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 چكیده

 رشههد، مبتنههي بههر  فدههره در  ههه  هههای تههالش و شههناختي روان نیازهههای از خههودانگیختگي يهها درونههي انگیههزش زمینههه و هههدف:

  ،برنهد  خهود مهي    درونهي  چهالش  از کهه  لهذتي  و عالقهه  خهاطر  بهه  باشهند  انگیهزه  درونهي، بها   صهوره  به افراد وقتي. شود مي حاصل

لههذا هههدف از ايههن تعیههین و مقايسههه    .نماينههد مههي رفتههار  انگیههزه ايههن اسهها  بههر و کننههد خههام مههي  هههای فعالیهه  بههه اقههدام

 خودانگیختگي از ديدگاه  قرآن و روانشناسي بود.

 

بهها مدالعههه  ايههنانجههام شههد.  0900الهههههدر س ای بهها روش کتابخانهههههه تحلیلههي،  توصههی ي بههرای انجههام ايههن مدالعههه روش بررسههي:

  ای قرآن پژوهان و روانشناسان به تدبیق و تدوين  مباحث  پرداخته اس . های مشاوره است اده از ديدگاه
 

 وسههیله بههه عمههدتاً کنههد احسهها  کههه شههود مههي خههال  خیلههي زمههاني فههرد، دهههد مههي افههزايش را خالقیهه  درونههي انگیههزش ههها: يافتههه

 پیشههرو و آل ايههده  امعههه کههه آنجههايي بیرونههي.  از فشههارهای  بهها نههه دارد تكلیهه  خههود چههالش و رضههاي  خشههنودی، عالقههه،

 باشههند، مههي  خههود هههای مسههلولی  انجههام بههرای درونههي هههای انگیههزش دارای  ايگههاهي هههر در افههراد آن در کههه اسهه  ای  امعههه

 . گردد مي روشن افراد در خودانگیختگي تو ه به اهمی 

 

هرچنههد در  داشهته اسه ،  بههر انگیهزش درونهي ت کیهد    قهرآن و روانشناسهي   دهههد کهه ههر دو حهوزه     مهي  نتهاي   نشهان   گیهری:  نتیجهه 

در باشههد.  گیههری زيههر بنههای بحههث انگیههزش مههي  هههای قابههل انههدازه حههوزه روانشناسههي عوامههل مههادی و فیزيولههوصيكي و شههاخ  

و   محههر انگیههزش، انگیههزه، نیههاز،   ؛هههای اختصاصههي از قبیههل  صههوره م ههاهیس و سههازه  روانشناسههي م هههوم خههودانگیختگي بههه 

 هدف به کار رفته اس . 
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 مقدمه

 نیازههای  از خهودانگیختگي  يها  دروني انگیزش

 مبتني بهر  فدهره در  هه     های تالش و شناختي روان

درونهي،   صهوره  به افراد وقتي. شود حاصل مي رشد،

 چهالش  از کهه  لهذتي  و عالقهه  خاطر به ،باشند انگیزه با

 خهام  ههای  فعالیه   بهه  اقهدام ، برنهد  خهود مهي   دروني

 ايهن . نماينهد  مهي  رفتهار   انگیزه اين اسا  بر و کنند مي

 روی بیرونههي عههاملي دلیههل خودانگیختههه بههه  رفتههارِ

 متههون در ديگههری تعههابیر بهها اصههدال  دهههد. ايههن نمههي

چهون ايهزا ،    ههايي ههس   واصه ،شود مي ياف  نیز  اسالمي

 (.0الهام و شاکله از  مله اين تعابیرند)

 خالقیهه ، اسههتقام ، چههون هههس هههايي ويژگههي

 ن هه ، عههزه شهادابي،  خودشههكوفايي، ذهنههي، سهالم  

  و م ههوم  در  افهزايش  در فهرد  توانهايي  عالي، روابط

 از افسهردگي  و اضهدرا   عهدم  يهادگیری،  عالي کی ی 

توانهد مهدن ر    مي که اس   خودانگیختگي منافع و فوائد

 ضرورهِ تو ه به خودانگیختگي هر فردی قرار بگیرد.

 درونهي  انگیزش پیامدهای و نتاي  بر مبتني توان مي را

 او اسهتقام   باشهد،  بیشتر فرد انگیزش چه هر .دانس 

و اين امر  بود خواهد بیشتر دهد، مي انجام که کاری در

 کهه  اسه   ای کننهده  کنترل نيبیرو رويدادهای برخالف

 تحه   فهردِ  کهه  طهوری  به کنند، مي تضعی  را خالقی 

 يها  گرفته قرار تحكس مورد شود، مي ارزيابي وقتي ن ر،

 ماهرانههه اش، عملكههرد مقابههل در پههاداش دريافهه  بهها

 .(0)يابد مي کاهش وی خالقی 

شناسي به من هور بررسهي علمهي     پیدايي روان

تهری بهرای بررسهي     رفتار انسان، سرآغاز روش من س

کهه علهس    0710های رفتار انسهان بهود. از سهال     انگیزه

گهذاری شهد، بخهش قابهل      شناسي ت سی  و پايهه  روان

تو هي از آن در ارتباط مستقیس بها مسهلله انگیهزش و    

 بر رفتار انسان قرار داشته اس . شناخ  عوامل مؤثر

خاصهي   ۀشود که افراد هر يک بهه شهیو   وقتي ديده مي

چهه چیهز   »آيهد کهه:    اين سؤال پیش مهي  ،رفتار مي کند

آيها  « »شود که افراد بدين گونهه رفتهار کننهد     باعث مي

رفتار انسان تح  ت ثیر عوامهل درون فهردی اسه  يها     

چهه  »، «که عوامهل محیدهي آن را شهكل مهي دههد       اين

شود برخي افراد بها  هدي  و تهالش     عواملي باعث مي

ای به کهار   در حالي که ديگران عالقه ،بیشتری کار کنند

 (.  6«)شوند  ندارند و زود از کار خسته مي

 فهرد  در خودانگیختگي ايجاد چنین ضروره هس

 و  نتهاي   بهر  مبتنهي  تهوان  مي را با  اين در پژوهش و

 فهرد  انگیزش چه هر دانس . دروني انگیزش پیامدهای

 دههد،  مهي  انجهام  که کاری در او استقام  باشد، بیشتر

 افهزايش  را خالقیه   دروني انگیزش بود. خواهد بیشتر

 کند احسا  که شود مي خال  خیلي زماني دهد. فرد مي

 چهالش  و رضهاي   خشهنودی،  عالقهه،  وسیله به عمدتاً

 انگیزه وی به بیروني، فشارهای  با نه دارد تكلی  خود،

 پیشهرو  و آل ايهده   امعه که آنجايي از ،اس  شده داده

 دارای   ايگهاهي  هر در افراد آن در که اس  ای  امعه

 خهود  ههای  مسهلولی   انجهام  برای دروني های انگیزش

 در خهودانگیختگي  افهزايش  و ايجهاد  اهمیه   باشهند،  مي

 ديني روحیه فراگیری به تو ه گردد. با مي روشن افراد

 از خهودانگیختگي  ايجاد راهكارهای تل یق ما،  امعه در

  .(9)رسد مي ن ر به ضروری روانشناسي و قرآن من ر
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و   ها واصه ای بررسي مقايسه در صدد پژوهش اين      

