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موضوع اين مقال كاستي هاي روان شناسي در ايران است. هدف ارائه فهرستي از كاستي ها 
و آس��يب هاي دانش روان شناسي براي دس��تيابي به ضرورت تحول و راهكارهاي تحول 
اس��ت. روش تحقيق، توصيفي � تحليلي با رويكرد انتقادي نس��بت به وضع موجود است 
كه به طور ضمني توصيه ها و راهكارهايي هم ارائه ش��ده اس��ت. نتايج اين پژوهش در سه 

محور ذيل خالصه مي شود:
الف( غني س��ازي: عدم توجه به رويكردها و ديدگاه ه��اي جديد، ضعف در كاربردي 
كردن روان شناسي، ضعف روش شناسي، عدم توجه به فلسفه روان شناسي، فقدان آموزش 

پژوهش محور، حاكميت ترجمه در متون و منابع.
ب( بومي س��ازي: نبود نيازس��نجي و توازن جنسيتي، عدم تناسب كمي به لحاظ مقاطع 
تحصيلي، گرايش هاي تحصيلي و پراكندگي استاني، ضعف عملي و مهارتي در روان شناسي.

ج( ارزش مداري: نگاه مادي گرايي در پيش فرض هاي روان شناس��ي، جبرگرايي و عدم 
توجه به اراده و اختيار، ضعف انسان شناس��ي و نبود نگاه جامع به انس��ان، محدوديت در 

مباني معرفت شناختي و روش شناختي.
بنابراين روان شناسی موجود در ايران نيازمند تحول و بازنگری است.

 واژگان كليدي: 
روان شناس��ي، كاستي شناس��ي و آسيب شناس��ي روان شناس��ي، تحول در روان شناس��ي، 

روان شناسي اسالمي. 



8

راهبرد فرهنگ / شماره نوزدهم / پاييز 1391

مقدمه
بنگر اي شب کور اين آسيب را گر نبيني خلق مشکين جيب را   
نبت تو نورسته بين از خاک تو هر دم آسيب است بر ادراک تو  

علوم انساني به مثابه قواعد تنظيم حيات انسان در بخش نرم افزاري فرهنگ و تمدن 
بشري، علوم و معارفي است که به صورت روشمند از رفتارها، باورها، نگرش ها، احساسات 
و همه پديده هاي انس��اني معنادار بحث مي کند. روان شناس��ي در اين ميان به مثابه يک 
دانش مادر و مولد در علوم انساني جايگاه ويژه اي دارد که پس از گذشت حدود يکصد و 
بيس��ت س��ال از تأسيس آن به عنوان دانش تجربي اقبال عام يافته و مورد توجه و عنايت 

متخصصان و صاحب نظران قرار گرفته.
روان شناسي چنان که بايد و شايد در اين مرز و بوم بالندگي و پويايي مناسبي نداشته 
بلکه در برخي موارد کاس��تي ها و نادرس��تي هاي آن چنان اس��ت که نه تنها براي کش��ور 
اه��داف و کارکردهاي مربوطه را تأمين نس��اخته، گاه جوانان ش��اغل در آن را به بيراهه 
کش��انده و پيران و بزرگان جامعه را به ش��کوه و گاليه واداشته است. مباني نظري خاص 
معرفت شناختي و انسان ش��ناختي، خطاهاي روش  شناختِي تقليل گرايي، انحصارگرايي و 
اس��تعاره گرايي و نيز پيش داوري هاي نژادي، سياسي و صنعتي و حاکميت ترجمه گرايي 
)ب��ه ج��اي تحقيق و تصنيف( از جمله اموري اس��ت که در عرصه هاي کاربردي و به ويژه 
درمان و مشاوره نيز، پيامدهايي نظير ناکارآمدي، پيچيده کردن مشکالت و ناديده گرفتن 

متغيرهاي فرهنگي را در پي دارد.
با اين بيان ضرورت تحول در روان شناس��ي در محورهاي آموزش، پژوهش، مش��اوره و 
درمان، سياس��ت گذاري و مديريت دانش، اس��اتيد، اعضاي هيأت علمي دانشجويان و... در 
کشور ما موجه مي نمايد. در اين مقال صرفاً با نگاهي گذرا به وضع موجود، کاستي هاي دانش 
روان شناسي را از جهت محتوي، متن درسي، عناوين دروس و سرفصل ها دنبال مي کنيم.

مفهومشناسي
روان شناس��ي1 »علم مطالعه حيات رواني« )جيمز2، 1991، جلد1: 15(، »بررس��ي علمي 
رفتار و فرايندهاي ذهني اس��ت« )اتکينسون3 و همکاران، 1385: 42( و يا »علم رفتار و 
1. Psychology
2. James, W.
3. Atkinson, R.
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فرايندهاي رواني )اسدورورو1، 1384: 10( است. بنابراين روان شناسي يک دانش تجربي 
است که با استفاده از روش هاي تجربي به مطالعه علمي پديده هاي رواني، ذهني و رفتاري 

در گستره وسيع مي پردازد.

وضعيتموجودروانشناسي
روان شناسي معاصر از بدو تولد آن با تأسيس آزمايشگاه ويلهلم وونت2 در اليپزيک آلمان 
)1879( در چارچوب مکاتب س��اخت گرايي،3 کنش گرايي4 و گشتالت5 توسط چهره هاي 
برجسته روان شناسي چون تيچنر،6 ويليام جيمز و ورتايمر7 به وجود آمد. اين رشته تاکنون 
در چهار سرمشق مسلط روان تحليل گري،8 رفتارگرايي،9 انسان گرايي10 و شناخت گرايي11 
ادامه يافته و تحوالت بسياري را طي کرده است. البته رويکرد زيست شناختي نيز با تأکيد بر 
شناخت فرايندهاي زيستي � عصبي زيربناي رفتار و فرايندهاي ذهني پژوهش هاي خود را 
دنبال مي کند و امروزه به ويژه در روان شناسي تکاملي12 طرفداران جدي دارد. رويکردهاي 
ميان رش��ته اي مانند روان شناسي فرهنگي13 نيز با مشارکت روان شناسان، جامعه شناسان 
و مردم شناس��ان بر تفاوت هاي فرهنگي تأکيد مي کنند و تأثيرات فرهنگ يعني سنت ها، 

زبان و جهان بيني را بر بازنمايي هاي ذهني و فرايندهاي رواني افراد دنبال مي کنند14.
گرگوري فيست15 )2006، الف( خاطرنشان مي کند روان شناسي معاصر حوزه اي است که از شش 
شاخه تخصصي تشکيل شده است: روان شناسي باليني، روان شناسي زيستي � عصب شناختي، 

روان شناسي رشد، روان شناسي شناختي، روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي.

