
اين روزها تمام قفسه هاي 
كتاب فروشي ها پر شده از 
عنوان هاي  كه  كتاب هايي 
تشويق  را  ما  آنها  فريبنده 
موفق، الغر،  دقيقه  مي كند در عرض چند 
خوشحال، والديني خوب يا فرزنداني شاد 
شويم. سايت هاي مختلف اينترنت هم مملو 
از چندين و چند قانون طاليي براي رسيدن 
به اهداف مختلف هستند و به ما راهكارهايي 
مي دهند براي اينكه بتوانيم از زندگي خود 
در مراحل مختلف بيشتر لذت ببريم. در اين 
كمي  كه  مي شوند  پيدا  هم  پيام هايي  ميان 
عجيب وغريب هستند و به نظر مي رسد بيشتر 
درصدد بازاريابي براي جذب مخاطب هستند 
تا مستند بودن بر واقعيت، مثال گاهي ادعا 
مي كنند شما مي توانيد بدون اينكه كمتر غذا 
بخوريد الغر شويد يا در عرض چند روز به 
وزن ايده آل خود برسيد، زبان جديدي ياد 
بگيريد يا احساس خوبي را تجربه كنيد و... 
به اين ترتيب انواع و اقسام توليدات خود را 
به فروش مي رسانند، اما چه كساني در اين 
بين زودتر به سمت اين گونه آگهي ها  مي روند 
و چه داليلي براي خود دارند؟ ما معموال چه 
زمان هايي بيشتر به خواندن اين گونه كتاب ها 
گرايش داريم و آيا با خواندن آنها مي توانيم به 
احساس بهتري برسيم؟ برای يافتن پاسخ اين 
سوال ها با دكتر سجاد عباس زاده، روان شناس 

و روان درمانگر گفت وگو كرده ايم.

: تفاوت علم و شبه علم چيست؟
به طوركلي اصطالح روان شناسي و مطالب مربوط 
به آن در سال هاي اخير رشد زيادي داشته و 
به تدريج نتايج تحقيقات و بررسي هاي آن به 
كشور ما هم راه پيدا كرده اند. شرايط فرهنگي 
كشور ما هم به گونه اي است كه به اين گونه 
تجربه ها در تمام زمينه ها از جمله روان شناسي 

اجتماعي، خانوادگي و صنعتي نياز دارد.
با توجه به اينكه بخش زيادي از اين تقاضاها بدون 
مشورت و وارد شد ن به حوزه هاي تخصصي 

توسط خود افراد پاسخ داده مي شود، گاهي به جاي 
پرداختن به علم سراغ شبه علم و موارد مشابهي 
مانند آن مي روند. به اين ترتيب با ملغمه اي از 
يافته هاي نوين مواجه مي شويم كه هر روز هم به 
نوعي تغيير شكل مي دهند. البته گاهي در حوزه 
استفاده از علم هم مشكالتي وجود دارد چون به 
صورتي نابجا و بدون مقدمه و پايه ريزي نشده به 

آنها پرداخته مي شود.
شبه روان شناسي حرف ها و رفتارهايي دارد كه 
به ظاهر شبيه حرف ها و گفتارهاي روان شناسان 
است ولي برخالف آن ريشه علمي ندارد، مثال 
بعضي از اين راه هاي رسيدن به موفقيت در 
زمينه هاي مختلف فقط جنبه بازاري دارد، در 
صورتي كه مطالب علمي آزمون پذير هستند. 

علم دانش محور است و دنبال يافتن حقيقت, 
وقت  صرف  و  مقايسه  و  آزمايش  با  پس 
اما  بررسي مي كند  را  صحت و سقم مسائل 
شبه علم بيشتر فايده محور است و فايده آني و 
كوتاه مدت را بيشتر در نظر مي گيرد. به همين 
علت با برگزاري كارگاه هاي كوتاه مدت فقط 
حال خوب كوتاه مدتي را به افراد منتقل مي كند.

: چرا افراد جذب چنين روش هاي 
غيرعلمي ای مي شوند؟

باتوجه به نياز بشر براي دستيابي به سريع ترين و 
راحت ترين راه براي تغيير خود و بهبود وضعيت 
و شرايط موجود در بعضي موارد افراد به جاي 
صبر و حوصله داشتن دنبال رسيدن به شرايط 
بهتر و معجزه آساي سريع هستند بنابراين جذب 

روش هاي غيرعلمي مي شوند.
اين روش هاي غيرعلمي اغلب با حرف ها و 
سخنان غيرعلمي انگيزشي همراه هستند و در 
كوتاه مدت هم مي توانند حال افراد را بهتر كنند و 
به آنها انرژي بدهند ولي در بلند مدت با توجه به 
مفاهيم واقعي و علمي نمي توانند جوابگو باشند 

و تاثيرات شان مقطعي و زودگذر است. 
در بعضي موارد هم حتي باعث اضافه شدن 
شكستي بر شكست هاي قبلي فرد و درنتيجه 
احساس بي كفايتي، سرخوردگي و مالمت او 
مي شوند. در واقع دو انگيزه مهم مثل »فرار از 
درد« و »كسب لذت آني« باعث مي شود بيشتر به 
سمت چنين مواردي برويم و آنها را باور كنيم. 
بنابراين شايد بتوان گفت داشتن اطالعات غلط 

