فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستان  ،1392صص 61 -47

فرآیند برنامهریسی استراتژیک از منظر قرآن
تبریخ دریبفت22/2/8 :
تبریخ پذیزش22/8/55 :
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*

**

چکیذُ
دس ػاِیاٖ اخیش دالیُ ٔتؼذدی تاػث ؿذ ٜتا ٔذیشاٖ تا فشاػت دسیاتٙذ و ٝتش٘أٝسیضی ته ٝؿهىُ
ػٙتی دیٍش لادس ت ٝحُ ٔـهىت آ٘هاٖ ٘خٛاٞهذ تهٛد .اص ایهٗ س ٚتٟهشٌٜیهشی اص تش٘أهٝسیهضی
اػتشاتظیه ت ٝیه هشٚس دس دِٚتٞا ،ػاصٔاٖٞها  ٚخٛأهغ تثهذیُ ؿهذ ٜاػهت .تش٘أهٝسیهضی
اػتشاتظیه ػٛأُ اػاػی خٌشآفشیٗ سا تحّیُ ٔیوٙذ  ٚتشای سػیذٖ تٞ ٝذف اص وٛتاٜتهشیٗ ساٜ
ٕٔىٗ ،سا ٜحُٞای ٔٙاػة اسائٔ ٝیدٞذ .دس ایٗ ٔماِ ٝػؼی ؿذ ٜاػت اص ٔٙظش لشآٖ ته ٝػٙهٛاٖ
تشتشیٗ وتاب ٞذایت تـش ،اخضای الصْ تشای تش٘أ ٝا٘ؼاٖ تشای ٘یُ ت ٝػؼادتؾ تشسػی ؿٛد ٚ ،تا
سخٛع ت ٝآیا اِٟی دس لشآٖ ٚ ،تا تؼٕمی طسف دسیاتیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛایهٗ آیها تش٘أهٝسیهضی سا تهٝ
ا٘ؼاٖ اسائٔ ٝیدٞذٓٞ .چٙیٗ دس ایٗ ٔماِ ٝػؼی ؿذ ٜاػت تا تهش اػهاع آیها لهشآٖ چٍهٍ٘ٛی
فشآیٙذ تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه خاِك ٞؼتی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد.
کلیذٍاصُّب :تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه ،تش٘أ ٝسیضی لشآ٘ی ،آسٔاٖ دیٙی ،اػتشاتظی.