1. Sdororow, L.
2. Wundt, W.
3. Struturalism
4. Functionalism
5. Gestalt
6. Titchener, E.B.
7. Wertheimer, M.
8. Psychoanalysis
9. Behaviorism
10. Humanism
11. Cognitive Psychology
12. Evolutionary P.
13. Cultural P.
14. از جمله ر.ک. زمينه روان شناس��ي هيلگارد، مكاتب روان شناس��ي و نقد آن، تاريخچه و مكاتب 

روان شناسي ميزياک و...
15. Feist, G. J.
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اّما مهم ترين شاخه هاي روان شناسي از جهت مدرک و اشتغال عبارت اند از: باليني و 
شخصيت )37%(، مشاوره و راهنمايي )14%(، پرورشي )7%(، رشد )6%(، آزمايشگاهي )%5(، 
اجتماعي )5%(، آموزشگاهي )3%(، صنعتي �  سازماني )3%(، شناختي )2%(، فيزيولوژيک 

)2%( و حوزه هاي ديگر )جمعاً 16%( )هافمن1 و همکاران، 1383: 25(.
انجمن روان شناسي آمريکا )APA( به عنوان بزرگ ترين انجمن روان شناسي در جهان 
داراي 51 بخش اس��ت که در مباحث و مس��ائل روان شناس��ي فعاليت مي کنند: عمومي، 
مدرس��ي روان شناس��ي، آزمايشي، ارزش��يابي و اندازه گيري، فيزيولوژي و تطبيقي، رشد، 
ش��خصيت و اجتماعي، موضوعات اجتماعي، هنرها، باليني، رايزني، صنعتي � س��ازماني، 
پرورش��ي، آموزشگاهي، مشاوره اي، مش��اغل در وزارتخانه ها، نظامي، بزرگسالي و پيري، 
مهندسي کاربردي، توان بخشي، مصرف کننده، نظري و فلسفي، آزمايشي رفتار، تاريخچه 
روان شناس��ي، اجتماع نگر، داروشناس��ي رواني، روان درماني، هيپنوتيزم روان ش��ناختي، 
امور دولتي، انس��ان گرا، عقب ماندگ��ي ذهني، جمعيت و محيط نگر، زنان، روان شناس��ي 
دي��ن، خدمات کودک، جوان و خانواده، تندرس��تي، روان کاوي، عصب ش��ناختي، باليني، 
روان شناس��ي و قانون، خانواده، موضوعات مربوط به هم جنس بازي، موضوعات اخالقي و 
اقليتي، رسانه هاي گروهي، ورزش و پرورش، صلح، گروهي و روان درماني گروهي، اعتياد، 

.)APA مطالعه روان شناختي مردان و نرينگي )به نقل از سايت

روانشناسينويندرايران
هرچن��د مباحث روان شناس��ي در قالب علم النفس پيش��ينه طوالني در اي��ران دارد و به 
حکيماني چون فارابي، بوعلي و صدرالمتألهين بايد نس��بت داد، تاريخ روان شناسي نوين 
در ايران به دهه هاي اول قرن بيس��تم با تدريس اولين درس روان شناس��ي جديد در سال 
1298 توسط دکتر علي اکبر سياسي برمي گردد. اولين کتاب روان شناسي هم که در ايران 
به عنوان يک کتاب دانش��گاهي نگاشته شد »علم النفس يا روان شناسي از لحاظ تربيت « 
بود که دکتر سياس��ي )1317( به رش��ته تحرير درآورده است. البته کتب ديگري هم در 
اين دوره ترجمه يا تأليف شده اند از جمله »روان شناسي عملي يا سنجش هوش« از دکتر 
محمدباقر هوش��يار، »روان شناس��ي و تطبيق آن با اصول پرورشي« از خانلري )1313(. 
اصطالح روان شناس��ي نيز به پيش��نهاد علي اکبر دهخدا و توسط دکتر سياسي وضع شده 

1. Huffman, K.
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است )البته صاحب الزماني )1343( وضع اين واژه را به نويسنده اي به نام محمد حجازي در 
سال 1308 نسبت مي دهد(. اولين آزمايشگاه روان شناسي علمي در ايران در سال 1312 
به همت دکتر اسداهلل بيژن در دانش سراي عالي راه اندازي شد. از زمان تأسيس دانشگاه 
تهران در سال 1313 که روان شناسي هم به عنوان يک کرسي در نظر گرفته شد، توسعه 
و گس��ترش روان شناسي تا به امروز ادامه يافته است. رشته روان شناسي در دانشگاه هاي 
ش��هرهاي بزرگ از جمله تهران، ش��يراز، اصفهان و تبريز تا قبل از انقالب گسترش يافت 
که درچند عنوان کلي روان شناس��ي و علوم تربيتي )1339، دانش س��راي عالي تهران(، 
روان شناسي )کارشناسي ارشد، 1342، دانشگاه تهران(، روان شناسي )کارشناسي: دانشگاه 
تهران، مدرسه عالي دختران، اصفهان، مدرسه عالي پاريس، دانشگاه شيراز، دانشگاه ملي 
)شهيد بهشتي فعلي(، دانشگاه تبريز، دانشگاه مشهد، جندي  شاپور اهواز محدود مي شد. 

البته کارشناسي ارشد در دهه 50 در چند دانشگاه مختلف راه اندازي شد.
هم زمان با انقالب اسالمي 1357 و تعطيلي دانشگاه ها، ستاد انقالب فرهنگي تشکيل 
شد و بسياري از سرفصل هاي رشته روان شناسي نيز در کنار ساير رشته ها بازنگري شد.

با تش��کيل دفتر همکاري حوزه و دانشگاه در سال 1361 در قم کارگروهي از اساتيد 
حوزه و دانشگاه بازنگري دروس روان شناسي و تدوين برخي متون آن را به عهده گرفتند. 
نهادهاي ديگري چون سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )همان دفتر همکاري 
حوزه و دانشگاه سابق( در بخش پژوهش و تدوين متون، دانشگاه تربيت مدرس و مؤسسه 
آموزش��ي امام خميني نيز در بخش آموزش و تربيت اس��اتيد و دانشجويان فعاليت هايي 
را در اين زمينه انجام دادند. تأس��يس دانشگاه آزاد اسالمي در سال 1362 بي سابقه ترين 
گسترش کّمي و جهشي را در آموزش رشته روان شناسي از کارشناسي تا مقطع دکتري 
به وجود آورد، به گونه اي که در س��ال 1390 تعداد دانشجويان روان شناسي دانشگاه آزاد 
در س��ه مقطع کارشناسي، ارشد و دکتري مجموعاً بالغ بر 44546 نفر مي شود )در ميان 
عل��وم انس��اني بعد از حقوق، مديري��ت و معماري در رتبه چهارم ق��رار دارد( ]به نقل از 
وزارت آموزش عالي و تحقيقات و فناوري[. تأسيس دانشگاه پيام نور در سال 1366 نيز 
گام ديگري در گس��ترش و همگاني کردن آموزش عالي و از جمله در روان شناس��ي بود. 
تعداد دانش��جويان پيام نور در سراس��ر کشور در سال 1388، 52312 نفر بوده است )به 
نقل از طرح مميزي صد موضوع علمي رش��ته روان شناس��ي، انجمن روان شناسي ايران(. 
تشکيل سازمان نظام روان شناسي و مشاوره به منظور سامان دهي خدمات روان شناسي و 
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تشکيل و گسترش انجمن هاي علمي روان شناسي مانند انجمن روان شناسي ايران، انجمن 
ايراني روان شناس��ي، انجمن روان شناسان ش��اغل، انجمن روان شناسي اجتماعي، انجمن 
روان شناس��ي باليني، انجمن روان شناسي اسالمي و... از جمله تحوالت مهم روان شناسي 

