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 چكیده

هـا نیـز از ایـن قاعـده      های دینی بر رفتار افراد بر كسی پوشیده نیست، مدیران سازمان نقش باورها و ارزش
رغم اهمیـت   گیرد كه به ها و اعتقاداتی قرار می توكل به خداوند در زمره ارزشمستثنا نیستند. در این میان 

گیـری،   ویژه در فرایند تصـمیم  های مدیریت، به بسیار و نقش كاركردی این مفهوم در رفتار مدیران و فرایند
هـای   اند. در این راستا، هدف پژوهش حاضـر، احصـاء شـاخص    پژوهشگران مدیریت كمتر بدان پرداخته

نظـران   ها از طریق مصـاحبه بـا ده تـن از صـاحب     منظور، این شاخص تاری و نگرشی توكل است. بدینرف
هـای حاصـل از    مدیریت اسالمی، به روش گلوله برفی استخراج گردید. به منظور كسب اطمینان از یافتـه 

رفتـاری   ها، روش دلفی نیز به كار گرفته شد، و سیزده شاخص مصاحبه و ماهیت نگرشی _ رفتاری شاخص
  و نوزده شاخص نگرشی توكل شناسایی شدند.
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  . مقدمه1

انـد، بـر رفتـار و عملكـرد      ها نشأت گرفته بینی های یك جامعه كه از اعتقادات و جهان ارزش
هـا نقـش    ). محققان بسیاری اذعـان دارنـد كـه ارزش   1378گذارند (كاویانی،  ها اثر می انسان

؛ به نقـل از: كـولز و   1997 1گری، شته و بر رفتار افراد تأثیرگذارند (شرام و مكحائز اهمیت دا
 5؛ جایاوردهنـا، 2002 4؛ نوردلنـد و گرویـل،  2004 3؛ برانز، شالدرر و گرونت،2005 2نورمن،

گیـری   ها و نظام ارزشی افراد و نیز معتقدات آنان، چه در تصمیم ). بر این اساس، سلیقه2004
). 1379زاده میبـدی،   كننـده باشـد (كـریم    توانـد عـاملی تعیـین    زی، مـی سـا  و چه در تصمیم

هـا و اعتقـادات اساسـی آنهـا عملكـرد سـازمانی را        متخصصان سازمانی انتظار دارنـد ارزش 
  ).1999 7؛ به نقل از: واكینگتون،1996 6افزایش دهد (هاینینگز و همكاران،

د از اطالعاتی متأثرند كه اثر خـود را  های افرا ، ترجیحات و تصمیم ها در این میان، انتخاب
كنند؛ بیشتر مـردم بـر    از طریق سازوكارها و فرایندهای شناختی ناخودآگاه گوناگون اعمال می

زیـادی برگرفتـه از تفكـر و اندیشـه عمیـق مـا        گیریم تا اندازه  هایی كه می این باورند تصمیم
عه اسالمی بر تفكر و به تبع آن بـر  هایی كه در جام ). از جمله ارزش1384،  هستند (عبداللهی

گیری تـأثیر   گیری افراد اثرگذار است، توكل است. از آنجا كه عوامل بسیاری بر تصمیم تصمیم
، بـرای   اطمینـانی امـروزی   گیری در شرایط پیچیده و بـی  گذارند و تردید و ترس در تصمیم می

روی مدیر قرار  بهتری را فرا تر و فضای روشن 8، مدیران رو به افزایش است. توكل به خداوند
  ).1382،  دهد (زارعی متین و كاویانی می

، اما یك مدیر مسلمان برای  وجود دارد  ها اگرچه زمینه تفكر منطقی و معقول برای تصمیم
هـای منطقـی و    تصـمیم  برای  ، به یك پشتیبان و حامی  بینی غیر قابل پیش  مدیریت متغیرهای

، دلگرم و مطمئن بـه یـاری    جوید و معتقد ا به خداوند توكل میمعقول خود نیازمند است، لذ

                                                           
1. Shrum & McCarty  2. Coles & Norman  

3. Bruns, Scholderer, & Grunert  4. Nordlund & Garvil  

5. Jayawardhena  6. Hinings et al.  

7. Walkington 

8 .reliance on God      گفتنی است با توجه به اینكه توكل به خداوند، مفهومی برگرفته از مطالعـات اسـالمی اسـت؛ در مـورد .
؛ فرمـد،  1379یـا،  ن انـد (هـادوی   در نظر گرفتـه  trust in Godمعادل التین آن اختالف نظر وجود دارد. برخی محققان آن را 

(غباری بنـاب و سـعادت یوسـفی نـامینی،      reliance on God)، و برخی محققان 1392فر،  زاده و محدثی ؛ اسماعیلی1391
 trustنسبت به  reliance). با مراجعه به فرهنگ لغت آكسفورد مشاهده شد، 2011؛ غباری بناب و حدادی كوهسار، 2010

شـوندگان پـژوهش    نظـران (مصـاحبه   دارد. درمجموع با توجه به اجماع نظـر صـاحب  تطابق بیشتری با معنای لغوی توكل 
را بـه   reliance on Godقابلیت تبیین مفهوم توكل را دارد، پژوهشگر عبـارت   trustبهتر از  relianceحاضر) مبنی بر اینكه 

 عنوان معادل مفهوم توكل به خداوند در نظر گرفت.  
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تكـالیف و وظـایف الهـی و انسـانی خـود در       خداوند در زمانی است كه در انجام دادن همه 
). در ایـن موقعیـت   1376،  ویژه در سازمان هیچ كوتاهی نكـرده اسـت (رضـاپور    جامعه و به

گیری نیز خواهـد   یت بعد عقالیی تصمیمامنیت خاطر حاصل از اتكال به خداوند موجب تقو
. توكل به خدا به لحاظ مدیریتی ایـن مبحـث را بـا موضـوعات حیطـه      )1374شد (جاسبی، 
). 1390سـازد (نیكنـام،    و اعتمادی كه بر مبنای ایمان استوار باشد مرتبط می 1رهبری معنوی

شود كه ترس و ضـعف از   ای از ایمان فرد، باعث می درواقع توكل به خداوند، به عنوان نشانه
  ).1382،  مدیران دور شوند (زارعی متین و كاویانی

بر این اساس، اهمیت توكل و پیامـدهای آن و در نتیجـه برخـورداری از آن در مـدیریت     
های توكـل   شود. دستیابی به مصداق طور خاص مشخص می گیری به طور عام و در تصمیم به

بخشـی بـه    ها كمكی اسـت در جهـت عینیـت    مصداقویژه ایجاد زمینه برای معرفی این  و به
های عملی مفاهیم دینی، از جمله توكل. افزون بر این، ایجاد پیوند بین توكل با مدیریت  جلوه

هـای دینـی در اقـدامات مـدیریتی را      دهی به استفاده از آموزه گیری، موجبات جهت و تصمیم
یقات كـاربردی محـدودی در ایـن    گرفته، تحق های صورتسازد. با توجه به بررسی فراهم می

كـه   انـد. یكـی از دالیـل مهمـی      زمینه و مشابه با پژوهش حاضر در داخل كشور انجام شـده 
توان برشمرد، نبودن ابزاری پایا برای سنجش توكل و نیـز دشـواری انجـام ایـن سـنجش       می

طالعـات  ای بـرای م است، لذا در این مطالعه، سعی بر بسط موضوع و نیز فراهم نمودن زمینـه 
  آتی است.