 در آن مثبه   اثراه مرتبط با خودانگیختگي و  تعاري 

 پهژوهش  اصهلي  مسه له  بهه  تها  باشهد  انسان مي و ود

 روانشناسهي  و قهرآن  در انگیختگي خود: که دهد پاسخ

ايهن  از ههدف  لذا  ها و تشابهاتي با هس دارند  ت اوه چه

ههای ايجهاد خهودانگیختگي     تقوي  راهتعیین و پژوهش 

آل و خهال    در افراد برای رسیدن به يهک  امعهه ايهده   

 باشد.  مي

 

 روش بررسي

بهها روش ههه تحلیلههي،   ايههن مدالعههه توصههی ي  

پهژوهش بها   ايهن  انجام شد.  0900در سال ای  کتابخانه

بههها اسهههت اده از  تهههدوين شهههده وای  روش کتابخانهههه

ای قرآن پژوهان و روانشناسان به  های مشاوره ديدگاه

تدبیق و تدوين  مباحث  پرداخته اسه . بهرای رعايه     

بهها ح هه    محقههق تههالش نمههوده  مالح ههاه اخالقههي  

داری و اسههت اده از منههابع دسههته اول بههه تبیههین  امانهه 

اسه    اسپانتیوزتر مه گي خودانگیخت. بپردازدمباحث 

 معهادل  و دارد اشهاره  خودانگیختهه که به عمل آزاد يها  

 در بههار نخسههتین کلمههه ايههن. اسهه  اکههوصن آن يونههاني

 کهه   هايي . اسه   آمهده  دموکريتهو   آثهار  از ای قدعه

 ت كّهر و  ت مّهل  از کهه  ای  ساده اعمال» به خودانگیختگي

 در افالطههون .اسهه  شههده تعريهه « انههد نشههده حاصههل

 کهه  انگیزشي برای ای زمینه را خودانگیخته کراتیلو ،

 آن سوفیسه   در .کند مي تعري  باشد، اراده با مدابق

 مدر  بخشد، مي هستي که حیاتي نیروی صوره به را

کلمهه   بها  چنهین  هس خودانگیخته التین م هوم(. 0)کند مي

. اسه   رفتهه  کهار  بهه   يمعنه  يهک  بهه  خهودآيین  يوناني

 و ذاتهي   نهبش  کهه  اسه   چیهزی »معنهای  به خودآيین

 يهک  مداخلهه  کهه  اسه   عملي که حالي در «دارد دروني

 را خهودآيین  واصه ارسدو. گیرد مي فرض پیش را عامل

 در را اکهوصن  واصه و طبیعهي  فلسه ه  در خام طور به

 تنها را خودآيین او. گیرد مي کار به اخالقي های نوشته

 بهه  انسهاني  افعهال  دربهاره  اخالقي تحقیقاه در بار يک

  .(4)ه اس برد  کار

 ،« نبانیهده  خود»معنای به لغ  در خودانگیخته

 پها  بهر  خهود »يا و «شده افراخته خود» ،«بلندشده خود»

 کهه  اسه   کسهي  اصهدال   در .(5)شهود  مي معنا «شده

 شهناخ   بهر  مبتنهي  درونهي  ههای  انگیزه اثر بر او کنش

. بیرونههي هههای محههر  نههه گیههرد مههي صههوره نسههبي

 بها  کهه  اسه   فرد دروني و ذاتي  ريان خودانگیختگي

 در .(4)رسهد  مهي  خهود  اههداف  بهه  فرد آن، کردن فعال

 اسه   نیرويي معنای بهزشي خودانگی تر، ساده تعري ي

 هها  مشو  از ثیر ت بدون تواند مي آن کمک با انسان که

 ايهن  .کنهد  کهاری  انجهام  بهه  مكل  را خود ها، چالش  يا

    "انگیههزش" و "خههود"  واصه دو از متشههكل اصههدال ،

 مو ه   کهه  ندرفتار «چراهای»همان ها انگیزه باشد. مي

 فرد رفتار کلي  ه تا  شده فعالی  ادامه و گیری شكل

 ها، خواس  نیازها، به گاه ها، انگیزه از. کنند  مشخ  را

 عامهل و  فهرد  درونهي  های محر  يا ها سائق ها، کشش

تعبیهر   مشهخ   ههدفي  به رسیدن برای انسان رفتاری

 يها  آمهادگي  بهه  انگیزه شناسان، روان نگاه در شود. مي

 يها  موقعیه   بهه  دادن پاسخ برای بالقوه دروني گرايش

 . (2)اس  شده تعري بیروني  خام محر 
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 او عاليق و نیازها به پاسخ در انسان هدف اگر

 مهورد   اکته  خوانهدن  يا گرسنگي کردن برطرف مانند

 از ناشههي رفتههار، گههويیس مههي باشههد، نه تههه عالقههه،

 تشهويق  از مت ثّر هدف اگر و اس  دروني های انگیزش

 يهها  ههايزه بههه دسههتیابي ماننههد بیههرون، از تهديههدی يهها

 ازدسه   تر  يا و خام ا تماعي موقعی  به رسیدن

 ههای  انگیهزش  از ناشهي  انسهان  رفتهار  باشد، آنها دادن

 انسهان  توانهايي  معنای به خودانگیزشي، .اس  بیروني

 مبنهای  عقالنیه ،  که اس  رفتارهايي و اعمال انجام در

 ههای  مشهو   و تماياله نیازها، نه اس  آنها گیری شكل

 معنههای بههه خودانگیزشههي کلههي، طههوره بهه. بیرونههي

 خهود . اوسه   درون از  مهي آد خهود  قیهام  و برانگیختن

 و اسههه  معنهههوی و مهههادی بعهههد دو دارای انسهههان،

 «معنهوی  خهود »کردن فعال و برانگیختن خودانگیزشي،

ه به  را «مهادی  خهود »حرکه   که طوریه ب ،اس  انسان

 بهر  انسهان،  مهادی  خود ابتدا ها انگیزش در. دارد دنبال

 گاهي و آيد مي در حرک  به ها تشويق يا نیازها اسا 

 .(9)دارد پي در را معنوی خود حرک  هس

 و خههال  کههردن زنههدگ » معنههای بههه خالقیهه ،

 احسها   يهک  بها  ،«محیده   متغیهر  شرايط در سازگار

 طهور  بهه  توانهد  مه   شخ . اس  همراه خودانگیختگ 

 سهازگار  تهازه  ههاى  چالش و ها تجربه با پذيرى انعداف

 قابههل بههه نیههاز  فههردی، چنههین. بیابههد را ههها آن و شههود

 نهدارد.  تهنش  از عارى حالت  يا امنی  ،بودن بین  پیش

 و بهتهرين  او ن هر  از کهه  خودشهكوفا  افراد براى مزلو

 انهدازه  بهه  هها  آن شمار البته و هستند افراد ترين سالس

  خصوصهیاتي  ،اسه   کمتهر  يا  امعه کل از درصد يک

 .اس  خودانگیختگ  آنها از يكي که اس  شمرده بر را

 تهرين  بهزر   را عشهق  کهار،  و عشق میان از نیز فروم

 انسهان . دانهد  مه   خهودانگیختگ   دهنهده  تشهكیل  عنصر

 و دارد يمعن يک فقط زندگ  که برد م  پ  خودانگیخته

 (.1)اس  کردن زندگ  خود آن،

 بهه  منتزعهه،  فصهول  چهاردهس فصل در فارابي

 ضهابط » و «فاضهل » بهین  اخالقي رفتارهای تمايز بیان

 وی. پردازد مي صدور نحوه حیث از «ع ی » و «لن سه

 و «ع یه  » ،«فاضهل » گهروه  سه اخالقي رفتارهای بین

 سهه  ههر  در افراد. شود مي قائل ت اوه «لن سه ضابط»

