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 يشگفتارپ

 
عبارت است شناخته شده است كه « استراتژيك اريزي راهبردي ي نامهبر» ريزي با عنوان هاي برنامه يكي از انواع شيوه

 . از تعيين اهداف بلند مدت و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آينده

كوتاه  زماني نيازمندتواند  از آنجايي كه استراتژي مي ؛تعريف و تدوين استراتژيهاست،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

ريزي  برنامه. مدت باشد ريزي بلندمدت يا كوتاه تواند برنامه ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا يا بلند

؛ در اين حالت قالب كلي برنامه مي باشد، متفاوت متداول است ريزي  نامهدر روش هاي معمول برراهبردي با آنچه كه 

 .طرح ها و پروژه ها ، اهبردها ، برنامه هار ،چشم انداز  :عبارت است از 

استان در دستور   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه بر هدف تدوين سند برنامه،   كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ريزي نيز مد نظر قرار گرفت و نتايج  دف توانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامهه

 .حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

دار با شكل گيري اتاق هاي فكر به رياست استان همزمان با پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ،  ،  9811در سال 

آب و  -شامل صنعت و معدن)اقدامات اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعات استراتژيك و   محيط هاي دروني و بيروني ،  ،( مسكن و عمران شهري و فرهنگ عمومي -كشاورزي 

ر گرفت و برنامه هاي توسعه مبتني بر راهبرد توسعه مورد بحث ، بررسي و بازنگري قرا راهبردهاي بخشهاي كليدي

سال هاي باقيمانده برنامه پنجم و نيز براي براي اين بخش  دراين برنامه به منزله تغيير رويكردها . ها استخراج گرديد

 .مبناي عملي خواهد بود  سال هاي برنامه ششم توسعه ،

يوند حوزه نظري و كاربردي در بخش هاي دولتي و تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد محيط مناسب ، حركتي جهت پ

 .غير دولتي استان مي باشد

نتايج جلسه هاي اتاق « استان زنجان فرهنگ عموميبخش   راهبردي توسعه  سند برنامه»رو تحت عنوان گزارش پيش

يمانه مي باشد كه بدين وسيله از تالش كليه عزيزان عضو اتاق فكر در بخش فوق صم فرهنگ عموميفكر بخش 

 . قدرداني مي نمايد 

 ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي ، بخاطر همت و مساعي مضاعف در  در نهايت از همكاران دفتر برنامه

 .گردد برگزاري جلسات و جمعبندي و تدوين گزارش حاضر ، سپاسگزاري مي

 

 

 

 

 
 

 رحيم عصفوري

 و اشتغال ريـزي معـاون برنامه
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 :  عمومي فرهنگااتق فكر   ساختار 

ر و رئيس    شيد انصاری جم  مهندس:  ااتقاستاندا

 دكتر رحيم عصفوری : معاون ربانهم رزیی  و دبير  

گاه مسؤول  گاه / دست   انصر مقدم/   فرهنگ و ارشاداسالمي: مدري دست

 

 : اعضاء ااتق

 – یحیي رحمتي - سلطانيمسيح اهل  –دادخواه امامعلي  –داوود بيات  -لو  غنيتوکل   -بيگدلي  رحمت اهل –افشارچي محسن   -مقدمانصر

 بلوری مارهخ    – آوازه آرذ    –  رباسيك مه افط  –  رسول بيات  -حميدرضا شهبازی  -مرتضي تمجيدی 

 انصر مقدم- سجاد محمدی  –  حميد نباتچيان  : و بودهج  يندگان دفتر ربانهم رزییدبيرخاهن  و نما
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 نجانزاستان عمومی  فرهنگ بخش برنامه راهبردي توسعه

  

 مقدمه -1

مبتني بر اصول فرهنگ است كه  هر جامعه اي، دوام و بقاي  كند يمريزي  بنيان جامعه را پي فرهنگ

پيشينه و غناي  ،ركن هويت بخش در هر جامعه نيتر مهمبنابراين  ؛سازد يم را آنهويت جامعه و افراد 

و  نيتر كهناز  ييكاين امر و تاكيد بر اين نكته كه كشور ايران داراي  بهبا توجه . فرهنگي آن است 

 يا ژهيوكه  جايگاه  دارد يمآن ر والن كشور را بؤو مس گذاران استيسجهان است ،  يها فرهنگ نيتر لياص

اين رويكرد تا .كالن و بلند مدت كشور قائل باشند  يها استيسدر تدوين و تعيين اهداف و  فرهنگبراي 

