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  )مقدمھ( !!!روانشناسی در پرده ابھام 
از آن جایی که رشته روانشناسی می خوانم و به شدت به این رشته 

به ھمین  .عالقمند ھستم شروع به بررسی کلی روانشناسی کردم 
ابھامات درباره ی روانشناسی و روانشناسان را بررسی دلیل این نوشتار 

الزم است که در این باره ھمه ی دوستان مرا یاری دھند که در . می کند 
کتاب بھتر و کامل تری را ارائه بدھیم سال ھای آینده و شماره ھای آینده 

کمک به از بین بردن بد بینی نسبت به  نوشتارھدفم از نوشتن این . 
بنابراین با دید انتقادی علم روانشناسی امروز را مورد . روانشناسی است 

ھمچنین الزم به ذکر است  .بررسی قرار دادم و به نتایج جالبی رسیدم 
 دارم و صرفاً یک کار پژوھشی است بنابراین ،ادعایی از نوشتن این کتاب ن
، که ھم در خود روانشناسی و ھم در به مشکالت روانشناسی 

روانشناس دیده می شود و ارائه راھکارھایی که با پژوھش و تحقیق 
  .و بسیار خالصه شده نوشته شده استمی پردازد ، بدست آمده 

  

  

  

  علوم انسانی 
بزرگترین نقص در علوم انسانی این است که از یک مطلب برداشت ھای 

زبان ساده تر برعکس علوم ریاضی ، یا به . بی شماری می توان داشت 
  .ار تا نمی شود دو دو تا چھ

فارغ ، در یک دانشگاه در رشته ی روانشناسی  فردفرض کنید دو 
التحصیل می شوند ھر دو این ھا در یک دانشگاه درس خوانده اند یک 

ولی به احتمال زیاد . مراجع به صورت مشترک به آن ھا مراجعه می کند 
این .  ١ متفاوت استروش درمانی آن ھا با ھم  نحوه ی برداشت و

  . مشکل در رشته ھای دیگر علوم انسانی نیز دیده می شود 

                                                           
  دیویسون یل و کرینگ نیز اشاره گردیده است؛ بھ این مشکل در کتاب آسیب شناسی روانی    ١
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  روانشناسان زیاد صحبت می کنند 
یکی از عمده ترین ، مشکالت روانشناسی زیاد صحبت کردن روانشناسان 

روانشناسان زیاد صحبت می کنند ولی در عمل صحبت ھای آن . است 
به ھمین دلیل شخص مراجع کننده از تعداد زیاد . کاربرد زیادی ندارد ھا 

جلسات و ھمچنین به کار نیامدن صحبت ھای روانشناس خسته می 
برای حل این مشکل باید . شوند و از ادامه مراجعه دست می کشند 

ارائه » راھکار«جلسات در تعداد معدود ، برگزار شود و بصورت فشرده 
  .شود 

  

  

  رواندرمانی شکست در
برخی مراجعین با این مشکل مواجه ھستند که به روانشناس مراجعه 
می کنند و روانشناس به آن ھا راھکارھایی نشدنی ارائه می دھد مثالً 

می داند که  فرد!" . محل زندگی تو عوض کن "به فرد گفته می شود 
 از مشکالتش را حل می کند ولی ھزینه ، بخش زیادیتغییر محل زندگی 

 .روانشناس باید واقعیت ھای زندگی افراد را در نظر بگیرد . دارد را ن آن
  .سپس راھکار ارائه دھد 

  

  

  

  روانشناسی  و امید واھی 
گاھی مراجع مشکالت عمیق مادی دارد که موجب شده است دچار 

مشکل در ازدواج یا مشکل مسکن ، فرزند : بیماری ھای روانی شود مثالً 
این مشکالت باعث به ھم خوردن حاالت روحی و روانی افراد . دارد .  . . و 

گاھی دیده می شود روانشناسی با دادن امید واھی افراد را . می گردد 
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فرد بدین ترتیب که در ابتدا .  نسبت به روان شناسی بد بین می کنند
فرد ناکارآمدی این روش ، پی  بھتر می شود ولی پس از مدت کوتاھی

می برد و دوباره مشکل روانی فرد با شّدت و قدرت بیشتری باز می گردد 
به نظر می رسد بھترین راه حل این است که به مراجع آگاھی الزم داده  .

