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چاپسبزرنگيرمزباواژۀهابارنگنامتجانسآنهاچاپشد است.)برايمتايرنگواژۀکارتسوم،در*
بتاآنچتاپواژ ،رنگ راکهواژ شودبدونتوجهبهخودِشد است(دراینمرحله،ازافرادخواستهم 

)یعن برايمتاي،واژۀيرمزرانخوانند؛بلكهبهنامرنگسبزاشار کنند.(،بهسرعتنامببرند.استشد 
 هتايویتاپاست استتاشتبا افراددراینمرحله،یاهايپاس .استمراحليبل ازدشوارتر،ۀسوممرحلانجام

عمتلهمتيندليتلمهتارتدارنتد؛بتهفرآیندخوانتدندراغلببزرگساتنزیراصحيحآنهاباتأخيرهمرا است؛
طوراراديازخواندنکلمتۀدشواراستکهبهآنهابراي.پسدهندطورغيراراديوخودکارانجامم بهخواندنرا

.شوندمتمرکزوبررنگ )متالًرنگسبز(کهکلمۀيرمزباآننوشتهشد است،نديرمزخودداريکن
 بهتابلويورودممنوعکهبهرنگسبزتغييترکترد استتنيتزواکنشاینموضوعدرموردعملكردرانندگاندر

اطالعاتمربتوطتدریج،بهکنند،راهنمای ورانندگ مهارتپيدام شخيصعالئمدرتيکهافراد.کندصدقم 
شتوند،آنهتارابتههمتانشتكل آنهامتمرکزبدوناینكهبروکنندصورتخودکارپردازشم بهاینعالئمرابه

بهرنتگستبزتغييترهميندليل،حت اگررنگتابلويورودممنوعبهاند.کنندکهبهحافظهسپرد پردازشم 
بيند.بيرمزآنرابهرنگکنندکهاحساساجبارم کند،رانندگان

 بخشتيم.گتاه کنتيموبتهآنهتامعنتامت هايموردتوجهرابازشناس وسازمانده مت ياستکهماازطریقآن،محركادراكفرآیند
اند،بتاخطتاهمترا استت،بترايمتتاي،ادراكتصتاویرموردتوجهمايرارگرفتههای کهبازشناس ،سازمانده ومعنابخشيدنبهمحرك

ایم.بيانگرایناستکهمادچارخطايادراک شد ،بعديصورتتصاویرسهدوبعديبه

 یعن :«کنيم.کنيم،لزوماًچيزينيستکهدرذهنخودادراكم احساسم کهآنچهرا»خطايادراک نشانگرایناستکه
ایتم.)چيتزيراکنيمکتهآنرااحستاسنكترد گاه اوياتچيزيراادراكم -1

روهتايروبتهکنيمکهوجودخارج ندارد.(مانندآنچهکهدرشتكلادراكم 
هايمشك وسايدوجودندارنتد،ها،متل شود.دروسطاینشكلمشاهد م 

ند.)یعن دومتل سيا وستايددرکناماهمۀافرادایندومتل راادراكم 
کنيم.(شوند،ول ماآنهاراادراكم هااحساسنم مرکزاینشكل

شتوند.مانندوواردفضايادراک نمت هايحس باي م هايحس درحدتحریكگيرند گاه اويات،بسياريازمحرك-2
کنيم.(چيزيراکهوجوددارد،ادراكنم عبارتدیگر،شود،به)یعن محركاحساسشد ،تاسيرنم 

 .درادامۀمطالب،بهدونمونهازخطاهايادراک بينای اشار شد است
نشانداد شد است.دراینشكل،طتويسمتراستايازخطايادراک بينای استکهدرشكلخطايپونزو،نمونه*

هردوخطاندازۀکنيم.)یعن ترازخط کهدرپایينيراردارد،ادراكم دوخطوسطبرابراست،اماماخطباتی رابلند
شوند.(صورتمساويادراكنم شود،ول بهصورتمساوياحساسم به

