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 دهيچک

ات ياست که روانشناسان از راه مطالعه خصوص يمياز جمله مفاه يخودکارآمد

ه يماسر نيتربزرگ يانسان يهاهيسرماافته اند. يدست  آنبه  يانسان و با مطالعات تجرب

 ييبسزار يشرفت جامعه تأثيتواند در پين مهم ميد. توجه به ايآيم حساببههر جامعه 

خود  يهاييار توانمند و مستعد باشد اما باورش نسبت به تواناياگر فرد، بس داشته باشد.

و  ستيدهد، دور از انتظار نيکه انجام م يجه دلخواه در انجام کاريف باشد، عدم نتيضع

ن يداشت. در ا ياژهينگاه و آند به يبا يوآموزش يتيکلان ترب يزيرر برنامهن ديبنابرا

در  آن يقيتطب يشده و به بررس يبازخوانن مفهوم از منظر قرآن يشود ايمقاله تلاش م

د که يدم مشخص گريات قرآن کريآ يتمام يپرداخته شود. با بررس يقرآن و روانشناس

ر کمال توجه کرده و يک اصل در مسي عنوانبهخود  يهاييتواناقرآن به باور انسان به 

                                           
 (:کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، )نويسنده مسئول. *

v.s.6600022@gmail.com 

 يث.علوم قرآن و حد يدکترا. *
r.shokrani@gmail.com 
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در قرآن و  يکارآمدسه مفهوم خودين موضوع را مطرح کرده است. با مقايا ياتيدر آ

 يات قرآن علاوه بر آنچه در حوزه روانشناسيد که در آيمشخص گرد يروانشناس

ت. در اس شدهپرداخته يگريآمده است، به منابع و عوامل د يرامون خودکارآمديپ

د شده، در دو بخش آمده ييکه از منظر قرآن تأ يپژوهش حاضر، منابع خودکارآمد

 -2،کنديمد ييرا تأ يدگاه روانشناسياز د ياز قرآن که منابع خودکارآمد ياتيآ -1است: 

جاد و يان شده است. در بخش ايب يکه در قرآن به صورت اختصاص يمنابع خودکارآمد

وجود دارد چراکه  ييهاتفاوت يز منظر قرآن و روانشناسز اين يخودکارآمد يريگشکل

 د.ينمايدات او مطرح مييات خدا و تأيرا با توجه به عنا يخودکارآمدهمواره  قرآن

 ت.يمسئول، يي، باور، توانايخودکارآمد :يديواژگان کل

 

 طرح مسئله

 :1مفهوم خودكارآمدي

هباي خبود در ييتوانباهاي فرد نسببت ببه باورها يا قضاوت يعني يخودکارآمد 

 3آلببرت بانبدورا 2از نظريه شبناخت اجتمباعي ن مفهوم،يا .هاانجام وظايف و مسئوليت

هاي فبرد ، باورها يا قضاوتآنمشتق شده است و منظور از  ( روانشناس مشهور،1991)

نظريبه شبناخت  .هبا اسبتهاي خبود در انجبام وظبايف و مسبئوليتيينسبت به توانا

الگوي عِلّي سه جانبه رفتار، محيط و فرد است. اين الگبو ببه ارتببا  اجتماعي مبتني بر 

)عوامل شناختي، عباففي و بيولوييبک(  متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي

-کنبد. ببراشاره دارد، تأکيد مي يشناختروانکه به ادراك فرد براي توصيف کارکردهاي 

                                           

1. Self efficacy. 

.6  Social cognition Theory. 

.6  Bandura. 
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-سه جانبه بر انگيزش و رفتار خبود اثبر مبي اساس اين نظريه، افراد در يک نظام علّيت

 .(1991)باندورا،  گذارند

هباي متفباوت هاي مشابه در موقعيبتتوسط افراد مختلف با مهارت انجام وظايف

قوي و يا توسط يک فرد در شرايط متفاوت به تغييبرات  صورت ضعيف، متوسط و يابه

 يدر توانمندسباز يرآمبددکانقبش خو ،ي)عببداله باورهاي کارآمدي آنان وابسته است

قبرار گيرنبد،  1تحت تأثير خود ترديدي يآسانبه تواننديمها مهارت(. 2: 1331 ،کارکنان

درنتيجه حتي افراد خيلي مستعد در شرايطي که بباور ضبعيفي نسببت ببه خبود داشبته 

دليبل،  نيببه همب(. 1991 ،کننبد )بانبدوراهاي خود استفاده کمتري ميييباشند، از توانا

هبا در برخبورد ببا سازد تا با استفاده از مهبارتس خودکارآمدي، افراد را قادر مياحسا

اي انجام دهند. بنابراين، خودکارآمدي درك شبده عباملي مهبم العادهموانع، کارهاي فوق

ن: يشبي)پ است آنهاي اساسي لازم براي انجام آميز عملکرد و مهارتبراي انجام موفقيت

2.) 

بانبدورا  يهباتيفعالنسببتا کوتباه دارد کبه ببا  ياخچبهيارتمفهوم خود کارآمدي 

يکپارچه کردن تئوريهباي  يسوبه»تحت عنوان  يانوشته. وي در گردديم( آغاز 1911)

 (.133١ا،يب؛ نقبل مسبعود ن199١، به اين موضوع اشاره کرد )پاجباري،، «تغييرات رفتار

« انجام دهبم خواهميم»و با  ساده دربارةرفتار، نيست ينيبشيپباورهاي خود کارآمدي، 

؛ نقبل از 1991سبروکار دارد )بانبدورا « انجام دهبم توانميم»کاري ندارد، بلکه با اينکه 

ه يبک نظريب يسبو: ببهيخودکارآمبد»مقالبه نبدورا اب 1911در سال (. 133١، گردابانيب

 از موضبوعات يکيصورت ن موضوع بهيرا منتشر نمود و ا« ر رفتارييتغ يکنواخت براي

ن يبت ايبل اهميبصورت گرفت. دل آن يرو ياريدرآمد و مطالعات بس يشناسنروز روا

                                           
0 . Self-doubt 
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 ياز حالبات روانب ز،يبهمبه چ يروباً بريتواند تقريم يکه خودکارآمد آن استموضوع 

، افبراد نبه توسبط «بانبدورا»ر داشته باشد. براساس نظبر يها تأثزهيگرفته تا رفتارها و انگ

دهنبد، را به عمل سوق مبي هاآنهاي محيطي د، نه محركشوننيروهاي دروني رانده مي

 کنبدرا تعيبين مبي آنعملکرد، رفتار، محيط و محرکات  شناختي،بلکه کارکردهاي روان

 )همان(.

ن يبن ايبيدگاه باندورا، به تبياز د يف خودکارآمديدر مقاله حاضر پ، از ارائه تعر

 يژگبيپرداخته شده است. سپ، و يدگاه روانشناسياز د آنعوامل مؤثر در رشد نقش و 

ان شده و در ادامبه، منبابع يب هستند يف خودکارآمديو ضع يقو ح،ّ يکه دارا يافراد

ن يبات قرآن کبه ببه ايو آ يدگاه روانشناسياز د يقيمجزا و تطب صورتبه يخودکارآمد

 مفهوم اشاره دارد، به نگارش درآمده است.

رامبون موضبوع يرت گرفتبه پقبات صبويها و تحقپژوهش يحاصل مطالعه بر رو

مثببت و اهبرم  يفرد، عامل يبرا ين مطلب است که خودکارآمديا يايگو يخودکارآمد

نکبه يح ايتوضب باشبد.يدهبد مبيکبه انجبام مب يت در کباريموفق يسوسوق دهنده به

را يبز نبديآيم حسباببهه هبر جامعبه يسبرما نيتبربزرگهر جامعه  يانسان يهاهيسرما

 يهباچرخ، علبم و مهبارت آموختبه شبده يجبوان يرويبخبتن نيآم با در هم تواننديم

-ير گبذار مبين مهم و تباثيشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. تمرکز و توجه به ايپ

کلبان  يزيبرن در برنامبهيداشبته باشبد و بنبابرا ييبه سزار يشرفت جامعه تأثيتواند در پ

ار توانمنبد و مسبتعد ين فرد، بسبياگر ا داشت. ياژهينگاه و آند به يبا يوآموزش يتيترب

جبه دلخبواه در انجبام يف باشد، عدم نتيخود ضع يهايياشد اما باورش نسبت به تواناب

 .ستيدهد، دور از انتظار نيکه انجام م يکار
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ببه موضبوع  يمتعبدد يايباز زوا، قبات صبورت گرفتبهيها و تحقدر پژوهش

 يبررسب يه کلام وحبيه را از زاون مسئلينگاه شده است اما مقاله حاضر، ا يخودکارآمد

ن يبتبوان گفبت انطبباق و اثببات اين نگباه، مبيباز ا يت بررسيکند. در دفاع از اهميم

ببودن قبرآن اسبت و  (39/ نحل) «ءياناً لکلّ شيتب»بر  يني، برگ زرّيموضوع با کلام وح

ق يبتطب دگاهيبه منظور کشف د نهد.ينم يکلام وح يبر رو ينکه گذر زمان غبار کهنگيا

ک بار از آغاز تا انجبام مبورد ي، قرآن يدگاه قرآن و روانشناسياز د يمفهوم خودکارآمد

پرداختبه،  يخودکارآمد يهايژگيبه مفهوم و و ياگونهکه به ياتيمطالعه قرار گرفت و آ

 د.ياستخراج گرد

 يدگاه روانشناسياز د ينقش خودكارآمد

 آنتوانبايي انجبام  هبا و بباور ببهازمنبد داشبتن مهبارتيعملکرد مؤثر ن

در  ياهبر فبرد، نقبش عمبده يندورا کشف کرد که خودکارآمداها است. بمهارت

دارد. خودکارآمدي  هاف و چالشيها، وظاکرد و نگرش او به هدفيرو يچگونگ

اگبر هاي شخصي نيست، بلکه بدين معني است که درك شده معيار داشتن مهارت

در شرايط مختلف ببا هبر نبوع مهبارتي کبه تواند باور رسيده باشد مي نيبه افرد 

 يخودکارآمبد ريتأث ،ي)ترك لادان داشته باشد، وظايف را به نحو احسن انجام دهد

 (.1339:2 ،يزندگ در افراد

 فوربه که دن باورنيبر ا هستند، ييبالا يخودکارآمدح،ّ  يدارا که ياشخاص

ها و يگر، سختيد يتآيند، به عباريبر م خود يزندگ يشامدهايپ ياز عهده مؤثر

دا کردن يدر پ يد نگاه کرده و با سعيط جديک شراي يد تجربهيرا به د يمشکلات زندگ

ن يت ايگر خصوصيکشند. ديد را انتظار ميت جديک موفقي، کسب آن يبرا يراه حل

 به هنگام اند،ثابت قدم خود مورد نظر ل به مقصودين يتلاش برا ن است که دريافراد ا

از خود نشان  ييت والاو همّ پشت کار گرفته به عهده يهاتيمسئولف و يانجام وظا
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در  يدکارآمدنقش خو ،ي)عبداله است يمطلوب سطح در هاآن عملکرد و دهنديم