 خیهر  و نیک اعمال و افعال که هستند شهرونداني گروه

 ايهن  صهدور  عوامل و ها انگیزه ولي ،زند مي سر آنها از

 دهنهدگان  انجهام  بندی طبقه. اس  مت اوه آنها در افعال

 .باشد مي چنین فارابي ن ر از خیر افعال

 از کههه افههرادی ،درونههي الههزام بهها فعههل صههدور

 از تبعی  خوی و ندارند خیر افعال انجام به میل درون

 نیامهده  و هود  بهه  آنهها  در نیهز  شرعي قوانین و سن 

 میهل  با مصالحي به اما دارند، تو ه آن به هرچند اس 

 در ديگههر عبهاره  بهه . کننهد  مهي  مخال ه   خهود  درونهي 

 را خیر افعال سختي به خود، دروني امیال با ای مبارزه

 «لن سهه  ضهابط » را گهروه  ايهن  فهارابي . دهند مي انجام

 .نامد مي

 از کهه  افهرادی  ،بیرونهي  الهزام  بها  فعهل  صدور

 ايجها   را آن شهر   و سهن   که امری يا قانوني  ميالزا

 از خیهر  افعهال  صهدور  عل . کنند مي تبعی  اس ، کرده

. اسه   قهوانین  و سهن   از تبعیه   بهه  گرفتن خو ايشان

 ،کهرده  ايجا  سن  و قوانین که را هايي محدودي  آنها
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 نیهز  را آن خهالف  و آن از بهیش  بهه  میهل  و پذيرنهد  مي

 را دسههته ايههن فههارابي ،انههد بههرده بههین از خههود درون

 .نهد مي نام «ع ی »

 افهرادی  سهوم  دسهته  ،الهزام  بدون فعل صدور

 روی از و مشههق  و زحمه   و هود  بهدون  کهه  هسهتند 

. دهنهد  مهي  انجهام  را آن خیهر،  فعهل  به اشتیا  و رغب 

 برايشهان  شهو   و لهذه  بها  ايشهان  از خیر فعل صدور

 وی. نامهد  مي «فاضل» را گروه اين فارابي. اس  همراه

 بهاال  گهروه  سهه  بین تمايزهايي و ها ت اوه به ادامه در

 بههرای کههه پاداشههي و ا ههر او ن ههر از. کنههد مههي اشههاره

 گهروه  دو از شهود  گرفتهه  ن ر در بايد «لن سه ضابط»

 بههرای بههودن «لن سههه ضههابط. »اسهه  بیشههتر ديگههر

 رؤسهای  و رهبهران  امها  اسه ،  خو  عادی شهروندان

 کالن های گیری تصمیس در تا باشند «فاضل»بايد  امعه

 بینهي  پهیش  قابهل  آنهها  از خیهر  فعل صدور مردم، برای

 انسههان همههان فههارابي، ن ههر از فاضههل شههخ  .باشههد

 ضهابط  بهه  بايهد  وی ن هر  از هرچند. اس  خودانگیخته

 تربیهه   ولههي ،شههود  داده بیشههتری پههاداش  لن سههه

 از و سههول   بهه  آنها از خیر فعل که فاضل شهروندان

 ای  امعهه  بهه  رسهیدن  بهرای  شود مي صادر میل روی

 (.7)اس  ضروری سعادتمند

 

 ها يافته

 تهوان ايهن گونهه     مهي های اين پهژوهش را   يافته

در روانشناسي م هوم خهودانگیختگي در  ؛ نمودتحرير 

ههای   هها بهه صهوره م هاهیس و سهازه      هر يک از ن ريه

انگیزش، انگیزه، نیاز، سائق، هدف  ؛اختصاصي از قبیل

به کار رفته و در هر تعري  به يكهي از عوامهل تعیهین    

در تو هه   کننده مذکور نقش بیشتری داده شده اسه . 

بههه معنههای خههودانگیختگي در روانشناسههي م ههاهیس     

 اهمیه   هها بها  پیشیني و ود دارد که تو ه به معنای آن

توان دقیهق تهر    ميانگیزه را  ؛انگیزشه 0 ؛از  مله ،اس 

از انگیزش دانس ؛ بدين معنا کهه انگیهزش عامهل کلهي     

اما انگیهزه عله  اختصاصهي يهک      ،باشد ميمولد رفتار 

رفتار خام  اس  که بیشتر بهه رفتهار انسهان اشهاره     

دارد. به همین دلیل از ديدگاه راسهل کهاربرد اصهدال     

 .(0 ايز نیس ) انگیزه در مورد حیواناه

نچهه کسهي را بهه    آو عله    انگیزه يعني سهب ، 

 تحريهک و ترغیه    به معنهای انگیزش  کاری وادار کند.

بنابراين، انگیزه يک عامهل درونهي اسه  کهه     باشد.  مي

طور کلهي مو هود زنهده را بهه حرکه  در      ه ب انسان يا

ورد و انگیههزش حههالتي اسهه  کههه در اثههر دخالهه  آ مهي 

 بهرای مثهال،   دههد.  مهي انگیزه به مو هود زنهده دسه     

 کمبود مواد غذايي بهدن يها نیهاز بهه غهذا،     توان گ    مي

انگیهزش   انگیزه و حال  گرسنگي يا احسا  گرسنگي،

انگیهزه و احسها      ،آ  بدن يا نیاز به آکمبود  ،اس 

نیاز به  هن   و  انگیزش اس  تشنگي يا حال  تشنگي،

انگیهزه و عاشهق شهدن و احسها  تمايهل بهه        مخال ،

تهالش   در ايهن رابدهه،   انگیهزش اسه .    ن  مخهال ، 

  يها  هن    آ وردن غهذا، آدس  ه مو ود زنده برای ب

ههای   ت هاوه  يكهي از  شهود.  مهي رفتهار نامیهده    مخال ،

انگیزه و انگیزش با تحريک که در بحث خهودانگیختگي  

باشههد، ايههن اسهه  کههه در انگیههزه و انگیههزش،  مههيمهههس 

اما تحريهک   ،شود ميرفتار فرد از درون هداي   معموالً
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 ؛نیهاز  هه 6. (01تابع دخال  عوامل بیروني اس ) معموالً

های مختله    اس  که در زمینه  ميم هوم عمو نیاز يک

کاربردهههای نسههبتاً وسههیعي دارد و برحسهه  مههوارد،  

نیههاز در شههده اسهه .  ه يههتعههاري  متعههدد از آن ارا 

شناسي عباره اس  از حال  محرومی ، کمبود و  روان

کمبود غذا، آ  و اکسهیژن يها    ؛فقدان در ارگانیزم مانند

کمبود هر حالتي که برای استمرار و ادامهه   يطور کل به

حیههاه يههک مو ههود زنههده ضههروره دارد و بههرای     

 چیهزى در درون فهرد   ،نیهاز بهزيستي فرد الزم اسه .  

