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 مديريتي:خالصه 

وانفعاالت اين ابعاد با يكديگر و ميزان اثرگذاري هاي مختلفي دارد و حركت انسان در چرخة آن، برآيند فعلزندگي ابعاد و جنبه
سازي را در حساس و تصميم هاي مهم،منابع اسالم، وجود گزارههاي اوليه در ست. بررسيا هايا اثرپذيري انسان نسبت به آن

رسد كه دين اسالم براي موضوعات مختلف در زندگي دهد و به نظر ميف زندگي فردي و جمعي نشان ميهاي مختلزمينه
هاي دين صورت شبكة واحد با يكديگر در تعامل هستند و هر يك از گزارهها بهها برنامه و مدل ارائه كرده است. اين مدلانسان

درصورت قرار گرفتن در موقعيت واقعي خود، اثر مورد نظر را  جايگاه خاصي در شبكه و سيستم طراحي شده دارند كه فقط
سازي نقش آن در يابي به شبكة كالنِ دين و ارائه تصويري سيستمي از دين و شفافهدف دستكنند. طرح حاضر، با توليد مي

رد و به بررسي هويت نگرشي از بيرون به دين دا جوانب مختلف زندگي است. اين طرح استراتژيسازي و تدوين عرصة تصميم
 .سازماندهي كرده استفصل  6در را طرح حاضر رسيدن به اهداف فوق، محقق پردازد. براي مي اي و سيستمي دينشبكه

است كه مساله تحقيق عبارت  شدهدر اين فصل بيان و ضرورت طرح مدنظر قرار گرفته است.  هدف موضوع، ،در فصل اول
كه اين مسأله از چهار موضوع  ؛ها براي مديريت زندگي جمعيدر محيط رقابت نظريات و ايدهناكارآمدي دين ادعاي «است از: 

گيري كرده است كه از نتيجهمحقق  ،در ادامه». تشكيل شده است: مديريت زندگي جمعي، محيط رقابت، كارآمدي و دين
كه: ناكارآمدي  شودمشخص ميتفسير چهار عنصرِ مساله تحقيق (مديريت زندگي جمعي، محيط رقابت، كارآمدي و دين)، 

دين در مديريت زندگي جمعي، سبب عدم قدرت دين براي بقاء در عرصة تقابل نظريات و استراتژي هاي جدي زندگي خواهد 
اي يا حذف دين از آمد چنين نتيجهاو سرباز خواهد زد. پي و برنامه ه پيام خداوند و طرحه باز توج ،شد و خرد جمعي بشر

اي گشايي رواني. چنين نتيجهساالن و سالمندان براي عقدههاي دروني برخي ميانزندگي است يا گرايش آن به خلوت
براساس نظر خداوند زندگي كنند نه طبق  انگيزاند كه قصد دارندساز را در كساني برميالعمل و حساسيت ضرورتعكس

رساند كه آيا راهبردي براي فعال كردنِ كارآمدي دين در زندگي لذا فصل حاضر را با اين مسئله به پايان مي .نظريات بشري
 هكردتبيين را  مفاهيم مبنايي تحقيق دوم، فصلامروز و فردا وجود دارد؟ قبل از بحث در مورد موضوع اصلي طرح محقق در 

مشي، چرخه، سازي، راهبردسازي، راهكارسازي، خطمهمترين مفاهيم مبنايي اين تحقيق عبارتند از: استراتژي، نگرشاست. 
در ادامه فصل، محقق فرضيه تحقيق را ارائه كرده است كه: راهبرد  سيستم و شبكه، رفتار و تحليل سيستم، تفكر سيستمي.

هاي دين ر عرصة زندگي امروز و فردا، نگرش سيستمي و استراتژيك به گزارهسازي و محسوس كردن كارآمديِ دين دفعال
مورد  هويت دين ،در فصل سومموضوع از طريق بررسي چند مقاله به انجام رسيده است.  بررسي پيشينه ،در آخر فصلاست. 