در سال هاي اخير است.
در بررس��ي وضع موجود روان شناس��ي در ايران موارد زير را مي توان به عنوان نقاط 
ق��وت و مثبت برش��مرد )به نقل از طرح مميزي صد موض��وع مهم علمي، مميزي دانش 

روان شناسي، 1389، انجمن علمي روان شناسي اسالمي(:
1. افزايش کّمي شمار دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي

2. افزايش کّمي شمار دانشجويان دختر
3. افزايش شمار اعضاي هيأت علمي

4. افزايش پژوهشگران در رشته روان شناسي )8% کل پژوهشگران علوم انساني(.
5. تأسيس و گسترش رشته روان شناسي در اکثر استان هاي کشور.

6. افزايش رشد کّمي نشريه هاي روان شناسي )10% کل نشريه هاي رشته هاي علوم انساني(.
7. ارتقاء رتبه نش��ريه هاي روان شناس��ي )93% از نش��ريه هاي روان شناس��ي علمي � 

پژوهشي يا علمي � ترويجي اند(.
8. افزايش نسبي انجمن هاي علمي روان شناسي در مقايسه ساير رشته هاي علوم انساني.

9. افزايش ناشران کتاب هاي روان شناسي )68 ناشر(.
10. ورود حوزه علميه به مباحث روان شناس��ي به صورت علمي و تطبيقي در مقاطع 

کارشناسي، ارشد و دکتري در ابعاد آموزش، پژوهشي و باليني و مشاوره.
افزون بر اينها نگرش جامعه نيز به اقدامات و فعاليت ها و خدمات روان شناس��ان روند 
صعودي مثبتي را طي کرده اس��ت. به طوري که با وجود افزايش متخصصان روان شناسي 
که خدمات تخصصي ارائه مي کنند اين امر عطش نياز به روان شناس��ي را مرتفع نساخته 
و همچنان ضرورت توس��عه خدمات روان شناس��ي به ش��دت احس��اس مي شود. از سوي 
ديگر تصورات قالبي در مورد روان شناس��ي � نظير اينکه صرفاً افراد بيمار به روان شناسي 
مراجعه مي کنند � در حال رنگ باختن بوده و امروزه افراد نه تنها براي رفع مش��کالت و 
اختالالت روان شناختي مراجعه مي کنند بلکه در عرصه هاي تصميم گيري و بهبود زندگي 
نيز روان شناس��ان طرف مشورت قرار مي گيرند. البته سازمان ها نيز از اين اقبال مثبت به 
روان شناس��ان برکنار نمانده و تمايل آنها به دريافت مش��اوره هاي صنعتي � س��ازماني رو 



13

به افزايش اس��ت. صداوس��يما به عنوان پرمخاطب ترين رسانه نيز در سال هاي گذشته به 
مرور به افزايش برنامه هاي تخصصي در زمينه روان شناسي همت گماشته و با بهره گيري 
از نظر کارشناس��ان، برنامه هاي عمومي خود را اعم از برنامه هاي نمايشي و ميزگرد ها، به 
معيارهاي علمي روان ش��ناختي نزديک تر کرده اس��ت )طرح مميزي رشته روان شناسي، 

انجمن روان شناسي ايران، 216 و 217(.
بنابراي��ن ب��ا توجه به تصوير اجمالي فوق از روان شناس��ي مي توانيم به کاس��تي ها و 

آسيب هاي آن بپردازيم.

کاستيهاونقاطضعفروانشناسيدرايران
با توجه به ضرورت اصالح و تقويت روان شناس��ي در س��ه محور غني سازي، بومي سازي و 

ارزش مداري، کاستي هاي روان شناسي را مي توان در اين سه بخش خالصه کرد:
الف( کاستي ها و آسيب هاي روان شناسي با رويكرد غني سازي

 مقصود از غني سازي آن است که دانش روان شناسي در ايران نسبت به جايگاه فعلي آن 
در جهان، رشد کّمي و کيفي مناسبي داشته باشد و بتواند تأخيرها و کمبودهاي موجود 

را به طور نسبي جبران کند.
1. در س��اليان اخي��ر چهار روي آورد يا اتفاق مه��م، نظريه ها و جهت گيري تحقيقات 
جديد روان شناس��ي را به ش��دت تحت تأثير قرار داده )فراگر و فاديمن، 2009، 1998(، 
اين روي آوردها عبارت اند از: روان شناسي شناختي،1 جنبش مربوط به انگيزش و استعداد 
انسان،2 روان شناسي زنان3 و نظريه هاي شرقي4 در روان شناسي. افزون بر اينها روان شناسي 
مثبت5 و معنويت در روان شناسي6 نيز در دو دهه اخير با جديت مطرح شده اند. در ايران 
به اس��تثناء روان شناسي شناختي، ساير موارد در مراکز آموزشي و پژوهشي روان شناسي 
تقريباً مورد غفلت قرار گرفته اند. درحالي که جنبش مربوط به اس��تعداد انس��ان مس��ائل 
مربوط به فراس��المت نگري را مدنظر قرار داده، روان شناسي زنان داده هاي روان شناختي 
را در حوزه هاي کاربردي به شدت زيرسؤال مي برد و جنسيت را به عنوان يک متغير مهم 

1. Cognitive Psychology
2. The Human potential Movement
3. The Psychology of women
4. Eastern theories
5. Positive Psychology
6. Sprituality in Psychology

كاستي هاي دانش روان شناسي در ايران
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وارد جريان اصلي روان شناسي مي کند، هرچند قباًل به عنوان يک متغير جمعيت شناختي 
مورد توجه بود ولي در حاشيه پژوهش ها قرار مي گرفت.

نظريه هاي شرقي و موضوع معنويت در روان شناسي باعث شکل گيري نيروي چهارم 
و راهبردهاي جديد در روان شناسي گرديده است.