  . پیشینه نظری2

 تفسـیرهای  و آیـات  روایـات،  در كـه  اسـت  مفهومی دینی اصطالحی، و خاص معنی در توكل

 2گـاه،  تكیه بهترین به خدا، به توكل از روایات، و آیات در است. شده اشاره بدان مكرر نیز قرآنی

 7یقـین،  و 6عبـادت  درسـتی  سنجش ابزار 5توشه، برترین 4حكمت، دژ 3ایمان، ركن و حقیقت

 )،1377 شـهری،  (محمـدی ری  10قدرت و 9قلب قوت منشأ 8اضطراب، و رنج از رهایی وسیله

                                                           
1. spiritual leadership 

 .توك�ل	 خير	 ع�مادال. 2

ــل علــ�. 3 ــه اركــان اربعــة: التوك� ــل حقيقــة االيمــان؛ االيمــان ل ــه و الرضــا بقضــائه و التســليم  فــ� التوك� ــ� ال() ــه و تفــويض األمــر ال ال()
   .التوک�ل حصن الح1مه. 4  . عز)وجل) ألمرال()ه

    .صالح العبادة التوک�ل. 6  .  التوك�ل بضاعه. 5

    .التوك�ل عل� ال()ه نجاة من كل سوء و حرز من كل عدو. 8  . يقانان حسن التوك�ل لمن صدق اال. 7

    .مـن اراد ان ی1ـون اقـوى النـاس فلیتـوک�ل علـF ال()ه. 10  . اصل قوة القلب، التوک�ل علB ال()ه. 9
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)، 68تـا، ج  (مجلسی، بـی  2سپری در برابر شكست 1كفایت، به دستیابی و سرور و شادمانی مایه
 دسـتیابی  )،159 عمـران،  (آل 4خدواند محبت مایه )،1383 (قمی، 3معنوی تكامل و رشد عامل

    شده است. یاد )1383 (شجاعی، خویشتن ارزشمندی و حرمت عزت، به

  . معنای لغوی توكل1_2

داند كه بـر اعتمـاد    ) وكَل را اصل صحیحی می1033، ص1387بن فارس ( ابوالحسین احمد
اظهـار نـاتوانی در   «كند، كلمه توكل نیز از این اصل گرفته شده و بـه معنـای    به غیر داللت می

تا) نیز همین معنا را بیان كرده اسـت كـه توكـل     است. جوهری (بی» به غیریك كار و اعتماد 
) توكل را اعتمـاد بـر دیگـری و    1381راغب اصفهانی ( 5اظهار ناتوانی و اعتماد به غیر است.

) نیز معنای اصلی توكل را اظهـار عجـز و   1969، ص1416داند. طریحی ( سپردن كار به او می
6داند. درماندگی می

  

  ی اصطالحی توكل. معنا2_2

اند: خانواده و مفهوم وكالت بیانگر نوعی تسلط  های توكل، وكیل و توكیل از یك خانواده واژه
و چیرگی بر كار است كه به دیگری مربوط است. توكیل آن است كه كسی بر دیگری اعتمـاد  

ـ   ای او آن كند و او را نائب و نماینده خویش قرار داده، بر كاری چیره و مسلط گرداند تا بـه ج
شـود   كار را انجام دهد. وكیل، كسی است كـه تـدبیر امـور انسـان بـه دسـت او سـپرده مـی        

). و اما توكـل بـه   1383نژاد،  )، و توكیل را بر خویش بپذیرد (روحانی4، ج1391(طباطبایی، 
اسـت كـه همچـون دیگـر مفـاهیم،       خدا، یكی از مفاهیم بنیادی در اخالق و معارف اسالمی 

عددی برای آن ارائه شده است. توكل در اصطالح شرع عبارت است از اعتماد های مت تعریف
هـا و چیـره    بر خداوند متعال در همه امور و تكیه بر اراده او و اعتقاد به اینكه او آفریننده سبب

گذرانـد (مشـكینی    شوند و تأثیر مـی  ها به اراده او در سببیت كامل می بر همه آنهاست و سبب
 ).1383اردبیلی، 

) معنای توكل این است كـه بنـده پروردگـار خـود را     9، ج1391نظر عالمه طباطبایی ( به
معنا كه از تمسك به اسـبابی   كاره خود و مدبر امور خود شمارد. بدین وكیل بداند و او را همه

كه از سببیت آنها آگاهی دارد، دست برداشته و به سبب حقیقی كه تمام اسـباب بـه او منتهـی    
  سك جوید.گردند تم می

                                                           
    .م بال()ه ال يهزممن توك�ل علF ال()ه اليغلب و من اعتص. 2  . من وثق بال()ه أراه السرور، و من توك�ل عليه كفاه األمور. 1

    .انّ ال()ه یحب) المتوک�لین. 4  . الثقة بال()ه تعال� ثمن ل1ل غال و س	لّم ال� كل عال. 3

    .االصل فB التوک�ل إظهار العجز واإلعیاء. 6  . التوک�ل إظهار العجز واالعتماد علB غیرک. 5



  75  حكیمانه گیری تصمیم بر مدخلی: توكل های شاخص بازنمایی

  

های فكـری نسـبت    توان به رویكردهای متفاوت نحله ها در باب توكل را می تنوع تعریف
هـای متعـدد از توكـل     ). اما در عین حال، وجوه اشتراك فراوانی در تعریف1391داد (فرمد، 

شود اعتماد به خدا و تفویض امور  مشاهده می 1گونه كه در جدول شماره  وجود دارند. همان
   ها هستند. ز جمله وجه اشتراك در اغلب تعریفبه وی، ا

  آنها اشتراك وجه و متون مرور در توكل اصطالحیهای  تعریف منتخب: 1 جدول

  تعریف و مرجع ثانویه  مرجع اولیه  ردیف
وجه 

  اشتراك

    ).1352(قرشی،  تدبیر اوه ب  خدا و اطمینانه كار ب  واگذار كردن  قرآن  1

  

  