بهه    .دارد وا مه   که او را به فعالی  و انجهام کهار   اس 

اسه  کهه باعهث     فهرد  درونه   عباره ديگر، نیاز حال 

 ؛سهائق  ه9 (.00)دآيشود نتیجه معیّن   ذا  به ن ر  م 

نیروهههای  سههمي، کههه انسههان را بههه فعالیهه  وادار     

عبهاره اسه  از    سائق. شوند مينامیده  سائق کنند، مي

يک محر  پايدار و معموالً با منش  بهدني کهه خواههان    

 .دباشه  مهي محهر  عمهل    و يک پاسخ سازگارانه اسه  

تمايهههل بهههه فعهههالیتي اسههه  کهههه بههها    نیهههز انگیهههزه

شهود و بها يهک سهازگاری پايهان       ميشرو   سائق يک

 واقهههع، سهههازگاری انگیهههزه را ارضههها  يابهههد. در مهههي

هدف ههر چیهزی اسه  کهه فهرد       ؛هدف ه4 .(00کند) مي

سعي دارد، آن را به دسه  آورد. ههدف هها بهه چههار      

بهه رفتهار  هه      ،گذارند مي طريق بر عملكرد افراد اثر

مو   تالش بهه   دهند و ميبه رفتار انرصی ، بخشند مي

                   پايههداری رفتههار را  ثبههاه و، شههوند مههي سههوی هههدف 

                کننههد تهها بههه مههيبههه افههراد کمههک  و کننههد مههيتقويهه  

هههای خههود   ههها و بهبههود مهههاره  اکتسهها  توانمنههدی 

 .(6بپردازند)

، ه م ههوم برانگیختگهي در روانشناسهي   تو ه ب

در  درستي از م هوم خودانگیختگي به ما خواهد داد. 

اصدال  برانگیختگي به حال  تهیی ، تو ه يا گوش بهه  

زنگ بودن اشهاره دارد. برانگیختگهي از  ملهه معهدود     

ههای   باشد که برای آن شاخ  ميمتغیرهای انگیزشي 

ود گیری فیزيولهوصيكي و ه   قابل مشاهده و قابل اندازه

ههای دور ماننهد    ، گیرنهده نگیختگيدارد. منابع اولیه برا

امها منهابع ديگهر     ،باشهند  ميهای شنوايي و بینايي  اندام

تواننهد منجهر بهه     مهي  تحريک از  مله فعالی  مغز نیهز 

تهوان بهه دو    مهي هها را   تقوي  کننده برانگیختگي شوند.

ههای   تقويه  کننهده   ههای بیرونهي و   دسته تقوي  کننده

بیروني که مبنای  های دروني تقسیس نمود. تقوي  کننده

هها، اشهیا و    پديهده  انگیزش بیرونهي هسهتند، بهه انهوا     

غذا، نمره،  ؛شود مانند ميرويدادهای خارج از فرد گ ته 

بنهای  ههای درونهي کهه م    پول در مقابهل تقويه  کننهده   

باشهند   مهي ، عواملي شوند ميانگیزش دروني محسو  

که کنترل آنها در دس  خود فهرد اسه  و از احسها     

رضاي  حاصل از کس  توفیهق در رسهیدن بهه ههدف     

 .(00شوند) ميناشي 

در زمینههه خههودانگیختگي و عوامههل ايجههاد آن  

بررسي سه ديدگاه مهس و عمده روانشناسي ضهروری  

هها در   ترين ن ريه معروفبتوان  شايد؛ رسد ميبه ن ر 

که زيربنايي دانس  ن ريه رفتارگرايي را  انگیزش بحث

پههرداز  تههرين ن ريههه دارد و مهههس يانهههگرا یمههاد عمههدتاً

، رفتههارگرا پههردازان ن ريههه .(06)باشههد مههي راسههكین آن

 ههای  فعالیه   يها  نیهاز  ههای  حاله   حس  بر انگیزش به

رفتارگرايان در تو یه  .(09)سائق تو ه دارند از ناشي
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داننهد   بیروني مي انگیزش، آن را حاصل عوامل خود از

. گوينهد  مهي  سهخن  بیروني انگیزش و به همین دلیل، از

انهد   شناخته شده« تقوي  يا پاداش»اين عوامل با عنوان

آن بنها   اسها   بهر  را خود ای برنامه آموزش اسكینرو 

 .(04)ه اس نهاد

خهود  بهر خهالف رفتهارگرايي،     يديدگاه شناخت

رفتار کننده   ا تعیین(ردروني)يشخ  يا عوامل شخص

 بهه  پاسهخ  از اسه   عبهاره  درونهي  انگیهزش  .دانهد  مي

 نیاز کنجكاوی، ؛ن یر ،افراد اس  درون در که نیازهايي

 .(004رشد) و قابلی  احسا  و دانستن به

انگیههزش،  ،گههرا شناسههي انسههان  روان ديههدگاه

هها   شهود همهه انسهان    که باعث مهي  اس نیروی فعالي 

بهه عنهوان   آبراهام مزلهو   .(04)رشد کنند و تحول يابند

گهرا، ريشهه بسهیاری از     انسهان  روانشناسهي  بنیانگذار

دروني، از قبیل خودآگاهي و  های رفتارها را در انگیزه

تح   يا  افراد .(04)داند يي بالقوّه خويش ميتحقق توانا

هههای  ثیر محههر  ثیر عوامههل درونههي و يهها تحهه  تهه تهه

 .شهوند  مهي به انجام کار يا رفتاری برانگیختهه  خار ي 

که فرد به صهوره ذاتهي و درونهي تمايهل بهه        ميهنگا

انجام کار يا رفتاری دارد، دارای انگیزش دروني بهوده  

و عمههل يهها رفتههار او ناشههي از خههودانگیختگي فههرد     

دسي واضع ن ريه انگیزش درونهي، بهر ايهن     باشد. مي

باور اس  که ممكن اس  افراد به خاطر  اذبه ذاتهي و  

تكلی  يها اسهت اده از پهاداش و    دروني انجام دادن يک 

زمهان   توانند به طور ههس  مياما ن ،تنبیه برانگیخته شوند

دی کهه از درون  ثیر ههر دو واقهع شهوند. افهرا     تح  ته 

ار درگیر شده و مجذو  با ک ، عمیقاًبرانگیخته شده اند

ی کههه از بیههرون . در حههالي کههه افههراد شههوند مههيآن 

ههای آنهها    ، چنهین نبهوده و فعالیه    شوند ميبرانگیخته 

افهراد دارای انگیهزش    معدوف به عامل خار ي اسه . 