 (.3: 1331 ،کارکنان يتوانمندساز

هستند: ييبالا يحس خودكارآمد يكه دارا يافراد يژگيو   

.نگرنديرد مها غلبه کد برآنياکه ب يز به صورت مشکلاتيبه مسائل چالش برانگ  

1-  

.دهنديمشارکت دارند نشان م هاآنکه در  ييهاتيبه فعال يترقيعلاقه عم -2  

کنند.يشان ح، ميهاتينسبت به علائق و فعال يشتريتعهد ب  3-  

(.1991 ،)باندورا شونديره ميچ يديمااأس و نيبه سرعت بر ح،   4-  

:هستند ينييپا يمدحس خودكارآ يكه دارا يكسان يژگيو   

.کننديز اجتناب ميچالش برانگ ياز کارها  1-  

است.هت آنيو قابل ييف مشکل، خارج از حدّ توانايط و وظايده دارند که شرايعق  

2-  

کنند.يتمرکز م يج منفيو نتا يشخص يهايناکام يبر رو  3-  

از را  شانيشخص يهايها و توانائتيبه سرعت اعتماد خود نسبت به قابل -4

(.همان) دهنديدست م  

 ياز منظر روانشناس يمنابع خودكارآمد

-يده مينام يرد، منابع خودکارآمديگينشأت م آناز  يآنچه که خودکارآمد

خانواده  در يخودکارآمد يهيلدارد که تجارب اوّ(، اظهار مي1991)ندورا اشود. ب

ند اتوه ميادني خانوروااعي بجتمرهاي اساختااز سيعي وقع شبکة باشد. در وايمتمرکز م

(، نوزاد زماني که 1991ندورا )ادگاه بياز د ر بگذارد.يثأکودك ت يور خودکارآمدبر با

بايد از فريق تجارب متعامل با  يي از خود ندارد، خودکارآمدشود، هيچ حسّد ميمتولّ

رويدادهاي  در کنترلخود،  تيفعال، کودکاني که از فريق يبه عبارتمحيط شکل گيرد. 

که رويدادهاي محيطي  تري از کودکاني هستندبا کفايت شوند فراگيرانق ميمحيطي موفّ 
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 خودکارآمدي باورهاي که بود معتقد ندورااب افتد.اليت آنان اتفاق ميه به فعّبدون توجّ

-يم شکل و ديگران محيط با ارتبا  در انسان رشد جريان در هاي مختلفزهحو در

 د.گيرن

منبع  چهار بر مبتني فرد کيخودکارآمدي  (،1991)باندورا  نظر مطابق

خام  يهاداده هاآن. ستندين دهندهيآگاهذاتاً  يمهم است. منابع خودکارآمد يافلاعات

شوند. يآموزنده م يو تفکر انعکاس يکارآمد يق پردازش شناختيهستند که از فر

شود و يا کسب مدادهيع و رويکه از وقا ييهان افلاعات و دانشيد بين، بايبنابرا

 ،ي)عبداله ل شديگذارند تفاوت قاياثر م يخودکارآمد يکه رو ييهاافلاعات و معرفت

 (.4: 1331 ،کارکنان يدر توانمندساز يدکارآمدنقش خو

 :1موفق يهاهتجرب -1

فرد  يجاد خودکارآمدين منبع ايمؤثرتر ن،يشيا عملکرد پيز يآمتيموفق تجارب

 ياز سو کند.يت ميرا تقو يح، خودکارآمد ک کار،يز يآمتيباشد. انجام موفقيم

ف ح، يتواند به تضعيا چالش ميفه يک وظيدر مواجهه با  يگر، ناکاميد

که افراد باور کنند که الزامات  يهنگام .(1991 ،ندوراامنجر گردد )ب يخودکارآمد

دهند و يبه خرج م يشتريها پشتکار بيت را دارند، در مواجه با سختيکسب موفق

فرد را فراهم  ينان توانمنديکه افم ييهاشوند. تجربهيتر ميها قويبا تحمل سخت

ها تحمل يستگيدهند که مشکلات را بدون از دست دادن شاياجازه م يکنند، به و

 (.4ن: يشي)پ کنند

 :2ينيجانش يهاتجربه -2

                                           
.mastery experiences .1 

.1  vicarious experiences .  
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 يخود متک يقبل يهاتيش تنها به موفقيخو يخود کارآمد يابيافراد در ارز 

 يريسرمشق گا ي يق الگوسازياز فر ينيجانش يهار تجربهيستند. بلکه تحت تأثين

ارتقا و  يمؤثر برا يمرتبط است، ابزار يطيکه با عوامل مح يهستند. الگوساز

افراد  ،هاتياز فعال يارياست. در بس يشخص يت احساس خودکارآمديتقو

 يکنند. الگوسازيم يابيرزگران ايد يهاشرفتيسه با پيخود را در مقا يهاييتوانا

و قضاوت در مورد  يسه اجتماعيمقا يبرا ييز، مبنايآمتيموفق يهاق تلاشياز فر

کند، که يت ميگر تقون باور را در مشاهدهيکند و ايفراهم م يشخص يهاييتوانا

ز انجام دهد. يآمتيفور موفقف را بهيتواند با تلاش فراوان وظايرغم موانع، ميعل

ن، يگر وابسته است. بنابران الگو و مشاهدهيو مشابهت ب يسازبه همانند يزالگوسا

ده شود. معمولاً مشاهده ير افراد سنجيد در ارتبا  با عملکرد سايبا يستگيشا

را  يخودکارآمد ياند، باورهاانجام داده زيآمتيموفقفور ف را بهيکه وظا يافراد

سازند که اگر يخود را متقاعد م گرهادهد. مشاهدهيش ميگر افزادر مشاهده

ش عملکرد داشته يم افزايتوانيف را انجام دهند، ما هم مياند وظاگران توانستهيد

 (.4)همان: ميباش

 1:يب اجتماعيترغ -9

فرد از  يافتيدر يهااميا پي يب کلامي، ترغيت خودکارآمديجاد و تقوين منبع ايسوم

 ،است )باندورا ينيمع يانجام رفتارهاسته يشا يکه و ين معنياست. بد يط اجتماعيمح

توانند يز ميگران نيد قيب و تشويق ترغيدارد که افراد از فريندورا اظهار ماب (.1991

را به  يباشند. زمانيت ميموفق يلازم برا يهاتيها و قابلمهارت يمتقاعد شوند که دارا

به هدفتان  يابيدستک نفر به شما در يزاننده يمثبت و برانگ يهاکه گفته ديادآوري

                                           

6.persuasion social.  
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د نسبت به يکند که شک و ترديگران به فرد کمک ميد يق کلاميکمک کرده باشد. تشو

خود را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر تلاش جهت انجام کار مورد نظر  يهاييتوانا

 .ديمعطوف نما

ن است يمرتبط است، ا يطيکه با عوامل مح يا اجتماعي يب کلاميهدف ترغ

رند، نه يکار گخود را به يهاييز توانايآمتيفور موفقف بهيانجام وظا يبراکه افراد 

 جاد کنديداشته باشد، ا يکه ممکن است بر فرد اثر منف يواقع رينکه انتظارات غيا

 (.4: 1331 ،کارکنان يدر توانمندساز يدکارآمدنقش خو ،ي)عبداله

 :1کيولوژيزيو ف يعاطف يهاحالت -4

 يجبانيه يختگيبرانگ اتر حاليک فرد تحت تأثي يصشخ يانتظارات کارآمد 

قضاوت افراد در »د که يگوي( م1991قرار دارد. باندورا ) يک ويولوييزيف و حالات

خبود متبأثر از  نوبهبه هاآناست که  يخود تابع حالات جسمان يهايمورد توانمند

 فشبارزا يهباتيبافبراد در موقع «هسبتند يک شخصبيبولوييزيو ف يحالات عافف

-يا اختلبال مبيباز عدم تعادل  ييهانشانه عنوانبهک خود را يولوييزيف يهاتيفعال

تواننبد موجبب تبنش و فشبار شبوند و از درون افبراد را يم يجانات منفبينند. هيب

از  يخواهد داشت. ادراك شخص يآنان اثر منف يکارآمد ت دريآشفته کنند و در نها

( ماننبد تبرس، اضبطراب، تبنش و يشخص يک خود )اثرات ذهنيولوييزيحالات ف

کبم خبود را دسبت يهباييف توانايشود که افراد در انجام وظايسبب م يافسردگ

 يهببااورنببد. شبباخصين بييرا پببا يشخصبب يرنببد و انتظببارات خودکارآمببديبگ

ا يبجانات خودکار يت، درد و رنج به هي، عصبانيمانند خستگ يک کارآمديولوييزيف

ک شبامل تحمبل و يبولوييزيف يهاگر شاخصيه دبلک دشونيمحدود نم يراراديغ

                                           
  

physiological states.1 
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 يعنبوان عوامبل عبدم کارآمبدکه ببه ذکرشده ياستقامت افراد در مقابل نشانگرها

