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In line with Section 2-77 of the Science, Technology and Innovation Division of the Sixth 
Development Plan Act, the purpose of the present article is to classify different perspec-
tives on the localization of knowledge in the field of humanities (with emphasis on psy-
chology) and the feasibility of indigenous knowledge production and production in the 
Positivism and post Positivism paradigm. Therefore, the viewpoints of different thinkers 
on localization were analyzed and deduced by the analytical documentary method. The 
findings show that localization at the four levels of the introduction of new science into 
the host community through mere translation initiated Scientific research in the host com-
munity, translation of scientific concepts according to the cultural and social environment 
of the Cup Host, and finally a critical reflection on indigenous concepts and theories, and 
constructivism and theorizing are indispensable, and consequently, localization implies 
the use of scientifically accepted principles to solve the problems of the host community 
and in the production of indigenous knowledge that, on the one hand, approaches Phil-
osophical and scientific on the other hand is in line with the Iranian Islamic worldview, 
the highest level being considered, translation initiation; the process of localization in this 
classification has a hierarchical path that leads from complete knowledge to the production 
of indigenous knowledge. Appropriate attention is required to each of these levels, with 
emphasis on the fourth level.
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در راستای بند 2-77 بخش امور علم، فناوری و نوآوری قانون برنامه ششم توسعه، هدف مقاله حاضر 
سطح بندي دیدگاه هاي مختلف براي بومي سازي دانش درحوزه علوم انساني ( با تأکید بر روان شناسي) 
و امکان سنجي بومي سازي و تولید دانش بومي در پارادایم  اثبات گرا و مابعد  اثبات گراست. برای همین، 
دیدگاه متفکران مختلف درباره بومي سازي با روش سندی تحلیلی مورد بررسي و استنتاج قرار گرفت. 
یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق 
ترجمه صرف، آغاز پژوهش هاي علمي در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمي با توجه به مالحظات 
محیط فرهنگي و اجتماعي جامعه میزبان، و باالخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و 
نظریه پردازی بومی درخور بررسی است. درنتیجه، بومي سازي به معني استفاده از اصول پذیرفته شده 
علمي برای حل مشکالت جامعه میزبان است و در تولید دانش بومي که از یک سو با روش شناسي 
فلسفي و علمي و از دیگر سو با جهان بیني اسالمي ایراني تناسب دارد، باالترین سطح مدنظر است. 
فرایند بومي سازي در این سطح بندي، مسیري سلسله مراتبي دارد که از دانش کامالً ترجمه اي شروع 
و به تولید دانش بومي ختم مي شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح، با تأکید بر سطح چهارم 

ضروری است. 
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مقدمه 

روان شناسي یکي از شاخه های علوم انساني و علوم اجتماعي و از رشته هایي است که در جهان و ایران، با 
استقبال خوبي روبه رو شده است؛ به گونه اي که در سالیان اخیر شاهد رشد روزافزون رشته روان شناسي با 
گرایش هاي مختلف در کشور هستیم. مباحث روان شناسي یکي از موضوعات پرطرفدار در رسانه ها است، به 
همین دلیل رادیو، تلویزیون، مجالت و روزنامه ها براي جذب بیشتر مخاطبان، بخش هاي ویژه اي را به موضوعات 
روان شناسي اختصاص مي دهند. هرچند بین روان شناسي علمی و موضوعات مطرح شده در رسانه هاي عمومي 
با این عنوان، فاصله زیادي است، همین استقبال عمومی موجب شده راجع به پذیرش یا طرد این رشته و 
رشته هاي مشابه در علوم انساني حساسیت هایي در جامعه ایجاد شود. به نظر مي رسد بهترین روش رویارویي با 
این موضوعات، بحث علمي و ایجاد حساسیت در این رابطه در سطوح پیشرفته علمي است تا از این حساسیت 
عمومي در مسیر بهبود این علم و سایر علوم انساني استفاده شود. از جمله چالش هایي که چنین رشته هایی در 
علوم انساني با آن روبه رو هستند، از یک سو وارداتي بودن و محتواي غربي و غیراسالمي آن ها و از سوي دیگر 

انتظار جامعه براي بومي سازي این رشته هاست (رفیعی هنر، 2010).

برای ورود به بحث بومي سازي، ابتدا به منزله زیربناي پژوهش، تعریف روش علمي در علوم رفتاري ارائه 
و سطح بندي  تعریف  از  پس  ادامه  در  مي شود؛  ذکر  روان شناسي  رشته  تحوالت  تاریخچه  مي شود. سپس 

بومي سازي، دیدگاه هاي موجود بررسي و در پایان پیشنهادها و جمع بندي ارائه مي شود.

روش علمي از دیدگاه پیرس1روشي است که درستی عقاید پیرامون پدیده ها را معیاری بیروني و مستقل 
از تفکر ما تعیین مي کند، به گونه اي که نتیجه گیري نهایي براي همه افراد یکسان باشد. این روش خاصیت 
خوداصالحي دارد؛ به طوري که در سرتاسر دانش علمي، پژوهشگر به وارسي هاي ذاتي و فرضیه آزمایي 
درباره فرضیه هاي احتمالي دیگر توجه می کند. بر این اساس پژوهش علمي بررسي پدیده ها به صورت 
نظام دار، کنترل شده، تجربي و انتقادي است؛ به طوری که روابط احتمالي بین پدیده ها به وسیله نظریه و 

فرضیه هدایت مي شوند (کرلینجر، 2014).

موضوع خوداصالحِي روش علمي در سال هاي اخیر، به طرح موضوعات معرفت شناسي  اثبات گرا و مابعد 
 اثبات گرا منجر شده است، دیدگاه کرلینجر دیدگاهی  اثبات گراست و روش هاي کیفي در پژوهش هاي 
و  مفهوم سازي  مي دهند،  آن ها  به  مردم  که  معناهایي  برحسب  را  پدیده ها  مي کوشند  که  انساني،  علوم 
تفسیر کنند، روش هایي مبتني بر مابعد  اثبات گراست (گال، بورگ و گال، 2016). موضوع خوداصالحي را 
در انتقادات دانشمندان هر علم مي توان مالحظه کرد که به اصالح و بهبود روش ها منجر مي شود؛ مثاًل 
کلمنت و الپالنت (1983)، با بیان فاصله اي که بین فرایندهاي شناختي (مشاهده و تشخیص و تفسیر) 
و نظریه هاي علمي  اثبات گرا وجود دارد، از آن به منزله بحران هویت روان شناسي یاد مي کنند. ایججان 
و همکاران (1996)، از مکتب روان کاوي به دلیل بحران علمي این مکتب به همین شکل انتقاد می کند 
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انتقاد  و یونیتف (1981) از گشتالت درماني و میشل (1988) از مکتب رفتارگرایي نیز به همین شکل 
مي کنند (به نقل از باقري، 2008).

۱- ادبیات موضوع

۱-۱- تاریخچه روان شناسی در ایران

پس از تأسیس دانش سراي عالي (1312)، دانشگاه تهران (1313) و دانش سراهاي مقدماتي براي تربیت 
معلمان، روان شناسي به صورت علمی جدید در ایران مطرح شد. علي اکبر سیاسي و محمدباقر هوشیار را باید 
از نخستین پیشتازان روان شناسي ایران دانست. کتاب سیاسي با عنوان »علم النفس« یا »روان شناسي از لحاظ 
تربیت« و کتاب هوشیار با عنوان »سنجش هوش« یا »روان شناسي عملي« تقریباً به طور همزمان انتشار یافتند. 
در این خصوص سیف (2000)، کتاب سیاسي (1317) را اولین کتاب تألیف شده فارسي در حوزه روان شناسي 
تربیتي مي داند. همچنین کتاب روان شناسي پرورشي سیاسي را شرکت سهامي انتشار کتب درسي در سال 

1320 شمسی چاپ کرده است.

