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بررسی

اعالم حوزه هاي جديد برگزاري و همچنين تمديد مهلت نام نويسي در دهمين آزمون
 سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا - سامفاي دانشگاهي( سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ــورخ1401/09/12 ــهم ــاراطالعی ــروانتش پی
دهمیــن  در نویســي نــام خصــوص در
آزمــونســنجشاســتانداردمهارتهــاي
ــا ــال1401وب ــامفا(س ــي)س ــانفارس زب
ــاي ــکاريه ــزهم ــالممرک ــهاع ــهب توج
ــات ــوم،تحقیق ــيوزارتعل ــيبینالملل علم
کــه ميرســاند اطــالع بــه فنــاوري، و
قبلــي برگــزاري بــرحوزههــاي عــالوه
تعییــنشــدهدراطالعیــهمــورخ1401/9/12
)در آزمــونمذکــور ثبتنــام، وســامانه
آمــار رســیدن حدنصــاب بــه صــورت
ــاي ــده(درحوزهه ــامکنن ــانثبتن داوطلب

ــد. ــدش ــزارخواه ــزبرگ ــلنی ذی

ــه  ــد ب ــاي جدی ــوزه ه ــالم ح ــه اع ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــراي آن  ــتر ب ــهیالت بیش ــودن تس ــم نم ــور فراه منظ
دســته از متقاضیانــي کــه تاکنــون بــراي نــام نویســي 
ــاذ  ــي اتخ ــد، ترتیب ــدام ننموده ان ــون اق ــن آزم در ای
گردیــده اســت کــه بتواننــد تــاروزجمعــهمــورخ
در  نویســي خــود  نــام  بــه  نســبت   1401/09/25
آزمــون یــاد شــده اقــدام نماینــد. متقاضیــان ضــرورت 
ــس از  ــده و پ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــه در مهل دارد ک
مطالعــه دقیــق اطالعیــه مــورخ 1401/09/12 و فراهم 
ــه درگاه  ــاز، ب ــورد نی ــات م ــدارک و اطالع ــودن م نم
ــه  ــبت ب ــه و نس ــازمان مراجع ــن س ــاني ای ــالع رس اط

ــد. ــدام نماین ــور اق ــون مذک ــي در آزم نام نویس
ــود را  ــام خ ــت ن ــاًل ثب ــه قب ــی ک ــن، متقاضیان در ضم

تکمیــل و کدرهگیــری ثبــت نــام دریافــت نمــوده انــد، 
نیــز مــی تواننــد، در صــورت تمایــل، تــا تاریــخ فــوق،
ــی ــتنام ــاتثب ــشاطالع ــهویرای ــبتب نس

خــود اقــدام نماینــد.

حوزه هاي جديد برگزاري آزمون:
الــف( داخــلکشــور: 1- شــهر همــدان - دانشــگاه 
ــم  ــگاه حکی ــبزوار - دانش ــهر س ــینا 2- ش ــي س بوعل

ســبزواری
ب(خارجکشور: 1- ترکیه – آنکارا

2- گرجستان - تفلیس 

روابطعمومیسازمانسنجشآموزشکشور

روش ساختن نمرات تراز در آزمون ها
روزافـزون توفیـق آرزوي ضمـن
بـرايداوطلبـانمحتـرم،درایـن
شـمارهبـهروشسـاختننمـرات
آزمونهـای امتحانـي دروس تـراز
اولیـه درکارنامـه کـه مختلـف
داوطلبـاندرجميشـود،پرداختـه

. د ميشـو
دروس  ماهیـت  در  تفـاوت  علـت  بـه 
امتحانـي، اعـم از عمومي یـا اختصاصي، 
نمرات خـام بـا همدیگر همانند نیسـتند؛ 
بـه  عبـارت  دیگـر، کسـب دو نمره خـام 
یکسـان )یـا کسـب دو درصـد یکسـان( 
سراسـري،  آزمـون  مختلـف  دروس  در 
نیسـت؛  مقایسـه  قابـل   یکدیگـر  بـا 
از  اسـتفاده  بـا  نمي تـوان  نتیجـه،  در 
نمرات خـام دروس مختلـف، افـراد را بـا 
یکدیگـر مقایسـه کـرد؛ لذا بحـث تبدیل 
مطـرح  تـراز  نمـرات  بـه  نمرات خـام 
از  اسـتفاده  بـا  امـر  ایـن  کـه  مي  شـود 
روش هـاي آماري انجـام مي گیـرد. براي 
تعییـن نمـره تـراز، تمامـي نمـرات خام 
داوطلبـان حاضـر در جلسـه در هر گروه 
آزمایشـي و هـر درس، مـورد نیاز اسـت؛ 
بـه  درس،  هـر  نمـرات  روی  از  سـپس 
ترتیـب نزولی، فراوانی نمـرات و  فراوانی 