، صهرفا بهه دلیههل انجهام تكهالی  محهول شههده      درونهي 

امها   ،خشنودی، ک ايه  و خودمختهاری دارنهد   احسا  

رنهد  افراد با انگیزه بیروني زماني احسها  رضهاي  دا  

 .(05)که به پاداش دس  يافته باشند

هههايي از   ايههن بخههش از پههژوهش حاضههر واصه 

  ميم هو اس  کهرا مورد بررسي قرار داده  کريس قرآن

ايهن  سهازد.    مهي  متبهادر  ذههن  بهه  از خهودانگیختگي را 

مرتبط تهرين واصه ای کهه    ،ايزا  ه0؛ واصگان عبارتند از

« ايهزا  »در قرآن بهر خهودانگیختگي دالله  دارد، واصه    

سهوره   05سوره  نمل و  00باشد. اين واصه در آيه  مي

 ـ علیه السهالم   ـاحقاف در قال  دعای حضره سلیمان 

 شهده مدهر   « اوزعنهي »با فعهل و يک مؤمن رشد يافته 

فصل  نیهز بها واصه    00نمل و  79و  01اس . در آياه 

از مهاده  « ايهزا  »واصه  اسه .  شدهاستعمال « يوزعون»

کار گرفتهه شهده   ه د معنا بدر لغ  نامه ها به چن« وز »

 آن: ءَ الشهي  شهد، وز   برانگیختهه  آن بهه : بهِ وز  ؛اس 

 علیهه  بهر  کهه  آن: بكهذا  وز  .کهرد  الههام  او را بهه  چیهز 

(. اوزعني در سهوره نمهل و   02شود) برانگیخته ديگرى

باشههد. راغهه  در م ههرداه  مههياحقههاف از همههین مههاده 

اسه   معنها نمهوده   « اولعنهي »يا « الهمني»اوزعني را به 

طوری ه يعني به من الهام نما و مرا بر آن حري  نما ب

(. يوزعهون  01که ن   خويش را  از غیر آن بهاز دارم) 

نیز به معاني  مع نمودن، عدم ت رقه، حب  کردن، بهه  

ن س در آوردن، انضمام اول و آخر به ههس و نگههداری   
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(. در ايهن معهاني نیهز متهراکس     07ن   معنا شده اس )

 شود. ميدن و انبوهي به ذهن متبادر شدن،  متمرکز ش

هههای قرآنههي بههرای اوزعنههي معههاني  در تر مههه

(، در 00متشابهي آمده اس . از  مله: به من الهام کهن) 

(، مهرا  60(، در دلهس افكهن)  61دلس  وششهي پديهد آور)  

(، 64(، مرا ترغی  کهن) 69(، مرا وادار کن)66توفیق ده) 

  سههلیماننمههل حضههره  00در آيههه  (.65مههرا يههاری ده)

 انجهام  نعمه ،  شهكر  الههام  خود، دعاى السالم در علیه

از خداونههد   را ن سههان  و ذاتهه  صههال  و صههال  عمههل

 حضههره سههلیمان درخواسهه  مههورد طلبههد. زيههزا  مهه 

 بهه  را آدمه   بهاطن  کهه  بهاطن   دعهوه  از اس  عباره

 برخهي از م سهرين معتقدنهد    .خوانهد  مي سعاده سوى

 باشهد  خیرات  وح  همان ايزا ، از مراد که نیس  بعید

 گرامه   بهدان  علیهه السهالم را   ابهراهیس  تعال  خداى که

 از (62«)الْخَیْهراهِ  فِعْهلَ  زِلَهیْهِسْ  أَوْحَیْنا وَ»آيه در و داش 

القهد    رو  بهه  يید ت همان خیراه فعل و داده خبر آن

ای برای ورود در زمهره   اين دعوه باطني، زمینه. اس 

باشههد زيههرا حضههره پهه  از ايههن دعهها   مههيصههالحان 

 عِبهههادِ َ فِهههي بِرَحْمَتِهههکَ أَدْخِلْنِهههي وَ» فرمايهههد: مهههي

 و ده قهرار  خهود  صهال   بندگان از مرا( 61)«الصَّالِحِینَ

 مهراد  صهال   عمل تنها تا نشده عمل به مقید صال  اين

ذاه   هوهره  در ن   صال  بر مدلق بودنش لذا باشد،

 کرامه   نو  هر قبول براى ن   نتیجه در تا شده  حمل

 از بهاالتر  منزلتش و قدر ذاه، صال . شود اله  مستعد

 اس .  عمل صال 

 بهه  يها  الهام، معن  به "ايزا  "ماده از "اوزعن 

 و عشق ايجاد معن  به يا و انحراف از بازداشتن معن 

 را اول معنهه  م سههران بیشههتر ولهه  اسهه ، عالقههه

« اوزعنه   » ملهه  حضره سهلیمان بها   )67 (اند برگزيده

 از الههام  » م ههومش  کهه  کنهد  م  شرو  را تقاضا اين

 انجهام  براى «باطن  نیروهاى تمام کردن  مع و درون

 بهه  قهدرت   چنان آن خدايا يعن  اس ، بزر  هدف اين

 اداى بهراى  را درونهیس  نیروههاى  تمام تا کن عناي  من

 مهن  بهه  تهو  نیهز  را راه کنس، بسی  وظی ه انجام و شكر

 پهر  و طهوالن   سهخ ،  بسهیار  اس  راه  که ده نشان

  «أَوْزِعْنِهي »برخي ديگهر از م سهران   .(60خدر) و خوف

اند. سهید قده  در    کلي نیروها ت سیر نموده را به  مع

گويد: همه نیهرويس، تهوانس، حواسهس،     ميت سیر اوزعني 

زبانس، درونس، آگاهیس، حرکاتس، کلماتس، عباراتس، اعمهالس  

نما. اول و آخر ايهن نیروهها را    و تو هس را برايس  مع

برايس  مع نما تا شكر نعمته  کهنس زيهرا در آن لح هه      

 با تمام قوا، تو هه، ته ثر،    الساّلم علیه حضره سلیمان

قل  و شهعورش ايهن نعمه  را لمه       و  نبش و دان

 (. 91کرده)

از « افعهال »در لغ ، مصدر بها    اماله الهام:ه 6

 و « بلعیهدن بهه يكبهاره   »« لَهْس»اس . « ه هه ه م  ل»ريشه

 «ورود چیزى در درون چیز ديگهر »در اصل، به معناى

با اين توضی  کهه گهاه  در امهور مهادى ماننهد       اس .

