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 االحساس

ٌعد االحساس من عملٌات التحكم التنفٌذٌة التً تمكن الكائن الحً وباألخص الكائن البشري 

من فهم العالم الخارجً والسٌطرة علٌه , فكل ما نخبره او نتعلمه عن العالم الخارجً 

تزودنا به الحواس المختلفة , وتعد عملٌة االحساس على غاٌة فً االهمٌة فً حٌاة الكائن 

البشري وبدونها ال ٌحدث التعلم وٌصبح الدماغ عدٌم الفائدة الن االحساس ٌعتبر الوسٌلة 

االولٌة التً تزوده بالمعلومات عن العالم الخارجً . وٌمكن النظر الى االحساس على انه 

العملٌة الحٌوٌة التً ٌتم من خاللها استمبال المعلومات عن العالم الخارجً عبر الحواس 

 التً تمكن الفرد من الوعً بخصائص المثٌرات المختلفة .المتعددة و

وتوجد هنالن خمس حواس رئٌسٌة ٌعتمد علٌها الكائن البشري فً التفاعل مع البٌئة 

الخارجٌة وكل حاسة من هذه الحواس مسؤولة عن نمل نوع معٌن من االحساسات وتعمل 

 -وفك الٌة معٌنة , وفمٌا ٌلً عرض لهذه الحواس المختلفة :

حاسة البصر : تعد حاسة البصر من اكثر الحواس اهمٌة فً حٌاة الكائن البشري   -1

 فبواسطة هذه الحاسة ٌمكن تمٌٌز االهل واالصدلاء والتعابٌر الوجهٌة .... الخ .

حاسة السمع : ٌعتبر السمع الحاسة الثانٌة من حٌث االهمٌة اذ تتجلى اهمٌة هذه  -2

 جتماعً مع االخرٌن .الحاسة فً عملٌة االتصال والتفاعل اال

 األشٌاء صفات تمٌٌز على المختلفة الجسم أجزاء لدرة فً تتمثلحاسة اللمس وااللم :  -3

 .المهّمة هذه ٌتولّى الذي هو والجلد وسماتها,

 الحامض من الحار من المالح من الحلو الطعم تمٌٌز على المدرة هً: ذوقال حاسة -4

 . الحاّسة هذه عن المسؤول هو واللسان وغٌرها,

 والتفرٌك األشٌاء عن الصادرة الروائح تمٌٌز عن مسؤولة الحاسة هذه:  الشم حاسة -5

 . باألنف ٌبدأ المهمة هذه ٌتولى الذي والعضو بٌنها,
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 االدراك

اهتمام علماء النفس عامة لما له من  ٌعد موضوع االدران من اكثر المواضٌع التً نالت

صلة مباشرة بحٌاة الناس الٌومٌة حٌث ٌتعامل الفرد ٌومٌا من الكثٌر من المثٌرات التً 

تتطلب منه الفهم والتحلٌل واحٌانا االستجابة الفورٌة , لذلن لو تأمل عدد من االفراد لوحة 

تشكٌلٌة مرسومة بالزٌت فان من المتولع ان ٌفهم كل منهم هذه اللوحة بطرٌمة مختلفة عن 

 لن الن خبراتنا السابمة مختلفة .االخر وذ

وعملٌة االدران جزء مهم من نظام معالجة المعلومات حٌث ٌنطوي هذا النظام على 

عملٌات االحساس بالمثٌرات البٌئٌة ثم االنتباه لها ثم ادراكها لذلن فان وظٌفة االدران هً 

نتباه لها ارادٌا او ال تحلٌل وفهم المعلومات الحسٌة المادمة من البٌئة المحٌطة والتً تم اال

 ارادٌا .

 تعريف االدراك  

عملٌة معرفٌة منظمة تمكن االفراد من فهم العالم الخارجً المحٌط االدران على انه  ٌعرف

 بهم والتكٌف معه من خالل اختٌار االنماط السلوكٌة المعٌنة .

