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_1مقدمه
آسيب شناسي برنامه هاي توسعه در ايران نشان مي دهد كه يكي از نقصان هاي جدي اين برنامه ها ،تمركزگرائي در
تدوين برنامه ها در حوزه هاي مختلف بوده است .اين اشكال تاجائي است كه مي توان يكي از موانع تحقق برنامه
هاي ياد شده را همانا ضعف بهره گيري از توان و پتانسيل نيروهاي نخبه محلي دانست.
قرارگرفتن جامعه ايران در معرض فرايند هاي نوسازي و توسعه اقتصادي و اجتماعي و عدم توجه به اقتضائات
محلي در اين فرآيند  ،يكي ديگر از ضعفهاي برنامه هاي توسعه بوده است  .شرايط ياد شده دگرگوني هاي عميقي
در ساختارهاي كالن اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و همچنين انگاره ها و شخصيت جوامع را موجب شده است.
اين دگرگوني ها در دو حوزه سلبي و ايجابي با روند هايي مانند افزايش مهاجرت و شهرنشيني ،رشد سكونتگاه هاي
غير رسمي ،با سوادي و گسترش آموزش عالي ،جواني جمعيت(و البته ،روند سالمندي در دهه هاي آينده) گسترش
وسائل ارتباط جمعي ،بروزآسيب هاي اجتماعي نوپديد و فرسايش سرمايه اجتماعي همراه بوده است .حجم اين
تغييرات به خودي خود مي تواند مسائل اجتماعي متفاوت و گسترده اي را ايجاد كند و از سوي ديگر همزمان
پتانسيلي براي تغييرات بهينه در جهت بهزيستي و تحقق جامعه مطلوب ايجاد نمايد.
بر اين مبنا  ،درك ضرورت هاي امروز و فرداي جامعه ايران در دست يابي به توسعه پايدار ،شناخت تحوالت ياد
شده و پيامد هاي آن ،نيازمند مداخله مدبرانه ،آگاهانه ،علمي و همه جانبه با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها از جمله
تجربه هاي بين المللي ،ملي و استاني است .تحقق هدف ياد شده نيازمند همكاري و هم افزائي طيف وسيعي از
نيروهاي اجتماعي ،متخصصين و نخبگان ملي و استاني در حوزه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است.
مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به عنوان سكان دار نظام اسالمي با نگاهي عميق و استراتژيك ،در جلساتي كه طي
يكسال اخير در خصوص آسيب هاي اجتماعي با مسئولين نظام داشته اند به ضرورت تشكيل هيأت هاي انديشه ورز
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براي كمك به تصميم گيران حوزه اجتماعي تاكيد نموده و چارچوب كلي فعاليت هيأت هاي انديشه ورز را نيز
تعيين نموده اند1.
به اين مناسبت  ،و در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري ،تشكيل هيأت هاي انديشه ورز استاني در دستور كار
مركز اموراجتماعي و فرهنگي [ سازمان اموراجتماعي] وزارت كشور قرار گرفته است  .براين اساس ،هيأت هاي
انديشه ورز در قالب روشها و ساختارهاي زير راه اندازي و فعال خواهند شد.
-2فرايند فعاليت هيأت انديشه ورز
هيأت هاي انديشه ورز به عنوان بخشي از حوزه عمومي آكادميك از مهمترين بنيان هاي مطرح در فرايند شكل
گيري و تحكيم نهادهاي حائل بين دولت و جامعه هستند  .وجود چنين نهادي در حوزه عمومي و  ،كارائي و نهادينه
ساختن آن تضميني است بر اينكه سياست گذاري  ،اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه در سطح ملي و استاني به
درستي صورت مي گيرد و دولت و جامعه در مسير توسعه پايدار به درستي گام برمي دارند .آنچه كه واضح است
تحقق خير عمومي مستلزم شكل گيري بستر و فضاي اجتماعي الزمي است كه تمامي نخبگان ملي و استاني بتوانند
در چنين فضائي ايده هاي خود را مطرح و براي تحقق آن تالش نمايند .بنابراين هيأت هاي انديشه ورز را به عنوان
وضعيت و شرا يطي در نظر داريم كه در صورت تحقق آن افراد مي توانند با مذاكره و گفتگو پيرامون مباحث حوزه
اجتماعي و امر عمومي فرايندها و روندهاي موجود را نقد وبراي بهبود شرايط اجتماعي محلي [ وملي ] ارائه طريق
نمايند .بر اين مبنا چارچوب ذيل مي تواند مدل و راهنماي فعاليت هيأت هاي انديشه ورز باشد .فرايند ذيل را
مجموعاً مي توان در سه بخش شناخت شناسي  ،ارائه راه حل و نظارت بر اجرا خالصه گردد.