تجمعـی  فراوانـی  مقادیـر  و  تجمعـی 
نسـبی زیرسـطح منحنـی تابـع چگالـی 
احتمـال توزیـع نرمـال، نمـره تـراز براي 
هـر درس، در هـر گـروه به  صـورت مجزا 
بـه عبـارت دیگـر،  محاسـبه می گـردد؛ 
خـام  نمـرات  فراوانـی  توزیـع  از  جـدا 
داوطلبـان در هـر درس، نمـودار توزیـع 
فراوانـی نمـرات تـراز دروس، نهایتـاً بـه 
صـورت نمـودار توزیـع نرمال اسـتاندارد 
)زنگـی شـکل( خواهـد شـد؛ بنابرایـن، 

یافتـن نمـره تـراز دروس )اعـم از دروس 
عمومـي و اختصاصـي( از سـوی داوطلب 
یـا هر فـرد یـا مؤسسـه اي، جز سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور، کـه اطالعـات 
کل شـرکت کنندگان را در اختیـار دارد، 
متأسـفانه  ولـی  نیسـت؛  امکان پذیـر 
برخـی از داوطلبـان،  بـه  ویـژه در آزمون 
دروغ   ادعـای  خاطـر  بـه  سراسـری، 
آموزشـگاه های کنکـور مبنـی بـر اطـالع 
پذیرفته شـدگان   تـراز  نمـرات  از  دقیـق 

پرداخـت  متحمـل  گذشـته،  سـال های 
انتخـاب  زمـان  هزینه هـای سـنگین در 
بـا  کـه  امیدواریـم  می شـوند.  رشـته 
هوشـیاری روز افـزون داوطلبـان، شـاهد 

باشـیم. مـوارد  این گونـه  کاهـش 
 در خاتمـه، بـر خـود الزم می دانـم کـه 
از همـکاران محتـرم دفتـر طـرح و آمـار  
معاونت فنی و آماری سـازمان سـنجش، 
بـرای راهنمایی هـای ارزنده شـان در این 

زمینـه، تشـکر نمایم.

مژگاناحتشامحسینی



امامخمینی)ره(:علمنوراست،ولیدردلسیاهوقلبفاسد،دامنهظلمتوسیاهیراگستردهترمیسازد.شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 10

امام خمینی )ره(: علم نور است، ولی در دل سیاه و قلب فاسد، دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد.شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 10

تحلیل

مهدیاکبری

تحلیل روان شناختی بر 

معنا درمانگری وجودی 

داوطلبان آزمون رسارسی

 ویکتور فرانکل در سال 1905 در وین اتریش به  دنیا آمد. 
او در دوران دبیرستان، مشتاقانه آراء فیلسوفان طبیعی را 
مطالعه و در سخنرانی های مربوط به روان شناسی عمومی 
شرکت می کرد. در همین دوره او با روان کاوی آشنا شد.  
فرانکل در 16 سالگی مکاتباتش را با فروید آغاز کرد و یکی 
از دست نوشته هایش را در حیطۀ روان کاوی برای او فرستاد 
بین المللی  بعد در نشریۀ  این دست نوشته، سه سال  که 
روان کاوی چاپ شد. فرانکل یک سال بعد، فروید را مالقات 
کرد، اما به مرور زمان، گرایش های نظری اش به آراء آلفرد 
آدلر نزدیک تر شده بود. ویکتور فرانکل در جنگ جهانی 
دوم، زمانی که یهودیان و کمونیست ها از سوی حکومت 
نازی در اتریش، روانه اردوگاه های کار اجباری می شدند، 

