در عین حال باید اذعان داشت که براي اثرگذاري در مخاطبان نیاز آنان به احساس تعلق به 
باید  مه هاي آموزشی و پرورشی تشکل مقیدتشکل الزم و ضروري است زیرا فرد باید براي بهره بردن مفید و کامل از برنا
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تا یک بازه زمانی مشخص عضو و یا مخاطب برنامه هاي تشکل باشد تا موجب رشد و شکوفایی خودش و تشکل متبوعش 
  .گردد و این امر بدون احساس تعلق رخ نخواهد داد

ه ان دوره تثبیت در صورت نیاز تشکل و یا فرد می تواند با ایفاي نقش وي به عنوان کادر مدیریت تشکل رقم بخورد اما بپای
هرحال باید دانست که نکته اصلی در تعیین مدت زمان دوره تثبیت، مقدار زمان مورد نیاز براي شکل گیري خمیرمایه 

براین اساس در یک تشکل فرهنگی مدت زمان . هت گیري اسالمی استنی فرد متناسب با ارزشهاي متعالی دینی و جرود
نگهداري باید برمبناي زمان الزم براي خط دهی، جهت گیري و شکل گیري خمیرمایه مخاطب متناسب با هنجارها و 

  .ددارزشهاي حاکم در آن تشکل تعیین و تدوین گر
رگذاري دارد به عنوان محصول فرایند تربیت در تشکل اث انی که جهت حرکتش را یافته و توانپس از آن جوان و نوجو

   .در هر مقام و موقعیتی که قرار بگیرد موجبات رشد و تعالی محیط اطرافش را فراهم می آورد زبورم
  

  عوامل موثر بر شکل گیري و جهت گیري مخاطبان
داده شده و داراي شاکله در مباحث مربوط به مدت زمان دوره تثبیت گفتیم که شکل گیري شخصیت مستقل و جهت 

  .مطلوب به شمار آیدقرص و محکم می تواند براي حضور یک فرد در یک تشکل فرهنگی پایانی 
 :ال به بررسی عوامل موثر بر شکل گیري خمیرمایه افراد، متناسب با اهداف تربیتی اسالمی می پردازیماکنون در این مج

کردار و خط و مشی مربی است رفتار مشاهده پذیر مربی همواره  ، گفتار،اولین و موثرترین عامل اثرگذار در تربیت افراد
سرایت نامرئی داشته و بیشترین اثرگذاري تربیتی را در مخاطبان دارد مربی بطور ناخودآگاه و ناخواسته براي متربیانش 

  .شودنقش الگو را بازي می کند و متربی بیشتر از گفتار و توصیه هاي مربی مشابه اعمال او می 
نکته دیگر حایز اهمیت در این رابطه نوع برنامه هاي تربیتی و در واقع پیامی است که مربی درصدد القاء و ابالغ آن می 

  .باشدعقل سلیم و دستورات شرع مقدس باشد لذا پیام تربیتی مربی باید فطرت پسند، زیبا، ناصحانه و متناسب با 
ین افق دید گسترش یافته و ر متون دینی از ادگاه گسترش یافته ببخشد که ش افق دید یا همان نمربی باید به مخاطبان

  .یاد شده است» بصیرت«دامنه و وسعت با عنوانداراي 
امت را ) اي رسول ما(نیعلی بصیره انا و من اتبع... لی اقل هذه سبیلی ادعوا ا :سوره یوسف می خوانیم 108چنانچه در آیه 

       .ست که خلق را به خدا با بینایی و بصیرت دعوت کنمهمین ابگو طریقه من و پیروانم 
این بدان معناست که در تربیت افراد تقلید کورکورانه و تبعیت بدون تعقل مانع شکل گیري مناسب شخصیت آنان می 

  .گردد

حرکت  باتوجه به دستور خداوند متعال بر مبناي سه) ص(همچنین در متون اسالمی آمده است که طریقه دعوت پیامبر
  :اساسی است که عبارتند از

 )براي تحقق تربیت(قیام کردن و برخاستن   .1
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 آگاهی دادن و انذار .2

 ترساندن از خدا .3

ر: این سه محور در آیات ذیل مطرح شده اند آنجا که می فرماید قم فانذر و ربک فکب  
 

  تداوم و استمرار 
اصطالح ابتر شدن فعالیت هاي فرهنگی یک تشکل می یکی از آسیب اي جدي در کار فرهنگی نیمه کاره ماندن و یا به 

