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 قرآن منظر استراتژیک از ریسی برنامه فرآیند
 

   *علیزضب حیذرسادگبى  8/2/22تبریخ دریبفت: 
   **فبطوِ هشْذی عببط  55/8/22تبریخ پذیزش: 

  

 چکیذُ

ٝ  سیضی تش٘أٝ وٝ اتٙذیدس فشاػت تا ٔذیشاٖ تا ؿذٜ تاػث ٔتؼذدی دالیُ اخیش ػاِیاٖ دس ُ  ته  ؿهى

ٖ  ٔـهىت   حُ تٝ لادس دیٍش ػٙتی ٗ  اص. تهٛد  ٘خٛاٞهذ  آ٘ها ٝ  اص ٌیهشی  تٟهشٜ  سٚ ایه  سیهضی  تش٘أه

ٝ   تثهذیُ ؿهذٜ   خٛأهغ  ٚ ٞها  ػاصٔاٖ ٞا، دِٚت دس هشٚس  هی تٝ اػتشاتظیه  سیهضی  اػهت. تش٘أه

ٗ  وٛتاٜ اص ٞذف تٝ سػیذٖ تشای ٚ وٙذ ٔی تحّیُ سا خٌشآفشیٗ اػاػی ػٛأُ اػتشاتظیه  ساٜ تهشی

تهٝ ػٙهٛاٖ    ماِٝ ػؼی ؿذٜ اػت اص ٔٙظش لشآٖدٞذ. دس ایٗ ٔ ٝ ٔیٞای ٔٙاػة اسائ ، ساٜ حُٕٔىٗ

 تا ٚ ،تشسػی ؿٛد ػؼادتؾ تٝ ٘یُ تشای ا٘ؼاٖ تش٘أٝ تشای الصْ اخضای تـش، ٞذایت تشتشیٗ وتاب

ٝ  یاتیٓ وٝ چٍٛ٘ٝ ایهٗ آیها   ، ٚ تا تؼٕمی طسف دسلشآٖ اِٟی دس آیا  تٝ سخٛع ٝ  سا سیهضی  تش٘أه  ته

ٖ  آیها   اػهاع  تهش  ؿذٜ اػت تا ػؼی ٔماِٝ ایٗ چٙیٗ دس . ٞٓدٞذ ا٘ؼاٖ اسائٝ ٔی  چٍهٍٛ٘ی  لهشآ

 خاِك ٞؼتی ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد. اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ فشآیٙذ

  ، تش٘أٝ سیضی لشآ٘ی، آسٔاٖ دیٙی، اػتشاتظی.اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ :ّبُ ٍاصکلیذ

                                                            
 heidarzadegan@edpsy.usb.ac.ir (.   اػتادیاس)تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ دا٘ـٍاٜ ػّٕی  أیٞ ػوٛ *
 .آٔٛصؿی ٔذیشیت اسؿذ واسؿٙاع **

 ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼؤَٚ: فإًٝ ٔـٟذی ػثاع
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 هقذهِ

ٞها ٚ   ه ًهش  ٞا ٚ اٞهذاف    آسٔاٖ»اػاع دیذٌاٜ ػمتیی، داسای ؿىُ  ٞا تش سیضی تش تش٘أٝ تیؾ

ٞا ٚ اٞذاف ػهاصٔاٖ تثیهیٗ ؿهذٜ،     ٞا، اتتذا آسٔاٖ تاؿٙذ. دس ایٗ ٔذَ ٔی« الذأا  ه ٔٙاتغ ٔٛسد ٘یاص 

ٌشد٘ذ. تغییش  ٞا ٚ الذأا  الصْ تؼییٗ ٚ دس ٟ٘ایت ٔٙاتغ ٔٛسد ٘یاص تشای ا٘داْ تشآٚسد ٔی ػپغ ًش 

ػٛأّی ٞؼتٙذ وٝ تهش  ...اِخ ٞا ٚ  ٞا، ػاختاسٞا، ٘ظاْ ٞا، دیذٌاٜ ٞا، ٍ٘شؽ دس ؿشایي ٔحیي، ػیاػت

ٝ  ث تغییش تش٘أٝ ٔیسیضی تأثیش ٌزاؿتٝ ٚ دس ٟ٘ایت تاػ ٞا ٚ اٞذاف تش٘أٝ آسٔاٖ سیهضی   ٌشد٘ذ. تش٘أه

دس ؿىُ ػمتیی فٛق، ظشفیت ٚ تٛا٘ایی ٔماتّٝ تا چٙیٗ تغییشاتی سا ٘ذاؿهتٝ ٚ ٔٙدهش تهٝ ؿىؼهت     

سیضی تایذ تتٛاٖ ٌٔهاتك تها تغییهشا ،     ش٘أٝتٌشدد. ایٗ ؿشایي ٔٛخة سؿذ ایٗ تفىش ؿذ وٝ دس  ٔی

ػهاص   ایٗ ٍ٘شؽ صٔیٙٝخٟت حشوت ػاصٔاٖ سا تغییش داد ٚ خٟت ٚ سفتاس خذیذی سا دس پیؾ ٌشفت. 

ٞا ٚ اٞهذاف تؼیهیٗ    سیضی ػٙتی وٝ دس آٖ آسٔاٖ ختف تش٘أٝ سیضی اػتشاتظیه ؿذ. تش اتذاع تش٘أٝ

تذٚیٗ اػتشاتظی اػهت. تؼهتٝ تهٝ ٘هٛع، تٙهٛع ٚ       سیضی اػتشاتظیه، تثییٗ ٚ ٞذف تش٘أٝ ،ؿٛ٘ذ ٔی

سیضی اػتشاتظیه سا  سیضی ػٙتی ٚ تش٘أٝ تٛاٖ تشویثی اص تش٘أٝ س ٔحیي ٔیٔاٞیت تغییشا  ٔٛخٛد د

 .واس تشدٝ ت

 ٚخهٛد  تـهشی  ٔختّف خٛأغ دس أشٚصٜ وٝ فشدی تٝ ٔٙحلش ٞای ٚیظٌی تٙٛع ٚپیچیذٌی واس 

ٝ  ایٗ إٞیهت ؛ وٙذ ٔی آؿىاس پیؾ اص ؾتی سا سیضی تش٘أٝ إٞیت ٚ ِضْٚ داسد ٝ  حهذی اػهت   ته  وه

 وـهٛس  دساصٔذ  اٞذاف تحمك تشای. اػت ٕٔىٗ غیش سیضی تش٘أٝ تذٖٚ خأؼٝ اداسٜ ٌفت تٛاٖ ٔی

 سػایهت  ٞها  آٖ ٔیٗتهأ  ٔٙاتغ ٚ ٞا ٘یاصٔٙذی وّیٝ آٖ دس وٝ وتٖ ػٌح دس ٚ خأغ سیضی تش٘أٝ ِضْٚ

 .(120:1381ػشٔذی،)اػت هشٚسیا  اص تاؿذ ؿذٜ

 ایٗ تفؼیش دس؛ «وٙذ خذا ٕٞٝ واسٞا سا تذتیش ٔی» :﴾مرأالرُدب ُی ُ﴿ :آٔذٜ اػت 2ػٛسٜ سػذ آیٝ  دس