به رغم شکوه آغازین، تا اوایل دهه 1340 ش. فعالیت چشمگیري در روان شناسي وجود نداشت و این علم یا 
به عنوان بخشي از برنامه هاي رشته فلسفه و علوم تربیتي یا به صورت بخشي از دوره هاي تربیت معلم تدریس 
مي شد. دهه 1340ش. را باید دهه گسترش سازماني روان شناسي در ایران نامید، چون طي ده سال، دوره 
کارشناسی روان شناسي نخست در دانشگاه تهران و بعدها در سایر دانشگاه هاي ایران تأسیس شد. در دانشگاه 
تهران دوره کارشناسی ارشد روان شناسي به وجود آمد و مؤسسه روان شناسي بنا شد. برخي از این تحوالت، 
حاصل کوشش هاي محمود صناعي بود که در همان دوره پا به صحنه روان شناسي ایران گذاشت. خدمت بزرگ 
صناعي ترجمه کتاب »اصول روان شناسي« نوشته نرمان مان بود. او در پیش گفتار چاپ دوم کتاب مي نویسد: 

»بعضي از معلمان اظهار کرده اند که این کتاب براي تدریس در کالس ششم و تربیت معلم دشوار است. تصور 
مي کنم این ایراد ناشي از آن باشد که در سال هاي اخیر، تنبلي در کسب علم عادت ما شده است، چنان که 
کتاب هاي درسي دبیرستان گواه مي دهد. این کتاب در مقایسه با کتاب هاي روان شناسي درسي فرانسه که ادعا 
مي کنیم برنامه ما به آن ها شبیه است، مي توان دید که مشکل تر از آن ها نیست و علم بیشتري را به شاگرد 

نمي آموزد« (صناعي، 1963).

۱-۲- دو جریان فکری متضاد در روان شناسی

اینک با گذشت هشت دهه (1397-1317) از آغاز روان شناسي در ایران، الزم است به دو جریان فکري کاماًل 
متضاد در این رابطه اشاره شود: یک جریان ضمن انکار روش و شیوه هاي موجود روان شناسي، مي خواهد طرحي 
نو از روان شناسی ارائه دهد. این جریان بیشتر خارج از فضاي حاکم بر روان شناسي دانشگاه، به این رشته نگاه 
مي کند و نوعي تحول و تغییر از بیرون را دنبال مي کند. جریان فکري دیگر جریاني است که به شدت پاي بند 
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رعایت اصول علمي موجود است و هرگونه تخطي از آن را روا نمي دارد. بیشتر صاحب نظران فعال در دانشگاه هاي 
کشور طرفدار دیدگاه دوم هستند، چنان که آزادفالح (2009) در این رابطه در بخش سخن سردبیر با عنوان 
»ابتذال روش شناختي« مي گوید: »در سال هاي اخیر، گسترش کّمي دوره هاي تحصیالت تکمیلي در حوزه 
روان شناسي، پیامدهاي مختلفي داشته است که توصیف این پیامدهاي منفي چندان ضروري نیست، چون آثار 
آن به وضوح در عرصه هاي مختلف، درخور ارزیابي است«. از نظر او مهم ترین مشکِل پژوهش هاي روان شناسي 
که از آن به عنوان »ابتذال« یاد مي کند، ضعف یا نبود چارچوب نظري در این پژوهش هاست. از نظر او گاه 
پدیده هایي بررسي می شوند که حلقه اتصال نظري براي آن ها تدوین نشده است و گاه به خطا خالقیت علمي 
تلقي مي شوند. با توجه به این دو جریان، جریان سومي از درون، ضمن پذیرش کاستي هاي روش شناختي و 
محدودیت هاي موجود، مي خواهد روان شناسي را در خدمت جامعه قرار دهد. بنابراین موضوع این بررسي این 
است که فرآیند بومی سازی چگونه است؟ از چه سطوح و مراحلی عبور می کند؟ علم روان شناسی از این نظر در 

ایران چه وضعیتی دارد؟ و چگونه مي توان بین نیازهای جامعه اسالمی ایران و روان شناسی پیوند برقرار کرد؟

۲- روش شناسی پژوهش

برای بررسي دیدگاه هاي مختلف از روش سندی تحلیلی استفاده شد. برای بررسي منابع بومي سازي شده 
به ویژه در دو دهه اخیر، مجالت و کتب و برخي از مصاحبه هاي صاحب نظران مطالعه، فیش برداری و تحلیل شد 

و با توجه به محتوایشان، هرکدام سطح بندي و مبنای ارائه پیشنهادها شدند.

۲-۱- بومي سازي و سطوح آن با طرح دیدگاه هاي مختلف 

بومي سازي به معناي ایجاد تغییر در علم یا هر محصول وارداتي به منظور انطباق با جامعه مدنظر است 
که بسیاري از متفکران کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به آن توجه نشان داده اند. این موضوع با 
علم بومي تفاوت دارد. به نظر باقري (2008)، بومي سازي (بومي شدن) به این معناست که ما علومي را از 
جوامع دیگر بیاوریم و آن را بر طبق نیازهاي فکري خود تغییر دهیم، اما بومي بودن یعني اینکه علوم از ابتدا 
در زمینه هاي فکري جامعه به وجود بیاید. خاستگاه اولیه علم بومي همان کشور است، ولي علم بومي شده 

خاستگاهي خارج از آن کشور دارد. 

برخي معتقدند علم همین که وارد یک کشور مي شود بومي مي شود. مثاًل درکشور کامرون، پژوهشگري به 
نام نکملیک (2006) با بررسي محتواي نامه هاي خصوصي و بخش قدرداني پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلي، 
به بررسي این موضوع پرداخته است که به منزله سنتی فرهنگي در کامرون، تا چه حد از بزرگ ترها و افرادي 
که در زندگي و موفقیت فرد نقش داشته اند، قدرداني شده است. از نظر پژوهشگر مذکور، توجه به این ویژگي 
فرهنگي در پایان نامه ها نشان از نوعي بومي سازي است که به طرز معني داري خود را در این دو بخش از 
آثار فارغ التحصیالن دانشگاه ها نشان مي دهد؛ یعني پژوهشگران و محصالن در رشته هاي وارداتي، برخي از 
شاخص هاي مهم فرهنگي خود را حفظ کنند. البته اگر براي بومي سازي سطوح مختلفي در نظر گرفته شود، 

چنین اقداماتي جزء سطوح پایین بومي سازي است. 
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در کشور ما، برخي از صاحب نظران روان شناسي معتقدند حفظ سنت هاي علمي مقدم بر بومي سازي است، 
چون اگر موضوعي پژوهشي مطرح شد که جواب گوي نیاز جامعه و فرهنگ حاکم بود، ولي در چارچوب 
نظریه هاي موجود قرار نگرفت، ارزش طرح ندارد. این مورد را مي توان از آثار و آرای آزادفالح (2009) استنباط 
کرد. به همین دلیل این گروه از صاحب نظران با بومي سازي، اگر به معناي تغییر در محتوا و روش باشد، 

مخالف اند و در پژوهش تنها به استفاده از آزمودني هاي ایراني اکتفا مي کنند.

2-1-1- سطح اول بومی سازی

سطح اول ناظر به ورود علم به جامعه میزبان و استفاده از علم وارداتي روي آزمودني ها و طرح نظرات در 
چارچوب همان دانش وارداتي است. حتي در ترجمه متون سعي مي شود از اصطالحات خارجي استفاده شود و 
بیشتر از یادگیرندگان انتظار مي رود خود را با فرهنگ وارداتي انطباق دهند. از نظر برخي از افراد همین که علم 
از زباني به زباني دیگر ترجمه شد و در فرهنگ جدید وارد شد، علم بومي مي شود، چون جامعه هدف فرق کرده 

است (پارسانیا، میرسپاه و پناهي،2009).

