




 تعریف روانطناسی
ٜٞاٚ ٖؿٙاػیؾّٕیاػتوٝتٝٔطاِؿٝسفتاس،احؼاػات،اٍ٘یض سٚا

ٜٞایؿٙاختیا٘ؼأٖیپشداصد .فشآیٙذ
...ادسان،حافػٝ،تفىش،اػتذالَٚ:تؿذؿٙاختی
ٜٞا...(ؿادی،غٓٚ)احؼاػات:تؿذؾاطفی ٔیُتٝآب،غزا،ٔیُ)،اٍ٘یض

...(خٙؼی،٘یاصتٝدِثؼتٍی،أٙیت،ٔحثتٚ
.وٌٝفتاسٚأٛسغاٞشیدیٍشسادستشٔیٌیشد:تؿذسفتاسی

 :تشاػاعایٗتؿشیفٔٛضٛؼسٚا٘ـٙاػیؿأُػٝأشٔیؿٛد

تؿذ
 ؿٙاختی

 تؿذسفتاسی

 سٚا٘ـٙاػی

 تؿذؾاطفی



 آغاز روانطناسی
ٔماسٖتاتأػیغ٘خؼتیٗآصٔایـٍاٜسٚا٘ـٙاػیتٛػطٚیّٟٓٚٚ٘ت

 1879دسدا٘ـٍاٜالیپضیهإِٓاٖدسػاَ

خاػتٍاٜتأػیغآصٔایـٍاٜایٗتاٚستٛدوٝرٞٗٚسفتاسسا٘یض
ٔا٘ٙذٔٛادؿیٕیایییاا٘ذأٟایتذٖٔیتٛاٖتاسٚؿٟایؾّٕیتحّیُ

 .وشد

ٔـاٞذٜٚثثتٔاٞیتادساوٟا،)تااػتفادٜاصسٚؽدسٍٖٚ٘شی
 (ا٘ذیـٝٞا،ٚاحؼاػٟایؿخقتٛػطخٛدؽ



 هدف روانطناسی

سفتاس،ؾٛاطفٚؿٙاختٞایدسنٚفٟٓٞذفسٚا٘ـٙاػی
ٝٞاٚؾُّآٟ٘اٚػپغتٛكیفؾّٕیا٘ؼاٖ، تثییٗصٔیٙ

اكالح،ٞذایتٚسؿذاتؿادػٝایٗػٝأشٚدسآخش٘یض
 .اػتٌا٘ٝآدٔی



 مکاتب روانطناسی

 مکتب ساخت نگر

.ٚٚ٘تٚػپغتیچٙشتاسٚیآٚسدٖتٝتدضیٝٚتحّیُتیٚاػطٝا٘ؼاٖیؿٙیآٌاٞیٚؾاطفٝایٗٔىتةساتٙیاٖٟ٘اد٘ذ•

تٝ٘ػشآ٘اٖٕٞاٍ٘ٛ٘ٝوٝؿیٕیذاٖ.سٚؽآٟ٘ادسٍٖٚ٘شیتٛدتاآٔٛصؽآصٔٛد٘یٞادسپیتدضیٝٚتحّیُرٞٗتٛد٘ذ

ٔیتٛا٘ذآبساتٝؾٙاكشخٛدیؿٙیاوؼیظٖٚٞیذسٚطٖتدضیٝوٙذ،تشایسٚا٘ـٙاع٘یضایٗأىاٖٞؼتوٝتشایٔثاَ

 .ادسانساتٝؾٙاكشؽتدضیٝوٙذ

 

 مکتب کنص نگر

ٔشاداصواسوشدٌشاییتشسػیایٗٔطّةاػت.ایٗدػتٝاصسٚا٘ـٙاػأٖٛضٛؼسٚا٘ـٙاػیساوٙؾٞایسٚأٖیدا٘ٙذ•
 وٝرٞٗچٍٛ٘ٝواسٔیوٙذوٝخا٘ذاسٔٛفكتٝا٘طثاقٚػاصٌاسیتأحیطٚؾُٕدسآٖٔیؿٛد

