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 د : ــــــــــــــتمهي

 تعتبر عملية اٍالنتباه من العمليات العقلية الهامة في اٍتصال الفرد بالبيئة المحيطة به ، فهو يعد من 

أهم العمليات المعرفية التي تمت دراستها في علم النفس المعرفي و العلم العصبي، و تكمن أهميتها في 

كونها من المتطلبات الرئيسية للعديد من العمليات المعرفية كاإلدراك، التذكر، اٍتخاذ القرارات  و التفكير. 

 و لهذا سنتطرق لهذه العملية ماهيتها ، العوامل المؤثرة فيها ، اٍضطراباتها ،أنواعها . 

 :ماهية اٍالنتباه .1

يعد اٍالنتباه سلوكا متعلما ، ينمو لدى الفرد خالل مراحل بناء خبراته عبر مراحل النمو المختلفة. و يعني 

ذلك أن الفرد ال يلد و لديه قدرات اٍالنتباه الفاعلة و ذلك بسبب غياب الخبرات السابقة باٍستثناء ردود الفعل 

المنعكس لحديثي الوالدة التي يعتبرها البعض مؤشرا لحدوث  اٍالنتباه لمصادر الضوء و الصوت 

باٍستقاللية تامة عن الخبرات المخزونة في الدماغ مما يولد اٍستجابة بسيطة دالة على إدراك المثيرات  

الحسية المحيطة به مثل : تحريك الرأس نحو مصدر اإلثارة .و اٍستجابات أخرى يغلب فيها اٍالنتباه الحسي 

األولي غير االنتقائي . و بعد مرور عدة أشهر من عمر الطفل الرضيع تنمو قدرته على تثبيت البصر     

و تركيز اٍالنتباه على مثيرات بيئية حسية ليستجيب إدراكيا في استقبالها .لتبدأ مراحل اٍالنتباه الموجه       

 و اٍالنتقائي و اإلداري المعتمدة على الحس و الخبرات السابقة.

أن االنتباه عملية معرفية تنطوي على اٍالختيار و التركيز و اٍالهتمام لمثير معين، و على تركيز اإلدراك 

0Fباٍتجاهه من بين مثيرات عديدة.

1 

 :مفهوم اٍالنتباه .2
  اٍالنتباه هو ذلك النشاط اٍالنتقائي الذي يميز الحياة العقلية بحيث يتم موسوعة علم النفستعريف":

 حصر الذهن في عنصر واحد من عناصر الخبرة، فيزداد هذا العنصر وضوحا عما عداه".

  مفسرا :" هو تكيف حسي ينجم عن حالة قصوى من التنبيه أو حدوث أسعد رزوقو يضيف 

1Fتكيف في الجهاز العصبي لدى الكائن الحي ".

2 
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   :يمكن أن نحدد اٍالنتباه حسب التعريف السابق كما يلي 
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 يوضح الضبط المفاهيمي لعملية االنتباه حسب ( موسوعة علم النفس) --                                   

  تعريفDictionnaire fondamentental de psychologie اٍالنتباه هو توجيه النشاط ": 

2Fباألهداف لتفعيل سيرورات تقلي المعلومات لظاهرة معينة ".

1 

  القاموس النفسي ل تعريفSillamy اٍالنتباه هو تركيز الذهن على شيء محدد، و ذلك": 

3Fباٍالنغالق على العالم الخارجي للتموضع على ما يهمنا".

2 

  اٍالنتباه هو مالحظة فيها اٍختيار    )1992، 1983حلمي المليجي و أنور الشرقاوي (تعريف ": 

و اٍنتقاء ، و نحن حين نحصر اٍنتباهنا أو نركز شعورنا في شيء فإننا نصبح في حالة تهيؤ ذهني . 

و حينما ينتبه الشخص لشيء ما فاٍن أعضاء حسه تتكيف ٍالستقبال المنبهات من موضوع 

4Fاٍالنتباه".

3 

  اٍالنتباه هو أهم  العمليات العقلية التي تلعب دورا هاما في النمو المعرفي السيد أحمدتعريف " :

لدى الفرد حيث أنه يستطيع من خالله أن ينتقي المنبهات الحسية  المختلفة التي تساعده على 

اٍكتساب المهارات و تكون العادات السلوكية الصحيحة  بما يحقق له التكيف مع البيئة المحيطة 

5Fبه."

4 

 

 

                                                           
1 Bloch et al. Dictionnaire fondamental de psychologie. Larousse.1997.paris .p :113. 
2 Nobert Sillamy. Dictionnaire de psychologie. Larousse. Paris. 1999. P :30.  
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 .  236. ص:2005-2004إشراف : عبد الكريم القريشي.جامعة ورقلة. 

