
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 16/09/1393            تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.044كد مستند: 

 4از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16/09/1393 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
 محورها و مضامين برنامه پنجم توسعه

 بررسي هويت استراتژيك دين: نگرش سيستمي به دين

 مدير طرح:
شيخ عبدالحميد واسطي



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 16/09/1393            تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.044كد مستند: 

 4از 2 شماره صفحه: 
 طرح پژوهش مشخصات كلي -1

هيه
ط ت

وس
ت ت

سم
ن ق

اي
دد.

 گر
يل

كم
ده ت

كنن
 

عنوان طرح پژوهشي: -1-1
 محورها و مضامين برنامه پنجم توسعه

 نگرش سيستمي به دين: بررسي هويت استراتژيك دين
1-2-  

 :مدير طرح پژوهشي نام و نام خانوادگي
 حجت االسالم محمود دعايي

 

 نام و نام خانوادگي مجري طرح پژوهشي:
 عبدالحميد واسطيشيخ 

 - ناظر طرح پژوهشي: ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 31/03/1387 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1386 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDF(نسخه ديجيتال            

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3

 نگرش سيستمي به دين؛ بررسي هويت استراتژيك دين: محورها و مضامين برنامه پنجم توسعه: عنوان

 :چيست؟ آمدي دين در زندگيراهكار فعال سازي و كار مساله تحقيق 
 فعالدست :هدف سازي كارآمدي دينيابي به راهبرد. 
 قلمرو زماني: - 
 قلمرو مكاني: - 
 :به انجام  اي با ابزار تحليل سيستميكتابخانهبا استفاده از روش  اين تحقيق كه ليليحبنيادي با رويكرد ت روش تحقيق

 رسيده است.
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 پيوست:

  R.R.RE02.044كد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 
 :مدل مورد استفاده - 
 :بخش گردآوري شده است. 3اين گزارش در  خالصه فصول 

 ،، مساله بحث و ضرورت توجه به آنبخشدر اين  ست.اختصاص يافته ا» طرح موضوع و هدف از بحث«اول به  بخش -
 مطرح شده است.

مهمترين مفاهيم مبنايي اين تحقيق عبارتند از:  .ارائه شده است »تبيين مفاهيم مبنايي تحقيق«دوم  بخشدر  -
مشي، چرخه، سيستم و شبكه، رفتار و تحليل سيستم، تفكر دسازي، راهكارسازي، خطسازي، راهبراستراتژي، نگرش

 سيستمي.

تعريف، اهداف، قلمرو، ذاتيات، زبان و فهم  ،مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش »هويت دين«سوم  فصلدر  -
 به بحث گذاشته شده است. ،دين

راجع به نگرش سيستمي در موضوعات مختلف تعابير  -1، »سيستم و نگرش سيستمي«در فصل چهارم با عنوان  -
هاي ها و سيستممدل -5مالك اعتبار يك مدل،  -4روش طراحي و  -3 و طراحي يك سيستم، مدلسازي -2، گوناگون

 مورد بررسي قرار گرفته است. ،هاي دينفازي و منطق فازي در گزاره

 ستراتژي مورد بحث قرار گرفته و، ابتدا تعريف و تكوين ا»ژيكهاي استراتاستراتژي و گزاره«در فصل پنجم با عنوان  -
 .فصل، نتيجه نگرش سيستمي به دين ارائه شده استدر انتهاي 

 هاي امنيتشاخصهارائه شده است. در اين فصل ابتدا » چرخه ناناستراتژي  نمونه كاربردي:«در فصل ششم  -
تا توليد و مصرف گندم كاشت  دين براي تك تك مراحل توليد نان از هايغذايي ارائه شده و در ادامه استراتژي

 به ترتيب ارائه شده است. آن،

 :نتايج 

ريزي و هاي الزم براي برنامههاي دين، استراتژيدين هويتي استراتژيك دارد و گزارهمهمترين نتيجه طرح آن است كه 
النمودهجوانب مختلف زندگي فردي و جمعي را ارائه  مديريتسازي و محسوس كردن كارآمديِ دين در اند و راهبرد فع

 هاي دين است.عرصة زندگي امروز و فردا، نگرش سيستمي و استراتژيك به گزاره
 

 واژگان كليدي: -4

 سيستم، نگرش، دين، استراتژي، مدل، نان.
System, Viewpoint, Religion, Strategy, Model, Bread.
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 پيوست:

  R.R.RE02.044كد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 
 سياستي قابل استخراج از طرح:هاي توصيه -5

از بيان اين نتيجه كه دين نگرش سيستمي به مسائل دارد بيان كرده است كه براساس روند طراحي استراتژيك، ق پس محق
هاي دين به سه راهبرد مدلي كه براي تحقّق فرضية نگرش سيستمي دين بايد طراحي و اجرا شود عبارتست از: تقسيم گزاره

اليه به يكديگر در  وسيلة پيوند زدن اين سهسازي بهساز، راهبردساز (استراتژيكي) و راهكارساز (تاكتيكي) و مدلنگرشالية: 
 مصاديق و موضوعات.

پيشنهادي براي رسيدن به وضعيت  اصليكاربردي توليد نان از ديدگاه اسالم راهبردهاي پس از بيان مثال محقق همچنين 
 :در محورهاي بلند مدت و كوتاه مدت به صورت زير ارائه كرده است را نانتوليد  مطلوب در

 :در بلندمدت 
 هاي زمينه سازي بعالوةخانه  مناسب پخت در با ايجاد ماشينِ خانواده ها به خانه وتوليد نان از نانوايي انتقال چرخه

تهيه نان درخانه، جزء  احترام به نان وطوري كه به، هاپخت نان درخانه، اهميت نان احترام و فرهنگي در دو مورد
 شود. هاي فرهنگيشاخصه

 كوتاه مدت:در  
 ها با تاكيد برهاي آموزشي پخت نان براي نانواييبرگزاري مستمر كارگاه: 

o احترام و اهميت دادن به نان ايجاد روحيه 
o ظروف دربسته تهيه خمير در 
o حداقل اندازه نان در روش تهيه 
o  به مشتريروش تحويل نان سرد 

 هاي فرهنگي واجتماعي نسبت سازيبعد از زمينهالبته ( ها از افراد سطح پايين به افراد برترتبديل برخي كارگران نانوايي
 .شرايط اوليه محيط شغلي) مزايا و، سازي حقوقبهينه به نان واهميت نانوا و

 