مکتب روان تحلیل 

 گری

ٌُشیتٛدٚٔٙـاء.فشٚیذتاتاویذتش٘اٞٛؿیاسیٚ٘یاصٞایخٙؼیایٗٔىتةساتٙاٟ٘اد• سٚؽاٚدسدسٔاٖتحّی

 .تیٕاسیٞاسادسوٛدویٚاٍ٘یضٜٞایخٙؼیٚتؿاسمٞای٘اٞٛؿیاسخؼتدٛٔیوشد

 
 



 مکتب رفتارنگر

سفتاسدس٘ػشاٚاؾٕاَ.ٚاتؼٖٛوٝٔثذؼایٗٔىتةتٛدسٚا٘ـٙاػیساؾّٓٔطاِؿٝسفتاسٔیدا٘ؼت•
ٜپزیشاػتاصایٗسٚاٚٔفاٞیٓرٌٞٗشایا٘ٝدسسٚا٘ـٙاػیساا٘ىاسٔیوشد ایٗٔىتةتش.ٔـاٞذ

 .٘مؾٔحیطدسسفتاسا٘ؼاٖتاویذیتؼیاسداؿتٚآٖساؾأُاكّیسفتاسا٘ؼأٖیؿٕشد

 مکتب انسان نگر

ٍٖ٘شیدسسٚا٘ـٙاػیٚاوٙـیتٝسفتاسٍ٘شیٚتحّیُسٚا٘یتٝؿٕاسٔیآٔذ• ساخشصٚٔاصِٛدٚ.ا٘ؼا
ایٗٔىتةتٝٔٛضٛؾاتیٕٞچٖٛا٘ؼاٖػآِٚوأُٔیُتٝخٛد.پیـٍاْایٗٔىتةٞؼتٙذ

.ؿىٛفاییحذٚدآصادیٚاختیاسا٘ؼأٖیپشداصد

 مکتب گطتالت

آ٘اٖتٝتشسػی.وّٟش،وافىاٚٚستایٕشسٞثشاٖایٗٔىتةا٘ذ.ایٗوّٕٝتٝٔؿٙایؿىُیاٞیاتاػت•
«.وُتضسٌتشاصٔدٕٛؼاخضایؾاػت»ٔؼائُادساویتاایٗٔٙطكپشداختٙذوٝ



 دو رویکرد کلی در روانطناسی

-ایٗسٚیىشدتٝد٘ثاَآٖاػتوٝفشآیٙذٞایؾلثی:سٚیىشدؾلثیصیؼتی
.صیؼتیساوٝصیشتٙایسفتاسٚفشآیٙذٞایسٚا٘یاػت،ٔـخقوٙذ

تٝفشآیٙذٞایرٞٙی،ادسان،حافػٝٚخثشپشداصی،ؿٙاخت:سٚیىشدؿٙاختی
ٔیٌٛیٙذوٝافشادتٝوٕهآٟ٘اوؼةدا٘ؾٔیوٙٙذ،یاتٝحُٔؼائُٔی

.یىیاصٔثاحثٟٔٓسٚا٘ـٙاػیٔؿاكشؾّْٛؿٙاختیاػت.پشداص٘ذ
واوشد:ؾّٓاؾلابؿٙاػیوٝؿأُ:ٔثاحثاكّیایٗؾّٓؾثاستاػتاص

تخؾٞایٔختّفٔغضتٛخٝٚٞٛؿیاسیؽاداسن،تفىش،حافػٝٚپشداصؽ
ٌٓیشیٚاػتذالَ، ٝٞاصتاٖ،حُٔؼاِٝٚخاللیتٚتلٕی اطالؾات،ٔفاٞیٓٚٔمِٛ

