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نشــریه روانترنســمیتر ،نشــریهای علمی-دانشــجویی اســت کــه ســعی میکنــد بــا زبانــی ســاده ،گامــی
در جهــت آگاهیبخشــی و بــه دنبــال آن ارتقــای ســامت روان بــردارد و ایــن کار بــا کمــک شــما انجــام
میشــود! میدانیــد چــرا؟ بگذاریــد یــک داســتان خیلــی کوتــاه تعریــف کنــم کــه بــرای خــودم بســیار
الهــام بخــش اســت .پســربچهای ســنگ بزرگــی را میبینــد کــه جلــوی فضــای بــازی را گرفتــه اســت.
ســعی میکنــد آن را جابجــا کنــد امــا بــا کلــی تــاش ،حتــی کمــی هــم تــکان نمیخــورد .پــدرش کــه
او را میبینــد و متوجــه تقــای بیحاصلــش میشــود میگویــد« :پســرم ،از همــه توانــت اســتفاده
میکنــی؟» .پســر بــا قاطعیــت میگویــد« :بلــه!» .پــدر آرام و خونســرد میگویــد« :نــه نمیکنــی.
چــون هنــوز از مــن کمــک نخواســتهای» .مــا هــم اگــر میخواهیــم ســامتیمان را افزایــش دهیــم و
ســنگهای ســر راه را برداریــم ،بایســتی بــا کمــک یکدیگــر ایــن کار را انجــام دهیــم .نــه تنهــا کمــک
مــا و شــما بلکــه یــاری و آگاهیبخشــی اجتماعــی .در مســی ِر ســامتی اگــر میخواهیــم ســفری ممکــن
داشــته باشــیم ،بایــد مبــدأ خــود را از پیــش شــما عزیــزان شــروع کنیــم .پــس بــه جــای یــک نوشــته
خیلــی تخصصــی ســعی میکنیــم بــا زبــان خودمــان ایــن اطالعــات را بــه شــما منتقــل کنیــم .امیدواریــم
همــواره مطالبــی پویــا ،جــذاب و کاربــردی شــما را همــراه و همســفر مــا کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه فعالیــت ایــن مجلــه کــه بــا هــدف آگاهیبخشــی و بــه دنبــال آن ارتقــای
ســامت روان اســت ،زیــر نظــر مرکــز مشــاوره و درمــان دانشــگاه بیرجنــد و بــا کمــک و نظــارت مســئولین
و اســاتید گرانقــدر ایــن مرکــز میباشــد .بــا ســپاس ویــژه از یــاری دکتــر صمدیــه و ســرکارخانم نــادری
اســتاد گرانقــدر کــه مــا را هدایــت کــرده ،اصــاح نمــوده و پیــش بردنــد.
همراه ما باشید ،همیار شما خواهیم بود.
با احترام از طرف تیم روانترنسمیتر
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روانشناسی زرد چیست؟

روانشناســی زرد مفاهیــم و نظریههایــی دربــاره
ذهــن و رفتــار انســان اســت کــه مدعیســت بــر
پایــه علــم روانشناســی میباشــد در حالــی کــه

روانشناســی علمــی و زرد کامــا از هــم مجــزا هســتند.
اعتبــاری کــه روانشناســی زرد پیــدا میکنــد بخاطــر
شــهرت و محبوبیتــش ایجــاد میشــود .در حالــی کــه
ایــن محبوبیــت میتوانــد بخاطــر جذابیــت مطالــب و
اینکــه چیــزی گفتــه شــده اســت کــه فــرد دوســت دارد
بشــنود بــه جــای آن چیــز کــه بایــد ،ایجــاد شــده باشــد.
روانشناســی زرد در بیشــتر اوقــات نــه تنهــا فایــدهای
نــدارد ،بلکــه میتوانــد بــا ضررهایــی بــرای زندگــی
افــراد همــراه باشــد کــه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
بگذاریــد واضحتــر بیــان کنیــم وقتــی میگوییــم
روانشناســی زرد ،منظورمــان چیســت .مثــا زمانــی
کــه بــدون دالیــل و اعتبارهــای علمــی روشهایــی
بیپشــتوانه توصیــه میشــود کــه ادعــا میکننــد
بــدون تــاش میتــوان بــه اهدافــی واال دســت پیــدا
کــرد .هیــچ چیــز واالیــی یــک شــبه بدســت نمیآیــد
مگــر در گفتههــای ایــن حــوزه! راهحلهایــی بســیار
ســاده و بــدون در نظــر گرفتــن همــه جنبههــا ،کــه
وعــده تغییراتــی بــزرگ و شــگرف را میدهــد.
روانشناســی زرد بــه شــما چیــزی را میگویــد کــه
میخواهیــد بشــنوید امــا روانشناســی واقعــی چیــزی
را کــه بایــد؛ یعنــی چــه؟
فــردی کــه قــد کوتاهــی دارد میگویــد قصــد خلبان
شــدن دارد .روانشناســی زرد بــا دادن کلــی محــرک و
انگیــزه (کــه عمــا فــرد بــرای هــرکاری کــه میگفــت
همیــن بــود ،یعنــی ایــن محرکهــا چــون تخصصــی
نیســتند نســخه یکســانیاند بــرای همــه) میگویــد
فقــط کافیســت واقعــا بخواهــی و آن وقــت میتوانــی بــه
آن برســی .امــا روانشناســی علمــی میدانــد محیــط و
جســم دو عامــل محــدود کننده-انــد کــه بایــد در نظــر
گرفتــه شــوند و اگــر آن فــرد وارد مســیر خلبــان شــدن
شــود ،احتمــاال هیچوقــت بــه آن نمیرســد و بــا یــک
عمــر ناکامــی دســت و پنجــه نــرم میکنــد .در حالــی
کــه میتــوان بــه او گفــت اگــر در ایــن زمینــه عالقــه
داری بــرو تحصیــل کــن و ایــن رویــا را داشــته بــاش تــا
بتوانــی گامــی بــرداری کــه ایــن هــدف یعنــی توانایــی
پــرواز بــرای افــرادی مثــل خــودت و خــودت را فراهــم
کنــی .یــا اگــر فقــط بــه ارتفــاع و هیجــان عالقــه داری
میشــود چتربــازی ،کایــت ،هواپیماهــای کوچــک و ...را
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روانشناســی عامهپســند کــه مــا آن را بیشــتر بــه
عنــوان روانشناســی زرد میشناســیم ،حرفهایــی
را میزنــد کــه دوســت داریــم بشــنویم ،راهکارهــای
مســائلی کــه حــل شدنشــان بــه آن راحتــی هــم کــه
روانشناســی زرد میگویــد نیســت .کــه حــال ادعــا
ـی روانشناســی هــم دارنــد ،در
میشــود پشــتوانه علمـ ِ
حالــی کــه...
احتمــاال حداقــل یکبــار ایــن جمــات بــه گوشــتان
خوردهاســت« .فقــط فکــرت را عــوض کــن تــا همــه
چیــز درســت شــود»« ،فقــط کافیســت بخواهــی تــا بــه
تــو داده شــود»« ،بــه هــر چیــزی بخواهــی میتوانــی
برســی»« ،تــو میتوانــی»« ،فقــط انجامــش بــده»،
«یــا حــاال یــا هیچوقــت»« ،موفقیــت در  20روز» و...
کــه شــاید نقطــه اشــتراک خیلــی از آنهــا کلمــهای
محبــوب باشــد :کارمــا .البتــه مــا نمیخواهیــم بگوییــم
ایــن روانشناســی عامهپســند مطلقــا بــد اســت ،بلکــه
بــا بررســی اینکــه واقعــا چیســت و چــه نتایجــی دارد
میخواهیــم بــه ایــن بپردازیــم کــه چطــور علــم
روانشناســی کــه بایــد جایــگاه باالیــی داشــته باشــد،
توســط ایــن حــوزه جــذاب! جلــوی تاثیــرش گرفتــه
شــده اســت.

