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 17/09/1393تاريخ:   

 پيوست:

  R.R.RE03.045كد مستند: 

 4از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

مطالبات و بيش از پيش به ثمرات انقالب اسالمي معطوف شده و  جهانيانبا گذشت حدود سه دهه از انقالب اسالمي، توجه 
مردم واداشته است. آفرين مطالعه و بررسي اين پيام معنوي و حياترا به و جهان چندان كرده  صد ،انتظارات مردم را از دين

ديني در  فرهنگي و هايبخش فعاليت هستد. تاكنون به داليل مختلفهاي انقالبي و الهي در انتظار تحقق آرمان نيز ايران
هويت و فرهنگ كه  ،ي در ايرانترين سنگر ملّو اصلي ماندهرد كشور مهجور هاي كالن و خُريزيها و برنامهگذاريسياست

پژوهش حاضر درصدد تحقق اين امر مهم و در پي آن است كه با  داده است.، بالندگي خود را از دست استاسالمي و ايراني 
انداز، راهكارها و الزاماتي را براي تحقق اهداف فرهنگي اين سند تدوين توجه به الگوي اسالمي ـ ايراني، و اهداف سند چشم

ها، ، طرحهاي كنونيمشكالت و دغدغهرفع همچنين براي دهي كند و كرده و بخش فرهنگ برنامه پنجم را بر اين اساس سامان
اي هاي الزم را براي جامعه، تا زيرساختدهدپيشنهاد  هاي توسعه كشوردر برنامهبه منظور لحاظ شدن هايي را مواد و تبصره

انداز؛ ايران اسالمي را گامي به مفرهنگي، متدين، مترقّي و متعالي فراهم سازد و همراه با تحول اقتصادي در ديگر اهداف چش
  پيش برد.

، محقق مروري بر اول در بخشجهت تحقق هدف فوق، محقق طرح حاضر را در چهار بخش سازماندهي كرده است. 
پيشينه و تاريخچة پژوهش ارائه كرده است. در بخش دوم كليات پژوهش ارائه شده است كه در بر دارنده بيان مسئله، اهميت، 

هاي اصلي، محورهاي دوازده گانه، متدولوژي و رويكرد علمي حاكم بر گيريها و جهتهدف نهايي، چارچوبضرورت و 
هاي گانه طرح ارائه شده است. در اين بخش گزارشهاي دوازدهساختار و گزارش آماري پروژه ،پژوهش، است. در بخش سوم

هاي عناوين مربوط به گزارشدر مورد هركدام ارائه شده است كه ا اند و برخي آمارهگانه طرح از نظر ساختاري بررسي شده 12
 گانه به شرح زير است: 12

 هاي اسالمياي با افراد متكي بر اصول اخالقي و ارزشراهكارهاي ايجاد جامعه -1
 هاي ملّي، شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودناي با افراد متكي بر ارزشراهكارهاي ايجاد جامعه -2

 هاي انقالبي و متعهد به انقالب و نظام اسالمياي با افراد متكي بر ارزشي ايجاد جامعهراهكارها -3

 اي با افراد فعالراهكارهاي ايجاد جامعه -4

 پذيراي با افراد مسئوليتراهكارهاي ايجاد جامعه -5

 اي با افراد ايثارگرراهكارهاي ايجاد جامعه -6

 اي با افراد مؤمنراهكارهاي ايجاد جامعه -7

 اي با افراد رضايتمندهاي ايجاد جامعهراهكار -8

 اي با افراد برخوردار از وجدان كاريراهكارهاي ايجاد جامعه -9
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 17/09/1393تاريخ:   

 پيوست:

  R.R.RE03.045كد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 
 اي با افراد برخوردار از انضباطراهكارهاي ايجاد جامعه -10