.ٞٛؽا٘ؼاٖٚٞٛؽٔلٙٛؾیاػت



روش های تحقیق در 

 روانطناسی

سٚؽٞایوٕی

سٚؽآصٔایـی

سٚؽٕٞثؼتٍی

سٚؽٞایویفی

سٚؽٔـاٞذٜ

اػتفادٜ)سٚؽصٔیٙٝیاتی
(اصپشػؾ٘أٝ

ٔٛسدپظٚٞی



 رضد و تحول روانی

ؿاخٝایاصسٚا٘ـٙاػیاػتوٝتٝ:سٚا٘ـٙاػیسؿذ
تٛكیفٚتثییٗتغییشاتوٕیٚویفیدسٕٞٝاتؿاد

سٚا٘ـٙاختیاصا٘ؿماد٘طفٝتأشي،ٔیپشداصدٚدسكذد
وـفلٛا٘یٗحاوٓتشایٗتغییشات،سیـٝٞا،ؾٛأُٔٛثش

.تشآٟ٘اٚپیأذٞایآٟ٘أیتاؿذ
ؿٙاختلٛا٘یٗحاوٓتشتحَٛٚٔشاحُآٖ،ؾٛأُٔٛثش
تشایٗلٛا٘یٗٚتٝطٛسوّیتٕایضسؿذتٟٙداساصسؿذ
.٘اتٟٙداسدسسٚا٘ـٙاػیسؿذیاتحِٛیكٛستٔیٌیشد



 اصول رضد

ٔشحّٝایتٛدٖسؿذ1.

(٘ٛخٛا٘ی-٘ٛصادی-دٚٔاٜاَٚخٙیٙی)دٚسٜٞایحؼاعسؿذ2.

-ٔشوضی()پایی-ػشی)پیشٚیاصاٍِٛیٔؿیٗٚلاتُپیؾتیٙی3.
(پیشأٛ٘ی

تفاٚتٞایفشدیدسٔیضاٖسؿذ4.

ٔشتثطتٛدٖػشؾتٚٔذتسؿذتاپیچیذٌیٔٛخٛدص٘ذ5ٜ.

تفاٚتدٚخٙغدسسؿذ6.

تشایٔثاَتیٗسؿذخؼٕا٘ی،ؿٙاختی،)ٕٞثؼتٍیاتؿادسؿذ7.
...(ؾاطفیٚاختٕاؾی



 عوامل موثر بر رضد

ٚساثت

اِؿشقدػاع

ٔحیط

...ؿأُٔحیطدسٖٚسحٓ،ٔحیطخا٘ٛادٌی،ٔحیطاختٕاؾی،ٔحیططثیؿیٚ

اسادٜ

.تایذتٛخٝداؿتوٝاسادٜحاوٓدٚؾأُلثّیاػت



 مراحل رضد ضناختی پیاشه

 حرکتی  -دوره حسی



٘ٛصادتیٗخٛدٚخٟاٖخاسجتٕایضلایُٔی
.اؾٕاَ٘ٛصادتشتذٖخٛدٔتٕشوضاػت.ؿٛد

.دسٞـتٔاٍٞیتٝثثاتؿیءٔیسػذ

فشاٌیشی)٘ٛصاداصطشیكدسٚ٘یػاصی
اطالؾاتخذیذٌٚٙدا٘ذٖآٖدسطشح

ٜٞایٔٛخٛد تغییشطشح)ٚتشٚ٘یػاصی(ٚاس
ٜٞایٔٛخٛدتشایدستشٌشفتٗاطالؾات ٚاس

.تٝػاصٌاسیٔیسػذ(خذیذ



 

