
1 روان شناسی یازدهم
احساس ، توجه ، ادراک:  سوم درس 

:تهیه کننده 
زهرا میرشکاری 

استان فارس ، شهرستان کوار
1396ماه آبان 
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:احساس 

: محرومیت حسی 

حواس مختلف

بینایی

شنوایی

چشایی

بویایی

المسه

.یعنی این که فرد در شرایطی قرار بگیرد که هیچ  یک از گیرنده های حسی او به وسیله محرک های بیرونی تحریک نشود 
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:محرک 

:توجه 

:احساس 

.هر چیزی که گیرنده های حسی را تحریک می کند 

. تحریک اندام های حسی موجب احساس محرک می شود 

.انتخاب محرک خاص از بین محرک های بی شمار پیرامون ما توجه نام دارد 
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:ادراک 

تعبیر و تفسیرکردن و معنی و مفهوم  سازمان دادن به محرک های توجه شده 



5 .است بقای موجود زنده حیاتی از نظر تکاملی ، احساس محرک های بیرونی برای 
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.می شود عمیق تر اگر یک موضوع را بتوان با چند حس دریافت کرد ، دریافت ما 



7
:حواس مختلف 

بینایی

شنوایی

چشایی

بویایی

المسه
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9 .است شدت محرک تحریک هر یک از گیرنده های حسی تابع 

.تحریک حواس از سوی محرک باید به میزان خاصی برسد تا آن عضو حسی تحریک شود 
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.حداقل انرژی الزم برای تحریک یک اندام حسی را آستانه مطلق گویند 

:آستانه مطلق 



11 :بینایی 

.است چشمگیرنده حس بینایی ، 

.، توانایی مشاهده جزئیات است تیزبینی

.به آن ها نگاه کنیم به طور مستقیم برای مشاهده دقیق اشیا باید 

. است کاهش تیزبینی به دلیل نور کمیکی از دالیل تصادفات رانندگی در شب 
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:شنوایی 

.است گوشگیرنده حس شنوایی  ، 

.هر چیزی که مرتعش می شود اگر ارتعاش آن به میزان مشخصی برسد ما صدای آن را می شنویم 
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:بویایی 

.است بینیگیرنده حس بویایی ، 

.انسان ها از درک اغلب بوها محروم اند چون روی دو پا می ایستند 

.  گیرنده های بویایی در انتهای حفره های بینی قرار دارند 

.بیشتر بوهای حساس شده حاصل ذرات گازی شکلی هستند که از هوا سنگین ترند 



14 :چشایی 
.است زبانگیرنده حس چشایی ، 

.برای احساس مزه هر چیزی باید آن در آب یا بزاق دهان حل شود 
.طبقه بندی می شوند ترشی ، شوری ، شیرینی و تلخی گروه اصلی 4مزه ها در 
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:المسه 

.است پوستگیرنده حس المسه ، 
.را دریافت می کنیم شکل ابعاد ، برجستگی ها ، فرورفتگی ها ، بافت و انعطاف پذیری اشیابه کمک حس المسه ، 
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. مواجه هستیم تمرکزاگر توجه دوام داشته و پایدار باشد در آن صورت با 
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:شکل گیری توجه تحت تاثیر سه عامل است 

:تحریک حسی 
.حواس ما به وسیله محرک های حسی تحریک می شوند 

:حافظه 
.حافظه ما یکی از منابع توجه است 

(:پردازش ) فرایند های فکری 
پردازش افراد و انتظارات آن ها باعث می شود تا سبک

.محرک های خاصی انتخاب شوند 
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.زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی ، تحت تاثیر ارائه پیشین همان محرک یا محرک های شبیه آن قرار می گیرد آماده سازی 
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. ، افت تمرکز است خوگیری

خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی 
.که به تدریج کم تر و کم تر به آن محرک می پردازیم 



20 ( :عوامل مانع تمرکز ) عوامل ایجاد خوگیری 

آشنایی نسبی با محرکیکنواختی و ثبات نسبی 



21 :عوامل ایجاد تمرکز  

درگیری و انگیختگی ذهنیتغییرات درونی محرک ها
:میزان انگیختگی ذهنی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد 

