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أو تسػػػػػمط بعػػػػػض األفكػػػػػار القيريػػػػػة الوسواسػػػػػية عميػػػػػو إلػػػػػى غيػػػػػر ذلػػػػػؾ. وقػػػػػد يرجػػػػػع التشػػػػػتت إلػػػػػى 
عوامػػػػػػػؿ اجتماعيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ التصػػػػػػػدع األسػػػػػػػري والشػػػػػػػقاؽ العػػػػػػػائمي بحيػػػػػػػث ينشػػػػػػػ ؿ الطالػػػػػػػب عػػػػػػػف 

يػػػػة مثػػػػؿ سػػػػوء التيويػػػػة وارتفػػػػاع درجػػػػة الحػػػػرارة أو التييػػػػؤ لمػػػػدروس. وقػػػػد يرجػػػػع إلػػػػى عوامػػػػؿ فيزيق
 البرودة أو زيادة الرطوبة أو الضوضاء.

  Perception دراك:ا 

الثالثة التي تبدأ بعد االنتباه ليقـو الفرد بتحميؿ المثيرات وترميزىا وتفسيرىا في ذاكرة  العممية ىو
معرفتنا لما حولنا أو في داخمنا  التي تتـ بيا الفرد حتى تظير االستجابة، فاإلدراؾ ىي العممية
مامي ىو أف ىذا الشخص الماثؿ أ ؾر دأف أمف موضوعات وت يرات عف طريؽ الحواس، ك

سمعو ىو صوت سيارة أف الصوت الذي ا  راه ىو حصاف، و أف ىذا الحيواف الذي ا  صديؽ لي، و 
مف  مس مى وجو لمحو عأف التعبير الذي ا  مقبمة، واف ىذه الرائحة التي اشميا ىي رائحة طعاـ، و 

  ف عضمة معينة في ساقي في حالة تشنج.ا  شخاص ىو تعبير غضب، و األ

عممية عقمية تتضمف التأثير عمى األعضاء الحسية بمؤثرات معينة ويقـو  ىو اإلدراؾ تعريؼ 
الفرد بإعطاء تفسير وتحديد ليذه المؤثرات في شكؿ رموز أو معاني بما يسيؿ عميو تفاعمو مع 

 .بيئتو

  اإلدراؾأنواع *

إلدراؾ الحسي  ىو إدراؾ األشياء واألحداث واقعيًا وبشكؿ مباشر ومنفرد عف مثيمتيا ا -2
مثاؿ  مشاىدة مدرسة بشكؿ مباشر. مثاؿ  االستماع لصوت . واألحداثمف األشياء 

 ر.السيارة بشكؿ مباشر. مثاؿ اخر  شـ رائحة عطر بشكؿ مباش
براتنا بصنؼ معيف مف األشياء تشترؾ دراؾ العقمي  ىو إدراؾ األشياء نتيجة لخاإل -1

  .وحداتو في بعض الصفات وتختمؼ في صفات أخر 
 .السياراتخر  سيارة ونقصد بذلؾ جميع آمثاؿ  مدرسة ونقصد بذلؾ جميع المدارس. مثاؿ 

 :اكالتطبيقات التربوية لإلدر 

دريب الطالب عمى اإلدراؾ السميـ وذلؾ عف طريؽ تنمية الحواس ومراعاة الفروؽ ت -2
 ة.الفردية في الحواس المختمف

 .اؾأف تكوف المادة المقدمة لمطالب تتميز بالسيولة والوضوح حتى تتـ عممية اإلدر  -1
 .اؾتسيؿ عممية اإلدر  ياستخداـ الوسائؿ لك -3
 .ئةربط الموضوع بأمثمة مباشرة مف البي -4
 .اؾربط الخبرة السابقة بالخبرة الجديدة حتى تتـ عممية اإلدر  -5
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 :دراكي وانين التنظيم ا 

ىي القوانيف التي تنتظـ بمقتضاىا التنبييات الحسية في وحدات أو صيغ مستقمة بارزة، بفضؿ 
 ا ىميأعوامؿ موضوعية، ومف 

مبدأ الشكؿ والخمفية  يعد ىذا المبدأ األساسي لعممية اإلدراؾ فاألشياء ال توجد في فراغ  -2
نما تقع ضمف نطاؽ حسي وىذا النطاؽ ىو ما يسمى بالمجاؿ  الذي يتألؼ مف الشكؿ وا 

ىو الجزء الياـ السائد والموحد الذي يحتؿ االنتباه أما الذي يقع عميو الشكؿ فيسمى 
األرضية وىي مجموعة األجزاء التي تحيط بالشكؿ وتعمؿ كخمفية متناسقة يبرز عمييا 

 الشكؿ.
درؾ تمبدأ التشابو  إف األشياء التي تشترؾ بخصائص معينة مثؿ الموف والشكؿ والحجـ  -1

. فعممية تخزيف المعمومات واسترجاعيا مف الذاكرة ينطوي عمى عممية كصيغ مستقمة
 اإلفادة مف التشابو.

