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  چكيده

امروزه طرح هاي روستايي مختلفي از جمله يكجانشين كردن عشاير و ارايه نوآوريهاي مختلف فني و سازماني 
ش مردم به آن ها و پذيرش يا عدم پذيرش اين طرح ها از مسايل مهم روز در روستاها اجرا مي شود كه واكن

است. در اين راستا فرهنگ عاملي مهم در پذيرش يا عدم پذيرش اين ايده ها و طرح ها در محيط روستايي 
است و لذا نقش مهندسي فرهنگي به جهت حل مشكالت احتمالي پيش پاي متخصصان روستايي اهميت مي 

اين مقاله بررسي ضرروت مهندسي فرهنگي در روستاها به عنوان بخشي از فرايند توسعه  هدف ازيابد. 
مهندسي فرهنگي و ارتباط آن با توسعه ارايه مي شود  به تاريخچه مهندسي  زروستايي است . در ابتدا تعريفي ا

اره مي شود كه در شي قرار مي گيرد. اسمورد بررفرهنگي در روستاها پرداخته و كشور چين، شوروي و ايران 
روستاها مهندسي فرهنگي با ايجاد نهادهاي فرهنگي ، تغيير الگوهاي فرهنگي نامناسب و بعضاٌ حذف آن ها در 
جهت پذيرش يا استفاده بهينه از نواورها گام بر مي دارد. در عين حال حل مشكالت ناشي از نابرابري روستايي 

ه مي شود كه در يك برنامه فرهنگي روستايي بايد به هدف، و مهاجرت از وظايف مهندسي فرهنگي است. اشار
ع گرايي، مديريت همه جانبه و يكپارچه از قزمان، هزينه و منابع مالي توجه زيادي نمود و عناصر مشاركت، وا

اشاره مي شود كه مهندسي فرهنگي رهيافتي از باال به پايين همچنين  اهميت زيادي در آن برخوردار است.
نقاط  SWOTدر انتها بر اساس  تواند در بعد كالن يا بعد محلي نظير يك روستا به اجرا درآيد.است كه مي 

قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات مهندسي فرهنگي در نواحي روستايي مورد بررسي قرار گرفته و 
  راهبردهاي مناسب ارائه مي شوند.

  مشاركت ،توسعه، نوآوري مهندسي فرهنگي، توسعه روستايي، كلمات كليدي:
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  مقدمه-1

امروزه ضرورت انجام مهندسي فرهنگي در كشور به بحث روز جامعه تبديل شده است. مقاالت مهمي در 
زمينه هاي مختلف مهندسي فرهنگي و ضرورت هاي اجراي آن در مباحثي چون دين ، اخالق و اجتماع مطرح 

ضرورت ها و ايجاب هايي است كه ما را به سوي بررسي  ،است. آن چه كه در اين مقاله به دنبال آن هستيم
انجام مهندسي فرهنگي در روستاها مي كشاند. چه اين كه روستاها محل برخورد فرهنگ در تقابل با توسعه و 
نوآوريهاي نوين است  و در برخي مواقع اين توسعه با برخورد منفي بافت فرهنگي جامعه روبرو مي شود، در 

وع توسعه گذشت و عطاي اجراي آن را به لقايش بخشيد، اما مواقعي كه اجراي پروژه مواردي مي توان از آن ن
بر نمي تابد، چه بايد كرد. شايد در اين جا باشد  اها و طرح ها ضرورت مي يابد و در عين حال جامعه نيز آن ر

  كه مهندسي فرهنگي ضرورت مي يابد .
رهنگي در آن ها صورت گرفته است، توسعه فرهنگي در بسياري از كشورهاي جهان كه انقالبات سياسي و ف

ب ها ايدئولوژيك بوده و لذا ضروري مي نمود كه معموالٌ اين انقالدر روستاها از اهم مسايل آن ها بوده است. 
، نهال هاي انقالب گسترده شود. چين از نمونه اين كشورها بوده استپايگاه مخالفان  در روستاها كه عمدتاٌ

اد كمون ها دست به اين كار زد .كمون ها واحدهاي چند منظوره اي هستند كه تمام مسايل است كه با ايج
  ).10، 1380(وثوقي،كشاورزي، صنعتي، تجاري، فرهنگي و نظامي در آن ها حل و فصل مي شود 

زندگي اجتماعي در كيبوتص ها  كيبوتص يك جامعه تعاوني در فسطين اشغالي است.در فلسطين اشغالي 
، كه غالباٌ متعصب هستند و استكشور مختلف با زبان و فرهنگ هاي متفاوت حضور 30هودياني از يشالمل 

زندگي اجتماعي در كيبوتص و كار دسته جمعي بخ خصوص تربيت  تنها خصيصه مشتركشان دين يهود است.
تقويت جمعي كودكان در مهد كودك ها و دبستان ها موجب يكسان سازي فرهنگي، تقويت تعصبات ديني و 

  ).86، 1385(پاپلي يزدي،عاليق آن ها به خاك فلسطين مي گردد
در شوروي كولخوزها هم همين نقش را داشتند. در هر صورت اين سازمان هاي اقتصادي، فرهنگي به قصد 

مدند و اثرات مختلفي هم داشته اند. اين مسايل همه حاكي از آتغييرات فرهنگي و ساساي اقتصادي بوجود 
  مهندسي فرهنگي در كشورهاي مختلف است.اهميت نقش 

سپاه ترويج و ... بوجود  در ايران نيز بعد از اصالحات ارضي سازمان هايي چون سپاه دانش، خانه فرهنگ،
آمدند كه همگي داراي نقش هاي فرهنگي در روستاها نيز بودند و نشان از تالش دولت وقت براي تاثير 

جهاد سازندگي، بسيج، بنياد مسكن، بعد از انقالب نيز  بوده است. اسياسي و فرهنگي در روستاهگذاري هاي 
خانه هميار روستايي، شوراهاي روستايي و ... همگي براي گسترش طرح هاي فرهنگي در روستاها و گسترش 

  ايده هاي انقالبي تالش بسيار وافري كردند كه تا به امروز ادامه دارد.
دهه گذشته نظام جمهوري اسالمي ايران، متناسب با جايگاه جديد كشور گيري از تجارب سه  در اين ميان، بهره

طور حتم همكاري مراكز مختلف  باشد. به جهاني از اهميت بسزايي برخوردار مي معادالتدر عرصه 
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دانشگاهي و پژوهشي كشور بهعنوان پشتوانه فكري براي ترسيم ابعاد مختلف طرح مهندسي فرهنگي و رصد 
و بالقوه در عرصه داخلي و جهاني و اجراي دقيق نقشه مهندسي فرهنگي از سوي جريانهاي نوظهور 

دستگاههاي مختلف اجرايي كشور اعم از دولتي و غير دولتي و همكاري و همياري قواي مقننه و قضائيه 
نمايد. در صورت طراحي و اجراي صحيح، دقيق و همه جانبه  دستيابي به اهداف ترسيم شده را ممكن مي

 كه جايگاه اول در حوزه اسالميانداز بيست ساله، در كنار ايران  مهندسي فرهنگي در پايان سند چشمنقشه 
توانيم جامعهاي مبتني بر اصول انساني و  هاي اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه را خواهد داشت، مي

 اخالقيدور از بحرانهاي  اخالقي، سرزنده و با نشاط، منسجم و مستحكم در برابر نفوذ فرهنگي بيگانه و به
  )30 :1385ابراهيمي،(جوامع غربي داشت. 