خواهر، همسر و خانواده اش را به خاطر کشته شدن در یکی 
از این اردوگاه ها از دست داد. ویکتور جزو تنها بازماندگان 
اقوام خود بود و برای این زنده ماندن، معنای بزرگی یافت 
که سزاوارش بوده است. ویکتور در کتاب خاطرات خود و در 
کتاب »انسان در جست وجوی معنا« بارها تأکید می کند 
او  ماندن  زنده  انگیزه  بازنویسی کتاب »معنادرمانی«  که 
بود. این کتاب را که در مورد نظریه اش دربارۀ معناجویی و 
معنادرمانی بود، در زمان دستگیری وی در اردوگاه به همراه 
همۀ لباس هایش از او گرفتند. وی با این نظریه توانست 
خود را در بدترین شرایط اردوگاه حفظ کند و نجات یابد؛ 
در واقع نظریۀ خود را خودش تجربه کرد و می توان گفت 
که این نظریه از بوتۀ آزمایش توسط خود او گذشته  است. 

او در کتاب انسان در جست وجوی معنا، می نویسد: »ما که 
از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه، یا هر آنچه که شما 
نامش می نهید، از این اردوگاه ها بازگشته ایم، خوب می دانیم 

که بهترین های ما زنده نماندند که برگردند.«
وجود،  اصالت  )پیروان  اگزیستانسیالیست  فرانکل، 
هستی گرا( بود. او واژۀ »هستی نژندی«را در مورد اختالل 
عاطفی ابداع کرد و اختالل عاطفی را حاصل عدم توانایی 
فرد در یافتن معنا برای زندگی می دانست. به نظر فرانکل، 
غریزه ها 1ـ  است:  چیز  سه  از  رهایی  معنای  به  آزادی 
نظریۀ  زمینۀ  در  محیط.  3ـ  عادت ها   و  خوی ها  2ـ 
انگیزه ای  آدمی  در  که  است  معتقد  فرانکل  شخصیت، 
بنیادی وجود دارد و آن »ارادۀ معطوف به معنا«ست. مکتب 
روان شناسی معنادرمانی، که ویکتور فرانکل بنا نهاد، امروزه 
یکی از مکاتب مطرح روان شناسی در جهان است. اختالف 
فرانکل با فروید در این بود که  فروید در روان نژندی را 
حاصل سرکوبی کشش های غریزی می داند که فراخود به 
خود و در نتیجه به نهاد تحمیل کرده است؛ در حالی که 
فرانکل این را کافی نمی داند و تعارضات روانی را تنها دلیل 
روان نژندی نمی شمارد. اختالف فرانکل با آدلر هم در این 
بود که آلفرد آدلر، روان نژندی را نتیجۀ محدودیت »من« 
در برابر حس مسؤولیت بیان می کند. روان شناسی فردی 
اما  انگیزۀ »تالش برای برتری« سخن می گوید،  از  آدلر، 
فرانکل انسان بودن را »آگاه بودن« و »مسؤول بودن« و در 
جست وجوی معنایی برای زندگی بودن می داند و در واقع 

دو مکتب فرویدی و آدلری را مکمل هم می شمارد.1
خاستگاه لغوی معنادرمانی یا معنادرمانی، به واژۀ یونانی 
کلمه،  یا  واژه  معنای  به  لوگوس  می گردد.  باز  لوگوس 
ارادۀ پروردگار یا معناست، اما رساترین معادل آن، معنا 
می باشد)logo=meaning(؛ بر این اساس و بنا به گفته 
از  »درمان  از:  است  عبارت  معنادرمانی  فرانکل،  ویکتور 
رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا« یا »روان درمانی 

متمرکز بر معنا.« 
این نظریه، به لحاظ فلسفی، ریشه در اگزیستانسیالیسم و 
پدیدارشناسی، و به لحاظ روان شناختی، ریشه در روان کاوی 
و روان شناسی فردی، و به لحاظ معنوی، ریشه در تعهدی 
که  موجودی  همچون  دارد؛  انسان  وجود  به  تمام  و  تام 
به طرز تقلیل ناپذیری معنوی است و بر سه پیش فرض 

اساسی استوار است:
الف( زندگی در هر شرایطی دارای معناست؛

ب( انسان ارادۀ معطوف به معنا دارد و این اراده به نیاز مدام 
انسان به جست وجو، نه برای خویشتن، بلکه برای معنایی 

که به هستی منظور می بخشد، ارتباط می یابد؛
ج( انسان تحت هر شرایطی از این آزادی بهره مند است 
که ارادۀ معطوف به معنا را به ظهور رساند و معنایی بیابد.

