
 در حوزه فعالیت خود از چه گرایش هایی برخوردارند ؟ روان شناسان

 شناسیروان حرفه فیو وظا یتخصصمشاغل  یاز تعداد یفهرست شناسیروانادامه قسمت اول مبحث انواع در 

 شناسروان التیتحص مثالًمتفاوت است؛  شناسانروان یکار نهیزمکه  دیبدان دیمرتبط با آن ذکر شده است. با

 .فرق دارد یاجتماع شناسروانبا  شخصیتی شناسروان هایفعالیت ایمتفاوت است و  تربیتی شناسروانبا  ینیبال

 ؟چیست شناسیروانانواع 

 شناسیروانو در زمینه  پردازندمیپیرامون  یهاطیمح شناسیروانبه که  دنوجود دار شناسانرواناز  زیادی انواع

را در مطب فردی ، شناسروان اسم دنیشن محضبه افراداز  یاریاما بس ت دارند.یفعال تریتخصصبه طور خیلی 

 .دارد یبرم ادداشتیکاغذ  یروهم شناسروانو  مبل نشسته یرو،ماریبیک فرد  که کنندیتصور م

 .دیآشنا شو آنها یکار یهاحوزهو  شناسیروانانواع با  شتریب دیتوانیم مرکز مشاوره راز ماندگارمقاله از  نیا در

  ؟ستیچآنها  یبررسقابلو موارد  کنندهمصرف شناسیروان

 :کنندهمصرف شناسوانر

 بررسی و تحقیق دربارهبه  شود،می گفته هم بازار شناس روانه آنها ب که در محیط شناسان دسته از روان نیا

و راهکارهایی در این زمینه و همچنین مسائل مربوط به  پردازندمیهستند  کنندهمصرف افرادی که رفتار رامونیپ

 .دهندمیارائه  وکارکسب توسعةبازاریابی و 

و به آنها کمک  دهندمیراهکار  کنندمیفعالیت که در بازار  اشخاصی به در محیط شناسان دسته از روان نیا

محصوالت و خدمات  ،و خریداران هاکنندهمصرفتا  شودیمتا به آنها بیاموزند که چه معیارهایی باعث  کنندمی

 نةیزمکه در  شودیمدر محیط به این موضوع مربوط  شناسانروانبیشتر فعالیت این  آنها را خریداری کنند.

بخشی از  و خریداران به تبلیغات تحقیق و بررسی کنند. کنندگانمصرف العملعکس نحوة طورنیهمتبلیغات و 

تصمیم  کنندگانمصرفخریداران و  شودیمکه باعث  ییهاروشکه  شودیمن موضوع مربوط آنها به ای هایفعالیت

 تواندیم یریتأثکه نقش احساسات در خرید چه  کنندمیبه خرید داشته باشند را بررسی کنند و همچنین تحقیق 

 داشته باشد.

جستجوی خریداران و ، طراحی تبلیغات جهتراهکارهایی  ،در محیط شناسانروانو  از متخصصان گروه نیا

 .کنندمی ارائه معرفی محصوالت و خدماتی که برای یکسری از خریداران و مشتریان جالب باشد، مخاطبان بالقوه

این است که طرز تفکر و رویکرد مشتریان و خریداران به یک  پردازندمیموضوع دیگری که این متخصصان به آن 

 د وپیشرفت کنن وکارهاکسبتا  دهندمیو در این مورد هم راهکارهایی را ارائه  باشدمیمحصول به چه صورت 



یان ، سؤاالت ها برریس، از نتیجه نیا هب دنرسیبرای  از  ییهادستهو  عینی، مشاهدات تجربیات ،از مشتر

 .کنندمیاستفاده  هاکنندهمصرف

 ؟فعالیت دارد هاییزمینهمشاور در چه  شناسروان

 :مشاور شناسروان

، مشکالت روانی، اختالالت رفتاری زمینةدر  مشاور شناسروان عنوانبه ،در محیط شناسانرواناز  دستهاین 

 فعالیت دارند. ینیچننیامشکالت شخصیتی، مشکالت عاطفی، و موارد 

 بالینی دارند. شناسانروانزیادی با  یهااشتراکوجه  ،در محیط شناسانرواناین دسته از 

 شناسانروانیکی از  عنوانبهبسیار باالیی دارند و  یدرآمدهابالینی  شناسانروانمثل  شناسانرواناین دسته از 

 . شوندیمدر محیط شناخته  شناسیروانمتخصص و دارای اعتبار در امر 

 ؟فعالیت دارد هاییزمینهفرهنگی بیشتر در چه بین  شناسروان

 :یفرهنگ نبی شناس روان

 نقاط مشترک ریتأثمختلف و  های فرهنگو  ورسومآداب در افراد هایتفاوتبه  ،در محیط شناسانرواناین دسته از 

