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 شروط اإلدراك

ومن الشروط الواجب توافرها والالزمة للقٌام بعملٌة إدراكٌة سلٌمة ٌنعكس تؤثٌرها فً مخرجات التعلم المختلفة •
 :ٌلىما 

 .ٌدرك الفرد األشٌاء ككل، فالكل أكبر من مجموع األجزاء -   •

 الخ...ٌتزاٌد مستوى اإلدراك كلما زاد الفرق فً اللون، والسرعة، أو الحجم -  •

 .اإلدراك عملٌة نتعرف من خاللها على العالم الخارجً، ونحقق بها توافقا مع البٌبة المحٌطة -  •

 .معرفتنا للعالم الخارجً، وتوافقنا مع البٌبة، هما من نتابج اإلدراك -   •

 .الحواس هً وسٌلة االتصال بٌن المثٌرات والحوادث واألشٌاء من جهة، والعقل من جهة أخرى -   •

 .توافر الحواس السلٌمة -•

 .توافر البٌبة الغنٌة بالمثٌرات - •

 .الخبرات السابقة - •

 .شدة جاذبٌة المثٌر - •

إن السلوك الذي ٌمارسه الفرد سواء كان سلوكاً ظاهراً أو مستتراً ٌتؤثر بفهم وإدراك الفرد للظروف التً تحٌط  -•
به وما تحتوٌه من مثٌرات وٌتم ذلك التؤثٌر من خالل عملٌات إدراكٌة تنتهً بتكوٌن معان وتفسٌرات معٌنة لما 

 .تتلقاه حواس الفرد عن هذه المثٌرات



 

 :انعوامم انمؤثرة في عمهيت اإلدراك
 

ٌدرك بعضها ما أتٌح له ذلك نتٌجة مجموعة  انإن الفرد ال ٌمكن أن ٌدرك العالم المحٌط به بكل متغٌراته، وإنما ٌمكن •
 : مختلفة من العوامل منها

 :العوامل الذاتية•

أن العوامل الذاتٌة تمثل القوة النشطة التً هً محصلة قوى داخلٌة وقوى خارجٌة، ( 1996)ٌرى فراج المطٌرى •
 .وتكون وراء كل ما ٌفعله الفرد، وٌمكن القول بشكل عام أن الفرد األكثر دافعٌة أفضل إدراكاً 

 :ٌلىومن تلك العوامل التً ترتبط بالجوانب الذاتٌة للفرد ما •

 .حاجات الفرد  - •

 .الذهنً للفرد التهٌوء - •

 .القٌم التً ٌإمن بها الفرد- •

 .االنفعاالت النفسٌة واالجتماعٌة -•

 .العواطف والمٌول -•

 :ومن تلك العوامل الداخلٌة ذات التؤثٌر فً عملٌة اإلدراك•

 :عامل االنتباه. 1•

وهو تركٌز العقل أو الشعور حول موضوع معٌن، فاالنتباه شرط أساسً لإلدراك، فكلما كان المنتبه أكثر ٌقظة •
 وشموالً كان



 عامم انتوقع. 2

 

فؤنت عندما تقف تنتظر صدٌقك فً الطرٌق وتنظر . فنحن ندرك األشٌاء كما نتوقع أن تكون علٌه، ال كما هً فً ذاتها•
 .قادماً من بٌن مبات القادمٌن، فاإلدراك ٌتؤثر بالتوقع أو التهٌإ أو االستعداد العقلً للشخص المدرك " تراه " إلى المارة

 :الخبرة السابقة للفرد وتعلمه. 3•

لنفسً وٌدرك عالم النبات فً الغابة غٌر ما ٌدركه عالم الحٌوان  اإن الفلكً ٌدرك فً السماء ما ال ٌدركه المتخصص •
 .فكل منا ٌدرك ما حوله وفق تعلمه والخبرات السابقة التً مر بها

