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Abstract 

Objective 

Changing people's behavior over time has been one of the main concerns of policymakers. In 

this regard, governments have used rational and behavioral approaches. In the rational 

approach and based on complete rationality, governments use tools such as education, law, 

taxation, encouragement and punishment, etc; however, in the last two decades and after the 

formation of knowledge of behavioral economics, governments have used tools such as 

arousing emotions, using social norms, strengthening motivation, creating commitment, 

contextualization, etc. in different contexts. The behavioral approach, which relies on nudge 

and choice architecture to change behavior, has been able to attract the attention of many 

governments due to its high effectiveness and low costs. The purpose of the current research 

is to provide the mechanisms of changing public behavior in Islam and to find out about its 

perspective on changing public behavior based on the opinions of Martyr Motahari. 

Methods 

The literature reviewed in the present study included all the works of Shahid Motahhari, 

including books, notes, and audio files. This is library and documentary research, which 

applies the thematic analysis method, using the MaxQDA software.  

Results 

Data analysis led to the extraction of 128 codes categorized into six comprehensive themes, 

17 organizing themes, and 42 basic themes. Based on the findings of the research, the 

mechanisms of behavior change include (1) Individual factors i.e. logical persuasion, 

facilitating and strengthening rationality and education and awareness (the cognitive 

component), managing emotions, using incentives (tendency component), and enabling and 

creating habits (action component); (2) social factors i.e: using reference properties and 
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groups, modeling, social norms, the collective performance of the action, and the effect of 

companionship; (3) institutional structural factors i.e. authority tools and rule-making; and 

(4) environmental factors i.e. symbolization and barrier removal. These findings show that 

Islam has a comprehensive view of behavior change and has presented various mechanisms 

in all human dimensions, including cognition, tendency, and action, and also in all 

individual, social, environmental, and structural levels. This view is due to Islam's view of 

human development as a balanced elevation of all human dimensions in a complete way. 

Therefore, the characteristic of the "holistic view" is one of the differences between the 

Islamic view and the western view regarding behavior change.  

Conclusion 

In order to change people's behavior, the Islamic government must first go through the 

process of awareness and persuasion and raise the level of people's insight regarding the 

necessity and performance of a behavior. Then he should design the external conditions in 

such a way that people can easily perform the desired behavior. In this regard, behavioral 

insights and nudge tools can help Islamic government policymakers in two areas: (1) 

effective presentation of government policies: behavioral insights lead to a policy that is 

easier and more understandable for people to look more attractive and acceptable; (2) 

Negative and positive foundation for performing behavior i.e. nudge tools and behavioral 

insights cause the texture and structure and external environment to be designed in such a 

way that the probability of occurrence of the desired behavior of policymakers increases. 
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مبتني بر  مشي رفتاري  طراحي مدل ابزارهاي تغيير رفتار عموم در خط
   )ره(انديشه شهيد مطهري 

  سازيان عليرضا چيت
ــادق         ــام ص ــگاه ام ــديريت، دانش ــالمي و م ــارف اس ــكده مع ــي، دانش ــديريت دولت ــروه م ــتاديار، گ ــران )ع(اس ــران، اي ــه. ، ته : رايانام
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  چكيده
  .شهيد مطهري است يبا تكيه بر آرا ياسالم نگاه عموم در سازوكارهاي تغيير رفتار يهدف پژوهش حاضر، احصا :هدف
جامعـه پـژوهش، تمـامي آثـار شـهيد       .توصيفي اكتشافي اسـت  هشيو بهلحاظ نوع روش، كيفي و  بنيادين و به ،گيري پژوهش جهت :روش

نيـز، از   هـا  براي تجزيه و تحليل داده .شدگردآوري اي و اسنادي  كتابخانه روش به ها داده .ها بود ها، صوت ، يادداشتها بامطهري اعم از كت
  .كيودا استفاده شد افزار مكس روش تحليل مضمون در نرم

منجـر  مضمون پايـه   42دهنده و  مضمون سازمان 17مضمون فراگير،  6كد در قالب  128به استخراج  ،تجزيه و تحليل اطالعات: ها يافته
فـردي شـامل   . 1 :انـد از  بنـدي شـد كـه عبـارت     دسته تغيير رفتار ذيل چهار عامل نهايت سازوكارهايدر  ،هاي پژوهش اساس يافتهبر . شد

 هـا  مشـوق ي ريكـارگ  بـه مـديريت احساسـات و    ؛)ساحت بينشي(بخشي  و آگاهي ي منطقي، تسهيل و تقويت عقالنيت و آموزشمتقاعدساز
ي مرجـع، الگوسـازي،   هـا  گروهي خواص و ريكارگ بهاجتماعي شامل  .2؛ )ساحت كنشي(كردن و ايجاد عادت ريپذ امكانو ) ساحت گرايشي(

محيطي شـامل  . 4؛ گذاري ساختاري نهادي شامل ابزار اقتدار و قاعده .3 ؛نشيني استفاده از هنجارهاي اجتماعي، انجام جمعي عمل و اثر هم
  .زدايي نمادسازي و مانع

سـپس بايسـتي شـرايط خـارجي را      ؛بخشي و اقناعي را طي كنـد  يند آگاهياابتدا بايد فر ،حكومت اسالمي جهت تغيير رفتار: گيري نتيجه
هاي رفتـاري و ابـزار تلنگـر در دو عرصـه      بينش ،در اين راستا. نحوي طراحي نمايد كه افراد بتوانند رفتار مدنظر را به سهولت انجام دهند به
يـك  كند كـه   كمك ميهاي رفتاري  بينش: دولتهاي  عرضه اثربخش سياست .1: گذاران حكومت اسالمي كمك كنند توانند به سياست مي
ابزارهـاي  : بسترسازي سلبي و ايجابي بـراي انجـام رفتـار   . 2؛ تر به نظر رسد پذيرفتنيتر و  تر، جذابپذير تر، فهم مشي براي مردم راحت خط

مـال بـروز رفتـار مـدنظر     نحـوي طراحـي شـوند كـه احت     بافت و ساختار و محيط بيرونـي بـه   كه شوند هاي رفتاري سبب مي تلنگر و بينش
  .گذاران افزايش يابد سياست

  .مطهري، مديريت اسالميمرتضي ي رفتاري، شهيد مش خطتغيير رفتار،  :ها كليدواژه
  
 مشي رفتاري مبتنـي بـر انديشـه     طراحي مدل ابزارهاي تغيير رفتار عموم در خط). 1401( سازيان، عليرضا و نوروزي، ميكائيل چيت: استناد

   .423 -388، )3(14، مديريت دولتي .)ره(شهيد مطهري 
  

  19/08/1400 :افتيدرتاريخ   423-388. ، صص3، شماره 14، دوره 1401مديريت دولتي،  
 05/03/1401 :تاريخ ويرايش  دانشكدة مديريت دانشگاه تهران: ناشر

  09/05/1401 :رشيپذتاريخ   علمي پژوهشي: نوع مقاله
  28/07/1401 :انتشارتاريخ   نويسندگان ©

doi: https://doi.org/10.22059/JIPA.2022.333759.3053
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  مقدمه
رفتار مـردم در   رييتغ توان يمي را از منظري مش خطرسالت ي، مش خطفقدان توافق بر سر تعريفي جامع و مانع از  رغم يعل

از  تيـ همچون حما ياهداف ارزشمند يارتقا يبرا يعموم يها يمش ها از خط دولت. پنداشتمطلوب ة به جامع ليجهت ن
و در صـدد ايـن    كنند ياستفاده م... و يحفظ سالمت عموم ،يكاهش آلودگ ،يدوران بازنشستگ يبرا رهيذخ ست،يز طيمح

در گفتار  توان يمي را مش خطاين نگاه به . شكل دهند در مورد منافع عامه رفتار مردم را متناسب با نظرات خود هستند كه
 ييتالش داشته تـا مـردم كارهـا    شهيهم باًيتقر يعموم يمش خط«: نيز مشاهده نمود مانگريو ا درياشنامنداني چون انديش

 ريـ انجام دهند كه ممكن اسـت در غ  ييكارها سازد يها را قادر م آن اي دادند، يصورت آن را انجام نم نيا ريبكنند كه در غ
مشـيِ عمـومي، تغييـر     خـط  مهم هاي به عبارتي يكي از رسالت ).5: 1990 ،1نگراميو ا درياشنا( »صورت انجام ندهند نيا

  .استمطلوب ة رفتار مردم در جهت نيل به جامع
در طول زمان رويكردهاي مختلفي را بـراي حـل آن در پـيش     ها دولتي است كه ا دغدغهمردم،  تغيير رفتارة مسئل

ي عمومي مش خطكرد؛ چراكه  وجو جستي عمومي مش خطي ا رشته انيماين رويكردها را بايستي در صبغه ة شير. اند گرفته
ي، شناسـ  جامعـه و متشكل از علـومي همچـون سياسـت، اقتصـاد، حقـوق،      ) يا رشتهو بلكه فرا(ي ا رشته انيم ي استدانش
امل اصلي شـ  كرديسه رو ،يمش خطي كلي براي مطالعات بند دستهدر  ،2انديشمنداني همچون ناگل .اجتماعي شناسي  روان

 يمش كه به مطالعه خط يمختلف يها محققان و دانشگاهمعتقدند  اند و شدهقائل  ياجتماع شناسي و روان ياقتصاد ،ياسيس
است، در  ياسيس كردينخست كه رو كرديرو .برند يبهره م كرديرو نياز سه ا يكيپردازند، از  يم يحوزه دانش كيعنوان  به

 كـرد يدوم، رو كـرد يرو .اسـت  يقـانون اساسـ  داشت  و پاسها حفظ  مورد توجه بوده و هدف آن يمانند بركل ييها دانشگاه
در . شود يآموزش داده م ييبه كارا دنيرس يبرا يمش خط ياقتصاد ليتحل با هاروارد يدر مدرسه كند است كه ياقتصاد

 نيـ در ا .ديطرح گرد مانند نورث وسترن ييها است كه ابتدا در دانشگاه ياجتماع يشناس روان كرديسوم، رو كرديرو تينها
آموزش و پرورش،  يگذار استيچون س ييها و به حوزه شود يشروع م ياجتماع يها گذاري از حوزه مشي  نگاه، مطالعه خط

و  يرفتـار  كـرد يرو بايستي گفت كـه  البته .)1994ناگل، ( شود يپرداخته م... و يتوسعه انسان ،ي، فقر، نژاد)سيپل( يشهر
 ريـ در چنـد سـال اخ   يسابقه گسترده نبوده و علوم رفتار يدارا گريد كرديهمانند دو رو يمش در مطالعات خط اسيشن روان

  ).1: 2017 ،3يزيگل(بگذارد گذاران  يمش خط انيو در م يمش مطالعات خط دري جد يتوانسته اثر
رويكردهاي رايج دولت در تغيير رفتار را در دو الگو تقسيم نمود  توان يمي، مش خطبا توجه به رويكردهاي مطالعات  

  ):34: 1395نفيسي، (
مشي عمومي جهت تغيير رفتار ذيل اين  الگوي عقاليي يا شناختي كه بيشتر مداخالت و ابزارهاي سنتي در خط .1

فايـده و  ـ   ارهاي هزينـه ، سازوك)قانون، مجازات و اجبار(الگو است و شامل آموزش و اقناع منطقي، ابزار اقتدار 
  .است... تنظيم ساختارهاي جهت دهنده به رفتار، ابزارهاي نمادين و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Schneider & Ingram 
2. Nagel 
3. Galizzi 
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مشـي عمـومي ذيـل ايـن الگـو اسـت و شـامل اسـتفاده از          الگوي بافتاري كه بيشتر ابزارهاي رفتاري در خـط  .2

  .باشد يم شناختي هاي روانفرايندهاي ذهني، نيمه آگاهانه و بر ميان
رويكرد اخير ذيل دانش اقتصاد رفتاري رشد و گسترش يافته و تحـت عنـوان معمـاري انتخـاب و تلنگـر شـناخته        

تر و با مقبوليت بيشتر افراد  صرفه هايي كارآمدتر، به مشي مداخالت رفتاري و مبتني بر تلنگر، منجر به طراحي خط. شود يم
ي اين ريكارگ بهي كه امروزه طور به؛ )14و13: 1400ي و همكاران، نفيس( شود مي) در مقايسه با رويكردهاي سنتي(جامعه 

واحد «نهادي تحت عنوان  سيتأسبا  ها دولتو بسياري از  1رويكرد جهت تغيير رفتار مردم در سراسر جهان گسترش يافته
ـ  بـاال  از مقـررات  بين مياني تلنگر در موقعيت. كنند يم، از فنون معماري انتخاب استفاده »2تلنگر  معمـوالً  كـه ( پـايين  هب

). 2022، 3جان، مارتين و ميكـوالجزاك (گيرد  و آزادي مطلق قرار مي) كند مي محدود شده تجويز گزينه يك به را انتخاب
حكمراني شريف، شوراي عالي انقـالب فرهنگـي، موسسـه    ة در كشور خودمان نيز برخي افراد و نهادها همچون انديشكد

  .يي ناظر به اين رويكرد صورت گرفته استها پژوهشي رفتاري و غيره، در اين زمينه فعاليت دارند و ها نشيبمطالعاتي 
كشور بر اساس تعاليم اسالمي را دارد، محل ة اداراستفاده از اين رويكرد در جمهوري اسالمي ايران كه داعيه  عتاًيطب
هـايي ارائـه   كار راهه اين كه در ايـن رويكـرد ابزارهـا و    با توجه ب. و نيازمند پژوهش و نظر عالمانه و تخصصي است سؤال

بر اين اساس براي يافتن نظـر اسـالم، بـه    . كند يمكه بر رفتار انسان مؤثر بوده و به نوع خاصي، انسان را تربيت  شود يم
هايي براي كار راهايشان به رهگذار تعمق در انديشه ، شهيد مطهري رفته تا از شياند ژرفهاي انديشمند  سراغ آرا و ديدگاه

اسالمي ايـن  ة هاي مختلف علوم و انديش جامعيت انديشه شهيد مطهري در عرصه. گفته تحقيق حاضر برسيم پيش مسئله
اصلي تحقيق حاضـر   سؤال. هاي ايشان الگويي جامع جهت تغيير رفتار در ارائه نمايد كند بازخواني ديدگاه اميد را ايجاد مي

  مورد قبول اسالم براي تغيير رفتار عموم مردم از منظر انديشه شهيد مطهري كدام است؟ي سازوكارها :از عبارت است
شـود،   مـي   توجه اسـت ايـن اسـت كـه آنچـه بـه آن پرداختـه       ة اي كه پيش از ورود به گزارش پژوهش شايست نكته
اه شهيد مطهري در مـورد  اي از ابزارهايي است كه براي تغيير رفتار عموم مردم ذكر شده است و به تمامي ديدگ مجموعه

  . تغيير رفتار اشاره نشده است

  موضوع و مرور پيشينه اتيادب
  ي رفتاريمش خط
ي رفتاري الهام گرفته و مبتني بر اصول ها نشيبمستقيم از  طور بهمشي رفتاري در واقع يك مداخله سياستي است كه  خط

ي ريكـارگ  بـه « تـوان  يمـ مشي رفتـاري را   به بياني ديگر خط) 27: 2014گليزي، (ي رفتاري طراحي شده است ها پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يهـا  حـوزه  در و انـد  كـرده  يياجرا شانيها يمش خط در يحد تا را انتخاب يمعمار دولت، 50 از شيب 2014آمده در سال  دست مطابق آمار به .1
شـود كـه    يبـرآورد مـ   زياكنون ن هم. اند برده كار به... و نقل و حمل ،يمال امور ،يمجاز يفضا ات،يمال سالمت، ،يانرژ ست،يز طيمح آموزش،

 .كنند يكنندگان استفاده م انتخاب مصرف كننده و در رفتار مصرف ريثأشامل تلنگر جهت نفوذ و ت يرفتار يها نشيدولت از ب 150از  شيب
2. Nudge unit 
3. John, Martin, and Mikołajczak 
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اين رويكرد شـامل  . تعريف كرد) 7: 2018جان، (» ي رفتاري در اقدامات سياستي دولت جهت تغيير رفتاري مردمها نشيب

از تعريـف مسـئله تـا تـدوين و اجـرا و      ( 1مشـي  خطة چرخي رفتاري در تمامي مراحل ها آموزهان از گذار مشي خطة استفاد
سـازمان  و  8: 2014، 2ي رفتاريها نشيبتيم ( باشد يمنسبت به رفتار انسان  تر يواقعو اتخاذ ديدگاهي ) مشي ارزيابي خط

  ).48-45: 2019، 3همكاري و توسعه اقتصادي
 ريتـأث مسـتقيم تحـت    طـور  بـه  ها مشوقو  ها مهيجرمشي عمومي رفتاري مدعي است كه رفتارهاي ما عالوه بر  خط

 انديشـمندان  .)22-18: 2016، 4ساسـتين ( باشـند  يمـ معماري انتخاب يعني محيط اجتماعي و هنجارهاي اجتماعيِ غالب 
براي رسيدن به فهمـي   شناختي و علوم  شناسي ي روانها نشيبرشته علمي متشكل از ( مفاهيمي همچون اقتصاد رفتاري

فنـوني بـراي طراحـي محـيط تصـميم بـا       (، معماري انتخاب )157: 1400، 5روگري( )ار اقتصاديبهتر از تصميمات و رفت
هـر جنبـه از معمـاري انتخـاب كـه رفتـار مـردم را بـه روشـي          (، تلنگـر  )3: 2008، 6تيلر و ساسـتين ( )يي خاصها روش