فلسفه ای از زندگی  که در آن فرد برای وجود و حیاتش 
مسؤولیت دارد و به یک  رشته از ارزش ها نائل آید و برای 
رنج بردنش معنایی پیدا کند؛ بنابراین، اصل معنادرمانی، 
نیروی  اولین  و  در  زندگی،  معنایی  جستن  برای  تالش 

محرکه و انگیزۀ هر فرد است. 2
فلسفی  روان شناختی  نظام  یک  را  درمانی  معنا  برخی 

امروزهازروشمعنادرمانی)Logotherapy(برایکمکبهمعنادادنبهزندگیافراداستفاده
میشود.اینروشدرمانی،بهآنانکمکمیکندتامعنایحوادثزندگیرادریابندوبانگرش
سازندهبهآناتفاقنگاهکنند.ایننظریۀرواندرمانی،بهافرادمیآموزدکهگردوغبارعینک
خودرابزدایند،تکانیبهخوددهندوبدانندکهبهجایامکانات،میتوانندواقعیترادراختیار
گیرند؛واقعیاتیکهمحتوایآن،عشقومحبتیاستکهبهدردهاورنجهاورزیدهمیشود؛
بهداوطلبانآزمون مقاله این باشند. مادستاوردیداشته برای باید رنجهاوسختیهاییکه
سراسریکمکمیکندتابتواننددررویاپردازیوتفکراتخود،معنایوجودیوحرفهایرا
بیابند.سؤالمهمدرمعنادرمانیایناست:دوستداریدکهآیندگان،شمارابهچهویژگیهاو

دستاوردهاییبهیادآورندوقراراستکهچهچیزیبهدنیااضافهکنید؟



شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401 حضرت امام علی)ع(: بزرگترین تهیدستی، کم خردی و نادانی است.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

شماره 1305  دوشنبه 21 آذر 1401 حضرت امام علی)ع(: بزرگترین تهیدستی، کم خردی و نادانی است.

11هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

تحلیل

به رغم سوگ  تا  بیماران کمک می کند  به  می دانند که 
در  بلکه  نکنند،  تمرکز  رفته ها  دست  از  بر  امیدی،  نا   و 
جست وجوی معنا  باشند؛ در نتیجه، زندگی از نگاه معنا 
درمانی، تحت هر شرایطی معنادار است و افراد با اراده ای 
معطوف به معنا انگیخته می شوند و انسان  دارای ارادۀ آزاد 
است. آموزۀ معنا درمانی آن است که این ما نیستیم که 
از  که  است  زندگی  این  بلکه  چرا،  می پرسیم  زندگی  از 
رهگذر گوش دادن برای درک  ژرف معنای لحظه، پاسخ 
می دهد. انتخاب های ما بر اساس ارزش  هاست و با ندای 
وجدان هدایت می شود. معنا درمانی بر توانا ساختن بیماران 
برای  غلبه بر مثلث غم انگیز زندگی، یعنی درد،گناه و رنج، 
تمرکز می کند.  در مجموع، معنا درمانی با چهار پیام زیر به 

 انسان ها در جهت معنایابی کمک می کند: 

ما معنوی هستیم: این بعد، نوشداروی معنا درمانی 
است. قدرت  مبارزه جویی روح انسان در اینجا فعال شده و 
بر موقعیت های جاری  زندگی غلبه می کند تا تغییر مطلوبی 

که شفابخش و زندگی بخش  است، ایجاد نماید.
ما منحصر به فردیم: همیشه موقعیت ها و فرصت هایی 
هست که  یکتایی خود را تجربه کنیم. در روابط بین فردی 
و در خالقیت و امثال  آن، شاید تصویری که کشیده ایم، 

شاهکار نباشد، ولی باالخره آن را ما  کشیده ایم.
از رهگذر  را تمرین می کنیم:  با خود، متعالی کردن   
متعالی کردن  محدودیت های پیشین، تقالیی به سوی هدف 
ارزشمند و تعامل با  سایر موجود های انسانی را آغاز می کنیم 

