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  :تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع)

  پژوهشی با روش تحلیل محتوا

  *قريفريبرز با

  **زهرا كيايي

  ***مسعود آذربايجاني

  چكیده

شناسی و مقایسه این اهـداف بـا دیـدگاه امـام      هدف پژوهش حاضر بررسی اهداف تغییر در نظریات روان
به این منظور روش تحقیق تحلیل محتوای كیفی و  های آنهاست. ها و تشابه و تفاوت البالغه نهجعلی(ع) در 

شـامل: ذكـر و    ؛گانه از اهداف تغییر مورد نظر امام شانزدهل آن، طبقات ی به كار گرفته شد كه محصوكم
نگری، خودكنترلی، آمـادگی بـرای تغییـر، تعـادل،      یادآوری، حل تعارض، تعاون و همدلی اجتماعی، غایت

بینی، یكپارچگی شخصـیت، انتخـاب آزادانـه و     پذیری، واقع عقل، صبر، فضایل اخالقی، اصالت، مسئولیت
شامل: كاهش تـنش، سـازگاری بـا محـیط،      ؛درمانی گانۀ روان ششه در تركیب با طبقات خشیت است ك

بنـدی تحلیـل محتـوای     نظام طبقـه  خودشكوفایی، عالقۀ اجتماعی، تنظیم روابط بین اعضا و منطقی بودن،
ز نرم شده توسط دو ارزیاب با استفاده ا سازی یشكل داد. اطالعات كمای را به عنوان ابزار پژوهش  گانه22
ها و ضریب همبستگی بین طبقات محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه  محاسبۀ درصد فراوانی و SPSSر افزا

ذكـر و  شناسی تجربـی، اهـداف جدیـدی چـون      امام ضمن دربرگیری اهداف روان مورد نظر اهداف تغییر
مفاهیم كه این امر برگرفته  ها و تعریف بندی كند؛ به همراه تفاوت در اولویت فی میانتخاب آزادانه را معر

  باشد. شناسی تجربی در تجمیع بعد مادی و غیر مادی وجود انسان می از تفاوت دیدگاه امام با روان

  

   .شناسی اسالمی البالغه، تحلیل محتوا، روان هدف تغییر، بهنجاری، نهج های كلیدی: واژه

                                                           

  Email: bagheri1390@yahoo.com  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران* 

  شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوی كارشناسی ارشد روان** 

    Email: Zahra25kiaee@yahoo.com 

  Email: mazarbayejani@yahoo.com  حوزه و دانشگاه یار پژوهشگاهدانش*** 
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  مقدمه

ی، روانی، هیجانی و اجتماعی تغییـر  ای هستند كه از لحاظ جسمان ها موجودات پیچیده انسان
 1ها را توضیح دهد (بـرك،  تمام این جنبه است كنند و تاكنون هیچ نظریۀ واحدی نتوانسته می

بینـی و تغییـر    شناسی در دو بعد بنیادین و كاربردی شامل شناخت، پیش ). اهداف روان1383
های مربوط بـه اینكـه    دیدگاه ).1987 2رفتار و فرآیندهای روانی انسان است (بونژه و آردیال،

بـرك،  (شناسی رشد است  كنند مربوط به بعد بنیادین چون روان چگونه افراد رشد و تغییر می
گرفته دربارۀ تغییرات انسانی چون تشخیص، تبیـین   های صورت . و حال آنكه بررسی)1383

سـی بـالینی   شنا شناختی توسط بعـد كـاربردی چـون روان    های رفتاری و روان و درمان آسیب
هـای بـالینی و    درمانی كاربرد آگاهانه و عمدی روش روان ،گیرد كه در همین حوزه صورت می

شناختی رایج به دست آمده و هـدف آن كمـك بـه     فردی است كه از اصول روان مواضع میان
های شخصی خـود را در جهتـی    ها و یا سایر ویژگی ها، هیجان افراد است تا رفتارها، شناخت
  ).1999 3و نوركراس،دانند، تغییر دهد (پروچسكا  كه مراجعان آن را مطلوب می

 درمـانی  روان و تربیـت  و تعلـیم  فلسـفۀ  خـاص  طور به و شناسی روان فلسفۀ در كه سؤالی

 دیگـر،  عبـارتی  بـه  یـا  باشـد  طـرف  كدام به و شكل چه به تغییر كه است این شود می مطرح

 و اسـت  انسـانی ) بهنجـاری ( آفـرین  سـعادت  و بخـش  شادی ،آل ایده موقعیت سوی كدامین
 زنـد  مـی  رقـم  او بـرای  را نـامطلوب  مـوقعیتی  و رساند می متضاد نهایتی به را او مسیر كدامین

  ).1391 باقری،(

درمانی تعریف متفاوتی از  یك از نظریات روان  شناسی و هر رویكردهای مختلف روان
درنتیجه به لحاظ اهداف تغییر یا به عبارتی دیگر  ؛كنند وضعیت بهنجار و نابهنجار ارائه می

شود، در عین اشتراكات،  سو كه بهنجار تصور می جو به آن دادن وضعیت درمان دربارۀ سوق
اختالفات قابل توجهی وجود دارد. فروید در عین تأكید بر فرض تغییرناپذیری شخصیت 

كاوی را كاهش تنش و  آل و هدف نهایی روان فرد ایده ،)1999 4انسان در بزرگسالی (میلر،
پروچسكا،  از: نقل به ؛1972مدی،(داند  و تثبیت در آن میدستیابی به سطح كاركرد تناسلی 

تواند به  . آدلر بر هدفمندی تأكید دارد و آن هدف شكوهمند را كه انسان بهنجار می)1999
 نقل به ؛1972مدی،(كند  عالقۀ اجتماعی معرفی می ،عنوان سبك زندگی مناسب داشته باشد

كینر هر نوع رویداد ذهنی و درونی را كه به رفتاردرمانگرانی چون اس .)1999پروچسكا،  از:

                                                           

1. Berk, L. E.  2. Bunge M. & Ardila R.  

3. Prochaska & Norcross  4. Miller  

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  97  تحلیل محتوا پژوهشی با روش: تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع)

  

و سالم و بیمار بودن  )2009 هرگنهان،(كند  رد می ،شدند انتخاب و غیره بیان می ،شكل تفكر
داند كه  شمرد و انسان سالم را انسانی می ها را امری خارج از حوزۀ اختیار آنها برمی انسان

و  )1388 شجاعی، از: نقل به ؛1990 ز،شولت(ساز نباشد  رفتارش برای خود و دیگران مشكل
نماید. رویكرد  قدرت انطباق و سازگاری با محیط را هدف نهایی محسوب می ،یا به عبارتی

هدف نهایی تغییر  ،شود نامی چون راجرز شناخته می پردازان صاحب با نظریه كه گرایی انسان
هت است و نه یك هدف و گیرد كه به اعتقاد راجرز یك ج انسان را خودشكوفایی در نظر می

ای ندارد  یافته انسان همواره در حال پیشروی و تغییر و رشدی است كه نقطه ایستا و پایان
وسویی كه خود  . تأكید بر رساندن انسان به سمت)1990، شولتز از: نقل ؛ به1961راجرز، (

) و 2008ر، ؛ گلس1999مسئولیت رفتار خویش را بر عهده گیرد (پرلز؛ به نقل از: پروچسكا، 
دستیابی انسان به معنایی مناسب برای زندگی (معنادرمانی فرانكل) از جمله اهداف دیگر این 

پردازانی چون الیس هدف نهایی  درمانی و نظریه شود. در دیدگاه شناخت دیدگاه معرفی می
، و یاد دادن این )1999 نوركراس، و پروچسكا(گرایی منطقی و درازمدت  تغییر انسان لذت

هاست كه تغییری فلسفی در خود به وجود آورند تا جلوی ناراحت شدن آنها به  مر به انسانا
ها نیز هدف نهایی تغییر  سیستمی ).1381شارف، ( دلیل افكار بسیار نامعقول گرفته شود

  ).1387 نیكولز،( كنند ها را اصالح روابط بین اعضای یك سیستم معرفی می انسان

گیـری یـك نظریـه و افكـار یـك       ه عوامل تأثیرگـذار بـر شـكل   در تبیین علل این تعدد ب
) كـه بـرای نمـایش    1998( 1مدل فیسـت و گـورمن   ،رو از این ؛پرداز توجه شده است نظریه

شناختی بر رفتـار دانشـمندان ارائـه     ای از مجموعه تأثیرات روان نمایی كلی و تصویری لحظه
یت، فرآیندهای شناختی، تأثیرات قابل توجه است كه عوامل مؤثر را شامل شخص ،شده است

). از آن جملــه 1388كنــد (موســوی،  زیســتی، فرآینــدهای اجتمــاعی و رشــد معرفــی مــی 
ای در فرآیند تولیـد علـم دارد و طیـف     شناسی است كه تبعات گسترده شناسی و هستی انسان