2. امروزه روان شناسان بيش از پيش درصدد باال بردن ميزان کارايي علم خود هستند 
و در زمينه هاي مختلف کاربردي مشغول فعاليت شده اند. هانت )1991( اظهار مي دارد که 
يک شش��م دانشمندان داراي مدرک دکتري در اياالت متحده روان شناس هستند که در 
مشاغل مختلف فعاليت مي کنند و در سال 500 ميليون دالر از طرف دولت به پژوهش هاي 

روان شناختي کاربردي کمک مي شود که البته از نظر متخصصان مبلغ ناچيزي است.
در ايران حضور روان شناسي به صورت کاربردي در ساير عرصه ها کمتر به چشم مي خورد. 

به همين جهت تخصيص بودجه هاي پژوهش در اين حوزه نيز بسيار ناچيز است.
3. محدوديت و ضعف روش شناس��ي در آموزش ها و پژوهش هاي روان ش��ناختي يکي 
ديگر از کاستي هاي اين عرصه است. هرچند بيش از دو دهه از رسميت يافتن پژوهش هاي 
کيفي و ترکيبي در روان شناس��ي، در کشورهاي پيشرفته مي گذرد، در ايران اوالً عمدتاً بر 
پژوهش هاي کّمي تأکيد مي شود و ثانياً پژوهش هاي کّمي نيز از غنا و استانداردهاي الزم 
برخوردار نيست. ثالثاً متون درسي روش تحقيق نيز عمدتاً ترجمه و اقتباس از آثار کّمي گرا 
و آماري نگر صرف در روش تحقيق است، کمتر از7% از حجم منابع آموزش به پژوهش هاي 
کيفي مي پردازد و از روش هاي ترکيبي در پژوهش روان شناسي و علوم تربيتي به طور کلي 
سخني به ميان نيامده است )لطف آبادي، 1385: 61 و 62 و نيز ر.ک. لطف آبادي، 1388(.

4. عدم توجه به فلس��فه روان شناس��ي نيز باعث مي شود دانشجويان نسبت به مباني 
فلس��في روان شناس��ي موجود بي اطالع باشند. تحوالت فلس��فه علم به طور کلي به ويژه 
ديدگاه هاي توم��اس کوهن1 )1369(، الکاتوش2 )1995( و فايرابند )1375( و نگاه هاي 
جديدتر در اين موضوع که روان شناسي را از يک علم تجربي پوزيتيويستي خارج مي سازد 

حائز اهميت است.
افزون بر اين، آش��نايي ب��ا جريان هاي حاکم بر روان شناس��ي موجود از جهت  مباني 
معرفت شناختي، هستي شناختي و روش شناختي دانشجويان را اشراف و آگاهي عميق تري 

1. Kuhn, Th.
2. Lakatosh, S.
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نسبت به روان شناسي موجود عطا مي کند1.
در ايران به جز يک کتاب ترجمه اي در س��ال هاي اخير، هيچ گونه تالش جدي براي 
پژوهش، تأليف و تدريس فلسفه روان شناسي در دانشگاه هاي مربوط صورت نگرفته است.
5. فقدان آموزِش پژوهش محور نيز يکي از ضعف هاي جدي نظام آموزشي کشور به 
ويژه در روان شناس��ي است. فراهم ساختن زمينه هاي دانشي و مهارتي الزم براي تقويت 
پژوهش��گري، کنجکاوي و حقيقت جويي در متن همه آموزش ها الزم اس��ت. دانشجويان 
نبايد يافته هاي روان شناس��ي را به عنوان وحي ُمنزل قطعي و مس��لم تلقي کنند. بلکه با 
توجه به ميزان شواهد و پايه هاي علمي آن با نگاه انتقادي بايد مورد مطالعه و تحقيق قرار 
گيرد. امروزه فلسفه براي کودکان ضرورت يافته و از مقاطع تحصيلي دبستان و متوسطه 

جهت آموزش تفکر انتقادي تمهيدات الزم انجام مي گيرد2.
6. حاکميت ترجمه و اقتباس از متون خارجي به ويژه در متون و منابع درس��ي نيز 
يکي ديگر از آفت ها و کاس��تي هاي جدي در حوزه روان شناس��ي است. اکثر منابع اصلي، 
ترجمه يکي از متون خارجي است، کتب تأليفي نيز پس از دقت و تأمل معلوم مي گردد 
که بيش از 80% آنها اقتباس از منابع مختلف خارجي است. اين امر آن قدر مشهود است 
که نيازي به ذکر مصاديق نيس��ت، البته در س��ال هاي اخي��ر کتاب هاي تصنيفي مبتني 
بر پژوهش هاي داخلي و فرهنگ بومي بعضاً وجود دارد که البته نادر و کم ش��مار اس��ت. 
آنچه مسلم است اينکه ما از منابع کالسيک و اصلي روان شناسي بي نياز نيستيم و حتي 
ترجمه منابع دست اول الزم است اّما سلطه رويکرد ترجمه و تقليد از محيط آموزشي تا 
چه زماني بايد ادامه يابد؟ يقيناً براي ايجاد خودباوري و زمينه س��ازي براي ايده پردازي، 
مدل سازي و نظريه پردازي هاي جديد بايد از ترجمه و تقليد فاصله بگيريم. عرضه و تقاضا 
در اينج��ا هم معن��ا پيدا مي کند، بايد تقاضاي جدي ب��راي نظريه پردازي به وجود آيد و 
تش��ويق گردد تا به تدريج عرضه علم در اين قلمرو نيز اعتبار و درجه الزم را پيدا کند و 

در جايگاه اصلي خود سربرآورد.
افزون بر اينها عاميانه ش��دن دانش روان شناس��ي در دس��ت و بال مردم نيز يکي از 

1. از جمله ر.ک: بانج و آرديال، 1987
2. از جمله ر.ک: كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان، سعيد ناجي، 1387، پژوهشگاه 

علوم انساني
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آفت هاي روان شناسي در ايران است، البته کشورهاي ديگر نيز از اين کاستي و آفت  مصون 
نيستند. نگرش عوامانه به روان شناسي و انتظار پيش بيني هاي غيبي و عجيب و غريب از 
آزمون هاي روان شناختي، اعجاز در موفقيت با راه حل ساده و پيش پا افتاده، نيل به ثروت 
و قدرت با اس��تفاده از اس��رار و رموز روان شناس��ي مانند تکنولوژي فکر و ذهن و باالخره 
اس��تفاده هاي نامناسب روان شناسي در سياست، تبليغات و رسانه ها همگي نمونه هايي از 
اين دست هستند. الزم است وجه تمايز »کاربردهاي به جاي روان شناسي« که برشواهد 
علمي کافي اس��توارند »کاربردهاي نابجاي آن« که به جاي تکيه بر حقايق آزمايش��ي و 
عيني دقيق از عقايد ش��خصي مايه مي  گيرند به روش��ني مشخص شود تا روان شناسي به 

غناي الزم در جامعه ما دست يابد1.