و به این طریق، معنای زندگی  را تحقق می بخشیم.  
ما می توانیم نگرش خود را تغییر دهیم: هنگامی که با 
رنج بردن  گریزناپذیر مواجه می شویم و قادر به تغییر دادن 
موقعیت نیستیم،  قادریم که زاویۀ دید خود را تغییر دهیم. 
ما در اتخاذ موضع نسبت به  موقعیت تغییر ناپذیر آزادیم؛ 
یعنی شجاعانه طرز تلقی و برخورد خود  با موقعیت را بر 
موقعیت تحمیل می کنیم. میان اتفاق و واکنش، یک فضای 
خالی وجود دارد و در آن فضا قدرت ما برای انتخاب واکنش 
صحیح نهفته است.  مشاوران و درمانگران معتقد به معنا 
درمانی می کوشند تا به مراجع  کمک شود که در زندگی 
خود هدف و منظوری را جست وجو کند؛ هدف  و منظوری 
که متناسب وجود و هستی وی بوده و برای او معنای خاص 

و ویژه ای داشته  باشد. 3 
درمانی ها  روان  دوم  و  اول  موج  رشد  با  فرانکل، 
ضمن  و  شناختی-رفتاری(  درمان  و  )روان تحلیل گری 
آشنایی کافی با انواع روان درمانی های معاصر خود، همواره، 
از سوی  که  بود  انسان  وجودی  ابعاد  از  بُعدی  دنبال  به 
نمی شده  تبیین  خود  دوران  در  شده  مطرح  حیطه های 

حیطه های  از  فراتر  وجودی،  نظر  از  را  انسان  وی  است. 
تعارضات دوران کودکی یا اصل پاداش و تنبیه می دانست. 
این مفاهیم، او را بر آن واداشت که دست به انجام تحقیقات 
گسترده ای در زمینۀ بعدی از وجود انسان بزند که وی 
را در شرایط سخت و بحرانی حمایت نموده و نسبت به 
ادامۀ زندگی امیدوار کرده است. او به تدریج با مفهوم بعد 
چهارم وجودی انسان، که شامل معناخواهی و معناطلبی در 
زندگی بود، آشنا شد و در این زمینه به نتایج جالبی دست 
پیدا کرد. زندگی پر از مشقت زمان اسارت در زندان های 
نازی ها، فرانکل را بر این باور داشت که: آنچه انسان را از 
پای در می آورد، رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه 
بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است، و معنا 
تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست، بلکه در رنج و 
مرگ هم می توان معنایی یافت. تجربیات تلخ اردوگاه کار 
اجباری و شرایط طاقت فرسای آن، بعد واقعی میدان تجربی 
مفاهیم معنادرمانی را معنا بخشید و فرانکل، با معرفتی که 
زاییدۀ تجربیات دست اول او بود، باور پیدا کرد که انسان 
موجودی است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد؛ ضمن 
آنکه انسان واکنش خود را در برابر رنج ها و سختی های 
ناخواسته، ولی پیش آمده و شرایط محیطی، خود انتخاب 
می کند و هیچ کس را جز »خود« او یارای آن نیست که 
تنها »روان درمان گر  فرانکل،  نه  بستاند.  او  از  را  این حق 
هستی گرا« است و نه معنادرمانگری، تنها راه درمان، ولی 
به قول آلپورت، به این دلیل حرف فرانکل شنیدنی است 
که: مفاهیم او در کوره تجربیات سخت آبدیده شده است. 
فرانکل در این مسیر به دنبال ساختارمند کردن معنادرمانی 
)معنادرمانی( بود و تا حد زیادی هم موفق به اجراء آن 
در کلینیک های روان پزشکی و مؤسسات روان درمانی در 
بسیاری از کشورهای دنیا شد. این نوع روان درمانی از سوی 
و  بارنز و دیگران، پی گیری  لوکاس،  نظیر  شاگردان وی، 
بسط داده شد و امروزه مؤسسه های معنادرمانی متعددی 

