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 مفهوم اإلدراك
 

النفس البشرٌة نفس معقدة التركٌب والبنٌة، وعلى الرؼم من تعدد القدرات والسمات المكونة للنفس البشرٌة إال 
 :أن علماء النفس ٌرون أنها تحتوى على ثالث متؽٌرات أو مكونات أساسٌة هً

وهو أن تدرك النفس البشرٌة الكٌنونة التً ٌناظرها سواء بشرٌة كانت أم ؼٌر بشرٌة، مادٌة كانت أم  اإلدراك،
 .معنوٌة، وذلك باألوصاؾ والصفات للحدث أٌاً كان

فال وجدان إال ٌسبقه إدراك، والوجدان إما . هو تولد شعور ما نحو هدؾ ما بعد إدراك لهذا الهدؾ و الوجدان،

حب أو كره أو حقد أو سرور وٌكون اتجاهاً إدراكٌاً فمثالً الخبر السار ونقله ٌسمى إدراكاً، والفرح 

والسرور المترتب علٌه ٌمسى وجداناً، وكذلك رإٌة الزهرة الجمٌلة ٌسمى إدراكاً والحب لهذه الزهرة 
 .ٌسمى وجداناً 

 (.999ٔصالح المؽربً، )وهو التحرك باألفعال واألقوال نتٌجة الوجدان المترتب عن اإلدراك  النزوع،

فاإلدراك هو الوسٌلة التً ٌتصل بها اإلنسان مع هذه المثٌرات الموجودة فً بٌئته، فهو ال ٌستطٌع أن ٌؤكل إال 

إذا أدرك بطرٌقة ما أن ثمة ما ٌإكل موجود فً بٌته، وال  ٌستطٌع أن ٌحافظ على حٌاته وأن ٌستمر فً 

 الوجود إال إذا أدرك وجود األخطار التً تهدد من عدم وجودها
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 مفهوم اإلدراك

فاإلدراك اإلنسانً، طرٌقة ٌستقبل وٌفسر بها اإلنسان المثٌرات التً تحٌط به، وتمر عملٌة اإلدراك بثالث 

االستقبال، والتفسٌر، االستجابة أو رد الفعل، إن إدراكنا لألشٌاء والحوادث ٌكون من خالل هٌكل : مراحل

أو بناء ٌتؤلؾ فً العادة من عاملً المكان والزمان، كما إن حاستً البصر والسمع تقدمان لنا أعقد أنواع 

الخبرة اإلدراكٌة، فالبصر هو أفضل وسٌلة من وسائل إدراكنا للمكان، وهو ٌعطٌنا أنماطاً مختلفة للشكل 

واللون فً أبعاد ثالثة، كما أنه ٌساعدنا فً إدراك الزمن بشكل جٌد، حٌث أننا عن طرٌقه  نالحظ التتابع 
 (.99ٖٔمحٌى الدٌن توق، عبد الرحمن عدس،)والحركة والتؽٌٌر 

 :المعنى اللغوي لإلدراك

 :وبالرجع إلى معجم لسان العرب

 :وفى معجم الصحاح من اللغة

مشٌَت حّتى أَْدَرْكُتُه، وِعْشت حتى أَْدَرْكُت زمانه، وأَْدَرْكُتُه ببصري، أي رأٌته، وأَْدَرَك : ٌقال. اللُحوقُ : اإلدراك
 ًَ  .الؽالُم وأْدَرَك الثمُر، أي بلػ، وربَّما قالوا أَْدَرَك الدقٌُق بمعنى َفت

َركُ  لَهم، الدَّ اللَحاق، وقد : واْسَتْدَرْكُت ما فات وَتداَرْكُتُه، بمعنًى، وَتداَرَك القوُم، أي تالحقوا، أي لحق آخرهم أوَّ

اكأَدركه، ورجل  ُمْدِرك كثٌر اإلدراك: َدرَّ  
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:المعنى النفسً لإلدراك  
 

اإلدراك هو الوسٌلة التً ٌتصل بها اإلنسان بالعالم الخارجً، وتعتبر حواسنا هً النوافذ التً نطل منها على 
 .هذا العالم الملًء بالموضوعات واألشٌاء والناس

واإلدراك فً معظمه دالة للخبرة، أي أنه سلوك متعلم ومن هنا كانت ضرورة تنمٌة اإلدراك بصورة سوٌة، 

