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احساس، توجه، ادراک3
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از دانش آموز انتظار می رود در پایان این درس بتواند:

1 فرایند شناخت و مراحل آن )احساس، توجه، ادراک( را در ارتباط با یکی از 

موضوعات زندگی خود مورد تحلیل قرار دهد. 
٢ شناخت حسی و عوامل مؤثر بر آن را با استفاده از حواس خود نشان دهد.

٣ با توجه به مفاهیم )احساس، توجه، ادراک( توضیح دهد که امکان خطا در 

کدام یک بیشتر است و چرا؟ 
٤ نقش توجه و کارکردهای آن را در یادگیری یک موضوع درسی مورد تجزیه 

و تحلیل قرار داده و یک نمونه ارائه دهد. 
٥ نقش ادراک و خطاهای ادراکی را در یادگیری مفاهیم و مهارت های ورزشی 

مورد ارزیابی قرار  دهد و آن را بهبود بخشد. 
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 مقدمه 
 فعالیت3ـ1      

همین حاال مطالعه این صفحه را متوقف 
را  پیرامون  محیط  از  صداهایی  چه  کنید ! 
توجه  آن  به  مطالعه،  هنگام  که  می شنوید 

نداشتید؟ آن صداها را بنویسید.

در درس اول با واژگان احساس، توجه و ادراک، به اختصار، 
آشنا شدید. در این درس به سه پرسش زیر پاسخ می دهیم:

1 محرک های محیط را چگونه  حس می کنیم؟

٢ دریافت های حسی را چگونه انتخاب می کنیم؟

٣ دریافت های حسی انتخاب شده را چگونه تفسیر می کنیم؟

از پرسش های باال، به ترتیب، به سه موضوع احساس1، توجه٢ و ادراک٣ مربوط  هر یک 
می شود. موقعیتی را تصور کنید که هیچ چیزی را نبینید، صدایی را نشنوید، قادر به لمس چیزی 
نباشید، نتوانید چیزی را بچشید و یا قادر به بو کردن نباشید. آیا چنین موقعیتی قابل تحمل است؟

Sensation ـ1  
Attention ـ2  
Perception  ـ3  
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روان شناسان برای یافتن پاسخ این پرسش، دست به آزمایشی زدند. آزمایش های مربوط 
به فقدان حواس، در »  شرایط محرومیت حسی« انجام می شود. محرومیت حسی یعنی اینکه 
فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ یک از گیرنده های حسی مثل چشم، گوش و... به وسیله 
داوطلبانی که حاضر شدند  داد که  نشان  نتایج مطالعات  نشود.  بیرونی تحریک  محرک های 
آزمایش محرومیت حسی بر روی آنها انجام شود، با وجود قول دریافت پاداش، نتوانستند بیشتر 
از چند ساعت شرایط محرومیت حسی را تحمل کنند. محرومیت حسی به دلیل آزارنده بودن 
آن، نوعی شکنجه تلقی می شود. مطالعات نشان می دهد که موجودات زنده ، به خصوص انسان، 

نیاز به »احساس« دارند. 

شرایط محرومیت حسی

 فعالیت3ـ 2           

سه حس از پنج حس خود را از تحریک های بیرونی محروم کنید )صدا، نور، بو(. تا چه 
زمانی قادر به تحمل وضعیت ایجاد شده بودید؟

حاالت محرومیت حسی خود را از صدا، نور و بو گزارش کنید. احساس عاطفی خود را 
گزارش کنید .

آبی آسمان، شیرینی شکر، داغی آتش، خوش بویی گل، صدای گوش نواز بلبل و لطافت پنبه را 
با حواس خود دریافت می کنیم. ما از بین دریافت های حسی فقط برخی از آنها را انتخاب می کنیم.
 وقتی جسمی  را انتخاب کردیم، می فهمیم که در کجاست، چقدر از ما دور است و چه اندازه ای 

دارد. به عبارت دیگر تحریک اندام های حسی موجب »  احساس« محرک می شود. 
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 محرک هر چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک می کند. 
 انتخاب محرک خاص، از بین محرک های بی شمار پیرامون ما، »  توجه« نام دارد. 

 تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازمان دادن به محرک های توجه شده »  ادراک« 
نام دارد. فاصله زمانی بین احساس، توجه و ادراک آن قدر سریع است که ما آن را نادیده می گیریم.