نوشته :یوسف اسفالنی
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امتحــان کنــی .ایــن میشــود نســخهای منحصــر بفــرد
بــرای یــک فــرد بــر اســاس علمــی کــه آن روانشــناس
در رغبتســنجی و ...بدســت آورده اســت .بجــای
نســخهای یکســان بــرای همــه .آن هــم بــا ایــن همــه
پیچیدگــی انســان .میگوینــد بپــر بــدون اینکــه شــنا
را یــاد بدهنــد .درســت اســت انگیــزه پــرش الزم اســت
امــا اگــر شــنا را خــوب بلــد نشــده باشــد ،بعــد از پــرش
کــه در معــرض غــرق شــدن قــرار گرفــت ممکــن اســت
بــا یــک عمــر فوبیــا و تــرس از آب همــراه باشــد.
ایــن روانشناســی بــازاری را معمــوال در ایــن
قالبهــا مشــاهده میکنیــم:

نشریه روان ترنسمیتر /سال اول /شماره اول/شهریور ماه 99

6

* کتابهــای خودیــار کــه البتــه در مــواردی
توســط روانشــناسها نوشــته میشــوند کــه توصیــه
هــم شــدهاند و قاعدتــا بــا مطالبــی علمــی و روان روبــرو
هســتیم .امــا در مــوارد متعــددی هــم کتابهایــی
علــم
بســیار پرفــروش توســط افــراد کامــا خــارج از
ِ
روان-شناســی ،بــا ادعــای روانشناســی و قطعــی بــودن
راههــا! وجــود دارد .کتابهایــی مثــل راز ،موفقیــت
نامحــدود ،صــد و یــک راه موفقیــت ،ده راه پولــدار
شــدن و ....ایــن کتابهــا ممکــن اســت ایــرادات شــما
را عنــوان کننــد ،راه حلهایــی هــم ارائــهدهنــد ولــی
لزومــا همــه آنهــا علمــی و قابــل اجــرا نیســتند.
* توصیههــا و ســخنرانیهایی کــه از طریــق
تلویزیــون ،شــبکههای اجتماعــی یــا رســانههای چاپــی
منتشــر میشــود .البتــه کــه چــه بســیار ســخنرانیهایی
مفیــد و تاثیرگــذار کــه توســط افــراد متخصــص و
کســانی کــه در زمینــه صحبتشــان کارکشــتهاند انجــام
می-شــوند و قطعــا روی صحبــت مــا بــا آنهــا نیســت.
بلکــه بــا ســخنرانیها و توصیههاییســت کــه اگــر
میگوینــد ســمینار پولــدار شــدن ،تنهــا کســانی کــه بــه
ایــن هــدف میرســد خــود برگزارکننــدگان آن هســتند.
توصیههایــی کــه بیهیــچ دلیــل درســتی افــراد را بــه
ســمت ناکجــا هدایــت میکننــد و میخواهنــد افــرادی
بــدون فکــر باشــید کــه فقــط انجــام میدهیــد! و تنهــا
راه حفــظ ایــن انگیزههــا ،از آن جــا کــه بیرونیانــد و بــا
هیــچ اســتداللی نزدیــک درونــی شــدن هــم نشــدهاند،
ایــن اســت کــه دوبــاره بــه سراغشــان برویــد ...و ایــن
چرخــه و دور باطــل همــان چیزیســت کــه میخواهنــد!