  مفهوم توسعه فرهنگي در روستاها-2

توسعه فرايندي است كه تحولي مداوم در ابزار، قوانين و روابط مادي، معنوي و اجتماعي، به منظور دستيابي به 
گوناگوني است، مثالٌ توسعه فرهنگي،  تكامل جامعه و تحقق اهداف انساني ايجاد نمايد. توسعه داراي ابعاد

  ).11، 1380(اكبري،توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و ... 
 مقولة يك را بايـد توسعه اوالً، كـه ايـن از عبارتند داشت نظر مد بايد توسعه تعريف در كه نكاتي مهمترين

 نزديكي و ارتباط به بايد، ثالثاً، و، پيچيـده بدانيم و ديبعـ چند جرياني را آن بايد ثانياً، بياوريم شمار به ارزشي
  . )24: 1384، و غفاري ازكيـا( باشـيم داشـته توجـه بهبـود مفهوم با آن

بين اركان مختلف توسعه ارتباط مستقيم و غير مستقيم توسعه داراي اركان و بخش هاي مختلفي است كه 
  .وجود دارد كه در نمودار شماره يك مشخص است 

  

  

  

  

  

                                           

  

  

  

  تعامل اجزاي مختلف توسعه و نقش مهندسي فرهنگي-1نمودار شماره

سياسي  ،اجزاي مختلف توسعه با هم مرتبط هستند، در حقيقت ارتباطي مستقيم بين توسعه اقتصادي، اجتماعي 
در فرايند همديگر است. در عين حال توسعه فرهنگي  و فرهنگي وجود دارد كه حكايت از اثر گذاري آن ها بر

 

 توسعه
 

سياسيتوسعه  اقتصاديتوسعه    

 توسعه اجتماعي توسعه فرهنگي

مهندسي 
 فرهنگي
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تحت تاثير مهندسي  توسعه فرهنگي يريمي گيرند و قالب گ قرارتحت تاثير مهندسي فرهنگي  توسعه كشور
مي توان نتيجه گرفت كه  ؛با توجه به ارتباطي كه بين اجراي توسعه وجود دارد. صورت مي گيردفرهنگي 

و سياسي)به طور غير مستقيم اثر  ديگر اجزاي توسعه (اقتصادي،اجتماعي سي فرهنگي مي تواند رويدمهن
 پس توسعه كشور در تمامي ابعاد وابسته به چگونگي انجام مهندسي فرهنگي است. گذارد.

   فرهنگي در روستاها و ارتباط آن با توسعه مفهوم مهندسي فرهنگي-3

 از اين رو، توسعة فرهنگي، هم يكي از پيش اساساً فرهنگ يكي از مهمترين عوامل تحقق توسعه است، و
آرمانهاي بنيادي توسعه در هر جامعه است؛ از همين رو بيشتر  شرطهاي بنيادي تحقق توسعه و هـم يكـي از

صاحبنظـران توسـعه، از جمله كارگزاران و مسئوالن سازمان ملل متحد، تأكيد خاصي بر فرهنگ به عنـوان 
الياسي، ؛ 1379؛ فكـوهي، 1378توسعه دارنـد (فـابريزيو، دزيـو و ديگـران، يكـي از مهمترين عوامل تحقق 

مهندسي فرهنگي كاربردهاي مختلفي دارد، حتي مي تواند در  ).453- 1373:435توسلي، ؛1368:145-156
خدمت سازمان ها ، دولت ها و يا افراد در جهت دستيابي به منافع شخصي آن ها باشد. مي تواند خنثي كننده 

گراني هاي دولتمردان در جهت حمايت از الگوهاي پياده شده توسط نظام هاي خودكامه باشد يا در امر ن
بازاريابي شركت ها مي تواند تبليغ كننده رويكرد مصرفي باشد ولي آن چه كه ما در اين مقاله به عنوان تعريفي 

الت بين آن دو ضو فرهنگ و حل مع ن يعني ارتباط بين توسعهآاز مهندسي فرهنگي در نظر داريم وجه مثبت 
  است .

به طبيعت  ريزي و مديريت توسعه فرهنگي است كه با توجهمهندسي فرهنگي رويكردي مفهومي به برنامه«
تعامل فرهنگ و توسعه مي  متغير فرهنگ، به طراحي راهبردهاي عملي براي حل مسائل و مشكالت ناشي از

قابل توجه در مديريت نهادهاي فرهنگي و  هنگ حاكي ازتغييريپردازد. مفهوم مهندسي فرهنگي در بخش فر
هاي توسعه فرهنگي است. به بيان دقت طراحي شده به چالش هاي كامال فني و بهمعطوف به نياز به راه حل
 هاي خالقانه بهبنديهاي مرتبط با پاسخها و فرمولها ، فرايندها، جايگزيننظام ديگر مهندسي فرهنگي به

 ي نهادهاي فرهنگي و تشويق مردم به مشاركت در حيات فرهنگي جامعهتوسعه هايچالش

  ».)1385(آشنا،پردازدمي
دامنه مهندسي فرهنگ و تعريف در زمينه آن گسترده است و از فرهنگ سازي گرفته تا توسعه تهادهاي 

  نشان داده شده است . و اين موضوع در نمودار شماره دوفرهنگي را شامل مي شود 
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  توسعه بادامنه ارتباطي مهندسي فرهنگي -2نمودار شماره

  ظرفيت سازي فرهنگي- 4

ظرفيـت سـازي بـه معنـاي ارتقـا و  (UNCED4 ) ر گـزارش كنفـرانس توسـعه محيطـي ملـل متحـدد
كشـور از  توسعه توانـايي هـا در راسـتاي سـنجش و ارزشـيابي و همچنـين پاسـخ بـه نيازهـاي مبـتال بـه

 Capacity ) طريــق درك صــحيح سياســت هــا و الگوهــاي بهينــه توســعه تعريــف شــده اســت