اعتماد به 

  خدا

و تفویض 

به  امور

  وی

2  
خواجه عبداهللا 

  انصاری
  ).1361سپردن همه كار به دارنده آن و دل آرام داشتن بر وكالت او (فرهادی، 

  قشیری  3
صرف كردن بدن در عبودیت خدا و پیوند زدن قلب به مقام ربوبیت حق (امام 

  ).1377خمینی، 

 طوسی شیخ  4

 امـر بـه او   تفـویض )، 72، ص10تا، ج (بی اعتماد به تفضل خدا و حسن تدبیر او

ـ )73، ص3تا، ج (بی براساس اطمینان به حسن تدبیرش  اوه امـر  ، تسلیم بودن ب

 تا). ) (طوسی، بی136، ص5تا، ج (بی همراه با اطمینان و رضایت

  سجادی  5
االطـالق و   از منظر اهل سیر و سلوك، واگذاری امور بـه مالـك علـی   توكل 

  ).1383نژاد،  دلبستگی و اعتماد كامل به اوست (روحانی

 . ابعاد توكل3_2

های متفاوتی از خود نشـان دهـد.    شهای گوناگون زندگی ممكن است واكن انسان، در صحنه
این واكنش به تناسب سن، جنسیت، فرهنگ اجتماعی، اعتقادات مذهبی و بسیاری از عوامل 

توان سه بعـد كلـی را    ها می یك از موقعیت دیگر، در افراد مختلف یكسان نخواهد بود. در هر
 :)1383(شجاعی،  از هم متمایز ساخت

  دهد؛ ها و حوادث را به چه عاملی اسناد می ها، رویداد هاینكه پدید بینی فرد: الف) جهان

ها فرد ممكن است به خود متكی باشـد یـا از    یك از موقعیت در هر ب) اقدام و رفتار فرد:
  دیگران كمك بگیرد، یا به خدا متوسل شود؛

هـا، حـاالت و احساسـاتی ماننـد      افزون بر این، فرد در تمـام موقعیـت   ج) حاالت فرد:
سردگی، ناامیدی، عدم رضایت از زندگی، ناتوانی و ناكارآمـدی یـا اطمینـان و    اضطراب، اف

كند. توكل، نوع خاصـی از اقـدام و    آرامش قلبی، خشنودی و رضایت از زندگی را درك می
ای را نیز در فرد به همراه دارد. بنابراین، توكل به خدا، دارای سه   اسناد است و حاالت ویژه
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شود. فـیض   حالتی است كه از آنها به علم، حال و عمل نیز تعبیر می و بعد اسنادی، اقدامی 
تر، یعنی ایمان به خـدا مطـرح كـرده،     تا) این سه بعد را ابتدا در قلمرو گسترده كاشانی (بی

بـاره   سـازد. وی در ایـن   سپس بر توكل به خدا كه یكی از ابواب ایمان اسـت، منطبـق مـی   
شـود،   رهای ایمان است و تمام درهای ایمان تنظیم نمیآگاه باشید كه توكل از د«گوید:  می

مگر به علم، كه اصل آن است، و به عمل، كه ثمرۀ آن است و به حال، كـه منظـور از لفـظ    
دانـد.   ) نیز توكل را بر سه اصل علم، حال و عمـل مبتنـی مـی   1390غزالی ( 1».توكل است

توكل در  4و رفتاری 3عاطفی 2) این سه اصل را تحت عنوان ابعاد شناختی،1383شجاعی (
ب) 1377) و غبـاری بنـاب (  1383گیرد كه در ادامه با توجه به مطالعات شجاعی ( نظر می

	گردد. ای گذرا به این سه بعد می اشاره 	

بینـی فـرد    طـۀ ادراك و جهـان  بعـد شـناختی توكـل، بـه حی    بعد شناختی توكل به خدا: 
هـا و   درك و شناختن اینكه جهان با همه نظـام یابد. توكل در بعد شناختی، یعنی  می  ارتباط

سنن و علل و معلوالت، فعل و كار خداونـد و ناشـی از اراده اوسـت و هـیچ چیـز وجـود       
  استقاللی ندارد.

بعد عاطفی توكل آن است كه فرد، با تكیـه و اعتمـاد بـر خـدا،      بعد عاطفی توكل به خدا:
اید یادآوری كرد برخـی از مـوارد كـه در    آرامش و اطمینان قلبی را در خویش احساس كند. ب

هـایی از آن   شوند، جزء آثار توكل نیز هستند. در ادامه به نمونـه  حیطه عاطفی توكل مطرح می
رضـایت از   6امیدوار بودن به خداوند و ناامیدی از غیـر خـدا،   5شود: ناامید از خلق، اشاره می

  9نهراسیدن از غیر خدا. 8اعتماد و اطمینان قلبی به خدا، 7خدا و امور زندگانی،

ترین مباحث مربـوط   تبیین بعد رفتاری توكل، یكی از پیچیدهبعد رفتاری توكل به خدا: 
به آن است كه از دیرزمان درباره آن بحث و بررسی شده و خاستگاه نظریات متعدد در باب 

 ). توكل، منـافی اقـدام و عمـل نیسـت    1383توكل نیز همین مسئله بوده است (شجاعی، 
). در آیـات  1388؛ كریمیـان،  1381القرایـی،   سـلطان ؛ 1368؛ امام خمینی، 1390(غزالی، 

                                                           
ظم االa بعلـم و حـال و عمـل، والتوك�ـل كـذلك ينـتظم مـن علـم و هـو اعلم انّ التوك�ل من ابواب االيمان و جميع ابواب االيمـان ال ينـت. 1

 .االصل، من عمل هو الثمرة و حال هو المراد باسم التوكل

2. cognitive  3. emotional   

4. behavioral  

    ).1377شهری،  (محمدی ری و لم يرج... سوي ال()ه. 6  ). 1377شهری،  (محمدی ری و استعمال الیأس من الخلق. 5

    ).1377شهری،  (محمدی ری من وثق بال()ه توكل عليه. 8  ). 1377شهری،  (محمدی ری الرضا عن ال()ه. 7

  ).1377شهری،  (محمدی ری ان ال تخاف مع ال()ه شيئاً؛ ان ال تخاف مع ال()ه غيره؛ ان ال تخاف مع ال()ه احداً. 9
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روایات و سیره عملی امامـان معصـوم(ع)    1قرآن مكرر به عمل و تالش توصیه شده است.
ریزی در امور، باید به خداوند توكل  نیز حاكی از آن است كه ضمن كوشش و تدبیر و برنامه

و در عین استفاده از ابزار و امكانات، پیروزی و كامیابی )، 1377شهری،  (محمدی ری 2كرد
). بـر ایـن اسـاس،    1383خویش را از یاری و حمایت خداوند ناشی دانسـت (شـجاعی،   