* حقایقــی کــه در بیــن عامــه مــردم رایــج اســت و
ممکــن اســت واقعــی و درســت نباشــد یــا اغــراق شــده
باشــند .مثــل راســت مغــز یــا چــپ مغــز بــودن یــا ایــن
نکتــه کــه تنهــا از 10درصــد مغــز میتــوان اســتفاده
کــرد و...
ایــن روانشناســی چــه مشــکالتی را ایجــاد
می کنــد ؟

گابریــل اوتینگــن ()Gabriele Oettingen
یکــی از منتقــدان ایــن روانشناســی در تحقیقــات
خــود یافتــه اســت کــه روانشناســی زرد در کوتاهمــدت
باعــث میشــود احســاس خوبــی داشــته باشــیم ،امــا
در بلندمــدت انگیــزه انســان را میگیــرد و او را بــرای
رســیدن بــه اهــداف و آرزوهایــش بــا حســی از ناامیــدی،
شکســت و درماندگــی رهــا میکنــد .نتایــج تحقیقــات
بلندمــدت وی بــر تاثیــرات ایــن روانشناســی ،نتایجــی
کامــا معکــوس بــا ادعاهــای ایــن جریــان را اثبــات کرده
اســت .کاهــش موفقیــت تحصیلــی بــه دلیــل ســازوکار
«دســتیابی ذهنــی» موجــود در روانشناســی زرد،
افزایــش افســردگی ناشــی از ســرخوردگی حاصــل از
عــدم تامیــن ذهنیــت در عمــل ،افزایــش خودکشــی
متاثــر از اتخــاد رویکــرد تخیلــی بــه یــک وضعیــت
اجتماعــی رو بــه تخریــب و نیــز تجربــه کهنســالی

غمانگیــز بــه دلیــل تصــور آینــده شــادتر در ســالمندان ،برخــی از یافتههایــی اســت کــه همــه آنهــا درصــدد
آزمــون ایدههــای روانشناســی زرد در عمــل بودهانــد .و مشــکل اصلــی زمانیســت کــه افــرادی کــه زخــم خــورده
ایــن جریانــات هســتند در حالــی کــه نیــاز بــه روانشناســی واقعــی و علمــی دارنــد ،دیگــر اعتمــادی بــه کل
روانشناســی ندارنــد .و چیــزی کــه اصــا روانشناســی نیســت آنقــدر زیــاد و محبــوب شــده کــه خــود روانشناســی
علمــی زیــر ســایه آن رفتــه اســت .تصــور اشــتباهی از روانشناســی بــه عنــوان یــک نــگاه خوشــحال و بیفایــده! در
حالــی کــه روانشناســی علمــی میخواهــد یاریدهنــده واقعــی باشــد .برنامـهای بــرای زندگــی درســت و ســامت.
بــا کمــی جســتجو و مشــورت بــا افــراد متخصــص و کارشــناس و دنبــال کــردن صفحــات و افــراد علمیتــر
میتوانیــم مســیری را بــرای خودمــان انتخــاب کنیــم کــه ضمــن امیــد و تــاش در آن ،بــا شــناختن موانــع ،بتوانیــم
بــه مقاصــد خــود نزدیــک شــویم.
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راهنمایی موثر برای درمان سوءمصرف مواد مخدر
* بــه بهانــه مناســبتی کــه گذشــت؛ پنجــم
تیرمــاه ،روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛

یــک نفــر میتوانــد زمانــی درگیــر اعتیــاد شــود،
کــه اصــا انتظــار آن را نــدارد .ممکــن اســت در حالــی
کــه فــرد ســعی دارد فشــار ناشــی از مســائل شــغلی،
تحصیلــی ،ارتباطــی ،خانوادگــی و مشــکالت ســامت
روان خــود را مدیریــت کنــد ،درگیــر اعتیــاد شــود .یــا
هــم بهرحــال ممکــن اســت در نبــود ایــن دالیــل درگیــر
اعتیــاد شــود .معمــوال از نظرشــان ناخواســته شــروع
میشــود (تــاش بــرای تخلیــه اســترس زندگــی روزانــه
یــا فقــط امتحــان کــردن چیــزی جدیــد) .پیــش از ایــن
کــه فــرد خــودش متوجــه شــود ،از مــواد یــا الــکل بــه
عنــوان راهــی بــرای مقابلــه بــا مشــکالت ،هیجانــات و
احساســات منفــی یــا اســترس زندگــی اســتفاده میکند.
فــرد بــه تدریــج مجبــور اســت بــرای رســیدن بــه حالــت
دلخــواه مقــدار مــاده مصرفــی را افزایــش دهــد .و همیــن
کــه چشــم روی هــم بگــذارد تالشهــا بــرای برگردانــدن
میــزان مصــرف یــا کنــار گذاشــتن آن دشــوار یــا حتــی
غیرممکــن میشــود.
غلبــه بــر اعتیــاد بــه مــواد و الــکل بیشــتر
اوقــات کاری نیســت کــه بــه آســانی توســط خــود
فــرد و بــه تنهایــی ممکــن باشــد .بیشــتر کســانی کــه
درگیــر اعتیــاد بــه مــواد یــا الــکل میشــوند ،نیــاز بــه
کمکهــای اضافــی دارنــد.