لن ٌستطٌع أن ٌنمً استجاباته اإلدراكٌة بصورة عادٌة كما  تهملحٌث أن الذي تحدد خبرته اإلدراكٌة، أو 
 .فً حالة الذي ٌحرم من المثٌرات البٌئٌة

فؤنت عندما تكره إنساناً ال ترى سوى عٌوبه، وتفسر أي سلوك صادر عنه على فاإلدراك عملٌة سٌكولوجٌة 

أنه شر، وبالعكس عندما تحب إنساناً ترى سماته الحسنة بٌنما تفسر عٌوبه بصورة تضفً علٌها معنى آخر 

معنى ذلك أن الخرٌطة اإلدراكٌة للفرد لٌست التقاطاً فوتوؼرافٌاً للعالم الخارجً وإنما . ٌتالءم مع هذا الحب

هً بناء شخصً انتقى منه الفرد موضوعات معٌنة لتلعب الدور األكبر وأدرك هذه الموضوعات بطرٌقته 
 .الخاصة فكل إنسان مدرك هو إلى حد ما فنان ٌرسم صورة للعالم الخارجً تعبر عن نظرته للواقع
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 تابع تعرٌؾ اإلدراك

لقد عبرت اضطرابات اإلدراك عن نفسها من حٌث األهمٌة والعمومٌة من خالل التعرٌؾ الفٌدرالً لصعوبات 

التعلم لها باعتبارها واحدة من العملٌات النفسٌة األساسٌة التً تقؾ بصورة كبٌرة خلؾ صعوبات التعلم 
 .النمائٌة واألكادٌمٌة

إن اإلدراك الحسً هو الخطوة األولى فً اكتساب المعرفة، كما أنه ثانً العملٌات العقلٌة المعرفٌة التً ٌتعامل 

بها الفرد مع المثٌرات البٌئٌة لكً ٌصوؼها فً منظومة فكرٌة تعبر عن مفهوم ذي معنى ٌسهل عملٌات 
 .التوافق مع البٌئة المحٌطة بعناصرها المادٌة واالجتماعٌة

وربما تتزامن خالل عملٌات تجهٌز ومعالجة المعلومات، حٌث  تتعاقبوٌمثل اإلدراك المرحلة الثانٌة التً 

ٌعكس اإلدراك قدرة الفرد على تمٌٌز المعلومات ودالالتها، وخصائصها الرمزٌة والشكلٌة والمعانً 

المتضمنة فٌها، وكذا التمٌٌز بٌن وحدات المعلومات وعندئذ تنقل المعلومات وتختزن فً الذاكرة طوٌلة 

المدى وتصبح متاحة لالسترجاع واالستخدام الفوري ومع اكتساب المتعلم لهذه المهارات ٌصبح هذا 

المستوى من التجهٌز آلٌاً، وٌحدث بؤقل قدر من وعى المتعلم، وال ٌخضع للضبط الشعوري له، وحتى 

 تصبح هذه العملٌات آلٌة فٌما بعد
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اإلدراك بؤنه عملٌة نفسٌة تهدؾ إلى تحلٌل المثٌرات القادمة إلى المخ عن ( ٖٕٓٓ)وقد عرؾ محمود عوض هللا وآخرون 

 .طرٌق الحواس  وإعطائها معانٌها الصحٌحة

 .اإلدراك الحسً على انه تنظٌم اإلحساسات وإضفاء معنى علٌها( 98ٗٔ)وٌرى محمد نجاتً 

 اصواتااإلدراك اللؽوي على انه أدراك لمعنى ما، ولٌس إدراكا بذاته، فالطفل قد ٌبتكر ( 999ٔ)وترى إسراء السامرائً 

ومقطعات من األصوات ال معنى داللٌا لها، ثم تعبر الكلمة عن شًء ما عنده على قدر طاقته االستٌعابٌة وٌتم  تمتمات

وٌصبح بإمكان الطفل معرفة وتفهم ؼالبٌة معانً الكلمات، وربط . التالحم بٌن الكلمة الصوت والشًء المعبر عنه

أما . الصوت بالمعنى، وٌتطور اإلدراك اللؽوي بتقدم األطفال فً العمر وٌؤتً هذا التطور بعد االستعمال اللؽوي