عوامل فیزیولوژیکی 

عوامل روان شناختی 

ایجاد هدف و اهمیت دهی به آن 



22



23

.محرک هایی که همواره مانع انتخاب هدف می شوند : عالئم انحرافی 

:ردیابی درست عالمت –1

.عالمتی که فرد باید آن را برگزیند : عالمت هدف 
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:گوش بزنگی -2

.اشاره به توانایی فرد برای یافتن محرک هدف در طول یک دوره زمانی طوالنی است 

:جستجو –3

.به یافتن محرک هدف در بین محرک های مزاحم در یک زمینه دیداری اشاره می کند 

. نامشخص است مکاننامشخص بوده و در جستجو زماندر گوش بزنگی 
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مجموعه فرایند هایی که ما از طریق آن محرک های مورد توجه را 
. بازشناسی و ساماندهی می کنیم و به آن ها معنا می بخشیم 

.می کنیم تفسیربعد از انتخاب دریافت های حسی ، آن ها را 



27

.گاهی چیزی را که وجود خارجی دارد ادراک نمی کنیم 

.گاهی نیز چیزی را ادراک می کنیم که وجود خارجی ندارد

:وجود خطاهای ادراکی نشانگر این است که 
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:نتایج خطاهای ادراکی 

.ادراک متفاوت از احساس است -1

. اگر این خطاها زیاد باشد به عنوان یک خطای شناختی وارد نظام ذهنی فرد می شود –2

:انواع خطاهای ادراکی 

.علی رغم برابر بودن طول دو خط وسط ، خط باالیی را بلندتر ادراک می کنیم ) خطای ادراکی پونزو –1

. (خط واگرا را بلند تر از خط واگرا ادراک میکنیم ) الیر –خطای ادراکی مولر –2
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.بسیاری از افراد در ادراک خود از بدنشان مشکل دارند  

.چه بسا این قبیل افراد زیبا باشند ، اما به دلیل خطای شناختی ، به طور مکرر ، جراحی مکرر می کنند 
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:مکتب گشتالت 

. از نظر آن ها کل عالوه بر مجموع اجزا شامل روابط بین اجزا هم می شود که از جمع اجزا به دست می آید 

.آن ها معتقدند کل بیشتر از مجموع اجزا است 

. است کل و هیئت به نام آلمانیگشتالت یک واژه ی 



32 :اصول روان شناسی گشتالت 

اصل شکل و زمینه 

مجاورت

مشابهت

استمرار

تقارب

تغییر ادارک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه های مختلف 

ادراک چند شی که در کنار یکدیگر هستند به صورت یک گروه

طبقه بندی اشیا بر اساس شباهت های آن ها 

دیدن اشکال به صورت متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته

کامل دیدن اشیایی که ناقص هستند
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اصل شکل و زمینه 

تغییر ادارک ما از یک شکل تحت تاثیر زمینه های مختلف 



34 مجاورت

ادراک چند شی که در کنار یکدیگر هستند به صورت یک گروه



35 مشابهت 

طبقه بندی اشیا بر اساس شباهت های آن ها 



36 استمرار

دیدن اشکال به صورت متصل و پیوسته نه منقطع و غیر پیوسته



37 تقارب

کامل دیدن اشیایی که ناقص هستند
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:نقد به مکتب گشتالت 

.دانش امروزی از ادراک بسیار ، فراتر از آن چیزی است که روان شناسان گشتالت مطرح کردند -1

شواهد تجربی جدید نشان می دهد که عالوه بر ویژگی های حسی ، ادراک به شدت از نوع –2

.پردازش افراد اثر می پذیرد 

عوامل موثر در نوع ادراک

نوع پردازش ویژگی های حسی 



39

به واسطه ی ادارک حسی ، محرک های بیرونی به اطالعات روان شناختی 

.معنادار تبدیل می شود و در حافظه آن ها را نگهداری می کنیم 


