
 چگونه به یک رفتار گرای حیوان تبدیل شویم ؟ 

 مقدمه 

کنند.  یمطالعه م گرید واناتیو ح یکیزیف طیرا با مح واناتیهستند که رابطه ح یحرفه ا واناتیح انیرفتارگرا

 یروانشناس ،یشناس ستیاخالق، ز ای یشناس ستیاز جمله ز یلیمختلف تحص یها نهیاز زم یوانیح انیرفتارگرا

کار کنند. اگر شما  یها و منازل خصوص شگاهیآزمامختلف از جمله  ماتیتوانند در تنظ یو م ندیآ یم یو دامپزشک

 نهیدر زم یبه آموزش گسترده ا ادیبه احتمال ز د،یهست وانیح یرفتارگرا کیبه عنوان  یحرفه ا یدر حال بررس

و حرفه  یبا توجه به الزامات علم ر،یمس نیبا توجه به ا یداشت. اما به طور جد دیخواه ازین یو تجربه عمل یآگاه

 !دیداشته باش واناتیح یرفتارگرا کیپرطرفدار به عنوان  یحرفه  کی دیتوان یم ،یا

 گام اول

 انتخاب مسیر شغلی شما 

 کی یعلل، عملکرد، توسعه و تکامل رفتارها واناتیح انیرفتارگرا:  دیریبگ ادی انهیرفتارگرا واناتیدر مورد ح - 1

 کیممکن است  نیا د،یکار کن واناتیبا ح دیکنند. اگر دوست دار یم یرا بررس واناتیگروه ح ایخاص  وانیح

 شما باشد. یبرا یشغل ریمس

 موسسات  ریسا ای یدولت یشامل آژانس ها نهای. ادیانجام ده دیتوان یکه م ییانواع مختلف کارها یبررس

 باشند.  یم یخانگ واناتیح یموزه ها و حت ایمانند دانشگاه ها  یو خصوص یدولت

 انسان  یو حت واناتیکه به ح یقاتیتحق یصاحبان آنها و مشارکت در پروژه ها وانات،یکمک به ح

 هیکمتر شب یشغل ریمس نیشود که ا یتواند فوق العاده جالب باشد و باعث م یکند، م یکمک م

 باشد. "شغل"

در نظر  وانات،یح یرفتارگرا کیشدن به  لیتبد یبرا یریگ میقبل از تصم :  واناتیرفتارگر ح کیمصاحبه با  - 2

ممکن است به پاسخ به سواالت شما کمک کند و شما را  نیاست. ا یکیکه در حال حاضر  یبا کس داریگرفتن د

 . دیکن ییراهنما ندهیآ یاهداف خود را برا نیدرست شروع کرده، اما همچن ریدر مس

 

 که داشتم  یو هرگونه تجربه عمل التشیدرمورد تحص دیاز شغل خود سؤال کن یرویپ یدر مورد چگونگ

توانند  یم یوانیح انیرفتارگرا د،یبر یاهداف خاص لذت م یو تالش برا یریادگی. اگر شما از دمیپرس

 شما باشند. یبرا یعال یا نهیگز



 یقاتیتحق یها شگاهیمانند باغ وحش ها، آزما ییداوطلبانه در مکان ها ایشما به کار  ایکه آ دیاز او بپرس 

 د؟یکن یکمک م یادارات دامپزشک ای

 یزندگ وهیبه ش واناتیح ییکه رفتارگرا دیریرا در نظر بگ ییراه ها :  دیریو اهداف خود را در نظر بگ تیشخص - 3

دارد. عواملی مانند اهداف نهایی، زمان، مکان، نیازهای بالقوه و حقوق شما ممکن است به تصمیم  یشما بستگ

 :دیسوال کن ریسواالت ز یبرخاز  دیگیری شما کمک کند و شغل شان را شکل دهید. ممکن است بخواه

 

 ساعت  یشما ممکن است برا یکار طیوجود دارد؟ بسته به محل کار و مح یکیزیف یخواسته ها اآی

 باشد.  ستادهیا اینشسته  یطوالن یها

 دیممکن است بخواه د،یشو یمتصل م واناتیبه ح یوجود دارد؟ اگر به راحت یعاطف یخواسته ها اآی 