ٝ  ٘ظهش  دس ٞهذفی  حؼهاتی  ٞهش  تهشای ٚ  حؼهاتی،  حشوتی ٞش تشای خذاٚ٘ذ وٝ اػت آٔذٜ آیٝ  ٌشفته

َ ٝ ته  سا چیهضی  ٞهش  وٝ اػت ایٗ ٔؼٙای تٝ تذتیش. (113: 10 ج ٔىاسْ ؿیشاصی،)اػت  چیهضی  د٘ثها

ٝ  دٞهی  تشتیة ٚ وٙی تٙظیٓ ًٛسی سا ٔختّف ٚ ٔتؼذد اؿیاء وٝ اػت ایٗ ٔملٛد ٚسیٓ،تیا  ٞهش  وه

ْ  ٞش اص وٝ غشهی آٖ تٙظیٓ، ٔحن تٝ وٝ ًٛسی تٝ. تٍیشد لشاس خٛد خاف خای دس وذاْ  اص وهذا

 ٚ آٖ فؼهاد  ٚ ءاخهضا  ؿذٖ ٔتتؿی خاًش تٝ ٚ ٌشدد حاكُ داسد وذاْ ٞش وٝ ای فائذٜ ٚ داسی ٞا آٖ

 .(395: 1،ج ٔٛػٛی ٕٞذا٘ی)٘ـٛد ٔحتُٕ غشم ىذیٍشی تا ٞا آٖ تضاحٓ
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ٖ  ٔی اػتٔی سٚایا  ٚ آیا  دس دلت تا ٝ  فٟٕیهذ  تهٛا َ  خذاٚ٘هذ  وه  آفهشیٙؾ  أهش  دس ٘یهض  ٔتؼها

اػهههاع آٖ خّهههك ٕ٘هههٛدٜ  سیهههضی دلیمهههی داؿهههتٝ ٚ ٔٛخهههٛدا  ٚ وائٙههها  سا تهههش  تش٘أهههٝ

وٙهذ وهٝ    ضی ساٞثشدی اؿاسٜ ٔهی سی ش٘أٝت ٘ٛػیفؼاِیت تٝ  ایٗ تذتیش ٚ .(120:1381ػشٔذی،)اػت

 ٔذ  تشای خّمت دس ٘ظش ٌشفتٝ اػت.ٞای تّٙذ خذاٚ٘ذ دس ٞذف

 

 (Planning)ریشی تعزیف بزًبهِ

 تشای تِٛیذ ،ٔشاحُ ٔـخق ٚ تٝ ٞٓ پیٛػتٝ ًیوٙذ وٝ  ٔیاص فشایٙذی  حاوی "سیضی تش٘أٝ"

دس ایهٗ صٔیٙهٝ    فیٛهها  وٙهذ.   ػُٕ ٔی ٞا ٕٞاًٞٙ اص تلٕیٓ دس لاِة ػیؼتٓ یخشٚخی ٔٙؼدٕ

ٞای ٌّٔهٛب ٚ   وـیذٖ تشای سػیذٖ تٝ ٞذف اؽ یؼٙی ٘مـٝ سیضی دس ٔؼٙی ػادٜ تش٘أٝ: »ٌٛیذ ٔی

(. تهشای سػهیذٖ تهٝ چٙهیٗ ٞهذفی دس خٟهاٖ أهشٚص تفىهش لثهُ اص ػٕهُ،           9: 1384)«ٔٛسد ٘ظهش 

ٟت ٘یُ تهٝ ٞهذف   دٚسٕ٘اػاصی ٚ ٔذاخّٝ ٔؼتمیٓ دس خشیاٖ أٛس تشای ٞذایت ٘یشٚٞای ّٔی دس خ

 تٙاب ٘اپزیش اػت.اخ

 

 ((Strategic Planningاستزاتضیک ریشی تعزیف بزًبهِ

ٝ  Startos اص ةٔشوّ Startego ٘ا٘ی ٛی وّٕٝ اص "اػتشاتظیه" ٝ  Ego ٚ استهؾ  ٔؼٙهای  ته  ته

ٓ  تتؿهی  تٛاٖ ٔی سا اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ سٞثش ٔؼٙای ٖ  ٚ ٔهٙظ ٝ ی ػهاصٔا  افته

 اص ٔـخلهاتی  ٞها  آٖ ٔٛخهة  تٝ وٝ ،وشد تؼشیف تٙیادیٗ الذأا  تٝ ٔثادس  ٚ ٌیشی تلٕیٓ تشای

 . (17: 1387پٛس حؼیٙی،)ؿٛد ٔی ٔـخق آٖ ٞای فؼاِیت ٘ٛع ٚ ػاصٔاٖ هی ٔاٞیت لثیُ

ٖ  ٔاٞیهت  ٔهٛسد  دس ٘یض ٔتؼاَ خذاٚ٘ذ اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ  سا آٖ ٞهای  فؼاِیهت  ٘هٛع  ٚ ا٘ؼها

 دس آٖ تٛدٖ تخؾ ٘تیدٝ ٚ اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ ذفشآیٙ اػتمشاس تشای. دیذ لشآٖ آیا  تٛاٖ دس ٔی

ْ   (دس كفحٝ تؼذ 1ؿٛد)خذَٚ ًی صیش ٔشحّٝ ٞـت تایذ ػاصٔاٖ هی ٗ  وهٝ تٕها ُ  ایه  سا دس ٔشاحه

 :آٚسدٜ ؿذٜ اػت لشآٖ آیا  دس ا٘ؼاٖ خّمت ٔٛسد
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 : فشآیٙذ ٞـت ٔشحّٝ ای تش٘أٝ سیضی اػتشاتظیه اص ٔٙظش لشآ1ٖخذَٚ

 .ٕٞٝ فشؿتٍاٖ ػدذٜ وشد٘ذ: ﴾کلهمُاجمعونُکةائفسجدُالمل﴿: تٛافك.1

تهٝ  ، ﴾اذکررُببرکُکرار ا﴿ تهٝ تهذاْٚ:   آداب یاد خذا : ٔا٘ٙذ.سٚؿٗ ػاختٗ دػتٛسٞا2

ُ﴿ توشع ٚ تشع: ًةُو  ُِخيف  ًُو  عا رُّ ض  ُت  ْفِسك  ُفِيُن  َّك  ب ُ﴿: ٚلت ٔٙاػة تٝ، ﴾اْذک ْرُب  ُو  رم  ْْ رِرُا
اْذک 

ُأ ِصيلا ةًُو  ُب ْکر  بِّك   ﴾ب 

ػّههٓ ٚآٌههاٞی اص كههفا     (،56/اسیا ٙههذٌی)رت ٚ ثههاد ػ: ٖسػههاِت ػههاصٔا .3

   (119/ٞٛد، سحٕت اِٟی)(2/ّٔه، آصٔایؾ تـش)(12/خذاٚ٘ذ)ًتق

ٚخهٛد   ،ٔائهذٜ( 48سٚؿی ٟ٘ادیٓ) اسصیاتی ٔحیي خاسخی: تشای ٞش ٌشٜٚ ؿشیؼت ٚ.4

  احضاب(45،46پیأثشاٖ)