 تكيف حسي ناجم 

 عن تنبيه فعال

تمركز الذهن على عنصر 
 الخبرة المحدد

 عملية اٍالنتباه

 نشاط ذهني

  اٍنتقائي

حالة ٍاستثارة قصوى للجهاز 
 العصبي
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  : يمكن أن نحدد االنتباه من خالل التعريف السابق كما يلي 
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  اٍالنتباه عملية عقلية تهدف إلى حصر النشاط الذهني في )1998عبد المجيد سيد أحمد (تعريف " 

اٍتجاه معين مدة من الزمن من خالل القدرة على التحكم في النشاط اٍالنفعالي و توجيهه وجهة 

6Fمحددة مع تحرر الفرد من تأثير المنبهات المحيطة".

1 

  7 :" اٍالنتباه يسبق اإلدراك و يعدله، و يهيء الفرد لإلدراك".أحمد عزت الراجحتعريفF

2 

  اٍالنتباه عملية تنطوي على خصائص تميزه أهمها اٍالختيار أو اٍالنتقاء   ):1994الزيات (تعريف"

8Fو التركيز و القصد و اٍالهتمام و الميل لموضوع اٍالنتباه".

3 

  اٍالنتباه هو اٍستخدام الطاقة العقلية في عملية معرفية أو هو توجيه حليمي المليجييعرف": 

9Fالشعور و تركيزه في شيء معين اٍستعداد لمالحظته أو أدائه أو التفكير فيه".

4 

  اٍالنتباه عملية توجيه و تركيز الوعي على منبه، و ذلك بتوجيه )1998راضي الوقفي (تعريف":

أجهزتها الحسية اإلدراكية ٍالختبار معلومات معينة لمعالجتها و تخصيص الطاقة الالزمة للقيام 

10Fبهذه المعالجة".

5 

  يؤكدSternberg) 2003 ( أن اٍالنتباه هو القدرة على التعامل مع كميات محدودة من المعلومات

 منتقاة من كم هائل من المعلومات التي تزودنا بها الحواس أو الذاكرة".

  على أن اٍالنتباه عملية معرفية تنطوي على تركيز اإلدراك على علماء النفس المعرفييتفق جميع 

11Fمثير معين من بين عدة مثيرات من حولنا".

6 

                                                           
 . 297 عبد المجيد سيد أحمد و زكريا محمد الشربيني . نفس المرجع السابق. ص: 1
 . 16.ص:1999 السيد علي أحمد و فائقة محمد بدر .اضطراب االنتباه لدى األطفال .النهضة المصرية .القاهرة. الطبعة األولى . 2
 . 68. ص:2004الطبعة الرابعة. . عدنان يوسف العتوم. علم النفس المعرفي بين النظرية و التطبيق. دار المسيرة. عمان. 3
 . 67.ص:2004 حليمي المليجي .علم النفس المعرفي.دار النهضة العرية. مصر . الطبعة األولى . 4
 .480. ص:1998 راضي الوقفي .مقدمة في صعوبات التعلم. كلية األميرة ثروت.عمان .الطبعة األولى. 5
 . 68 عدنان يوسف العتوم.نفس المرجع السابق. ص: 6

  أرقى العمليات العقليةاٍالنتباه:

 النمو المعرفي

 اٍنتقاء المنبهات الحسية التكيف مع البيئة

 اٍكتساب المهارات تكوين العادات السلوكية
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  هو توجيه شعور الفرد أو إدراكه الذهني إلى د.سهيلة محسن كاظم الفتالوييعني اٍالنتباه حسب":

موقف سلوكي  جديد عن طريق بعض المثيرات المتنوعة اٍستعدادا لما فيه من سلوكيات تحتاج 

12Fإلى تدبير".

1 

  يعتبر اٍالنتباه من أهم العمليات العقلية التي تلعب دورا هاما في النمو المعرفي لدى الفرد حيث أنه

يستطيع من خالله أن ينتقي المنبهات الحسية المختلفة التي تساعده على اٍكتساب المهارات          

13Fو تكوين العادات السلوكية الصحيحة بما يحقق له التكيف مع البيئة المحيطة به 

2 

 :تاريخ االهتمام باٍالنتباه .3

 القدماء إلى أهمية موضوع االنتباه على اعتبار أنه عنصر هام في عمليات اليونانلقد تنبه فالسفة 

 بناء المعرفة و تكوين محتويات العقل، و قد اعتبروه تركيز العقل أو عضو الحس في شيء معين.

في معرض حديثه عن الروح الحاسة و العقل يؤكد أهمية الحواس على اٍعتبارها أرسطو فنجد 

نوافذ العقل التي يطل من خاللها على هذا العالم ، و يولي أهمية  إلى عنصر اٍالنتباه على اٍعتباره تركيز 

العقل في الفكر، فهو يفترض أن األفراد يولدون و عقولهم صفحة بيضاء تتشكل فيها الخبرات جراء 

تفاعلهم مع المثيرات التي في بيئاتهم. و يرى أن هذه الخبرات هي بمثابة اٍرتباطات بين مثيرات              

و اٍستجابات تتشكل وفقا إلحدى المبادئ الثالثة التالية و هي: التجاور، التشابه و التنافر و مثل هذه 

اٍالرتباطات تكون في بداية األمر بسيطة و قليلة العدد، لكنها تزداد تعقيدا و عددا في ضوء فرص التفاعل 

 المستمرة.