* ػوٞ ٛیأ ػّٕی دا٘ـٍا ٜػیؼتاٖ  ٚتّٛچؼتاٖ(اػتادیاس)heidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir .
** واسؿٙاع اسؿذ ٔذیشیت آٔٛصؿی.
٘ٛیؼٙذٔ ٜؼؤ :َٚفإًٔ ٝـٟذی ػثاع
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هقذهِ
تیؾتش تش٘أٝسیضیٞا تش اػاع دیذٌا ٜػمتیی ،داسای ؿىُ «آسٔاٖٞا  ٚاٞهذاف ه ًهش ٞها ٚ
الذأا ه ٔٙاتغ ٔٛسد ٘یاص» ٔیتاؿٙذ .دس ایٗ ٔذَٞا ،اتتذا آسٔاٖٞا  ٚاٞذاف ػهاصٔاٖ تثیهیٗ ؿهذ،ٜ
ػپغ ًش ٞا  ٚالذأا الصْ تؼییٗ  ٚدس ٟ٘ایت ٔٙاتغ ٔٛسد ٘یاص تشای ا٘داْ تشآٚسد ٔیٌشد٘ذ .تغییش
دس ؿشایي ٔحیي ،ػیاػتٞاٍ٘ ،شؽٞا ،دیذٌاٜٞا ،ػاختاسٞا٘ ،ظاْٞا ... ٚاِخ ػٛأّی ٞؼتٙذ و ٝتهش
آسٔاٖٞا  ٚاٞذاف تش٘أٝسیضی تأثیش ٌزاؿت ٚ ٝدس ٟ٘ایت تاػث تغییش تش٘أٔ ٝیٌشد٘ذ .تش٘أهٝسیهضی
دس ؿىُ ػمتیی فٛق ،ظشفیت  ٚتٛا٘ایی ٔماتّ ٝتا چٙیٗ تغییشاتی سا ٘ذاؿهتٙٔ ٚ ٝدهش ته ٝؿىؼهت
ٔیٌشدد .ایٗ ؿشایي ٔٛخة سؿذ ایٗ تفىش ؿذ و ٝدس تش٘أٝسیضی تایذ تتٛاٖ ٌٔهاتك تها تغییهشا ،
خٟت حشوت ػاصٔاٖ سا تغییش داد  ٚخٟت  ٚسفتاس خذیذی سا دس پیؾ ٌشفت .ایٗ ٍ٘شؽ صٔیٝٙػهاص
اتذاع تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه ؿذ .تش ختف تش٘أٝسیضی ػٙتی و ٝدس آٖ آسٔاٖٞا  ٚاٞهذاف تؼیهیٗ
ٔیؿ٘ٛذٞ ،ذف تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه ،تثییٗ  ٚتذٚیٗ اػتشاتظی اػهت .تؼهت ٝته٘ ٝهٛع ،تٙهٛع ٚ
ٔاٞیت تغییشا ٔٛخٛد دس ٔحیي ٔیتٛاٖ تشویثی اص تش٘أٝسیضی ػٙتی  ٚتش٘أٝسیضی اػتشاتظیه سا
ت ٝواس تشد.
پیچیذٌی واس  ٚتٛٙع ٚیظٌیٞای ٔٙحلش ت ٝفشدی و ٝأشٚص ٜدس خٛأغ ٔختّف تـهشی ٚخهٛد
داسد ِض ٚ ْٚإٞیت تش٘أٝسیضی سا تیؾ اص پیؾ آؿىاس ٔیوٙذ؛ ایٗ إٞیهت ته ٝحهذی اػهت وهٝ
ٔیتٛاٖ ٌفت اداس ٜخأؼ ٝتذ ٖٚتش٘أٝسیضی غیش ٕٔىٗ اػت .تشای تحمك اٞذاف دساصٔذ وـهٛس
ِض ْٚتش٘أٝسیضی خأغ  ٚدس ػٌح وتٖ و ٝدس آٖ وّی٘ ٝیاصٔٙذیٞا ٙٔ ٚاتغ تهأٔیٗ آٖٞها سػایهت
ؿذ ٜتاؿذ اص هشٚسیا اػت(ػشٔذی.)120:1381،
دس ػٛس ٜسػذ آی 2 ٝآٔذ ٜاػت﴿ :یُدبُرُالأمر﴾« :خذا  ٕٝٞواسٞا سا تذتیش ٔیوٙذ»؛ دس تفؼیش ایٗ
آی ٝآٔذ ٜاػت و ٝخذا٘ٚذ تشای ٞش حشوتی حؼهاتی ٚ ،تهشای ٞهش حؼهاتی ٞهذفی دس ٘ظهش ٌشفتهٝ
اػت(ٔىاسْ ؿیشاصی ،ج  .)113 :10تذتیش تٔ ٝؼٙای ایٗ اػت وٞ ٝهش چیهضی سا ته ٝد٘ثهاَ چیهضی
تیاٚسیٓٔ ،ملٛد ایٗ اػت و ٝاؿیاء ٔتؼذد ٔ ٚختّف سا ًٛسی تٙظیٓ وٙی  ٚتشتیة دٞهی وهٞ ٝهش
وذاْ دس خای خاف خٛد لشاس تٍیشد .تًٛ ٝسی و ٝتٔ ٝحن تٙظیٓ ،آٖ غشهی و ٝاص ٞش وهذاْ اص
آٖٞا داسی  ٚفائذٜای وٞ ٝش وذاْ داسد حاكُ ٌشدد  ٚت ٝخاًش ٔتتؿیؿذٖ اخهضاء  ٚفؼهاد آٖ ٚ
تضاحٓ آٖٞا تا یىذیٍش غشم ٔحتُٕ ٘ـٛد(ٔٛػٛی ٕٞذا٘ی ،ج.)395 :1
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تا دلت دس آیا  ٚسٚایا اػتٔی ٔیتهٛاٖ فٕٟیهذ وه ٝخذا٘ٚهذ ٔتؼهاَ ٘یهض دس أهش آفهشیٙؾ
تش٘أهههٝسیهههضی دلیمهههی داؿهههتٛٔ ٚ ٝخهههٛدا  ٚوائٙههها سا تهههش اػهههاع آٖ خّهههك ٕ٘هههٛدٜ
اػت(ػشٔذی .)120:1381،ایٗ تذتیش  ٚفؼاِیت تٛ٘ ٝػی تش٘أٝسیضی ساٞثشدی اؿاسٔ ٜهیوٙهذ وهٝ
خذا٘ٚذ دس ٞذفٞای تّٙذٔذ تشای خّمت دس ٘ظش ٌشفت ٝاػت.
تعزیف بزًبهِریشی()Planning
"تش٘أٝسیضی" حاوی اص فشایٙذی ٔیوٙذ وً ٝی ٔشاحُ ٔـخق  ٚت ٓٞ ٝپیٛػت ،ٝتشای تِٛیذ
خشٚخی ٔٙؼدٕی دس لاِة ػیؼتٓ ٕٞا ًٙٞاص تلٕیٓٞا ػُٕ ٔیوٙهذ .فیٛهها دس ایهٗ صٔیٙهٝ
ٔیٌٛیذ« :تش٘أٝسیضی دس ٔؼٙی ػادٜاؽ یؼٙی ٘مـٝوـیذٖ تشای سػیذٖ تٞ ٝذفٞای ٌّٔهٛب ٚ
ٔٛسد ٘ظهش»( .) 9 :1384تهشای سػهیذٖ ته ٝچٙهیٗ ٞهذفی دس خٟهاٖ أهشٚص تفىهش لثهُ اص ػٕهُ،