 )هـا  آني اقتصـادي  هـا  مشوقي در ا عمدهي يا بدون تغيير ا نهيگزپذير تغيير دهد بدون مجبور كردن به انتخاب  ينيب شيپ
و علـوم اعصـاب بـا     شناسي ي متشكل از اقتصاد، روانا رشتهعلمي چند (ي رفتاري ها نشيبو ) 6: 2008تيلر و ساستين، (

  .اند دادهرا ذيل رويكرد رفتاري قرار ) 10: 2016اتحاديه اروپا، ( )انسانة روزاني ريگ ميتصمرفتار و ة نحوهدف درك 

  هاي نظري بنيان
ي اقتصاد رفتاري، ا رشته انيمي دانش ريگ شكلدر واقع با . مشي رفتاري ريشه در اقتصاد رفتاري دارد ي نظري خطها انيبن

. گذاري باز شد و استفاده از علوم رفتاري جهت تغيير رفتار شهروندان رايج شـد  مشي  خطة عرصباب ورود علوم رفتاري به 
ي و بـه تبـع در   ريـ گ ميتصـم ي رفتـاري در مطالعـات   هـا  دگاهيـ دي هـا  انيبن ها آنة واسطسه جريان فكري اصلي كه به 

هاي ذهنـي و  بر ميانند از مفهوم عقالنيت محدود از سوي سايمون، مفهوم ا ي شد، عبارتزير هيپاگذاري عمومي  مشي خط
هاي سريع و صرفه جويانـه  بر مياناز سوي كانمن و تورسكي و در نهايت مفهوم  انداز چشمو به تبع آن نظريه  ها يريسوگ

  ). 68-64: 2019روگري، (ذهني و به تبع آن عقالنيت مبتني بر زيست بوم اجتماعي توسط گيگرنزر 
مطلوبيـت  «ي، معتقد بود كـه افـراد بـه جـاي اينكـه در صـدد       ريگ ميتصمسايمون، از پيشگامان رويكرد رفتاري در 

كـه  » عقالنيـت كامـل  «او در مقابـل  . رنـد يگ يمـ ميم تصـ » رضـايت بخـش  «ي هـا  حـل  راهباشند، بر اساس » حداكثري
عقاليي و منطقي بود كه بر اساس اطالعات كامل، دسترسي به تمام اطالعـات، پـردازش    كامالًيك انسان ة دهند بازتاب

را معرفي نمود كه بيانگر انساني بود بـا اطالعـات نـاقص، دسترسـي     » عقالنيت محدود«، مفهوم گرفت يمدقيق تصميم 
  ).65: 2019روگري، (ه تمامي اطالعات و قدرت پردازش ذهني محدود محدود ب

اين دو انديشمند با انتشار مقاله معروف خـود در  . از رهبران اقتصاد رفتاري جديد ناميد توان يمرا  7كانمن و تورسكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Policy cycle 
2. Behavioural Insights Team (BIT) 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
4. Sunstein 
5. Ruggeri 
6. Thaler & Sunstein 
7. Tversky & Kahneman 
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مدعي شدند كـه افـراد در   » ها يريسوگهاي ذهني، بر ميان :اطمينان عدم شرايط تحت قضاوت«تحت عنوان  1974سال 
تورسـكي و  ( كننـد  يمـ ذهني شامل نمايندگي، دسترسي پذيري، لنگراندازي استفاده  بر مياني خود از سه ها يريگ ميتصم

يـك تحليـل   : انـداز  چشمنظريه «ة مقالرا در قالب  انداز چشممعروف ة ينظرسال بعد نيز  5 ).1130-1124: 1974كانمن، 
در شرايط تحت ريسـك   ها انساني ريگ ميتصماين نظريه مدلي توصيفي از . ارائه كردند» سكي در شرايط ريريگ ميتصم

تورسكي و ( ننديب يم يرخطيها را غ و ارزش آن پيامدهااحتمال  نيها رابطه ب انسانكه  استهم اين  اش ياصلاست و ايده 
او . بر دو سيستم مختلف در ذهن ارائه نمـود  انسان مبتنيشناخت كانمن در ادامه الگويي از ). 317و  316: 1992كانمن، 
 او سيستم يـك . داد حيرا توضدر ذهن  يريگ ميتصم خطاها و اشتباهات توان يمبود بر اساس اين الگوي دو وجهي  معتقد

 آگاهانه كنترل بخشي كه براي عنوان بهدو  سيستمو » يعاطفتلويحي و ، وابسته، گر يتداع ك،ياتومات ع،يسر« عنوان بهرا 
  .)20: 2008 ن،يو ساست لريت( ست، معرفي كردو كندتر ا شتهداتالش به  ازي، نرود يمبه كار 
جهـت دسـتيابي بـه     كـه  تأكيد داشتند ،1بوم ستيزعقالنيت مبتني بر  و همكارانش با استفاده از اصطالح گرنزريگر

). 116: 2009، 2گيگرنـزر و برايتـون  (قـرار بگيرنـد    مورداستفاده مناسب طيدر مح ديبا هاي ذهنيبر ميان تصميمات بهينه،
 عملكرد انسان كه باعث افزايش نددان بهينه ميو  عسري ي،قيتطب ييهاي ذهني را سازوكارهابر ميانهمكارانش و  گرنزريگ

نـاقص   نيگزيعنـوان جـا   به را هاي ذهنيبر ميان كهكانمن و تورسكي بود  ديدگاه برخالفها، بر مياناين فهم از . شود مي
  ).67: 2019روگري، ( گرفتند در نظر مي ياستدالل عقالن

كـه بـه نـوعي مبلّـغ كارهـاي       باشد يمي اقتصاد رفتاري ريچارد تيلر ريگ شكلاز ديگر انديشمندان برجسته در سير 
تحقيقات خود را عرضه نمود و با دريافت ) 2015( كج رفتاريو  )2008( تلنگردو كتاب ة عرضاو با . كانمن و تورسكي بود
  .دانشگاهيان و عموم مردم داشت توجه جلبي در تقويت جريان اقتصاد رفتاري و ا عمده ريتأث 2017نوبل اقتصاد در سال 

  نوع نگاه به انسان
مطـابق  . رفتار اوستة نحوو اقتصاد رفتاري در نوع نگاه به انسان و تبيين سيستم پردازشي و  كيكالستمايز اقتصاد ة نقط

عقاليي هستند، ظرفيت نامحدودي بـراي پـردازش اطالعـات دارنـد و      كامالًموجوداتي  ها انسانمكتب اقتصاد كالسيك 
يي هـا  يژگيودر اين رويكرد انسان با ). 1396، تهمتن ي وميكر، موسوي( باشند يمي سود خود ساز نهيشيبهمواره در صدد 

و » دارنده و پردازنده اطالعـات كامـل  «، »انيپا يبنفع شخصي «، »نيروي اراده نامحدود«، »عقالنيت نامحدود«همچون 
: 1393رهبـر و اميـري،   ( شـود  يمـ ي استداللي، در نظر گرفته ها ستميسو همچنين دارا بودن صرف » آزادي در انتخاب«

شود  رفته است و ادعا مي سؤالتصادي به صورت تماميتي عقاليي زير در مقابل، در مكتب اقتصاد رفتاري، انسان اق). 167
دارند و  يمحدود يو ذهن يفكر يها تيها ظرف نگاه انسان نيدر ا. هاي مختلف داراي محدوديت است كه انسان در زمينه

هـا   بـر وسوسـه  هـا در برا  ، انسـان )محـدود  تيـ عقالن( شـوند  يمتوسل مـ  يذهن يهابر ميانبه  ها تيمحدود نيرفع ا يبرا
افراد به انصاف و مراعـات حـال   ، )محدود يدار خويشتن( مانند يمتعهد م يبه برنامه خاص يسخت ندارند و به يدار خويشتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ecological rationality 
2. Brighton 
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 يخـود منفعتـ  (به خود ضرر برسـانند   ايحاضرند از نفع خود بگذرند  ها يانصاف يب يو برا دهند ينشان م تيحساس گرانيد

 ).110-37: 2015 لر،يت) (محدود

  يمش خطابزارهاي تغيير رفتار در 
 نياديـ شهروندان، از زمان انتشار مباحث بن يها به انتخاب يده رفتار عموم و شكل رييتغ يبرا مشي ي خطابزارها موضوع

 اسـت   انجام شـده و پژوهش  قيتحق در مورد آن سال 30داقل حو بوده است  يمشي عموم خط اتيرشته، موضوع ادب نيا
نخسـت، مبتنـي بـر    ة ويشـ . طور كلـي دو روش بـراي تغييـر رفتـار وجـود دارد      به). 147: 2018 وو،، موكهرجي و هاولت(
. الگوي عقاليـي يـا شـناختي ناميـد     توان يماين شيوه را . كنند يمي بر چيزي است كه افراد آگاهانه به آن فكر رگذاريتأث

گوناگون اطالعاتي را كه از سياستمداران، ي ها بخش، كنندگان مصرففرض اصلي در اين الگو اين است كه شهروندان و 
؛ فلذا عمل كنند يم، تحليل شود يمي فراواني را كه به ايشان عرضه ها زشيانگو نيز  كنند يمو بازارها دريافت  ها حكومت

و بـه عبـارتي    كننـد  يمـ در واقـع افـراد عاليـق خـود را تعيـين      . باشـد  يمـ افراد بازتابي از برتـرين عاليـق و منافعشـان    
مشي عمومي جهت تغيير  بيشتر مداخالت و ابزارهاي سنتي در خط. كنند يمرا تعيين  ها آنگذاران برترين عاليق  مشي خط

در مقابل، الگوي ديگري نيز براي تغيير رفتار وجود دارد كـه بـه   ). 14: 2010دالن و همكاران، (رفتار ذيل اين الگو است 
و بـه تغييـر    دارد يبرماين الگو تمركز خود را از انتقال وقايع و اطالعات . كنند يمي توجه رگذاريتأث تر يراراديغهاي فرايند

  . بناميم 1تغيير رفتار» بافت«اين را الگوي  ميتوان يم. كند يم، توجه كنند يمي كه مردم در آن عمل ا نهيزمبافت و 

   

   رفتار رييتغ يابزارها يبند دسته. 1 شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. "Context" model of behaviour change 

ابزارها و مدل های تغییر رفتار

)سیستم دو فکری(الگوی عقالیی ابزارهای سنتی

)١٩٩٠(مدل اشنایدر و اینگرام 

)٢٠١١(مدل چرخ تغییر رفتار 

)سیستم یک فکری(الگوی بافتاری ابزارهای رفتاری

)٢٠١٠( MINDSCAPEچارچوب 

)٢٠١۴( EASTچارچوب 

)  ٢٠١٩( ABCDچارچوب 
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به خاطر ايـن   غالباً، رسد يمي مردم غيرعقاليي و متناقض به نظر ها انتخاباينكه گاهي  كند يمالگوي بافت تعيين 

تمركـز  » هـا  ذهـن تغيير رفتار بدون تغييـر  «لذا اين الگو بيشتر بر . رنديگ يمعوامل بيروني قرار  ريتأثاست كه مردم تحت 
: 1395نفيسي، (اين شيوه دارند كمتري به  نسبتاًتوجه  گذاران مشي خط اين همان الگويي است كه پژوهشگران و. كند يم

در واقع اين دو الگوي كلي در تغييـر رفتـار ناشـي از دو    . ي متفاوت انديشيدن استها وهيشاين دو رهيافت مبتني بر  ).34
و ابزارهـاي تغييـر رفتـار عمـوم در      ها مدلشود،  مشاهده مي 1كه در شكل  همان طور. باشد يمسيستم فكري يك و دو 

ذيل الگوي عقاليي  عمدتاًابزارهاي سنتي تغيير رفتار . ي نمودبند دستهفوق ة نكتبا  توان يمگذاري عمومي را نيز  مشي  خط
  .و ابزارهاي رفتاري نيز ذيل الگوي بافتاري رنديگ يمقرار 

  ابزارهاي سنتي
اشاره شـد   يراجباريو غ ياجبار يابزارها انيبه تفاوت ساده مرت گرفت، صو 1اين حوزه كه توسط لويي هيدر مطالعات اول

ي، رويكردي منبع محور شـكل  ا سهيمقاي يك چارچوب تطبيقيِ وجو جستدر ادامه در ). 160: 2018هاولت و همكاران، (
ادهاي دولتي هستند، اي كه در اختيار نه مشي را مبتني بر منابع حكمراني اين رويكرد سعي داشت كه ابزارهاي خط. گرفت

 3متعلق بـه كريسـتوفر هـود    NATO2 ي ابزارها در اين رويكرد، تحت عنوان مدلبند طبقه نيتر معروف. سازماندهي كند
؛ )گـره (محـور   ابزارهاي اطالعات. 1: تقسيم كردة دستمشي را به چهار  هود در اين مدل كليه ابزارهاي خط. است) 1986(
: 2009هاولـت و همكـاران،   ) (سـازمان (ي رسـمي  هـا  سـازمان . 4؛ )خزانه(منابع مالي و پولي . 3؛ )اقتدار(قدرت قانوني . 2

ـ تبيين  چشمگيري برايتالش ) 1990(پس از اين تحقيقات، اشنايدر و اينگرام ). 204 و مفـاهيم رفتـاري    هـا  فـرض  شيپ
ابزارهـاي  . 2؛ ابزارهـاي اقتـدار   .1: ئـه كردنـد  ي اراشناس انسانپنج نوع ابزار با توجه به پنج گونه  ها آن. ابزارها انجام دادند

از ديگـر  ). 514: 1990اشـنايدر و اينگـرام،   ) (ابزارهـاي يـادگيري  (ابزارهاي نمـادين  . 4؛ ابزارهاي توانمندساز. 3؛ تشويقي
كـار   ي مداخالت تغيير رفتـار بـه  بند طبقهاين مدل، به نحو مناسبي براي . باشد مي) 2011(ها، مدل چرخ تغيير رفتار  مدل

مـدل   19اين مدل كـه پـس از بررسـي    . باشد يمچارچوب مداخالت رفتاري  مند نظامو اولين تالش براي تحليل  رود يم
ي، انگيـزه بخشـي، اجبـار، مهـارت افزايـي،      متقاعدسـاز مداخلـه اعـم از آمـوزش،     9است، شامل  آمده دست بهتغيير رفتار 

بازاريـابي،  /سياسـت اعـم از ارتباطـات    7ي و همچنـين  نمندسـاز تواممنوعيت و انحصار، بازسازي محيطي، الگوسـازي و  
 باشـد  يمـ  ي اجتماعي و تدارك خدمات جهت تغييـر رفتـار  زير برنامه/ي، محيطيگذار قانونراهنمايي، مالي، تنظيم گري، 

  .)7: 2011، 4وست وون استارلن  ،يكيم(

  ابزارهاي رفتاري
انديشمنداني همچـون تيلـر،   . شكل گرفته است 5»تلنگر«عنوان  مشي تحت اخير رويكرد جديدي به ابزارهاي خطة دهدر 
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1. Lowi 
2. NATO model (Nodality, Authority, Treasure and Organization) 
3. Christopher Hood 
4. Michie, van Stralen & West 
5. Nudge 
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 جهـت تغييـر اجبـاري تصـميمات    مقـررات  از ها  دولت بر اين باورند در اين رويكرد، 3و تورسكي 2، كانمن1ساستين، آريلي

 هـا و  و قالـب  )5: 2008تيلـر و ساسـتين،   ( با استفاده از الگوهاي اختيـارگرايي  در عوض بلكه كنند ينمشهروندان استفاده 
در ايـن رويكـرد صـورت    . كنند يمي ده جهترا هدايت و  ها آنقرار داده و  ريتأثرفتار افراد را تحت  يتر فيظر يها روش

اسـميت و  ( رنـد يگ يمـ قـرار   ريتـأث اما با استفاده از ابزارهاي متفاوتي تحت  شوند ينمي موجود حذف ها نهيگزو  ها انتخاب
و  5اولجنيكـزاك (تحقيقات بر اثربخشي استفاده از تلنگر در مقايسه با ابرهاي سـنتي تاكيـد دارنـد    ). 210: 2009، 4الريمر

  ).6: 2020همكاران،
، MINDSPACE. اسـت  MINDSPACE رچوبو ابزارهاي سياستي تلنگـر، چـا   ها چارچوبترين  يكي از معروف

، 7ها ، استفاده از مشوق6رسان مناسب انتخاب پيام :از اند عبارتكه  گذاري تغيير رفتار است در سياست) اهرم(ابزار  9مخفف 
، تحريـك  11ذهنـي  مندسـازي  ، زمينـه 10ايجاد برجسـتگي در پيـام  ، 9فرض هاي پيش ، تنظيم گزينه8تغيير و بهبود هنجارها

ي مـؤثر عوامل  نيتر يجدي توصيفي در اين بخش، از ها مؤلفه. 14نفس و ايجاد عزت 13، اخذ تعهدات داوطلبانه12هيجانات
بر  مؤثري راراديغبراي توضيح عوامل  ها مؤلفهبرخي از اين . گذارد يم ريتأثي راراديغگسترده بر سيستم  طور بههستند كه 

ديگـر   مـؤثر امـا برخـي عوامـل    . سازي و هيجانات مند ، برجستگي، زمينهفرض شيپي ها نهيگزاست مانند هنجارها،  رفتار
، تعهدات و افتخار بـه  ها زشيانگي، رسان اميپي تأملي است مانند ها پردازشبر  يي است كه بيشتر مبتنيها مؤلفهمربوط به 