إن مثل هذه النظرة تطورت عبر العصور الالحقة، و يكاد يكون الفيلسوف الفرنسي 

Descartesأولى أهمية بالغة لموضوع أعضاء الحس و عمليات اٍالنتباه في التحصيل المعرفي.  ممن 

فهو يرى أن األفراد يعملون على نحو عالي و يتشاورون بالضوء و الصوت و غيرها من المؤثرات 

 أصحاب اٍتجاه اٍالنجليزاألخرى، بحيث تعمل أعضاء الحس على فتح مسام الدماغ. كما أكد الفالسفة 

  و غيرهم دور اٍالنتباه في التعلم. بيركلي وجوك لوك  و هربرت سبنسرالفلسفة الترابطية أمثال  

 أن عقل اإلنسان كالصلصال يمكن أن تنقش عليه الخبرات المختلفة سبنسر ففي هذا الصدد يرى 

وفقا لعمليات التفاعل الحسي المباشر مع البيئة ، بحيث يشكل اٍالنتباه الحسي عنصرا بارزا في تشكيل مثل 

14Fهذه الخبرات.

3 
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 فكرة الصفحة البيضاء للعقل اإلنساني التي تنطبع عليها اآلثار الحسية لألشياء جوك لوككما يؤكد 

 اٍعتمادا على عامل اٍالنتباه الذي يوليه الفرد لمثل هذه األشياء أثناء تفاعالته مع البيئة. 

بموضوع اإلحساس و اٍالنتباه في عمليات التكوين الفالسفة و يالحظ أنه بالرغم من اٍهتمام 

المعرفي ، إال أن التفسيرات التي قدموها لم تخضع لمناهج البحث العلمي الموضوعية، إذ أن معظم هذه 

التفسيرات اٍعتمدت على اآلراء الذاتية و مبادئ اٍالستقراء و القياس . و نتيجة ٍالنفصال العلوم عن الفلسفة 

و اٍعتمادها المنهج العلمي القائم على المالحظة و التجريب في دراسة الظواهر الطبيعية ، ذهب بعض 

 و غيرها على إخضاع بعض الظواهر النفسي كاإلحساس و اٍالنتباه إلى جوستاف فنجرالعلماء أمثال 

التجريب ، و توصل إلى قياس ما يسمى بعتبة اإلحساس و الذي يتمثل بالحد األدنى لشدة المثير الذي يمكن 

 لعضو الحس التأثر به.

 و تأسيس أول مختبر في وليم فونت في ألمانيا على يد عالم النفس المدرسة البنائيةو مع ظهور 

مجال علم النفس ، اٍزداد اٍالهتمام بدراسة الظواهر النفسية المختلفة ، و قد اٍعتمد في أبحاثه طريقة تحليل 

 الخبرة الشعورية إلى مكوناتها من خالل التأمل الباطني ، أو ما يسمى باٍالستبطان.

 عملية اختيارية تعتمد على تركيز تتشنر بموضوع اٍالنتباه حيث اٍعتبره المدرسة البنائيةاٍهتمت 

الوعي  أو الشعور بمثير أو حدث معين دون غيره من المثيرات األخرى.  و اٍعتبر أن إدراك الخبرة 

 يتغير تبعا لتغير اٍالنتباه.

 من أوائل علماء النفس في العصر الحديث الذين اٍهتموا وليم جيمسو يعد عالم النفس األمريكي 

بدراسة عملية اٍالنتباه بطريقة موضوعية على اٍعتبار أنها إحدى الظواهر النفسية الهامة في السلوك 

 اإلنساني ، فهو يرى أن كل ما ندركه أو نعرفه أو نتذكره ما هو إال نتاج لعملية اٍالنتباه.

قد أكد جيمس على سعة اٍالنتباه المحدودة للفرد ، حيث ال يمكن للفرد أن يوزع اٍنتباهه إلى أكثر من مثير 

 واحد في الوقت نفسه إال في حالة كون أحدها مألوفا أو اٍعتياديا بالنسبة له.

 ألف كتابا بعنوان اإلدراك و اٍالتصال، اٍهتم بموضوع اٍالنتباه، Broadbent أما العالم البريطاني 

و يرى أن اٍالنتباه هو بمثابة محصلة الطاقة المحدودة لنظام معالجة المعلومات. ففي نظريته يرى أن العالم 

المحيط يتألف من آالف األحاسيس التي ال يمكن معالجتها معا في منظومة اإلدراك المعرفية، األمر الذي 

كحاجز أثناء مراحل معالجة المعلومات بحيث يسمح باٍالنتباه لبعض  filterيدفعنا إلى توجيه المرشح 

15Fالمعلومات و إهمال بعضها اآلخر.