دٚسٕ٘اػاصی ٔ ٚذاخّٔ ٝؼتمیٓ دس خشیاٖ أٛس تشای ٞذایت ٘یشٞٚای ّٔی دس خٟت ٘یُ تهٞ ٝهذف
اختٙاب ٘اپزیش اػت.
تعزیف بزًبهِریشی استزاتضیک))Strategic Planning
"اػتشاتظیه" اص وّٕ ٝی٘ ٛا٘ی ٔ Startegoشوّة اص  Startosتهٔ ٝؼٙهای استهؾ  Ego ٚتهٝ
ٔؼٙای سٞثش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه سا ٔیتٛاٖ تتؿهی ٔهٙظٓ  ٚػهاصٔاٖیافتهٝ
تشای تلٕیٌٓیشی ٔ ٚثادس ت ٝالذأا تٙیادیٗ تؼشیف وشد ،و ٝتٛٔ ٝخهة آٖٞها ٔـخلهاتی اص
لثیُ ٔاٞیت یه ػاصٔاٖ ٛ٘ ٚع فؼاِیتٞای آٖ ٔـخق ٔیؿٛد(پٛس حؼیٙی.)17 :1387،
تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه خذا٘ٚذ ٔتؼاَ ٘یض دس ٔهٛسد ٔاٞیهت ا٘ؼهاٖ ٘ ٚهٛع فؼاِیهتٞهای آٖ سا
ٔیتٛاٖ دس آیا لشآٖ دیذ .تشای اػتمشاس فشآیٙذ تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه ٘ ٚتیدٝتخؾ تٛدٖ آٖ دس
یه ػاصٔاٖ تایذ ٞـت ٔشحّ ٝصیش ًی ؿٛد(خذ 1َٚدس كفح ٝتؼذ) وه ٝتٕهاْ ایهٗ ٔشاحهُ سا دس
ٔٛسد خّمت ا٘ؼاٖ دس آیا لشآٖ آٚسد ٜؿذ ٜاػت:
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خذ :1َٚفشآیٙذ ٞـت ٔشحّ ٝای تش٘أ ٝسیضی اػتشاتظیه اص ٔٙظش لشآٖ
.1تٛافك﴿ :فسجدُالملائکةُکلهمُاجمعون﴾ ٕٝٞ :فشؿتٍاٖ ػدذ ٜوشد٘ذ.
.2سٚؿٗ ػاختٗ دػتٛسٞأ :ا٘ٙذ آداب یاد خذا ته ٝتهذا﴿ :ْٚاذکررُببرکُکرار ا﴾ ،تهٝ
توشع  ٚتشع﴿ :وُ ْاذک ْرُببَّكُفِيُن ْف ِسكُتض ُّرعاًُوُ ِخيف ً ُة﴾ ،تٚ ٝلت ٔٙاػة﴿ :وُ ْاذکر ِر ُْاْرمُ
بب ِّكُب ْکرةًُوُأ ِ
صيلا﴾
.3سػههاِت ػههاصٔاٖ :ػثههاد  ٚتٙههذٌی(راسیا  ،)56/ػّههٓ ٚآٌههاٞی اص كههفا
خذا٘ٚذ(ًتق ،)12/آصٔایؾ تـش(ّٔه ،)2/سحٕت اِٟی(ٛٞد)119/
.4اسصیاتی ٔحیي خاسخی :تشای ٞش ٌش ٜٚؿشیؼت  ٚسٚؿی ٟ٘ادیٓ(ٔ48ائهذٚ ،)ٜخهٛد
پیأثشاٖ(45،46احضاب)
.5اسصیاتی ٔحیي داخّی فٌش (س)30/ْٚ
.6ؿٙاػایی ٔؼائُ اػتشاتظیه :تٍ ٛآیا وؼا٘ی ؤ ٝیدا٘ٙذ تا وؼا٘ی وٕ٘ ٝیدا٘ٙهذ
یىؼاٖا٘ذ(صٔش)9/
.7تذٚیٗ اػتشاتظی ٕ٘اص ،خٟاد ،حح ،أش تٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش  ٚا٘فاق.
.8تذٚیٗ چـٓ ا٘ذاص :آٖٞایی وٕ٘ ٝاص ت ٝپا داؿتٗ ،كثش  ٚا٘فاق وشد٘ذ پایاٖ ٘یهه
اص آٖٞاػت(سػذ)22/
هزحلِ اٍل :آغبس بزًبهِریشی استزاتضیک ٍ تَافق بز سز آى
ٔٙظٛس اص ٘خؼتیٗ ٔشحّ ٝدس فشآیٙذ تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه دػت یافتٗ ت ٝتٛافك ٔمهذٔاتی تهش
ػش وٛؿؾٞای تش٘أٝسیضی اػهتشاتظیهٔ ٚ ،شاحهُ ػٕهذ ٜآٖ تهیٗ تلهٕیٌٓیش٘هذٌاٖ وّیهذی ٚ
سٞثشاٖ فىشی خأؼٓٞ ،ٝچٙیٗ تیٗ سٞثشاٖ اكّی خاسخی اػت(ٔٛٙسیاٖ .)99:1386،خذا٘ٚذ ٔتؼاَ
دسآیهه 73 ٝػههٛس ٜف ٔههیفشٔایههذ﴿ :فسررجدُالملائکررةُکلهرمُاجمعررون﴾ٕٞ« :هه ٝفشؿههتٍاٖ ػههدذٜ
وشد٘ذ»(اسفغ،جٔ .)457 :1اخشای خّمت ا٘ؼاٖ  ٚػدذ ٜفشؿتٍاٖ تش ا ٚدس ػٛسٜٞای تمش ،ٜاػهشاف،
حدش ،اػشاء  ٚوٟف آٔذ ٜاػت(لشائتهی،1383،ج .)128: 10ؿهىی ٘یؼهت وه ٝػهدذ ٜتهٔ ٝؼٙهای
پشػتؾ خذاػت ِٚی اص دیذ تش٘أٝسیض اػتشاتظیه ایٗ آی ٚ ٝػدذٜوشدٖ ،تیهاٍ٘ش تٛافهك آٖٞها دس
ٔٛسد خّمت ا٘ؼاٖ  ٚتش٘أهٝسیهضی الصْ تهشای آٖ ٔهیتاؿهذ وه ٝاِٚهیٗ ٔشحّه ٝدس تش٘أهٝسیهضی
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اػتشاتظیه ٔیتاؿذ .اص دیذٌا ٜآسٔا٘ی دس ایٗ ٔشحّٛٔ ٝخثا تٛافك تهش ػهش چٟهاس ٔؼهأِ ٝفهشآٞ
ٔیؿٛد .ؿىُ ؿٕاس 2 ٜتًٛ ٝس ختك ٝتٔ ٝشحّ ٝتٛافك دس تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه اص ٔٙظش لهشآٖ
سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ:
-

