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سخن سردبیر

روانشناسی اسالمی؛ از پژوهشهای ابتر به کوثر
پس از انقالب اسالمی و به میدد ریراهم شیدن بسیتر پیژوه هیا اسیالمی ،حر یه بیه سیمه
پژوه ها اسالمی  -وانشناختی آغاز شد .این حر ه بیهمیرو زمیان و بیهتناسیب پختگیی و
شدیارتگی ،دو هها مختلفی ا طی رده ه ا نون مسئله این نوشتا نیسه .همچنیین بیهتید ی
مرا ز مختلفی د این حوزه تاسیس شدند ه نشان از اهمیه دادن بیه ایین موعیوا داشیه .شیاید
بتوان از نخستین مرا ز ،به درتر همکا

حوزه و دانشگاه اشا ه رد ه بعدها به پژوهشگاه حیوزه و

دانشگاه تبدیل شد .اقدام عمده دیگر ،تأسیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی= به همیه
مرحوم آیهاهّٰلل مصباح یزد بود .البته د این دو مر ز ،دان هیا دیگیر ماننید جامعیهشناسیی،
اقتصاد ،مدیریه و مانند آن نیز آموزش داده میشیود .مرا یز و نهادهیا دیگیر نییز ماننید یروه
وانشناسی اسالمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ،دانشگاه قیرآن و حیدیث ،دانشیگاه بیاقرالعلوم و...
هستند ه با دامنه وچکتر به این ونه رعالیهها میپردازنید .همیه ایین مرا یز پیژوه هیایی بیا
محو یه آموزهها اسالمی طراحی و اجرا می نند .نمونه این اقدامات پژوهشی ا میتوان د آثا
منتشرشده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،مؤسسه آموزشیی و پژوهشیی امیام خمینیی= و پژوهشیگاه
قرآن و حدیث مشاهده رد.
مسئله اصلی ،ا آمد و اثربخشی ایین پیژوه هاسیه .پیژوه بیهمنظیو حیل مشیکالت
ً
وانشناختی صو ت می یرد .معموال د پژوهشگاهها ،هر پژوهشگر پروژها ا د اختیا ررتیه و
با به ررجام ساندن آن طی ررایند چند ساله ،نهایتا د قالب اثیر مکتیوب منتشیر مییسیازد .د
دانشگاهها نیز دانشجویان موعوعات پایاننامهها و سالههایی ا انتخاب رده ،به تصویب سیانده

و د نهایه دراا می نند .ا ثر این آثا  ،پس از مدتی مهمان قفسه تابخانهها شده و عمر آنها پایان
مییابد! مرا ز

ه از این آثا حمایه ردهاند ،ا

به آنها ندا ند؛ ویا هدف نهایی چاپ ییک

اثر یا ررتن مد ک اسه و بس!!؟ جالب این ه خود پژوهشیگران نییز د غالیب میوا د ،یا
پژوه

بیا

خود نداشته و ا ر عضو مرا ز پژوهشیاند به سراغ طرحی دیگر با موعوعی دیگر می وند

و ا ر دانشجو بودهاند به سراغ ا خود رته و ابطه خود ا با آن پژوه قطع می ننید .نتیجیه ایین
میشود ه این پژوه ها ویا د بیابانی بز گ و بیآبوعلف ها شتهاند .این همان چیز اسه
ه از آن به «پژوه ابتر» یاد می نیم .پژوه ابتر پژوه ها بیثمر اسه ه تنها اثر آن ریع
تکلیف از پژوهشگر و مر ز آموزشی یا پژوهشی اسه و رقط برا
مفیدند!! این د حالی اسه ه شد دان

زا ش یا ییا د یاریه مید ک

وانشناسی د دنیا (هماننید سیایر شیتههیا) ،مرهیون

تمر ز پژوهشگر ،حمایه مرا ز پژوهشی و ا مستمر د یک موعوا تا سیدن به نتیجیه مطلیوب
اسه .ابتر ماندن پژوه ها وانشناختی ،به دلیل نداشتن چشمانداز وشن و نظام موعوعاتی
مشخص اسه .برا تبدیلشدن پژوه ها وانشناختی به وثر جوشان و ّریاض ،بایید برنامیه
۴
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پژوهشی مشخصی مبتنی بر نظام موعوعات و مسائل تهیه و موعیوعات یالن ،بیه پیژوه هیا
ُ
خرد تقسیم شود و پژوهشگر ا شد بر تمام این پژوه ها اشراف داشته باشید تیا د نهاییه نتیای
ُ
خرد ا به اثر سودمند و وثر جوشان تبدیل ند .د حال حاعیر ،سیالههیا و پاییاننامیههیا
بیشما

وجود دا ند ه پژوهشی نظر ا انجیام داده و ییا یکیی از مراحیل سیاخه مقییا ییا

پروتکل د مانی و مشاو ها

ا ذ انده اما به حال خود ها شدهاند .ایین یعنیی توقیف د ایسیتگاه

اول! مرا ز آموزشی و پژوهشی الزم اسه با تهیه برنامهها پژوهشیی ،بیرا هیر طیرح پژوهشیی،
توجیهی وشن د قالب برنامه داشته باشیند و پیس از انجیام مرحلیه نخسیه ،یامهیا بعید ا
به ونها تنظیم نند ه به نتیجها مشخص دسه یابند ،د غییر ایین صیو ت ،همیه میا مسیئول
اتالف وقه و هزینه صرفشده و بهو یژه مسئول اقبال و اعتماد برباد رتها

ه بیه متیون دینیی شیده

اسه ،خواهیم بود و مان ندا م ه بتوان از آن ررا رد .خداوند ما ا د امان بدا د.