از بي اطالعاتي بدتر است.
شبه علم هاي خوش آب ورنگ به جاي اينكه بر 
شواهد علمي تكيه داشته باشند بر تاثير تبليغاتي 
چهره هاي مختلف تاكيد دارند. ما هم با توجه به 
نيازي كه به امنيت رواني داريم و اينكه فردي 
بزرگ، قوي و حامي كنارمان باشد تا ما را به سوي 
آرامش و آسايش بيشتري برساند، به  اين گونه 

مسيرها كشيده مي شويم. 
بيشتر به شبه علم رو  افرادي  چه   :

مي آورند و جذابيت بيشتري برايشان دارد؟
كه  جايگاهي  و  به شخصيت  توجه  با  افراد 
دارند، راه و روش خود را براي رويارويي با 
مشكالت در مقاطع مختلف زندگي شان پيدا 
مي كنند. البته بشر از بدو تولد نياز به امنيت و 
بقا و حضور يك والد و بزرگ تر دارد. بنابراين 
وقتي با اين گونه تبليغات خوش آب ورنگ مواجه 
مي شود، گاهي نمي تواند مقاومت كند، اما افراد 
حتما بايد از صحت و سقم و چگونگي عملكرد 
هر توصيه اي آگاه باشند و دقيقا بدانند ادعاي 
افراد طبق چه روش تحقيق و چه يافته هاي 

علمي ای قابل اثبات هستند.
درواقع شبه علم ها به جاي اينكه با تفكر نقاد 
ما سروكار داشته باشند از روش هاي هيجاني 
و هيجان مدار استفاده مي كنند؛ يعني بخشي از 
مغز و ذهن ما را نشانه مي گيرند كه به نوعي 
بيشتر با نيازهاي عميق انساني در ارتباط است 
و به جاي نشان دادن حقيقت، با نشان دادن 
شمايي از حال خوب به افراد توصيه مي كنند 
مانند آنها رفتار كنند تا به موفقيتي مانند آنها 

دست يابند.
فراموش نكنيم راه درستي كه يك شخص رفته، 
الزاما راه درستي براي همه ما نيست. توجه داشته 

باشيم اگر حقيقتي بخواهد »كارا« باشد، مهم 
نيست چه كسي آن را توصيه كرده، بلكه مهم 
اين است كه برچه اساس و شواهدي آن را 

توصيه و بيان مي كند.
: استفاده از چه روش هايي به موفقيت 

بيشتري ختم خواهد شد؟
يكي از روش هايي كه مي تواند موفقيت ما را 
تضمين كند اين است كه توصيه و راهكارهاي 
پيشنهادي سريع و بدون برنامه ريزي نباشند. وقتي 
وعده هاي بزرگ در كوتاه مدت داده مي شود، نشانه 
اين است كه اشكالي در اين راهكارها وجود 
دارد. تغيير براي روان يا جسم انسان فرايندی 
بلند مدت و زمان بر و همچنين گام به گام، به ويژه 
در آغاز راه است. حتی اگر روش هايي پيشنهاد 
شود كه خيلي به سرعت ما را با تغييراتي مواجه 
كند بايد توجه داشته باشيم اين تغييرات بسيار 
كوتاه مدت هستند و همه چيز بالفاصله به جاي 

قبل خود بازمي گردد.
تغييرات  براي  »ناگهاني«  روش  هيچ  درواقع 
آنچناني وجود ندارد، مگر در كوتاه مدت. در 
بررسي ای كه روان شناسي به نام »ميلر« انجام 
داد، سوال اين بود؛ براي افراد مختلف، تغيير 
شيوه زندگي )پرهيز از شكر، چربي، قند و...( 

آسان تر است يا مرگ؟
با بررسي روي تعداد زيادي از افراد نتيجه گرفته 
شد فقط 10 درصد افرادي كه به آنها توصيه شده 
بود براي برخورداري از سالمت بيشتر بايد شيوه 
زندگي و روش غذا خوردن خود را تغيير بدهند، 
حاضر شده بودند چنين تغييراتي در زندگی شان 

ايجاد كرده بودند.
 يك تيم كامل روان شناس اعم از مددكار، پرستار و 
مشاور، متخصص تغذيه و... با همديگر همكاري 
كردند تا علل زيربنايي تغيير ندادن شيوه زندگي 
افراد را تشخيص دهند و تمام عوامل موثر بر 
تغيير را بررسي كردند. بعد از يك سال بيش از 
90 درصد افراد تغيير كردند. پس به ياد داشته 
باشيم يك تغيير اساسی نياز به آمادگی و حمايت 
روانی و صبر و حوصله دارد و يك شبه ميسر 

نمی شود.

بررسی روش های كسب اطالعات درست روان شناسي در دنیای امروز

چگونه علم را از شبه علم تشخیص دهیم؟
 يكتا فراهاني
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شبه روان شناسي حرف ها و رفتارهايي 
دارد كه به ظاهر شبیه حرف ها و 

گفتارهاي روان شناسان است ولي 
برخالف آن ريشه علمي ندارد


