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 چکیده 
گذاری کالن انقالب اسالمی درحکمرانی متعالی و  گام دوم انقالب بعنوان نقشه راه وسند سیاست  بیانیه 

است.در این سندحوزه فرهنگ   ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید ولی عصر)عج(
است. فرهنگی  متعالی،حکمرانی  واساس حکمرانی  پایه  لذا  تلقی می شود.  ترین حوزه  حکمرانی   اصلی 

ازحکمرانی محلی فرهنگ ، بخشی  ابعاد  شهرها  تغیرات سریع وهمه جانبه جوامع در همه  به  با توجه 
 .بخصوص تغیر درفرهنگ عمومی و خرده فرهنگها می باشد

در این پژوهش مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس گام دوم انقالب استخراج گردیده  
کاربردی  است . روش تحقیق این پژ  پرسشنامه محقق   یی.رواتوسعه ای است  -وهش آمیخته ونوع آن 

باشد.    %  96ساخته،   می  کرونباخ  شرکت آلفای  مسکونی  شهرک  کنین  سا تمام  پژوهش  آماری  جامعه 
کنین مطلع از وضعیت   400تعداد   پژوهش ،پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس وجامعه نمونه   نفراز سا

گرفته شده است.  1398فرهنگی مجموعه در سال  کوکران در نظر   با استفاده از فرمول 

 
    gmail.com   @yaghini7مسئول ونویسنده ملی  دفاع عال دانشگاه فرهنگی راهبردی مدیریت دکتری آموخته دانش   1
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اسالمی    هایمؤلفه39 انقالب  دوم  گام  براساس  فرهنگی  محلی  حکمرانی   درابعادمختلف راهبردی 
گرفته ودر نهایت درجه شکاف آنها به ترتیب اولویت  شناسایی وهرکدام از آنها مورد تحلیل راهبردی قرار 

م های  گردید.مولفه  واتحاد،عدالت،پایش شناسایی  گرایی،پاسخگویی،همدلی  :قانون  از اند  ذکورعبارت 
اسالمی،توجه به اصل ارتقای -ونظارت،توجه به اولویت اصل رهبری بجای مدیریت،توجه به هویت ایرانی

پایان  و...در  فرهنگی  های  آموزه  ودرونی شده  بخشی  ودائمی،عمق  پیوسته  بصورت  اجتماعی  سرمایه 
زم جهت تحقق حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس گام دوم انقالب اسالمی خواهد  تحقیق پیشنهادهای ال

 شد. 

  : کلیدواژه ها
گام دوم انقالب اسالمی،حکمرانی محلی فرهنگی،مولفه های راهبردی  بیانیه 

 

 مقدمه: 
ن این بیشود. در  کار برده میالمللی بهامروزه حکمرانی متعالی در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین

ویژه اهمیت  داری  ."سطح محلی  است.  عبارت  جهانی بانک تعریف  جدیدترین ای  متعالی  ازحکمرانی 
: از  شفاف، سیاسی و  اداری تصمیمات حکومت، صریح و  شده بینی های پیش سیاست اتخاذ است 

کارگزاران، مسئولیت  فعالمشارکت   خود، عملکردهای قبال در  اجرایی دستگاه های   پاسخگویی پذیری 
 :Kaufman & Kraay,2007 )یابد. ) می تبلور  قانون برابر  در  شهروندان همه  برابری همچنین و  شهروندان

5 
دینی  ساالری  مردم  وبویژه  ،اسالمیت  جمهوریت  های  شاخصه  بعلت  نیز  ایران  اسالمی  درجمهوری 

ا از حوزه های  یکی  اساس  است.وبرهمین  برخوردار  ای  ویژه  از جایگاه  صلی حکمرانی حکمرانی محلی 
در هر اجتماعی حکمرانی محلی درحوزه فرهنگ است. هدف اصلی مقاله حاضرارائه مولفه  متعالی محلی

گام دوم انقالب ن تحقیق،ضعف  یاست. مساله اصلی ا های راهبردی حکمرانی فرهنگی محلی بر اساس 
ت. با بررسی دقیق درتشخیص مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس گام دوم انقالب اس
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گرفت درحکمرانی محلی فرهنگی ، نقش مهم فرهنگ نسبت به دیگر حوزه ها به منظور  می توان نتیجه 
ارزشهای   ارتباط  بر  عالوه  لذا  است.  شده  متمرکز  فرهنگ  عمومی  ارزش  از  عمومی  درک  افزایش 

فرهنگی درراستای   زیباشناختی، مشارکت فرهنگی شهروندان،ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس، عدالت
هویت شهروندی،  فعال  مشارکت   ، شهروندی  حقوق  مدیریت کسب  و  شناخت  تعامل،  و  جمعی  های 

که در حکمرانی محلی فرهنگی دنبال  تعارض، خالقیت شخصی، تمایالت میان فرهنگی از مواردی است 
افراد   وتعالی  انسانی موجب رشد  ارزش های ذاتی فرهنگ در جوامع  به  . توجه  ابعاد می شود  در همه 

وجودی ورشد اجتماعی ودر نهایت بتعالی اجتماعی حول محور مردم ساالری دینی خواهذ شد. لذا در 
این مقاله پس از تجربه چهل سال از انقالب اسالمی بدنبال مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی 

 ن محور حکمرانی محلی خواهیم بود. با محوریت بیانیه گام دوم انقالب رهبر فرزانه انقالب بعنوان مهمتری

 مبانی نظری تحقیق 
 مفهوم شناسی : 

 حکمرانی متعالی محلی فرهنگی
کمیت مطلوب محلی جوامع است. برای حکمرانی محلی فرهنگی   یکی از ضرورت ها واصول مستحکم حا

مورد بررسی قرار حکمرانی متعالی و حکمرانی محلی فرهنگی  تبیین این ضرورت الزم است مفهوم شناسی  
 گیرد. 

اساسی  دغدغه  است.  ملی  منافع  چوب  کشوردرچهار  یک  جامع  وهدایت  مدیریت  متعالی،  حکمرانی 
اجتماع اندیشمنداناندیشمندان  از  یک  هر  تفکرات  وتمرکز  مطلوب  ی  کمیت  نوعی حا تحقق  جهانی، 

متناسب با ایدئولوزی ها ،آرمانها ومشخصات ملی جوامع بوده ودر دیدگاهها واندیشه های  اندیشمندان 
اسالمی؛ منظومه فکری امام خمینی به عنوان طراح نظام جمهوری اسالمی وترسیم کننده اولین   -ایرانی
درکنارآراء واندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه ای داشته که توأم با سیاست الب اسالمی گام انق

گرفت.  های ابالغی  واسناد باالدستی دراین مقاله مورد یتوجه قرار خواهد 
 که دریافت توان می آنها در  دقت است که با شده ارائه مختلفی تعاریف خوب ومتعالی، حکمرانی درمورد

کلی کم روح  گرچه کند، نمی تفاوتی چندان آنها همه بر  حا  بایکدیگر  وبیش کم تعاریف این حال هر  به ا
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 حکمرانی به توسعه اقتصادی هداف با ا  علمی وتحقیقات جهانی های برخی سازمان  .دارند اختالفاتی 
 و  کاهش فقر  جامع و برنامه 2002 اروپا سال اتحادیه ،  1992 سال جهانی بانک مثال برای .اند نگریسته
 تخصیص قبیل از  مدیریتی حکمرانی و  اقتصادی های جنبه بر  ، 2002 سال  ویتنام در  رشد استراتژی
، رفع منابع، کارآمدی کید فساد کنی یی وریشه کارا دولتی، امور  اداره اثربخش اقتصادی، رشد فقر  کرده تأ

کمان حکمرانی محلی نوعی از    (87:  1388نفری،   و  جاسبی اند) که در آن شهروندان حا حکمرانی است 
اصلی بوده و سطوح مختلف حکومت آماده اند تا به عنوان کارگزار اجرای حکمرانی عمومی خدمت کنند. 
گونه توانمندسازی شهروندان شاید تنها راه برای اصالح حکمرانی در  کشورهای در حال توسعه، این  در 

 بخش دولتی باشد.
خالی از لطف نیست که بررسی تعاریف غربی در این مقاله مطالعه تطبیقی موضوع    البته یادآوری این نکته

گام دوم انقالب اسالمی می باشد.  بوده ومحور استفاده ما در این مقاله 
که به منظور ارائه خدمات به مردم یک منطقه جغرافیایی  حکمرانی محلی به نهادهایی اطالق می شود 

تعامالت شهروندان با هم و با دولت و تصمیم گیری جمعی و عرضه کوچک، تشکیل می شوند و چارچوب  
خدمات عمومی محلی را تعریف می کنند. حکمرانی محلی صرفا به عرضه مجموعه ای از خدمات محلی 
ایجاد فضای  کنان محل،  آزادی سا و  از حق حیات  از جمله حفاظت  بلکه به خدماتی   ، محدود نشده 

، می پردازد. امروزه گفتگوی مدنی و مشارکت دمکراتیک ، توسعه محلی بازار و از نظر زیست محیطی پایدار
گرفته است. سه  گفتمان حکمرانی محلی به سرعت مورد توجه قرار  گسترش جهانی شدن ،  و به ویژه با 
. مبنای منطقی تمرکز   اعتمادپذیری ، مسئول بودن و پاسخگویی است  ویژگی اصلی حکمرانی محلی، 

کند و مدام   زدایی و حکومت محلی  کار می  که هر چه حکومت به مردم نزدیک تر باشد، بهتر  آن است 
که مورد نیازشان است نظر دهند. همچنین  باید حق داشته باشند درباره نوع و ابعاد خدمات عمومی 

)مرکز . حکومت های محلی دلمشغولی های سکنه محل را درک می کنند و نسبت به آنها پاسخ می دهند
 لس(پژوهش های مج
اداره سیاسی،  در  مدنی جامعه و  خصوصی بخش حکومت، بخش سه هر  تعامل اثر  بر  حکمرانی محلی

 را برای زیستن چگونه  معیارهای مجموع در  و  آید  می وجود به شهر  یک اقتصادی واجتماعی  فرهنگی،
کند ایجاد شهروندان تر  مفهومی محلی، حکمرانی .می  شهری از  گیرتر  فرا و گسترده   است، حکومت 
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 نوعی محلی حکمرانی آنکه حال.است شهر  اداره رسمی نهادهای  و  ها سازمان مجموعه شهری، حکومت
 هم و  شهری حکومت هم شهری حکمرانی  .است شهروندان و  شهری حکومت میان ارتباط و  فرایند

 دولتی و  رسمی نهادهای بین متقابل کنش مستلزم حکمرانی محلی تحقق .می گیرد بر  در  را مدنی جامعه
و  مدنی  جامعه نهادهای و  کند  کید تأ عمومی عرصه تقویت و  حقانیت بر  است   شرکت به دلیل و  می 

، اداره و  مدیریت در  مدنی گون جامعه گونا نهادهای  ها تعارض رفع  و  منافع سازگاری  به تواند  می شهر
 منجرشود. 