 :االنفعال والحالة المزاجية. 4•

تإثر الحالة االنفعالٌة للفرد على إدراك ما حوله من أشٌاء، فالشخص فً حالة االنفعال ٌدرك األشٌاء على غٌر •
حقٌقتها، فالغضبان ٌرى من عٌوب خصمه ما ال ٌراه فً حالة هدوبه، فمثالً الشخص الخابف ٌدرك فً حفٌف 

 .األشجار وقع أقدام، وفً األحجار صور شبح ٌتحرك

 :صحة الفرد النفسية. 5•

 .فالصحة النفسٌة تإدي إلى دقة إدراك الواقع وسالمة الحكم علٌه، وبالت كفاءة التعامل معه•

 :الحالة النفسية الراهنة. 6•

وهً الوجهة الذهنٌة، حٌث ٌكون الفرد مهٌؤ إلدراك ما ٌتفق وحالته النفسٌة، فمثالً لو كنت منتظر مجًء شخص ما، •
والرجل المرٌض ٌدرك فً كوب الماء المقدم له الدواء، . خٌل إلٌك أن ما تسمعه هو وقع أقدامه أو طرقه على الباب

 .والحزٌن ٌدرك العالم ومن فٌه ملًء بالحزن والكآبة

 



 :انميول وانعواطف واالتجاهاث وانقيم وانحاجاث. 7

 

وٌبدو ذلك واضحاً فً التعصب لنادي . إننا ال نرى فً األشٌاء عادة إال ما ٌتفق ومٌولنا واتجاهاتنا وقٌمنا وحاجاتنا النفسٌة•
 .معٌن عند مشاهدة مباراة كرة القدم مثالً 

 :البيئة الثقافية واالجتماعية. 8•

فإذا رأى شخصان أحدهما من أوروبا واآلخر من أفرٌقٌا صورة لجبل . ٌختلف إدراك األشخاص باختالف ثقافتهم وبٌبتهم•
 .مغطى بالثلوج، فقد ٌرى األول فٌها حركة ونشاط وتزحلق على الجلٌد، بٌنما ٌرى الثانً شٌباً بارداً جامداً ال حٌاة فٌه

 :ميكانيزمات الدفاع. 9•

ففً التبرٌر ٌقدم . فهً تجعلنا نعمً عن عٌوبنا ودوافعنا ومقاصدنا السٌبة. مٌكانٌزمات الدفاع تفسد إدراكنا للواقع وألنفسنا•
  وفً اإلسقاط ٌرمً الفرد غٌره بما فٌه من عٌوب. الفرد أسباباً تبدو للعقل منطقٌة ولكنها لٌست كذلك

 :اإليحاء. 10•

فمن التجارب التً قام بها أحد األساتذة بٌن طلبته أن أحضر زجاجة مغلقة وأخبرهم أن . ٌإدي اإلٌحاء إلى الخطؤ فً اإلدراك•
وطلب ممن ٌبدأ فً شم هذه الرابحة أن ٌرفع إصبعه فرفع عدد من الطلبة أصابعهم  ولم ٌكن بهذه الزجاجة . بها عطراً قوٌاً 

 .وكثٌراً ما ٌستغل هواة األلعاب السحرٌة اإلٌحاء لجعل الناس ٌرون ما ٌرغبون لهم رإٌته. سوى ماء

مما سبق ٌتضح أن الجوانب المختلفة من شخصٌة الفرد خبراته، ومٌوله، واتجاهاته، وقٌمه، وتوقعاته، ومعتقداته، ودوافعه، •
  تإثر فً استجاباته اإلدراكٌة وذلك من ناحٌتٌن –وحاجاته 

 .أنها توجه اإلدراك وجهات معٌنة دون غٌرها، أي تحدد موضوع اإلدراك. 1•

أي أنها تإثر فً تؤوٌله وتإدي إلى تحرٌفه، فقد ٌدرك الفرد االبتسامة سخرٌة ولٌس . تكٌف شكل المدرك الحسً ومعناه. 2•
 تحٌة



 انعوامم انخارجيت
 

أن المقصود بالعوامل الخارجٌة والتً تإثر فً اإلدراك على أنها ( 1997)وٌشٌر عبد الرحمن العٌسوي •