 -1مفاد اين دستورالعمل با مالحظه دغدغه ها و چارچوبهاي تعيين شده توسط معظم له تنظيم شده است.
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-3
اهدا
ف
هيأت هاي انديشه ورز
هيأت هاي انديشه ورز بايد با مدنظر قراردادن مسئله هاي اجتماعي مورد تاكيد درگزارش وضعيت اجتماعي و ارجاع
داده شده به آنها با بهره گيري از توان علمي اعضاء راه حل هاي كاربردي براي مسائل پيدا كنند .لذا مهمترين
اهداف و وظايف تشكيل هيأت هاي انديشه ورز عبارت است از:
 دست يابي به مختصات اجتماعي با تاكيد بر ويژگي ها ،فرصت ها ،تهديدات و پتانسيل هاي محلي و بومي
بر اساس مطالعات صورت گرفته در استان ،تجربه زيسته و تجربه سازمان ها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي.
 پيشنهاد برنامه عمل 2براي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي متناسب با اقتضائات محلي و تجربيات استاني
 ايده سازي ،نظريه پردازي در زمينه مسائل اجتماعي براي ايجاد تفاهم منطقي در جامعه فكري و اجرائي.
 تصميم سازي استراتژيك در سياستگذاري و اعمال مديريت علمي بر پايه مباني علمي  ،ديني و انقالبي.
 ارائه استراتژي مشخص براي تحقق سياست ها در قلمرو نهادهاي دولتي

Action plan
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 -4مشخصات هيأت هاي انديشه ورز
هيأت هاي انديشه ورز متشكل از  5الي 11نفراز صاحبنظران دانشگاهي وحوزه وي خواهند بود .اساتيدوصاحب
نظران كشور عمدتاً در نهادهاي علمي ،پژوهشي و يا مؤسسات حرفه اي و تخصصي سازماندهي شده اند و از سوي
ديگر بخشي از نخبگان ملي و محلي در دستگاه هاي اجرائي و يا نهاد هاي بخش خصوصي فعاليت مي كنند.اين
هيأت ها تركيبي از مجموعه ذيل خواهند بود.
 -1اساتيد دانشگاهها
 -2روحانيون برجسته و صاحب نظر
 -3نخبگان محلي
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 -4نماينده تشكل هاي مردم نهاد فعال در عرصه ي كاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ارتقاء توسعه
اجتماعي
 -5معاون سياسي و اجتماعي استانداري
 -6مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري
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تبصره  :1در انتخاب اعضاي ياد شده بايد سعي شود از همه ساليق فكري و سياسي استفاده شده و بهره مندي از
صاحبنظران مسلط به مباني ديني  ،انقالبي و ارزشي مورد تأكيد است.
تبصره  :2در انتخاب اعضاي هيأت ،هماهنگي هاي الزم با اتاق هاي فكر استاني شكل گرفته در دانشگاه هاي استان
بعمل آيد و در اين زمينه تالش شود تا هم افزائي الزم صورت گيرد.
_5حوزه هاي پيشنهادي مورد انتظار جهت بحث و گفتگو در هيأت هاي انديشه ورز استاني
-1

سازوكارهاي كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي در استان با تاكيد بر چهار محور مورد تأكيد مقام
معظم رهبري

-3منظور از نخبگان محلي آن دسته از افرادي است كه به واسطه فعاليت هاي اجتماعي و عملياتي در نهاد ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي براي بخش مهمي از جامعه شناخته شده اند و از جمله
افرادي تعريف مي گردند كه حول محور امر عمومي و خير عمومي فعاليت مي كنند حال ممكن است اين بخش عضو هيأت علمي دانشگاه نيز نباشند
 -4به تشخيص دبير هيأت انديشه ورز استان و فراخور موضوع مورد بحث در هر جلسه اي مي توانند از دستگاه هاي مربوطه نيز دعوت بعمل آورد.
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-2

