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روانشناسی مطالعه ذهن و رفتار بشر بوده و متشکل از ویژگیها و زیرشاخه های 

متعددی می باشد. روانشناسی یک علم است زیرا از روشهای علمی پرسشی 

 تئوریهایی درباره نحوه رفتار و تفکر انسانها استفاده می کند.  و تکامل برای توسعه

مختلفی وجود دارد که بر روی موقعیتهای مختلف کار کرده و با استفاده  روانشناسان

از تکنیکهای مختلف و گروههای متفاوت مراجعه کنندگان، قصد دارند تا دانششان را 

برای کمک به مردم بکار به روشهای گوناگون توسعه داده و آنچه را که می دانند 

    گیرند.   

 روانشناسیزیرشاخه های 

روانشناسی با میدان عمل گسترده ای که دارد طیف وسیعی از تجارب بشری نظیر 

یادگیری و حافظه، احساس و ادراک، انگیزه و عاطفه، تفکر و زبان، شخصیت و 

رفتارهای اجتماعی، هوش، رشد کودک، بیماریهای روانی، و خیلی چیزهای دیگر را 

مختلف مورد  دیدگاهاز چند ین موضوعات را پوشش می دهد. روانشناسان می توانند ا

 درباره روانشناسی با یک مجموعه مشترک از فرضیات دیدگاهبررسی قرار دهند. هر 

بعضی آنچه برای مطالعه اهمیت دارد و نحوه مطالعه آن، حمایت می شود. 

ی ابزارها و تکنیکهای موجود، تحقیقات زیست روانشناسان با استفاده از گستره

نحوه پردازش اطالعات را بعضی دیگر شناختی مفصلی درباره مغز انجام داده اند؛ 



می کنند؛ در اند و برخی هم از دیدگاه تکاملی به رفتار انسانها نگاه کشف کرده 

تاثیر فرهنگ و جامعه بر نحوه رفتار و تفکر  حالیکه روانشناسان دیگری هستند که

که در روانشناسی  گوناگوناصول انسانها را مورد تحقیق و مطالعه قرار می دهند. 

بشدت در حال گسترش بوده و بررسی آنها می تواند به زیر توضیح داده شده اند، 

این بدهد و در صورتی که تصمیم دارید  شما ایده خوبی درباره تعریف روانشناسی

موضوع را مورد مطالعه قرار دهید، می تواند آن چیزی را که برای فراگیری نیاز دارید، 

 فراهم آورد. 

: این نوع روانشناسی به مطالعه افرادی می پردازد که از روانشناسی نابهنجاری

طیف نرمال در یک جامعه فاصله داشته و رفتارهای نابهنجاری از خود نشان می 

دهند. البته دقیقا با مفهوم "نابهنجار" همخوانی دارد. این ویژگی بر پژوهش و درمان 

انشناسی بالینی ارتباط دارد. انواع اختالالت روانی تمرکز داشته و با روان درمانی و رو

روانشناسی بالینی، رشته کاربردی روانشناسی نابهنجار است که سعی دارد تا 

در کارهای بالینی )نظیر موقعیتهای شرایط روانشناسی و اختالالت روانی 

روانشناسان بالینی  ،احتماالو درمان کند، اگرچه  بیمارستانی( را ارزیابی، شناسایی

  می کنند.ناز اصطالح "نابهنجار" هنگام مراجعه بیمارانشان استفاده 

 : گاهی اوقات روانشناسی عصب شناختی بالینیروانشناسی عصب شناختی

        نامیده می شود. نیز

روانشناسی عصب شناختی به مطالعه ساختار مغز و کارکرد آن زمانی که با 

فرایندهای خاص روانشناسی و رفتارهای ویژه ارتباط دارند، می پردازد. این حوزه 



و  MRIارتباط خیلی نزدیکی با علم عصب شناسی دارد و از ابزارهایی نظیر اسکن 

PET  ن استفاده می کند. روانشناسی نابهنجاریهای آبرای مشاهده صدمات مغزی یا

عصب شناختی بصورت تخصصی به مطالعه آسیبها و بیماریهای مغزی پرداخته و نحوه 

تاثیر پذیری کارکردهای هنجار و نابهنجار بواسطه این آسیبها و بیماریها را مشخص 

 می کند. 