ب( کاستي ها و آسيب هاي روان شناسي با رويكرد بومي سازي
 بومي سازي به معناي سازگاري، تناسب و هماهنگي دانش روان شناسي با فرهنگ، تمدن 
و جامعه ايران است. در اين بخش کاستي هاي روان شناسي از اين منظر بررسي مي شود که 
دانش فعلي روان شناسي که عمدتاً ترجمه اي از روان شناسي موجود غرب است هماهنگي 

الزم و کافي با فرهنگ و جامعه ايراني ندارد و پاسخگوي مسائل و مشکالت آن نيست:
1. نيازس��نجي هاي مبتن��ي بر ش��رايط اقليمي، جغرافيايي و فرهنگ��ي ايران، اهداف 
جديدي را براي آموزش و س��رفصل هاي روان شناس��ي در اختيار ما قرار مي دهد که در 
طراحي رش��ته ها و گرايش ها و عناوين دروس و س��رفصل هاي موردنياز تأثيرگذار خواهد 
بود و پژوهش هاي متناسب نيز مي طلبد. به عنوان مثال بحث از کارايي سازمان الکلي هاي 
گمنام در جلوگيري از مي بارگي )اتکينس��ون و هم��کاران، 1385: 590(، راه هاي تأمين 
بهداشت رواني زنان هم جنس گرا، الگوي اجتماعي پايدار چرخش و توزيع قدرت سياسي 
در ميان خرده جمعيت هاي طوائف بزرگ مذهبي در ايران قابل طرح نيس��ت يا ضرورت 
چنداني ندارد. در حالي که مس��ئله اول در اغلب کش��ورهاي غربي مهم است، مسئله دوم 
در انگلستان و مسئله سوم در لبنان بيشتر قابل طرح است. در ايران مسائلي چون رشد 
طالق، تأخير ازدواج، اوقات فراغت جوانان، کاهش انگيزه پسران به ادامه تحصيل، اعتياد 
به مواد مخدر در ميان جوانان، تنزل مسائل اخالقي در جامعه و مانند آنها از اهميت جدي 
برخوردارند. در حال حاضر برنامه ريزي آموزشي روان شناسي و پژوهش هاي دانشگاهي و 

1. ر.ک. كاربردهاي بجا و نابجاي روان شناسي، هانس آيزنک.
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غيردانش��گاهي توجه جّدي به نيازهاي داخلي ندارند! افزون بر اين آمايش س��رزميني در 
مناطق مختلف کشور مشخص مي سازد که اولويت هر منطقه از جهت آموزش و پژوهش 
در چه موضوعاتي اس��ت. به عنوان مثال در مناطق صنعتي، روان شناس��ي صنعتي اولويت 
دارد، در حالي ک��ه در برخ��ي مناطق ديگر روان شناس��ي اجتماعي، روان شناس��ي زنان و 

روان شناسي دين و... اهميت جدي تري برخوردار است.
تقويت قطب هاي علمي � منطقه اي در ش��اخه هاي مختلف روان شناس��ي با توجه به 
نيازه��اي منطق��ه اي و اس��تعدادها و توانايي  بالقوه در آن منطق��ه مي تواند صورت گيرد. 
گرايش هاي مورد نياز جامعه ايران مانند روان شناس��ي اجتماعي، روان شناس��ي رس��انه، 

روان شناسي سياسي و روان شناسي دين وجود ندارد.
2. توازن جنسيتي: در حال حاضر 81% دانشجويان روان شناسي، زن و 19% آنان مرد 
هستند، دانش آموختگان 78% زنان و 22% مردان اند )طرح مميزي صد موضوع روان شناسي، 
1389: 191 و 192(. يعن��ي از جهت آماري زنان در روان شناس��ي حدود 4 برابر مردان 
هستند، در صورتي که از جهت مالحظه مراجعان و نيازمندان به دانش روان شناسي جنس 
زن و مرد تقريباً مس��اوي اس��ت. بنابراين به رغم آنکه در وضعيت فعلي روان شناس��ي به 
صورت يک دانش زنانه درآمده اس��ت بايد سياس��ت گذاري در پذيرش دانشگاه ها و مراکز 

آموزشي به گونه اي تنظيم شود که اين توازن جنسيتي به وجود آيد.
افزون بر اين، توجه کردن به ويژگي هاي جنس��يتي در رش��ته ها و گرايش ها نيز حائز 
اهميت اس��ت به عنوان مثال )البته براساس بررس��ي کارشناسي( ممکن است بگوئيم در 
روان شناسي صنعتي به مردان بيشتر نياز است و در روان شناسي تربيتي به زنان. در واقع 
الزم اس��ت براي آينده کشور تخصص هاي مختلف مورد نياز محاسبه شود و معلوم گردد 
در هر تخصص چه مقدار از زنان و مردان نيازمنديم و به طور دقيق پذيرش ها انجام گيرد.

3. تناسب  مقاطع تحصيلي: براساس مقايسه آمار دانش آموختگان ايران با آمريکا، بين 
دوره هاي تحصيلي روان شناس��ي توازن و تناس��ب الزم وجود ندارد. آمار دانش  آموختگان 
روان شناس��ي در امريکا 69% در دوره کارشناس��ي، 28% دوره کارشناسي ارشد و 3% در 
دوره دکتراس��ت. آمار کش��ورهاي پيشرفته ديگر نيز همين حدود است. در حالي که آمار 
دانش آموختگان در ايران به ترتيب 92% کارشناسي، 7% کارشناسي ارشد و کمتر از %1 

دوره دکتراست )طرح مميزي صد موضوع روان شناسي، 1389: 192(.
با توجه به افزايش قابل توجه حجم دانش��جويان در مقطع کارشناس��ي و کارشناسي 
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ارشد در ايران، نيازمندي به اساتيد اين رشته در مقطع دکتري نيز افزايش مي يابد. از اين 
رو مي توان گفت اگرچه آمار فوق در آمريکا يک مالک بومي و قطعي براي ما نيس��ت اّما 
برنامه ريزي و سياست گذاري جهت تناسب دانشجويان در مقاطع کارشناسي، کارشناسي 

ارشد و دکتري ضرورت مي يابد.
4. توزيع فراواني و پراکندگي استاني: از نظر تعداد دانشجو به ترتيب دانشگاه پيام نور 
49%، دانشگاه آزاد 43%، وزارت علوم و تحقيقات 7% و وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکي کمتر از 1% را به خود اختصاص داده اند )طرح مميزي صد موضوع روان شناسي، 
1389: 192( درحالي که از جهت کيفيت و استانداردهاي علمي و آموزشي دقيقاً برعکس 
اس��ت. توزيع فراواني نسبي دانش آموختگان روان شناسي در گرايش هاي مختلف متوازن 
نيست به گونه اي که 55% دانش آموختگان در روان شناسي عمومي تحصيل کرده اند درحالي 
که دانش آموختگان روان شناسي تربيتي کمتر از 2% هستند. و ساير گرايش ها از اين هم 
کمتر اس��ت يا اصاًل وجود ندارد. براس��اس اطالعات مندرج در مرکز ملي آمار ايران بين 