چهون   بلعیدن غذا و گاه در ارتباط با امهور معنهوى ههس   

 .رود القههاى معههارف و معههان  در دل بههه کههار مهه      

القهاى  »، «تلقهین »را به معنهاى   الهام هاى عرب  نامه واصه

معنها   (90)« چیزى در دل از سوى خداوند و مه  اعله  

 اسه   عبهاره  الههام  عرفاني، اصدال  اند. مدابق نموده

 قله   بهر  بهاال  عهالس  سهوى  از معرفته   و معنا القاى ؛از
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کتسهها  و ا و طلهه  بههدون و فههی  طريههق بههه آدمهه 

 الهههام را از سهنخ علههس م سهران  برخههي  (96است اضهه) 

آن را احساسهي شهبیه بهه گرسهنگي،      بلكهه  ،داننهد  مين

در   مهي انهد کهه آد   تشنگي، حزن و سهرور تعبیهر کهرده   

يابد و به آن يقین پیدا کرده که او را بهه   درون خود مي

بههدون آن کههه منشهه  آن را    ،دهههد امههری سههو  مههي  

  .( 99بشناسد)

که معنهاي    و ود دارد نیزاصدالحاه ديگرى 

، لَمّهه  ،خهاطر  ؛از  ملهه  ددارنه  الهام بهمرتبط يا نزديک 

 .وح  ،تحديث، حد ، فراس  ،رؤياى صادقه

 بهدان  قهرآن  که  ميمه مباحث از يكي :شاکلهه 9

  بههه را آن بسههیاری کههه اسهه  شههاکله مسهه له پرداختههه

 عمهل  کهريس،  قهرآن  انهد.  کهرده  ت سیر انساني شخصی 

 اعمهال  منشه   يعنهي . دانهد  مي شاکله بر مبتني را انسان

 معنهاى  بهه  «شكل» مادّه از شاکله .اوس  شاکله آدمي،

 آن با که طناب  به .اس  چهارپايان  پاى و دس  بستن

ه شاکل. (01)گويند م ( بند) »شِكال» بندند، م  را حیوان

به معناى خوى و خصل  اسه  و از ايهن رو خهوى و    

 مقیّهد  و محدود را آدم  که اند نامیده شاکله را خصل 

 ،اخهال   مقتضاى به تا سازد م  وادار را او و سازد م 

 گ تهه نیهز   مهذه   و طريق  معناى به شاکله .کند رفتار

گويههههها طريقهههههه و مهههههذه  را از ايهههههن   ه شهههههد

 آن بهه  منسوبان و رهگذران که اند خوانده شاکله  ه 

 از نشهدن  منحهرف  و آنها پیمودن به ملتزم را خود دو،

 مترتّهه  را انسههان عمههل قههرآن، .(60)داننههد آنههها مهه  

 فَهرَبككُسْ  شهاکِلَتِهِ   قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَل ». داند م  او شاکله بر

 عمههل فههرد، يعنههي ،(94)«سَههبیالً  أَهْههدى هُههوَ بِمَههنْ أَعْلَههسُ

 عمهل  به نسب  شاکله زيرا اوس ؛ با موافق و متناس 

سارى در بدن اس ؛ خداى  و  ارى رو  همانند کار و

و زمههین پهها ، گیههاهش بههه اذن » فرمايههد: مههي سههبحان

ناپا )نامناسهه (  زمههین، و رويههد مههيپروردگههارش 

راد مه  .(95)«آيهد  ب  فايده بر نم   ]گیاهش[  ز اند  و

 مجمهو   از خُلق  اسه  کهه   شخصی  همان  شاکله، از

 حاصهل  او، در مهؤثّر  بیرونه   عوامهل  و انسهان  غرايز

 هر بنابراين،. گیرد م  شكل انسان و ود در و شود م 

باشهد بهه راحته  از     برخهوردار  درست  شاکله از ک 

 اى شهاکله  کهه شود، امها کسه     م  دعوه حقّ بهره مند

 دشهوار  بهرايش  درسه   عقايهد  پهذيرفتن  ،دارد سرکش

  .(92اس )

 کريمهه  آيه »: نويسد مي ت سیر المیزان صاح  

 معنها  اين به دانسته، او هشاکل بر مترت  را انسان عمل

 اسه ،  آدمه   اخهال   بها  مناسه   باشهد  هرچه عمل که

 تراود برون همان کوزه از" اند گ ته فارس  در که چنان

گیری از بحث چنین بیان  با نتیجهايشان  "اوس  در که

ها  شاکله بلكه نیس ، شاکله کنند که آدم  داراى يک مي

در  عهادتواره  يا منش م هوم با عالمه ديدگاه .(69دارد)

عهاده واره  )تناسه  دارد  بسیار بورديو شناسي  امعه

آمادگي عملي، آموختگي ضمني، تربیه  يهافتگي   نوعي 

ا تمههاعي از نههو  ذو  و سههلیقه اسهه  کههه بههه عامههل  

دههد کهه رو  قواعهد، آدا ،     مهي  ا تماعي اين امكان را

يگر امهور حهوزه خهام    ها و د ارزش ،ها، روندها  ه 

، درون آن پذيرفتهه شهود،  ها بی تهد و     خود را دريابهد 

 . (91منشا اثر شود)
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 شخصههی » ايهن سهؤال کهه:   بها طهر     مدههری 

را  کنشي اسهالم  هن ري «شود  م  ساخته چه از انسان

 شهدن  سهاخته  در عامهل  سهه : گويد مي کند و ميمدر  

 به خود که فدره عامل دارند، دخال  انسان شخصی 

 عامل ديگر عباره به کند، م  رشد تدري ه ب او در خود

 بیرونه   عامهل  و طبیعه   بیرونه   عامل فدره، درون 

بنهابراين  (.  97«)ذارنهد گ م  اثر هس در همه اينها.  امعه

تل یهق و  عوامل درونهي و عوامهل بیرونهي بها يكهديگر      

تزوي  شهده و دو مؤل هه تشهكیل دهنهده شخصهی  را      

تهوان مندبهق بها      مهي ايهن ديهدگاه را    آورنهد.  مهي فراهس 

، قیهام،  تقهوا، عهزم  ايمهان،   ن ريه کنشي اسالم دانسه . 

الخیراه، تحري  يها ترسهیس   ذکر، نی ، فعل استقام ، 

الگهو   وضعی ، دعا، اسهتمرار عمهل يها ملكهه ن سهاني،     

هههای ايجههاد   راه از تواننههد مههينیههز و تبیههین  بخشههي

 به آن به دستیابي های ابزار ياخودانگیختگي در قرآن 

 روند.   شمار

طهور  ه تهوان به   مهي های بحهث حاضهر را    يافته

خهههودانگیختگي در ؛ خالصهههه چنهههین تقريهههر نمهههود  

، انگیهزش، نیهاز، سهائق و    روانشناسي با عناوين انگیزه

ترين واصه مشهتمل   در قرآن مهسشود.  ميمتبادر   هدف

الهام و شاکله نیهز دو واصه  باشد.  ميبر اين واصه ايزا  

 باشد. ميديگر قرآني اس  که مبین خودانگیختگي 

 