تلك العوامل التً تتمٌز بها موضوعات العالم الخارجً نفسه أي الشكل أو اللون الذي تتخذه هذه 

.  لك أنها عوامل مستقلة عن تفكٌر اإلنسان المدرك وعن اتجاهاته ومٌوله وذكابه ذالموضوعات ومعنى 
 :التً تتحدد فً كل من" مبادئ التنظٌم اإلدراكً  " وكذلك " قوانٌن اإلدراك " وٌطلق علٌها

 :الكل أكبر من مجموع أجزائه: أوالا •

فً االهتمام بدراسة وقوانٌن اإلدراك، وتوصلت إلى قانونه األساسً  الجشطلتٌعود الفضل إلى مدرسة •

وهما مإلفتان من نفس ( أب)، (باب)فؤنت حٌن تقرأ كلمتً . وهو أن الكل أكبر من مجموع أجزابه

الحروف فإنك ال تدركهما كحروف منفصلة وإنما كوحدات كلٌة، وعلى هذا األساس أمكن التوصل إلى 
 .(ت.بفإاد أبوحطب، عبد الحلٌم محمود السٌد، )القوانٌن والعوامل األخرى لإلدراك 

 :عوامل التجميع اإلدراكي: ثانياا •

 " على هذه العوامل اسم الجشطالتوهً عوامل موضوعٌة تإدي إلى تجمعات معٌنة، ولقد أطلقت مدرسة •
، عبد 19٨2، الملٌجًحلمً . ))اإلدراكً)؛ ألنها تتصل بعناصر الموقف  " عوامل تنظٌم المجال اإلدراكً

   التالىوتتحدد على النحو (. 1997الرحمن العٌسوي، 

 



 
 انتقارب

 
ومإداه أن األشٌاء المتقاربة فً المكان أو الزمان ٌسهل إدراكها كصٌغة متكاملة من شكل وأرضٌة، فالنقط •

 .المرسومة كل زوج على حدة ندرك كل زوج منها كوحدة وال ندركها نقطة نقطة

فؤنت . فالعناصر القرٌبة من بعضها تدرك على أنها تنتمً إلى شكل واحد وتإلف نمطاً إدراكٌاً متمٌزاً   •

 .  تدرك كراسً حجرة الجلوس كوحدة متكاملة بعكس الحال لو كان كل كرسً منها فً حجرة مستقلة

 Similarity:  التشابه. 2•

العناصر المتشابهة من حٌث اللون أو الشكل، أو الحجم، أو السرعة، أو الشدة، أو اتجاه الحركة، أو النوع، •
 .تمٌل إلى التجمع فً وحدة أو نموذج أكثر من العناصر غٌر المتشابهة

 .فنحن ندرك صفوفاً من النقط والدوابر المظللة وصفوفاً أخرى من الدوابر البٌضاء•

  :Symmetry االنتظام أو التماثل. 3•

عناصر الرإٌة التً تتكون من أشكال منظمة وبسٌطة ومتوازنة ترى وكؤنها تنتمً لبعضها، فمعظم الناس •
 .ٌقرروا مشاهدة مربعٌن متداخلٌن أكثر من أنه شكلٌن غٌر منظمٌن ومثلث

 



 Continuity :االتصال أو االستمرار .4•

فً أي موقف إدراكً نمٌل إلى إدراك التنظٌمات التً تتماسك أجزاإها بؤكبر قدر من االستمرار أو •

االتصال، ولذلك فإن عناصر الرإٌة التً تسمح للخطوط والمنحنٌات أو الحركات باالستمرار فً االتجاه 
 .المستقر نمٌل إلى تجمٌعها مع بعضها

  Closure: اإلكمال أو اإلغالق. 5•

تتمثل عملٌة اإلغالق فً اإلدراك بملء الثغرات وسد الفجوات فً الموقف ألتنبٌهً لكً تجعل منه شٌباً له •
 .معنى، فالمفردات التً تكون نمطاً متكامالً مغلقاً ٌنظر إلٌها كوحدة واحدة