  .ف تربیتی آن خواهد شدیتی یک تشکل مانع تحقق کامل اهداباشد عدم استمرار و تداوم الزم در اجراي برنامه هاي ترب
ه در واقع باگر با کمی تسامح درخصوص کار فرهنگی مراحل سه گانه کاشت، داشت و برداشت را بپذیریم استمرار و تداوم 

ر همین مرحله داشت است که باید جلوگیري از سرایت افت به محصول و ایجاد دمرتبط است و  مراحل داشت و برداشت
  .عوامل رشد مطلوب مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا تکامل نهایی حاصل شود

پایان سیر تربیت افراد تداوم افراد است و این زمینه سازي را باید تا ساز تربیت مربی ایجادکننده تربیت نیست بلکه زمینه 
  .ببخشد

در این رابطه برخی تشکل ها پا را فراتر گذاشته و اعضاي جوان و نوجوان تشکل خود را پس از اتمام دوره عضویت معمولی 
ن، کمیته اعضاي سابق تشکل و یا گروهها و هسته هاي پیش کسوت قالب هاي متفاوتی همچون انجمن فارغ التحصیالدر 

  .دنسازماندهی کرده و به تداوم برنامه ریزي براي اعضاي قدیم مجموعه می پرداز و امثال آن

به هر حال باید دقت کرد که از آفت هاي جدي کار فرهنگی یک خط در میان بودن انجام آن، اجراي برنامه هاي مقطعی و 
نمونه از موانع استمرار کار فرهنگی در این مجال چندین . آنی و کند و تند شدن سیر کلی فرایند و از این قبیل می باشد

  : ریم که عبارتند ازاشممی در تشکل ها را بر

 )لیدرهاي اصلی یا محورهاي حرکت(فقدان مهره هاي کلیدي و هدایتگر و اثرگذار در تشکل .1

 )توقف از رشد(درجازدن مدیران و مربیان تشکل .2

 ضعف مخاطب شناسی و زیبایی شناسی در تبلیغ .3

 برنامه ریزي استراتژیک فقدان سیاست گذاري و .4

 فقدان نظام ارزشیابی و سنجش .5

 داري و مربی گري عدم آشنایی با فنون تبلیغ، کالس .6

  اعطاي مسئولیت به اعضاء
یکی دیگر از مباحثی که ارتباط مستقیم و جدي با مسئله جذب و نگهداري جوانان و نوجوانان در تشکلهاي فرهنگی دارد 

  .تشکل و اعطاي مسئولیت به آنها می باشد اعضاء در اداره امور به کارگیري
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در خصوص مسئولیت دادن به افراد چندین دیدگاه متفاوت وجود دارد اما به نظر می رسد که اوالً می توان اعطاي 
  .قرار داد» هبه و محروم سازي« و یا » تشویق و تنبیه«مسئولیت را به افراد جزیی از اجزاء روش تربیتی 

افراد مانع یا باعث رشد افراد شد و یا حرکت ایشان را ي وان با محروم سازي و یا ایجاد موقعیت برابراین اساس گاهی می ت
  .در مسیر رشد و تعالی کند یا تند کرد

  :دادن به افراد باید به پنج مسئله اساسی توجه داشتبه نظر می رسد که براي مسئولیت  چنین

باید متناسب با خوب و بد بودن آنان باشد و نباید موقعیت ها و  مطابق مضامین روایی، مسئولیت دادن ما به افراد .1
قرار بگیرد و مالك و معیار این امر باید » بدکردار«و » دارخوب کر«مساوي در اختیار افرادفرصت هاي تشکل به میزان 
 .توانمندي و تالش آنان باشد

و جایگاه گرنه شأن اطبان به آنان داده شود ورفیت مخمسئولیت ها باید متناسب با قابلیت افراد یا همان توان و ظ .2
 .آن مسئولیت حفظ نخواهد شد

پختگی الزم به مرور زمان و با کسب » تدرج«رسیدن به مسئولیت اداره رده هاي باالي تشکل باید براساس قاعده .3
ن جایگاه را براي پیداکند چون این امر ارزش آصورت پذیرد و کسی نتواند یک شبه تا رده هاي کلیدي تشکل ارتقا سمت 