جمعيت استان ها و تعداد دانشجويان توازن و هماهنگي وجود ندارد.
براي نمونه اس��تان سيس��تان و بلوچستان با جمعيت 5/2 ميليون نفر در سال 1387 
که 6% از کل جمعيت کل کش��ور اس��ت، تنها 4/1% کل دانشجويان را به خود اختصاص 
داده اس��ت. توزيع فراواني گرايش هاي روان شناسي در استان هاي مختلف، متوازن نيست 
به گونه اي که در برخي استان ها فقط يک گرايش وجود دارد، گرايش روان شناسي باليني 
نيز اگرچه در چند اس��تان راه اندازي ش��ود ولي امکانات الزم و کلينيک هاي تخصصي در 

اين زمينه وجود ندارد )طرح مميزي صد موضوع روان شناسي، 1389: 192(.
توزيع فراواني نسبي دانشجويان کارشناسي ارشد روان شناسي در استان هاي مختلف 
نيز، متوازن نيس��ت به گونه اي که در تهران 46% اس��ت و در برخي اس��تان ها مانند ايالم، 

دوره کارشناسي ارشد وجود ندارد.
5. ضعف عملي و مهارتي در روان شناس��ي: روان شناس��ي در واقع يک دانش بنيادي 
و نظري اس��ت اّما در ابعاد متعدد باليني، تربيتي، صنعتي و س��ازماني و... داراي کاربرد 
است. مشاغل مختلف که از روان شناسي تغذيه مي شوند براساس تقويت ابعاد کاربردي و 
عملي و مهارت آموزي در اين رشته است. بنابراين فراهم سازي زمينه گسترش مهارت ها 
و مهارت آموزي با جهت گيري بومي در حوزه هاي مختلف روان شناس��ي از قبيل مشاوره، 
روان درماني، روان شناسي تربيتي، روان سنجي، روان شناسي صنعتي و سازماني و... ضرورت 
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مي يابد. براي تحقق اين امر مهم، تأکيد بيش��تر بر روش شناس��ي و روش تحقيق کّمي و 
کيفي، روان سنجي، آزمون سازي و کاربرد آزمون ها؛ مهارت هاي عملي در مصاحبه، تشخيص 
و پيش زمينه هاي مشاوره و درمان و باالخره رويکرد جّدي تر در مهارت آموزي در دروس 

روان شناسي و اختصاص بخشي از سرفصل ها به اين موضوع ضرورت مي يابد.

ج( کاستي ها و ضعف هاي روان شناسي با رويكرد ارزش مداري
اگرچ��ه روان شناس��ي به عن��وان يک علم، عرصه خود را فقط در حوزة هس��ت ها محدود 
مي داند و به همين سبب از بايدها استقبالي ندارد ولي واقعيت امر آن است که در برخي 
از مواقع اس��تقبال از ارزش ها گريزناپذير اس��ت. در طيف يک رفتار انس��اني خاص )مثاًل 
رفتار جنسي(، اين عالِم و ارزش هاي او است که نقطه عطف سالمت و عدم سالمت را در 
طيف رفتاري اخير مش��خص مي کند )منطقي، 1370(. در موارد مشابهي، درمانگران در 
جريان راهنمايي مراجعانش��ان، دس��ت به ارائه خط مشي هايي مي زنند که عاري از ارزش 
نيس��تند. در بهداشت رواني نيز نظريه انسان سالم در مکاتب مختلف روان شناسي حاکي 
از ارزش هاي حاکم بر آن مکتب است. امروز ديگر نمي توان در روان شناسي )و ساير علوم 
انس��اني( از دانش عاري از ارزش1 يا خالي از فرهنگ2 سخن گفت بلکه صادق با فرهنگ3 
مطرح است. البته ارزش ها در يک معناي عام شامل باورهاي ديني و اخالقي و جهان بيني 
به طور کلي مي شود. از اين رو دانش  روان شناسي که در ايران در مراکز آموزشي و پژوهشي 
محل بحث و بررس��ي قرار مي گيرد نمي تواند مخالف ارزش هاي ديني اس��المي و يا حتي 
بي تفاوت نسبت به آنها باشد. برخي از کاستي هاي روان شناسي در اين بخش عبارت اند از:

1. مادي گراي��ي: اولين خش��ت از بن��اي بلند يک علم را نگاه آن به هس��تي و جهان 
مي س��ازد و ما به رغم تنوع بسيار در روش ها و مدل هاي تبييني علم روان شناسي، شاهد 
اين هس��تيم که آنتولوژي علم جديد روان شناس��ي، مادي است و چيزي بيشتر از ماده را 

قبول ندارد )بونژه4، 1388: 48(.
در هستي شناسي ماده گرايان، اساس و حقيقت جهان ماده است. هيچ  چيز غيرمادي در 
جهان وجود ندارد. پديده هايي مانند روح، حيات، تفکر و شعور نيز شکلي از ماده هستند. 

1. Value free
2. Culture free 
3. Culture fare
4. Bunge, M.
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تفکر و انديشه نيز حاصل فعاليت توده مادي مغز مي باشد. به طريق اولي در روان شناسي 
جديد، خدا و جهان پس از مرگ نيز جايگاهي ندارد. در کتاب هاي روان شناس��ي رش��د، 
در بحث دوران سالمندي و پيري تأثيرات اعتقادات به خدا و عالم آخرت و پس از مرگ 
عمدتاً ناديده گرفته مي شود )از جمله ر.ک. منصور، 1378، روان شناسي ژنتيک(. به همين 
منوال در ديدگاه هاي روان شناس��اني چون پياژه1 در نظريه اخالقي اش، بالبي2 در نظريه 
دلبس��تگي خويش و کلبرگ3 در مراحل اخالق اش از نگاه هايي چون خداپيروي اخالقي، 

دلبستگي به خالق هستي و اخالق ديني غفلت شده است.
برخي از جهان شناسان نيز تحت تأثير فرضيه تکامل، خداوند را هم به عنوان يک وجود 
طبيع��ي و در حال تکامل فرض کرده اند که بخش��ي از جهان فيزيکي اس��ت )ديويس4، 
1983(. تصور آفريدگار ساعت ساز عهد روشنگري همراه با پيشرفت توصيف و تبيين هاي 
علمي عقالني راجع به نحوه پديد آمدن جهان ناپديد ش��ده اس��ت )باربو5، 1378: 138(. 
موجودات انس��اني نيز ارگانيس��م هاي پيچيده بيولوژيکي هستند همانند ديگر موجودات 