واألشٌاء غٌر الكاملة عادة تكتمل وترى وكؤنها كاملة، وهذه النزعة تسمى اإلغالق، فالمخ ٌمدنا •
 .بالمعلومات التً لم تكن حواسنا قد وفرتها خصوصاً إذا كان الشًء المعروض مؤلوف

 Inclusiveness: السياق أو الشمول. 6•

ٌمٌل الشخص إلى إدراك معنى المثٌر وفقاً للمثٌرات األخرى التً تسبقه أو تصاحبه أو تلحقه، وهذه •

المدركة التً ٌتحدد معناها وفقاً للسٌاق  الكٌفٌاتفالسٌاق ٌتحكم فً معظم . المثٌرات المحٌطة تسمى السٌاق

 المحٌط لها أو التنبٌهات األخرى التً سبقتها أو تصاحبها



 :مبذأ انشكم واألرضيت: ثانثا  
 

فً موقف اإلدراك عادة ما ٌوجد مثٌر أساسً له خصابص بارزة ٌسمى الشكل، ومثٌرات أخرى أقل •

فالكلمات المطبوعة على هذه الصفحة . بروزاً تسمى األرضٌة، وهً الخلفٌة التً ٌظهر علٌها هذا الشكل

هً أشكال سوداء على أرضٌة بٌضاء، واللحن الذي تعزفه آلة الكمان هو شكل على أرضٌة من األصوات 
 التً تعزفها آالت أخرى

 :وهناك خصابص تمكننا من إدراك الشكل واألرضٌة•

 .الشكل له صٌغة وله حدود فً حٌن أن األرضٌة ال صٌغة لها وال حدود. 1•

 .أن الشكل ٌقوم فوق أو ٌرتكز على األرضٌة. 2•

 .أن الشكل عادة ما ٌكون أصغر من األرضٌة. 3•

وعندما ٌتساوى حجم كل من الشكل واألرضٌة ٌختلف إدراكنا للشًء وندركه على صور متعددة أو ندركه •

على شكل ما ٌختلف عما ٌدركه اآلخرون، وٌعتبر ذلك من مإشرات الغموض اإلدراكً إذ ٌتساوى الشكل 
 .واألرضٌة فً البروز

 



 :انثباث اإلدراكي: رابعا  
 

إن وجود رجل فوق برج مرتفع ال ٌعنً انكماشه، وارتفاع الطابرة ال ٌعنً نقصان حجمها، رغم تغٌر •
 .الصورة المتكونة على الشبكٌة لدى المشاهد فً الحجم

إن الثبات اإلدراكً ٌعنً أن األشٌاء المربٌة من زواٌا مختلفة وعلى مسافات مختلفة أو تحت ظروف •
 .إضاءة متباٌنة ٌظل إدراكنا لها ثابتاً بنفس الشكل والحجم واللون

 وتفسر العدٌد من النظرٌات حدوث. وهذا الثبات ٌعطٌنا قدراً من االستقرار لعالمنا اإلدراكً•

هذا الثبات عن طرٌق استخدام اإلنسان للمعلومات المكتسبة من الخبرة، فً إكمال الصور التً تلتقطها •
 .  الشبكٌة

وثبات الشكل ٌتمثل فً تخٌلك أنه عندما تشرب فنجان الشاي فً الصباح تنظر إلى الفنجان من أحد جوانب •
المنضدة الموضوع علٌها فما شكل قمة الفنجان؟ إذا تمعنت النظر سوف تجدها بٌضاوٌة ولٌست دابرٌة 
ومع ذلك أنت تدركها على أنها دابرٌة فال ٌمكن أن تنطبع دابرٌة قمة الفنجان على الشبكٌة إال إذا كنت 

إال أننا نتذكر أنها ( هذا إحساس)تنظر إلٌه بصورة عمودٌة من أعلى أي أننا نحس أن قمة الفنجان بٌضاوٌة 
 .مستدٌرة