 فعالیت3ـ 3           
محمد، حسن و جواد در حال مطالعه مطالب درسی هستند. حمید از دور با صدای بلند 
می گوید: »بچه ها چه کار می کنید؟« دو نفر سرشان را باال آورده نگاه می کنند. یکی اصاًل 
سر خود را باال نمی آورد. در این مثال صدای حمید به گوش هر سه رسید )احساس(، اما 
دو نفر سرشان را باال آوردند )توجه(. در بین این دو نفر که سرشان را باال آوردند یک نفر 

)محمد( گفت: » چقدر داد می زنی!« )ادراک(.
این مثال را در مورد موضوع بویایی و سوختن یک غذا یا پختن یک کیک خوشمزه 
به کار ببرید )اسم سه نفر که این بو را در فاصله ای مناسب استشمام می کنند، بنویسید(.

از نظر تکاملی، احساِس محرک های بیرونی برای بقای موجود زنده حیاتی است. اگر احساس 
گرما نمی کردیم، به دنبال خنک کردن خودمان هم نبودیم؛ بنابراین، احساس، به حیات موجودات 

زنده کمک می کند.
همچنان که محرومیت حسی آزارنده است، درگیری حواس مختلف با محرک های متنوع و 

مطلوب لذت بخش است.

 فعالیت3ـ 4           

با رعایت مطالبی که  را جست وجو کنید.  اینترنت، مفهوم »جبران حسی«  با کمک 
درباره روش علمی در درس اول خواندید، چند صفحه درباره این موضوع  بنویسید.

اگر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد، دریافت ما قوی تر می شود؛ مثاًل اگر 
مطلب شنیده شده را به صورت ترسیمی و نوشتاری تبدیل کنیم، یادگیری آن راحت تر خواهد 
بود. زمزمه مطالب هنگام خواندن، باعث درگیر شدن گوش و چشم می شود. به نظر شما دریافت 

تک حسی کارایی بیشتری دارد یا دریافت چند حسی؟ چرا؟
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 فعالیت3ـ 5           
نوشته ای را )مانند مطالب همین صفحه( به سه شیوه مطالعه کنید:

1 جمالت را با چشم بخوانید و تعقیب کنید.

٢  عالوه بر تعقیب چشمی، مطالب را به گونه ای بخوانید که گوشتان هم بشنود.

٣   عالوه بر تعقیب چشمی و بلندخوانی، اگر یادداشت برداری نیز بکنید، نتایج چگونه 

خواهد بود؟ کدام یک از شیوه ها مؤثرتر است؟ چرا؟

 حواس مختلف
از حواس، طبقه بندی مختلفی وجود دارد. مهم ترین حواس عبارت اند از: بینایی، شنوایی، 
چشایی، بویایی و المسه. تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع شدت محرک است؛ یعنی 
تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود؛ 

مثالً صدا باید به شدت خاصی برسد تا گوش ما آن را بشنود.

یک زنبور چقدر باید به شما نزدیک شده 
فاصله ای  از چه  بشنوید؟  را  آن  وزوز  تا  باشد 
می توانید بوی یک فنجان چای را تشخیص 
دهید؟ تفاوت چربی دو نوع شیر تا چه حد باید 

باشد تا یکی را چرب تر حس کنیم؟

  Absolute Threshold ــ1 

برای  الزم  انرژی  حداقل  می شود.  مربوط  محرک  شدِت  به  باال  پرسش های  از  یک  هر 
تحریک یک اندام حسی را آستانه مطلق1 گویند.

در جدول ٣ـ1 مقدار تقریبی آستانه مطلق در حواس مختلف را می بینید:
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جدول 3ـ1ـ مقدار تقریبی آستانه مطلق در حواس پنج گانه

حداقل شدت محرک مورد نیاز )آستانه(حس

شعله یک شمع در فاصله حدود ٥0 کیلومتری در یک شب تاریک و صافبینایی

تیک تاک ساعت مچی در فاصله 6 متری در محیطی کامالً ساکتشنوایی

یک قاشق چای خوری شکر که در حدود 8 لیتر آب حل شده است.چشایی

یک قطره عطر که در فضای یک خانه سه خوابه پخش شده است.بویایی

بال یک مگس که از فاصله یک سانتی متری روی گونه شما می افتد.المسه

چشم، گیرنده حس بینایی است. در بین حواس مختلف، بیشترین 
اشیا  دیدن  برای  به وسیله چشم صورت می گیرد.  دریافت های حسی 
به نور کافی نیاز داریم. تیزبینی1، توانایی مشاهدۀ جزئیات است. برای 
وقتی  کنیم.  نگاه  آنها  به  مستقیم  طور  به  باید  اشیا  دقیق  مشاهدۀ 

روشنایی ، اندک است، تیزبینی کم است. یکی از دالیل بروز اغلب تصادفات رانندگی در شب، 
کاهش تیزبینی به دلیل نور کم است.

