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  الفصل الثاني
  يطار النظر اإل

 مفهوم اإلدراك .أ 

ِإْدر اك عل وزن أ فْاع ل   –يُْدرُِك  –كلمة اإلدراك مأخوذة من فعل ماض أ ْدر ك  
ِإفْاع ال دبعٌت بلغ وقتو والقوة اؼبدرِكة، واؼبدرِكة دبعٌت حواس اػبمس وىي  –يُاْفِعُل  –

 ولكن قليل اليومية،لفظ اإلدراك يستخدم دائما باللغة و  7مواضع طلب اإلحكام.
ىناك من يعرب اإلدراك بوجهة النظر أوفكرة  إلدراك حقيقة،منا من يعرف معٌت ا

يف ىذا  ٛ أوموقف. ولكن ىذه العربات عن اإلدراك اليتم معناىا من ناحية علمي.
خطأ يف استخدام ال جيعل القارئ البحث سيعرض الباحث عن مفهوم اإلدراك حىت 

 فهم معٌت اإلدراك حقيقيا.و 
 باالتايل من معان اإلدراك عند علماء علم النفس :و 

 ( أنو يقول أن اإلدراك ىو عملية مستعملة ٕٙٓٓ ،ؽبلري )يف سفَتين و تنكرد
 لقصد بينات ادوات اغبواس

 ( ٜٚٙٔكنًتيل وىنت)،  وىو يقول أن اإلدراك على حسب  أغلب ظن الذي
 وقت معُت. حنملو يف

 ( ٕٕٔٓسرليطو ويراوان)،  وىو يقول أن اإلدراك عملية التحويل والتفسَت
 ٜواإلختيار ونظام إخبار اغبواس.

اإلدراك ىو عملية اليت سبقتها العملية اغبسية يعٍت عملية الفرد إلستقبال 
 ٓٔ.sensoris اػبمس أو ما يسمى بالعملية اغبسية حواسالدوافع بواسطة أداة 
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عملية استقبال اؼبثَتات اػبارجية من خالل اغبواس اليت وىبها اإلدراك ىو 
  11اهلل لإلنسان، وتفسَتىا بواسطة الفرد سبهيدا لًتصبتها إىل سلوك وتصرفا.

سلوكو عن موضوع  منو سيعُتاؼبوضوع  و عن  فردال إستجاباإلدراك ىو 
  ٕٔمنظور.

حواس  نامورى اإلدراك ىو عملية لتنظيم أو لتفسَت أثرفيتَت و  زان عند ىَتي
ػبمس حبيث يعطي اؼبعٌت يف حياتو. استقبال األثر)اإلدراك( اإلجيايب سيوجو إىل ا

عملية تشكيل السلوك. وبالعكس، األثر)اإلدراك( السليب سيوجو إىل السلوك 
بل إدراك الر ْفِض. وبالرغم، اإلدراك ال يركز إىل وجو اإلجياب أو السلب فقط 

 ٖٔتغيَت السلوك.تشكيل و حبيث سيتأثر إىل ال السلوك سيحدث إىل اؼبيل
لًتكيز وغَتىا مث يفسر مِّ و لض  ليطو اإلدراك ىو القدرة لتفريق و أما عند سر 

حيدث اإلدراك عندما استقبل الفرد د اِفعاً من و  ٘ٔالدافع اؼبوجود يف الذىن. ٗٔرِّفُ عُ و 
ربدث عملية جية مث يقبض بواسطة حواس اػبمس ويدخل يف الذىن، و ار البيئة اػب

 ٙٔىذا الفهم يسمى با إلدراك.الفهم فيو، و  حُيققالتفكَت فيو مث 
اغباسة و عملية اليت سبقتها اغباسَّة. و أصحاهبا اإلدراك ىأما عند ليندى و 

 ٚٔد بواسطة حواس اػبمس.ىي عملية تقبل الدافع من الفر 
ليفسر ستعمال معرفة دُيِْلُك إلكتساب و عند ديسمتا اإلدراك ىو عملية ا