  (30/اسصیاتی ٔحیي داخّی فٌش )سْٚ.5

دا٘ٙهذ   دا٘ٙذ تا وؼا٘ی وٝ ٕ٘ی : تٍٛ آیا وؼا٘ی وٝ ٔیظیهؿٙاػایی ٔؼائُ اػتشات.6

  (9/٘ذ)صٔشا یىؼاٖ

 ا٘فاق. ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش أش تٝ ٔؼشٚف ٚ حح، خٟاد، تذٚیٗ اػتشاتظی ٕ٘اص،.7

 پایاٖ ٘یهه  ا٘فاق وشد٘ذ ٚ كثش داؿتٗ، پاٝ تٞایی وٝ ٕ٘اص  آٖ: تذٚیٗ چـٓ ا٘ذاص.8

 (  22/ٞاػت)سػذ اص آٖ

 

 آى سز بز تَافق ٍ استزاتضیک ریشی بزًبهِ آغبس: اٍل هزحلِ

 تهش  ٔمهذٔاتی  تٛافك تٝ افتٗی دػت اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ فشآیٙذ دس ٔشحّٝ ٘خؼتیٗ اص ٔٙظٛس

ُ  ٚ ،اػهتشاتظیه  سیضی تش٘أٝ ٞای وٛؿؾ ػش ٗ  آٖ ػٕهذٜ  ٔشاحه ٓ  تهی ٖ  تلهٕی  ٚ وّیهذی  ٌیش٘هذٌا

خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ  .(99:1386ٛسیاٖ،ٔٙ)اػت خاسخی اكّی سٞثشاٖ تیٗ چٙیٗ ٞٓ ،خأؼٝ فىشی سٞثشاٖ

 ػههدذٜ فشؿههتٍاٖ ٕٞههٝ: »﴾کلهررمُاجمعررونُائکررةفسررجدُالمل﴿فشٔایههذ:  ػههٛسٜ ف ٔههی 73دسآیههٝ 

اػهشاف،   تمشٜ، ٞای ػٛسٜ دس اٚ تش فشؿتٍاٖ ػدذٜ ٚ ا٘ؼاٖ خّمت (. ٔاخشای457: 1)اسفغ،ج«وشد٘ذ

ٝ  ٘یؼهت  ؿهىی  .(128: 10،ج1383،لشائتهی )اػت آٔذٜ وٟف ٚ ءحدش، اػشا  ٔؼٙهای  ٝته  ػهدذٜ  وه

 دس ٞها  آٖ تٛافهك  تیهاٍ٘ش  ،وشدٖ ػدذٜ ٚ آیٝ ایٗ اػتشاتظیه سیض تش٘أٝ دیذ اص ِٚی خذاػت پشػتؾ

ٝ  ٚ ا٘ؼاٖ خّمت ٔٛسد ٝ  تاؿهذ  ٔهی  آٖ تهشای  الصْ سیهضی  تش٘أه ٗ  وه ٝ  اِٚهی ٝ  دس ٔشحّه  سیهضی  تش٘أه
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 شاٞٓفه  ِٝٔؼهأ  چٟهاس  ػهش  تهش  تٛافك ٔٛخثا  ٔشحّٝ ایٗ دس آسٔا٘ی دیذٌاٜ اص .تاؿذ ٔی اػتشاتظیه

تشاتظیه اص ٔٙظش لهشآٖ  سیضی اػ ختكٝ تٝ ٔشحّٝ تٛافك دس تش٘أٝ تٝ ًٛس 2ؿىُ ؿٕاسٜ  .ؿٛد ٔی

 دٞذ: سا ٘ـاٖ ٔی

 -                  
         

                        
         

 -                       
       

                          
    

 -           
                             

                            
                          

                

 -                 
        

                        
                

              
     

 
 . تٛافك اص ٔٙظش لشآ2ٖؿىُ

سیضی اػتشاتظیه اص ٔٙظهش لهشآٖ اسائهٝ     ادأٝ ٌٔاِة ٔشاحُ تٛافك تش٘أٝ دس 2تا تٛخٝ تٝ ؿىُ

 ؿذٜ اػت.

 

  استزاتضیک ریشی بزًبهِ ارسش.5

ٖ  ػهش  ًشیهك  اص خهذا  تشای ػدٛد ٔثذأ تـش ص٘ذٌی دس پشٚسدٌاس ػاٖ تذیٗ ٓ  ٚ ػهپشد ٝ  تؼهّی  ته

ٖ  ٘هذ ا خهذای  آفشیذٌاٖ ػضیضتشیٗ اص وٝ ٘یض ٍاٖفشؿت ٚ، ٟ٘اد تٙیاٖسا  صٔیٗ دس اٚ خا٘ـیٙاٖ  سا ایـها

 ػههاختٝ صٔههیٗ دس اؽ ا٘ـههیٗخ سا اٚ ٚ دٔیههذ آدٔههی دس سا خههٛد سٚ  خههذا صیههشا وٙٙههذ ٔههی ػههدذٜ

 .وٙذ ٔی اؿاسٜ تش٘أٝ ایٗ اسصؽ تٝ ٔٛاسد ایٗ .(395: 11،جٔتشخٕاٖ)اػت

 

  ّب، ٍاحذّب سبسهبى.2

ٝ  اِٟهی  ػٙت. تاؿٙذ داؿتٝ اًتع آٖ اص ای ؿذٜ دسٌیش فشآیٙذ دس تایذ وٝ اؿخاكی یا ٞا ٌشٜٚ  ته

 فشٔایذ: ٔتؼاَ ٔی ًش لادسػٛسٜ فا1 دس آیٝ. (369: 8ج لشائتی،)ٞاػت ٚاػٌٝ اػتخذاْ
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﴿ُ ْمد  ماواِتُُفاِطرُُِِهَّلِلُاْلح  ُُالسَّ أ ْبِضُُو 
ْ
ةُُِجاِعِلُُال لائِک  ًُُاْلم  لا  ْ ولِيُب 

 
ُُأ ة  ْجنِح 

ْرنر ُأ  ُُُم  ُُو  ُُث لرا   ُو 

باع ُ﴾ُب 
ٖ  ،فشؿتٍاٖ تٕأی وٝ ؿٛد ٔی اص آیٝ فٛق اػتٙثاى ٝ   سػهٛال ٖ  اِٟهی ٚاػهٌ  خّهك  ٚ خهذا  ٔیها

ٖ  خذاٚ٘هذ  تٙاتشایٗ .دٞٙذ ا٘داْ سا اٚ تـشیؼی ٚ تىٛیٙی اٚأش تا ٞؼتٙذ ٝ  واسٞهایی  سا اص فشؿهتٍا  وه

ٌهاٞی   ،(61/ا٘ؼاْ)﴾بْرلنا توفته﴿ :سٚ  لثن َٚٔؼؤ تؼوی ٔثتً ؛اػت وشدٜ آٌاٜ دٞٙذ ا٘داْ تایذ

ٖ ٚ ٌهاٜ   ،(2)٘حهُ/ ﴾برالرو ُالملائکرةینرل ُ﴿ :ٚحهی  ٘ضَٚ َٚٔؼؤ ٖ  ٍٟ٘ثها یرْرلُعلريکمُ﴿ :ا٘ؼها

 .(135 :1ج )آیتی،ٞؼتٙذ (61/ا٘ؼاْ)﴾حفظته

 