نيز مبتني بر فرهنگ و  وري اسالمي ايرانمهساله ج 12جايي پيش رفته كه روح حاكم بر چشم انداز 

 . هويت بخش آن است يها مؤلفه

 :استهاي زير را براي جامعه ايراني برشمرده  ويژگي ،ساله 12افق چشم انداز 

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، و متكي بر اصول اخالقي و 

مشروع، حفظ  يها يآزادتاكيد بر مردم ساالري ديني، عدالت اجتماعي، اسالمي، ملي و انقالبي،  يها ارزش

 .و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي  ها انسانكرامت و حقوق 

ضروري  امري الزم و ،تحقق برنامه هاي توسعه استان و نقش آن در  عمومي مطالعه وضعيت فرهنگ

به شناخت وضعيت فرهنگي استان ،  توان يمجمله همواره با اهداف خاصي صورت پذيرد؛ از بايد كه  است

ي بالقوه و بالفعل استان ، نزديك نمودن فرهنگ و سنن در جهت كاهش تضادها و ايجاد ها يتوانمندبررسي 

استان  .اشاره نمودي اسالمي و ملي ها ارزشارتباط و اتحاد بين آنها و سوق دادن فرهنگ عمومي به سمت 

دانست و شايد بتوان موقعيت جغرافيايي آن  ها زبانو  ها فرهنگتالقي  هاي نونكايكي از توان يمزنجان را 

، فرهنگ مردم استان گيالن و آذريآذربايجان و زبان  فرهنگ. تلقي نمود به فردرا در اين زمينه منحصر 

وي به نح (پايتخت)زبان گيلكي، استان كردستان با زبان كردي و همچنين نزديكي با مركزيت سياسي كشور 

  .متفاوت نموده است يها تيقومو  ها زبان، ها فرهنگاين استان را چهارراه 

متخصصان علوم انساني اتفاق نظر دارند اليه زيرين فرهنگ است كه باعث ايجاد فضايل اخالقي و 

در حوزه  ها تيفعالريزي و طراحي اقدامات و  و برنامه يگذار استيسلذا  ؛گردد يماحساسات ملي در افراد 

ريزي در اين  زيرا هرگونه برنامه ؛همواره بعد زيرين فرهنگ را مورد توجه قرار دهد ديبا يم ،ديريت فرهنگيم

از سوي ديگر اثرات ابعاد معنوي فرهنگ از . حوزه بدون توجه به بعد معنوي فرهنگ اثر بخش نخواهد بود

 قرار مورد ارزيابي دتوان يمن در قالب سطح مشهود آ ،و مصرف فرهنگي ها تيفعالطريق محصوالت، آثار، 
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 معتوي و ملموس و اقدامات فرهنگي توجه متعادل به هر دو بعد ها استيسبنابراين براي بهبود آثار . گيرد

استعدادها و  اندنريزي در حوزه فرهنگ بايد به كمال رس هرگونه برنامه ،عالوه بر اين. است يفرهنگ الزام

 ديبا يماز اين حيث نيز . زندگي فردي و اجتماعي مورد توجه قرار دهددر تمام شئون را انسان  يها يستگيشا

سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتباطي زنده و پويا  يها حوزهريزي در  ريزي فرهنگي و برنامه ميان برنامه

متقابل در راستاي توسعه همه جانبه جامعه و  يها تيظرفآن امكان استفاده از  ياز مجراد تا شوطراحي 

ريزي در حوزه فرهنگ، گستره بيشتري را در مقايسه  برنامه اوالًكه  دهد يماين امر نشان . فراهم شود كشور

و نگرش كالن و  ها دگاهيدبايد  ،ريزي در حوزه فرهنگ براي برنامه اًيثان.  رديگ يمدر بر  ها حوزهبا ديگر 

اقدامات مرتبط با سطح مشهود فرهنگ ،  و ها برنامهدر طراحي  ثالثاً. فرابخشي را همواره مدنظر قرار داد 

 .همواره بايد اين تعامالت در نظر گرفته شود

در قالب حاصل كار اتاق فكر توسعه فرهنگ عمومي استان زنجان ، با توجه به موارد فوق و استفاده از 

ه و استان زنجان به همراه تجزي عمومي فرهنگانداز توسعه بخش  چشم مدل برنامه ريزي استراتژيك ، 

 تحليل عوامل محيطي اثرگذار ، شناسايي و استخراج موضوعات استراتژيك اثرگذار بر توسعه بخش، تدوين