 ين حالبات مثببت عباففيرد. بنبابرايبگيشبود را در ببر مبي، محسبوب مبيجسم

 دهنبديرا کباهش مب يخودکارآمبد يعافف يش و حالات منفيرا افزا يخودکارآمد

د يببا يکارآمبد ير باورهباييبتغ يکند که ببرايشنهاد مي( پ1991)باندورا  ن(.يشي)پ

م يرا کاهش ده يعافف يمنف يهاشيش، سطح استرس و گرايرا افزا يتوان جسمان

 .ميرا اصلاح کن يحالات بدن يهاو سوء برداشت

 يدگاه روانشناسياز د يعوامل مؤثر در رشد خودكارآمد

باورهاي  رشد در ييبه سزا نقش کودك يکانون تربيت اولين عنوانبه خانواده -1 

 از يکي را منسجم و مشوق فعال، خانواده يک وجود ندورااب .دارد کودکان خودکارآمدي

 تحصيلي سطح چه در و عمومي سطح در چه خودکارآمدي باورهاي در رشد مهم منابع

 رزندانف براي الگو اولين عنوانهب خانواده است که معتقد وي .کندمي معرفي افراد در

 .(1991 ،ندوراا)ب کندمي يزيرهيپا را خودکارآمدي باورهاي هاي اوليههشالود

با  تمرکز اين .است متمرکز والدين در يکارآمد يسازنده يهانخستين تجربه

و  برادران خواهران، تحت تأثير او گسترش يافتن جهان و کودك سن افزايش

 .گيرديم قرار همسالان

 حل يهامهارت و يشناخت يهاقابليت رشد بر گذاشتن أثيرفريق ت از مدارس -2

 در لازم اند، يزندگ يهاجنبه يهمه در مؤثر شرکت يدو برا هر که مسئله

 ايجاد رشد سطح سن و از يتابع عنوانبه يگذارند. خودکارآمديتأثير م يخودکارآمد

 يهايتواناي هب نسبت اوليه يبه اعتمادها ينوجوان دوران در يخودکارآمد .شوديم

 در يسازگار بر يزياد تأثير يخودکارآمد يجوان يدوره در دارد. يبستگ يشخص

 يدر دوره گذارد.يم شغل بر يچيرگ و و تسلط شدن مادر و پدر ،يزناشوي يزندگ

 يارزياب هايشان راهدف و هامهارت ها،يتواناي افراد دائماً  اينکه به توجه با يسالانيم

 يخودکارآمد يارزياب .دشونيم روروبه يروان فشار از ياتازه منابع با همواره ،کننديم

-کار از شدن ، بازنشستهيذهن و يجسم يهايتواناي تنزل دشوار است؛ يپير سنين در
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 کاهش کند.يم ايجاب را يخودارزياب از يجديد افق ،يزندگ از يگيرکناره و فعال

 يهافعاليت مانند ،يو ذهن يجسم يکردهاکار بر هايارزياب اين از يناش يخودکارآمد

 ،يزندگ در افراد يخودکارآمد ريتأث ،ي)ترك لادان دارد يمنف تأثير ،يو فکر يبدن ،يجنس

1339:3.) 

 خودکارآمدي رشد باورهاي در مؤثر عوامل از ديگر يکي يشناختروان عوامل -3

در  مهم منابع از ييک عنوانبه را هيجاني و برانگيختگي فيزيولوييکي ندورااب ت.اس

به سطح  يتوان از سطح فرديرا م يخودکارآمد. کنديم معرفي خودکارآمدي باورهاي

 يهات برنامهيفيت و کيتوان به ارتقاء کميم ن امريتحقق ا يارتقاء داد. برا ياجتماع

ت به يها پرداخت. با سپردن مسؤلها و خانوادهدار مدرسهجهت يو آموزش يتيترب

توان به ين بالاتر ميانجام کارها در سن يبرا هاآنها و اعتماد به انوادهکودکان در خ

 يخودکارآمد دهيا يمبان يبررس )دست مرد، ند خودکارآمد بودن افراد کمک کرديفرآ

 (.13: 1391 ،يتيهدف ترب عنوانبه

 تا افراد است پشتکار يدارا افراد مديون شتري، بيزندگ بهبود»د: يگويندورا ماب

 مسلماً  نداشتن باوررا خود  يول کندينم تضمين موفقيت را ضرورتاً  خود به يد. باورناام

 هاآن حفظ و خود عملکرد يمعيارها به رسيدن .کنديم را فراهم شکست زمينه

 معيارها از اين به رسيدن در يناتوان و دهديافزايش م را فرد يخودکارآمد احساس

 احساس ،نييپا يخودکارآمد احساس ياراد افرادِ  .کاهديم يخودکارآمد احساس

 را آنان که يشرايط رويدادها و بر تأثير و نفوذ هرگونه در اعمال و دارند يدرماندگ

-يب و فايدهيب هايشانکه کوشش معتقدند درنتيجه، اند؛ناتوان دهند،يقرار م تحت تأثير

 کاهش باعث يينپا يخودکارآمد احساس خلاصه، فوربه .(1991 ،ندوراا)ب «است نتيجه

-يم او يهاترمها و علايق يتدريج رفتن دست از و فرد يرفتار و يشناخت کارکرد

 ؛شوديم ذهن خلق توسط واقعيت» گويد:يم افلافون از نقل به )1933 ( 1توسيم .شود

                                           
.Matthews .1     
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 يچيز آن بشر» آمده است: نيز انجيل در«. است هايشانديشه يساخته فرد هر يزندگ

 سبب نامعقول را يباورها (1919(1،يلآ «.است انديشيده آن هب فول روز در که است

 عرضهيب سگناه، احسا احساس ،يافراف يرويکم مثل ينامناسب يمنف هيجانات بروز

 د.دانيپايين م يخودکارآمد و افرافيان از شديد يآزردگ بودن، عصبانيت،

کبه  ييهباتيموقع در انسان رفتار و انگيزش، احساسات تفکر، که است يبديه

 که است يهايموقعيت در يو رفتار با کند، متفاوتيم افمينان احساس خود يتواناي به

 ببر ياز خودکارآمبد انسان درك د.دار صلاحيت فقدان عدم امنيت يا احساس هاآن در

 يوسبف) گبذارديتبأثير مب فرد يهيجان يبرانگيختگ و انگيزش، عملکرد تفکر، يالگوها

 (.1334 ،شخصيت يهانظريه ،يکريم

 قرآن در يخودكارآمد يبررس

که روانشناسان از راه مطالعه  است يميمفاهاز جمله  يخودکارآمد

شود ين مقاله تلاش مياند. در اافتهيدست  آنبه  يات انسان و با مطالعات تجربيخصوص

 م مشخصيات قرآن کريآ يتمام يشود. با بررس ين مفهوم از منظر قرآن بازخوانيا

ر کمال يک اصل در مسيعنوان خود به يهاييبه باور انسان به تواناد که قرآن يدگر

د. ينمايدات او مطرح مييات خدا و تأيرا با توجه به عنا آنتوجه کرده است اما همواره 

 ياتيک بار از آغاز تا انجام مورد مطالعه قرار گرفت و آيدگاه، قرآن ين ديکشف ا يبرا

 د.يپرداخته، استخراج گرد يدکارآمدخو منابعبه مفهوم و  ياگونهبهکه 

 استنباط شده آناز  يم كه خود كارآمدياز قرآن كر ياتيآ

 اين ترين¬مهم که نمود استنبا  را خودکارآمدي توان¬در آياتي از قرآن کريم مي

 ،49تا  4١/ يوسف ،33/ يوسف ،213/ بقره ،249/بقره. باشديم زير شرح به آيات

 استنبا  هاآن از توانيم که آيه دو مثال، عنوان¬به. 44/ ملن ،13/انبياء ،9١و  91/ کهف

 :شوديمآمدي داشت، شرح داده خودکار مفهوم

                                           

Ellis..6 



 

 

ات
طالع

م
 

آن 
قر

س 
م ، 

علو
و 

1 
ش 

 ،
2

ان 
ست

زم
 و 

يز
 پاي

،
19

31
 

651 

 

عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْددَها ََْْمداً َُلْندا ذدا ذَا  حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ في» .1

رَبِّدهِ  تَتَّخِذَ فيهِمْ حُسْناً * َالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَْْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ ذُرَدُّ إِلدى آنإِمَّا  تُعَذِّبَ وَ آنالْقَرْنَيْنِ إِمَّا 

راً فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُکْراً* وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى « وَ سَنَقُْلُ لَهُ مِدنْ أَمْرِندا ذُسدْ

ن گذاشبته يار ذوالقبرنيرا در اخت يزيهر چخداوند اسباب وصول به  .(3١تا  33کهف/ )

 ،يانسبان يرويبن رت و قبوت، لشبگر،ح، قئبيت صبحيريت، مبديبود از جمله عقل، درا

و  يرازيمکبارم شبکرد )ين شکل استفاده مين اسباب به بهتري. او هم از ايامکانات ماد

تفکبر  ِ يدرستبهکه نسبت  يبا توجه به باور نيذوالقرن(. 12١/ 12 ديگران، تفسير نمونه،

ا عقوببت مبردم( يب)عذاب  ين فرمان الهيشه خود داشت، به ايها در تحقق اندييو توانا

 يکنم و ببرايداشته عذاب م يعمل بد که يکسدهد: فبق قانونِ حق، يگونه پاسخ منيا

خبدا ببا  يگو ن گفت ويکنم. از ايش فراهم ميداشته اسباب آسا يکه عمل صالح يکس

 يهباييشود که باور انسان به توانايافت ميدر يخوببهن و پاسخ او به خداوند، يذوالقرن

ز ببر اسباس ين در برابر خداوند نيکه ذوالقرنگردد، چنانيم يخود، موجب خودکارآمد

اش گذشبته ير او از کارهاين، تفسيذوالقرن يد. باور خودکارآمديگويمباور خود سخن 

 ط و افراد ممکن ساخت.يتعاملش را با مح ي، چگونگيعنوان ابزارت؛ بلکه بهقرار نگرف

عِنْدَكَ بَيْتداً فِدي الْنَنَّدةِ وَ  آمَنُْا امْرَأَتَ فِرْعَْْنَ إِذْ َالَتْ رَبِّ ابْنِ لي لِلَّذينَ مثلاًوَ ضَرَبَ اللَّهُ » .2

ه همسبر يکبه آسبي(. هنگام11م/ يتحر) «قَْْمِ الظَّالِمينَمِنَ الْ مِنْ فِرْعَْْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَنِّني نَنِّني

را در مقابل ساحران مشباهده کبرد، اعمباق  السلامهيعل يحضرت موس يفرعون، معجزه

 کبه يحالمان آورد در يامبر خدا ايمان روشن گشت و از همان لحظه به پيقلبش به نور ا

مبان او را يببا خببر شبد، ببا ا مبان اويقرعبون از ا يداشت. وقتيمان خود را کتمان ميا

