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 المعرفً النفس وعلم اإلدران

 الحٌاتٌة الموالف فً اإلنسان ٌمارسها التً والفكرٌة العملٌة باألنشطة وحدٌثا   لدٌما   العلماء اهتم

 العدٌد المدماء للفالسفة كان حٌث الكثٌر؛ وغٌرها والتذكر واإلدران، واالنتباه، كالتفكٌر، المختلفة

 والمفكرون والفالسفة المسلمون العلماء واصل ولد العملٌة، األنشطة هذه تفسٌر فً المحاوالت من

 علوم انفصال أنّ  بالذكر الجدٌر ومن[ ٔ.]لها المفسرة النظرٌات وضع المتعالبة العصور خالل

 فً والبحث التركٌز، مجاالت فً التوسع إلى أدى الحدٌث العصر فً الفلسفٌة العلوم عن النفس

 العلم بؤنّه ٌُعّرف والذي النفسٌة، العلوم ضمن المعرفة علم بذلن لٌظهر وآلٌتها، البشرٌة المعرفة

 وكٌفٌة وتنظٌمها، توظٌفها، وطرق مستوٌاتها، بجمٌع العملٌة العملٌات سٌر آلٌة بدراسة ٌهتم الذي

 واإلدران، التذكر، بعملٌات الفرد لٌام أثناء المعلومات معالجة أسالٌب إلى باإلضافة منها، االستفادة

 ٌُعنى الذي العلم بؤنّه المعرفً النفس علم البعض عّرف ولد[ ٔ.]وغٌرها المشكالت، وحلّ  والتفكٌر،

 وترمٌزها معالجتها وطرق المختلفة المعلومات استمبال عند الفرد بها ٌموم التً العملٌة بالعملٌات

 علم فصلها التً اإلدران عملٌة العملٌات هذه أبرز ومن الحاجة، عند استرجاعها ثم ومن وتخزٌنها

 فً ظهرت عملٌة كعملٌة اإلدران تعرٌف[ ٔ.]وجوانبها أنواعها كافة بدراسة واهتم المعرفً النفس

 ما التعارٌف هذه أهم ومن عام، بشكل اإلدران لعملٌة المختلفة التعارٌف من العدٌد المفس علم

، محٌطه على الفرد تعرف خاللها من ٌتم عملٌة عملٌة هو[ ٕ:]ٌلً ًّ  استمبال طرٌك عن الخارج

 من عملٌة   هو. الذاتٌة االتجاهات حسب وتفسٌرها تؤوٌلها ثمّ  ومن بحواّسه، الخارجٌة المنبهات

 واألشٌاء، األفراد، معانً إلى والوصول بالتعرف خاللها من الفرد ٌموم التً النفسٌة العملٌات

 مستملة وحدات فً وصٌاغتها وتفسٌرها الحسٌة المثٌرات بتنظٌم دالالتها، وفهم المختلفة، والمثٌرات

 اإلنسان تساعد نفسٌة ، عملٌة   عملٌة  : فهو لإلدران الشامل التعرٌف أّما. بها الخاصة معانٌها تحمل

 تنظٌم رٌكط عن وذلن األشٌاء، ودالالت معانً إلى والوصول الخارجً، عالمه معرفة على

 واإلدران الحسً اإلدران بٌن الفرق. معنى ذات كلٌات فً وصٌاغتها لتفسٌرها الحسٌة، المثٌرات

 أهم ومن علٌهم، التعرف خالل من الحسً واإلدران العملً اإلدران بٌن الفروق تظهر العملً

 اإلدران معنى اآلتٌة النماط توضح الحسً اإلدران: ٌلً ما المواضٌع هذه تفصل التً المعلومات

 وخصائصه الحسً
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 الحسٌة للمنبهات الكلٌة االستجابات مجموعة عن عبارة   بؤنّه الحسً اإلدران ٌُعّرف[ ٗ[]ٖ:]

 الحسٌة األعصاب طرٌك عن الفرد ٌستمبلها والتً المختلفة، الخارجٌة المثٌرات عن الصادرة

ًّ  اإلدران عملٌّة تتمّ . الحسٌة األعضاء فً الموجودة  الحسٌة، األعضاء وتحفٌز الستثارة نتٌجة   الحس

 مدركات إلى الخارجٌة اإلحساسات وتفسٌر ترجمة على تعمل بحٌث اخارجٌة؛ المنبهات طرٌك عن