  شَد طی ببیذ کِ هشخصی هزاحل.3

 ػٛسٜ ًٝ آٔذٜ اػت: 55 دس آیٝ

ل ْقناک ْمُُِمْنها﴿ ُُخ  ک ْمُُفِيهاُو  ُُن ِعيد  ْمُُِمْنهاُو  ةًُن ْخِرج ک  ْخرىُتاب 
 
ُ﴾ُأ

ٓ  تشٔی خان ایٗ تٝ ٞٓ ٚ آفشیذیٓ خان ایٗ اص سا ؿٕا» ٓ  ٚ ٌهشدا٘ی  اص دیٍهش  تهاس  ٞه

 .«آٚسیٓ ٔی تیشٖٚ خان ایٗ

 ؿٛد. تؼمیة ٔی ا٘ؼاٖ خّمت اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ دس وٝ ٞؼتٙذ ٔـخلی ٔشاحُ ٞا ایٗ

 

  ّب گشارش بٌذی سهبى ٍ شکل.4

: ﴾کتبرون بْرلناُلردیهم﴿ فشٔایٙهذ:  ػٛسٜ صخشف خذاٚ٘هذ لهادس ٔتؼهاَ ٔهی     80تاسٜ دس آیٝ  دس ایٗ

 ٝوه  اػهت  آٔهذٜ  سٚایها   دس. (404: 5ج ،آیتهی «)٘ٛیؼهٙذ  ٔهی  ٚ ٞؼهتٙذ  ٞا آٖ ٘ضد ٔا فشػتادٌاٖ»

ٝ  آدٔی ٚ ،ا٘ذ ٘ـؼتٝ ا٘ؼاٖ ص٘خ دس ٘ٛیؼٙذٜ فشؿتٍاٖ ٝ  سا ای وّٕه ٝ  ٍٔهش  آٚسد ٕ٘هی  ِفه   ته  دٚ آ٘ىه

 (.527: 12آساْ، ج)ا٘ذ ٌٕاؿتٝ اٚ تش ؿذیذ ٔشالة

 

 دستَرّب سبختي رٍشي :دٍم هزحلِ

 ٚ سػهٕی  تىهاِیف  ٚ دػهتٛسٞا  ٔؼٙهای  ٚ ٔاٞیت ؿٙاػایی ٚ ػاختٗ سٚؿٗ ٔشحّٝ ایٗ اص ٞذف

 ثیشتهههأ ػهههاصٔاٖ ػش٘ٛؿهههت دس ٚ ،ؿهههٛ٘ذ ٔهههی تحٕیهههُ خهههاسج صا وهههٝ اػهههت غیشسػهههٕی

 غیشسػهٕی  ٚ سػٕی تىاِیف وتٔؾ دس خذاٚ٘ذ وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی(. 124:1386ٔٙٛسیاٖ،)ٌزاس٘ذ ٔی
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 ػهشی  هیه  تىاِیف ایٗ اص وذاْ ٞش تشای ٚ ،اػت وشدٜ تیاٖ ٔؼتحة ٚ ٚاخة تىاِیف ػٙٛاٖ تٝ سا

آَ ػٕشاٖ اؿاسٜ تهٝ   41آیٝ : خذا ادی آداب ٔا٘ٙذ .ػتا ٌشفتٝ ٘ظش دس لشآٖ دس سا ٘ثایذٞایی ٚ تایذٞا

ُ﴿ :تشع ٚ ػٛسٜ اػشاف تٝ توشع 205آیٝ  ،﴾اذکرُببکُکرا ا﴿ :تذاْٚ عاًُو  ررُّ ض  ُت  ْفِسرك  ُفِيُن  َّك  ب ُاْذک ْرُب  و 

ًةُ ُأ ِصريلا﴿: ٔٙاػة ػٛسٜ ا٘ؼاٖ تٝ ٚلت 25ٚ دس آیٝ  ﴾ِخيف  ةًُو  ُب ْکرر  بِّك  ُب  م  ْْ ِرُا ُاْذک  آیهٝ   سًٛ ٕٞیٗ .﴾و 

ربِظُلراُت ُ﴿ ٔٙهت  ٚ سیا اص اختٙاب: وشدٖ ا٘فاق تمشٜ تٝ آداب 264 ُلرواُص  ُِد  ُقات ُکمُبرالم  اؿهاسٜ   ﴾ذیأالرُوُنِّ

 سفتٗ، ٔؼدذ خٟاد، خًٙ ٚ دادٖ، لشم دػاوشدٖ، آداب صٔیٙٝ دس سا ٘ثایذٞایی ٚ تایذٞا ٚ، وٙذ ٔی

. (659:1379دٞماٖ،)ذٖآؿأی ٚ خٛسدٖ ٚ اصدٚاج ٚ لشآٖ تتٚ  تٛتٝ، ٌشفتٗ، وا ص وشدٖ، احؼاٖ

 روشؿهذٜ  ٔهٛاسد  تش ػتٜٚ خٟاٖ ایٗ ٚ ا٘ؼاٖ تشای خٛد اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ دس خذاٚ٘ذ تٙاتشایٗ

ٝ  ٚ ٔمهشسا   ٚ لٛا٘یٗ تٝ اؿاسٜ ایٗ ٚ ،ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔؼیٙی تىاِیف واسی ٞش تشای  ایه  ٞها  اػاػهٙأ

ٖ  ٔذیش تشای تٛا٘ذ ٔی ٚ ،تاؿذ داؿتٝ ٚخٛد تایذ ػاصٔاٖ ٞش دس وٝ ٘ذداس ٔٙـٛسٞایی  اٍِهٛی  ػهاصٔا

 .تاؿذ ٔٙاػثی

 

  سبسهبى رسبلت :سَم هزحلِ

ٚ ؿأُ اٞهذاف، ٚظهایف   وٙٙذٜ فّؼفٝ ٚخههٛدی ػاصٔاٖ تٛدٜ  ٔـخق: (Mission)سػاِت

 تذٚیٗ اص پیؾ . ػاصٔاٖ(1386)حیذسی،تاؿذ ٞای حاوٓ تش آٖ ػاصٔاٖ ٔی اسصؽ ٞا ٚ اكّی، ٚیظٌی

 "ثیشٌزاستأ". دٞذ لشاس تحّیُ ٚ تدضیٝ ٚ تشسػی ٔٛسد سا ثیشٌزاستأ ٞای ٌشٜٚ تایذ خٛد سػاِت ؿش 

ٖ  .تٍهزاسد  ثیشتأ ػاصٔاٖ داد تشٖٚ ای ٔٙاتغ تش تٛا٘ذ ٔی وٝ اػت ػاصٔا٘ی ای ٌشٜٚ فشد، ًهٛس وهٝ    ٕٞها

ؿههٟشٚ٘ذاٖ،  دِٚههت، ثیشٌههزاساٖتأ اصی تؼههذاد ٔثههاَ ػٙههٛاٖ دٞههذ تههٝ ٘یههض ٘ـههاٖ ٔههی 3 ؿههىُ

ٝ  دس وٝ تاؿٙذ ٔی احضاب ٚ ٘فٛر لذس  داسای ٞایٜ ٌشٚ ٞا، اتحادیٝ ٌاٖ،دٞٙذ ٔاِیا   ٝته  تایهذ  تش٘أه