  .شود تا با مشکالت و حقایق زندگی فعلی ، سازگاری یابد 

  

  

  

  

  روانشناسی و کمبود راه حل
وقتی سوالی از پیش آمده است ، روانشناسی ای بارھا سر کالس ھ

استاد پرسیده می شود استاد از دانشجویان می خواھد که برای پیدا 
 .از دانشجویان یاری می خواھد  کردن راه حل و پاسخ ھای بھتر

. سالھاست که روانشناسی به شناسایی بیماری ھا پرداخته است 
یا خصوصیات رفتاری فرد بیمار بیشتر حجم کتاب ھا درباره عالئم بیماری و 

سازمان  برای کمبود راه حل این نیاز احساس می شود که .می پردازد 
مستقل پژوھشی با پشتیبانی دولت و حمایت و ھمکاری مردم تاسیس 
گردد که با تشکیل وسازماندھی گروھی از روانشناسان به پژوھش و 

بپردازد امیدوارم بررسی برای پیدا کردن راه حل و روشھای درمانی جدید 
  .این پژوھشگاه در کشور ما تاسیس شود 

  

  روانشناس بد
یک روانشناس بد کسی است که با سوء استفاده از منصبش باعث می 

  . شود عده ی زیادی از مردم نسبت به روانشناسی بد بین شوند 
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  بھ حاشیھ رفتن روانشناسی
ابر قدرت ھا ھمیشه از . مطلب دیگر به حاشیه رفتن روانشناسی است 

که به . می گویند )) اھرم فشار((سیاستی استفاده می کنند که به آن 
ھر وسیله ای اعم از مسائل فرھنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و 

و به  به کشورھای معارض خود فشار وارد می کنند !حتی محیط زیست
مسئله ی ھمجنس از : مثالً .  ن ھا دخالت می کنندمسائل داخلی آ

برای فشار وارد کردن به  .  گرایی که یک مسئله فرھنگی است
این بھره برداری از برای  .کشورھای معارض خودشان استفاده می کنند 

جالب این جاست که تنھا  .مقوله از علم روانشناسی استفاده می کنند 
 .٢دو درصد از جمعیت یک جامعه را افراد ھمجنس گرا تشکیل می دھد

از سوی این اقدامات باعث حرکات رفلکسی و واکنشی  بدیھی است
. می شود که روانشناسی را اساساً به حاشیه می برد طرف مقابل 

لمی استفاده ابزاری ابر قدرت ھا از روانشناسی جای نگرانی دارد و ع
  ٣.بودن روانشناسی را زیر سوال می برد 

  

  

  

  روانشناسی و نظریھ ھا
وقتی به مطالعه روانشناسی می پردازیم متوجه می شویم که 
روانشناسی دانشی است که پر از نظریه ھایی است که نمی توان 

آن را تایید کرد این نقص بزرگی است چرا که باعث  درستی یا نادرستی 
سردرگمی روانشناس می شود تنوع نظریه ھا و حتی تناقض بعضی از آن 

که از . ھا با ھم دیگر ؛ روش ھای درمانی زیادی بوجود آورده است 
چارچوب خاصی پیروی نمی کند بارھا پیش آمده که وقتی سر کالس 

دا تا انتھای مبحث نه تنھا نقطه ی برخی از اساتید می نشینم از ابت
  .مشترکی وجود ندارد بلکه تناقضات زیادی ھم وجود دارد 

  

  

                                                           
روانشناسی عمومی .  ٢  

 ٩٧تنھا دو تا سھ درصد از جمعیت یک جامعھ را افراد ھمجنس گرا تشکیل می دھد سوال اینجاست مسائل جنسی  . ٣
کھ در حوصلھ این  آلودی است ،ابھام  موضوعبدیھی است ھمجنس گرایی خود   !درصد جامعھ جھانی حل شده است ؟

  .کتاب نمی گنجد
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  روانشناسی کتاب ھا و منابع 
گستردگی . کتاب ھا و منابع روانشناسی نیز بسیار گسترده است 

که ، نظریه ھای مطرح شده است . روانشناسی نیز مشکل دیگری است 
نیست و به ھمین دلیل باعث  درستی و نادرستی آن ھا مشخص

در واقع باید جمع بندی صورت بگیرد و . می شود  انسردرگمی روانشناس
به . علم روانشناسی تا حد زیادی خالصه سازی و فشرده سازی شود 

که بعداً  یعبارت دیگر عصاره ای از علم روانشناسی در اختیار دانشجویان
ھش ھایی عمیق روش ھایی باید با پژو . روانشناس می شوند قرار بگیرد

بنابراین عصاره . که بیشترین جواب را داده است تدریس و به کاربرده شود 
اساتید برخی از  .گیری و پاالیش روانشناسی نیز یک ھدف مھم است 

  .ُمتبحر از این روش استفاده می کنند 

  