نسـبت بـه چـارچوب     تـر  چـارچوبي سـاده   15هـاي رفتـاري   تيم بينش، 2014در سال ). 18: 2010دالن و همكاران، (خود 
MINDSCAPE دهد كه به پيشنهاد مي EAST خـوب،  شود؛ طبق اين چارچوب، براي طراحي يك سياست  مشهور مي
ي هـا  نشيـ بتـيم  (كـردن   يبنـد  زمان. 4؛ كردن اجتماعي. 3؛ سازي جذاب. 2؛ يساز ساده. 1: توجه شود بايد به چهار محور

 سازمان همكاري و توسعه اقتصاديترين چارچوب ارائه شده در رويكرد رفتاري،  در آخرين و جامع). 42-9: 2014رفتاري، 
ابزارهـا بـا    نجايادر . ابزارهاي گوناگون رفتاري را معرفي نمايد ABCDسعي كرده است تا با نگاهي جامع ذيل چارچوب 

كه در جـدول زيـر شـرح آن ارائـه      اند شدهي بند دسته) توجه، ساختار باور، انتخاب و اراده(رفتار انسان ة جنبتوجه به چهار 
  ):114-90: 2019ي، سازمان همكاري و توسعه اقتصاد(شده است 
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1. Ariely 
2. Kahneman 
3. Tversky 
4. Smith & Larimer 
5. Olejniczak 
6. Messenger 
7. Incentives 
8. Norms 
9. Defaults 
10. Salience 
11. Priming 
12. Affect 
13. Commitments 
14. Ego 
15. Behavioral Insights Team 
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 ABCDچارچوب  يابزارها. 1جدول 

  حيتوض ابزار يرفتارتيمحدود  رفتار عوامل

اظر
ن

 به 
وجه

ت
1   

 يفراموش .1

  گرفتن دهيناد .2
  كردن رها .3
 غفلت .4

 يپرت حواس .5

  هم با فهيوظ چند انجام در يناتوان .6

  كردن جيرا
 در و مناســب يمكــان در مناســب، يزمــان در را افــراد
 را نظـر  مـورد  رفتار تا دارند ليتما شتريب كه يتيموقع
  .نمود ريدرگ دهند، انجام

 يريكـارگ  به ادآورها،ي از استفاده ،يساز برجسته شامل  توجه جلب
  ياجتماع توجه جلب و ها زانندهيبرانگ

 و يمنـ يا يسازوكارها ها، فرض شيپ از استفاده شامل يتوجه بي يبرا يزير برنامه
  يبانيپشت

اظر
ن

 به 
كل

ش
 يريگ 

رها
باو

2   

ــدن .1 ــاور در مان تعصــب ( نيشــيپ ب
 )دييتأ

 يبردار نمونه يخطا .2

 حد از كمتر و حد از شيب نيتخم .3

 يانتزاع ميمفاه با داشتن مشكل .4

 يهـا بر ميـان از حد به  شيب هيتك .5
  يشهود يها قضاوت و يذهن

 شـده،  فيـ تعر يارهـا يمع قيـ طر از وجو جست شامل  هاوجو جست تيهدا
  سؤال درخت يريكارگ به

 كـه  كـرد  ارائـه  ساختارمند ينحو به را اطالعات ديبا  كردن يشهود
  .باشد آسان افراد يبرا آن فهم

 يريكـارگ  بـه  و يذهنـ  يهـا بر ميان از استفاده شامل  ها قضاوت از تيحما
  ياجتماع دييتأ اهرم

اظر
ن

 به 
اب

نتخ
ا

3   

 يمانيپش و يديناام شك، .1

 موجود وضع يريسوگ .2

 بيـ ترت و چـارچوب  بـه  تيحساس .3
 ها نهيگز

 و هـا  زهيـ انگ ،ياجتماع يهنجارها .4
 يمعان

  

 دگاهيـ د جـاد يا افراد، يها زهيانگ گرفتندر نظر  شامل  يساز جذاب
  فرد احساسات ختنيبرانگ و فرد يبرا جذاب

 هـا  نـه يگز نشيـ چ و شيـ آرا و هـا  نهيگز يبند صورت  يبند چارچوب
  دارد افراد انتخاب در يمهم سهم هم به نسبت

  كردن ياجتماع

 با سهيمقا و افراد ياجتماع يها تيهو با ارتباط شامل
 و گـروه  كيـ  بـا  شـدن  شـناخته  و شناختن( نيريسا

 خود گاهيجا به نسبت افراد حس ختنيبرانگ نيهمچن
  ياجتماع حس جاديا و) گروه در

اظر
ن

 
راده

به ا
4   

 يشناخت يناسازگار .1

 يذهن يخستگ .2

 انداختن قيتعو به .3

  خود حد از شيب سرزنش .4

  موانع و يناسازگار كاهش
 انجـام  كه يساز ساده نيهمچن و يكار موانع كاهش

 تعـداد  كـاهش  شـامل . كنـد  يتر م آسان را عمل كي
 جهـت  مردم از يسؤاالت دنيپرس اي زدن تلنگر كارها،
  هدفشان به يابيدست

 بـازخورد  و هـدف  يراسـتا  در اقـدام  يها برنامهة ارائ  بازخورد و برنامه ارائه
  .كند كمك هدف به لين در مردم به تواند يم مستمر

  تعهد يابزارها

 يخاصـ  هـدف  كيـ  به متعهد نكهيا به مردم قيتشو
افـراد   جـه ينت در. شـوند ) يخصوصنه ( يعموم طور به

 بـه  و كننـد  حفظ را خود يآبرو تا شوند يم ختهيبرانگ
  .كنند يم عمل برنامه

  ياجتماع يهنجارها اهرم
ــا ــ هنجارهــا ني ــه يابيدســت در تواننــد يم  اهــداف ب

 يحـام  رفتـار  كـه  يزمان ويژه به كنند كمك يمش خط
  .شود يم جيترو ياجتماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Attention 
2. Belief formation 
3. Choice 
4. Determination 
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  پيشينه پژوهش
در . انـد  پرداختهي مختلفي انجام شده كه هر يك از منظري به اين موضوع ها پژوهشتغيير رفتار از منظر اسالم ة در زمين

شهيد مطهري ة فرصت استفاده بهتر از انديش ها آندر  تأملاين مجال به بررسي تحقيقات اين حوزه پرداخته تا از رهگذار 
  .ايجاد شود

ـ   رهيو اصـالح رفتـار در سـ    رييـ اصـول تغ «در پژوهش خود با عنـوان  ) 1390(دهشيري  » السـالم  هميمعصـومان عل
قول و (بدين منظور، با بررسي سيره . پرداخته استالسالم  بررسي اصول تغيير و اصالح رفتار در سيره معصومان عليهم به

اصل حفظ كرامت و ارزشـمندي انسـان، اصـل اقتضـايي     : اند از كه عبارتكردند آن بزرگواران، اصولي كلي استنباط ) فعل
گيرانـه و تنبيهـي و اصـل تقـدم اسـتفاده از       هاي سخت رانه بر روشگي هاي سهل رفتار كردن، اصل تقدم استفاده از روش

  .هاي مستقيم و گفتاري هاي غيرمستقيم و كرداري بر روش روش
هاي تغيير رفتار  به بررسي مكانيزم» يشناس رفتار در اسالم و روان رييتغ «در پژوهش خود با عنوان ) 1390(صداقت 

كـرده   ديـ تأكمحقق در اين پژوهش بر نقش مهم نظـارت شخصـي   . اخته استپرد شناسي آن با روانة سيمقادر اسالم و 
  . است و بر اين باور است كه چهار اقدام مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه نقش مهمي در تغيير رفتار دارد

» ي فرهنگـي در دولـت دينـي   گـذار  اسـت يس«ي تحت عنـوان  ا مقالهي مرتبط با پژوهش حاضر ها پژوهشاز جمله 
شـيب  ة اسـتعار مهم اين پژوهش، معرفـي  ة ثمر. نگاشته شده است) 1394( يالواني و توكل، كه توسط باقري فرد باشد يم
  .ي فرهنگي بوده استگذار استيسراهبرد اصلي دولت در  عنوان به

ـ  ياصالح يها وهيش يها يژگيها و و روش«خود با عنوان ة مقالدر ) 1396(چلونگر  اصـالحات مـورد   » )ع(يامام عل
اي از روش ايجاد تغييرات تدريجي درون ساختاري و روش تغييرات  كه از نظر استراتژي يا روش آميزه) ع(منانؤنظر اميرم

هـاي اصـالحي امـام،     هاي شيوه ويژگي ترين مهم در اين راستا .ه را مورد بررسي قرار داندساختاري يا تغييرات انقالبي بود
و جنگ با مشركان، مقدم بودن اصالح نظـام سياسـي بـر نظـام اقتصـادي،       مقدم بودن اصالح حاكميت اسالمي بر فتوح

ها تحت عنوان اصـالح در تفكـر و بيـنش حـاكم بـر سـاختار        جانبه كه اين ويژگي رجحان عدالت بر امنيت و اصالح همه
المي كـه  اسـ  هاي غيـر  گيري از شيوه ريزي در راه اجراي اصالحات و عدم بهره سياسي حاكم است و نفي خشونت و خون

  .گيرد اين موارد تحت عنوان اصالح در رفتارهاي سياسي حاكم بر جامعه جاي مي
در قـرآن   ياجتمـاع  راتييـ تغ تيرينرم افزارانه مـد  يها مؤلفه«در پژوهش خود با عنوان ) 1391(چوكامي و يوسفي 

نتـايج ايـن تحقيـق    . انـد  رداختـه پي مديريت تغييرات اجتماعي با نگاه ساختاري از منظر قرآن ها يژگيوبه بررسي » ميكر
 زيو الگوهاي سخت افزارانه و اجبارآم ها استياز س يريگ بدون بهره تواند يتغييرات اجتماعي و مديريت آن منشان داد كه 

مديريت تغييـرات اجتمـاعي داراي ماهيـت    ة نرم افزاران يها قرآني، مؤلفه يها همچنين بر اساس آموزه. باشد زيآم تيموفق
و اقدامات حضرت موسي رمز  ها استيو با توجه به مطالعه موردي، گفتمان نرم افزارانه حاكم بر س. و راهبردي است يلاص

استنباط نمود كه از نظر قرآن كريم گفتمـان سـلبي در    توان يدر واقع م. پيروزي آن بر مديريت بحران فرعون بوده است
  .وم به شكست استها و تغييرات اجتماعي در نهايت محك مديريت بحران
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رفتار مخاطبان عصر  رييتغ در ميقرآن كر يتيترب هويش«در پژوهش خود تحت عنوان ) 1397( ، ناصح و نجفياعرابي
توسـط قـرآن كـريم پرداختـه و     ) رباخواري افـراد (به بررسي يك تغيير رفتار » نيقيفر دگاهياز ربا از د ينه اتينزول در آ

تربيتي قرآن كريم مبتني بر روش تدريجي، همراه با ة شيوپژوهش نشان داد كه  جيتان. اصولي را براي آن ذكر كرده است
پرداختـه و درنهايـت، بـا دسـتورات      گام به موضـوع  به در اين روش، به صورت گام. القاي آرامش رفتاري به مخاطب است

يز در همـين قالـب ديـده شـده و     ن» يرباخوار«و » ربا«موضوع نهي از . شود يتأكيدي، اوامر و نواهي به مخاطب ابالغ م
ايجاد « بر اين اساس، قرآن كريم با روش تربيت تدريجي، موضوع را از. شده است مراحل متعددي براي آن در نظر گرفته

  .برد يپيش م» نهي نهايي«و تا  كردهآغاز » قرابت ذهني
گرچـه تحقيقـات مناسـبي در    دهد كـه   هاي انجام شده توسط محققان مقاله حاضر نشان مي ها و بررسيوجو جست 
گذاري رفتـاري از منظـر    مشي اما تاكنون به مبحث خط  هاي اسالمي انجام شده است، هاي تغيير رفتار از منظر ارزش حوزه

چه (هاي اخير  گذاري رفتاري در سال مشي با توجه به گسترش توجه به خط. هاي اسالمي توجه نشده است باورها و ارزش
از يك سو و طرح مالحظات اخالقي در مورد اسـتفاده از آنهـا از سـوي    ) چه در تحقيقات داخلي در فضاي علمي جهاني و
دانشـي تحقيقـات مناسـبي    ة هاي اين حوز گيري از ظرفيت صحيح و بهرهة رسد كه براي مواجه ديگر، ضروري به نظر مي

  . نظري را پوشش دهد خألصورت بگيرد كه تحقيق حاضر تالش دارد تا حدي اين 

  شناسي پژوهش روش
پـژوهش   يپژوهش نوع يريگ پژوهش حاضر از نظر جهت، )108: 2009ساندرز و همكاران، (مبتني بر مدل پياز پژوهش 

پـژوهش،   يكردهـا يبـه لحـاظ رو  . باشـد  يمـ استخراج سازوكارهاي تغيير رفتار عمـوم   يدر پو  ديآ يبه حساب م بنيادين
ـ   و تجمـع و سـاخت آن   يفـ يك يهـا  و صرفاً با مشاهده داده يلقب هيچرا كه بدون داشتن نظر باشد يم يياستقرا  يهـا در پ

با استفاده از روش تحليـل   كه شود يمحسوب م كيفي يك پژوهش پژوهش، يها ياز نظر استراتژ. الگو است كيساخت 
از . است مضمون، به تحليل اطالعات پرداخته شده و سازوكارهاي تغيير رفتار عموم از منظر شهيد مطهري استخراج شده

  . ديآ يبه حساب م ياكتشافي فيتوص نيز نظر اهداف پژوهش
ـ آ ديآثـار شـه   هيكل نيزجامعه مورد مطالعه ي و اسنادي و ا كتابخانهدر اين پژوهش نيز  ها دادهروش گردآوري   اهللا تي

كليه مـتن آثـار مطالعـه    براي تدوين مدل ابزارهاي تغيير رفتار، . بوده است) و مقاله ها ادداشتيكتب، (شامل ) ره( يمطهر
  .شده و بر اساس حساسيت نظري كه به دست آمده بود، ابزارها احصا گرديدند

  مراحل اجرايي روش تحليل مضمون
 يبـرا  يفرايندروش  نيا. است يفيك يها موجود در داده يو گزارش الگوها ليشناخت، تحل يبرا يمضمون روش ليتحل
 ،1كـالرك براون و . (كند يم ليتبد يليو تفص يغن ييها پراكنده و متنوع را به داده يها است و داده يمتن يها داده ليتحل

به سـه مرحلـه    توان يل مضمون را ميكامل تحل فرايند. )153 :1390 زاده، خيشي و هيفق ،يميتسل، يجعفر يعابد؛ 2006
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clarke & Braun 
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شامل  ،و شش گام كردن مجدد متنكپارچه يادغام و  .3و  ر متنيح و تفسيتشر .2ف متن، يه و توصيتجز .1 شامل ،كالن

. 5، ترسـيم شـبكه مضـامين   . 4، و شناخت مضامين وجو جست. 3، ايجاد كدهاي اوليه و كدگذاري .2 ،ها آشنايي با داده .1
در ادامه به شرح مراحل . ) 177: 1390و همكاران،  يجعفر يعابد( تدوين گزارش تقسيم نمود. 6، تحليل شبكه مضامين

  :شود يم اجرايي آن پرداخته
اسـت،    اي از مفاهيم متعدد طرح گرديـده  در پژوهش حاضر، از آنجا كه در آثار استاد مطهري تغيير رفتار ذيل گستره

و مقاالت استاد تورق و مطالعه شـد و بـر اسـاس پرسـش اصـلي كـه        ها ادداشتدر ابتدا تمام آثار شامل مجموعه آثار و ي
آثـار  «سپس جهت تدقيق بررسي، با استفاده از نرم افزار . برداري قرار گرفت فيشابزارهاي تغيير رفتار بود مورد پااليش و 

قـرار   وجو جستمورد ... يي چون تبشير، انذار، تشويق، عادت، مجازات، هنجار، معاشرت وها كليدواژه» استاد شهيد مطهري
و مبنـاي كدگـذاري قـرار     صفحه فيش تهيـه شـد   300در نهايت پس از بررسي تمامي آثار شهيد مطهري، حدود . گرفت
 128ي تحقيـق،  ها شيفاستفاده شد و در نهايت پس از كدگذاري كيودا  مكس افزار نرمدر ادامه جهت كدگذاري از . گرفت

ي وجـو  جسـت در گام بعدي شناسايي مضامين بر اسـاس  . كد و مضمون ناظر به سازوكارهاي تغيير رفتار استخراج گرديد
ها تـدوين شـد،    آنة افزار، ابتدا فهرستي از كدها و درختوار بدين منظور با استفاده از نرم .پاسخ به سؤال پژوهش انجام شد

يك يا چنـد كـد كـه بيـانگر     ة كدها، مجموعة پس از مطالع. سپس كدهاي مشابه ذيل يكديگر سازماندهي و تلفيق شدند
اي از كـدها را كـه بيـانگر يـك      و خوشهيكي از كدهاي پايه بود، در كنار هم قرار گرفت ة يكي از مصاديق با زيرمجموع

بنـدي   ي حاصل بـازنگري شـدند و طبقـه   ها افتهدر گام بعدي با نگاه و رويكرد جديد، مجدداً ي. داد مضمون بود، شكل مي
در نهايـت در مرحلـه تحليـل شـبكه مضـامين و تـدوين       . جديد صورت پذيرفت و بدين ترتيب شبكه مضامين ترسيم شد