می شود،  مرتعش  که  چیزی  هر  است.  گوش  شنوایی،  حس  گیرنده 
مولکول های هوا را جابه جا می کند. اگر این ارتعاش به میزان مشخصی برسد 

ما صدای آن را می شنویم.
حس دیگر   چشایی است. برای اینکه مزه شکالتی را احساس کنیم 
باید آن شکالت در آب یا بزاق دهان حل شده باشد. مزه ها در چهار گروه 

اصلی ترشی، شوری، شیرینی و تلخی طبقه بندی می شوند. 
حاصل  می کنیم،  احساس  که  بوهایی  بیشتر  است.  بویایی  دیگر  حس 
ذرات گازی شکلی هستند که از هوا سنگین ترند. از آنجا که، بشر بر خالف 
بیشتر پستانداران، روی دو پا می ایستد از درک اغلب بوها محروم می ماند. 

گیرنده های بویایی در انتهای حفره های بینی قرار دارند.

Acuity ــ1
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المسه حس دیگری است که به واسطۀ آن برخی از دریافت های 
حسی را انجام می دهیم. با کمک حس المسه، شکل، ابعاد، کناره ها، 
برجستگی ها، فرورفتگی ها، بافت، زبری و نرمی، وزن و انعطاف پذیری 

اشیا را احساس می کنیم.
پوست، بزرگ ترین دستگاه حسی است که گیرنده های آن در حدود ٢ مترمربع در سطح بدن 
گسترده شده اند. گیرنده های سرما و گرما و درد در پوست قرار دارد. البته احساس درد تحت تأثیر 
عوامل مختلفی همچون میزان حساسیت نقاط مختلف بدن و عوامل شخصیتی و فرهنگی است. 

 سؤال

با توجه به دو مثال زیر بگویید چرا تحمل درد برای این افراد یکسان نیست؟
1 جانبازان جنگ تحمیلی، در مقایسه با افراد عادی، برای جراحی یک عضو به یک 

اندازه ابراز ناراحتی نمی کنند.
٢ درد زایمان برای خانم ها، به مراتب قابل تحمل تر از درد ناشی از جراحی کلیه است.

توجه: محرک های محیطی را چگونه انتخاب می کنیم؟ در درس اول گفته شد که 
محیط ما ُپر از محرک های مختلف است. فرایند انتخاب یک محرک 
با تمرکز  توجه می نامند. توجه  را  از بین محرک های حسی مختلف 
تمرکز  با  باشد در آن صورت  پایدار  و  توجه مداوم  اگر  است.  متفاوت 
و  توجه  میان دو مفهوم  نزدیک  ارتباط  دلیل  به  اغلب  مواجه هستیم. 

تمرکز، همه افراد قادر به تفکیک آن دو نیستند.

 فعالیت3ـ 6       

قبل از شروع کالس، برای یادگیری بهتر، تصمیم می گیرید سخنان دبیرتان را به دقت 
گوش دهید. در دقایق نخست تصمیم شما عملی می شود، اما بعد از چند دقیقه حواستان 

به موضوع های دیگر معطوف می شود.
در این مثال، توجه شما دچار مشکل شده یا تمرکزتان؟ توضیح دهید.

توجه

تمرکز
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شما هم در مطالعه و یادگیری مطالب در هر دو مرحله ممکن است با مشکل مواجه شوید؛یعنی 
ممکن است موضوع مورد نظر انتخاب نشود و یا بعد از انتخاب، بر روی آن تمرکز نداشته باشید. 

 منابع توجه

منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است. نخست حواس ما به وسیله محرک های بیرونی تحریک 
می شود. عامل دوم، اطالعات موجود در حافظه است. حافظه ما یکی از منابع مهم توجه است. 
عامل سوم، سبک پردازش افراد و انتظارات آنهاست که باعث می شود تا محرک های خاصی 
انتخاب شود: وقتی شما با یکی از دوستانتان قرار مالقات دارید، هر فردی را از فاصله دور، آن 
دوست تلقی می کنید. فرض کنید یک استاد کار مکانیک، به صورت گذری، از یک بازارچه فروش 
کتاب می گذرد. چنین فردی در حافظه خودش، آن گونه که از ابزار و آالت مکانیکی اطالعات 
دارد، از کتاب ندارد. اگر از همین فرد بپرسیم: آیا شما به هنگام طی مسیر، فالن انتشارات را دیدید ؟ 
شاید به ما بگوید که مگر در مسیر من کتاب فروشی وجود داشت! چیزی که توجه مکانیک را به 
محرک هایی غیر از کتاب فروشی ها سوق داد اطالعات موجود در حافظه وی بوده است. اگر در بین 

این همه کتاب فروشی ، یک فروشگاه وسایل مکانیکی وجود می داشت قطعاً به آن توجه می کرد.