 .وشد تٛخٝ ٞا آٖ

 تؼذادی ٔثاَ ػٙٛاٖ تٝ ؛داسد ٚخٛد لشآٖ دس ٔتؼذدی آیا  ٞؼتی ػاصٔاٖ دس ثیشٌزاساٖتأ دستاسٜ

 خلقکرمُمرن﴿فشٔایهذ:   ٔهی  ٔهشد  ٚ دستاسٜ صٖ ءػٛسٜ اػشا 23ػاصٔاٖ آفشیٙؾ آیٝ  دس اساٌٖزثیشاص تأ

 :ٔهادس  ٚ پذس ٘ذاس٘ذ، تشتشی دیٍشی تش وذاْ ٞیچ ٚ داس٘ذ ٚحذ  دس آفشیٙؾ ٚ ٔشد صٖ ﴾ةدواحرنفسُ

تمهشٜ   233. آیٝ (41: 7لشائتی،ج)٘یؼت فشلی دٚ آٖ ٔیاٖ ،پذس ٚ ٔادس تٝ احؼاٖ ﴾بالوالردینُاحسرانا﴿

 دٚ سا خهٛد  فشص٘ذاٖ ٔادساٖ ﴾الوالداتُیرضعنُاولادهنُحولانُکراملان﴿ :فشص٘ذاٖ وٙذ تٝ ٘یض اؿاسٜ ٔی
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 .وافشاٖٚ  ٘یىٛواساٖ، خذٔٝ، ؿٟیذاٖ، یتیٕاٖ، ٚ (186: 2ٔىاسْ ؿیشاصی،ج)دٞٙذ ٔی ؿیش تٕاْ ػاَ

ٝ  ٞؼتٙذ ػاصٔا٘ی دس ثیشٌزاساٖتأ افشاد ٌٛ٘ٝ ایٗ وٝ ٌیشیٓ ٔی ٘تیدٝ دلت وٕی تا  سا آٖ خذاٚ٘هذ  وه

 .اػت ؿذٜ ٔتزوش سا ٞا آٖ حمٛق ٚ ٘مؾ خٛتی تٝ ٚ ،اػت آفشیذٜ

          

     

     
        

         
     

       
             

            
   

      
    

         
     

اػوای  
ػاصٔاٖ

             
      

 
 فشیٙؾ ٚ ػاصٔاٖ. تأثیشٌزاساٖ تش ػاصٔاٖ آ3ؿىُ

 اكّی ػُّ ٞا ٞذف اص تؼوی ؛ٙذٞؼت ٞذفذاس ا٘ؼا٘ی ٌشٜٚ ٚ ا٘ؼاٖ سفتاسٞای دس ٞا فؼاِیت ٕٞٝ

 ایه  ٞا ٔٛسیتٔأ سا اٞذاف ایٗ. ٘ذاس٘ذ حیا  ادأٝ تشای ای اٍ٘یضٜ آٖ تذٖٚ ٚ اػت ا٘ؼاٖ حیا  ادأٝ

ٖ  ٔماكذ اص ىیی تٙاتشایٗ. ٌشدد روش تایذ ػاصٔاٖ سػاِت تیاٖ دس وٝ ٙذ٘أ ٔی تّٙذٔذ  اٞذاف  لهشآ

ٖ  دس. (1388 ٘ٛسٚثها٘ی،  ٟٔذٚی)اػت ٚی خّمت اكّی ػُّ ٚ ا٘ؼاٖ ٔٛسیتٔأ تیاٖ  ٞهذف اص  لهشآ

آیٝ  دس ٚ ﴾يعبردونلماُخلقتُالجنُوالانسُالراُ﴿ :تٙذٌی ٚ ػثاد  اسیا ر 56 آیٝ آفشیٙؾ ا٘ؼاٖ سا دس

 مرنُالرییُخلراُالسرمواتُوُهروُو﴿: خذاٚ٘هذ  كفا  اص ٌاٞیآ ٚ ػّٓ تٝ وٙذ سٜ ٔیػٛسٜ ًتق اؿا 12

ُِالابضُمرلهنُیتنل ُالامرُبینهنُ  الرییُخلرا﴿ :تـش ػٛسٜ ّٔه تٝ آصٔایؾ 2 چٙیٗ آیٝ ٞٓ ٚ ﴾تعلموال

ٖ  آخهش  دس ٚ» ػٛسٜ ٞٛد119چٙیٗ دس آیٝ  ٞٓ ٚ ﴾الموتُوُحيوتُلیبلروکم ٝ  سػهیذ  اِٟهی  سحٕهت  ته

ٖ  دس وٝ ػاصٔاٖ تش ثیشٌزاساٖتأ ٚ ػاصٔاٖ سػاِت ؿش  ٔشحّٝ ت.اؿاسٜ ؿذٜ اػ «اػت ٖ  لهشآ  تهٝ آ

 .وشد اػتشاتظیه ٔٙاػة لّٕذاد سیضی تش٘أٝ تٛاٖ ٔی سا اؿاسٜ ؿذٜ اػت

 

 خبرجی هحیط ارسیببی :چْبرم هزحلِ

ٗ  ٚ ییاؿٙاػه  خٛتی تٝ تٟذیذٞا ٚ ٞا فشكت ٔشحّٝ ایٗ دس ُ . ؿهٛد  ٔهی  تؼیهی ًهٛس  تهٝ   4 ؿهى

 وٙذ: احُ اؿاسٜ ٔیختكٝ تٝ ایٗ ٔش
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 . اسصیاتی ٔحیي خاسخی اص ٔٙظش لشآ4ٖؿىُ

خاسج اص ػاصٔاٖ وٝ دس كٛس   ای اص أىا٘ا  تاِمٜٛ : ٔدٕٛػOpportunitiesٝ)) ٞا فشكت

 ٞای ػاصٔاٖ افضایؾ خٛاٞذ یافت. ٞا تٛإ٘ٙذی ٌیشی اص آٖ تٟشٜ

ٌش خهاسج اص ػهاصٔاٖ وهٝ ٔها٘غ اص      ثش ٚ ٔذاخّٝؤػٛأُ ٔ ای اص : ٔدٕٛػٝ((Threats تٟذیذٞا

ا تٛخٝ تٝ ایٗ ٔٛاسد خذاٚ٘ذ دس اسصیهاتی ٔحهیي   ت .ٌشدد ٞا ٚ تحمك اٞذاف ػاصٔاٖ ٔیٝ اخشای تش٘أ

ٚ  سا تٝ ػٙهٛاٖ فشكهت   ءخاسخی خٟاٖ آفشیٙؾ تشای ا٘ؼاٖ ؿشیؼت ٚ ا٘ثیا تٟذیهذٞای ٔحهیي    ٞها 

ٞها ٚ تٟذیهذٞا اغّهة تلهاٚیش      خاِة اوثش تحّیُ فشكت ٞای یىی اص خٙثٝ .ا٘ذ خاسخی تؼییٗ وشدٜ

تشیٗ تٟذیذ آٖ  ػاصٔاٖ ٕٔىٗ اػت تضسيٞای  تشیٗ فشكت تذیٗ ٔؼٙی وٝ تضسي .دلیك یىذیٍش٘ذ

 (.166:1386،٘یض تاؿذ)ٔٙٛسیاٖ

پیهشٚاٖ آیهیٗ ٚ ؿهشیؼت     وٝ ٔثتً ٞؼتٙذ ت صٔا٘ی تٝ ػٙٛاٖ تٟذیذٚ ؿشیؼ ءایٗ اػاع ا٘ثیا تش