1 
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 :نظريات اٍالنتباه .4

 نظرية اٍالنتباه أحادي المصدر :  )1

 و آخرون و تتلخص في أن اإلنسان يتمكن Deutsch للعالم 1958   ترجع تلك النظرية  إلى عام 

من اٍالنتباه لمثير واحد فقط و يدخله حيز المعالجة و ال يتمكن من معالجة مثيرين في وقت واحد،            

مثال : ال يتمكن الفرد من التحدث  في الهاتف و كتابة  رسالة إلى شخص آخر ، و بمعنى أخر يقوم الفرد 

 بعزل كل المثيرات و يدخل مثير واحد لغرض المعالجة .

 و تقوم النظرية على عدة مسلمات مؤداها: 
 : أن المعلومات أثناء معالجتها تمر بمراحل -أ

 مرحلة التعرف تشمل عملتي اإلحساس و اإلدراك  -

 مرحلة اٍختيار اٍالستجابة  -

 مرحلة تنفيذ اٍالستجابة -

 : ال يمكن إلى أكثر من مثيرين فهي طاقة محددة السعة.إن اٍالنتباه قدرة أحادية المصدر -ب

  يسمح بمعالجة المعلومات من خالل تركيز اٍالنتباه عليها و يمنع بعضها اآلخر.هناك مرشح -ت

 نظرية اٍالنتباه متعدد المصادر :  )2

تقوم على أساس أن هناك مجاالت متعددة االنتباه ، و أن كل مجال مصمم و في إطار تلك النظرية 

يمكن القول أن اٍالنتباه يمكن توجيهه إلى أكثر من مصدر من المعلومات المختلفة ، و يستمر خالل مراحل 

16Fالمعالجة دون حدوث أي تداخل فيما بينها ، أو وجود تأثر على مستوى اٍالنتباه الموجه إليها.

1 

 نظرية  القدرة غير المحددة :  )3

 إن األفراد لديهم القدرة على المعالجة من خالل مجموعة من القنوات المتوازنة     Garnerأكد 

و أن هذه القدرة غير محدودة كما تشير النظرية إلى أن الدماغ لديه القدرة الكافية على اٍالنتباه لعدد كبير 

 من المثيرات و إجراء المعالجة الالزمة في الذاكرة العاملة.

 نظرية القدرة المحدودة :  )4

 أن أي عملية معرفية تتطلب كمية من الطاقة و القدرة على المعالجة و أكدت النظرية Kanmanأكد 

17Fأن بعض األنشطة المعرفية ( األنشطة المعروفة و المألوفة) تحتاج إلى كميات محدودة من الطاقة 

2        
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و بعض األنشطة الصعبة (غير المألوفة) تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة و تستنفذ كميات كبيرة من 

 القدرة على المعالجة المعرفية.

 نظرية تخصيص الموارد : )5

 في محدودية القدرات و الطاقة المتوفرة Kanman مع  Norman و  Bobrow  اٍتفق  

لٍالنتباه و المعالجة المعرفية و أكد هذه المحدودية تنشأ  من القيام بمهام محدودة المعلومات أو من مهمة 

دون أن يتأثر األداء بالمهمة الرئيسية . إما إذا كانت المهمة محدودة الموارد فاٍنه سوف يتم اٍستخدام جميع 

 الموارد المتاحة مما يعني انخفاض مستوى األداء و خصوصا في حالة وجود مهمات أخرى.

 نظرية المدخالت المتعددة :  )6

 على دور الوعي و الذاكرة الفاعلة كعناصر هامة Johnston و   Heiz  أكدا صاحبا النظرية 

في توجيه اٍالنتباه اٍالنتقائي و أكدت النظرية أن المدخالت الحسية يتم معالجتها و تخزينها في الذاكرة 

الفاعلة وفق أولويات يفرضها نظام معالجة المعلومات الذي يوفر لهذه المعلومات فرصة في دخول الوعي         

 و الخبرة مقارنة مع المعلومات التي ال يتوفر لها أية أولويات في حالة اٍالنتباه غير اٍالنتقائي.

 :نظرية المعالجة عديدة القنوات )7

إن محدودية اٍالنتباه تعود إلى أن المهام المطلوبة تتنافس عليها آليات عديدة فإذا Alpert  اٍقترح  

كانت لدينا قناة مخصصة للتعامل مع معلومة فإنها لن تتمكن من التعامل مع معلومة  أخرى في نفس 

الوقت الحاسة ، بينما يمكن أن يتم اٍالنتباه و المعالجة لمثيرين على حاستين مختلفتين كالسمع و البصر في 

18Fنفس الوقت كما يحدث عند مشاهدة التلفاز.

1 
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 :أنواع اٍالنتباه .5
 

 يوجد ثالثة أنواع حسب طبيعة المنبهات : )1
 

 اٍالنتباه اٍالنتقائي التلقائي : .1.1

و هو اٍالنتباه لمثير يشبع حاجات الفرد و دوافعه الذاتية حيث يركز الفرد اٍنتباهه إلى مثير واحد 

من بين مثيرات بيسر و سهولة تامة و مثال: ذلك طفل يشاهد برنامجه التلفزيوني المفضل و الذي ينتظره 

بفارغ الصبر كل يوم في زمن محدد. هذا اٍالنتباه هو اٍنتقائي لكنه ال يحتاج إلى طاقة و جهذ عقلي           

 أو جسدي عالي لتركيز اٍالنتباه لذلك يصعب على اآلخرين تشتته حتى لو حاولنا ذلك جاهدين.