 هایتفاوت ای نقاط مشترکاغلب  ،در محیط انشناسرواناین قشر از . دنپردازیم هاانسان رفتار یرو یفرهنگ

 .دهندمیقرار  یبررسمورد تحقیق و متفاوت را  های فرهنگ میاندر  افراد مختلف رفتار یهابخش

 داکردنیپبیشتر به دنبال  ،در محیط شناسیروان ازبه این موضوع اشاره کرد که این بخش  توانمی مثالعنوانبه

چه  هاتفاوتکه  کندمیو به این موضوع اشاره  باشدمیموجود در نحوه تربیت فردی و تربیت جمعی  هایتفاوت

  ایجاد کند.  تواندیمدر افراد بزرگسال  یریتأث

 :رشد شناسروان

انسان رشد انسان در تمام طول عمر بیشتر به بررسی و تحقیق در زمینه  ،در محیط شناسیرواناین دسته از 

 کودکی و یا دورة مثالعنوانبه کنندمیخاص فعالیت  یادورهدر مورد یک  شناسانروانبرخی از این . پردازدیم

 اوایل دوره نوجوانی و ... .

که دارای  باشدمیدر مورد معاینات کودکان و افرادی  شناسانرواناین گروه از  هایفعالیتبخش دیگری از 

 هایفعالیتدر  ،افراد همسن  باالرفتنبه  مرتبط مشکالت یبررسهمچنین  و معلولیت و یا اختالالت در رشد هستند

 .باشدمی شناسانرواناین دسته از 



 یآگاه باالبردنو  رشدمتمرکز بودن روی  ،شناسان در محیطروان این دسته از  هایفعالیتبخش دیگری از 

  .ممکن است اتفاق بیفتد درمورد مشکالت رشد است که در طول عمر

 باشدمیرسیدگی و کمک به افرادی اشاره کرد  شناسانرواناین دسته از  هایفعالیتبه  توانمیمورد دیگری که 

  .نه رشد نیاز به کمک دارندکه در زمی

 :یتیترب شناسروان

مورد شامل  نی. اهنددیقرار م یبررسافراد مورد درآموزش را  ندیو فرا یریادگی نحوة شناسان از روان گروه نیا

 یریادگیاستعداد و اختالل در  درباره یتتربی شناسان از روان ی. بعضشودیو آموزش م سیتدر هایراهکار ارائة

 .کنندیم قیتحق

در افراد مورد  یریادگی مراحل یرا رو یو عاطف یشناخت ،یاجتماع ت هایعل و راتیتأثبیشتر  یتیترب شناسانروان

 .دهندمیبررسی قرار 

 جادیاختالل ا انکودک یریادگیمشکالت بالقوه که در  یو بررس صیتشخ موردرشته در  نیاز متخصصان ا یبعض 

 .کنندمیو فقط هم در این زمینه فعالیت  رندیگیتخصص م ،کندمی

 به و هستند برخوردار درآمدهای باالیی از دارند معموالًفعالیتی که  زمینة بهباتوجههم  شناسانرواناین گروه از 

  .شودیممتخصص در این حوزه از آنها یاد  عنوانبهدارند بیشتر  یکاربردتخصصی که در یک مورد بخصوص و  لیدل

 :یمهندس شناسروان

افراد از طریق  یهاییتوانا باالبردنبرای  ییهاراه آوردندستبهبیشتر در زمینه کشف و  شناسانرواناین بخش از 

 .توسعه تجهیزات و تکنولوژی در محیط فعالیت دارند

در زمینه شروع و یا  هیاول قاتیتحق مربوط به ،در محیط شناسانرواناین گروه از  هایفعالیتبخش بیشتری از 

 .باشدمی ندیفراتغییر در یک 

را بدهد که در زندگی  ییهاحلراهتا  کندمیتالش ، اینکه مشکالت واقعی را حل کند یبرا یمهندس شناسروان

 هم کاربرد داشته باشد. هاانسانشخصی و روزمره 

که در صنعت پزشکی کاربرد دارد  باشدمیارائه کردن یک مدل از تکنولوژی  مهندسی شناس روان فیاز وظا یکی

 .کندمیبیمار کمک  ترعیسرو به بهبود 



و  یجمعارتباطوسایل ، ی که از طریق گوشی همراهدر محیط به طراحی و حل مشکالت شناسانرواناین دسته از 

  .دازندپرمیآمده است هم  به وجودوسایل نقلیه  ونقلحملهمچنین 

شناسی، چنانچه سواالتی در ذهن شما عزیزان ایجاد فوق، در رابطه با گرایش های روانبا توجه به توضیحات 

مرکز راز ماندگار مطرح نموده تا از راهنمایی مشاورین متخصص  مشاوره روان شناسیشده،شما می توانید با بخش 

 ما برخوردار شوید.
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