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در جهـان کنونـی، سـبک زیسـتن روزبـه روز پیچیده تـر می شـود و طبیعتـًا نیازهـای انسـانی متنـوع 

رویکردهـای  و  تئوری پـردازی  نیازمنـد  مهـم  امـر  ایـن  مدیریـت  می شـوند.  زیاده خواهانـه  گاه  و 

بیشـتر  روزبـه روز  روشـنفکران  و  دانشـمندان  نقـش عالمـان،  و  و دانش هاسـت  در علـوم  جدیـد 

در  بیشـتری  سـهم  چه بسـا  روان شناسـان  و  روان شناسـی  دانـش  به ویـژه  می شـود.  احسـاس 

مسـئولیت مدیریـت سـبک زندگـی، ذهـن و رفتـار جوامـع انسـانی داشـته باشـند. نیـاز بـه حضـور 

کاربـردی روزافـزون شـده اسـت. در زمـان  و اثرگـذاری روان شناسـی به عنـوان یـک علـم و حرفـۀ 

کنونـی روان شناسـی در تمـام ابعـاد فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی می توانـد حرفـی 

کتـاب اسـت،  کـه موضـوع ایـن  گفتـن داشـته باشـد و مؤثـر واقـع شـود. در زمینـۀ »توسـعه«،  بـرای 

روان شناسـی و روان شناسـان رسـالت سـنگینی بـر عهـده دارنـد.  روان شناسـان بـا ایجـاد تغییـر در 

باورهـا و رفتارهـا می تواننـد رونـد توسـعۀ جامعۀ خود را تسـهیل نماینـد. امروزه این نظـر قاطع وجود 

دارد کـه توسـعه صرفـًا اقتصادی نیسـت و راهکار اقتصادی صرف نـدارد، بلکه امری چندوجهی 

نسـبت  بااین حـال،  می طلبـد.  را  خـود  خـاص  و  مناسـب  راهکارهـای  کـه  اسـت  پیچیـده  و 

کمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت  روان شناسـی و توسـعه بسـیار مهـم و مبرهـن اسـت، امـا متأسـفانه 

کشـور  کتاب هـا و مقاالتـی در مـورد آن انجـام شـده اسـت. به خصـوص در  و معـدود پژوهش هـا، 

 مـا هیـچ توجهـی بـه ایـن موضـوع نشـده و سـهم روان شناسـی در توسـعۀ ملـی تقریبـًا هیـچ اسـت. 

کار آمـوزش و درمـان مشـغول بوده انـد و  کـرده و بیشـتر بـه  روان شناسـان نیـز همـواره انفعالـی عمـل 

مسـتقیمًا در رونـد توسـعۀ ملـی مداخلـه نکرده انـد. امـا در بسـیاری از کشـورها  نقـش روان شناسـی 

بسـیار پررنـگ بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه به جرئت می توان گفت پیشـرفت و توسـعۀ کنونی آن ها 

مدیـون تئوری های روان شناسـی اسـت.

پیشگفتار
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نویسـندۀ ایـن سـطور معتقـد اسـت کـه توسـعه یافتگی و توسـعه نیافتگی رابطـه ای مسـتقیم هف

گرفـت،  جـدی  بایـد  مهـم  ایـن  در  را  روان شناسـی  نقـش  و  دارد  جوامـع  و  افـراد  روان شناسـی  بـا 

کـه مفاهیمـی همچـون خالقیـت، انگیـزه، مثبت نگـری، اعتمادبه نفـس، عـزت نفـس، امیـد  چرا

کـه نیـروی محرکـۀ افـراد و  بـه آینـده، خودکارآمـدی، سـرمایۀ اجتماعـی، سـرمایۀ روانـی و امثـال آن، 

جوامـع به سـمت توسـعه یافتگی بـه شـمار می رونـد و رابطه ای مسـتقیم با توسـعه دارنـد، مفاهیمی 