 اٍالنتباه القصدي (اإلرادي اٍالنتقائي) : .2.1

يعد هذا النوع من اٍالنتباه إراديا حيث يحاول الفرد تركيز اٍنتباه على مثير واحد من بين عدة 

مثيرات و يحدث هذا اٍالنتباه تلقائيا بسبب محدودية الطاقة العقلية للفرد و سعة التخزين و سرعة معالجة 

المعلومات . لذلك يتطلب اٍالنتباه طاقة و جهد كبيرين من الفرد ألن عوامل التشتت غالبا ما تكون عالية    

و الدافعية ٍالستمرار اٍالنتباه قد ال تكون بدرجة عالية و خير مثال على ذلك عندما يستمع طالب إلى 

محاضرة مملة عن موضوع ال يثير اٍهتمامه ، فاٍنه على األغلب يحتاج إلى جهد عقلي و جسدي كبير 

ٍالستمرار التركيز حيث غالبا ما يجد الطالب نفسه خارج المحاضرة و يحاول إعادة نفسه مرات عديدة ما 

يقوله المحاضر و كذلك العامل عندما يتلقى تعليمات خاصة بالعمل و ال يعيرها اٍهتماما كبيرا نظرا ألنه 

 يفكر في موضوع آخر أهم بالنسبة إليه من العمل. 

 :ياٍالنتباه القسري الالإراد .3.1

 يعد هذا النوع من اٍالنتباه ال إراديا أو قسريا حيث ركز الفرد اٍنتباه على مثير يفرض نفسه على 

الفرد بطريقة قسرية و دون بذل جهز عالي لٍالختيار بين المثيرات لدرجة يصبح فيها اٍالنتباه و كأنه 

الشعوري و غير اٍنتقائي حيث يعزل فيها الفرد نفسه بالكامل خارج إطار المثير الذي يشد اٍنتباهه و خير 

مثال على ذلك اٍالنتباه لصوت ضجيج مفاجئ في منتصف الليل أو ألم شديد في أحد أعضاء الجسم ، سماع 

19Fعون الحماية المدنية لصوت صفارة اإلنذار.

1 
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 حسب شدة اٍالنتباه : )2

  فيما يستجيب الفرد للمثيرات بشدة و عمق و يتفاعل معها بتركيز.اٍنتباه عميق: .1.2

 عندما تمر المثيرات مرور الكرام دون أن يركز عليها تركيزا كبيرا أو يتفاعل اٍنتباه سطحي: .2.2

 معها.

 من حيث اٍالستمرارية : )3

يركز الفرد على مثيرات لفترة طويلة نسبيا و بشكل متصل اٍالنتباه لشيء لفترة اٍنتباه مستمر : .1.3

  دقيقة لكن يكون اٍنقطاع.20 دقيقة هو تركيز مستمر عكس اٍالنتباه لمدة 20

غير متصل نتيجة تعرض الفرد لمثيرات على فترات قصيرة نسبيا بينها فواصل اٍنتباه متقطع : .2.3

 زمنية.

 أي يركز الفرد على مجموعة من المثيرات المعينة لفترة ما ثم ينتقل اٍالنتباه إلى .اٍالنتباه  المتناوب:3.3

مثيرات أخرى ثم يعود مرة ثانية للمثيرات األخرى بالتناوب مثل : تقليب قناة تلفاز مدة دقيقة ثم ينتقل 

 ألخرى.

 حسب موقع المثيرات: )4

 :  المثيرات الشخصية داخلية حيث يركز الفرد على مثيرات شخصية أو داخلية اٍنتباه داخلي .1.4

 مثل :أحشائه و أعضائه أو خواطره و أفكاره أو يدعى اٍنتباه إلى الذات.

  مثل : المثيرات اٍالجتماعية يوجد تفاوت في درجة اٍالنتباه اٍنتباه لمثيرات خارجية (إلى البيئة): .2.4

20Fأو مثيرات حسية: سمعية ، بصرية ، شمية، لمسية.

1 

 من حيث عدد المثيرات : )5

هو اٍنتقاء الفرد لمثير واحد و تركيز اٍالنتباه عليه و إهمال المثيرات اٍالنتباه لمثير واحد: .1.5

 األخرى.

يقوم الفرد بتركيز اٍنتباهه إلى عدة مثيرات بحيث يتطلب جهذا عقليا اٍالنتباه ألكثر من مثير:  .2.5

 حتى يستطيع الفرد اٍالحتفاظ بتنبيه هذه المثيرات. 