هايي از متن كتـب مـورد    ن شرح داده شد و سعي شد در توضيح هر يك از مضامين، به قسمتگزارش، هر يك از مضامي
  .شواهد بحث اشاره گردد عنوان بهتحليل، 

  هاي پژوهش اعتبارسنجي يافته
گوبـا و ليـنكلن چهـار    . استفاده شـد ) 1985( 1جهت اعتبارسنجي مدل نهايي پژوهش از روش اعتبارسنجي گوبا و لينكلن

  :از اند عبارتكنند كه  بررسي ميزان اعتبارپذيري پژوهش كيفي معرفي ميمعيار براي 
 ؛ها بررسي معقول بودن و معنا داشتن يافته: 2باورپذيري .1

 ؛ها در محيط ديگر بررسي كاربردپذيري يافته: 3پذيري انتقال .2

 ؛فراهم نمودن امكان بازبينيِ ساير پژوهشگران: 4پذيري اطمينان .3

 .گي و بازرسي جهت اثبات كيفيت پژوهشبررسي رسيد: 5تأييدپذيري .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guba and Lincoln 
2. Credibility 
3. Transferability 
4. Dependability 
5. Confirmability 
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  .در جدول زير اعتبارپذيري اين پژوهش مبتني بر معيارهاي فوق بيان شده است

  اعتبارپذيري پژوهش. 2جدول 

  شرح اقدام  معيار ارزيابي

  باورپذيري
همزمـان  . هاي ايشان اسـتخراج و تأييـد شـد    ماه مضامين با مطالعه مجموعه آثار شهيد مطهري و يادداشت 9طي 

طي پژوهش به صورت مستمر ميان پژوهشگر و اساتيد انديشه شهيد مطهري تعامل رفت و برگشتي در خصـوص  
  .ها صورت گرفت ها و تحليل داده

  .هاي پژوهش مشورت شد ها، با اساتيد انديشه شهيد مطهري در رابطه با يافته پذيري يافته جهت اطمينان از انتقال  پذيري انتقال

  .هاي حاصل از مطالعه آثار شهيد مطهري ثبت و ضبط گرديد همه مراحل، جزئيات پژوهش و يادداشت  پذيري اطمينان

مضاف بر ثبت و ضبط دقيق جزئيات در تمامي مراحل، انسجام دروني نتايج نيز با كمك متخصصين انديشه شهيد   تأييدپذيري
  .مطهري سنجيده شد

  هاي پژوهش يافته
مضمون پايه شناسايي و استخراج شد كه در جدول زيـر بـه    42دهنده و  مضمون سازمان 17مضمون فراگير،  6در نهايت 

  .نمايش گذاشته شده است

 مضامين مرتبط با سازوكارهاي تغيير رفتار. 3جدول 

  هيپا نيمضام دهندهسازماننيمضام ريفراگ نيمضام

  ينشيب عوامل

  يمنطق يمتقاعدساز
  يغن يمحتوا با اميپ ارائه

 اميپ مطلوب عرضه

 مناسب فرستنده يريكارگ به

 تيعقالن تيتقو و ليتسه

  يتخصص مشاوره ارائه
 ميتصم جينتا به توجه و يشيدوراند

 عقل دشمنان با مبارزه

 انتخاب در ييزدا جانيه

 يبخش يآگاه و آموزش
  آموزش

 يرسان اطالع

  يشيگرا عوامل
  

  احساسات تيريمد
  احساسات كيتحر
 خنده و هيگر تيريمد

 بالعوض خدمت ارائه و احسان

 ها مشوق يريكارگ به

  يمال يها مشوق
 يرماليغ يها مشوق

 انذار و ريتبش
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 3ادامه جدول 

  هيپا نيمضام دهندهسازماننيمضام ريفراگ نيمضام

  يكنش عوامل

  كردن ريپذ امكان

  كردن ريناپذ/ريپذ دسترس
 يجيتدر مداخله

 نيگزيجا ارائه

 رفتار يدشوارساز اي ساده

 عادت جاديا

  يدرون تعهد اعالم
 رفتارها نياول به خاص توجه

 رفتار روزانه تكرار

 خاص رفتار كية روزان انجام

  ياجتماع عوامل

  خواص از استفاده  مرجع يها گروه و خواص تيريمد
  ياجتماع يهنجارها يريكارگ به ياجتماع يهنجارها

 يالگوساز
  الگو به عشق

 رفتارة دهند رييتغ عامل خود رفتار اصالح

 نشين هم اثر
  صالحان با معاشرت

 آل دهيا انسان به محبت و ارادت

  ياجتماع يشعارها از استفاده ياجتماع يشعارها

 عمل يجمع انجام

  يجمع اقدام
 رفتار يساز ياجتماع

 يجمع مداخله

  يطيمح عوامل
  ينمادساز

  يلفظ ينمادساز
 يريتصو ينمادساز

  يمنسك ينمادساز
  نامطلوب رفتار موانع حذف ييزدا مانع

  يساختار عوامل
  اقتدار ابزار

  اجبار و قانون
 هيتنب و مجازات

 يعلن مجازات

 ياجتماع مجازات

  يگذار قاعده يگذار قاعده
  

نشـان   4را در جـدول  » عوامل گرايشي«هاي مربوط به مضمون فراگير  نمونه، گزاره عنوان بهدر ادامه پژوهش ابتدا 
بينشـي، گرايشـي و   (دهنده ذيـل چهـار عامـل فـردي      شود، سپس به تبيين و تشريح هر يك از مضامين سازمان داده مي
قابل ذكر است كه براي تشـريح مضـامين از شـيوه نمونـه آوري     . شود يم، اجتماعي، محيطي و ساختاري پرداخته )كنشي

  .شود يماستفاده 
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 شده از متون ها و كدهاي استخراج نمونه گزاره. 4جدول 

  مضمون 
 فراگير

مضمون 
  دهنده سازمان

  متن  مضمون پايه

شي
گراي

مل 
عوا

  

  مديريت احساسات

احسان و ارائه خدمت 
  بالعوض

م، در دو قسـمت  يكن ر مانند محبت كه بحث مىيو اكس ر دهندهييز و تغيدر آثار اعجازآم
اثـر  . گـر در اثـر محبـت در نفـس    يكـى د ير، يكى در اثر محبت در غي: ميد بحث كنيبا

را آنچه از محبت انسان به يدر واقع به معنى اثر الطاف و احسان است، ز ،ريمحبت در غ
  :  د گفتينجا هم بايدر ا. رسد احسان و لطف است ر مىيغ

ــ ــخاز محب ــ  ت تل ــا ش ــوديريه ــس                  ن ش ــت م ــا زر از محب ــه ــودي  ن ش
   .برد كند، تلخى و زبرى و خشونت را از او مى رْ او را عوض مىيمحبت به غ

  تحريك احساسات

ن است كه نهضتش از طرفى منطقى است، بعد عقلـى دارد و از  ين ايراز بقاى امام حس
افتـه  يگر در عمق احساسـات و عواطـف راه   يشود، و از طرف د ت مىيه منطق حمايناح

ن يتـر  مانـه يانـد، حك  ه كـرده ين سـخت توصـ  يه بر امام حسيائمه اطهار كه به گر. است
ن را در اعماق جان مردم فـرو  يهاست كه نهضت امام حس هين گريا. اند دستورها را داده

انـد   هم گمـارده شـد  ين مخزن عظيبه شرط آنكه گروهى كه بر ا: كنم كند؛ تكرار مى مى
  .بردارى كنند بدانند چگونه بهره

  مديريت گريه و خنده

ية كه بتواند مالك خنده و گر يكس.است ين حاالت احساسيدتريه مظهر شديخنده و گر
متأسفانه . كند يم يها باز ها شده است و با عواطف آن آن يها بشود، مالك قلب يمردم

ـ كه ا نيشود، بدون ا يم يمردم باز ه و احساساتيها با گر يامروزه در مراسم عزادار ن ي
د و هدف داشـته باشـد، البتـه تنهـا     يه و عواطف و احساسات تحت كنترل عقل درآيگر

  ست، نظم و سازمان هم الزم استين يهدف داشتن كاف

كارگيري  به
  ها مشوق

  تبشير و انذار

د فرزند خودتان را يمثلًا اگر شما بخواه. ق استيمژده دادن است، از مقوله تشو»ريتبش«
كـى  ي: ديشو ا از هر دو راه در آنِ واحد وارد مىيكى از دو راه يد، از يك كار كنيوادار به 
د آثـار و  يـ كن د بچه به مدرسه برود شروع مـى يخواه د كه مثلًا وقتى مىيق و نويراه تشو

اى ل و رغبـت او بـر  يجى را كه مدرسه رفتن دارد براى بچه ذكر كردن تا ميد و نتايفوا
ـ ن كار گردد و به ايل به ايك بشود و طبع و روحش عاشق و متماين كار تحريا ن سـو  ي

د كه اگر انسان يكن نكه عواقب خطرناك مدرسه نرفتن را ذكر مىيراه دوم ا. ده شوديكش
نكه از آن حالـت  يشود؛ و بچه براى ا ن و چنان مىيسواد بماند، بعد چن مدرسه نرود و بى

ر شـما  يق و تبشـ يعنى تشويكى از دو كار شما ي. آورد فرار كند، به درس خواندن رو مى
گـر  يك رغبت اوست از جلو، و كار ديق و تحريكشاندن بچه است از جلو، دعوت و تشو

) اعالم خطـر كـردن  : ى كه عرض كردميالبته به همان معنا(عنى انذار و ترساندن يشما 
  .شت سرراندن اوست از پ

  هاي غيرمالي مشوق

اسـت، بـه   » لتير و فضـ يـ خ«گرى در انسان هست كه به اصطالح از مقوله يش ديگرا
» اخـالق «گـر از مقولـه اخـالق اسـت، آنچـه كـه مـا در اصـطالح خودمـان          ير ديتعب
نكـه منفعـت اسـت    يل ايش دارد نه به دليامورى هست كه انسان به آنها گرا...مينام مى

لت، ير حسى است و فضيمنفعت، خ. است» ر عقالنىيخ«لت و ينكه فضيل ايبلكه به دل
ـ شـهاى اخالقـى،   يا گرايلت، يش به فضيطور كلّى گرا به .ر عقلىيخ گـر  ير ديـ ا بـه تعب ي

  .ر اخالقى است، در انسان هستيلت و خيى كه از مقوله فضيشهايگرا

  هاي مالي مشوق

انسان به پـول  . آنكه منفعت و سود استش دارد به حكم يارى از امور گرايانسان به بس
تواند  اى است كه مى لهيعنى وسينكه پول براى انسان منفعت است، يش دارد براى ايگرا

خود «ش انسان به منفعت، همان يگرا. لى عالى استين خيا. حوائج مادى او را رفع كند
جذب كنـد   نكه آن رايكند براى ا دا مىيش پيزى گرايعنى انسان به چياست، » محورى

  .اتشيبه خود براى ادامه و بقاى ح
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  عوامل بينشي. 1
. شوند يمذيل عوامل بينشي سه راهبرد متقاعدسازي منطقي، تسهيل و تقويت عقالنيت و آموزش و آگاهي بخشي تعريف 

راهبرد متقاعدسازي منطقي در واقع ناظر به تغيير بيـنش و نگـرش افـراد اسـت، تسـهيل و تقويـت عقالنيـت نـاظر بـه          
و در نهايت آموزش و آگاهي بخشي نيز نـاظر بـه    باشد يمعقل جهت تفكر، انتخاب و رفتار بهتر ة قوي و تقويت ساز آماده

  . اطالعاتي نداردمواقعي است كه افراد نسبت به امري جهل دارد و هيچ 

  متقاعدسازي منطقي. 1-1
ايشـان بـا تعريـف    . پـردازد  يماز منظر ديني  اثرگذارشهيد مطهري ذيل بحث تبليغ به روش و سازوكار يك تبليغ خوب و 

در يـك  . شـمارند  يبرمـ روش شناساندن يك پيام و به تبع تغيير بينش افراد، اركان يـك تبليـغ اثرگـذار را     عنوان بهتبليغ 
  .سه ركن تبليغ خوب را پيام مناسب، ارائه مناسب پيام و فرستنده پيام خوب معرفي نمود توان يمي ندب جمع

  ارائه پيام با محتواي غني. 1-1-1
ايشـان بـر ايـن باورنـد     . داند يمرا، غني بودن خود پيام  ها آنشهيد مطهري اولين شرط متقاعدسازي افراد و تغيير بينش 

جهت تداوم اثرگذاري يك پيام در طول زمان و پذيرش آن توسط افراد، پيام بايستي هم عقالني باشد و هـم منطبـق بـا    
و معتقدند گرچه جاذبـه   دهند يمايشان همچنين تقدم را نيز به انطباق به عقل . ي عالي انسان باشدها شيگرااحساسات و 

؛ 325: 17ج، 1م(ي عقالني كارايي بيشـتر دارنـد   ها اميپماندگاري چنداني ندارد و در طول زمان احساسات بيشتر است، اما 
  4). 145: 16م، ج

  عرضه مطلوب پيام. 1-1-2
شهيد مطهري . ي خاصي عرضه شودها ظرافتبا دارند كه پيام بايد به نحو مطلوب و  ديتأكايشان مضاف بر محتواي پيام، 

در سنت ادبي كشـور خودمـان   . كند يم، اثرگذاري پيام را چندين برابر ها اميپات عمومي در ارائه ي ادبيريكارگ بهقائلند كه 
ي ادبيـات  ريكـارگ  بـه . بوده است المثل ضربدر قالب شعر و داستان و  شده يميي كه نقل ها مواعظنيز بسياري از پندها و 

  ):313: 3ي، ج( اند كرده  اشارهذار پيام به آن غني ملي از جمله مواردي بوده است كه شهيد مطهري جهت ارائه اثرگ
نكـه آن  يعنـى ا ي ،ر ندارديات و رقاء فكرى مردم تأثيات عمومى در حيز به اندازه ادبيچ چيان علوم و فنون هيدر م«

مورد احترامى و  يها تياى و چه شخص ها و امثال سائره ى و چه ضرب المثليها خى و چه دستورالعمليقوم چه تار
  ».هاى ملى داشته باشند و افسانه ها تيچه كتب ادبى و چه اشعار و چه حكا

نشـيني و اثرگـذاري    دل لطافت، زيبـايي، بـه  . باشد يمبيشتر از نثر  مراتب بهايشان همچنين بر اين باورند كه اثر شعر 
  ).343: 17م، ج( كند يممتاز يي هستند كه شعر را نسبت به نثر مها يژگيواز جمله  ها دلعميق آن بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معني ارجـاع از مجموعـه آثـار     ها و حرف م به ي ارجاع از يادداشتامعن ها، حرف ي در ارجاعات به دهي يادداشت   براي رعايت اختصار در ارجاع .1
 .است
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استاد مطهري ذيل بحث امر بـه معـروف و نهـي از    . سازي پيام است هاي عرضه مطلوب پيام، شخصي از ديگر جنبه

يي اثر چنداني ندارد، بلكه بايد يك شخص خاطي را ناظر بـه رفتـار مشخصـش تـذكر داد     گو يكلكه  كنند يممنكر اظهار 
ة عرضدر . باشد يمسازي حائز اهميت  نيز در شخصي ب با نوع مخاطب و سطح فكري آنارائه پيام متناس). 245: 1ي، ج(

، در 1توجه به سطح فهـم و تحصـيالت و زبـان   . يي داردها يژگيوپيام بايد توجه داشت كه مخاطب چه كسي است و چه 
شده است و از انبيا خواسته شده تـا  در دين اسالم نيز به اين نكته توجه خاصي . پيام اثرگذار بسيار حائز اهميت استة ارائ

  ).520: 24م، ج(با زبان مردم و متناسب با سطح فهمشان با آنان سخن بگويند 
شهيد مطهري بـا بيـان اينكـه اكثـر مـردم      . ي پيام نيز در عرضه مطلوب پيام بايستي مورد توجه قرار گيردساز ساده

علمي در موضوعات مختلفي ندارند، بـر ايـن باورنـد كـه     ي منطقي و متفكر نيستند و همچنين بسياري تخصص ها انسان
 فهـم  قابـل ي ارائه و بيان شود و براي تمـامي افـراد   ا سادهمحتواي پيام هر چقدر هم غني و پيچيده باشد، بايستي به نحو 

  ).350: 17م، ج(باشد 
انسان بـه   شيدر جذب و گرا يانفراو ريتأث پيام يباسازيز. باشد هاي ذيل اين عنوان زيباسازي پيام مي از ديگر مؤلفه

ى دوستى و يبايچه به معنى ز(ى يبايبه جمال و ز يشيگرا  است كه در انسان ليدل نيبد ريتأث نيا. و رفتار مدنظر دارد اميپ
ت بودنش از مقوله يكى از جهات آيقرآن،  ).498-496: 3، جم( وجود دارد) نى كه نامش هنر استيآفر ىيبايچه به معنى ز

عنى فصاحت و بالغت يى يباين عوامل جهانى كردن قرآن، عامل زيكى از بزرگتريعنى فصاحت و بالغت است و يى يبايز
  .)213: 2ج م، ( العاده آن است فوق

