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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 محور دوم از محورها و مضامين برنامه پنجم، مبتني بر ايراني (امور فرهنگي):  -به سوي الگوي توسعه اسالمي

 اندازاهداف سند چشم
مدير طرح پژوهش -1-2

 محمد جواد ابوالقاسمي نام خانوادگي:نام و 

 

 دكتر مهدي ناظمي اردكاني ناظر طرح پژوهشي: ريزيمؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 31/02/1387 تاريخ پايان پروژه: 01/09/1386 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 كليات طرح پژوهش: -3
 : محور دوم از محورها و مضامين برنامه پنجم، مبتني: ايراني (امور فرهنگي) -به سوي الگوي توسعه اسالمي: عنوان -

 .اندازبر اهداف سند چشم
 ؟هاي اسالمي و ايراني كدامنداز ديدگاه ارزشمطلوب  تحقق جامعهراهكارهاي  :مساله تحقيق -
ايجاد زمينه براي تغيير و تحول فرهنگي و اخالقي در جامعه ايران، مبتني بر فرهنگ و هويت اسالمي ايراني و  هدف: -

 .ساله كشور 20انداز اهداف فرهنگي سند چشم ها براي تحققدستيابي به الزامات و برنامه
 - :قلمرو زماني -
 ايران. :قلمرو مكاني -
آوري در مرحله اول پژوهش؛ براي جمع. محور استهاي كيفي و محصولاين پژوهش از نوع پژوهش :روش تحقيق -
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 شده استاي و تكنيك تحليل محتوا استفاده هاي اسنادي و كتابخانهاطالعات، پردازش و تجزيه و تحليل آن، از روش

ها و ايجاد وفاق نسبي بين ها، تعيين اولويتو در مرحله دوم؛ براي اعتباربخشي، تقويت مباني، تكميل كاستي
هاي شناخته شده ه، مصاحبه عميق، و ديگر روشهاي تخصصي، ميزانديشهايي چون نشستنظران؛ از روشصاحب

 ه است.در مطالعات كيفي استفاده شد
 است. تهديد) -فرصت -قوت -(الگوي ضعف SWOTمدل مورد استفاده در تحقيق  :مدل مورد استفاده -
 گردآوري شده است.به شرح زير بخش  چهاراين گزارش در  :خالصه فصول -

 ارائه شده است. »مروري بر پيشينه و تاريخچة پژوهش «اول  بخشدر  -
هاي گيريها و جهت، چارچوبهدف نهاييدر بر دارنده بيان مسئله، اهميت، ضرورت و  »كليات«بخش دوم با عنوان  -

 است. ،اصلي، محورهاي دوازده گانه، متدولوژي و رويكرد علمي حاكم بر پژوهش

 طرح ارائه شده است. »گانههاي دوازدهپروژهساختار و گزارش آماري «بخش سوم در  -

  اند.ارائه شدهگانه هاي دوازده، گزارش»اي با افراد فعالراهكارهاي ايجاد جامعه«عنوان با  در بخش چهارم -
  :نتايج 

 است.در دوازده محور و ايراني اسالمي هاي مطلوب از ديدگاه ارزشاي راهكارهاي ايجاد جامعهنتيجه طرح حاضر ارائه 
 واژگان كليدي: -4

 فرهنگ، اخالق.اسالمي پيشرفت،  -، الگوي توسعه ايرانيساله 20 اندازسند چشماسالمي،  هايهاي ايراني، ارزشارزش
Iranian Values, Islamic Values, Iran's 20/Year Vision Plan, The Iranian-Islamic progress Model, Culture, 

Ethic. 
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گانه طرح، يك راهكار استخراج شده و به صورت نمونه ارائه شده است. در جدول هركدام از محورهاي دوازده در اين قسمت، از
براي هركدام از برنده راهكار زير به ترتيب شماره گزارش، عنوان گزارش، راهكار، دستگاه مجري راهكار و دستگاه اصلي پيش

 ها ارائه شده است.گزارش
 

پيشنهاد 
مربوط به 
 گزارش

راهكارهاي 
-جامعهايجاد 

 متكي بر ...  اي
ها براي ايجاد و افزايش راهكارها و برنامه

 عوامل مثبت
ها و نهادهاي دستگاه
 دستگاه اصلي مجري

1 

 

اصول اخالقي و 
هاي ارزش

 اسالمي

 كه؛ اثرسازي و باور به اينتبيين، فرهنگ
در سرنوشت انسان جاودانه است. از اعمال 
 طريق:

تعميق معارف ديني در حوزه اعتقاد  -
 به معاد

آموزش، پژوهش، هنر، تعليم، تربيت،  -
اي هاي رسانهتبليغ، ترويج و فعاليت

زمينه معادشناسي و تعميق  در
بينيجهان

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

 وزارت آموزش و پرورش 

 سازمان تبليغات اسالمي 

 دفتر تبليغات اسالمي 

پيشنهاد
مربوط به 
 گزارش

راهكارهاي 
-ايجاد جامعه

 اي متكي بر ... 
ها براي ايجاد و افزايش راهكارها و برنامه

 عوامل مثبت
ها و نهادهاي دستگاه
 دستگاه اصلي مجري
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 هاي ارزش
ملي شكوفايي 
ايران و مفتخر 