طبيعي و قوانين طبيعت بر آنها حاکم است )باتريل6، 1999(.
بنابراين روان شناس��ي مي تواند براساس مباني و پيش فرض هاي ارزشي که نگاه  مادي 

بر آن حاکم نباشد صورت جديد پيدا کند.
2. جبرگرايي و عدم توجه به اراده و اختيار انسان: قصور از توجه به اراده و انتخاب آدمي 
از ديگر کاستي هاي روان شناسي معاصر است. روان تحليل گري با تأکيد بر غرايز انسان، وي 
را اسير دست و پا بسته اميال نفساني مي داند و شخصيت انسان را به ويژه در ديدگاه فرويد 
در حدود 5 سالگي شکل يافته مي داند. مکتب رفتارگرايي نيز بر جبرگرايي محيطي تأکيد 
مي کند و انسان را جعبه سياهي مي داند که صرفاً محرک هاي محيطي او را به پاسخ و واکنش 
وامي دارد )مکتب هاي روان شناسي و نقد آن، جلد1و2، 1369 و 1372 و شولتس، 1379(.
البته برخي ديدگاه ها نظير مکتب انس��ان گرا ها و روان شناس��ي من )هارتمن، 2011( 
با نقد ديدگاه بس��ته نگر فرويد در برخورد با انس��ان و من، امکان عمل هاي گس��ترده تري 
براي انس��ان قائل ش��ده اند اما همين ديدگاه ها نيز به شکل جدي به طرح اراده و انتخاب 

1. Piaget, J.
2. Bowlby, J.
3. Kohlberg, L. 
4. Davies
5. Barbur, I.
6. Batterill, G.
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آدمي در برابر ابعاد زيس��تي و محيطي وي نپرداخته اند. برخي مکاتب نيز انس��ان را مانند 
يک ماش��ين فرض مي کنند صرفاً تعامالت فيزيولوژيکي اس��ت که انسان را به هر سمت 
و س��ويي که بخواهد مي کش��اند و انسان از خود هيچ اراده اي ندارد و برخي نيز از سيطره 
محيط در ش��کل دهي رفتار انس��اني س��خن مي گويند )بونژه، 1388: 556(. در مباحث 
مختلف روان شناس��ي مثل رش��د، شخصيت، روان شناس��ي تربيتي و... نيز از اين موضوع 
بحث مي ش��ود که آيا محيط و وراثت بر سرنوش��ت انسان تأثير دارد يا خير؟ بسياري اين 

تأثير را پذيرفته و انسان را به طور کامل تابع وراثت و محيط دانسته اند.
در حالي که براساس مباني مسلّم اسالمي انسان داراي اراده و اختيار است »انّا هديناه 
السبيل اّما شاکراً و اّما کفوراً« )انسان / 3( و البته ميزان آن در حد »ال جبر و ال تفويض 
بل امر بين االمرين« است. مراد از اختيار نوعي توانايي رواني ويژه انسان است که شخص 
براساس آن مي تواند در قلمرو خاصي، تأثيرات زيستي و محيطي را تحت تسلط خويش 
درآورد و با گزينش خود، رفتار و مسير رشد خويش را آگاهانه انتخاب نمايد. درحالي  که 
ويژگي هاي بيولوژيک و فيزيولوژيک از قلمرو اختيار انسان خارج است )مجلسي، 1403، 
جلد5: 59(، بس��ياري از جنبه هاي رش��د در نوجواني، جواني و بزرگس��الي به ويژه رش��د 
ش��خصيت اخالقي و معنوي مي تواند تحت س��يطره و تدبير اراده قرار گيرد بلکه برخي از 

آنها بدون اراده معنا پيدا نمي کند )مصباح و همکاران، 1374، جلد1: 246(.
3. ضعف انسان شناس��ي و نبود نگاه جامع به انسان: سيطره نظريه تکامل دارويني بر 
روان شناس��ي جديد امري پوش��يده نيست و با اندک تأملي در مباحث روان شناسي رشد، 
مرضي، ش��خصيت و حتي روان شناس��ي شناختي مي توان پذيرش تکامل و يکي دانستن 
انس��ان و حيوان را مش��اهده کرد. به عنوان مثال در توجيه برخي بازتاب ها، فايده آن را 

مربوط به نياکان انسان که حيوانات فروتر بوده اند نسبت مي دهند.
در قرن 18 يک پزشک آلماني با نام کابانيس ضمن ارائه تفسير ماترياليستي از بشر، 
تفک��ر را حاصل تراوش��ات مغزي و يک عمل ش��يميايي مي دان��د و حتي همه حوزه هاي 
معنوي انسان نظير اخالق را حاصل فرايند جسماني و تعامالت اجتماعي مي داند و خوب 

و بد در نزد وي يک جنبه فيزيکي و مادي محسوب مي شود )شولتز و شولتز، 2008(.
مباحث حافظه و يادگيري بر ديدگاه لوح نانوش��ته بودن ذهن مبتني اس��ت )= نفي 
فطرت( و اساس کارکردگرايي جيمز، مفهوم انطباق است که ريشه در نظريه داروين دارد 

)اتکينسون و همکاران، 1385: 44 و 46(.
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افزون بر اينها هيچ کدام از نظريه هاي روان شناس��ي نگاه جامعي به انس��ان ندارند که 
بتوان��د هم��ه ابعاد وي را در نظر بگيرند. در حقيقت انس��ان را همانند »فيل در تاريکي« 
مولوي مي بينند که هرکدام صرفاً بخش��ي از آن را توصيف يا تبيين کرده اند. رفتارگراها 
به يادگيري، روان تحليل گري به بيماري ها و روان شناس��ي مرضي، ش��ناختي ها به ادراک 
و رشدش��ناختي، انس��ان گراها به انسان س��الم توجه و تأکيد بيشتر داشته اند. از کنار هم 
نهادن اين ديدگاه ها نيز به يک منظر منسجم و يکپارچه از انسان نخواهيم رسيد. همانند 
کس��ي که در ميان جنگل به دليل اش��تغال به تک درختان از جنگل غافل شده بود و به 

دنبال جنگل مي گشت.
همچنين نظريه هاي روان شناختي موجود در تبيين حد و مرزهاي انساني ناتوان است. 
روان شناسي معاصر از تبيين رفتارهاي انسان هاي جبار و خونريزي که گاه بقاي اقشاري 
از جمعيت هاي انس��اني را با تهديد روبرو مي کنند و يا از تبيين انسان هايي که داوطلبانه 
دست به ايثار هستي وجود خويش بر سر آرمان هاي خود مي زنند مانند دويدن در ميدان 