ناحية  اإلدراك ىو إحدى منمن أداة حواس اػبمس اإلنساين. و  الدافع اؼبقبول
فهم البيئة حولو ألن باإلدراك دُيكن الفرد ؼبعرفة و معريف اإلنسان ذو شأن اؼبهم، و 
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البيانات اليت نسان لقبض الظواىر واإلعالم و بدون اإلدراك الصحيال ال يستطيع اإل
 ون، بدون اإلدراك الصحيال ال يدركاؼبدرسةتدور دائما حولو. وكذالك للطالب يف 

مطالب  احملاضرلذلك و . احملاضرم أو اؼبادة الذي يُابا لُِّغُو من اإلعال ةاؼبنافع اعبيد
إىل الطالب اليعترب  احملاضرحبيث اإلعالم الذي يبلغو  ،ليفهم ظواىر اإلدراك

 ٛٔخطأً.
دث يف كل ول من كل عملية تعلم تستطيع أن ربوي اإلدراك ىو أعند دي

أىداف التعلم حقيقة ىي لتطوير اإلدراك مث حُيققو و  فرصة عمدا كان أو غَت عمٍد.
( psikomotorikالنفسي )( و Kognitifليكون اقدرات ي ظهر يف اؼبعريف )

 ٜٔالسلوكي. و 
 تنظيمالختيار و الوا اإلدراك ىو عملية التسليم (Pareekقال فاريك )

، قال وينردي . و ٕٓختبار ورد الفعل على احملفزات اغبسية أو البياناتالتفسَت واوال
سبكننا من ، و  طريقة لتنظيم احملفزاتملية داخلية مفيدة كأداة تصفية و اإلدراك ىو ع
ذبميعها يف شكل ىادف. والنتيجة منو . يتم اختيار عملية اإلدراك و مواجهة البيئة

 .ٕٔأفضل الصور للبيئة اليت سبثلها احملفزاتننا منكن أن نفهم بأ
فاختلص الباحث أن اإلدراك ىو عملية سبقتها حواس اػبمس لتفسَت 

وع أو الدافع اؼبوجودة حول بيئتو، ويكون اؼبراد باؼبوضوع يف ىذا البحث ىو اؼبوض
 مادة الفصعامية.
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 العوامل المؤثرة في اإلدراك.  .ب 

 قسم مأمون خَتان العوامل اليت تتأثر هبا اإلدراك إىل فسمُت:

 منها:الفرد نفس اخلية ىي العوامل اليت توجد يف ل الدالعوام .1
مث  ،اػبمس حواستدخل اؼبعلومات يف  .Fisiologisعلم وظائف األعضاء  .أ 

إلعطاء معٌت اىل بيئة حوؽبا.  ستكمل ؿباولةً اؼبعلومات اؼبكتسبة ستتأثر و 
 حىتإلدراك شيء لكل فرد زبتلف بعضها بعض حواس اػبمس قدرة و 

 .ما شيئعلى فيتو إلدراك ستتأثر إىل كي
إىل عدد من قوة خُيرج إلىتمام وتركيز إىل شكل  ج الفردا اإلىتمام. حيت  .ب 

موضوع. قوة لكل فرد زبتلف بعضها بعض  علىاؼبوجود  ِمْرف ق الذىنجسد و 
 فرد إىل موضوع خيتلف أيضا. اىتمامِ  حىت

يل فرد على حسب كثرة قوة أو م عالرغبة. اإلدراك على موضوع متنو  .ج 
 إلىتمام نوع من دافع أو ما يسمى بالرغبة.

من كيفية قوة إرادة الفرد  إليو ل نستطيع أن ننظرمِ ااغباجة اؼبوجهة. وىذا الع   .د 
 و.نفس   اؼبناسبة   اإلجابة   اليت ستعطيلبحث عن اؼبوضوعات أو الرسالة 

 أيِّ ح د  يستطيع عٍت إىلدرة الذاكرة تل أن اػبربة تتعلق بقوالذاكرة. يُقا اػبربة .ه 
 يف معٌت الواسع. مثَتاتالفرد أن يُذاكر اغبوادث اؼباضية ليعرف شيئا من 

ىذا اؼبزاج يدل على كيفية شعور حالة عاطفة الفرد ُتؤثر سلوكو، و اْلِمز اُج.  .و 
ن ِئٍذ ست الفرد  ذاكرة.و  bereaksi استقبال وانفعالبتأثر و ِحياْ

