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خودآگاهــی یکــی از عنــارص بنیادیــن ارتبــاط مطلــوب بــه شــار 
می  ــرود کــه بــا کارکردهــای ویــژه خــود نقــش مهمــی در ارتقــاء 
کیفیــت روابــط اجتاعــی و کاهــش آســیبهای آن دارد. ایــن 
نوشــتار پژوهشــی میــان رشــته ای اســت، و بــه روش تحلیلــی توصیفــی و بــا هدف 
بازشناســی مفهــوم و مؤلفه هــای خودآگاهــی و تبییــن کارکردهــای آن در تربیــت 
اجتاعــی افــراد و ارائــه راهربدهــای قرآنــی بــرای دســتیابی بــه آن نگاشــته شــده 
اســت. از نتايــج تحقیقــات روانشناســی و علــوم تربیتــی بهــره گرفتــه و بــا عرضــه 
بــه قــرآن و حديــث بــه تبییــن نظــر اســالم دربــاره موضــوع و ارائــه راهربدهــای 
ــا  ــی ب ــه خودآگاه ــه آنک ــت. نتیج ــه اس ــه آن پرداخت ــتیابی ب ــرای دس ــی ب قران
شناســاندن باورهــا و ارزشــها، افــکار، احساســات و رفتــار، نقــاط ضعــف و قــوت، 
نیازهــا و خواســته ها، و اهــداف ســبب واقع بینــی و برخــورد منطقــی و ســنجیده 
ــگاه و منزلــت خــود و دیگــران، و  ــا دیگــران می شــود. شــناخت جای در رابطــه ب
شــناخت تفاوتهــای میــان فــردی و دیگــر آگاهــی از دیگــر کارکردهــای خودآگاهی 
ــم  ــرآن کری ــر ق ــد. از نظ ــی کمــک می منای ــط اجتاع ــود رواب ــه بهب ــه ب اســت ک
ــدا خداآگاهــی و ســپس تفکــر و  ــش خودآگاهــی ابت ــن راهربدهــای افزای مهمرتی

ــاد وجــودی خــود می باشــد. تأمــل در ابع

واژگان کلیدی: 
خودآگاهی، روابط اجتاعی، 

کارکرد، داللت، تربیت.
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مقدمه
در روایــات اســالمی معرفــت نفــس کاملرتیــن و ســودمندترین معــارف به شــار مــی رود: »َمْعرِفـَـُة النَّْفِس  
ــدی،1410:  ــی آم ــُع الَْمَعارِف«)متیم ــِس أَنَْف ــُة النَّْف ــطی، 1376: ص486(؛ »َمْعرِفَ ــی واس ــُل الَْمَعارِف« )لیث أَكَْم
ص712(. ابــن ســینا پلــه نخســت تربیــت را تربیــت نفــس می دانــد و کلیــد تربیــت نفــس را شــناخت صفــات 
و عــادات خویــش قلمــداد می کند)فتحعلی خانــی، 1377: ص124(. مطهــری خودشناســی را ریشــۀ الهامــات 
ــاد  ــادی اخــالق ی ــوان پایه هــای بنی ــه عن ــد و از خودشناســی و احســاس کرامــت در خــود ب اخالقــی می دان
می کند)مطهــری، 1384، ج22: ص422(. معرفــت نفــس، خودشناســی، شــناخت صفــات و عــادات خویــش 
همگــی مفاهیمــی هــم معنــا و نزدیــک بــه مفهــوم خودآگاهــی هســتند. البتــه خودآگاهــی مفهومــی فراتــر 
ــات،  ــکار، احساس ــا، اف ــودی، ویژگی ه ــاد وج ــی از ابع ــه و آگاه ــامل درك، توج ــت و ش ــی اس از خودشناس
ــع  ــیف، 1386: ص138(. در واق ــت)لطیفیان و س ــان اس ــد زم ــی فراین ــود در ط ــای خ ــا و رفتاره گرایش ه
خودشناســی شــناخت ابعــاد و ویژگی هــای خــود و خودآگاهــی توجــه و آگاهــی از ایــن شــناخت در طــی 
ــد زمــان اســت. بدیــن ترتیــب تربیــت صحیــح در همــه مراحــل و همــه ابعــاد در گــرو خودآگاهــی  فراین

اســت. 
انســان موجــودی اجتاعــی اســت و ســالمت روابــط تأثیــر بســیاری بــر ســالمت فــردی و اجتاعــی دارد. 
بســیاری از مشــکالت روانــی اجتاعــی ماننــد افرسدگــی، اعتیــاد بــه الــکل، بــزه کاری، مشــکالت بیــن فــردی، 
تنهایــی، و روان گســیختگی بــا ضعــف در برقــراری ارتبــاط اجتاعــی رابطــه دارد)ســگرین، 1995: ص27(. بــر 
همیــن اســاس پرداخــن بــه جنبه هــای اجتاعــی زندگــی و كســب آمادگی هــای الزم بــرای برقــراری رابطــه ای 
ــف  ــال آن از وظای ــه دنب ــانها و ب ــراروی انس ــای ف ــی از چالش ه ــران، یك ــا دیگ ــر ب ــوب، و مؤث ــامل، مطل س
متصدیــان تعلیــم و تربیــت اســت. نگاهــی هرچنــد كوتــاه بــه وضــع كــودكان، نوجوانــان و بزرگســاالن در 
ــه  ــی در زمین ــواری های عظیم ــائل و دش ــا مس ــا را ب ــان، م ــاط جه ــیاری از نق ــن بس ــا و همچنی ــه م جامع
روابــط انســانی نشــأت گرفتــه از متغیرهــای مختلــف آگاه می ســازد. ارتبــاط ناموثــر موجــب فاصلــه بیــن 
فــردی عمیقــی می گــردد كــه هــم اكنــون در همــه جنبه هــای زندگــی اعــم از شــغلی، خانوادگــی، تحصیلــی، 
اجتاعــی و همــه بخش هــای جامعــه منایــان اســت. ارتبــاط ضعیــف از جملــه دالیلــی اســت كــه بیــن افــراد 
ــازگاری ها  ــكالت و ناس ــیاری از مش ــه بس ــه ریش ــد ك ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــاد می كن ــارض ایج ــاد و تع تض
اســت)عابدی، 1385: ص68(. اهمیــت ایــن مســأله آنجــا بیشــرت خــود را نشــان می دهــد کــه تحصیــل کــردگان 
در ســطوح بــاالی دانشــگاهی اگرچــه از هوش بهــر شــناختی باالیــی برخوردارنــد امــا در تعامــالت و برقــراری 
روابــط میــان فــردی و در برخــورد بــا دیگــران قــادر بــه کنــرتل خــود نبــوده و در روابــط اجتاعــی خــود بــا 

مشــکالت ریــز و درشــت روبــه رو هســتند.
اگــر فراگــرد ارتبــاط بیــن انســانها بــه درســتی بررســی شــود و قوانیــن حاكــم بــر آن دریافتــه شــود، و در 
مراحــل مختلــف تربیتــی مــد نظــر قــرار گیــرد بــدون شــك ایــن قابلیــت در فــرد ایجــاد خواهــد شــد كــه در 

ارتبــاط بــا دیگــران موفق تــر عمــل منایــد.
بــه دلیــل اهمیــت بســیار زیــاد خودآگاهــی در جنبه هــای مختلــف روان شناســی، بــه ویــژه در حــوزۀ 
ــزی  ــۀ هســتۀ مرک ــه منزل ــه »خــود« ب ــالالت روانشــناختی را ب ــاری و اخت ــه مشــکالت رفت آسیب شناســی ک
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شــخصیت نســبت می دهــد، ایــن موضــوع بــه طــور گســرتده مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت. 
و تحقیقــات مفصلــی در حوزه هــا و کارکردهــای مختلــف آن صــورت گرفتــه  و نتایــج قابــل توجهــی داشــته 
اســت. مهمرتیــن پژوهشــها در ایــن موضــوع عبارتنــد از: بررســی رابطــه بیــن مهــارت خودآگاهــی، شــناخت 
ــرورش،  ــوزش و پ ــران در وزارت آم ــت مســیر شــغلی مدی ــناخت محیطــی و مدیری ــردی، ش ــن ف ــط بی رواب
ــا نارســایی های شــناختی در میانســاالن،  ــاط رفتارهــای دینــی و خودآگاهــی ب عباســی و فانــی)1382(؛ ارتب
ابوالقاســمی، کیامرثــی، و آق)1390(؛ تقابــل فرایندهــای خودشــناختی بــا آســتانه گــذری، آقابابایــی، قربانی و 
خدابخــش)1390(؛ رابطــه خداآگاهــی بــا خودآگاهــی، نورعلیــزاده میانجــی، بشــیری و جــان بزرگــی)1391(؛ 
تبیــک، قربانــی،  بــزرگ شــخصیت در فضایــل اخالقــی،  نقــش فرایندهــای خودشــناختی و عوامــل 
رضــازاده)1392(؛ رابطــه انگیــزش دینــی و خودشناســی بــا فضایــل اخالقــی، تبیــک، قربانــی، رضــازاده)1392(؛ 
تأثیــر آمــوزش مهــارت خودآگاهــی بــر کاهــش رفتارهــای پرخاشــگرانه، اعتیادپذیــری، و خودکشــی دانــش 

ــرد)1396(. ــر، و مج ــش، طاه ــین خانزاده، ملکی من ــتانی، حس ــرت دبیرس ــوزان دخ آم
ــاره  ــه علمــی درب جســتجوهای متعــدد در پایگاه هــای علمــی نشــان می دهــد کــه تاکنــون هیــچ مقال
خودآگاهــی و کارکردهــای آن بــر اســاس آموزه هــای اســالمی صــورت نگرفتــه اســت و یــا بــه مرحلــه چــاپ 
و نــر نرســیده اســت و پژوهــش حــارض اولیــن پژوهــش میــان رشــته ای در موضــوع بــا بهره منــدی از آیــات 