 سؤال    

به نظر شما یک دندانپزشک، در گفت وگو با دیگران، به کدام یک از اعضای بدن بیشتر 
توجه می کند؟ چرا؟ می توانید صاحبان مشاغل دیگری را پیدا کنید که این گونه هستند؟

 آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل داریم؟
به همۀ چیزهایی که در دامنه توجه ما قرار می گیرد آگاهی کامل نداریم. گاهی دوست شما 
می خواهد یک بیت شعر را به یاد آورد ولی قادر به بیان آن نیست؛ در همان زمان به شما می گوید: 
آن بیت نوک زبان من است؛ امکان دارد کلمه اول آن را بگویی! در این مثال آن موضوع در 
توجه وی بوده است، ولی در حال حاضر به آن آگاهی ندارد. پدیده نوک زبانی را بسیاری از افراد 

تجربه کرده اند. 
در  را  کتاب ها  فروشنده،  می خرید.  کتاب  جلد  چند  محله تان  کتاب فروشی  از  کنید  فرض 
کیسه ای قرار می دهد که نام تجاری خودکار خاصی روی آن درج شده است. روزی دیگر  وقتی 
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می خواهید خودکار بخرید، میان آن همه خودکار 
در فروشگاه، خودکاری را انتخاب می کنید که قباًل 
با نام تجاری آن آشنا شده اید. روان شناسان به این 
زمانی  آماده سازی،  آماده سازی1 می گویند.  پدیده، 
تحت  معینی،  محرِک  شناخِت  که  می افتد  اتفاق 
ارائه پیشین همان محرک یا محرک شبیه  تأثیر 

آن قرار می گیرد. در پدیده آماده سازی، ارائه پیشین محرک، دریافت بعدی را آسان می کند. 
در مثال فوق نام تجاری خودکار بر روی کیسه باعث شده است تا موقع خرید، آن خودکار را 

انتخاب کنیم.
اگر قرار است صبح روز بعد کتابی را مطالعه کنید، اگر آن کتاب را باالی سرتان بگذارید و 
بخوابید، به هنگام صبح بهتر فرا می گیرید تا اینکه بخواهید دنبال کتاب بگردید. در این مثال، 

علت مطالعۀ ثمربخش این بوده که شما از شب قبل آمادة مطالعه شده اید.
 فعالیت3ـ 7          

تماشاگران برای مشاهده مسابقه فوتبال به استادیوم می روند. دور تا دور زمین فوتبال 
ُپر از تابلوهای تبلیغاتی است. هیچ یک از تماشاگران به قصد دیدن آن پیام های تبلیغاتی 
به استادیوم نمی آیند. ولی این تصاویر، زمینه ذهنی آنها را برای خریدهای بعدی آماده 
و  بیابید  مثال  این  مانند  مورد  یک  است.  آماده سازی  از  نمونه ای  مثال،  این  می کند. 

به صورت گروهی آن را تجزیه و تحلیل کنید.

 چگونه می توانیم تمرکز ایجاد کنیم؟

خوگیری2 آفت تمرکز است. خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی 
که به تدریج کمتر و کمتر به آن محرک می پردازیم. بسیاری از دانش آموزان موضوع خاصی را 
برای مطالعه انتخاب می کنند، ولی بر خالف پیشرفت های اولیه، در ادامه تصور می کنند قادر به 
یادگیری نیستند. یکی از دالیل آن، خوگیری است. عوامل صفحه  بعد باعث ایجاد خوگیری و 

عدم تمرکز می شود:

Priming ــ1
Habituation ــ2 
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یکنواختی در مطالعه باعث عادت کردن و 
خواب آلودگی می شود.

1 یکنواختی و ثبات نسبی: وقتی موضوع مورد 

توجه همیشه به صورت یکنواخت ارائه  شود، فرد به 
آن موضوع عادت می کند؛ در نتیجه، ابعاد جدید آن 
را درنمی یابد. استفاده از رنگ های مختلف به هنگام 
مطالعه و خط کشیدن روی واژگان مهم به وسیله 
برخی دانش آموزان، روش مفیدی برای خارج شدن 

از یکنواختی و در نتیجه ایجاد تمرکز است.