روان شـناختی هسـتند. کشـوری همچون ایران را در نظر بگیریم که چهارفصل و سرشـار از منابع 

غنـی مـادی اسـت امـا مشـکالت فراوانـی دارد، ازجملـه اینکـه درصـد قابـل توجهـی از جمعیـت 

آن گرفتـار مشـکالت اقتصادی انـد و متوسـط سـاعات کار مفیـد روزانـه در بخـش دولتـی تنهـا ۲۲ 

دقیقـه در روز اسـت. همچنیـن، پایین بـودن سـرانۀ مطالعـه در نسـبت جهانـی، مصـرف بی رویـۀ 

لوازم آرایشـی، بحران خانواده، هدررفت منابع، آمار باالی ابتال به فشـار خون، دیابت و اختالالت 

توسـعه یافتگی در سـطوح مختلـف  مانـع  کـه  مـواردی هسـتند  آسـیب های اجتماعـی  و  روانـی 

شـده اند. به راسـتی ایـن درصـد بـاالی رفتارهـای ناسـالم چـه علتـی بـه غیـر از تکانه هـای ویرانگـر 

 روانـی و رفتـاری افـراد، چـه در سـطح تـودۀ مـردم و چـه در سـطح نخبـگان، می تواند داشـته باشـد. 

خودشـیفتگی و اقتدارگرایـی نهفتـه در بـن روان تک تـک افـراد جامعـه منجـر بـه نوعـی فلجـی در 

بـه حـل مسـائل  تمـام عرصه هـا شـده اسـت. فقـدان برنامه ریـزی و مدیریـت صحیـِح معطـوف 

ملـی و عـدم اعتقـاد بـه بیشـترین سـودمندی بـرای بیشـترین افـراد، کـه از جهت گیری شـخصیتی 

اقتدارگرای خودشـیفته نشـئت می گیرد، منجر به هدررفت منابع و سـرمایه ها و توسـعۀ ناموزون و 

گیـر شـده اسـت.  کارآمـد به جـای توسـعۀ نقطه به نقطـه و فرا نا

بـا مالحظـۀ ایـن وضعیـت نابهنجـاِر ضـد توسـعه  کـه در جامعـۀ مـا وجـود دارد، ایـن دغدغه 

بـرای نویسـندۀ ایـن سـطور ایجـاد شـده اسـت تـا بخـش قابـل توجهـی از تمرکـز مطالعاتـی خـود را بر 

روان شناسی توسعه قرار دهد تا بلکه، با آسیب شناسی وضع موجود، راه هایی به دست بیاید که 

بتواند مشکالت فراروی توسعۀ فراگیر در سطوح فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تسهیل 

یـادی وجـود نـدارد، حتـی  نمایـد. متأسـفانه در زمینـۀ روان شناسـی توسـعه منابـع و نوشـته های ز

 کتابی مستقل نیز دراین باره منتشر نشده است. تنها تعدادی مقاالت به شمار انگشتان دست 

کـه قابـل توجـه بـود ترجمـه شـد و  کـه هفـت مـورد از آن هـا  بـه زبـان انگلیسـی منتشـر شـده اسـت 
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در هفـت فصـل تدویـن شـده و به شـکل کتـاب حاضـر درآمـد تـا بلکـه فتح بابـی بـرای بحث هـای 
جدی تـر در ایـن زمینـه باشـد. 