قــرآن کریــم اســت.
ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت کــه بــا توجــه بــه آیــات قــرآن بــه بازشناســی مفهــوم خودآگاهــی، 
مؤلفه هــا و کارکردهــای تربیتــی آن در بهبــود روابــط اجتاعــی انســان بپــردازد؛ و راهربدهــای قرآنــی بــرای 
تقویــت میــزان خودآگاهــی ارائــه منایــد. بــدان امیــد کــه بــا رسلوحــه قــرار دادن معــارف قرآنــی متصدیــان 
تربیتــی بتواننــد گامــی بلنــد در راســتای تربیــت اجتاعــی اســالمی کــودکان ایــن رسزمیــن برداشــته و بــه 
بهبــود کیفیــت زندگــی نســل های آینــده در همــه ابعــاد همــت گارنــد. بنابرایــن پژوهــش حــارض بــه دنبــال 
ایــن ســؤاالت اســت کــه: خودآگاهــی چیســت و در قــرآن چگونــه تعریــف می شــود؟ مولفه هــای آن کدامنــد؟ 
و چــه کارکردهایــی در روابــط اجتاعــی انســان دارد؟ مهمرتیــن راهربدهــای قرآنــی بــرای ایجــاد و ارتقــاء 

خودآگاهــی کدامنــد؟

1. مفهوم شناسی
خودآگاهــی مفهومــی فراتــر از خودشناســی، ســاختاری ســازش دهنــده، پویشــی و انســجام بخــش اســت 
کــه  از رشــد ســاختارها و فرایندهــای شــناختی و نیــز عواطــف و احساســات تنیــده در آن حاصــل می شــود 
ــای  ــا و رفتاره ــکار، احساســات، گرایش ه ــا، اف ــاد وجــودی، ویژگی ه ــامل درك، توجــه و آگاهــی از ابع و ش
خــود در طــی فراینــد زمــان اســت)لطیفیان و ســیف، 1386: ص129(. خودآگاهــی یکــی از ســازه های 
مهــم شــخصیت و بــه معنــای آگاهــى از احساســات، نیازهــا و هیجان هــاى خــود اســت و نخســتین گام در 

ــی، 1385، ج1: ص130(.  ــار می رود)فرهنگ ــه ش ــى ب ــاى ارتباط ــكل دهى مهارت ه ش
خودآگاهــی گرایــش بــه آگاهــی و نظــارت بــر تفکــرات شــخصی و فرایندهــای شــناختی خــود بــوده و 
نتیجــه رشــد ســاختارها و فرآیندهــای شــناختی و نیــز عواطف و احساســات تنیده در آن اســت و از نخســتین 
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ــرد و  ــر می پذی ــردی تأثی ــن ف ــط بی ــی و رواب ــالت اجتاع ــالی، از تعام ــا بزرگس ــی ت ــال های دوران کودک س
یکــی از ملزومــات ســازگاری اســت)هارتر، 1999: ص81( کــه می توانــد در تعامــالت بیــن فــردی، فرایندهــای 

شــناختی و ســازگاری تأثیــر مثبــت بگذارد)ابوالقاســمی، 1390: ص27(.
ــر در نظــر  ــار انطباقــی و مؤث ــرای رفت ــه صــورت توانایــی روانــی اجتاعــی ب ــوان ب خودآگاهــی را می ت
ــا مقتضیــات و مســائل زندگــی روزمــره مقابلــه  ــا آن افــراد یــاد می گیرنــد بــه طــور مؤثــری ب گرفــت کــه ب
کننــد بــه طــوری کــه ایــن توانایــی فــرد را بــرای مقابلــۀ مؤثــر بــا موقعیت هــا آمــاده می کنــد.  بــا فراگیــری 
ایــن مهــارت فــرد می توانــد بــا رفتارهــای مثبــت و ســازش یافتــه، ســالمت جســانی و بــه ویــژه ســالمت روان 

شــناختی خــود را ارتقــاء بخشــد)خانزاده و دیگــران، 1397: ص135(.
ــکار،  ــان اف ــاط می ــدن از ارتب ــود، آگاه ش ــات خ ــناخت احساس ــاهده و ش ــای مش ــه معن ــی ب خودآگاه
ــناخت  ــای ش ــه معن ــارت روشــنرت خودآگاهــی ب ــه عب ــف شــده اســت. ب ــز تعری احساســات و واکنشــها نی
ویژگی هــای درونــی و بیرونــی، خصوصیــات ظاهــری و ویژگی هــای عاطفــی، افــکار و اهــداف فــردی اســت. 
یعنــی فــرد از اســتعدادها، و نقــاط ضعــف و قــوت خویــش آگاهــی پیــدا کنــد و بــر اســاس آن آگاهــی زندگی 

ــد. ــزی منای ــش را برنامه ری خوی

2. خودآگاهی در قرآن
در بخــش گذشــته مفهــوم خودآگاهــی بیــان شــد. از آنجــا کــه هــدف پژوهــش حــارض تبییــن کارکرد هــای 
خودآگاهــی در روابــط اجتاعــی از منظــری قرآنــی اســت ابتــدا الزم اســت بــه ارائــه نظــر قــرآن کریــم درباره 

مفهــوم خودآگاهــی پرداخته شــود.
در قــرآن کریــم واژه خودآگاهــی وجــود نــدارد امــا مفاهیمــی وجــود دارد کــه تبییــن کننــده مفهــوم و 

ابعــاد خودآگاهــی هســتند.
خودآگاهــی بــه معنــای شــناخت و بصیــرت نســبت بــه خصوصیــات، نقــاط ضعــف و قــوت، عالیــق و 
ســالیق، و نیــز افــکار و اعــال و کــردار فــرد، و بــه طــور کلــی شــناخت و آگاهی نســبت بــه »خــود« در قرآن 
کریــم بــرای انســان امــری واضــح و مربهــن اســت: »بَــِل اْلِنَْســاُن َعــَى نَْفِســِه بَِصیرٌَة«)القیامــة، 14(. بصیــرت 
بــه معنــاى رؤیــت قلبــى و ادراك باطنــى اســت. انســان، صاحــب بصیــرت بــر نفــس خویــش اســت، و خــود را 
خــوب مى شناســد(طباطبایی، 1374، ج 20: ص169(. یعنــی انســان شــاهد بــر نفــس خویش)ســیوطی، 1404، 
ــی  ــر یعن ــارت دیگ ــه عب ــش می باشد)طربســی، 1360، ج 26: 105ص( ب ــه خــودش و عمل ــا ب ج 6: 385( و بین
بــه نفــس خــود معرفتــی تــام و کامــل دارد(فخــررازی، 1420، ج 13: ص104(. هــم بــه تواناییهــا وکــاالت و 
نقــاط قــوت خویــش و هــم بــه کاســتیها، تقصیــرات و نقــاط ضعــف خــود: »إِنَّ اْلِنَْســاَن لَِربِّــِه لَکَُنــوٌد َو إِنَّــُه 
َعــَى ٰذلِــَک لََشــِهیٌد«)العادیات ، 6 و 7( ایــن آیــه بیــان مــی دارد کــه انســان روز قیامــت بــر کفرانگــری خــودش 
شــهادت می دهد)شــاذلی، 1412، ج 6: ص3958(، شــهادتی بــه حــق علیــه خودش)زحیلــی، 1418، ج 30: 
ص371(. مقصــود از شــاهد بــودن انســان علیــه خــودش، ایــن اســت كــه انســان خــودش آگاه بــه كفرانگــرى 
خــود هســت)طباطبایی، 1374 ، ج 20: ص591( و از آن آگاهــی تــام دارد. امــا مســأله ایــن اســت کــه گاهــی 
ــْو أَلَْقــى َمَعاِذیــرَهُ « )القیامــة، 15(: معاذیــر جمــع معــذار  بــر دانایــی و آگاهــی خــود پــرده می افکنــد: »َو لَ
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اســت، و معــذار بــه معنــاى ســرت و پوشــش اســت)زمخری، 1407، ج 4: ص661( و معنــاى آیــه بــه انضــام 
آیــه قبــل ایــن اســت كــه انســان خــودش را خــوب مى شناســد، هــر چنــد كــه بــراى نهــان كــردن نفــس خــود 

ــی، 1374، ج 20: ص170(. ــا بیندازد)طباطبای پرده ه
از ســوی دیگــر قــرآن کریــم بــا ارائــه یــک کلیــد طالیــی در تعلیــم و تربیــت اســالمی میــزان تکلیــف هــر 
کــس را بــر اســاس وســع و تــوان او مقــرر فرمــوده اســت و فراتــر از تــوان فــرد او را تکلیــف ننمــوده اســت: 
»الَ یَُکلِّــُف اللَّــُه نَْفســاً إاِلَّ ُوْســَعَها«)البقرة، 286(. كلمــه وســع بــه معنــاى توانایــى و متكــن اســت. یعنــی آنچــه 
فــرد تــوان آن را داشــته باشــد و بــر او فشــار نیــاورد و او را بــه تنگــی و ســختی نیندازد)زمخــری، 1407، 
ج 1: ص332( آیــه كالمــى اســت مطابــق بــا ســنتى كــه خداونــد در بیــن بندگانــش جــارى ســاخته، و آن ســنت 
ایــن اســت كــه از مراحــل ایــان آن مقــدار را بــر هــر یــك از بنــدگان خــود تكلیــف كــرده كــه در خــور فهــم 
او باشــد، و از اطاعــت آن مقــدارى را تكلیــف كــرده كــه در خــور نیــرو و توانایــى بنــده باشــد)طباطبایی، 
1374، ج 2: ص684(. یعنــى خداونــد چیــزى را كــه مــردم قــدرت آن را دارنــد بــه آنــان امــر یــا نهــى مى منایــد 
ــه تشــخیص  ــف منى كند)طربســی، 1360، ج 3: ص 218(. الزم ــدارد تكلی ــى آن را ن ــى توانای ــه ك ــزى ك و چی
میــزان وســع و بــه تبــع آن الزمــه تشــخیص میــزان تکلیــف هــر کــس آگاهــی از حــاالت، احساســات، و نقــاط 
قــوت و ضعــف و در یــک کالم خودآگاهــی اســت. بنابرایــن در قــرآن کریــم خودآگاهــی الزمــه هــر گونــه 
تکلیــف، اقــدام و عملــی اســت و ایــن مهــم بــه طــور ذاتــی در وجــود انســان نهادینــه شــده اســت. وظیفــه 
فــرد تنهــا برداشــن موانــع و حجاب هایــی اســت کــه بــر ایــن آگاهــی پــرده افکنــده و موجــب غفلــت فــرد 

از آن شــده اســت.