 الخبرات على اعتمادا   ٌكون الحسٌة االنطباعات وإدران تفسٌر أنّ  أي السابمة، الخبرات خالل من

 حسٌة   عملٌة   عملٌة   هً الحسً اإلدران عملٌة إنّ  المول ٌمكن. سابما   الذاكرة فً المخزنة والمعارف

 والوعً، واالنتباه، والتخٌل، التذكر، وعملٌات الشعور، مع تتداخل إنّها حٌث التعمٌد؛ بالغة انفعالٌة  

 ولد المادٌة، كالمنبهات باألشٌاء والشعور اإلحساس أنه على الحسً اإلدران البعض ٌرى. واللغة

 وأشكال المختلفة المعانً ٌشمل ولد الجوهرٌة، مهامها وأبرز بمسمٌاتها المادٌة األشٌاء إدران ٌشمل

 العناصر نمل أنه على اإلحساس تعرٌف الممكن من. المادٌة المثٌرات بعض تحكم التً العاللات

 إلى الحسٌة األعصاب عبر الحس أعضاء من المنبهات بإٌصال ذلن وٌكون الشعور لعملٌة األولٌة

 من ٌجعل المنبهات لهذه عامة أو ذاتٌة معان   لخلك الذهنٌة الصور إضافة أن وٌظهر الدماغ،

ًّ  اإلدران بٌن الفروق تتجلى العملً اإلدران. حسٌة إدراكٌة عملٌة اإلحساس  من والعملً الحس

ًّ  اإلدران إن[ ٘:]اآلتٌة النماط خالل من ذلن وٌظهر العملً، اإلدران مفهوم فً التوسع خالل  العمل

 من فهو والمنطك، الحٌاة كمفاهٌم العامة، الكلٌة والمعانً والحمائك، والمسلّمات، المفاهٌم، إدران هو

ًّ  اإلدران أن كما الحٌة، الكائنات بالً عن اإلنسان ٌمٌّز ما أبرز  والدماغ، العمل أعمال من هو العمل

. المادٌة المحسوسات عن والبعٌدة المجردة العاّمة المفاهٌم تكوٌن عن المسإول هو ٌعتبر والذي

 النفس كٌفٌات خالل من شرحه وتم العملً اإلدران مفهوم على الباطن الحس مسمى البعض أطلك

 طرٌك عن ذلن وٌكون الداخلٌة الوجدانٌات علٌه ٌُطلك ما أو المجردة، بالمعانً الخاصة

 على تموم عملٌة عملٌة العملً اإلدران ٌعتبر. النفس هذه أدوات من تعتبر التً المادٌة المحسوسات

 عملٌة من أساسً بشكل تنتج التً الخٌالٌة الصور من المجردة الكلٌة المعانً واستخراج استنباط

 العملٌة العملٌات من اإلدران عملٌة تعتبر اإلدران عملٌة عناصر. الحسٌة والصور الحسً اإلدران

 عملٌة سٌر فً الكبٌر األثر لها والتً والخراجٌة الداخلٌة العوامل من العدٌد بها تتداخل التً المعمدة

 وعوامل ذاتٌة داخلٌة عوامل إلى اإلدران عملٌة فً المإثرة العوامل العلماء لسم ولد اإلدران،

 مباشر بشكل اإلنسان ٌدرن: الذاكرة: أهمها ومن الداخلٌة العوامل[ ٙ:]كاآلتً وهً بٌئٌة، خارجٌة

 دائرة فً ذاكرته فً المخزنة المثٌرات أي سابك، بشكل لها تعّرض التً األشٌاء أو المثٌرات

 تكون للفرد والمؤلوفة المعروفة والمنبهات لألشٌاء اإلدران عملٌة إن آخر وبمعنى السابمة، خبراته

 أن أساسً بشكل ٌظهر: الفرد اتجاهات. جدٌدة ومنبهات وخبرات لمثٌرات إدراكه عملٌة من أسهل

 وكٌفٌة المختلفة للمثٌرات إدراكه آلٌة فً الكبٌر األثر لها ومعتمداته لهومٌو الفرد واتجاهات ثمافة

 األثر لها والتً: النفسٌة واالضطرابات العضوٌة، األمراض. الخارجً العالم موضوعات مع تفاعله