-

-

-

ؿىُ .2تٛافك اص ٔٙظش لشآٖ
تا تٛخ ٝت ٝؿىُ 2دس ادأٌٔ ٝاِة ٔشاحُ تٛافك تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه اص ٔٙظهش لهشآٖ اسائهٝ
ؿذ ٜاػت.
.5ارسش بزًبهِریشی استزاتضیک
تذیٗػاٖ پشٚسدٌاس دس ص٘ذٌی تـش ٔثذأ ػدٛد تشای خهذا اص ًشیهك ػهش ػهپشدٖ  ٚتؼهّیٓ تهٝ
خا٘ـیٙاٖ ا ٚدس صٔیٗ سا تٙیاٖ ٟ٘اد ٚ ،فشؿتٍاٖ ٘یض و ٝاص ػضیضتشیٗ آفشیذٌاٖ خهذایا٘هذ ایـهاٖ سا
ػههدذٔ ٜههیوٙٙههذ صیههشا خههذا س ٚخههٛد سا دس آدٔههی دٔیههذ  ٚا ٚسا خا٘ـههیٗاؽ دس صٔههیٗ ػههاختٝ
اػت(ٔتشخٕاٖ،ج .)395 :11ایٗ ٔٛاسد ت ٝاسصؽ ایٗ تش٘أ ٝاؿاسٔ ٜیوٙذ.
.2سبسهبىّبٍ ،احذّب
ٌشٜٞٚا یا اؿخاكی و ٝتایذ دس فشآیٙذ دسٌیش ؿذ ٜیا اص آٖ اًتع داؿت ٝتاؿٙذ .ػٙت اِٟهی تهٝ
اػتخذاْ ٚاػٌٞٝاػت(لشائتی ،ج .)369: 8دس آی1 ٝػٛس ٜفاًش لادس ٔتؼاَ ٔیفشٔایذ:
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﴿ ْالح ْمدُِهَّلِلُ ِ
ِ
ماواتُوُ ْالأ ْبضُُِجا ِع ِلُ ْالملائِک ِةُبْلاُ ًأولِيُأ ْجنِحةُم ْرنر ُوُثلرا ُوُ
الس
فاط ِرُ َّ
بباعُ﴾ ُ
اص آی ٝفٛق اػتٙثاى ٔیؿٛد و ٝتٕأی فشؿتٍاٖ ،سػهٛالٖ اِٟهی ٚاػهٌٔ ٝیهاٖ خهذا  ٚخّهك
ٞؼتٙذ تا اٚأش تىٛیٙی  ٚتـشیؼی ا ٚسا ا٘داْ دٙٞذ .تٙاتشایٗ خذا٘ٚهذ فشؿهتٍاٖ سا اص واسٞهایی وهٝ
تایذ ا٘داْ دٙٞذ آٌا ٜوشد ٜاػت؛ ٔثتً تؼوی ٔؼؤ َٚلثن س﴿ : ٚتوفته بْرلنا﴾(ا٘ؼاٌْ ،)61/هاٞی
ٔؼؤ٘ َٚضٚ َٚحهی﴿ :ینرل ُالملائکرة ُبرالرو ﴾(٘حهٌُ ٚ ،)2/هاٍٟ٘ ٜثهاٖ ا٘ؼهاٖ﴿ :یرْرل ُعلريکمُ
حفظته﴾(ا٘ؼاْٞ )61/ؼتٙذ(آیتی ،ج.)135 :1
.3هزاحل هشخصی کِ ببیذ طی شَد
دس آی 55 ٝػٛس ًٝ ٜآٔذ ٜاػت:
﴿ ِم ْنهاُخل ْقناک ْمُوُفِيهاُن ِعيدک ْمُوُ ِم ْنهاُن ْخ ِرجک ْمُتابةًُأ ْخرىُ﴾ ُ
«ؿٕا سا اص ایٗ خان آفشیذیٓ  ٓٞ ٚت ٝایٗ خان تشٔیٌهشدا٘یٓ ٞ ٚهٓ تهاس دیٍهش اص
ایٗ خان تیشٔ ٖٚی آٚسیٓ».
ایٗٞا ٔشاحُ ٔـخلی ٞؼتٙذ و ٝدس تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه خّمت ا٘ؼاٖ تؼمیة ٔیؿٛد.
.4شکل ٍ سهبىبٌذی گشارشّب
دس ایٗتاس ٜدس آی 80 ٝػٛس ٜصخشف خذا٘ٚهذ لهادس ٔتؼهاَ ٔهیفشٔایٙهذ﴿ :بْرلناُلردیهم کتبرون﴾:
«فشػتادٌاٖ ٔا ٘ضد آٖٞا ٞؼهتٙذ ٔ ٚهی٘ٛیؼهٙذ»(آیتهی ،ج .)404 :5دس سٚایها آٔهذ ٜاػهت وهٝ
فشؿتٍاٖ ٘ٛیؼٙذ ٜدس ص٘خ ا٘ؼاٖ ٘ـؼتٝا٘ذ ٚ ،آدٔی وّٕهٝای سا تهِ ٝفه ٕ٘هیآٚسد ٍٔهش آ٘ىه ٝدٚ
ٔشالة ؿذیذ تش إٌ ٚاؿتٝا٘ذ(آساْ ،ج.)527 :12
هزحلِ دٍم :رٍشي سبختي دستَرّب
ٞذف اص ایٗ ٔشحّ ٝسٚؿٗ ػاختٗ  ٚؿٙاػایی ٔاٞیت ٔ ٚؼٙهای دػهتٛسٞا  ٚتىهاِیف سػهٕی ٚ
غیشسػهههٕی اػهههت وههه ٝاص خهههاسج تحٕیهههُ ٔهههیؿههه٘ٛذ ٚ ،دس ػش٘ٛؿهههت ػهههاصٔاٖ تهههأثیش
ٔیٌزاس٘ذ(ٔٛٙسیأٖ .)124:1386،یتٛاٖ ٌفت و ٝخذا٘ٚذ دس وتٔؾ تىاِیف سػٕی  ٚغیشسػهٕی
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سا ت ٝػٛٙاٖ تىاِیف ٚاخة ٔ ٚؼتحة تیاٖ وشد ٜاػت ٚ ،تشای ٞش وذاْ اص ایٗ تىاِیف یههػهشی
تایذٞا ٘ ٚثایذٞایی سا دس لشآٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝاػتٔ .ا٘ٙذ آداب یاد خذا :آی 41 ٝآَ ػٕشاٖ اؿاس ٜتهٝ
تذا﴿ :ْٚاذکرُببکُکرا ا﴾ ،آی 205 ٝػٛس ٜاػشاف ت ٝتوشع  ٚتشع﴿ :و ُْاذک ْرُببَّكُفِيُن ْف ِسركُتض ُّررعاًُوُ
ِخيف ً ُة﴾  ٚدس آی 25 ٝػٛس ٜا٘ؼاٖ تٚ ٝلت ٔٙاػة﴿ :و ُْاذک ِر ُْاْمُبب ِّكُب ْکررةًُوُأ ِصريلا﴾ٕٞ .یًٗٛس آیهٝ
بظلرواُصردُقا ُت ِکمُبرالمُنُُِّوُالرأذی﴾ اؿهاسٜ
 264تمش ٜت ٝآداب ا٘فاق وشدٖ :اختٙاب اص سیا ٙٔ ٚهت ﴿لراُتُ ِ ُ
ٔیوٙذ ٚ ،تایذٞا ٘ ٚثایذٞایی سا دس صٔی ٝٙآداب دػاوشدٖ ،لشم دادٖ ،خ ٚ ًٙخٟادٔ ،ؼدذ سفتٗ،
احؼاٖ وشدٖ ،صوا ٌشفتٗ ،تٛت ،ٝتت ٚلشآٖ  ٚاصدٚاج  ٚخٛسدٖ  ٚآؿأیذٖ(دٞماٖ.)659:1379،
تٙاتشایٗ خذا٘ٚذ دس تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه خٛد تشای ا٘ؼاٖ  ٚایٗ خٟاٖ ػت ٜٚتش ٔهٛاسد روشؿهذٜ
تشای ٞش واسی تىاِیف ٔؼیٙی دس ٘ظش ٌشفت ٚ ،ٝایٗ اؿاس ٜت ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمهشسا  ٚاػاػهٙأٞٝها یها
ٔٙـٛسٞایی داس٘ذ و ٝدس ٞش ػاصٔاٖ تایذ ٚخٛد داؿت ٝتاؿذٔ ٚ ،یتٛا٘ذ تشای ٔذیش ػهاصٔاٖ اٍِهٛی
ٔٙاػثی تاؿذ.
هزحلِ سَم :رسبلت سبسهبى
سػاِت)ٔ :(Missionـخقوٙٙذ ٜفّؼفٚ ٝخههٛدی ػاصٔاٖ تٛد ٚ ٜؿأُ اٞهذافٚ ،ظهایف
اكّیٚ ،یظٌیٞا  ٚاسصؽٞای حاوٓ تش آٖ ػاصٔاٖ ٔیتاؿذ(حیذسی .)1386،ػاصٔاٖ پیؾ اص تذٚیٗ
ؿش سػاِت خٛد تایذ ٌشٜٞٚای تأثیشٌزاس سا ٔٛسد تشسػی  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس دٞذ" .تأثیشٌزاس"
فشدٌ ،ش ٜٚیا ػاصٔا٘ی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تش ٔٙاتغ یا تشٖٚداد ػاصٔاٖ تأثیش تٍهزاسدٕٞ .هاًٖهٛس وهٝ
ؿههىُ ٘ 3یههض ٘ـههاٖ ٔههیدٞههذ تهه ٝػٙههٛاٖ ٔثههاَ تؼههذادی اص تأثیشٌههزاساٖ دِٚههت ،ؿههٟش٘ٚذاٖ،
ٔاِیا دٙٞذٌاٖ ،اتحادیٞٝاٌ ،شٜٞٚای داسای لذس ٘فٛر  ٚاحضاب ٔیتاؿٙذ و ٝدس تش٘أه ٝتایهذ تهٝ
آٖٞا تٛخ ٝوشد.
دستاس ٜتأثیشٌزاساٖ دس ػاصٔاٖ ٞؼتی آیا ٔتؼذدی دس لشآٖ ٚخٛد داسد؛ ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ تؼذادی
اص تأثیشٌزاساٖ دس ػاصٔاٖ آفشیٙؾ آی 23 ٝػٛس ٜاػشاء دستاس ٜصٖ ٔ ٚهشد ٔهیفشٔایهذ﴿ :خلقکرمُمرن
نفسُواحردة﴾ صٖ ٔ ٚشد دس آفشیٙؾ ٚحذ داس٘ذ ٞ ٚیچ وذاْ تش دیٍشی تشتشی ٘ذاس٘ذ ،پذس ٔ ٚهادس:
﴿بالوالردینُاحسرانا﴾ احؼاٖ ت ٝپذس ٔ ٚادسٔ ،یاٖ آٖ د ٚفشلی ٘یؼت(لشائتی،ج .)41: 7آی 233 ٝتمهشٜ
٘یض اؿاسٔ ٜیوٙذ ت ٝفشص٘ذاٖ﴿ :الوالداتُیرضعنُاولادهنُحولانُکراملان﴾ ٔادساٖ فشص٘ذاٖ خهٛد سا دٚ
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ػاَ تٕاْ ؿیش ٔیدٙٞذ(ٔىاسْ ؿیشاصی،ج ٚ )186: 2ؿٟیذاٖ ،یتیٕاٖ ،خذٔ٘ ،ٝیىٛواساٖ ٚ ،وافشاٖ.
تا وٕی دلت ٘تیدٔ ٝیٌیشیٓ و ٝایٌٗ ٝ٘ٛافشاد تأثیشٌزاساٖ دس ػاصٔا٘ی ٞؼتٙذ وه ٝخذا٘ٚهذ آٖ سا
آفشیذ ٜاػت ٚ ،ت ٝخٛتی ٘مؾ  ٚحمٛق آٖٞا سا ٔتزوش ؿذ ٜاػت.