م خواسبته فرعبون نشبد. يچ گاه تسبليکه داشت، ه يه با استقامتيآس يمخالفت کرد؛ ول

ه به خداوند موجبب يآس ايمان داد. يعيفج صورتبهستور قتل او را ت امر فرعون دينها



 

 

651 
 

بررسي تطبيقي خودکارآمدي از ديدگاه قرآن و روان شناسي
 

چبون  يکبارهمسبر سبتم يطرهيط و تحبت ظلبم و سبين شرايترد که در سختيگرد

کبه د، ببدون آنيبننما ينينشباز اعتقاد خود عقب ياد و ذرهياستقامت نما فرعون، بتواند

ن لحظبات عمبرش از خبدا ين خافر در آخرير بگذارد. به هميش تأثيروعمل فرعون بر

اى بنا کن و مبرا از اى پروردگار من، براى من در بهشت نزد خود خانه»ن خواست: يچن

 «.ره برهانفرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمکا

-ي، ميرامون خودکارآمديپ يبراساس مباحث مطرح شده در حوزه روانشناس

ن معنا يده است. بديقلمداد گرد ياکتساب ياصهيخص يجه گرفت که خودکارآمديتوان نت

ا يجاد يرا در خود ا يژگين وي، ايتواند با توجه به منابع خودکارآمديم يکه هر انسان

ل مؤمن، کافر، يها را از قبان و اصناف و اقسام انسانانس يوقتقرآن  د.يت نمايتقو

ک از يهر يهايژگيو يشمرد، برخي، محسن، فاجر، فاسق برميمشرك، منافق، متق

ن ين صفات و خارج از ايکند اما انسان فارغ از ايان ميها را باصناف و اقسام انسان

ف يو توص يبررسه قرآن مورد يآ 1١و  سوره 44بار در  13ز ياقسام و اصناف، ن

ات ياز خصوص يتيهرگونه خصوص ياهاغلب انسان من ،اتين آياست. در ا قرارگرفته

در چند  ،يژگيو و انسان فارغ از هر صفتن حال ي. با ااست يصفات منف يدارا ،ينيد

-استنبا  نمود از نگاه قرآن انسان به آنتوان از يف شده است که ميتوص ياه به گونهيآ

 ر:يات زياست از جمله در آ خودکار آمد ي، موجوديو ذات يفور فطر

ذَْحمِلْنَها َو أَشْفَقْنَ ِمنْها وَ  آنإِنَّا َعرَضْنَا الْأَمانَةَ َعلَى السَّماواتِ َو الْأَرْضِ َو الْنِبالِ فَأَبَيْنَ » -ا

 ،فيکلت يمعنابه « انتام»ه ين آيبر فبق ا (.12احزاب/«)حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُْماً جَهُْلاً

ف و يباشد که او در پرتو تکل يفورانسان  يکه زندگنيا يعنياست.  فه و قانونيوظ

ف، بار ين کنند و او هم بار تکليفه معياو وظ يبرادر واقع  .دهدشکل  را آنفه يوظ

است که در  يزين همان چيو ا رديگ دوش بهت را يبار مسؤل گريو به عبارت د قانون

و  بهاگران اىعطيه« امانت»که  شوديماستفاده  از مفاد آيه. لذا وجود نداردر انسان يغ
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الهى به مدد اين  گوهرى نورانى از خزانه الهى بوده است که تنها انسان مفطور به فطرت

 (.19: 133١ ،زمان يازهاياسلام و ن ،يمطهر) را دارد آنفطرت نورانى، توان حمل 

دانند، علت آيه را نوعى تمثيل و مجاز مىن يا هک يکسانخصوص هبيشتر مفسّران ب

عّلامه امّا  1ذکر کرده اند« آنعدم استعداد و توان در حمل »امانت را همان  نپذيرفتن

 آنکنايه از وجود استعداد و توان براى اداى »حمل امانت را  ،الميزان فبافبائى در

 «حملنهاي آنن يبأ»کلمه  (.314 ،القرآن ريتفس فى زانيالم 1311،فبافبائى)«شمارديم

نوع که  است يمعنن بدان ي. اامتناع کردند، رنديبگ دوش بهن امانت را ينکه اياز ا يعني

رش يدن توسط انسان است نه از نوع پذينوع تحمل کردن و به دوش کش از امانت

ه خدا بر تمام ياز ناح يضيو هر ف ياست که هر کمالنيعرضه کردن ا يمعنا صرف.

-يکه استعداد ندارد نمرد و آنيپذيکه استعداد دارد مفقط آن شود،يضه ممخلوقات عر

استنبا  نمود از نگاه  هيآن ياتوان از يم« امانت» يبا توجه به معنا (.19ن: يشيپ) رديپذ

 آن شپذير ليدلرا يز است خودکار آمد ي، موجوديو ذات يقرآن انسان به فور فطر

باور انسان به گر سخن، يامانت است. به دحمل  ناستعداد و تواتوسط انسان، داشتن 

فور به بودن انسان خودکار آمدن امانت، اثبات يدن ايخود در به دوش کش يهاييتوانا

 است. يفطر

(. انسبان ١/انشبقاق) «رَبِّد َ كَددْحاً فَمُلاَيدهِ ذا أَذُّهَا الْإِنْسدانُ إِنَّد َ كدادِإِ إِلدى» -2

ن موجود جهان اسبت. يترز و کامليانگالعاده اعجابفوق ينشيدار با آفرهدف يموجود

ن عمر کوتاه خود، از هنگام تولد ي، در اين محصول شناخته شده عالم هستيترين عاليا

خداونبد انسبان را مبورد خطباب کند. يتا هنگام مرگ، با مشکلات دست و پنچه نرم م

رود و سرانجام خدا يخدا م يسوبهکه با تلاش و زحمت  يدهد و او را موجوديقرار م

                                           
، 1620تهران، فراهاانى،  ر.ك: امين الاسلام الطبرسى، مجمع البيان، ترجمه احمد بهشتى و ديگران، .1

 ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسالاميه، ؛110/ص181،ص60ج

 .601، ص 0ق، ج  1015سيدهاشم بحرانى، تفسير البرهان، تهران، بعثت،  ؛051، ص 11، ج 1622
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مرببوب و  اسبت يعببدکبه انسبان ببه جهبت آن د.ينمايف ميکند، توصيرا ملاقات م

 يخبدا يعنبيست، ا يتعال يخدا يو تلاش و شتافتن بسو يمملوك، دائما در حال سع

لبذا انسبان در اراده و عملبش . و تلاش انسبان اسبت ير و سعيس ييهدف نها ،سبحان

، شبوديمتمام ن يت الهيمعاد است، چون ربوب يبرا يحجتن امر خود يمسئول است و ا

و شود يتصور م تيو مسئولف يت هم فقط با بودن تکليبندگان و عبود تيبا عبودمگر 

شبود، پب، انسبان، يخدا و حساب و جزا تمام مب يهم فقط با بازگشت بسو تيمسئول

: 1311 لقبرآن،ا ريتفسب فبى زانيالم ،فبافبائى) ن و پر تلاش استيموجودى حرکت آفر

ت يه بر انسانيشود )با توجه به تکخطاب به انسان که همه نوع انسان را شامل مى (.441

ن حرکبت مسبتمر يبروهاى لازم را براى ايقت است که خداوند نين حقيانگر ايانسان( ب

 ،و ديگبران، تفسبير نمونبه يرازيمکبارم شب) ديآفر تن اشرف مخلوقايالهى در وجود ا

13١ :344.) 

انجام  ييتواناباور به توان استفاده نمود که يگر ميد ياتيات و آين آياز ا

ت، يرا تقو ييتواناباور به ن يبزرگ در ذات انسان وجود دارد اما آنچه ا يهاتيمسئول

ان شد، ياست. همان فور که ب يرونيو ب يط عارضيکند عوامل و شرايا نابود ميف يضع

ن ينگارنده بر انامبرده شده است.  يخودکارآمد تحت عنوان منابع يرونين عوامل بياز ا

 يرونين منابع در واقع همان عوامل بيم ايابيين منابع در ميبا تأمل در اباور است که 

گردد اما يخود م يهايتوانمندف باور انسان نسبت به يا تضعيت ياست که موجب تقو

قرارگرفته است  ديتأکد ات موريدر قرآن و روا يگريا منبع دين عوامل، عامل يا جزبه

ن يدر قالب عناو کهکاء به خداوند متعال نام برد توان با عنوان توجه و اتّيم آنکه از 

مان به خداوند يا -1از:  اندعبارتن ين عناويا نيترمهماد شده است. ي آناز  يمختلف

 -1ا دع -١توکل  -1انذار  -4د به خداوند متعال يام-3 يب الهيق و ترغيتشو -2 متعال

 توبه.

 از منظر قرآن يمنابع خودكارآمد
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د شده در دو بخش آمده است. شرح ييکه از منظر قرآن تأ يمنابع خودکارآمد

 باشد:ير مين دو منبع به شرح زيات ايل آيو تفص

د ييرا تأ يدگاه روانشناسياز د ياز قرآن كه منابع خودكارآمد ياتيآ الف(

 :كنديم

 ن:يشيپ يهاتجربه -1

ان شبده يبن بيشبيپ يهباتجرببه عنوانببه يآنچه که در روانشناسز منظور ا

هبا را ن را گسبترش داده و تجرببهياما قرآن ا؛ ن استيشيموفق پ يهااست، تجربه

کنبد. يمب يمعرفب يخودکارآمد جهت ارتقا يمنابع عنوانبهاعمّ از موفق و ناموفق 

-يعملکرد موفق سوق مب ها را به( انسانآموزعبرتناموفق ) يهااستفاده از تجربه

وسبف يه آخبر سبوره يبآ درن است. يز هميات نين آيان ايدهد و هدف قرآن از ب

. منظبور «اسبت آموزعبرت ،صاحبان خرد يگذشتگان برا يهاداستان»: آمده است

تجرببه  عنوانببهکنبد و يعببور مب آنند و از يبيکه انسان م يزيچ يعنياز عبرت 

وَ لکِدنْ  ََصَصِهِمْ عِبْرَةِ لِأُولِي الْأَلْبدابِ مدا كدانَ حَددذياً ذُفْتَدر  لَقَدْ كانَ في» کند.يکسب م