.(Building Agenda, 1992 ,89   ويليامســون و همكــارانش، ظرفيــت ســازي فرهنگــي را توســعه
ــه منجــر بــه توســعه و دانــش، مهــارت هــا و اســتعدادهاي فــردي و گروهــي مــي دانــد ك

ارتقــاء مــديريت فرهنــگ و حفــظ صيانت فرهنـگ كشـور مـي گـردد. ايـن فراينـد فراتـر از آمـوزش 
 . Williamson)2003آكادميـك، حرفـه اي و منـابع انسـاني بوده و به زيرساخت هاي فرهنگي مي پردازد (

ت هـا و فنـون اسـت كـه هـدف آن توانمنـد سازي افـراد ظرفيـت سـازي فرهنگـي، طيـف وسـيعي از حمايـ
 هدف�.مي باشد و سـازمان هـاي فرهنگـي بـراي مشـاركت فعـال و بهـره وري بهينـه برنامـه هـاي فرهنگـي 

  :كرد خالصه موضوع چند در توان مي را فرهنگي سازي ظرفيت از
 دوم، آنهـا موجـود پتانسـيل تقويـت و فرهنگـي هـاي سـازمان درونـي هـاي ضـعف بـه گـويي پاسخ ابتدا

 و فرهنگي محـيط سـريع تغييـرات بـه كـه منظـوراين بـه سياسـي و فرهنگـي هـاي سـازمان بـه كمـك
 اجـراي سـوم ،دهنـد نشـان مناسـب واكـنش شـده ايجـاد هـا فرهنـگ سـاير طـرف از آن امـواج كه سياسي

 مهندسي فرهنگي

تقابل با توسعهو  

ايجاد و تغيير 
كاركرد نهادهاي 
فرهنگي در تقابل 

 با توسعه

 باورهايتغيير 
يند امخالف فر
 توسعه

خرده خلق يك 
د در فرهنگ جدي

 تقابل با توسعه

برتري دادن يك 
يا خرده فرهنگ 

حذف يك خرده 
 فرهنگ مزاحم
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 كليه و افراد سـازي توانمنـد چهـارم، كـالن و خـرد سـطوح در سياسـي و فرهنگـي هـاي برنامـه بهتـر
 و سياسي و فرهنگـي هـاي برنامـه اجـراي در فعـال مشـاركت بـراي دولتـي غيـر و دولتـي هـاي سازمان
 نتايج به ابيدستي و آنـان معنـوي و مـادي ارتقـاء جهـت در تغييـرات انجـام بـراي افـراد سـازي آمـاده نهايتـاً

  ).1391،نمازي( باشد مي معين بندي زمان برنامه با منطبق و مدون ملموس
  فرهنگي روستايي دامنه ارتباطي مهندسي فرهنگي با توسعه-5

همان طور كه اشاره شد تعريفي كه ما از مهندسي فرهنگي داريم به طور خيلي ساده حل مشكالت ناشي از 
ت توسعه است . در اين بين چهار دامنه ارتباطي وجود دارد كه مي تواند از مقاومت فرهنگي در مقابله با اثرا

  تغييرات ساده شروع شود و تا گسترده ادامه يابد و عبارتند از :
ايجاد و توسعه نهادهاي فرهنگي در كشور  با توسعه: تعاملايجاد و تغيير كاركرد نهادهاي فرهنگي در  •

كه در اوايل انقالب بوجود آمد را مي تواند از جمله فعاليت  خص در روستاها نظير جهاد سازندگيباال
هاي مهندسي فرهنگي دانست . اين نهادها مي توانند از بافت دروني مردم پديد آيند مثل شوراهاي 
روستايي كه عموماٌ مردمي تر و مشاركت جويانه تر است و يا از درون نهادهاي دولتي پديد آيد مثل بنياد 

دافي كه اين نهادها هم دنبال مي كنند شامل دو دسته است: هدف هاي عمومي توسعه مسكن و ... . اه
فرهنگي كه معموالٌ در هر زماني دنبال مي شود، نظير برگزاري اعياد مذهبي در روستاها و ... . و يا در زمان 

نظير  مثل توسعه فرهنگ استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،هاي خاص و بنا به داليل خاص پديد آيد
از روزنامه و تلويزيون و يا در بعدي ديگر گسترش فرهنگ استفاده از امكانات جديد نظير بيمه روستايي . 

جمله تغييرات نهادهاي فرهنگي در روستاها را مي توان به تغيير كاركرد و عملكرد وزارت فرهنگ قبل و 
 اد اسالمي به آن افزوده شد .بعد از انقالب در روستاها مثال آورد ، كه بعد از انقالب وجه ارش

در برخي موارد توسعه با مقاومت مردم روبرو مي شود. در اين جا  يند توسعه:امخالف فر باورهايتغيير  •
تغيير يابند . اين مساله حايز  ،الزم است تا آداب و رسوم و يا فرهنگ هايي كه مانع فرايند توسعه هستند

هنگي اثر سويي رنامه ريزي مناسب براي اين تغيير فراهميت است، زيرا ممكن است در صورت عدم ب
برجاي گذارده شود و حتي مردم را از فرايند توسعه منزجر كرده و مسئوالن امر را در نزد مردم بد جلوه 

، معموالٌ اين باورها كه در برخي موارد منجر به اجراي يك سري قوانين عرفي در جامعه شده است دهد.
راي بقاي جامعه سودمند بوده اند ولي اكنون اين جايگاه خود را از دست داده اند و در دوره اي از تاريخ ب

 تغيير اين باورها سخت و در عين حال ضروري است . حتي مخل توسعه جامعه شده اند .

در گذر تاريخ فرهنگ هاي بسياري  برتري دادن يك خرده فرهنگ يا حذف يك خرده فرهنگ مزاحم: •
سازمان ها و دولت ها اين توان را دارند كه موجب تقويت يا تخريب نابود شده اند . بوجود آمده اند و يا 

اين فرهنگ ها بشوند. يكي از مسايلي كه مي تواند تعيين كننده رشد يا زوال يك فرهنگ يا خرده فرهنگ 
و عدم  باشد ميزان توانايي فرهنگ مورد نظر در جهت سازگاري با تغييرات زماني و مكاني است . مقاومت
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البته مهندسي فرهنگ يك امر انعطاف فرهنگ ها مي تواند موجب از هم پاشيدگي يك فرهنگ شود . 
خارجي است و به معناي عمليات بيروني جهت تخريب يك فرهنگ در اينجا مستفاد مي شود . به طور 

مخرب يا  مثال در يك منطقه روستايي ممكن است خرده فرهنگ هاي مختلفي وجود داشته باشد كه شكل
 البته اين نوع تخريب يا تقويت كردن فرهنگ ها كار و هزينه بسياز زيادي را مي طلبد .منفي داشته باشد .