مروری بر مقاله ها 
و  می شـود  پرداختـه  روان شناسـان  و  روان شناسـی  فعالیت هـای  جهت گیـری  بـه  اول،  مقالـۀ  در 
نویسـنده دو نـوع جهت گیـری »سازشـی« و »زایشـی« را مطـرح می کنـد و دربـارۀ آن توضیـح می دهد. 
روان شناسـی سازشـی در زمینـۀ حـل مشـکالت فـردی و سـازگارکردن فـرد بـا رونـد جـاری فعالیـت 
می کنـد و رابطـۀ مسـتقیمی بـا شـکل گیری تغییـرات اجتماعـی نـدارد. به عنوان مثـال، بـه تالش هـا 
کـه افـراد را بـرای سـازگاری بهتـر و مواجهـه بـا  کـرد  و اقدامـات روان شناسـان بالینـی می تـوان اشـاره 
شـرایط مختلـف زندگـی راهنمایـی می کننـد، بـا اینکـه ممکـن اسـت ریشـۀ بیمـاری روانـی آن هـا 
در بافـت اجتماعـی نهفتـه باشـد. بنابرایـن روان شناسـی سازشـی بـا سـازگاری و ثبـات اجتماعـی 
سـروکار دارد و ازلحـاظ موضع گیـری سیاسـی تمایـل به حمایت از وضع موجـود دارد، حمایتی که، 
کمیت فعلی، منجر به حفظ این سـاختار می شـود.  با وجود توزیع ناعادالنۀ منابع در سـاختار حا
امـا روان شناسـی زایشـی دغدغـۀ بزرگ تـری را دنبـال می کنـد و آن خلـق یک روان شناسـی بومی ویژۀ 
جهان سوم است که سعی دارد از دانش روان شناسی برای کمک به پیشرفت همه جانبۀ سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی بهره مند شود. برای مثال، در زمینۀ مسئلۀ بیکاری، روان شناسی سازشی با 
 مطالعۀ پیامدهای روان شـناختی بیکاری و آموزش بیکاران سـعی در کمک به این افراد دارد، اما، 
کـه بـا آن دسـته از تغییـرات  در مقابـل، روان شناسـی زایشـی بـه فرایندهـای روانـی ای مربـوط اسـت 

کـه بـه بیـکاری منتهـی می شـوند،  ارتبـاط دارنـد. کالن،  اجتماعـی در سـطح 

روی  تمرکـز  از  بایسـتی  روان شناسـان  کـه  معتقدنـد  مقالـه  نویسـندگان  دوم،  مقالـۀ  در 

کالن نگـر  کالن جامعـه نظـر بیفکننـد. در واقـع، نوعـی روان شناسـی  »فـرد« دسـت بردارنـد و بـه 

کـه رسـالت آن مطالعـۀ جامعـه و دنبال کـردن تغییـرات اجتماعـی اسـت. بـر  را معرفـی  می کننـد 

اسـاس ایـن مقالـه، جوامـع توسـعه نیافته دچـار نوعـی درماندگـی آموخته شـدۀ جمعـی هسـتند. 

کـه ابتـدا بایـد بـر اسـاس  کـه بـرای چنیـن جوامعـی پیشـنهاد شـده ایـن اسـت  رویکـرد درمانـی 

شـناختی،  مـدل  براسـاس  سـپس،  و  گیـرد  صـورت  روانـی  آسیب شناسـی  یـک  فرویـد  دیـدگاه 

کـرد و بـر اسـاس   فـرد مبتـال بـه بیمـاری شـناختی، افسـردگی و درماندگـی اجتماعـی را درمـان 



مدل افزایش خودکارآمدی بندورا1 به توانمندسازی  راد همت  گماشت. همچنین باید از طریق 

کنترل جامعه دست زد. درمان شناختی-رفتاری به 

روان شناسـی  بـا  ارتبـاط  در  مـوازی«  »رشـد  و  دوگانـه«  »درک  مفهـوم  دو  بـه  سـوم  مقالـۀ 

کـه در یـک جامعـۀ  توسـعه می پـردازد. دوگانگـی بـه وجـود دو بخـش، یکـی نـو و دیگـری سـنتی، 

درحال توسـعه همزیسـتی دارند، اشـاره دارد که هر دو بخش درک های بسـیار متفاوتی از واقعیت 

اجتماعـی را شـکل داده انـد. مفهـوم رشـد مـوازی بـه توسـعۀ نهادهـای مختلـف در یـک جامعـه 