اي هر يك اي به از ي توسعهها هريك از موضوعات استراتژيك و برنامهراهبردهاي توسعه بخشي به تفكيك 

 . استاز راهبردها آورده شده 

 ، در راستاي چشم انداز بخش فرهنگ عمومي كشور  ندازاز جمله چشم ا مفاهيم مندرج در اين برنامه

تدوين و ارائه شده است و دوره برنامه براي باقيمانده سالهاي برنامه پنجم و سالهاي برنامه ششم توسعه 

 .اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ميباشد 

 

 سعه در انتهاي برنامه ششم تو استان زنجان عمومی انداز توسعه بخش فرهنگ چشم-2

 

انتهاي برنامه ششم در راستاي تحقق چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، استان زنجان در 

به نحوي كه با اتكا  .شدتبديل خواهد  در رفتارها و تعامالت فرهنگي پيشرو  توسعه يافته و به استانيتوسعه 

جمعي ، وجدان كاري ، انضباط  كار، آراستگي به فضايل اخالقي ، روحيه  به ارزش هاي اصيل اسالمي

اجتماعي و همراهي عمومي در پيشبرد برنامه هاي توسعه و ترجيح منافع عمومي و پايدار به منافع فردي ، 

 .بارز آن خواهد بود هاي ويژگي

 استان عمومی  فرهنگ بخش  وامل محيطی اثرگذار بر توسعهتجزيه و تحليل ع -3

استان زنجان عمومي  فرهنگمحيط بيروني و دروني بخش مهمترين عوامل استراتژيك در اين قسمت 

ها و تهديدهاي  مهمترين فرصت،  در تجزيه و تحليل محيط بيروني. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

 شرايطبر اين بوده است تا محيط مبتني بر  و تالش است شناسايي شده بخش محيط كالن و اختصاصي

  .تدوين گردد موجود



6 

 

 عمومیتجزيه و تحليل عوامل استراتژيک محيط بيرونی بخش فرهنگ  1-3جدول

 1312سال  -استان زنجان 

 عوامل محیط بیرونی

ها
صت

فر
 

 .و گرايش غالب مردم به باورهاي ديني يدر فرهنگ عموم نيمثبت د يگذار ريبودن جامعه و تاث ينيد

 .ه حاكميت و نظام اسالمي ارادت و عالقه به اهل بيت و وفاداري ب

  ،ي، مفاخر علم اني، جامعه فرهنگ تيروحان)  جامعه يگذار بر فرهنگ عموم ريمرجع تاث يوجود گروه ها
 . ... (، هنر مندان و  نيمسئول

 . يو الگو ساز كرديرو نييدر تعتأثير آن  و  يرسانه ا يها رساختيوجود ز

 . تانهمگوني فرهنگي ، مذهبي و قومي در اس

 . اطالعات يو فنآور يتوسعه تكنولوژ يها رساختيوجود ز

 ( .در مقايسه با متوسط كشوري )  ياجتماع تيامن يمناسب بودن شاخص ها

 .و وجود جمعيت جوان تحصيل كرده در استان  يآموزش عال يتوسعه كم

 . ييايو جغراف يمياستان به لحاظ اقل تيموقع

ها
ید

هد
ت

 

 . يو اعتماد عموم يتماعاج هيكاهش سرما

 . به  سود باال با تالش كمتر يابيدستوجود روحيه 

 .و ترجيح منافع فردي به منافع عمومي  مردم يضعف در مشاركت اجتماع

 . يو اجتماع يفرد يرفتارها در يدوگانگ

 .و فقدان صراحت در رفتارهاي اجتماعي  يمحافظه كار

 . رت بر رفتارهاي غالب فرهنگيناپيوستگي مدنيت و مهاج ثيرأت

 . ...(فرهنگي ، زيربنايي ، بهداشتي  ،آموزشي و )توزيع نا عادالنه زيرساخت ها و امكانات 

 . تنزل جايگاه اجتماعي برخي الگوهاي رفتاري جامعه

 . قشري گري و تحجر ديني در بخش هايي از جامعه

 . آن يفرهنگوه وجبه توسعه و عدم توجه به  يتوجه صرف اقتصاد

    نهادينه نشدن جايگاه نخبگان در ساختار تصميم گيري استان
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 تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک محيط درونی بخش فرهنگ عمومی 2-3جدول