 )، شهرها  متعالی،حکمرانی فرهنگی است. حکمرانی فرهنگ( پایه واساس حکمرانی 45-1381:43 برکپور
محلی  ازحکمرانی  تغیر  بخشی  بخصوص  ابعاد  همه  در  جوامع  جانبه  وهمه  سریع  تغیرات  به  توجه  با 

 تا قادرسازد را اجتماع بایستی می حکمرانی محلی فرهنگی درفرهنگ عمومی و خرده فرهنگها می باشد.
 محلی در حوزه فرهنگی، خوب حکمرانی طریق از  .یابند دست شهروندی شهری حقوق منافع و  مزایا به

که می آمادگی فرهنگی الزم راایجاد شهروندان  برای هوششان و  استعداد از  آن بتوانند  واسطه به کنند 
ببرند.  را بهره وعدالت فرهنگی نهایت   اجتماعی وسیاسی شرایط فرهنگی،اقتصادی، و ها موقعیت بهبود

رشد وتعالی فرهنگ مطلوب و ارائه   فرهنگی،نوعی حکمرانی منطقه ای است که در جهتحکمرانی محلی  
 خدمات  فرهنگی عادالنه به مردم یک منطقه جغرافیایی عمل می نماید. 

گام دوم انقالب اسالمی :  جایگاه فرهنگ در 
 فرهنگ

نظام فرهنگ  ازاینکه  است  عبارت  فرهنگ  از  فرهنگی  انقالب  باور هوار تعریف شورایعالی  از  است  و  ای  ها 
کات، دار و دیرپا و نماد های رفتاری ریشهها، آداب و الگو ، ارزشیمفروضات اساس که ادرا ها و مصنوعات 

می و شکل  را جهت  مناسبات جامعه  و  میرفتار  را  آن  هویت  و  فرهنگی، دهد  انقالب  سازد.)شورایعالی 
  ی )زندگ  یفرد  یها مانند اعتماد(، ارزش  یجتماععام ا  یهاها )ارزش(. فرهنگ شامل ارزش1، ماده1392

هایا ارزش  و  آل(  هنجار   یخانوادگ  ی ده  خانواده(،  بخش)ساخت  خود  که  ا   یهاواعتقادات  ن ی از 
شناخت قلمروهای  وشامل  عاطفیقلمروهاست  عملی،  فردی،  جمعی،  فرهنگی،  برنامهیریپذ،   یزیر ، 

م ناخواسته  و  ویقینی،  یشده  با ( 1398باشد.)خزاعی   ، مردم  از  گروهی  با  مشترک  زندگی  اثر  در  انسان 
که یک فرد دارای یک »  کند ، بلکه همان طور  مشترکات فرهنگی مختلف،نوعی یگانگی با آن ها پیدا می 
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خود « است ،یک ملت به علت داشتن فرهنگ مشترک یک » خود « ملی پیدا می کند. ملتی که پشتوانه  
کاری می کند ، از پیروزی فرهنگی داشته باشد، از » من «ها   یک » ما « می سازد. احیانا برای این » ما « فدا

گفت وحدت فرهنگی یک  کند.باید  » ما « احساس سر افرازی و از شکست آن احساس سرافکندگی می 
ملت آنها رابه سمت تمدن سازی سوق می دهد واز طرفی می توان گفت هدف نهایی حوزه فرهنگ تمدن  

گفتمان  سیاسی وفرهنگی عصر جدید محسوب می شود سازی است."تمدن نوی ن اسالمی مولفه جدید 
 ( 1397ومی توان گفت آن شاهرگ اصلی انقالب اسالمی دانست. ")خزاعی،خسروی ورجبی دوانی،

 گام دوم انقالب اسالمی وفرهنگ:
گام دوم انقالب خطاب به ملت شریف ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی   بیانیه 

گاهی تاریخی و انقالبی را دنبال می   از سوی رهبر معظم انقالب صادر شده است. این بیانیه نوعی خودآ
ارزیابی انقالب  دربارهکند.رهبر معظم  را  راهبردی خود  گذشتههای  راهبردی ی  تجویزهای  و  انقالب  ی 

ترین محوراین بیانیه از جایگاه ویژه   فرهنگ بعنوان اصلیاند.ی آن، در اختیار ما قرار دادهی آیندهدرباره
. برای روشن  از ویژگی های خاص این بیانیه می باشد  کمیت روح فرهنگ  وخاصی برخوردار است. حا
.شدن موضوع عالوه بر مروری بر مفهوم فرهنگ ،بررسی اجمالی بر محورهای این بیانیه خواهیم داشت

   
 

  :های کلیمحور -بخش اول 
کرد، های جهانی اشعار  -1 نقالب اسالمی: برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض 

  های جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است. اّما شعار 
پدیده -2 همچون  اسالمی  انقالب  اسالمی:  انقالب  گی  ویژ دارای مهمترین  همواره  بااراده،  و  زنده  ای 

  های خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. خطای تصحیح انعطاف و آماده
ها و موقعّیتهای نو به نو، فاقد ها: جمهوری اسالمی، متحّجر و در برابر پدیدهحساسیت بر مرزبندی -3

ک نیست، اّما به اصول خود به شّدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان احساس و ادرا
 است. به شّدت حّساس



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  167   

 

امروز نه بی -4 تا  آغاز  از  انقالب  این  ابتدا:  از  انقالب  با رحم و خونمشی  مرّدد.  و  نه منفعل  و  بوده  ریز 
کرده است گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع  صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و 

 . 
  چالش اساسی در مقابل انقالب اسالمی در ابتدا: -بخش دوم 
  های غربی بندی همه دشمنان اعم از حکومت طاغوت تا آمریکا و برخی دولت صف -1

کارآمدی الگو  -2 گیری انقالب اسالمی و نا های موجود آن نبود الگوی دقیق و تجربه شده در زمان شکل 
 روز 

که انقالب اسالمی انجام داد: -بخش سوم   اقدام اساسی و اولیه 
  ساالری به حکومت مردمی و مردمتبدیل رژیم ننگین سلطنت استبدادی  -1

کردن اصلی جوانان در حوادث و عرصه مدیرّیت  -2   میدان دار 
  انتقال روحیه و باور »ما می توانیم« به همگان  -3

  آثار و نتایج پیروزی انقالب اسالمی در ایران: -بخش چهارم
کشور و تمامّیت ارضی و حفاظت از مرز  -1 که آتثبیت ثبات و امنّیت  ماج تهدید جّدی دشمنان قرار ها را 

  ساله.ی پیروزی در جنگ هشتگرفته بود به پیوست معجزه
در عرصه  -2 زیرساختجهش  ایجاد  و  فّناوری  و  علم  کنون  ی  ا تا  که  و عمرانی  اقتصادی  و  های حیاتی 

گیرتر می شود. ثمرات بالنده   ی آن روز به روز فرا
مس -3 در  مردمی  مشارکت  رسیدن  اوج  به  و  فتنهتضمین  با  مقابله  انتخابات،  مانند  های ائل سیاسی 

در صحنه کمکداخلی، حضور  مانند  اجتماعی  در موضوعات  و  استکبارستیزی  و  مّلی  و رسانیهای  ها 
 فّعالّیت های نیکوکاری.

بین -4 مسائل  به  آنان  نگاه  و  مردم  آحاد  سیاسی  بینش  مسائل ارتقاء  فهم  و  سیاسی  تحلیل  المللی، 
گزیدهارج کردن این سطح، از انحصار طبقهالمللی و خبین . ی محدود و عزلت    ای به نام روشنفکر

که تا قبل از انقالب و در رژیم طاغوت  -5 کارکرد عدالت در ایران در همه سطوح؛ مفهومی  احیاء مفهوم و 
  شد. مشمول حال طبقه محدودی از جامعه می

  ومی جامعه.افزایش چشمگیر عیار معنوّیت و اخالق در فضای عم -6
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نماد پر اّبهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس  -7
، روزبهخوار و جنایتآنان آمریکای جهان   تر شد. روز برجستهکار

گام دوم انقالب:مهمترین ماموریت -بخش پنجم    های نسل جوان برای 
کنونی دانش در مهمترین رشتهها دست یابیم. باید از مرز اید به قلهب حوزه علم و پژوهش: -1 ها  های 

کام  ک است، نا عبور کنیم. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمنا
 سازید.

اخالق: -2 و  معنویت  برکا حوزه  کند  رشد  بیشتر  هرچه  جامعه  در  اخالقی  وجدان  و  معنوی  ت شعور 
بار می به  و جهاد بدون همراهی بیشتری  این تالش  و  و تالش است؛  گمان محتاج جهاد  این بی  آورد. 

  ها توفیق چندانی نخواهد داشت.حکومت
که همه حوزه اقتصاد: -3 کشور بدانند  کشور است. اینکه ی راه حلجوانان عزیز در سراسر  ها در داخل 

نا صرفا  اقتصادی  مشکالت  که  کند  گمان  ضد کسی  مقاومت  هم  تحریم  علت  و  است  تحریم  از  شی 
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه 

 گرگ است، خطایی نابخشودنی است. 
گر زمام اداره حوزه عدالت و مبارزه با فساد:-4 گون کشور به جوانان مومن و انقالب ی بخشا ی های گونا

سپرده شود امید اجرای عدالت و مبارزه با فساد برآورده خواهد   -که بحمد اهلل کم نیستند  -و دانا و کاردان
.  شد 

بدیهی است که استقالل نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور  حوزه استقالل و آزادی:  -5
های الهی و حقوق عمومی، تعریف ون و ارزشهای خود، و ازادی نباید در تقابل با اخالق و قان در میان مرز 

 شود.
، تعدادی از دولت حوزه عزت ملی و روابط خارجی:-6 های امروز ملت ایران عالوه بر آمریکای جنایتکار

اعتماد می قابل  غیر  و  گر  نیز خدعه  را  و اروپایی  نیست  آمریکا حل هیچ مشکلی متصور  مورد  در  داند. 
کره با آن جز زیان مادی و م   عنوی محصولی نخواهد داشت.مذا

که باز مقابله با سبک زندگی غربی، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می حوزه سبک زندگی:  -7 طلبد 
  ها است.چشم امید در آن به شما جوان
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  نکات برجسته: 
گر از ها درس  های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه برای برداشتن گام  -1 گرفت؛ ا

های ناشناخته قرار ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیداین راهبرد غفلت شود، دروغ
گرفت.   خواهد 

ی گذشته و حال را دنبال میکنند و از پردازی دربارهای قوی، تحریف و دروغدشمنان انقالب با انگیزه -2
گاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و ها برای آن بهره میگیرند. ی ابزار پول و همه رهزنان فکر و عقیده و آ

  نظامش نمیتوان شنید.پیاده
گوهر بی -3 کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید  کارکرد عدالت در  همتا بر تارک نارضایتی این حقیر از 