اشـاره می کنـد کـه یـا روابـط محـدودی بـا هـم دارنـد، یا هیچ رابطۀ ملموسـی بـا یکدیگـر ندارند ولی 

بـه نهادهـای خـارج از آن جامعـه پیونـد خورده انـد و بـه آن هـا وابسـته هسـتند. ایـن موازی گرایـی و 

کـرده و مانـع پیشـروی روان شناسـی  دوگانگـی روح تفاهـم و همـکاری را در آن جامعـه ناممکـن 

کشـورهای درحال توسـعه می شـود. کاربـردی و بومـی در 

سـتون  می شـود.  بحـث  ملـی  توسـعۀ  و  روان شناسـی  دوسـویۀ  ارتبـاط  از  چهـارم،  مقالـۀ  در 

بنـا شـده اسـت.  بـر اسـاس دو نظریـۀ »تقلیل گرایـی اجتماعـی« و »معکـوس«  ایـن مقالـه  فقـرات 

کـه تغییـر و توسـعه »از بـاال بـه  نظریـۀ تقلیل گرایـی اجتماعـی در زمینـۀ توسـعۀ ملـی معتقـد اسـت 

کـه تغییـر در سـطح »کالن« جامعـه بسـیار سـریع تر از سـطح  پاییـن« اتفـاق می افتـد. بـه ایـن معنـا 

کـه رفتارهـای روزمـرۀ افراد به دلیل قالبی بـودن در برابر تغییر مقاومت  »خـرد« امکان پذیـر اسـت، چرا

می کنند. ازاین رو الزم اسـت دسـت به تغییر سـاختارهای سیاسـی و اقتصادی بزنیم. نویسـندگان 

کشـورهایی همچـون فرانسـه، چیـن و ایـران اشـاره  ایـن مقالـه بـه نتایـج انقالب هـای سیاسـی در 

کردنـد و زمینـۀ تغییـرات  کـه در آن هـا نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی یک شـبه سـقوط  می کننـد 

فراهم شـد. نظریۀ معکوس بر اسـاس تغییر و توسـعه در هر دو وضعیت خرد و کالن اسـتوار اسـت. 

الزم اسـت بـه معانـی رفتـار، در سـطح فـردی و اجتماعـی و همچنین پیوند میان ایـن دو، توجه  کرد. 

یـک نیـاز روان شـناختی بنیادیـن و یـک نیـاز زیست شـناختی اساسـی در هر فرد و جامعـه ای وجود 

گیـرد.  کـه بایـد مـورد توجـه قـرار  دارد 

در مقالـۀ پنجـم، بـه نقـش روان شـناس به عنـوان »تسـهیل کننده« و »ظرفیت سـاز« جوامـع 

محلـی پرداختـه  شـده اسـت، بـه ایـن معنـا کـه روان شـناس بایسـتی به میـان مـردم محلی بـرود و از 

نزدیک به مطالعۀ کمبودها و نیازمندی های آنان بپردازد و سعی در توانمندسازی روان شناختی 

1.  Bandura



کمـک فکـری آن هـا را در مسـیر توسـعۀ جامعه شـان یـاری  آنـان داشـته باشـد و بـا مشـاوره دادن و 

دهد تا از وابسـتگی به بیرون بی نیاز شـده و بر اسـاس ارزش های بومی خودشـان توسـعه را دنبال 

کـه اسـاس ایـن مقالـه را شـکل می دهـد، ناظـر بـر یـک الگـوی توسـعۀ  کننـد. توسـعۀ مردم محـور، 

مردم محـور اسـت کـه بـر مشـارکت مردم و توانمندسـازی آنان مبتنی اسـت و بـر به کارگیری دانش 

کیـد می کند. محلـی تأ

مقالـۀ ششـم بـه بررسـی و اثبـات اهمیـت توانمندسـازی روانـی تـودۀ مـردم و باألخـص جوانـان 

کـه، چـون تجربـۀ  بـرای بهبـود توسـعۀ ملـی می پـردازد. ایـن مقالـه به دنبـال اثبـات ایـن واقعیـت اسـت 

