
روان شناسيمعرفي رشته 

مقدمه

تامالت . توجه انديشمندان زيادي بوده است ي از علومي است كه از ديرباز مورد يكشناسيروان

در كتب "علم النفس"معموال تحت عنوان به طور رسمياز شكل گيري روانشناسي روانشناسي پيش

اي علوم تجربي ، علمي جوان روانشناسي جديد به عنوان يكي از شاخه هفلسفي مطرح مي شده ولي 

ب مي ن شناسي افراد مختلف را به خود جذروا. است و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم برمي گردد

و از آنجا كه به گونه اي با همه ابعاد و جنبه هاي زندگي ما در ارتباط است و دانشي است كه كند 

از اين رو قدمتي ديرينه دارد تباط بوده ن همواره در متن زندگي خود به طور مستقيم با آن در اراانس

.و در سراسر تاريخ مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است 

تعريف

ناآگاه، و امور جسماني مربوط به آگاه و هاي شناختي، عاطفي اعم از علمي است كه رفتار و فرايند

شناسي به روان. اجتماعي دارداي در ميان علوم انساني و اين علم جايگاه ويژه. كندآن را بررسي مي

. سازدها آشكار ميرا در تمام عرصهكاود و قواعد حاكم بر روانيك معني تمام رفتار آدمي را مي

شناسي رشد، باليني، تربيتي، هاي مختلفي همچون روانها و گرايششناسي به صورت عام شاخهروان

ها زير رشته دهها و مراكز علمي جهان گاهو بر همين اساس در دانش. دارد... شخصيت، اجتماعي و 

بر ابعاد آشنايي با قواعد حاكم ها،هدف مشترك همه اين گرايش. شناسي دائر شده استدر روان

گيري و شكليادگيري، قواعد حاكم برهاي زيستي رفتار، اصولمختلف رفتار، از جمله شناخت پايه

هاي اصالح رفتار،هنجار، و در نتيجه كشف شيوهتحول شخصيت، شناخت رفتارهاي بهنجار و ناب

. باشدهاي زندگي و روش تربيت فرزندان ميآموزش مهارت



شناسي در مؤسسهجايگاه و هدف تأسيس رشته روان

سردمداران . گيري و تحول فرايندهاي رواني پا به عرصه نهادشناسي براي تبيين چگونگي شكلروان

توانند تمام قواعد حاكم بر روان را كشف كنند؛ دند با تكيه بر تجربه ميكراين رشته در آغاز فكر مي

كند؛ به هاي صرفاً تجربي، غناي الزم را پيدا نميولي به تدريج معلوم شد كه اين علم با تكيه بر يافته

همين دليل و با توجه به همه جانبه بودن دين اسالم در ابعاد جسمي، رواني و معنوي انسان، پرداختن

تون اصلي اسالم، اهميت و ضرورت به اين رشته، در حوزه علميه و از سوي آشنايان به مباني و م

امري تخصصي بوده و نياز به شناسي، گونه كه اظهار نظر دربارة موضوعات روانيابد؛ زيرا همانمي

تر و باره به مراتب حساسو تدوين درست ديدگاه اسالم در اينمتخصص دارد، دريافت، تبيين

بر اساس همين . شناسي استي اسالم و روانتر و نيازمند به افراد آگاه از هر دو عرصه يعندقيق

تأسيس ) ره(هاي علوم انساني در مؤسسه امام خمينيشناسي در كنار ساير رشتهانديشه، رشتة روان

شناختي گرديد تا طالب و فضال با آگاهي از مباني ديني و متون اسالمي و آشنايي با مباحث روان

. آورندزمينة تعامل اين دو حوزة معرفتي را فراهم 

هاي رفيع تعالي هاي اسالمي به نقطهتواند با استفاده از آموزهشناسي ميترديدي نيست كه روان

ه در هاي مطرح شددست يابد و در ساية اين رويكرد بسياري از خالءها برطرف شده و كجروي

.شناسي اصالح خواهد شد روان

گرايش هاي رشته روان شناسي

كار آنان .يا روانشناس مشاوره البا يا روانشناس باليني هستندغدارند كسانيكه عنوان روانشناس 



.فتاري ، هيجاني و موازين بهداشت رواني است بررسي علل ، شيوه درمان و تشخيص اختالالت ر

تفكر دروني از قبيل پردازش اطالعات ، حافظه  و مفهوم سازي را بررسي : روانشناسان شناختي

.مي كنند 

پيش تولد تا دوره پيري مطالعه مي تغييرات رفتاري وابسته به سن را از دوره : رشدروانشناسان 

. كند 

طاحي برنامه هاي درسي ، روش روي مطالب وابسته به مدرسه ، از قبيل : روانشناسان تربيتي

.كار مي كنند ،بردكارهاي مشاوره كه بتوان در مدارس بهاي تدريس ، يا روش 

، حافظه و با تكيه بر روش هاي علمي ، در حوزه هايي مانند يادگيري : شيروانشناسان آزماي

.احساس و ادراك دست به آزمايش و پژوهش مي زند 

معموال در زمينه داد و ستد يا صنعت درباره مطالبي از قبيل : روانشناسان صنعتي يا سازماني

.كار مي كنند ، انتخاب كاركنان و بازاريابي براي محصوالتشرايط بهينه كار 

همه جنبه هاي رفتار اجتماعي و چگونگي تعامل مردم با يكديگر را : روانشناسان اجتماعي

به عنوان نمونه رفتار پرخاشگري ، روابط اجتماعي افرارد با يكديگر ، برقراري بررسي مي كنند 

...  .دوستي و 