االزدواجٌة اللؽوٌة فتعنً وجود نمطٌن لؽوٌٌن مختلفٌن فً نظامهما التركٌبً، واالزدواجٌة ٌدرس ضمن المنهج 
 .التقابلً الذي ٌعنً دراسة لؽتٌن متضادتٌن من حٌث أنظمتهما

 :وٌتضمن اإلدراك اللؽوي المكونات التالٌة

 .اإلدراك العكسً -

 .إدراك الجملة -

 .إدراك االستدالل اللفظً -

 .إدراك ترتٌب حروؾ المفردات -

 إدراك المفردات -
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 اإلدراك البصري

اإلدراك البصري على أنه عملٌة تؤوٌل وتفسٌر المثٌرات البصرٌة وإعطائها المعانً ( 998ٔ)وٌعرؾ فتحً الزٌات 

اإلدراك الذي ٌختلؾ فً معناه ومحتواة عن  جشتلطوالدالالت، وتحوٌل المثٌر البصري من صورته الخام إلى 

العناصر الداخلة فٌه، وٌتضمن اإلدراك البصري مجموعة من العملٌات الفرعٌة تعبر عن نفسها من خالل مجموعة 
 :من المهارات هً

 .Visual Discriminationالتمٌٌز البصري 

وٌعنى القدرة على التعرؾ على الحدود الممٌزة لشكل عن بقٌة األشكال المشابهة من ناحٌة الشكل، واللون، والحجم، 

 .والنمط، وإدراك أوجه الشبه واالختالؾ

 Visual Closureاإلغالق البصري 

وٌتمثل فً القدرة على التعرؾ على الصٌؽة الكلٌة لشًء ما من خالل صٌؽة جزئٌة له، أو معرفة الكل حٌنما ٌفقد جزء أو 

 .أكثر من الكل

 Visual Memoryالذاكرة البصرٌة 

وتتمثل فً القدرة على استرجاع الخبرات البصرٌة الحدٌثة، مثل استدعاء الحروؾ واألرقام واألشكال واللؽة المكتوبة 

 .والتهجً

 Perception Spatial Relationsإدراك العالقات المكانٌة 

وٌتمثل فً قدرة الفرد على إدراك وضع األشٌاء فً الفراغ حٌث ٌتعٌن على الفرد أن ٌتعرؾ على إمكانٌة تسكٌن الشًء 

  ةبة فً عالقة مكانٌة مع بقٌة األشٌاء األخرى المحٌط(  أشكال -صور -أرقام -كلمة -حرؾ)به
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  Figure Ground Discriminationالتمٌٌز بٌن الشكل واألرضٌة 

 .وٌتمثل فً قدرة الفرد على فصل أو تمٌٌز المثٌر األساسً أو الشكل من األرضٌة أو الخلفٌة المحٌطة به

اإلدراك البصري على أنه إضفاء دالله أو معنى أو تؤوٌل أو تفسٌر على ( ٖٕٓٓ)وٌعرؾ السٌد عبد الحمٌد 
 .المثٌر الحسً البصري

اإلدراك البصري على أنه القدرة على تفسٌر المثٌرات البصرٌة وإعطائها ( willos,1998) وٌلسوقد عرؾ 

 .ٌسهل إدراكه جشتلطالمعنى المناسب لها وتحوٌل المثٌر البصري الخام إلى 

اإلدراك على أنه تلك العملٌة التً من خاللها ٌتم التعرؾ على المعلومات ( 99ٙٔ)كما ٌعرؾ فتحً الزٌات 

الحسٌة وتفسٌرها، أو هو عملٌة إعطاء المثٌرات أو المنبهات أو المعلومات الحسٌة معانٌها ومدلوالتها، 

ومن ثم فاإلدراك عملٌة عقلٌة ومعرفٌة تقوم على إعطاء المعانً والدالالت والتفسٌرات للمثٌرات أو 
 .المعلومات الحسٌة

ٌختلؾ عن العناصر الحسٌة المكونة له، فالمربع ٌجب أن ٌستقبل  جشتلطوالمدرك الناتج عن عناصر حسٌة 

على أنه شكل كلى ال أربعه خطوط منفصلة، ومن ثم فاإلدراك عملٌة إثراء أو إضفاء معانً ودالالت 