ة محـدود يك پيام بايستي بارها توجه افـراد را جلـب كنـد و در    . مكرر پيام استة عرضمطلوب، ة ارائيكي از عناصر 
يكـي از   عنـوان  بـه به همين جهـت در ديـن، يـادآوري و تـذكر     . اند در دل و عقل نفوذ كندقرار بگيرد تا بتو ها آنفكري 

از وظـايف انبيـا   . شرط استقرار يك مطلب در ذهن افراد، ارائه چنـدباره و مكـرر آن اسـت   . دستورات مهم تلقي شده است
  ).165: 16جم، (مبلغين دين الهي، تكرار و يادآوري و تذكر به مردم جامعه بوده است عنوان به

بايستي عاري از هر گونه خشونت باشند و در عوض بايسـتي بـا    شوند يممنتقل  مخاطبانيي كه به ها اميپدر نهايت 
. رنـد يپذ يمافراد نسبت به قول لين پذيراترند و سخن با لحن مناسب را اگر غلط هم باشد، . نرمي و لحني آرام ارائه شوند

و  گفتنـد  يمكه پيامبران با لحن نرم و مناسب با مردم سخن  كنند يماين نكته اشاره  شهيد مطهري در بحث تبليغ انبيا به
  ).355: 17م، ج( گفتند يمتكلف و كلمات قلمبه سلمبه با مردم سخن  هرگونههمچنين بدون 

  كارگيري فرستنده پيام مناسب به. 1-1-3
فردي كه نسـبت  . ويژگي فرستنده پيام از منظر شهيد مطهري، تخصص و آگاهي او نسبت به پيام است ترين مهميكي از 

 تر راحتو مردم سخن او را بهتر و  شود يمبه يك پيام تسلط كامل دارد و نسبت به آن متخصص است، مورد اعتماد مردم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي   «: است شده اشاره ميابراه مباركه سوره 4 هيآ در عامل نيا .1 يهـو نْ يشَـاءم لُّ اللَّهفَيض مينَ لَهيبل همانِ قَوسولٍ إِلَّا بِلسنْ رلْنَا مسا أَرمو
 يمكزِيُز الْحالْع وهونْ يشَاء4 ميابراه(م(« 
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ت كه خودش آگاهي كامل از محتـوا و لـوازم پيـام    لذا از منظر شهيد مطهري اولين شرط فرستنده پيام اين اس. رنديپذ يم

 كنند يمي نيز به اين اصل مهم اشاره گر يماددر اين جهت ايشان ذيل بحث علل گرايش به ). 415: 17م، ج(داشته باشد 
  ).557: 1م، ج( است رمتخصصيغي اظهارنظرهاي مردم، زيگر نيدكه يكي از علل 

ستنده پيام موفق، عامل بودن بـه پيـام و مجسـم كـردن آن در وجـود      ويژگي در يك فر ترين مهمشايد بتوان گفت 
شـهيد  . سـخن  صـرفاً در احاديث ذكر شده كه با عمل و رفتار مردم را نسبت به يك پيام دعوت كنيد نه . باشد يمخودش 

 مطهري معتقدند كه صرف عمل كردن فرستنده پيام و محقق كردن پيام در وجود خودش يك دعوت است كـه اثـرش از  
ـ در اين زمينه، معتقدنـد كـه شـرط    ) ع(استاد با اشاره به سيره امام علي ). 255-254: 17 جم، (سخن نيز بيشتر است   ةارائ

: 22جم، (فرماينـد   ايشـان مـي  . شدن فرستنده پيام در عمل به آن پيـام اسـت   قدم ابتد پيش ،يك پيام توسط فرستنده پيام
181 :(  

ست كه من شما را امر كنم به كار يممكن ن«: دنيفرما د و مىنخور است كه قسم مى )ع( على امام از سخنان خود«
ست كه شما را از كار زشـتى نهـى كـنم مگـر     يام و ممكن ن ك را انجام دادهيكى مگر آنكه قبلًا خودم آن عمل نين

  ».ام شده قدم پيشآنكه خودم در ترك آن كار زشت 

. رنـد يپذ يمو بهتر  تر راحتمردم سخنان فرد متواضع را . تواضع است شتنداي مهم فرستنده پيام، ها يژگيواز ديگر 
و مردم ارتباط صـميمي بـا    كردند يمايشان در نهايت تواضع با مردم برخورد . اين نكته در مورد انبيا نيز صادق بوده است

د بايستي قاطع باشد و نسـبت بـه آن   فرستنده پيام همچنين در ارائه و تبليغ پيام خو). 354: 17م، ج( كردند يمآنان برقرار 
نبايد هم شك و ترديدي نداشته باشد و هم ترسي نسبت به ارائه داشته باشد؛ بلكه بايستي با جديت و قاطعيت پيام خـود  

  )166-165: 2م، ج(را عرضه نمايد 
، ايـن اسـت كـه    نديفرما يمي فرستنده پيام مبتني بر آيات قرآن ها يژگيوي كه شهيد مطهري ناظر به ا نكتهآخرين 

پيام خود نبايد هيچ هدف و غرضي جز خيررساني و ارائه پيام كه به نفع فرد اسـت،  ة ارائفرستنده پيام در دعوت و تبليغ و 
  )352: 17 جم، (داشته باشد 

  تسهيل و تقويت عقالنيت. 1-2
از منظر شهيد مطهـري، ديـن اسـالم ارزش    . اند پرداختهذيل بحث تربيت، به پرورش و تربيت عقل  عمدتاًشهيد مطهري 
تقويـت  . عقل قائل شده است و عقالنيت را يكي از اركان شخصيت انساني انسان معرفي نمـوده اسـت  ة قوفراواني براي 
ي هـا  دغدغهو رفتارهاي انسان و مبارزه با جهل، ظن، تعصب و تقليد و امثال ذلك همواره يكي از  ها انتخابعقالنيت در 
كننده جسم و جـان   نكه از چنگال تسلط شهوات تباهيانسان براى ااز منظر شهيد مطهري . اسالم بوده و هستاصلي دين 
شهيد مطهري به ). 778: 23جم، ( روى عقل ندارديت جانب نيدا كند، راهى جز تقويا و آخرت نجات پيمان و دنيو عقل و ا

  .شود كه در ادامه به آن پرداخته مي اند كردهو شرح هاي مختلف ديني جهت تقويت عقالنيت را معرفي كار راهخوبي 
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  ارائه مشاوره تخصصي. 1-2-1

در ) ع(امـام علـي    نمونـه  عنـوان  به .شده است اديعامل رشد عقل و خرد  عنوان بهمشورت با خردمندان  يدر منابع اسالم
قرآن . »1الرجال شاركها فى عقولها ه هلك و من شاوريمن استبد برأ«: نديفرما يمنهج البالغه در اين رابطه  161حكمت 

اين ). 86: 6ي، ج( اند كردهاشاره  كار راهبه اين  »االمر يو شاورهم ف« و »نهميب يو امرهم شور«كريم نيز در آياتي مانند 
ر و بـا آگـاهي بيشـت    ديـ نما يمچراكه فرد را با معلوماتي قطعي مواجه . است كننده كمكجهت تغيير رفتار نيز بسيار  كار راه

  .دينما يمنسبت به موضوع، عقالنيت را بر رفتار حاكم 

  دورانديشي و توجه به نتايج تصميم. 1-2-2
و رفتـار   ميتصـم  كيـ  جيعواقـب و نتـا  ة ارائ كند، يها و رفتارها كمك م در انتخاب تيعقالن تيكه به تقو ياز عوامل يكي

تا بتواند آثار رفتـار در   رديرفتار روشن شود و در معرض فرد قرار گ كي يتمام جوانب مثبت و منف ديراستا با نيدر ا. است
و آن را  نـد ينكته است كه بتواند عاقبـت امـور را بب   نيعقل، هم يكاركردها ترين مهماز . دينما ينيب شيپ يخوب را به ندهيآ

حث عاقبـت امـور را   كرده بود، ب يحتيدرخواست نص امبرياز پ يكه در آن شخص ثيحد كيضمن  يمطهر ديشه. بسنجد
  ). 778: 23جم، (» 2اذا هممت بِامرٍ فَتَدبرْ عاقبتَه« : كنند و اين حديث را ذكر مي كنند يمطرح م

  هيجان زدايي در انتخاب. 1-2-3
هيجـاني  . شهيد مطهري معتقدند تصميمات و رفتارهاي انسان بايستي مبتني بر عقالنيت و منطـق باشـد، نـه احساسـات    

ي را ريـ گ ميتصـم در اين راستا فضا و محيط . كند يم دار خدشهمنطق محوري در انتخاب را  شدت بهكردن فضاي انتخاب 
عامل هيجاني ماننـد انتخـاب سـريع، تصـميم در      هرگونهاز  يريگ ميتصمبه اين معنا كه فضاي . بايد هيجان زدايي نمود

در راستاي هيجـان  ). 779: 23جم، (عاري شود ... حالت عصبانيت، تصميم در حالت جوگير شدن، تصميم به خاطر ترس و
ي عجلـه  ريـ گ ميتصـم ي مناسب و عقالني نبايد در ريگ ميتصمجهت . ي استريگ ميتصمدر  ريتأخزدايي، يكي از اقدامات 

در مقابـل بايسـتي در مـورد تصـميمات و     . دينما يمي، حاكميت منطق را كمرنگ ريگ ميتصم فرايندعجله و تسريع . مودن
شـهيد مطهـري يكـي از علـل     ة گفتـ بـه  ). 778: 23م، ج(نمـود   مـدت  يطـوالن ي را ريگ ميتصم فرايندي مهم، ها انتخاب
ايشان معتقدند كه هـر  . افتادن تصميم طالق است ريتأخآن، همين به  فرايندي ناظر به طالق و طوالني بودن ها يدشوار

  ).276: 19م، ج(ح و مطلوبى است يم به طالق بشود از نظر اسالم عمل صحير اقدام زوج در تصمياقدامى كه سبب تأخ

  آموزش و آگاهي بخشي. 1-3
افـراد نسـبت    شود يمزش و آگاهي منجر آمو. آموزش و تعليم به افراد، جهت انجام يك رفتار مطلوب امري ضروري است

به اينكه كدام رفتارها مناسب و كداميك نامطلوب هستند، شناخت مناسبي پيدا كنند و از مضرات و منافع يك رفتار مطلع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ك شده استيشان شرد، در خرديشه كند، به هالكت رسد و هر كه با مردم مشورت نمايهر كه خودكامگى پ .1
  .نيجه آن را ببيم كارى را گرفتى اول تدبر و تفكر كن و عاقبت و نتيهرگاه تصم .2
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علمي ة اندوختاول، كسب ة درجدر اهميت آموزش بايستي اشاره كرد كه الزمه منطقي و عقاليي شدن يك فرد در . شوند

: 30م، ج( باشـد  يمـ ، فلذا آموزش و آگاهي بخشي از منظر اسالم يك ركن رشد )779: 23م، ج( باشد يمري و سرمايه فك
  . عمل استة با اين نگاه، علم ارزش مقدمي دارد و مقدم). 42

. گري اسـت وجو جست، فراهم نمودن بستر كند يميي كه به آموزش و آگاهي كمك ها روشذيل اين راهبرد يكي از 
و تحقيق و سؤال و شك و تالش براي رسيدن به يك واقعيـت و حقيقـت، منـع     وجو جستافراد را از  گاه چيهدين اسالم 

منجر كه به عقالنيت و تفكر بيشتر را اسالم هر اقدامي . نكرده است؛ بلكه برعكس به اين موارد امر و تشويق كرده است
  ).371: 24جم، (كرده است  دييتأ ،شود

 عوامل گرايشي. 2

ي براي بروز ا كننده نييتعدر وجود انسان عامل  ها شيگرا. باشد يم ها شيگراي تغيير رفتار، تغيير از طريق ها روشر از ديگ
از ) 1. (اسـت  ريپـذ  امكانكلي از دو طريق  طور بهو تحريك آن  ها شيگرااز منظر شهيد مطهري مديريت . باشند يمرفتار 

  .شود ها پرداخته ميكار راهدر ادامه به شرح هر يك از اين . ها مشوقي ريكارگ بهاز طريق ) 2(طريق مديريت احساسات و 

  مديريت احساسات. 2-1
شهيد مطهري معتقدند كه عالوه بر ترغيب افراد به نحو عقاليي، بايد جهـت انجـام يـك رفتـار احساسـات افـراد را نيـز        

افـراد،  ة انسان است؛ لذا مديريت گريه و خند به تعبير استاد خنده و گريه مظهر شديدترين حاالت احساسي. تحريك نمود
بدين جهت براي رسيدن به اوج تحريك احساسات در فرد بايسـتي فـرد را   . در مديريت احساسات افراد نقش بسزايي دارد

 هـا  هيگركه پشتوانه اين تحريك احساسات و  دهند يمالبته شهيد مطهري تذكر . نسبت به موضوع يا بخندانيم يا بگريانيم
 يدر اين راستا ايشان احساساتي بودن واقعه كربال را از عوامل موفقيت و بقـا ). 478: 17م، ج(ستي منطق و عقل باشد باي

ن را در اعماق جان مـردم  يهاست كه نهضت امام حس هين گريا«: فرمايند ي كه ميطور به دانند يم) ع(نهضت امام حسين 
  ).474: 24جم، ( كردند يم ديتأكاحساسي اين واقعه ة جنبتقويت و معتقدند كه معصومين نيز خود به » .كند فرو مى

مناسبي براي مديريت احساسات افراد  كار راهخدمت بالعوض نيز ة عالوه بر تحريك احساسات، احسان نمودن و ارائ
يـل  فردي كه ديگري را دوسـت داشـته باشـد، ما   . چراكه نمود بيروني و رفتاريِ محبت كردن، احسان نمودن است. است

در ايـن راسـتا   ). 463: 11جي، (ي مختلف به او احسان و خدمت كند و در حق او بذل و بخشـش نمايـد   ها بهانهاست به 
در ايران، همين خدمت بالعـوض آنـان بـه مـردم      استاد بر اين باورند كه يكي از عوامل گرايش مردم به مبلغين مسيحي

 با اين كـار  و بودمارستان يمدرسه و ب تأسيس كارى كه كردند يناول ،ران آمدنديحى كه به اين مسيمبلغبوده است، چراكه 
  ).250: 10ي، ج( ادگار گذاشتندين را از خود به يرين خاطره شيبهتر

  ها كارگيري مشوق به. 2-2
، سـازوكار انگيـزه بخشـي و    شـود  يمـ و منجر به تغيير رفتار  دهد يمي انسان را تغيير ها شيگرااز ديگر سازوكارهايي كه 

در . بـه دو نـوع مـالي و غيرمـالي تقسـيم نمـود       تـوان  يمـ را  ها مشوقي كلي، بند دستهدر يك . هاست مشوقي ريكارگ هب
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م، (اسـتاد  ة ديـ عقبـه  . با استفاده از پرداخت پول و اعطاي جوايز مالي فرد را ترغيب نمـود  شود يمي مالي، سعي ها مشوق

  ):495: 3 ج
نكـه  يش دارد براى ايانسان به پول گرا. به حكم آنكه منفعت و سود است ش دارديارى از امور گرايانسان به بس« 

 .لى عالى اسـت ين خيا. تواند حوائج مادى او را رفع كند اى است كه مى لهيعنى وسيپول براى انسان منفعت است، 
كه آن را نيكند براى ا دا مىيش پيزى گرايعنى انسان به چياست، » خود محورى«ش انسان به منفعت، همان يگرا

  ».اتشيجذب كند به خود براى ادامه و بقاى ح

امـا در كنـار   . از كارايي خـوبي برخـوردار باشـند    ها مشوقاين نوع  شود يملذا گرايش مردم به منفعت و سود، سبب 
چراكـه برخـي   . توجه شـود  بخش زهيانگيكي از عوامل مهمِ  عنوان بهي غيرمالي نيز ها مشوقي مالي، بايستي به ها مشوق

شهيد مطهري عالوه بر گـرايش افـراد بـه منفعـت، بـه      . شود ينمپول برطرف ة واسطي انسان تنها به ها شيگرانيازها و 
 كننـد  يماشاره  -باشند كه خير عقلي مي-» خير و فضيلت«تحت عنوان گرايش به  ها انساني ها شيگراي ديگر از ا دسته

ي فردي مانند گرايش بـه نظـم و انضـباط، گـرايش بـه      ها شيگراايشان . كه توجه به آن جهت تشويق افراد الزامي است
... هاي اجتماعي مانند گرايش به تعاون، ايثار، احسان و نيكوكاري، فداكاري و تسلط بر نفس، گرايش به شجاعت و گرايش

، گـرايش بـه   هـا  شيگـرا  تـرين  مهـم ي غيرمالي، يكـي از  ها شيگرا ذيل). 496: 3م، ج( كنند يمرا ذيل اين گرايش ذكر 
افراد به دنبال رفتارهايي هستند كه با انجام آن مـورد احتـرام و تكـريم ديگـران قـرار      . است نفس عزتاحساس كرامت و 

ق و به عقيده شهيد مطهري آن چيزي كه بيش از همه چيز در اصالح اخـال . گيرند و عزت نفس آنان حفظ و تقويت شود
كرامـت  ). 560: 22جم، (، كرامت و عزت نفـس اسـت   شود يماست و محور اخالق اسالمي شمرده  رگذاريتأثرفتار انسان 

العاده نفيس بيابد و همه رذايـل   منزله گوهري عالي و تابلويي فوق را به	انسان جوهر ذات خود	است كهنفس به معني اين 
ي فـوق و تشـويق   ها شيگراتوجه به ). 286: 11ي، ج( ء نفيس جلوه كند يها بر اين ش ها و شكست منزله نقص اخالقي به