که برای است گرفته شود  کار نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی  قرار عدالت 
 انجام نگرفته است 

گسترش عدالت در جامعه هر چند نه در تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان  -4
کرده است؛ ولی هست وحسنه  ای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خارجی و داخلی به آن اعتراف 

 خدا و خلق است.
گر بی-5 ساله نمیبود هایی از تاریخ چهلقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههای انتوّجهی به شعار ا
های انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر  شک دستاوردبی  -بار هم بودکه متأّسفانه بود و خسارت-

  های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمیداشت.رسیدن به آرمان
کلید اساسِی همهنخستین توصیه -6 ی قفلها، ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این 

گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و مّتکی به واقعّیتهای عینی است.   هیچ 
کاذب و فریبنده دوری جستهاین -7 جا و ترس  ام، اّما خود و همه را از نومیدی بیجانب همواره از امید 
 ذب نیز برحذر داشته ام و برحذر میدارم.کا
های امیدبخش، های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعّیتها، پنهان کردن جلوههای دروغ، تحلیلخبر  -۸

برنامه  بزرگ،  محّسنات  انکار  یا  دادن  نشان  کوچک  و  کوچک  عیوب  کردن  هزاران  بزرگ  همیشگی  ی 
کشور ت ایران است؛ و البّته دنبالهی صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّ رسانه های آنان در داخل 

که با استفاده از آزادینیز قابل مشاهده  ها در خدمت دشمن حرکت میکنند.اند 
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ها با چشم تکریم و احترام های ایرانی، در بسیاری از عرصهدنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکار  -۹
 با قّوت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. مینگرد. قدر خود را بدانید و 

 

 پیشینه ها  : یپیشینه تحقیق وجمع بند 
هر پژوهشی نیازمند بررسی موضوع تحقیق در مستندات علمی وپژوهش های انجام شده در خصوص 

برای   فرصتی  عنوان  به  فرهنگ  محوریت  با  خوب  حکمرانی  است.  وآن  ملی  قدرت  ت امنیاستحکام 
کیفیت  قانون،  کمیت  حا فساد،  کنترل  شاخص  شش  طریق  از  وسیاسی  اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی 
قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی بررسی می شود و وضعیت 
در حوزه  بررسی شده  های  ازپژوهش  تعدادی  گیرد.  می  قرار  وتحلیل  موردتجزیه  دولت  هر  و  کشور  هر 

که به شرح زیر ارائه می حک گرفته  مرانی محلی فرهنگی جهت تسلط بر پیشینه تحقیق مورد توجه قرار 
 گردد: 

 یرانیا ی مل تیهو گفتمان لیتحل   که  است این بیانگر  تحقیق  های  ( یافته1386، حمید )    احمدی -1
و   یمتک نظری چارچوب کاربرد  با فرهنگ  )یا در  آن یبازساز ضرورت و یمل تیهو به  نگرش   ران 

 یساز نهینهاد شناخت وهین شی تر مناسب آن یبازساز سازوکار  پژوهشی و  ( برنامه  یمعرفت شناخت
 .شده است گرفته نظر  در  یرانیا جامعه نینو یازهاین

وهمکاران -2 محمد   ،  های مؤلفه از  یک هر  که است این بیانگر  تحقیق های یافته  (1394 ) امامی 
کید مورد ایران اسالمی جمهوری اساسی قانوندر   ای  گونه  به خوب حکمرانی  است بوده  بسیاری تا

 در  بومی مدل مستلزم آن  سازی پیاده که دارد آن از  خوب حکایت حکمرانی های مؤلفه وتحقق
 . است کشور 

  یشناختعالوه بر عوامل روان  که  است این بیانگر  تحقیق  های  ( یافته1391خسرو پناه ، عبدالحسین )  -3
ز توجه  ین  یشناختتوان به عوامل معرفت یم  یزیگرا وحدتی  یزیوحدت ست   یبرا  یو جامعه شناخت

 ژه داشت. یو
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4-  ( که محققان شش عامل  است این بیانگر  تحقیق  های (یافته1394  درخشه ،جالل و شجاعی ،جّبار
که عبارترا برای تحقق حکمرانی خوب الزم دانسته : قانونااند  از و  ند  گرایی، شفافیت، مسئولیت 

کارایی و اثربخشی، مشارکتپاسخ  محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا.طلبی، عدالتگویی، 

5- ، مؤلفه  است این  بیانگر  تحقیق های یافته(  1394) پیام  ،  وصدریهقاسم  درزی  بین  در  های  که 
کمیت قانون« و »صدا و پاسخگویی« از اهمیت و   حکمرانی خوب، سه شاخص »کنترل فساد«، »حا

 اولویت باالتری برخوردار است .

6- ( علی   ، یافته1390صادقی  مجموع   که  است این بیانگر  تحقیق های  (  در  نرم  قدرت  های  مؤلفه 
فراملی موثر بر    یکشور ما نتوانسته است از مؤلفه هامثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما    یاثرگذار

 بهینه و مناسبی را در حد مطلوب داشته باشد. یقدرت نرم ، بهره بردار

که امام خمینی)ره(  است این بیانگر  تحقیق های (یافته1395عیوضی،محمدرحیم ومرزبان،نازنین) -7
گرایی،مشارکت مردم،عدالت   را در قانون  جویی،اعتماد سازی و پاسح  مولفه های حکمرانی خوب 

 گویی حکومت به مطالبات مردم می دانند.

سیاست های دولت مرکزی و موقعیت    که  است این بیانگر  تحقیق های ( یافته1389فرخی ،عباس ) -8
ژئوپلتیک زیستگاه اقوام مرز نشین ایرانی و نقش روسای ایالت ونخبگان محلی در همگرایی اقوام 

 میزان نقش آفرینی انان در امنیت ملی موثر هستند.مرز نشین با دولت مرکزی بر 
 

 نه : ی شیپ یجمع بند 
تحقیقات بررسی شده عموما دیدگاهی اسالمی ، علمی و تخصصی با بهره گیری از مستندات و منابع علمی 

ای رشته  میان  محلی،موضوعی  بخش  در  فرهنگی  حکمرانی  است.  شده  متفاوت ودارایانجام  وجوه 
سیاسی،اج مطالعاتتماعیاقتصادی،  است.  -ومفهومیموضوعیازتنوعموضوعدراینقبلیوفرهنگی 

موجود ازلحار بررسی حکمرانی فرهنگی دارای خالء بوده وخصوصا هایباالیی برخوردار هستند.پیشینه
 مولفه های راهبردی در این خصوص ارائه نشده است .اینکه
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 روش تحقیق 
این پژوهش از لحار روش تحقیق   .توسعه ای است  -اربردی  روش تحقیق این پژوهش آمیخته ونوع آن ک

کیو« دسته »روش  با  تحقیقات  ردیف  روش بندی میدر  منظری گردد. خاستگاه  در  باید  را  کیو  شناسی 
کردسازه جستجو  ساخته،    ییروا.  گرا  محقق  باشد.    %   96پرسشنامه  می  کرونباخ  آماری آلفای  جامعه 

ها  گاز شهید  پاالیش  مسکونی شرکت  کنین شهرک  سا تمام  نمونه پژوهش  وجامعه  نژاد سرخس  شمی 
از وضعیت فرهنگی مجموعه در سال    400تعداد  پژوهش ، کنین مطلع  گرفته شده   1398نفرسا در نظر 

که در آن احتمال وجود صفت و احتمال عدم وجود صفت  ین آن از فرمول عمومییتع یبرااست. کوکران 
گرفته شده، به شرح ز  5/0 گردیدر نظر   ده است:  یر استفاده 

 

 N=یتعداد کل جامعه آمار 

کوکران   فرمول  اساس  بر  نمونه  پرسشنامه  392جامعه  تکمیل  از  اطمینان  برای  که  برآورد شد  و نفر  ها 
 گیریم. نفر در نظر می 400تقسیم مناسب تعداد نمونه 

گردآوری اطالعات:   ابزار وروش 
 گردآوری اطالعات :  هایروش 

کتابخانه  ب( روش میدانی                                یاالف( روش 
انقالب دوم  گام  فرهنگی شهرترازبا  راهبردی حکمرانی  های  مولفه  و  در شناسایی  به  توجه  گیبا    ی هایژ

 یهاداده  یآورا جمعآماده بشیات از پیق نظریتوان صرفًا به آزمون و تطبیخاص پژوهش ، مطمئنًا نم
کامال محسوس است.  یجد گردآوری اطالعات به روش میدانی نیز  کرد و نیاز به  کتفا   د ا
گردآوری:ابزار   های 

 برداری از اسناد و منابع.                    ب( پرسشنامه محقق ساخته. الف( فیش
 روش تجزیه وتحلیل داده ها 
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پ اند  این تحقیق محققان تالش نموده  ارزشژگییرها، ویها، متغدهیددر  باور ها،  و  راها  و یگاندازهها  رى 
نما ایکّمی  از  روشنیند؛  تجزرو،  براى  آمارى  آنیوتحلهیهاى  پل  ضرورت  مییها  از  دا  استفاده  کند. 

ه ی هاى ساده و اول ق و هدف محقق متفاوت است و از روشیهاى آمارى با توجه به نوع و روش تحقروش 
ز در انتخاب روش آمارى مناسب یرى نیگاندازهاسیشود. نوع مقده را شامل مییچی هاى پآمارى تا روش

از روش یتأث آمارى در تجزر دارد. استفاده  این تحقیق به دو شکل توصل دادهیوتحلهیهاى  و یهای  فی 
 رد.یگاستنباطی انجام می

 یافته های تحقیق 
درصد شرکت 78عدادت  هدد   يم  نشان  را  پژوهش  نهنمو  يفیصتو  یها  ویژگي(  1) جدول شماره  لیذ  ولدج

و   مرد  افراد  22  وکنندگان  این  اند.از  بوده  زن  کنندگان  شرکت  دیپلم،   9درصد  تحصیلی  مدرک  درصد 
کاردانی و 8/6 کارشناسی و 5/58درصد  درصد دارای مدرک تحصیلی  8/25درصد دارای مدرک تحصیلی 

سال 10تا1درصد بین  3/27همچنین مدت سکونت در شهرک مورد نظر    کارشناسی ارشد وباالترهستند.
 سال سکونت به باال می باشد. 20  3/25سال و 20تا10درصد 5/47،

 ( ویژگی های توصیفی نمونه پژوهش1جدول شماره)
 یدرصد تجمع یدرصد فراوان یفراوان توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 

 زن
 مرد 

88 
312 

22 
78 

22 
100 

  %100 400 جمع
 یدرصد تجمع یدرصد فراوان یفراوان توزیع پاسخگویان بر حسب سکونت

 سال 10تا  1
 سال20تا10
 سال به باال 20

109 
190 
101 

27.3 
47.5 
25.3 

27.3 
74.7 

100 
  %100 400 جمع

 یدرصد تجمع یدرصد فراوان یفراوان توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیالت 
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 دیپلم
 کاردانی 

 کارشناسی 
 کارشناسی ارشد و باالتر 

36 
27 

234 
103 

9 
6.8 

58.5 
25.8 

9 
15.7 
74.2 

100 
  %100 400 جمع

 
برای تحلیل داده پایان مرتب سازی،  از  ماتریس دادهپس  نرمها،  براساس   spssافزار  ها در  تشکیل شد. 