  

  

  

  پاالیش نظریھ ھا
ھمان طور که می دانید نظریه ھای مختلفی در روانشناسی وجود دارد 

بنابراین نیاز . که درستی و نادرستی آن ھا به طور دقیق مشخص نیست 
یک روش . ھست که روشھایی برای پاالیش و تفکیک آن ھا ایجاد شود 

که به ذھن من می رسد این است که حتی اگر یک استثناء در نظریه 
نظریه را کنار بگذاریم و یا آن وجود داشته باشد  ھای روانشناسی

موردی می بینیم که خالف نظریه : مثالً . محدود کنیم را استفاده از آن 
استاد ! روانکاوی است از استاد می پرسیم چرا چنین موردی وجود دارد ؟

استثنائات " ! ُخب ؛ ھمیشه استثنائاتی وجود دارد : پاسخ می دھد 
  سخ خوب و قانع کننده ای ، نیستپا" ھمیشه وجود دارد 

  

  

  نقد دکتر وین دایر بر روانشناسی
و نظریه نقد جالبی درباره روانشناسی توسط دکتر وین دایر روانشناس 

   .که در کتاب زنده باد خودم برداشت کردم آمریکایی پرداز 
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یکی از غم انگیزترین اظھار نظرھای مربوط به روانشناسی دانشگاھی و 
حرفه ای این است که تا حد زیادی با استفاده از تئوری ھای روانشناسی 
تفکر بیرونی را تشویق می نماید ، در حالی که در زمینه بازگشت مردم به 

می کمکی ن، تماس و ارتباط با اشارات درونی خود و اعتماد به خویشتن 
کند درمانگران روانی غالباً مراجعه کنندگان خود را به آنجا می رسانند که 
بیش از والدین ھمسر و فرزندان روسا یا کسان دیگر متکی به تایید خود 
آنھا شوند و این پیام را به آنھا انتقال می دھند که ھرگز به طور کامل 

  .آمادگی حل مشکل خویش را پیدا نخواھند کرد 

این کار را به عمد نکرده  در واقع غالباً به تفصیل راجع به  درمانگران
به عقیده من آنھا نمی دانند . مشکالت انتقال و اتکاء صحبت می نمایند 

که تا چه حد تئوری ھا ، نام ھا و برچسب ھایی که در مورد احوال بیماران 
به کار می برند تمامی روش ھای بیرونی روانشناسی به عنوان یک نظام 

حقیقاتی ، مانع از آن می شود که مراجعه کنندگان بتوانند اعتماد ت
مستقیم به اشارات درونی خویش را بازیافته ، به وحدت راستین 

به جای اینکه خود . شخصیت ، سالمت یا سالمت ذھنی برتر دستیابند 
راه درک تشویش خاطر ، آرزوھا ، تخیالت و حتی رویاھای خویش را 

مایی می شوند که احساس می کنند تنھا در صورتی بیاموزند چنان راھن
حقیقت راستین وجود خویش را کشف خواھند کرد که یک متخصص 
روانشناس عالیم درونی آنھا را برایشان تفسیر کند یا پس از سالھا 

حتی (مطالعه روانشناسی و اخذ مدارج مربوطه خود روانشناس شوند  
د به ندرت مدعی ھستند که کسانی ھم که این  راه را دنبال کرده ان

شادی شوند به راستی قواعد روانشناسی آنان را یاری داده تا اشخاص 
(.  

قرار گرفتن تئوریھای روانشناسی مابین مراجعه کننده  و عالیم درونی وی 
درحد افراط ممکن است موجب شود که وی سالیان متمادی ھمه ی 

از توانایی مالی  ھفته به درمانگران مراجعه کرده ، ساید پولی بیش
که به تنھایی می تواند گواه آن ) دلیل دیگری برای اضطراب(خویش بپردازد 

باشد که درمانگر به نحوی یک اتکاء ناسالم بیرونی را تقویت کرده است 
اگر قضیه بر این منوال باشد ھنگامی که بیمار به فکر ترک درمان می افتد 

  :ممکن است مکالمه ای به صورت زیر پیش آید

فکر می کنم که دیگر می خواھم مراجعه برای درمان را : مراجعه کننده 
  . خاتمه دھم اآلن سالھاست که به اینجا می آیم 

  .به نظر خشمگین و سرخورده می آیید: درمانگر
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این ھمه سال ، واقعاً نمی . قدری سرخورده ھستم: مراجعه کننده
  .دانم روانشناسی چه کاری برای من کرده است 