 فعالیت3ـ 8          
اگر بخواهید مطالب این درس را برای آزمون به دقت مطالعه کنید، کدام شیوة مطالعه 

را انتخاب می کنید؟ چرا؟ 
 مطالعه کّل مطالب درس در یک حالت ثابت و بدون وقفه؛ 

 مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت و خوردن میان وعده و پس از 
استراحت کوتاه، ادامه مطالعه. 

2 آشنایی نسبی با محرک و موضوع مورد توجه: تازگی موضوع ارائه شده، تمرکز ایجاد 

می کند. اگر محرک مورد نظر به دفعات متعدد ارائه شود، خوگیری شکل می گیرد. برای اینکه 
تمرکزتان هنگام مطالعه افزایش یابد، سعی کنید موضوع مورد مطالعه را به صورت های مختلف 

و از زوایای متفاوت ببینید.

عواملی که باعث ایجاد تمرکز می شوند عبارت اند از: 
1 تغییرات درونی محرک ها: موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنایی، شرایط متنوع و 

جذابی داشته باشد، عادت را از بین می برد. برخی از محرک ها دارای تغییرات درونی بیشتری 
نسبت به بقیه هستند. یک فرش دستباف زیبای ایرانی که حاوی نقوش چشم نواز است، در 
مقایسه با زیرانداز ساده، دارای تغییرات درونی بیشتری است. مطالعۀ همین صفحه از کتاب، 

یکنواختی و ثبات 
نسبی

آشنایی نسبی با 
محرک

عوامل مانع
 تمرکز

تغییرات درونی 
محرک

درگیری و 
انگیختگی ذهنی

عوامل ایجاد 
تمرکز
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تمرکز  ایجاد  زیباشناختی متن(  )عناصر  باشد  تنوع تصویری  و  رنگی  تنوع  نوع  بدون هر  اگر 
نمی کند. از این زاویه می توانید همه کتاب های درسی را با یکدیگر مقایسه و آنها را نقد کنید.

قدرت  می کنند،  تردد  خیابان  در  که  خودروهایی  همه  ذهنی:  انگیختگی  و  درگیری   2

موتور یکسان ندارند. انگیختگی انسان ها نیز با یکدیگر متفاوت است. میزان انگیختگی ذهنی، 
تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی است. تغذیه مناسب و تأمین نیازهای زیستی، 
یکی از عوامل فیزیولوژیکی ایجاد انگیختگی ذهنی است. عوامل مهم دیگر نیز )ایجاد هدف و 

اهمیت دهی به آن( در انگیختگی ذهنی مؤثر است.

 کارکردهای توجه

عالمت های  ردیابی درست  توجه،  کارکردهای  از  یکی  عالمت:  ردیابی درست  ١ـ 
پیرامون  ما است. در هر موقعیِت توجه، دو نوع عالمت وجود دارد: عالمت هدف1 و عالیم 

انحرافی2 که باعث حواس پرتی می شوند.
منظور از عالمت یا محرک هدف، عالمتی است که فرد باید آن را برگزیند. منظور از محرک ها 
یا عالیم انحرافی، محرک هایی است که همواره مانع انتخاب هدف می شود. فرض کنید شما در 
یک اتاق تاریک به صفحه  ای نگاه می کنید. از شما خواسته می شود هر زمان نقطه نورانی کوچکی 
بر محل مورد نظر تابیده شد گزارش دهید. در این مثال اگر لحظه وقوع تابش آن نور را به درستی 
گزارش بدهید، تصمیم شما از نوع ردیابی درست عالمت حاضر است که تصمیم درستی است. 
در همین زمان اگر تابش نور را گزارش ندهید یعنی عالمت حاضر را ردیابی نکرده اید. این نوع 

تصمیم گیری باعث از دست دادن محرک هدف می شود.
در مثال فوق ممکن است نور تابانده نشود، ولی شما آن را گزارش کنید؛ در آن صورت محرکی 
را ردیابی کرده اید که غایب بوده است. این حالت را »  هشدار کاذب« می گویند، درحالی که تصمیم 

درست این بود که عالمت غایب ردیابی نشود. به جدول 3ـ2 توجه کنید:

جدول 3ـ2ـ موقعیت های ردیابی عالمت

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

از دست دادن محرک هدفاصابت یا تصمیم درستحاضر
رّد درستهشدار کاذبغایب

Distracting Signals ــGoal Signal              2 ــ1
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فدای  را  دادن  از دست  اینکه  بدهد.  رخ  است  دو خطا ممکن  ردیابی هر  موقعیت  در هر 
هشدار  کاذب بکنیم و یا برعکس، بستگی به اهمیت تکلیف دارد. تکالیف مهم تر با هشدار  کاذب 

همراه  است.

