
جوان سازی

"حضور جوانان و روحيه هاي بس�يجي بايد 
محي�ط مس�جد را زن�ده، پرنش�اط، آينده پو 
و لبريز از اميد س�ازد" )مق�ام معظم رهبري، 
اجالس سراس�ري نم�از، بيرجن�د، 18مهرماه 

)1389

ب�ر اي�ن اس�اس، می ت�وان معيارهای نش�اط، 
شادابی، پويايی و اميدآفرينی را از ويژگي هاي 
اصلی مسجد طراز اسالمي برشمرد و حضور 
فع�ال جوانان در محيط مس�جد را علت و هم 
معلول پويايي و نش�اط فضاي مس�جد تلقي 
و نق�ش جوان�ان را در تحق�ق اي�ن معياره�ا، 

محوری و تعيين کننده دانست. 

حض�ور جوان�ان در مس�جد معل�ول عوام�ل 
مختلف�ي از جمل�ه توانمن�دي مناس�ب ائم�ه 

جماع�ات در جذب و س�ازمان دهي آن هاس�ت 
 که در ساير موضوعات راهبردي اين برنامه، 
به ويژه در موضوع راهبردي توانمند س�ازي 

ائمه ی جماعات، به آن ها پرداخته مي شود. 

آنچ�ه به ط�ور خ�اص در موض�وع راهبردي 
جوان س�ازي مد نظر اس�ت، انج�ام فعاليت ها 
و اتخاذ تدابيري اس�ت ک�ه بايد براي افزايش 
و  جوان�ان  و  نوجوان�ان  ک�ودکان،  حض�ور 
افزايش پويايي و س�رزندگي فضاي معنوي 

مسجد صورت پذيرد. 

همچني�ن پرداخت�ن ب�ه نهاده�اي مرتب�ط با 
 ام�ور کودکان، نوجوانان و جوانان، به منظور 
بهره من�دي از ظرفيت هاي آن ها از محورهاي 

مورد توجه در اين موضوع مي باشد. 
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  اندازه گيري شاخص ها و ارزيابي و تحليل وضع موجود

  برگزاری کالس های درسی مورد نياز دانش آموزان و دانشجويان در مساجد

  طراحی و استقرار بانک ايده در زمينه ی جذب جوانان

  مشارکت با نهادهای ذيربط در جهت توانمند سازی سخنرانان و ساير مجريان برنامه ها
 و مراسمات مساجد 

  بستر سازی و ايجاد زمينه های پاسخ گويی به نيازهای علمی، فکری و معنوی جوانان

  مناس�ب سازی فضای کالبدی و تأسيسات و تسهيالت مساجد در جهت جذب جوانان

  بسترس�ازی ارائه ی خدمات تفريحی و ورزش�ی مورد نياز جوانان با حداقل هزينه و 
با لحاظ شرايط محيطی

ت های اجرايی
س

سيا
سی

سا
اقدامات ا

 محور اول:

ايجاد جاذبه هاي الزم جهت افزايش حضور جوانان



زی
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ن 
جوا
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ت های اجرايی
س

سيا
سی

سا
اقدامات ا

 محور دوم:

ساماندهی حضور بيشتر کودکان و نوجوانان

  مناس�ب سازی فضای کالبدی و تس�هيالت جانبی برای کودکان و نوجوانان با رويکرد 
حداکثر نشاط و شادابی، البته با حفظ آرامش فضای عبادی در مسجد

  جل�ب و جه�ت ده�ی ايج�اد امکانات رفاه�ی، تفريحی و ورزش�ی مخصوص ک�ودکان و 
نوجوانان توسط دستگاه های مختلف به ويژه شهرداری

  اندازه گيري شاخص نشاط محيط مسجد

  ايجاد مهد کودك و خانه ی اسباب بازي در مساجد 
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  سازماندهی جوانان ازطريق حمايت از هيئت های مذهبی و نهادهای مرتبط با جوانان 
به ويژه پايگاه های بسيج

  ج�ذب و نگه�داری دانش آم�وزان ممتاز مدارس ازطريق حمايت از طرح از مدرس�ه تا 
دانشگاه

  س�ازمان دهی دانش�جويان مذهبی و دارای روحيه ی بسيجی، جهت ايفای نقش مربی 
تربيتی و درسی دانش آموزان

  تنوع بخش�ی و مس�اله محوري در برنامه ها و فعاليت های مس�اجد، جهت گس�ترش 
زمينه های ارتباطی جوانان و نوجوانان با مسجد

  ايجاد بنياد نخبگان مسجدي

  تدوين و اجراي طرح از مدرسه تا دانشگاه و از مدرسه تا حوزه

  ايجاد و ساماندهی هيأت مذهبی نوجوانان مسجد 
) با استفاده از ظرفيت های کانون فرهنگی و پايگاه بسيج مسجد(

ت های اجرايی
س

سيا
سی

سا
اقدامات ا

 محور سوم:

تثبيت حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در مسجد
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ن 
جوا

33

سی
سا

اقدامات ا

 محور چهارم:

جلب مشارکت حداکثری جوانان در انجام فعاليت های مسجد

ت های اجرايی
س

سيا

  زمينه سازی برای طرف مشورت قرار گرفتن جوانان در اداره ی امور مسجد 

  واگذاری فعاليت های اجرايی و برگزاری مراسم های مختلف به جوانان

  ارزيابی وضع موجود و اندازه گيری شاخص مربوطه

  ايجاد و ساماندهی طرح دوره ای ساالنه مشاوران، مديران و مجريان جوان مسجد
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  عقد تفاهم نامه ی همکاری بين دستگاهی

  تعامل با مدارس و نهادهای فرهنگی در محالت

سی
سا

اقدامات ا

 محور پنج:

بهره من�دی از ظرفيت های نهادهای مرتبط با امور ک�ودکان، نوجوانان و 
جوانان

  شناسايی و استفاده ی از ظرفيت ها و قابليت های نهادها و دستگاه ها

  برقراری تعامل مناس�ب با نهادها و دس�تگاه ها به ويژه کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان

  به کارگيري س�از وکار مناس�ب در جهت تعامل حداکثري مس�جد ب�ا نهادهاي فرهنگي 
آموزشي محله، به ويژه مدارس 

ت های اجرايی
س

سيا
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سی
سا

اقدامات ا

 محور شش:

اصالح و بهبود الگوي ارتباطي با جوانان

ت های اجرايی
س

سيا

  تأکيد بر مناسب سازی و بهبود ارتباط کارگزاران و فعاالن مسجد با جوانان

  برطرف کردن موانع بروز شادی، نشاط و هيجانات جوانان ضمن رعايت حدود شرعی

  مش�ورت با کارشناس�ان و نخبگان فرهنگی و مذهبی، به ويژه صاحب نظران متخصص 
در علوم رفتاری 

  نشرآثارمرتبط با جوانان

  برگزاری جلسات توجيهی و آموزشی برای ائمه ی جماعات

  آموزش امناء و خدام جهت مناسب سازی و بهبود ارتباط با جوانان

  تدوين الگوی برگزاری جشن ها و مراسم شادی و نشاط در مساجد



زی
سا

ن 
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