مين يا خوابيدن روي سيم خاردار، ناتوان است.
انسان مي تواند مخاطب الهي واقع شود و تجارب ديني يا عرفاني ويژه داشته باشد، از 

التذاذات معنوي بهره مند گردد و معاني و معارف بلند و عميقي را دريافت کند.
اين نگاه جامع را در انسان شناس��ي متخذ از دين اس��الم مي يابيم. انسان از نگاه قرآن 
مخلوقي متفاوت و برتر از ساير موجودات است )مؤمنون / 14(، برخوردار از منشأ حيات 
هس��تي که همان روح اس��ت )حجر / 29(. داراي سرشت فطري که معرفت و ميل به رّب 
خود دارد و بدون رنگ نيست )روم / 30(. از ديگر شؤون انسان نفس، عقل و قلب است 
که تمايالت، عواطف و شناخت ها را در کنار هم نشان مي دهد. انسان داراي اراده و اختيار 
است و مي تواند براساس سعي و عمل خود )نجم / 39( سعادت يا شقاوت را انتخاب کند 
)انسان / 3( و اين انسان مسئول است و دامنه مسئوليتش محدود به دنياي مادي نيست 
)برخالف نگاه انسان گرايان(، عالوه بر اين انسان در اين زندگي غايتمند و هدفدار است و 
در مسير تعالي و جاودانگي سير مي کند )ر.ک. واعظي، انسان از ديدگاه اسالم، 1377(.

4. محدوديت در مباني معرفت شناختي و روش شناختي: نظريه رايج در روش شناسي 
علوم اين است که علوم انساني با علوم طبيعي هيچ گونه تفاوت روش شناختي و موضوعي 
ندارن��د و روش هاي تحقيق در علوم تجربي يگان��ه الگوي علمي و معتبر براي روش هاي 
پژوهش در علوم انساني است. در علوم جديد شناخت منحصر در تجربه و آزمايش مستقيم 
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و يا غيرمستقيم است لذا در اين علوم جايي براي درون نگري، شهود و وحي باقي نمي ماند 
)بيابانگرد، 1382: 25(.

مدل، چارچوب هاي مفهومي و کلي درباره ساختار واقعيت، تبيين و تفسير پديده هاست. 
بنابراي��ن بس��ته به اينکه ما چه مدلي را براي واقعي��ت انتخاب کنيم نوع تبيين ها نيز در 
نهايت متفاوت خواهد بود. مثاًل مدل مکانيکي فيزيک براي توصيف رفتار انسان به دليل 
غلبه علم مکانيک و غلبه آن بر علوم زمان، درحدي بود که از تعبير مکانيک روح استفاده 
مي کردند. مدل انس��اني براي نظام طبيعت )انسان وارانگاري قبل رنسانس(، مدل تکاملي 
براي تحوالت اجتماعي )داروينيسم اجتماعي( با ظهور داروين مدل تبيين از مکانيکي به 
زيس��تي تغيير يافت. روش شناسي اثباتي مدعي لزوم به کارگيري روش هاي علوم طبيعي 
در علوم انس��اني اس��ت. اثبات گرايي که داراي ش��اخه هاي متفاوتي از جمله تجربه گرايي 
منطقي، طبيعت گرايي و رفتارگرايي است، تاريخچه اي طوالني در فلسفه علم و در ميان 
محققان دارد. اثبات گرايي س��عي در عرضه الگوي مکانيکي از انس��ان دارد. دورکيم1 در 
تأييد اين الگو معتقد است که پديده هاي اجتماعي به مثابه اشياء مطالعه مي شوند چون 
واقعاً شيء هستند. در تحليل رفتار اجتماعي انسان ها، اختيار و اراده آزاد جايگاهي ندارد 

)نيومن2، 1991(. 
در الگوي اثباتي، مکتب تجربه گرايي بر آن اس��ت که داده هاي حس��ي تنها ريشه هاي 
دانش ما هستند، پس مفاهيم متافيزيکي را بايد از جميع نظريه هاي علمي زدود زيرا اينها 
جايي در تجارب حسي ندارند. در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، اسلوب هاي 
مختلفي از تجربه گرايي رايج شد، وجه اشتراک تمامي اين مکاتب توجه صرف به تجارب 
حسي و نفي متافيزيک بود. از ديد آنها دانش تجربي تنها وسيله رسيدن به حقيقت است 
و حقيقت معادل است با آنچه از طريق اين دانش به دست مي آيد )گلشني، 1377: 83(. 
مکاتب تجربي افراطي اي چون پوزيتيويس��م شناخت علمي انسان را به شناخت حسي و 
تجربي محدود نموده و دخالت هرگونه شناخت فلسفي و فراتجربي را در فرايند علم انکار 
مي کنند. بنابر نظريه پوزيتيويسم، جاي بحث و پژوهش علمي و يقين آور پيرامون مسائل 
ماوراء طبيعت باقي نمي ماند و همه مس��ائل فلس��في نيز پوچ و بي ارزش تلقي مي گردد 

)مصباح، 1378: 89(.

1. Durkheim, E.
2. Neuman, W. 
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بدين ترتيب فرهنگ مس��لط غرب که علوم انس��اني را به شکل پوزيتيويستي مي بيند 
واقعيات ارزش ش��ناختي وح��ي را کنار مي گذارد و به دليل محدوديت معرفت ش��ناختي 
و روش ش��ناختي، از بس��ياري از حقايق هس��تي به دور مي ماند. اين موضوع به نوبه خود 

گسترش ليبراليسم فردي و آشوب اجتماعي را به دنبال آورد.
بنابراين براي رفع کاس��تي ها در زمينه ارزش مداري و پيش فرض هاي روان شناس��ي 
معاصر راهکارهاي زير قابل طرح اس��ت: پيشينه شناسي روان شناسي در فرهنگ اسالمي 
و ايراني، تقويت و گسترش نگاه انتقادي، مطرح کردن ديدگاه ها و پارادايم ها متفاوت در 
روان شناسي، استخراج و پردازش مفاهيم روان شناختي در متون ديني، تلفيق جهت گيري 
تربيتي و اخالقي در متون و سرفصل ها، استخراج و تدوين فلسفه روان شناسي اسالمي و... .

جمعبنديونتيجهگيري
با توجه به کاس��تي ها و آس��يب هاي دانش روان شناس��ي در ايران، در محورهاي سه گانه 
غني سازي، بومي س��ازي و ارزش مداري تحول روان شناسي ضرورت مي يابد. البته از آنجا 
ک��ه عل��م يک فرايند اجتماعي ويژه اي دارد، قطعاً اين تحول به صورت بخش��نامه اي و از 
خارج از نهاد علم نمي تواند تحقق يابد، بلکه با اس��تفاده از راهکارهاي منطقي و درون زاد 

علمي الزم است به صورت تدريجي و مناسب اين تحول انجام پذيرد.
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