اػوای
ػاصٔاٖ

ؿىُ .3تأثیشٌزاساٖ تش ػاصٔاٖ آفشیٙؾ  ٚػاصٔاٖ
 ٕٝٞفؼاِیتٞا دس سفتاسٞای ا٘ؼاٖ ٌ ٚش ٜٚا٘ؼا٘ی ٞذفذاس ٞؼتٙذ؛ تؼوی اص ٞذفٞا ػُّ اكّی
ادأ ٝحیا ا٘ؼاٖ اػت  ٚتذ ٖٚآٖ اٍ٘یضٜای تشای ادأ ٝحیا ٘ذاس٘ذ .ایٗ اٞذاف سا ٔأٔٛسیتٞا یها
اٞذاف تّٙذٔذ ٔی٘أٙذ و ٝدس تیاٖ سػاِت ػاصٔاٖ تایذ روش ٌشدد .تٙاتشایٗ یىی اص ٔماكذ لهشآٖ
تیاٖ ٔأٔٛسیت ا٘ؼاٖ  ٚػُّ اكّی خّمت ٚی اػت(ٟٔذٚی ٘ٛسٚثها٘ی .)1388 ،دس لهشآٖ ٞهذف اص
آفشیٙؾ ا٘ؼاٖ سا دس آی 56 ٝراسیا ػثاد  ٚتٙذٌی﴿ :ماُخلقتُالجنُوالانسُالراُليعبردون﴾  ٚدس آیٝ
 12ػٛسً ٜتق اؿاسٔ ٜیوٙذ ت ٝػّٓ  ٚآٌاٞی اص كفا خذا٘ٚهذ﴿ :وُهروُالرییُخلراُالسرمواتُوُمرن
الابضُمرلهنُیتنل ُالامرُبینهنُ ُل ِتعلموا﴾ ٓٞ ٚچٙیٗ آی 2 ٝػٛسّٔ ٜه ت ٝآصٔایؾ تـش﴿ :الرییُخلرا
الموتُوُحيوتُلیبلروکم﴾ ٓٞ ٚچٙیٗ دس آی119 ٝػٛسٛٞ ٜد « ٚدس آخهش سػهیذٖ ته ٝسحٕهت اِٟهی
اػت» اؿاس ٜؿذ ٜاػتٔ .شحّ ٝؿش سػاِت ػاصٔاٖ  ٚتأثیشٌزاساٖ تش ػاصٔاٖ و ٝدس لهشآٖ ته ٝآٖ
اؿاس ٜؿذ ٜاػت سا ٔیتٛاٖ تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه ٔٙاػة لّٕذاد وشد.
هزحلِ چْبرم :ارسیببی هحیط خبرجی
دس ایٗ ٔشحّ ٝفشكتٞا  ٚتٟذیذٞا ت ٝخٛتی ؿٙاػهایی  ٚتؼیهیٗ ٔهیؿهٛد .ؿهىُ  4تهً ٝهٛس
ختك ٝت ٝایٗ ٔشاحُ اؿاسٔ ٜیوٙذ:
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ؿىُ .4اسصیاتی ٔحیي خاسخی اص ٔٙظش لشآٖ
فشكتٞا (ٔ :(Opportunitiesدٕٛػٝای اص أىا٘ا تاِم ٜٛخاسج اص ػاصٔاٖ و ٝدس كٛس
تٟشٌٜیشی اص آٖٞا تٛإ٘ٙذیٞای ػاصٔاٖ افضایؾ خٛاٞذ یافت.
تٟذیذٞا )ٔ :)Threatsدٕٛػٝای اص ػٛأُ ٔؤثش ٔ ٚذاخٌّٝش خهاسج اص ػهاصٔاٖ وهٔ ٝها٘غ اص
اخشای تش٘أٞٝا  ٚتحمك اٞذاف ػاصٔاٖ ٔیٌشدد .تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٔٛاسد خذا٘ٚذ دس اسصیهاتی ٔحهیي
خاسخی خٟاٖ آفشیٙؾ تشای ا٘ؼاٖ ؿشیؼت  ٚا٘ثیاء سا ت ٝػٙهٛاٖ فشكهتٞها  ٚتٟذیهذٞای ٔحهیي
خاسخی تؼییٗ وشدٜا٘ذ .یىی اص خٙثٞٝای خاِة اوثش تحّیُ فشكتٞها  ٚتٟذیهذٞا اغّهة تلهاٚیش
دلیك یىذیٍش٘ذ .تذیٗ ٔؼٙی و ٝتضسيتشیٗ فشكتٞای ػاصٔاٖ ٕٔىٗ اػت تضسيتشیٗ تٟذیذ آٖ
٘یض تاؿذ(ٔٛٙسیاٖ.)166:1386،
تش ایٗ اػاع ا٘ثیاء  ٚؿشیؼت صٔا٘ی ت ٝػٛٙاٖ تٟذیذ ٞؼتٙذ ؤ ٝثتً پیهشٚاٖ آیهیٗ  ٚؿهشیؼت
حوش ٔٛػیٚ ،خٛد پیأثشی حوش ٔحٕذ سا ٔٙىش ؿ٘ٛذ .ایٗ ٔٛسد تٟذیذی اػت و ٝػاصٔاٖ سا
اص سػیذٖ ت ٝاٞذافؾ خٌّٛیشی ٔیوٙذ .دس ایٗ تاس ٜدس آی 48 ٝػٛسٔ ٜائذ﴿ ٜلکلُجعلناُمنکم شرعتا
وُمنهاجرا﴾« :تشای ٞش ٌش ٜٚؿشیؼت  ٚسٚؿی ٟ٘ادیٓ» .دس تفؼیش ایهٗ آیهٟٙٔ" ٝهاج" سا ٚ ٜسٚؿهی
ٔخلٛف أٛس ٔؼٛٙی" ٚ ،ؿشیؼت" ٔشتٛى ت ٝأٛس ٔادی  ٚخٟا٘ی اػت(ٔتشخٕاٖ،ج.)162 :2
خذا٘ٚذ دس آی 46 ٚ45 ٝاحضاب ٔیفشٔایذ:
الن َّب ُ ُُا ِنُاُاُبُْ ُل ْناکُشا ُِهد ُا ًوُنُییر ُا ًوُداعي ُا ً ُُا ِليُاللُِ ُِب ُِاذ ُن ِه ُِوُ ُِْراج ُا ًُمُنا ُا ً﴾
﴿ُیُاُأ ُی ُّهاُ ُ
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«ای پیأثش ٔا ت ٛسا ٌٛا ٚ ٜتـاس دٙٞذٞ ٚ ٜـذاس دٙٞذ ٚ ٜدػ ٛوٙٙهذ ٜته ٝػهٛی
خذا ت ٝفشٔاٖ ا ٚت ٝػٛٙاٖ چشاؽ تاتٙان فشػتادیٓ» ُ
ٓٞچٙاٖ ٘یض دستاس ٜتٟذیذٞای خاسخی ػاصٔأٖ ،یتٛاٖ ت ٝؿیٌاٖ ،وهافشاٖ ٙٔ ٚافمهاٖ اؿهاسٜ
وشد.
هزحلِ پٌجن :ارسیببی هحیط داخلی
٘ماى ل ٚ ٛهؼف داخّی ػاصٔاٖ اسصیاتی ٔیؿٛد:
٘ماى لٔ : (Strengths( ٛدٕٛػٙٔ ٝاتغ  ٚتٛإ٘ٙذیٞای داخُ ػاصٔا٘ی اػت و ٝػهاصٔاٖ
سا دس خٟت ٘یُ ت ٝاٞذاف خٛد یاسی ٔیٕ٘ایذ.
٘ماى هؼف (ٔ :(Weaknessesدٕٛػٝای اص ػٛأُ داخُ ػاصٔا٘ی ٔهیتاؿهذ وهٔ ٝها٘غ اص
تحمك اٞذاف ػاصٔاٖ ٔیٌشد٘ذ .ؿهىُ  5تیهاٍ٘ش ٔشحّه ٝاسصیهاتی ٔحهیي داخّهی اص ٔٙظهش لهشآٖ
ٔیتاؿذ:

ؿىُ .5اسصیاتی ٔحیي داخّی اص ٔٙظش لشآٖ
خذا٘ٚذ ا٘ؼاٖ سا تا فٌش ثاتت ً ٚثیؼت ٔتغیش آفشیذٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛو ٝفٌش ثاتت سا تا سٞثهش
ٚحى ٞذایت فشٔٛدً ،ثیؼت ػشوؾ ٔتغیش  ٚػیّاَ سا ٘یض تا ٞذایت ػمُ ٘ ٚمُ ساْ وشد .اص آ٘دا وٝ
دیٗ خذا تا سٚص لیأت پا تش خاػت  ٚافشاد تـش  ٓٞیىؼاٖ ٘یؼتٙذ  ٚخٟاٖ  ٓٞثاتت ٘یؼهت ،پهغ
ا٘ؼاٖ تایذ ػمُ ٘ ٚمّى سا و ٝخذا٘ٚذ ت ٝا ٚاسصا٘ى داؿت ٝاػتٕٞ ،ا ًٙٞوٙهذ  ٚتهشا خهٛد ػهٗٙ
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خٛب فشا ٓٞػاصد(ٔلٌفی پٛس .)1389،فٌش  ٚػمُ دس ا٘ؼاٖ سا وه ٝخذا٘ٚهذ آفشیهذ ٜاػهت تهٝ
ػٛٙاٖ ٘ماى هؼف  ٚل ٛداخّی دس تش٘أٝسیضی اػتشاتظیه دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ ٚ ،خذا٘ٚذ دس ایٗتاسٜ
٘یض دس آی 30 ٝػٛس ٜسٔ ْٚیفشٔایٙذ:
﴿ُ ُفِظرتُاللُِالُت ُفُظرُ اُ لناسُعلُيها﴾
«فٌش خذایی و( ٝا٘ؼاٖ سا) تش اػاع آٖ آفشیذ» ُ
ًثك آی ٝفٛق  ٕٝٞا٘ؼاٖٞا تش فٌش تٛحیذی خّك ؿذٜا٘ذ  ٚا٘ؼاٖ چ ٝت ٝایهٗ ٔؼهأِ ٝالهشاس
وٙذ یا ٘ىٙذ ایٗ ٘یاص دس دس ٖٚراتؾ ٟ٘فت ٝاػت(٘لشی .)186:1368،یىی دیٍش اص ؿهشایي تىّیهف
ػالُ تٛدٖ اػت(ٌٟٔشی .)274 :لشآٖ یىی اص ػٙاكش ا٘ؼاٖ یا تهاَٞهای تىأهُ ٚی سا پهشٚسؽ
ػمُ  ٚا٘ذیـٔ ٝیدا٘ذ ،یؼٙی ا٘ؼاٖ تٚ ٝػیّ ٝسؿذ كحیح ػمُ  ٚا٘ذیـ ٚ ٝتٟهشٜتهشداسی اص آٖ دس
خٟت ٞذف آفشیٙؾ ٔیتٛا٘ذ اص حیاى ًیث ٝتشخهٛسداس ؿهٛد(ٔتشخٕهاٖ،ج٘ .)504: 13مهاى ههؼف
داخّی ا٘ؼاٖ ٛٞای ٘فغ ٘ ٚفغ أاسٔ ٜیتاؿذ .دس ایٗ ٔٛسد دس آیه 16 ٝػهٛس ٜق خذا٘ٚهذ ٔتؼهاَ
ٔیفشٔایٙذ:

﴿وُلُقُدُخُ ُْلقناُالانسانُوُنُعلمُما ُتُوْوسُ ُِبهُنُفسُه﴾
«ٔا ا٘ؼاٖ سا آفشیذیٓ ٔ ٚیدا٘یٓ آ٘چ ٝسا و٘ ٝفغ ا ٚت ٝآٖ ٚػٛػٔ ٝیوٙذ»ُ .