3. مؤلفه های خودآگاهی و داللت های تربیتی آن در بهبود روابط اجتامعی
منظــور از مؤلفــه عنــر یــا اجــزای تشــکیل دهنــده یــک چیــز اســت کــه بــدون داشــن آنهــا منی تــوان 
آن چیــز را تجزیــه و تحلیــل کــرد. مؤلفه هــای خودآگاهــی مجموعــه شــناختها و آگاهی هــای فــرد از ابعــاد 
مختلــف شــخصیت خــود اســت کــه مجمــوع آنهــا فــرد را بــه درک درســتی از تواناییهــا و ضعف هــای خــود 

می رســاند.

3-1. شناخت باورها و ارزش های خود
باورهــا افــکاری هســتند کــه فــرد آنهــا را پذیرفتــه و باطنــا تصدیــق کــرده  اســت. ارزش هــا مالک هــا و 
ــی را  ــه وســیله ی آن، باورهــا و رفتارهــای خــود و دیگــران  و امــور پیرامون معیارهایــی هســتند کــه فــرد ب
ــواده ای کــه در آن رشــد  ــد می شــود، خان ــر اســاس محیطــی کــه در آن متول ــد. هــر کــس ب ــی می کن ارزیاب
ــد، و  ــر آن تربیــت می شــود، اجتاعــی کــه در آن زندگــی می کن ــد، افــراد و رشایطــی کــه تحــت تأثی می کن
بطــور کلــی طــی فراینــد اجتاعــی شــدن، ارزش هایــی را کســب می کنــد. افــکار، باورهــا و ارزش هایــی کــه به 
صــور مختلــف کســب شــده، در ذهــن افــراد چارچوب هــا و ســاختارهایی را می ســازند. هــر کــس بــر اســاس 
ایــن چارچوب هــا یــا ســاختارهای ذهنــی اطالعــات دریافتــی از محیــط پیرامــون خــود را پــردازش می کنــد و 
در خصــوص خــود، دیگــران و محیــط اجتاعــی رفتــار و قضــاوت می کنــد. ایــن ســاختارهای ذهنــی در افــراد 
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مختلــف متفــاوت اســت و بــه همیــن دلیــل نگــرش افــراد مختلــف بــه زندگــی بــا یکدیگــر فــرق می کنــد.
 تحقیقــات نشــان داده انــد کــه ســاختارهای ذهنــی و نحــوه نگــرش افــراد بــه زندگــی قابلیــت تغییــر 
دارنــد و افــراد می تواننــد هــر کجــا کــه الزم باشــد بــا تغییــر در افــکار و باورهــای خــود بــه اصــالح و تعدیــل 

ســاختارهای ذهنــی خــود بپردازند. 
کســی کــه باورهایــش را نشناســد منی توانــد ارزش هایــش را در زندگــی تعریــف کنــد، دســت بــه انتخــاب 
بزنــد، صحیــح و منطقــی تصمیم گیــری کنــد و در جهــت رشــد و پیرفــت خــود گام بردارد. قــرآن کریــم در 
متثیــل بســیار زیبایــی حــال مومــن و کافــر را این گونــه ترســیم می منایــد: »أَ َفَمــْن یَْمِشــی ُمِکّبــاً َعــَى َوْجِهــِه 
ــْن یَْمِشــی َســِویّاً َعــَى ِصَاٍط ُمْســَتِقیٍم« )امللك ، 22(. آیــه اســتفهامى انــكارى از یكســان بــودن دو  أَْهــَدى أَمَّ
حالــت رس پــا راه رفــن و بــا صــورت روى زمیــن خزیــدن اســت)طباطبایی، 1374، ج 19: ص604( می فرمایــد: 
آیــا كــى كــه رس بــه  زمیــن افكنــده و نــه راه را می بینــد و نــه كــى كــه از جلــوى او می آیــد و نــه راســت 
و چــپ خــود را می نگــرد هدایــت یافته تــر اســت یــا آنكــه راســت ایســتاده، راه و متــام جهــات را مى بینــد 
و قدمــش را جایــى می گــذارد كــه نلغزد(طربســی، 1360، ج 25: ص194(؟ روشــن اســت آنکــه بــر امــور تســلط 
دارد و بــا علــم و آگاهــی قــدم در راه می گــذارد توانایــی بیشــرتی در کنــرتل اوضــاع و تطبیــق رفتــار خــود 
بــا واقعیــات دارد و طبیعتــا موفقیــت بیشــرتی کســب خواهــد منــود. شــناخت باورهــا و ارزشــها ماننــد هــان 
کســی کــه راســت ایســتاده و اطــراف را می بینــد و از چنــد و چــون راه مطلــع اســت ســبب تســلط بــر اوضــاع 
و احــوال درونــی فــرد می شــود و او را از رسدرگمــی در اوضــاع مبهــم می رهانــد. و در دوراهی هــای زندگــی 

بــه فــرد قــدرت تصمیــم و انتخــاب درســت منطبــق بــا اوضــاع روحــی و درونــی می بخشــد.
خودآگاهــی بــه فــرد كمــك می كنــد تــا ارزش هــای واقعــی را از ارزش هــای كاذب بازشناســد و بــا توجــه 
ــا شناســایی باورهــا و ارزشــها، خوشــایندها و  ــر اســاس آن بــه رضایــت از زندگــی دســت یابــد. ب و عمــل ب
ــود  ــه خ ــاختارمند ب ــجم و س ــکلی منس ــط ش ــود و رواب ــوب دار می ش ــد و چارچ ــرد نظام من ــای ف بدآینده

می گیــرد.

3-2. شناخت افکار، احساسات و رفتار خود
ــار  ــا احساســات خــود رفت ــد و متناســب ب ــا افــکار خــود احســاس می کنن  انســان ها اغلــب متناســب ب
می کننــد. تــا زمانــی کــه فــرد احساســات خــود را نشناســد منی توانــد آنهــا را پیش بینــی و در صــورت لــزوم 

ابــراز، کنــرتل یــا مهــار کنــد.
ــاطََك« )صدوق،  ــبَابََك َو نََش ــَك َو َش ــَك  َو فَرَاَغ تَ ــَك  َو قُوَّ تَ ــَس ِصحَّ  امــام موســی کاظــم)ع( فرمودنــد: »اَل تَْن
1376: ص229(: ســالمت و قــوت و راحتــی و جوانــی و نشــاطت را فرامــوش نکــن. یعنــی از احساســات و 

حــال و هــوای خــود آگاه بــاش.
افــکار و احساســات، محــرک و انگیزه هــای رفتــاری فــرد هســتند. بــه همیــن دلیل اولیــن قدم بــرای کنرتل 
رفتــار،  ارشاف بــر افــکار و احساســات خــود اســت. مهــارت خودآگاهــی ایــن توانایــی را بــه افــراد می دهــد 
کــه بتواننــد در لحظــه، احساســات اصلــی و دقیــق خــود را بیــان کــرده و بــه مناســب ترین شــکل ممکــن 
آنهــا را ابــراز و بــا آن برخــورد کننــد. کســی كــه از احساســات خــود آگاه می شــود می توانــد آنهــا را كنــرتل 
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كنــد. ناتوانــی در كنــرتل و مهــار احساســات می توانــد بــه خشــونت و ... بیانجامــد. افــراد دارای خودآگاهــی 
مناســب، راهربدهــای کامــالً متفاوتــی بــرای تنظیــم عواطــف، و شــناخت و پــردازش اطالعــات هیجانــی بــه 
کار می گیرنــد کــه باعــث ســازگاری مثبــت در واکنــش بــه رشایــط ناگــوار می شــود)گارمزی و ماســن، 1991: 
ص24(. همچنیــن آگاهــی از احساســات آگاه و نــاآگاه فــرد و چگونگــی تأثیــر احساســات ناخــودآگاه ســبب 
كنــرتل و اعــال مدیریــت بــر احساســات بــه ویــژه احساســات دلتنگ كننــده، نگــران کننــده، و آســیب زا  و 

مدیریــت بهــرت افــراد بــر رفتارشــان می شــود.
قــرآن کریــم در وصــف اهــل ایــان می فرمایــد: »َو إَِذا َمــا َغِضُبــوا ُهــْم یَْغِفُرونَ «)الشــورى ، 37( یعنى: هر 
گاه در اثــر ســتمى كــه بــه آنــان رســیده اســت خشــمناك شــوند خشــم خــود را فــرو می برند)مراغــى، بی تــا، 
ج 2: ص52( طــرف خــود را مى بخشند)طربســی، 1360، ج 22: ص154( و مقابلــه بــه مثــل منی کنند)طوســی، 