ازی و پـرد  نظریـه  ،سـازی  ای از این فرآیند، شامل روش تحقیق مورد استفاده تا فرضیه گسترده
  ).1391گیرد (باقری،  رفتار دانشمند را دربر می

یابد، و فقط در معرض تأثیرات درونـی   شناسی در خأل تحول نمی علمی مثل روان ،واقع به
در معرض تأثیرات بیرونی  ،تر است و بنابراین شناسی بخشی از فرهنگ بزرگ قرار ندارد. روان

های  شامل اندیشه ؛گیرد. این تأثیرات بیرونی قرار می ،دهند كه ماهیت و جهت آن را شكل می
هـا) و نیروهـای اجتمـاعی،     غالب در علم زمان (روح زمان یا حال و هوای روشنفكران زمـان 

                                                           

1. Fiest & Gorman 
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) و این امر است كه علم و از جملـه  1996 1اقتصادی و سیاسی موجود است (شولتز و شولتز،
  ).1374 2كند (برینگ، ن میفرهنگ و یا روح زما ،شناسی را محصول تعامل بین نوابغ روان

بـرآورد، روح   شناسی جدید از آن سر ای كه روان اندیشۀ اساسی قرن هفدهم، یعنی فلسفه
قرن هفدهم تا نوزدهم بود كه زمینۀ فكری را برای رشـد و   3گرایی بود و این روح زمان ماشین

پـای   وۀ رد). ایـن امـر بـه عـال    1996شناسی جدید فراهم كرد (شولتز و شـولتز،   توسعۀ روان
اندیشــه فیلســوفانی چــون مــاركس و دارویــن در آثــار دانشــمندان ســایر علــوم و از جملــه 

  باشد. گرایانه بر آن حاكم می شناسی، از آن علمی ساخته است كه نگرش مادی روان

از آنجا كه یك نگرش مثبت یا منفی سبب گزینشی بودن نگرش در تمام مراحل پـردازش  
شناسی را به علم مطالعۀ هوشیاری تعریف  ؛ اگر روان)1384 وانك، و بهنر(شود  اطالعات می

شناسی را بـه علـم بررسـی رفتـار      كنیم، هر امر دیگری به كنار نهاده خواهد شد و نیز اگر روان
پـذیر قابـل بررسـی خواهنـد بـود و هـر موضـوع         آشكار معرفی كنیم، تنها رفتارهای مشاهده

  .)1987آردیال،  و بونژه(شود  دیگری نادیده انگاشته می

 در عمیـق ای  گونـه  به سالم، دربارۀ انسان آن دیدگاه جمله از نظریۀ شخصیت، یك مبانی

). 1389شــجاعی، ( دارد ریشــه انســان ماهیــت ۀدربــار پــرداز نظریــه اساســیهــای  فــرض

هـا و مطالبـات    نظـام ارزش  انسان، ماهیت به هستی و نسبت نگرش در ،تفاوت ترتیب بدین
دهـد و   شـكل مـی   را آل یا هنجارهای اخالقـی اسـت   همان وضعیت ایده اخالقی خاصی كه

  ).1391كنندۀ آن است كه چه تغییری باید اتفاق بیفتد (باقری،  مشخص

 دینـی های  ریشۀ نگرش گرایی، مادی منشأ با درمانی روان شناسی و نظریات روان برخالف

و بـرخالف برداشـت    )1389شـجاعی،  ( است مادی غیر انسان، ماهیت به نسبت اسالمی و
های غیـر مـادی نیـز اعتقـاد      شناسان از ماهیت انسان، اسالم عالوه بر بعد مادی به جنبه روان

دارد و برای انسان عالوه بر جسم، روح خدایی نیز قائل است. روحی كه با مرگ بـدن، نـابود   
(شـجاعی،  شود و اصالً قوام شخصیت انسان به روح، و بدن ابزاری برای تكامل آن است  نمی

شناسان در نگرش آنها نسـبت   پردازان مسلمان و روان نمایانگر تفاوت نظریه ،). این امر1386
هـای متعـدد    زیربنای دیـدگاه  ،امری كه چنانچه پیش از این اشاره شد ؛به ماهیت انسان است

  دربارۀ انسان سالم و زندگی مطلوب او و اهداف نهایی تغییر در او خواهد شد.

                                                           

1. Schultz & Schultz  2. Boring, E  

در زبان فارسی است بـه كـار   » روح زمان«یا » فضای فرهنگی«را كه لغتی آلمانی و تقریباً مترادف واژۀ  zeitgeistبرینگ لغت  .3
  ).1383كوهن، (برد  می
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هـا و مكاتـب بـه جـز      یك از دیدگاه ن دینی و مسلمان بر این اعتقادند كه هرپردازا نظریه
ادیان الهی، به بعدی از ابعاد وجودی انسان نظر دارند و اهداف خاصی از تغییر و دستیابی بـه  

های مختلـف و گـاه متضـاد     بینی ها و جهان در میان این دیدگاه اگرچهاند.  كمال را اراده كرده
های چندگانه به جهـان   شناختی و نگرش مشتركی دست یافت اما مبانی انسانتوان به قدر  می

و انسان مانع ارائۀ الگویی مناسب و تعریف جامعی از اهداف تغییر شـده اسـت؛ آنچنـان كـه     
پـردازان، در   رغم همگرایی بیشتر فكری نسبت به سـایر نظریـه   گرا نیز علی شناسان انسان روان

روانـی تأكیـد    _ مازلو بر نیازهای زیستی برای مثال،اند.  ق نرسیدهارائه اهدافی مشترك به تواف
 وجود هرچند ؛)1389شمرد (بشیری،  ترین هدف برمی را مهم» كنش كامل«ورزد و راجرز  می

 باطـل  مرگ آن، برآیند آنكه شرط اما به است مفید و طبیعی امری علم، در متقابلهای  دیدگاه

 فراتـر  خـود  حد از شناسی روان در بندی دسته و تجزیه نای باشد و حال آنكه حقیقت زایش و

 بـه  تعـدد  ایـن  بـر  غلبه راه تنها و است هماورد فلسفی مكاتب زیربنای آن علت و است رفته

 علمـی  روح بـه  كـه ای  فلسفه ترجیحاً( محور یك حول فلسفی مكاتب این رسانیدن وحدت

  ).1388 آردیال، و بونژه( باشد ) میباشد تر نزدیك

) بـه تـابلوی   1987شناسی را به گفتـۀ بـونژه و آردیـال (    ن ترتیب، تعدد موجود روانبه ای
ای  هـا ماننـد كـرده كـه آن را یـا دیوانـه       بزرگی برگرفته از موضوعات پراكنده و تمـامی رنـگ  

زبردست و یا خیل هنرمندانی از صدها هنر و حرفه و مكتب مختلف نقاشی كـرده اسـت و از   
شناسی غفلت از بعد غیـر مـادی انسـان را بـه      ایی حاكم بر روانگر نگرش مادی دیگر، سویی

نیاز به تغییر در اهداف تغییـر   ،همراه داشته است كه الزمۀ یكپارچگی و نگاه به كلیت انسانی
  نماید. ناپذیر می درمانی را اجتناب شناسی و روان مورد نظر در روان

شناسـی و   یـر در نظریـات روان  پژوهش حاضر به دنبال بررسی اهـداف تغی  ،بر همین اساس
مقایسه این اهداف با دیدگاه موجود در منابع اسالمی دربارۀ غایت تغییر انسان است تـا از ایـن   
منظر نقاط تشابه و تمایز آن دو را استخراج نماید. هدف تغییر نیز آن شرایط مطلـوبی اسـت كـه    

یا هر فرآینـد دیگـر، فـرد را بـه     درمانی، یا مداخلۀ اجتماعی، دینی و  در جریان یك مداخله روان
گـردد   دهد كه از منظر آن رویكرد بـه عنـوان شـرایط مطلـوب تلقـی مـی       سوی غایتی سوق می

)؛ به این معنا كه تغییرات در رفتار و فرآیندهای روانی تنها از طریق یـك مداخلـۀ   2006 (باقری،
هـای   آمـوزش و گـروه   ،پذیرد بلكه متغیرهای تأثیرگذار شـامل رسـانه   شناختی صورت نمی روان

نظر اسـت    گونه تغییر در سطح رفتار و فرآیندهای شناختی مد  اجتماعی فراوانند؛ اما در اینجا هر
گیرد و مـداخالت   های فوق صورت می یك از روش  كه آگاهانه و با برنامه از طریق كاربست هر
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هدفی است كـه  هاست. در این پژوهش آنچه مورد نظر است  شناختی نیز یكی از این روش روان
شناسی و امام علی(ع) از كاربسـت ایـن امكانـات جهـت ایجـاد تغییراتـی خـاص دنبـال          روان