21F ينقسم إلى اٍنتباه سمعي ، بصري، شمي، لمسي و تذوقي. من حيث المصدر : )6

2 
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 :أشكال اٍالنتباه و مكوناته .6

 سلطت السيكولوجيا المعرفية الضوء على هذه العملية المعرفية باٍعتبارها أساسا للنمو المعرفي 

  و محققا فعليا لتوافقه ، و لقد أشارت إلى الضروب التي أشارت بها هذه العملية . حيث أشار (بورن للفرد

 ) إلى أن علماء النفس المعرفيين قد بينوا أن اٍالنتباه يوجد في عدة أشكال:1979و زمالؤه، 

  : اٍالنتباه موزعا على جملة من المنبهات.الشكل األول •

  : توجيه اٍالنتباه و اٍنتقائه لمنبه واحد ضمن جملة من المنبهات.الشكل الثاني •

 : و المتعلق بعملية اليقظة حيث يكون الشخص يقظا جدا و في هذه الحالة ينتقل الشكل الثالث •

 اٍالنتباه بسرعة شديدة بين المنبهات المختلفة لكي ينتقي منها المنبه الذي يهتم به الشخص.

22F مكونات أساسية هي :3أما عن ميكانيزم عملية اٍالنتباه فهو  مركب من 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يمثل مكونات اٍالنتباه- -
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 اٍالستعداد لٍالستجابة  التصفية  البحث

من حيث 
 المنشأ

طبيعة 
 المنبه

اٍنتقاء منيه معين 
 ضمن مجال اإلدراك.

 توقع ظهور الهدف 

 تحويل اٍالنتباه للهدف 

 المحافظة على اإلستراتيجية السابقة 
داخلي اٍختياري 

 مخطط 

 خارجي الإرادي

اٍنتقاء منبه -المتوازي:
واحد ضمن جملة 

 المنبهات 

منبه واحد -المتسلسل:
مع متابعة زمنية 

  .مرحلية
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 خصائص اٍالنتباه: .7

  إن الطبيعة الديناميكية لٍالنتباه مردها طبيعة المنبهات المتباينة و المتدرجة من البساطة إلى التعقيد 

و من السكون إلى الحركة عالوة على عوامل جذب اٍالنتباه التي تؤثر ال محالة عليه بصفة عامة. و نظرا 

23Fألهميته البالغة وجب أن تقف على أهم خصائص عملية اٍالنتباه و التي نلخصها في الجدول التالي:

1 

 مظـــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها الخاصيـــــــــــــــــــــــــة

 يقع اٍالنتباه بين عمليتا اإلحساس و اإلدراك لذا يطلق عليه "عملية إدراكية مبكرة" - اٍالنتباه عملية إدراكية مبكرة 

أهم عوامل اٍستكشاف للبنية المحيطة مثال: التركيز على بعض األحاديث، المثيرات  - اٍإلصغاء

 السمعية.

 توجيه اٍالنتباه لبعض المثيرات المتوائمة مع حاجاته و حاالته النفسية. - اٍالختيار و اٍالنتقاء

ترتكز على اإلحاطة الحسية البصرية أو السمعية ،أي اٍستقبال المثيرات               - عملية اإلحاطة

 و اٍستجماعها ثم اٍنتقائها .

 التوجيه بفاعلية و اٍيجابية و اٍهتمام. - التركيز

 إهمال إشارات التنبيهات األخرى. -

 التنبيه قصديا في مجال اإلدراك. -

 اٍالنتباه غير المنقطع. - التعاقب

 التركيز على تسلسل موجه للفكر عبر فترة زمنية. -

 ظهور المثير بعد فترة زمنية طويلة مع ظهور مثير دخيل. - التموج

 تباين شدة اٍالستثارة من مصدر المثير نفسه بين القوة و الضعف. - التذبذب
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 وظائف اٍالنتباه: .8

اٍالنتباه كعملية معرفية يؤدي إلى وظائف محددة تترك أثرها على التعلم و اإلدراك و قدرتنا في 

 و التعرف مستقبال . و يمكن إيجاز أهم وظائفها اآلتية:  التذكر

توجيه عمليات التعلم و التذكر و اإلدراك من خالل التركيز على المثيرات التي تساهم في زيادة  -1

 فعالية التعلم  و اإلدراك و مما سوف ينعكس على زيادة فعالية الذاكرة.

 تعلم عزل المثيرات التي تعيق التعلم و التذكر و اإلدراك من خالل عدم التركيز. -2

توجيه الحواس نحو المثيرات التي تخدم عملية اإلدراك ال عملية اٍالنتباه و هي عملية مستمرة  -3

       ٍالستمرار نجاح و فعالية عملية اإلدراك لذلك البد من توجيه اٍالنتباه من خالل حركة الرأس

و العينين و األذنين و األطراف إلى مصادر المثيرات البيئية لضمان اٍستمرار عملية اإلدراك 

 بفعالية عالية.

اٍالنتباه يعمل على تنظيم البيئة المحيطة لإلنسان فاٍالنتباه ال يسمح بتراكم المثيرات الحسية على  -4

حاسة واحدة فاألصل من طالب مادة علم النفس المعرفي أن يسمع المحاضرة فقط و يتعلم إهمال 

 بقية المثيرات الصوتية األخرى المحيطة بجو غرفة الصف.