ــا، ج 9: ص168(. بی ت
ــَب َو إِذَا  ــَك  نَْفَســهُ  إِذَا َغِضــَب َو إِذَا رَِغ ــنْ  َملَ امــام جعفــر صــادق)ع( در تفســیر ایــن آیــه فرمودنــد: »َم
رَِهــَب َو إِذَا اْشــتََهى َحــرََّم اللَّــُه َجَســَدُه َعــَى النَّاِر«)صــدوق، 1413، ج4: ص400(. متلــک نفــس در حــال رغبت 
و تــرس و خشــم نیازمنــد خودآگاهــی باالیــی اســت. آنچنــان کــه در ایــن حــاالت اختیــار فــرد از کــف نرفتــه 

و بتوانــد بــه دور از کشــش های مختلــف تصمیمــی عاقالنــه اتخــاذ منایــد.
بــر همیــن اســاس افــراد دارای خودآگاهــی مناســب راهربدهایــی را بــرای تنظیــم عواطــف و شــناخت 
ــی  ــت و ســالمت روان ــه می ســازد و هیجان هــای مثب ــش و اســرتس را کمین ــه تن ــد ک ــه کار می گیرن خــود ب
ــل، آن دســته از  ــراد دارای خودآگاهــی مخت ــه وجــود می آورد)ابوالقاســمی، 1390: ص27(. برعکــس اف ر ا ب
ــات و شــناخت های منفــی  ــر هیجان ــد کــه ب ــم عواطــف و شــناخت را اســتفاده مــی کنن راهربدهــای تنظی
تأکیــد می ورزنــد. بنابرایــن شناســایی و درک احساســات و عواطــف خــود، اولیــن قــدم در راه کنــرتل آنهــا، 
و در ارتبــاط بــا دیگــران، قدمــی بــزرگ در راه کنــرتل و تعدیــل رفتــار اســت. عــالوه بــر آن آگاهــی از افــکار 
و احساســات خــود نقطــه عطفــی در بازنگــری، اصــالح، و بازســازی باورهــای غلــط و خرافــی اســت. کســی 
کــه از افــکار و باورهــای خــود آگاه اســت احتــال بیشــرتی بــرای پــی بــردن بــه صحــت و ســقم آنهــا و نیــز 

تصحیــح افــکار و احساســات نادرســت خــود دارد.
از ســوی دیگــر اغلــب افــراد در بیــان احساســات خــود مشــکل دارنــد و منی تواننــد احساســات خــود را 
بــه شــکل مناســبی ابــراز کننــد، یــا آن را پنهــان می کننــد یــا واکنــش هیجانــی نشــان می دهنــد. آگاهــی از 
افــکار، احساســات، و نیازهــای خــود باعــث می شــود فــرد بتوانــد راه هــای مناســبی را بــرای ابــراز و بیــان 
ــد تشــخیص دهــد کــه چــه  ــا آگاهــی از افــکار و احساســات، فــرد بهــرت می توان ــد. ب احساســات خــود بیاب
نــوع اندیشــه و یــا احساســی در چــه رشایطــی و بــر چــه تصمیاتــی حاکمنــد و از ایــن طریــق راحت تــر 
می توانــد افــکار و احساســات خــود را متناســب بــا رشایــط تشــدید، تعدیــل، کنــرتل و یــا از آنهــا احــرتاز کنــد. 
از ایــن طریــق فــرد در رویارویــی بــا تــرس، خشــم، اضطــراب، انــدوه و ســایر احساســات از آمادگــی بیشــرتی 

برخــوردار بــوده و عملکــرد مناســب تری خواهــد داشــت.
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3-3. شناخت نقاط ضعف و قوت خود
یکــی دیگــر از مولفه هــای خودآگاهــی شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت خــود اســت. قــرآن کریــم انســان 
ــاء، 28( و  ــاً« )النس ــاُن َضِعیف ــَق اْلِنَْس ــف:  »ُخلِ ــارج ، 19(؛ ضعی ــَق َهلُوعاً«)املع ــاَن ُخلِ ــوع: »إِنَّ اْلِنَْس را هل
عجــول: »َو کَاَن اْلِنَْســاُن َعُجــوالً«)اإلرساء، 11( و ... معرفــی می کنــد. هلــوع كــى اســت كــه هنــگام برخــورد 
بــا نامالیــات بســیار جــزع مى كنــد، و چــون بــه خیــرى مى رســد از انفــاق بــه دیگــران خــوددارى مى كنــد. 
ــه بــه خــرج منى دهــد، در جهــات  عجــول کســی اســت کــه وقتــى چیــزى را طلــب مى كنــد صــرب و حوصل
صــالح و فســاد خــود منى اندیشــد تــا در آنچــه طلــب مى كنــد راه خیــر برایــش مشــخص گــردد، و از آن راه بــه 
طلبــش اقــدام كنــد؛ بلكــه بــه محــض اینكــه چیــزى را برایــش تعریــف كردنــد و مطابــق میلــش دیــد بــا عجله 
ــاى  ــر انگیزه ه ــان در براب ــن انس ــی، 1374،  13: ص66(. همچنی ــویش مى رود)طباطبای ــه س ــتابزدگى ب و ش
ــد و  ــت کن ــر غفل ــه اگ ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت )مغنیه، 1424،  ج2: ص477(. و ای ــف اس ــش ضعی لذت بخ

آگاهانــه عمــل ننایــد بــدون آنکــه متوجــه شــود می توانــد او را از مســیر صحیــح منحــرف منایــد.
ــا آنهــا را ندارنــد.  برخــی افــراد نقــاط ضعــف خــود را انــکار می کننــد چــون توانایــی روبــه رو شــدن ب
برخــی دیگــر نقــاط ضعفشــان را بــه قــدری بــزرگ می کننــد کــه خــود را فــردی ضعیــف دارای ویژگی هــای 
منفــی می پندارنــد. اغلــب افــراد در مواجهــه بــا ویژگی هــای منفــی خــود در موضــع غفلــت، انــکار، حملــه 
و یــا رنجــش قــرار می گیرنــد. هیــچ کــدام از ایــن مواضــع کمکــی بــه از بیــن رفــن ضعفهــا منی کنــد. گاهــی 
حتــی فــرد از ویژگی هــای منفــی خــود آگاه نیســت و بدتــر اینکــه حتــی آنهــا را مثبــت و ارزشــمند می دانــد: 
نَْیا َو ُهْم یَْحَســُبوَن أَنَُّهــْم یُْحِســُنوَن ُصْنعاً«)الكهــف ، 104(. زیانکارترین  »الَِّذیــَن َضــلَّ َســْعُیُهْم ِفــی الَْحَیــاِة الدُّ
مــردم کســی اســت کــه رشش را خیــر و بــدی اش را نیکــی می بیند)مغنیــه، 1424،  ج5: ص164( چنیــن فــردی 
ــته  ــرد درســتی داش ــد عملک ــا در ارتباطــات خــود منی توان ــد و طبیعت ــی می کن ــی زندگ ــی غیرواقع در دنیای
ــرای کنــرتل آنهــا و انجــام عملکــرد صحیــح   ــد فــرد را ب ــه نقــاط ضعــف می توان باشــد. شــناخت و توجــه ب
یــاری رســاند: »َمــْن َعــرََف نَْفَســُه جاَهَدهــا؛ َو َمْن َجِهــَل نَْفَســُه اْهَملَها«)لیثــی واســطی، 1376: ص453(؛ كى 
كــه خــود را بشناســد، بــه جهــاد بــا نفــس بــر مى خیــزد و كــى كــه خــود را نشناســد آن را رهــا مى ســازد. بــه 
همیــن دلیــل در روایــات بهرتیــن دوســتان کســانی معرفــی شــده اند کــه بتواننــد در شــناخت نقــاط ضعــف و 
عیــوب فــرد بــه او کمــک کننــد: »اََحــبُّ إِْخَوانـِـی إِلـَـیَّ َمــْن أَْهــَدى إِلـَـیَّ ُعیُوِبی« )کلینــی، 1407، 2ج: ص639(. 
هدیــه دادن عیــوب بهرتیــن متثیلــی اســت کــه می تــوان در ایــن جایــگاه بــه کار بــرد؛ چــرا کــه بیــان عیــوب 
فــرد از طــرف دوســتان و کســانی کــه او را می شناســند کمــک بزرگــی بــرای رســیدن بــه خودآگاهــی اســت. 
آگاهــی از نقــاط ضعــف باعــث می شــود كــه فــرد بتوانــد تســلط بیشــرتی بــر خــود داشــته باشــد. آگاهــی از 
نقــاط منفــی، پذیــرش و تــالش بــرای اصــالح آنهــا بــا بهبــود و افزایــش توامنندی هــای فــردی، افزایــش نقــاط 

قــوت و کاهــش نقــاط ضعــف و تســلط بــر آنهــا می توانــد احســاس خوبــی در فــرد بوجــود آورد.
آگاهــی از نقــاط قــوت نیــز بــه افزایــش اعتــاد بــه نفــس و بهبــود و ارتقــاء هــر چــه بیشــرت فــرد کمــک 
ــات و ویژگی هــای مثبــت، اســتعدادها و توانایی هــا، مهارت هــا  ــد از خصوصی ــد. نقــاط قــوت عبارتن می کن
ــا اعتــاد بــه  ــه فــرد کمــک می کنــد ت و توامنندی هــا، پیرفت هــا و موفقیت هــا. شناســایی نقــاط قــوت ب
نفــس و خودبــاوری بیشــرتی پیــدا کــرده و در شــکوفایی اســتعدادهای بالقــوه خــود توامنندتــر گــردد. بــا تکیه 
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بــر نقــاط قــوت، نقــاط ضعــف خــود را کاهــش  دهد)جــوی، 2010: ص334( بــه رضایــت بیشــرتی در زندگــی 
دســت یابــد. و از طریــق آن در روابــط خــود بــا دیگــران موفق تــر عمــل منایــد.

