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 :هدف و ماهیت

 شناسي دو هدف عمده مطرح است: هاي تحصيلي رواندر دوره

اول، هدف اختصاصي، به منظور تربيت افرادي كه مفاهيم و اصول نظري و عملي روش هاي پژوهش در اين علم را فرا گرفته و 

شناسي عمومي، استثنايي و باليني كه در ايران كاربرد فراوان دارد، به روان هاياي را در يكي از شاخهحداقل مهارت هاي حرفه

هاي مختلف را با اصول نظريات، مفاهيم و روش هاي علم دست آورند. دوم، هدف عمومي، بدين منظور كه دانشجويان رشته

 شناسي آشنا نمايد.روان

يف شده است. نخستين دسته از روان شناسان حوزه كار خود را روان شناسي طي تاريخچه كوتاه خود به گونه هاي متفاوتي تعر

مطالعه فعاليت ذهني مي دانستند. با توسعه رفتارگرايي در آغاز قرن حاضر و تأكيد آن بر مطالعه انحصاري پديده هاي قابل اندازه 

 لعه رفتار حيوان ها بود و هم رفتارگيري عيني، روان شناسي به عنوان بررسي رفتار تعريف شد. اين تعريف معموالً هم شامل مطا

 يدارپد انسان ها، با اين فرض كه اطالعات حاصل از آزمايش با حيوان ها قابل تعميم به انسان ها است. اما با توسعه روان شناسي

ار اشاره تشناختي و روان شناسي شناختي، بار ديگر به تعريف قبلي رسيده ايم و در حال حاضر در تعاريف روان شناسي، هم به رف

مي شود و هم به فرآيندهاي ذهني و از نظر ما روانشناسي مطالعه علمي رفتار و فرآيندهاي رواني مي باشد. چون در اين تعريف، 

روان شناسي هم به مطالعه عيني رفتار قابل مشاهده مي پردازد و هم به فهم و درک فرآيندهاي ذهني كه مستقيماً قابل مشاهده 

 ده هاي رفتاري و زيست شناختي قابل استنباط است، توجه دارد.نيست و بر اساس دا

 : توصیه قابل و نیاز مورد هایتوانايی

شناسي است و همچنين زبان انگليسي رياضي خوب و آمار قوي از ملزومات اين رشته است چون آمار يكي از سنگ بناهاي روان

ما به زبان فارسي تعداد زيادي كتاب روان شناسي نداريم و دانشجو الزم است كه به كتب مرجع اين رشته كه به زبان  قوي ، زيرا

 اصلي است مراجعه كند تا بتواند به مطالب جديد اين علم دسترسي داشته باشد.

هاي رفتاري افراد را درک شد تا بتواند ظرافتدانشجوي اين رشته بايد نسبت به اطراف خود و جامعه خود ديد عميقي داشته با

 هاي رواني افراد پي ببرد.كرده و در نهايت به ويژگي

هاي بشر امروز است. روانشناسي با در نظر گرفتن نيازهاي طبيعي انسان و درک روح زمان ، به عنوان پرچمدار مطالعه پيچيدگي

روان شناسي عبارت از كشف دروغهايي است كه به خود مي گوييم و همچنين »شناسي، در يک تعريف ساختار شكن از روان 

در اين تعريف انسان موجودي است كه نخست بايد خود را فتح كند. در نتيجه صداقت تمام عيار « تعيين حد و مرز راست هاست

 .زند با خود پايه روان شناسي است. اين تعريف روان شناسي را با خود شناسي پيوند مي

 : ها گرايش

روانشناسي رشته نسبتا جديدي است كه هنوز مراحل تكاملي را مي گذراند. با وجودي كه انجمن روان شناسي آمريكا تا كنون 

زمينه مختلف روانشناسي را شناسايي كرده است، اما به دليل تنوع رفتارهاي انساني، زمينه هاي تازه به طور مستمر در حال  35

 .پديد آمدن هستند

به دليل آنكه روانشناسي با موضوعات ديگري از قبيل زيست شناسي، فلسفه، انسان شناسي و جامعه شناسي نيز ارتباط دارد، 

 .شاخه هاي جديد پژوهشي و كاربردي به طور مستمر در حال شكل گيري است

ارائه دوره هاي آموزشي و مدرک  برخي از رشته هاي روانشناسي هم اكنون كامال جا افتاده اند و بسياري از دانشگاه ها به