  إلى أن اٍالنتباه يؤدي ثالثة وظائف أساسية في ضوء أنواعه و هي:)Sternberg) 2003و يشير 

: و يتمثل في محاولة الفرد التعرف على حدوث مثير حسي ما في البيئة المحيطة اٍالنتباه الموجه -1

 به كأن يبحث الفرد عن أصوات غريبة خالل سكون الليل.

: يتمثل برغبة الفرد في اٍختيار المثير الذي يرغب في اٍالنتباه له المثيرات التي اٍالنتباه اٍالنتقائي -2

 نريد إهمالها كأن تختار أن تقرأ في صفحات هذا الكتاب بدال من مشاهدة التلفاز.

 يتمثل في قرار الفرد اٍالنتباه األكثر من مهمة في نفس الوقت و لكن بطريقة اٍالنتباه المقسم: -3

24Fتتابعية من خالل تغيير اٍالنتباه من مهمة إلى أخرى لفترة من الزمن.

1 
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  مراحل :3إن عملية اٍالنتباه تتم في : مراحل االنتباه  .9

 مرحلة اٍإلحساس أو الكشف : )1

و في هذه المرحلة يحاول المتعلم أن يستقبل و يكتشف وجود أية مثيرات حسية من البيئة عن 

طريق أعضائه الحسية، و تكاد تعتمد هذه المرحلة على سالمة تلك األعضاء، إذ أن أي خلل يصيبها      

أو الجهاز العصبي بشكل عام و الدماغ بشكل خاص يؤثر في قدرة المتعلم في تركيز اٍالنتباه على 

المثيرات البيئية الحسية . و تعتمد هذه المرحلة بدرجة كبيرة على قدرة المتعلم في وعي المثيرات الحسية 

 لذلك تعد هذه المرحلة  غير معرفية في طبيعتها ألنها ال تعتمد على أية عمليات معرفية.

 مرحلة التعرف : )2

  و في هذه المرحلة يحاول المتعلم التعرف على طبيعة المعلومات الحسية المتوفرة من خالل 

و قوتها   و تحليلها و فهمها و بمساعدة خبرات المتعلم السابقة لمعرفة نوعها و شكلها و حجمها  ترميزها

أو أهميتها بالنسبة له ، ربما تكون هذه المعلومات تشبع حاجة إليه أو ال تشبع ، منظمة أو غير منظمة، 

مألوفة أو غير مألوفة ، ممتعة أو مملة ، تتمتع باألهمية أو عديمة األهمية .و هكذا لتحديد مدى االستمرار 

 في اٍستقبالها ٍالستكمال عملية اإلدراك أو في إهمالها أو التغاضي عنها.

  :مرحلة اٍالستجابة )3

و فيها يحدد المتعلم أسلوب اٍالستجابة المناسب في ضوء اٍستيعاب و اٍختيار المثير الحسي من بين 

عدة مثيرات حسية و تهيئته للمعالجة المعرفية الموسعة لغرض اٍالستجابة الظاهرة أو الضمنية في جميع 

25Fمجاالتها المختلفة.
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 اٍالستجابة
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 محددات اٍالنتباه: .10

   هناك من العوامل التي تحد من قدرة الفرد على ممارسة اٍالنتباه بطريقة فعالة يمكن أن تضمن 

 مستويات مقبولة من اإلدراك الحقا و يمكن تصنيف أهمها:

 المحددات الحسية العصبية : )1

   إن  أي خلل يصيب الحواس الخمسة أو الجهاز العصبي بشكل عام و الدماغ بشكل خاص يمكن 

أن يؤثر على قدرة الفرد في التركيز على المثير و ذلك اٍعتمادا على درجة الخلل أو اإلصابة و تعتبر 

حاالت اإلصابة بمرض التوحد أو إفراط الحركة الزائدة نموذجا على صعوبة اٍالنتباه لهذه الفئة من 

 األطفال .

 المحددات المعرفية: )2

 تشير الدراسات إلى وجود عدد من العوامل المعرفية التي تحد من القدرة على اٍالنتباه كدرجة 

و الخبرة السابقة حيث أن قدرة اٍالنتباه تزداد بزيادة ذكاء الفرد و خبرته السابقة موضوع المثير  الذكاء

 إلى أن أصحاب الذكاء العالي غالبا ما يكون لديهم حساسية أكبر )1994الزيات (الذي ننتبه ما،  و يشير 

للمثيرات و سعة أكبر للذاكرة و قدرة أفضل على أسلوب معالجة المعلومات مما يخفف الضغط على عمل 

 نظم الذاكرة و المعالجة المركزية.

 المحددات المتعلقة بالدافعية : )3

  تشير الدراسات النفسية أنه كلما زادت دافعية األفراد لنوع معين من المثيرات ، كلما سهلت عملية 

 اٍالنتباه لهذه المثيرات و كلما أصبح هذا اٍالنتباه أقرب لٍالنتباه اٍالنتقائي.