3-4. شناخت نیازها و خواسته های خود
ــزی  ــته ها چی ــد. خواس ــا الزم و رضوری ان ــود و بق ــرای وج ــه ب ــتند ک ــات هس ــته از الزام ــا آن دس نیازه
فراتــر از نیازهاست.خواســته ها روش هــای بــرآورده کــردن نیازهــا هســتند. افــراد بــا رســیدن بــه خواســته ها 

ــد.  ــرآورده می کنن ــان را ب ــای اساسی ترش نیازه
از نظــر قــرآن کریــم انســان هــر چــه از خداونــد مســألت كنــد، بــه او عطــا مى كند)طربســی، 1360، ج 13: 
ص137(: »َو آتَاکُــْم ِمــْن کُلِّ َمــا َســأَلُْتُموُه« )إبراهیــم ، 34(. هیــچ انســاىن در رابطــه بــا انســانیتش بــه هیــچ 
نعمتــى محتــاج منى شــود مگــر آنكــه خداونــد آن را بــر آورده مى كند)ترجمــه تفســیر املیــزان، ج 12: ص86(. 
ــه اهــداف و دریافــت نعمت هــای الهــی درخواســت آن اســت.  ــد کــه راه رســیدن ب ــان می کن ــه بی ــن آی ای
بــرای خواســن ابتــدا بایــد احســاس نیــاز کــرد. تــا فــرد نســبت بــه چیــزی احســاس نیــاز نکنــد بــرای دســتیابی 
بــه آن تــالش نخواهــد کــرد. پــس قــدم اول بــرای رســیدن بــه خواســته ها شــناخت و آگاهــی از نیازهاســت. 
در روایــات نیــز آمــده اســت: »َمــْن طَلـَـَب َشــیْئاً نَالـَـهُ  أَْو بَْعَضه« )نهــج البالغــه، 1414: ص544(. هــر کــس در 

طلــب چیــزی باشــد بــه همــه یــا قســمتی از آن خواهــد رســید.
بــر همیــن اســاس شناســایی نیازهــا و تشــخیص خواســته های واقعــی از رضوریــات زندگــی انسانهاســت. 
همــه انســان ها بایــد نیازهــا و خواســته های حقیقــی خــود را بشناســند تــا بتواننــد در جهــت بــرآورده کــردن 
نیازهــا و رســیدن بــه خواســته ها از طریــق ســامل و درســت گام بردارنــد. راه رســیدن بــه ایــن آگاهــی شــناخت 
ــرد از نیازهــا و خواســته های خــود  ــای وجــودی خــود اســت. خودآگاهــی باعــث می شــود ف ــاد و زوای ابع

مطلــع شــود و بــرای مرتفــع ســاخن آنهــا از مســیرهای درســت اقــدام و تــالش منایــد. 
بــرآورده شــدن نیازهــا و رســیدن بــه خواســته ها نیــز ماننــد ســایر مولفه هــای خودآگاهــی بــه آرامــش 

درونــی و رضایــت فــرد می انجامــد و از ایــن طریــق بــه بهبــود روابــط او بــا ســایرین کمــک می منایــد.

3-5. شناخت اهداف خود
ــراد دارای مجموعــه  ــن اف ــودن آنهاســت. ای ــد ب ــراد خودآگاه هدفمن ــن ویژگی هــای اف یکــی از مهم تری
روشــنی از اهــداف از پیــش تعییــن شــده هســتند. هــدف چیــزی یــا جایــی اســت کــه فــرد می خواهــد بــه 
ــر  ــا غی ــه ی ــد واقع بینان ــداف می توانن ــد. اه ــالش می کن ــزی و ت ــه آن برنامه ری ــیدن ب ــرای رس ــد و ب آن برس

ــند.  ــه باش واقع بینان
ــْم أَْحَســُن َعَمــاً« )امللــك ، 2( معرفــی می کنــد. »أَیُُّكــْم  ــْم أَیُّکُ قــرآن کریــم هــدف از خلقــت را: »لَِیْبلُوَکُ
ــل  ــران عم ــرت از دیگ ــه به ــى اســت ك ــردن ك ــه مقصــود اصــى مشــخص ك ــد ك ــاًل« مى فهان ــُن َعَم أَْحَس
مى كند)طباطبایــی، 1374، ج 10: ص225(. از پیامــرب اکــرم)ص(  در تفســیر آیــه نقــل شــده کــه مقصــود كاملرتین 
شــا از جهــت عقــل و شــدیدترین شــا از جهــت تــرس از خــدا و نیكوتریــن شــا در آنچــه امــر و نهــى 
فرمــود از جهــت نظــر و التفــات اســت )فخررازی، 1420، ج 30: ص581(. هــر چــه هــدف فــرد هــم راســتا بــا 
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ایــن هــدف نهایــی و بــه آن نزدیکــرت باشــد از آرامــش درونــی و رضایــت بیشــرتی برخــوردار خواهــد بــود. و 
هــر قــدر شــناخت فــرد از خــودش واقعی تــر باشــد، هدفــی را کــه بــرای خــود بــر می گزینــد واقع بینانه تــر 
خواهــد بــود و احتــال دســتیابی بــه آن بیشــرت اســت. امیرمؤمنان علــی)ع( فرمودنــد: »نــاَل الَْفــْوَز ااْلكْــرَبِ َمــْن 
ــِة النَّْفِس«)لیثــی واســطی، 1376: 497(؛ كــى كــه خــود را بشناســد، بــه ســعادت و رســتگارى  ــَر ِبَْعرِفَ ظََف

بــزرگ نایــل شــده اســت.
ــال كــردن  ــال منایــد و از دنب خودآگاهــی باعــث می شــود فــرد در زندگــی خــود اهــداف واقعــی را دنب
اهــداف غیرواقعــی، تخیلــی و كال گرایانــه در امــان بانــد. همچنیــن خودآگاهــی ســبب وضــوح اهــداف 
می شــود و فــرد را از رسدرگمــی و حیــرت در نقشــها رهانــده و تکلیــف او را در رشایــط مختلــف اجتاعــی 
و در رابطــه بــا افــراد مختلــف روشــن می منایــد. چنیــن کســی در برقــراری ارتبــاط موفقیــت بیشــرتی کســب 

می منایــد.
عــدم خودآگاهــی فــرد را از تعییــن اهــداف واقعــی و قابــل دســرتس دور منــوده و بــا کــال طلبــی و یــا 
بی هدفــی بــه ورطــه هــالک و نابــودی می کشــاند. امیراملومنیــن)ع( فرمودنــد: »َمــْن لَــْم یَْعــرِْف نَْفَســُه بَُعــَد 
ــاَللِ  َو الَْجَهاالِت«)متیمــی آمــدی، 1410: ص656(. آنکــه خــود را نشناســد  َعــْن َســِبیلِ  النََّجــاِة َو َخبَــَط ِفــی الضَّ
منی توانــد اهــداف متناســب بــا احــوال خــود را برگزینــد بــه همیــن دلیــل منی توانــد در مســیر درســت گام 

بــردار و ناگزیــر گمــراه می گــردد.
ــراد خــودآگاه  ــع آن خشــم و خشــونت می شــود. اف ــه تب ــه باعــث ناكامــی و ب ــع بینان اهــداف غیر واق
بــرای تعییــن اهــداف فــردی هــم بــه توانایی هــا و ضعف هــای خــود و هــم بــه رشایــط موجــود دقــت کافــی 
مبــذول می دارنــد؛ موفقیــت در دســتیابی بــه هــدف نیــز در گــروی چنیــن توجهــی اســت. رســیدن بــه هــدف 
بــر خودبــاوری و شــناخت فــرد اثــر مثبــت می گــذارد و از ایــن طریــق همــواره در زندگــی از شــادکامی و 

رضایتمنــدی برخــوردار خواهــد بــود. 

4. کارکردهای خودآگاهی در روابط اجتامعی
ــط  ــی در رواب ــش کارای ــرد را در افزای ــی ف ــه نوع ــک ب ــه مولفه هــای خودآگاهــی هــر ی ــر آنک ــالوه ب ع
اجتــاع یــاری می رســاند خودآگاهــی کارکردهــای دیگــری دارد کــه بــه طــور خــاص روابــط اجتاعــی فــرد 
را بــه ســوی روابطــی مطلــوب و موثــر ســوق می دهــد. بــه عبــارت دیگــر هــم مؤلفه هــای خودآگاهــی در 
بهبــود روابــط مؤثرنــد و هــم تکمیــل آن بــه عنــوان یــک مهــارت اجتاعــی در ارتباطات فــرد تأثیرگذار اســت. 
ــه خــود می رســاند. ایجــاد و شــکل گیری  ــه مقــام شــناخت همــه جانب تحقــق مجمــوع مؤلفه هــا فــرد را ب
ایــن شــناخت فــرد را وارد فضایــی تــازه و درکــی فراتــر از معمــول می منایــد کــه در ســایه آن ابعــاد تــازه ای از 
ارتباطــات بــه روی وی گشــوده می شــود، بــه شــناختی عمیق تــر دســت می یابــد و بــا توامننــدی بیشــرتی در 

اجتــاع حــارض می شــود. مهمرتیــن ره آورد ایــن مرحلــه و کارکــرد آن در ارتباطــات عبارتنــد از:
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4-1. شناخت جایگاه و منزلت خود و دیگران
ــه  ــان ک ــرد. ه ــی می ب ــود پ ــت خ ــت خلق ــس و عظم ــت نف ــه كرام ــی ب ــق خودآگاه ــان از طری انس
خداونــد فرمــود: »َو لََقــْد کَرَّْمَنــا بَِنــی آَدَم« )اإلرساء، 70(. می فهمــد کــه پــروردگارش نســبت بــه وى عنایــت 
بیشــرتى دارد(طباطبایــی، 1374، ج 13: ص215(، او را بــر ســایر موجــودات برتــری بخشیده)ســیوطی، 1404، 
ج 3: ص187(، و جوهــر وجــودی اش رشیفرتیــن موجــود در عــامل دنیــا اســت)فخررازی، 1420، ج 21: ص372(. 
می فهمــد خداونــد بــه او اســتعدادهای ذاتــی و فطــری ای برتــر از ســایر موجــودات عنایــت فرمــوده اســت. 