 دوره عملیات عینی


وٛدناصٕ٘ادٞاتشای(:7-2)٘یٓدٚسٜاَٚ
اصٚیظٌیٞای.تاصٕ٘اییأٛساػتفادٜٔیوٙذ

آٟ٘ا.تفىشپیؾدتؼتا٘یخٛدٔیاٖتیٙیاػت
ٕ٘یتٛا٘ٙذدیذٌاٞیغیشاصدیذٌاٜخٛدسا

.تپزیش٘ذ

تٛا٘اییاػتذالَٔٙطمی(:11-7)٘یٓدٚسٜدْٚ
أاتفىشآ٘اٖتیـتشتا.افضایؾٔییاتذ

ٜٞاٚاؿیاءؾیٙیاستثاطداسد آٟ٘اتٝ.پذیذ
.ٍٟ٘ذاسیرٞٙیٔیسػٙذ

 دوره عملیات صوری





دسایٗدٚسٜوٛدنسٚاتطا٘تضاؾیسادسنٚ
ٚخٛدسادسٌیشٔٛلؿیتٞای.تٝواسٔیٌیشد

.فشضیٔیوٙذ

آیٙذٜٚٔؼائُٔشتٛطتٝ,تأؼائُفشضی
.خٟاٖتیٙیدسٌیشٔیؿٛد

ٔیتٛا٘ذدسٔٛسدٌضاسٜٞایا٘تضاؾیتٝ
ٜیٔٙطمیفىشوٙذٚفشضیٝٞاساتٝؿیٜٛ ؿیٛ

.٘ػاْداسآصٔایؾوٙذ





 مراحل رضد اجتماعی

 (تٝتؿذ55)ا٘ؼداْدستشاتش٘اأیذی

 (ػاٍِی55تا35)تاسٚسیدستشاتشسوٛد

 (35تا18)ٔشحّٝكٕیٕیتٚٔشدْآٔیضیدستشاتشا٘ضٚاطّثی

 (ػاٍِی18تا12)ٔشحّٝاٞشاصٞٛیتدستشاتشتحشاٖٞٛیت

 (ػاٍِی12تا6)ٔشحّٝواسآٔذیدستشاتشاحاعحماست

 (ػاٍِی6تا3)،دستشاتشاحؼاعٌٙاٜ(اتتىاسؾُٕ)ٔشحّٝخاللیت

 (ػاٍِی3تا1/5)ٔشحّٝاػتمالَطّثیدستشاتشؿهٚؿشٔؼاسی

 (ػاٍِی1/5تِٛذتا)ٔشحّٝاؾتٕادػاصیدستشاتشتیاؾتٕادی



 مراحل رضد اخالقی کلبرگ

(فشالشاسدادی)اخالقپغؾشفی:ػطحػْٛ  

(ػاٍِی20پغاص)خٟتٌضیٙیٔثتیتشلشاسداداختٕاؾی:5ٔشحّٝ  

اصاكَٛ.اؾٕاَخٛدساطثكاكِٛیوٍٕٝٞاٖتشایتٟضیؼتیخأؿٝاِضأیٔیدا٘ٙذٞذایتٔیوٙذ
.پیشٚیٔیوٙذتااصاحتشإٍْٞاٖتشخٛسداستاؿذٚاصایٗطشیكاحتشاْتٝ٘فغخٛدسا٘یضحفعوٙذ  

(دسكذ10افشاد٘ادسوٕتشاص)خٟتٌیشیٔثتٙیتشاكَٛاخاللی:6ٔشحّٝ  

.فشدتشپایٝاكَٛا٘تضاؾیخٟا٘یٔا٘ٙذؾذاِتٚٔؼاٚاتوٝخٛدا٘تخابوشدٜاػتؾُٕٔیوٙذ  

(لشاسدادی)اخالقؾشفی:ػطحدْٚ  

(ػاٍِی18تا13)خٟتٌیشیپؼشخٛب،دختشخٛب:3ٔشحّٝ  
دسایٙداتاییذدیٍشأٖٛسد.وٛدنتشایٔلٖٛٔا٘ذٖاصػشص٘ؾدیٍشاٖٕٞشً٘خٕاؾتٔیؿٛد)