اإلدراك ىي نوعية من البيئة واؼبوضوعات اؼبوجودة فيها. ة بالعوامل اػبارجية اؼبتأثر  .2
كذلك ستتأثر وجهة نظر الفرد عن البيئة حولو و تلك العناصر تستطيع أن تغَت و 
اإلدراك العوامل اػبارجية اليت تتأثر ب منالفرد يف احساسها و استقباؽبا. و كيفية ب

 منها:
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بُار  اإلمكان من اؼبوضوع أو الدافع. يعس و اؼبِْقي ا .أ   تربِّ ىذا العامل عندما ك 
الشكل سيتأثر بإدراك على الفرد وضوع فس ُهل  يف فهم. وىذا اؼبعالقة 

ُيش كُِّل سُيْسه ُل لو إلىتمام إىل دوره و بالنظر إىل مقياس عن موضوع الفرد و 
 اإلدراك.

 رأكثرىا  انو أللفرد يف فهم اؼبوضوعات اليت  لُ هَّ س  األلوان من اؼبوضوعات. تُ   .ب 
 22أقل.رىا انو أمن اؼبوضوعات اليت 

 يف العوامل اؼبؤثرة باإلدراك كما تلي: فيتَت زان ىَتيوأما عند 

الرغبة، عندما كربت رغبة الفرد يف موضوع أو حادثة فكربت رغبتو يف إدراك  .أ 
 .اؼبوجودة حولو ادثةاغبوضوع أو اؼب

 ا يشعر الفرد عن أمهية اؼبوضوع أو اغبادثة فكرب اىتمامواؼبقتضيات، عندم  .ب 
 حولو. اؼبوجود اإلدراكموضوع إىل 

اؼبمارسة، عندما ديارس الفرد إىل اؼبوضوع أو اغبادثة فيتمرس الفرد يف شكل  .ج 
 اؼبوجود حولو. اؼبوضوع

 ضوع اإلدراك أو اغبادثة اؼبوجودة حولو.اؼبيل. وجود ميل الفرد يف نظر مو  .د 

 العوامل المؤثرة في اختالف اإلدراك .ج 

ع موضو  العوامل اؼبؤثرة يف اإلدراك، ولكن ىناك عنقد بُت يف السابق 
 ن أو أكثر ، وىذا اغبال يسبب بأسباب التايل:مستوي يدركو ـبتلفا الفردي

اإلىتمام. يف بعض األحيان ال يقبض الفرد كل دافع يوجود حول و مباشرة،  .ٔ
 بل ر كَّز  الفرد اىتمامو يف موضوع أو موضوعُت فقط. 

ختلف على الرغبة. الرغبة اؼبقصودة تعٍت رغبة الفرد يف الدافع، اإلدراك اؼب .ٕ
 اؼبوضوع يسبب دائما بوجود الرغبة اؼبختلفة.

                                                             
22

 Makmun Khairani, op. cit. h. 63. 
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اغباجة. حاجة الفرد تؤثر ادراك  الفرد، الرجل مثال وىو يريد أن يكون طالبا  .ٖ
اظبو أندي وصاحبو اظبو علي، و مها ديشيان معا يف اعبامعة، فإدراك أندي 

وأما علي يُْدرُِك أن حينما ينظر إىل اعبامعة ُيص وُِّر عن ِاْعتا زَّ بأن يكون طالبا، 
اعبامعة ىي كاحملاضرة  كما ىي ألن علي ليس لو اغباجة ليكون طالبا يف 

 اعبامعة.
 تصرُّف الفرد.الثقافة تؤثر على كيفية تفكَت و  الثقافة. .ٗ
ستاذىم، ظبة شخصية الفرد. مثال لكل الطلبة ؽبم اإلدراك اؼبختلف أل .٘

وِّف ولكن عند ْدرُِك أستاذه بأستاذ ـُب  اْلُمْضط رِّب يُ فالطالب اْلُمْرت ِعش و 
ىذه  ، ومناإِلْبك ار يدرك أستاذه بأستاذ ُمف رِّح اع و الشجالطالب اجملتهد و 

 23األمثلة يبُت لنا أن ظبة شخصية الفرد تؤثر إدراك الفرد ـبتلفا.