اســتعدادهایی کــه او را شایســته خالفــت در زمیــن منــوده است)شــاذلی، 1412، ج 4: ص2241(. 
ــا الَ تَْعلَُمــونَ«  )البقــرة، 30( خداونــد را در می یابــد و  ــُم َم ــی أَْعلَ از طریــق خودآگاهــی فــرد بیــان: »إِنِّ

ــد. ــزی منای ــگاه واالی انســانی خــود برنامه ری ــه جای ــرای رســیدن ب ــر اســاس آن ب ــد ب می توان
ــار فــرد ایجــاد  بــه عــالوه شــناخت جایــگاه و منزلــت انســانی خــود و دیگــران تحــول عمیقــی در رفت
می منایــد. تحولــی کــه او را بــه ســوی اکــرام و احــرتام بیشــرت بــه خــود و دیگــران بــه گونــه ای کــه شایســته و 
در خــور چنیــن موجــودی اســت ســوق می دهــد. پژوهشــگران هســته اصلــی احــرتام را توجــه بــه خــود یــا 
خودآگاهــی می داننــد. بــه ایــن صــورت کــه بــا تشــخیص ارزش خــود در فرآینــد خودآگاهــی، فــرد بهــرت قــادر 
می شــود ارزش ذاتــی دیگــران را تصدیــق كنــد. ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه احــرتام متقابــل و هاهنگــی 
در روابــط می شــود)براون، 2003: ص822(. احســاس ارزشــمندی و احــرتام بــه فــرد كمــك می كنــد تــا عــزت 
ــر اســاس آن روابــط اجتاعــی جدیــد و  نفــس و وجهــه اجتاعــی خــودش را در جامعــه بهبــود دهــد و ب
ــه  ــو، 2008: ص100(. احــرتام باعــث ایجــاد نگر ش هــای مثبــت در زمین ســاملی را ایجــاد مناید)ســانچز و ناپ
ــاری در  ــا گوینــده و نیــز صــرب و بردب همدلــی، اعتــاد متقابــل، تأخیــر در قضــاوت و تفســیر، همراهــی ب
ــا  ــا نســبت بــه طــرف مقابــل ب مقابــل دیگــران می شــود. هریــك از ایــن نگرش هــا فــرد را یــاری می كنــد ت
وســعت نظــر روبــه رو شــود)میر عابدینــی، 1387: ص189(. بــه عــالوه احــرتام بــه عنــوان یكــی از زمینه هــای 
اصلــی ارتبــاط موفــق، موجــب ایجــاد و تقویــت بازخوردهــای مثبــت و بــه دنبــال آن، پــرورش صمیمیــت 
ــای  ــی كمــك می كند)ابوالقاســمی، 1389: ص108(. مبن ــط اجتاع ــه به ســازی محی اجتاعــی می شــود. و ب
ابــراز وجــود نیــز رعایــت احــرتام متقابــل اســت. چــرا كــه اگــر عنــر احــرتام را از ابــراز وجــود حــذف كنیــم، 

ارتبــاط بیشــرت جنبــه تحكــم و پرخاشــگرانه بــه خــود خواهــد گرفت)کرمــی، 1392: ص155(.

4-2. شناخت تفاوتهای میان فردی و دیگر آگاهی
ــُل  ــْل کُلٌّ یَْعَم قــرآن کریــم وجــود تفــاوت میــان افــراد را تأییــد و امضــاء منــوده اســت. می فرمایــد: »ُق
َعــَى َشــاِکلَِتِه«)اإلرساء، 84( مــراد آیــه ایــن اســت کــه هــر کــس بــر اســاس آنچــه موافــق جوهــر نفســانی و 
روحــی خــودش اســت عمــل می کند)فخــررازی، 1420،  ج21: ص391(. ایــن آیــه عمــل انســان را مرتتــب بــر 
شــاكله او دانســته اســت، بــه ایــن معنــا كــه عمــل هــر چــه باشــد مناســب بــا شــاکله آدمــى اســت. چنانچــه 
در فــارىس گفته انــد از كــوزه هــان بــرون تــراود كــه در اوســت. شــاكله نســبت بــه عمــل، نظیــر روح جــارى 
در بــدن اســت كــه بــدن بــا اعضــا و اعــال خــود آن را مجســم منــوده و معنویــات او را نشــان مى دهــد. نیــز 
ثابــت شــده كــه میــان صفــات دروىن و نــوع تركیــب بنیــه بــدىن انســان یــك ارتبــاط خــاىص اســت، پــاره اى از 
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مزاجهــا خیــى زود عصبــاىن مى شــوند و بــه خشــم در مى آینــد، و پــاره ای دیرتــر. و بــه همیــن منــوال ســایر 
ملــكات كــه در اثــر اختــالف مزاجهــا انعقــادش در بعى هــا خیــى رسیــع اســت، و در بعــى دیگــر خیــى 

كنــد و آرام)طباطبایــی، 1374 ، ج 13: ص262(.
فهــم ایــن تفاوتهــا و تأثیــر آنهــا بــر چگونگــی رفتــار موجــب درک بیشــرت و افزایــش میــزان ســازگاری 
ــان افــراد اســت. آگاهــی از  ــرای شــناخت تفاوت هــای می ــان افــراد می شــود. و خودشناســی قــدم اول ب می
حــاالت مختلــف خــود از خشــم و شــادی، دوســتی و دشــمنی، اراده و سســتی، عالقــه و کراهــت، تــرس و 
رغبــت، ضعــف و قــوت، بیــاری و ســالمت)بحرانی، 1416، ج 5: ص161( و آثــاری کــه بــر هــر یــک از آنهــا 
ــار  ــه فهــم رفت ــق ب ــه حــاالت انســانی و از آن طری ــق نســبت ب ــه شــناختی عمی مرتتــب می شــود فــرد را ب
دیگــران و همدلــی بــا آنــان رهنمــون می ســازد. امیراملومنیــن)ع( فرمودنــد: »کیــف یَعــرُِف غیــرَه َمــن یَجَهــُل 
نَفَســه«)متیمی آمــدی،1410: ص518(. داشــن بینــش وســیع نســبت بــه خــود، معمــوال بــا شــناخت بیشــرت 
نســبت بــه ســایر افــراد همــراه است)عباســی و فانــی، 1384: ص102( آنکــه خــود را بشناســد بهــرت می توانــد 
دیگــران را بشناســد، نقــاط مشــرتک و تفاوتهــا را تشــخیص دهــد و بــر اســاس آن رفتــار خــود را شــکل دهــد. 
درک احساســات و عالیــق دیگــران و توجــه بــه دورمنــای ذهنــی آنــان، احــرتام گذاشــن بــه تفاوت هــای 
موجــود در احساســات افــراد نســبت بــه پدیده هــای گوناگــون، جســور بــودن و ابــراز عالیــق و احساســات 
خــود بــدون خشــم یــا انفعــال، فهــم فراینــد تعــارض و کاهــش بــروز و حــل مؤثــر آن نیــز، از نتایــج شــناخت 
تفاوت هــای میــان فــردی اســت کــه از طریــق خودآگاهــی محقــق می گــردد. فــرد تــا احساســات خــود را بــه 
درســتی نشناســد و نتوانــد میــان آنهــا متایــز قائــل شــود منی توانــد احساســات دیگــران را بــه خوبی شــناخته و 
در مقابــل آنهــا عکس العمــل مناســب نشــان دهــد. خودآگاهــی بــر کاهــش پرخاشــگری و افزایــش رفتارهــای 
ســازش یافتــه مؤثــر اســت)انگالف، 2009: ص20(.  ایــن عوامــل زمینــه ســاز روابــط بیــن فــردی مؤثــر، اتخــاذ 
تصمیم هــای مناســب و صحیــح و حــل تعارض هــا و کشــمکش ها اســت بــدون اینکــه بــه خــود یــا دیگــران 
آســیب وارد کند)خانــزاده و همــکاران، 1397: ص137(. بنابرایــن همدلــی یــا درك احساســات و عالیق دیگران 
و احــرتام گــذاردن بــه تفاوت هــای موجــود در احساســات افــراد نســبت بــه پدیده هــای مختلــف و رفتــار 

متناســب بــا آنهــا نیــز در گــرو خودآگاهــی اســت.
ــه  ــود و ب ــخصیت می ش ــف ش ــاد مختل ــادل ابع ــگ و متع ــد هاهن ــبب رش ــی س ــن خودآگاه همچنی
نوبــه خــود ســالمت روان را در پــی دارد؛ برعکــس نابســامانی درونــی بــه ناهنجاری هــای فکــری و درونــی 
می انجامــد و بــروز ایــن ناهنجاریهــا در روابــط فــرد تأثیــر مخــرب بــه جــای گذاشــته و بــه تعــارض، تنــش، 
و کشــمکش ختــم می شــود. بــه همیــن دلیــل هــر انــدازه خودشناســی بیشــرت باشــد بــه گونــه ای معنــادار 