کامـی وجـود دارد، تغییـری در جهت گیـری ارزش ایجـاد می شـود کـه ایـن تغییـر منجـر به  ناامیـدی و نا

کامی و تنگنای روان شـناختی ضد توسـعه می باشـد  ایجـاد عـدم تعـادل روانـی جـدی می شـود. ایـن نا

گـردد.  در ایـن  و بایسـتی از طریـق توانمندسـازی روانـی مرتفـع شـود تـا مسـیر بـرای توسـعۀ ملـی همـوار 

فصـل از اهمیـت سلسـله مراتب نیازهـای مزلـو1 بـرای توانمندکـردن افـراد جامعـه سـخن رفتـه اسـت.

که روان شناسـی، به عنوان یک حرفه یا علم، نقش  نویسـندۀ فصل هفتم بر این باور اسـت 

کشـورهای  کشـورهای صنعتی ایفا نکرده اسـت. همچنین مشـکالت  مهمی در ارزیابی تاریخی 

درحال توسـعه اساسـًا سیاسـی و اقتصـادی اسـت و روان شـناختی کردن آن هـا ممکـن اسـت هـم 

می تواننـد،  روان شناسـان  کـه  می شـود  پیشـنهاد  بااین حـال  باشـد.  غیراخالقـی  هـم  و  بی فایـده 

کـه منابـع مـادی جهـان را در مهـار خـود دارنـد، بـه  بامطالعـۀ راه هـا و ابزارهـای تغییـر رفتـار افـرادی 

کـه انسـان ها مسـئول انتخاب هـا و  کننـد. روان شناسـان  بـر ایـن باورنـد  ملـت خـود بهتـر خدمـت 

اتفاقاتـی هسـتند کـه برایشـان رخ می دهـد، ازایـن رو بـرای بهبـود وضعیت مـردم باید بـه تغییر رفتار 

آن هـا کمـک کـرد، بـه آن هـا الهـام داد کـه به دنبـال اهـداف بزرگ تـری باشـند و انـرژی خـود را صرف 

رسـیدن بـه آن اهـداف کننـد.

سعید عبدالملکی

تابستان 1397

1.  Maslow
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فتحعلی م. مقدم

جهت گیری های سازشی و زایشی در روان شناسی: 
روان شناسی در سه جهان1 تبعات آن بر 





کشـورهای صنعتـی و همچنیـن جوامـع جهان سـومی،  روان شناسـی در ایاالت متحـده و دیگـر 

ازلحـاظ جهت گیـری، معمـواًل سازشـی بـوده اسـت، بـه ایـن معنـی کـه، به جـای زمینه سـازی بـرای 

بـروز تغییـرات اجتماعـی، بـه تغییرات »واکنش نشـان می دهد«. نیاز مبرم جوامع جهان سـومی به 

ایجـاد تغییـرات بنیادیـن و مدرن سـازی منجـر بـه ایـن شـد که بعضـی از روان شناسـان به مبحث 

روان شناسـی زایشـی عالقه منـد شـوند، کـه هـدف آن شـروع تغییـرات در سـطح خـرد و تأثیرگذاری 

کیـد بیشـتر بـر جهت گیـری زایشـی تبعـات مهمـی درهـر سـه جهـان خواهد  بـر تغییـرات اسـت. تأ

و نخبـگان مقتـدر  روان شناسـی  میـان  رابطـۀ  مـورد »تخصص ُزدایـی«،  به خصـوص در  داشـت، 

کـه سـعی دارنـد سیاسـت گذاران را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد(، نقـش عوامـل  )گروهـی از نخبـگان 

روان شـناختی در توسـعۀ ملـی، و رابطـۀ بیـن سـرعت تغییـر در حوزه های روان شناسـی، اقتصادی 

و دیگـر حوزه هـا.