 موضوع اإلدراك .د 

وىي كل شيئ يوجد حول اإلنسان.  اؼبوضوعات اْلُمْدر ك اْت كثَتة جدا،
ا ينقسم عموملكثرة موضوعات اليت ُتدر ك. ان نفسو يعترب موضوعا إدراكيا، و اإلنسو 

إدراك . فأما إنساينإدراك غَت موضوع اإلدراك إىل قسمُت يعٍت إدراك إنساين و 
وىو كل موضوع  (self-perception/person perception)إنساين فيسمى ب
 nonsocial)بإدراك غَت إنساين فيسمى وأما اإلدراك إنسان. 

perception/things perception )إنسان يعٍت كل  وىو كل موضوع اإلدراك غَت
 24ما يوجد حول اإلنسان.
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 اصطالحامفهوم الفصحى لغة و  .ه 

العرب: "فصال: الفغصاحة: البيان، وتقل رجل فصيال  الفصاحة يف لسانلغة:  .1
 ٕ٘وغالم فصيال أي بليغ، ولسان فصيال أي طليق"

، ومنو جند أن الفصاحة ىي : طالقة و بليغة اللسان يف اؼبعجمأما يف 
 التعبَت دون أي عقدة.

  ىناك العديد من التعاريف للفصاحة نذكر منها:حا: اصطال .2

وكما عرفنا أن اللغة اؼبقصودة ىي لغة الكتابة واآلداب والشعر والفنون ولغة 
أي اللغة اعبامعة لًتاث األمة على امتدادىا اعبغريف من  ،القرآن الكرًن واغبديث

عراب الثابتة من وىي اللغة اؼبلتزمة بالقواعد اإل ،أقصى اؼبغرب العريب إىل مشرقو
 ٕٙحيث حنوىا وصرفها ومن حيث قواعد نظمها ومن حيث قواعد لفظها.

تفهمها العامة وتستعملها  اللغة الفصحى ىي اللغة اليت تتضمن ألفاظاً 
ليمة من كل شائبة خطاٍء ومن األغالط اؼبخالفة للقواعد العربية يف عبارات س

 ٕٚواضحة وتراكيب غَت معقدة تؤدي اؼبعٌت اؼبراد.
الشريفة قال لويس شيخو يف ؾبلة اؼبشرق اللغة الفصحى ىي لغتنا العربية 

 وحدىا. اليت
قال ؿبمد أسعد النادري اللغة الفصحى تتخذ من القرآن الكرًن مثلها 
األعلى، فهي اللغة اليت نُازِّل  هبا آخر الكتب السماوية على النيب العريب، ؿبمد بن 

نثره، منذ اعباىلية شعره و يو وسلم، وىي لغة األدب العريب و عبد اهلل صلى اهلل عل
اؼبعامالت الرظبية هبا اؼبؤلفات والصحف واجملالت و اليت ُتد وُِّن  اللغةحىت اليوم، و 

                                                             
 .ٕٔٔلبنان: دار الكتب العلمية(، ص. -بن منظور األنصاري، لسان العرب، )بَتوتا ٕ٘

، يونيو ٖصراع الفصحى والعامية يف اللغة العربية" ؾبلة جامعة البحر األضبر، العدد أونور سيدي ؿبمد، " ٕٙ
 .ٙٙم، ص.  ٕٕٔٓ

 .ٗٚ، ص. ٕأنطون صاغباين، "خطر جسيم أو اللغة العامية"، ؾبلة اؼبشرق، بَتوت، العدد  ٕٚ
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اغبوارات النخب اؼبثقفة يف تستخدم يف اػبطابة واحملاضرات والندوات والتعليم و و 
 28ـبتلف أرجاء الوطن العريب.