توانـد در سـطح رفتـار باشـد و بـه دور از تغییـرات اساسـی در سـطح          كنند. تغییرات هم می می
توانـد در سـطح فرآینـدهای شـناختی و یـا خودشـناخت باشـد         فرآیندهای شناختی و هم مـی 

ها بدون ابراز آن به صورت رفتار در همۀ شرایط) كه جهت پوشـش دادن بـه    شها و ارز (نگرش
این دو سطح از تغییرات، رفتار و فرآیندهای روانی در این پژوهش به صورت منفك آورده شـده  

  اما درحقیقت به معنای شامل شدن هدف تمامی انواع تغییر است. ،است

جهت بود كه سخنان امام پـس از   ی بدانانتخاب سخنان امام علی(ع) از میان منابع اسالم
هـای اسـالم را از آن    ها و دیدگاه گیری توان جهت ترین منابع اسالمی است كه می قرآن از غنی

تر اینكه این سخنان برگرفته از كالم انسانی است كه احكام اسـالم   استخراج نمود و از آن مهم
نـوعی   ی اجـرا كـرده اسـت و بـه    های مختلف فردی، اجتماعی و حكومت را به غایت در حوزه

نماید. گسـتردگی و   تر و قابل اتكاتر می كاربردی ،تر استخراج اهداف تغییر از این سخنان عینی
هـای   ای برگیریم و حكمـت  تعدد سخنان امام علی(ع) ما را بر آن داشت كه از این دریا جرعه

  را مورد پژوهش قرار دهیم. البالغه نهج

سؤال اساسی است:  چهارهش حاضر به دنبال پاسخگویی به با توجه به آنچه گذشت پژو
كدامنــد؟ ) ع(علــی امـام  ســخنان در انســان تغییـر  عینــی و تلــویحی اهـداف  تــرین مهـم  )1
) ع(علـی  امـام  سـخنان  در عینی و تلویحی صورت به شناسی، روان تغییر اهداف ترین مهم )2

دارد؟  وجـود  معنـایی  ارتبـاط ) ع(علی امام سخنان در تغییر اهداف خرده بین آیا )3كدامند؟ 
 ارتبـاط  شناسـی  روان در تغییر اهداف با) ع(علی امام سخنان در تغییر اهداف خرده بین آیا  )4

  دارد؟ وجود معنایی

  گیری روش جامعه، نمونه و روش نمونه

ـ  و كیفـی  بخـش  دو محتوایی اسـت كـه در   تحلیل پژوهش این در تحقیق روش انجـام  یكم 

ی مند، عینی و كم ای نظام روشی برای مطالعه و تحلیل ارتباطات به شیوهتحلیل محتوا . گرفت
). جامعۀ آمـاری ایـن پـژوهش مجموعـۀ     1986 1گیری متغیرهاست (كرلینگر، با هدف اندازه

گیـری هدفمنـد بـه اسـتخراج واحـدهای       است كه به روش نمونـه  البالغه نهجهای  حكمت
كنندۀ محتوای مورد بررسی و اساس توصیف  معنایی (واحد تحلیلی پژوهش) كه عامل تجزیه

                                                           

1. Kerlinger 
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. در اینجـا واحـدهای معنـایی حـاوی اهـداف تغییـر عینـی و        باشد میهاست  و تحلیل یافته
های امام به صورت جمالت و عبارات استخراج شد و در چنـد   تلویحی است كه در حكمت

 330ای با  تر حاوی این اهداف تغییر، به حجم نمونه مرحله پاالیش به سمت جمالت واضح
  حكمت تقلیل یافت. 166واحد از 

  ابزار پژوهشی

است كه در مراحل تحلیل محتوای كیفی بـه  » بندی تحلیل محتوایی نظام طبقه«ابزار پژوهشی 
 قالـب  در شـده  اسـتخراج  معنایی واحدهای بندی طبقه طریق به این ترتیب كه از ؛دست آمد

 اهـداف  گانـه  شـانزده  طبقـات  ای، دمرحلـه چن تقلیل نیز وآنها  نامگذاری و همگن هایی گروه

 و شناسـی  روان نظریـات  در نیـز  موازی عملیاتی در و حاصل شد امام سخنان در موجود تغییر
ابـزار پـژوهش حـاوی     گـروه  دو ایـن  تلفیـق  محصول و آمد دست به طبقه شش درمانی روان

 ت و نیـز سـپس دسـتورالعمل كدگـذاری بـا اسـتفاده از ایـن مقـوال        ،طبقه را تشـكیل داد 22

 سـه واحد معنایی و گردآوری آنها جهت ارائـه بـه    251های كدگذاری از طریق انتخاب  برگه
  دیده تهیه شد. ارزیاب آموزش

  ها : توصیف طبقات و ضریب توافقی بین ارزیاب1جدول 

  توصیف مفاهیم  اهداف تغییر
ضریب 

  توافق

  ذكر

قت، خطرات آینده و به یادآوردن و حفظ صورتی كه پنهان است همچون مرگ، گذر و
های آن است و در  های خود و نیز یاد خدا كه ذكر زبانی یكی از شاخه ها و ضعف ارزش

  برابر آن غفلت قرار دارد كه نتیجه آن فراموشی و توجه به غیر است.

37/0  

  حل تعارض

تمركز و دوری از انجام همزمان چند كار كه پیامد آن پایین آمدن سطح هوشیاری و 
شناختی، شك و تردید و بدگمانی است؛ در مقابل آن قطعیت، پایداری و  غیبت روان

  گیری قرار دارد. ثبات در تصمیم

47/0  

  تعاون

دوستی، دقت  های ارتباطی درست در درون انسان كه شامل نوع نیاز به ارتباط و مهارت
تی های غیر مستقیم تربی در انتخاب دوست و رعایت اصول روابط اجتماعی ازجمله شیوه

  و درنهایت پرهیز از انزوای اجتماعی و رویارویی اجتماعی است.

51/0  

  نگری غایت

راضی نشدن به حد معینی از امور و بسنده كردن به كارهای ناچیز و پست و تالش برای 
ترین آن داشتن اهداف  امری واالتر و ارزشمندتر است، مثل معنایابی متعالی كه متعالی

  ی و رو به سوی آخرت داشتن است.الهی و پرهیز از دنیازدگ

33/0  

  خودكنترلی

مراقبت نسبت به خود در میزان و محتوای گفتار، رفتار و افكار و پرهیز از اعمال 
یافتگی براساس مبنایی مناسب  های خود و سازمان ناك و درنهایت اصالح نارسایی شبهه

  كه بر اثر تكرار مانعی است در برابر ترس.

41/0  
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  توصیف مفاهیم  اهداف تغییر
ضریب 

  توافق

آمادگی برای 
  تغییر

جویی و خودرأیی و لجاجت كه عامل از بین رفتن فكر و  بینی، برتری پرهیز از خودبزرگ
اندیشه و درنهایت نابودی است؛ و حركت به سوی پذیرش و فروتنی كه پیامد آن 

  حركت به سوی رشد و كمال است.

45/0  

  تعادل

محدوده و  ترین مورد در هر زمینه كه سبب كمال است و خارج شدن از این شایسته
باشد و ابتال به  یك از اضداد سبب خارج شدن از مسیر تعادل می حركت به سوی هر

  های روحی را به دنبال دارد. ها و بیماری ناهنجاری

47/0  

  عقل

ها و كسب حكمت و درنتیجه سنجیده و به  تفكر در باب شناخت خود، گذشته، موقعیت
مقابل ناتوانی در تشخیص موقعیت و دور از شتاب عمل كردن است؛ بروز آن در نقطۀ 

  هاست. گیری شتاب در تصمیم

35/0  

  صبر

امید، تحمل مشكالت و آشكار كردن آسودگی و رضایت در زندگی، پرهیز از قضاوت 
های عقالنی و شهوانی صبر به معنای جانب  عجوالنه و درنهایت در منازعه بین خواسته

  .عقل را گرفتن و تحمل رنج دوری از شهوات است

46/0  

  فضایل اخالقی

وخوهای نامناسب و درنهایت  چگونگی متعالی زیستن، عمل كردن و پاك شدن از خلق
  خلقی چكیدۀ آنهاست. كسب فضایل اخالقی كه خوش

30/0  

  اصالت

راستگویی و روراستی با خود و دیگران و شناخت و معرفی خود در زبان و عمل 
  ریا.گونه كه هست و پرهیز از خودفریبی و  همان

32/0  

  پذیری مسئولیت

نقش فعال در اصالح اجتماع و پاسخ مثبت و منفی به طبیعت. مسئولیت شامل سه 
باشد و در مقابل آن  های خود، دیگران و طبیعت می بخش مسئولیت در برابر داشته

  شود. ها می مسئولیتی است كه سبب نابودی داشته ناسپاسی و بی

25/0  

  بینی واقع

ت از منابع قابل اعتماد فردی و محیط و درنتیجه تحلیل صحیح كسب اطالعات درس
گیری مناسب در مقابل دوری از واقعیات، توقعات نابجا، غرق شدن در  واقعیات و تصمیم

  الیه آن توهم و هذیان قرار دارد. آرزوها و در منتهی

20/0  

  انتخاب آزادانه

توسط فرد كه او قادر به ترك و  انگیزه و عالقه در برابر اجبار به عمل. درك این مسئله
پذیر است و در مقابل آن  یا انجام یك عمل به انتخاب خود اوست و هر دو برایش امكان

  باشد. اجبار است كه مانع كسب واقعیات می

46/0  

  خشیت

احساس فراگیری از ترس و حساب بردن؛ آمیخته با حس احترام در سراسر زندگی از 
  و مراقبت است.یك نیروی برتر كه سبب توجه 

34/0  

یكپارچگی 
  شخصیت

پیوستگی بین ابعاد شخصیت شامل گفتار، رفتار، افكار، علم و عمل است كه در مقابل 
  آن تناقض و گسستگی شخصیت قرار دارد.