2-1-2- سطح دوم بومی سازی

دومین سطح متصور مربوط به گسترش حوزه ترجمه متون علمي درعلوم انساني است. در این سطح از 
بومي سازي، باید در فرایند ترجمه متون علمي (کتاب ها، مقاله ها، سؤال هاي پرسش نامه ها و سایر ابزار گردآوري 
داده ها) از زبان بیگانه به زبان بومي، با توجه به وضعیت فرهنگي موجود در جامعه میزبان، مطالب را بومي کرد. 
چنان که آلپتکین (2006) در ترجمه متون داستاني از اصطالحي به نام »بومي سازي فرهنگي« استفاده مي کند. 
به نظر او بومي سازي فرهنگي یعنی انطباق معنایي و عملي و اجتماعي نشانگرهاي نوشتاري (لفظ به لفظ) و بافتي 
که متن نوشتاري در آن داستان نوشته شده است، با فرهنگ یادگیرندگان. او در این رابطه نمونه هایي را در 
فرهنگ کشور ترکیه ذکر مي کند. در این سطح مترجمان متون بیگانه باید تالش کنند ضمن توجه به ترجمه 
یا تألیف نوشتار در بافت خودش، آن را با فرهنگ خوانندگان انطباق دهند؛ مثاًل براي یادگیرنده ایراني، مفهوم 

کیلومتر فهمیدنی تر از مایل براي سنجش مسافت است و غیره. 

در رابطه با اهمیت این سطح از بومي سازي، جلیلي فر و عاصي (2008)، نشان دادند وقتي بر اساس نظریه 
آلپتکین، براي یادگیرندگان زبان انگلیسي ،بومي سازي فرهنگي در متون انگلیسي صورت گرفت، درک افراد از 
داستان بهتر شد. بنابراین در این سطح از بومی سازی، متن نوشتاري در بافت هاي مختلف اعم از ادبي، فلسفي، 
جامعه شناسي و روان شناسي هنگام ترجمه، با فرهنگ مخاطبان انطباق داده مي شود تا متن خارجي براي افراد 
ملموس تر شود. در متون روان شناسي موجود تا حدودي، آثار گنجي به این امر توجه کرده است. او هنگام طرح 
مفاهیمي مانند سازوکارهاي دفاعي، با نقل داستان هاي بومي و اشعار و ضرب المثل های ایراني، به ترویج این 

روش کمک کرده است (گنجي، 1997).

در سطح دوم، به ویژه با توجه به ضرورت ترجمه متون از زبان دیگر به زبان جامعه میزبان، با توجه به محتواي 
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فرهنگي که به همراه هر زبان و هر متني منتقل مي شود، نوعي بومي سازي فرهنگي صورت مي گیرد. در این 
سطح در اغلب مواقع، شاهد ترجمه هایي هستیم که شرایط اجتماعي ما را نادیده مي گیرند (اخوي راد، 2010)

2-1-3- سطح سوم بومی سازی

در سطح سوم از بومي سازي باید بین فرهنگ میزبان و فرهنگ بیگانه اي که علم از آن گرفته مي شود، نوعي 
داد و ستد برقرار شود؛ به گونه اي که بتوان متناسب با اوضاع فرهنگي و اجتماعي کشور میزبان، از یافته هاي 
علمي استفاده کرد. همچنین به صورت متقابل، یافته هاي علمي کشور میزبان براي کشورهاي دیگر درک پذیر 
باشند و در چارچوب قواعد علمي آنان قرار گیرند. بنابراین هیچ کشوري نباید تنها مصرف کننده نظریات علمي 
دیگران باشد. باید خودش هم خالقیت داشته باشد. درنهایت ما باید ضمن استفاده از نظریات دیگران، خود به 
تولید نظریات جدید، مطابق با نیازهاي خود بپردازیم. ملت ها نباید تنها مروج اندیشه هاي دیگران باشند، بلکه 

باید نقش خود را در پیشرفت علم ایفا کنند (باقري، 2008). 

درکشور چین تا حدي از این رویکرد استفاده کرده اند و در عین حال به موضوع علم بومي هم پرداخته اند. 
بومي  روان شناسي  از  را  در چین  روان شناسي  بومي سازي  رویکردي  اساس چنین  بر   (2001) ِشنگ  یِه 
چین متمایز مي کند و اولي را مستلزم نوعي داد و ستد مي داند، ولي روان شناسي بومي چین را نوعي از 
علم روان شناسي مي داند. نکته دیگر توجه به نقش دین در بهداشت روانی در کشورهای اسالمی است که 
اسماعیل و دسماک (2012) آن را مطرح می کنند. همچنین لمبرت و همکاران (2015) بر لزوم توجه به 

فرهنگ مردم در امارات متحده عربی، در روان شناسی مثبت گرا تأکید می کنند.

و مسائل خاص  و نظري، مشکالت  به چارچوب هاي علمي  توجه  در سطح سوم سعي مي شود ضمن 
جامعه میزبان در قالب طرح هاي پژوهشي اجرا و براي حل آن ها از علم بومي شده استفاده شود. شماري از 
پژوهشگران دانشگاهي و کساني که به ویژه با مسائل اجتماعي درگیر هستند از این رویکرد دفاع مي کنند 

(حسیني ،1985؛ افروغ، 2005) 

2-1-۴- سطح چهارم بومی سازی

در باالترین سطح، یعني سطح چهارم، از تولید علم بومي یاد مي کنیم که با بومي سازي تفاوت دارد. درسطح 
چهارم، ضرورت تولید علم بومي مطرح مي شود که از نظر روش شناسي و موضوع و محتوا با محیط اجتماعي 

هماهنگ است (افروغ، 2005).

2-1-5- توجه به سطوح مختلف در بومی سازی 

در پاسخ به اینکه باید به کدام سطح از سطوح بومي سازي توجه شود، باید در نظر داشت که این موضوع، با 
توجه به نوع رشته، تاریخچه و منابع موجود در هر کشور فرق مي کند و در انتخاب سطح بومي سازي، توجه به 
این عوامل اهمیت ویژه اي دارد. مثالً در بخش ترجمه ادبیات داستاني، باید به سطح اول و تا حدودي به سطح 
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دوم توجه شود، در حالي که در رشته هاي علوم اجتماعي و روان شناسي باید به سطح سوم و چهارم توجه شود. 
در فلسفه و معرفت شناسي، توجه به سطح چهارم ضرورت بیشتري دارد. البته در این رابطه باید به تاریخچه و 
وسعت منابع نیز دقت کرد، مثاًل رشته هایي مانند روان شناسي و علوم اجتماعي با تاریخچه اي مفصل (بیش از 
نیم قرن فعالیت دانشگاهي) و وجود محققان و فارغ التحصیالن متعدد در سطح کارشناسي ارشد و دکتري، از 

بستر مناسبي براي رسیدن به سطح سوم برخوردارند.

در دهه هاي گذشته به دلیل کمبود منابع درسی، ترجمه کتب نظریه پردازان مطرح جهان رویکرد رایج بود. 
ضمن ضروري بودن این روش، براي بهره گیري از دانش های به روز در این رشته ها، الزم است بر رویکرد سوم 
تأکید بیشتري شود. هرچند در سطح ترجمه نیز باید به سطح دوم بومي سازي توجه کافي شود. این ضرورت ها 
در نوشتار و گفتار بسیاري از صاحب نظران دانشگاهي وجود دارد که در ادامه به آن ها پرداخته مي شود. اخوي 
راد (1388)، ضمن انتقاد از رویکرد ترجمه در علوم انساني، بومي سازي را به معناي تولید علم مي داند، به گونه اي 
که پاسخ گوی نیازهاي جامعه باشد و براي حل معضالت جامعه به خواسته ها و تمایالت و نیازهاي فرهنگي و 
اخالقي و بومي توجه کند. به نظر او، توسعه علمي به طور مجرد شکل نمي گیرد و زماني میسر مي شود که میان 
آموخته ها و رفتار اجتماعي پیوند برقرار شود. ضعف نظریه پردازي در حوزه علوم انساني از این نظر کاماًل مشهود 
است. راه حل آرماني این است که مفاهیم و نظریه هاي علوم انساني و رفتاري که محور فعالیت هاي تربیتي و 

اجتماعي است، مبتني بر مفاهیم حاصل از پژوهش هاي بومي و پژوهشگران ایراني باشد.