 ايراني بودنبه 

 سازي و تالش فرهنگي و عقيدتي برايفرهنگ
افزايش باور به يكتا پرستي به عنوان شاخص 

 اي ايرانيان از طريق:عقيده

تحكيم مباني معرفت ديني به وسيله  -
 بازپژوهش در مقاالت ديني

گذاري و ايجاد بانك اطالعات، شاخص -
 استاندارد سازي مطالعات ديني

تعليم، تربيت، آموزش، پژوهش، هنر،  -
اي در هاي رسانهتبليغ، ترويج، فعاليت

زمينه معارف ديني و يكتاپرستي

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

 صدا و سيما 

 سازمان تبليغات اسالمي 

 نهاد روحانيت 
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 هاي ارزش
انقالبي و متعهد 

به انقالب و 
 نظام اسالمي

 كه؛ تبيين، نهادينه كردن و تعميق باور به اين
اين انقالب، انقالبي فرهنگي بود و تداوم آن 

 نيازمند حركت فرهنگي است.

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

  شوراي عالي انقالب
 فرهنگي

  وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسالمي

4  افراد فعال 

  حد استاندارد و مطلوب براي هر يك از تعيين
هاي هاي دستگاهها و مأموريتمجموعه فعاليت

 هاي پنجاجرايي كشور براساس اهداف برنامه
 ساله

 ريزي و معاونت برنامه
 نظارت راهبردي

  معاونت توسعه
مديريت و سرمايه 

 انساني

 ريزي و معاونت برنامه
 نظارت راهبردي

5    افراد
 مسئوليت پذير

 سازي، نهادينه كردن و افزايش اينفرهنگ
ساالري به معناي پاسخگويي است باور كه مردم

گويي يك حقيقت اسالمي و از نيازهاي و پاسخ
جامعه است. از طريق: آموزش، پژوهش، هنر، 

هاي تعليم، تربيت، تبليغ، ترويج و فعاليت
ايرسانه

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

 هاصدا و سيما و رسانه 

  دفتر تبليغات اسالمي
 حوزه علميه قم

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

6  افراد ايثارگر 

 كه سازي، افزايش و تعميق باور به اينفرهنگ
شمول است. از يك مفهوم عام و جهان» ايثار«

طريق تعميق معرفت ديني در حوزه ايثار و 
 هاديگر ارزشفداكاري و 

  بنياد حفظ آثار و
 هاي دفاع مقدسارزش

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
 اي پژوهشي و رسانه

 هاصدا و سيما و رسانه 

 وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

 هاي فرهنگي و دستگاه
 تبليغي

پيشنهاد
مربوط به 
 گزارش

راهكارهاي 
-جامعهايجاد 

 اي متكي بر ... 
ها براي ايجاد و افزايش راهكارها و برنامه

 عوامل مثبت
ها و نهادهاي دستگاه
 دستگاه اصلي مجري

7  افراد مؤمن 

 ريزي و ايجاد زمينه براي ساماندهي، برنامه
مبتني كردن تربيت ديني جامعه بر عقالنيت از 
طريق؛ آموزش، پژوهش، هنر، تعليم، تربيت، 

 ايترويج و فعاليت رسانهتبليغ، 

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

  وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسالمي

 دفتر تبليغات اسالمي 

 نهاد روحانيت 

 مراكز علمي، پژوهشي 

8   افراد
 رضايتمند

 كه  سازي و افزايش باور به اينفرهنگ
درخواست حق و پيگيري آن با اصل 

 مندي تعارض ندارد.رضايت

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

  وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسالمي

 نهاد روحانيت 
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9  وجدان كاري 
 سازي، نهادينه كردن، ترويج و تأكيد فرهنگ

ضمانتي آن در  بر اهميت تعهد اخالقي و نقش
 زمينه دستيابي جامعه به وجدان كاري

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

 وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

 نهاد روحانيت 

10   افراد برخودار
 از انظباط

 سازي، افزايش و تقويت تحقق انضباط فرهنگ
پذيري از كارهاي كه نظمو باور به اين اجتماعي

شود و سپس به كارهاي بزرگ كوچك شروع مي
 شود.و همه امور تعميم داده مي

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي پژوهشي و رسانه

 كشور

 هاصدا و سيما و رسانه 

 وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

 هاي فرهنگي و دستگاه
 تبليغي

11 
  روحيه تعاون

و سازگاري 
 اجتماعي

 هاي مشوق تعاون و همياري اجراي فعاليت
آور و اجتماعي و اينكه قرآن، تمام اوصاف رنج

زا را نكوهش كرده و تمام فضايل مهربار و جدايي
 آور را ستوده است.وصل

 هاي فرهنگي، دستگاه
تبليغي، هنري، 

آموزشي، تربيتي، 
اي و رسانه پژوهشي

 كشور

  وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسالمي 

  معاونت توسعه مديريت
 و منابع انساني

 هاي فرهنگي و دستگاه
 تبليغي

12 
  نوانديش و

داراي پويايي 
فكري و 
 اجتماعي

 هاي مطلوب نوآوري وتدوين شاخص
ايراني و  -نوانديشي متناسب با فرهنگ اسالمي

عنوان ارزش، شرايط و مقتضيات جامعه امروز به 
هاي جهت كاهش بدعت، التقاط و نوآوري

نامتناسب با فرهنگ و اقتصاد ملي

  شوراي عالي انقالب
 فرهنگي

 وزارت آموزش و پرورش 

  وزارت علوم، تحقيقات و
 فناوري

 


