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  perception  اإلدراك

الحسية المختلفة عن العالم الخارجي وتفسيرها  االنطباعاتاإلدراك عملية تجميع 

وتنظيمها في تنظيمات عقلية ليتم تشكيل خبرات فيها تخزن في الذاكرة بحيث نشكل نقطة 

للسلوك او النشاط يتم اللجوء اليها خالل عمليات التفاعل مع العالم الخارجي فهو  ةمرجعي

 .عملية ال شعورية ولكن نتائجها شعورية

وأن اإلنسان يمتلك استثمار عصبي كبير في تشغيل المعلومات البصرية او المرئية 

ك أيضا، في والمناطق اللحائية األخرى وكذلك الكثير من البنى اللحائية الفرعية تشتر

عملية التشغيل المرئية والمعلومات تتدفق من العينين عبر هذه البناءات اللحائية الفرعية 

 .الموجودة خلف المخ األوليةإلى منطقة الرؤية 

  perception واالدراكsensation االحساس

االحساس عملية فسيولوجية تتمثل في استقبال االثارة الحسية من العالم الخارجي 

تحويلها إلى نبضات كهروعصببة في النظام العصبي وان اإلدراك يفسر هذه النبضات 

 .ويعطي لها معنى

وبعد معرفي يرتبط  باإلحساس: عملية نفسية ذات بعد حسي يرتبط االدراك 

الحسية تعتمد على الخبرات المخزونة في  االنطباعاتن بالتفكير والتذكر من جهة وا

الذاكرة فعندما نقول )هذه وردة حمراء( فإن هذا التفسير جاء اعتمادها على خبرات 

  .مخزنة سابقا ومرتبطة باللون والشكل

وهكذا يمكن القول ان االحساس هو الوعي او الشعور بوجود الشيء من خالل 

المجسمات الحسية في حين اإلدراك هو المعنى او التفسير الذي االثارة القادمة عبر 

 .لمثل هذه االثارة اعتمادا على الخبرة السابقة ىيعط

في الكثير من الحاالت لكن في حاالت  باإلحساسوبالرغم من ارتباط اإلدراك 

بعملية االحساس اي ال يعتمد اإلدراك على اإلحساس  لألشياءرتبط ادركنا يأخرى ال 

 .ادائم

األسماك وبعض الحشرات والطيور ال يمكن لحواسنا استقبالها ولكن  فأصوات

  .يمكن ادراكها وتشكيل صور ذهنية لها
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هو بمثابة تشكيل تصور او انطباع حسي في حين ان اإلدراك هو التفسير  فاإلحساس

او ة ياإلدراك الحسي يمر بثالث عمليات رئيس .لهذا االنطباع وإعطاء المعنى الخاص به

 .نستطيع القول ان اإلدراك الحسي االبعاد التالية

لخاليا الحسية التي تستقبل المنبهات لات الحسية: وتتمثل في االستشارة العملي .1

الخارجية. فنحن نرى ونسمع ونحس ونشم ونتذوق في أن واحد حيث يعمل نظامنا 

 .شياءاإلدراكي على تجميع هذه األشياء وترميزها مما يسهل عملية ادراك األ

يتم تشكيلها للمنبهات ال العمليات الرمزية: وتتمثل في المعاني والصور الذهنية التي  .2

يتم التعامل معها بصورتها ال الخارجية في ضوء العمليات الحسية واإلحساسات 

األولية او كما جاءت من مصادرها البيئية وإنما يتم تحويلها إلى معاني او رموز او 

 .ل الخبرة األصليةحالمعاني او الرموز مصور بحيث تحل هذه 

الشعور نحو  طبيعةالعمليات االنفعالية: يترافق االحساس بحالة انفعالية تتمثل في  .3

الفرد مشاعر  لدىعلى الخبرات السابقة فعند رؤية مشهد فقد يثير  ا  اعتماد األشياء

 او مؤلمة ةوجدانية او يثير لديه ذكريات مفرح

 الىانواع الحساسات وتقسم 

  ية خاصةنحساسية باط .1

وتقسم إلى حاسة الحركة  غددوهذا النوع نابع من استجابة األعضاء والعضالت وال

 .وحاسة االتزان

 حساسية خارجية:   .2

 (الجلد -التذوق –الشم  –السمع  –س الخارجي )البصر حوتمثل أعضاء ال

 حشوية:  ةحساسي .3

ثاوي وهي تبين حالة ببع من الجهاز العصبي السماوهذا النوع من االحساس ن

األحشاء من امتالء وفراغ وإلى زيادة او نقصان في بعض المواد الكيماوية في الدم ومن 

 .مظاهرها الجوع والعطش
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 .العوامل المؤثرة في اإلدراك الحسي وتقسم الى اوال