الًتاث ة الفصحى ىي لغة القران الكرًن و ميل بديع يعقوب اللغأما عند إ
اإلنتاج يف تدوين الشعر والنثر و ليت تستخدم اليوم يف اؼبعامالت و اصبلة، و  العريب

 29الفكري عامة.
 مفهوم العامية .و 

بَتىا أو ألفاظها أو الف اللغة الفصيحة بإعراهبا أو تعوالعامية ىي لغة زب
ػبلوىا من وضعها أو تنسيقها لتصحيف أو ربريف أو تقدًن أو تأخَت وقع فيها أو 

الشيوع اؼبقبول عند أصحاب اللغة الفصيحة. أو بعبارة أخصر: ىي اللغة اليت 
 ٖٓابتعدت عن اللغة الفصيحة إعرابا أو لفطا أو معٌت أو صوغا.

العامية ىي لغة ليست قائمة بذاهتا إذ ال أن اللغة  قال أنطون صاغباين
وؽبا ؽبجات يف  ،ٖٔقواعد وال تتميز عن اللغة الفصيحة إال دبا خيالطها من األغالط

اغبركات عند التكلم زبتلف باختالف البلدان شرقا وغربا وقبلة ومشاال وجبال وسهال 
 ٕٖومدنا وقرى.

أما اللغة العامية عند ؿبمد أسعد النادري ىي لغة اغبديث اليومي واليت 
يستخدمها العامة واػباصة على حدِّ سواء يف شؤون حياهتم العادية يف البيت 

 33والشارع والسوق واؼبقهى وحىت يف حرم اعبامعات.

                                                             
 .ٖٚٗؿبمد أسعد النادري، فقو اللغة مناىلو ومسائلو )بَتوت: اؼبكتبة العضرية(، ص.   ٕٛ

 .ٗٗٔإميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية وخصائصها )لبنان: دار للعلم للمليُت(، ص.   ٜٕ

 .ٛ٘، ص. ٕٜٔٔ، ديسمرب ٔيعقوب صروف، "اللغة العامية توأمة اللغة الفصحى" ؾبلة اؼبقتطف، العدد  ٖٓ

 .ٙٚص.  اؼبراجع السابق، أنطون صاغباين اليسوعي، ٖٔ

 .٘ٚص. اؼبرجع السابق،  طون صاغباين،أن ٕٖ

 س اؼبكان.نفؿبمد أسعد النادري،   ٖٖ
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أما اللغة العامية عند إميل بديع يعقوب ىي اليت تستخدم يف الشؤون 
 34العادية، و اليت جيري هبا اغبديث اليومي.

فهو مصطلال قاصر ال يعطي مفهوما موحدا ؼبختلف  ،أما مصطلال العامية
ذلك لوجود عدد كبَت من و  ،أشكال العاميات اؼبتحدثة يف كل البالد العربية

ولكن مفهوم العامية بشكل عام ىي الكالم ينطق بو  ،العاميات يف األلسنة الدارجة
 ٖ٘العامة على غَت سنن كالم العرب و تطور الزمن واؼبكان الذي يصيب اللغات.

ا قواعد وألفاظها تُفهم فاختلص الباحث أن اللغة العربية الفصحة ىي لغة ؽب
العامة وسليمة من شائبة خطأ ويتكلم هبا العريب يف الربامج الرظبية وىي لغة القرءان 

 واألحاديث والكتابة واألدب والفنون وغَتىا.

وأما اللغة العامية ىي لغة يتكلم هبا العريب يف الشوارع واألسواق واؼبقهى 
 كل بلدان العرب وال يتكلم هبا العريب وغَتىا، وليس ؽبا قواعد وألفاظها متنوعة يف

 يف الربامج الرظبية.
 هدف مادة الفصعامية )الفصحى و العامية( .ز 

يف كفائة مهارة كالمهم على  َت الطالبتستهدف ىذه اؼبادة الفصعامية لتوف
استعاب اللغة العربية الفصحى  على ارذبايل، حىت يقدرواسبيل فعايل وواقعي و 

والعامية جيدا. وتستهدف ىذه اؼبادة أيضا لتوفَت الطلبة يف مهارة الكالم بشكل 
يف  مُ لَّ ع  ليت تاُ لعصر ليست كمادة ااحملادثة أو اغبوار. مادة الفصعامية يف ىذا ا

اؼبؤسسة الرظبية كانت أم غَت الرظبية كإشراف موظف اغباج ومرشال العامل 
 36اإلندونسية.