مثال هـای  از  یکـی  اسـت.  منابـع  ناعادالنـۀ  یـع  توز ملت هـا  بیـن  روابـط  محـوری  ویژگـی 

یـع ناعادالنـۀ منابـْع ظرفیـت و توانایـی ملـل مختلـف بـرای اعمال نفـوذ بـر حیطـۀ روان شناسـی  توز

گفته هـای مقـدم )1987(، درحال  حاضـر ایاالت متحـده، در رشـتۀ روان شناسـی و  اسـت. طبـق 
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ازلحـاظ قـدرت تعییـن ماهیـت روان شناسـی در سرتاسـر جهـان، جهـان اول1 را تشـکیل می دهـد هف
کشـورهای صنعتـی جهـان دوم۲ را  و از باالتریـن سـطح نفـوذ برخـوردار اسـت، درحالی کـه دیگـر 
کمتریـن میـزان  کشـورهای جهان سـومی3  کمتـری برخوردارنـد و  تشـکیل داده و متعاقبـًا از نفـوذ 
نفـوذ را در بیـن کشـورها دارنـد. اهـداف ایـن مقالـه، بـا درنظرگرفتـن ایـن وجـه تمایـز بیـن سـه جهان 
به عنـوان نقطـۀ مبـدأ، بـه دو بخـش تقسـیم می شـوند: )1( معرفی مفاهیِم روان شناسـی »سازشـی4« 
و »زایشـی5« و بررسـی بعضی از عوامل تاریخی که منجر به رواج روان شناسـی سازشـی در هر سـه 
کشـورهای جهـان  جهـان شـده و )۲( تحقیـق در مـورد احتمـال زایشی شـدن روان شناسـی بومـی 

سـوم و پیامدهـای چنیـن پیشـامدی بـر روان شناسـی در هـر سـه جهـان. 
کـه می تـوان  شـناخت تفـاوت بیـن روان شناسـی سازشـی و زایشـی امـری مهـم اسـت، چرا
کالن اجتماعـی، نظیـر  ایـن مفاهیـم را بـرای شفاف سـازی رابطـۀ بیـن روان شناسـی و فرایندهـای 
تغییرات اجتماعی و اقتصادی در مقیاس بزرگ، به کار گرفت. روان شناسی سازشی با تغییرات 
گسـتردۀ اقتصـادی، فناورانـه، اجتماعـی یـا سیاسـی رابطـۀ مسـتقیم نـدارد، ولـی با پیامدهـای این 
کالبـد روان شناسـی سازشـی، ازلحـاظ سـیر تحـول تاریخـی، در  نـوع تغییـرات در ارتبـاط اسـت. 
بـرای مثـال،  گرفتـه اسـت.  فرایندهـای اجتماعـی شـکل  از  نیازهـای ناشـی  بـه  اصـل در پاسـخ 
کـه منجـر بـه ایجـاد تقاضاهـای  کالن هسـتند  صنعتی شـدن و شهرنشـینی دو فراینـد در سـطح 
کارکنـان، تعامـالت انسان-ماشـین و فشـار روانـی ناشـی از  گزینـش  جدیـد به خصـوص ازلحـاظ 
کار شـده اند. این تقاضاها نیز  به نوبۀ خود به ایجاد شـاخه های صنعتی و سـازمانی روان شناسـی 

کالبـرگ و بـرگ، 1987(. غـرب منتهـی شـدند )دارنونـد و دارنونـد، 1974؛ 
اگرچـه روان شناسـی سازشـی رابطـۀ مسـتقیمی بـا شـکل گیری تغییـرات اجتماعـی نـدارد، 
 بـه تغییـرات اجتماعـی واکنـش نشـان می دهـد و به عنـوان سـازوکاری بـرای کسـب ثبـات 

ً
معمـوال

و انسـجام بیشـتر در نظـام اجتماعـی عمـل می کنـد. بـرای مثـال، می تـوان بـه تالش هـا و اقدامـات 
کـه افـراد را بـرای سـازگاری بهتـر و مواجهـه بـا شـرایط مختلـف  کـرد  روان شناسـان بالینـی اشـاره 