 .دانشگاهي در آنها مي پردازند
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 :اين رشته ها شامل موارد زير است

 :روانشناسی کودکان استثنايی

اي از دانش روانشناسي است كه به تعريف كليه مسايل مربوط به كودكان استثنايي از گستره كودكان تيزهوش تا كودكان شاخه

ن نابينا و كم بينا، كودكان ناشنوا و كم شنوا، كودكان داراي ناتواني هاي تكلمي، و كودكان داراي ناتواني عقب مانده ذهني، كودكا

 .پردازدهاي حركتي و ذهني، و تمامي امور و تعاريف مربوط به پيشگيري و شناخت و آموزش اين كودكان مي

 :روانشناسی بالینی

اختي، هاي شنكه به درک، پيش بيني و درمان نابهنجاري، ناتواني و آشفتگيشناسي است اي از روانروانشناسي باليني شاخه

كند و در گستره وسيعي از جمعيتهاي در جستجوي درمان هيجاني، زيست شناختي، روان شناختي، اجتماعي و رفتاري كمک مي

اوره، آموزش و نظارت بر كار مش هاي شش گانه آن عبارت است از: ارزيابي و تشخيص، مداخله و درمان،كاربرد دارد. نقش

 .ها، پژوهش و مديريت. غالب كارهاي روانشناس باليني در راستاي درمان و تشخيص، آموزش و پژوهش استرواندرمانگر

 :زيست روانشناسی

ار و كهاي عصبي بر رفتارها، افشناسي است كه به تحليل چگونگي تاثير مغز و انتقال دهندهاي از روانشناسي شاخهزيست روان

هاي شناسي پايه و علم اعصاب در نظر گرفت. اين رشته با نامتوان به صورت تركيبي از روانپردازد. اين رشته را مياحساسات مي

شناسان شود. زيست روانشناسي فيزيولوژيک و علم اعصاب رفتاري نيز شناخته ميشناسي زيست شناختي، روانديگري چون روان

ت پردازند. رشته زيسها و ساير فرايندهاي ذهني ميشناختي با هيجانات، شناختفرايندهاي زيست به بررسي چگونگي تعامل

 .شناسي تكاملي ارتباط داردشناسي تطبيقي و روانهاي ديگري چون روانشناسي با رشتهروان

 :روانشناسی رشد

هاي هپردازد و از رشترات در طول زندگي فرد مياست كه به توصيف و تبيين تغييشناسي اي از علم روانروانشناسي رشد شاخه

ي شناسي رشد به تمام مراحل زندگگيرد. اگر چه روانشناسي، تعليم و تربيت و پزشكي كمک ميشناسي، جامعهمختلف زيست

 .پردازد، اما بر كودكي و نوجواني تأكيد داردانسان از تولد تا مرگ مي

 :روانشناسی قانونی

اند. در واقع هر دو رشته با مساله انحراف قانوني در مراحل رشد و تحول خود به اهداف يكديگر نزديک شدهروانشناسي و پزشكي 

شوند. روانشناسي قانوني به بررسي علل رفتار فردي و تغيير اين اجتماعي سر و كار دارند كه موجب ايجاد امنيت در جامعه مي

روند مورد بررسي و تفحص رفتارهايي كه از لحاظ قانوني نابهنجار بشمار مي كندپردازد و تالش ميرفتارها در حيطه قانون مي

 .قرار دهد

 :روانشناسی مدرسه

هاي هيجاني، اجتماعي و تحصيلي كمک آموزان در زمينهكنند و به دانشروانشناسان مدرسه در داخل سيستم آموزشي كار مي

آموزان در جهت ايجاد يک محيط آموزشي سالم با تمركز علمان و دانششناسي مدرسه، همكاري با اولياء، مكنند. هدف روانمي

 .آموزان استبر نيازهاي دانش

تأسيس  8691در آمريكا در سال  (NASP) شناسي مدرسهشناسي مدرسه يک حرفه ي نسبتاً جديد است. انجمن ملي روانروان

شناخته شد. در سال  (APA) شناسي آمريكاروانشد و اين رشته به طور رسمي به عنوان يک تخصص دكتري توسط انجمن 