در کشورهای مختلف از این رویکرد استفاده می کنند. 3
به عقیدۀ فرانکل، تنها از منظر معنویت یا وجودی بودن 
است که می توان انسان را براساس مسؤولیت توصیف کرد؛ 

بنابراین، در تحلیل وجودی یا معنادرمانگری، نه سائقه یا 
غریزه، نه سائقه های نهادی و نه سائقه های من)ego(، بلکه 
خود )self( است که به آگاهی در می آید. در اینجا »من« 
نیست که بر نهاد )id( آگاه می شود، بلکه »خود« است 
که بر خود، آگاه می شود. به عقیدۀ فرانکل، روان کاوی با 
برداشتی مکانیستی از انسان، در نهایت او را ماشین واره ای 
دارای دستگاه روان می پندارد؛ ولی تحلیل وجودی در مقام 
معنادرمانی، مفهوم متفاوتی از انسان را در برابر »برداشت 
روان کاوانه از انسان« قرار می دهد و به خودگردانی وجود 

معنوی توجه دارد. 4
تحلیل وجودی یا معنادرمانگری، سه مرحله دارد: 

بنیادین  پدیدارشناختی  واقعیت  این  آغازین،  نقطۀ  الف( 
بودن  پاسخگو  و  خودآگاهی  در  بودن  انسان  که  است 

است و در ترکیبی از این هر دو، یعنی انسان در آگاهی از 
مسؤولیت، به اوج می رسد.

وادی  به  پا  وجودی  تحلیل  مرحله،  دومین  در  ب( 
معنویت ناخودآگاه می گذارد.

 ج( تحلیل وجودی در مرحلۀ سوم به دینداری ناخودآگاه 
در درون ناخودآگاه معنوی دست می یابد. 5

الف(تحلیلوجودیدرمرحلۀاول: این مرحله، بر 
تأکید  می آید،  آن  پس  از  که  مسؤولیتی  و  اراده  آزادی 
می کند و از این رو، مبنایی اگزیستانسیالیستی دارد؛ در 
واقع، آزادی انتخاب، یکی از ابعاد هستی انسان است و 
عوامل غیرمعنوی، یعنی غریزه، توارث یا اوضاع و احول 
محیط، چیزی را برای ما تعیین نمی کنند. فرانکل بر این 
باشیم،  داشته  روان  بخواهیم سالمت  اگر  که  است  باور 
را  آزادی  این  باید  و  داریم  را  رفتار خود  انتخاِب  آزادِی 

آنچه انسان را از پای در می آورد
رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست

 بلکه بی معنا شدن زندگی است
 که مصیبت بار است

میان اتفاق و واکنش
یك فضای خالی وجود دارد که 

در آن فضا قدرت ما برای انتخاب 
واکنش صحیح نهفته است
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تحلیل

را تجربه نمی کنند،  آزادی  این  بریم. کسانی که  به کار 
روان نژند  شدت  به  یا  دارند،  باور  جبر  به  یا  متعصبانه 
هستند؛ ضمن آنکه روان نژندها، راه تحقق استعدادها و در 
نتیجه رشد و پرورش کامل انسانی خویش را می بندند؛ 
انتخاب  آزادی  کنیم  احساس  که  نیست  کافی  البته 
داریم، بلکه باید مسؤولیِت انتخابمان را هم بپذیریم. از 
الزام آوری  و  قاطع  طور  به  مسؤولیت  پذیرش  که  آنجا 
این  بر  آن  درمانی  روش  است،  مستتر  معنادرمانی  در 
بار دومی است که  استوار است: »چنان بزی که گویی 
زندگی می کنی و در بار اول همان خطا را کرده ای که 
انجام آنی.« تالش معنادرمانی این است  اینک در حال 
آگاه کند.  از وظیفۀ مسؤولیت پذیرِی خود،  را  بیمار  که 
معنادرمانی انسان را بیش از هر چیز بر مبنای مسؤولیتش 
انسان پاسخگو کیست؟ معنادرمانی  اما  تعریف می کند؛ 
باید  بیماران خود  دهد.  پاسخ  پرسش  این  به  نمی تواند 
پاسخ ها را بیابند. معنادرمانی تنها می تواند آگاهی بیمار 
مسؤولیت  این  و  بخشد  ارتقاء  مسؤولیتش  به  نسبت  را 
شامل پاسخگویی به تفسیر زندگی نیز هست. معنادرمانی 
را می توان آموزش مسؤولیت دانست. تأکید معنادرمانی 
نسبت  را  بیمار  روزافزون  آگاهی  تنها  نه  مسؤولیت،  بر 
موعظۀ  از  مانع  بلکه  برمی انگیزد،  مسؤولیت خودش  به 
فرانکل  که  روست  این  از  هم  می شود؛  هم  درمانگر 
می گوید: »معنادرمانی به بیمار هدف نمی دهد؛ اگر چنین 
کند، دیگر معنادرمانی نیست«؛ بلکه مسؤولیت پذیرش 
است  انتخاب هایی  نتیجۀ  ما  زندگی  که  است  نکته  این 
که در گذشته کرده ایم و آینده هم با تصمیماتی شکل 