نشانداد شد است.دراینتصویرماروروبهادراک بينای استکهدرشكلنمونۀدیگريازخطايتیر،-خطايمولر*
شتودکتهبتاهايواگرامحدودشتد ،بلنتدترازخطت ادراكمت بادوخطمساويمواجههستيم،اماخط کهباپيكان

گرامحدودشد است.هايهمپيكان
متادرادراكولت اینتصاویر،دوبهدوباهمبرابرنتد،اند.اد شد بينای نشانددرتصاویرزیر،برخ ازخطاهايادراک  

کنيم.شویمویك رابزرگترودیگريراکوچكترادراكم آنهادچارخطام 
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  توانيمنتيجهبگيریمکه:باتوجهبهخطايادراک م

ادراكمتااوتازاحساساست.-1
شتودکتهنتتایجآنعنوانیكخطتايشتناخت واردنظتامپردازشت فتردمت اگرخطاهايادراک زیادباشد،به-2

تیراست.برايمتاي:-خطايمولرخطاهايادراک ،متلترازخطرناك
يارزیبتاکهحت اگتربستطوريبرخ ازافراددرادراكخودازبدنشاندچارخطايشناخت هستند،بهمتاياوي:*

 کنند.هايزیبای ايدامم کنندکهدربدنآنهامشكلوجودداردوبرايرفعآنبهجراح همباشند،تصورم 

کهبرخ دیگترچنتينکنند.درحال صورتغيروايع درسرامشكلتلی م آموزانبهبرخ ازدانشمتايدوم:*
بنبرداشت ندار دليلروشغلطمطالعهاستنهاینكهوايعاًدشواراست.هد.مشكلبودنیكدرساحتماتً

 

 خطاهاي ادراكي:
ترين خطاهاي ادراكي عبارتنرد از: خطاهراي بینرايي، خطاهراي      دهد، اما مهم خطاهاي ادراكي در تمامي حواس آدمي رخ مي

 شنوايي، خطاهاي زمان و مكان و خطاهاي حركتي

 خطاهاي شنوايي:
شود. بهتررين نمونرۀ خطراي شرنوايي، گفتگروي       هاي خارجي دچار خطا مي تعبیر و تفسیر محركگوش نیز مانند چشم در 

رسد، ولري   بازيگران سینما است. با اين كه صدا از يك بلندگو كه آن هم در باال يا زير پردۀ سینما قرار دارد، به گوش مي
 شنويم. ما صدا را از دهان بازيگران مي

 خطاهاي زمان و مكان:

 كنیم. براي مااا: زماني، گاهي اوقات مدت زمان را ديرتر يا زودتر از زمان واقعي ادراك مي ادراكيِدر خطاي 

 گنرد. وقتي كه سرگرم كاري هستیم، زمان براي ما خیلي زود ميمااا اوا: * 

 رسد. نظر مي تر از يك ساعت در جلسۀ امتحان به يك ساعت انتظار، طوالنيمااا دوم: * 

شويم. براي مااا اگرر دو نقطرۀ بسریار نزديرك،      دچار خطا مي ،مكاني، اغل  در تشخیص مكان تحريكادراكيِ در خطاي 
 كنیم. روي پوست ما تحريك شود، ما محل تحريك شده را در يك نقطه ادراك مي

 خطاهاي حركتي:
كره ايرن تصراوير متحررك      الييك نمونه از خطاهاي حركتي عبارت است از ادراك تصاوير متحرك برر روي پرردۀ سرینما، درحر    

 شوند. عدد در يك ثانیه( نشان داده مي 24صورت متوالي و با فاصلۀ زماني )هر  كه به هستندهايي  ، بلكه مجموعه عكسندنیست
 