 فعالیت3ـ 9            
هنگام عبور از خروجی های بازرسی فرودگاه ها، 
مأموران، همه وسایل، حتی کمربند را هم بازرسی 
می کنند. به نظر شما در این ردیابی، هشدار کاذب 
دو  باشد  قرار  اگر  دادن؟  دست  از  یا  دارد  وجود 
درس با اهمیت متفاوت را مطالعه کنید در کدام 

درس باید پدیده هشدار کاذب باشد؟ چرا؟

2ـ گوش به زنگی: کارکرد دوم توجه، گوش به زنگی1 است. به توانایی فرد برای یافتن 
محرک هدف در یک دوره زمانی طوالنی، گوش به زنگی گویند.

در یک آزمایش از آزمایش شوندگان خواسته شد تا به عقربه ثانیه شمار ساعت توجه کنند. 
تکلیف این بود که هر زمان عقربه ثانیه شمار به جای یک ثانیه، دو ثانیه پرش داشته است، گزارش 
کنند. نتیجه این آزمایش جالب بود. آزمایش شوندگان فقط تا نیم ساعت توانستند این تکلیف ساده 
را انجام دهند و بعد از نیم ساعت هر چه عقربه های ثانیه شمار به جای یک ثانیه، پرش دوثانیه ای 
داشت هیچ کس گزارش نمی کرد؛ در واقع کارکرد گوش به زنگی، بعد از نیم  ساعت ، برای این 
تکلیف خاص کاهش یافت. مهم ترین عامل گزارش نکردن پرش دو ثانیه ای عقربه ثانیه شمار، 

خستگی است.
3ـ جست وجو: کارکرد سوم توجه، جست وجو2 است. از شما می خواهیم حرف T را در 
دو مربع الف و ب شکل صفحه بعد پیدا کنید. حرف T را در مربع ب زودتر از مربع الف پیدا 
می کنید؛ چرا؟ علت آن است که تعداد عوامل انحرافی در مربع ب کمتر از مربع الف است. در 
مربع ج  و  د دایره توُپر را زودتر از حرف T و دایره توخالی پیدا می کنیم؛ چرا؟ چون دایره توپر 

کاماًل مشکی بود و از این جهت منحصر به فرد بوده است.

  Search ــVigilance                               2 ــ1
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 فعالیت3ـ10           

یافتن یک خودرو در یک پارکینگ خلوت راحت تر است یا شلوغ؟ یافتن خودرو با رنگ 
کمیاب چطور؟ در این دو مثال کدام یک از دو عامل مؤثر )تعداد عوامل انحرافی و ویژگی 

منحصر به فرد آن هدف( رخ داده است؟ شما هم سعی کنید مثال هایی از این دست بیابید.

پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف است.

الف ب

ج د
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 ساماندهی توجه
با توجه به مطالبی که تاکنون خوانده اید، رعایت نکات زیر باعث سامان دهی توجه شما می شود:

1 در توجه، هرچه آگاهی شما بیشتر باشد، نوع توجه هم ارادی تر خواهد بود. بهتر است از 

انجام هم زمان چند تکلیف، به خصوص در تکالیف جدید، پرهیز کنیم. افزایش هم زمان چند 
تکلیف، باعث تقسیم توجه و کاهش آگاهی می شود. در نتیجه میزان خطا افزایش می یابد.

٢ برای حفظ توجه و ایجاد تمرکز، باید از انجام فعالیت در ساعات طوالنی پرهیز کرد. بهتر 

است هر از چند گاهی بعد از مطالعه استراحت کنید. با آزمایش مربوط به ثبت عقربۀ ثانیه شمار، 
متوجه شدیم که هرچه مدت انجام تکلیف بیشتر می شود، کیفیت 
انجام آن کاهش می یابد. برآورد دقیق حداکثر مدت زمان مفید 
دشواری  و  شخصی  ویژگی های  به  مستمر،  توجه  ایجاد  برای 

تکلیف مورد نظر بستگی دارد.
٣ برای ایجاد توجه متمرکز، از حواس مختلف برای انجام دادن یک تکلیف استفاده کنید. 