محقق در  تعريف، اهداف، قلمرو، ذاتيات، زبان و فهم دين به بحث گذاشته شده است. ،بررسي قرار گرفته است. در اين بخش
هركدام از در ادامه شناسان نقل كرده است. ها و فيلسوفان، متكلمين، روانشناسان و جامعهنامهاين فصل تعريف دين را از لغت

سيستم و همچنين، اند. ني مورد بررسي قرار گرفتهاز طريق بررسي درون ديني و برون دي ...)موارد فوق (اهداف، قلمرو و 
از  راجع به نگرش سيستمي در موضوعات مختلفمختلف تعابير  اين فصلاست. در  فصل چهارمموضوع  ،نگرش سيستمي

و طراحي يك سيستم و همچنين روش طراحي و مالك اعتبار يك  مدلسازي ،است. در ادامه شدهمنابع گوناگون استخراج 
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با توجه به مباحث مطرح شده  است. گرفتهمورد بررسي را  هاي دينهاي فازي و منطق فازي در گزارها و سيستمهمدل، مدل

هاي استراتژيك، جمالتي هستند كه داراي بار معنايي با حداكثر زواية ديد، گزاره« :كه استبيان كرده محقق در اين فصل، 
به ساختارهاي بنيادينِ موضوع، حداكثر كليت و فراگيري هستند كه در يابي ها براي دستحداكثر نفوذ به مباني و ريشه

ساختارها، نقاط كليدي و محوري در تمام  ها، اهداف،گيريسازيِ جهتاند و شفافحداقل لفظ و متمركزترين قالب ارائه شده
 است: صورت زير تشريح شده به دين را بهنتيجه نگرش سيستمي  نيزدر انتهاي فصل  .»كنندابعاد موضوع را تامين مي

 نگرش سيستمي به دين مبتني بر مفروضات زير است:
 مند استپيوسته و نظامهاي بهمي از عناصر و گزارهادين، مجموعه. 
 با را دهد و ساختار ارتباطي آنها گراييِ دين، به اين عناصر شكل ميتابع اهداف دين هستند و هدف ،اين عناصر و اجزاء

 كند.ن مييكديگر تعيي
 هاي دين ست و بر اين اساس، برنامها هاپيدايش هستي، پل ارتباطي دين با واقعيت أپيدايش دين با مبد أاتحاد مبد

 ها است.كردنِ واقعيت هاي دين، مدلهايي از معادالت واقعي است و برنامهجلوه
 كند.بندي ميهاي خود را اولويتدين، اهداف و برنامه 
 حيطيِ خود تعامل دارد.عناصر م دين، با 
 خود تغيير و دارد و آرمان دهي به عناصر محيطيِ خود برنامهدين، براي شكل ها و هنجارها را در چهارچوب اهداف

 بخشد.تحول مي
 هاي نگرشي، راهبردي و راهكاري ممكن است.شناخت دين از طريق تحليل گزاره 
 گرا و تكاملي است.تعادلقابليت خود تنظيمي دارد؛  هاي دين،برنامه 

 يابند.هاي دين، در فرآيندي پيوسته و مستمر و تدريجي تحقق ميبرنامه 
 مطالعه كرد. دين داراي شبكة عصبي منسجم و در تحت  »پاسخ -محرك«توان از منظرِ هاي دين را ميهويت و برنامه

 دهد.ها واكنش نشان ميمديريت اهداف است كه نسبت به محرك

 هاي آن بررسي كرد.دين را بايد در عرصة اهداف و اولويت هايگزاره 

 .سيستم دين از سه خُرده سيستمِ نگرشي، قانوني و فرهنگي تشكيل شده است 

 عهده دارند.ها را در سيستم اصلي بهها، مسئوليت تقسيم كار و فعاليتاين خُرده سيستم 

شود. تعادل حياتي، رداري تشكيل ميب هاي نيرو و برآيندانبخش استراتژيك هر سيستمي از سه مولفة: تعادل حياتي، ميد
بخشد و بين كند و محيط دروني خود را ثبات ميخود را براساس آن متعادل مي ،نقطه ثقلي است كه مجموعة سيستم

ست كه نيروهاي كند. ميدان نيرو، صافيِ كلية ارتباطات در راستاي تحقق اهداف انيروهاي دروني و بيروني موازنه برقرار مي
هاي سيستم هستند. در گيريِ نيروها و عوامل علّي و محركرداري، ابزار اندازهب كند. برآينددهنده و بازدارنده را فعال ميسوق