 1312سال  -استان زنجان 

 درونیعوامل محیط 

ها
ت 

قو
 

 .روحيه باالي شهادت طلبي مردم 

 . در جامعه يفرهنگ يوجود استعداد ها

گرايش به )  وجود مراكز ، نهادها و گروه هايي كه قابليت بسيج مردم در موقعيت هاي خاص را دارند
 ( .فعاليت هاي عمومي متشكل 

 .وجود همبستگي اجتماعي 

 . تكثر فرهنگي بويژه دو زبانه بودن

 .و سطح مناسب دانايي و آگاهي مردم  باال بودن سرانه مطالعه در استان

 .و روحيه نيكوكاري ، نوع دوستي و گرايش به خير   بودن نشاط اجتماعي در استانباال

ها
ف 

ضع
 

 . يامور فرهنگ انيمتول يتعدد و نا هماهنگ

 .بي تفاوتي و پايين بودن مسئوليت پذيري 

 .عيب جويي و برجسته كردن و بزرگنمايي ضعف ها و كاستي ها 

 . گدر حوزه فرهنجامع  يزيعدم برنامه ر

 . كم توجهي و بهره نگرفتن از سرمايه هاي انساني استان

 ( .گرايش به فرهنگ هاي غير خودي )  ديگر يتاثير پذيري از وجوه منفي فرهنگ ها

 . فقدان حمايت موثراز فعاليت ها و دستاوردهاي فرهنگي

 . يمدرست و آداب و سنن  و ارزش هاي بو يرفتار يكم توجهي به مفاخر و الگوها

 . نسل جوان ژهيمردم به و يو هنر يفرهنگ يبه ذائقه ها يكم توجه

 . كم توجهي  به ادبيات و زبان محلي
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 استان زنجانعمومی  موضوعات استراتژيک اثرگذار بر توسعه بخش فرهنگ-4

 
كه با شناسايي بدين نحو  ؛باشند يمتوسعه  يها راهبردعوامل راهنماي تدوين ،  موضوعات استراتژيك

گردند  ثر بر توسعه بخشي، توجهات و اقدامات معطوف به راهكارهايي ميؤعوامل م نيتر يديكل و نيتر مهم

 .بخش را قادر خواهد ساخت با حداكثر كارايي و اثر بخشي مسير توسعه را طي نمايد ، كه به اجرا گذاردن آنها

اتژيك قابل بحث و بررسي بوده و موضوعات ديگر در در اين رابطه ، فرهنگ عمومي استان تنها موضوع استر

 .چارچوب وجوه اختصاصي فرهنگ در حوزه هاي ديگر مورد بحث قرار خواهند گرفت 

 

 استان زنجانعمومی تبيين موضوع استراتژيک بخش فرهنگ  - 4جدول 

ف
ردی

 

موضوع 

 استراتژیک
 پیش بینی روند آینده در صورت نپرداختن به آن شرح موضوع

9 

هنگ فر

عمومی 

 استان

توسعه فرهنگی یعنی ارتقا و اعتالي زندگی فرهنگی 

ي متعالی ها ارزشی به ابی دستدر جامعه با هدف 

توسعه انسانی، داشتن  در این رویكرد،. فرهنگی

، درست كردار،  ، آگاه ي پویا، سرزندهها انسان

آراسته به فضایل اخالقی، داراي روحیه مشاركت 

و پایدار به منافع آنی و مومی جمعی ، ترجیح منافع ع

همراهی  فردي ، وجدان كاري ، انضباط اجتماعی و

عمومی در پیشبرد برنامه هاي توسعه جزء اهداف 

اصلی و كلی برنامه می باشد تا توسعه به معناي 

 فرهنگیو هم در بعد  (رشد) واقعی هم در بعد مادي

  . آن بصورت متعادل و متوازن صورت پذیرد

فرآيند توسعه واقعي بصورت  ، موضوع توجهي به اينبي در صورت 
ممكن است رشد مادي و . متوازن و طبيعي اتفاق نخواهد افتاد

اقتصادي حاصل شود ولي بر اثر عوامل و رفتارهاي فرهنگي كه 
رشد منجر به دغدغه هاي محيطي حاصل نشده  متحولمتقارن با آن 