نوشته :یوسف اسفالنی

نشانههای اعتیاد:

برخی از نشانهها شامل:
میل مداوم به مصرف (اجباری شدن مصرف)
* ِ
* اســتفاده ادامــهدار بــا وجــود مشــکالت ســامتی
بــه بارآمــده،
* تاثیــر منفــی بــر روابــط بــا دیگــران ،اســتفاده در
یــک شــرایط خطرســاز یــا مشکلســاز،
* رها کردن فعالیتها به خاطر مصرف مواد،
* صــرف کــردن زمــان بســیار زیــاد بــرای اســتفاده
یــا تــاش بــرای اســتفاده مــواد (ماننــد آمادهســازی یــا
تهیــه و،)...
* رهــا کــردن یــا یــا داشــتن تاثیــر بســیار معنــادار و
منفــی بــر روی کار ،درس یــا هــر نــوع مســئولیتهای
اینچنینــی و
* تجربــه شــرایط ناخوشــایند در زمــان نرســیدن
مــاده مصرفــی بــه فــرد مصــرف کننــده (عالئــم
محرومیــت از مــواد)
درمان اعتیاد:

بــرای درمــان اعتیــاد نیــاز اســت از افــراد متخصــص
کــه بــه جنبههــای روانشــناختی و جســمی اعتیــاد
مســلط هســتند ،کمــک گرفــت .امــا ایــن تنهــا کافــی
نیســت.
زندگی و مدیریت آن درحین اعتیاد:

در حالیکــه هیــچ دو نفــری اعتیــاد را بــه شــیوه

کامــا یکســان تجربــه نمیکننــد ،امــا ایــن کمــک
کنندهاســت کــه بداننــد تنهــا نیســتند و افــراد دیگــری
در مراحــل مختلــف ،ماننــد شــروع تــرک یــا بعــد از ترک
و حتــی بهبــودی و بازگشــت بــه زندگــی نرمــال وجــود
دارنــد .گزینههــا و مهارتهــای زیــادی بــرای مقابلــه بــا
مشــکالت وجــود دارنــد کــه بــه بهبــودی فــرد و زندگــی
کــردن او در شــرایطِ اعتیــاد ،تــرک و بهبــودی کمــک
میکننــد.
کمک به فردی دارای اعتیاد:

کمک گرفتن:

بهبــودی از اعتیــاد آســان نیســت .امــا مســتلزم تعهــد
قدرتمنــد یــک نفــر بــرای تغییر اســت .ابتدا ممکن اســت
یــک فــرد درمانهایــش را پشــت گــوش بیانــدازد ،یــا
حتــی بــه کلــی انــکار کنــد کــه مشــکلی دارد .بســیاری
از افــراد مســیر بهبــودی خــود را بــا مــورد بحــث قــرار
دادن گزینههــای درمــان بــا پزشــک ،روانپزشــک یــا
روانشناسشــان آغــاز میکننــد .و ممکــن اســت بــه
یــک کارشــناس و متخصــص رفتــار اعتیــادی ارجــاع
داده شــوند (کلنیکهــای تــرک اعتیــاد معتبــر) .در
ایــن مراکــز کمــک میکننــد فــرد گزینههــای درمــان
خــود را بفهمــد .ســپس رویکــرد درمانــی مناســب نیــز
بــه او پیشــنهاد میشــود و گروههــای مردمنهــادی
نیــز وجــود دارنــد کــه از طریــق نوعــی گروهدرمانــی،
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گاهــی فــرد در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن
بــا اعتیــاد اســت امــا کمکــی را قبــول نمیکنــد.
بعضــی افــراد ممکــن اســت قــادر نباشــند مشــکلی را
کــه همــکاران ،دوســتان و خانــواده بــاور دارنــد بــه
آســانی قابــل مشــاهده اســت را ببیننــد .درحالــی کــه
روانشناســان ممکــن اســت ایــن را بــودن در دوره دوره
انــکار بداننــد؛ اصــرار بــر اینکــه فــرد بــه دنبــال کمــک
باشــد ،دقیقــا همانطــور کــه بقیــه بــه او دیکتــه میکنند
بــه نــدرت تغییــرات مثبتــی را همــراه دارد .بــه جــای
آن ،اعضــای خانــواده و دوســتان بایــد ارتبــاط حمایتــی
خــود را بــا فــرد حفــظ کننــد و بگذارنــد در جریــان
همــه گزینههــا بــرای کمــک بــه حــال خــود باشــد.
ســرانجام بایــد خــود فــر ِد درگیــر بــا مصــرف مــواد،
بــرای دنبــال کــردن و گرفتــن کمــک تصمیــم بگیــرد.
هرچنــد اعضــای خانــواده و دوســتان میتواننــد حمایــت
احساســی خودشــان را بــرای ایــن تصمیــم اعــام کننــد،
و مطمئــن شــوند دسترســی بــه منابعــی کــه بــرای
شــروع بهبــودی موثرنــد ،وجــود داشــته باشــد.

کمــک میکننــد فــرد ارتبــاط و عضویــت خــودش را
حفــظ کنــد (NGOهــا).
میدانســتید اجتماعــات درمانمــدار ( ،)TCدر
کشــورمان از طــرف بهزیســتی بــه افــراد بــرای هــر
نــوع مشــکل مصــرف مــوادی کمــک می-کننــد؟
درمــان اجتماعمــدار مرکــزی اســت شــبانه روزی
کــه بــا همراهــی دائمــی کارشناســان ،همتایــان و
بهبودیافتــگان ،از طریــق برنامــه روزانــه جــذاب و چالش
برانگیــز ،زندگــی ســالم را بــه شــرکتکنندگان آمــوزش
آدرس WWW.TC-IRAN.IR
میدهنــد.از
وبســایت درمــان اجتماعمــدار اعتیــاد اطالعــات بیشــتر
و راهنماییهــا قابــل دریافــت میباشــد .همچنیــن
میتوانیــد از هرکجــا کــه هســتید بــا تمــاس بــا 123
اورژانــس اجتماعــی و  09628کــه خــط ملــی اعتیــاد
اســت ،کمکهــا و راهنماییهــای الزم را دریافــت
کنیــد.
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مطلب روز :سرگرمی؛ مفید برای کارکردن یا وقتگیر؟
* انجــام یــک ســرگرمی و تفریــح چــه کمکــی بــه
ی مــا میکنــد؟
زمینــهی حرفــهای یــا تحصیلــ 
* چطور بفهمیم چه تفریحی مناسب ماست؟

شــاید از همــان کودکــی بــرای هرکــدام از مــا پیــش
آمــده باشــد هنگامــی کــه درحــال انجــام یــک تفریحــی
بودیــم (از گل کوچــک و کارت بــازی تــا حتــی تلویزیون
دیــدن) کلــی غرغــر میشــنیدیم کــه «آی کــه ایــن
درســت!» «تــوام
چیزهــا فایــدهای نــداره! بنشــین پــای َ
ِ
بازیــت!» یــا وای بــه آن
کــه حواســت پیــش همــون
روزی کــه نمــرهی بــد میگرفتیــم و میگفتنــد :از
بــس کــه تــوی کوچــه دنبــال آن تــوپ بــودی!