وهناك أٌضاً ثبات اللون، تخٌل أنك ترتدي نظارة سوداء وتقود سٌارتك بسرعة فإنك سوف ترى كل ما •
 .حولك من أناس ومنازل وطرق وأشجار بلونها الطبٌعً الذي ٌمٌز كل منها

 



 :انخذاع اإلدراكي: خامسا  
 

وٌعرف الخداع اإلدراكً على أنه  سوء تؤوٌل للمثٌرات باعتبارها تنتمً إلى عالم الواقع، فهو إدراك حسً •
 .   و الخداع اإلدراكً ظاهرة نفسٌة طبٌعٌة ٌتعرض لها معظم الناس. خاطا أو غٌر صحٌح

.  الٌر – موٌلرلطول أو المسافة والذي ٌنسب إلى مكتشفٌه ولذلك ٌسمى خداع  اومن أشهر الخداعات خداع •
خداع الشكل، وخداع تشوٌه الزواٌا، وخداع وجهة اإلدراك : وهناك العدٌد من أنواع الخداع اإلدراكً، منها

 .لألشكال الغامضة، وخداع المستحٌالت

 :من أمثلة الخداع اإلدراكً فً حٌاتنا الٌومٌة•

باتجاه معاكس، وأن أن راكب القطار وهو ٌسٌر بسرعة ٌرى األشجار من حوله هً التً تجري بسرعة . أ•
 .القطار هو الساكن

تعرض بسرعة نشاهد الفٌلم السٌنمابً بؤحداثه وأشخاصه المتحركة، وهً فً الحقٌقة صورة مجزأة . ب•
 .مناسبة

ٌرى اإلنسان بعٌنه العادٌة أن الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب كل ٌوم، وأن األرض ساكنة، بٌنما . ج•
 .ٌإكد العلم أن الشمس مستقرة نسبٌاً، وأن األرض هً المتحركة من الغرب إلى الشرق

المربٌات البعٌدة ظاهرة السراب، فهً ظاهرة طبٌعٌة تحدث فً الصحراء وقت اشتداد الحر، ترى فٌها . د•
 .كما لو كانت منعكسة عن سطح ماء

 



 تؤثر عهى االنتباه انتى انعوامم انخارجيت

 :وتتضمن العوامل الخارجٌة أٌضاً ما ٌلً•
 .الوسط الذي ٌعٌش فٌه الفرد، لذا ال بد أن ٌكون جو الصف مرٌحا ومشجعا -•
 .ٌسهل عملٌة اإلدراك( البٌبة المحٌطة بالمثٌر)وجود فرق بٌن شكل المثٌر واألرضٌة -•
 .مشاهدة جمل ٌسٌر على الطرٌق السرٌع فً مدٌنة راقٌة: مثال -•
 .من إدراك  المثٌرات غٌر المستمرة أو المتقطعة اكثرالفرد ٌمٌل إلى إدراك المثٌرات المستمرة والمنتظمة  -•
الفرد ٌمٌل إلى إدراك المثٌرات بشكل كلى بالرغم من نقصها الفٌزٌقً، فنحن نرى المربع الذي نقص منه شٌباً  -•

 (.2006محمد رٌان، )على أنه مربع كامل فً 
  :كما يتوقف اإلدراك على•
 ..…الخبرات السابقة، الحاجات والدوافع، التوقعات، الثقافة، االهتمامات، أثر الهالة: خصابص الفرد -     •
 ..حجم المثٌر، قوة وشدة المثٌر، التباٌن، التكرار، الحركة، الجدة واأللف: خصابص المثٌر  - •
فكلما ازدادت ذخٌرة الفرد من المعارف والمعلومات والمهارات والممارسات السابقة فإن : الخبرة السابقة -    •

 .ذلك ٌساعده على إدراك أفضل للمتغٌرات الالحقة
ٌتؤثر النمو اإلدراكً إلى حد كبٌر بالعوامل الوراثٌة، فالسالمة الجسدٌة والحسٌة تساعد : العوامل الوراثٌة -    •