وتفسٌرات للمثٌرات الحسٌة وهى مهارة متعلمة، ولذا فإن عملٌات التدرٌس وأسالٌبه تإثر تؤثٌراً كبٌراً على 
 .تٌسٌر اكتساب الطفل للمهارات اإلدراكٌة
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عملٌة اإلدراك على أنها الوسٌلة التً ٌتكٌؾ بها الكائن الحً مع البٌئة التً ( ٕٔٓٓ)كما ٌعرؾ محمد جمل 

كما أنه ( المنشآت -الحٌوانات  -األشٌاء )ٌعٌش فٌها، وال ٌتم اإلدراك إال إذا وجدت تؽٌرات بٌئٌة خارجٌة 
 (.البصر، السمع، التذوق، الشم، اإلحساس باللمس، اإلحساس الحركً )ٌتوقؾ على سالمة  الحواس 

اإلدراك على أنه عملٌة نفسٌة دقٌقة تهدؾ إلى تحلٌل وتمٌٌز المثٌرات القادمة ( ٕٕٓٓ)وٌعرؾ أحمد عاشور 

إلى المخ عن طرٌق الحواس وتفسٌرها وإعطائها مواصفاتها ومعانٌها الصحٌحة ومن ثم تنظٌمها فً البناء 
 .المعرفً لدى الفرد

التعرؾ إلى العالم الخارجً عن طرٌق المثٌرات الحسٌة المختلفة، : اإلدراك بؤنه( ٕٗٓٓ)وٌعرؾ محمد جاسم 

وهو استجابة لمثٌرات حسٌة معٌنة عندما تمر بإحدى حواسنا فً لحظة إحساس معٌنة فإنها تقودنا إلى 

إدراك ما نحسه ونفهمه ونفهم مصدره، وهناك أشٌاء تفرض وجودها علٌنا فرضاً فتجذب انتباهنا دون 
 .ؼٌرها

العملٌة المعرفٌة التً تخلع : اإلدراك بؤنه( ت.ب)وٌعرؾ كل من فإاد أبو حطب، وعبد الحلٌم محمود السٌد 

وبعبارة أخرى فاإلدراك هو الذي ٌقوم . معنى وداللة على المثٌرات التً ٌتم اإلحساس بها أو االنتباه إلٌها
 .بتفسٌر وتؤوٌل المثٌرات الحسٌة وصٌاؼتها على نحو ٌمكن فهمه
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 طبٌعة عملٌة اإلدراك

 
 الدقٌق الذهنً والربط المعنى وإكسابها الحسٌة، المثٌرات تمٌٌز من الفرد خالله من ٌتمكن مٌكانزم اإلدراك ٌعد

 علم علماء نظر وجهه من اإلدراك عملٌة وتتضمن الحسٌة، الخبرات من بالذكرٌات الراهنة للمثٌرات

 النمو وبٌن بٌنهما الربط من البد التً لإلنسان التكٌفى السلوك فً المعلومات استخالص على النفس
 .والمعلومات المعرفة اكتساب فً المحورٌة العملٌة هو اإلدراك أن القول ٌمكن ثم ومن المعرفً،

 الواقع التقاء نقطة أنه كما األخرى األنشطة تنبثق ومنه األساسٌة المعرفٌة األنشطة أكثر اإلدراك وٌعد

 تكره عندما فؤنت سٌكولوجٌة عملٌة اإلدراك أن كما متعلم، سلوك أنه أي للخبرة، دالة ٌعد أنه كما بالمعرفة،

 ترى إنساناً  تحب عندما وبالعكس شر، أنه على عنه صادر سلوك أي وتفسر عٌوبه، سوى ترى ال إنساناً 

 أن ذلك معنى .الحب هذا مع ٌتالءم آخر معنى علٌها تضفً بصورة عٌوبه تفسر بٌنما الحسنة سماته

 الفرد منه انتقى شخصً بناء هً وإنما الخارجً للعالم فوتوؼرافٌاً  التقاطاً  لٌست للفرد اإلدراكٌة الخرٌطة

 إلى هو مدرك إنسان فكل الخاصة بطرٌقته الموضوعات هذه وأدرك األكبر الدور لتلعب معٌنة موضوعات
 .(999ٔ أحمد، كامل سهٌر) للواقع نظرته عن تعبر الخارجً للعالم صورة ٌرسم فنان ما حد
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 طبٌعة اإلدراك