ها و اعمالی هستند كه در شخص متوكـل بـروز و    ویژگیهای توكل،  ها یا شاخص مصداق
و اعمال، برخاسته از اعتقاد و  ها كنند، به نحوی كه مشخص است این ویژگی ظهور پیدا می

  اند. باور او به توكل

هـای   )، بررسـی 1382) و غبـاری بنـاب و دیگـران (   1383افزون بر مطالعه شـجاعی ( 
ها در همه  اند. اگرچه برخی مصداق های رفتاری توكل انجام شده دیگری در زمینه مصداق

هـای توكـل را از    مصـداق یك از این مطالعـات    اند، با وجود این، هر مطالعات تكرار شده
نیـازی،   اند از: عزت و بـی  ها عبارت اند. این مصداق های متفاوتی مورد توجه قرار داده جنبه

پذیری، آرامـش فكـری و روحـی، ارتبـاط بـا منبـع قـدرت الیـزال الهـی،           صبر، مسئولیت
و پشتیبان قـوی، احسـاس نكـردن ضـعف و سسـتی، انگیـزه قـوی،         برخورداری از حامی 

)، آرامـش روحـی،   1386گونه كبر و نخوت و خودبینی (امیرآبادی،   وری از هرشجاعت، د
شرح صدر، قاطعیت، یقین، احساس آسان شدن كارها، زهد و اعتماد به نفـس (ذوالفقـار،   

اند. غبـاری   های توكل شناسایی شده های مشابه نیز، مؤلفه ). افزون بر این، در بررسی1387
الـف)، بعـد    1377ز در ادامه مطالعات غباری بنـاب ( ) نی2011( 3بناب و حدادی كوهسار

افزایند. به نظر آنان در  رفتاری توكل می ورا بر ابعاد شناختی، عاطفی  4ای) وابستگی (رابطه
سطح وابستگی، جستجو برای نزدیكی به خدا و اعتقاد به در دسترس بودن و حمایت او، با 

بندی یادشده  های توكل را متفاوت از دسته گردد. دیگر مطالعاتی كه مؤلفه اهمیت تلقی می
 2اختصار در جدول شماره  )، به1383بندی شجاعی ( اند، برای مقایسه با دسته معرفی كرده
  اند. ارائه گردیده

  

  

  

                                                           
    .قل راحلتك و توك�لاع. 2  ).  39(نجم،  لَّیس� ل��ْ��نس�انِ ا�
	� م�ا س�ع��. 1

3. Ghobary Bonab & Haddadi Koohsar  4. relational  
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های تحقیقاتی حول  اند، بیشترین توجه و عنوان در بین مطالعاتی كه در این زمینه انجام شده
هـا هسـتند و پـس از آن در رتبـه      نامـه  ستناد به منابع دینی و لغتمحور توضیح مفهوم توكل با ا

شناسی و دیـن قـرار دارنـد.     بعدی كاربرد و سودمندی توكل در تحقیقات در فصل مشترك روان
گفتنی است در چند سال اخیر توجه به این مفهوم بیش از پـیش افـزایش یافتـه اسـت (فرمـد،      

در زمینه توكل و مدیریت انجام شـده اسـت.    اچیزی های ن ). بنا بر آنچه شرح شد، بررسی1391
یـك از محققـان از     نظیرند، اما با توجه به اهـدافی كـه هـر    اگرچه این مطالعات در نوع خود بی

اند. با توجه به این امر، سعی پژوهشگر  مانده  ها باز اند، از توجه به برخی جنبه بررسی خود داشته
یك از این مطالعات، از آنها استفاده نموده، و در عین حـال    بر آن بوده كه با تلفیق موارد قوت هر

انـد، در بررسـی    یك به دالیلی به آن نپرداختـه   هایی را كه محققان پیشین، هر بكوشد آن قسمت
خود لحاظ نماید. در بین مطالعاتی كه در این زمینه انجام شده است، بیشترین توجـه و عنـاوین   

باشـد و پـس    ها می نامه وكل با استناد به منابع دینی و لغتتحقیقاتی حول محور توضیح مفهوم ت
شناسی و دیـن   از آن در رتبه بعدی كاربرد و سودمندی توكل در تحقیقات در فصل مشترك روان

قرار دارد. الزم به ذكر است در طول چند سال اخیر توجه به این مفهوم بـیش از پـیش افـزایش    
هـای كمـی در زمینـه توكـل و      نچـه شـرح شـد، بررسـی    ). بنا بر آ1391پیدا كرده است (فرمد، 

نظیر هسـتند، امـا بـا توجـه بـه       مدیریت انجام شده است. اگرچه این مطالعات در نوع خود بی
انـد. بـا    ها بازمانده اند، از توجه به برخی جنبه یك از محققان از بررسی خود داشته  اهدافی كه هر

یـك از ایـن مطالعـات، از      با تلفیق نقاط قوت هر توجه به این امر، سعی پژوهشگر بر آن بود كه
یـك بـه     هایی كه محققان پیشین، هر آنها استفاده نموده، و در عین حال تالش نماید آن قسمت

 اند، را در بررسی خود لحاظ نماید. دالیلی به آن نپرداخته

ـ      تر ذكر شد، محققان پیشین غالباً مؤلفه چنان كه پیش اد هـای توكـل را تحـت عنـوان ابع
هـای دانشـمندان    انـد. از سـوی دیگـر، یافتـه     شناختی، عاطفی و رفتاری توكل در نظر گرفتـه 

هـا و رفتـار مـا تحـت تـأثیر توأمـان        ها، تصـمیم  شناسی نشان دادند ادراكات، نگرش عصب
 1گونـه كـه در نگـاره شـماره      ) همـان 2009 1شـین و گلینـو،   شناخت و هیجان هستند (مك
منجـر بـه بـروز رفتـار      3و هیجـانی  2ریتی دو فراینـد شـناختی  مشخص است، از دیدگاه مدی

؛ بـه  2002( 5است، به زعم بـرون و پترسـون   4گردند. فرایند شناختی درواقع همان نگرش می
ها ترجیحات قابل ارزیابی افراد بر مبنای هیجان و شـناخت   ) نگرش2009 6نقل از: استوارت،

                                                           
1. McShane & Glinow  2. cognitive process  

3. emotional process  4. atitude  

5. Brown & Peterson  6. Stewart  
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 2احساسـات  1ای از باورها، هنده مجموعهد ) نگرش را نشان2009شین و گلینو ( هستند. مك
گیرنـد. بـر    نسبت به یك شخص، شیء، یا رخداد در نظر می 3و نیات رفتاری (قصد رفتاری)