  از من عصبانی ھستید ، این طور نیست ؟: درمانگر

واقعاً می خواھم بروم . بله ، به نظرم ھمین طور است : مراجعه کننده 
  .می خواھم مشکالتم را خودم حل کنم 

این ثابت می کند که برای خاتمه ی درمان آماده نیستید ، ھنوز : درمانگر
مسئله انتقال باید قبل از این . نمی توانید جلوی خشم خودتان را بگیرید 

  .اینکه بروید حل شود 

ممکن است مشخره بیابد ، اما این واقعاً رونوشت جلسه ای است که در 
آن مراجه کننده پس از ھفت سالبا درمانگر خود راجع به ترک درمان سخن 

شخصی که احساس می کرد کامالً به دام افتاده و واقعاً می . می گوید 
اما نمی . گفته ، بر اشارات درونی خود اتکاء نماید  خواست درمان را ترک

وقتی در این باره با ! توانست بدون اجازه درمانگر به این کار راضی شود 
من صحبت کرد به او گفتم نمی فھمم چه وظیفه ای نسبت به درمانگر 

اگر احساس می کند نیازی به درمان ندارد ، این دلیل کامالً . خود دارد 
درمان را قطع نماید ، و می تواند فقط به وسیله ی یک  کافی است که

  . نامه ساده یا یک تلفن او را از تصمیم خود آگاه سازد 

او از این کار اکراه داشته و می ترسید زیرا تا وقتی که درمانگرش اجازه 
و . نمی داد معلوم بود چیزی درباره ی او می داند که خود نمی دانست 

وی از طرف درمانگر کار را ترک می کرد ، در » ادگیآم«اگر قبل از تایید 
  .آینده آن چیزی به سراغش آمده و آزارش می داد

فرھنگ برونگرای » روانشناسی«این نوع درمان وابستگی پرور آن قدر در 
ما معمول بوده و به قدری اندیشه ی ضرورت وجود درمانگر حرفه ای  برای 

ی زمان تصمیم گیری در مورد کمک در حل مشکالت ما حاکم است که وقت
نیاز به درمانگر می رسد برای بسیاری از مردم ھیچ اراده ی آزادی نمی 
ماند و احساس می کنند که چیزی بیش از وقت و پولی که صرف کرده اند 

  .به درمانگر خویش مدیون اند

درمانگران می توانند در کلیه ی مراحل تشخیص و درمان با اتکاء بی اندازه 
عات آزمایشی روانشناسی بیرونی ، که صحت آن بسیار مورد بر اطال

اگر تشویق می شوید . تردید است ، تفکر و رفتار بیرونی را تشویق نمایند 
که باور کنید که علل مشکالت شما در نحوه ی تولد ، رفتار والدین ، دوران 
نوزادی یا کودکی ، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی ، شخصیت پدر ، رقابت 
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ن خواھران و برادران یا ھر گونه منبعی خارجی از وجود شما ریشه دارد بی
اگر مجبور می شوید در گذشته ی خود سیر کرده چنین می اندیشید که 
فقط یک درمانگر آموزش دیده می تواند شما را در این عبور بازگشتی 
راھنمایی نموده و کمک کند شبکه ی پیچیده ی آثار مخرب آن را که ھنوز 

بر وجود شما نفوذ دارد از ھم بگشایید در این صورت اساساً به نحوی ھم 
آموزش می بینید که به جای درون از بیرون ھدایت شده و در عوض اینکه 
تشویق شوید که مسئول حاالت خود بوده ، مھار زندگی خویش را به 

  .درست گیرید ، اصوالً به درمان اعتیاد پیدا می کنید 

ھمیت دارد که انسان لزوماً نیازی به درمانگر شناسایی این موضوع ا
. وابستگی پرور ندارد که وی را برده ی روانشناسی خویش کند 
« روانشناسی برونگرا آنقدر در فرھگ ما رایج است که شخصیت انسان را 

شخص می آموزد که برای کشف علل مشکالت . می کشاند » زوال 
یا . را سرزنش کند  خویش به جستجوی عوامل بیرونی رفته و آنھا

مشکالتش را بر اساس عقده ی ادیپ ، حقارت ، نیروھای خارج از اختیار و 
از این رو ضرورت حیاتی دارد که ھر گاه بی . غیره تجزیه و تحلیل نماید 

اختیار در جستجوی راه حلھای روانشناسی به دنبال علل سوی عالیم 
گر مشغول درمان ا. درونی خویش می روید ، مچ خودتان را بگیرید 