 (.111وسف/ ي« )ءٍ وَ هُد ً وَ رَحْمَةً لِقَْْمٍ ذُؤْمِنُْنَتَصْدذقَ الَّذي بَيْنَ ذَدَذْهِ وَ تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ

ق( دارد ن )اعمّ از موفق و ناموفيشيپ يهاکه دلالت بر تجربه ياتيآ نيترمهم 

 ،111و  21، اعراف/44تا  42و  14، انعام/24مائده/ ،11١آل عمران/ از: اندعبارت

و  21فافر/  ،42روم/ ، 12و  11و  1، قصص/123، فه/ 111و  ١1وسف/ي ،124هود/

که  شوديان ميعنوان نمونه ببه از سوره قصص ياتيات، آين آيان اياز م .14/ميتحر ،2١

شود: و به يده مير کشين به تصويچننيا السلامهيعل يموس مادر و خواهر يخودکارآمد

ط خفقان و وحشت که فرعون در يرغم شرايم عليالسلام الهام نمودهيعل يمادر موس

ر بده و يجاد کرده بود، فرزند خود را نگهدار و{به او شيفرزندان پسر ا يمورد نگهدار
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م يگردانيا او را به تو برمفکن که ميا بياو را به در يديهرگاه در مورد او ترس

کند: به خواهر او ين نقل ميچن السلامهيعل يموس مادر يباز از خودکارآمد. (1)قصص/

 السلامهيعل يخواهر موس ي(. در مورد خودکارآمد11)قصص/ «ب کنياو را تعق»گفت: 

ان يفرعون که يحالر نظر داشت در ياز دور او را ز السلامهيعل يد: خواهر موسيفرمايم

رود و يبه دربار فرعون م السلامهيعل يگاه خواهر موس(. آن11متوجه نبودند )قصص/

ز يکنند و ن يکه او را سرپرست ياا خانوادهيآ»د: يگويخود م يهاييباور به توانا با

بر  ين نمونه داستان، شاهدي(. ا12)قصص/ «کنم؟ يرخواه او باشند به شما معرفيخ

ن داستان چه ياست و اساساً هدف از ذکر ا يان جامعه اسلاميدر م يجاد خودکارآمديا

 تواند باشد؟يم يان زنان جامعه اسلاميدر م يجاد خودکارآمديز جز ايچ

موضوع تجربه و لزوم توجه به تجارب زندگي، ، يقرآنهاي در فرهنگ و آموزه

 م دادنانجا براي بهتر آنو استفاده از ن يشيپ يهاامتتجربه تلخ و شيرين  خصوصاً 

خ گذشتگان پند ياست تا از تار آن دنبال بهقرآن  کيد بوده است؛أبسيار مورد ت فه،يوظ

از  يريپذانسان را به پند يق دانش حسيشتر از فرينکه بيا يبرا لذاگرفته شود. 

دن يآنان د يهانيسرزمکند تا از يب مير و سفر ترغيدارد، او را به سگذشته وا يهاامت

ان را ينيشيپ يو خطاها نمودهندشان را ملاحظه يان ناخوشايا پايار آنان کند و عاقبت ک

 آنگران رفتند و در يکه د يريدر کو. مانند آنان نداشته باشد يانجام ندهد تا سرانجام

زنگ خطر را  يگران و صدايد يتوجه بودن به عامل نابود يگم شدند، ره سپردن و ب

همان  و ندگم شدگران يدم که يکن يف را يريشود تا همان مسيدن، باعث مينشن

 دنبال به يتاگر هر امّ. فروبردخود  يگران را در حلقوم نابوديم که دييمايرا بپ يبيسراش

تواند خود را با استفاده از يباشد، من يشيپ يهاتامّ ينابودسقو  و کشف علل 

 يبرا رسديم نظر به يلذا به باور مؤلف، ضرور .ديگذشتگان حفظ نما يهاتجربه

علل سقو   يبررس -1 رد:يل، مورد توجه قرار گيمراحل ذ يخودکارآمد يارتقا
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 رفتنپند گ -3، آندر مقابل  يتدافعو  يريشگيپ يهاکارراه افتني -2، نيشيپ يهاتامّ

 م.يگران شويد يبرا يانکه خود تجربهيقبل از ا

و سنت ک قانون ي يت است که بر تمام جوامع بشريز حائز اهمين نکته نيا

 کي ،گوناگون يهامختلف و جامعه يهانسل ين اساس زمان برايحکم فرماست و بر ا

تجارب  کافيست خ است.يقت تکرار تاريو در حق اندگذشتگانندگان همانند ي. آاست

به و در مواقع ضروري  آرشيو خافرات نگاه داشت را در نيشيپ يهاتامّ  ناخوشايند

 ،البلاغهنهجدر قرآن و  هاحکومتعوامل سقو   ،يال)جم ردزد کخود و يا ديگران گوش

براي بدست آوردن يک  يهر کارانجام  در استبهتر گر، يد يبه عبارت (.1313:144

 ن صورتيدر ا چرا که قرار داد يرا مورد بررسمطلوب، تجربيات ديگران  عملکرد

نهايت  هاآنبندي آوري و سپ، جمعلع شده و با جمعتوان از تجربيات ديگران مطّ مي

 .بردف يدر جهت بهبود انجام وظااستفاده را 

 :يب اجتماعيترغ -2

 1پبردازد يم يمنبع خودکارآمد عنوانبه يب اجتماعيکه به موضوع ترغ ياتياهمّ آ

ات، يبن آيان اياز م .3، عصر/ 11١، هود/11توبه/ ، ١1، انفال/244عمران/  ه است: آليآ

 شود:يه پرداخته معنوان نمونه بهيآ کيل يبه شرح و تفص

وَ الْمُؤْمِنُْنَ وَ الْمُؤِْمناتُ بَعْضُهُْم أَوْلِياءُ بَعْضٍ ذَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ذَنْهَْْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ » 

الّلَهَ عَزذزِ  آنذُقيمُْنَ الصَّلاةَ وَ ذُؤْتُْنَ الزَّكاةَ َو ذُطيعُْنَ اللَّهَ َو رَسُْلَهُ ُأولئَِ  سَيَرْحَمُهُمُ اللَُّه 

جاد شوق يبا ا يعنيزه کند؛ يجاد انگيتواند در فرد ايگران ميق ديتشو(. 11توبه/ «)حَکيمِ

رو و يتمام ن يريکارگبه يت باور و اعتماد به نف،، فرد را برايو رغبت و تقو

گذاشته شده آماده کند.  اشبه عهدهکه  يتيمسئولفه و ير انجام وظيش در مسياستعدادها

فه به يک و انجام وظيرفتار ن ييک باور انسان به توانايق سبب تحريگر سخن، تشويبه د

گذارد، باور او را يم يکه در روح و روان انسان برجا يشود. با اثر مثبتينحو مطلوب م
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حبِّ ذات  يکه انسان دارا آنجاکند. از يعملکرد مطلوب م ييب به داشتن توانايترغ

ق واکنش مثبت نشان ياست که در برابر تشو ياگونههب ياست و فطرتش از نظر روان

 شتر بکوشد.يبخشد تا بيرو و قدرت ميجه به او نيدهد پ، در نتيم

 ک:يولوژيزيو ف يحالات عاطف -9

مثبتِ فرد  يان شد، حالات عاففيک بيولوييزيو ف يحالات عافف نييدر تب چنانچه

ن رفتن يا از بيف يموجب تضع يمنف يو حالات عافف يت خودکارآمديموجب تقو

 آيه 4پرداخته است، ير حالات عاففيکه به تأث ياتيشود. با توجه به آيم يخودکارآمد

 .1١د/ ي، حد11سجده/ ، 13ون،/ ي، 2انتخاب شده: انفال/ 

 :شودينمونه مطرح م عنوانبهه يک آيل يات مذکور، شرح و تفصيان آياز م

َُلُْبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ َو ما َنزَلَ مِنَ اْلَحقِّ وَ لا ذَکُْنُْا كَالَّذذنَ أُوتُْا تَخْ آنأَ لَْم ذَأْنِ لِلَّذذنَ آَمنُْا » َشعَ 

نجا يدر ا(. 1١د/ يحد« )الْکِتابَ مِْن ََبْلُ فَطالَ عَلَيْهُِم الْأَمَدُ فَقَسَتْ َُلُْبُهُمْ وَ كَييرِ مِْنهُْم فاسِقُْنَ

اند؛ ن گرفتار غفلت شدهيشيپ يهاه مثل امتکند کياز مؤمنان را ملامت م يقرآن گروه

مان يا يا تنها قناعت به ادعايانجام گناه و قساوت قلب است. آ آنجه يکه نت يغفلت

ه سپردن و مرفّ يگذشتن و تن به زندگ يسادگن موضوعات مهم بهيداشتن و از کنار ا

و ديگران،  يرازي)مکارم شسازگار است؟  يمان واقعيش و نوش بودن، با ايبه دنبال ع

 (.341 :13١١،تفسير نمونه

است که در  يو روح يحالت تواضع و ادب جسم ياز ماده خشوع به معنا« عُخشَ تَ» 

اد يدهد. روشن است که اگر يبه انسان دست م يا شخص بزرگيقت مهم يبرابر حق

قضاوت افراد در مورد م که يدانستابد. ييخشوع مقلب رد، يخداوند در عمق جان قرار گ

خود متأثر از حالات  نوبهبه هاآناست که  يخود تابع حالات جسمان يهايتوانمند

ک يکه از خشوع ارائه شد، خشوع  يفيد. بنا به تعرهستن يک شخصيولوييزيو ف يعافف
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ز ين يحالات مثبت عاففده روانشناسان، يبه عق کنديجاد ميدر فرد ا يحالت مثبت عافف

که خشوع باعث زدودن قساوت قلب و غفلت از آنجا  دهد.يمش يرا افزا يخودکارآمد

دهد، پ، ثمره يها را رها کرده و عمل صالح انجام ميتفاوتيانسان ب آن تبعبهشده و 

فرد  يمان واقعياو  است يعقمان واياکسب  ييبه توانا باور انسان ي، ارتقاخشوع

ه ين آيال در اشود. خداوند متعيرا سبب م ين الهيقوان يح در راستايعملکرد صح

از  ياگر سخن، فرد مؤمن به درجهيدهد. به ديخشوع قلب توجه مبه مؤمنان را 

است،  يجه عمل بر اساس انتظارات الهيمان به خداوند و در نتيکه همان ا يخودکارآمد

-ن انسانيدر صدد است به چن يرياما خداوند متعال در قالب استفهام تقر افتهيدست

اد خدا، به حالت تواضع ي به هنگاممان، يد قلبش فراتر از ايمؤمن باد که يالقا نما ييها