ــراد می شــود)دانش، 1383: ص8(. ــان اف ــزان ســازگاری می ــش می باعــث افزای
ــش  ــا افزای ــی ب ــود دارد. یعن ــاداری وج ــه معن ــز رابط ــراد نی ــدی در اف ــی و خودکارآم ــن خودآگاه بی
ــر  ــه در اث ــم ک ــن مه ــی و اســالمی، 1398: ص57(. ای ــش می یابد)قربان ــز افزای ــدی نی خودآگاهــی خودکارآم
شــناخت جایــگاه و منزلــت فــرد حاصــل می شــود بــه افزایــش میــزان تســلط فــرد بــر رفتــار و عملکــرد خــود 
کمــک منــوده و در رشایــط مختلــف در روابــط اجتاعــی بــه یــاری فــرد آمــده و بــه موفقیــت بیشــرت او کمک 

می منایــد.
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ــخ های  ــودکار پاس ــت خ ــود، از فعالی ــناختی می ش ــایی های ش ــش نارس ــث کاه ــی باع ــاء خودآگاه ارتق
ــا  ــد و ب ــگیری می کن ــت پیش ــا موقعی ــب ب ــش نامناس ــش و واکن ــای کن ــی از طرح ه ــکار ناش ــی و آش درون
ــق  ــر خل ــر، و پیچیده ت ــد، ســازمان یافته ت ــش جدی ــش و واکن ــات گذشــته، طرح هــای کن بازنگــری در تجربی
می کند)قربانــی و واتســن، 1384: ص4( خودآگاهــی بــه فــرد کمــک می کنــد تــا بــه  نحــو موثرتــری در مــورد 
مســایل زندگــی تصمیم گیــری کنــد، در مقابلــه بــا اختالفــات و تعارضــات بهــرت و آگاهانه تــر بیندیشــد و در 

برخــورد بــا دیگــران از ســعه صــدر بیشــرتی برخــوردار باشــد.
شــواهد پژوهشــی و بالینــی متعــددی نیــز بــر نقــش مثبــت خودآگاهــی در مدیریــت تنیدگــی و مقابلــۀ 
مؤثــر تأکیــد دارند)شــاه محمدی و همــکاران، 1385: ص145( هــر چــه فــرد از خودآگاهــی کمــرتی برخــوردار 
باشــد، زمانــی کــه اختیــار اوضــاع و کنــرتل آن از دســتش خــارج می شــود، احســاس آشــفتگی روحــی و روانــی 
بیشــرتی خواهــد داشــت، و بــه طــور طبیعــی در رفتــار بــا دیگــران از عملکــرد ضعیف تــری برخــوردار خواهد 

بود.

5. راهکارهای افزایش خودآگاهی در قرآن
علــم روانشناســی افزایــش خودآگاهــی را مســأله ای  امکانپذیــر می دانــد و تجربیــات فــردی، بازخوردهای 
ــه راهکارهــای افزایــش خودآگاهــی  دیگــران، اســتفاده از آزمون هــای روانشــناختی، و مدیتیشــن را از جمل
معرفــی می منایــد.  قــرآن کریــم مهمرتیــن راهربدهــای افزایــش خودآگاهــی را خداآگاهــی و تأمــل در ابعــاد 

ــد. وجــودی خــود می دان

5-1. خداآگاهی
در قــرآن کریــم خودآگاهــی در ارتبــاط  عمیــق بــا خداآگاهــی قــرار دارد. از نظــر قــرآن بهرتیــن مســیر 
ــَه َفأَنَْســاُهْم أَنُْفَســُهْم  ــوا کَالَِّذیــَن نَُســوا اللَّ بــرای ایجــاد و بقــای خودآگاهــی خداآگاهــی اســت: »َو الَ تَکُونُ
أُولِٰئــَک ُهــُم الَْفاِســُقوَن«)الحر، 19(. قــرآن در جهــت عکــس اگزیستانسیالیســم مى فرمایــد: انســان فقــط 
آن وقــت مى توانــد خــودآگاه شــود کــه خــداآگاه شــود و ایــن  از عالی تریــن و دقیق تریــن مســائل انســاىن 

و رواىن قــرآن اســت کــه واقعــاً حیــرت آور اســت)مطهری، 1384، ج23: ص315(.
خداآگاهــی فراتــر از مفهــوم خداشناســی، بــه معنــی شــناخت، توجــه و احســاس حضــور خــدا، پیوســتگی 
ــل  ــن پ ــاد خــدا اصلی تری ــر و ی ــا خداســت. ذک ــاط ناگسســتنی ب ــه ارتب ــداوم بخشــی ب ــه او و ت ــق ب و تعلّ
ارتباطــی بــا مبــدأ هســتی اســت کــه ابعــاد فطــری و وجــودی انســان را شــکوفا می ســازد. در واقــع همــۀ 
هســتی، هویــت و شــخصیت حقیقــی انســان، در همیــن توجــه دامئــی و ارتبــاط ناگسســتنى تکوینــى بــا 
خــدا نهفتــه اســت. خداآگاهــی از ابعــاد اساســی دیــن داری و یــک ســاختار نهفتــه در درون اســت کــه بــه 
شــخصیت و سیســتم روحــی  روانــی انســان، توحیــد یافتگــی و انســجام می بخشــد)وولف، 1386: ص95(.
در مکتــب قــرآن خودآگاهــی بــه معنــای واقعــی بــدون خداآگاهــی امکان پذیــر نیســت؛ انســان آن وقــت 
ــه باشــد. چــرا کــه اصــل و اســاس وجــود انســان در  ــد کــه خــداى خــودش را بازیافت ــاز می یاب خــودش را ب
وحــدت و یکپارچگــی کامــل بــا خداونــد قــرار دارد: »نََفْخــُت ِفیــِه ِمــْن ُروِحی«)الحجــر، 29 و ص، 79(. هــان 
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روح الهــی کــه آن تکویــن جســانی فرومایــه را بــه افــق انســانی کریانــه الهــی تبدیــل منود)شــاذلی، 1412، 
ج 4: ص2139(. بــه همیــن جهــت خدافراموشــی، مســتلزم خودفراموشــی اســت. زیــرا خــود انســانی هویــت 
االهــی دارد و همیشــه بــا خداونــِد حــارِض قیــوم در ارتبــاط اســت. بــه همیــن جهــت گسســت پیوســتگی بــا 

خــدا مســاوی بــا ناخودآگاهــی اســت. 
از نظــر قــرآن خــدا فراموشــی بیــاری ای اســت کــه دل فــرد را ســخت، و چشــمش را نابینــا می کنــد؛ تــا 
حــدی کــه دیگــر حــق را منی بینــد و قلبــش حــق را منی پذیرد)خطیــب، بی تــا، ج 14: 878(. کســی کــه خــدا 
را فرامــوش می کنــد در ایــن دنیــا بــدون رابطــه ای کــه او را بــه افــق اعلــی وصــل کنــد، و بــدون هدفــی کــه 
او را از عــامل حیوانــی بــه عــامل انســانی بــاال  بــربد  رسگــردان خواهــد مانــد، و ایــن حالــت ســبب فراموشــی 
ــد از  ــوش کن ــروردگارش را فرام ــه پ ــی ک ــان هنگام ــاذلی، 1412، ج6: 3531ص(. انس ــانیتش می شود)ش انس
ــخیص  ــادش را تش ــالح و فس ــد و ص ــتی را می شناس ــش در هس ــیله آن موقعیت ــه وس ــه ب ــی ک ــد ثابت قواع
می دهــد فاصلــه می گیرد)فضــل اللــه، 1419،  ج22: ص131(. چنیــن فــردی خیــر و صــالح خــود را بــه درســتی 
تشــخیص منی دهــد و بــه یــک معنــا انســانیتش را فرامــوش می کند)شــاذلی، 1412،  ج6: ص3531(. و آنکــه 
انســانیتش را فرامــوش کنــد منی توانــد بــا دیگــر انســانها روابــط مطلوبــی برقــرار کنــد. بــه همیــن دلیــل در 
پایــان آیــه فرمــوده: »أُولِٰئــَک ُهــُم الَْفاِســُقوَن«. یعنــی عــدم خداآگاهــی بــه عــدم خودآگاهــی، و آن نیــز فــرد 

را بــه فســق و خــروج از مقــام واالی انســانی و مســیر صحیــح زندگــی می کشــاند.
اندیشــمندان نیــز بــر وجــود جوهــری الهــی و حضــور خــدا در روان ناهشــیار، ارتبــاط عمیــق درونــی 
ــرورش و انســجام شــخصیت  ــت، پ ــی خــود، کســب هوی ــرش و بازیاب ــی در پذی ــر خدایاب خــدا وخــود، تأثی
ــا و  ــا، نیازه ــاری، جــربان ضعف ه ــناختی و رفت ــی، ش ــناختی در ســطوح عاطف ــام روان ش و شــکل گیری نظ
ــز، 1372:  ــد دارند)جیم ــدا تأکی ــا خ ــاط ب ــیلۀ ارتب ــه وس ــی ب ــای روان ــان بیاری ه ــودی و درم ــای وج خأله
ص128(. تحقیقــات میدانــی نیــز نشــان داده کــه بــا افزایــش خداآگاهــی، میــزان خودآگاهــی افــراد افزایــش 
می یابد)نورعلیــزاده میانجــی، 1391: ص7(. بنابرایــن خودآگاهــی در عالیرتیــن شــکل و واالتریــن ســطح تنهــا 
در ارتبــاط بــا خداونــد و شــناخت او و آگاهــی از حضــور دائــم قیومــی او و حفــظ اتصــال و پیوســتگی دائــم 

بــا او امکان پذیــر اســت. هــر چنــد در ســطوح پایینــرت از طــرق دیگــر نیــز قابــل دســتیابی اســت.