 بحث

 و فهرد  در خهودانگیختگي  ايجهاد  ضهروره 

 و نتهاي   بهر  مبتنهي  تهوان  مهي  را با  اين در پژوهش

 فرد انگیزش چه دانس . هر دروني انگیزش پیامدهای

 دههد،  مي انجام که کاری در او استقام  باشد، بیشتر

 افزايش را خالقی  دروني انگیزش بود. خواهد بیشتر

 احسها   که شود مي خال  خیلي زماني دهد. فرد مي

 و رضهاي ،  خشهنودی،  عالقهه،  وسهیله  بهه ً عمدتا کند

 بهه  بیروني، فشارهای  با نه دارد تكلی  خود، چالش

 ( 9اس ) شده داده انگیزه وی

يكي از مباحث تربیتي در اسالم، تزکیه ن ه  و   

ه تقوي  اراده اس . تقوي  اراده بايد در دراز مده  و ب

صوره تدريجي اعمال شهود. فهردی کهه اراده تزکیهه     

تههدري  صهه اه نیكههو را در ه ن هه  دارد آرام آرام و بهه

برد.  ميدهد و رذائل اخالقي را از بین  ميخود پرورش 

بايهد از حهال بهه مقهام      ،کننهد  ميکساني که تزکیه ن   

برسند. حال، حال  موق   و گهذرای اخالقهي اسه  در    

حالي که مقام، وضهعی  تثبیه  شهده و ثابه  اخالقهي      

اس . در حديث معروف پیامبر اکرم صهلي ا  علیهه و   

شود که رسول مكرم ههدف بعثه     ميآله نیز مشاهده 

زِنَّمَها  »  اند. را به کمال رساندن مكارم اخالقي برشمرده

خمیههر مايههه اولیههه  .(90)«مَكَههارِمَ الْ َخْلَهها ِ  بُعِثْهه ُ لِهه ُتَم سَ

هها    تزکیه، تربی  ن   و مكارم اخالقي در همهه انسهان  

اما اين خمیر مايه بايد پهرورش يابهد     ،باشد ميمو ود 

تا قابلی  پیدا کند و به مرحلهه بهاروری برسهد. قهرآن     

گههذارد. آيههه   مههيکههريس نیههز بههر ايههن مهههس صههحه     

( مؤيهد همهین    41«)تَقْواهها  وَ فُجُورَهها  فَ َلْهَمَهها »شري ه

مدل  اس . خودانگیختگي قرآني، همان انگیزه درونهي  

مايهه آن را در   باشهد کهه خهدای متعهال خمیهر      ميفرد 

و ود انسان قرار داده اس  تا فهرد بها اراده آزاد  بهه    

تقويهه  آن بپههردازد. هههر فههرد انسههاني بههالقوه دارای   
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های نیكي يا بدی اس . اين نیهروی بهالقوه، همهان     مايه

ه تهدري  و به  ه خودانگیختگي دروني اس  که شخ  ب

صوره عادتواره و بها ههداي  و الگوپهذيری از سهیره     

نمايههد. البتههه ايههن   مههين، آنههها را بال عههل بزرگههان ديهه

  ،خودانگیختگي مثب  با اراده فضائل اخالقي و تقواس 

اما اگر فجور و رذائهل اخالقهي مهورد اراده فهرد قهرار      

ديگههر  شههود. نكتههه مههيگیههرد، در  ههه  عكهه  عمههل  

پذيری آن اس .  دهي يا شكل خودانگیختگي قرآني شكل

پهذيری   ههای انعدهاف   شاکله انسهاني، خهوی وخصهل    

هستند کهه در يهک چهارچو ِ خهام، محهدود و مقیهد         

ههدف و   اند. به اين ترتی  خودانگیختگي قرآني، بي شده

بلكهه از طريقه  و مهذه  خهود      ،بدون برنامهه نیسه   

کند تا در يک  اده ويهژه قهرار گرفتهه و بها      ميپیروی 

کهه ايهن    مراقب  مانع از انحراف آن گردد. ضهمن ايهن  

های  ويژه   ا سختي و محدودي خودانگیختگي همراه ب

 باشد.  ميخود 

 نكته ديگر ت ثیر و ت ثر خهودانگیختگي و عهاده  

ای کههه هههس   گونهههه بهه ،باشههد مههيههها بههر يكههديگر  واره

هها را شهكل    واره تواند عهاده  ميخودانگیختگي دروني 

توانند ايجاد خهودانگیختگي   ميها  واره دهد و هس عاده

نماينهد. ايهن همهان نقهش اسهتمرار و تهدري  در ايجهاد        

توانهد   مهي باشد. به ايهن ترتیه  فهرد     ميملكاه اخالقي 

خهودانگیختگي ذاتههي و خههدادادی خههود را بهها اهمههال و  

کهه   سهل انگاری در استمرار عمل از بین ببهرد يها ايهن   

شهبیه   افعال عادتي خود را با استمرار تبديل به حهالتي 

خودانگیختگي نمايد که بدون نیاز به تهالش مضهاع ،   

فعل را به انجام برساند. اين نكته همان بر سته شهدن  

نقش اراده انساني اس  که در خهودانگیختگي، عاملیه    

تام و بالمناز  ندارد بلكه منوط به فعهل انسهان اسه .    

تواند ملكاه ماندگار ايجاد نماينهد و   مييعني تكرار فعل 

تواند خودانگیختگي درونهي را منقدهع    ميل نیز تر  فع

 سازد. 

نكته ديگر نقش اراده انسهان در خهودانگیختگي   

انگیزه و ساختار بهدن  کهه   » شود: مياس . وقتي گ ته 

باعث پديد آمدن ملكه اخالق  يها عمهل متناسه  بها آن     

يعني خمیر مايه فعهل   « شود، فقط در حدّ اقتضاس  م 

مو هه  سههل  اختیههار   امهها ،در و ههود انسههاني اسهه  

امها   ،گردد. بنهابراين خهودانگیختگي، محهر  اسه      مين

 ،تواند ايجاد حرک  کنهد  ميخود حرک  نیس . محر ، 

نیسهه  و بهها سههاير عوامههل   مههيولههي ايههن حرکهه  الزا

توانهد فعهال يها من عهل گهردد. يهک عنصهر درونهي          مي

ارزشمند که در ارتبهاط بها عوامهل بیرونهي طبیعه  و      

تواند متجلي يها محهو شهود. ايهن عنصهر بها        مي امعه 

باشد، يعني فرد بها قهرار دادن ايهن     مياراده نیز مرتبط 

عامل وراثتي در محیط غني، مو   رشهد و تجلهي آن   

شود و با قرار دادن آن در محیط فقیر، مو   محو  مي

شهود. بنهابراين عوامهل درونهي و      مهي و اضمحالل آن 

وي  شهده و دو  عوامل بیروني بها يكهديگر تل یهق و تهز    

 آورند.  ميمؤل ه تشكیل دهنده شخصی  را فراهس 

عالقههه زيههاد بههه کههار  انگیزه)بههرانگیختن خههود(

کار اس .  کردن و دنبال کردن اهداف با انرصی و پش 

افهراد دارای ايههن مهههاره در هههر کههاری کههه بههه عهههده  

گیرند، بسهیار مولّهد و اثهربخش خواهنهد بهود. ايهن        مي

يهابي بهه    ها برای دسه   مؤلّ ه مربوط به تمرکز هیجان
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اهداف با قدره، اطمینان، تو ه و خلّاقی  اسه . افهراد   

ها را بهه ته خیر    ودانگیخته، ارضا و سرکو  خواستهخ

پردازنهد. آنهها    به تكمیل يهک عمهل مهي    اندازند، غالباً مي

همواره در تكهاپو و حرکتنهد و دوسه  دارنهد همیشهه      

سهائق  « خودانگیزی»، گلمن مؤثر و مولّد باشند. از ن ر

پیشرف  و کوششي اس  برای رسیدن به حدّ مدلوبي 

اين خصیصه را زياد دارند، همیشه از کمال. افرادی که 

، نتیجهه محورنهد و انگیهزه زيهادی در     خود در کارهای

آنها برای رسیدن به اهداف و استانداردها و ود دارد. 