 :طبٌعة اإلدراك على أنه عملٌة نشطة معقدة تتحدد فً الجوانب التالٌة( 988ٔ)كما ٌحدد لندال دافٌد وؾ 

فنحن ال نستطٌع سماع األصوات . أن الحواس البشرٌة ال تستجٌب إلى كثٌر من المظاهر التً تحٌط بنا: أولا 

ذات الطبقات العالٌة التً ٌسمعها الخفاش، وال نتؤثر بالطاقة المؽناطٌسٌة والكهربائٌة مثلما ٌحدث لبعض 
 .الحشرات واألسماك والطٌور

فاإلنسان عندما ٌتعرض للمرض والتعب والملل قد ٌعتبر . ٌدرك اإلنسان أحٌاناً مثٌرات ؼٌر موجودة: ثانٌاا 
 .نفسه أدرك مثٌرات ؼٌر موجودة أصالً 

تؤثٌر التوقعات على  ٌعتمد اإلدراك البشري على التوقعات، والدوافع، والخبرات السابقة، ولكن ٌظهر :ثالثاا 
 .اإلدراك بسهولة

اإلدراك على أنه العملٌة التً من خالله ٌصبح لنا وعى ببٌئتنا باختٌار ( 99ٖٔ)كما ٌعرؾ أحمد عبد الخالق 
 .وتنظٌم وتفسٌر التؤثٌرات التً تؤتى إلى حواسنا من خالل تلك البٌئة

على أنه العملٌة التً تتٌح للوعً الذاتً أن ٌنتبه من خاللها الفرد للمثٌرات ( 99ٖٔ)كما ٌعرؾ محمد الصبوة 
 .  المحٌطة به ومن ثم ٌتحقق االتصال بالواقع، ومن ثم ٌزٌد من كفاءة الذاكرة والقدرة على التفكٌر
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 عملٌة اإلدراك تتضمن عدة مراحل

 :أن عملٌة اإلدراك تتضمن عدة مراحل أو خطوات هً( 99ٗٔ)وعند حدٌثه عن طبٌعة اإلدراك ٌرى عبد العلى الجسمانً 

 .بما هو موجود فً بٌئة الفردولٌة األالخطوة األولى تتؤلؾ من مرحلة اإلدراك المبهم، وهً المعرفة . ٔ

 .تلً المرحلة السابقة مرحلة إدراك ما هو كائن فً المجال الحسً والبصري، التً ٌؽلب علٌها الشمول. ٕ

 . مرحلة التخصص فً اإلدراك إذ ٌكون الفرد المدرك على وعً تام بما ٌرٌد إدراكه. ٖ

 .  مرحلة التحدٌد وفقاً لما هو مدرك ففً هذه المرحلة ٌتم استٌعاب المدركات البصرٌة على صورة أشٌاء موضوعٌة. ٗ

االعتٌادٌة المعروفة وتفسٌر معانً تلك المنبهات  –إن اإلدراك عملٌة تمٌٌز بٌن المنبهات التً تتؤثر بها الحواس . ٘

ولٌس اإلدراك مجرد استنساخ ما فً البٌئة من منبهات . واإلدراك هذا ٌتخلل عملٌات الحواس فٌظهر أثره فً السلوك

 .  عن طرٌق الحواس فقط، إنما هو عملٌة معقدة ٌإدٌها الدماغ تتضمن الؽربلة والتصنٌؾ والتفسٌر لطبٌعة تلك المنبهات

إلى مفهوم وطبٌعة وتعرٌؾ اإلدراك عبر مجموعة من النقاط فً محاولة لفهم اإلدراك على ( ٕٙٓٓ)وٌشٌر محمد رٌان 

 :  النحو التالً

إننا ال نستطٌع أن نفهم كٌؾ ندرك إال إذا فهمنا كٌؾ نحس، بمعنى أنه االستجابة لمثٌرات حسٌة معٌنة، فالحس ٌسبق . ٔ

 .اإلدراك

اإلدراك هو الوسٌلة التً ٌتصل بها اإلنسان بالعالم الخارجً، وحواسنا هً النوافذ التً نطل منها على هذا العالم الزاخر . ٕ
 .باألشٌاء والمواقؾ

إن اإلدراك الحسً ما هو إال استجابة كلٌة لمجموعة التنبٌهات الحسٌة الصادرة عن موضوعات العالم الخارجً، وهو . ٖ

 فً نفس الوقت استجابة تصدر عن الكائن الحً بكل ما له من ذكرٌات وخبرات واتجاهات ومٌول
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المكان، والزمان، واألشٌاء، والوقائع، والؽاٌات، واألهداؾ، : محتوى اإلدراك لدى اإلنسان وحده المدركات وهً. 