 .او پایین می آورد و موجبات دلسردي و بی انگیزگی سایر اعضاي قدیمی تشکل را فراهم می آورد

استعداد سنجی دقیق در اعطاي مسئولیت ها در تشکل باعث خواهد شد تا بهره وري بیشتر و بهتري در نتیجه  .4
 .پیشرفت و تعالی تشکل قرار خواهد داددر خدمت  این امر خالقیت و توانایی افراد راو  انجام امور صورت بپذیرد

براي اعطاي مسئولیت ها که عامل موثري در جذب و بویژه نگهداري اعضاء در تشکل می باشد باید برنامه هاي  .5
 .ویژه کاردسازي از قبل طراحی و تدوین شده باشد و فعالیت تشکل ها بدون کادرسازي مطلوب و ایده آل به شمار نمی آید

  
 

ختام سنح  
 .به عنوان حسن ختام این نوشتار یادآوري چندین نکته مرتبط با موضوع مورد بحث حایز اهمیت و ضروري است

تربیتی اسالم آشنا باشند و شیوه ها و و نگهداري تشکل ها باید با اهداف و روشهاي  اول آنکه مسوالن واحد جذب 
برخی از این روش ها و  .این فن را به خوبی بلد باشند» گريه فوت کوز«شگردهاي کار با مخاطب فردي و جمعی یا همان 

یف به قدر ل، روش تغافل، روش هبه و محروم سازي، روش تعقل و حکمت آموزي، روش تکذارروش ان: شیوه ها عبارتند از
  .وسع و امثال آن

نیز معناي این حرف آن  دوم آنکه مربی باید بداند که گاهی مشکل درحصول نتیجه مطلوب به مربی برمی گردد و گاهی
ه موالي و اثرگذاري خویش شک کند چنانکاست که اگر فرایند کار فرهنگی مطلوب و ایده آل نبود اول باید مربی در توان 

پیشه گان خویش را مقصر می تقوي « یعنی» فهم ال نفسهم متهمون... المتقون «: می فرمایند) ع(متقیان علی
  )دخودشان را تبرئه نمی کنن(»دانند
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که شاید روش تعلیم و تربیت مربی است و مربی باید از خود بپرسد در اینگونه موارد ایراد در فاعلیت فاعل و توان و لیاقت 
  .من اشکال دارد و ایراد در کار من است

در اما همیشه ایراد کار فرهنگی در تشکل ها بر مربی وارد نیست بلکه گاهی اشکال کار در قابلیت قابل است و مخاطب 
مراحل کشف، شناسایی و جذب درست سطح بندي نشده است و استعدادسنجی و توان سنجی دقیقی براي به کار گیري 

دشوار و گاه به  افراد در تشکل صورت نگرفته است و درنتیجه تالش براي تربیت و تعالی افراد کم ظرفیت کاري بمراتب
  .مثابه آب در هاون کوبیدن است

انتظار تغییر آنی و دفعی در متربی و مخاطب داشته باشد و بداند که روش ابالغ پیام هاي تربیتی و  و سوم آنکه مربی نباید
است که نتیجه آن رشد ،  »روش ابالغ تدریجی«راه ملکه شدن فعل اخالقی در افراد براساس روش هاي تربیتی اسالم،

  .افراد است تعالی و تکامل تدریجی
ود که مربی، انتظاري بیش از توان و ظرفیت افراد از آنان نداشته باشد و متربیان نیز بر توجه به این نکته مهم باعث می ش

در خاتمه این مجال براي اطالع مخاطبان برخی . برنامه هاي تربیتی و تراکم آن از ادامه راه باز نمی مانند یاثر سنگین
) ترسیم نقشه زندگی(ابل لمس بین دین و راه زندگی ایجاد رابطه ق -1: روشهاي دعوت به دین را تیتروار یادآور می گردیم

ایمان به آگاهی  -5بیان مالك هاي دینداري    -4انس و معاشرت با دینداران   -3پرده برداري از حقایق و اسرار دین  -2
ل صالح    بیان ارزش عم -8بیان فلسفه حیات     - 7مقاومت در مسیر تربیت و استمداد گرفتن از خدا     -6و وظایف     

  .یاور همیشگی ماست بیان اینکه خدا -10مسئولیت دادن به افراد     -9
  
  

  والسالم علی من اتبع الهدي