 
  بهمعن کلوهيئتاست.وواژۀگشتالت،یكواژۀآلمان 

 شناسانپيرومكتبگشتالت:روان 

 کنند.هايجزءنگر)تجزیهگرایانه(دركجامع ایجادنم معتیدبودندکهروش*

شودکهاینروابطازجمعاجزاءبتهدستتهمم اجزاء بين روابط،شاملاجزاء مجموع،عالو بركلعیيد داشتندکه*
 «کل،بيشترازمجموعاجزاءاست.»آید.یعن معتیدبودندنم 

ستااد ازاصويساد ،منظورخودرابيانکنند.برخ ازایناصويعبارتنداز:تالشکردندباا*
اصلتیارب-5اصلاستمرار؛-4اصلمشابهت؛-3اصلمجاورت؛-2اصلشكلوزمينه؛ -1

 

 دهنتدۀمجموعاجزاءتشتكيلکل،چيزيبيشاز»شناس گشتالت،تزماستماهوماینجملهکهيبلازارائۀتوضيحاتدربارۀاصويروان
  کنيم.نگرومكتبگشتالتراباهممیایسهم ،روشنشود.براياینمنظور،رویكردهايجزء«آناست

 نگرومكتبگشتالتدربارۀادراكشكلمیابلچهدیدگاه دارند؟رویكردهايجزء 

 

 مكتب گشتالت نگر هاي( جزء رويكردهاي )روش

.استمجموعاجزايتشكيلدهندۀآنهاحاصل،یارویدادهامعتیدندکهادراكاشياء
،سپسباجمعبستناجزاء،کنيمراادراكم يیكش ءماابتدااجزامعتیدندکه)

.(کنيمخودِش ءرادركم 

کنيمکهچيزيبيشازمجموعاجزاءیكش ءیامعتیدندکهماابتداکلاشياءیارویدادهاراادراكم 
.(بریمپ م آناجزاءبهکلاز،سپسکنيمورادركم یارویدادیكش ءابتداکلاست.)رویداد

کنتيمکتهدرهای ادراكمت نیطهصورتنگر،شكلباترابههايجزءبراساسروش
.)یعن ادراكشكلبراساسمجموعاجتزاءآنصتورتسازندمجموعسهنیطهرام 

گيرد.(م 

مجموعاجزاء)یعن کنيمکهمتشكلازصورتمتل )کل(ادراكم شكلباترابهبراساسمكتبگشتالت،
است.اجزاءوروابطبينسهنیطه(
شودکهآنراچيزيبيشازمجموعاجزاء،یعن بهصورتیكباع م اینشكلدردرون مياناجزاءروابط

متل ادراكکنيم.
دهندکهدراینشكل،بتاگشتالتروابطدرون رابااستااد ازچنداصلساد توضيحم شناسانروان

شود.اصلتیاربتوضيحداد م 
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 کند.برايمتاي:م تغييرمختلفهاي زمينه،ادراكماازیكشكل،تحتتأثيرزمينه و شكلبراساساصل
وAشود،امادرکنارحتروفخواند م «13»،عدد14و 12اعدادتوجهبهبا«Bحرف»،رودرشكلروبه*متاياوي:

Cحرف،«B» یعن ادراكماازحرفشود.خواند م(Bشود،تحتتأثيرم دركکهدراینتصویربهصورتشكل
کند.(هايمختلفتغييرم زمينه

يراردارنتد،برابتراستت؛امتاهايدیگروسطدایر ايکهدررو،اندازۀدودایر بهدرشكلرو*متايدوم:
هتايتوستطدایتر احاطتهشتد ۀهايبزرگتراحاطهشد است،کوچكترازدایرايکهتوسطدایر دایر 

وسطکتهدرایتنتصتویربتهصتورتشتكلدركهاي )یعن ادراكماازدایر.شودادراكم کوچكتر
کند.(تغييرم هايمختلفد،تحتتأثيرزمينهنشوم 

رونيزبراساسيتانونشتكلوزمينتهستازمانهايکوچكدرتصویرروبهادراكماازاندازۀچهارگوش
هادراینتصویر،دوبهدوباهمبرابرند؛اماچهارگوشروشتنکتهدرزمينتۀستيا چهارگوشیابد.م 