ا ایٗ ٔٛسد تٟذیذی اػت وٝ ػاصٔاٖ س .سا ٔٙىش ؿٛ٘ذ حوش  ٔحٕذپیأثشی ٚخٛد  ،حوش  ٔٛػی

 شرعتا لکلُجعلناُمنکم﴿ػٛسٜ ٔائذٜ  48آیٝ  تاسٜ دسدس ایٗ  وٙذ. اص سػیذٖ تٝ اٞذافؾ خٌّٛیشی ٔی

ٗ  تفؼیش دس «.ٟ٘ادیٓ سٚؿی ٚ ؿشیؼت ٌشٜٚ ٞش تشای» :﴾منهاجراوُ ٝ  ایه  سٚؿهی  ٚ ساٜ "ٟٔٙهاج " آیه

 .(162 :2ٔتشخٕاٖ،ج)اػت خٟا٘ی ٚ ٔادی أٛس تٝ ٔشتٛى "ؿشیؼت" ٚ ،ٔؼٙٛی أٛس ٔخلٛف

 :فشٔایذ ٔی احضاب 46 45ٚ آیٝ دس خذاٚ٘ذ 

ُُّأُای ُُ﴿ َُُّهای ُالن ُُِب   ُاُ ُان ُا  ْ ُب
ُلْ ًُهُِاشُناک  ُُودا ًُن  ًُُوییرا ُُِداعيا ًُُُِْوُهُِذنُِاُِبُُِاللُُِليا ُُُراجا ًُم   ﴾نا ا
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ٝ  وٙٙهذٜ  دػٛ  ٚ دٞٙذٜ ٞـذاس ٚ دٞٙذٜ تـاس  ٚ ٌٛاٜ سا تٛ ٔا پیأثش ای»  ػهٛی  ته

ُ  «فشػتادیٓ تاتٙان چشاؽ ػٙٛاٖ تٝ اٚ فشٔاٖ تٝ خذا

ٖ  ؿیٌاٖ، تٝ تٛاٖ ٔی ػاصٔاٖ، خاسخی تٟذیذٞای دستاسٜ ٘یض چٙاٖ ٞٓ ٔٙافمهاٖ اؿهاسٜ   ٚ  وهافشا

 .وشد

 

 داخلی هحیط ارسیببی :پٌجن هزحلِ

 :ؿٛد هؼف داخّی ػاصٔاٖ اسصیاتی ٔی ٘ماى لٛ  ٚ

داخُ ػاصٔا٘ی اػت وٝ ػهاصٔاٖ   ٞای ٔدٕٛػٝ ٔٙاتغ ٚ تٛإ٘ٙذی: Strengths) ) ٘ماى لٛ 

 ٕ٘ایذ. دس خٟت ٘یُ تٝ اٞذاف خٛد یاسی ٔیسا 

تاؿهذ وهٝ ٔها٘غ اص     ای اص ػٛأُ داخُ ػاصٔا٘ی ٔهی  ٔدٕٛػWeaknessesٝ): ) ٘ماى هؼف

یهاتی ٔحهیي داخّهی اص ٔٙظهش لهشآٖ      تیهاٍ٘ش ٔشحّهٝ اسص   5. ؿهىُ  ٌشد٘ذ تحمك اٞذاف ػاصٔاٖ ٔی

 :ذتاؿ ٔی

 

                       

                   
                                                      

                                                    
                                                      

                   

                    
                                   

                                 

                
                            

                           
             

           
  

            

 
 . اسصیاتی ٔحیي داخّی اص ٔٙظش لشآ5ٖؿىُ

ٌٛ٘ٝ وٝ فٌش  ثاتت سا تا سٞثهش    فٌش  ثاتت ٚ ًثیؼت ٔتغیش آفشیذ. ٕٞاٖ تاسا  ٘ؼاٖذاٚ٘ذ اخ

ٞذایت ػمُ ٚ ٘مُ ساْ وشد. اص آ٘دا وٝ  اٚحى ٞذایت فشٔٛد، ًثیؼت ػشوؾ ٔتغیش ٚ ػیّاَ سا ٘یض ت

خاػت ٚ افشاد تـش ٞٓ یىؼاٖ ٘یؼتٙذ ٚ خٟاٖ ٞٓ ثاتت ٘یؼهت، پهغ    ا سٚص لیأت پا تشدیٗ خذا ت

ا٘ؼاٖ تایذ ػمُ ٚ ٘مّى سا وٝ خذاٚ٘ذ تٝ اٚ اسصا٘ى داؿتٝ اػت، ٕٞاًٞٙ وٙهذ ٚ تهشا  خهٛد ػهٙٗ     
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ٝ  سا ا٘ؼاٖ دس ػمُ ٚ فٌش . (1389خٛب فشاٞٓ ػاصد)ٔلٌفی پٛس، ٝ ته  اػهت  آفشیهذٜ  خذاٚ٘هذ  وه

تاسٜ  ، ٚ خذاٚ٘ذ دس ایٌٗیشیٓ ٔی ٘ظش دس اػتشاتظیه سیضی تش٘أٝ دس داخّی لٛ  ٚ هؼف ٘ماى ػٙٛاٖ

 فشٔایٙذ: ػٛسٜ سْٚ ٔی 30 آیٝ ٘یض دس

ُفُُِ﴿ ُُت ال ُُاللُُِظرت  ُف  ُاُظر   ﴾يهاعل ُُلناس 
ُ«آفشیذ آٖ اػاع تش( سا ا٘ؼاٖ) وٝ خذایی فٌش »

ٗ  تٝ چٝ ا٘ؼاٖ ٚ ا٘ذ ؿذٜ خّك تٛحیذی  فٌش تش ٞا ا٘ؼاٖ ٕٞٝ فٛق آیٝ ًثك  الهشاس  ِٝٔؼهأ  ایه

 تىّیهف  ؿهشایي  اص دیٍش ىی(. ی186:1368٘لشی،)اػت ٟ٘فتٝ ؾرات دسٖٚ دس ٘یاص ایٗ ٘ىٙذ ای وٙذ

َ  ای ا٘ؼاٖ ػٙاكش اص ىیی لشآٖ(. 274: ٌٟٔشی)اػت تٛدٖ ػالُ ُ  ٞهای  تها  پهشٚسؽ  سا ٚی تىأه

 دس آٖ اص شداسیته  تٟهشٜ  ٚ ا٘ذیـٝ ٚ ػمُ كحیح سؿذ ٚػیّٝٝ ت ا٘ؼاٖ ؼٙیی دا٘ذ، ٔی ا٘ذیـٝ ٚ ػمُ

 ههؼف  ٘مهاى (. 504: 13ٔتشخٕهاٖ،ج )ؿهٛد  تشخهٛسداس  ًیثٝ حیاى اص تٛا٘ذ ٔی آفشیٙؾ ٞذف خٟت

ٝ  دس ایٗ ٔٛسد دس .تاؿذ ٔی أاسٜ ٘فغ ٚ ٘فغ ٞٛای اٖؼا٘ داخّی ػهٛسٜ ق خذاٚ٘هذ ٔتؼهاَ     16  آیه