که اصلی ترین روش برای تحلیل  منطق روش کیو،  کیو از روش تحلیل عاملی  های مارتیس دادهشناسی 
ها برای انجام تحلیل عاملی از گیری شد. در گام نخست برای تشخیص مناسب بودن دادهکیو است،بهره

قابل   KMOشاخص   مقدار  و حداقل  و یک  بین صفر  همواره  این شاخص  مقدار  استفاده شده است. 
به دست آمد،  0.749بر است، با توجه به اینکه این شاخص برا 0.5اطمینان آن برای تحلیل عاملی عدد 

 ها قابل اطمینان تشخیص داده شده است.داده
 KMO(   مقدار  2)جدول شماره 

0.749 Kaiser-meyer 

38440.256 Approx.chi square Bartlett-test 
 59 Df)درجه آزادی( 

0.000 Sig 
راهبردی حکمرانی فرهنگی، تحلیل عاملی به شیوه   از برای شناسایی مولف های  با استفاده  کتشافی  ا

رایج که  اصلی  مؤلفه  روش  انجام شد. سپس  عاملترین شیوهماتریس همبستگی  استخراج  در های  ها 
کس نیز برای چرخش عامل استفاده می -تحلیل عاملی کیو است، به کار برده شده است . از روش واریما

که در نهایت  که در جدول زیر ارائه  م 10کنیم.   گردد. ی عامل شناسایی شد 
 : مقدار کل واریانس تبیین شده 3جدول شماره

Rotation Sums of Squared Loadings  
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Cumulative %  %of Variance Total Component 
50.341 50.341 30.204 1 
57.131 6.796 4.078 2 

62.253 5.116 3.070 3 
66.278 4.024 2.415 4 
69.298 3.021 1.813 5 
72.091 2.792 1.675 6 

74.389 2.298 1.379 7 
76.411 2.022 1.213 8 
78.300 1.889 1.134 9 

80.101 1.801 1.080 10 
 

شماره )جدول  یافته  چرخش  عاملی  ماتریس  که  می3همانطور  نشان  عاملی (  بارهای  براساس  دهد، 
دیدگاه شناسایی   10تفسیر  شود. در ادامه برای تحلیل و  عامل یا دیدگاه مشاهده می  10محاسبه شده  

های دارای امتیاز عاملی های ذیل هر عامل محاسبه شده است. سپس گزارهشده، امتیازهای عاملی گزاره
گرفته است.ی دیدگاهمبنای تفسیر و مقایسه 0.7باالتر از عدد   ها قرار 

ارائه   دنبال  به  تحقیق  این  که  آنجا فرهنگیاز  محلی  حکمرانی  راهبردی  های  أبعاد،   مولفه  باشد،  می 
وشاخصمؤلفه آنها  بین  رابطه  و  نسبت  تعیین  و  فرهنگی  محلی  حکمرانی  در  مؤثر  مشخص های  ها 

گویه ادبیات تحقیق  از  با استفاده   ، این تحقیق  مولفه  های پرسشنامه مورد نظر،جهت  خواهد داد. در 
گرفت. که از دیدگاه اول ودوم بدست آمده اس های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی  ت مورد تایید قرار 

 
 وضعیت مطلوب (  –تحلیل شکاف)وضعیت موجود 
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با توجه به ضرورت تحلیل شکاف مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی قرار داده شده است به 
گرفته وداده های به دست آمده ودرپیشنهادات استفاده خواهد  شرح جدول ذیل تحلیل شکاف صورت 

 شد.
مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی خواهیم در جدول زیر به  

 پرداخت: 
 : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق4جدول شماره 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

م 1
یت

دیر
ی، 

راح
، ط

زی
ه ری

نام
)بر

 )...
ش و 

 پای
ت،

ظار
ی، ن

هنگ
هما

 

نیاز   با  فرهنگی  های  برنامه  تناسب 
-مخاطبان  )مخاطب شناسی فردی

 اجتماعی( 
.748 3.17 4.36 1.19 

ارتقای توان مهارتی واجرایی مجریان   2
های  برنامه  اندرکاران  دست  و 

 ارتباطی( -فرهنگی )اجرایی
.812 3.08 4.46 1.38 

و   3 پایش  امر  به  در توجه  نظارت 
توسعه  راهبردهای  اجرای  خصوص 

 فرهنگی مجموعه
.714 3.15 4.6 1.45 

و  4 مخاطبین  همپوشانی  به  توجه 
در  ها  سلیقه  و  اقشار  همه  گیری  فرا

 توسعه فرهنگی مجموعه
.799 3.24 4.49 1.25 
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مقررات  5 و  قوانین  اجرای  به  توجه 
فرهنگی  توسعه  در  وانضباط  ،نظم 

 مجموعه
.537 3.24 4.30 1.06 

و   6 همدلی   ، همبستگی  محوریت 
کنین مجموعه   محبت بین سا

.704 3.13 4.34 1.21 

توجه به اصل همپوشانی و پشتیبانی  7
وحمایت  برنامه های فرهنگی  از هم 
اهداف  به  )توجه  مجموعه  در 

 مشترک( 

.661 3.28 4.46 1.18 

و   8 ها  برقلب  حکومت  اصل  به  توجه 
مداری   )کاریزماتیک(درنوع  معنویت 

مختلف  های  بخش  مدیریت 
 مجموعه )رهبری بجای مدیریت(

.781 3.17 4.55 1.38 

راستای  9 در  واحد  و  متمرکز  مدیریت 
توسعه  تر  مطلوب  هرچه  اجرای 

 فرهنگی مجموعه)مانیتورینگ( 
.755 3.23 4.43 1.2 

توجه به عمق بخشی و درونی شدن   10
در   فرهنگی  های  راستای آموزه 

برنامه های توسعه  اثربخشی  افزایش 
 فرهنگی

.855 2.94 4.54 1.6 

هر  11 برای  مشخص  متولی  تعیین 
فعالیت فرهنگی به تفکیک گروه  های 

 هدف
.756 3.01 4.54 1.53 
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امور  12 در  مردم  مشارکتی  نقش  تقویت 
حتی   (N.G.Oفرهنگی (واستفاده  

المقدوراز ظرفیت ها وتوانمندی های 
داخلی مجموعه  در راستای افزایش 

کنین   اعتماد به نفس سا

.598 3.00 4.42 1.42 

وسخت  13 مالی   ، انسانی  منابع  تامین 
اجرای  با  متناسب  نیاز  مورد  افزاری  

 هرفعالیت فرهنگی
.585 3.24 4.43 1.19 

فرهنگی با توجه پیش بینی تهدیدات   14
به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه 
کیرفرهنگی)آینده پژوهی(  وتهاجم فرا

.576 3.11 4.38 1.27 

نظام  15 فرهنگی  کارکردهای  به  توجه 
مجموعه  در  فرهنگی  غیر  های 

 )صنعتی، اقتصادی، خدماتی و...(
.720 3.03 4.57 1.54 

استقبال و پیش بینی زیر ساخت الزم  16
نقد   فرهنگی جهت  های  فعالیت 

کنین مجموعه   توسط سا
.713 3.07 4.55 1.48 

نفت  17 وزارت  های  از ظریفت  استفاده 
،شهرهای  فرهنگی  های  ه  ،دستگا 
توسعه  در  مقدس  مشهد  و  مجاور 
و  سیره  بر  تایید  بخصوص  فرهنگی 

 فرهنگ رضوی)ع( 

.775 3.17 4.70 1.53 
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خاص  18 مخاطبین  به  ویژه  توجه 
همسران  )جوانان    ،) دختر و  )پسر 

کارکنان وکارکنانی که بصورت مجردی 
در شرکت مشغول خدمت می باشند(  
در برنامه های توسعه فرهنگی شرکت 

 و تمرکز برنامه ها برخانواده محوری

.805 2.98 4.60 1.62 

های  19 ظرفیت  ی  همه  از  استفاده 
توسعه  و....در  علمی،ورزشی،هنری 

 فرهنگی مجموعه
.757 3.17 4.71 1.54 

شناسی  20 محیط  اصل  به  توجه 
ریزی  برنامه  در  شناسی  ومخاطب 

 های فرهنگی 
.789 3.11 4.43 1.32 

در  21 معنوی  شرکت  و  مادی  مشارکت 
راستای  در  فرهنگی  خدمات  ارائه 

 افزایش توسعه فرهنگی مجموعه
.848 3.36 4.58 1.22 

های  22 ریزی  برنامه  در  آینده  به  نگاه 
درساخت  نگری  وآینده  فرهنگی 

 وتجهیز زیر ساخت ها
.722 3.04 4.59 1.55 

متولیان   23 پاسخگویی   اصل  به  توجه 
 امور فرهنگی

.780 3.30 4.71 1.41 

موازی  24  ، کاری  کنده  پرا هرگونه  رفع 
 کاری و تداخل وظایف

.745 3.08 4.52 1.44 



ی گام دوم انقالب اسالم  هیانیبر اساس ب یفرهنگ یمحل یحکمران یراهبرد یارائه مولفه ها      180  

 

25 

یت 
 ترب

ش و
موز

آ
 

مهارتی   توان  کز ارتقای  مرا معلمین 
 آموزشی

.461 3.08 4.65 1.57 

توجه به عمق بخشی و درونی شدن   26
راستای  در  فرهنگی  های  آموزه 
برنامه های توسعه  اثربخشی  افزایش 

 فرهنگی

.610 3.01 4.61 1.6 

روابطه  27 در  اخالقی  اصول  به  توجه 
 میان فردی مجموعه

.589 3.21 4.54 1.33 

در   28 ریزی  به برنامه  توجه  راستای 
،روزه،حجاب  )نماز دینی  ضروریات 
با   قلبی  وعالقه  درونی  و...(بصورت 
تمرکز بر اصل توحید محوری و توجه 

گاهی  گاهی وخدا آ  به اصول خود آ

.387 3.50 4.67 1.17 

با  29 فرزندان  یادگیری  مشکالت  رفع 
جدید  ی  ها  تکنیک  از  استفاده 
علمی  های  وروش  روانشناختی 

 حوزه دراین 

.844 2.83 4.56 1.73 

سرمایه   30 ارتفای  اصل  به  توجه 
بصورت  سطوح  درهمه  اجتماعی 
افزایش  راستای  در  دائمی  و  پیوسته 