                                                             
 نفس اؼبكان. إميل بديع يعقوب،  ٖٗ

 .ٚٙص. اؼبرجع السابق،  أونور سيدي ؿبمد،  ٖ٘

 نقال من منهج مادة الفصحى العامية.  ٖٙ
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 المفهوم اإلجرائي .ح 

وبعد أن يقارن الباحث عن العوامل  اؼبؤثرة  باإلدراك يف األعلى، اتفق 
الباحث بالعوامل اؼبؤثرة  باإلدراك عند مأمون خَتان ألهنا شاملة و متكاملة من 

َت. وبناءا على العوامل  اؼبؤثرة  باإلدراك العوامل  اؼبؤثرة  باإلدراك عند ىري زان فيت
عند مأمون خَتان تتكون مؤشرات يف إدراك الطالب على الدرس الفصعامية من 

 عشر مؤشرات وىي:

احملاضر قبل عملية تعليم الدرس الفصعامية  هاتييا ت ح مَُّس الطالب من توج .ٔ
 تبدأ.

 يعرف الطالب أىداف تعلم الدرس الفصعامية. .ٕ
 طالب رغبة مرتفعة يف تعلم الدرس الفصعامية.لل .ٖ
 حيضر الطالب يف أول وقت عملية تعليم الدرس الفصعامية. .ٗ
يهتم الطالب بكل جهد ونشاط إىل توجيهات احملاضر يف تعليم الدرس  .٘

 .الفصعامية
 حيتاج الطالب إىل الدرس الفصعامية ألهنم من قسم تعليم اللغة العربية. .ٙ
 طالب يف اتباع عملية تعليم الدرس الفصعامية.يفرح ال .ٚ
 يتحمس الطالب بكفاءة أصحاهبم يف ربدث باللغة العربية الفصحة والعامية. .ٛ
ذبذب الطالب إىل اللهجة الفصيحة من احملاضر أثناء التحدث باللغة العربية  .ٜ

 .الفصحة والعامية
لية تعليم الدرس ذبذب الطالب بطرق التعليم واالسًتاتيجيات يف عم.ٓٔ

 الفصعامية.



18 
 

 الدراسات السابقة .ط 

ليت كتبها طالب بعد ما قام الباحث دبالحظة و قراءة البحوث التكميلية ا
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم 
اإلسالمية اغبكومية رياو واؼبتقدمون فوجد الباحث البحث التكليمي الذي يتعلق 
دبوضوع البحث الذى يقوم الباحث ببحثو ىف ىذه السنة الدراسية منها ربت 

فاءة تعليم مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن يف اؼبوضوع "إدراك الطالب على ك
" ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓبكنبارو سنة دراسية  YLPIاؼبدرسة اؼبتوسطة األوىل أإلسالمية 

الذي قامت ببحثو حاظبيدا عيٍت حاس، ودل حبثها على أن إدراك الطالب على  
ىل كفاءة تعليم مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن يف احملاضرة اؼبتوسطة األو 

 بكنبارو إجيايب. YLPIأإلسالمية 
أما موضوع البحث الذى يقوم بو الباحث ىف ىذه السنة فهو "إدراك 

التعليم بكلية الًتبية و  الفصعامية ىف قسم تعليم اللغة العربية الدرسالطالب على 
 عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياو.

اظبيدا عيٍت حاس وحبث يقوم بو الذي تقوم بو حىناك الفرق بُت حبث 
ىي أن حبثها يتعلق بعالقة إدراك الطالب على كفاءة تعليم مدرس اللغة الباحث و 

العربية ىف اؼبرحلة اؼبتوسطة، و البحث الذى يقوم بو الباحث يتعلق بإدراك الطالب 
البحث العربية ىف اؼبرحلة اعبامعية. و  الفصعامية يف قسم تعليم اللغة الدرسعلى 

ذي تقوم بو  حاظبيدا عيٍت حاس  يكون موضوعو إدراك الطالب على كفاءة ال
تعليم مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن ىف اؼبرحلة اؼبتوسطة.  موضوع الباحث 

الفصعامية يف قسم تعليم اللغة العربية ىف اؼبرحلة  الدرسإدراك الطالب على 
 اعبامعية.

  