 فشٔایٙذ: ٔی

ُلُ ُو﴿ ُُدق  ُُنالْقُخ  ُُوُالانسان  ُت ُُُماُعلمن  ُُهبُُِوْوس  ُن   ﴾هفس 

ُ.«وٙذ ٔی ٚػٛػٝ آٖ تٝ اٚ ٘فغ وٝ سا آ٘چٝ دا٘یٓ ٔی ٚ آفشیذیٓ سا ٖا٘ؼا ٔا»

 ؿهٕاس  تٝ آٖ ٞای خّٜٛ اص سا ٞا آٖ ٚ دا٘ؼتٝ أاسٜ ٘فغ سا ا٘ؼاٖ ٔٙفی اتؼاد ٕٞٝ ػشچـٕٝ ؼٙیی

 ٚ لهٛ   ٘مهاى  اػهت  ٞهذایت  وتاب وٝ وتاتؾ دس ٘یض خذاٚ٘ذ تٙاتشایٗ .(196:1368،٘لشی)آٚسد ٔی

 .اػت فشٔٛدٜ تیاٖ سا ا٘ؼاٖ هؼف

 

 سبسهبى استزاتضیکی هسبئل شٌبسبیی: ششن هزحلِ

 تایذ ٔٛهٛػا  ایٗ ؛ؿٛ٘ذ ظاٞش ٔحیٌی تشسػی ٘تیدٝ دس تایذ اػتشاتظیه ٔٛهٛػا  ٚ ٔؼائُ

ٖ  خاسج تٟذیذا  ػاصٔاٖ، داخُ هؼف ٘ماى ٖ  آیٙهذٜ  ٞهای  فشكهت  ایه  ٚ ػهاصٔا  ٘ظهش  دس سا ػهاصٔا

 ًهش   اَػهؤ  لاِة دس دیٙی أٛس تٝ ٔشتٛى یكحما اص تؼیاسی وشیٓ لشآٖ دس (.1388 ٔفاخش،)تٍیش٘ذ

 :فشٔایذ ٔیػٛسٜ صٔش  9دس ایٗ صٔیٙٝ آیٝ  .(565:1379دٞماٖ،)ٌشدد ٔی

ْلُُ﴿ُ ْلُُق  ِویُه  ْست  ُُي  َِّیین  ُُال ون  ُُی ْعل م  ُُو  َِّیین  ونُلاُال َُّی ُُمان ُإُی ْعل م   ﴾بابألالُاُاولوُرتیک
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ٝ  ٘ذا ىؼاٖی دا٘ٙذ ٕ٘ی وٝ وؼا٘ی تا دا٘ٙذ ٔی وٝ وؼا٘ی آیا تٍٛ» ٖ ی ٘ه  ٘یؼهتٙذ  ىؼها

ُ«ؿٛ٘ذ ٔی ٔتزوش ٔغض فىش ٚ كاحثاٖ تٟٙا

ٖ  ٚ اػت، خاٞتٖ ٚ ػإِاٖ ٔیاٖ آؿىاس ای ٔمایؼٝ ٚ ،ٌؼتشدٜ ٚ ٚػیغ اِیػؤ فٛق اَػؤ  ٘ـها

 آیٝ ایٗ(. 296: 19ج ٔىاسْ ؿیشاصی،)ذٙتاؿ ٕ٘ی ىؼاٖی خذاٚ٘ذ پیـٍاٜ دس ٌشٜٚ دٚ ایٗ وٝ دٞذ ٔی

ٗ  ٘ظهش  تا دس ٔتؼاَ خذاٚ٘ذ ٚ تاؿذ اػتشاتظیه ای ِٝؼأٔ تیاٍ٘ش تٛا٘ذ ٔی لشآٖ اص  ٚ ٞها  ههؼف  ٌهشفت

 ٚ ،وٙهذ  سا تیاٖ ٔی آیٙذٜ ٞای فشكت ،ٔتزوش آٌاٜ ٚ ػآِ فشد تا آٖ ٔمایؼٝ ٚ خاُٞ ا٘ؼاٖ تٟذیذا 

 ٘یىهٛی  ٚ پاداؽ حؼٙٝ ا٘ذ وشدٜ ٘یىی د٘یا ایٗ دس وٝ وؼا٘ی تشای(تؼذی آیٝ) صٔش ػٛسٜ 10 آیٝ دس

   .سدؿٕا تش ٔی تضسٌی

 

 هسبئل هذیزیت بزای ّب استزاتضی تذٍیي: ّفتن هزحلِ

ٔ  ای اص ساٜ ٔدٕٛػٝ: (Strategy)اػتشاتظی اٖ تهٝ اٞهذاف اص پهیؾ    ٞا وٝ تاػث سػا٘ذٖ ػهاص

   .ؿٛ٘ذ ٔی تؼییٗ ؿذٜ

ٚ      ٞایی ٔدٕٛػٝ ساٜ اص پهیؾ   وٝ خذاٚ٘ذ دس ٘ظش ٌشفتٝ اػت تهشای سػهیذٖ تهٝ اٞهذاف اِٟهی 

ٟ٘ی  تٝ ٔؼشٚف ٚ أش ٚ ؿىیثایی ٚ كثش حح ٚ ا٘فاق، خٟاد، ،سٚصٜ وا ،ص ،ٕ٘اص ، ػثاس  اصؿذٜ تؼییٗ

 ٕ٘هاص سا تهش  » :فشٔایذ ٔی ػٛسٜ ًٝ 14دس آیٝ  دس ٔٛسد اػتشاتظی ٕ٘اص خذاٚ٘ذ . ٔثتًتاؿذ اص ٔٙىش ٔی

ٔایهٝ  یاد خهذا  » :فشٔایذ ٔی ػٛسٜ سػذ28دس آیٝ  ٚ ﴾لیکریُاقمُالصلاة﴿«: داس تا تٝ فىش ٔٗ تاؿی پا

ػههٛی ٝ ی ٘فههغ ٌٕٔهٙههٝ تهها» ؛﴾اللُتظمرر نُالقلرروبُالرراُبرریکر﴿«: ٞاػههت إًیٙههاٖ دَآسأههؾ ٚ 

دس صٔشٜ تٙهذٌا٘ٓ   ،اػت خـٙٛد دس حاِی وٝ ٞٓ تٛ اص اٚ خـٙٛدی ٚ ٞٓ اٚ اص تٛ ،پشٚسدٌاس  تاصٌشد

   «:دس تٟـتٓ ٌاْ تٍزاس

َّت ه اُیاُ﴿ ی
ُُأ  َّْفس  َّةُالن ِئن ْظم  ُِ(72ُُ)اْلم  ِِّكُُُإِلىُْبِجِعيا ب ًةُباِضُُب  َّةُي  ْرِضي لِي(72ُ)م  اْدخ  ِريُف  ُُِعبراِدیُف لِريُو  ُاْدخ 

َّتِ  ن ُ(72ُُ)ُج  لِيُو  َّتِ ُاْدخ  ن ُ﴾ُج 
یاد  ،سػا٘ذ ٔیٕ٘اص ا٘ؼاٖ سا تٝ یاد خذا وٝ فٟٕیٓ  ٔی خٛتی تٝ ػٛسٜ فدش ص ا٘وٕاْ ایٗ ػٝ آیٝا