  .دهد يميي، افراد را نسبت به انجام رفتارهاي مطلوب سوق ها شيگراافراد مبتني بر چنين 
هاي مالي و غيرمالي جهت تغيير رفتار از دو ابزار مهم تبشير و انذار نيـز يـاد شـده     در ادبيات ديني مضاف بر مشوق

 شـروع اگر بخواهيد فرزندتان به مدرسه بـرود،   مثالًتشويق است؛ ة بشير به معناي مژده و اميدواري دادن و از مقولت. است
ك يـ ن كـار تحر يـ ل و رغبت او بـراى ا يتا م كنيدذكر  دارد براى بچه جى را كه مدرسه رفتن دارديد و نتايد آثار و فوايكن 

عواقـب  براي رفتن فرزندتان بـه مدرسـه،    مثالًاما انذار به معناي ترساندن و اعالم خطر نسبت به يك رفتار است؛ . بشود
در واقـع  . شـود  ن و چنـان مـى  يسواد بماند، بعد چن د كه اگر انسان مدرسه نرود و بىيكن خطرناك مدرسه نرفتن را ذكر مى

: 16جم، (رانـد   كشد و انذار حكم سائق را، يعني فـرد را از پشـت سـر مـي     تبشير حكم قائد را دارد، يعني فرد را از جلو مي
لـذا ايـن    ؛)155: 16جم، (هستند گر يكدير و انذار مقرون به يشه در قرآن تبشيهميكي از نكات مهم اين است كه ). 154

  .دو ابزار بايستي توأمان با يكديگر به كار روند

  عوامل كنشي. 3
و در ساحت گرايشي نيز مايل است آن را انجام دهد، اما  داند يمبينشي يك رفتار را درست گاهي اوقات انسان در ساحت 
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پردازيم كه بتواند اين شكاف را  سازوكارهايي مية ارائدر اين بخش به . شود ينمدر ساحت كنشي موفق به انجام آن رفتار 

  .نمايد تر سادهست كه انجام رفتار را لذا مراد از سازوكارهاي ناظر به عوامل كنشي، سازوكارهايي ا. پر كند

 پذير كردن امكان. 3-1

پذير كردن، تدريجي نمـودن مداخلـه، ارائـه جـايگزين و      كارگيري سازوكارهايي مانند دسترس پذير كردن، به مراد از امكان
  .شود سازي رفتار است كه در ادامه شرح داده مي ساده

. ي امكانات و مقـدمات انجـام يـك رفتـار اسـت     ريپذ دسترس، كند يميكي از مواردي كه به انجام يك رفتار كمك 
و علت تغيير رفتار مسـلمانان را فـراهم    زنند يمشهيد مطهري ناظر به اين سازوكار، مثال نابودي كشور آندلس اسالمي را 

نازي و دلربايي خواري و همچنين ط هاي شراب ها و بوستان بودن امكانات و وسايل عياشي اعم از باغ ريپذ دسترسبودن و 
ي استعمار براي تصرف كشورهاي اسـالمي  ها رنگينايشان همچنين اين سازوكار را از . كنند يمها ذكر  دختران در خيابان

. استاد معتقدند كه دين اسالم از اين سازوكار جهت مقابله با عقايد باطل نيز اسـتفاده كـرده اسـت   ). 404 :3ج م،( دانند يم
گذارنـد، بايـد ميـزان     كـه سـموم را از دسـترس دور مـي     همـان طـور   نـد يفرما يمـ ب ضـالل  ايشان ناظر به موضوع كتـ 

 ).251: 10جي، (ي مردم به كتب ضالل را نيز كاهش داد و از بين برد ريپذ دسترس

استاد مطهري معتقدند كـه تربيـت و   . پذير كردن يك رفتار، تغيير تدريجي يك رفتار است هاي امكانكار راهاز ديگر 
فتاري كه پيامبر اسالم در مردم به وجود آوردند، به صورت تدريجي و در طي چندين سال بوده است و دفعي نبوده تغيير ر
جاً در روح يت اسـالمى را تـدر  يـ م و تربيتعل ند وقدم جلو آورد به ، قدمندشان كرد ، متفقّهندم دادياى را تعل مبر طبقهپيا. است

كه ورود اسالم به ايران و پـذيرش   كنند يماد مطهري با بررسي تاريخي نيز بيان است). 598: 6م، ج(ند نفوذ داد ياران خود
  :به صورت تدريجي بوده است كامالًآن در ميان ايرانيان و تغيير افكار و عقايد 

ش يران بـر كـ  يـ اسـى ا يهاى استقالل س جاً و مخصوصاً در دورهياند و اسالم تدر رفتهيجاً اسالم را پذيان تدريرانيا«
  )102: 14م، ج(» .زرتشتى غلبه كرده است

 اگر براي رفتار. يكي ديگر از سازوكارهاي مناسب براي ترك يك رفتار و ايجاد يك رفتار جديد، ارائه جايگزين است
فراوانـي رفتـار    احتمال  بهباشد،  بخش لذتنامطلوب، رفتار جايگزيني تعريف شود كه به همان ميزان براي فرد خوشايند و 

  ):245: 10ي، ج( پردازند يمي مختلفي به شرح اين سازوكار ها مثالشهيد مطهري با . دهد يمتغيير  خود را
حه به مجلس بردن يم كردن و اليتنها با تحر ـ  ا شرابيا قمار ياك يخصوص تر همثالً ب ـ  با فساد  مبارزه  تيجمع«

كشت خشخاش، راه ترك كردن و قـرص و  دن و منع يعالوه بر قانون و منع كش ها ياكيبراى تر .شود يدرست نم
الـت  يك وقـت در روزنامـه خوانـدم كـه در ا    يـ داسـتانى  . ن منع شراب و قمـار يمارستان الزم است، همچنيدوا و ب

هاست  حاال ما سال... اند به قمار در مجالس شبانه  عادت كرده ها زنك وقتى متوجه شدند كه يكا ياى آمريالدلفيف
فعـالً در وضـع حاضـر    . سـت يالبته ممكن ن ؛م ولى با زور وعظ و خطابهيريها را بگ زنكردن  بتيم جلو غيخواه مى

هـا سـرگرمى    حتمـاً اگـر زن  . نى وجود نـدارد يبت و خبرچيكار كه سرگرمى ندارند راهى جز غيك عده زن بيبراى 
وقت مواعظ ما  بت داشته باشند، آنير از غيهنرى و ذوقى و علمى در داخل خانه داشته باشند و موضوع صحبتى غ

  ».كند بهتر اثر مى
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پردازنـد   جايگزين به مسئله روابط نامشروع دختر و پسر و افراط در مسائل جنسي مية شهيد مطهري در رابطه با ارائ

حال اگر افراد به هر دليلـي موفـق نشـدند ازدواج دائـم     . و معتقدند كه اصل اولي جهت حل اين مسئله، ازدواج دائم است
ايشان بر اين باورند كه رها كردن جوانان تحت عنـوان  . جايگزين معرفي كرده است عنوان بهدواج موقت را كنند، اسالم از

 تواند ينم» كمونيسم جنسي«ي ريگ شكلو توصيه به تحمل و رياضت يا رها كردن آنان به حال خود و » رهبانيت موقت«
: 19م، ج(ج دائم نكردن، روي آوردن به ازدواج موقت است جايگزين ازدوا حل راهاين مسئله را حل كند؛ لذا در اين شرايط 

  ).65و  64
ي دين اسالم، حتـي االمكـان سـاده كـردن     ها يژگيوسازي رفتار بايستي گفت كه يكي از  در رابطه با سازوكار ساده

ت وضـع نكـرده   اسالم با در نظر گرفتن ضعف انسان و طاقت كم افراد، تكاليف فوق طاق. باشد يمرفتارها  تكاليف ديني و
و در تنگنـا واقـع شـدن گـردد، آن      قهيتوأم با مض يفيلهر جا كه انجام تكاست، بلكه تكاليف ديني راحت العمل هستند و 

م، ( 1شريعت سمحه سهله يـاد شـده اسـت    عنوان بهاسالم ) ص(در تعابير ديني، از قول پيامبر اكرم  .شود يم يملغ فيتكل
يريـد اللّـه أن   «، »هـا  اليكَلّف اللّه نَفساً إالّ وسـع «ي عبارتي مانند ريكارگ بههمچنين خداوند در قرآن با ). 241: 2ج: 19ج

دستور به تـيمم  . كرده است ديتأكبه آسان بودن تكاليف ديني » يريداللّه بِكم اليسرَ و اليريد بِكم العسرَ«و » يخَفّف عنكُم
ه هنگام نبود آب يا مريضي، دستور به شكسته خواندن نماز و روزه نگرفتن به هنگـام سـفر، نشسـته يـا حتـي خوابيـده       ب

 -161: 16م، ج(ي رفتـار در مواقـع مختلـف اسـت     ساز سادهخواندن نماز به هنگام بيماري سخت تنها بخشي از مصاديق 
162.(  

رفتار و شرايط انجام آن كمك بزرگي به انجام و تغيير يك ي ساز سادهكه  طور  همانشهيد مطهري معتقد است كه 
و شرايط ازدواج و طالق كاربرد  فرايندايشان با ذكر . است مؤثري نيز در ترك يك رفتار دشوار ساز، سازوكار كند يمرفتار 

ايد، بـه همـان ميـزان    ايشان، هر چقدر اسالم سعي نموده شرايط ازدواج را ساده نمة ديعقبه . كند يماين سازوكار را بيان 
  ):276-273: 19جم، ( نديفرما يمايشان در اين رابطه . تالش كرده است تا شرايط طالق دشوار باشد

ط و مقرراتـى  ياسالم عمداً براى طالق شرا. كند زى كه مرد را از طالق منصرف كند استقبال مىياسالم از هر چ«
كى از امورى يبه هر حال ....گردد ر افتادن طالق و غالباً موجب انصراف از طالق مىيقرار داده كه طبعاً موجب تأخ

اسـالم  . حى عمل بشـود ين است اگر به صورت صحيگردد لزوم حضور عدل كه موجب انصراف مردان از طالق مى
ر يجبـات تـأخ  خواسته است عمالً مو را نمىين را شرط ندانسته است زيمان است حضور عدليبراى ازدواج كه آغاز پ

 ...ن را شـرط دانسـته اسـت   يان كار است حضور عـدل ينكه پايرى را فراهم كند، ولى براى طالق با ايافتادن كار خ
ن اسالم در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طالق قـرار  يهمچن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال پيش بيايد كه با فرض آسان و سهل بودن تكاليف ديني، پس چرا اعمالي ماننـد حـج و جهـاد ايـن     ؤشايد س ،اين بحث شدن مطرح البته با .1
حصول و ظهور بسـياري از كمـاالت انسـاني،     ةمطهري با التفات به اين نكته، معتقدند كه الزمهمه همراه با سختي و مشقت هستند؟ شهيد 

ارى از كماالت است كه جز در مواجهـه بـا   يوي به حكم قانون و ناموس خلقت، بس ةبه عقيد. استه ها و تزاحم ها، دشواري مواجهه با سختي
شـدن بـا   رو  روبـه دان مبارزه و پنجه نرم كردن با حوادث، جـز در  يسخت، جز در مهاى  ها و اصطكاك جه تصادميد، جز در نتيها و شدا يسخت
 ). 751: 23، ج1384مطهري، (شود  ا و مصائب حاصل نمىيبال
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م به طـالق بشـود از نظـر اسـالم     ير اقدام زوج در تصميسبب تأخن است كه هر اقدامى كه يغرض ا. ..داده است،
  ».ح و مطلوبى استيعمل صح

  تكرار رفتار و ايجاد عادت. 3-2
، ايجـاد عـادت   كنـد  يمكنش كمك  تر راحتكردن انجام رفتار، سازوكار ديگري كه به تسهيل و انجام  ريپذ امكاندر كنار 

كه در اثر تكـرار و تمـرين    دانند يمي ا ملكهشهيد مطهري همانند ديگر انديشمندان مسلمان قبل از خود، عادت را . است
ل يت انسـان را عـادات تشـك   يو بر اين باورند كـه قسـمت اعظـم شخصـ    ) 447: 22م، ج( رديگ يمپيوسته در نفس شكل 

و  داننـد  يمعادت و تكيه بر ايجاد عادات مثبت را امري مهم و ضروري ة قولمايشان پرداختن به ). 36: 13ي، ج (دهد  مى
ي كـاري زنـدگي   هـا  برنامهو عادت و تربيت بر اراده و » العادة طبيعة ثانية«به قول قدما  اوالًكه  دانند يمعلت آن را اين 

انسـان در عمـل بيشـتر از اينكـه     قدرت اجراي دستورات عقل در عمل، به دست عادات است و  اًيثانانسان حكومت دارد، 
حائز اهميت اين است كه شهيد مطهـري  ة نكت. باشد يمتحت فرمان عقل و ادراك باشد، تحت فرمان احساسات و عادات 

بد است يا بد و خـوب دارد، مالكـي    مطلقاًايشان در مورد اينكه آيا عادت . دانند ينمهر عادتي را به صرف عادت بودن بد 
لذا عـاداتي  ). 40و  39: ي( دانند يمعقل و اراده ة قووبي و بدي عادت را منوط به قوي يا ضعيف كردن و خ دهند يمارائه 

دانند و عاداتي را كه در آن عقل و اراده همچنان  شود را عادات انفعالي و مذموم مي كه در آن عقل و اراده كنار گذاشته مي
  ).734و  733: 22م، ج. (دانند يمحاكميت دارند، عادات فعال و ممدوح 

ي ترك عادت منفي را عهد با خود و اعـالم  ها راههاي ايجاد يا تغيير عادت، استاد مطهري يكي از كار راهدر رابطه با 
  ):41: 13ي، ج( نديفرما يمو  كنند يمكردن آن نزد عموم معرفي 

م خود را اعـالم  يم، تصميگرفتم الزم ين است كه پس از آنكه تصميم بهتر ايم عادت زشتى را براندازياگر بخواه«
  ».تر شود م تا تعهد ما قطعىيكن

كـه افـراد    كنند يم، فلذا پيشنهاد دانند يمايشان در باب ايجاد يا ترك عادت دشوارترين مرحله را، همان ابتداي كار 
بـاقي مسـير بـرايش    اگر انسان در ابتداي تغيير عادت صبر و تحمل كنـد،  . ي بر روي ابتداي كار داشته باشندا ژهيوتمركز 
 كننـد  يماستاد همچنين جهت تقويت اراده و مقهور نشدن در برابر عادات انفعالي پيشنهاد ). 197: 11ي، ج( شود يمآسان 

در نهايت انجام ). 42: 13ي، ج(هواي نفس خود بايد انجام دهند  برخالفكه انسان هر روز حداقل يك عمل ولو كوچك 
، همان طور كه روزه چنـين خاصـيتي   كند يمبه ايجاد عادت و ملكه در فرد كمك شاياني مكرر رفتار طبق يك برنامه نيز 

  ): 205: 14ي، ج( نديفرما يمگرفتن چنين نگاهي  در نظري اسالم با ها برنامهاستاد با اشاره به . دارد
ع شده، مثل نماز در همه سال و همه عمر و روزه در سـى  يدر اسالم بعضى از عبادات به صورت تكرار منظم تشر«

توجـه   هـا  آند به جنبه تكـرار مـنظم   يبا مخصوصاً  عبادات گونه نيادر ). مثالًبه خالف حج (گر يكديروز پشت سر 
كند كـه   دا مىيرو و مهارت پيشود، آمادگى و ن روح انسان مثل بدن انسان با ورزش و تكرار عمل عوض مى.  داشت
اگـر  . شـود  رومندتر مـى ياگر كسى سى روز منظماً ورزش كند حتماً عضالتش محكم و ن. ميا گفته  ئله عادتدر مس

  ».شود دا مىيالجمله مهارتى در او پ راندازى كند باالخره فىيا تيقى و يا موسين مشق خط و يكسى سى روز تمر
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  عوامل اجتماعي. 4
، هنجارهـاي حـاكم بـر    هـا  تشكل، ها گروهاز طرفي افراد ديگر، . عوامل اجتماعي نقش بسيار پررنگي در رفتار انسان دارد

همگي در تعيين نوع رفتار ما اثرگذارند؛ از سويي ديگر مقررات اسالمي، ماهيتي اجتمـاعي  ... ي اجتماعي وها ارزشجامعه، 
ذيـل ايـن عامـل    ). 242: 2م، ج(ي اجتماعي توجه و اشاره شـده اسـت   ها جنبهمقررات نيز به  نيتر يفرددارند و حتي در 

ي، اسـتفاده از  نشـين  هـم ي مرجـع، الگوسـازي، اثـر    هـا  گـروه اسـتفاده از  : از اند عبارتكه  شود يمچندين سازوكار معرفي 
  .شود خته ميدر ادامه به شرح و توضيح هر يك از اين سازوكارها پردا. هنجارهاي اجتماعي و انجام جمعي عمل

  هاي مرجع مديريت خواص و گروه. 4-1
ة زيـ مم. ي در تغييـر رفتـار عمـوم دارنـد    ا برجسـته مردم دارند و نقش ة عامي مرجع اثرگذاري بااليي بر ها گروهخواص و 

ا يـ ق ا ذوياى از نظر عقل  العاده توانند با استفاده از قدرت خارق كه مي هاست آنرگذاري يخواص نسبت به عوام، قدرت تأث
: 2م، ج (ا از نظـر نظـامى جلـو ببرنـد     يـ اسى يا از نظر سيا از نظر اخالقى ياي را از نظر علمى و فنى  اراده و ابتكار، جامعه

