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 تعاملی و گسترٔه آنمفهوم روانشناسی 

و به تعبیر ساده تر « روان آدمی»در تاریخ مطالعات در پی درک و فهم 

همواره مفاهیمی پدید آمده و شکل گرفته اند که پنداشته شده « فرایندهای روانی»

 ماهیّت این فرایندها را روشن و آشکار ساخته اند.

تلّقی می شوند؛ حال « بررسی علمی» مثابه  این مجموعه کوششها و تلاشها، به 

در قالب سیل عظیمی از « روان آدمی»آن که در روشنگری دستاوردهایش برای 

هر محقق و پژوهشگر ورزیده و منصفی دچار تردید « قضایا»و « گزاره ها»، «مفاهیم»

کاربرد نیز ضعف و عجز مفاهیم و قضایای ابهام آلود، در  است. در میدان و عرصه  

 زمونی واقعی، هر چه بیشتر نمودار می شود.آ

بی تردید یکی از ریشه های چنین وضعیّتی، تأکید و پافشاری تنگ نظرانه و 

عبث بر شناخت ناب و منفّک یک پدیده روانی از سایر پدیده هاست که از آن به عنوان 

هّمت  وجهه  « ساختار پژوهی عنصرگرایانه»یاد می کنیم. در واقع « مکتب عنصرگرایی»

 این چشم انداز است.

یا به بیان دیگر، « مکتب تعاملی روانشناسی»در برابر چنین رویکردی، 

 جای می گیرد. «تعاملی روانشناسی»

مبانی نظری و دستاوردهای  مجموعه   به ، نگارنده زعم به «تعاملی روانشناسی»

 با تعامل در را آن صرفا   روانی پدیده   هر ماهیّت آشکاری برای که دارد اشاره تحقیقاتی

 های حیطه هماهنگ یکپارچگی معنای به روانی، نظام. کنند می بررسی روانی نظام

 هر نظام، این گستره   در. است( زیستی و) کنشی نگرشی، عاطفی،شناختی، تی،شخصیّ 

 .یابد می هویّت روانشناختی، مفهوم یا و پدیده

تیزهوشی، بویژه از  مفاهیم مهّمی چون هوش، یادگیری استعداد، خلّاقیّت و

جمله پدیده هایی به شمار می آیند که صرفا  از طریق بررسی تعاملی شناخته می 

 شوند.

 روانشناسی: دارد نقش کاربردی و بنیادین های عرصه همه   در تقریبا   «تعامل»

 پرورش و آموزش و درمانو  مشاوره، بهداشت، تشخیص، محض

 هر بروز و گیری شکل و پدیدآیی منشأ ،بنیادهای روانشناختی در یکدیگر تعامل

را رقم می « فردیّت»و در سطح گسترده تر و ژرفتر،  است روانشناختی متفاوت پدیده  

ر از متأثّ  پی در پی و ژرف پیچیده، تعاملی فرایند یک برایند تفردیّ زند. از این رو، 

 :استپایه ها و ریشه های ذیل بنیادهای روانشناختی است که مشتمل بر 

 دپایه های تفّر 
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 ریشه های تعدیلی

 یسنّ  لتحوّ 

 تجنسیّ 

 فرهنگ

 اقتصادی و اجتماعی طبقه  

 زیستی اقلیم  

 .آورد می پدید را دتفّر  ، ها ریشه و ها پایه این تعامل

 امری «عوامل» یا «عامل» وجود روانشناختی پدیده   هر بررسی درتوضیح آن که 

 عوامل یا عامل از توان نمی را روانشناختی پدیده   هیچدر واقع  می شود یتلقّ  بدیهی

 ؛ از آن روی که دریافت ماهیّت و حقیقت هر پدیده  پنداشت منفکّ  و مستقلّ  رشثّ ؤم

روانی به ریشه ها، سرچشمه ها و خاستگاههایی بستگی دارد که در یک نظام تعاملی 

 و درهم آویخته آن را پی ریزی نموده، شکل می دهند. 

 نظام عوامل از روانی، یک پدیده   مطالعه   و کاوش در «تدقّ » بهانه   به توان نمی

 و خاستگاهها از نظر صرف و انگاشت نادیده را آنها وکرد  غفلت شبروز  در یافته

 و پرداخت نمونه آن کاوشبه  نظرانه تنگ دید با و کرد «برداری نمونه» ملازمات،

 پنداشت و داد جای اش یافته نظام ترکیب در دامجدّ  را «یافته برش نمونه  » آن سپس

بررسی آن پدیده، قطع نظر از  .است شده شناخته پدیده آن تماهیّ  و حقیقت که

 عوامل مزبور، فریبنده، گمراه کننده و ابهام آلود خواهد بود.

 بررسی طرف یک از؛ تعارضند ردچا اش قراردادی ضوابط مبنای بر پژوهشها

 دیگر از و است اش طبیعی بستر و زمینه از «برش» آن جداسازی مستلزم «دقیق»

 اش طبیعی یافتگی نظام در تحلیل و بررسی مقتضی ،پدیده آن فهم و دریافت سو،

 .است

 در باید را استنباطها در پژوهشگران سردرگمی و دستاوردها تعارض ریشه   لذا

 قراردادیبه طور  را آنها کنونی تحقیق روش که جست ای فریبنده و تنگ ضوابط

 .است پذیرفته

در قلمرو روانشناسی دچار بن بست شده اند  عنصرگرایانه و نگرانه ءجز  بررسیهایلذا 

 . است رسیده سر به بیش و کممزبور  بررسیهای دورانو 

 به. است ای پدیده هر عاملی چند بررسی در روانشناختی پژوهشهای اعتبار امروز

 ،گیرد قرار توّجه مورد روانشناختی مفهوم هر پدیدآیی در اساسی عوامل که ای اندازه

 .دارد بهره استواری و قوام و اعتبار از اندازه همان به کاوش و بررسی آن