 ٌعانون الذٌن األشخاص عند السلٌم البصري اإلدران ٌتؤثر لد فمثال   اإلدران، عملٌة سٌر فً الكبٌر

 العوامل من الكثٌر هنان الخارجٌة العوامل. وغٌرها النظر وبعد األلوان عمى أمراض من

 استٌفاء مدى وممدار المثٌر، شدة ممدار أهمها ومن اإلدران، عملٌة فً تإثر التً الخارجٌة

 عوامل إلى باإلضافة اإلغالق، عامل علٌه ٌطلك ما وهو معٌن، مثٌر لظهور المطلوبة المعلومات

 .وشدته وسرعته وحجمه المثٌر بشكل التشابه
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 ساسً، فائزة. ? ٕ صفحة المعرفً، النفس علم نوري، خدٌجة ت ب أ^  المراجع 

 مٌدانٌة دراسة بذاته الوعً لمفهوم الجامعً الطالب إدران طبٌعة بضٌاف، هجٌسرة

 اللعب تؤثٌر مونٌة، شرفٌة. ? 9 صفحة ورللة، بجامعة االجتماعٌة العلوم لطلبة

 نجاتً دمحم. ? ٕٔ-ٕٓ صفحة البصري، االنتمائً االنتباه على اإلدراكً

 

. ? Page 157-158، الشروق دار: الماهرة بٌروت،، سٌنا ابن عند الحسً اإلدران(، 99ٓٔ) 

 بضٌاف، هجٌسرة ساسً، بن فائزة. ? ٖٔ-ٕٙ صفحة العملٌة، المعرفة العملٌة، الحكمة أكادٌمٌة

 . 9ٔ-ٖٔ صفحة بذاته، الوعً لمفهوم الجامعً الطالب إدران طبٌعة
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 علم من فرعً مجال هو اإلدراكً النفس علم بـ أٌضا   وٌعرف المعرفً النفس علم 

 الناس ٌموم كٌف العلم هذا ٌدرس حٌث. الداخلٌة الذهنٌة العملٌات باكتشاف ٌموم النفس،

 [ٔ.]المشكالت وحل والتحدث، التذكر، و واإلدران ، بالتفكٌر

 :هامٌن أمرٌن فً األخرى النفس علم مجاالت عن ٌختلف المعرفً النفس علم

-introspection [2 ] فاالستبطان ، اإلدراكً النفس علم فً العلمٌة األسالٌب استخدام ٌمكن

 النفس علم فً األخرى التوجهات بعض علٌه لما خالف وهذا. للبحث كؤسلوب مرفوض -عموما

 (.النفسً التحلٌل مدرسة) الفروٌدي النفس علم مثل

 الرغبة، اإلٌمان، مثل) داخلٌة ذهنٌة حاالت بوجود واضح بشكل ٌمر المعرفً النفس علم

 (.والدافع المعرفة، الفكرة،

 المعرفً النفس لعلم التجرٌبً التوجه بؤن تنص االنتمادات كانت العلم، لهذا المبكرة السنوات فً

 لد اإلدراكٌة األعصاب علم أن بٌد. الداخلٌة الذهنٌة الحاالت لوجود لبوله مع متوافك غٌر كان

 ٌعنً بما الذهنٌة، الحاالت مع مباشرة ترتبط للدماغ الفسٌولوجٌة الحاالت أن على برهانا   لدم

 .المعرفً النفس لعلم األساسً االفتراض دعم

 علم(. cognitivism اإلدراكٌة أو) المعرفٌة بمذهب تُعرف التوجه هذا تتبنى التً المدرسة

 من مزٌج استخدام ٌتم حٌث السلوكً المعرفً العالج على تؤثٌر له كان أٌضا المعرفً النفس

 .المرٌض لعالج والسلوكً المعرفً النفس علم

 

 اإلدران 

 واالحساس واللمس والتذوق والسمع والشم البصر) الجسدٌّة الحواس من كل اإلدران ٌتضمن

 هً تلن. الحواس تلن ترجمة فً المتضمنة اإلدراكٌّة العملٌّة للعملٌات باإلضافة( بالمكان

 علماء بعض بدأ. المإثرات تفسٌر طرٌك عن حولهم من العالم الناس بها ٌفهم التً الطرٌمة