گروه های هدف   اعتماد به نفس 

.800 2.98 4.63 1.65 

گیر و دائمی  31 توجه به اصل آموزش فرا
مهارت  ارتفای  راستای  در  بزرگساالن 

.819 2.79 4.53 1.74 
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ارتقای  بخصوص  نیازآنان  مورد  های 
جهت  در  الزم  تربیتی  های  مهارت 
اصول  اساس  بر  فرزندان  تربیت 

 تربیتی اسالم
ارتقای  32 جهت  در  دقیق  ریزی  برنامه 

در  زناشویی  نیاز  مورد  های  مهارت 
خانواده  بنیاد  تحکیم  راستای 
بین  طالق  انواع  از  وپیشگیری 

حقوقی طالق -زوجین)طالق 
 عاطفی( 

.738 3.01 4.76 1.75 

ایرانی 33 هویت  وترویج  اسالمی -تبیین 
 و برجسته کردن الگوهای آن 

.744 3.01 4.62 1.61 

34  ، خمینی  امام  نظرات  و  آراء  تبیین 
 مقام معظم رهبری 

.692 3.18 7.74 4.56 

توجه ویژه به آموزش ومهارت آموزی  35
فرهنگی  سرمایه  افزایش  جهت  در 

 واجتماعی مجموعه
.756 3.02 4.54 1.52 

36 

مت
سال

 

خصوص  در  ویژه  گذاری  سرمایه 
 مسائل بهداشتی و پزشکی مجموعه

.655 3.24 4.71 1.47 

خصوص  37 در  ویژه  گذاری  سرمایه 
ارتفای  و  مجموعه  روانی  بهداشت 
میان   روابط  و  ارتباطی  های  مهارت 

گروهی   فردی ومیان 

.515 2.98 4.72 1.74 
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خصوص  38 در  ویژه  گذاری  سرمایه 
گروه های  ورزش مجموعه به تفکیک 

 مختلف هدف، با تنوع الزم
.570 3.35 4.70 1.35 

بکارگیری دونگاه پیشگیرانه و درمانی  39
این  با  جدی  برخورد  و  اعتیاد  به 

 پدیده شوم 
.737 2.99 4.72 1.73 

40 

دی 
صا

اقت
 

مجموعه  بین  فرهنگی  عدالت 
کنین شهرک های مسکونی  سا

.758 3.21 4.56 1.35 

بازار  41 برای  مناسب  های  زمینه  ایجاد 
 رقابتی  در عرضه خدمات فرهنگی

.815 3.06 4.54 1.48 

تالش درجهت اشتغال زایی و افزایش  42
شهرک توان اقتصادی خانواده ها ی  

و   علمی  های  کارآفرینی  بوسیله 
 حساب شده 

.829 2.87 4.70 1.83 

43 

گی
رهن

ت ف
ملیا

ع
 

در  آفرین  انگیزه  عناصر  از  استفاده 
 –اجرای برنامه  های فرهنگی)مادی  

 معنوی(
.730 3.04 4.42 1.38 

توجه به اصل نشاط، شادابی، تنوع و  44
برنامه فرهنگی جذابیت  توسعه  های 

با   های مجموعه  از ظرفیت  استفاده 
 هنری

.710 2.96 4.60 1.64 
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،فصلنامه  45 کتابها  به  کتابخانه  تجهیز 
ها ،جراید و تجهیزات الزم متناسب با 

 نیازهای مخاطبین 
.553 3.34 4.56 1.22 

توجه ویژه به مسجد به عنوان پایگاه  46
های خاص فرهنگی و تمرکز بر فعالیت

از   پرهیز  و  و نوآورانه  تکراری  کارهای 
 مالل آور در آن

.611 2.98 4.69 1.71 

جهت  47 فرهنگی  های  برنامه  اجرای 
عاطفی  ارتباط  و  دلبستگی  افزایش 
کار   محل  و  شهرک  با  کنین  سا

 همسران

.696 2.96 4.63 1.67 

ساز  48 انسان  های  ظرفیت  از  استفاده 
بنیان   ارتقای  درراستای  مجید  قرآن 

اعتقادی   کنین های  سا واخالقی 
 مجموعه

.569 3.14 4.67 1.53 

مکرم   49 نبی  سیره  به  توجه 
دربرنامه  )ع(  بیت  اسالم)ص(واهل 
مجموعه  فرهنگی  توسعه  های  
ارزشمند   های  ظرفیت  بخصوص 

 عاشورا ومهدویت

.539 3.16 4.59 1.43 

 1.49 4.66 3.17 536. های انقالب اسالمی ترویج ارزش 50
و  51 مقدس  دفاع  ارزشهای  ترویج 

یک  بعنوان  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
.654 3.34 4.54 1.2 
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عامل  یک  و  موفق  تاریخی  تجربه 
 راهبردی در قدرت ملی 

پر  52 جهت  در  دقیق  ریزی   برنامه 
که در  کارکنانی  نمودن اوقات فراغت  
حال  در  مجردی  صورت  به  شرکت 

)رسمی   باشند  می  غیر    -فعالیت 
 رسمی(

.847 2.98 4.39 1.41 

53 

سی
هند

م
-

ران 
عم

 

در  فرهنگی  پیوست  به  توجه 
فیزیکی  های  محیطه  و  ساختمانها 
فرهنگی:توجه  مجموعه)پیوست 
در  فرهنگی  های  ظرفیت  به  کردن 

 ساخت وسازهای مجموعه( 

.794 3.19 4.61 1.42 

رسانی  54 روز  به  و  ،نگهداری  ساخت 
کن تفریحی   رفاهی در مجموعه   –اما

گرفتن استاندارد های روز   با در نظر 
.776 3.36 4.66 1.3 

توجه مضاعف در زیبا سازی مجموعه  55
بخش،  امید  محیط  یک  ایجاد  و 
معنویت  با  همراه  نشاط  با  و  شاداب 

 گرایی

.660 3.39 4.76 1.37 

56 

ا
عی

تما
ج

-
سی 

سیا
 

در  الزم  کارهای  و  ساز  از  استفاده 
در  الزم  همکاری  و  تحرک  افزایش 
کنین  سا اجتماعی  های  مشارکت 

 شهرک 

.841 3.33 4.60 1.27 
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تالش در جهت گفتمان سازی توسعه  57
فرهنگی و همسو سازی دیدگاه های 
کنین  سا انتظارات  با  مسئولین 

 وبالعکس

.792 3.25 4.72 1.47 

دستی،  58 صنایع  ظرفیت  از  استفاده 
وتورهای  گردشگری  صنعت 

فرهنگی -سیاحتی توسعه  در  زیارتی 
 مجموعه

.700 3.15 4.52 1.37 

ارتفای عوامل افزایش دهنده امنیت  59
 در مجموعه شهرک ها 

.455 3.56 4.85 1.29 

استفاده از فناوری جدید، شبکه های  60
توسعه  در  ای  رسانه  و  اجتماعی 

 فرهنگی مجموعه
.736 3.24 4.68 1.44 

کلی   1.49 4.63 3.13 مقایسه درجه شکاف به طور 
گزاره( تحقیق تعداد   در   38راهبرد) از دیدگاه دوم انتخاب شده است لذا  گزاره  گزاره در دیدگاه اول یک 

شمازه جدول  در  و  این    5ادامه  به  مربوط  شکاف  تحلیل39تحلیل  بایستی  که  برای های  گزاره  نهایی 
 اجرایی شدن راهبردها روی آنها انجام شود، آمده است: 
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 مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف(   5جدول شماره  
 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X18 

 )...
ش و 

 پای
ت،

ظار
ی، ن

هنگ
هما

ی، 
راح

، ط
زی

ه ری
نام

ت)بر
دیری

م
 

مخاطبین  به  ویژه  توجه 
و   )پسر  )جوانان  خاص 
کارکنان   همسران   ،) دختر
بصورت   که  وکارکنانی 
مشغول   شرکت  در  مجردی 
خدمت می باشند( در برنامه 
شرکت  فرهنگی  توسعه  های 
برخانواده  ها  برنامه  تمرکز  و 

 محوری 

.805 2.98 4.60 1.62 

2 X10  و بخشی  عمق  به  توجه 
های  آموزه  شدن  درونی 
افزایش  راستای  در  فرهنگی 
اثربخشی برنامه های توسعه 

 فرهنگی

.855 2.94 4.54 1.60 

3 X22  نگاه به آینده در برنامه ریزی
نگری  وآینده  فرهنگی  های 
زیر   وتجهیز  درساخت 

 ساخت ها 

.722 3.04 4.59 1.55 
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4 X19   از ظرفیت استفاده  ی  همه 
علمی،ورزشی،هنری  های 
فرهنگی  توسعه  و....در 

 مجموعه

.757 3.17 4.71 1.54 

5 X15  کارکردهای فرهنگی توجه به 
در   فرهنگی  غیر  های  نظام 
)صنعتی،  مجموعه 

 اقتصادی، خدماتی و...( 

.720 3.03 4.57 1.54 

6 X11   برای مشخص  متولی  تعیین 
به  فرهنگی  فعالیت  هر 

 گروه  های هدف تفکیک 
.756 3.01 4.54 1.53 

7 X17  های ظریفت  از  استفاده 
های   ه  ،دستگا  نفت  وزارت 
و  مجاور  ،شهرهای  فرهنگی 
توسعه  در  مقدس  مشهد 
بر  تایید  بخصوص  فرهنگی 

 سیره و فرهنگ رضوی)ع( 

.775 3.17 4.70 1.53 

8 X16  زیر بینی  پیش  و  استقبال 
نقد   جهت  الزم  ساخت 

فرهنگی توسط  فعالیت های  
کنین مجموعه   سا

.713 3.07 4.55 1.48 

9 X3   نظارت و  پایش  امر  به  توجه 
اجرای   خصوص  در 

.714 3.15 4.6 1.45 
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فرهنگی  توسعه  راهبردهای 
 مجموعه

10 X24  ، کاری  کنده  پرا هرگونه  رفع 
تداخل   و  کاری  موازی 

 وظایف
.745 3.08 4.52 1.44 

11 X23   اصل به  پاسخگویی  توجه 
 متولیان امور فرهنگی

.780 3.30 4.71 1.41 

12 X8  حکومت اصل  به  توجه 
مداری  معنویت  و  ها  برقلب 
)کاریزماتیک(درنوع مدیریت 
مختلف  های  بخش 
بجای   )رهبری  مجموعه 

 مدیریت(

.781 3.17 4.55 1.38 

13 X2  ارتقای توان مهارتی واجرایی
اندرکاران   دست  و  مجریان 

فرهنگی  برنامه   های 
 ارتباطی( -)اجرایی

.812 3.08 4.46 1.38 

14 X20   محیط اصل  به  توجه 
شناسی  ومخاطب  شناسی 
 در برنامه ریزی های فرهنگی 

.789 3.11 4.43 1.32 

15 X4   همپوشانی به  توجه 
همه   گیری  فرا و  مخاطبین 

.799 3.24 4.49 1.25 
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اقشار و سلیقه ها در توسعه 
 فرهنگی مجموعه

