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تا آخر همراه شما هستیم
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درس 3

 براساساصلشكل و زمينه،ادراكماازیكشكل،تحتتأثيرزمينههايمختلفتغييرم کند.برايمتاي:
*متاياوي:درشكلروبهرو«،حرف»Bباتوجهبهاعداد 12و،14عدد«»13خواند م شود،امادرکنارحتروفAو
،Cحرف«»Bخواند م شود(.یعن ادراكماازحرفBکهدراینتصویربهصورتشكلدركم شود،تحتتأثير
زمينههايمختلفتغييرم کند).

بهرو،اندازۀدودایر ايکهدروسطدایر هايدیگريراردارنتد،برابتراستت؛امتا
*متايدوم:درشكلرو 
دایر ايکهتوسطدایر هايبزرگتراحاطهشد است،کوچكترازدایرۀاحاطتهشتد توستطدایتر هتاي
کوچكترادراكم شود(.یعن ادراكماازدایر هايوسطکتهدرایتنتصتویربتهصتورتشتكلدرك
د،تحتتأثيرزمينههايمختلفتغييرم کند).

م شون

ادراكماازاندازۀچهارگوشهايکوچكدرتصویرروبهرونيزبراساسيتانونشتكلوزمينتهستازمان
م یابد.چهارگوشهادراینتصویر،دوبهدوباهمبرابرند؛اماچهارگوشروشتنکتهدرزمينتۀستيا 
يرارگرفته،بزرگترازچهارگوشسيا رنگ کهدرزمينۀروشنيراردارد،ادراكم شود .
*متايسوم:ادراكماازاندازۀطويدوپار خطوسطدرخطايپونزو،براساساصلشتكلوزمينته
توضيحداد م شود.دراینخطايادراک ،فاصلۀدوخطمایلبرادراكماازاندازۀدوخطوسطتأثير
م گذارد.یعن همانطورکهدرشكلسمتراستنشانداد شد است،ختطوستطدرجتای کتهدو
خطمایلبههمنزدیكترهستند،بزرگترودرجای کهدوخطمایلازهمدورترهستند،کوچكتردید
م شود .

84

کهباپيكانهايهمگراوواگرامحدودشد انتد،براستاساصتل

*متايچهارم:ادراكمتااوتماازطويدوخطمساوي
شكلوزمينهسازمانم یابد.دراینتصویر،پيكانهابهصورتزمينهودوپار ختطوستط،بتهصتورتشتكلادراك
م شوند.زمان کهجهتپيكانهاتغييرم کند،ادراكمانيزتحتتأثيريرارم گيردوتغييرم کند(.یعن درایتن
تصویر،ادراكماازطويدوپار خط،تحتتأثيرزمينههايمختلفتغييرم کند ).

*متايپنجم:اصلشكلوزمينهم تواندوارونپذیرباشد.برايمتايدرتصویرستمتراستت،هتمبختش
روشن(گوریلوشير)وهمبخشتير (درخت)رام تتوانبتهصتورتشتكلوزمينتهادراكکترد.یعنت 
زمان کهگوریلوشيررابهصورتشكلم بينيم،درختبهصورتزمينهادراكم شودوزمان کهدرخت
رابهصورتشكلم بينيم،گوریلوشيربهصورتزمينهادراكم شود.

احساس ،توجه ،ادراک

منظور از شكل و زمینه چیست؟
* شكل ،بخشي است كه ما به آن توجه ميكنیم و برجسته است ،يعني در جلوي زمینه ديده ميشود.
* زمینه ،بخشي است كه ما به آن توجه نداريم و آن را بهصورت محو و پشت شكل ميبینیم.

رابهصورتیكگرو (یكکلیكپارچه)ادراكم کنيم.برايمتاي:
 براساساصلمجاورت،ويت چندش ءدرکناریكدیگرباشند،آنها 
بهصورتچهارگرو دوخط ادراكم کنيم.یعن خطتوطنزدیتك
روبهرورا 
*متاياوي:ماشكل 
بههمرادریكگرو م بينيم .
ماصداهاينزدیكبههمرابهصورتواحدهايگاتاريمستیلم شنویم .

*متايدوم:
*متايسوم:رمزبينالملل مُرسبر اساسيانونمجاورتساختهشد است.دراینروشارتباط ،فواصل ازسكوت
هايصدارابهصورتکلمهازهمجداکنند .

راباطويهايمختلفبهکارم گيرندتاازاینطریق،گرو 

پرسشهای
چهارگزینهای

درس 3

 .533ما ادراک خود از شک های «الف»« ،ب» و «ج» را بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
تقارب  -شکل و زمینه  -مشابهت
استمرار  -شکل و زمینه  -مجاورت
تقارب  -استمرار  -مشابهت
تقارب  -استمرار  -مجاورت

ج

ب

 .534ادراک ما از شک های «الف»« ،ب» و «ج» ،بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
شکل و زمینه  -مجاورت  -مشابهت
شکل و زمینه  -مشابهت  -مجاورت
تقارب  -مجاورت  -مجاورت
تقارب  -مشابهت  -مشابهت

ب

ج

111

الف

میدهیم؟ (............................ ................................كنكاشی)

ب

ج

 .536ما ادراک خود از شک های «الف»« ،ب» و «ج» را بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
مجاورت  -تقارب  -استمرار
مشابهت  -استمرار  -شکل و زمینه
مجاورت  -استمرار  -تقارب

الف

مییابد؟ (............... ................................ ................................كنكاشی)

 .535ما ادراک خود از شک های «الف»« ،ب» و «ج» را بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
مجاورت  -مشابهت  -استمرار
مشابهت  -مجاورت  -استمرار
مجاورت  -مشابهت  -تقارب
مشابهت  -مجاورت  -تقارب

میدهیم؟ (............................ ................................كنكاشی)

ج

الف

میدهیم؟ (.......................... ................................كنكاشی)

الف

ب

مشابهت  -تقارب  -شکل و زمینه
 .537ما ادراک خود از شک های «الف»« ،ب» و «ج» را بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
مجاورت  -مشابهت  -استمرار
مشابهت  -مجاورت  -استمرار
مجاورت  -مشابهت  -تقارب
مشابهت  -مجاورت  -تقارب

ج

 .538ادراک ما از شک های «الف»« ،ب» و «ج» ،بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
مشابهت  -تقارب  -مشابهت
تقارب  -استمرار  -مجاورت
مجاورت  -تقارب  -مشابهت
تقارب  -استمرار  -مجاورت

میدهیم؟ (............................ ................................كنكاشی)

الف

ب

مییابد؟ (............... ................................ ................................كنكاشی)

ج

ب

احساس ،توجه ،ادراک

 .539ما ادراک خود از شک های «الف»« ،ب» و «ج» را بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
استمرار  -تقارب  -مجاورت
تقارب  -تقارب  -مشابهت
ج
استمرار  -استمرار  -مشابهت

الف

میدهیم؟ (............................ ................................كنكاشی)

الف

ب

تقارب  -استمرار  -مجاورت
 .541ادراک ما از شک های «الف»« ،ب» و «ج» ،بهترتیب ،براساس کدام اصول گشتالت سازمان
مشابهت  -مجاورت  -استمرار
مشابهت  -مجاورت  -تقارب
مجاورت  -مشابهت  -استمرار
مجاورت  -مشابهت  -تقارب

ج

مییابد؟ (............... ................................ ................................كنكاشی)

ب

الف
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