 د.يدرآ

 

 است: آمدهدر قرآن به طور خاص كه  يمنابع خودكارآمد ب(

آمده  يرامون خودکارآمديپ يات قرآن علاوه بر آنچه در حوزه روانشناسيدر آ

و عوامل را  ن منابعيتوان ايپرداخته شده است که م يگرياست، به منابع و عوامل د

-ين منابع مطرح شده مياست محرز شدن رابطه ب يهيبد .ن نموديير تبين زيل عناويذ

 :ت افراد باشديدر موفق يرگذاريتأثمهم و  يتواند در بردارنده اشارات کاربرد

 د به خداوند متعال:يام -1

« عسبى»و « رجباء»موضوع اميد در بسيارى از آيات قرآن کريم با مشبتقات وايه  

است که موجبب  يزيگمان به وقوع چ يدر لغت به معنا «رجاء» شده است. فرح

 (.19 :1333،ي)مصطفو گردديمر يد، تعبيبه ام آناز  يباشد که در فارس يخوشحال
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 يخودکارآمد يعنوان عامل بهبودد بهيم به بحث اميکه در قرآن کر ياتياز آ

. 13زمر/ ، 31يوسف/ ، 114ود/، ه144نساء/ ر را نام برد:يات زيتوان آيح دارد ميتصر

 :ميپرداز يمه يآ کيبه ات مذکور يان آياز م

اللَّهَ ذَغْفِرُ الذُّنَُْب جَميعاً إِنَُّه هَُْ  آنأَنُْفسِهِمْ لا تَقْنَطُْا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ  َُلْ ذا عِبادِيَ الَّذذنَ أَسْرَفُْا عَلى»

 معناى انتظار حصول خير و ميل بدان است به« رجاء(. »13زمر/ ) «الْغَفُْرُ الرَّحيمُ

دوار يند را داشته باشد امين امور خوشايکه انتظار ا ىشخص (.34: 1333مصطفوى، )

انع ابد و با مويدست  هاآن خود به يهاييه بر باور به توانايبا تک دنکمىتلاش و  بوده

رد، د دايام آن بهزى که انسان مؤمن ين چيندتريکند. خوشامبارزه مى هاآن به حصول

مان يدن به رضاى پروردگار و لقاى اوست و چون به رحمت و مغفرت خداوند ايرس

و  کندتلاش مى آنپرورد و براى تحقق د را در دل خود مىين اميطى ايدر هر شرا دارد،

دوار است که مشمول مغفرت خداوند واقع شود و يهم ام باز کار باشد،حتى اگر گناه

 دا کند.يها را پق جبران کاستىيتوف

توحيدي، اميد تحفه الهي است که چرخ زندگي را به گردش  ينيبجهاناز نظر 

در . کنديمرا پرشتاب  انسان يهاييباور به توانا و انگيزه، دارد و موتور تلاشمي وا

نقش  ،سبحاني نيا) رسديمرفته شود، دوران خمودي او فرا اميد از انسان گ که يصورت

بخشد و هنگام هجوم مشکلات، يانسان معنا م يد، به زندگيام(. 133١ ،اميد در زندگي

 يسردأس و دلي يلايکند و مانع استيم يريانسان جلوگ يروان ياز فروپاش مات،يناملا

هرگز شود چرا که يفش ميات عملکرد او نسبت به وظيفيکاهش کن مانع از يو همچن

و  يمشکلات زندگ يهايکيابد و همواره در عمق تارييخود را در بن بست نم

اخلاق در  مصباح،) کنديمخود حرکت  يش رويپ ييروشنا يسومات روزانه، بهيناملا

بهبود  رمز و محرك زمانى د،يام که است ضرورى نکته نيا تذکر .(444 :1333 قرآن،

 ها باشد.ييو اتّکا به توانا قيدق يزيربرنامهاراده،  با تلاش، همراه هک است عملکرد فرد

http://marifat.nashriyat.ir/node/2255#_edn1
http://marifat.nashriyat.ir/node/2255#_edn1
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 نخواهد شيب ت، سرابىيگر موفقيد يو به عبارت بهبود عملکرد فرد صورت، نيا ريغ در

به  کند.يخود را زائل م يهاييأس باور انسان به توانايد توجه داشت يبا ياز فرف .بود

 يرحمت الهبه  بودن دواريام خداوند متعال دارد، که باور به يشخصل نگارنده، يتحل

دهد. يسوق م اشفهيظاو را در جهت انجام و و باوررو محرکه است يسان نش بهيبرا

شود. يم يدرون يدر فرد است، سبب آشفتگ يمنف أس که بوجودآورنده ح،ّيشه ياند

گرفته و کم خود را دست يهاييف، تواناي، فرد در انجام وظاين حالتينچجه يدر نت

وجود  يتيکه بر سر راه ترب ياز مشکلات مهم د.يآين ميياش پايانتظارات خودکارآمد

 ژهيوبهکار در اثر اعمال بد گذشته است. ن فرد گناهييپا يدارد، احساس خودکارآمد

شود که يوسته در نظر انسان مجسم ميپ)باور( ن فکر ين باشد ايکه گناهان سنگ يزمان

تواند ي، چگونه مبازگرددر دهد و به راه خدا ييخود را تغ ير فعلياگر بخواهد مس

سطح  يراهکار، ارتقا ين گذشته را جبران کند. در فرهنگ قرآنيت سنگيمسؤل

 يکه درهانيکند به ايب مين صورت که او را ترغيکار است بدفرد گنه يخودکارآمد

باز است. خداوند  يتير مسؤلو با هرگونه با يطيهر انسان در هر شرا يبر رو يلطف اله

را  هاآنخود دعوت کرده و  يسوکاران را بهان، گناهيف بيه با تمام لطاين آيمتعال در ا

بر اساس تعاليم قرآن و  توانند گذشته خود را جبران کنند.يدهد که ميد ميباور و ام

ه هرک، بم که يفراموش نکنکمال است،  يسوبهروايات اميد، عامل حرکت انسان 

 .کوشدمى آنچيزى اميد داشته باشد، براى رسيدن به 

 :يب الهيق و ترغيتشو -2

. از منظر قرآن است يگر از منابع خودکارآمديد يکي يب الهيق و ترغيتشو 

 ،133، آل عمران/ 111و  11١، بقره/143بقره/از:  اندعبارتاست  آند يکه مؤ ياتيآ اهمّ

-ينمونه ذکر م عنوانبهه يآک يات، ين آيان اياز م. 34فصلت/ ، 1١4/انعام ،9مائده/ 

 گردد:
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ماواتُ وَ الْدأَرْضُ أُعِددَّتْ لِلْمُتَّقِدين وَ سارِعُْا إِلدى» هَا السدَّ آل ) «مَغْفِدرَةٍ مِدنْ رَبِّکُدمْ وَ جَنَّدةٍ عَرْضدُ

ننده کائنبات و عبالم ببه اسبرار يکه خود آفر بخشيهستو  يتعال خداوند (.133عمران/

ه انسبان دارد کبه يبمتعال اهبدافل به ي، جهت نيناب يهاوهيباشد، شيمت يبشر يوجود

و  يدرون يهاق، رغبتيتشو .است يق در مقابل فضائل اخلاقيوه ها، تشويش آناز  يکي

 يه او را ببرايبزد و روحيبانگيمورد نظر برم تيمسئولف و يوظاانجام  يفرد را برا باور

انجبام  ينبه ببرايزم، کوکباريق نيبا تشو د.کنيت ميسته تقويشا عملکردش گرفتن يدر پ

خداوند متعبال  شود.يمناروا کاسته  يل به انجام کارهايتر و از تماآماده ستهيشا يکارها

 يهاز سر رحمت، لطف و مهرباني خويش، اشتياق فراواني نسببت ببه بازگشبت و توبب

بقه معنوى کبرده در اين آيه کوشش و تلاش نيکوکاران را تشبيه به يک مسا بندگان دارد.

فرمايبد: ببراى هاى جاويدان بهشت است و مىآمرزش الهى و نعمت آنکه هدف نهايى 

در حقيقت قرآن در اينجبا از يبک نکتبه  رسيدن به اين هدف بر يکديگر سبقت بگيريد.

روانى استفاده کرده که انسان براى انجام دادن يک کار اگر تنها باشد معمولاً کار را بدون 

هبم دهد، ولى اگر جنببه مسبابقه ببه خبود بگيبرد، آنفور عادى انجام مى سرعت و به

تعيين شده، تمام نيرو و انبريى خبود را ببه کبار  آنزه با ارزشى براى ياى که جامسابقه

و  يرازي)مکبارم شب تبازدهبدف پبيش مبى يسبوبهگيرد و با سرعت هر چه بيشبتر مى

ببه  يابيدر دست ، فرد رازانندهيبرانگ و مثبت يهاگفته (.13١١:91تفسير نمونه،  ،ديگران

ببه فبرد  ه،يبن آيبخداوند متعال در ا يق کلاميتشوگر يد به عبارت. کنديمکمک  هدف

خود را کنار بگذارد و تمرکز خبود  يهاييد نسبت به توانايکند که شک و ترديکمک م

ود شبيمب يمنتهب يکبه ببه رسبتگار ياله يتقوا و کسبتوبه نمودن را بر تلاش جهت 

 آنمودن يشتر انسان در پيک، سبب آمادگى بيق در برابر انجام کار نيتشو .ديمعطوف نما

راه خطبا  آنفر در قبال انجام کار بد، موجب دست برداشتن انسان از يز کيو ن ر شدهيمس

 گردد.مى

 به خداوند متعال: نمايا -9
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و  يناختش است: ميقابل تقسبه دو شاخه  است که يآثار يمان به خدا دارايا

من ظاهر ؤم يگر در رفتار شخصيد يده و بعضيدر عق آناز آثار  يبرخ يعني .يرفتار

 يداراباورمند به اعتقادات راسخ، ، قدرتمند، يک انسان قويگردد و در مجموع از او يم

ها و آرمان، مان به خدا مقاصديا سازد.ينه و آرامش و بدون دلهره و اضطراب ميسک

است  يت و خودخواهيزه بر محور فرديعت و غريرا که به حکم فباز ما  ييهاخواسته

و  يبه ما بر محور عشق و علاقه معنو ييهارد و در عوض مقاصد و آرمانيگياز ما م

 يمودن راه بسويها و در پدن انسان به مقاصد و آرمانيدهد و در رسيبه ما م يروحان

، به يو ينيبجهانو  يمکتب فکربه  يمان هر فرديا .دهديمقاصد و اهداف مدد م آن

در  ين عامل در استقامت و عملکرد راسخ اوست. به هر اندازه فرديترفور قطع، مؤثر

تر اش موفقفهيتر باشد، در عمل به وظداريتر و پاخود محکم يد و باورهايمان به عقايا

 است.