16 X21   معنوی و  مادی  مشارکت 
خدمات  ارائه  در  شرکت 
افزایش  راستای  در  فرهنگی 

 توسعه فرهنگی مجموعه

.848 3.36 4.58 1.22 

17 X6   ، همبستگی  محوریت 
بین  محبت  و  همدلی 

کنین مجموعه   سا
.704 3.13 4.34 1.21 

18 X9   در واحد  و  متمرکز  مدیریت 
هرچه  اجرای  راستای 

توسعه   تر  فرهنگی مطلوب 
 مجموعه)مانیتورینگ( 

.755 3.23 4.43 1.20 

19 X1   فرهنگی های  برنامه  تناسب 
)مخاطب  مخاطبان   نیاز  با 

 اجتماعی( -شناسی فردی
.748 3.17 4.36 1.19 

 1.41 میانگین کلی شکاف متغیر مدیریت
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 : نمودار عنکبوتی متغیر)مدیریت( 1نمودار شماره 
 موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف( مقایسه وضعیت   6جدول شماره 

 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X32 

یت 
 ترب

ش و
موز

آ
 

برنامه ریزی دقیق در جهت  
مورد   های  مهارت  ارتقای 
راستای   در  زناشویی  نیاز 

بنیاد   خانواده  تحکیم 
طالق   انواع  از  وپیشگیری 

- بین زوجین)طالق حقوقی
 طالق عاطفی( 

.738 3.01 4.76 1.75 

2 X31   گیر توجه به اصل آموزش فرا
در  بزرگساالن  دائمی  و 

.819 2.79 4.53 1.74 

x1

x2

x3

x4

x6

x8

x9

x10

x11
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راستای ارتفای مهارت های  
بخصوص   نیازآنان  مورد 
تربیتی   های  مهارت  ارتقای 
تربیت   جهت  در  الزم 
اصول  اساس  بر  فرزندان 

 تربیتی اسالم
3 X29   یادگیری مشکالت  رفع 

از   استفاده  با  فرزندان 
جدید   ی  ها  تکنیک 
های   وروش  روانشناختی 

 علمی دراین حوزه 

.844 2.83 4.56 1.73 

4 X30   ارتفای اصل  به  توجه 
درهمه  اجتماعی  سرمایه 
و   پیوسته  بصورت  سطوح 
افزایش   راستای  در  دائمی 
های  گروه  نفس  به  اعتماد 

 هدف

.800 2.98 4.63 1.65 

5 X33  هویت وترویج  تبیین 
برجسته -ایرانی و  اسالمی 

 کردن الگوهای آن 
.744 3.01 4.62 1.61 

6 X35   آموزش به  ویژه  توجه 
جهت  در  آموزی  ومهارت 

.756 3.02 4.54 1.52 
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فرهنگی  سرمایه  افزایش 
 واجتماعی مجموعه

7 X28   راستای  برنامه در  ریزی 
دینی   ضروریات  به  توجه 

،روزه،حجاب   )نماز
وعالقه  درونی  و...(بصورت 
قلبی با تمرکز بر اصل توحید 
اصول  به  توجه  و  محوری 

گاهی  گاهی وخدا آ  خود آ

.387 3.50 4.67 1.17 

 1.60 میانگین کلی شکاف متغیر آموزش و تربیت 

 

 
)آموزش و تربیت( : نمودار عنکبوتی  2نمودار شماره   متغیر

 
 : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف( 7جدول شماره 

x28

x29

x30

x31

x32

x33

x35
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 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X39 

مت
سال

 

دونگاه   بکارگیری 
به  درمانی  و  پیشگیرانه 
جدی   برخورد  و  اعتیاد 

 با این پدیده شوم

.737 2.99 4.72 1.73 

 1.73 میانگین کلی شکاف متغیر سالمت
 

 : نمودار عنکبوتی متغیر)سالمت( 3نمودار شماره 

؛سالمت x ؛39

1/73

0؛ ؛ سالمت

0؛ ؛ سالمت

0؛ ؛ سالمت

x39
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 : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف( 8جدول شماره 
 

شماره   درجه 4-30جدول  اولویت  ترتیب  تحقیق)به  راهبردهای  مطلوب  و  موجود  وضعیت  مقایسه   :
 شکاف( 

 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X42 

دی 
صا

اقت
 

اشتغال  تالش   درجهت 
توان   افزایش  و  زایی 
ی   ها  خانواده  اقتصادی 
کارآفرینی  بوسیله  شهرک 
حساب   و  علمی  های 

 شده 

.829 2.87 4.70 1.83 

2 X41  ایجاد زمینه های مناسب
در  رقابتی   بازار  برای 

 عرضه خدمات فرهنگی
.815 3.06 4.54 1.48 

3 X40  بین فرهنگی  عدالت 
کنین شهرک  مجموعه سا

 مسکونی های 
.758 3.21 4.56 1.35 

 1.55 میانگین کلی شکاف متغیر اقتصادی
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 : نمودار عنکبوتی متغیر)اقتصادی(4شمارهنمودار 

 
 : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف( 9جدول شماره 

 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X44 

گی
رهن

ت ف
ملیا

ع
 

اصل   به  نشاط، توجه 
جذابیت  و  تنوع  شادابی، 

های توسعه فرهنگی برنامه
از  استفاده  با  مجموعه 

 ظرفیت های هنری 

.710 2.96 4.60 1.64 

؛اقتصادی x ؛40

1/35

؛اقتصادی x ؛41

1/48

؛اقتصادی x ؛42

1/83

0؛ ؛ اقتصادی

x40
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 : نمودار عنکبوتی متغیر)عملیات فرهنگی(5نمودار شماره 

 
 راهبردهای تحقیق)به ترتیب اولویت درجه شکاف( : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب 10جدول شماره 

؛عملیات فرهنگی
x 1/38؛43

؛عملیات فرهنگی
x 1/64؛44

؛عملیات فرهنگی
x 1/42؛52

x43 x44

2 X52  در دقیق  ریزی   برنامه 
اوقات  نمودن  پر  جهت 
در  که  کارکنانی  فراغت  
مجردی  صورت  به  شرکت 
در حال فعالیت می باشند  

 غیر رسمی(  -)رسمی 

.847 2.98 4.39 1.41 

3 X43   انگیزه عناصر  از  استفاده 
برنامه    اجرای  در  آفرین 

فرهنگی)مادی     – های 
 معنوی(

.730 3.04 4.42 1.38 

 1.47 میانگین کلی شکاف متغیر عملیات فرهنگی
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 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X53 م
سی

هند
-

ران 
عم

 

فرهنگی  پیوست  به  توجه 
محیطه   و  ساختمانها  در 
فیزیکی  های 

مجموعه)پیوست  
به  کردن  فرهنگی:توجه 

های   در ظرفیت  فرهنگی 
وسازهای   ساخت 

 مجموعه(

.794 3.19 4.61 1.42 

2 X54   روز به  و  ،نگهداری  ساخت 
تفریحی   کن  اما   – رسانی 

در  با  مجموعه  در  رفاهی 
های  استاندارد  گرفتن  نظر 

 روز 

.776 3.36 4.66 1.3 

 1.36 عمرانی  -میانگین کلی شکاف متغیر مهندسی
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 عنکبوتی متغیر)مهندسی عمرانی( : نمودار 6نمودار شماره 
 : مقایسه وضعیت موجود و مطلوب راهبردهای تحقیق11جدول شماره 

 )به ترتیب اولویت درجه شکاف( 
 اولویت 
 شکاف 

گزاره( ابعاد شناسه  امتیاز   راهبرد)
 عاملی

وزن 
وضعت  
 موجود

وزن 
وضعت  
 مطلوب

درجه 
 شکاف 

1 X57 
عی

تما
اج

-
سی 

سیا
 

تالش در جهت گفتمان سازی  
همسو   و  فرهنگی  توسعه 
مسئولین   های  دیدگاه  سازی 
کنین وبالعکس  با انتظارات سا

.792 3.25 4.72 1.47 

2 X60   ،جدید فناوری  از  استفاده 
شبکه های اجتماعی و رسانه 
فرهنگی  توسعه  در  ای 

 مجموعه

.736 3.24 4.68 1.44 

3 X58  صنایع ظرفیت  از  استفاده 
گردشگری   صنعت  دستی، 

.700 3.15 4.52 1.37 

؛مهندسی عمرانی
x 1/27؛53

؛مهندسی عمرانی
x ؛ ؛ مهندسی عمرانی1/47؛54

0

؛ ؛ مهندسی عمرانی
0

x53 x54
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سیاحتی در -وتورهای  زیارتی 
 توسعه فرهنگی مجموعه

4 X56  کارهای الزم استفاده از ساز و 
همکاری   و  تحرک  افزایش  در 
های  مشارکت  در  الزم 

کنین شهرک  اجتماعی سا

.841 3.33 4.60 1.27 

 1.38 سیاسی -اجتماعیمیانگین کلی شکاف متغیر 
 

 
 سیاسی(-: نمودار عنکبوتی متغیر)اجتماعی7نمودار شماره 

که در   38در جداول باال   آورده شده است  آیتم مربوط به دیدگاه دوم  آیتم مربوط به دیدگاه اول و یک 
 گیرد. گزاره)راهبرد( مورد بررسی و تحلیل قرار می  39مجموع 

در این قسمت جدول و نمودار مقایسه ای عنکبوتی متغیرهای تحقیق در یک نگاه برای مشخص شدن 
 میزان درجه شکاف نسبت به یکدیگر آمده است:  

 : میانگین درجه شکاف متغیرهای تحقیق در یک نگاه 4جدول شماره 
 میانگین درجه شکاف متغیرهای تحقیق  ردیف 

x56

x57

x58

x60
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 1.41 مدیریت 1
 1.6 تربیت آموزش و  2
 1.73 سالمت 3
 1.55 اقتصادی  4
 1.47 عملیات فرهنگی   5
 1.36 عمرانی -مهندسی 6
 1.38 سیاسی -اجتماعی    7

 

 
 : نمودار عنکبوتی مقایسه ای متغیرهای تحقیق در یک نگاه  8نمودار شماره 

 
 نتیجه گیری درجه شکاف: 

و مطلوب عناصر توسعه   ، میانگین درجه شکاف وضع موجود  ونمودار های فوق  با عنایت به جداول 
مدیریت   درحوزه  سرخس  نژاد  هاشمی  گاز  شرکت  مسکونی  شهرک  در  آموزش 41/1فرهنگی  حوزه  ،در 

مدیریت

آموزش و تربیت

سالمت

اقتصادی

عملیات فرهنگی

عمرانی-مهندسی

سیاسی-اجتماعی



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  201   

 

اقتصاد  73/1،در حوزه سالمت  6/1وتربیت   فرهنگی  55/1،در حوزه  عملیات  ،در حوزه 47/1،در حوزه 
 می باشد. 38/1سیاسی   –و در حوزه اجتماعی 36/1عمرانی  -مهندسی

گذار در توسعه فرهنگی مجموعه در جداول مربوظه  البته الزم بذکر است درجه شکاف تمام عوامل تاثیر 
 بتفکیک موضوعی ارائه شده است .