ها براي اثرگذاري بر رفتار عموم مردم اهميـت   دهي مناسب آن و مديريت و جهت تمركز بر خواص). 614: 13؛ م، ج 491
باطـل  ة جبهـ ايشان با اشاره به تـالش يزيـد و   . پردازند يمشهيد مطهري با ذكر دو مثال به اهميت خواص . فراواني دارد

  ):422: 17م، ج ( نديفرما يم جهت تغيير افكار و رفتار مردم
ا الاقل بـدون آنكـه اعتقـادات موجـود مـردم را      يپشتوانه فكرى و اعتقادى   كي  بدون  توانست د نمىيزي  دستگاه«

زه، گـور پـدر   يند سرها سرِ نين قدر احمق بودند كه بگويا ها آند يال نكنيخ. ه كرده باشد كارش را انجام بدهديتوج
ها بودند تـا فكـر    شهيافكار و اندك سلسله ي يبلكه در هر حال در مقام اغفال افكار مردم و القا! مردم و افكارشان

ك عـده مـردم مـذهبى    يان يالبته در م. طور باشد نيد همين وضع است و بايمردم قانع بشود كه وضع موجود بهتر
فكر مردم تا بـه   يكنند؟ براى اغنا ح قاضى استمداد مىيچرا از شر. د آن فكر رنگ و صورت مذهبى داشته باشديبا

  ».فكر مردم رنگ بدهند و دادند

  :كه كنند يماسالم و فلسفه قيام حسيني اشاره  ياز سويي به تالش ائمه براي احيا
نى تذكر داده شـود و در  يام حسيكردند فلسفه ق ه مىين و امام باقر و امام صادق و امام كاظم توصيالعابد نيامام ز«

ر چتـر  يـ ز كه ي، شاعران)243: 25 ج م،(ها به وجود آمدند  ها و دعبل خزاعى تيمانند كم يها، شاعران هين توصياثر ا
هـا بـر    عباس كردند و چه ه و از بنىيام اى از بنى ، چه انتقادهاى گزندهالسالم هيعلن يحس  دان اماميه ساالر شهيمرث
  ).339: 25م، ج(» .آوردند ها آنسر 

  الگوسازي. 4-2
افراد الگو كسـاني هسـتند كـه    . لوب استيكي از سازوكارهاي مورد استفاده دين و قرآن معرفي الگوي انسان كامل و مط

شهيد مطهري با بيان . متصف به رفتار مطلوب هستند و صفات، افكار و رفتارهاي مطلوب در وجودشان نهادينه شده است
و علت اهميت و ضرورت وجـود   دانند يم، معرفي افراد الگو را امري ضروري )57: 13 ي، ج(اينكه بشر به طبع مقلد است 

  .)836: 15م، ج( دهند يمتوضيح » قانون محاكات«گو را با و انتخاب ال
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ن يـ نكـه انسـان ا  يعنـى ا يم، ينـام  د مـى يـ ن و تقليزى است كه ما آن را حس تلقين چيهم» محاكات«مقصود از «

ق به او بدهد، مثل او يخواهد خودش را تطب ند، مىيب ك حالتى را مىيگر يك انسان ديت را دارد كه وقتى در يخاص
خواهد خـودش را   وسته مىيشناسد پ وقتى او را به عظمت مى. باشد، خصوصاً اگر او را به عظمت بشناسدخواهد  مى

  ».ه او كنديخواهد خودش را شب هر طورى كه او هست مى. مثل او قرار بدهد

يـا  ي و تحقق يـك عقيـده   ا مشاهدهسازوكار الگوسازي در واقع سازوكاري است كه تغيير رفتار را از طريق يادگيري 
ي ده جهتي راهنمايي و ها راهشهيد مطهري الگوسازي را يكي از . سازد يميك گرايش و در قالب عمل نه سخن، ممكن 

 قـدم  پـيش گـر راه  يكى راه گفتن و نوشـتن و د ي: ى بشر دو راه استيت و راهنمايبراى هداكه  نديفرما يمو  دانند يمبشر 
استاد بر اين باورند خود كساني كه جهت تغيير رفتار ). 181: 22جم، ( دشدن اثر ندار قدم پيششدن، و هرگز گفتن به قدر 

نيز بايستي ملبس به رفتار مطلوب باشد و به مثابه يك الگو، خود افرادي صالح و عامل به رفتارهاي نيكو  كنند يممداخله 
ذا استاد يكي از شرايط آمرين به ل). 253: 17م، ج( دهد ينمقرار  ريتأثباشند، چراكه هيچ چيزي بشر را بيش از عمل تحت 

الگو مطـرح   عنوان بهافرادي كه در جامعه ). 234و  233: 17م، ج( دانند يممعروف را نيز همين عامل بودن به اوامر ديني 
اين افراد بايستي محبوبيت كافي داشته باشند و يـا  . ، همواره مورد توجه مردم هستندرنديگ يميا مورد اقبال قرار  شوند يم

. دهـد  يمـ ي افراد نسبت به الگو را افزايش ريرپذيتأثايجاد محبوبيت آثار بسيار مثبتي دارد و . ي، محبوب شوندفرايندطي 
  ):264: 16جم، ( كنند يمدم اشاره ي به اهميت رابطه حبي و محبوب بودن افراد الگو نزد مرخوب بهشهيد مطهري 

محبـت  . ديشود كه محب به شكل محبوب درآ راند و قدرت آن سبب مى محبت به سوى مشابهت و مشاكلت مى«
م برقى است كه از وجود محبوب به محـب وصـل گـردد و صـفات محبـوب را بـه وى منتقـل سـازد، و         يمانند س

  ».ت اساسى داردينجاست كه انتخاب محبوب اهميا

  كارگيري هنجارهاي اجتماعي به. 4-3
ة پشـتوان هنجارهـا از   اوالًاما بايد توجه داشت كه . ي در رفتار و تغيير آن داردا العاده فوقسازوكار هنجارهاي اجتماعي، اثر 

وارد ايـن  لذا در برخي مـ . افراد نيز با حفظ عقالنيت و اراده خود از اين هنجارها پيروي كنند اًيثانعقالني برخوردار باشند و 
در ايـن   .كننـد  يمـ در برخي موارد از پيروي بي چون و چراي عرف و هنجارها و عادات اجتمـاعي انتقـاد    دييتأسازوكار را 

  ):490: 6ي، ج(فرمايند  رابطه ايشان با طرح موضوع تقليد و نقد آن مي

مى است كه در قـرآن از  يقد ى و اجدادى و بقا بر روشيت از عرف و عادت قومى و سنن آبايتقليد به معناى تبع« 
ر بـودن و محكـوم   يدار نبـودن و اسـ  يـ د مولود از دست دادن تعقل و بين گونه تقليا. د شده استياد و تنقياد يآن ز

  ».بودن عقل است رمستقليغبودن و 

افـراد در   ايشان با اشاره ضمني به اينكـه . پردازند يمي از هنجارها ا گلهدر آثار ديگر خود نيز به مذمت و نقد پيروي 
مثـال اسـتاد بـا طـرح      عنوان به. يي شودها دهيپدكه انسان نبايد اسير چنين  معتقدنداجتماعي هستند،  دييتأجمع به دنبال 

فرمايند انسان نبايـد تحـت تـأثر     پردازند و مي موضوع اثرپذيري انسان از تمسخر و بيان و رفتار ديگران، به مذمت آن مي
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شهيد مطهـري  . ، منطق خود را كنار بگذارد)61: 7ي، ج(يا مد و عرف و عادات اجتماعي ) 686: 26م، ج(تمسخر ديگران 

د يـ هـا نبا  و معتقدنـد مثـل امـروزي    كنند يممثبت عرف و رسوم و عادات اجتماعي و هنجارها نيز اشاره ة جنبدر مقابل به 
زى كـه منطـق دارد   يـ بـا هـر چ   بلكه بايد گفت كه من! من با هرچه سنت است مخالفم: شكن بود و گفت جهت سنت بى

لذا بايستي تقليد و پيـروي از هنجارهـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر      ). 612: 23م، ج(موافق و با هرچه كه منطق ندارد مخالفم 
  .باشد يم دييتأعقالنيت و اراده باشد؛ در اين صورت است كه مورد 

  انجام جمعي عمل. 4-4
  هيتوص مثالً. دين اسالم اين است كه دستور به انجام جمعي بسياري از رفتارها و تكاليف داده استة برجستي ها يژگيواز 

يـا دعـاي جمعـي در    . نماز به جماعت خوانده شود و ثواب بسياري براي آن ذكر شـده اسـت  ة وعداست كه هر پنج  شده
يا در نمازهاي جمعه، عيد فطر و . رسد يمبت روايات بسيار سفارش شده است و نقل شده كه سريعتر از دعاي فردي به اجا

انجام جمعي عمل باعـث  . حاكي از اهتمام اسالم به انجام جمعي اعمال است ها نياة هم. عيد قربان نماز فردي معنا ندارد
يـب  انجام جمعي عمل، به انجام رفتار و ديگر رفتارها ترغة واسطروح جمعي در ميان افراد تقويت شود و افراد به  شود يم

   ):161: 21م، ج( كنند يمبيان  گونه نياانجام جمعي عمل را ة فلسفشهيد مطهري . شوند
ت و يـ ن است كـه مـردم در آن حـالى كـه حالـت روحان     ياسالم كه گفته است نماز با جماعت خوانده شود براى ا«

اند اگر نمـاز را بـه    گفتهنكه يا. دگى كننديگر رسيكديفتد و به اوضاع يگر بيكديت است، چشمشان به صورت يمعنو
كند، در قضـاى   تر مى گر مهربانيكدين است كه شما را به يشود، براى ا اد مىين مقدار ثوابش زيد ايجماعت بخوان

مغـز  . اى است كه مغزى در آن نهفته است عنى نماز را به جماعت خواندن، پوستهيكند؛  تر مى گر ساعىيكديج يحوا
  ».است گرانيد  بودن به سرنوشت مند آن، عواطف اجتماعى و عالقه

  ينشين هماثر  .4-5
هـاي فـرد، اثـر فراوانـي بـر روي رفتـار        نشـين  هـم . ي اسـت نشين هماز ديگر سازوكارهاي اجتماعي، استفاده از قدرت اثر 

ة واسـط در اين سازوكار، افـراد بـه   . شده است ديتأك؛ فلذا در دين به انتخاب درست دوست و همسر و همكاران گذارند يم
را  نشـين  همشهيد مطهري اثر . رنديگ يمقرار  نشين همرفتارهاي فرد  ريتأثتحت  كامالً، دهد يميادگيري اجتماعي كه رخ 

  ):267: 16 جم، (و معتقدند  دانند يمبسيار بيشتر از صرف آگاهي افزايي 
مؤثر افتاده است، خواندن كان و ارادت و محبت آنان در روح يتجربه نشان داده است كه آن اندازه كه مصاحبت ن«

  ».صدها جلد كتاب اخالقى مؤثر نبوده است

جهـت تغييـر رفتـار يـاد      مـؤثر يك سازوكار بسـيار   عنوان بهنيز  ي با افراد نيك و صالحنشين همايشان از معاشرت و 
  ):934: 22ج م،( نديفرما يمو  كنند يم

مـا در  . كان اسـت ياست، معاشرت با صالحان و ن ت به آن توجه شدهيگر از عواملى كه براى اصالح و تربيكى دي«
هم در جهت مثبت و هم در جهت منفى، كـه  » ر مجالستيمجالست و تأث«م تحت عنوان يمتون اسالمى بابى دار
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ك امـرى اسـت كـه    يـ ن يالعاده دارد، و ا العاده دارد و مجالست بدان آثار سوء فوق ك فوقيمجالست صالحان آثار ن

خواهـد بـا كسـى     عنى انسان هرچه بخواهد به اصطالح درِ دل خودش را ببندد و وقتى كه مىير است؛ يناپذ اجتناب
  ».رديپذ ش اثر مىيرد، باز كم و بيچنان ضبط كند كه از او اثرى نگ معاشرت كند خودش را آن

  عوامل محيطي. 5
 تـوان  يمـ يير و طراحي مناسب محـيط  از آنجا كه محيط فيزيكي، جغرافيا و معماري در رفتار انسان اثر بسزايي دارد، با تغ

از اصالح محـيط و ايجـاد محـيط     و اد شده استيط اجتماعى اهتمام زيدر اسالم به اصالح مح. رفتار را تنظيم و تغيير داد
: 22جم، (ياد شـده اسـت   » امر به معروف و نهي از منكر«يكي از وظايف و فرايض اسالمي تحت مفهوم  عنوان بهمساعد 

  .شود محيطي به دو سازوكار نمادسازي و مانع زدايي پرداخته مي ذيل عامل). 436

  نمادسازي. 5-1
 شود يمي براي تغيير انسان از ظاهر به باطن است، چراكه بر اثر ارتباط فرد با نماد، الجرم معنا نيز منتقل ا وهيشنمادسازي 

سوي فضاي مثبت يا منفي  پس از مدتي، انسان را به توانند نمادها ميبنابراين . كند يمرفتار و بينش فرد تغيير  جيتدر بهو 
در ادبيات . »1من تَشَبه بِقَومٍ فَهو منهم«: نديفرما يمپيامبر اكرم  مثالًاين نگاه در احاديث نيز اشاره شده است؛ . سوق دهند

در  نمادهـا و شـعائر   اه مهـم جايگـ  شهيد مطهري با اشـاره بـه  . ديني، نمادهاي ديني با تعبير شعائر اسالمي ياد شده است
  ):44: 6ي، ج( نديفرما يم آنان در تغيير رفتار عامه مردمة برجستعامه و نقش  فرهنگ

ست، بلكه جهت دادن و هدف يراندن نيتوان گفت حكمت دستورهاى شعارى تنها زنده نگه داشتن در مقابل م مى«
ر گلى كه در اثر آب دادن و دفـع آفـت و   يعنى شاداب نگه داشتن، نظيزنده نگه داشتن . مشخص كردن هم هست

  ».شود قوت دادن شاداب نگه داشته مى

  مانع زدايي. 5-2
سازوكار مانع زدايي از آن جهت اهميت دارد كه با كاهش موانع رفتار مطلوب، امكان بروز رفتارهـاي مطلـوب افـزايش و    

ضرت موسي و فتنه سامري به اين سـازوكار  شهيد مطهري ضمن ذكر داستان ح. شود يمامكان انحراف و فساد نيز كمتر 
نكه گوساله يغ و به كار بردن منطق راجع به اين بردن فتنه تنها به تبليموسى بعد از فتنه سامرى، براى از ب. كنند اشاره مي

را سـاختند و او   ت مىيبود مردم از وهم خود براى او شخص را تا گوساله سر جا مىيت پرستش ندارد قناعت نكرد، زيصالح
ه يـ ظَلْت علَ يإِلهِك الَّذ  و انْظُرْ إِلى«: ختيا ريآن را آتش زد و خاكسترش را به در ها آندند و لهذا در جلو چشم يپرست مى

رِّقَنَّهفاً لَنُحعاك  ثُم  فَنَّهلَنَنْس  فاً  مِيالْ  يفاز  ها آند و وجود شو ختهيفرورهاي اجتماعى از كعبه اجتماع  بتد يدر اجتماع با. »نَس
يدي و عملي امر به معروف و نهي از منكر نيز بـه ايـن موضـوع    ة مرتباستاد ذيل ). 178و  177: 13ي، ج(ن برده شود يب

). 256: 10ي، ج(شكسـتن آالت معصـيت    مـثالً كه يكي از اقدامات از بين بردن موانع رفتار مطلوب است؛  كنند يماشاره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بود خواهداز جمله آنان  كنند،قومى  هيشب را شخود كسهر . 1
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امكانات براي انجـام   كه يمادامو معتقدند  دانند ينمايشان صرف متقاعد كردن و آموزش به افراد را براي تغيير رفتار كافي 

  ). 436: 26م، ج(ي ندارد ا دهيفارفتار نامطلوب وجود داشته باشد و موانع برطرف نشده باشند، سخنراني و توصيه 

  عوامل ساختاري. 6
بر رفتار انسان، ساختارها، قواعد، نظامـات، تشـكالت و نهادهـاي جامعـه      رگذاريتأثاز عوامل از منظر شهيد مطهري يكي 

، داننـد  ينمـ اي خود، صرف وجود زعماي صالح را جهت اصالح و تغيير رفتـار كـافي    استاد با نگاه اصالت جامعه. باشند يم
ذيل اين عامل بـه سـازوكارهاي   ). 486: 24م، ج( باورند كه ساختارها نيز اهميت دارند و بايستي اصالح شوند بلكه بر اين

  .گذاري اشاره خواهد شد اقتدار و قاعده

  ابزار اقتدار. 6-1
ي براي تغيير رفتار ضروري و اسالم نيز از آن غفلت نكـرده اسـت، ابـزار قـانون و     ا جامعهاز ديگر سازوكارهايي كه در هر 

رو معتقد است و هر دو را ياسالم براى اصالح جامعه به دو نطهري شهيد مة ديعقبه . باشد يممجازات و اجبار و ممنوعيت 
مان و امر بـه  يت و ايم و تربيمجازات در طول تعل). 338: 28جم، ( روى زوريروى اندرز و هم نيداند، هم ن قابل استفاده مى