5-2. تفکر و تامل در وجود خود
قــرآن انســان را بــه ســوی خودآگاهــی از طریــق دقــت و تأمــل و توجــه بــه خــود و تفکــر در نشــانه های 
الهــی در وجــود خــود تشــویق و تحریــض می منایــد: »َو ِفــی اْلَرِْض آیَــاٌت لِلُْموِقِنیــنَ  َو ِفــی أَنُْفِســکُْم أَ َفــاَ 

ــات ، 21( تُْبِصُوَن« )الذاری
ایــن آیــه در ضمــن آیاتــی از قــرآن کــه بــه تعــدادى از نشــانه هاى داللــت كننــده بــر وحدانیــت خــداى 
تعــاىل در ربوبیــت اشــاره دارد آمــده اســت و یکــی از راه هــای رســیدن بــه یقیــن را ســیر انســان در وجــود 
خــود معرفــی می منایــد. آیــه ابتــدا بیــان می کنــد کــه عجائــب و نشــانه هاى روشــنى در زمیــن هســت کــه 
بــر یكتایــى تدبیــر داللــت مى كنــد، و در انفــس خــود شــا نیــز آیــات روشــنى اســت بــراى كــى كــه آن 
ــه  ــد ك ــا منى بینی ــد: آی ــی، 1374، ج 18: ص560(. می فرمای ــت در آن بنگرد)طباطبای ــر دق ــه نظ ــد و ب را ببین
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ــد. آن گاه  ــال مى یابی ــر انتق ــت دیگ ــه صف ــى ب ــد، و از صفت ــر مى یابی ــر تغیی ــال دیگ ــاىل بح ــان از ح خودت
خداونــد بــا عتــاب می فرمایــد: »أَ فَــال تُبْــِرُوَن« : چــرا چشــم بــاز منی كنید؟!)طربســی، 1360، ج 23: ص307( 

ــا، ج 9: ص385(. ــی، بی ت ــد؟) طوس ــر منی کنی ــرا تفک و چ
معنــی چنیــن عتابــی در واقــع ایــن اســت کــه چشــم بــاز کنیــد و بیندیشــید و نشــانه های درون خــود 
را ببینیــد و بشناســید. ببینیــد خداونــد شــا را چگونــه خلــق کــرده اســت. جســم و روح و روان و عجایــب 
خلقــت خــود را بشناســید. بــه نعمت هــای وجــودی خــود نیــک بنگریــد و بــه الطــاف بی نظیــر خداونــد در 
حــق خــود آگاه شــوید. چنیــن نــگاه و توجهــی آگاهــی فــرد را نســبت بــه دنیــای درون خــود بیشــرت منــوده و 
در پرتــو ایــن خودآگاهــی فــرد بــه آرامــش و یقیــن دســت می یابــد. آرامشــی کــه در ســایه آن می توانــد بــه 
راحتــی از پوســته و ظاهــر اتفاقــات گــذر کــرده و بــه فهمــی درســت و همــه جانبــه در همــه امــور و مســائل 

زندگــی خویــش دســت یابــد. و از ایــن طریــق در ارتبــاط بــا دیگــران نیــز موفق تــر عمــل منایــد.

نتیجه گیری
ــۀ  ــوان اســاس عملکــرد بهین ــه عن ــه  همــواره ب ــن بخــش در روان انســان می باشــد ک خــود محوری تری
شــخصیت در نظــر گرفتــه شــده اســت. خودآگاهــی بــه عنــوان ســازه ای مهــم در شــخصیت، نقشــی اساســی 
ــت ها،  ــا، برداش ــکار، نگرش ه ــات، اف ــی از احساس ــس ناش ــر ک ــار ه ــوع رفت ــرد دارد. ن ــردار ف ــارو ک در رفت
ــود  ــن مــوارد عامــل مهمــی در بهب ــه نفــس و عــزت نفــس اوســت؛ آگاهــی از ای ــاد ب ــزان اعت باورهــا، می
روابــط اجتاعــی فــرد بــه شــار مــی رود. در حقیقــت افــکار، باورهــا و ارزش هــای هــر کــس چارچــوب و 
ســاختار ذهنــی او را تشــکیل می دهنــد و فــرد بــر اســاس ایــن چارچــوب یــا ســاختارهای ذهنــی اطالعــات 
دریافتــی از محیــط پیرامونــش را پــردازش می کنــد و در خصــوص دیگــران، خــود و محیــط اجتاعــی رفتــار و 
قضــاوت می کنــد. بــه همیــن دلیــل ارتبــاط مطلــوب مســتلزم داشــن ســطح باالیــی از خودآگاهــی اســت. و 

خودآگاهــی رشط رضوری در برقــراری روابــط اجتاعــی مطلــوب بــه شــار مــی رود.
همچنیــن خودآگاهــی اســاس و پایــه دســتیابی بــه کنــرتل رفتــار اســت. بــا رســیدن بــه خودآگاهــی فــرد 
ــکار، باور هــا، انگیزه هــا،  ــه درک شــفاف و صحیحــی از شــخصیت خــود، نقــاط ضعــف، نقــاط قــوت، اف ب

هیجانــات و ســبک ارتباطــی خــود می رســد.
بنابرایــن الزمــه ارتبــاط موفــق، مجموعــه ای از نگرشهاســت كــه شــنونده را در چارچــوب ذهنی مناســبی 
ــرد شــناخت درســتی  ــا خودآگاهــی ف ــد. ب ــرد ایجــاد می منای ــن نگرشــها را در ف ــرار دهــد. خودآگاهــی ای ق
ــف  ــم و کی ــوده و ک ــدا من ــود پی ــت خ ــگاه و منزل ــا، و جای ــها،  نیازه ــداف، ارزش ــا، اه ــا، ضعفه از تواناییه
روابــط خــود را بــر اســاس آنهــا تنظیــم می منایــد. فــرد خــودآگاه در روابــط خــود بــا شــناخت و آگاهــی وارد 
می شــود و میــزان و چگونگــی ارتبــاط را آگاهانــه و بــر اســاس نیازهــا و توانایی هــای خــود تنظیــم می منایــد. 

و همیــن امــر موجــب ســالمت و پایــداری روابــط وی می شــود.
ــا فشــارهای روانــی، تصمیم گیــری صحیــح، مدیریــت احساســات، پویایــی روابــط،  رویارویــی توامننــد ب
حــل مؤثــر تعارضــات، عملکــرد بهــرت و  ســازگاری بیشــرت از جملــه کارکردهــای دیگــر خودآگاهــی در روابــط 

اجتاعــی انســان اســت.
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ــه عنــوان خالــق و اصــل  ــای شــناخت و اگاهــی از حضــور خــدا ب ــه معن در قــرآن کریــم خداآگاهــی ب
ــق  ــرت از طری ــرد به ــت عملک ــی را جه ــد خودآگاه ــان، فراین ــی انس ــازمان روان ــان  در رأس س ــودی انس وج
ــی و  ــرار می دهــد. ســازش یافتگــی روان ــر و  رهــربی خــود ق انســجام و یکپارچگــی شــخصیت تحــت تأثی
عملکــرد بهــرت رفتــاری نیــز مرهــون همیــن فراینــد خواهــد بــود. انســجام و تعــادل در نظــام روانــی کــه از 
ــار خــود هدایــت  طریــق خداآگاهــی میــرس می گــردد فــرد را در جهــت خــود نظــم بخشــی و تنظیــم رفت
ــل در  ــر و تأم ــا تفک ــرد ب ــن ف ــود می بخشــد. همچنی ــرد را بهب ــای ف ــکار، احساســات و رفتاره ــوده  و اف من
ــط  ــود رواب ــه بهب ــرد و در نتیج ــود عملک ــق بهب ــن طری ــی و از ای ــد خودآگاه ــه رش ــد ب ــن می توان خویش

ــد. اجتاعــی خــود دســت یاب
پیشــنهاد می شــود جهــت تکمیــل ایــن پــازل ارزشــمند کــه کمــک بزرگــی بــه دســت انــدرکاران تربیتــی 
بــرای برنامه ریــزی صحیــح در جهــت اســالمی ســازی نظــام تربیتــی اســت پژوهشــگران محــرتم بــه بررســی 
و تبییــن دیگــر کارکردهــای خودآگاهــی در ســایر ابعــاد زندگــی فــردی و اجتاعــی و همچنیــن نقــش آن در 

ارتقــاء کیفیــت زندگــی بپردازنــد.
از جملــه محدودیت هــای پژوهــش می تــوان بــه کمبــود منابــع میــان رشــته ای قــرآن و روانشناســی و 
همچنیــن عــدم روزآمــدی منابــع تفســیری اشــاره منــود. که الزم اســت پژوهشــگران اســالمی در به روزرســانی 
مفاهیــم قرآنــی و هاهنگــی پیرفــت معــارف قرآنــی بــا علــم روز اهتــام الزم را داشــته باشــند. تفاســیر و 
کتــب مرتبــط بــا فهــم آیــات قــرآن کریــم بایــد بــه گونــه ای بروزرســانی شــود کــه محققــان و پژوهشــگران 

بتواننــد بــه راحتــی نظــر قــرآن را دربــاره موضوعــات علــوم روز بــا جســتجوی واژگانــی اســتخراج مناینــد.
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