آيا مي توان يك خرده فرهنگ جديد بوجود آورد .  فرهنگ جديد در تقابل با توسعه:خرده خلق يك  •
د مي آيد و شايد جواب به اين خيلي از متخصصان معتقدند كه فرهنگ از دل اجتماع و با گذر زمان بوجو

سوال بستگي به دايره تعريف ما از فرهنگ باشد. در بعدي محدود از تعريف فرهنگ مي توان دست به اين 
كار زد. اگر بخواهيم مصرف زدگي را يك فرهنگ غلط(برخي تنها از واژه عادت نام مي برند)در جامعه 

تغيير داد . اين يك نمونه است. از اين گونه فرهنگ  غربي نام ببريم در آن صورت مي توان اين فرهنگ را
در جامعه روستايي فرهنگ هاي سنتي زيادي وجود دارد كه نياز به تغيير دارند . مي ها زياد وجود دارد. 

  توان فرهنگ قناعت را در مقابل مصرف زدگي بوجود آورد.

يك فرآيند در نظر گرفت كه در طي  عنوان توان به وسيله ايجاد فرهنگ را مي ساختن انسان توسط خود به
زمان اين حركت را ادامه داده است و برحسب شرايط موجودي زماني و مكاني خود، اين فرهنگها را شكل 
داده است تا بتواند خود را بر جهان مادي و معنوي تطبيق دهد. انسانها فرهنگ را براي تطبيق زندگي خود با 

ها و اين طبيعتها، فرهنگها نيز هرگز يكي  كه بهدليل اختالف اين جهان شرايط جهاني و طبيعي بهوجود ميĤورند
كند كه تشابهات فرهنگها در جهان  مدرنيسم، دو نظريه وجود دارد كه يكي بيان مي نخواهند شد. در باب پست

د تا آن حد زياد ميشود كه دنيا شبيه يك شهر كوچك و بلكه شبيه يك دهكده با تشابهات فرهنگي زياد خواه
شد. و نظر دومي اين است كه هرگز اختالفات فرهنگي از صحنه دنيا از بين نخواهد رفت. ايجاد كنندگان نظريه 

مداري خود در صدد هستند تا كليه ارزشهاي جهاني را  دهكده جهاني كه در رأس آن آمريكا است با قوم
  ).139، 1386(عالمي، براساس قوميت و ارزش امريكايي تعريف و جا بياندازند

  بررسي داليل ضرورت مهندسي فرهنگي در روستاها-6

در ابتدا ضروري است كه رهيافت  :مقاومت بافت فرهنگي روستا در مقابل يك نوآوري يا تغيير سازماني-الف
  كه در زير مي آيد:هاي تغيير سازماني شرح داده شوند 

  رهيافت هاي تغيير سازماني-1-6

، 1385(ابراهيمي،پردازيم كه طي آن تغيير سازماني مربوط صورت مي گيرد در ابتدا به بررسي رهيافت هايي مي
12.(  

ن تقسيم نابرابر قدرت، موجب اخذ آكه در  رهيافت استبدادي: رهيافت هايي براي تغيير سازماني •
 تصميمات مربوط به تغيير ، بوسيله يك قدرت مركزي است و ديگران مجبور به اطاعت مي باشند.
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كه در آن قدرت به گونه اي گسترده تقسيم شده است و تصميمات مربوط به تغيير، رهيافت مشاركتي  •
 با مشاورت كساني اتخاذ مي شود كه تحت تغيير قرار مي گيرند.

رهيافت  ،زماني كه تغيير سازماني نياز به سرعت عمل دارد و مجريان انتظار نتيجه فوري را دارند معموالٌ
انتظار نتايج بلند مدت و عمقي دنبال مي مشاركتي در مواقعي كاربرد دارد كه استبدادي بكار مي رود و رهيافت 

زيرا رهيافت استبدادي دوام ندارد و تا زماني  ،شود. به طور كلي تاكيد بر بكار گيري روش هاي مشاركتي است
  وجود دارد كه اهرم هاي تشويقي و تنبيهي وجود دارند .

ه در يك روستا بايد به اجرا دربيايد، ابتدا افراد سعي مي كنند كه نظر معموالٌ وقتي پروژه اي مطرح مي شود ك
ي قرار است يك بذر ذرت اصالح شده به كشاورزان توصيه شود، تبه طور مثال وق جمع را بدان جلب كنند.

ابتدا آن بذر را در يك مزرعه نمايشي كشت داده، همه مردم را به سوي ديدن آن دعوت مي كنند و در نهايت 
گر عملكرد مناسبي داشته باشد، مورد پذيرش قرار مي گيرد. اين يك فرايند مشاركتي و مناسب است. اما ا

واقعيت اين است كه هميشه وضعيت اين گونه نيست. تصور كنيم كه دولت مي خواهد يك جاده بسازد و در 
اين جاده ميلياردها تومان  ،مسير اين جاده اهالي يك روستا با گذشتن آن از كنار روستاي خود مخالف هستند

خرج برداشته و اين مسير هم تنها مسير انتقال جاده است. در اين جا مي توان منافع اكثريت يك منطقه را به 
اين موضوع در ايران زماني كه قرار بود  رهيافت استبدادي استفاده كرد. رخواست يك روستا ارجحيت داد و ه

و اهالي برخي مناطق به خاطر نگراني هايي كه از گسترش مسايل غير شود واقعاٌ مطرح بود راه آهن ساخته 
اخالقي در منطقه خود داشتند با گسترش آن مخالفت مي كردند. به هر حال در دوره اي كوتاه تا زماني كه راه 
آهن ساخته شود از رهيافت استبدادي استفاده شد و بعد از آن هم كه نمي شد جلوي رفت و آمد قطارها را 

در هر دو رهيافت استبدادي و مشاركت جويانه شايد نياز به  فت و ديگر احتياجي به ادامه سختگيري نبود.گر
  تغييرات فرهنگي چندان محسوس نباشد، اما حاالت ديگري در فرايند ايجاد تغيير نيز مطرح است.