این اساس، هیجانات، قسمت فیزیولوژیكی، رفتاری و روانی تجارب نسـبت بـه یـك شـیء،     
ینـو،  شـین و گل  كنـد (مـك   شخص، یا یك رویداد است كه یك حالت آمادگی را ایجـاد مـی  

انـد.   ). باورها، اداراكات معینی نسبت به یك موضوع هستند كه فرد اعتقاد دارد صحیح2009
هـا بـه   شده هستند كه فرد از تجارب گذشته و دیگـر آموختـه   هایی ادراكاین باورها، واقعیت

-دست آورده است. احساسات نیز ارزیابی مثبت و منفی فرد را درباره یك موضوع ارائـه مـی  

شـده شخصـی نسـبت بـه یـك موضـوع، آن را        ممكن است با احساسات ارزیابی دهد. فرد
دوست داشته باشد، یا از آن متنفر باشد. بر طبق مدل شناختی سـنتی نگـرش (سـمت چـپ     

شوند، اگـر  )، احساسات با باورهای فرد درباره این موضوع مشخص، جمع می1نگاره شماره 
معمول پیامدهایی منفی بـه دنبـال خواهـد     طورفرد باور داشته باشد این موضوع مشخص به

طور كلی احساسی منفی نسبت به این موضوع پیدا خواهد نمـود. درنهایـت، نیـت    داشت، به
رفتاری، معرف انگیزه فرد برای بروز رفتاری خاص در زمینه موضوعی خاص اسـت. در ایـن   

دهنـد  قسمت، احساسات فرد درباره این موضوع خاص، نیـات رفتـاری فـرد را شـكل مـی     
 5خودپنـداره  4كنـد، تجربیـات شخصـی،    كنند) و هر اقدامی كه فرد انتخاب مـی  (تحریك می

 ها و شخصیت) فرد و معیارهای اجتماعی درخورِ آن رفتار است.(ارزش

طـور مسـتقل بـه     توانند به شود، هیجانات می مشاهده می 1گونه كه در نگاره شماره  همان
گذارند، به بروز رفتار  تأثیری كه بر فرایند شناختی و نگرش میبروز رفتار بینجامند، یا از طریق 

   منجر گردند.

  

  

  

  
  )2009 گلینو، و شین (مك رفتار گیری شكل فرایند :1 نگاره

                                                           
1. beliefs  2. feelings  

3. behavioral intention   4. past experinces  

5. self concept 
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 ؛اسـت  رفتـاری  نگرشـی  مـاهیتی  دارای توكـل  مصـاحبه،  در نظران صاحب اجماع بر بنا
 قصـد  یـا  نیت و احساس ،باور جزء سه بر مشتمل نگرش یا شناخت، شد ذكر آنچه براساس

 مـورد  در را هیجـانی  و نیتـی  جنبـه  پیشین، پژوهشگران كه است حالی در این .است رفتاری

 اند. نداده قرار تأكید مورد آمیز توكل رفتار

 شناسی . روش3

تـوان از سـه حیـث نتیجـه، هـدف و نـوعِ داده،       ) هر تحقیقی را می1389به نظر اعرابی و فیاضی (
. بر این اساس، پژوهش حاضر به لحاظ نتیجـه، كـاربردی، بـر مبنـای هـدف،      تجزیه و تحلیل كرد

توانـد منبعـی بـرای     می 1تحلیل محتوابا توجه به اینكه  ها، كیفی است. اكتشافی و بر مبنای نوعِ داده
هـای كیفـی از تحلیـل     )، به منظور تحلیـل داده 1373 2تكمیل اطالعات محسوب شود (هولستی،

در تحقیقـات كیفـی اسـتفاده     3افـزار ان. وی. وو  به منظور افزایش اعتبار از نرم، و محتوا استفاده شد
هاست كـه   آوری داده ای از جمع ) تحلیل محتوا مرحله1380(به نقل از: آذر،  4به زعم پیزلیگردید. 

بندی، به اطالعـاتی كـه    گرای قواعد مقوله كارگیری عینی و نظام در آن محتوای ارتباطات از طریق به
هر پژوهشگر با توجه به نوع مطالعـه  یابند.  توانند خالصه و با هم مقایسه شوند، تغییر شكل می می

). تحلیـل  1390ای از تحلیل محتوا را برگزیند (ایمـان و نوشـادی،    تواند نوع ویژه و عالیق خود می
 شـود. بـا توجـه بـه اهـداف      و كیفـی تقسـیم مـی    محتوای كمـی   محتوا معموالً به دو روش تحلیل

اسـتفاده گردیـد. تحلیـل محتـوای كیفـی را       5پژوهش، در پژوهش حاضر از تحلیل محتوای كیفی
منـد،   بندی نظام ها از طریق فرایندهای طبقه توان روش تحقیقی برای تفسیر نظری محتوایی داده می

 براسـاس نظریـه  ). 2004 6سـازی دانسـت (گـرانهیم و النـدمن،     سازی یا تم رمزگذاری و مضمون
هـای موجـود در زمینـه تحلیـل      رهیافـت ) 1390به نقـل از: ایمـان و نوشـادی،    ( 7انونشهسیه و 

و  9دار تحلیـل محتـوای جهـت    8محتوای كیفی به سه دسته تحلیل محتـوای عرفـی و قـراردادی،   
كه بر این اساس نیز رهیافت این پـژوهش   شوند، تقسیم می 10 تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی

 است. دار یل محتوای كیفی جهتتحلمحتوا،  نسبت به تحلیل

نظرانـی هسـتند كـه در موضـوع مـدیریت اسـالمی        جامعه آماری در این مطالعه، صـاحب 
نظـران در زمینـه مـدیریت     خصوص در زمینه توكل اشراف دارند. با توجه به اینكـه صـاحب   به 

                                                           
1. content analysis  2. Holsti  

3. NVIVO  4. Paisly  

5. qualitative content analysis  6. Graneheim & Lundman  

7. Hsieh's and Shanon's theory  8. conventionat content analysis   

9. directed content analysis   10. summative content analysis  
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نبودنـد،  شده  كه در دسترس پژوهشگر قرار دارند، معدود بوده و برای پژوهشگر شناخته اسالمی 
را به عنـوان   2) استراتژی گلوله برفی2007( 1برفی استفاده شد. نیومن گیری گلوله از روش نمونه

هـا در یـك شـبكه معرفـی     گیری غیر احتمالی برای شناسایی و انتخاب نمونـه  یك روش نمونه
های رفتـاری توكـل بـود. در     كند. هدف از انتخاب نمونه در این قسمت، دستیابی به مصداق می

این راستا، پس از مشورت با سه تن از مطّلعان كلیدی كه بـه فراینـد مـورد نظـر اشـراف كامـل       
اعضـای نمونـه    3داشتند، ده نفر از افراد مرتبط با فرایند، برای انجام مصاحبه شناسـایی شـدند.  