زندگـی راهنمایـی می کننـد. بـا اینکـه شـاید ریشـۀ عوامـل سـببِی انـواع خاصـی از بیماری هـای 

روانـی در بافـت اجتماعـی نهفتـه باشـد، روان شناسـان بالینـی عمومـًا کوشـیده اند بـرای سـازگاری 

1.  first world   4.  modulative 
2.  second world   5.  generative
3.  third world
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فـرد بـا جامعـه تغییـرات را درون فـرد ایجـاد کننـد نـه آنکـه جامعـۀ بزرگ تـر را به نحـوی تغییـر دهنـد 

کنـد. )الینـگ، 1965، 1967، 1971؛ زاش، 1961، 1970(.  پیـدا  بهتـری  فـرد هماهنگـی  بـا   کـه 

کیـد بر راهنمایـی افراد، برای انطباق بهتر با محیـط اجتماعی بزرگ تر، حفظ  بدیهـی اسـت کـه تأ

ثبات اجتماعی را تسـهیل می کند.

مثـال دیگـری درخصـوص عملکـرد روان شناسـی سازشـی، در نقش سـازوکاری بـرای حفظ 

ثبـات اجتماعـی بیشـتر، در حـوزه حـل تعـارض1 مشـاهده می شـود )بیلیـگ، 1976(. هـر دو گـروه 

غالبـًا  فرضیه هایـی  بـا  حـوزه  ایـن  در  )تجربـی(  پژوهشـی  روان شناسـان  و  یـده  ورز روان شناسـان 

صریح و روشـن مبنی بر برتری صلح و ثبات بر تعارض و بی ثباتی سـروکار دارند. روان شناسـان، 

از طریـق تحقیـق و بررسـی و یـا مداخلـۀ مسـتقیم تر مثـل میانجیگـری، بـه حـل تعارضـات بیـن 

کمـک می کننـد )بـرای  گروه هـای اقلیـت و اکثریـت در محیط هـای صنعتـی و دیگـر محیط هـا 

کسـب اطالعات بیشـتر در این خصوص ر. ک: جرنال آو کانفلیکت ریزولوشـن۲(. به این ترتیب، 

روان شناسـان در افزایـش ثبـات در نظـام اجتماعـی سیاسـی نقـش پیـدا می کننـد.

روان شناسـی سازشـی، ازلحـاظ موضع گیـری سیاسـی، تمایـل بـه حمایـت از وضـع موجـود 

کمیت  دارد. معنـای ایـن موضع گیـری ایـن اسـت کـه روان شناسـی سازشـی بـه حفـظ سـاختار حا

یـع ناعادالنـۀ منابـع در ایـن سـاختار، کمک می کند. در چنین شـرایطی اسـت  فعلـی، بـا وجـود توز

کـه می تـوان بـه ارزش مباحـث انتقـادی در مـورد ایدئولـوژی نهفتـه در روان شناسـی رایـج و ادعـای 

گروه هـای اکثریـت هرچه بیشـتر پـی بـرد )بیلیـگ، 1976، 198۲؛  دال بـر حمایـت ایـن جریـان از 

سامپسـون، 1981(.

تغییـرات  محرک هـای  برانگیختـن  به جـای  و  اسـت  سازشـی  رایـج  روان شناسـی  ازایـن رو، 

کـه نـوع دیگـری  اجتماعـی بـه ایـن تغییـرات واکنـش نشـان می دهـد. البتـه ایـن احتمـال وجـود دارد 

از روان شناسـی بـه نـام روان شناسـی زایشـی پدیـدار شـود کـه به صـورت مسـتقیم و به صراحت سـعی 

دارد زمینه سـاز تغییـرات اجتماعـی شـود. پیش ازایـن، در کشـورهای جهـان اول و دوم، تالش هایی 

در جهـت تحـول روان شناسـی زایشـی صـورت گرفته اسـت. بـرای مثال، بعضـی از جنبه های فعلی 