به هر حـال  . رديمجازات صورت بگد يبا ،د واقع نشدنديباشند ولى اگر مف ها مانع وقوع مى آن. معروف و نهى از منكر است
به عبارتي جهت انجـام رفتارهـاي   ). 58و  57: 7ي، ج( د وجود داشته باشديت بايمان و تربيعامل ترس، عالوه بر عامل ا

، بلكه اجبار و مجازات و قانون نيز الزم است و طيفـي از  كند ينممطلوب، صرف تعليم و تربيت و اقناع افراد جامعه كفايت 
  . شوند يماز اين طريق اصالح  صرفاًجامعه 

مثال  عنوان به. اجتماعي باشد تواند يمبدني نيست، بلكه برخي اوقات  صرفاًاستاد مطهري بر اين باورند كه مجازات 
 كنـد  يمهم بر اين باورند اسالم براي فردي كه زني عفيف را به زنا مت» اًو ال تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبد«ة ايشان با استناد به آي

اثبات كند، مجازات بدني تعيين نكرده بلكه با ملغي كردن شهادت فرد تـا آخـر عمـر، اعتبـار اجتمـاعي او را       تواند ينماما 
توسط مـردم   عمدتاًيكي ديگر از انواع مجازات كه ). 397: 26جم، (كرده و مجازاتي اجتماعي اعمال نموده است  دار خدشه

اگر افكار عمومي فردي را تحت فشار قرار دهنـد و اظهـار مـذمت كننـد،     . از مجرمين استبايد صورت بگيرد، اظهار تنفر 
  ).312و  311: 3ي، ج( شود يمشرايط براي تغيير رفتار فرد فراهم 

  گذاري قاعده. 6-2
افـراد بـر اسـاس آن كنشـگري      شـود  يمقواعد، ساختارها، نظامات و بستر كنش نقش فراواني در رفتار افراد دارد و منجر 

  ):487: 24م، ج( نديفرما يمشهيد مطهري با اشاره به اثر اين عامل در قالب يك مثال . داشته باشند

ك شـهر اسـت   يـ هـاى   ها و خانه و كوچه ها ابانيخالت و نظامات اجتماعى نسبت به افراد اجتماع به منزله يتشك«
كشـى و   ابـان يهـر شـهرى بـه هـر نحـو كـه خ      . كنند حركت مى اى كه در آن شهر هيل نقلينسبت به مردم و وسا

هـا و از   كوچـه  و البالى همـان كوچـه پـس    ها ابانيخوخم همان  چيسازى شده باشد مردم شهر مجبورند از پ كوچه
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و همـان   هـا  ابـان يخان همان ين است كه در ميحداكثر آزادى عمل مردم آن شهر ا. ها حركت كنند همان چهارراه

 ».تر و باصفاتر است انتخاب كنند زهيا پاكيتر  ا خلوتيكتر يم كه نزدها هركدا كوچه

  .رفتار افراد را تعيين كند و تغيير دهد تواند يمي و طراحي بستر كنش مناسب گذار ي، قاعدهگذار استيسدر مقام 

  مدل نهايي
تغيير رفتار عموم از منظر شهيد توان مدل زير را براي سازوكارهاي  قبل، مي بخشدر نهايت با توجه به شرح مضامين در 

باشند، تحت تـأثير   مطابق مدل زير سه ساحت بينش، گرايش و كنش انسان كه ذيل عوامل فردي مي. مطهري ارائه نمود
سازوكارهاي تغيير رفتار عموم نيز ذيل اين عوامل . رفتار انسان هستندة كنند نييتععوامل اجتماعي، محيطي و ساختاري و 

   .اند شدهبندي  دسته
  

 
  مدل نهايي سازوكارهاي تغيير رفتار از منظر شهيد مطهري. 2ل شك
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  گيري ي و نتيجهبند جمع
توانسـته   كـم، ة نـ يبـا وجـود هز   يعمـوم  يگـذار  يمش در عرصه خط ديجد يكردهاياز رو يكي عنوان به يرفتار يمش خط

غفلت  ديجد كرديرو نياز ا ايان در سراسر دنگذار يمش خط. رفتار عموم داشته باشد رييجهت تغ يمناسب ييو كارا ياثربخش
 زيـ ن يمشـ  خـط  يدسته از ابزارها نياز ا يسنت ينموده و در كنار ابزارها يساز ادهيمراكز تلنگر،آن را پ سينداشته و با تأس
دارند بر انتخاب و رفتـار افـراد    يسع يو اجتماع يطياعم از مح يرونيبر عوامل ب ديتلنگر با تأك يابزارها. اند استفاده نموده

همانند هـر   زين كرديرو نيا عتاًيطب. دهند رييتغ نششانيعمده در ذهن و ب رييداشته باشند و رفتار افراد را بدون تغ ياثرگذار
  .رديمدنظر قرار گ يستيكه با باشد يم ينقاط مثبت و منف يدارا يا دهيپد

مشي رفتاري و شرح ابزارهاي سنتي بـا الگـوي عقاليـي و ابزارهـاي      خطدر اين مقاله ضمن بررسي اجمالي ادبيات 
 عنـوان  بـه تغيير رفتار، به سازوكارهاي تغييـر رفتـار عمـوم از منظـر شـهيد مطهـري       ة رفتاري با الگوي بافتاري در عرص

ل نهـايي  انديشمندي اسالمي پرداخته شد و با بررسي و تحليل تمامي آثار شهيد مطهري به روش تحليـل مضـمون، مـد   
مطابق ديدگاه شهيد مطهري، دين اسالم نگاه جامعي به بحث تغيير رفتار دارد . سازوكارهاي تغيير رفتار عموم تهيه گرديد

و سازوكارهاي مختلفي در تمامي ساحات انسان اعم از بينش، گرايش و كنش و نيز در تمامي سـطوح فـردي، اجتمـاعي،    
اين بحث در نوع نگاه اسالم به رشد انسان است كه آن را تعالي يافتن متوازن ة ريش. محيطي و ساختاري ارائه كرده است

يكي از وجوه تمايز نگاه اسالمي با نگاه غربي در » نگري جامع«لذا ويژگي . داند تمام ابعاد و ساحات انساني به نحو تام مي
نگـري، اسـالم راهبردهـاي     ويژگـي جـامع  با عنايت به . هاي پژوهش گوياي آن بوده است باب تغيير رفتار است كه يافته

كـارگيري عوامـل اجتمـاعي، اصـالح محـيط و اسـتفاده از        مختلفي شامل تقويت بينش، تقويت گرايش، تقويت كنش، به
  . عوامل ساختاري جهت تغيير رفتار ارائه كرده است

در كنـار راهبـرد   . ود داردرفتار وج رييتغ يبرا »تقويت كنش«و » تقويت بينش«از منظري دو رويكرد و راهبرد كلي 
 يكه اثرگذار يگري، راهبرد د)كنشتغيير  ← شيگراتغيير  ← تغيير بينش ريمس(و حركت به سمت كنش  نشيب تيتقو

 ← شيگـرا تغييـر   ← تغييـر كـنش  ( نشيكنش و حركت به سمت ب تيدارد و معموالً مغفول است، راهبرد تقو يفراوان

و رفع موانـع   يساحت به بسترساز نيدر ا شود، يم ديتأك نشيساحت ب تياول بر تقواگر در راهبرد . باشد يم) تغيير بينش
دارد، متأسفانه تاكنون در نظـام   يشتريب يمردم اثرگذارة عام يراهبرد مخصوصاً برا نيا. گردد يانجام كنش توجه م يبرا

توجـه بـه كـنش و    . رديـ رار گان قـ گـذار  يمشـ  مورد توجه خط شياز پ شيب يستيمورد غفلت بوده و با ياسالم يجمهور
 يدارد و موضـوع  تيـ اهم كـرد يتحقـق آن در هـر دو رو   يبرا يو اجتماع يساختار ،يطيمح يو بسترساز يگذار هيسرما

مايل بـه انجـام   داشتند و  يآگاه يبه رفتار مطلوب يجهت است كه اگر افراد نيآن در راهبرد اول از ا تياهم. است ياتيح
را محقق  شانيها ها و خواسته دانسته توانند يتر م و راحت شوند يبا موانع انجام رفتار مواجه نم يبسترساز ني، با ااشندب آن

مطلـوب   يهـا  شيو گـرا  هـا  نشيـ ب يافراد بـرا  تيو ظرف يآمادگ جاديبر كنش، منجر به ا ديتأك زيدر راهبرد دوم ن. كنند
اشاره دارنـد؛ از   يبر كنش و بسترساز يگذار هيسرماراهبرد و  نيا تيآثار خود به اهم يجا يدر جا يرمطه ديشه. شود يم

و منطق به خـرج داد   ريتدب يستياكتفا كرد بلكه با حتيبه صرف پند و نص ديباورند در امربه معروف نبا نيبر ا نكهيجمله ا
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 نيـ د عنوان بهاز اسالم  يريو به تعب دانند يرا عمل م ياسالم تيو ترب ميتعل گاه هيتك نياتخاذ كرد و همچن يعمل ريو تداب
  . كنند يم اديعمل 

نمايند، در مقايسه با ساير  نتايج اين تحقيق نشان داد كه الگويي كه شهيد مطهري از متن معارف ديني استخراج مي
ي رفتـاري،  هـا  نشيـ بتـيم  ( EASTاين الگو در مقايسه با رويكردهايي مانند چـارچوب . الگوها از جامعيت برخوردار است

رفتار انسان توجه، سـاختار بـاور، انتخـاب و    ة جنبكه ابزارهايي براي تغيير در چهار  ABCDو يا چارچوب ) 9-42: 2014
هاي مبتني بر تغييـر در بيـنش بـراي        ، به روش)114-90: 2019سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، (نمايد اراده ارائه مي

در مقاله از آنجا كه تقويت بينش و انديشه را در مـتن الگـوي خـود    رويكرد ارائه شده . رسيدن به رفتار مطلوب توجه دارد
تر بوده و ضعف ناشي از انتقادهاي طرح شده  هاي رفتاري كامل بينشة هاي مختلف ارائه شده در عرص دارد نسبت به مدل

ارائه شده نسبت به  از سوي ديگر الگوي. را ندارد) مبني بر تضعيف عقالنيت و فكر بشري(ها  مربوط به اين دسته از مدل
ها و يـا اسـتفاده از    كه تغيير رفتار در انديشه اسالمي را در تغيير در بينش) 1397(ساير تحقيقاتي مانند اعرابي و همكاران 

بينند، پا فراتر گذشته و با نوعي نگاه جامع، ابزارهاي مبتني بر اولويت تغييـر كـنش را در منظومـه فكـر      اوامر و نواهي مي
  .كنار تقويت بينش معرفي نموده استاسالمي در 

  ان عموميگذار مشي پيشنهاد عملياتي براي خط
آگاهي بخشي و اقناعي را طي كند و سطح بينشي مردم به ضـرورت و   فرايندحكومت اسالمي جهت تغيير رفتار ابتدا بايد 

سپس بايستي شرايط خارجي را به نحوي طراحي نمايد كه افراد بتوانند رفتـار مـدنظر را بـه    . انجام يك رفتار را ارتقا دهد
ان حكومـت  گـذار  اسـت تواننـد بـه سي   هاي رفتاري و ابزار تلنگر در دو عرصه مـي  در اين راستا بينش. سهولت انجام دهند
  :اسالمي كمك كنند

تـر،   شوند يك خط مشـي بـراي مـردم راحـت     مي ي رفتاري منجرها بينش: ي دولتها اثربخش سياستة عرض .1
 ؛تر به نظر رسند پذيرفتنيتر و  تر، جذابپذير فهم

ت و ساختار شوند باف مي ي رفتاري سببها ابزارهاي تلنگر و بينش: بسترسازي سلبي و ايجابي براي انجام رفتار .2
 . ان افزايش يابدگذار و محيط بيروني به نحوي طراحي شوند كه احتمال بروز رفتار مدنظر سياست

مردم اثرگذاري فراواني دارد؛ اما متأسفانه تاكنون در نظام جمهور اسـالمي مـورد   ة خاص براي عام طور بهمورد دوم 
تر اسـت و   ها براي مردم ملموس از آنجاكه كنش. قرار گيردان گذار مشي غفلت بوده و بايستي بيش از پيش مورد توجه خط

هـاي   اند و جهت تغييـر فرهنـگ و رفتـار و انتخـاب     گذاري كرده ها نيز بر آن سرمايه گيرند، غربي راحتي با آن ارتباط مي به
مـوم تـوجهي   ان بر محيط و ساختارها جهت تغييـر رفتـار ع  گذار مشي لذا ضروري است كه خط. كنند مردم بر آن تكيه مي

هاي مطلوب اسالمي و توحيدي را از وظايف  مضاعف نمايند و بسترسازي محيطي، ساختاري و اجتماعي براي انجام كنش
 .اصلي حكومت اسالمي بدانند

  :گردد هاي آتي پيشنهاد مي هاي اين پژوهش، موضوعات زير براي پژوهش همچنين بر اساس يافته
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اي،  خامنـه  اهللا تيـ آعالمه طباطبايي، (واكاوي سازوكارهاي تغيير رفتار عموم از منظر ساير انديشمندان اسالمي  .1

  ؛...)شهيد صدر، امام خميني و
  ؛بررسي تطبيقي نظريه معماري انتخاب و نظريه تربيت اسالمي از منظر شهيد مطهري .2
  ؛نظريه معماري انتخاببررسي فقهي مشروعيت تك تك سازوكارهاي رويكرد رفتاري و  .3
  .ارزش محوري اجتماع در تغيير رفتار عموم عنوان بهبررسي نقش عدالت اجتماعي  .4

  منابع
 .58-51، )20(160، معرفت. السالم هميمعصومان عل رهيو اصالح رفتار در س ريياصول تغ). 1390( محمد حسن ،يريدهش يميابراه

 ينه اتيرفتار مخاطبان عصر نزول در آ رييتغ در ميقرآن كر يتيترب وةيش). 1397(رضا  ياحمد؛ نجف يناصح عل ن؛يغالمحس ياعراب
 .116-65، )2(4، يقير تطبيتفس يپژوهشها. نيقيفر دگاهياز ربا از د

مطالعـات قـدرت   . ميدر قرآن كـر  ياجتماع راتييتغ تيرينرم افزارانه مد يها مؤلفه). 1391(جعفر  ،يوسفي امك؛يس ،يچوكام يباقر
   .44-27، )2(7 نرم،

 ،يحكومـت اسـالم  . ينـ يدر دولت د يفرهنگ يگذار استيس). 1394. (يمهد ديس ،يعبداهللا؛ الوان ،يتوكل ن؛يفرد، محمد حس يباقر
75)20( ،173-206. 

  22-1؛ )8(15 ،يپژوهش نامه علو). ع(يامام عل ياصالح يها وهيش يها يژگيها و و روش). 1396( يچلونگر، محمد عل

عليرضـا  (. مفـاهيم و كاربردهـا  ـ   گـذاري عمـومي   مشـي  هاي رفتاري در خـط  گذاري رفتاري؛ بينش مشي خط). 1400(روگري، كاي 
 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران. )، مترجمانسازيان، ميكائيل نوروزي و مهدي اكبري چيت

                  .182-147، )19(127، و بودجه يزير برنامه. يعموم يرگذا استيو س ياقتصاد رفتار). 1393( ثميم ،يرامي و فرهاد رهبر،

 .194-159، )7(20 كوثر معارف،. يرفتار در اسالم و روان شناس رييتغ). 1390(صداقت، محمد عارف 

 يروشـ  :نيمضمون و شبكه مضام لي، تحل)1390(زاده، محمد  خيابوالحسن، ش ،يهيفق د،يمحمدسع ،يميحسن، تسل ،يجعفر يعابد
 .198-151 ،)2(5 ،يراهبرد تيريمد شهياند ،يفيك يها موجود در داده يالگوها نييتب يساده و كارآمد برا

 .انتشارات صدرا: تهران. 1ج. ي استاد مطهريها يادداشت). 1378(مطهري، مرتضي 

  .انتشارات صدرا: تهران. 3ج. ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1379( يمرتض ،يمطهر

  .انتشارات صدرا: تهران. 6ج .ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1381( يمرتض ،يمطهر

  .انتشارات صدرا: تهران. 7ج .ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1381( يمرتض ،يمطهر

  .انتشارات صدرا: تهران. 10ج. ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1385( يمرتض ،يمطهر

  .انتشارات صدرا: تهران .11ج. ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1386( يمرتض ،يمطهر

 .انتشارات صدرا: تهران. 13ج. ياستاد مطهر يها ادداشتي). 1393( يمرتض ،يمطهر
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، 25، 24، 23، 22، 21، 19، 17، 16، 15، 14، 13، 3، 2، 1 لـدهاي ج. يمطهـر  ديمجموعه آثار استاد شه). 1384( يمرتض ،يمطهر

  .الكترونيكية نسخ صدرا انتشارات :تهران. 30، 28، 26

 يكنفرانس حكمران نياول. يعموم يگذار استيدر س يكاربست علوم رفتار). 1396( ، اميرمحمدتهمتن ؛ي، امينميكر ؛ي، زهراموسو
 .يعموم يگذار استيو س

 يانقالب فرهنگ يعال يشورا: تهران .رفتار رييتغ يها استيبر س يدرآمد ).1395( رضايعل ،يسينف

گذاري تغيير رفتار در ايـران   تلنگر براي ايران؛ مطالعات موردي سياست). 1400( طهماسبينفيسي، عليرضا؛ محسن اشعاري و سعيد 
 .مليكان: تهران .و جهان
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