پذيرش يك نوآوري  برخي موارد نياز است كه يك تغيير مهمي در فرهنگ يك جامعه پديد آيد، مثالٌ براي
در اين مرحله  ،جديد. ورود دكتر به يك روستا و حذف معالجه هاي سنتي نياز به پذيرش آن توسط مردم دارد

م، يا گاهي اوقات برخي خرافات در بين مردم نيايجاد كجهت پذيرش پزشك بايد تغيير فرهنگي در ابتدا ما 
ود دارد كه مردم معتقدند كه براي معالجه دندان درد وجود دارد كه مشكل ساز است. در افغانستان درختي وج

ن درخت يك ميخ بزنند. آن درخت مقدس است و پاك كردن اين تفكر در بين مردم كمي سخت آخود بايد به 
است، در اين جا مهندسي فرهنگ نقشش مطرح مي شود. بايد فرهنگ را به نحو صحيحي تغيير داد و آماده 

  . د نمودو پذيرش نواوري جديپيشرفت 
وري نيست، بلكه نحوه پذيرش نوآوري هم آهمواره مشكل بر سر پذيرش يك نو استفاده بهينه از نوآوريها: -ب

در حقيقت زماني مي توان از يك ايده يا تكنولوژي خوبي كه مطرح شده به نحو صحيحي استفاده مطرح است. 
ل تعاوني هاي توليد و مصرف در روستاها الزم مثالٌ در تشكينمود كه فرهنگ استفاده از آن را نيز بلد بود. 
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فرهنگ مشاركت جمعي و همكاري به نحو صحيحي آموزش داده شود. خيلي از تعاوني هاي روستايي  ،است
  امروزه به همين دليل دچار مشكل هستند. 

منفي امروزه پديده هاي جديدي مطرح شده كه مي تواند تاثيرات  اثرات مخرب توسعه در روستاها: كاهش-ج
زيادي با خود داشته باشد، مثالٌ جهاني سازي از جمله آن است. جهاني سازي در روستاها مي تواند به بافت 

فرهنگي روستاها و روابط بين افراد اثر گذارد، مي تواند سبب مهاجرت به شهرها شود و يا روي نوع  –سنتي 
ري) همه اين موارد داراي تاثيرات منفي توليد محصوالت كشاورزي اثر گذارد(حركت از كشت معيشتي به تجا

زيادي است كه لزوم كاهش آن ضروري مي نمايد. مهندسي فرهنگي مي تواند با كار روي اين موضوع و ارايه 
. هدف جوانان بوده چراكه اين برنامه ريزي هاي مدون تالش نمايد تا سطح تخريب اين نوع توسعه كاهش يابد

  قشر بيشتر دربرابر اين نوآوري ها واكنش نشان مي دهند.  
انتقال يك شخص يا يك گروه از يك پايگاه اجتماعي به پايگاه  اجتماعي: تحركاتمهندسي فرهنگي و -د

ه طرق مختلف معموالٌ افراد سعي دارند كه ب). 12، 1379(راجرز،اجتماعي ديگر را تحرك اجتماعي مي گويند 
پايگاه خود را تغيير دهند. اين تحرك به نوع طبقات و تعداد آن ها نيز مرتبط است. عمدتاٌ در شهرها طبقات و 
فاصله بين افراد بيشتر از روستاها است ، منتها روستاييان نسبت به شهري ها نسبت به طبقات اجتماعي حساس 

بسيار كمتر است. برخي طبقات در بين مردم جايگاه ويژه اي ترند به عالوه اين كه تحركات اجتماعي در آن ها 
مثل روحانيون و يا نظامياني كه در روستا هستند. در گذشته خان هايي  ،دارند و دست يافتن به آن سخت است

نوع فرهنگ ها هم در تعيين . بودندي در ايران بودند نيز از اهميت بااليي برخوردار ضكه قبل از اصالحات ار
مثالٌ نظام كاستي هند اجازه انتقال افراد را از يك طبقه به طبقه ديگر  ؛و تحركات اجتماعي مهم استطبقات 

در همان وضعيت هم مي ميرند. مهندسي فرهنگي در  ،نمي دهد، در عين حال افراد همان گونه كه بدنيا مي آيند
ه باور آن ها است، يكي از باورهاي اين جا از اهميت بااليي برخوردار است. تحركات اجتماعي مردم وابسته ب

غلط در ايران نگاه منفي، عقب افتاده به روستاييان در مقابل شهري ها است. همين عامل منجر به مشكالت 
فراواني در عدم خود باوري در بين مردم روستايي شده است. با مهندسي فرهنگي مي توان برنامه هايي جهت 

  بين روستاييان انجام داد.گاه و توسعه خود باوري دحذف اين دي
مهاجرت هاي روستاييان به شهرها سبب مي شود نوعي  حل مشكل ناشي از مهاجرت روستاييان به شهرها:-ه

يد . مناطقي از جمله حومه شهرها معموالٌ پذيراي حال اين افراد هستند. مهاجران آاختالط فرهنگي بوجود 
ي دچار مي شوند. از طرفي اين مناطق محل گسترش انواع اغلب در اين گونه موارد به نوعي بيگانگي فرهنگ

ن نمي توان آپديده هاي نامناسب اجتماعي است. در هر صورت پديده مهاجرت امري واقعي است و فراري از 
موزش هاي آگسترش مدارس،  كرد، لذا برنامه ريزي براي كاهش اثرات مخرب اين مهاجرت ها ضروري است.

   از جمله برنامه هايي است كه مي توان براي اين مناطق انجام داد. فرهنگي مناسب و كاهش فقر
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  مراحل اجرايي يك طرح فرهنگي در روستاها-7

  اين مراحل به شرح زير هستند:

 ؛تعيين و مشخص كردن هدف اجراي طرح فرهنگي يا برنامه اي كه در دست اجرا داريم. •

 ؛صورت بگيردتعيين اولويت هاي فرهنگي كه نياز است روي آن ها كار  •

 ؛شناسايي بخش هايي كه نيازمند همكاري آن ها هستيم •

هر طرح فرهنگي مي تواند روي شاخص هاي ديگر فرهنگي اثر مثبت يا منفي بگذارد. ضروري است تا آن  •
 ؛ها شناسايي شوند

بهتر است يك هماهنگ كننده بين مردم و سازمان هاي فرهنگي وجود داشته باشد . اين هماهنگ كننده  •
 ؛ايد از خود مردم انتخاب شودب

تعيين بودجه هاي الزم براي اجراي طرح هاي فرهنگي و همچنين مشخص كننده سازمان هاي تامين كننده  •
اين بودجه . مثالٌ مشخص شود كه مسجد مورد نظر در روستا قرار است توسط چه كسي تامين اعتبار 

 ؛شود

اي فيزيكي نبايد به بارندگي برخورد كنند . هر چه . به طور مثال ساخت هزمان اجراي پروژه مشخص شود •
 ؛زمان يك طرح طوالني تر شود ، هزينه آن بيشتر مي شود

 ؛عمليات اجرايي آغاز مي شود •

بهتر است كه پايان برنامه هاي فرهنگي همراه با يك جشن عمومي باشد ، مي توان از همه مردم در اين  •
 ؛زمينه كمك گرفت

د . به عبارتي هر طرح فرهنگي را بايد ارزشيابي نمود كه آيا نتايج مثبتي كه در ارزشيابي بايد صورت بگير •
 انتظار داشته ايم بوقوع پيوسته است يا خير ؟ يا مردم استقبال مي كنند يا خير؟

  انواع طرح هاي مهندسي فرهنگي در روستاها-8

يا مي تواند يك برنامه ريزي  ،ريزي كالن روستايي براي كل كشور باشد هاين طرح ها مي تواند يك برنام
اد عالي رتبه از پايتخت باشند و رن اساس مجريان طرح هم مي توانند افبر همي. باشديك روستا  برايكوچك 

  يا افرادي از دل يك روستا . مثالٌ ريش سفيدان ، روحانيون روستا و ... .
و به روستاها ان دولتي پيشنهاد مي شود هنگي رهيافتي از باال به پايين است و توسط مجريرمعموالٌ مهندسي ف

جايگاه مردمي طرح نيز حفظ ، مي رسد. اما نبايد فراموش كرد كه ضروري است پس از طي سلسله مراتب
  گردد و از مشاركت آن ها استفاده شود.