.(٘ػشاػت  

(ػاٍِی30تا20غاِثا)خٟتٌضیٙیتشاػاعٚاتؼتٍیتٝٔشاخؽلذست:4ٔشحّٝ  

ؿخقوٛسوٛسا٘ٝٚفمطتشایا٘داْٚغیفٝٚسؾایت٘ػٓاختٕاؾیاصلٛا٘یٗپیشٚیٔیوٙذتاٞشجٚٔشج
.٘ـٛدٚاصتٛتیخٔشاخؽلذستٚاحاعٌٙاٜدسٔٛسدا٘داْ٘ذادٖٚغایفدسأاٖتاؿذ  

(پیؾلشاسدادی)اخالقپیؾؾشفی:ػطحاَٚ  

(ػاٍِی10لثُاص)خٟتٌیشیاطاؾتٚتٙثیٝ:1ٔشحّٝ  

(وٛدنتشایٌشیضاصتٙثیٝاصلٛا٘یٗپیشٚیٔیوٙذ)  

(ػاٍِی10حذٚد)خٟتٌیشیخٛدٌشایاِ٘ٝٚزتٌشایا٘ٝ:2ٔشحّٝ  

.(وٛدنٕٞشً٘دیٍشأٖیؿٛدتاتٝپاداؽٚٔضایادػتیاتذ)  



 یادگیری
یادٌیشیؾثاستاػتاصتغییشات٘ؼثتاپایذاسدس(:ویٕثُ)تؿشیفیادٌیشی

.سفتاس،ؿٙاختٚؾٛاطفوٝاصطشیكتدشتٝیاتٕشیٗپذیذآٔذٜتاؿذ
 :ػٝحٛصٜیادٌیشی

 یادگیری حوزه ضناختی

 یادگیری حوزه عاطفی 

حرکتی-یادگیری حوزه روانی  

 .دا٘ؾوٝؿأُٔؿّٛٔاتاػت:ٕٞچٖٛ•

 تشویة•

 تدضیٝٚتحّیُ•

 ؿٙاختؾٛاطف•

 یادٌیشی٘حٜٟٛٔاسؾٛاطفٚاتشاصٔٙاػةآٟ٘ا•

 ؿٙاختاسصؽٞایاخاللی•

 (ٔٛػیمی،تایپ)ٟٔاستٞایٚسصؿی،حشواتٕٞاًٞٙغشیف:ؿأُ•

 سفتاسٞایاستثاطیغیشوالٔی•

 (ٔا٘ٙذػخٙٛسی)استثاطوالٔی•



 نظریه های یادگیری

ؿشطیؿذٖوالػیه1.

ؿشطیؿذٖؾا2ُٔ.

ٜای3. یادٌیشیٔـاٞذ

یادٌیشیؿٙاختی4.

 

 



 ضرطی ضدن کالسیک

.ؿشطیؿذٖوالػیهتأطاِؿاتپاِٚفآغاصؿذ
:اكطالحات

(unconditional stimulus)ٔحشنغیشؿشطییاطثیؿی
(conditional stimulus)ٔحشنؿشطی

( responseunconditional)پاػخغیشؿشطییاطثیؿی
 ( responseconditional)پاػخؿشطی



 ضرطی ضدن کالسیک

غزا:ٔحشنغیشؿشطی
كذایصً٘:ٔحشنؿشطی
تشؿحتضاق:پاػخغیشؿشطی
 تشؿحتضاق:پاػخؿشطی



 اصول ضرطی ضدن

 تقویت
تذاؾیتیٗایٗدٚسا٘یشٚٔٙذ(غزا)تأحشنغیشؿشطی(كذایصً٘)ٕٞشاٜآٔذٖٔىشّسٔحشنؿشطی

.ٔیػاصد

 خاموضی
ٗتاسٔحشنؿشطی.اٌشسفتاسؿشطیتمٛیت٘ـٛد تشؿح)حزفؿٛد،پاػخؿشطی(كذایصً٘)یؿٙیچٙذی
ٝتذسیحضؿیفتشٔیؿٛد(تضاقتاكذایؿٙیذٖصً٘ تذٖٚاسائٝ(غزا)تاایٙىٝتىشاسٔحشنؿشطی.ت