 در بخش اول اخوي راد به سطح چهارم پرداخته است، ولي در بخش آخر به آن دسته از پژوهش هاي بومي 
اکتفا کرده است که با مالحظاتي مي تواند در سطح سوم قرارگیرد. از دیدگاه افروغ (2005)، بومي سازي 
باید طوري باشد که در پژوهش، مسلمان بودن، ایراني بودن و غیره نشان داده شود. علم باید در قبال جامعه 
خود حساسیت داشته باشد. به نظر او علم نمي تواند ناب و بي توجه به زمینه هاي اجتماعي و مستقل از 

مکان و زمان باشد. 

۲-۲- اسالمی کردن علم به منزله بخشی از فرایند بومی سازی

در ایران بعضی از صاحب نظران، اسالمي کردن علم را بخشي از فرایند بومی سازي مي دانند که در این رابطه 
دو دیدگاه مطرح است.

2-2-1- دیدگاه اول: روش هاي مبتني بر جهان بیني اسالمي

یک دیدگاه ضمن انتقاد از شیوه علمي موجود در دنیا، روش هاي مبتني بر جهان بیني اسالمي را در پژوهش 
توصیه می کند که به نظر مي رسد در سطح چهارم بومي سازي و در حوزه مباحث معرفت شناسي قرار گیرد. مثاًل 
ویسي (2005) با نقل دیدگاه عمادالدین خلیل (1992) معتقد است اسالمي بودن معرفت یا اسالمي سازي 
معرفت به معناي کشف، تدوین، ابالغ و نشر معرفت درباره جهان و زندگي انسان، از زاویه جهان بیني اسالمي 
است. به نظر او با افزودن عبارت هاي دیني به مباحث علوم اجتماعي و انساني و طرح آیاتي از قرآن متناسب با 
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آن موضوع، اسالمي سازي دانش حاصل نمي شود، بلکه الزم است روش و قوانین علمي در این رابطه بازسازي 
شود. در این رابطه پارسانیا، میرسپاه و پناهي (2009) با رویکردي مشابه، ضرورت تجدیدنظر در رویکرد 
 اثبات گراي (پوزیتیویستي) حاکم بر روش علمي غربي را مطرح مي کنند. ضرورت طرح مباحث معرفت شناسي 
فلسفي براي بومي سازي علم، از ملزومات تولید دانش بومي(سطح چهارم) است. احمدي (2009)، با رویکردي 
مشابه معتقد است نبود نظام معرفت شناسي مناسب و دیدگاه روشن درباره انسان، منجر به ایجاد نظریه ها و 
شاخه هاي مختلف و تکنیک هاي گوناگون روان شناسي شده و درنتیجه شکست و افول علوم انساني را به دنبال 
داشته است، اما اکنون وقت آن رسیده است که دین مقام و موقعیت معرفت شناختي مناسب خود را به منزله 
مأخذ و منبع پذیرفته شده براي روح و روان آدمي بازیابد. او به دلیل طرح مسئله در بخش سخن سردبیر، سند و 
مدرکي مبني بر شاخص هاي افول علوم انساني ارائه نمي دهد، که بهتر بود حداقل با ذکر نام و اسناد در پي نویس 

این کار را مي کرد، ولي در ادامه توصیه مي کند: 

»بر روان شناسان و متخصصان علوم اجتماعي مسلمان و عالمان دیني مسئول است که کنار هم جمع شوند 
و یک نظام روان شناسي منسجم و جامع به وجود آورند. بدیهي است این وظیفه اي سنگین است و کاري نیست 
که یک فرد یا جمعي محدود حتي یک نسل بتواند به عهده گیرد و آن را به اتمام برساند، بلکه یک تالش علمي 
مستمر و فراگیر و گسترده اي را طلب مي کند که پژوهشگران این عرصه به خصوص کساني که در حوزه دین و 
روان شناسي صاحب فکر و اندیشه اند، به تدریج براي تولید نظام منسجم گام هایي بردارند و آن را به جامعه علمي 

ارائه دهند« (احمدي، 2009).

2-2-2- دیدگاه دوم: روشي نظام مند و مبتني بر روش هاي علمي موجود 

دیدگاه دوم اسالمي کردن را به معناي داشتن روشي نظام مند و مبتني بر روش هاي علمي موجود مي داند که 
در عین حال تعارضي با تعالیم اسالمي ندارد و اوضاع جامعه اسالمي را به مثابه یکي از بسترهاي اجتماعي فرهنگي 
در نظر مي گیرد که بیشتر موافق با سطح سوم بومي سازي است. مثاًل بوالهري (2003) دانشگاه اسالمي را 
دانشگاهي مي داندکه تمام وجوه و ابعادش موردپذیرش اسالم باشد و هیچ گونه مغایرتي با اصول و آموزش ها و 
استنباط هاي اسالمي نداشته باشد. در عین حال این تعریف به معناي غیرعلمي، غیرپژوهشي یا غیرانساني بودن 

دانشگاه نیست (بوالهري، 2003). در این رابطه حسیني مي گوید: 

»درحقیقت علوم اسالمي تکمیل کننده و هدایت کننده همه رشته هاي علوم به وسیله قراردادن آن ها 
داخل مدار حیات بخش توحید و رنگ آمیزي خاص آن ها بر اساس آموزش هاي توحیدي است. درنتیجه 
علوم اسالمي زحمات تمام محققان را ارج مي نهد و سعي مي نماید با کشف موارد تناقض و نقص که به علت 
عدم توجه به آموزش هاي توحیدي پدید آمده است، محققان را ارشاد و نسبت به ایجاد حداکثر بازده، اقدام 

نماید« (حسیني، 1985). 

از نظر او بسیاري از یافته هاي روان شناسي علمي جهان که در قرون متمادي نصیب جامعه بشري شده، همگي 
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موهبت هاي خدا هستند و در تدوین روان شناسي اسالمي به کار گرفته مي شوند و دلیلي وجود ندارد که بخواهیم 
روان شناسي اسالمي را از صفر شروع کنیم. از نظر او تمام یافته هاي علمي روان شناسي که واقعاً به مرحله علم 
رسیده اند، الهي و اسالمي هستند، زیرا به بهترین وجه فرمایش پیامبر اسالم را که »خدایا، اشیا را آن چنان که 
هستند، به من بنمایان« فراهم می کنند (حسیني، 1985). همچنین به نظر رضوي در سال 1986 (به نقل از 
حسیني، 2000) قرآن کریم علوم تجربي را تحریم نکرده است. آنچه دانشمنداني مانند غزالي درباره تحریم 
فیزیک و فلسفه و ریاضي مي گویند، نظر شخصي آن هاست و نه نظر اسالم. صادقیان (2007) با رویکردي مشابه 
به تألیف کتابي به نام »قرآن و بهداشت رواني« اقدام کرده است. او در روش کار خود مي نویسد: »ابتدا با استفاده 
از منابع و کتاب هاي بهداشت رواني، موضوع شناسایي شد و سپس منابع اسالمي بررسي و بین این مفاهیم 

تطبیق به عمل آمد« (صادقیان، 2007).