بررسي تجربه ها و راهكارهاي ساماندهي وضعيت اجتماعي فرهنگي سكونتگاههاي غيررسمي

-3

چگونگي بهبود و ارتقاء وضعيت اجتماعي نقاط بحراني و حاد (پيشگيري از مهاجرت)

-4

راه كار هاي عملي ارتقاء سرمايه اجتماعي( تقويت اعتماد ؛ رضايت و ارتباطات اجتماعي)

 -5مكانيسم هاي ترويج گفتمان اجتماعي و سبك زندگي ايراني اسالمي(بازتوليد هنجارها و
ارزشهاي اجتماعي)
 -6راه كار هاي تقويت مشاركتهاي اجتماعي مردم نهاد و ارائه طريق بهره گيري در حوزه پيشگيري و
درمان آسيب هاي اجتماعي
-7

شيوه ها و متدهاي ارتقاء نشاط اجتماعي

-8

فرصت ها و تهديدهاي تحكيم بنيان خانواده در استان

-9

ارائه مدل هاي كابردي در حوزه انسجام درمديريت اجتماعي استان

 -6نحوه تنظيم و ارائه گزارش هاي راهبردي
با عنايت به وظيفه اصلي هيأت هاي انديشه ورز به عنوان بازوي فكري براي مراجع تصميم گير،وظيفه اصلي اين
هيأت ها ،بررسي و تجزيه و تحليل روند هاي موجود در حوزه هاي مختلف ،تبيين اين روندها و دسته بندي

و اعالم آنها در چارچوبي علمي و باالخره ارائه راه حل براي بهره برداري هرچه بيش تر از امكانات موجود در
راستاي حل مسئله است.
بنابراين  ،ما نيازمند تدوين گزارش هاي راهبردي در اين زمينه توسط هيأت هاي انديشه ورز هستيم .در يك
تعريف اجمالي گزارش هاي راهبردي عبارتند از :متوني تجويزي كه به وسيله هيأت هاي انديشه ورز و
متخصصان هر حوزه در مورد موضوعات معين و با ارائه راهكارهاي مشخص تهيه شده و در اختيار تصميم
گيرندگان و مديران ذي ربط قرار مي گيرد 5.اين گزارش ها نقش مؤثري در ايجاد چارچوبي نهادين براي

 -5آنچه مورد نظر از جلسات هيأت هاي انديشه ورز است دست يابي به گزارش هاي راهبردي است .بنابراين "صورتجلسه" ،به منزله گزارش راهبردي نخواهد
بود.
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هدايت جامعه در جهت دستيابي به توسعه ايفا مي كند.با اين تفاصيل گزارش راهبردي بايد داراي ويژگي هاي
ذيل باشد.
 -1با اذعان به وجود تفسيرهاي مختلف از پديده هاي اجتماعي ،گزارش راهبردي نبايد ملهم از تفسير هاي
مختلف و متضاد باشد وجود چنين عارضه اي درك هدف اصلي گزارش را بسيار پيچيده مي كند.
 -2در متن گزارش بايد از واژه هاي صريح ،روشن و غير مبهم استفاده شود.
 -3گزارش بايد بتواند جوابگوي اين سوال باشد كه :آيا اين گزارش آنچه بايد و آنچه نبايد انجام شود(توسط
چه كساني ،براي چه كساني ،با چه كساني يا از طريق چه نهادهاي) را بيان مي كند؟
 -4در گزارش هاي راهبردي حتي المقدور از توصيف هاي گسترده و تاريخي از مسئله پرهيز شود.
 -5نقش عوامل اصلي و مشاركت كنندگان در تجويز هاي ارائه شده در گزارش راهبردي_ و يا در پيوست
جداگانه از گزارش راهبردي_ مشخص شود.
 -6گزارش راهبردي بايد بوسيله مديران استان و تصميم گيرندگان استان به بحث و گفتگو گذاشته شود و بعد
از تاييد معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استان به همراه صورتجلسه ها به وزارت كشور ارسال گردد.
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