یؼٙی ػشچـٕ ٕٝٞ ٝاتؼاد ٔٙفی ا٘ؼاٖ سا ٘فغ أاس ٜدا٘ؼت ٚ ٝآٖٞا سا اص خّٜٞٛای آٖ ت ٝؿهٕاس
ٔیآٚسد(٘لشی .)196:1368،تٙاتشایٗ خذا٘ٚذ ٘یض دس وتاتؾ و ٝوتاب ٞهذایت اػهت ٘مهاى لهٚ ٛ
هؼف ا٘ؼاٖ سا تیاٖ فشٔٛد ٜاػت.
هزحلِ ششن :شٌبسبیی هسبئل استزاتضیکی سبسهبى
ٔؼائُ ٛٔ ٚهٛػا اػتشاتظیه تایذ دس ٘تید ٝتشسػی ٔحیٌی ظاٞش ؿ٘ٛذ؛ ایٗ ٔٛهٛػا تایذ
٘ماى هؼف داخُ ػاصٔاٖ ،تٟذیذا خاسج ػهاصٔاٖ  ٚیها فشكهتٞهای آیٙهذ ٜػهاصٔاٖ سا دس ٘ظهش
تٍیش٘ذ(ٔفاخش .)1388 ،دس لشآٖ وشیٓ تؼیاسی اص حمایك ٔشتٛى ت ٝأٛس دیٙی دس لاِة ػهؤاَ ًهش
ٔیٌشدد(دٞماٖ .)565:1379،دس ایٗ صٔی ٝٙآی 9 ٝػٛس ٜصٔش ٔیفشٔایذ:
ُ﴿ُق ْلُه ْلُي ْست ِویُال َّ ِیینُی ْعلمونُوُال َّ ِیینُلاُی ْعلمونُإنُماُیُتی ُک َّرُاولوا ُالألباب﴾
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«تٍ ٛآیا وؼا٘ی ؤ ٝیدا٘ٙذ تا وؼا٘ی وٕ٘ ٝیدا٘ٙذ یىؼاٖ ا٘ذ ٘ه ٝیىؼهاٖ ٘یؼهتٙذ
تٟٙا كاحثاٖ فىش ٔ ٚغض ٔتزوش ٔیؿ٘ٛذ» ُ
ػؤاَ فٛق ػؤاِی ٚػیغ ٌ ٚؼتشدٔ ٚ ،ٜمایؼٝای آؿىاس ٔیاٖ ػإِاٖ  ٚخاٞتٖ اػت٘ ٚ ،ـهاٖ
ٔیدٞذ و ٝایٗ دٌ ٚش ٜٚدس پیـٍا ٜخذا٘ٚذ یىؼاٖ ٕ٘یتاؿٙذ(ٔىاسْ ؿیشاصی ،ج .)296: 19ایٗ آیٝ
اص لشآٖ ٔیتٛا٘ذ تیاٍ٘ش ٔؼأِ ٝای اػتشاتظیه تاؿذ  ٚخذا٘ٚذ ٔتؼاَ تا دس ٘ظهش ٌهشفتٗ ههؼفٞها ٚ
تٟذیذا ا٘ؼاٖ خأ ٚ ُٞمایؼ ٝآٖ تا فشد ػآِ  ٚآٌأ ٜتزوش ،فشكتٞای آیٙذ ٜسا تیاٖ ٔیوٙهذٚ ،
دس آی 10 ٝػٛس ٜصٔش (آی ٝتؼذی)تشای وؼا٘ی و ٝدس ایٗ د٘یا ٘یىی وشدٜا٘ذ حؼ ٚ ٝٙپاداؽ ٘یىهٛی
تضسٌی تش ٔیؿٕاسد.
هزحلِ ّفتن :تذٍیي استزاتضیّب بزای هذیزیت هسبئل
اػتشاتظی)ٔ :(Strategyدٕٛػٝای اص ساٜٞا و ٝتاػث سػا٘ذٖ ػهاصٔاٖ ته ٝاٞهذاف اص پهیؾ
تؼییٗ ؿذٔ ٜیؿ٘ٛذ.
ٔدٕٛػ ٝساٜٞایی و ٝخذا٘ٚذ دس ٘ظش ٌشفت ٝاػت تهشای سػهیذٖ ته ٝاٞهذاف اِٟهی  ٚاص پهیؾ
تؼییٗؿذ ،ٜػثاس اص ٕ٘اص ،صوا  ،سٚص ،ٜخٟاد ،ا٘فاق ،حح  ٚكثش  ٚؿىیثایی  ٚأش تٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی
اص ٔٙىش ٔیتاؿذٔ .ثتً دس ٔٛسد اػتشاتظی ٕ٘اص خذا٘ٚذ دس آی 14 ٝػٛسٔ ًٝ ٜیفشٔایذٕ٘« :هاص سا تهش
پا داس تا ت ٝفىش ٔٗ تاؿی»﴿ :اقمُالصلاةُلیکری﴾  ٚدس آی28 ٝػٛس ٜسػذ ٔیفشٔایذ« :یاد خهذا ٔایهٝ
آسأههؾ  ٚإًیٙههاٖ دَٞاػههت»﴿ :الراُبرریکرُاللُتظمر نُالقلرروب﴾؛ «ای ٘فههغ ٌٕٔهٙهه ٝته ٝػههٛی
پشٚسدٌاس تاصٌشد ،دس حاِی و ٓٞ ٝت ٛاص ا ٚخـٛٙدی  ٓٞ ٚا ٚاص ت ٛخـٛٙد اػت ،دس صٔش ٜتٙهذٌا٘ٓ
دس تٟـتٓ ٌاْ تٍزاس»:

﴿ُیاُأیَّتهاُالن َّ ْفسُ ْالم ْظم ِئنَّة(ُُ )ُ72ا ِ ْبجِ ِعيُإِلىُبب ِ
باضي ًةُم ْر ِضيَّة()ُ72ف ْادخلِيُفِريُ ِعبرا ِدیُوُ ْادخلِريُ
ِّكُ ِ ُ
جنَّت ِ ُ(ُ)ُ72وُ ْادخلِيُجنَّت ِ ُ﴾ ُ