ی فرهنگی ، در پایان این بخش یادآوری میگردد تحقیق عالوه بر ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی محل
به ارائه پیشنهادهای اجرایی در خصوص مدیریت مجموعه شکاف های مختلف در حوزه های تخصصی 

 یاد شده خواهیم پرداخت . 

 مورد( 51پیشنهادهای پژوهش :  )
که درآن فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب هر  پیشنهادات اجرایی براساس تحلیل شکاف انجام شده 

گردد:    کدام از مؤلفه ها برشمرده شده است با دو رویکرد اولویت دار ارائه می 
  مورد( 16پیشنهادهای اولویت اول: )

تمام   -1 آنجاییکه  در حکمران  60از  تحقیق   در پرسشنامه  بررسی  مورد  فرهنگی  عامل  ی محلی 
عامل برگزیده   39اهمیت دارند لیکن این اهمیت به یک اندازه نیست . لذا پیشنهاد می گردد  

که در جدول مربوطه  به تفکیک حوزه های مدیریتی، آموزش وتربیت  شده در نتایج تحقیق  
سیاسی با اولویت   –عمرانی واجتماعی    –، سالمت، اقتصادی ، عملیات فرهنگی ، مهندسی  

جه شکاف که در جدول مذکور آمده است مورد توجه ویژه با در نظر گرفتن اولویت قرار گیرد  در
 وبقیه عوامل هم مسیر گذشته خود را دنبال نماید .

 
مؤلفه -2 به  دربین  مربوط  رانه های  )  هاپس  برنامه    x42مؤلفه های  الزم درجهت  ( عدم تالش 

کارآفرینی   ریزی در جهت اشتغال زایی وافزایش توان اقتصادی خانواده ها ی شهرک بوسیله 
( عدم اعتقاد،فرهنگ سازی  و بکارگیری دونگاه پیشگیرانه    (x39 ( و 1/83های علمی با شکاف )

( از اولویت باالتری برای  1/73و درمانی به اعتیاد و برخورد جدی با این پدیده شوم با شکاف )
 برنامه ریزی ویژه واجرای مناسب برخوردار است. 
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کننده هاهای مربوط به دربین مؤلفه -3 ( عدم توجه الزم  62/1(  با شکاف ) x18مؤلفه )  ممانعت 

کارکنان   (، همسران  در برنامه ریزی های فرهنگی به مخاطبین خاص )جوانان )پسر و دختر
که بصورت مجرد ی در شرکت مشغول خدمت می باشند( در برنامه های حکمرانی  وکارکنانی 

  (x11 )محلی فرهنگی شرکت بصورت ویژه وخاص و تمرکز برنامه ها برخانواده محور و مؤلفه ای 
گروه های هدف   تعیین ننمودن متولی مشخص وخاص برای هر فعالیت فرهنگی به تفکیک 

فت ، دستگاه های فرهنگی،شهرهای مجاور  عدم استفاده الزم از ظریفت های وزارت ن (x17 ) و 
فرهنگ   و  سیره  بر  کید  تا بخصوص  فرهنگی  توسعه  های  برنامه  در  مقدس  مشهد  و 

که ضرورت دارد مکانیزم الزم جهت  53/1رضوی)ع(هر دو با درجه شکاف )  ( برخوردار است 
گردد.   برنامه ریزی ویژه واجرای مناسب در این خصوص اتخاذ 

 
(  برنامه ریزی دقیق در  x32مؤلفه نخست با شناسه)  مزیت سازهابه    های مربوطدربین مؤلفه -4

بنیاد خانواده   راستای تحکیم  زناشویی در  نیاز  ارتقای مهارت های مورد  کارگاه های  جهت 
حقوقی زوجین)طالق  بین  طالق  انواع  از  های    -وپیشگیری  کارگاه  انجام  با  عاطفی(  طالق 

وافزایش مهارت های الزم زوجین     )آموزشی  و )75/1ازشکاف   )x31 آموزش به اصل  ( توجه 
ارتقای   بخصوص  نیازآنان  مورد  های  مهارت  ارتفای  راستای  در  بزرگساالن  دائمی  و  گیر  فرا
کارگاه   مهارت های تربیتی الزم در جهت تربیت فرزندان بر اساس اصول تربیتی اسالم با انجام 

( رفع مشکالت  x29( و )74/1کاف )های آموزشی وافزایش مهارت های الزم ویژه بزرگساالن ازش
از تکنیک ها ی جدید روانشناختی وروش های علمی با انجام   یادگیری فرزندان با استفاده 

( ازشکاف  مدارس  معلمین  و  آموزان  دانش   ، والدین  ویژه  مشاوره  برخوردار  73/1جلسات   )
مناسب برخوردار   است که از اولویت باالتری از دیگر شاخص ها برای برنامه ریزی ویژه واجرای

 است. 
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تالش در جهت گفتمان سازی     x57)ها ها مؤلفه شناسه )های مربوط به پیش رانهدربین مؤلفه -5
کنین وبالعکس  با شکاف   توسعه فرهنگی و همسو سازی دیدگاه های مسئولین با انتظارات سا

توسعه فرهنگی    استفاده از فناوری جدید، شبکه های اجتماعی و رسانه ای در    x60)(  و)47/1)
(  برخوردار است که برای رفع این شکاف وشتاب بخشیدن به تحول 44/1مجموعه با شکاف )

از   استفاده  الزم جهت  وسازوکارهای  گردد مقدمات  فرهنگی مجموعه پیشنهاد می  وتوسعه 
فناوری های جدید واستفاده موثر تر از رسانه وهمچنین اقدامات الزم در جهت گفتمان سازی  

تا  توسعه   گردیده  راهبردی فرهنگی فراهم  از متخصصین حوزه مدیریت  با استفاده  فرهنگی 
گردد.   زمینه برای حکمرانی محلی فرهنگی مساعد 

 
توجه به برنامه ریزی (   (x10های مربوط به نتایج وپیامدها مؤلفه اول با شناسه  دربین مؤلفه -6

افزایش اثربخشی برنامه    در جهت عمق بخشی و درونی شدن آموزه های فرهنگی در راستای
گردد نسبت به نهادینه  60/1ازشکاف )  های توسعه فرهنگی که پیشنهاد می  ( برخوردار است 

ایرانی از تمام ظرفیت های آموزشی   –های فرهنگ اسالمی  سازی وتوسعه ودرونی شدن ارزش 
 یرد. وپرورشی موجود در مجموعه ، استان وکشور استفاده نموده و اهتمام بیشتری صورت پذ 

 
)  مؤلفه -7 شناسه  با  مؤلفه   ، وارزیابی  سنجش  به  در  (  x3مربوط  نظارت  و  پایش  امر  به  توجه 

مجموعه فرهنگی  توسعه  راهبردهای  اجرای  ) با  خصوص  که 45/1شکاف  است  برخوردار   )
سنجش تحوالت فرهنگی مشخص شده ، در جهت اعمال نظارت  شاخص 39ضرورت دارد با 

گیرد . بهتر به دقت مورد   ارزیابی وسنجش قرار 
 

مؤلفه -8 )دربین  شناسه  با  اول  مؤلفه  کنترل،  به  مربوط  زیر     x16)های  بینی  پیش  و  استقبال 
مجموعه   کنین  سا توسط  فرهنگی  های  فعالیت  نقد  جهت  الزم  )ساخت  (  1/ 48ازشکاف 

گردد نسبت به نهادینه سازی  فرهنگ نقد سالم وسازنده از  که پیشنهاد می    برخوردار است 
و   از نقد حضوری وغیر حضوری استفاده شده  اعم  تمام ظرفیت های الزم در این خصوص 
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گیر  اهتمام بیشتری نسبت به این مهم صورت پذیرد زیرا یکی از زیر ساخت های توسعه فرا
 ارتقای تفکر انتقادی در تمام حوزه های اجتماعی بویژه حوزه فرهنگی می باشد .

 
عایت اصول امنیتی،سیاسی واجتماعی اجرای سند حکمرانی بدلیل آشنایی با بوم منطقه ور  -9

نظر  زیر  تخصص  های  کارگروه  با  شرکت  داخلی  اجرایی  کمیته  به  مجموعه  فرهنگی  محلی 
گذارگردد.   شخص مدیر عامل محترم شرکت وا

 
استفاده از یک نفر متخصص مدیریت استراتژیک فرهنگی جهت مشاوره در امر اجرا و پایش   -10

محلی فرهنگی مجموعه در جهت حداقل انحراف ازدست آوردهاونتایج   سند تحول حکمرانی
 .  قابل انتظار

 
 

 مورد( 35پیشنهاد های اولویت دوم : )
نظام -11 فرهنگی  کارکردهای  به  نظام توجه  ازقبیل  غیرفرهنگی  اقتصادی،اجتماعی  های  های 

مسکونی  مجتمع  با  مستقیم  که  مسائلی  بخصوص  شرکت  های  گیری  درتصمیم  وسیاسی 
 باط دارد.ارت

بصورت  -12 فرهنگی مجموعه  توسعه  عناصر  ودائمی  مند  روش  و  متمرکز  و رصد  واحد  مدیریت 
 جامع ومانیتورینگ مبتنی بر حکمرانی محلی فرهنگی مجموعه 

فرهنگ -13 در حوزه  دین  راهبرد شناسانة  فهم  توسط    ارتقاء  فرهنگ  به  راهبردی  نگاه  واعمال 
 این خصوص.  مبلغین دینی واعزه روحانی وبرنامه ریزی در 

 لزوم آشنایی معلمین مدارس مجموعه با مدیریت راهبردی فرهنگی وعناصر توسعه فرهنگی   -14
در  -15 مدارس  معلمین  ارتباطی  های  وتکنیک  تدریس  فنون  های  مهارت  ارتقای  ضرورت 

 مجموعه.                                 
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های نیروهای  ها وتخصصموردنیازتوسعه فرهنگی وارتقای مهارتتأمین منابع انسانی ومالی    -16
کز فرهنگی وغیر فرهنگی.      فرهنگی درمرا

وتهاجم    -17 هدف  فرهنگ  تبیین  طریق  از  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  توان  و  نرم  قدرت  ارتقاء 
 فرهنگی دشمن با اجرای حکمرانی محلی فرهنگی مجموعه.