ای و نیـز آشـنایی بـا مطالعـات      مورد نظر، همه از نظر تجربه مـدیریتی در دوران فعالیـت حرفـه   
گیری و مصاحبه تا زمانی ادامه یافـت كـه فراینـد     اند. نمونه و مفهوم توكل، مشترك بوده ی اسالم

برسد. در این راستا، زمانی كـه پژوهشـگر احسـاس     4تجزیه و تحلیل و اكتشاف به اشباع نظری
گیـری خـود را    كنند، نمونـه  های پیشین را تكرار می های بعدی، صرفاً نتایج قبلی یا داده كرد داده

وقف ساخت. این حالت پس از دور اول انجام مصـاحبه و در حـالی كـه كدگـذاری هشـت      مت
  بعدی نیز، این امر را تأیید كردند.  های مصاحبه به انجام رسیده بود، شكل گرفت و مصاحبه

ها در این پژوهش، افـزون  های توكل، روش اصلی گردآوری داده برای دستیابی به مصداق
گرفتــه در ایــن زمینــه، مصــاحبه  هــای صــورت ی و بررســیبــر تحلیــل محتــوای متــون دینــ

سؤاالت مصاحبه با توجه به سؤال اصـلی پـژوهش و براسـاس    بوده است.  5ساختاریافته نیمه
شـد كـه پـس از     شرایط حاكم بر قلمروی مطالعه، طراحی گردیدند. در ابتدا ده سؤال طراحی

د و پس از اعمال تعـدیالت الزم،  انجام دو مصاحبه ابتدایی و آزمایشی، سؤاالت بازبینی شدن
فهرست سؤاالت نهایی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به روند جلسه مصاحبه از سـؤاالت  

  دیگری برای واكاوی و چالش بیشتر استفاده شد.

های جدیدی بود  های حاصل از مصاحبه، مصداق در ادامه با توجه به اینكه در میان یافته
ین كمتر به آنها پرداخته شده بود، اما میزان ارجاع به آنها كـم بـود،   كه گرچه در تحقیقات پیش

به كار گرفتـه شـد. روش دلفـی     6آمده، روش دلفی دست به منظور افزایش اطمینان از نتایج به
بنــدی دانــش موجــود در نــزد گروهــی از  آوری و طبقــه فراینــدی ســاختاریافته بــرای جمــع

ها در بین این افراد و بـازخورد   زیع فهرستی از گویهكارشناسان و خبرگان است كه از طریق تو
). در ایـن  1996 7گیـرد (آدلـر و زیگیـو،    ها و نظریات دریافتی صـورت مـی   شده پاسخ كنترل

                                                           
1. Neuman  2. snowball  

  های مختلف مدیریت اسالمی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق انتخاب شدند. شونده از حوزه . افراد مصاحبه3

4. theoretical saturation  5. semi-structured interviews  

6. Delphi method  7. Adler & Ziglio  
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شده  های استخراج بندی، و تعیین میزان تناسب مصداق پژوهش از روش دلفی به منظور طبقه
شـده، بیشـتر در    های استخراج داقهمچنین این موضوع كه مص 1با مفهوم توكل استفاده شد،
گیرند یا رفتاری، در میان خبرگـان بـه رأی گذاشـته شـد. در ایـن       جنبه نگرشی توكل قرار می

شده از مصاحبه و مطالعات پیشین (بر طبق آیات و روایـات) در   های استخراج راستا، مصداق
نفـر از   27ر آوری شدند، و به صـورت الكترونیكـی و حضـوری در اختیـا     ای جمعپرسشنامه

ها پاسـخ دادنـد و    نفر به پرسشنامه 23قرار گرفتند، كه از این میان  2متخصصان و خبرگان امر
  اجماع نظریات آنان مبنای پژوهش قرار گرفت.

  . روایی1_3

توان به آسانی در رویكرد  ) معیارهای سنتی روایی و پایایی را نمی1389به نظر عابدی و شواخی (
ها  ست. با توجه به اینكه روایی تفسیری به صحت در گزارش كردن دادهپژوهش كیفی جاری دان

) در ایـن مطالعـه روایـی    1384؛ به نقـل از: فقیهـی و علیـزاده،    1992 3كند (ماكسول، اشاره می
تـرین اسـتراتژی بـرای كسـب روایـی تفسـیری، بـازخور        در نظر قـرار گرفـت. مهـم    4تفسیری

). براساس این استراتژی، پژوهشگر تفسـیرهای  1384است (فقیهی و علیزاده،  5كننده مشاركت
هایی را كه به صورت صحیحی درك نشده بودنـد  كنندگان ارائه نمود و زمینه خود را به مشاركت

مشخص و اصالح كرد. افزون بر این، در ارزیابی معتبر بودن، به مواردی مانند اعتبار سـاختاری،  
). اعتبار توافقی، در پی كسب آرا و 1388شود (ایمان، اعتبار توافقی و اعتبار ارجاعی پرداخته می

های تحقیق كیفی است. در این رابطه، توافق افرادی كه شایستگی اظهار نظریات دیگران در یافته
ها دارند، مهم است. اینكه آنان تا چه حد توافق بر صحت و درستی توصیف، تفسیر نظر بر یافته

تـن از   23ك اعتبار توافقی است. بر این اساس، با توجه به اجماع ها دارند، مالو ارزیابی از یافته
  های پژوهش، پژوهش حاضر، اعتبار توافقی نیز دارد. نظران بر تناسب یافته صاحب

  . پایایی2_3

اعتبـار (و   است. در اصل، در تحقیقی كمی،   پایایی در تحقیق كیفی نیز متفاوت با تحقیق كمی 
(و صـحت) امـر كلیـدی اسـت      6، اما در تحقیق كیفـی اصـالت   پایایی)، امری كلیدی است

                                                           
 ها اجرا گردیدند. هبندی و بررسی میزان تناسب یافت . فرایند طبقه1

های مختلف مدیریت اسالمی (شش نفر)، علوم قرآن و حـدیث (هفـت نفـر)، فقـه و اصـول (ده نفـر)        . متخصصان از حوزه2
 Maxwell .3  انتخاب شدند.