روان شناسِی طرف دار حقوق زنان )فمینیست( زایشی است و سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی 

1.  conflict
2.  journal of conflict resolution
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گروه هـای جنسـیتی دارد. بااین حـال، ایـن هف کـم بیـن  کالن و تقسـیم و تعدیـل قـدرت حا در سـطح 

بـرای  فرصـت  بزرگ تریـن  از  زایشـی  روان شناسـی  سـوم،  جهـان  در  کـه،  دارد  وجـود  نیـز  احتمـال 

عملی شـدن برخـوردار باشـد.

بـه  تمایـل  داشـته اند  را  سـوم  جهـان  در  توسـعه  دغدغـۀ  کـه  روان شناسـانی  از  بعضـی 

کرده انـد تـا به وسـیلۀ آن بتواننـد توسـعۀ اقتصـادی و فناورانـه را سـرعت  روان شناسـی زایشـی پیـدا 

بخشـند و بدین ترتیب معضل فقدان تغییر را اصالح کنند. بازتاب این تالش در حرکت به سـوی 

کـه سـعی دارد از دانـش روان شناسـی  کـرد  روان شناسـی بومـی را می تـوان در جهـان سـوم مشـاهده 

بـرای کمـک بـه پیشـرفت صنعتی شـدن و امروزی کـردن کشـاورزی بهره منـد شـود )بلکلـر، 1983(. 

در ایـن مبحـث واژۀ »روان شناسـی بومـی جهـان سـوم« بـه نوعـی از روان شناسـی اطـالق می شـود که 

نیازهـای جوامـع جهان سـومی را مـورد مالحظـه قرار می دهد، چه این نیازهـا کاماًل عقالنی و عملی 

باشـند، چـه هـر نـوع دیگـری را شـامل شـوند.

کـه برخـی از فعالیت هـای ناسـازگار  ماهیـت روان شناسـی زایشـی زمانـی روشـن تر می شـود 

کـه بـه تحقیقـات در مـورد منبـع  یـم. بـرای مثـال، روان شناسـی را  روان شناسـان را در نظـر می آور

کنتـرل1 )انتسـاب موفقیـت و شکسـت بـه علـل بیرونـی یـا درونـی( در میـان افـراد فقیـر در جوامـع 

جهان سوم مشغول است با روان شناس دیگری مقایسه کنید که سوژه اش یک تیم میان رشته ای 

کار تحقیـق و مشـاوره در جوامـع محلـی می پـردازد و سـعی دارد تمـام نیروهـا را بـرای  کـه بـه  اسـت 

بهبـود  سـاخت مسـکن و اصالحـات ارضـی بسـیج نمایـد. در مثالـی دیگـر می تـوان روان شناسـی 

کـه در مـورد  کـرد  کـه در مـورد اسـترس مدیـران مطالعـه می کنـد بـا روان شـناس دیگـری مقایسـه  را 

کارگری تشکیل دهند مشاوره  که سعی دارند اتحادیه های  کارگرانی  کارگران تحقیق می کند و به 

می دهـد. در ایـن مثال هـا، نگرانـی درخصـوص ایجـاد شـرایط مسـاعدتر بـرای سـاخت مسـکن، 

کارگـری، به طـور بالقـوه، وضعیـت موجـود جامعـه را تحـت  اصالحـات ارضـی و تشـکیل اتحادیـۀ 

تأثیـر قـرار می دهـد.

گزیـر بـا  گـر قـرار باشـد در جهـان سـوم به سـمت روان شناسـی بومـی  زایشـی حرکـت کنیـم نا ا

درگیری هـای سیاسـی در سـطوح مختلـف مواجـه خواهیـم شـد.  مـورد اول اینکـه هـدف صریـح 

روان شناسـی زایشـی ایجـاد تغییـرات گسـتردۀ بنیادین اسـت و ایـن نوع تغییرات به صـورت بالقوه 

1.  locus of control