می گیرد که امروز گرفته ایم.
مرحله،  این  در  دوم:  مرحلۀ در وجودی تحلیل ب(
تحلیل وجودی پا به عرصۀ معنویت ناخودآگاه می گذارد 
آشکار  ناخودآگاه  معنوی، شناخت  ناخودآگاه  با کشف  و 
می شود. به باور فرانکل، در این ژرفناهای معنوی ناخودآگاه، 
آنکه،  نتیجه  می شود.  انجام  بزرگی  وجودی  انتخاب های 
ناخودآگاه می رسد؛ بدین  انسان به سطح  پاسخگو بودن 
سان انسان، افزون بر پاسخگویی آگاهانه، باید پاسخگوی 
ناخودآگاه نیز باشد. برای تقرب به فهم مراد فرانکل از این 
ادعا، به توضیح دو نوع ناخودآگاه می پردازیم که وی از آنها 
سخن می گوید به اعتقاد فرانکل، نه تنها ناخودآگاه غریزی، 
بلکه ناخودآگاه وجودی یا معنوی نیز وجود دارد؛ پس، از 
نظر وی، محتوای ناخودآگاه به غریزه و معنویت ناخودآگاه 
هستی  انسان،  هستی  فرانکل،  عقیدۀ  به  می یابد.  تمایز 
معنوی است و با اعتنا بر هستی معنوی، شخصی و وجودی 
است که انسان بودن یکپارچه می شود: بدین سان، هستۀ 
معنوی و فقط هستۀ معنوی است که یگانگی و تمامیت 
انسان را تشکیل داده و تضمین می کند. تمامیت در این 
بافت به معنای یکپارچگی تنی، روانی و معنوی است. به 
اعتقاد فرانکل، این تمامیت سه گانه، انسان بودن انسان را 
کامل می کند. »به هیچ روی نمیَ توان سخن گفتن از انسان 
را به عنوان صرفاً »کل روان تنی« توجیه کرد. تن و روان 
می تواند وحدتی ایجاد کند؛ یعنی وحدت روانی- فیزیکی، 
اما این وحدت نمایندۀ تمام انسانیت نیست، و این تمامیت، 

بدون معنویت، که زمینۀ اساسی آن است، نمی تواند وجود 
بگوییم،  سخن  روان  و  تن  از  که  زمانی  تا  باشد.  داشته 
تمامیت ما رخت بربسته است.« فرانکل بر آن است که 
تحلیل وجودی یا معنادرمانی، با کشف ناخودآگاه معنوی، 
از بالیی که روان کاوی به آن مبتالشده بود، یعنی از نهادی 

کردن ناخودآگاه، مصون مانده است.
مرحله،  این  در  درمرحلۀسوم:  تحلیلوجودی ج(
ناخودآگاه  درون  در  ناخودآگاه  دینداری  به کشف  انسان 
دینداری  این  می گوید:  فرانکل  می شود.  نایل  معنوی 
ناخودآگاه را، که با تحلیل پدیدارشناختی نشان داده ام، باید 
در ربط و نسبتی نهان با تعالی فطری انسان فهمید. چنانچه 
کسی ترجیح دهد، می تواند این ربط و نسبت را بر حسب 
ارتباط میان خود درونی)The immanent self( و یک 

درون متعالی)thou Transcendent( درک کند.
روان شناسان، چهار نوع  انگیزش انسانی را برای جست وجوی 