 :شودمي  به شرح ذيل و انساني

 ماعي و اعتماد عموميكاهش سرمايه اجت 

 روحيه سود جويي تقويت  

 ضعف در مشاركت اجتماعي  

 اجتماعي ودوگانگي رفتارهاي فردي  

 توزيع ناعادالنه ثروت ملي  

  يگسستگي بين نسل 

 بروز آسيب هاي اجتماعي 

 ردهاي مثبت جهانيوبي بهره ماندن از دستا 

 ماندن حقوق و فرهنگ شهروندي مغفول  

 اعياز بين رفتن نشاط اجتم 

 وجهي به سرمايه هاي انساني و علميي تب 

 گسترش و رواج هرج و مرج به جاي گفتمان 

 رشد خرافات و انحرافات فرهنگي و ديني 

 انگيزه و وجدان كاري و نظم اجتماعي تضعيف 
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 ان زنجاناستعمومی  فرهنگ راهبردهاي توسعه -5

آورده شده  ناظر با موضوع استراتژيكمت فرهنگبخش   راهبردهاي مورد نظر براي توسعهدر اين قسمت 

به هر راهبرد يك كد شناسايي چهار رقمي اختصاص داده شده كه دو رقم اول آن بيانگر كد بخش و  .است

 . راهبرد مي باشد  دو رقم بعدي بيانگر شماره
 

 

 بر اساس موضوعات استراتژيک استان عمومی  فرهنگراهبردهاي توسعه بخش  - 5جدول 
 

 راهبردها كد استراتژیکموضوع  ردیف

 استان یفرهنگ عموم 1

 ایرانی -ترویج و تقویت جنبه هاي مثبت فرهنگ اسالمی 0021

 اصالح و بهبود رفتارها و هنجارهاي اجتماعی 0020

 یاصالح سبک زندگ 0022

 تقویت جنبه هاي مثبت فرهنگ بومی 0024

 جامعه یو فرهنگ یعلم يكردهایتقویت رو 0022

 تقویت گردش آزاد اطالعات در جامعه 0022
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 به تفکيک راهبردهاعمومی  فرهنگبخش   توسعه يها برنامه -6
 . طراحي شده اند هاييدر اين قسمت براي عملياتي نمودن راهبردهاي تدوين شده، برنامه 

 

 به تفکيک راهبرد عمومی  فرهنگبخش   برنامه هاي توسعه  -6جدول

 د و برنامهراهبر شرح

 ايرانی -ترويج و تقويت جنبه هاي مثبت فرهنگ اسالمی راهبرد

 ينيد ي، و اخالق مدار يعقالنيت ، فضائل انسان تينشر و تقو  برنامه

 و حجاب فرهنگ عفاف جيترو برنامه

  حمايت از فعاليت ها و برنامه هاي ديني اصيل و خرافه زدايي از مراسم نادرست آييني  برنامه

 اصالح و بهبود رفتارها و هنجارهاي اجتماعی هبردرا

  ي، عرضه و مصرف محصوالت فرهنگ ديحمايت موثر از  تول برنامه

 تقويت ارتباط و پيوند بين نسلي برنامه

 ياجتماع يها بياز آس يريشگيپ برنامه

 ياجتماع هيسرما تيتقو برنامه

  خانواده انيبن تيتقو برنامه

 تلفيق هوشمندانه سنت و مدرنيته مثبت جهاني در يز دستاوردهابهره گيري ا برنامه

  توسعه آموزش و ترويج فرهنگ اسالمي در مدارس تعليم و  برنامه

 یاصالح سبک زندگ راهبرد

 يفرهنگ كار جمع تيتقو برنامه

 يحقوق و فرهنگ شهروند تيو تقو جيترو برنامه

  ينشاط اجتماع واميد  تيتقو برنامه

 تقويت جنبه هاي مثبت فرهنگ بومی راهبرد

 و زبان تركي آذري اتيتوجه به هنر بومي ، ادب برنامه

 يبوم يآداب  و ارزش ها  جيترو برنامه

 (بازي ها و صنايع بومي و سنتي پوشش، )هاي مثبت  سنت جيترو برنامه

 جامعه یو فرهنگ یعلم يکردهايتقويت رو راهبرد

 و فرهيختگانحمايت و تكريم نخبگان  برنامه

 يبخش فرهنگ انيمتول نيب يهماهنگ جاديو ا يامور فرهنگ يسامانده برنامه

 توسعه و ارتقاء بهره وري امكانات و فضاهاي علمي و فرهنگي برنامه

 يعلم هيتوجه به سرمايه انساني و ارتقاء سرما برنامه

 هاي فرهنگي  تقويت و توسعه پژوهش برنامه

 د اطالعات در جامعهتقويت گردش آزا راهبرد

 نشريات و مطبوعات رسانه ها ، تقويت  برنامه

       


