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چکيده
مقدمه
هدف این مطالعه ،بررسي تاریخچه علم روانشناسي ،تاریخچه ورود روانشناسي به ایران ،دانشگاه های دارای
رشته روانشناسي ،گرایش های رشته روانشناسي ،توسعه علمي و كاربردی روانشناسي ،معرفي پيشگامان
روانشناسي در ایران ،انجمن های علمي روانشناسي ،مجله های روانشناسي و تاریخچه شكل گيری سازمان
نظام روانشناسي و مشاوره بود .منابع و مطالب موجود در زمينه تاریخچه روانشناسي در ایران در یک
مجموعه كامل است.
روششناسي
روش اجرای این پژوهش از نوع بررسي اسناد و مكتوبات در تاریخ روانشناسي (فلسفي و علم ي) از ابت دا ت ا
كنون ،مصاحبه با برخي از پيشكسوتان و اساتيد دانشگاهها ،رؤسای انجمنهای علمي ،مص وبات وزارت عل وم،
تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پژشكي ،سایتهای دانشگاه ها و مراك ز آم وزش ع الي
سراسر كشور اعم از دانشگاههای دولتي ،آزاد ،پيام نور و مؤسسه های آموزش ع الي غيردولت ي غيرانتف اعي،
سایتهای انجمنهای علمي و مراجعه به -امكان مختلف بود.
يافتهها
روانشناسي "علم مطالعه رفتار موجود زنده" یا "علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهني موجود زنده " اسيت.
تاریخچيه روانشناسي را مي توان به دو دوره فلسفي و علمي تقسيم كرد .ساخت گرایي ،كنش گرایي،
رفتارگرایي ،گشتالت ،روان تحليل گری ،شناختي ،انسان گرایي و زیست گرایي ،مكاتب اصلي روانشناسي
هستند .مهمترین گرایشهای روانشناسي شامل یاليني ،تربيتي ،كودكان استثنایي ،صنعتي سازماني ،سالمت،
شخصيت ،دین ،آزمایشي ،تحولي ،اجتماعي ،روانشناسي مشاوره و - ...است .پيشگامان روانشناسي در ایران را
مي توان به چهار نسل تقسيم نمود .نسل اول افرادی كه قبيل از تاسسيس دانشگاه تهران برای ادامه تحصيل
به خارج كشور عزیمت كردند .نسل دوم ،افرادی كه بعد از تاسيس دانشگاه تهران و قبيل از تاسيس گروه
روانشناسي ،به خارج از كشور اعزام شده اند .نسل سوم كساني هستند كه پس از تاسيس گروه روانشناسي
در دانشگاه تهران و دایر شدن دوره های ليسانس و فوق ليسانس روانشناسي ،به خارج از كشور رفته اند.
نسل چهارم كساني هستند كه در داخل كشور پرورش یافته اند .دانشگاه ها در ایران به دانشگاه های دولتي
و غيردولتي (آزاد ،پيام نور و غيرانتفاعي) تقسيم مي شود .در دوره كارشناسي فقط یک رشته روانشناسي
بدون گرایش وجود دارد .در دوره كارشناسي ارشد دارای گرایشهای عمومي ،باليني ،خانواده ،باليني كودک و
نوجوان ،تربيتي ،كودكان استثنایي ،صنعتي سازماني ،شخصيت ،سنجش و اندازه گيری و -مشاوره مدرسه،
شغلي ،خانواده و توانبخشي است .در دوره دكتری دارای گرایشهای عمومي ،باليني ،تربيتي ،كودكان

استثنایي ،صنعتي سازماني ،سنجش و اندازه گيری و مشاوره است .در دانشگاه های دولتي 19 - ،دوره
كارشناسي 449 ،دوره كارشناسي ارشد و  14دوره دكتری؛ در دانشگاه آزاد  404دوره كارشناسي 252 ،دوره
كارشناسي ارشد و  39دوره دكتری؛ در دانشگاه پيام نور 901 ،دوره كارشناسي 10 ،دوره كارشناسي ارشد و
 2دوره دكتری و در مؤسسه های غيرانتفاعي 39 ،دوره كارشناسي و  41دوره كارشناسي ارشد وجود دارد.
تعداد كل دانشجویان در حال تحصيل در رشته روانشناسي در هر سه مقطع و در همه گرایشها در كل
كشور 414134 ،نفر مي باشد .از این تعداد  54درصيد در دانشگاه پيام نور 92 ،درصد در دانشگاه آزاد40 ،
درصد در دانشگاه های دولتي وزارت علوم و وزارت بهداشت و حدود یک درصد در مؤسسه های غير انتفاعي
مشغول به تحصيل هستند .بعالوه حدود  44 / 5درصد این دانشجویان زن و  22 / 5درصد مرد هستند.
مجالت روانشناسي شامل  54مجله علمي پژوهشي فارسي 1 - ،مجله علمي پژوهشي انگليسي و  2 -مجله
علمي ترویجي است .انجمن های علمي روانشناسي شامل  -انجمن ایراني روانشناسي ،انجمن روانشناسي
اجتماعي ،انجمن روانشناسي اسالمي ،انجمن روانشناسي ایران ،انجمن روانشناسي  4باليني ایران ،انجمن
روانشناسي باليني كيودک و نوجوان ،انجمين روانشناسي تربيتي ،انجمن روانشناسي خانواده ،انجمن
روانشناسي سالمت و انجمن مشاوره ایران است .قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ایران ،در
 4992 / 4 / 24مجلس شورای اسالمي تصویب مي شود و در  4992 / 2 / 3شورای نگهبان آن را تایيد
نموده است .از زمان تاسيس سازمان ،به منظور ارایه خدمات به اقشار مختلف مردم ،مجوز راه اندازی 451
مركز خدمات روانشناسي و مشاوره در تهران و  424مركز در استان های كشور داده شده است .كارگروه
روانشناسي شورای تحول و ارتقای علوم انساني ،با هدف تحول و ارتقا در برنامه های رشته روانشناسي
براساس چهار محور روزآمدی ،بومي سازی ،اسالمي سازی و كارآمدی در سال  4999تشكيل شد .این كار
گروه با بهره گيری از اساتيد دانشگاه ها در  41كميته تخصصي تا كنون موفق به راه اندازی و بازنگری برنامه
های درسي روانشناسي در مقاطع مختلف نموده است.
بحث و نتيجهگيري
مجموعه تهيه شده نقطه شروعي برای تدوین تاریخچه روانشناسي در ایران است و سيعي شده است از
زوایای مختلف به تاریخچه روانشناسي در ایران بپردازد .محققان ادعایي در مورد اینكه این مجموعه كامل و
بدون نقص است ندارند ولي معتقدند برای شروع ،كار مناسب و قابل عرضه ای مي باشد.
این مجموعه مي تواند منبع معتبری برای استفاده محققان و اندیشمندان در مورد تاریخچه روانشناسي در
ایران باشد
کليدواژه :تاریخچه ،روانشناسي ،گرایشها ،مجالت ،دانشگاه ،سازمان نظام روانشناسي ،شورای تحول ،ایران.