شناسان مدرسه همچنان رو به افزايش حرفه پرطرفدار در آمريكا بوده و تقاضا براي روان 80شناسي مدرسه يكي از ، روان2002

 .است
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 :سازمانی-روانشناسی صنعتی

بوط دنياي كار را در كانون توجه خود دارد،روان هاي مرهاي جديد علم ومعرفت كه مساله نيروي انساني وديگر جنبهيكي از شاخه

  شناسي صنعتي وسازماني است. اين شاخه از دانش مطالعه علمي رابطه ميان انسان ودنياي كار را وجهه

همت خود قرار داده است. در واقع ،كاربرد و بسط وگسترش اصول روانشناسي است به مسايلي كه انسان در تجارت و صناعت با 

هاي كاربردي و فعال رشته مهم ه گريبان است. از آنجا كه شاخه روانشناسي صنعتي و سازماني يكي از شاخهآنها دست ب

روانشناسي است و همچنين كشور نيز در آستانه توسعه اقتصادي و صنعتي است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسي 

بدون اين گونه خدمات توليد با كيفيت در دنياي پر رقابت فعلي با  صنعتي و سازماني يكي از ضروريات دنياي توليد و كار است و

تواند تخصص، انرژي و توان كاركنان را اي با حل و فصل مشكالت كاركنان در ابعاد مختلف ميمشكل روبروست. خدمات مشاوره

 .در اختيار اهداف و ماموريت سازمان قرار دهد

 :روانشناسی اجتماعی

است. روانشناسي اجتماعي، اثرات حضور مطالعه موضوعات، مشكالت و مسايل مرتبط با روانشناسي و جامعهروانشناسي اجتماعي 

رد ه تأثير ديگران بر فك دهد. روشن استديگران را بر رفتار فرد يا رفتار خود را تحت تأثير گروه مورد بررسي و مطالعه قرار مي

ست، بنابراين به يک تعريف ديگر روان شناسي اجتماعي به عنوان علم مطالعه مستلزم وجود روابط متقابل بين خود با ديگران ا

 .شودها شناخته ميها يا علم مطالعه تعامل انسانرفتار متقابل بين انسان

 : روانشناسی در ايران

 مراكز علمي ايرانهاي اصلي فلسفه در روانشناسي تحت عنوان علم النفس يا اخالق ، بيش از هزار سال به عنوان يكي از شاخه

تدريس شده است. از رازي و ابن سينا و ناصر خسرو تا مالصدرا كمتر متفكري را سراغ داريم كه در آثار خود به اين علم نپرداخته 

 .است

فعاليت چشمگيري در روانشناسي وجود نداشت و اين علم يا به عنوان بخشي  8530به رغم رونق و شكوه آغازين ، تا اوايل دهه 

را بايد دهه  8530شد. دهه هاي تربيت معلم تدريس ميهاي رشته فلسفه و علوم تربيتي و يا به صورت بخشي از دورهرنامهاز ب

گسترش سازماني روانشناسي در ايران ناميد، چون طي اين ده سال دوره ليسانس روانشناسي نخست در دانشگاه تهران و بعدها 

. در دانشگاه تهران دوره فوق ليسانس روانشناسي بوجود آمد و مؤسسه روانشناسي تأسيس گرديد در ساير دانشگاههاي ايران

بنيان گذارده شد. برخي از اين تحوالت حاصل كوششهاي دكتر محمود صناعي بود كه در همان دوره پا به صحنه روانشناسي 

 .بود 8532ايران گذاشت. خدمت بزرگ دكتر صناعي ترجمه كتاب اصول روانشناسي در سال 

دكتر سعيد شاملو بنيان گذار روانشناسي باليني ايران اولين كلينيک مركز مشاوره و راهنمايي در دانشگاه تهران  8533در سال 

 هاي روانشناسي در دانشگاههايرا تأسيس كرد و بعدها بتدريج چنين مراكزي در ديگر دانشگاهها تأسيس شد. با گسترش دوره

 تأليف و ترجمه مكتب درسي در اين رشته به عمل آمد.كشور كوششهاي فراواني در زمينه 

 : باالتر مقاطع در تحصیل ادامه وضعیت

در دوره دكترا نيز تدريس گرايش  3د كه همين دار وجود استثنايي و تربيتي ، عمومي ، باليني شاخه 3 ارشد كارشناسي دوره در 