نظام   نهادینه -18 درتمام  محوری  شایسته  و  عدالت  معنویت،  عقالنیت،  فرهنگ،  های  شدن 
 طراحی،اجرایی وارزشیابی در تمام سطوح شرکت از طریق تمام روش ها و ابزارهای موجود

شاخصایجادساختار  -19 برای  الزم  بههای  فرهنگی  تحوالت  از  و سنجش سازی  ارزیابی  موازات 
 های فرهنگی جامعه هدف .ویژگی

     ابی و تحلیل مستمر فرآیند تحوالت  توسعه فرهنگی مجموعهارزشی -20
 اجتماعی(  -توجه به تناسب برنامه های فرهنگی با نیاز مخاطبان  )مخاطب شناسی فردی  -21
 توجه به همپوشانی همه مخاطبین، اقشار و سلیقه ها در توسعه فرهنگی مجموعه -22
 .در توسعه فرهنگی مجموعهاستفاده الزم از همه ی ظرفیت های علمی،ورزشی،هنری و... -23
،روزه،حجاب و...(بصورت درونی وعالقه   -24 برنامه ریزی درراستای توجه به ضروریات دینی )نماز

گاهی  گاهی وخدا آ  قلبی با تمرکز بر اصل توحید محوری و توجه به اصول خود آ
کارکنانی که در شرکت   -25 به  به اجرا گذاشتن برنامه های دقیق در جهت پر نمودن اوقات فراغت  

 غیر رسمی( -صورت مجردی در حال فعالیت می باشند )رسمی 
 توجه به اصل محیط شناسی ومخاطب شناسی در برنامه ریزی های فرهنگی  -26
 توجه ویژه به آموزش ومهارت آموزی در جهت افزایش سرمایه فرهنگی واجتماعی مجموعه  -27
تبیی -28 گیر در مناسبت های مختلف در جهت  وفرا برنامه های متنوع  وترویج هویت اجرای  ن 

 اسالمی و برجسته کردن الگوهای آن  -ایرانی
توجه به اصل ارتفای سرمایه اجتماعی درهمه سطوح بصورت پیوسته و دائمی در راستای   -29

گروه های هدف با استفاده از همه ظرفیت های شرکت  افزایش اعتماد به نفس 
کاری و تداخل وظایف از طریق   -30 کاری ، موازی  کنده  بازتعریف اهداف ووظایف رفع هرگونه پرا

 وابالغ آن به بخش های فعال در عرصه فرهنگ در سطح مجموعه
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 نگاه به آینده در برنامه ریزی های فرهنگی وآینده نگری درساخت وتجهیز زیر ساخت ها -31
ها  -32 بخش  مدیریت  )کاریزماتیک(درنوع  مداری  معنویت  و  ها  برقلب  حکومت  اصل  به  توجه 

 ای مدیریت(وسطوح مختلف مجموعه )رهبری بج
کنین مجموعه در اجرای همه   -33 توجه به اصل محوریت همبستگی ، همدلی و محبت بین سا

 فعالیت های مجموعه 
استفاده از همه ظرفیت های مجموعه در جهت ارتقای توان مهارتی واجرایی مجریان و دست    -34

 ارتباطی(  -اندرکاران برنامه های فرهنگی )اجرایی
شرکت در ارائه خدمات فرهنگی در راستای افزایش توسعه فرهنگی  مشارکت مادی و معنوی    -35

 مجموعه
سیاحتی  -36 وتورهای  گردشگری  صنعت  دستی،  صنایع  ظرفیت  از  توسعه  -استفاده  در  زیارتی 

 فرهنگی مجموعه
الزم در مشارکت های اجتماعی   -37 و همکاری  افزایش تحرک  در  کارهای الزم  و  از ساز  استفاده 

کنین شهرک  سا
نگهدا -38  ، تفریحی  ساخت  کن  اما رسانی  روز  به  و  گرفتن    –ری  نظر  در  با  مجموعه  در  رفاهی 

 استاندارد های روز 
کثر استفاده از عناصر انگیزه آفرین در اجرای برنامه های فرهنگی)مادی  -39  معنوی( –حدا
بخشی ها وراهکارهای رونقایجاد نمودن زمینه های مناسب برای بازار رقابتی بوسیله روش -40

فرهن اقتصاد  رقابتبه  و خدمات،  کاالها  بهبود  از طریق  عادالنه خدمات  گ  توزیع  و  پذیری 
 فرهنگی

 توجه الزم به پیوست فرهنگی در ساختمانها و محیطه های فیزیکی مجموعه -41
توجه بیش از پیش به اصل شادابی، تنوع و جذابیت برنامه های توسعه فرهنگی مجموعه با   -42

 استفاده از ظرفیت های هنری 
 اصل پاسخگویی متولیان امور فرهنگی ضرورت توجه به -43
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راستای  -44 در  مجموعه  مسکونی  های  شهرک  کنین  سا بین  فرهنگی  عدالت  تحقق  ضرورت 
کنین از امکانات فرهنگی   خدماتی مجموعه -تفریحی –استفاده همه سا

ایجاد نظام پایش مناسب برای بررسی درجه انحراف از اهداف حکمرانی محلی فرهنگی بطور   -45
 وهوشمند.روزانه 

 

 های تحقیق و یافته  نتیجه گیری
کنون و در پایان این مقاله حوزه   ها و نشریات مختلف در نامهپس از بررسی و مطالعه اسناد، مدارک، پایان  ا

محلی   تعداد  فرهنگی  حکمرانی  مجموع  در  محلی   100،  حکمرانی  بر  اثرگذار  )راهبردهای  اثرگذار  مؤلفه 
گر گام بعدی پس از حذف مؤلفهفرهنگی( شناسایی و استخراج  هایی های تکراری و تلفیق مؤلفهدید. در 

تعداد   بودند،  یکسانی  مفهوم  دارای  از   60که  پس  که  گردید  شناسایی  اصلی  راهبردی(  مؤلفه)عبارت 
بازبینی و ویرایش به منزله یک نمونه کیو به کار رفت و برای ایجاد دسته کیو و انجام مرتب سازی در مرحله 

هر   عاملی چرخش بعد  ماتریس  که  گردید. همانطور  درج  کیو(  کارت)کارت  روی یک  بر  نشان یک  یافته 
شود. در ادامه برای تحلیل و تفسیر  دیدگاه مشاهده می  10دهد، براساس بارهای عاملی محاسبه شده  می
گزاره  10 گزاردیدگاه شناسایی شده، امتیازهای عاملی  -ههای ذیل هر عامل محاسبه شده است. سپس 
ها قرار گرفته است. در دیدگاه  ی دیدگاهمبنای تفسیر و مقایسه  0.7ای دارای امتیاز عاملی باالتر از عدد  ه

راهبرد کلی شناسایی شده و امتیاز  60گزاره یا راهبرد ودر دیدگاه دوم یک عامل از مجموع  38اول تعداد 
این   یعنی عدد    39عاملی  تعیین شده  از معیار  گزاره(  ( که به شرح )جدول بیشتر می  0.7راهبرد  باشد. 

گردیده است.   12و  10شماره   فصل چهارم( ارائه 
( آمده در جدول شماره  به اطالعات به دست  تنها  4فصل  9با توجه  و   39(  بوده  کاربردی  عامل مذکور 

وی الگوی ارائه شده که تلفیقی از الگوی مفهومی والگ  توان الگوی مناسب را از طریق آن طراحی نمود.می
فرآیند  الگو  این  در  باشد.  است می  تحقیق مطرح شده  دوم  پایان فصل  در  که  نیروها  ثقل  مرکز  تعادل 

پیش از  متشکل  که  کنیم  می  مشاهده  را  مطلوب  و  موجود  وضع  بادرجه شکاف  رانهتعاملی  ، 6/ 28ها 
راحی با درجه همگی ذیل عنوان کلی ط   69/6ها  کنندهو ممانعت   84/16سازها  ، مزیت  68/8ها  رانهپس
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ذیل عنوان  43/2ودر نهایت نتایج وپیامد ها  16/2،کنترل  04/1و سنجش وارزیابی 38/ 49شکاف کلی 
کلی   شکاف  درجه  با  عملکرد  محلی می  63/5کلی  حکمرانی  راهبردی  های  مولفه  تدوین  در  را  باشد 
 فرهنگی پیشنهاد داده شده است . 

  



1400حکمرانی متعالی/ شماره پنجم/بهار                                                                                                  209   

 

 منابع: 
 منابع فارسی:-الف

گام دوم انقالب ، مؤسسة فرهنگی و هنری قدر والیت  1398ای)امام خامنه  ( بیانیه 
 : اتحاد ملی و ضرورت بازسازی آن در ایران ،مقاالت همایش ملی اتحاد ملی (1394)،حمیداحمدی

کر وشا ، محمد   - ایران   اسالمی ی جمهور اساسی قانون  و  خوب (  حکمرانی1394 ) ، حمید،   یامامی 
  2 شماره -اول سال -تطبیقی قوقح پژوهشنامه

نفری،  جواد جاسبی،  باز  های  سیساتم نوریاه  سایاه بر  خوب حکمرانی الگوی  طراحی (1388) ندا و 
 16 شماره چهارم، سال ایران، مدیریت علوم ،فصلنامه

دوانی،محمدحسین) فرهنگ مطلوب جمهوری   (1398خزاعی،علی وخسروی،محمدرضاورجبی  الگوی 
پاییز -32شماره  -8ایران،)فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی سال  اسالمی  

1397 ) 
وچاردولی،عباس)  ویقینی،محمود  اسالمی   (1397خزاعی،علی  جمهوری  مطلوب  فرهنگ  الگوی 

سال   راهبردی  دانش  ای  رشته  بین  مطالعات  پژوهشی  علمی  زمستان -37شماره  -9ایران،)فصلنامه 
1398 ) 

( مقاله اتحاد ملی و انسجام اسالمی در پرتو وحی و امامت و تاریخ ، مرکز 1391پناه ، عبدالحسین )خسرو  
 تخصصی مهدویت 

( ،جّبار شجاعی  و  ،جالل  حکمشاخص(1394درخشه  علی های  امام  عمل  و  اندیشه  در  خوب  رانی 
 11، شماره 6دوره )ع(،فصلنامه علم ودین،دوره 

نگرشی میان رشته ای به حکمرانی خوب، زمینه مندسازی حکمرانی  (1394پیام) وصدریه ،قاسم درزی ،
    3، شماره 14دوره  - خوب در قرآن و نهج البالغه

 ( نقشه مهندسی فرهنگی کشور 1392شورای عالی انقالب فرهنگی )
 دانشگاه آزاد اسالمی    (نقش دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی ج.ا.ا،رساله دکتری1390صادقی،علی)



ی گام دوم انقالب اسالم  هیانیبر اساس ب یفرهنگ یمحل یحکمران یراهبرد یارائه مولفه ها      210  

 

ومرزبان،نازنین)   امام 1395عیوضی،محمدرحیم  منظر  از  خوب  حکمرانی  های  مولفه  (بررسی 
 85،شماره 5خمینی)ره(،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،سال

 داعا بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی اقوام مرز نشین ،رساله دکتری  (1389فرخی ،عباس)
 التینمنابع  -ب

Kaufman, D., Kraay.A. (2007).Governance Indicators: Where Are We, Where should we be 
going? Global Governance Group. Policy Research Working Papers.No, 4370, Washington DC: 
World Ban