 نظرٌتهم فً اإلدران على العمل Edward B. Titchener تٌتشٌنر. ب إدوارد مثل النفس

 التفكٌر اختزال محاولة مع البنائٌّة المماربة تتعامل. السٌكولوجٌا عن Structuralism البنائٌّة

 الشخص ٌستمبل كٌف لفهم البدائٌّة عناصره إلى( تسمٌته تٌتشٌنر ٌحب كما الوعً أو) البشريّ 

ا  العمل بها ٌفسر معٌنة طرق على التركٌز إلى اإلدران بشؤن الحالٌّة النظر وجهة تمٌل. ما مإثر 

 السلون على التفسٌرات تلن تإثر وكٌف الحواس من المإثرات البشريّ 
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 الخارجً العالم بواسطتها نعرف التً العملٌة العملٌة على ٌطلك مصطلح[ ٔ] الحسً اإلدران

 إدران مجرد على اإلدران ٌمتصر وال المختلفة الحسٌة المثٌرات طرٌك عن وذلن ندركه الذي

 داللة لها التً والرموز المعنى إدران ٌشمل ولكن عملٌا المدركة لألشٌاء الطبٌعة الخصائص

 تلمً، فعملٌة[ ٔ]الحواس، طرٌك عن لألشٌاء مباشرة معرفة أنه أي. الحسٌة للمثٌرات بالنسبة

 علم فً التحسس أو الحسً باإلدران ندعوه ما هً الحسٌة المعلومات وتنظٌم واختٌار وتفسٌر

 .االستعراف وعلوم النفس

 مثل التجرٌدٌة الطرق وحتى النفسانٌة إلى البٌولوجٌة من تتراوح بطرق الحسً اإلدران ٌدرس

 .العمل لفلسفة الفكرٌة التجارب

 أعضاء أحد بتنبٌه Awareness الذاتى الوعً فً تنتج التً العملٌه بوصفه اإلدران وٌعرف

[ ٕ.] لإلدران ضرورٌا شرطا لٌس ولكنه شعورٌا وعٌا ٌكون ما غالبا الوعً وهذا. الحس

 والتفكٌر الذاكره ٌزود الذي وهو بالوالع لالتصال السٌكارتري المفهوم أساس هو واإلدران

 [ٕ.] الخام بالمعطٌات واإلستدالل والتصور

 [المصدر عدل]اإلدران فً المإثرة العوامل

 :العوامل من وعٌنبن اإلدران عملٌه تتؤثر

 من بعدد وظواهر وأشخاص وموالف المثٌرات من حوله بما الفرد إدران ٌتؤثر الداخلٌه العوامل

 وفما الفرد إدران العوامل تلن توجه حٌث ذاته بالشخص المتعلمه(الذاتٌه) الداخلٌه العوامل

 [ٖ:]وهً المتغٌرات لبعض

 .واالتجاهات المٌول

 .السابمه الخبره

 [ٖ.]ورغباته الفرد حاجات

 .اإلٌحاء

 .التولع

 [ٖ.]والمزاجٌه اإلنفعالٌه الحاله

 بعدد وظواهر وأشخاص وموالف المثٌرات من حوله لما الفرد إدران ٌتؤثر الخارجٌه العوامل

 العوامل تلن توجه حٌث الخارجى بالمثٌرات المتعلمه( الموضوعٌه) الخارجٌه العوامل من

 . المتغٌرات لبعض وفما الفرد إدارن

 .والتغٌر الحركه

 [ٖ.]والترتٌب التنظٌم

 .والترتٌب التنظٌم
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 .الحواس خداع

 [ٖ.]والتضاد التباٌن

 [المصدر عدل]واإلدران واالنتباه اإلحساس بٌن العالله

 وثٌما ارتباطا معا واالدران واالنتباه اإلحساس فً المتمثله المعرفٌه العملٌات ارتباط من بالرغم

 [ٖ.] علمٌا صعبه مسؤله تعد ولكنها نظرٌا فصلها السهل من ،إذ بٌنهم الفصل وصعوبه

 العلمى الوالع فً بٌنهم الفصل ٌمكن فال واإلدران واالنتباه اإلحساس بٌن التمٌز هذا ورغم

 وتآزر تناغم فً معا العملٌات تلن تعمل حٌث تماما بعضها عن مستمله معرفٌه عملٌه كعملٌات

 [ٖ.]واحد آن فً به وٌتؤثر باآلخر منهم كل ٌإثر حٌث متكامله حلمه شكل فً مستمرٌن

 