49/0  

  منطقی بودن

های  آمیز و انتساب دوری از تفكرات بچگانه و پرتوقع شامل توقعات خشك و تعصب
آل این ویژگی به پایبندی به زندگی  باشد. ایده یافته می عمیمنامعقول و بیش از حد ت

  باشد. منطقی دانشمندان می

08/0  

  خودشكوفایی

هایی چون: اصالت،  های بالقوه در درون انسان كه واجد ویژگی بالفعل كردن ظرفیت
  باشد. پذیری و غیره می پذیری، خوداتكایی، تجربه خودآگاهی، هدفمندی، مسئولیت

23/0  

گاری با ساز
  محیط

ساز بودن رفتار فرد برای خود و دیگران است؛ بنابراین تالش  مالك نابهنجاری مشكل
شود كه با مالك قرار دادن جامعۀ هدف به فرونشاندن رفتارهای ناسازگار و تقویت  می

  رفتار سازگار پرداخته شود.

11/0  
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  توصیف مفاهیم  اهداف تغییر
ضریب 

  توافق

تنظیم روابط 
  بین اعضا

رتباطی بین اعضای خانواده به دالیلی چون ها مشكالت ا ها و بیماری علت نابهنجاری
تنیدگی و غیره است و بنابراین، هدف تغییر اصالح  ابهام مرزها، گسستگی خانواده، درهم

  وضعیت ارتباطی درون خانواده است.

57/0  

  كاهش تنش

دستیابی به تعادل حیاتی و توازن بین سه پایگاه شخصیتی كه از طریق هشیار كردن 
آل  شود، نقطۀ ایده های منطقی دنبال می شده و جایگزینی دفاع رانده های واپس اندیشه

  این هدف دستیابی به شخصیت تناسلی است.

09/0  

  عالقه اجتماعی

احساس پیوند داشتن با افراد دیگر و همكاری با آنها در دستیابی به اهداف خود و جامعه 
دف شكوهمندی است كه راستا با پیشرفت جامعه و آن ه های خود هم و پرورش توانایی

  زند. سبك زندگی سالم را رقم می

42/0  

  

گانـه یـا همـان نظـام     22یـك از اهـداف تغییـر     به توصیف مفاهیم هـر  1جدول شمارۀ 
یـك از طبقـات را كـه بـه وسـیلۀ محاسـبۀ        بندی تحلیل محتوایی پرداخته و پایایی هـر  طبقه

در تفسـیر ضـرایب    دهـد.  ینشان م است، ضریب توافقی نظرات سه ارزیاب محاسبه گردیده
واحد) و وجود سـه ارزیـاب حـائز     251شده ( توافقی عدد باالی واحدهای معنایی كدگذاری

  باشد. اهمیت می

 بـودن  منطقـی  و تنش كاهش طبقات دهد كه به جز آمده نشان می دست ضریب توافقی به

 سـایر  و ینـان اطم% 95 بـا  محیط با طبقۀ سازگاری نداد، نشان را معناداری توافقی ضریب كه

  گزاردند. نمایش به را قبولی قابل پایایی اطمینان% 99 با طبقات

هـای كدگـذاری ارزیابـان در مرحلـۀ      شده از برگـه  آوری های كمی جمع درنهایت نیز داده
و محاسبۀ آلفای كرونباخ جهت تحلیل فركـانس   spssافزار  تحلیل محتوای كمی به وسیلۀ نرم

حاسبۀ ضریب همبستگی بین طبقات مورد محاسبه قرار طبقات و ضریب كانتیگنس جهت م
  آمده است. 3و  2های شمارۀ  گرفت كه نتایج آن در جدول

  ها یافته

توان عنوان كـرد   آنچه را كه به عنوان دستاورد تحلیل محتوای كیفی و كمی در این پژوهش می
سـخنان امـام   شناسـی و   ای از اهـداف تغییـر مـورد نظـر روان     گانـه 22بندی  شامل نظام طبقه

علی(ع) است كه ابزار پژوهشی مورد نیاز را تـأمین نمـود و سـپس بـه دسـت آوردن درصـد       
فراوانی این طبقات در سخنان امام از طریق درصد پاسخگویی ارزیابان و نیـز تحلیـل ارتبـاط    
طبقات با یكدیگر با استفاده از فرمول ضریب كانتیگنس بـود كـه درنهایـت پاسـخگویی بـه      

  نظر در این پژوهش را ممكن ساخت. سؤاالت مورد
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  بندی، در سخنان امام علی(ع) به ترتیب اولویت : فراوانی اهداف تغییر نظام طبقه2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  ها مقوله  ردیف

  2.4  6  تنظیم روابط بین اعضا  22

  6  15  انتخاب آزادانه  21

  10.4  26  حل تعارض و رسیدن به ثبات و قطعیت  20

  17.5  44  رچگی شخصیتیكپا  19

  18.3  46  اصالت  18

  22.3  56  عالقۀ اجتماعی، اجتماعی شدن  17

  25.1  63  بینی واقع  16

  27.1  68  فضایل اخالقی  15

  27.5  69  آمادگی برای تغییر  14

  29.1  73  تعاون، همدلی اجتماعی  13

  29.1  73  منطقی بودن  12

  29.5  74  كاهش تنش و رسیدن به شخصیت تناسلی  11

  29.9  75  خودكنترلی  10

  30.7  77  تعادل  9

  31.1  78  سازگاری با محیط  8

  31.5  79  تقوا، خشیت  7

  40.6  102  صبر  6

  44.2  111  ذكر، یادآوری  5

  44.6  112  پذیری مسئولیت  4

  46.6  117  خودشكوفایی  3

  52.2  131  گرایی، دوراندیشی نگری، آخرت غایت  2

  55.8  140  عقل  1

  100  251  مجموع  

  

، پاسخگویی به دو سؤال اول این پـژوهش اسـت. بـه ایـن ترتیـب      2 ۀایج جدول شمارنت
% فراوانی، سه اولویت نخست 6/46% و خودشكوفایی با 2/52نگری با  %، غایت8/55 عقل با

%، انتخاب آزادانه با 4/2در انتها، تنظیم روابط بین اعضا با  .اهداف تغییر در سخنان امام است
بررسی طبقـات   ،همچنین ؛ورد توجه امام را به خود اختصاص داده است% اهداف انتهایی م6

 2بنـدی پـژوهش، بـا توجـه بـه جـدول شـمارۀ         شناسی موجود در نظام طبقه گانۀ روان شش
خودشـكوفایی در   ،دهـد. بـر ایـن اسـاس     اولویت این اهداف را در دیدگاه امام نمـایش مـی  
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  105  تحلیل محتوا پژوهشی با روش: تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع)

  

شناسـی در   سوم و در میان اهداف تغییـر روان بندی كلی اهداف تغییر مورد نظر، در مرتبۀ  رتبه
% و 1/31% فراوانی قرار دارد و سپس در مرتبۀ بعدی؛ سازگاری با محـیط بـا   6/46رتبۀ اول با 

% قرار دارد. كـاهش تـنش و منطقـی بـودن نیـز بـا توجـه بـه ضـریب          3/22عالقۀ اجتماعی با 
انتهـای جـدول اهـداف تغییـر     شان در تمام پژوهش با احتیاط تفسیر خواهند شـد و در   توافقی

 ،% فراوانـی قـرار دارد. از سـوی دیگـر    4/2شناسی در دیدگاه امام؛ تنظیم روابط بین اعضا با  روان
مقولـه   پـنج  كنـیم  تقسـیم  اجتمـاعی  و فردی تغییر اهداف گروه دو به را گانه22 اهداف چنانچه

هـداف فـردی در   مقوله اهداف فـردی اسـت و نیـز اولویـت ا     هفدهمربوط به اهداف جمعی و 
های ابتدایی جدول همچون عقل و ختم طبقات به تنظیم روابط بین اعضا نشـان از اولویـت    رده

  اهداف تغییر امام به اصالح فردی اما با هدف دستیابی به خانواده و اجتماعی سالم دارد.

