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چكیده:
پژوهش حاضر با هدف مقايسهی وجوه اشتراک و تمايز ديدگاه قرآن و روانشناسي به منظور بازسازی تفکر انسانها
نسبت به موفقیت و ترغیب آنها به انتخاب اصول و روشهای متناسب با مباني صحیح صورت پذيرفت .روش :ابتدا
مباني قرآن درباره انسان ،خدا ،نبوت ،معاد و هستي و مباني روانشناسي كه در فلسفهی روانشناسي مورد بحث است
استخراج گرديد .سپس برای دستیابي به تعريف موفقیت و اصول آن ،رويکرد پژوهش كیفي و روش نظريهی زمینه-
ای به كار گرفته شد تا شرايط ،تعاملها و پیامدهای موفقیت و ارتباطات آنها روشن شود .سه روش كدگذاری
نظريهی زمینهای درباره دادههای متني قرآن و دادههای حاصل از مهمترين آراء روانشناسان درباره كمال و شکوفايي
انسان اعمال شد .و با توجه به الگوهای پارادايمي تعريف موفقیت و اصول آن ارائه شد .يافتهها :هر دو ديدگاه
موفقیت را رشد و تحقق انسان ميدانند كه در ديدگاه قرآن باعث فالح و ورود به حیات طیبه شده و منتهي به قرب
و فوز الهي ميگردد اما در ديدگاه روانشناسي به منظور نیل به شکوفايي ،تعالي ،بهزيستي و شادكامي صورت مي-
پذيرد .مباني موفقیت قرآن از وضوح و يکپارچگي بیشتری نسبت به مباني روانشناسي برخوردارند.
اصول موفقیت قرآن شامل اصول بنیادين (خودشناسي ،خداشناسي ،معادباوری) ،اصول بسترساز (ايجابي :آزادی،
قدرت دروني ،روابط صحیح ،سلبي :نفي شرک عملي ،نفي استکبار ،نفي بخل ،زهد) و اصول راهبردی (خودسازی،
دينداری ،واليتمداری ،هدفگذاری ،سرعت و سبقت) ميباشد .اصول موفقیت روانشناسي شامل اصول بنیادين
(خودشناسي ،هدفمندی ،معناگرايي) ،اصول بسترساز (آزادی ،انگیزش ،هیجان و عواطف مثبت ،روابط مثبت،
فضايل) و اصول راهبردی (هدفگذاری ،خودكفايي و خودمديريتي ،كار و تالش ،تفکر و سبک تبیین مناسب ،تأخیر
كامروايي يا لذتجويي) است .نتايج :با توجه به تأكید قرآن بر شناساندن مباني خود ،برای تبیین و گسترش موفقیت
از ديدگاه قرآن استفاده از روشهای رويکرد شناختي روانشناسي كارايي بیشتری دارد .در اصول موفقیت بیشترين
شباهتها در اصول بسترساز و بیشترين تفاوتها در اصول بنیادين و راهبردی است .نتايج اين پژوهش ميتواند در
تدوين برنامههای مداخلهای به منظور تسهیل و تسريع موفقیت افراد مورد توجه قرار گیرد.