شود.نيراردارد،ادراكم يرارگرفته،بزرگترازچهارگوشسيا رنگ کهدرزمينۀروش

براساساصلشتكلوزمينته،خطايپونزوطويدوپار خطوسطدراندازۀادراكمااز:سوم*متاي
برادراكماازاندازۀدوخطوسطتأثيرفاصلۀدوخطمایلدراینخطايادراک ،شود.داد م توضيح
دوجتای کتهدرختطوستطهمانطورکهدرشكلسمتراستنشانداد شد است،گذارد.یعن م 

بزرگترودرجای کهدوخطمایلازهمدورترهستند،کوچكتردید ،هستندخطمایلبههمنزدیكتر
شود.م 

انتد،براستاساصتلهمگراوواگرامحدودشد هايکهباپيكانمساويادراكمتااوتماازطويدوخط:چهارم*متاي
صتورتشتكلادراكصورتزمينهودوپار ختطوستط،بتههابهدراینتصویر،پيكان.یابدسازمانم شكلوزمينه

درایتن)یعن .کندگيردوتغييرم کند،ادراكمانيزتحتتأثيريرارم هاتغييرم شوند.زمان کهجهتپيكانم 
.(کندم تغييرمختلفيها زمينه،تحتتأثيرازطويدوپار خطادراكما،تصویر

،هتمبختشستمتراستتپذیرباشد.برايمتايدرتصویرتواندواروناصلشكلوزمينهم :پنجم*متاي
یعنت .تتوانبتهصتورتشتكلوزمينتهادراكکترد(رام درخت(وهمبخشتير )گوریلوشيرروشن)
رختدشودوزمان کهبهصورتزمينهادراكم درختبينيم،رابهصورتشكلم گوریلوشيرکهزمان 

شود.بهصورتزمينهادراكم گوریلوشيربينيم،رابهصورتشكلم 

 منظور از شكل و زمینه چیست؟
شود. يعني در جلوي زمینه ديده ميكنیم و برجسته است،  شكل، بخشي است كه ما به آن توجه مي* 
بینیم. مي و پشت شكل صورت محو زمینه، بخشي است كه ما به آن توجه نداريم و آن را به* 

 برايمتاي:کنيم.صورتیكگرو )یكکلیكپارچه(ادراكم رابههابراساساصلمجاورت،ويت چندش ءدرکناریكدیگرباشند،آن
خطتوطنزدیتكیعن .کنيمصورتچهارگرو دوخط ادراكم بهراروروبهماشكل*متاياوي:
.بينيم میكگرو دربههمرا
شنویم.مستیلم گاتاريصورتواحدهايماصداهاينزدیكبههمرابه:دوم*متاي
اساسيانونمجاورتساختهشد است.دراینروشارتباط ،فواصل ازسكوترمزبينالملل مُرسبر:سوم*متاي

.ازهمجداکنندصورتکلمههايصدارابهتاازاینطریق،گرو گيرندکارم هايمختلفبهراباطوي
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ايمبهماست؟برايپاس دادنبهایتنکدامبخشازاینسؤمشاورۀ درسي:
رادركکنيم.درکتتاب«بيشترینتحریكاتحس »سؤاي،بایدبتوانيمماهوم

اشار شد است.اگر«هايحس دریافت»و«تحریكاتحس »درس ،بارهابه
شتویمکتهماهتومهنگاممطالعه،بهمااهيمديتتکترد باشتيم،متوجتهمت 

جتايتحریكتاتیكساناست.اگربه«هايحس دریافت»و«تحریكاتحس »
عنتوانپاست هايحس اشار شد بتود،کتدامگزینتهرابتهحس ،بهدریافت
 جلیلیشبنم کردي؟صحيحانتخابم 