اگر در زمینه بومي سازي، به دیدگاه اول اسالمي سازي نگاه کنیم،گام بلندي است که هنوز بسترهاي آن فراهم 
نشده است و چنان که احمدي (2009) اشاره مي کند، فرایندي است طوالني و نیازمند کار فراوان. شاید به 
همین دلیل باشد که در مجله روان شناسي و دین که با چنین رویکردي منتشر مي شود، مقاالت اغلب رویکردي 
اثبات گرا (پوزیتیویستي) دارند و به موضوعات اسالمي و بر آزمودني هاي مسلمان تمرکز می کنند که در عمل 
سطح سوم بومي سازي را موردتوجه قرار مي دهد. نمونه مقاالت شماره چهارم این مجله عبارت اند از: »ساخت و 
اعتباریابي مقیاس رضایتمندي زناشویي اسالمي«؛ »ساخت مقیاس سنجش دنیاگرایي (مسد) بر اساس متون 
دیني«؛ »بررسي سالمت رواني و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبي در بین دانشجویان«. در مجموع چنین به 
نظر مي رسد که در کوتاه مدت و میان مدت، بومي سازي در دانشگاه باید بر سطح سوم تمرکز کند و در بلندمدت 

برای سطح چهارم برنامه ریزي کند. 

۲-۳- امکان سنجي بومي سازي در چارچوب روش شناسي اثبات گرایي و مابعد  اثبات گرایي )هرمنوتیک، 
انتقادي، پست مدرن و پساساختارگرایي(

2-3-1- دیدگاه اثبات گرایی

روش شناسی اثبات گرایي (پوزیتیویسم) متأثر از اندیشه های اوگوست کنت2 شکل گرفت و قاطبه متفکران 
علوم انسانی از آن استقبال کردند. کنت معتقد بود بشر براي یافتن علت امور سه مرحله را پشت سر گذاشته 
است: مرحله الهي که علت وقایع را به خدایان و رب النوع ها نسبت مي داد. مرحله فلسفي که مي کوشید علت 
وقایع را با برهان های عقلي فلسفي و علت و معلولی بیابد و باالخره مرحله علمي که بشر مي کوشد با استفاده از 
علم تجربی راه حل مسائل را بیابد. علم جدید تالش می کند با استفاده از تجربه و آزمایش، مشکالت را حل کند. 
چنین علمي به تکنولوژي مي انجامد و بشر از فایده هایش بهره مي برد. به نظر کنت، علوم فیزیکي و زیستي بسیار 
پیشرفت کرده اند، چون براي حل مسائلشان به مرحله روش علمي (مرحله سوم) قدم گذاشته اند، اما متأسفانه 

2. Comte
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علوم انساني هنوز وارد مرحله علمي نشده  اند.

 راه حل نجات علوم انساني پشت کردن به مرحله الهي و فلسفي و ورود به مرحله علمي است. تنها در 
این صورت است که علوم انساني مي تواند عقب ماندگي هایش را جبران کند و به پیشرفت درخور مالحظه اي 
برسد. پس علوم انساني باید از تکنیک هاي رایج علوم فیزیکي و علوم زیستي مانند تجربه، آزمایش، سنجش و 
اندازه گیري، کّمي کردن، آمار توصیفي و استنباطي، مشاهده و تکرارپذیر کردن استفاده کند (زندوانیان، 2012). 
در پوزیتیویسم منطقی تنها گزاره های علمی معنی دار هستند، زیرا می توان آن ها را عماًل از طریق داده های 
تجربی یا مشاهده ارزیابی کرد. لیکن گزاره های دینی و فلسفی معنی دار نیستند، زیرا نمی توان آن ها را عماًل 
از طریق داده های تجربی یا مشاهده ارزیابی کرد (گوتک، 2001). گزاره های دینی و فلسفی ظاهری شبیه 

گزاره های علمی دارند، اما چون تجربه پذیر و آزمودنی نیستند، مهمل و بی معنی اند.

 این رویکرد به تولد آزمایشگاه ها در علوم انساني منجر شد. آغاز علم روان شناسي با تأسیس آزمایشگاه وونت 
در الیپزیک مقارن بود. تولد جامعه شناسي علمي نیز توسط آگوست کنت شناخته شد. در این نگاه، جامعه و 
موضوعات انسانی مانند هر رخداد تجربی و طبیعی، زیر پوشش احکام عام و جهان شمول قرار دارد و بدین سان 
نتایج علوم انسانِی حاصل از یک جامعه، بر جوامع دیگر تعمیم پذیر است (پارسانیا، 1383). واتسون، ثرندایک و 
اسکینر با این نگاه در روان شناسي کوشیدند همه مسائل رواني را مشاهده پذیر کنند، بنابراین روان شناسي به علم 
مطالعه رفتار و علل رفتار (رفتار به عنوان جزء مشاهده شدنی) تبدیل شد. ثرندایک (1910) با چنین دیدگاهی 

رفتارگرایی را علم کاملی می دید و آینده علم روان شناسی را این گونه پیش بینی می کرد:

»علم کامل روان شناسی به ما همه چیز را درباره منش، رفتار و فکر افراد خواهد گفت، علت هر تغییری را در 
طبیعت انسان به ما خواهد گفت و نتیجه هر اقدام آموزشی را به ما خواهد گفت. علم کامل روان شناسی به ما 
کمک خواهد کرد تا از موجودات انسانی برای رفاه جهان استفاده کنیم، با نتیجه تضمینی مشابه آنچه ما اکنون 
در سقوط اجسام و تحلیل عناصر شیمیایي به کار می بریم. به همان نسبت که ما به چنین علمی دست می یابیم 
بر روانمان مسلط خواهیم شد، همان طور که االن بر بخار و نور تسلط یافته ایم. پیشرفت و حرکت به سمت چنین 

علمی آغاز شده است« (ایزنر،1994). 

رفتارگرایان جایگاه چندانی برای هشیاری، هدف یا سایر اندیشه های ذهن گرایانه قائل نبودند. بر رفتارگرایي روح 
ماشینی مسلط بود و رفتارگرایان موضوع خود را مانند ماشین می دیدند (شولتز و شولتز، 2005). پوزیتیویسم 
عالم را قاعده مند می داند و انسان قادر است با حس و تجربه و عقل آن را بشناسد و مدعی جدایي واقعیت از 
ارزش است. روش شناسی اثبات گرا به پیشرفت علوم انسانی بسیار کمک کرد، اما پیامدهای ناگواری نیز در پی 
داشت. واضح است که در زمینه بومی سازی، امکان تولید علم بومی اسالمی (سطح چهارم) وجود ندارد، زیرا 
گزاره های دینی تجربه ناپذیرند. تنها بومی سازی در سطوح اول تا سوم میسر است که از ترجمه آثار روان شناسان 
شروع می شود و در خوش بینانه ترین وضعیت به انجام تحقیق کّمی و اثبات گرا بر آزمودنی های مسلمان و ساخت 
ابزارها و مقیاس های کّمی برای سنجش نگرش های مذهبی منتهی می شود. به نمونه هایی از این دست، در مجله 

مرتضی امیدیان و همکاران. بومی سازی علم روان شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه



تابستان 1398 . دوره 7 . شماره 2

237

روان شناسی و دین اشاره شد. با این همه، به تدریج ایرادها و نقص های دیدگاه اثبات گرا آشکار شد. 

2-3-2- نقص های دیدگاه اثبات گرا

درواقع، علم محصولی فرهنگی و اجتماعی است و این یعنی زمینه های فرهنگی و اجتماعی فقط امکان بروز و 
ظهور آن را فراهم نمی کنند بلکه علم صبغه این زمینه ها را نیز به خود می گیرد. بنابراین با پذیرش این رویکرد، 
نمی توان علم زاییده شرایط غرب را آورد و تمام و کمال در جای دیگر استفاده کرد (افروغ، 2005). از جمله این 

نقایص می توان به نکات زیر اشاره کرد که درواقع ضرورت های بومی سازی و تولید علم بومی است:

الف) علم روان شناسی غربی با دیدگاه اثبات گرا و حتی مابعد اثبات گرا قادر به ارائه نظریه و تبیین مفاهیمی 
مانند شهادت، تزکیه نفس، تجلیه نفس و تهذیب نفس نیست، در حالی که تحقیقات فراوانی درباره مفاهیمی 
مانند اعتماد به نفس و عزت نفس وجود دارد. به نظر فریمن شهادت طلبی نوعی تعادل جویي نابهنجار است، 
یعنی کار فردی که مرگ خودش را انتخاب می کند و به استقبال آن می رود، همان تعادل جویي روانی است 

منتها صورت نابهنجار پیدا کرده است (باقری، 1991).