4. interpretative validity 

 یف كرده است.ماكسول، رواییِ توصیفی، تفسیری و تئوریكی ارزیابی را در ارتباط با مراحل مختلف تحقیق تعر

5. participant feedback   6. authenticity  
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) پایـایی در تحقیقـات   2005( 1). براساس دیدگاه سیلورمن1389(شعبانی وركی و كاظمی، 
شود. چنانچـه توافـق یـا    ها نزد كدگذاران متعدد مربوط میكیفی معموالً به میزان ثبات پاسخ

های تحقیق اسـت،  ثبات و پایداری دادهاجماع نظر بر كدگذاری مقوالت صورت گیرد، نشانِ 
نظران بـر تناسـب    تن از صاحب 23كه در این مورد در پژوهش حاضر با توجه به اجماع نظر 

؛ بـه نقـل از:   1998( 2های پژوهش، توافق صـورت پـذیرفت. افـزون بـر ایـن، دنـزین       یافته
شناسـی   در روش ) بر این باور است كه انـواع متعـددی از پایـایی   1387فرد و مظفری،  دانایی

 5و پایایی همزمـان.  4پایایی در مشاهده 3اند از پایایی در رهاورد، كیفی وجود دارند كه عبارت
دهنـد،   افزایی مشاهداتی كه همزمان رخ می پذیری یا هم از این میان، پایایی همزمان به مقایسه

شـدند،   تحلیـل مـی  ها همزمان مقایسه و  اشاره دارد. بر این اساس، با توجه به اینكه مصاحبه
  پژوهش حاضر از پایایی همزمان برخوردار است.

  های پژوهش های كیفی و یافته . تحلیل داده4

پذیر برای تحلیل اطالعـات   با توجه به اینكه محققان به تحلیل محتوا به منزله روشی انعطاف
ـ  1390به نقل از: ایمان و نوشادی،  6ای دارند (كاونا، توجه ویژه ر تحلیـل  )، در پـژوهش حاض

ها هنگام استفاده  ترین تصمیم های كیفی به روش تحلیل محتوا انجام شد. یكی از اساسی داده
اسـت (گـرانهیم و النـدمن،     8و ایجاد مقولـه تحلیـل   7از تحلیل محتوا، انتخاب واحد تحلیل

هـا، بـه    جـزء كـردن داده  بـه  ). بر این اساس، در درجه نخست كدگذاری، از طریق جزء2004
های رفتاری توكـل پرداختـه شـد و براسـاس      مصداق اطالعات درباره های دی مقولهبنشكل

هـا و واحـدهای تحلیـل    هـا و مطالعـات پیشـین، مقولـه    شده از مصـاحبه  های گردآوریداده
پـژوهش مـورد    9به عنوان مقولـۀ اصـلی  » های توكل مصداق«استخراج شد، كه در آنها مقوله 

بعدی سعی پژوهشگر بر آن بود تا با گـردآوری اطالعـات    هایتوجه قرار گرفتند. در مصاحبه

                                                           
1. Silverman  2. Denzin  

3. quixotic reliability  4. diachronic reliability  

5. synchronic reliability  6. Cavanagh  

7. unitofanalysis 

شود. واحد تحلیل بسته بـه هـدف    شمارش میگیری و  كوچكترین جزء پیكره متن كه برای رسیدن به هدف پژوهش، اندازه
 ).1390پژوهش دربردارنده كلمه، جمله، پاراگراف یا عكس است (ایمان و نوشادی، 

8. categoriy of analysis 

بنـدی   پس از تعیین واحد تحلیل باید به تعیین مقوله تحلیل پرداخت. درواقع واحدهای تحلیل براساس مقوله تحلیل دسته
ها، معیارهایی نظیر تناسب، همگنی، عینیت، جامعیت و مانعیت مـورد   ). در انتخاب مقوله1390و نوشادی،  شوند (ایمان می

  ).1389اللهی و ملكی توانا،  گیرد (فضل توجه قرار می

9. corecategory 
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هـا در مجمـوع   تحقیقات پیشین را پر سازد. پس از بررسی مصـاحبه  های مفهومیبیشتر حفره
شـاخص نگرشـی) بـه     19شاخص رفتاری،  13ای (گزارۀ مقوله 32گزارۀ مفهومی اولیه و  59

ده، به منظور اطمینان از صـحت  آم دست های به دست آمد. در ادامه پس از شناسایی شاخص
نظران مدیریت اسالمی  نفر از صاحب 23شده، این شاخص در اختیار  های استخراج شاخص

ها از سوی  رفتاری این شاخص _ های اكتشافی و ماهیت نگرشی قرار گرفت و اعتبار شاخص 
ـ    ها به نظران، شاخص نظران بررسی شد. پس از اظهار نظر صاحب صاحب ی طـور ویـژه بررس

  ها و نشانگرها پرداخته شد. شد و به بررسی و تعیین زیرمالك

شـاخص، بـه عنــوان    19هـای رفتـاری و    شـاخص، بـه عنـوان شـاخص     13در نهایـت  
تفصـیل   های نگرشی در قالب سه بعد احساسات، باورها و نیات، معرفی شدند كه به شاخص

    اند. ارائه شده 3در جدول 
  توكل نگرشی _ رفتاری های شاخص :3 جدول

  عامل: توكل
  بعد (مؤلفه) نگرشی  بعد (مؤلفه) رفتاری

  ها مالك
  نشانگرها  ها زیرمالك  ها مالك

ها
ور

با
  

  وسعت دیدگاه
تر، موردی نبودن موفقیت، شكست  وسیع مقیاس

  بینی گرایی و واقع نسبی، واقع
  داشتن اهداف عالی و بلندمدت  نشانگرها  ها زیرمالك

مصرّ به تالش و 
  هادای وظیف

  ، خودتأییدیخود ارزشمندی  خود احترامی  گرایی و انجام وظیفه اقدام
  وظیفه خود، اوصاف الهی، شرایط و موقعیت  آگاهی  اهتمام

حسابگری، 
تفحص و تعقل 

  در كارها

  بینش، یقین  گرایی حكمت  تعقل در امور
  یطشرا تدبیر، توجه بر وجود در انسان توجه بر ضعف اندیشی صواب  آینده نگری

 پذیری و كاهش ریسك
  ریسك

ت
سا

سا
ح

ا
  

  اطمینان و آرامش
كمتر، عدم  اضطراببینی و تساهل،  آرامش، امید، خوش

  احساس ناامنی
  تمندیقدر  پذیری و پاسخگو بودن مسئولیت

استفاده از 
و  امكانات
  ها ظرفیت

های  كارگیری ظرفیت به
  مادی

نگری و  توجه بر استقالل
  نگری عدم تأكید بر آلی

 به اعتماد اسباب، عدم استقالل عدم حساسا
  بسندگی گرایی، عدم كمیت

های  كارگیری ظرفیت به
  معنوی

عدم احساس ضعف و 
  كمبود

  سستی و فقر، ناكامی، یأس، ضعف عدم احساس

  صالبت اندیشه
  خوف  رفتاری ثبات

  به خدا، به خود  اعتماد  قاطعیت
پذیری و  تحمل

  استقامت
  نشاط و اجتناب از افسردگی و رخوت به دستیابی  یت و پایداریراسخ

  دیگران از طمع نیازی، قطع بی  استغناء  شرح صدری و روصب
  گیری تصمیم توانمندی

ی
ار

فت
 ر

د
ص

ق
  

  خدا رضایت كسب
  نیل به پیروزی یا رستگاری

  دوستی انسان  روابط انسانی/

  مداری اخالق

  داشتن فضایل اخالقی
  وری از رذایل،د

  خدا محبوبیتجلب 

عدم توجیه وسیله توسط 
  هدف

  رشد و كمال
  شجاعت

  طمأنینه و وقار
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 گیری . بحث و نتیجه5