يک ص   ضهروری بهرای   ، خودانگیختگي به طور کلي

تهوان بهه پیشهرف      افراد اس ؛ زيرا از اين طريهق، مهي  

 (.40)مورد انت ار رسید

ههای پهژوهش حاضهر انهد       يكي از محدودي 

داخلي و خار ي بود که هیچ پیشین های  پژوهشبودن 

صوره خام به خودانگیختگي نپرداختهه  ه پژوهشي ب

با ايهن و هود    ،بلكه در ذيل ساير عناوين بررسي شده

لد  و عنايه  خداونهد در ايهن تحقیهق يهاريگر بهود و       

کههه الوصههول نمهود. از آنجها    مسهیر را همهوار و سههل   

ه گیختگي صه تي بر سهته و منحصهر به    ويژگي خودان

بههوده و مو هه  ح هه  بهداشهه  روان فههردی و    فههرد

شدن به چنهین خصوصهیتي   مزين  و باشد ميا تماعي 

شود، پیشنهاد  ميها همراه  با موفقی  افراد و شخصی 

مهورد   بیشهتر ها و نتاي  پژوهش حاضر  شود يافته مي

هها و   بها برگهزاری کارگهاه    تو ه قهرار گرفتهه شهود و   

صوره ه سمینارها برای مديران ا رايي و مسلولین  ب

در زمینهه پژوهشهي   کاربردی و مصداقي تبیین گردد. 

خهودکنترلي در قهرآن و   »شود مبحهث   مينیز پیشنهاد 

 مورد بررسي و تدبیق قرار گیرد. « روانشناسي

 

  گیری یجهنت

 هههای ايههن پههژوهش را يافتهههطههور خالصههه ه بهه

خهودانگیختگي در  ؛ نمهود مبتني ذيل  مباحثبر توان  مي

انگیزه، انگیزش، نیهاز،   ؛چون روانشناسي با عناويني هس

سه ديهدگاه   با تحلیلسائق و هدف قابل بررسي اس . 

، يمهس و عمهده روانشناسهي يعنهي ديهدگاه رفتهارگراي     

تهوان بهه ت هاوه ايهن      مي يو انسان گرايي گراي شناخ 

 برد. های خودانگیختگي پي و ساير شاخ واصگان 

در قهرآن دالله    واصگان ايزا ، الههام و شهاکله   

ههای   راه شناسهايي برمضامین خودانگیختگي دارنهد و  

 و قههرآن و  مياسههال متههون در خههودانگیختگيايجههاد 

ههای تحهري  يها ترسهیس وضهعی ،       شهیوه  با هروايا

 درونهي،  ذکهر ، عزم يا قیام دروني، ايمهان، تقهوا   تبیین،

مداوم،  مستمر ويا عمل  ن ساني نی ، الگو بخشي، ملكه

و سههاير واصگههان هههای بررسههي شههده  الخیههراه  فعههل

تهههر و   خهههودانگیختگي در قهههرآن مباحهههث خهههام   

تهوان در همهین    مهي تهری را   های شهاخ   زيرمجموعه

 مشاهده نمود.عناوين 

با مروری دوبهاره بهر سهؤال پژوهشهي مقالهه      

ها و  ت اوه چه روانشناسي و قرآن در انگیختگي خود»

ه يه نتیجهه کوتهاهي از بحهث ارا   تشابهاتي با هس دارند  

 گردد. مي

، يبههها تو هههه بهههه سهههه ديهههدگاه رفتهههارگراي 

تهوان   ميدر روانشناسي،  يگراي و انساني گراي شناخ 
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در  واصه ها و لغاه روانشناسي اکثهراً   اذعان داش  که

ههای قابهل    راستای م اهیس مهادی درونهي يها شهاخ     

گیری فیزيولوصيكي از  مله نیهاز   مشاهده و قابل اندازه

در  ن ريههه  و سههائق اسهه . بحههث انگیههزش عمههدتاً    

شود کهه زيهر بنهای     ميرفتارگرايي روانشناسي مدر  

ماده گرايانه دارد. البتهه در ديهدگاه شهناختي و انسهان     

امها نهه بها     ،شهود  مهي نیز انگیزش دروني مدر   يگراي

 .های فیزيولوصيكي شاخ 

وره يهک عنصهر   صه ه اگر چه خودانگیختگي ب

اما در ههر دو حهوزه،    ،شود ميمستقل و من رد لحاظ ن

خودانگیختگي يک عنصر دروني ارزشمند اس   که در 

توانهد   مهي ارتباط با عوامهل بیرونهي طبیعه  و  امعهه     

بنابراين عوامل درونهي و عوامهل    ؛متجلي يا محو شود

بیروني بها يكهديگر تل یهق و تهزوي  شهده و دو مؤل هه       

آورند. اين ديدگاه  ميخصی  را فراهس تشكیل دهنده ش

توان مندبق با  ن ريه کنشي اسالم دانسه . ايهن    ميرا 

زيهرا   ،مبحث، و ه تشهابه روانشناسهي و قهرآن اسه     

روانشناسههي نیههز خههودانگیختگي درونههي را متهه ثر از   

داند. در نهاي  ريشه بسیاری از  ميهای بیروني  مشو 

رفتارهای خام در هر دو حوزه روانشناسي و قهرآن  

هههای درونههي و تحقههق توانههايي  انگیههزه تههوان در مهي را 

 بالقوه دانس .
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Abstract: 
 

Background & aim: Intrinsic motivation or spontaneity arises from psychological needs and 
instinctual efforts to grow. When people are internally motivated, they engage in specific activities 
and act on that motivation because of the interest and pleasure they derive from their inner 
challenge. Therefore, the purpose of the present determination and comparison was spontaneity 
from the perspective of the Qur'an and psychology. 
 
Methods: The present descriptive-analytical study was conducted by library method in 2020. The 
present study used the perspectives of Quranic scholars and psychologists to apply and compile 
the topics.  
 
Reasult: Intrinsic motivation increases creativity. A person becomes very creative when he feels 
that he is tasked mainly by his own interest, satisfaction, satisfaction, and challenge, not by 
external pressures. Since the ideal and progressive society is a society in which people in any 
position have internal motivations to perform their responsibilities, the importance of paying 
attention to spontaneity in individuals becomes clear. 
 
Conclusion: The results and findings indicated that both the field of Quran and psychology 
emphasize intrinsic motivation. Though in the field of psychology, material and physiological factors 
and measurable indicators are the basis of motivation. In psychology, the concept of spontaneity in 
the form of specific concepts and structures such as; Motivation, motivation, need, stimulus and 
purpose are used.  
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