دهـد.   روابط معنادار بین طبقات و ضریب همبستگی بین آنها را نشان می 3جدول شمارۀ 
هـایی كـه معنـادار نبـود و      ت رعایت اختصار در این جدول از آوردن ضریب همبسـتگی جه

اجتنـاب شـد و ارتبـاط     ،% بود95% و در برخی موارد 99سطح معناداری كه اغلب با اطمینان 
گانه بـه ترتیـب بیشـترین بـه كمتـرین و بـا        22یك از طبقات با سایر طبقات  معنادار بین هر

  ه به نمایش درآمد.آمد دست ضریب همبستگی به
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  )طبقات بین معنایی روابط(معنادار با سایر طبقات به ترتیب بزرگی آنها  همبستگیهای  : ضریب3جدول 

  مقوله

  اصلی

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  17/0  تعادل  17/0  نگری غایت  32/0  خشیت  ذكر
انتخاب 

  آزادانه
15/0  

یكپارچگی 

  شخصیت
13/0                      

                              13/0  نگری غایت  14/0  اصالت  17/0  بینی واقع  كاهش تنش

  21/0  نگری غایت  حل تعارض
منطقی 

  بودن
18/0  

 مسئولیت

  پذیری
  13/0  تعاون  14/0  خشیت  14/0  عقل  17/0

انتخاب 

  آزادانه
          13/0  بینی واقع  13/0

  تعاون
عالقه 

  اجتماعی
41/0  

فضایل 

  اخالقی
  20/0  صبر  25/0  نگری غایت  30/0

سازگاری 

  یطبا مح
  18/0  خودكنترلی  19/0  خودشكوفایی  19/0

  خشیت   

  

  ذكر

18/0  

  

17/0  

  عقل

  

  مسئولیت

  ذیریپ 

16/0  

  

14/0  

  حل

  تعارض
  تنظیم

  روابط

13/0  

  

12/0  

  15/0  خودشكوفایی  19/0  عقل  21/0  خودكنترلی 22/0 صبر 41/0  تعاون  عالقه اجتماعی
آمادگی 

  برای تغییر
  13/0  خشیت  13/0  نگری غایت  14/0

فضایل 

  خالقیا
12/0  

یكپارچگی 

  شخصیت
12/0  

 23/0 خشیت 25/0  تعاون  نگری غایت
آمادگی 

  برای تغییر
22/0  

حل 

  تعارض
21/0  

یكپارچگی 

  شخصیت
  17/0  ذكر  20/0

منطقی 

  بودن
  14/0  صبر  15/0

فضایل     

  اخالقی

  

  كاهش تنش

13/0  

  

13/0  

  عالقه
  اجتماعی

  

  اصالت

   13/0  

  

12/0  

 23/0 بینی واقع 29/0  صبر  كنترلیدخو
عالقه 

  اجتماعی
  18/0  تعاون  20/0  خشیت  21/0

منطقی 

  بودن
18/0                  

آمادگی برای 

  تغییر
 22/0  نگری غایت

منطقی 

 بودن
  15/0  صبر 15/0

عالقه 

  اجتماعی
14/0  

فضایل 

  اخالقی
12/0  

 مسئولیت

  پذیری
              11/0  تعادل  12/0

سازگاری با 

  محیط
                              13/0  خشیت  17/0  خودشكوفایی  19/0  تعاون

  13/0  خودشكوفایی  14/0  بینی واقع  17/0  ذكر  تعادل
آمادگی 

  برای تغییر
11/0                          

  عقل
منطقی 

  بودن
  22/0  خشیت  27/0

عالقه 

  اجتماعی
  16/0  تعاون  16/0  بینی واقع  19/0

حل 

  تعارض
14/0  

  مسئولیت

  پذیری
13/0              
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  مقوله

  اصلی

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

مقوله 

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  مقوله

  مرتبط
������ 

  25/0  خشیت  27/0  عقل  28/0  بینی واقع  منطقی بودن
حل 

  تعارض
  15/0  نگری غایت  15/0  صبر  18/0  خودكنترلی  18/0

آمادگی 

  برای تغییر
15/0          

  29/0  خودكنترلی  صبر
یكپارچگی 

  شخصیت
22/0  

عالقه 

  اجتماعی
22/0  

خشیت 

  (تقوا)
18/0  

آمادگی 

  برای تغییر
15/0  

منطقی 

  بودن
  13/0  اصالت  14/0  نگری غایت  15/0

  مسئولیت

  پذیری  
12/0      

  13/0  نگری غایت  16/0  بینی واقع  30/0  تعاون  قیفضایل اخال
عالقه 

  اجتماعی
12/0  

آمادگی 

  برای تغییر
12/0                      

  اصالت
یكپارچگی 

  شخصیت
28/0  

كاهش 

  تنش
                          12/0  نگری غایت  13/0  صبر  14/0

  پذیری مسئولیت
حل 

  تعارض
  12/0  صبر  13/0  ذكر  13/0  عقل  14/0  بینی واقع  17/0

تنظیم 

بین  روابط

  اعضا

12/0  
آمادگی 

  برای تغییر
12/0              

  18/0  بینی واقع  19/0  تعاون  خودشكوفایی
سازگاری 

  با محیط
17/0  

عالقه 

  اجتماعی
                      13/0  تعادل  15/0

  بینی واقع
منطقی 

  بودن
  18/0  خودشكوفایی  23/0  خودكنترلی  28/0

كاهش 

  تنش
  16/0  عقل  17/0

فضایل 

  اخالقی
16/0  

  مسئولیت

  پذیری
      13/0  حل تعارض  14/0  تعادل  14/0

یكپارچگی 

  شخصیت
  13/0  ذكر  20/0  نگری غایت  22/0  صبر  28/0  اصالت

عالقه 

  اجتماعی
12/0                      

  15/0  ذكر  انتخاب آزادانه
حل 

  تعارض
                              13/0  خشیت  13/0

تنظیم روابط 

  بین اعضا
  12/0  تعاون

 مسئولیت

  پذیری
12/0                                

  

  

  

  خشیت
منطقی 

  بودن
  18/0  صبر  18/0  تعاون  20/0  خودكنترلی  22/0  ذكر  22/0  عقل  23/0  نگری غایت  25/0

حل 

  تعارض
14/0  

عالقه 

  اجتماعی
13/0  

  انتخاب

  آزادانه

  سازگاری

  با محیط

13/0  

  

13/0  
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ترین ضـریب همبسـتگی بـا سـایر طبقـات بـه        دهد كه گسترده نتایج در جدول نشان می
طبقۀ دیگـر اسـت و    11و خشیت با  12نگری با  ، غایت13ت تعاون با ترتیب متعلق به طبقا

نیز كمترین این روابط مربوط به طبقات تنظیم روابط بین اعضا، انتخاب آزادانه، سازگاری بـا  
 مـورد  10شناسی، عالقۀ اجتماعی با  نیز در میان طبقات روان و باشد محیط و كاهش تنش می

مـورد بـه    2با سایر طبقات و تنظیم روابط بین اعضـا بـا    مورد همبستگی 8و منطقی بودن با 
ترین و محدودترین همبستگی را با سایر اهداف تغییر موجود در سخنان امـام   ترتیب گسترده

  اند. نشان داده

ترین ضریب همبستگی بین طبقات متعلق به طبقه تعاون با عالقـۀ اجتمـاعی    قوی ،طور همین
  باشد. % اطمینان می99و با  30/0با فضایل اخالقی  و تعاون 32/0، ذكر با خشیت 41/0

یـك از طبقـات    از جمله دیگر نتایج آن است كه طبقـۀ ذكـر و انتخـاب آزادانـه بـا هـیچ      
  دهد. شناختی رابطۀ معنادار نشان نمی روان

  بحث

  ترین اهداف تلویحی و عینی تغییر انسان در سخنان امام علی(ع): مهم

تـرین   نگری و خودشكوفایی مهـم  بینیم، عقل، غایت می 2طور كه در جدول شمارۀ  همان
  شوند. اهداف تغییر انسان در سخنان امام علی(ع) معرفی می

و راهنمای درونـی   )1358 مطهری،(عقل در منابع اسالمی به عنوان منبع درونی شناخت 
تـرین هـدف    در كنار راهنمای بیرونی یعنی پیامبران معرفی شده اسـت و حتـی آن را اساسـی   