ھستید و درمانگر شما برای محو و ابستکی شما به تعیین کننده ھای 
بیرونی گیشرفت به سوی بی نیازی از درمان ، قرص و غیره ، و اتخاذ 
تصمیمات نو و درونی کمکی نمی کند ، توصیه می کنم که یا درمان را رھا 

و بسیار . نباشد یا درمانگری را جستجو نمایید که از زمره ی برونگرایان 
درمانگرانی وجود دارند که عالقمندند شما را یاری دھند تا به درون خویش 

  ٤.فقط باید مصرانه به جستجوی آنھا بپردازید  .روی آورید 

  

  

  

  نقد دکتر حسن عباسی بر روانشناسی
دکتر حسن عباسی ، متخصص علوم استراتژیک و نظریه پرداز ایرانی 

علوم انسانی دارند و خواھان بومی سازی علوم ھستند که نقدھایی بر 
در  در یک برنامه زنده تلویزیونی به نام حذف و اضافه. انسانی ھستند 

                                                           
  ٤١٤ - ٤١٠: یره صفحات دکتر وین دایر ؛ زنده باد خودم ؛ انتشارات دا  ٤
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خالصه ای از نظرات ایشان در این . شرکت کردند  ١٣٩٣مھرماه  ٢٦تاریخ 
  .قسمت بیان شده است 

 چندین انسانی علوم در ؛ دانشگاه و جامعه فاصلهایشان بیان داشتند ، 
اما قسمت جالب توجه سخنان ایشان که درباره این  . است نوری سال

  .کتاب ھم ھست نقد روانشناسی بود 

آقای فروید یھودی بود ولی نگاه کرد ، : دکتر حسن عباسی بیان می کند 
وقتی دید مردم می روند در کلیساھا در اتاقک اعتراف می کنند حالشان 

عتراف کردن اساس روانشناسی فرویدی را تشکیل خوب می شود و ا
که این سبک و سبک ھای دیگر قاطبه و یا تمام ، مشکالت . داده است 

در این برنامه تلویزیونی پرسشی جالب مطرح شد . مردم را حل نمی کند 
علوم رایج در دانشگاه ھا را تا چه اندازه در خدمت حل مشکالت جامعه : 

درصد  ٧٢این برنامه طبق نتیجه نظرسنجی برنامه درپایان می دانید ؟ که 
در خدمت حل  ھا را به میزان کمی ه از مخاطبان ، علوم رایج در دانشگا

  .٥مشکالت جامعه دانستند

  

  

  مشکل روانشناس با مراجع
زمانی که فرد به روانشناس مراجعه می کند یک  روانشناس خوب باید 

. ایرادات افراد را به آنھا بگوید  یا به زبان ساده تر. مشکالتش را حل کند 
قبالً گفتم روانشناسی که به مراجع امید واھی می دھد بعد از مدت 
کوتاھی مشکالت فرد نمایان می شود و حتی مشکالتش ، عود می کند 

.  

د مانند یک عمل جراحی حل مشکالت یا فرآیند روان درمانی می توان
 .عوارض جانبی است  دارایواقعی ؛ ذھنی باشد که مثل عمل جراحی 

بدیھی است که بیاد آوردن مشکالت مراجع ممکن است شخص را به ھم 
افراد منطقی ھم حتی با شنیدن انتقاد دچار . بریزد و عصبانی کند 

در واقع . ناراحتی می شوند ولی سعی می کنند خودشان را کنترل کنند 
ناسان این ھم مشکل دیگری است که روانش. انتقاد آزار دھنده است 
راھکار خوبی که در این مورد می توان استفاده . امروز با آن درگیر ھستند 

، و یا داستان ھای  کرد مثال ھایی از زندگی شخصی خود روانشناس

                                                           
  http://dr-abbasi.ir :از سایت  برگرفتھ   ٥
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ثالً روانشناس بگوید من ھم خودم م. ساختگی توسط روانشناس است 
  . . .  حل کردم  این راھکارمشکل را در خانواده ام داشتم و با ھمین 

یا به مراجع بگوید این که فالن مسئله تو را ناراحت می کند درست می 
در اینجا روشن است مراجع بیشتر صحبت می » حق با توست«گوئی و 

بعد از این روانشناس شروع . کند و بار روانی منفی وی تخلیه می شود 
نظرت بھتر نیست به : مثالً روانشناس بگوید . کند به ارائه روان درمانی 

  !این کار را کرد ؟

در واقع روان درمانی که فرآیندی دشوار است ، در پیکر این روش بیان 
آگاھی پیدا می و ذھن فرد نسبت به مسئله روشن شده . شده است 

  . ٦و رفتارش تغییر خواھد کرد به مشکالتش پی می برد کند

  