 العالله بٌن االحساس واالدران واالنتباه

 الجهاز إلى ترد التً الحسٌة للمعطٌات تجمٌع أو التماط عملٌة هو اإلحساس ـ:اإلحساس معنى

 . المختلفة الحس أعضاء طرٌك من المركزي العصبً

 انفعال من مباشرة ٌنشؤ الذي النفسً األثر وهو اإلدران، تسبك التً الخطوة هو اإلحساس

 لمنبه نتٌجة العصبً الجهاز فً ٌحدث الذي النفسً األثر عن عبارة أو حاسً، عضو أو حاسة،

 .مثٌر أو

 فسٌولوجٌة فٌزٌمٌة، عملٌة اإلحساس أن ٌتضح هذا ومن

 عالمنا فً بما ٌزودنا عملٌا   تؤوٌال   اإلحساسات تؤوٌل عملٌة"  هو اإلدران ـ:اإلدران معنى

 .أشٌاء من الخارجً

 ولحالته فٌها ٌعٌش التً الخارجٌة لبٌئته الفرد معرفة بها تتم التً العملٌة"  هو واإلدران

 ".الداخلٌة

 من للعدٌد الرئٌسة المتطلبات أحد كونها فً أهمٌتها تكمن حٌوٌة عملٌة االنتباه ٌعد: االنتباه

 لما الفرد إدران ٌكون ال ربما العملٌة هذهِ  فبدون والتعلم، والتذكر كاإلدران العملٌة العملٌات

 .التذكر عملٌة صعوبة ٌواجه ولد وجلٌا ، واضحا   حوله ٌدور

 لعملٌة تحضٌرٌة مرحلة هو واالنتباه ما، شًء إلى الذهن توجٌه عملٌة هو ـ:االنتباه معنى ـ

 .ٌدركه ال سوف الحال بطبٌعة لشًء ٌنتبه ال فمن انتباه، من له بد ال إدران وكل اإلدران،

 ما شًء نحو الحواس، شحذ أو الشعور توجٌه أو الذهن، حصر أو النشاط، تركٌز هو واالنتباه

بالرغم من ارتباط العملٌات المعرفٌه المتمثله فً االحساس واالنتباه واالدران معا ارتباطا وثٌما 

 ] ٖ[مسؤله صعبه علمٌا  وصعوبة الفصل بٌنهم ،اذ من الصعب فصلها نظرٌا ولكنها تعد

 ورغم هذا التمٌٌز بٌن االحساس واالنتباه واالدران فال ٌمكن الفصل بٌنهم فً الوالع العلمً 
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 كعملٌات عملٌه مستمله عن بعضها تماما حٌث تعمل تلن العملٌات معا فً تناغم وتآزر مستمرٌن

 [3]فً شكل حلمه متكامله حٌث ٌإثر كل منهما باآلخر وٌتؤثر به فً آن واحد 

 

  

 اإلدران فً المإثرة العوامل 

 ٌسهل عدٌدة، خبرات تكسبه باإلنسان تمر التً فالتجارب: والذاكرة السابمة والخبرات التجارب

 معها التعامل وسبٌل وطبٌعتها كنهها وعرف التجارب بتلن مر من فلٌس وإدراكها، تذكرها علٌه

 مرتبطة معلومات رأى فمن األولى، للمرة المضٌة أو للحدث ٌتعرض كمن إدراكها، حٌث من

 لن األولى للوهلة لرأها من بٌنما تعود، مساق ألي أدرن الصف، سبورة على الحٌاتٌة بالعلوم

 [3].ٌصنفها مساق أي فً ٌدرن

 

 وفك إلدراكه ألرب كان ورغبته وتخصصه الشخص مٌل إلى ألرب كان فما: والمٌول الرغبة

 ألوانها منها ٌلفته فنان ا كان فإذا الخٌوط من سلسلة أحدهم رأى فإذا ذكره، سبك ما مع ٌتناسب ما

 .وهكذا استغاللها، وطرق ولونها نوعها ٌلفتها تحٌن امرأة كانت وإذا وتناسمها،

 

 كان فإذا للشًء، إدراكه على ٌإثران النفسٌة وحالته اإلنسان فشعور: النفسٌة والحالة الشعور

ا، الكل ٌرى فمد سعٌد ا، كان لو بخالف باهتة، بؤلوان له األكوان ظهرت حزٌن ا المرء  مبتهج 