دانند و به تـوبیخ كسـانی كـه از ایـن منبـع راهنمـای ارزشـمند اسـتفاده          رسالت پیامبران می
شناسی عقالنیت توسط آلبرت الیس مطرح  اما در روان )1387 ساجدی،(پردازد  می ،كنند نمی
 كـاركرد  كننـدۀ مهـم   تعیـین  عنـوان  بـه  نحوۀ تفكر و ارگانیزم درونی شود كه بر فرآیندهای می

 بـر  زنـدگی  كـردن  بنـا  را عاطفیهای  آشفتگی از دوری شرط الیس. ورزد یتأكید م شخصیت

 مـان  زنـدگی  راهنمـای  را عقلمـان  چنانچه كه است عقیده این بر و داند می عقالنیت و منطق
الـیس و  ( باشـد  تـر  ثمـربخش  بسـیار  توانسـت  مـی  دیگـران  و خودمان با رابطۀ ما كردیم، می

در پژوهش حاضر نیز عقل  ؛های بعدی خواهد آمد نطور كه در تبیی همان ).2005 1الرن، مك
دهد امـا موضـوع مهـم در     با منطقی بودن الیس از جمله باالترین عدد همبستگی را نشان می

شناسانی چون الیس بر عقالنیت تفاوت ایـن دو   اینجا در كنار تشابه دیدگاه امام و تأكید روان
                                                           

1. McLaren & Ellis 
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  109  پژوهشی با روش تحلیل محتوا: تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع)

  

) در پژوهشـی كـه بـه مقایسـۀ     1381دیدگاه نسبت به این مفهوم اساسی است. آكوچكیان (
كند كه در حـالی   پردازد، بیان می اجمالی نگرش اسالم نسبت به انسان با رویكرد شناختی می

كه در رویكردشناختی زیربنای باورهای انسانی و منطقی بودن آنها را جامعه و خود فرد تعیین 
 نیـز  خدا و تفكر توحیدی و در دیدگاه دینی اساس باورهای منطقی انسان را ایمان به ،كند می

 ،دهـد. بـه هـر روی    اساس باورهای غیر منطقی را كفر و ناباوری به تفكر توحیدی تشكیل می
ای دارد اما به لحـاظ   شناسی تجربی و در دیدگاه امام علی(ع) نقش برجسته عقالنیت در روان

ید خـود  شـا  27/0توان دو نگرش را مشابه دانسـت و عـدد همبسـتگی     مفهوم عقالنیت نمی
  گویای همین امر است.

 آیـات  آمده در سخنان امام؛ در دست نگری به عنوان دومین اولویت اهداف تغییر به غایت

 زودگـذر های  خواسته به نبستن دل اسالمی به صورت معتبر منابع میان در و متعدد روایات و

گرایی  دنیا. است تأكید قرار گرفته موردگرایی  آخرت و داشتن بلند اهداف سوی به رو و مادی
 همـین  و كنـد  می دور نفس هوشیار غیر بعد به توجه از را آدمی مادی، امور به افراطی توجه و

 ،ایـن  بـر  افـزون  و گردد می او در روانی بهداشت نشدن عملی و شكوفایی در نقص سبب امر
 ردگـذا  نمـی  بـاقی  شـكوفایی  بـرای  تـوانی  و وقت حیوانی غرایز روی بر نیروها تمامی تمركز

كه رویكـرد پوزیتیویسـتی هماننـد رفتـارگرایی      از آنجاشناسی  اما در روان ؛)1387ساجدی، (
شـوند، در برخـی رویكردهـای دیگـر كـه از       مفهومی همانند غایـت و اهـداف مطـرح نمـی    

از جملـه   ؛گـردد  گوید، مفهوم غایت نیز مطرح می شیار و اراده سخن میوهای انسان ه ویژگی
 روانـی  انـدام  در هدفمنـد  فعال نیروی از فارغ را چیز هر شناختن رسمیت درمانی آدلر به روان

 بـا  پیونـد  را نقطۀ آرمـانی  و غایی هدف آن و )1930 آدلر،( داند می پذیر امكان سختی به روح،

 معنادرمانی روش در نیز فرانكل). 1999 پروچسكا،( كند می معرفی عالقۀ اجتماعی و بشریت

 خـود  از فراتـر  سـوی  بـه  مـداوم  حركـت  را، دهندۀ زندگی لیتعا مسیر در الزمۀ حركت خود
بـه ایـن    ).2004 1هیلمن و فرانكـل، ( نماید می مطرح را »خودفراروندگی از« مفهوم و داند می

شناسـی و در دیـدگاه امـام     ترتیب مالحظه شد كه وجه تشابه مقایسه مفهـوم غایـت در روان  
ست و وجه تمایز بـین ایـن دو در جهـت و    علی(ع) در توان انسان در بروز اهداف غایتمدار ا

  توانند به خود گیرند. قالبی است كه رفتارهای غایتمدارانه می

 و مـازلو  چـون ای  شده شناخته شناسان روان نظر مورد تغییر اهداف از خودشكوفایی خود
 امـر،  این كنند؛ میتعریف  مرحله این به رسیدن را انسان رشد نهایی هدف كه باشد می راجرز

                                                           

1. Hillman & Frankl 
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 امـام  سـخنان  در تأكید مورد تغییر اولیۀ اهداف طبقات در را خودشكوفایی هدف گرفتن رقرا

 در روان بهداشتهای  جملۀ مؤلفه از) 1387( ساجدی. كند می خاص توجه و اهمیت دارای

 از بسـیاری  و دانـد  مـی  خودشـكوفایی  اسـت،  كـرده  بنـدی  ترتیـب  طبقه چهار در كه را دین

  .شمرد میبر خودشكوفایی سازان زمینه را روان شتبهدا برای ذكرشدههای  مؤلفه

 مقـدم  رفیعـی  و شناسـی در پـژوهش فقیهـی    تفاوت این طبقـه در دیـدگاه اسـالم و روان   

شناسـی چـون    بیان شده است كه اسالم، خودشكوفایی را دارای منشأ روانـی و روان  )1387(
كوفایی را فراتر از انسان ضمن اینكه اسالم خودش ؛شمرد راجرز آن را با منشأ بیولوژیكی برمی

 انسـان كامـلِ   ،دانـد و درنهایـت   كند و اما راجرز آن را تنها در محدودۀ انسانی مـی  معرفی می
در این طبقه نیـز   ،. به این ترتیب)1379 صفار، كاشانی(شود  شناخته می ناقص راجرز انسانی

ه در ضـمن دارا  رغم تشابه در توجه ویژه به هدف خودشكوفایی انسـان؛ ایـن دو دیـدگا    علی
  بودن نقاط مشترك، تعریف و اندازۀ این طبقه با یكدیگر در اختالفند.

شناختی مورد نظر امام تنظیم روابط بین اعضا، انتخـاب آزاد،   الیه اهداف روان اما در منتهی
رسـد ایـن ترتیـب بیـانگر آن      مـی  خورد و بـه نظـر   رسیدن به ثبات و یكپارچگی به چشم می

هیل این اهداف در گرو دستیابی به طبقات پیشین است. امری كه مـورد  كه تحقق یا تس است
نگری و دستیابی به درمان مانـدگار اسـت    همان پرهیز از سطحی ،درمانگران است تأكید روان

و حال آنكه تنظیم روابط بین اعضـا در حـالی كـه افـراد عضـو در      ). 2011و همكاران،  1لی(
اربردی خواهد داشت؟ و یا اهدای آزادی و انتخـاب  نمایند چه ك كاربرد عقالنیت ضعیف می

ای  پذیری و صبر و تعقل و غایتمنـدی، شـاید هدیـه    ها بدون نهادینه شدن مسئولیت به انسان
توان انتظار یكچارچگی و ثبـات شخصـیتی را    جز سردرگمی را به ارمغان نیاورد و چگونه می

  در ذهن پروراند؟!