ْ اٚ سا تهٝ  ٘فغ ٌٕٔهٙٝ  ،دٞذ اٚ ٔی خذا ٘فغ ٌٕٔهٙٝ تٝ ٚ  ٚ تٙهذٌی خهاف   ٔمها یهذاٖ  تٟـهت خا

ٞای تٟیٙٝ خذاٚ٘ذ تشای سػهیذٖ   اػتشاتظی ی اصٔٛاسد 6ؿىُ ؿٕاسٜ  .(284:1379سػا٘ذ)دٞماٖ، ٔی

 :ؿذٜ ٚ ٔذیشیت ٔؼائُ اػت اٞذاف تؼییٗتٝ 
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 تشای ٔذیشیت خٟاٖ ٞؼتی ٞای خذاٚ٘ذ . ٔدٕٛػٝ اػتشاتظی6ؿىُ

 

 ثز بزای آیٌذُؤاًذاس سبسهبًی ه تبییي چشن: هزحلِ ّشتن

ؿشایي ٚلٛع ٚ تحمك سػاِت ػاصٔا٘ی سا تهٝ ٕ٘هایؾ ٌزاؿهتٝ ٚ تاػهث      (vision): ا٘ذاص چـٓ

دس ٔشحّهٝ پایها٘ی    (.1386ٌشدد)حیذسی، دٕٛػٝ ٚ دسیافت وٙٙذٌاٖ خذٔا  ٔیایداد اٍ٘یضؽ دس ٔ

اتی تٝ ٞای پیؾ تیٙی ؿذٜ ٚ دػتی آٔیض اػتشاتظی ای وٝ دس كٛس  ٔٛفمیت ػاصٔاٖ اص چٟشٜ ،فشآیٙذ

دس . (284:1386،یاٖٕ٘ایهذ)ٔٙٛس  تلٛیشی تٛكیفی تشػهیٓ ٔهی   ،وشد ظشفیت تاِمٜٛ خٛد پیذا خٛاٞذ

 فشٔایذ: ٔی 22ایٗ ٔشحّٝ تا ٔشاخؼٝ تٝ وتاب خذاٚ٘ذ دس ػٛسٜ سػذ آیٝ 

﴿َُّ ُییوال رُن  ُتُِابُُْواُ بُ ص  جرهُُِغرا   ُو  ُِّب  رالواُقرام ُمُوُاُ هِرب ُلوةوُاُ صَّ رنف  رواُمُِق  ُم  ُاُب  ُز 
ْ
رهُ انرق ِْ ُمُ وُوُعلانيرًةُاًُر 

ُی ُ ُدب  ُابُُِئون  ُلح  ُلسَُّاُنةُِس  ُُي ة  ُقبُ مُعُ ه لُ ُاول ک   ﴾اب ُالد 
 ٚ داس٘هذ،  ٕ٘اص تٝ پا ٔهی  ،وٙٙذ ؿىیثایی ٔیٞایی وٝ تٝ خاًش را  پشٚسدٌاسؿاٖ  آٖ»

تا حؼٙا  ػیها   وٙٙذ ٚ ایٓ دس پٟٙاٖ ٚ آؿىاس ا٘فاق ٔی ٞا سٚصی دادٜ ٘چٝ تٝ آٖآاص 

ُ«.ٞاػت شایی اص آٖػ تش٘ذ پایاٖ ٘یه سا اص تیٗ ٔی

فهاق  ا٘ٚ  ٕ٘اص، ٞای ٔٛفك كثش، صٔاٖ داسد وٝ تا واستشد اػتشاتظیای اص ػا ایٗ آیٝ اؿاسٜ تٝ چٟشٜ

تاؿذ وٝ  یاٍ٘ش تلٛیشی تٛكیفی اص آیٙذٜ ٔیپایاٖ ٘یه ٘یض ت سػذ ٚ تٝ ظشفیت تاِمٜٛ وأُ خٛد ٔی

 ؿٛد. تاػث ایداد اٍ٘یضؽ ٔی
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 ًتیجِ بحث

ػتشاتظیه تؼتش یها چٟهاسچٛتی اػهت وهٝ تهشای ػّٕهی ػهاختٗ تفىهش         سیضی ا تش٘أٝتٙاتشایٗ 

ٚ  ٔهی تحمك ٘تایح ٔـهخق   ٔٙدش تٝ ؿٛد، ٚ تؼییٗ ٔی اػتشاتظیه ٚ ٞذایت ػّٕیاتی تایهذ   ؿهٛد؛ 

وهٝ دس   ٞای ٔختّهف(  ا٘ذاصٜ )دسٞا ایٗ تش٘أٝ تشای ٕٞٝ ػاصٔاٖ .داسای ٞـت ٔشحّٝ ٔـخق تاؿذ

چٖٛ چشاؽ ٞذایت تهٝ ؿهٕاس    ٞٓ ،تٙذت دٚسٍ٘ش ٞؼٞای خذیذی دس صٔیٙٝ ٔذیشی خٛی سٚؽٚ خؼت

ٝ  ٝتٛخٝ ت تا. (15:1376سٚد)ؿشیفی وّٛیی، ٔی ٚ    ٔشاحُ روش ؿذٜ تش٘أه  سیهضی اػهتشاتظیه خٟهت 

ػٙٛاٖ سإٞٙهای ػهاصٔاٖ تهٝ حؼهاب     ٚ تٝ  ،وٙذ ٞا ٚ ػّٕیا  ػاصٔاٖ سا ٔـخق ٔی ٔؼیش فؼاِیت

تػهاتی اػهت وهٝ تهشای     اصد ٚ داسای اًپهشد  تیٙی آیٙذٜ ٔهی  ی تّٙذٔذ  تٝ پیؾٍ٘شؿآیذ وٝ تا  ٔی

خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ ٔذیشی اػت وٝ ػاصٔاٖ ٞؼتی . (1388 ،الذأا  دساصٔذ  ٔذیشاٖ ٔفیذ اػت)ٔفاخش

ی ٍ٘شؿه  ، ٚ داسایٞا ٚ ػّٕیا  سا تٝ خٛتی ٔـخق فشٔٛدٜ اػت خٟت ٚ ٔؼیش فؼاِیت سا آفشیذٜ ٚ

 .لهشآٖ ٔتهزوش ؿهذٜ اػهت     ٛاسد سا دسپشداصد ٚ تٕاْ ایٗ ٔ تیٙی آیٙذٜ ٔی اػت وٝ تٝ پیؾ ٔذ تّٙذ

تهٝ آیها    . تها سخهٛع   ای ػاصٔاٖ ٞؼتی تٍیشیٓسإٞٙ تٛا٘یٓ لشآٖ سا تٝ ػٙٛاٖ تش٘أٝ ٚ ٔی تٙاتشایٗ

ٝ   ٚ ٞش ،داس ؿذٜ اِٟی تٕاْ آیا  لشآٖ ٞذف سیهضی سا تهٝ ا٘ؼهاٖ اِٟهاْ      یه تؼوی اص اخهضای تش٘أه

 وٙذ. ٔی
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 هٌرذ  ًظربم  ًگرزش  برب  کرزین  ىقزآ هقبصذ بیبى، 1388ثا٘ی.  ٚ ٔحٕٛد یٛػف حاتٓ ػیذ ٘ٛسی، ٟٔذٚی
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 دا٘ـٍاٜ. 
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