ب) نظریات مشاوره و روان درمانی برای تسکین آالم بازماندگاِن حوادث هولناکی مانند زلزله، تسونامی، 
جنگ و غیره راهکارهایي را ارائه می کنند که با باورهای دینی مسلمانان متضاد است. برای نمونه، در زلزله بم، 
برای تسکین روحیه دختران و پسران بازمانده از زلزله، روابط دوستی با جنس مخالف توصیه و آموزش داده 
شد و مبلغان مسیحی به تبلیغ کلیسا پرداختند، در حالی که باید برای ارائه نظریات مناسب برای تسکین آالم 
بازماندگان، منابع اسالمی مطالعه شود که بر رفتارهایي مانند توسل به دعا، حضور در اماکن متبرک و انجام 

فرایض دینی در کنار راهبردهای آرامش بخشی مانند ازدواج تأکید کنند (مهرام، 2009).

پ) مطالعات انسان شناسان، مردم شناسان و قوم نگاران نشان داد که فرهنگ نقشی انکارناپذیر در رفتار (نقطه 
اتکای دیدگاه روان شناسی  اثبات گرایانه) دارد. مطالعات برانسیالو مالینوفسکی3 در بین مردم تروبریاند نشان داد 
که عقده ادیپ در بین تروبریاندها وجود ندارد، زیرا جامعه موردمطالعه او، مادرتبار و مادرساالر بود و مطابق 
نظریه فروید این عقده در جوامع پدرساالر اثبات شده بود. این یافته مالینوفسکی نشان داد که عقده ادیپ بر 
خالف نظریه فروید جهانی نیست و نمی تواند باشد. به بیان فلسفی حاصل استقرای ناقص است و به قول خواجه 
طوسی »ممکن بود که جزوِی دیگر باشد غیر آنچه مذکور است بر خالف جمله، و حکم کلی را نقض کند« 

(خوانساری، 2015).

ت) حتی در موقع انجام تحقیق کّمی که محقق باید به ارائه تعریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهای مستقل، 
تعدیل کننده و وابسته بپردازد، نقش فرهنگ اساسی است. به بیان دیگر، در قسمت ترجمه، تعریف مفهومی 
سطوح اولیه بومی سازی نقش دارد، اما به نظر سرمد، بازرگان و حجازی (2009)، تعریف عملیاتی متغیرها تا 
حد زیادی به ویژگی های مسئله تحقیق و فرهنگ محقق بستگی دارد و نمی تواند تمام معانی علمی مفاهیم را 

3. Malinowski.
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شامل شود. برای نمونه، مفهوم و مصداق جرم در اسالم و غرب بسیار متفاوت است. مثاًل داشتن دوست پسر و 
دوست دختر در غرب نشانگر رشد صحیح نوجوان و در جوامع اسالمی، نشانگر انحراف اخالقی نوجوان است.

ث) بسیاری از نظریات رشد (رشد شناختی پیاژه، رشد شناختی اجتماعی ویگوتسکی، رشد اخالقی کلبرگ، 
رشد اجتماعی اریکسون، نظریه فروید) را اکثر روان شناسان به خوبی پذیرفته اند و کمتر درباره مبانی فلسفی 
آن ها تأمل کرده اند، اما نظریاتی وجود دارند که ناسازگاری آن ها با مبانی دینی فقهی اسالمی و شیعی آشکارتر 
است. مثاًل می توان به نظریه رشد ایمانی فاولر (1981) اشاره کرد که به صراحت به وابستگی ریشه ای آن به سنت 
مسیحی اشاره شده است (جارویس، 2006؛ زندوانیان، طیبی و رسولی، 2015). فولر نظریه شش مرحله ای 
رشد ایمانی را ارائه می کند. گرچه نظریه فولر می تواند الگویي برای نظریه پردازی رشد ایمانی بر اساس منابع 

اسالمی شیعی باشد، برای بررسی وضعیت رشد ایمانی نوجوانان و جوانان مسلمان و سایر ادیان کارایي ندارد. 

2-3-3- دیدگاه های مابعد اثبات گرایی

در منظر دیدگاه های مابعد اثبات گرایی، علم و دانش متأثر از بافتار چندالیه اقتصادی، مذهبی، سیاسی و 
فرهنگی جامعه مولد علم است و متفکران هر علمی برای پاسخ به مسائل جامعه شان، به تولید نظریه و مدل، 
تعریف مفهوم و ساخت و اعتباریابی ابزار و تولید بسته آموزشی پرداخته اند. از این رو، نظریه ها جهان شمول 
نیستند و باید به تولید نظریه مناسب فرهنگ پرداخت. مطالعه نظریات مطرح بین المللی (مانند نظریه رشد 
شناختی پیاژه، رشد جنسی فروید) الزم است (نظریه کالن)، اما نه تنها امکان طرح نظریه های جدید و متنوع در 
دیدگاه های مابعداثبات گرایی وجود دارد، بلکه ضرورتی است اجتناب ناپذیر. پس کلیه سطوح بومی سازی (چهار 
سطح) امکان پذیر است. البته این نظریات می توانند محدود و خرد باشند (نظریه خرد درباره ابعاد و مراحل تربیت 
جنسی دختران و زنان در اسالم برای برخورد درست با فرویدیسم و فمینیسم) (زندوانیان و دریاپور، 2013؛ 
زندوانیان و شمشادی، 2012). در این رابطه استفاده از روش های تحقیق کیفی مانند گراندد تئوری را می توان 

مثال زد که نظریه بر اساس داده ها تکوین می یابد (بازرگان، 2009).

اهمیت مسئله تولید علم بومی روان شناسی زمانی آشکارتر می شود که دریابیم خاستگاه و تکیه گاه فلسفی برخی 
از مفاهیم روان شناسی با اسالم زاویه دارند. برخی نظریه های یادگیری متأثر از روان شناسی تکاملی هستند. در 
پرسش نامه باورهای معرفت شناختی شومر، افراد دارای باورهای معرفت شناختی سطح باال، بر این باورند که هیچ ارزش 
یا حقیقتی مطلق نیست و قائل به نسبی بودن دانش و شناخت هستند (برزگر بفرویی، 2014). این در حالی است 
که مطهری (2002) در کتاب »مسئله شناخت«، به رد نظریه نسبی بودن حقیقت می پردازد و این نظریه را متعلق 
به ماتریالیست ها می داند. بی توجهی به نیازهای معنوی انسان در طبقه بندی نیازهای مازلو، چایلد و آلدرفر نمونه دیگر 
غلبه ماده گرایی است (زندوانیان، 2011). سازه های هوش معنوی و اضطراب وجودی متأثر از اگزیستانسیالیسم 

هستند. حال مطالعه تبارشناسی مفهوم هوش معنوی غربی در نقل قول مستقیم زیر بسیار مفید است:

»هوش معنوی مجموعه ای از توانایی های ذهنی است که در رابطه با حالت وجودی و معنی داری شخصی است 
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و به سطوح متعالی از آگاهی گسترش می یابد« . هوش معنوی در ادبیات دانشگاهی روان شناسی را اولین بار در 
سال 1996، استیونز و بعد در سال 1999، ایمونز مطرح کرد (سهرابی و ناصری، 2012) و در جایگاه یکی از 
جدیدترین سازه ها در روان شناسی و علم مدیریت در مرکز توجهات قرار گرفت (مرعشی و همکاران، 2012). 
از طرفی معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که در قلب ها و ذهن ها و در آیین ها، به ویژه در آیین های 
مذهبی وجود دارد. به نظر وایالیکا (2012) حکیمان کاتولیک مثل آگوستین اظهار می کنند که خدا انسان ها را 
برای خودش آفریده و قلب های آن ها بی قرار است تا زمانی که در کنار او آرامش بگیرند و الهیات یهودی مسیحی 
حامی این عقیده است که انسان ها تصویری از خدا دارند که به طور بالقوه برتری خداجویی را دربر دارد. 
سرچشمه مفهومی معنویت غربی در الهیات یهودی مسیحی جست وجو می شود، در حالی که سرچشمه معنویت 
در اسالم، قرآن کریم و احادیث حضرت محمد (ص) در جایگاه پیامبر خداست. از نظر مسلمان، زندگی معنوی 
هم بر ترس از خدا مبتنی است و هم بر عشق به او هم تسلیم در برابر اراده خدا و هم جست وجو برای شناخت 
او که هدف نهایی آفرینش است. گوهر معنویت اسالمی با توحید پیوند می خورد. معنویت در قلب اسالم است 

و کلید آن فهم جنبه های مختلف آن است (رستگار و فرهنگی، 2006).

در پژوهش مرعشی و همکاران (2012) تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی و اضطراب 
وجودی و هوش معنوی دانشجویان دانشگاه نفت اهواز بررسی شد. برای نمونه 112 نفر، به روش تصادفی انتخاب 
شدند در این پژوهش از پرسش نامه هوش معنوی کینگ4 (2008)، بهزیستی روان شناختی ریف5 (1989) و 
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اضطراب وجودی گود6 (1974) استفاده شد. این پژوهش از نوع آزمایش میدانی از نوع پیش آزمون و پس آزمون 
با گروه گواه است. گروه آزمایش طی 15 جلسه 60دقیقه ای بر اساس 7 مرحله بسته آموزشی بوول7 (2004) 
آموزش هوش معنوی دیدند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بیانگر افزایش معنادار تمام مؤلفه های بهزیستی 

روان شناختی و هوش معنوی و کاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است. 

در مثال مطرح شده، پرسش نامه هوش معنوی کینگ، اضطراب وجودی گود و بسته آموزشی هوش معنوی 
بوول در بافتاری متفاوت تدوین شده اند و چند روان شناس مطرح کشور (نعامی، بشلیده، زرگر و غباری بناب) با 
دیدگاهی اثبات گرایانه آن را استفاده کرده اند. چنان که ودرز (2018) در مطالعه خود ضمن بررسی 16 مطالعه 
در ایران و 6 مطالعه (به زبان انگلیسی) در اردن، به طرح شباهت ها و تفاوت های مفهوم معنویت در غرب و 
خاورمیانه پرداخته است و نتیجه می گیرد در این گونه مفاهیم توجه به بافت اجتماعی اهمیت فوق العاده ای دارد.

در این راستا، فهم رابطه تکیه گاه های کالن فکری غرب (اعم از مذهبی، سنتی یا فلسفی) و نظریات جدید 
روان شناسی می تواند در تدوین راهکار و الگوی عمل به محققان داخلی کمک کند. برای نمونه، پیترسون و 
سلیگمن8 (1395) در کتاب »روان شناسی مثبت فضایل و توانمندی های شخصیتي« نکاتی را طرح می کنند 
که سابقه اش به افالطون (عفت، شجاعت، حکمت و عدالت) و ارسطو (فضایل عقالنی و فضایل اخالقی) (پاک 
سرشت، 2008) برمی گردد. همچنین تأثیرپذیری نظریه رشد شناختی پیاژه از فیلسوفی به نام کالپارد9 سوئیسی، 
تأثیرپذیری نظریه رشد اخالقی کلبرگ از نظریه اخالقی کانت، تأثیر فردگرایی و جمع گرایی بر سازه پردازی هایی 

مانند خودکارآمدی فردی و خودکارآمدی جمعی باید عمیق تر مطالعه شود. 

مدل فونگ مای نگیون (2011) (تصویر شماره 1) سعی می کند بین جهانی بودن تئوری ها و پاسخ گویی به 
نیازهای موردی رابطه برقرار کند. گرچه همه نظریات نگاهی جهانی دارند (مبانی نظری بین فرهنگی)، برای 
یافتن راه حل مسائل، توجه به بعد فرهنگی نیز الزم است (مبانی نظری درون فرهنگی) ولی کافی نیست، زیرا 
پیچیدگی های زندگی در عمل، موضوعات خاصی را روبه روی ما قرار می دهد که الزم است در هر موضوع خاص، 

چشم اندازها و راه حل های متفاوت را ترکیب کنیم (کاربرد عملی، چندفرهنگی و خاص). 

۳- یافته های پژوهش

۳-۱- چالش ها و فرصت هاي بومي سازي روان شناسی در ایران

3-1-1- توسعه علمی در کشور

با توجه به آمار روزافزون دانشجویان تحصیالت تکمیلي، مي توان از این سرمایه هاي ارزشمند برای بومي سازي 

6. Good
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8. Peterson & Seligman
9. Claparede
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دانش و طرح مشکالت موجود در کشور و در جوامع محلي بهره گرفت. بنا به گزارش دفترچه شماره دو راهنمای 
نفر در شاخه های مختلف   260 ،(2018) آموزش کشور  از سوی سازمان سنجش  انتخاب رشته دکتری 
روان شناسی در مقطع دکتری پذیرش خواهند شد. بنابراین برنامه ریزي براي هدایت 260 تز دکتری و چندین 

برابر در سطح کارشناسي ارشد فرصت مناسبي است که باید از آن بهره گرفت.

با توجه به توان دانشگاه هاي مادر در آموزش نیروي متخصص در این رشته، زمینه ها درحدي هستند که بتوان 
بر پایه افراد تربیت شده در سطح دکتري، پیگیری این موضوع را از نظام آموزش عالي انتظار داشت. برخالف 
دیدگاهي که هدف خود را حفظ معیارها و روش هاي علمي اثبات گرا مي داند و توجهي به مسائل اجتماعي 
نمي کند، ظهور روش هاي تحقیق کیفي و تحقیق آمیخته، خود دلیل محکمي است که در دانش کنوني دنیا 

رویکرد پاسخ گویي به نیازهاي جامعه مطرح است. 

ظهور روش هاي جدید پژوهش با تأکید کمتر بر اصول روش علمي و با هدف پاسخ گویي به حل مشکالت در 
روان شناسي، مانند پژوهش در عمل (گال، بورگ و گال، 2016)، دلیل محکمي است که نمي توان پاسخ گوي 
شرایط اجتماعي نبود و تنها دغدغه حفظ اصول علمي را داشت و تنها موضوعي را پذیرفت که دیگران (لزوماً 
غربي ها) راجع به آن حرفي زده اند. چنان که مطالعه جان علي زاده و سلیمانی (2009)، نشان داد که تعداد اندکي 
از آثار مرتبط با بومي سازي به امکان علم بومي و نیز بومي شدن علوم اعتقاد داشته و آن را عاملي اساسي براي 
توسعه علمي مي دانند. این آثار بی توجه یا کم توجهي به شرایط اجتماعي و ارزشي و فرهنگي حاکم بر فضاي 

جامعه و نیز تالش نکردن براي بومي سازي علم را از موانع تأثیرگذار بر باروري و توسعه علم قلمداد کرده اند. 