حــاال واقعــا اینطــور اســت؟ یعنــی یــا کار و درس یــا
تفریــح و ســرگرمی؟ ُخــب خبــر خــوب ایــن هســت کــه،

نوشته :یوسف اسفالنی

نــه! اینطــور نیســت .حتــی بــرای بزرگســاالن .یعنــی
یــک تفریــح خــوب میتوانــد کمــک کنــد یــک فــرد
بزرگســال در کارش و یــک محصــل در درســش بهتــر
عمــل کنــد .در ســال  2018دانشــگاه دنــور مطلبــی
را منتشــر کــرد ،کــه در آن بــه هفــت راهــی کــه از
طریــق آنهــا ســرگرمیها بــه زندگــی حرفــهای مــا
کمــک میکننــد پرداختــه شــده بــود .اولیــنآنهــا
هــم ارتبــاط بــود .در خیلــی از تفریحــات و ســرگرمیها
مــا بــا افــرادی در ارتبــاط قــرار میگیریــم ،کــه همیــن
ارتبــاط میتوانــد یــک قــدرت و مزیــت باشــد.

مــن بــه پینــگ پونــگ عالقهمنــدم .یــکروز راکــت را
برداشــتم ،رفتــم پــارک نزدیــک خانــه کــه میدانســتم
میــز دارد .ابتــدا دســت بــه راکــت طــوری کــه انــگار

اصــ ً
ا برایــم مهــم نیســت (گفتــم اگــر راهــم ندادنــد
الاقــل غــرورم را حفــظ کنــم!) کنــار میــز ایســتادم .یــک
نفــر دیگــر هــم آمــد و گفــت :زود باشــید دیگــر! نوبــت
ماســت! از همیــن نوبــت ماســت ارتبــاط مــا شــکل
گرفــت تــا اآلن کــه ده ســال میگــذرد و کلــی بــا هــم
درس خواندیــم ،پــروژه کاری پیــش بردیــم و البتــه کــه
پینــگ پونــگ بــازی کردیــم.

مهــم هســت بدانیــد ایــن تفریحاتــی کــه گفتـه شــد
مثالانــد .وگرنــه هــر ســرگرمی میتوانــد یکــی یــا
چندیــن تــا از ایــن مزایــا را داشــته باشــد .در مجمــوع
یــک ترکیــب خــوب از ســرگرمیها بــه مــا کمــک
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یکــی دیگــر از فایدههــا :افزایــش اعتمــاد بــه نفــس.
همــان روحیــه کــه حســابی بــاال مـیرود .در ایــن مقالــه
بــه مــوارد دیگــری مثــل توانایــی انجــام چنــد کار در
ســرگرمیهایی مثــل آشــپزی ،خالقیــت بــرای تفریحاتی
مثــل نقاشــی ،عکاســی و نوشــتن ،و شــور و اشــتیاقی
کــه کارهــای داوطلبانــه بــرای مــا ایجــاد میکنــد هــم
اشــاره شــده اســت .یکــی دیگــر از مزیتهــا کــه برایــم
بســیار جالــب بــود افزایــش تفکــر انتقــادی بود .همیشــه
کالسهــای درس همــه چیــز را یــاد نمیدهنــد .اینکــه
یــک نــگاه انتقــادی از عمــق وجــود در مــا ایجــاد شــود و
بــدون چارچــوب و آزادانــه بــه همــه چیــز نــگاه کنیــم،
از ســرگرمیها و تفریحاتمــان ایجــاد میشــود .مثــل
پــازل ،ســودوکو و شــطرنج! و حتــی دیــدن فیلــم و
مســتند.

میکنــد فشــار از روی مــا برداشــته شــود ،در حیــن
زمــان کار ســرحالمان نگــه مــیدارد ،تواناییهایمــان
ِ
را بــه بیشــترین حــد خــود میرســاند و بــه زندگــی
مــا یــک تعــادل فوقالعــاده میدهــد .البتــه بایــد بــرای
ســرگرمی کــه انتخــاب میکنیــم :زمــان ،بودجــه و
توانایــی خودمــان را هــم در نظــر بگیریــم .پــس بــرای
خودتــان تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــید اگــر هــم
بــرای شــما پیــدا کــردن ســرگرمی ســخت اســت ،یکــی
از کارهایــی کــه میتوانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه
بزرگســال
بــه دوران کودکــی خــود نــگاه کنیــد .یــک
ِ
خــاق ،بچــه ایســت کــه زنــده مانــده اســت!
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روانشناسی ترسناک؛ آزمایش استنفورد

آزمایــش زنــدان اســتنفورد  ،معــروف تریــن و
خطرنــاک تریــن آزمایــش روانشناســی در تمــام
تاریــخ اســت کــه تــا کنــون انجــام شــده اســت .در
ایــن آزمایــش کــه بــه سرپرســتی دکتــر زیمبــاردو در
دانشــگاه اســتنفورد در ســال  1971انجــام شــد تعــدادی
دانشــجوی کامــا ســالم از نظــر روانــی و جســمی کــه
یکدیگــر را نمیشــناختند پذیرفتــه بودنــد کــه بــرای
ایــن آزمایــش نقــش زندانــی و زندانبــان را بــازی کننــد.
زیمبــاردو بــا اداره پلیــس صحبــت کــرده بــود تــا در
ایــن آزمایــش بــا وی همــکاری کننــد.
بــا انداختــن شــیر یــا خــط  12نفــر از دانشــجویان
زندانبــان و  12نفــر زندانــی شــدند ،روز قبــل آزمایــش
جلســهای توجیهــی بــرای زندانبانهــا گذاشــته شــد و
بــه آنهــا گفتنــد کــه هــر طــور بخواهنــد میتواننــد
زنــدان را اداره کننــد .امــا حــق اســتفاده از تنبیــه بدنــی
بــه هیــچ شــکلی ندارنــد.
شروع آزمایش