 .شوندمي

 : آينده شغلی و بازار کار

 است؟ چگونه كودكان حركتي و ذهني تحول و رشد مراحل     -

 بيماري هاي رواني پيشگيري كرد؟چگونه مي توان از پيدايش     -

 است؟ بزهكاري و خودبيگانگي از گري، پرخاش مشوق اجتماعي و خانوادگي شرايط كدام     -

 است؟ كدام چاقي يا كشيدن سيگار درمان شيوه بهترين     -

 برسد؟ حداقل به آنان خطاي تا نمود فراهم بايد فرودگاه مراقبت برج مأموران براي را ابزاري و شرايط چه     -
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 دارد؟ افراد رواني بهداشت در اثري چه ها كارخانه و ادارات منازل، معماري الگوي و شكل     -

 داد؟ افزايش را كارمندان و كارگران كارايي و بازدهي توان مي چگونه     -

هر يک از سؤال هاي فوق به يكي از شاخه هاي علم روان شناسي باز مي گردد. در واقع، امروزه روان شناسي با همه جنبه هاي 

زندگي ما ارتباط داردو هر اندازه كه جامعه پيچيده تر شود، روانشناسي نيز نقش مهمتري در حل مسائل آدمي بر عهده مي گيرد. 

هاي تخصصي جديدي مثل روان شناسي مهندسي، روان شناسي محيطي، روان شناسي قانوني و تا جايي كه امروزه ما با حوزه 

روان شناسي كامپيوتر روبه رو هستيم. و اين به معناي فرصت هاي شغلي متنوع و گسترده براي فارغ التحصيالن كارشناسي 

عاليت كنند. البته در كشور ما بسياري از ارشد و دكتري است كه مي توانند به طور تخصصي در يكي از شاخه هاي اين علم ف

روان  حوزه هاي تخصصي روان شناسي ناشناخته باقي مانده اند و حتي حوزه هاي معروف و شناخته شده روان شناسي مثل

 اشناسي باليني، روان شناسي تربيتي، روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي نيز جايگاه واقعي خود را در جامعه ما ندارند چر

 كه مؤسسات دولتي و خصوصي از نقش متخصصان روان شناسي در پيشبرد كارها اطالعي ندارند.

اما با اين وجود به گفته كارشناسان اين رشته، آينده روان شناسي در كشور ما روشن و اميدبخش است و فارغ التحصيالن اين 

رهاي در حال توسعه است و بدون بهره گيري از شاخه هاي رشته بايد آينده خود را در فردا ببينند. چون كشور ما يكي از كشو

 مختلف روانشناسي نمي تواند توسعه همه جانبه داشته باشد.

از سوي ديگر كشور ما، كشور جواني است و امروزه يكي از دغدغه هاي خانواده ها حفظ بهداشت رواني و باال بردن سطح دانش 

 شناسي روان و رشد شناسي روان جمله از شناسي روان مختلف هاي شاخه ياري به نيز مهم دو اين كه باشد فرزندان شان مي

 .است پذير امكان تربيتي

آنچه گفتيم در مورد فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصيالن اين رشته در آينده است. اما امروزه نيز فارغ التحصيالن اين 

مي شوند و يا در شركت ها و سازمان ها به عنوان كارشناس روان شناسي فعاليت  رشته در درجه اول جذب آموزش و پرورش

 يا روان پزشک مشغول به كار هستندار متخصص روان شناسي باليني و مي كنند و عده اي نيز به عنوان دستي

 :  عناوين درس های اصلی و اختصاصی

النفس از ديدگاه دانشمندان اسالمي ، آمار توصيفي ، فيزيولوژي عمومي )اعصاب و غدد( و ، علم 2و  8شناسي عمومي روان

 سنجي ،شناسي يادگيري و تربيتي و پرورشي، روانروان ، راکاد و احساس شناسيروان ، شناسيجامعه مباني  شناسي،روان

شناسي باليني كودک، روان شناسي انگيزش و شناسي كودكان استثنايي، روانشناسي باليني، روانبهداشت رواني، اصول روان

 هيجان و روش تحقيق.

 
 