 اي با افراد برخوردار از تعاون و سازگاري اجتماعيراهكارهاي ايجاد جامعه -11

 يش و داراي پويايي فكري و اجتماعياي با افراد نواندراهكارهاي ايجاد جامعه -12

بندي بر اساس مدل كلي پژوهش كه باشند كه اين تقسيمگانه داراي چهار فصل ميهاي دوازدههر يك از گزارش
 ترتيب فصول به صورت زير است: ،هادر تمامي گزارش باشد، انجام گرديده است.محور ميكاركردگرايانه، متكثر و محصول

مندي از هاي تحقيق و بهرهمبتني بر يافتهاست كه  هابر تعاريف و مباني نظري هر يك از مؤلفه؛ مشتمل »اول«فصل  -
 .است (ره)، مقام معظم رهبري و ديگر انديشمندان معاصر منابع اسالمي و رهنمودهاي حضرت امام

هستند و جامعه مؤثر كه در پديداري و پايداري مضمون مورد پژوهش، در فرد است علل و عواملي  شامل؛ »دوم«فصل  -
 :كه شامل موارد زير است

 ها و باورهاي مثبت؛ بينش»: 1«
 ها و عوامل ذهني و معرفتي مثبت؛ ارزش»: 2«
 سلوك و عوامل رفتاري و عملي مثبت؛ »: 3«
 نمادها و اقدامات اجتماعي، عيني و اجرايي مثبت.»: 4«

كند، شناسايي و در  ايفاتواند نقش مؤلفه مورد پژوهش مي در اين فصل مجموعه عوامل مثبت كه در پديداري و پايداري
 است. شدهبندي چهار اليه طبقه

است كه مشتمل بر ها و موانع بازدارنده مضمون مورد پژوهش در فرد و جامعه عوامل، آسيب شامل؛ »سوم«فصل  -
 : موارد زير است

 ها و باورهاي منفي؛ بينش»: 1«
 تي منفي؛ موانع و عوامل ذهني و معرف»: 2«
 موانع و عوامل رفتاري و عملي منفي؛ »: 3«
 موانع و عوامل اجتماعي، عيني و اجرايي منفي.»: 4«
در اين  .ارائه شده است هاها براي تحقق مضمون مورد پژوهش و كنترل آسيب؛ راهكارها و برنامه»چهارم«فصل در  -

هاي كالن و خرد فراهم ريزيها و برنامهگذاريدر سياستها از آنها و استفاده فصل براي اينكه زمينة اجرايي شدن آموزه
هاي كه بتواند هر چهار اليه عوامل پديدآورنده و همچنين اليهباشد اي گونهها بهاوالً؛ مجموعه يافته. سعي شده است كه: گردد

 :اندشدهتقسيم زير به دو دستة كلي اين راهكارها  عوامل بازدارنده را پوشش دهد كه
 ها براي ايجاد و افزايش عوامل مثبت؛ راهكارها و برنامه»: 1«
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 17/09/1393تاريخ:   

 پيوست:

  R.R.RE03.045كد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 
 ها براي كنترل و كاهش موانع و عوامل منفي.راهكارها و برنامه»: 2«

هاي مجري و همچنين دستگاه اصلي ثانياً؛ براي هر يك از راهكارهاي پيشنهاد شده كه عمدتاً محتوايي است، دستگاه
 گانه ارائه شده است.هاي دوازدهآمارهاي مربوط به گزارشاز در جدول زير برخي  اجرايي معرفي گرديده است.

در بخش گانه را ارائه نموده است،  12هاي پس از آنكه محقق در فصل سوم ساختار و آمارهاي مربوط به هركدام از گزارش
يي است كه براساس راهكارها ،ائه اين طرححاصل از ار هيجنت .اندشده بررسيگانه به صورت موردي هاي دوازدهگزارش ،چهارم

 20انداز چشم هاي ايراني و اسالمي بنا كرد كه تحقق اهداف برنامهاي مطلوب براساس ارزشجامعهفرهنگي ها بتوان از نظر آن
 هاي سياستي برخي از راهكارهاي طرح ارائه شده است.در بخش توصيهدر ادامه، ساله كشور را محقق سازد. 

 

 