  در روستاها نكات مهم در مهندسي فرهنگي-9

  شامل موارد زير مي شوند:
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واقع گرا باشد و از آرمان گرايي در پروژه هاي فرهنگي روستايي كه  بايد طرح هاي فرهنگي پيشنهاد شده •
  منجر به سرخوردگي و نااميدي مردم مي شود، خودداري كرد.

 بخشي بيشتر برنامه هاي آن مي شود.رتوصيه مي شود كه مبتني بر مشاركت مردمي باشد. ابن عامل سبب اث •

ا هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان ها ضروري مهندسي فرهنگي برنامه ريزي چند چانبه مي طلبد. لذ •
 است.

توجه به مسايل اقتصادي ضروري است. نبايد فراموش كرد كه ريشه بسياري از معضالت فرهنگي اقتصاد  •
 است.

مردم بايد قبل از هر اقدامي در جهت برنامه ريزي فرهنگي كامالٌ توجيه شده باشند. در غير اين صورت  •
 دارد. احتمال شكست در آن وجود

در هر روستايي افرادي تحت عنوان رهبران معنوي وجود دارند كه نظرشان براي مردم حجت است. اگر  •
 قابليت اجرايي يابد بهتر است موافقت آن ها را جلب كنبم. مي خواهيم طرح

قف توسعه فرهنگي بايد اثرات پابدار داشته باشد ،بدين معني كه بعد از خاتمه طرح نبايد تاثيرات آن متو •
 شود و دو واقع بايد دوام داشته باشد ، كه شرط آن حمايت مردمي از برنامه فرهنگي است.

  روش تحقيق-10

تحليلي است و جهت تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده در آن از روش  -روش پژوهش توصيفي
SWOT  گيري از اسنادي و بهره استفاده شده است. به اين صورت كه در ابتدا با استفاده از مطالعات ميداني و

تهيه  فرهنگي روستايينظرات متخصصين موضوعي، فهرستي از نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديدهاي 
، قرار گرفت. در ادامه با مردم بومي).  سپس در قالب پرسشنامه با طيف ليكرت در اختيار 1شد(جدول شماره 

موضوعات از عوامل داخلي و خارجي مؤثر در  استفاده از اطالعات به دست آمده به تشريح و تحليل هر يك
  ها مشخص گرديد.پرداخته شد و بر اساس آن اولويت فرهنگي

هاي ساده زير استفاده توان از عبارتمي  SWOTها و تهديدهاي مدل ها، فرصتها، ضعفدر تعريف قوت
  نمود:

ها احتماالً داراي يك اثر ند. اين ويژگيرسانهايي كه گروه را در دستيابي به اهداف ياري ميها: ويژگيقوت -1
  مثبت در دستيابي مطلوب به اهداف خواهند بود؛

  ها: ويژگي هايي كه در راه رسيدن به اهداف مضرند و احتماالً در اين راه اثرات منفي خواهند داشت؛ضعف -2
الي، گروه را در دستيابي به توانند به دليل اثرات مثبت احتمهايي از محيط پيرامون كه ميها: وضعيتفرصت -3

  اهداف ياري رسانند؛
توانند در راه دستيابي با اهداف، مانعي بر سر راه گروه هايي از محيط پيرامون كه ميتهديدها: وضعيت -4

  ).143- 144: 1387باشند(ازكيا، زارع، ايماني، 
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  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات مهندسي فرهنگي در نواحي روستايي

  وارد به شرح جداول زير هستند:اين م
  مهندسي فرهنگي. فهرست نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديدهاي 1جدول شماره

 نقاط قوت

  هاي فرهنگ شيعي و ايراني در رويكردهاي ارزشي و تاريخي كشورقابليت
  هاي بازتوليد هويت فرهنگي، تعصب خانوادگي و ... در كشورقابليت 
  هنگي در ميان نخبگان سياسيهاي فراغلبيت و فراواني چهره 

هاي مكتوب و غيرمكتوب در جهت جذب مندي از رسانهامكان بهره
  رساني فرهنگي با ابزارهاي مدرنمخاطبان و اطالع

  امكان استفاده از حضور فعال و ايفاي نقش نظارتي و كنترل مردم 
ها، حوادث جويي فرهنگي از طريق رسانهسازي و مشاركتقابليت ترغيب 

  هااندازها و چالشبليغ مثبت چشمو ت
ي صدا و سيما در قريب به اتفاق اسكان جمعيتي حضور قابل توجه رسانه

  )درصد 80(باالتر از 
سازي در شرايط ها و فرهنگقدرت هدايت افكار عمومي از طريق رسانه 

 بحراني

ي درك واقعي افزايش سطح تحصيالت و دانايي و آگاهي ملي در حوزه 
   ملي و ارزشياز منابع 

هايي كه قابليت ذاتي توليد محصوالت فرهنگي نو وجود نهادها و سازمان 
  باشندو جديد را دارا مي

 نقاط ضعف

  ملي –كاهش تعلق به هويت ديني 
   بازانسازان به سياستتبديل شدن فرهنگ 
   ريزي و نيازهاي فرهنگيفقدان تعامل پويا ميان نظام برنامه 
انداز و رسالت گيري چشمنسجام مشترك در پيضعف يكپارچگي و ا 

  فرهنگي كشور
  گذاري فرهنگيوجود مراجع متعدد و ناهماهنگ در سياست

ساالري در قبال الگوي عدم توجه به فرهنگي كردن رويكرد ديني مردم 
  غربي دموكراسي فرهنگي

  هاي تحقيقغلظت توجه دولت به ماهيت فرهنگ و رهاسازي روش
  هاي كالن كشورريزي استراتژي فرهنگي با برنامهبرنامه ضعف تعامل نظام 
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  سازي فرهنگيتوجهي به اصل نشاط و پويايي در نهادينهبي 
  هاي اجتماعيسازي فعاليت فرهنگي در قبال فعاليتپرهزينه 