 )كنكاشی(.................................................................................................................................................. ؟شود دریافت میها  گیرندهتوسط کدامیک از حسی،  اتبیشترین تحریک .431
 کند. کم کاهش پیدا میهایی که میزان تحریک آنها در نور  گیرنده  
 هایی که منشأ تحریک آن، ارتعاش یک شیء است. گیرنده  
 اند.   ای از بدن را دربر گرفته هایی که سطح گسترده گیرنده  
 های بینی قرار دارند.   هایی که در انتهای حفره گیرنده  

 

 
 تركیبی()................................................................؟استکدامیک از حواس  به مربوط، ترتیب به، «های حسی بیشترین دریافت»و   «سیترین دستگاه ح بزرگ» .432

 بینایی -بویایی    بویایی -شنوایی    بینایی -المسه    شنوایی -المسه   

 (مفهومی)...............................................................شوند؟ یک از حواس دریافت می ، توسط کدامترتیب به« وزن»و « درخشندگی»، «بافت»مربوط به اطالعات  .433
 بینایی -المسه  -بینایی    المسه -بینایی  -المسه    المسه -بینایی  -بینایی    بینایی -المسه  -المسه   

 )تركیبی(..................................؟شود توسط کدام حواس دریافت میبه ترتیب اشیاء، « رنگ»و « برجستگی و فرو رفتگی»، «ها کناره» اطالعات مربوط به .434

 بینایی -المسه  -المسه    بینایی -بینایی  -المسه    المسه -المسه  -بینایی    المسه -بینایی  -المسه   

 ای( )حافظه....گذارند ؟ ها  تأثیر می یک از گیرنده های حسی کدام بر دریافتبه ترتیب ، «عوام  شخصیتی و فرهنگی»و « میزان حساسیت نقاط مختلف بدن» .435
 گرما - درد   سرما - درد   درد - درد   گرما - سرما  

قاب  تحم  بودن درد زایملان در مقایسله بلا درد جراحلی     »و « برابر درد درتحم  جانبازان جنگ تحمیلی، باال بودن قدرت » عوام  مؤثر بر .436
 (مفهومی)............................................................................................................................................................................................................................................................کدام است؟ ترتیب به، «کلیه
 عوامل شخصیتی و فرهنگی     -عوامل شخصیتی و فرهنگی   
 عوامل شخصیتی و فرهنگی -میزان حساسیت نقاط مختلف بدن   
 میزان حساسیت نقاط مختلف بدن -عوامل شخصیتی و فرهنگی   
 میزان حساسیت نقاط مختلف بدن -میزان حساسیت نقاط مختلف بدن   


 )كنكاشی(............................................................................................................................................................................................................................؟نقش دارد تمرکزگیری  شک کدام مورد در  .437

 از تمرکز توجه تفکیک    انتخاب محرك خاص  
 تداوم توجه   تمرکز و توجه ارتباط نزدیک 

 (تركیبی)................................................................................................................................................................................................................................................................؟است نادرستکدام عبارت  .438
 .گویند های مختلف، توجه می انتخاب یک محرك از بین محرك فرایندبه   
 روند. کار می حاصل از تداوم آن، به یک مفهوم به فرایندتوجه و   
 .همۀ افراد قادر به تفکیک توجه و تمرکز نیستند  
 .ارتباط نزدیکی میان توجه و تمرکز وجود دارد  

 ای( )حافظه.................................................................................؟، چیستکنندتفکیک  یگرتوانند توجه و تمرکز را از یکد مینرد، همۀ افراد اینکه در اغلب مواعلت  .439
   دریافت تحریکات حسیعدم    گیری توجه و تمرکز مشکل داشتن در شکل  
  ارائۀ یکنواخت موضوع مورد توجه   ارتباط نزدیک این دو مفهوم به هم  

 كنكاشی()........................................................یک از فرآیندها است؟ اِشکال در کدام وجودبیانگر  ترتیب به، «یک موضوع انتخابعدم »و « پرتی شدن دچار حواس» .441
 توجه -تمرکز    تمرکز -توجه    توجه -احساس    ادراك -توجه   