  

  

  

  

  اخالق و روانشناسی
بی اخالقی برخی این است که ، مسئله ی دیگری که قبالً اشاره کردم 

عده ی زیادی از مردم به کل ممکن است منجر شود که ، روانشناسان 
ھمان گونه که پزشکان نماد روشن است ؛ . روانشناسی بد بین گردند 

کان دار سالمت روانی سالمت جسمانی جامعه ھستند روانشناس نیز سُ 
نیاز به سازمانی برای گزینش و نظارت بر کار بنابراین  .جامعه ھستند 

که برخورد الزم و سریع با متخلفان . روانشناسان احساس می شود 
به روانشناسان که صالحیت علمی و فقط ، صورت بگیرد و مھمتر از این 

  .اخالقی الزم دارند پروانه داده شود 

  

  

                                                           
برگرفتھ از فنون روان درمانی کارل راجرز  ٦  
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  فاصلھ علم و عمل
ژان ژاک روسو نویسنده و فیلسوف فرانسوی و بنیان گذار علوم تربیتی و 

. به نام امیل که داستانی است در کتاب خود روانشناسی تربیتی نوین ، 
بزرگسالی بصورت خیالی کودکی را تا سنین در این داستان روسو ، 

ولی زمانی که . پرورش می دھد و اصول آموزش و پرورش را می آموزد 
حقیقی دارای فرزند می شود از عھده پرورش او ملول شده و آن را بصورت 

 البته این بی عملی را نمی توان پتک کرد. به دایه یا پرورشگاه می سپرد 
که نظریات علمی تو ھم به خاطر بی عملیت نقض  ، و بر سر روسو کوبید

ب جای شگفتی است که اگر ولی خُ  ، این مغالطه است ، می شود
که  چرا توسط خود صاحب نظریه ، قابل تحقق باشد ، آموزش نظریه ای در

  ؟ متحقق نشده است به زیر و بم آن آگاه است

اساتید روانشناسی دیده می در بین فارغ التحصیالن و حتی ،  این مشکل
بیشتر شود که نگران کننده است و نشان دھنده این است که علم امروز 

  .جنبه کاربردی ندارد در واقع علم امروز . آرمان گراست تا عمل گرا 

  

  

  ھزینھ ھای سنگین برای مراجعین
. گاھی مراجع نیاز به مراجعه مکرر و طی یک دوره روان درمانی دارد 

ھمان طور که می دانید بیشتر افرادی که نیاز به خدمات روان درمانی 
ھست که بنابراین نیاز . دارند اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ھستند 

حت یا ت ، تحت پوشش قرار دادن قشر کم درآمد با دولت حمایت خودش را
کمک به سالمت روانی جامعه اقدام پوشش قرار دادن روانشناس برای 

  .بیمه خدمات روان درمانی می تواند مقوله جالبی باشد . کند 

  

  

  

  

  روانشناسی و دور شدن از ھدف اصلی
کردیم یک حس مشترک داشتیم و ھمه ما زمانی که این رشته را شروع 

که این انگیزه خوبی . مان بود  آن حس مشترک کمک دادن به ھم نوع
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ولی متاسفانه بسیاری از . است برای شروع روانشناسی است 
روانشناسان تا حد زیادی پولکی شده اند و فقط به پول و درآمد باال ، فکر 

که استاد دانشگاه یک دکترای روانشناسی  ممکن است ، مثالً . می کنند 
. . . کارگاه ھای خصوصی می گذارد و  و چاپ می کند، و نشریه  است

ه فکر باالتر بردن درآمد خود ولی ھنوز ھم ب. بنابراین درآمد خوبی دارد 
حتی این فرد زحمت یک مقاله رایگان برای جامعه یا یک مطلب  !ھست 

بنابراین  .اضافه تر از کتاب و کالس برای دانشجویان را به خود نمی دھد
این بد اخالقی ھا سبب دور شدن روانشناسی از ھدف اصلی و انسانی 

  .بد بینی جامعه به نظام روانشناسی می شود خود و ھمچنین 

جامعه ما نیاز به این دارد که روانشناس خوب پرورش بدھد و بنابراین ، 
باید . ی اندیشد بروانشناس خوب باید در درجه اول به کمک کردن به افراد 

این باعث خواھد شد بیشتر به کیفیت کارشان توجه کنند و ، روانشناسان 
خود به خود به یک روانشناس خوب و بسیار پر درآمدتر از سایرین که ، 