اص ا٘وٕاْ ایٗ ػ ٝآی ٝػٛس ٜفدش ت ٝخٛتی ٔیفٕٟیٓ وٕ٘ ٝاص ا٘ؼاٖ سا ت ٝیاد خذا ٔیسػا٘ذ ،یاد
خذا ٘فغ ٌٕٔه ٝٙت ٝأ ٚیدٞذ٘ ،فغ ٌٕٔه ٝٙا ٚسا تهٔ ٝمهاْ تٙهذٌی خهاف  ٚتٟـهت خاٚیهذاٖ
ٔیسػا٘ذ(دٞماٖ .)284:1379،ؿىُ ؿٕاسٛٔ 6 ٜاسدی اص اػتشاتظیٞای تٟی ٝٙخذا٘ٚذ تشای سػهیذٖ
ت ٝاٞذاف تؼییٗؿذٔ ٚ ٜذیشیت ٔؼائُ اػت:
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ؿىُٔ .6دٕٛػ ٝاػتشاتظیٞای خذا٘ٚذ تشای ٔذیشیت خٟاٖ ٞؼتی
هزحلِ ّشتن :تبییي چشناًذاس سبسهبًی هؤثز بزای آیٌذُ
چـٓا٘ذاص ) :(visionؿشایي ٚلٛع  ٚتحمك سػاِت ػاصٔا٘ی سا تهٕ٘ ٝهایؾ ٌزاؿهت ٚ ٝتاػهث
ایداد اٍ٘یضؽ دس ٔدٕٛػ ٚ ٝدسیافت وٙٙذٌاٖ خذٔا ٔیٌشدد(حیذسی .)1386،دس ٔشحّه ٝپایها٘ی
فشآیٙذ ،ػاصٔاٖ اص چٟشٜای و ٝدس كٛس ٔٛفمیتآٔیض اػتشاتظیٞای پیؾ تیٙی ؿذ ٚ ٜدػتیاتی تٝ
ظشفیت تاِم ٜٛخٛد پیذا خٛاٞذ وشد ،تلٛیشی تٛكیفی تشػهیٓ ٔهیٕ٘ایهذ(ٔٛٙسیاٖ .)284:1386،دس
ایٗ ٔشحّ ٝتا ٔشاخؼ ٝت ٝوتاب خذا٘ٚذ دس ػٛس ٜسػذ آیٔ 22 ٝیفشٔایذ:
﴿وال َُّیینُصربُ وا ُا ُْب ِتُغرا ُوجرهُِبُ ُب ِّهِرمُوُاُقرامُواُال َّصرلوةوُاُنفُقرواُ ُِممراُبُزُ ْ ُقنراهُمُ ِْررُاًُوُعلانير ً ُةوُ
لسي ةُاول کُلُهمُعُقبُ ُالدُاب﴾
یُدبُئونُ ُِبالحُسُن ُِة اُ َُّ
«آٖٞایی و ٝت ٝخاًش را پشٚسدٌاسؿاٖ ؿىیثایی ٔیوٙٙذٕ٘ ،اص ت ٝپا ٔهیداس٘هذٚ ،
اص آ٘چ ٝت ٝآٖٞا سٚصی دادٜایٓ دس پٟٙاٖ  ٚآؿىاس ا٘فاق ٔیوٙٙذ  ٚتا حؼٙا ػیها
سا اص تیٗ ٔیتش٘ذ پایاٖ ٘یهػشایی اص آٖٞاػت»ُ .
ایٗ آی ٝاؿاس ٜت ٝچٟشٜای اص ػاصٔاٖ داسد و ٝتا واستشد اػتشاتظیٞای ٔٛفك كثشٕ٘ ،اص ٚ ،ا٘فهاق
ت ٝظشفیت تاِم ٜٛوأُ خٛد ٔیسػذ  ٚپایاٖ ٘یه ٘یض تیاٍ٘ش تلٛیشی تٛكیفی اص آیٙذٔ ٜیتاؿذ وٝ
تاػث ایداد اٍ٘یضؽ ٔیؿٛد.
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ًتیجِ بحث
تٙاتشایٗ تش٘أٝسیضی ا ػتشاتظیه تؼتش یها چٟهاسچٛتی اػهت وه ٝتهشای ػّٕهی ػهاختٗ تفىهش
اػتشاتظیه ٞ ٚذایت ػّٕیاتی تؼییٗ ٔیؿٛدٙٔ ٚ ،دش ت ٝتحمك ٘تایح ٔـهخق ٔهیؿهٛد؛  ٚتایهذ
داسای ٞـت ٔشحّٔ ٝـخق تاؿذ .ایٗ تش٘أ ٝتشای  ٕٝٞػاصٔاٖٞا(دس ا٘ذاصٜٞای ٔختّهف) وه ٝدس
خؼتٚخٛی سٚؽٞای خذیذی دس صٔیٔ ٝٙذیشیت دٚسٍ٘ش ٞؼتٙذٓٞ ،چ ٖٛچشاؽ ٞذایت ته ٝؿهٕاس
ٔیسٚد(ؿشیفی وّٛیی .)15:1376،تا تٛخ ٝتٔ ٝشاحُ روش ؿذ ٜتش٘أهٝسیهضی اػهتشاتظیه خٟهت ٚ
ٔؼیش فؼاِیتٞا  ٚػّٕیا ػاصٔاٖ سا ٔـخق ٔیوٙذ ٚ ،ت ٝػٛٙاٖ سإٙٞهای ػهاصٔاٖ ته ٝحؼهاب
ٔیآیذ و ٝتا ٍ٘شؿی تّٙذٔذ ت ٝپیؾتیٙی آیٙذٔ ٜهیپهشداصد  ٚداسای اًتػهاتی اػهت وه ٝتهشای
الذأا دساصٔذ ٔذیشاٖ ٔفیذ اػت(ٔفاخش .)1388 ،خذا٘ٚذ ٔتؼاَ ٔذیشی اػت و ٝػاصٔاٖ ٞؼتی
سا آفشیذ ٚ ٜخٟت ٔ ٚؼیش فؼاِیتٞا  ٚػّٕیا سا ت ٝخٛتی ٔـخق فشٔٛد ٜاػت ٚ ،داسای ٍ٘شؿهی
تّٙذٔذ اػت و ٝت ٝپیؾتیٙی آیٙذٔ ٜیپشداصد  ٚتٕاْ ایٗ ٔٛاسد سا دس لهشآٖ ٔتهزوش ؿهذ ٜاػهت.
تٙاتشایٗ ٔیتٛا٘یٓ لشآٖ سا ت ٝػٛٙاٖ تش٘أ ٚ ٝسإٙٞای ػاصٔاٖ ٞؼتی تٍیشیٓ .تها سخهٛع ته ٝآیها
اِٟی تٕاْ آیا لشآٖ ٞذفداس ؿذٞ ٚ ،ٜش یه تؼوی اص اخهضای تش٘أهٝسیهضی سا ته ٝا٘ؼهاٖ اِٟهاْ
ٔیوٙذ.
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