السَّماواتِ وَ الْأَرِْض َلنْ نَدْعَُْا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ َُْلنا  َُلُْبِهِْم إِذْ َامُْا فَقالُْا رَبُّنا رَبُّ وَ رَبَطْنا عَلى»

 تَر هؤُلاءِ ََْْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آِلهَةً لَْْ لا ذَأْتُْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ* إِذاً شَطَطاً

تَزَلْتُمُْهُْم وَ ما ذَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ ذَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ وَ إِذِ اعْ* عَلَى اللَّهِ كَذِباً

در  جوان ي(. اصحاب کهف تعداد14،11،1١)کهف/ « رَحْمَتِهِ وَ ذُهَيِّئْ لَکُمْ مِنْ أَْمرِكُمْ مِرَفقاً

را که  يکرد و هرکسيها مبودند که مردم را مجبور به پرستش بت يزمان پادشاه

-يم يمخف يحکومتمان خود را از دستگاه يکه ا هاآنرساند. يکرد، به قتل مياجابت نم

مخالفت با  يهايتحمل سخت يينکه توانايراهشان و ا يدرستبهکردند، باور داشتند 

 شيد پينکه در راه اعتقاد تا آنجا بايظالم زمان خود را دارند. باور به ا يدستگاه حکومت

جامعه، از جامعه خارج شده و در انتظار  يرش از سويرفت که در صورت عدم پذ

م يو هرگز تسل که از خود داشتند به غار پناه بردند يباورن يرحمت خداوند بود. با ا

امه فبافبايي ايمان را اين گونه تعريف نموده است: علّ نشدند. يظلم دستگاه حکومت

من اشتقاق يافته، أاعتقاد در قلب، و اين کلمه از ايمان عبارت است از جايگزين شدن »
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ايماني که آورده است از شک و دودلي که آفت ايمان است امنيت  به سببگويا مؤمن 

 (.41 :1393القرآن، ريتفس فى زانيالم فبافبايي،) شودبخشيده مي

 ن موضوع اشاره شده است.يز به اين 12١، 121، 122، 121آيات  اعرافدر سوره  

 نذارا -4

مطرح شده  آندر  ياز منابع خودکارآمد يکي عنوانبهکه انذار  ياتياهم آ

 ات:ياز آ يکيشرح  و اّما 24انشقاق/ ،3جاثيه/ ،1حج/ ، 34توبه/ ،21عمران/آلاست: 

ببر  انسبان يشناختروان ساختار(. 34)آل عمران/ « وَذُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفِ بِالْعِبَادِ»

 اجتنباب ضبرر از و بببرد سبود که دارد دوست« خود»اين  .متمرکز است« خود» محور

 کيفبر و پباداش از مبردم که شودمى موجب السلامهميعلپيامبران  انذار ورزد. بشارت و

جايگباه و نقبش انبذار و تبشبير در نظبام  ،شباملى)گردند  خودآگاه رفتارهاى بر مرتبط

 تبأثير ها تحتقالب کليه در انسان رفتار ،يمنظر روانشناس . از(1319:3 ،تربيتى پيامبران

 موجبب که فرايندى عنوانرا به« انگيزش» وايه معمولاً شناساننروا .است انگيزشى نظام

 از آگاهى(. 1911:2)بال  نماينديم تعريف شود،يم رفتار احياى و هدايت برانگيختگى،

-ببه اسبت، رفتبار يک منفي يا مثبت امديپ از حاکى که دريافت خبرى يا کيفر و پاداش

قبرآن  از يآيبات (.4ن: يشيپ) شودمى گرفته نظر در انسان رفتار در انگيزشى عوامل عنوان

و  فيوظبا سبوىببه مبردم ببرانگيختن ببراى عمده عامل دو عنوانبه را «تبشير و انذار»

 بايد تبشير و اراند. لازم به تذکر است که انذ کارها برشمرده برخى از آنان دادن اجتناب

کباربرد  تنيبدگى درهم يا تناوب شوند. لزوم گرفته به کار هم با همراه يا متناوب فوربه

 يبک متفباوت هاىوضعيت يحت اي و فردي يهاتفاوت تواند براساسمى تبشير و انذار

 و احيا را مثبت رفتارهاى و کند محو را نابهنجار رفتار که اىگونهبه شود. تبيين شخص

 بر مقدّم بشارت آمده هم کنار در عنوان دو اين که مواردى غالب در البته .نمايد تتقوي
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 ابزار عنوانبه الهى کتاب در برابرِ بشارت دو حدود در انذار کاربرد است. شده ذکر انذار

 هبانفبوس انسبان در آن ترعمومى و بيشتر تأثير نشان از ، خودالسلامهميعلپيامبران  کار

همان: )شود مى اخلاقى محسوب مکارم به آراستگى و بد صفات و اعمال از پرهيز براى

 در دو شيوه اين که سازدمى خافرنشان تبشير و انذار تفسير فبافبائى )ره( در علّامه(. ١

 نظبام تأثير تحت که است معمولى اشخاص براى انگيزشى ابزارهاى مؤثرترين حقيقت،

 (.121 :1393 القرآن، ريتفس فى انزيالم فبافبايي،) باشدمى عادى انگيزشى

دهد و دن کسي نسبت به امري است که در آينده رخ مينمو انذار به معني آگاه

 بيبغر يفب المفبردات ،ياصبفهان راغبب) دزجر و عبذاب او خواهبد ببو يمايه

 يختگيبرانگ تر حاليفرد تحت تأث، «انذار»تعريف (. با توجه به 223: 1423القرآن،

از زجر و  ييرها يشود برايت مين باور در او تقويجه ايرد، در نتيگيقرار م يمثبت

گبردد، يش مقبدّر مبينبده ببرايفبه در آيح وظيکه به جهت عدم انجام صح يعذاب

انجام دهد. امبام صبادق  يخوباش است را بهکه به عهده ييهاتيمسئولف و يوظا

کبه از  يترسبد و کسبياز او مب شناسديمکه خدا را  يکس»: نديفرمايم السلامهيعل

: 13١1 ،بحارالبانوار ،يمجلسب) «دهبديز ميا پرهيترسد، نف، خود را از دنيخدا م

31١.) 

 توكل: -1

از « توکبل»را يبو اعتماد بر لطف اوسبت، ز منظور از توکل سپردن کارها به خدا

هى يگبرى کبردن اسبت، ببديل نمودن و اعتماد ببر ديبه معنى انتخاب وک« وکالت» ماده

ل احسباس تر داشته باشد شخص موکّبشتر و آگاهى فزونيى بيل تواناير وکاست هر قد

 ،ش نامحبدود اسبتاييان و توانبايبپاو از آنجا که علم خدا ببى کندشترى مىيآرامش ب

-العادهاحساس آرامش فوق ش بايهاييباور به توانا کندهنگامى که انسان توکل بر او مى

در برابر مشکلات و حوادث ل ين دليبه هم، کردهدا يش پيدهد افزايکه به او دست م يا



 

 

611 
 

بررسي تطبيقي خودکارآمدي از ديدگاه قرآن و روان شناسي
 

در انجام وسته راه خود را يند و پيبنمى بستبنها خود را در ير سختو د شودمقاوم مى

 دهد.ادامه مىاحسن  به نحوفه خود يوظ

ب يبببا توجبه ببه ترت. م به بحث توکل پرداخته استيدر قرآن کر يات متعدديآ

توکبل را در  مسبئله ،امبر اسبلاميبه اسلام تا پيوح علا از حضرت نيخى سرگذشت انبيتار

، 129 توببه/ از: انبدعبارتات مبورد بحبث يبآ .گرفبتزندگى آنان مورد بررسى قبرار 

 .3هيفلاق/ آ، 12م/ يابراه ،١1وسف/ي ،33، هود /1١هود/  ،34ون،/ ي ،11/ون،ي

را ان امبريبتوکبل در زنبدگى پ مسبئله ،ات مبذکوريبمجمبوع آ يينها يبندجمع

ات يباست کبه در آ آناز  يحاکو دهد مورد بررسى قرار مى يمنبع خودکارآمد عنوانبه

 هباآنن صفات يکى از بارزتريعنوان به« توکل»ا، صفت يخ انبيژه در تاريود، بهيقرآن مج

اى ببزرگ الهبى درخشبش يبتوکل در زنگبى انب مسئلهشود. خ مشاهده مىيدر فول تار

ر سبپر توکبل يبشه در برابر مشکلات فاقت فرسا خود را زيهم هانآاى دارد، العادهفوق

شبان کبه ببه عهبده يافبهيوظ در انجام هاآنت يموفقل مهم يکى از دلايو  دادندقرار مى

انسانى که بر خدا توکبل دارد هرگبز  رايزلت اخلاقى بوده است. ين فضيهم وجود بوده،

ان او يبپاخدا و علم و قدرت بى کاى لطفکند بلکه به اتّاحساس حقارت و ضعف نمى

سازد. هرگباه وس نمىيأهاى مقطعى او را مند و حتى شکستيبروز و فاتح مىيخود را پ

روبخش و يبن، نيدآفريبن اميقياده شود به يح کلمه در جان انسان پيتوکل به مفهوم صح

 است. ، بهبود عملکردآنبه تبع  و انسان يهاييو باور به توانا ت ارادهيباعث تقو

 دعا: -1

خود با صبدا و  يسوبه يزيل ساختن چيما يبه معناو « د ع و» يهشيدعا از ر

 (219 :13١2 ،، اللغةييمعجم مقا ابن فارس،) کلام است
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ح دارد يهستند که تصر ياتياز آ 11غافر/ ،١2، نمل/ 11فرقان/ ، 33/انبيا ،13١بقره/