های توكل اختصاص یافتـه بـود. بـر ایـن      در مطالعه حاضر، سؤال پژوهش به تعیین مصداق
جـام وظیفـه، اهتمـام)،    گرایـی و ان  شاخصِ مصرّ به تالش و ادای وظیفـه (اقـدام   13اساس، 

پـذیری و كـاهش    نگـری، ریسـك   حسابگری، تفحص و تعقل در كارها (تعقل در امور، آینده
كـارگیری   هـا (بـه   پذیری و پاسخگو بودن، استفاده از امكانـات و ظرفیـت   ریسك)، مسئولیت

پـذیری و   های مادی و معنوی)، صالبت اندیشه (ثبـات رفتـاری، قاطعیـت)، تحمـل     ظرفیت
گیـری (اتخـاذ    راسخیت و پایداری، صبوری و شـرح صـدر)، توانمنـدی تصـمیم    استقامت (

دوسـتی،   انسـان  های درست)، رسـیدن بـه پیـروزی یـا رسـتگاری، روابـط انسـانی/        تصمیم
مداری (فضایل اخالقی، دوری از رذایل، عدم توجیه وسـیله توسـط هـدف)، رشـد و      اخالق

گونـه كـه ذكـر شـد افـزون بـر        كمال، شـجاعت، طمأنینـه و وقـار اسـتخراج شـدند. همـان      
های دیگری نیز استخراج شدند كه ماهیت رفتـاری نداشـتند.    های رفتاری، شاخص شاخص

ها استحصال شد (جدول  ماهیت این شاخص نظرانِ مدیریت اسالمی  با توجه به نظر صاحب
هـای حاصـل از    بندی گردید. یافته ) دسته2009شین و گلینو ( ) و براساس مدل مك 3شماره 

ارائه شده است. درنهایت به منظور افزایش اطمینـان از صـحت    1این بخش در نگاره شماره 
نظران قرار گرفت و با توافـق   در اختیار هفت تن از صاحب 2ها، نگاره شماره  بندی یافته دسته

ها، این نگاره به عنوان نتیجه اصلی پـژوهش در قسـمت    بندی یافته آنان مبنی بر درستی دسته
  د توجه قرار گرفت.كیفی مور
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های رفتاری مستخرج از پـژوهش حاضـر بـا مطالعـات پیشـین       گفتنی است بین مصداق
)، 1390گرایـی و انجـام وظیفـه (نیكنـام،      توان به اقـدام  انطباق وجود دارد كه در این میان می

پذیری و پاسخگو بـودن (امیرآبـادی،    )، مسئولیت1386؛ امیرآبادی، 1383اهتمام (شجاعی، 
)، قاطعیــت 1386؛ امیرآبــادی، 1391هــای معنــوی (فرمــد،  كــارگیری ظرفیــت )، بــه1386

ت و پایـداری  )، راسـخی 1390؛ نیكنـام،  1378؛ كاویانی، 1387؛ ذوالفقار، 1386(امیرآبادی، 
؛ 1387؛ ذوالفقـار،  1386)، صبوری و شرح صدر (امیرآبادی، 1390؛ نیكنام، 1378(كاویانی، 
دوسـتی   )، روابط انسانی و انسان1390)، نیل به پیروزی یا رستگاری (نیكنام، 1378كاویانی، 
)، عـدم توجیـه وسـیله توسـط هـدف      1386)، دوری از رذایـل (امیرآبـادی،   1390(نیكنام، 

؛ كاویـانی،  1386)، شـجاعت (امیرآبـادی،   1390)، رشد و كمـال (نیكنـام،   1383ی، (شجاع
 ) اشاره كرد.1390؛ نیكنام، 1378

های نگرشی مستخرج از پژوهش حاضر بـا مطالعـات پیشـین نیـز      همچنین بین مصداق
)، آرامش (امیرآبادی، 1390توان به عدم هراس (نیكنام،  انطباق وجود دارد كه در این میان می

)، قدرتمنـدی  1387بینی و تساهل (ذوالفقار،  )، خوش1390؛ نیكنام، 1387؛ ذوالفقار، 1386
)، 1386)، عـدم احسـاس ضـعف و سسـتی (امیرآبـادی،      1390؛ نیكنام، 1386(امیرآبادی، 

نیـازی   )، بی1378)، احساس نشاط و اجتناب از افسردگی (كاویانی، 1387اعتماد (ذوالفقار، 
؛ 1390)، قطع طمـع از دیگـران (نیكنـام،    1390؛ نیكنام، 1378ویانی، ؛ كا1386(امیرآبادی، 

  )، اشاره كرد.1378؛ كاویانی، 1387)، یقین (ذوالفقار، 1383شجاعی، 

الـف و  1377های یادشده (غباری بناب،  ذكر این نكته نیز درخور تأمل است كه در پژوهش
؛ غبـاری بنـاب و   1390، ؛ نیكنـام 1383؛ شـجاعی،  1382؛ غبـاری بنـاب،  1378ب؛ كاویانی، 

های توكل با توجه  ) مؤلفه2011؛ غباری بناب و حدادی كوهسار، 2010سعادت یوسفی نامینی، 
كننده متأثر  شود كه تنها از فرد توكل اند، كه توكل امری دانسته می بندی شده به این موضوع دسته

مـورد توجـه قـرار     1یاست، این در حالی است كه چنانچه مطالعه توكل را با رویكردی سیستم
كننـده در بررسـی    و... افزون بر فرد توكـل  3بازخور 2ای دیگری چون محیط، دهیم، عوامل زمینه

) مورد توجـه قـرار   1391آفرینی خواهند كرد. این مطلبی است كه در مطالعه فرمد ( توكل، نقش
ایـن حـال، بـا     سازد. بـا  های یادشده، متمایز می گرفته است، كه این پژوهش را از دیگر پژوهش

های توكل متمركز بوده است، در این پژوهش، تنهـا   توجه به اینكه این نوشتار بر احصاء مصداق
  اند. كننده مورد توجه قرار گرفته و دیگر شرایط ثابت فرض شده فرد توكل

                                                           
1. systematic approach 2. environment  

3. feedback 
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