یؿٙیپغاصٔذتیدیٍش.ٔیؿٛد(خأٛؿیپاػختٝكذایصً٘) «خأٛؿی»تاؾث(كذایصً٘)تمٛیت
.تاؿٙیذٖكذایصً٘تشؿحتضاقكٛستٕ٘یٌیشد

 تعمیم
ٝٚخٛدآیذ،ٔحشّنٞایٔـاتٝ٘یضٕٞیٗپاػخسافشا ٚلتییهپاػخؿشطیدستشاتشٔحشنٔؿیٙیت

.ٔیخٛا٘ذ

 تمییس
.ٚلتیخا٘ذاستٟٙاتٝٔحشنؿشطیپاػخدٞذٚتٝٔحشوٟایٔتفاٚتتٝآٖپاػخ٘ذٞذ

 



(عامل)ضرطی سازی کنطگر  

اػىیٙشٔا٘ٙذپاِٚفتٝتشسػیپاػخٞایػادٜحیٛا٘اتپشداختتاایٗتفاٚت
دسایٗ٘ٛؼؿشطیؿذٖاتتذا.وٝتشپاػخٞایاسادیخا٘ذاستاویذداؿت

دس.سفتاسیخٛدتٝخٛدسٚیٔیدٞذٚتاتمٛیتفشاٚا٘یآٖافضایؾٔییاتذ
ٝایساداخُخؿثٝٔحتٛییهاٞشْلشاس ایٗآصٔایؾاػىیٙشٔٛؽٌشػٙ

ٔٛؽتاحشوتدسخؿثٝٞشٌاٜاٞشْسافـاسٔیدادٔمذاسیغزادسیافت.داد
.تذیٗتشتیةاػىیٙشتاپیأذسفتاس،آٖساوٙتشَٔیوشد.ٔیوشد

 



 تقویت
تمٛیتدستؿشیفیػادٜتٝتثثیتیهسفتاستااسائٝپیأذٞایٔطّٛباطالق

:دٚ٘ٛؼتمٛیتداسیٓ.ٔیؿٛد

 

 نوع تعريف مثال  اثر
افضایؾاحتٕاَ

ٔطّٛبسفتاس  
خٛؿایٙذپغاصٔحشناسائٝ ٕ٘شٜخٛبدسأتحاٖ

 سٚیذادٔطّٛب
 تمٛیتٔثثت

افضایؾاحتٕاَ
سفتاسٔطّٛب

ْؿذٖ) (آسا  

ْؿذٖ پغاصآسا
وٛدنٚ

دػتتشداؿتٗاص
لـمشق،تٝاٚاخاصٜ

ٔیدٞیٓاصاتاقتٟٙایی
.تیشٖٚآیذ  

تٛلفیاسفؽٔحشن
سفتاس٘اخٛؿایٙذپغاص
 ٔطّٛب

 تمٛیتٔٙفی



 برنامه های تقویت گسسته

.ٔیؿٛدتمٛیتسفتاساصٔؿیٙیتؿذاداصپغسفتاس:ثاتت٘ؼثتی1.
.ٔیؿٛددسیافتخایضٜیهٔحلِٛی،یهاصتایی20خشیذتا:ٔثالً

تمٛیتپیؾتیٙیغیشلاتُٔتٛػطتؿذادٔثٙایتش:ٔتغیش٘ؼثتی2.
5اصپغٌاٜٚپاػخػٝاصپغٌاٜتمٛیت).ٔیٌیشدكٛست
(پاػخ