 شود.اين تحليل، سطوح تعامل عوامل با يكديگر مشخص مي
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 وضوح وجود دارند:در سيستم دين نيز اين سه مولفه به

هاي دين را منسجم و ي است كه مجموعة گزارهاهداف دين است كه نقطه ثقلِ فاز فدين، طي تعادل حياتي در -1
 نمايد.ها را ايجاد ميها و پاسخهاي الزم بين محركمتعادل كرده و موازنه

ها و حداكثرهايي است كه در موضوعات مختلف توسط دين تعيين شده است. اين هاي نيرو در دين، حداقلميدان -2
يي در عرصة گزارهدهنده به كلية ارتباطات ميانعنوان صافيِ جهتمرزها و حدودي هستند كه به ا،حداقل و حداكثره

 كنند.داري عمل ميها در عرصة ديندين و صافيِ فعاليت

كنند و رابطة بين آنها را تبيين را بيان مي ها و معادالت كليهايي هستند كه سطوح و اليهرداري در دين، گزارهببرآيند -3
 اند.تفصيل تعريف و توصيف شدهبه »فقهاصول«و علمِ  »قواعدفقه«ها توسط علمِ نمايند. اين گزارهمي

. در اين از ديدگاه دين تحليل شده است چرخه ناناستراتژي به عنوان يك نمونه كاربردي از موضوع طرح، در فصل ششم 
توالي ارائه  هاي كاشت تا توليد و مصرف نان به ترتيبدر ادامه استراتژي غذايي ارائه شده است و هاي امنيتشاخصهفصل ابتدا 
 :اين بحث را به صورت زير بيان كرده است نتيجهمحقق  در پايان .شده است

 در نگرش اسالم:
 انسان است. داراي باالترين ضريب اهميت در تغذيهنان  .1
 .دخالت دولت در تعادل وضعيت نان ضروري است ي نان، نظارت وبه علت استراتژيك بودن مساله .2
 سرمنشاء مشكالت نان به دو امر برمي گردد: .3

 توزيع نان (در برابر خانگي بودن توليد) بازاري بودن توليد و -أ
 افكار عمومي پايين بودن ضريب اهميت آن در -ب

 وضعيت بهينه در امر نان عبارت است از: .4
 مصرف نان جو در چرخه توليد و وارد ساختن -أ
 نگرفتن سبوس -ب
 خمير در ظروف دربسته با زمان انتظار مناسب تهيه -ج
 هاي نان با حداقل اندازه ممكنتهيه قرص -د
 خشك شدن بيشتر نان در تنور -ه
 ايجاد فرهنگ مصرف نان سرد -و
 نان درخانه تهيه -ز

با توجه را انجام داده است. محقق بيان كرده است كه  هاي استراتژيك اسالم دربارة چرخة نانگزاره سازيمدل نهايت محقق در
 :صورت زير تبديل به مدلي كاربردي نمودرا به بيان شده در مورد چرخه نانهاي توان گزارهسازي ميمدل بحث سيستم وبه 
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 پيوست:

  R.R.RE03.044كد مستند: 

 6از 5 شماره صفحه: 
 هاضمه در اثر مصرف نانِ نامطلوبوجود ضايعات + سوء  مشكل و نياز:

 توليد ناني كه در مصرف آن ضايعات و سوء هاضمه نباشد. هدف:
 ميزان اهميت هدف: استراتژيك و حياتي بودنِ تعادل در چرخه نان

 راه حل پيشنهادي: انتقال نقطه ثقل توليد نان از بازار به خانه
 .داررد سبوسقرار دادن مركز ثقل توليد آرد بر توليد آشروع: نقطة
 دارتبليغ و ترويج فرهنگ استفاده از نان سبوس سازي:زمينه

 هادار و واگذاري توليد نان بدون سبوس به قناديها به توليد نان سبوسمثالً موظف كردن نانوايي محرك الزم براي شروع:
تنظيم حرارت تنور براي مقداري كه  ها به تهيه ظروف مخصوص نگهداري خمير+موظف شدن نانوايي كيفيت و كميت كار:

تعبيه ابزار الزم براي  هاي خمير در حداقل اندازه مطلوب +تهيه چونه كني ممكن صورت پذيرد +بيشترين عمليات خشك
 مشتري.شده به خُنك كردن نان پس از خروج از تنور و تحويل نان خُنك