، «معطلوف شلدن توجله او بله موضلوعات دیگلر      »و  «آموز برای گوش کردن بله درس  دانش تصمیم عملی شدن»کدام عبارت، در ارتباط با  .441
 (مفهومی)................................................................................................................................................................................................................................................................................................درست است؟

 انتخاب موضوع و تداوم و پایداری آن با مشکل مواجه است.  
 فرآیند انتخاب موضوع و تداوم و پایداری آن با مشکل مواجه نیست.  
 فرآیند توجه مشکلی ندارد، اما تداوم و ثبات آن با مشکل مواجه است.  
 انتخاب موضوع با مشکل مواجه شده است اما فرآیند تمرکز مشکلی ندارد.    
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)كنكاشی(.....................................................................................................................؟شود داده می توضیحاص  گشتالت  ، با استفاده از کداموضعیت ناتمامرفع نقص یک  .524

مجاورتاصل    اصل استمرار   اصل تقارب   مشابهتاصل   

ای( )حافظه........................................................................................................؟اشاره دارداص  گشتالت   توجه به کدام ا، بگرایش افراد به ادراک کام  از اشکال ناقص .525

اصل شکل و زمینه   اصل تقارب   اصل مجاورت   اصل استمرار  

)كنكاشی(.........................................................................؟دهیم براساس کدام اصول گشتالت سازمان می ،ترتیب را به «ب»، «الف»های  دراک خود از شک ما ا  .526

 اصل تقارب - استمراراصل   
 اصل تقارب -اصل مجاورت  
 اصل استمرار - اصل تقارب  
اصل استمرار -اصل مجاورت  

)كنكاشی(......؟دنیاب که در زیر نشان داده شده است، براساس کدام اصول گشتالت سازمان می  «W»و « G» ،«E» ،«T»از حروف به ترتیب ادراک ما  .527

استمرار -مجاورت  -مشابهت  -استمرار  
استمرار -مشابهت  -مجاورت  -استمرار  
 تقارب -استمرار  -مجاورت  -تقارب   
 تقارب - تقارب -مشابهت  -تقارب   

)كنكاشی(...........................................................؟دهیم براساس کدام اصول گشتالت سازمان میبه ترتیب را « ج»و « ب»، «الف»های  ما ادراک خود از شک  .528

 مجاورت -تقارب  -مشابهت   
 مشابهت -تقارب  -مجاورت  
مشابهت -استمرار  -مجاورت   
مجاورت -استمرار  -مشابهت   

)كنكاشی(...........................................................؟دهیم براساس کدام اصول گشتالت سازمان میبه ترتیب را « ج»و « ب»، «الف»های  ما ادراک خود از شک  .529

 مشابهت -استمرار  - تقارب  
 مشابهت -تقارب  -استمرار   
مجاورت -تقارب  - استمرار  
مجاورت -استمرار  -تقارب   

)كنكاشی(...............................................................................؟یابد می براساس کدام اصول گشتالت سازمان ،ترتیب ، به«ج»و « ب»، «الف»های  ادراک ما از شک  .531

مجاورت -شکل و زمینه  -استمرار   
 مشابهت - شکل و زمینه - تقارب  
 مجاورت  - مشابهت - استمرار  
 مشابهت - مشابهت -تقارب   

)مفهومی(..........................................................؟دهیم براساس کدام اصول گشتالت سازمان می ،ترتیب را به« ج»و « ب»، «الف»های  ما ادراک خود از شک  .531

 مجاورت -تقارب  - مشابهت  
 مشابهت -تقارب  - مجاورت  

 مجاورت -استمرار  - مشابهت
 مشابهت -استمرار  - مجاورت  

)كنكاشی(...............................................................................؟یابد براساس کدام اصول گشتالت سازمان می ،ترتیب ، به«ج»و « ب»، «الف»های  شک ادراک ما از  .532

 تقارب - استمرار -مجاورت   
 استمرار - تقارب -مشابهت  
استمرار - شکل و زمینه – مجاورت  
 استمرار -شکل و زمینه  - مشابهت  
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