 [2].الداخلً وشعوره النفسٌة حالته حسب وذلن

 

 بعٌن لألمور فٌنظر أحٌان ا، خاطئ بشكل أمور إدران إلى تجره لد اإلنسان فعاطفة: العاطفة

ضا وعٌنُ : الشافعً لال ولد السخط، وعٌن الرضا ***  كلٌلة عٌب   كل   عن الِرّ  َعٌنَ  َولَِكن  ٌ 

 لغٌره، ظاهرة تكون ربما أمور عن للعمى ستدفعه الزائدة اإلنسان فمحبة الَمَساِوٌَا تُْبدي السُّْخطِ 

 بعد ثم مالك ا؛ محبوبته من الحبٌب ٌرى فمد وٌصم، ٌعمً الشًء حبّن: لٌل ولد العكس، وكذلن

 ما بؤبنائها لدٌها الفٌضاة األمومة بعاطفة ترى لد األم وكذلن ذلن، خالف له ٌظهر بها ٌظفر أن

 .فٌهم لٌس هو وما بهم متحمك هو

 

 باإلرادة باحثها ٌتحلى أن إلدراكها تحتاج بٌسر، تدرن ال التً المعمدة المسائل: والتركٌز اإلرادة

 المتولعة النتائج إلى وٌتوصل ٌدركها، حتى فٌها، النظر وٌنعم فٌحللها، المسؤلة، فً ٌركز وأن

 .علٌه عرضت مرضٌة لحالة عالج إلى الوصول ٌحاول الذي كالطبٌب خاللها، من
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 بالٌمٌن، األكل على االطفال كتعوٌد لألمور، إدراكه فً ٌسهم لد اإلنسان علٌه ٌعتاد فما: العادة

 الٌد ٌستخدموا أن علٌهم أن ٌدركون ٌجعلهم األمور، فً التٌامن على والتركٌز بالٌمٌن، والكتابة

 .المثال سبٌل على للتمرٌب وذلن مرغوباتهم؛ تحمٌك فً الٌمنى

 

 منها، األول المسم فهذا اإلدران فً المإثرة العوامل بموضوع لإللمام تكفً ال العوامل وهذه

 الموضوع بصفات المختصة العوامل وتعنً: الموضوعٌة العوامل فهو الثانً المسم وأما

ا تفصٌلها فجعلوا الغشتالتٌة، النظرٌة أصحاب لها نّظر ولد المدرن،  :لوانٌن عدة ضمن منِدرج 

 

 إدران وبالتالً للذاكرة، ألرب ذلن كان المكان، وتمارب الزمان تمارب فإذا: التمارب لانون

 .تباعدا لو مما األمور

 

 إدراكه إلى أدعى كان ورائحته وشكله ولونه حجمه فً العناصر من تشابه فما: التشابه لانون

 .به واإلحاطة

 

 األمور تلن من أكثر إدراكها فً تعٌن عاللة بٌنها تربط التً المتصلة العناصر: االتصال لانون

 .بٌنها تربط عاللة ال التً

 

 لتصبح إجمالها على تعٌن الجزئٌات بٌن جامعة مشتركة روابط وجدت فإذا: الشمول لانون

 .متكاملة شاملة واحدة وحدة

 

 .إدراكها المراد المضاٌا فً الثغرات ٌسد عما بالبحث ٌتمثل: الغلك لانون

 

 غٌر هو مما سواها من اإلدران إلى ألرب البارزة والصور البارزة فالتعابٌر: البروز لانون

 .بارز

 

 ذلن خالل من فتدرن واحد ا؛ كال بمجموعها تشكل حتى الجزئٌات تنتظم أن: االنتظام لانون

 .األمور
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 الجٌدة الحسنة صفتها حمل فً مستمرة تبمى والمرح السعادة كلحظات: الجٌد االستمرار لانون

 .تذكرها تم كلما

 

 ال وكذلن الذاتٌة، العوامل على االلتصار اإلدران فً ٌكفً فال الرإٌتٌن، بٌن الجمع والصواب

 المتبادل التؤثر إن حٌث الظواهرٌة، المدرسة إلٌه ذهبت ما وهذا الموضوعٌة، العوامل به تكفً

 .المدرن والموضوع المدركة الذات بٌن العاللة فً متحمك
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