تـرین   مهـم  شناختی انسان در سخنان امام علی(ع): ی روانترین اهداف تغییر تلویحی و عین مهم
شناختی در سخنان امام به ترتیب شامل خودشكوفایی، سـازگاری بـا محـیط،     اهداف تغییر روان

ضـمن   .باشـد  كاهش تنش، منطقی بودن، عالقۀ اجتماعی و درنهایت تنظیم روابط بین اعضا می
های معنادار بـا سـایر طبقـات بـه      بستگیرغم داشتن هم اینكه منطقی بودن و كاهش تنش علی

 ،كه پیش از این راجـع بـه آن بحـث شـد     خودشكوفایی شود؛ دلیل پایا نبودن با احتیاط بیان می
 اهـداف  با را قرابت بیشترین باشد و وجودگرایان می و گرایان انسان نظر مورد اساسی تغییر هدف

  دارد. را قرابت مترینك اعضا بین روابط تنظیم و امام داراست نظر مورد تغییر

                                                           

1. Lee, E. 
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ابتـدای   در در انتهای جدول و نیز دقت در اهـداف فـردی   اعضا بین روابط تنظیم جایگاه
تـایی اهـداف تغییـر فـردی در      هفـده جدول و حضور اهداف اجتماعی در انتها و تعداد آمـار  

 روانی بهداشت مختلف ابعاد در خانواده نقش هرچند امام دیدگاه در دهد كه جدول نشان می

 در امـا  ،)1390 فر، ساالری( شود می تلقی مؤثرتر و تر مهم عوامل سایر از شخصیت سالمت و

 و اطرافیـان  و خـانواده  سـپس  و دارد تأكید فرد بر عوامل سایر از بیش اصالح و مرحلۀ درمان
و چنـین بیـان    گردیـده اسـت  درمانی آدلر نیز مطرح  این مسئله در روان. آنها بین روابط تنظیم
 نیسـتیم  تجـارب  ایـن  تغییرناپذیر قربانیان بااهمیت است اما ما والدین با روابط تأثیر كه شده

و این به معنای توان فرد مسـتقل در رشـد و شـكوفایی خـود فـارغ از گذشـتۀ       ) 1930 آدلر،(
هـای   خانوادگی او و متقابالً اصالح خانوادۀ آینـده خواهـد بـود تـا بـرخالف سـایر دیـدگاه       

هـا بـا توانمنـدی و     كـاوی، دور باطـل ناهنجـاری    تارگرایی و یـا روان شناسی همچون رف روان
رسد امام با شدت بیشتر بـر آن   خواست فرد شكسته شود و این آن چیزی است كه به نظر می

  تأكید و بر توانمندی آدمی در این مسیر اعتقاد راسخ دارد.

ـ  اهداف تغییر در سخنان امام علی(ع):  ارتباط معنایی بین خرده اهـداف تغییـر در    ردهبـین خ
تـوان   طوری كـه مـی   به ؛ای وجود دارد سخنان امام به درجات مختلف ارتباط معنادار گسترده

 و امـام  دیـدگاه  از تغییـر  اهداف بین ای از روابط متقابل نامید كه پیوستگی این روابط را شبكه
 مزمـان ه هـدف  چندین حاوی ها، حكمت اغلب. دهد می نشان را همۀ طبقات به توجه لزوم

 امـام  دیـدگاه  و شناسـی  روانهـای   دیدگاه بین را جالب توجه تفاوت یك مسئله این اند، بوده

 یـك  دارنـد  سـعی  كـه  درمانی روان و شناسی نظریات روان برخالف اینكه آن و دهد نشان می

 قـرار دهنـد و   انسـانی  صـحیح  حركـت  وسـوی  سـمت  آن را و كـرده  معرفی را خاص هدف

 طـور  بـه  اما خاص بندی اولویت با امام ؛كنند هدایت آن سوی به را درمان كنندگان درخواست

دارد؛ بیشـترین شـبكۀ ایـن ارتباطـات بـه ترتیـب        نظر مد را هدف چندین دستیابی همزمان
نگری و خشیت است و كمترین آن مربوط به انتخاب آزادانـه،   مربوط به طبقات تعاون، غایت

كه اهدافی را كه امـام بـیش از سـایر اهـداف در      این به آن معناست .باشد اصالت و تعادل می
نگری  غایت ،تعاون ؛اند نظر داشته ها به شكل هدف اصلی و یا هدفی فرعی مد بیشتر حكمت

باشد و این به معنای سیطرۀ نگاه اجتماعی، غایتمدارانه و الهـی امـام بـه مسـیر      ت میو خشی
  حركتی انسان است.

امام با یكدیگر به ترتیب مربوط به طبقات خشیت اهداف  ترین همبستگی بین خرده قوی
با ذكر، فضایل اخالقی با تعاون، صـبر بـا خـودكنترلی، یكپـارچگی شخصـیت بـا اصـالت،        

نگری بـا آمـادگی بـرای     بینی با خودكنترلی، عقل با خشیت، غایت نگری با تعاون، واقع غایت
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شناسی ارتباط ایـن   بعضاً روان باشد. در منابع اسالمی و نگری با حل تعارض می تغییر و غایت
سورۀ اعـراف و   205سورۀ انفال،  1به عنوان نمونه در آیه  است و طبقات با یكدیگر بیان شده

سورۀ آل عمران به رابطۀ میان ذكر و خشیت اشاره شـده اسـت و از جملـه     136و  135آیات 
رد. و یا در ارتباط بـین  شم های مؤمن را ترسان بودن دل آنها در برابر ذكر نام خدا برمی ویژگی

های دیگر را ارتباطی توأم با پایبنـدی   فضایل اخالقی و تعاون، دیدگاه اسالمی ارتباط با انسان
 و فقیهـی (شـمرد   به تعهدات، احسان، گذشـت، نیكوسـازی اخـالق و رفتـار و گفتـار برمـی      

لهی را مایـۀ  طور در پیوند میان خشیت و عقل، قرآن كریم تقوای ا همین ).1387 مقدم، رفیعی
داند و امام علی(ع) خود نیز بیشتر زمـین خـوردن پهلوانـان را ناشـی از      یز حق و باطل مییتم

كند. این همان اصل طبیعی حاكم در درون انسـان اسـت    ها بیان می ها و هوس حكومت طمع
ـ     (اصل تزاحم) كه حالت روحی مخالف خنثی  ترتیـب  یندكننده یكـدیگر خواهنـد بـود و ب

شـمرد   هـا را دشـمنان عقـل برمـی     بخش، و هـوس  نورانی و كننده هدایت عامل را تقوا اسالم
شناسی آلبرت الیس عقل و منطق را مانعی بر سر غرق شـدن   ). در منابع روان1358(مطهری، 

 الرن، مـك  و الـیس (كند  كننده به سوی لذات درازمدت معرفی می در لذات زودگذر و هدایت

نگری و تعاون، آدلر سبك زندگی ارزشمند را داشتن هـدفی   و یا در ارتباط بین غایت ).2005
 ).1379آدلـر،  (داند  شكوهمند دانسته و آن هدف شكوهمند را رسیدن به عالقۀ اجتماعی می

 بـا  همانندسـازی  و عواطـف  همـدلی،  بیـان  و احسـاس  در انسـان های  توانایی به باور با آدلر

: ماننـد  مهمی خصوصیات دارای را آن و كند می مطرح را تعاون حس ؛)1999 میلر،( یكدیگر

و غیـره   عمـومی  سـالمت  آوردن به دست برای عمل انجام آمادگی منطقی، اندیشه بینی، واقع
 بـودن  منطقـی  بـا نگـری   غایت نیز حاضر پژوهش در ،اساس همین بر). 1930آدلر، (داند  می

ه این ترتیب در دیـدگاه  دهد. ب می نشان را رابطۀ معنادار) 22/0( تغییر برای آمادگی و) 15/0(
  شناسی نیز اهمیت برخی از این پیوندها بیان شده است. روان

به این ترتیب كـه   ؛شبكۀ پیوند بین طبقات بیانگر تأثیر و تأثرات آنها بر یكدیگر نیز هست
تـرین پیونـدها بـا     مثالً غایتمند بودن در زندگی فرد به عنوان اصلی كه دارای یكی از گسـترده 

ضعف در ایـن ویژگـی    ،دهد و برعكس سایر اهداف دیگر را نیز تغییر می ،استسایر طبقات 
  مراتب ضعیف خواهد كرد. سایر طبقات را نیز به

 شناسی: اهداف تغییر در سخنان امام علی(ع) با اهداف تغییر در روان ارتباط معنایی بین خرده
 ستگی بـا سـایر طبقـات و   همب مورد 9 تعداد با عالقۀ اجتماعی شناختی، روان طبقات در میان

 اهـداف  بـا  رابطۀ معنـادار را  ترین گسترده مورد، 5 با خودشكوفایی و 8 با بودن منطقی سپس

دادند و این نشانۀ قرابت بیشتر این اهداف بـا   اختصاص خود به امام سخنان در موجود تغییر
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 بـا  اعیاجتم همدلی نیز؛ توافقی ضریب شدت لحاظ اهداف موجود در سخنان امام است. به

 منطقـی  بـا  همبسـتگی  ضریب 28/0 با بینی واقع اجتماعی، عالقه با همبستگی ضریب 41/0

 بـا  را همبسـتگی  درجـه  بـاالترین  بودن منطقی با همبستگی ضریب 27/0 با عقل نیز بودن و

  .دادند نشان شناختی روان طبقات

ـ   اون در سـخنان  در اینجا در عین توجه به همپوشی باالی عالقۀ اجتماعی آدلر و طبقـۀ تع
 شناختی دارد؛ مجمـوع و ترتیـب   امام كه نشان تقرب این دو مفهوم در دیدگاه اسالمی و روان