ن بحث به شبرح يد ايمؤ نوان مثالِعبه ياهيجهت بهبود عملکرد فرد است. آ يدعا عامل

 شود:ين ميير تبيز

ط دعا، يشرااز (. 11فرقان/ « )َُلْ ما ذَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَْْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَْْفَ ذَکُْنُ لِزاماً»

 بستن حداکثر تلباش و کوشبش به کارتقاضا از خداوند متعال و  يآماده کردن روح برا

صراحت آمبده اسبت کبه ات بهيااست. در رو و استعداد انجام کار يين تواناضمن داشت

ش يکنبد و ببه دعبا متوسبل شبود، دعبا يتواند، کوتاهيکه م ياگر انسان در انجام کار

 سبت، انسبانا خبدا و انسبان انيبک تعامبل دو فرفبه ميروند دعا  شود.يمستجاب نم

و  هبايديبناامرا خداونبد، يبز هبد.ديرا رشبد م انسان باورخواند و خدا يم ش رايخدا

باور و  نمودهبرفرف خواند يکه او را م يابندهده شده به دور وجود يچيپ يرهيت يابرها

تقويت و اسبتقرار ايمبان دعا با  .اندرسيمو کمال  ييرا به روشنا شيهاييبه توانا انسان

مقاومبت در ببه انسبان قبدرت شبده و  اميد در انسانباور و دميدن روح  سبب ،در دل

م نقل شبده اسبت مکرّ ينباز  .دهدرا مى فيمواجه شده در انجام وظاهاى مقابل چالش

کبنم نى را به شما معرفى ااسلحها يآ ؛«الا ادلّکم على سلاإ ذننيکم من اعدائکم: »ندکه فرمود

«. تددعْن ربّکدم باللّيدل و النّهدار فدانّ سدلاإ المدؤمن الددعاء» ؟!ى نجبات شماسبتکه مايه

، ي، اصول کبافينيکلرا اسلحه مؤمن دعاست )يد زيردگارتان را در روز و شب بخوانپرو

1311 :4١3.) 

 توبه -7

 يالمفردات فب ،ياند )راغب اصفهانرجوع کردن از گناه گرفته يبه معناتوبه را 

کبه در اصبل،  ديآيم به دست ،ابن فارساما با تأمّل در کلام ؛ (1١: 1314القرآن،  بيغر

: 13١2اللغبة، ،ييطلق رجوع کردن است )احمد ابن فارس، معجم مقبا، م«توب» يمعنا

311). 
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فبرد اسبت  يمثبت در ارتقا خودکارآمد يدارد توبه عامل حيکه تصر ياتيآ اهم

، 144، توبببه/14، انعببام/39، مائببده/1١، نسبباء/39، آل عمببران/1١4از: بقببره/ انببدعبارت

. 3، تحبريم/21/شبوري ،12ت/، حجبرا31، نور/14 و 11، فرقان/32، فه/12،١1،94هود/

 :شوديمنمونه ارائه  عنوانبه کورمذ اتياز آ هيآ کيشرح  نجايدر ا

آيبا در »(، 14 هي)مائده/ آ« فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ أَ»

از او درخواسبت کننبد و خدا آمرزنده و مهربان است به درگاه خدا توبه نمبى که يحال

 ديبتأکر انگيبکبه ب يها را با استفهام انکبارخداوند انسان هيآ نيدر ا«. کنند؟آمرزش نمى

 ميو ببا ذکبر دو صبفت غفبور و رحب ديبنمايتوبه و استغفار دعوت م يسو¬است، به

توببه و  يسبوبه ديتا شا دينمايم کيبه انجام توبه را تحر هاآنبودنش، عوافف و باور 

و در پرتبو توببه ببر کمالبات و  نديوت و با آب استغفار، گناهانشان را بشواستغفار، دع

 دگرگبون را کار¬آنچنان انسان گنه يقيخالص و حق ي. توبهديزافيخود ب يفضائل انسان

(. 344 :133١ ،يگناه شناسب ،ياشتهارد ياصلاً گناه نکرده است )محمد ييکه گو کنديم

نکبرده  ياست کبه گنباه آنتوبه کننده از گناه مانند » فرمود: السلامهيعلچنانکه امام باقر 

که انسبان موجبودي مبادي ببوده و در  نجااز آ(. 431: 1311 ،ياصول کاف ،ينياست )کل

 و گبردد¬مبي ييهبا¬درون او غرائز گوناگوني نهفته اسبت، در زنبدگي دچبار لغبزش

. اسبت اشبتهگذ بباز توببه نبام به را دري انسان هايروي کج جبران براي کريم خداوند

را از  شبمارييب يهبا¬انسان که است اميدبخش ايوسيله و جبراني راهي توبه بنابراين

افرادي که از فريبق  بساچهدارد. سقو  در وادي يأس و نااميدي و هلاکت نگه مي طرخ

اند. توبه نوعي بازگشت از اي روشن مبدّل نمودهتوبه، گذشته تاريک خويش را به آينده

 اي روشن و نيک است.بد و حرکت به فرف آينده گذشته سياه و
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 جهينت

کار و  آنانجام  طيهمواره با فراهم بودن امکانات و شرا يکارآمددخو

 ي. با بررسهاستيتحمل سخت ،يکارآمددخو يبلکه لازمه ابدييتحقق نم ت،يمسئول

 ميابييدرم اندافتهيدستبزرگ  يهاتيکه به موفق ييهاقرآن در مورد انسان يهاداستان

 وسفيهمراه بوده است. داستان  هايسخت باتحملغالباً  تيبه موفق يابيکه دست

 همسر کهف، اصحاب فرعون، و سحره ،آل فرعونو  السلامهيعل ي، موسالسلامهيعل

 نيا يايکه گو اتياز آ ياست. تعداد ليقب نياز ا هاالسلاميعل ميمر حضرت و فرعون

و  11١از: بقره/ اندعبارت هاستيتحمل سخت ،يکارآمددخو يلازمه يعنيمطلب است، 

. فلسفه 31، احقاف/34، فّصلت/12/مي، ابراه13١، آل عمران/14١، آل عمران/ 113

 ساختن مندتوان يکه خدا بر سر راه انسان قرار داده است برا ياز مشکلات يوجود بعض

 بامطالعه. سازديمحکم م يو روح يرا از نظر جسم يمشکلات، آدم رايز است انسان

 يصبر و استقامت بر قلّه نيهم جهيدر نت هاآنکه  ميابييدرمبزرگ  يهاانسان يزندگ

ها را سر راه رشد دادن، انواع مشکل يسخن، خداوند برا گري. به ددنديعظمت رس

مشکلات  راي. زديدست و پنجه نرم کند و رشد نما هاآنتا با  دهديانسان قرار م

 هاآناز  و کننديکه در رفع مشکلات مبارزه م يهستند و کسان يو تعالرشد  سازنهيزم

که خدا  يياستعدادها ها،يبا سخت ييارويهستند. پ، در رو روزيقطعاً پ رند،يگيعبرت م

 شيخو يهاييو لذا قدم اول در حل مشکل، باور به توانا شوديبه انسان داده شناخته م

که افراد موفّق، با تلاش، پشتکار  شودياستفاده م قرآن اتيمشکل است. از آ آندر رفع 

و  کننديعبور م يشده، به راحت رشانيگ بانيکه گر ياز مشکلات ها،يسختو تحمل 

باور به  ت،يبه موفق دنيرس يکه لازمه دانندي. آنان مداننديشان، نم يرا از رو يروزيپ

در پرتو تلاش  هايسخت تحمل زيمشکلات و ن حلدر  شيخو يو استعدادها هاييتوانا

 ت.و پشتکار اس
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 فيبن حنمعروف به عثمان  يدر نامه السلامهيعل يرابطه، حضرت عل نيهم در

 باريتر و درختان کناره جوشان سختچوب ،يابانيدرختان ب ديآگاه باش: »ديفرمايم

آتش چوبشان  شونديم رابيکه با باران س يابانيتر است. درختان بشان نازكپوست

 يتمام يبا بررس .(111: 1331البلاغه، نهج جمهتر ،ي)دشت« تر استورتر و پر دوامعلهش

 عنوانخود به يهاييکه قرآن به باور انسان به توانا ديمشخص گرد ميقرآن کر اتيآ

خدا و  اتيرا با توجه به عنا آنکمال توجه کرده است اما همواره  رياصل در مس کي

 .دينماياو مطرح م داتييتأ

-ي، ميرامون خودکارآمديپ يحوزه روانشناس در شدهمطرحمباحث  براساس

ن در يده است. ايقلمداد گرد ياکتساب ياصهيخص يجه گرفت که خودکارآمديتوان نت

و است  خودکارآمد ي، موجوديو ذات ياست که از نگاه قرآن، انسان به فور فطر يحال

ن باور به يت انسان وجود دارد اما آنچه ابزرگ در ذا يهاتيانجام مسئول ييباور به توانا

 است. يرونيو ب يط عارضيامل و شراکند عويا نابود ميف يت، ضعيرا تقو ييتوانا

 :گردديشنهاد ميان، پيدر پا

 يترابعاد گسترده يدارا يخودکارآمد يقرآن يسازنکه مفهوميبا توجه به ا. 1

ت يو تقو يريگاسان به منابع شکلباشد، روانشنيم يشناختروان يسازنسبت به مفهوم

-ن مفهوميرسد اينظر م ند، چرا که بهيز توجه نمايم نياز منظر قرآن کر يخودکارآمد

کتاب  عنوانبهبوده و قرآن را  يشات مذهبيگرا يکه دارا يرانين ايمراجع يبرا يساز

 برخوردار باشد. يبالاتر ييکارادانند از يخود م يآسمان

هستند  يد، موضوعاتيکه به باور مؤلف ذکر گرد يودکارآمدخ يمراحل ارتقا .2

قلم  ين موضوع کاربرديرامون اينده بخواهند پيکه در آ يپژوهشگران و محققان يکه برا

 کار دارد. يند جاينما ييافزا
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اشارات  دربردارنده توانديمم( يکر منظر قرآن)از  شدهمطرحن منابع يرابطه ب. 3

 يراهکارها توانيم آن يشرفت افراد باشد و بر مبنايدر پ يرگذاريمهم و تأث يکاربرد

 .آوردشرفت را فراهم ياساس بتوان ارتقاء سطح پ آنرا ارائه داد که بر  يسودمند يعلم
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