 
 

 تميؿ إلى االكتماؿ في إدراكنا.شكاؿ الناقصة األو  التنبيياتاالغالؽ   مبدأ -3

 
في المكاف أو الزماف  بعضيا مف بعض التقارب  تبدوا التنبييات الحسية المتقاربة مبدأ -4

 .يؿ إلى إدراكيا عمى أنيا تنتمي إلى المجموعة نفسيانم

 
 الدافعية:المبحث الثالث: 

 :ظريات ونماذج الدافعيةن

 ا بعض إمكانية تصنيؼ نظريات ونماذج الدافعية إلى مجوعتيػف رئيستيػف ىمالير  
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 أّوال: نظرينات الحاجنات: 

نساف وتستثير حماسو ونشاطو وىي وتتناوؿ أساسا ماىية ونوع الحاجات والدوافع التي تحّرؾ اإل
 تحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ مف الذي يدفع اإلنساف 

 ت:رينة سمنّم الحاجنانظ -1

نظرية عف دافعية اإلنسانية أسماىا بنظرية تدّرج الحاجات،  2943براىاـ ماسمو " سنة إر " نش
ف قبؿ المديريف في قامت عمى أساس مف المالحظة الواعية والمنطقية، وقد القت قبوال كبيرا م

منظمات األعماؿ آنذاؾ، ولعبت دورا أساسيا في تطوير نظرية ذات أفاؽ مقبولة في ىذا المجاؿ، 
ومازالت ىذه النظرية تدّرس حتى اآلف في الكميات والمعاىد المتخصصة ألّنيا تعد حجر أساس 

 ة.في فيـ دافعية اإلنساف وفي العمؿ، وسعيو إلشباع حاجاتو المختمف

نؼ ماسمو الحاجات اإلنسانية ضمف خمس فئات، اعتبر كؿ فئة منيا بمثابة درجة، لقد ص
ومجموع الدرجات تشكؿ سّمـ الحاجات اإلنسانية. حيث تمثؿ الدرجة األولى الحاجات التي تأخذ 
مرتبة األولوية لد  اإلنساف في عممية سعيو إلشباع حاجاتو، وبمعنى أوضح أّنو يسعى في 

ا وبعد أف تتـ عممية اإلشباع يبدأ السعي مف أجؿ إشباع الحاجات التي تشمميا البداية إلى إشباعي
  .الفئة أو الدرجة الثانية وىكذا

 :ولقد فسر ماسمو مضموف كؿ مف ىذه الدرجات عمى النحو التالي

الحاجات الفسيولوجية  وتشمؿ الحاجات التي تيتـ في المحافظة عمى النظاـ الفسيولوجي  -1
ىذه  دالجنس، الراحة... وتع التنفس، يضمف لمفرد الحياة مثؿ الطعاـ، الشراب، اإلنساني الذي

وىي في العادة تسيطر عمى باقي حاجات اإلنساف إذ لـ  ،الحاجات ىي أقو  الحاجات اإلنسانية
 .تكف مشبعة

حاجات األمف والسالمة  وتشمؿ ىذه الدرجة مجموعة مف الحاجات اإلنسانية التي توفر لو  -2
ية مف أخطار البيئة المحيطة بو. والتي تشكؿ خطرا صحيا عميو أو خطرا اقتصاديا متعمقا الحما

 .باستمرارية عممو ودخمو المادي الذي يوفر لو مستو  محددا مف المعيشة

الحاجات االجتماعية  اعتبر ماسمو اإلنساف مخموقا اجتماعيا يعيش ضمف جماعات إنسانية  -3
وكونو كذلؾ فمديو حاجات اجتماعية يسعى إلشباعيا. كالحب والصداقة واالنتماء والقبوؿ مف 

 ف.اآلخري
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حاجات تقدير الذات  تشمؿ ىذه الدرجة عمى حاجات يؤدي إشباعيا إلى شعور اإلنساف  -4
وأىميتو، ومف ىذه الحاجات االحتراـ مف قبؿ اآلخريف، المكانة، تقدير اإلنجازات مف قبؿ  بقيمتو

 ف.الجماعات التي ينتمي إلييا الفرد، االمتنا

حاجات تحقيؽ الذات  وتمثؿ الرسالة التي يسعى اإلنساف إلى تحقيقيا في حياتو، كأف يكوف  -5
أو تحقيقيا لد  الفرد بعد إشباعو لجميع  طبيبا، أو مديرا لشركة، ويأتي إشباع ىذه الحاجة

 .حاجاتو السابقة

وضح ماسمو في نظريتو أّف درجات الحاجات اإلنسانية وأولوية إشباعيا تّتسـ بطابع ألقد 
العمومية والشموؿ، حيث افترض وجودىا لد  أي فرد، كما وّضح أّف عدـ إشباع الحاجة يمعب 

ل حاحيا عمى الفرد. فكّمما كاف إشباع الحاجة ضعيفا أو دورا في تحديد مد  أىميتيا وسيطرتيا وا 
غير موجود ازدادت درجة إلحاحيا وبالتالي قوتيا وأىميتيا وسيطرتيا عمى الحاجات، وعندما 
تشبع الحاجة تفقد قوتيا وسيطرتيا، وتظير أو يحتؿ مكانيا حاجة أخر  غير مشبعة يكوف 

رجات الحاجات اإلنسانية، وبالتالي تكسب القّوة ترتيبيا ىو الثاني في الترتيب العاـ مف سّمـ د
 .الدافعة، وىكذا يحدث كّمما أشبعت حاجة لد  اإلنساف

 
 ىـر إبراىاـ ماسمو لمحاجات اإلنسانية