به عبارت دیگر، توجه به منظومه اي از عوامل ارزشي و فرهنگي و اجتماعي خاص در هر عرصه از زندگي، در فرایند 
تولید علم و به کارگیري یافته هاي علمي (بومي گرایي) و تالش براي بازسازي نظریه ها و تحلیل هاي علمي و به کارگیري 
فناوري هاي غیربومي، با توجه به الزامات و زمینه هاي بومي و ملي (بومي سازي علم)، عناصري مهم و مؤثر بر باروري 
و توسعه علم در ایران هستند. در برنامه های بازنگری شده وزارت علوم مورخ 91/12/13 در روان شناسی نیز در بخش 
نیازسنجی و ضرورت هدایت پایان نامه ها و پژوهش ها برای حل مشکالت و مسائل جاری کشور، به ضرورت بومی سازی 

و توجه به نیازهای منطقه ای اشاره شده است (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،2012). 

محدودیت در تولید دانش بومي در این رشته، به دلیل نبود روش مشخص و مدون و کارشناسان متخصصي 
است که وجاهت علمي آن ها را مراکز دانشگاهي تأیید کرده باشد تا در موضوع خاص بومي به منزله متخصص 
بتوانند راهنماي پژوهشگران باشند. به اعتقاد فراستخواه (2009)، پیش از استقرار سنت هاي نیرومند علمي 
و تحقیقاتي و آکادمیک، مواجهه با رویکردهاي پراکنده » نااثبات گرایي« و »مابعد  اثبات گرایي« به جاي اینکه 
موجب سنتز ثمربخشي از اندیشیدن در باب علم شود، گفتارهاي مبهم بومي شدن علم و دانشگاه را در لفافه اي 
از نقد اثبات گرایي، نقد کمیت گرایي و نقد ایدئولوژي »علم - آیین«، در دهه 1350 شمسی. موجب شد و به 
دنبال آن، دیگر بار به سبب هزینه هاي سنگین گفتمان »ایدئولوژیک کردن و آییني کردن علم« هرگونه بحث از 
نسبت علوم با واقعیت هاي فرهنگي و اجتماعي بومي و محلي، به صورت نوعی تابو یا فوبیاي شبه پوزیتیویستي 
درآمد. علت این امر، از یک سو فقر نظري و از سوي دیگر آسیب پذیري زمینه اي و ساختاري جامعه ما بوده است، 
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بنابراین باید در طرح این موضوعات سنجیده تر حرکت شود.

3-1-2- ضرورت وجود زبان مشترک در تبادل علم

روش علمي باید زبان مشترکي براي تبادل با دانشمندان سایر کشورها فراهم کند. حداقل در بخشي از 
یافته هاي بومي برای معرفي غناي فرهنگي و اسالمي ایران، استفاده از این زبان مشترک ضرورت دارد تا به تدریج 
به معرفي روش ها و یافته هاي پژوهشي خاص خودمان منجر شود. به نظر مي رسد روش هاي موجود با تمام 
کاستي هایي که دارد، از این ویژگي برخوردار است. بنابراین بهتر است ضمن بیان محدودیت ها، که معموالً خود 
پژوهشگران هم به آن تأکید می کنند، این روش ها به تمامي کنار گذاشته نشوند تا به قیمت حل برخي از مسائل 
خاص و بومي، رابطه خود را با دانش جهاني قطع نکنیم. به هر حال حرکت در لبه مرزهاي دانش جهاني یکي 

از وظایف متفکران دانشگاهي و از جمله روان شناسان است.

هریک از سطوح بومي سازي، ارزش خاص خود را دارد و ارزش و انتظار ما براي تحقق هر سطح باید متناسب 
با سطح امکانات باشد و نیاز به تالش جمعي علمي دارد. بنابراین حمله و تخطئه هر روش به بهانه غربي بودن و 
وارداتي بودن و نگاه یکسان از این نظر به تمامي شاخه ها و رشته هاي علوم انساني، موضوعي است که مي تواند به 
جاي تسریع بومي سازي، فرایند آن را کند سازد. به ویژه آن طور که یافته هاي تحقیق جان علي زاده و سلیماني 
(2009)، نشان مي دهد 10 درصد این آثار بررسي شده درباره علل بومي سازي نشدن، فقط به موانع درون فضاي 
اجتماعي علم و 20 درصد فقط به موانع بیرون فضاي اجتماعي علم توجه کردند، و 70 درصد به وجود هر دو 
نوع از مانع در جامعه ایران اشاره دارند. بر این اساس، براي برون رفت از این موانع، تالش براي رفع هر دو نوع 
مانع ضروري است. بومي سازي فرایندي تخصصي است و محل طرح آن در سطوح پیشرفته تحصیلي دانشگاه 
و حوزه است. پس طرح آن با دانشجویان کارشناسي که هنوز پایه هاي دانش موجود را یاد نگرفته اند، موجب 

دل سردي و مسلط نبودن آن ها بر پایه هاي رشته روان شناسي مي شود. 

مسئوالن نقش مهمي در فرایند بومي سازي دارند. این کار مستلزم برنامه ریزي شورای عالی انقالب فرهنگي و 
وزارت علوم از یک سو و ارج نهادن به پژوهش ها و علم محوري در تصمیمات مسئوالن اجرایي از سوي دیگر است. 
با تحقق این موضوع، محققان احساس مي کنند به تالش آن ها در سیاست هاي خرد و کالن توجه مي شود. در این 
مسیر، ایجاد فضایي از امنیت علمي و رواني براي انجام پژوهش، اهمیت ویژه اي دارد. از آنجا که رشته هاي علوم 
انساني با موضوع فرهنگ و جامعه ارتباط دارد، یکي از عوامل مهم در توسعه و رشد این علوم، تحمل و مداراي نظام 
سیاسي با پژوهشگران این عرصه است (فاضلي، 2009). بر اساس پژوهش مهاجري (1382) در حالي که 70 درصد 
پژوهشگران حاضر به پرداخت هزینه هاي مادي پژوهش، و 20 درصد حاضر به پرداخت هزینه رواني آن هستند، تنها 

2 تا 3 درصد حاضرند هزینه هاي اجتماعي و سیاسي آن را پرداخت کنند (نقل از فاضلي، 2009).

4- بحث و نتیجه گیری

بیش از نیم قرن از ورود علم روان شناسی به معنای جدید آن به کشورمان می گذرد. نیاز اجتماعی به این رشته 
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از یک سو و استقبال جوانان عالقه مند از سوی دیگر، بومی سازی این رشته را ضروری می کند. یافته های جدید، 
ارتباط با سایر دانشمندان و حرکت بر مرز دانش، نشان می دهد که همواره باید به جهت گیری چهار سطحی 
بومی سازی توجه کرد. پرداختن به سطوح سوم و چهارم (یعنی استفاده از روان شناسی برای شناسایی و حل 
مشکالت جامعه ایران و تولید نظریات بومی برای سازه های روان شناسی) بیش از سایر سطوح ضروری است، 
اما باید با کمک ترجمه، جدیدترین دستاوردهای روان شناسی روز توأمان مطمح نظر باشد. دوری از هریک از 
این سطوح و افراط و تفریط در آن ها نادرست است. بنابراین توصیه می شود دانشگاه ها و شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای انجام پایان نامه ها و پژوهش ها در هریک از سطوح برنامه ریزی کنند و آن ها را با مشورت کردن با 
اساتید صاحب فن به سمت بومی سازی هدایت کنند. نگاه جامع در این جهت نقش مهمی دارد. در این مسیر نه 
می توان از پژوهش های نوین جامعه علمی جهان دور بود و نه می توان آن ها را به تنهایی مبنای پژوهش قرار داد. 
تقسیم بندی سطوح بومی سازی در چهار سطح گفته شده و توجه به ضرورت های اجتماعی، می تواند در ایجاد 

پارادایم نوین خط مشی خوبی باشد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش که از نوع تحلیلی است، محققان نهایت تالششان را در امانت داری و نقل مطالب کرده اند..

حامي مالي

 هزینه پژوهش به صورت شخصی و با گرنت دانشگاه های محل اشتغال (دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه 
یزد) تأمین شده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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