 مراحل طرح:
 دارمرحله اول: ترويج فرهنگ مصرف نان سبوس

 سازي نسبت به مصرف نان جوبه چرخه مصرف و ترويج و فرهنگ مرحله دوم: وارد كردن نان جو 
به  مناسب و مطلوب ها و مردم، خميرهاي خميرسازي است يعني به جاي تحويل آرد به نانواييدر مرحلة سوم، ايجاد كارخانه

آماده ترويج  و تبديل آن به نان در خانه به جاي خريد نانِها و سوپرها تحويل داده شود و فرهنگ خريد خمير ها، مغازهنانوايي
 گردد.

شويي پزي مانند ماشين لباسو فرهنگ استفاده از ماشين نان هاي توليد ماشين پخت نان ايجاد شوددر مرحله چهارم: كارخانه
 ترويج شود.

 شرايط عادي به صورت زير درآيد:رود پس از مراحل فوق، مصرف عمومي مردم در انتظار مي نتايج مورد انتظار:
طور كه عموم مردم برنج پخته رود همانشود. بنابراين انتظار ميدار يك نفره كه در خانه توليد ميهاي جو سبوسمصرف نان

ا كنند، به جاي عادت به خريد نان آماده، گرايش به سوي خريد گندم يخرند و برنج را به صورت خام تهيه ميشده از بازار نمي
 آرد يا خمير از بازار پيدا كنند و خود در خانه به نان تبديل كنند.

 نقاط مشكل و توقف احتمالي:
 هايي با اندازة كوچكدار و نان جو و نانعدم استقبال ذائقه عمومي از نان سبوس 
 هاي فني پخت نانها براي اجراي دستورالعملهمراهي نكردن نانوايي 
 پزينان نه خميرسازي و كارخانه ماشينناتواني نسبت به ايجاد كارخا 
 حجم نامناسب يافقدان پشتيباني و  آنها ها يا قيمتپزي به علت ضعف ماشينهاي نانعدم استقبال عمومي از ماشين

 خدمات پس از فروش
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 پيوست:

  R.R.RE03.044كد مستند: 

 6از 6 شماره صفحه: 
 گيرانفقدان ديد و نگرش الزم در متصديان وتصميم 
 برند.وضعيت نابسامان نان سود ميضايعات نان و قاچاق آرد و  كساني كه از تراشيمانع 

 محرك مجدد:
سازي نسبت به اين طرح (يعني باال بردن ميزان كاري كه براي ايجاد ديد و نگرش الزم باالبردن ضريب اهميت فرهنگ .1

 شود)و مضرات وضعيت فعلي، بايد انجام ضرورت انجام اين طرح و منافع آن  در مسئولين و مردم نسبت
 هاي آموزشيدوره دنها و منوط شدن صدور پروانه تاسيس نانوايي به گذرانت آموزش نانواييباال بردن ضريب اهمي .2
اندازي كارخانه مناسب براي توليد هماهنگ با وضعيت استفاده از عقل جمعي و تجربه عموم متخصصين براي راه .3

 اقتصادي و جغرافيايي و مسكن مردم و نيازهاي خدماتي پس از فروش
 نقطه پايان:

+ ورود خمير  دار در خانهها و خريد دانه جو يا گندم از بازار و توليد نان جو سبوسپزي در اغلب خانهد ماشين نانورو
دار در موارد انبوه و ها براي پخت نان سبوسها براي مصرف در مواقع خاص + وجود نانواييدار جو يا گندم در مغازهسبوس

 غيره. و مراكز توليد كيك و شيريني و هاهاي خاص در قناديسليقه ضروري + ورود نان بدون سبوس براي برخي
 

هايي كه در مورد دين به انجام رسانده است نتيجه بحث را به اين صورت بيان كرده است كه دين هويتي محقق پس از بررسي
مختلف زندگي فردي و جمعي را ارائه جوانب  ريزي و مديريتهاي الزم براي برنامههاي دين، استراتژياستراتژيك دارد و گزاره

سازي و محسوس كردن كارآمديِ دين در عرصة زندگي امروز و فردا، نگرش سيستمي و استراتژيك به اند و راهبرد فعالنموده
 هاي دين است.گزاره

 