کار خود را به طور موثر انجام  دیتا بتوان دیجدا کن وانیآسان است که خودتان را از ح ایآ نکهیدر مورد ا

 .دیده

 صاحبان آنها، همکاران، مقامات  وانات،یدارد؟ کار با ح یشما بستگ تیبه شخص یوانیح ییرفتارگرا اآی

از کار شما باشد. اگر شما عالقه مند به کار به  یتواند بخش قابل توجه یم یعموم یسازمان ها ای

 .دیصرف کن شگاهیآزما کیاز وقت خود را در  یادیممکن است مقدار ز د،یمحقق هست کیعنوان 

 دیو صاحبان آنها را داشته باش واناتیکه تماس روزانه با ح دیده یم حیترج ایکه آ دیخودتان بپرس از 

 . دیشادتر باش ،یقاتیمرکز تحق کیدانشمندان، مانند  گریو د واناتیاگر با ح ای

 مقدار  نیکنند. ا می کسب دالر 61،640به طور متوسط  یوانیح انیرفتارگرا ست؟یخسارت چ جبران

 دیکه ممکن است رقابت شد دیتواند با توجه به تجربه و مکان شما متفاوت باشد. توجه داشته باش یم

 باشد.  هدر دانشگاه ها وجود داشت ژهیبه و وانات،یح انیشغل به عنوان رفتارگرا یبرا

 گام دوم 

 بدست آوردن آموزش و تجربه عملی 

 التیدر رشته تحص لیتحص یخود را برا سانسیرک لمد دیشما با : دیده انیخود را پا یمدرک کارشناس - 1

 یرفتارها یبرا یخاص یبه دوره ها ی. نگاهدیبرسان انیبه پا وانیرفتارگر ح کیبه عنوان  یحرفه ا ای یلیتکم

انسان  ای یعلوم عصب ،یسروانشنا ،یشناس ستیز ،یشناس ستیدر رشته مرتبط با ز لیتحص ای یبزرگ یوانیح

 . یشناس

 



 دهند. یرا ارائه م یدر علوم رفتار سانسیمدرک ل کیمربوط به  یاز دانشگاه ها برنامه ها برخی 

 خود را در  التیرا نداشته باشد، در نظر گرفتن تحص یدر علوم رفتار یلیدانشگاه شما برنامه تحص اگر

.  اخالق دیکن سهیمقا ی: اخالق و روانشناسیوانیح انیبا رفتارگرا میاز دو حوزه به طور مستق یکی

شوند، به طور خاص  یدر نظر گرفته م یشناس ستیاز ز یشاخه ا ریشناسان، که اغلب به عنوان ز

 ،یشناس ستیز ،یشناس ستیدانشگاه مانند ز یکنند و معموال در بخش ها یرا مطالعه م واناتیرفتار ح

 .نندیب یآموزش م یوانیعلوم ح ریسا ای یولوژیانوم

 است.  یو انسان شناس یرفتار ستیز طیمح ،یوانیح انیمرتبط با رفتارگرا یها نهیزم گردی 

 ستیمتخصص ز کیهستند. به عنوان مثال، اگر شما  انهیرفتارگرا واناتیکه مکمل ح یبه طبقات نگاهی 

کالس ها را به منظور گسترش  یو انسان شناس یدر روانشناس دیممکن است بخواه د،یهست یشناس

 .دیبخواه نهیزم نیدرک خود از ا

خود را به  سانسیکه مدرک ل یهنگام وانات،یح انیع به عنوان رفتارگراقاکثر موا :  یآموزش اضاف افتیدر - 2

 ای، دکتر فلسفه )دکترا( (MS ای MAعلوم ) ای یمانند مدرک کارشناس شرفتهیبه مقطع پ ازین د،یرسانده ا انیپا

 ازیکه شما به اطالعات مورد ن ندک یحاصل م نانیآموزش درست، اطم افتی. دردیدار( DVM یدکتر دامپزشک

 . دیتسلط دار واناتیح یبودن رفتارگرا یشناختن شغل تیبه رسم یبرا

 در دانشگاه ها  قیآموزش و تحق واناتیکه اکثر دانشمندان رفتار ح ییاز آنجا یلیمدرک تحص افتدری

 دیخواه یدهند، احتماال م یموسسات را انجام م ریسا ای یدولت یها شگاهیدر آزما ایدانشکده ها و  ای