 العوامل الداخلية : وهي : .أ

 : المنظومة القيمية .1

بها الفرد في ادراكه للعديد من المواقف ة القيم والمعتقدات التي يؤمن يعتؤثر طب

ظة الذين يعشون في بيئة محاف فاألفرادالمعاني والتفسيرات  طبيعة  والمثيرات وفي

الذين  متشددة يفسرون الحوادث والمثيرات بطرق مختلفة عن تلك التي يقدمها االخرون

 ينشئون في بيئات متحررة .

 :الميول واالتجاهات الشخصية .2

د في اتجاهه وميوله يفسر االشياء ويدركها بطريقة مختلفة عن فالفرد المحاي

 االخرين .

 :طبيعة التخصص او المهنة .3

مثال ادراك الفالح للحقل يختلف عن ادراك الفنان او نظرة عالم النبات الن كل 

 منهم يفسر حسب اتجاهه المهني.

 :لتوقعا .4

االدراك  يتأثرغالبا ما يتم ادراك المنبهات الحسية كما هي في الواقع حيث 

و في الغالب . فلو توقع الفرد حدوث شيء فهالذاتية لدى الفردبالجوانب النفسية والعوامل 

 نها مؤشر لحدوث الشيء ذاته .يفسر أي حوادث تقع بأ

 المثيرات والمواقف المآلوفة : .5

ته او الشارع الذي يسكن فيه تحديد وتمييز محتويات بيى الفرد غالبا ما يسهل عل

 التي خبرها ألول مرة .تلك  المألوفة له او راسهل من االماكن االخرى غي

 مستوى الدافعية : .6

اعتمادا على  المثيراتغالبا ما يسعى االفراد الى تفسير الكثير من الحوادث او 

وجود دافع او حاجة لديهم فالفرد الجائع عندما يسير في الشارع يهتم بقراءة  اعالنات 

 والفتات المطاعم . 
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 :درجة االنتباه .7

 ادراكه للمثيرات أسرع وافضل .كلما كانت درجة االنتباه كبيرة عند الفرد كان 

 : الحالة األنفعالية .8

 المثيراتالحزن(تصرف االنتباه عن  ,الخوف ,الفرح ,الغضب المواقف االنفعالية )القلق,

 وتقلل التركيز 

 : االدراك الحسي تعريف

اليه عبر الحواس المختلفة  الفرد على تنظيم التنبيهات الحسية الواردة رةوهو قد

 وداللة معرفية . معنىومعالجتها ذهنيا في اطار الخبرات السابقة واعطائها 

 :العوامل الخارجية .ب

انها مستقلة عن تفكير وهي العوامل التي تتعلق بموضوعات العالم الخارجي أي 

او مبادئ التنظيم  )قوانين االدراك( ويطلق عليها اهتمامه, ميوله, االنسان, اتجاهاته

( وتركز في الفهم الكلي للمثيرات الجشطالتيةمن قانون االدراك  ت)ولقد اشتق االدراكي

 البيئية وهي:

 التقارب .1

 ابهالتش .2

 التماثل .3

 االتصال .4

 الشمول .5

 االغالق .6

 مبدأ االشتراك باالتجاه .7

 مبدأ البساطة .8

  التطبيقات التربوية

 استعمال الوسائل التعليمية )المرئية والسمعية( .1

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد واثارة الغموض من المواضيع. .2

 االهتمام بالتعاريف, القوانين, الحروف في الكتابة بلون مغاير. .3

 المواضيع بحيث تسد حاجات وترضي دوافع الطلبة. اختيار .4