ماننــد روال طبیعــی ،زندانیهــا در خانههــای خــود
در نقــاط مختلــف نشســته بودنــد کــه یــک ماشــین

نوشته  :کوثرهدایتی نسب

پلیــس جلــوی خانــه پــارک کــرد و مامــوران بــه آنهــا
دســتبند زدنــد ،بازرســی بدنــی کردنــد ،عکــس گرفتنــد،
انگشــت نــگاری شــدند ،لبــاس زندانــی بــه آنها داده شــد
و یــک زنجیــر بــه پــای هــر کــدام بســتند تــا یادشــان
نــرود کــه زندانــی هســتند و آنهــا را داخــل ســلول
انداختنــد! روز اول اتفــاق خاصــی نیفتــاد ،روز دوم
زندانــی هــا بــه کیفیــت پاییــن غــذا معتــرض شــدند،
آنهــا بــا تختخوابهــای خــود درب ســلول را مســدود
کردنــد و از بیــرون آمــدن امتنــاع کردنــد و کارهایــی
کــه نگهبانــان بــه آنهــا میگفتنــد انجــام نمیدادنــد.
نگهبانــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای برقــراری
نظــم بــه تعــداد بیشــتری نگهبــان نیــاز دارنــد و تعدادی
نگهــان کــه در شــیفت هــای دیگــر کار میکردنــد خــود
داوطلــب شــدند بــرای مهــار شــورش کمــک کننــد.
آنهــا بــدون اجــازه محققــان بــا کپســولهای آتــش
نشــانی بــه زندانیــان حملــه کردنــد و موفــق به ســرکوب
شــورش شــدند .متوجــه شــدند کــه بــا خشــونت بیشــتر
بــه راحتــی میتواننــد زندانیــان و محیــط زنــدان را
کنتــرل کننــد .نگهبانــان زندانیهــا را بــا شــمارههایی
صــدا میکردنــد کــه روی لباسشــان دوختــه شــده

نتیجه گیری

آزمایــش زنــدان اســتنفورد فقــط بــرای رفتارشناســی
زندانبانــان نیســت بلکــه یــک نهیــب علمــی و اخالقــی
بــه همــه انســان هاســت ،بــه همــه مــا...
در ایــن آزمایــش زندانبانــان بجــز کتــک زدن هیــچ
منعــی نداشــتند و در حالــی کــه واقعــا زندانبــان نبودنــد

فیلم آزمایش

در ســال  ۱۹۹۲مســتندی بــا نــام Quiet Rage:
The Stanford Prison Experiment
بــا حضــور زیمبــاردو ســاخته شــد .ایــن مســتند
شــامل تشــریح کامــل ایــن آزمایــش توســط زیمبــاردو،
صحبتهــای اشــخاص تحــت آزمــون و نیــز تصاویــر
واقعــی ثبــت شــده طــی آزمــون اســت .در ســال ۲۰۰۱
فیلمــی ســینمایی بــا نــام Das Experiment
بــر اســاس کتابــی بــا نــام جعبــه ســیاه ســاخته شــد
کــه خــود بــر اســاس آزمایــش زیمبــاردو نوشــته شــده
بــود .در  ۲۰۱۰ایــن فیلــم خــود مبنــای فیلمــی بــا نــام
 The Experimentقــرار گرفــت .همچنیــن فیلــم
کوتاهــی در ســال  2018بــا نــام « »Red Testدر
ایــران توســط عرفــان زردهــی ســاخته شــد کــه داســتان
آن بــر اســاس همیــن آزمایــش روایــت مــی شــود.
آزمایــش دانشــگاه اســتنفورد بــا شــکنجه و آزار
زندانیــان ابوغریــب کــه بعدهــا اتفــاق افتــاد مقایســه
شد هاســت.
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بــود و آنهــا را مجبــور میکردنــد کــه شــماره خــود
را تکــرار کننــد تــا بــا ایــن کار ایــن ایــده در زندانیــان
تقویــت شــود کــه هویــت جدیدشــان یــک عــدد اســت.
امــا خیلــی زود نگهبــان هــا از ایــن شــمارهها بــه
عنــوان روشــی بــرای اذیــت کــردن زندانیــان اســتفاده
کردنــد و هنگامــی کــه در شــمردن اعــداد دچــار اشــتباه
می-شــدند آنهــا را بــا کالغ پــر و بشــین و پاشــو تنبیــه
میکردنــد .تشــک کاالیــی بســیار ارزشــمند بــرای
زندانیهــا محســوب میشــد بــه همیــن دلیــل نگهبانــان
بــرای تحقیــر کــردن آنهــا را میگرفتنــد و زندانیهــا
مجبــور میشــدند کــه روی زمیــن ســیمانی بخوابنــد.
اوضــاع بهداشــتی هنگامــی بــد شــد کــه نگهبانــان بــه
بعضــی زندانــی هــا اجــازه ندادنــد بــرای ادرار و دفــع
از دستشــوییها اســتفاده کننــد .بــا رســیدن آزمایــش
بــه روز ششــم تمــام نگهبانهــا بــه طــرز فزاینــدهای
خشــن و بیرحــم شــده بودنــد .طــوری کــه محققــان
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آنهــا در حــال نشــان دادن
تمایــات سادیســمی واقعــی از خودشــان هســتند و
کامــا از تخریــب روحــی زندانیــان لــذت میبرنــد و بــه
همیــن دلیــل آزمایــش را متوقــف کردنــد.
زیمبــاردو میگویــد جالبتریــن نکتــه در ایــن
آزمایــش آن بــود کــه زندانــی ها نقــش خــود را « درونی
ســازی» کــرده بودنــد .یعنــی بــا اینکــه میتوانســتند
از آزمایــش خــارج شــوند امــا هیچکــدام آزمایــش را
تــرک نکردنــد .آنهــا بــرای ادامــه دادن بــه آن شــرایط
جهنمــی هیــچ دلیلــی نداشــتند بــا ایــن حــال بــه
آن ادامــه دادنــد زیــرا آنهــا از درون ،هویــت زندانــی را
پذیرفتــه بودنــد و خودشــان را یــک زندانــی حقیقــی
میپنداشــتند.