على اإلدراك كما ٌنبغً، كما أن سالمة عمل الغدد إنما ٌنعكس بشكل كبٌر فً كفاءة العملٌات العقلٌة ولعل أهم 
 تؤثٌراتها ٌظهر فً الجانب اإلدراكً للفرد فً

 



 :نسبت انتشار صعوباث اإلدراك
 

لقد سعت العدٌد من الدراسات إلى محاولة تحدٌد نسبة انتشار صعوبات التعلم بٌن المتعلمٌن وخصوصاً •
 :األطفال فً مرحلة الطفولة المبكرة منها

-٨)طفالً ممن تتراوح أعمارهم بٌن ( ٨10)التً ضمت ( Brener, et al.,1967)وآخرون  برٌنردراسة •

سنوات تم تشخٌصهم على أنهم ذوى صعوبات تعلم، بلغت نسبة من لدٌهم صعوبات تعلم إدراكٌة ( 9
 (.6.7)حركٌة حوالً  -بصرٌة

نسبة أعداد  انإلى ( Feagans & Merriwether, 1990) ومٌرٌوٌزركما توصلت دراسة فٌجنس •

األطفال فً سن السادسة والسابعة من أعمارهم الذٌن ٌعانون من صعوبات إدراكٌة بلغ نسبتها حوالً 
 (.590)من أجمالً أعداد األطفال البالغ عددهم %( 6.9)

 :  صعوبات اإلدراك•

النمابٌة  التعلماإلدراك أو الصعوبات اإلدراكٌة موقعاً مركزٌاً أو محورٌاً بٌن صعوبات اضطرابات تحتل •

بصفة عامة واضطرابات العملٌات المعرفٌة بصفة خاصة، وترتبط اضطرابات اإلدراك ارتباطاً وثٌقاً 
 .باضطرابات االنتباه، بل تتوقف فً معظمها علٌها إن لم تكن نتٌجة لها



 تأثير صعوباث اإلدراك عهى انتعهم

به أن التعلم ال ٌحدث بصورة مفاجبة عندما ٌصل الطفل إلى العمر الزمنً خمس أو ست  المسلمومن •
سنوات، أو عند دخوله المدرسة، فخالل سنوات ما قبل المدرسة ٌنشغل األطفال منذ طفولتهم المبكرة 

بالكثٌر من األنشطة التعلٌمٌة، حٌث ٌتعلمون وربما ٌسٌطرون على العدٌد من المهارات واألنشطة قبل 
األكادٌمٌة، وٌكتسبون كمٌة هابلة من المعرفة والمعلومات، والقدرات التً تإهلهم لتعلم الكثٌر من 

 .الموضوعات األكادٌمٌة

أما فً سنوات ما قبل المدرسة ٌكتسب الطفل مهارات فً اإلدراك السمعً واإلدراك البصري، تٌسر •
انتباههم لألشٌاء، ترفع من كفاءة أنشطة وعملٌات الذاكرة والتفكٌر لدٌهم، كما تساعدهم على تعلم وفهم 

استخدام وٌرى كثٌر من الباحثٌن أن صعوبات التعلم ما هً إال نتٌجة قصور نمابً لعملٌات اإلدراك 
االكادٌمى، للتحصٌل البصري التً تإثر بشكل عكسً فً اكتساب الطفل لقدرات اإلدراك الضرورٌة 

فاألطفال ذوى اضطرابات اإلدراك البصري ٌخلطون بٌن الحروف ذات األشكال المتشابهة وكذلك الكلمات 
واألشكال الهندسٌة فً قراءتهم وكتاباتهم ومن ثم ٌفشلون فً أداء المهام المقدمة إلٌهم، كذلك الفشل فً 

واإلدراك كعملٌة . التوجه المكانً وإدراك الشكل واألرضٌة والتذكر البصري والمشكالت ذات العالقة
عقلٌة معرفٌة ٌتماٌز فً عدة أبعاد ذات تضمٌنات مختلفة ٌتعٌن تناولها لفهم صعوبات التعلم الناشبة عن 

 :االضطرابات اإلدراكٌة وهى

 اللغة•
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