 خصائص السلوك االدراكي 

السلون االدراكً غٌر لابل للمالحظة المباشرة وال بد من االستدالل علٌه   -1

 من ردود افعال الناس او من خالل التمرٌر الذاتً اللفظً او الكتابً .

االدران ٌتبع االحساس واالنتباه زمنٌا ولد ٌعتمد االدران على حاسة واحدة   -2

 او اكثر حسب المولف .

 اعٌا .السلون االدراكً فردي ولٌس جم  -3
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 السلون االدراكً ٌتمٌز بانه فرٌد من نوعه .  -4

 االدران عملٌة مجردة النها ال تشترط وجود المثٌرات فً لحظة االدران . -5

 العوامل المؤثرة في االدراك :

التً بعضها ٌرتبط بخصائص الموالف  لألفرادهنالن عوامل تؤثر فً المدرة االدراكٌة 

ٌرتبط بالعوامل الذاتٌة الخاصة بهم وفٌما ٌلً عرض ٌتفاعلون معها فً حٌن البعض االخر 

 لمثل هذه العوامل :

ٌتأثر ادران الفرد بدرجة مالوفٌة المولف او المثٌر , حٌث عادة ما ٌتم ادران  -1

الموالف او المثٌرات المألوفة على نحو اسرع واسهل من الموالف الجدٌدة غٌر 

 ة تحوي مجموعة وجوه فمن السهل تمٌٌز وجه شخص لرٌب ضمن صور المألوفة

 . مألوفةغٌر       

ٌتأثر ادران الفرد بمدى وضوح المثٌرات وغموضها حٌث المثٌرات والموالف  -2

الواضحة ٌتم ادراكها على نحو اسرع واسهل من الموالف والمثٌرات الغامضة 

 والمبهمة .

را تفسٌر ادران الفرد بما ٌتولع ان ٌراه او ٌسمعه حٌث ٌغلب علٌه كثٌ ٌتأثرالتولع :  -3

 الموالف فً ضوء تولعاته المسبمة المرتبطة بحدوث مثٌرات معٌنة .

وء دوافعه وحاجاته , فعندما ٌرى الفرد ضادران الفرد للموالف فً  ٌتأثرالدافعٌة :  -4

ان بعض المثٌرات او الموالف ربما تعمل على اشباع مثل هذه الدوافع فعادة ما ٌوجه 

التالً ٌوثر فً طرٌمة ادراكه لها , لذلن فان انتباهه لمثل هذه الموالف وهذه ب

الشخص الجائع ٌدرن الصور الغامضة التً تعرض علٌه على انها اشٌاء ترتبط 

 بالطعام .
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الى درجة كبٌرة بالحالة  ٌتأثرالحالة االنفعالٌة والمزاجٌة : مما ال شن فٌه ان االدران  -5

من لحظات حٌاته , حٌث ال ٌكون  االنفعالٌة والمزاجٌة التً ٌعبر فٌها الفرد فً لحظة

غالبا ما وادران الفرد سلٌما فً موالف االنفعال كالغضب والخوف والملك والتوتر 

ٌكون مشوها الن حاالت االنفعال عادة ما تصرف انتباه الفرد عن هذه الموالف 

 وتوجهه نحو الحالة االنفعالٌة التً ٌمر بها .

واالتجاهات دورا هاما فً عملٌة االدران , المٌول واالتجاهات : تلعب المٌول  -6

فوجود مٌول واتجاهات اٌجابٌة نحو مولف او مثٌر معٌن من شانه ان ٌدفع الفرد الى 

 تركٌز انتباهه نحو ذلن المولف مما ٌسهل فً عملٌة ادراكه .

الخبرة السابمة : ان وجود خبرة سابمة لدى الفرد بمولف معٌن او مثٌر معٌن ٌعمل  -7

 عملٌة ادراكه على نحو افضل واسرع . على تسهٌل

التخصص او المهنة : ٌتاثر ادران الفرد لالشٌاء فً ضوء تخصصه او مهنته  -8

فالمزارع على سبٌل المثال ٌنظر الى الحمل بطرٌمة مختلفة عنها عند عالم النباتات او 

 الشخص العادي .