 چنـان كـه  . اسـت  توجـه  قابـل  بـودن  طبقۀ منطقی با امام سخنان به مربوط طبقات همپوشی

 تقوا، وجود آن از پس و است عقل و بینی واقع با طبقه این نزدیكی بیشترین شود، می مالحظه

 درمـان  و الـیس  دیـدگاه  در مقـوالت  دارد. كلیـۀ ایـن   اساسـی  اهمیت نیز صبر و دكنترلیخو

 بـین  مقـوالت  ایـن  تعـاریف  در كه هرچند است. شده مطرحای  گونه به او عاطفی _ عقالنی

 همپوشـی  امـا  ،دارد وجـود  نظـر  اخـتالف  الـیس  چون شناسانی روان و اسالمی پردازان نظریه

 یك شناسی روان و اسالمی نظریات در كه است مشتركی نگاه یریگ اندازه طبقات این معنادار

منطقی بودن اگرچـه در اولویـت اهـداف در ردیـف انتهـایی       ،بنابراین ؛كند می دنبال را هدف
 ،جدول قرار گرفت اما از نظر درجۀ همبستگی و گستردگی آن با سایر طبقات مورد نظـر امـام  

بینـی و   و چنانچه درصد همپوشی آن بـا واقـع   پس از عالقۀ اجتماعی در ردیف دوم واقع شد
را خـواهیم داشـت كـه اهمیـت ایـن       50/0همبستگی بیش از  ،عقل را در كنار هم قرار دهیم

دهـد.   شناسـی و اسـالم نشـان مـی     طبقه را در دیدگاه امام و قرابت این دو را در دیـدگاه روان 
ـ     دلیلبه  اگرچه شـود و   ا احتیـاط تفسـیر مـی   معنادار نبودن ضریب اعتبار ایـن طبقـه نتـایج ب

پژوهشی ویژه و مستقل را در زمینۀ عقل و منطقی بودن در دیدگاه امام علی(ع) و آلبرت الیس 
  نماید. طلب می

شناختی نشان ندادند و این  گونه ارتباطی را با طبقات روان طبقۀ ذكر و انتخاب آزادانه هیچ
ه مجمـوع اهـداف تغییـر انسـان در     به معنای معرفی دو هدف تغییر جدید و دارای اولویت ب

  باشد. دیدگاه امام علی(ع) می

  گیری نتیجه

شناسـی تجربـی و    گانه از اهداف تغییر موجـود در روان 22ای  این پژوهش توانست مجموعه
سخنان امام علی(ع) را معرفی نماید و ضمن مقایسه و بررسی روابـط بـین ایـن طبقـات بـه      

و دیـدگاه نسـبت بـه اهـداف تغییـر انسـان بپـردازد.        های ایـن د  ها و تشابه استخراج تفاوت
 عـاطفی  _ عقالنـی  درمانی روان در نظریات موجود تغییر د كه اهدافدانتایج نشان  ،درنهایت
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 پـذیری  مسئولیت اهمیت به توجه با) گلسر(درمانی  واقعیت ،)راجرز( فردمدار ،)آلبرت الیس(

 و امـام  اهـداف  در غایـت  بحـث  همیـت ا بـه  توجـه  با) فرانكل( معنادرمانی امام، اهداف در
 امـام  سـخنان  در موجـود  تغییـر  اهـداف  بهها  نظریه سایر از بیش ،)آدلر(شناسی فردنگر  روان

طبقـۀ   با نیز همبستگی باال و اجتماعی مباحث دلیل به آدلر دیدگاه میان این در. است نزدیك
 فـردی  اصـالح  و غایت رب تأكید نیز و امام دیدگاه سراسر در اجتماع بحث حاكمیت و تعاون

 به عقل عنصر بر امام تأكید به توجه با الیس عاطفی _ عقالنی دیدگاه سپس و سایرین از بیش

  .دارد قرار آن خودشكوفایی مبحث و راجرز دیدگاه سپس و عامل ترین مهم عنوان

 و اتتغییـر  بـه  امـام  بیشتر نگاه امام به تغییرات، فردمدارانه و حاكی از توجه به همین صورت،
 نظـر  بـه  اینجـا  در. اسـت آل  ایـده  و سـالم  اجتماعی و خانواده به دستیابی هدف با ؛فردی اصالح

 درمـان  جـای  به پیشگیری ؛فردی معضالت و اجتماعی مشكالت اصالح برای امام تأكید رسد می

 مسـائل  سـایر  روزنه مهـم  این از تا است فردی و درونی وظایف به نسبتها  انسان هوشیارسازی و

  .باشد نكرده پیدا تولد ،شود بدل بالغ بیماری به آنكه از پیش اجتماعی و یفرد

شناسی تجربی، مورد توجه امام نیز قـرار دارد و   دهد كه همگی اهداف روان نتایج نشان می
اسالم بر این اهداف تأكید داشته است و در مواقعی چون تأكید بر اهمیـت عقالنیـت    ،واقع به

هرچنـد در تمـامی ایـن     ؛دهـد  نگری همپوشی ویژه نشـان مـی   غایتو نیز روابط اجتماعی و 
او را  ،گیرد و تأكید بر یك مقوله تر را در نظر می تر و وسیع ای عمیق دیدگاه امام گستره ،طبقات

طور مداوم نیازمنـد بـه    آدمی را به ، امام علی(ع)از مقوالت دیگر بازنداشته است. در عین حال
یـك از   ذكر متبلور شد؛ چیـزی كـه در پیونـد بـا هـیچ      ۀد كه در مقولدان پیوند با منشأ الهی می

شود و به همراه انتخاب آزادانه به عنـوان طبقـات جدیـدی از     شناختی دیده نمی طبقات روان
در تعریف برخی از مفـاهیم   ،اهداف تغییر رفتاری و روانی انسان معرفی شدند. از سوی دیگر

های قابل توجهی وجود داشت كـه بـه عنـوان     تفاوتشناسی و سخنان امام  مشترك بین روان
نگری و هدفمنـدی، و یـا خودشـكوفایی و خـودكنترلی      توان آن را در تعریف غایت نمونه می

شـناختی   ت نیز آمد) مالحظـه كـرد؛ طبقـات روان   (كه در سخنان امام به صورت صبر و خشی
رسـد در تعریـف    ظر مـی كاهش تنش و تنظیم روابط بین اعضا از جمله طبقاتی است كه به ن

رو است.  امام متفاوت است و گسترۀ بسیار محدود همبستگی آنها با سایر طبقات نیز از همین
تفاوت دیگر بین این دو دیدگاه در اهداف تغییر، آن است كه هرچند اغلـب مقـوالت در هـر    

 ؛ی مهم اسـت ا نمود و این مسئله دو سو مورد توجه بود اما اولویت و تأكید بر آنها متفاوت می
شناسی به عنوان اهداف تغییر فرعی مـورد توجـه    به این معنا كه مفاهیمی كه در نظریات روان

  شد و یا بالعكس. بعضاً در دیدگاه امام یك هدف اصلی محسوب می ،بود
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همه اینها حكایت از وجود افقی متفاوت در دیدگاه امام نسبت بـه انسـان دارد    ،درنهایت
افزایـد؛ كـه در مقـوالتی     شناسی تجربی، بعدی تازه را به آن می نگاه روانكه در عین دارا بودن 

 ،شـوند  گرایی، خشیت و فضایل اخالقی كه با تأكید نیز مطرح مـی  نگری و آخرت چون غایت
ماندۀ رفتار و روان انسان اسـت؛ ایـن    سازد و آن همان بعد غیر مادی مغفول خود را متبلور می

تر و واالتر نسـبت بـه انسـان كـه      د مادی و غیر مادی و دیدی كلییعنی توجه همزمان به ابعا
یك  شناسی معرفی كرد و هر توان آن را به عنوان همان نقاط ناپیوسته مقوالت دینی و روان می

بتوان تفاوت عقالنیت به اضافۀ بعد غیر مادی در  ،طلبد تا به عنوان مثال پژوهش متمایز را می
نگـری و سـایر    یت بدون آن و نیز همین تعریف در بـاب غایـت  سخنان امام علی(ع) و عقالن

طبقات را سنجیده و استخراج كرد و نیز بررسـی طبقـات جدیـد ذكـر و انتخـاب آزادانـه در       
تر و با جزئیات بیشتر ابعاد پیـدا و   ای عمیق رسد تا بتوان به گونه تحقیقات آتی الزم به نظر می

ویژه سخنان امام علی(ع) مـا   گستردگی منابع دینی و به زو نیپنهان این پیوندها را آشكار نمود. 
  ای از این دریای نورانی نماید. را مجبور به برگزیدن جرعه
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