باالبردن کیفیت مساوی است با باال رفتن : به عبارت دیگر .  شوندل ُمبد
  .درآمد

برای پول درآوردن وارد این رشته می  فقطبه نظر من دانشجویانی ھم که 
، زیادی را می  روانشناسان خوب. شوند روانشناسان خوبی نخواھند شد 

چون ، دکترعلی محمد کاردان ؛  دکتر محمد نقی براھنی ؛ ھم شناسیم
، دکتر علی اکبر سیف ، که روانشناسی امروز مرھون زحمات بی شائبه 

  .این افراد است 

  

  ساده سازی روانشناسی 

یکی از مھمترین مقوله ھا که باید ھدف روانشناسی قرار گیرد ساده 
گاھی دیده می شود روانشناسان از . اسی است نسازی مفاھیم روانش

که به گفته ی . مفاھیم و کلمات تخصصی برای مراجع استفاده می کنند 
مھمتر از این دانشجوی  .کارل راجرز به فرآیند درمان آسیب می زند 

روانشناسی باید این مھارت را کسب کند که پس از فارغ التحصیلی بتواند 
ی را توضیح دھد در واقع این جمله از آلبرت خیلی خوب مفاھیم روانشناس

شما ھیچ « : انیشتین باید سرلوحه و سرمشق روانشناسان قرار گیرد 
بزرگتان توضیح ن را به مادرگاه چیزی را یاد نگرفته اید مگر اینکه بتوانید آ

  ». دھید
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  روانشناسی و فلسفھ
الیپزیک آلمان سال پیش در دانشگاه شھر  ١٣٥گفته می شود که در 

ویلھلم وونت ، روانشناسی را رسماً از فلسفه جدا کرد این ھنوز پایان کار 
نیست و به نظر می رسد ھنوز فلسفه به طور کامل از روانشناسی جدا 
 نشده است و ھنوز بسیاری از مفاھیم روانشناسی ذھنی ھستند و

بنابراین . نیستند ، صرف ر اساس یافته ھای علمی پایه علمی ب دارای
ذھنی (به ھمین دلیل . می توان گفت ھنوز از فلسفه جدا نشده است 

نظریه ھای زیادی در این رشته وجود دارد  و شاید ) بودن و مفھومی بودن
الزم است که بر پایه یافته ھای زیستی و . بتوان گفت علم نظریه ھاست 

. ود آزمایشگاھی شکل علمی تر و بھتری به روانشناسی امروز داده ش
و یا  پیروی کند الزم است که روانشناسی در ھر زمینه ، از یک الگوی واحد

تا دست کم ، اختالف نظرھای زیادی  تعریف شود یچارچوب خاصبرای آن 
  . که بین خود روانشناسان وجود دارد حل شود

  

  

  

  پیشرفت علم و روانشناسی
. با پیشرفت تکنولوژی و علوم مشکالت بشر ھم افزایش پیدا کرده است 

می بینیم که گرفتاری ھای روانی مثل افسردگی ، در ھمه ی جوامع 
این نشان دھنده عقب افتادن روانشناسی و . بشری ُرشد داشته است 

بنابراین باید چاره  .است پیشرفت تکنولوژی حتی ، سایر علوم انسانی از 
  .ای اندیشید 

اما فراموش شدن تحرک الزم بدنی نیز می تواند عامل مھمی از بیماری 
اساساً حقیقتی وجود دارد که تکنولوژی سبب راحتی . ھای روانی باشد 
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در . آرامش را از میان می برد  و آسایش انسان می شود ولی در عوض
پیشرفت وسایل نقلیه در . می گیرد  افرادرا از  بدنی ،تحرک کافی  واقع

. سطح شھر ، مانند مترو ، فرصت پیاده روی سابق را از بین برده است 
ورزش یکی از الزمه . بر کسی پوشیده نیست  ؛امروز اثرات ورزش بر روان 

ھم در طول روز صورت ساده  پیاده روی  در حد حتیاست که ھای زندگی 
  .نمی گیرد 

  

  

  

  !مشکل دارند روانشناسان خود 
مشکل بزرگی . این جمله ایست که در بین مردم زیاد دیده می شود 

به . اعث بدبینی به روانشناسی می گردد است و وجود چنین مشکلی ب
این دلیل که روانشناسان دائم با مشکالت و اختالالت روانی درگیر ھستند 

 بنابراین الزم است. این مسئله ، ممکن است حقیقت داشته باشد 
دانشجویان روانشناسی درس و واحدھایی را بگذرانند که اختالالت 

از تلفیق واحدھای عملی و  مثالً درسی. احتمالی آنھا حل و فصل شود 
  .بوجود آید " سنجش روانشناس"نام  به تئوری

  

  