ٝای3. .ٔیؿٛداسائٝٔؿیٙیصٔا٘یفاكّٝاػاعتشتمٛیت:ثاتتفاكّ

ٝای4. .ٔیؿٛداسائٝ٘أؿیٙیصٔا٘یفاكّٝاػاعتشتمٛیت:ٔتغیشفاكّ

 



 ضکل دهی 

دستشخیٔٛالؽٕ٘یتٛاٖكثشوشدتاسفتاسٔٛسد٘ػشكادسؿٛدٚػپغ
تشایٔثأَیخٛاٞیٓتٝػٍیآٔٛصؽدٞیٓوٝتادٔاـ.تمٛیتا٘داٌْیشد

خٛددوٕٝصٍ٘یسافـاسدٞذتشایایٗٔٙػٛسٔیتٛاٖدساتتذاٞشتاسوٝ
ٝی ػًتٝحٛاِیدوٕٝصً٘٘ضدیهؿذاٚساتاغزاتمٛیتوشدٚٞشتاساسائ

ٝیصً٘٘ضدیىتشؿٛد تٝایٗ.تمٛیتسأٛوَٛتٝایٗوشدوٝػًتٝتىٕ
ُدٞیسفتاساطالقٔیؿٛد .سٚؽؿى

اصایٗسٚؽتشایآٔٛصؽوثٛتشٞا،خٟتپیذاوشدٖافشادیوٝدسدسیا٘یاص
.تٝوٕهداس٘ذاػتفادٜٔیؿٛد



 نکاتی در اجرا تقویت
دساتتذاتشایتثثیتیهسفتاساصتمٛیتیپیٛػتٝیاپیاپیاػتفادٜٔیؿٛدأا

.پغاصتثثیتسفتاستایذتمٛیتتٝكٛستٌؼؼتٝا٘داْؿٛد
ٔثالًاٌشدسپاداؽِفػی.ویفیتٚٔمذاستمٛیتتایذٔتٙاػةتا٘ٛؼسفتاستاؿذ

ٜسٚیؿٛد،اثش٘أطّٛبخٛاٞذداؿت؛أیشإِؤٔٙیٗ ارأذحتَ»(:ؼ)صیاد
«فاختلش

.تمٛیتٚپاداؽتایذٔتٙٛؼٚاصٞشدٚ٘ٛؼتمٛیتٔادیٚاختٕاؾیتاؿذ
پیـیٙٝافشاددسدسیافتتمٛیتٚٚضؿیتسؿذٚتفاٚتٞایفشدیدسآ٘اٖ

.ِحاظؿٛد
ٜٞایتیشٚ٘یتٝػٛیتمٛیت دسسٚ٘ذتشتیتتٟتشاػتاصتمٛیتوٙٙذ

ٜٞایدسٚ٘یحشوتوٙیٓ .وٙٙذ
 .تمٛیتتالفاكّٝاسائٝؿٛد



 حافظه

حافػٝؾثاستاػتاصفشآیٙذٞاییوٝاصطشیكآٟ٘ا
سٚیذادٞا،اؿخافٚاطالؾاتدیٍشضثطٔیؿٛ٘ذتاتؿذٞا

حافػٝؿأُ.أىاٖدػتیاتیتٝآٟ٘افشاٌٞٓشدد
ٚتاصیاتی(ا٘ذٚصؽ)،یادػپاسی(سٔضٌشدا٘ی)فشاٌیشی

.اػت
تحمیمات٘ـاٖدادٜاػتوٝدسسٔضٌشدا٘یتیـتش٘یٓ

.وشٜچپٚدستاصیاتیتیـتش٘یٓوشٜساػتفؿأَیؿٛد
ٚدسحافػٝ.دسحافػٝتّٙذٔذتٞیپٛوأپدخیُاػت

 .وٛتأٜذتِةپیـا٘یدخیُاػت





 