 .والمواقؾ، وانسجام اإلنسان مع نفسه ومع اآلخرٌن

الحواس هً منافذ اإلدراك وكل ما ٌدركه اإلنسان أو ٌتعلمه إنما نفذ عن طرٌق الحواس، وأن حاستً البصر والسمع . ٘

 .تقدمان لنا أعقد أنواع الخبرة اإلدراكٌة

 .اإلدراك مهم جداً لإلنسان، فاإلنسان إذا عطل إدراكه عطل إنسانٌته. ٙ

 .إن إدراكنا لألشٌاء والحوادث ٌكون من خالل هٌكل أو بناء ٌتؤلؾ فً العادة من عاملً المكان والزمان. 7

ًً ونبصره، . 8 فً عملٌة اإلدراك نحن ال نستقبل إحساسات سمعٌة وبصرٌة وشمٌة وحسٌة وحسب ولكننا نسمع صوتاَ
 .ومعنى ذلك أننا فً اإلدراك نقوم بعملٌة تفسٌر اإلحساسات، كما أننا نحدد اإلحساس ونعطٌه اسماً معٌناً 

عملٌة اإلدراك عملٌة عقلٌة وانفعالٌة وحسٌة معقدة، حٌث ٌدخل فٌها الشعور والتخٌل والتذكر، كما أنها تتؤثر بعادات . 9

 .الفرد ودوافعه، واتجاهاته، وخبراته

 .اإلدراك قدرة معرفٌة متعددة الجوانب، فاإلدراك ٌشمل أنشطة معرفٌة عدٌدة. ٓٔ

 .اإلدراك أساس لكثٌر من العملٌات العقلٌة العلٌا كالتفكٌر، والتذكر، والتخٌل، والتعلم. ٔٔ

 .اإلدراك ٌوجه السلوك وٌعدله وٌساعد الفرد على التكٌؾ للظروؾ البٌئٌة التً ٌعٌش فٌها. ٕٔ

إن التركٌز فً عملٌات اإلدراك ٌدعى االنتباه، فعملٌة االنتباه هً انتقاء، إننا دائماً نقع ( 999ٔ)كما ٌرى سهٌر كامل أحمد 

 إن أذهاننا تختار المثٌرات الهامة، تحت تؤثٌر عدد من المثٌرات ال نهاٌة لها

 .وتترك المثٌرات األخرى حتى ٌحصل علٌها تؽٌٌر ما ٌجعلها هامة، ومن ثم تجذب انتباهنا
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:وتتسم العملٌة اإلدراكٌة بمجموعة من الخصائص الممٌزة لها هً  

 

إن اإلدراك عملٌة معرفٌة بنائٌة نشطة وإٌجابٌة، وهى عملٌة تتوسط المثٌرات التً ٌستقبلها الفرد وتسجلها الحواس،  -

 .وناتج عملٌة اإلدراك

إن اإلدراك ال ٌحدث مباشرة اعتمادا على مدخالن المثٌرات، وإنما ٌحدث نتٌجة للتفاعل بٌن تؤثٌرات نمط ونوع  -

المثٌرات، والتكوٌنات الفرضٌة الداخلة والمعرفة أو البناء المعرفً والتوقعات واألحكام الذاتٌة، والعوامل الدافعٌة 

 .واالنفعالٌة

نتٌجة لتباٌن األفراد بعضهم البعض وتباٌن المواقؾ المختلفة، وكفاءة الحواس ( صعوبات اإلدراك)تحدث أخطاء اإلدراك  -

 .والعوامل المختلفة التً ٌتم من خاللها معالجتها وتجهٌزها

 :إن االضطرابات التً تصٌب الوظائؾ اإلدراكٌة تنتج بالضرورة صعوبات إدراكٌة تعبر عن نفسها من خالل -