  یروانشناس فشار روانی جامعھ و
لوینسون دریافت که عدم تقویت اجتماعی مثبت سبب بروز افسردگی 

 در جامعه ما نه تنھا تقویت مثبت دیده نمی شود بلکه تقویت. می شود 
از خانه به بیرون می رود از  منفی نیز دیده می شود مثالً فردی که صبح

! یا چقدر الغر شدی ؟! چقدر چاق شدی ؟: " ھمسایه خود می شنود که
فرد خودش نیک می داند که چاق شده است و  . . ."و " !شدی ؟یا کچل 

نیازی ندارد که ما به او یاد آوری کنیم این فرھنگ خوبی نیست که باید به 
  .رسانه ھای جمعی حذف شود تبلیغات ، شکل گسترده و از طریق 

آفت دیگر و فشار روانی که بر دوش روانشناس قرار دارد این است که 
 و کردار واند برای خود زندگی کند و دائم باید مراقب رفتارروانشناس نمی ت

توقع زیادی جامعه از روانشناسان خود ایجاد  .خود در برابر مردم باشد 
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بیشتر مردم فکر می کنند : مثالً  .فشار روانی زیادی بر این قشر می کند 
  .روانشناس اصالٌ نباید عصبانی شودکه  

  

  

  

  

  جزئیات بھ کلیات از
ھای درمانی و کاربردی ، اصالح کردن جزئیات تا  روش بھترین یکی از

وقتی به بیماریھای روانی ریز می شویم متوجه . است  رسیدن به کلیات
می شویم بیشتر این بیماری ھا از مجموعه از جزیئات بوجود آمده است 

مھم : مثالً  .افسردگی را بوجود آورده است : مانند واحد ، که یک کل که 
که فرد ، بخصوص در دوران بحرانی روحی روانی خود ، چه  است

مرتب کردن برنامه زندگی روزمره دور بودن از . موسیقی گوش می دھد 
واند منبع افسردگی ، پناه بردن به ورزش و ارتباط بیشتر با دوستان می ت

  .مقاومت فرد را افزایش دھد 

  سخن پایانی 
حدود ١٣٥ سال از تولد روانشناسی می گذرد بنابراین علمی بسیار 

جوانی نسبت به علوم دیگر است ٧ . برای جھش این علم و از بین بردن 
فاصله صد ھا ساله با سایر علوم نیاز به تغییرات عمیق و بنیادی می 

باشد . اگر یک روانشناس مانند من و شما ، مطالب یادگرفته شده 
خودش را جمع بندی کند و روی کاغذ بنویسد متوجه خواھد شد که در 
مدت کوتاھی چقدر طرز فکرش تغییر کرده است . این مشکل به دلیل 

ذھنی بودن روانشناسی است در واقع بیشتر ذھنی و فلسفی است تا 
علمی . بنابراین ما ناگزیر ھستیم بیشتر از یافته ھای علمی و منسجم 

استفاده کنیم٨ . ھمچنین الزم است دارای مھمترین ویژگی در علوم 
انسانی ؛ یعنی "تفکر انتقادی" باشیم . در این باره دکتر مصطفی ملکیان 
می گوید: «اگر بخواھیم زیر آوار اطالعات ھر روزه دفن نشویم چاره ای جز 

این نیست که جنگل اندیشه ھا را با تفکر انتقادی ھرس کنیم.» ایجاد 
چارچوب ھا و روش ھای درمانی ، منسجم برای درمان بیماری ھای 

                                                           
  قدمت فلسفھ بھ بیش از سھ ھزار سال می رسد  ٧
مانند پژوھش ھای دکتر ھلن فیشر   ٨  
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روانی یکی از مھمترین اقدامات است . این اقدامات در گروی ایجاد 
پژوھشگاھی است با حمایت دولت و ھمکاری مردم در پژوھش ھا ، که 
امیدوارم این سازمان در کشور ما ایجاد شود و کشور ما شروع کننده این 

حرکت بزرگ باشد .  سعی کردم این نوشتار را تا حد زیادی خالصه 
بنویسم تا مخاطب خسته نشود . امیدوارم در سال آینده که شماره دوم 

این نوشتار را منتشر می کنم با ھمکاری شما دوستان ، مطالب عمیق تر 
و بھتری را منتشر کنیم . بنابراین ھرگونه انتقاد پیشنھاد و راھکاری که به 
ذھنتان می رسد با ایمیل ، نویسنده در میان بگذارید. امیدوارم این نوشتار 

 ُمفید واقع شود . با سپاس

tabatabaei٤١٦١@gmail.com 
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