ٜٔذت1. ٜٞایحؼیحاكُاصحٛاعساتٝٔذت:حافػٝحؼییاتؼیاسوٛتا داد
.دٚتاػٝثا٘یٝثثتٔیوٙذ

ٜٔذت2. ٜٞاتٝحافػٝوٛتأٜذتا٘تمأَییاتٙذٚ:حافػٝوٛتا پغاصتٛخٝداد
ایٗ(فشاخٙای)غشفیت.ثا٘یٝدسایٗحافػٍٟٝ٘ذاسیٔیؿٛ٘ذ30تٝٔذت
یىیاصسٚؽٞایواسآٔذسا.حفعؿٕاسٜتّفٗ:ٔثُ.ٚاحذاػت7+2حافػٝ

ٝتٙذیتٝكٛستٚاحذٞای)افضایؾٌٙدایؾحافػٝوٛتأٜذتتمطیؽ دػت
.اػت(ٔؿٙاداستضسيتش

ٜٞادسحافػٝحؼییاوٛتأٜذتپشداصؽ،ٔشٚس:حافػٝدساصٔذت3. اٌشداد
ایٗحافػٝ.رٞٙییاسٔضٌشدا٘یؿٛددسحافػٝدساصٔذترخیشٜٔیؿٛد

 .داسایغشفیتی٘أحذٚداػت
أادس.دسحافػٝوٛتأٜذتسٔضٌشدا٘یتٝكٛستؿٙیذاسیٚدیذاسیاػت

حافػٝتّٙذٔذتسٔضٌشدا٘یتیـتشتٝكٛستٔؿٙاییاػتتادیذاسیٚؿٙیذاسی
.ٞشچٙذاصایٗدٚ٘یضاػتفادٜٔیؿٛد



 

 :در حافظه کوتاه مذت
 جانشینی  1.
 زوال2.

 
 در حافظه بلنذ مذت

پغ.ٔطاِةلثّیدستؿذیتذاخُٔیوٙذ:پیؾٌؼتش)اطالؾاتتذاخُ:تذاخل1.
(ٔطاِةتؿذییادآٚسیٔطاِةپیؾآٔٛختٝؿذٜسأـىُٔیوٙذ:ٌؼتش

بازيابی می توانذ بخاطر سازمانذهی نامناسب، يادآوری . ناتوانی در بازيابی2.
 .ضعیف انگیسش ضعیف و ساير متغیرها باشذ

.ٌزؿتصٔاٖتاؾثتـذیذفشأٛؿیٔیؿٛد: زوال3.

ٝیادآٚسی:فراموشی انگیسشی4. دسد٘انتٛدٖیااضطشابآٔیضتٛدٖٔٛضٛؼ،ت
.آٖساغیشلاتُتحُٕٔیوٙذٚٚاپغسا٘یتٝ٘اٞـیاسٔیؿٛ٘ذ

اصدػتسفتٗحافػٝ: يادزدودگی5.



 

تمطیؽ1.

ٖٞای:ٕٞچٖٛسٚؽٔىا٘ی)تلٛیشػاصیرٞٙی2. وّٕاتتیستطساتأىا
(ٔختّفاستثاطٔیدٞیٓ

یه...ٔطشحوشدٖپشػؾٞاییدسٔٛسدؾُّٚپیأذٞاٚ)تؼطٔؿٙایی3.
(ٔٛضٛؼ

ٔیتٛاٖتاتاصیاتیتافتیوٝیادٌیشیدسآٖكٛستٌشفتٝحافػٝسا)تافت4.
.(تٟثٛدتخـیذ

(دسلاِةداػتاٖیادػتٝتٙذی)ػاصٔاٖدٞی5.

تٝایٗٔؿٙاوٝدستاسٜٔطاِةیادٌیشیػٛاِٟاییاصخٛد)تٕشیٗتاصیاتی6.
.(تپشػیذ

پیؾخٛا٘ی،ػٛاَوشدٖ،خٛا٘ذٖ،تٝخٛدپغدادٖ،)سٚؽپغخثا7.
 (آصٔٛدٖ
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 التماس دعا
 خدا قوت