  هافرصت

  افزايش شبكه هاي اجتماعي   
  افزايش سواد          
  ه ايافزايش سواد رسان          

  تلق خاطر باالي مردم به كشور
  گسترش زيرساخت هاي ارتباطي           
  توسعه رسانه هاي ارتباطي           
ساز مذهبي، قومي، نژادي و گويشي در چند افق هاي اشتراكتراكم قابليت 

  .جغرافيايي و ملي
در قالب مرزهاي ي دوستي و همزيستي ديرينه اقوام و اديان ايراني سابقه 

  ملي
  اعتقادات مذهبي باالي مردم روستايي          

 تهديدها

  جنگ نرم
  جهاني شدن

  در معرض خطر قرار دادن هويت هاي ملي ، ديني و نژادي
  گسترش نسبي گرايي ( تكثر گرايي ) و سيطره پلوراليسم	

  تضعيف و ايجاد شبهه در باورهاي ديني و انقالبي مردم
  هاي جهاني ( ماهواره ، اينترنت و فضاي مجازي)جايگزيني رسانه 

توان توليد علم و نظريه پردازي نظام سرمايه داري و ايجاد انفعال در 
  محافل علمي كشور

  اعتبار بخشيدن به برداشت سكوالر از جهان هستي
 تحول در تلقي و الگوي زندگي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي 
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  بندي آنو اولويت مهندسي فرهنگيوامل مؤثر داخلي د. محاسبه وزن نهايي ع2جدول شماره

نقاط 

  قوت

ميانگين   عوامل مؤثر داخلي

  ايرتبه

  اولويت  وزن نهايي  ضريب

هاي فرهنگ شيعي و ايراني در قابليت
  . رويكردهاي ارزشي و تاريخي كشور

86/4  09/0  437/0  1  

هاي بازتوليد هويت فرهنگي، تعصب قابليت 
  .كشور خانوادگي و ... در

73/4  08/0  378/0  2  

هاي فرهنگي در ميان اغلبيت و فراواني چهره 
  . نخبگان سياسي

33/4  07/0  303/0  3  

هاي مكتوب و مندي از رسانهامكان بهره
غيرمكتوب در جهت جذب مخاطبان و 

  .رساني فرهنگي با ابزارهاي مدرناطالع
13/4  06/0  248/0  4  

و ايفاي نقش امكان استفاده از حضور فعال  
  .نظارتي و كنترل مردم

06/4  05/0  203/0  5  

جويي فرهنگي سازي و مشاركتقابليت ترغيب 
ها، حوادث و تبليغ مثبت از طريق رسانه

  . هااندازها و چالشچشم
06/4  05/0  203/0  5  

ي صدا و سيما در قريب حضور قابل توجه رسانه
  )درصد 80به اتفاق اسكان جمعيتي (باالتر از 

4  04/0  160/0  6  

ها و قدرت هدايت افكار عمومي از طريق رسانه 
 سازي در شرايط بحرانيفرهنگ

86/3  03/0  116/0  7  

افزايش سطح تحصيالت و دانايي و آگاهي ملي  
  . ي درك واقعي از منابع ملي و ارزشيدر حوزه

66/3  02/0  073/0  8  

هايي كه قابليت ذاتي وجود نهادها و سازمان 
وليد محصوالت فرهنگي نو و جديد را دارا ت

  .باشندمي
53/3  01/0  035/0  035/0  

هاي فرهنگ شيعي و ايراني در قابليت
  . رويكردهاي ارزشي و تاريخي كشور

12/4  *  16/2  *  

  1  444/0  09/0  93/4  .ملي –كاهش تعلق به هويت ديني نقاط 
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  2  336/0  08/0  20/4  . بازانسازان به سياستتبديل شدن فرهنگ   ضعف
ريزي و فقدان تعامل پويا ميان نظام برنامه 

  . نيازهاي فرهنگي
86/3  07/0  270/0  3  

ضعف يكپارچگي و انسجام مشترك در  
  . انداز و رسالت فرهنگي كشورگيري چشمپي

46/3  06/0  207/0  4  

وجود مراجع متعدد و ناهماهنگ در 
  . گذاري فرهنگيسياست

53/3  05/0  176/0  5  

عدم توجه به فرهنگي كردن رويكرد ديني  
ساالري در قبال الگوي غربي دموكراسي مردم

  . فرهنگي
26/3  04/0  130/0  6  

غلظت توجه دولت به ماهيت فرهنگ و 
  . هاي تحقيقرهاسازي روش

06/3  03/0  092/0  7  

ريزي استراتژي ضعف تعامل نظام برنامه 
  . هاي كالن كشورفرهنگي با برنامه

80/2  02/0  056/0  8  

توجهي به اصل نشاط و پويايي در بي 
  . سازي فرهنگينهادينه

53/2  01/0  025/0  9  

  *  74/1  *  51/3  كل

  بندي آنو اولويت مهندسي فرهنگي. محاسبه وزن نهايي عوامل مؤثر بيروني 3جدول شماره

  هافرصت

ميانگين   عوامل مؤثر بيروني

  ايهرتب

  اولويت  وزن نهايي  ضريب

  1  401/0  09/0  46/4  افزايش شبكه هاي اجتماعي
  2  304/0  08/0  80/3  افزايش سواد

  3  261/0  07/0  73/3  افزايش سواد رسانه اي
  4  207/0  06/0  46/3  تلق خاطر باالي مردم به كشور

  4  207/0  06/0  46/3  گسترش زيرساخت هاي ارتباطي
  5  170/0  05/0  40/3  ارتباطيتوسعه رسانه هاي 

ساز مذهبي، قومي، هاي اشتراكتراكم قابليت
  .نژادي و گويشي در چند افق جغرافيايي و ملي

33/3  04/0  133/0  6  

  7  098/0  03/0  26/3ي دوستي و همزيستي ديرينه اقوام و اديان سابقه 
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  .ايراني در قالب مرزهاي ملي
  8  032/0  02/0  20/3 ياعتقادات مذهبي باالي مردم روستاي

  *  83/1  *  56/3  كل

  تهديدها

  1  329/0  09/0  66/3  جنگ نرم
  2  250/0  08/0  13/3  جهاني شدن

در معرض خطر قرار دادن هويت هاي ملي ، ديني 
  و نژادي

06/3  07/0  214/0  3  

گسترش نسبي گرايي ( تكثر گرايي ) و سيطره 	
  پلوراليسم

3  06/0  180/0  4  

د شبهه در باورهاي ديني و انقالبي تضعيف و ايجا
  مردم

93/2  05/0  147/0  5  

جايگزيني رسانه هاي جهاني ( ماهواره ، اينترنت 
  و فضاي مجازي)