انــدک انــدک در نقــش فــرو رفتنــد و رفتارهــای مبتنــی
بــر سادیســم از خــود بــروز دادنــد بــه طــوری کــه
زندانیانــی کــه آنهــا هــم زندانــی واقعــی نبودنــد دچــار
ناراحتــی جــدی شــدند .اغلــب مــا هــم در زندگــی در
جایــی مثــل محیــط کار تحــت امــر رئیســی هســتیم
امــا در جایــی دیگــر مثــل محیــط خانــه در موضــع
قــدرت قــرار داریــم .پــس نبایــد فرامــوش کنیــم بــه
هــر اندازهــای کــه در موضــع قــدرت قــرار گرفتیــم بــه
همــان انــدازه هــم بایــد مراقــب باشــیم تــا مصداقــی از
زندانبانــان اســتنفورد نباشــیم! و یــا زندان ـیای منفعــل!

آزمایــش اســتنفورد را در ذهنمــان زنــده نگــه
داریــم تــا هیچوقــت یادمــان نــرود کــه قــرار گرفتــن در
موضــع قــدرت نبایــد مــا را از اصــل انســانی خــود دور
کنــد؛ و قــرار گرفتــن در موضــع ضعیفتــر هــم نبایــد
متحمــل هــر چیــزی کنــد...
مــا را
ّ
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یک فنجان اختالل؛ این اختالل :دزدی!
شــاید دیــده باشــید افــرادی را کــه نــه از روی نیــاز،
کــه بــه شــکل مریــض گونــه دســت بــه دزدی میزننــد.
ـون دزدی گفتــه
بــه ایــن مشــکل در روانشناســی جنـ ِ
میشــود .کــه بــا نشــانههای دیگــری نیــز همــراه اســت.
جنــون دزدی از ریشــه یونانــی کلپتــو و مانیــا بــه معنــی
ناتوانــی در برابــر وسوسـهها و تحریــکات درونــی گرفتــه
شــده اســت .بیمــاری جنــون دزدی یــا اصطالحــا دزدی
بیمارگــون ،نوعــی بیمــاری وســواس اســت کــه در آن
بیمــار نمیتوانــد جلــوی دزدی کــردن خــود را گرفتــه
و مقاومــت کنــد و تمایــل شــدید بــه دزدی امــوال
ـون دزدی ناتوانــی
دیگــران دارد .خصوصیــت اصلــی جنـ ِ
مکــرر بــرای مقاومــت در مقابــل وسوســههای دزدی
اشــیائی اســت کــه بــرای مصــرف شــخصی ضرورتــی
ندارنــد یــا ارزش مــادی خاصــی ندارنــد .اشــیاء دزدیــده
شــده اغلــب دور انداختــه مــی شــوند و یــا بــه طــور
پنهانــی بازگردانــده مــی شــوند و یــا در خفــاء نگهــداری
مــی شــوند .بیمــاران مبتــا بــه جنــون دزدی معمــوال
توانایــی خریــد اشــیائی کــه بــه طــور تکانشــی مــی
دزدنــد را دارنــد.
در اختــال جنــون دزدی شــخص قبــل از ارتــکاب
عمــل تنــش قابــل مالحظــهای دارد و پــس از انجــام آن
احســاس رضایــت و کاهــش تنــش مــی کنــد و ممکــن

نوشته :مریم رسولی

اســت بــا احســاس گنــاه ،پشــیمانی و یــا افســردگی
همــراه باشــد یــا نباشــد .دزدی برنامــه ریزی شــده نبوده
و شــخص کســی را در آن درگیــر نمیکنــد .هــر چنــد
ســرقتها در مــواردی کــه احتمــال دســتگیری فــوری
وجــود دارد معمــوال روی نمیدهنــد ولــی مبتالیــان بــه
جنــون دزدی همیشــه هــم بــه احتمــال گرفتــار شــدن
خــود نمیاندیشــند .حتــی اگــر دســتگیریهای مکــرر
منجــر بــه رنــج ،تحقیــر و اذیــت فــرد شــود .در جنــون
دزدی ،خــود دزدی کــردن هــدف اصلــی اســت نــه
لزومــا نیــاز بــه مــواردی کــه دزدی شــدهاند.