 .صعوبات التمٌٌز بٌن المثٌرات. ٔ

 .الجشتطلىصعوبات اإلؼالق . ٕ

 .صعوبات التآزر البصري الحركً. ٖ

 .بطء اإلدراك واختالله. ٗ

 .صعوبات تنظٌم المدركات. ٘

 .الصعوبات الناشئة عن التنمٌط اإلدراكً. ٙ

إن كم وكٌؾ البنٌة المعرفٌة للفرد ورصٌده المعرفً ٌإثر تؤثٌراً بالؽاً على ناتج عملٌات تؤوٌل وتفسٌر المثٌرات . 7

 .والمدخالت، والوصول إلى دالالتها ومعانٌها

إن آٌة اختالالت وظٌفٌة تصٌب العملٌات المعرفٌة التً تعالج محتوى النشاط المعرفً ٌنتج عنها اضطرابات واختالالت . 8

 إدراكٌة
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تإثر االضطرابات اإلدراكٌة على مختلؾ االداءات المعرفٌة والمهارٌة والحركٌة، التً تبدو فً ضعؾ أو انخفاض . 9

 .فاعلٌة النشاط العقلً المعرفً التً تإثر باالنخفاض على المستوى االكادٌمى

 .إن عملٌة اإلدراك عملٌة نفسٌة تتضمن الوصول إلى المعنى من خالل الحواس. ٓٔ

 .تتكون كل حادثة إدراكٌة من عدة رسائل حسٌة وال تحدث فً معزل عن األشٌاء األخرى. ٔٔ

 .تشكل الحوادث المدركة القاعدة األساسٌة لمعرفة الفرد عن البٌئة المحٌطة به. ٕٔ 

ٌستجٌب الفرد عادة للحوادث التً تسترعً انتباهه، وٌعتمد عدد الحوادث المدركة على سعة إدراك الفرد واهتماماته . ٖٔ 

 .ورؼباته وحب االستطالع لدٌه

كما هو، وقد ٌدركه بصورة تتناسب مع وجهة نظره، أو خبراته السابقة، أو دوافعه وظروؾ  الشئقد ٌدرك الفرد . ٗٔ
 .البٌئة التً ٌعٌشها

ٌفترض أن ٌراعى فً تصمٌم المادة التعلٌمٌة أن تكون من بٌئة المتعلمٌن، ومنسجمة مع خبراتهم السابقة، ودوافعهم : لذلك

 .الحالٌة، وأن تكون متنوعة ومشوقة

 .ٌتضمن المخ عدة مناطق إدراكٌة متخصصة. ٘ٔ

ٌعتبر االنتباه مطلباً أساسٌا لإلدراك والذي ٌنعكس بصورة أساسٌة فً العدٌد من المخرجات التعلٌمٌة لعل أهمها . ٙٔ
 .التحصٌل الدراسً، وٌعود االنتباه إلى قدرة التلمٌذ على التركٌز بشكل انتقائً على المثٌرات المناسبة

ٔ7 . 



King Faisal University 
 جامعة الملك فٌصل

Deanship of E-Learning and Distance Education 

عن بعدالتعلم اإللكترونً والتعلٌم عمادة   [        ] 

 .اإلدراك هو إحدى خصائص الشخصٌة اإلنسانٌة وعملٌة من عملٌاتها ومحدد فً محددات السلوك الفردي

أن اإلدراك ٌشتمل على ما هو أكثر من اإلحساس واإلحساس هو جزء من اإلدراك، فالمثٌرات التً تحٌط . 8ٔ 

 .بنا كثٌرة وال تهم كافة الناس بنفس الدرجة

اإلدراك عملٌة مركبة تبدأ بالحواس وتمر بالتحلٌل والمقارنة والرجوع للخبرات السابقة، ثم تفسٌر المنبه، . 9ٔ
 .ثم تنظٌم المدركات ضمن مدركات الفرد

 :وهذا ٌعنً أننا" انتقاء" اإلدراك بحد ذاته هو . ٕٓ 

 .ال نحس بكل ما ٌدور حولنا :أول

 .إن ما ندركه لٌس بالضرورة مطابقا للواقع :ثانٌا

إن كل فرد منا ٌدرك نفس الموضوع بطرٌقة مختلفة عما ٌدركه اآلخر وٌتصرؾ حسب ذلك :ثالثا  
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 بحمد هللا