د وقعیتهای پژوهشی بکار برده می شوغالبا در مروانشناسی عصب شناختی 

)دانشگاهها، آزمایشگاهها، و موسسات پژوهشی(، اگرچه آنها در موقعیتهای بالینی 

موقعیتهای در ارزیابی و درمان بیمارانی با نیز ممکن است مشاهده شوند )

روانشناسی عصب شناختی در دادگاهها )برای مثال ارزیابی جرائم( یا گهگاه در 

ممکن است در جاهایی  صنعتی(. )دانش روانشناسی عصب شناختی موقعیتهای

  .(دهدرا انجام  کارایی داروها تحقیق دربارهرده شود تا طراحی یا بکار ب

این رشته بر روی ارزیابی، تشخیص و درمان مشکالت : روانشناسی بالینی

با یکی از چندین رویکرد تمایل دارد سالمت روانی تمرکز دارد. روانشناسی بالینی 

 حمایت و همراهی شود.  مهم نظری

: این رویکرد نسبت به روانشناسی بالینی از مکاتب فکری دیدگاه رفتاری شناختی

شناختی و رفتاری توسعه پیدا کرده است بنابراین مستلزم بررسی این موضوع است 

 باهم تعامل دارند.که احساسات، رفتارها و تفکرات یک بیمار چگونه 

یده توسط زیگموند فروید تکامل پیدا کرد، وی عق: این دیدگاه رویکرد روانپویشی

. تکنیکهایی نظیر ایفا می کندداشت که ذهن ناخودآگاه نقش مرکزی در رفتار ما 



ای که تداعی آزاد را می توان برای بررسی فرایندهای ناخودآگاه و مشخص شده

 ممکن است بر رفتار بیماران تاثیر بگذارند، بکار برد. 

ه های این رویکرد را می توان در کار متفکران انسان شناسی : ریشدیدگاه انسانی

نظیر آبراهام ماسلو و کارل راجرز یافت. این دیدگاه بشکلی همه جانبه به بیمار توجه 

داشته و به افراد کمک می کند تا با استفاده از رویکردهایی نظیر خود شکوفایی بر 

  مشکالتشان فائق آیند.    

 Ulric: اصطالح "روانشناسی شناختی" اولین بار توسط روانشناسی شناختی

Neisser  با انتشار کتابش که به همین نام بود، مطرح شد و مبنای  1967در سال

حل مساله، خالقیت، تحقیق درباره فرایندهای ذهنی نظیر توجه، کاربردزبان، حافظه، 

ناسی رابطه تفکر، توجه، یادگیری و تصمیم گیری می باشد. این شاخه از روانش

خیلی نزدیکی با اصول دیگری نظیر علم عصب شناسی، فلسفه و زبانشناسی دارد. 

که  50این اصل از یک شناخت تغییر یافته از رویکردهای رفتاری مطرح شده در دهه 

بر رفتار ظاهری )که قابل دیدن و اندازه گیری است( تمرکز داشت، نشات گرفت تا 

که بتواند رفتار  ارائه نمایدیشتر بر روی تفکرات درونی یک رویکرد پردازشی با تمرکز ب

 توضیح دهد. بخوبی را 

: این نوع روانشناسی یک شاخه از روانشناسی مربوط به روانشناسی تطبیقی

مطالعه رفتار حیوانات به منظور توسعه و افزایش درک عمیقتر و گسترده تر 

مستلزم مقایسه شباهتها و تفاوتهای میان  ،روانشناسی انسان است. متد تطبیقی

هایی نظیر عرصهاز رفتار انسان درک بهتری داشت. بتوان گونه های مختلف است تا 



نمونه های رویکرد  از انطباق و فرایندهای تکاملی را می توان با استفادهوراثت، 

حیوانات های مربوط به چگونگی مطالعه رفتار تطبیقی مورد مطالعه قرار داد. نمونه

می توانند منجر به فهم عمیقتر و گسترده تر روانشناسی انسان شوند از جمله 

با  Harry Harlowدرباره شرطی شدن کالسیک و کار  Ivan Pavlovتحقیقات 

 تئوری دلبستگی گردید.  و تکامل میمونهای رزوس که منجر به توسعه

      

به رشد و تکامل انسان : این نوع روانشناسی رشته ایست که روانشناسی رشد

در طول زندگی توجه دارد. قبال از آن فقط برای کودکان و بچه های کوچک استفاده 

غالبا روی  ،می شد ولی امروزه برای نوجوانان و بزرگساالن نیز بکار می رود. تئوریها

عملکردهای اجتماعی، هویت و دیگر توسعه و تکامل تواناییهای شناختی، اخالق، 

دگی تمرکز دارند. روانشناسی رشد به نحوه تغییرات انسانها با رشد و جنبه های زن

تکامل آنها در زمینه هایی نظیر توسعه شناختی که شامل حل مساله، درک 

خود آگاهی )خویشتن پنداری( و شکل گیری  مسائل خوب و بد، تحصیل زبان و 

    هویت می باشد، توجه دارد. 