80/2  04/0  112/0  6  

توان توليد علم و نظريه پردازي نظام سرمايه داري 
  و ايجاد انفعال در محافل علمي كشور

66/2  03/0  080/0  7  

  8  047/0  02/0  33/2  رداشت سكوالر از جهان هستياعتبار بخشيدن به ب
تحول در تلقي و الگوي زندگي اجتماعي ، 

  اقتصادي و فرهنگي
33/2  01/0  047/0  8  

  *  41/1  *  88/2  كل

  SWOTبر اساس تحليل  موثر بر مهندسي فرهنگي در نواحي روستاييارائه راهبردهاي -12

هاي چهارگانه شامل راهبرد تهاجمي، تنوع، بازنگري و تدافعي بيان هاي پژوهش راهبردهايتهبا توجه به ياف
مهندسي فرهنگي در نواحي تري در رابطه با هاي دقيقگردد، تا از اين رهگذر بتوان راهكارها و برنامهمي

  تنظيم نمود. روستايي 
  ) SOراهبردهاي تهاجمي(-1-12

ي ارگانيك و تعريف شده با هم باشند و مجموعه فرهنگي بايد داراي رابطهها و نهادهاي كليه سازمان-1
  .ها مورد مطالعه و توجه جدي قرار گيردهاي محيطي، تغييرات و اثرگذاري آنمولفه

دهي واحد و متولي مشخص و منحصر به فردي باشد و هاي فرهنگي بايد داراي سازمانهريك از فعاليت -2
ي تعريف شده و ِي ستادي دارد و مبتني بر محدودهمندي دولت جنبهي وظيفهحوزهتوليت امور فرهنگي در 
  .مشخص حاكميتي است
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هاي زائد ها و نهادهاي فرهنگي به منظور اجتناب از هزينهكاري بين سازمانهرگونه تداخل وظايف و موازي -3
  .بين بردند	گيري بهينه از منابع مالي ازو بهره
 )STراهبرد تنوع(-2-12

هاي روستا در اين راهبرد با توجه به نقاط قوت داخلي و تهديدهاي بيروني؛ مواردي در جهت تأمين نيازمندي
  شود:براي رفع تهديدها عنوان مي

ريزي كالن، نظارت و تنظيم اقدامات حمايتي گذاري، برنامهايجاد تمركز در اقدامات ستادي جهت سياست -1
هاي ستادي و صف كاري و تعدد سازمانكاري، پراكندهي و اجتناب از موازيو هدايتي در سطوح ملي و استان

  .باشدهاي واحد فعاليتي الزم ميدر رده

رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس ماموريت، اهداف و راهبردها، متناسب بودن اختيارات با -2
گذاري استاني و رعايت تعادل در حجم و تها، رعايت اصل عدم تمركز در امور اجرايي و سياسمسووليت

  .هاي محوله بايد مدنظر قرار گيرداندازه سازمان با ماموريت

ها هاي آنسازي تعامل دولت با نهادهاي فرهنگي مردم در جهت تقويت و كيفيت بخشيدن به فعاليتشفاف -3
ها و گسترش خدمات متقابل بايد آنهاي علميه، با فرض حفظ استقالل سازي تعامل دولت با حوزهو نيز شفاف

  		صورت گيرد
  )WOراهبرد بازنگري(-3-12

هاي بيروني راهكارهايي شود تا با استفاده از فرصتدر اين راهبرد با توجه به نقاط ضعف دروني، تالش مي
روي توسعه گردشگري روستاي مورد نظر ارائه شود كه در ذيل به آن  براي برطرف نمودن نقاط ضعف پيش

  گردد:شاره ميا
ها و شان بر اساس توانمنديهاي فعاليتيهاي فرهنگي در حوزهتقسيم وظايف و تعيين اختيارات سازمان -1

  .ها باشدهاي سازماني، حقوقي، مالي و انساني هريك از آنقابليت

عدد رويه هاي فعاليتي در صورتي كه منجر به تهاي متعدد فرهنگي بر اساس تنوع رستهايجاد سازمان -2
   .هاي توليد باشد، مطلوب نيستكاركردي و ناسازگاري برنامه

  )WT(راهبردهاي تدافعي-4-12
پذيري روستاي مورد بررسي ها و تهديدها در جهت رفع آسيبدر اين راهبرد با تأكيد بر كاهش ضعف

  شود:راهكارهاي ذيل ارائه مي
همچنين آموزش به اهالي روستا در رابطه با تعامل ، مردمسازي و ترويج فرهنگ روستايي در بين فرهنگ -1

  ؛همديگربهتر با 
در روستا با مشاركت بخش خصوصي و دولتي و ايجاد زمينه مناسب براي  امكانات فرهنگيايجاد و توسعه  -2

  هاي غير بومي؛ گذاريجذب سرمايه
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توسعه متوازن و متعادل روستايي  در جهت وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير نهادهاي متوليريزي برنامه -3
گيري هاي روستاي مورد مطالعه به منظور بهره، همچنين شناسايي امكانات و قابليتمقوله هاي فرهنگيبا ساير 

  بهتر از آن؛
محلي در مراكز جمعيتي بزرگ به منظور شناساندن هر چه  مراسمهاي هنرهاي دستي و برگزاري نمايشگاه -4

  .ستاييروبهتر آداب و رسوم 

  نتيجه گيري- 13

ختلف ه فرهنگي است و گفتيم كه ابعاد ماشاره كرديم كه مهندسي فرهنگي نوعي برنامه ريزي در جهت توسع
رهنگي توسعه از نظر اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي همه با يكديگر مرتبطند . در عين حال مهندسي ف

ست .اشاره شد كه مهندسي فرهتگي از طريق خلق يا شكل دهنده توسعه فرهنگي در فرايند توسعه كشور ا
تغيير يك فرهنگ جديد ، ايجاد و تغيير سازمانها و نهادهاي فرهنگي و تغييرها باورها و اعتقادات مردم به 

نواوري جديد و يا فرايند توسعه كمك مي كند . در روستاها نيز مهندسي فرهنگي به جهت كمك در ايجاد يك 
نه از نوآوري ها نقش دارد . در عين حال مي تواند در كاهش و حل مشكالت نابرابري ها كمك به استفاده بهي

و اثرات منفي مهاجرت نقش ايفا كند . از طرفي اشاره مي كنيم كه در مهندسي فرهنگي مولفه هاي مشاركت 
يك برنامه فرهنگي  ،همه جانبه بودن پروژه و اواقع گرا بودن از اهميت بااليي برخوردار است و در فرايند طرح

  اهميت هدف،زمان ، عزينه و ارزشيابي را نبايد فراموش كرد . 
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