اگر حواس مختلف، درگیر انجام دادن یک تکلیف باشد، کارایی خوبی خواهد داشت. خواندن 
یک مطلب علمی همراه با رؤیت تصاویر آن، نمونه ای برای استفاده از دو حس برای یک تکلیف 
 است. بسیاری از دانش آموزان خالف آن را انجام می دهند؛ مثالً هم درس می خوانند و هم فوتبال

 تماشا می کنند! در این صورت توجه به دو بخش تقسیم می شود.
کاهش  را  توجه  کارایی  هم زمان،  تکلیف  دادن  انجام   ٤

می دهد . در شرایطی که مجبور می شویم توجه ما به چند بخش 
تقسیم شود، میزان شباهت، درجه دشواری و مهارت می تواند اثر 

منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهد.

 فعالیت3ـ11
آیا می توانید حدس بزنید چرا رنگ تابلوهای »  ورود ممنوع« قرمز است؟ اگر سبز می بود 
بر میزان توجه رانندگان چه تأثیری می داشت؟ حاصل بررسی تان را به دیگر دانش آموزان 
ارائه دهید. درباره »  اثر استروپ« جست وجو کنید. حاصل تحقیقتان را در قالب یک گزارش 

به دیگر هم کالسی ها ارائه دهید.
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  ادراک: محرک های محیطی را چگونه تفسیر کنیم؟

بعد از انتخاب دریافت های حسی، آنها را تفسیر می کنیم. ادراک، فرایندی است که از طریق 
آن، محرک های مورد توجه را بازشناسی و به آنها معنا می بخشیم.

همۀ آنچه را که احساس می کنیم، تفسیر نمی شوند. به عبارت دیگر بسیاری از محرک های 
حسی در همان حد تحریک گیرنده های حسی باقی مانده، وارد فضای ادراکی نمی شوند. از 
طرفی دیگر، گاهی چیزهایی را ادراک می کنیم که هیچ موقع احساس نکرده ایم. به شکل پایین 
دقت کنید. همچنان که در این دو شکل می بینیم، همه افراد دو مثلث مشکی و سفید را گزارش 

می دهند در حالی که چنین چیزی حس نمی شود.

مطالب فوق نشان می دهد گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد ادراک نمی کنیم. گاهی نیز 
چیزی را ادراک می کنیم که وجود خارجی ندارد.

مواردی همچون شکل باال بیانگر خطای ادراکی است. وجود خطاهای ادراکی نشانگر این 
است که آنچه را حس می کنیم الزاماً چیزی نیست که در ذهن خود ادراکش می کنیم.

به شکل های صفحه بعد دقت کنید. در شکل الف، با اینکه طول دو خط وسط برابر است، 
خط باالیی را بلندتر ادراک می کنیم. همین طور در شکل ب با دو خط هم اندازه مواجه هستیم. 
یکی از این خطوط دارای پیکان واگرا و دیگری هم گرا است. معمواًل آزمایش شوندگان خط واگرا 

را بلندتر ادراک می کنند. به شکل الف خطای پونزو1 و به شکل ب خطای مولر ــ الیر٢ گویند.

Ponzo Illusion ــ1
Lyer Illusion  ــ Muller ــ2

ادراک چیزی که وجود ندارد.
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 فعالیت3ـ 12 

با جست وجو در اینترنت شما نیز چند نمونه از خطاهای ادراکی را جمع آوری کرده در 
کالس ارائه کنید. 

از مطالب مربوط به خطای ادراکی، نتایج مختلفی به دست می آید. نتیجه اول اینکه ادراک با 
احساس متفاوت است. نتیجه دوم این است که اگر تعداد این خطاها زیاد باشد، به عنوان یک 
»خطای شناختی« وارد نظام ذهنی فرد می شود. در آن صورت نتایج آن بسیار خطرناک تر از 

خطاهای ادراکی همچون خطای مولرــ الیر است!
سؤال درس اول درباره جراحی زیبایی مکرر را به خاطر بیاورید. بسیاری از این افراد در ادراک 
خود از بدنشان مشکل دارند. چه بسا این قبیل افراد بسیار زیبا باشند، اما به دلیل خطای شناختی، 

به طور مکرر، جراحی مکرر می کنند.
درک  درسی  مطالب  دشواری  درجه  از  دانش آموزان 
متفاوتی دارند؛ برخی مطالب را سهل و برخی دیگر همان 
مطلب را دشوار می پندارند. مشکل بودن یک درس احتماالً 
به دلیل روش غلط مطالعه است، نه اینکه واقعاً دشوار است.

خطای ادراکی پونزو )الف( و مولرــ الیر)ب(

بالف
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  مکتب گشتالت
یکی از مکاتب مهم روان شناسی، مکتب گشتالت است. »  گشتالت« یک واژۀ آلمانی به نام 
کل و هیئت است. روان شناسان گشتالت بر این باور بودند که روش های جزء نگر، درک جامعی 

ایجاد نمی کند.