معنا بیان می کنند: 
پرسش از وجود: من هستم، ولی آیا می توانم یک   

شخص کامل  بشوم؟
پرسش از زندگی: من نفس می کشم، ولی آیا از زنده 

بودنم کامیاب  هستم ؟
پرسش از شخص: من خودم هستم، ولی آیا نسبت به 

خودم آزادم؟
پرسش از معنای وجودی: من اینجا هستم، ولی چه 

کار دارم می کنم؟ 5
امروزه از روش معنادرمانی، برای کمک به معنا دادن به 
دارند،  خودکشی  قصد  که  افرادی  افسرده،  افراد  زندگی 

افرادی که بیماری صعب العالج دارند، افرادی که با سوگ 
مواجه می شوند و... استفاده می شود. با استفاده از این روش، 
به آنان کمک می کنند تا معنای آن حادثه را دریابند و با 
دیدگاه جدید به آن اتفاق نگاه کنند، و این راز فرانکل بود؛ 
مردی که پس از جنگ، سرافرازانه به وطنش بازگشت و 
با روش جدید درمان، به کمک همنوعانش شتافت. او به 
همنوعانش آموخت که گرد و غبار عینک خود را بزدایند و 
بدانند که به جای امکانات، می توانند واقعیت را در اختیار 
گیرند؛ واقعیاتی که محتوای آن تنها کارهای انجام داده شده 
نیست، بلکه عشق و محبتی است که به دردها و رنج هایی 

ورزیده می شود که آن را شجاعانه به دوش می کشند. 
حتی اگر  فاقد هر نگرش معنوی باشید، باز هم چشم پوشی 
از پیام ویکتور فرانکل دشوار است. وراء غرایز و ژن های 
شرطی سازی های  وراء   ،)selfish genes( خودخواه 
و  زیست شناختی  ضروریات  وراء  و  کارآمد،  و  کالسیک 
فرهنگی، چیزی ویژه و منحصراً انسانی و شخصی وجود 

دارد. 6
سازان  آینده  و  مدیران  سراسری،  آزمون  داوطلبان  همۀ 
کشور هستند که باید همیشه وظیفۀ خود را به بهترین 
شکل انجام دهند تا جهان به جای بهتری برای زندگی 
و  و سختی ها  مشکالت  تمامی  دل  در  اگر  شود.  تبدیل 
به جای ناراحتی و شکایت، به دنبال معنای آن اتفاق در 
زندگی خود باشیم، هم آسان تر می توانیم این مشکل را 
پشت سر بگذاریم و هم دیگر ترسی از مشکالت نخواهیم 
داشت. لذت بخش ترین لحظه در زندگی، زمانی است که 
که  فرد  یک  برای  کاری  می دهیم؛  انجام  را  درست  کار 
نیاز به کمک دارد و ما بدون هیچ چشم داشتی، مشکل 
او را حل می کنیم. برای اینکه جهان جای بهتری شود، 
نیاز به ابرقهرمان ها نداریم؛ در واقع آنها فقط در قصه ها 
زنده هستند و جهان را همین مردم عادی بهتر می کنند؛ 
همین مردمی که اسمشان روی جلد مجله و روزنامه ها 
و در هر شغلی که  نمی شود. هرجایی که هستید  دیده 
مشغولید، آن را مثل یک کار مقدس تصور کنید، آن را 
به بهترین شکل انجام دهید و سعی کنید که در آن کار 
قهرمان باشید؛ ولو اینکه هیچ کس شما را نشناسد. یک 
میوه فروش، مغازه دار، کارمند، نویسنده و... بهتر از هر فرد 
دیگری می تواند به مردم خدمت کند. شاید کار شما جهان 
را تکان ندهد، اما مطمئناً چند میلی متر آن را به سمت بهتر 
شدن  جلو خواهد  برد. وقت آن است که معنای وجودی 
خود را دریافته و پای در راه روزهای زندگی نهیم »که دراز 

است ره مقصد و من نوسفرم.«
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هرچه بیشتر خودتان را 
با این فکر که به دیگران خدمت کنید 

و به کسی عشق بورزید
فراموش کنید،انسان بهتری

 خواهید شد و به خودِ واقعی تان 
نزدیك تر می شوید