ممکن است تنها  یرخدکترا دارند، هرچند ب کیبه  ازیموسسات ن نی. اکثر ادیریبگ یلیمدرک تحص کی

 درخواست کنند.  MS ای MA کیاز 

 شدن به  لیتبد یرا برا ییبرنامه ها انا،یندیاز دانشگاه ها، مانند دانشگاه ا یکه برخ دیداشته باش توجه

 دهند. یارائه م وانیح یرفتارگرا کی

بالفاصله پس از آن، در  ای دیکرده ا افتیخود را در التیکه شما تحص یدر حال :  دیرا دنبال کن یتجربه عمل - 3

 .دیخود اضافه کن یکارها نهیخود را در زم یعمل اتیکه تجرب دیداشته باش یشغل ای یکارآموز کیکه  دیرینظر بگ

خود  التیتحص لیتکم یمحل اقامت برا ای یارآموزک کیکردن  دایتواند به شما در پ یکالج شما م ایدانشگاه 

 کمک کند. 

 

 یاقامت برا ای یبه کارآموز ازیممکن است ن انیدرجه و کارفرما یاز برنامه ها یاریکه بس دیدرک کن 

 شروع کار داشته باشند.  ای یلیفارغ التحص



 دهد و  یشما را م یاز انواع کارها یکل ینما کیبه شما  نی. ادیخود را متنوع کن یتجارب کارآموز

 شگاهیدر آزما دی. به عنوان مثال، ممکن است بخواهدیرا بدان زهایچ نیکند تا بهتر یبه شما کمک م

 .دیانجام ده یولتموسسه د ایباغ وحش  کیدر  یکارآموز کیتابستان  یو برا دیدانشگاه خود کار کن

را تمام کرده  التتانیتحص ای دیدانش آموز هست کیاگر شما  :  یلیتحص نهیدرخواست کمک و کمک هز - 4     

تواند به شما کمک کند که هر  یم نی. ادیبالعوض را ارسال کن یو کمک ها یمال یکمک ها یدرخواست ها د،یا

 .دیانجام ده دیاشدوست داشته ب وانیح یرفتارگرا کیرا که ممکن است به عنوان  یگریکار د ای قیتحق

 

 یقاتیدر دانشگاه ها و کالج ها، موسسات تحق یلیو بورس تحص نهیکمک هز یفرصت ها دیتوان یشما م 

کمک  یخود در مورد فرصت ها ی. به عنوان مثال، در دانشگاه محلدیکن دایمستقل پ یگروه ها ایو 

 .دینگاه کن واناتیانجمن رفتار ح ایعلوم  یمل ادیبن رینظ ییبه سازمان ها ایو  یرسان

 اتینشر ریخواندن و سا اتیبا حضور در کنفرانس ها و نشر :  دیخودتان را مطلع کن یفعل قاتیدر مورد تحق - 5

 یم نی. ادیریمرتبط با آن قرار بگ یها نهیو زم واناتیدر حوزه مطالعات رفتار ح یفعل قاتیدر کنار تحق ،یتجار

مطلع سازد  دیخود را به طور موثر انجام ده رکند تا کا یکه ممکن است به شما کمک م ییتواند شما را از روند ها

در  غاتیتبل قیاز طر دیممکن است بتوان نیبالقوه جذاب کند. شما همچن انیکارفرما یشما را برا نیو همچن

  .دیکن دایشغل پ اتینشر

 یو رفتارها یوانیح یرفتارها قاتی. انجمن تحقدیبخوان واناتیمجالت را از حوزه مطالعات رفتار ح 

 کند. یرا منتشر م یوانیبه طور مشترک مجله رفتار ح واناتیح

 یشناس ستیز ،یمربوط به عالقه خاص خود را مانند روانشناس یها نهیاشتراک در مجالت در زم، 

 .یشناس ستیز ای ،یانسان شناس

 یمرتبط. برا یها نهیمتخصصان مرتبط با زم ایو /  واناتیح انیرفتارگرا ریشرکت در کنفرانس با سا 

کند. انجمن رفتار  یبرگزار م یوانیح انیرفتارگرا یکنفرانس ساالنه برا کی یوانیمثال، انجمن رفتار ح

 .نطوریهم هم واناتیح