فــرد دارای جنــون دزدی (کلپتومانیــا) معمــوال چهــار
نشــانه زیــر را بــا خــود بــه همــراه دارد:

 .1نمیتوانــد در برابــر وسوســههای دزدی کــه در

ذهــن ایجــاد شــده مقاومــت نمایــد
 .2احســاس آرامــش ،لــذت و خشــنودی در حیــن
دزدی دارد
 .3احســاس گنــاه و پشــیمانی زیــاد بعــد از انجــام
دزدی بــه ســراغ او میآیــد
 .4دزدی را دوبــاره تکــرار میکنــد بــدون آن کــه
نیــازی بــه آن وســیله داشــته باشــد (مثــل یــک چرخــه
باطــل)

کــه میتوانــد تأثیــر عمــده ای بــر عملکــرد و زندگــی
فــرد داشــته باشــد .ایــن اختــال نــه تنهـا میتوانــد بــه
پریشــانی قابــل توجهــی منجــر شــود ،بلکــ ه میتوانــد
عواقــب قانونــی جدی بــرای افــرادی کــه دزدی میکنند
منجــر شــود .دســتگیری ،حبــس و هزینههــای قانونــی
بــرای کســانی کــه مبتــا بــه کلپتومانیــا هســتند غیــر
معمــول نیســت.
خوشــبختانه ،اگــر شــما یــا کســی کــهمیشناســید
مبتــا بــه کلپتومیــا اســت ،روشهایی بــه منظــور درمان
وجــود دارد .بــا درمــان مناســبمیتوانیــد روشهایــی
بــرای مقابلــه بــا تکانههــای خــود یــا او پیــدا کنیــد
و رفتارهــای منفــی را بــا رفتارهــای مفیدتــر جایگزیــن
کنیــد.

مشخصات اصلی جنون دزدی:

* افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال بــه علــت نیــاز
مالــی بــه هیــچ عنــوان دســت بــه دزدی نمیزننــد.
بلکــه فقــط دزدی میکننــد تــا بتواننــد بــر وسوســه
درونــی خودشــان بــرای دزدی غلبــه کننــد
* ایــن بیمــاران اغلــب در مکانهــای شــلوغ دســت
بــه دزدی میزننــد و از جمعیــت و حضــور در آن فــرار
نمیکننــد .بلکــه اتفاقــا اغلــب از محیطهــای عمومــی
دزدی میکننــد
* ارزش مــادی اجناســی کــه میدزدنــد خیلــی
ناچیــز اســت .بــه طــوری کــه بــه احتمــال زیــاد توانایــی
خریــدن آنهــا را دارنــد
* بــه دلیــل ماهیــت عــود شــونده بیمــاری ،ممکــن
اســت دفعاتــی از بازگشــت و تشــدید نشــانهها را
در طــول زمــان شــاهد باشــیم .شــدت بیمــاری در
زمانهــای مختلــف متفــاوت اســت
* بــه دلیــل تــرس از گــزارش بــه پلیــس معمــوال بــه
روانشــناس مراجعــه نمیکننــد (الزم بــه ذکــر اســت
کــه روانشــناس اجــازه اطــاع بــه پلیــش و افشــای
جلســات درمــان را نــدارد) ،در نتیجــه بیمــاری آنهــا
حــاد شــده و ممکــن اســت ضررهــای زیــادی بزننــد.
سخن آخر

کلپتومانیــا یــک بیمــاری روانشــناختی جــدی اســت
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نجــار پیــری آماده بازنشســتگی بــود .او بــه کارفرمای
پیمانــکارش گفــت کــه میخواهــد بازنشســته شــود
تــا بتوانــد بیشــتر بــا همســر و فرزندانــش باشــد و از
اوقــات فراغتــش لــذت ببــرد .او دســتمزد آخــر هفتــه
اش را از دســت مــی داد امــا بــا ایــن حــال مــی خواســت
بازنشســته شــود .آنهــا مــی توانســتند علیرغم مشــکالت،
از عهــده مخــارج زندگــی برآینــد .پیمانــکار از اینکــه
مــی دیــد یکــی از کارگــران خویــش مــی خواهــد بــرود
خیلــی متاســف بــود و از او خواســت کــه بــا عالقــه و
ســلیقه خــودش فقــط یــک خانــه دیگــر بســازد .نجــار
موافقــت کــرد ولــی از طــرز کارش میفهمیــد کــه دل
بــه کار نمــی دهــد و بــا عالقــه و دقــت کار نمــی کنــد.
او از مصالــح نامرغــوب اســتفاده مــی کــرد و بــه قــول
معــروف آن را ســر هــم بنــدی کــرد .بــرای کســی کــه
زندگیــش را وقــف کارش کــرده بــود پایــان خوبــی نبــود.
وقتــی نجــار کارش را تمــام کــرد ،کارفرمــا بــرای
سرکشــی بــه خانــه ســاخته شــده آمــد .ســپس کلیــد
خانــه را بــه نجــار داد و گفت»:ایــن خانــه هدیــه مــن
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بــه تــو اســت ».نجــار از ایــن کار او مبهــوت مانــده بــود.
چقــدر بــد شــد! اگــر او مــی دانســت کــه ایــن خانــه را
بــرای خــودش مــی ســازد همــه چیــز را متفــاوت از ایــن
کــه هســت مــی ســاخت.
همیــن مســئله بــرای مــا هــم اتفــاق مــی افتــد .مــا
ســاعت بــه ســاعت زندگــی مــان را مــی ســازیم ولــی آن
طــور کــه بایــد و شــاید تالشــمان را نمــی کنیــم ســپس
ناگهــان متوجــه مــی شــویم کــه در ایــن خانــه بایــد
زندگــی کنیــم .اگــر مــی توانســتیم زمــان را بــه عقــب
برگردانیــم ،دیگــر ایــن طــور عمــل نمــی کردیــم امــا
نمــی تــوان زمــان را بــه عقــل برگردانــد.
شــما یــک نجاریــد کــه هــر روز میخــی را
مــی کوبیــد ،تختــه ای را در جایــش قــرار مــی دهیــد
و دیــواری را درســت مــی کنیــد .انتخــاب هایــی کــه
امــروز میکنیــد ،کمــک میکننــد تــا خانــه ی
فردایتــان را بســازید .پــس عاقالنــه رفتارکنیــد و از روی
تدبیــر بســازید.
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راهنمایی موثر برای درمان سوءمصرف مواد مخدر
در صفحه  8بخوانید .
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