 فعالیت3ـ13   
بسیاری از افراد در فضای مجازی، خود را با عکس نیمرخ شان )پروفایلشان( به دیگران 

معرفی می کنند. به نظر شما کدام شکل زیر موفق تر است؟ چرا؟ 
1  تصویری تمام قد و کامل از خود؛ 

٢  تصویری از نمای بسیار نزدیک یا نیمی از صورت خود .

روان شناسان پیرو مکتب گشتالت اعتقاد داشتند »کل بیشتر از مجموع اجزا است.« از نظر 
آنها کل، عالوه بر مجموع اجزا، شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست 

نمی آید.
روان شناسان پیرو مکتب گشتالت سعی کردند با استفاده از برخی اصول ساده منظور خود را 
تبیین کنند. یکی از مهم ترین این اصول، اصل شکل و زمینه است. منظور از این اصل این است 

که ادراک ما از یک شکل، تحت تأثیر زمینه های مختلف، تغییر می کند.
 A بدون توجه به B به شکل پایین توجه کنید. همچنان که می بینیم در این شکل حرف
و C عدد سیزده خوانده می شود. در حالی که همین عدد وقتی با حروف A و C می آید حرف 
B خوانده می شود. همچنین دو دایره نارنجی وسط دایره های مخلتف، علیرغم اندازه یکسان 

به صورت متفاوت ادراک می شوند.

ادراک یک شکل، تحت تأثیر زمینه آن شکل است.

12                 14
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برخی اصول دیگر روان شناسی گشتالت به قرار زیر است:

استمرار: ما گرایش داریم اشکال را به صورت 
متصل و پیوسته ببینیم، نه منقطع و غیرپیوسته.

بده  ادامه  را  تصویر  این  بگوییم  فرد  به  اگر 
همین گونه ادامه خواهد داد.

را  ناقص  اشیای  داریم  تمایل  ما  تقارب: 
به صورت کامل ببینیم.

مطرح  گشتالت  روان شناسان  که  است  چیزی  آن  از  فراتر  بسیار  ادراک  از  امروزی  دانش 
کردند. شواهد تجربی جدید نشان می دهد که، عالوه بر ویژگی های حسی، ادراک به شدت از 
نوع پردازش افراد اثر می پذیرد. مفهوم پردازش ادراکی و مفهومی درس اول را به خاطر آورید. 
فرض کنید یک فرد نوآموز زبان فارسی و یک فرد مسلط به زبان فارسی، متن داخل شکل 

صفحه بعد را می خوانند.

مجاورت: وقتی چند شیء در کنار یکدیگر باشند ما آنها را به صورت یک گروه ادراک می کنیم.

بر  را  اشیا  داریم  تمایل  معموالً  ما  مشابهت: 
اساس شباهت آنها در یک مقوله طبقه بندی کنیم.

همچنان که در شکل روبه رو  می بینیم ما در 
این شکل، ٤ خط جداگانه ادراک نمی کنیم، بلکه 

می گوییم یک خط دوتایی و دو خط یکی.
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ادراک تحت تأثیر نوع پردازش است.

 
من

شمال ایران را

     را دوست  دارم

واژه »را« به وسیله فرد نوآموز دوبار خوانده می شود. در حالی که فرد مسلط به زبان فارسی آن 
را یک بار می خواند. فرد اول دارای پردازش ادراکی و فرد دوم دارای پردازش مفهومی است. 
شما هم می توانید این آزمایش را روی یک بزرگسال و یک دانش آموز پایه اول یا دوم ابتدایی 

اجرا کنید. نتایج آن جالب توجه خواهد بود.
به واسطۀ ادراک، محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی معنادار تبدیل می شود. ما 
این اطالعات را در مخزنی به نام حافظه نگهداری می کنیم. در درس بعد با موضوع حافظه و 

مهم ترین علل فراموشی آشنا خواهید شد.
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با توجه به آنچه از این درس فراگرفتم می خواهم مشکالت مربوط به توجه را 
کاهش دهم. 

 ....................................................... در این راستا باید این کارها را انجام دهم :

 ...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................
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جمع بندی درس
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  واژگان اصلی

علم ، مسئله ، فرضیه ، قانون ، نظریه ، سطح صوری و تجربی ، روش علمی ، 
متغیر، تعریف عملیاتی ، تکرارپذیری ، رفتار ، شناخت ، پردازش ادراکی ، پردازش 

مفهومی ، دستگاه    عصبی، مشاهده ، مصاحبه ، پرسش نامه ، آزمون.