 المحددات االنفعالية و الشخصية: )4

    تشير الدراسات إلى أن األفراد الذين يعانون من إفراط الحساسية للنقد و اٍالنطواء و اٍالكتئاب         

و القلق الزائد يواجهون صعوبات أكثر في تركيز اٍالنتباه بسبب اٍنشغالهم اٍالنفعالي و تشتت طاقتهم العقلية 

26Fنتيجة هذه اٍالضطرابات.
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 العوامل المؤثرة في اٍالنتباه : .11

 تؤثر في اٍالنتباه عدة عوامل منها ما يعمل على حصر اٍالنتباه و منها ما يعمل على تشتت اٍالنتباه: 

 العوامل التي تساعد على حصر اٍالنتباه (جذب اٍالنتباه) : )1

   هناك عوامل خارجية تتعلق أساسا بالمثير (خصائصه ، ظروف الموقف..) و عوامل ذاتية تتصل 

 بشخصية الفرد : دوافعه ، ميوله، أهدافه.

 -جدول يوضح أهم العوامل الخارجية و الداخلية لجذب اٍالنتباه-

 مظاهرها  طبيعتها  عوامل جذب اٍالنتباه

ية
رج

خا
 ال

مل
وا

الع
 

 هي الطابع الفعلي للتنبيه الفعال الحركة  -
 الديناميكية المفاجئة زيادة في التنبيه. - تغيير المنبه -
 المناطق العليا أفضل من السفلى. - موقع المنبه -

 المناطق اليمنى أفضل من اليسرى. -
 المنبه أمام العين مباشرة أكثر فعالية. -

 الحجم األكبر أكثر تأثيرا من األصغر. - حجم المنبه -
 كلما زادت شدة اٍالستثارة زادت شدة اٍالنتباه. - شدة المنبه -
 ألفة المثير ضمان لتنبيه أفضل. - االعتياد -
تختلف شدة اٍالنتباه باختالف نوع و كيف المثير (سمعي،  - طبيعة المنبه -

 بصري..).
 مثير جديد        خبرة جديدة        زيادة في شدة اٍالنتباه. - حداثة المنبه -
 تكرار المنبه يضمن ألفته و من ثم زيادة في شدة اٍالنتباه. - تكرار المنبه  -
 تباين الشكل عن األرضية عامل مهم لجذب اٍالنتباه. - التباين و التضاد -

 تعقد و سرعة المثير إلزامية تركيز اٍالنتباه عليه. - الحاجة الزائدة للتنسيق

ية
خل

لدا
ل ا

وام
الع

 

التهيؤ الذهني: تفعيل السيرورات الذهنية ٍالنتقاء المثير  -1 العوامل المؤقتة -أ
 المحدد.

 النشاط العضوي: يؤدي إلى جذب اٍالنتباه إلى الداخل. -2
الدافع: الدوافع شرط أساسي لحدوث اٍالنتقائية وهي  -3

 الخاصية األساسية لٍالنتباه.
مستوى اٍالستثارة الداخلية : العالقة التالزمية موجبة  -1 العوامل المستديمة -ب

 بين شدة  اٍالستثارة الداخلية و درجة تركيز اٍالنتباه.
الميول و اٍالهتمامات: تعد الميول و اٍالهتمامات بؤرة  -2

 تركيز اٍالنتباه لدى الفرد 
الراحة و التعب: اٍستنفاذ الطاقة الجسمية و النفسية  -3

 مؤشر فعلي لضعف شدة اٍالنتباه.
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 العوامل المشتتة لٍالنتباه:  )2

 من بين العوامل التي تعمل على تضعيف القدرة اٍالنتباهية :

1                                      2                                          3                                     4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27Fجدول يوضح أهم العوامل المشتتة لٍالنتباه-                                -
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 العوامل الفيزيقية العوامل الجسمية العوامل النفسية العوامل اٍالجتماعية

 األمن-اٍنعدام 
 األسري

- اٍضطراب 
العالقات التفاعلية 

اٍالجتماعية مع 
  اآلخرين

 -القدرات  العقلية.
- اٍنعدام الرغبة و غياب 

 الدافعية.
- مبالغته في األمور 
الذاتية (تمركزه على 

 ذاته).
- تباين ٍالهتمامات 

 تضعيف اٍالنتباه.
 - عدم تحقيق اإلشباع.

 -ضعف النمو العصبي.

 - اإلنهاك الجسدي.

 - اٍضطراب النوم. 

- اٍضطراب التوازن 
 الهرموني.

 -ضعف اإلنارة.
- الزيادة الشديدة في 
 الحرارة و الرطوبة.

 - الضوضاء.
- البيئة المادية لغرفة 

 الصف.

 -أثر نفسي سلبي 

 

 

 -الشعور باٍالضطراب.

 - الشعور بالنقص.

 - القلق المزمن.

-نقص و تثبيط 

الحيوية و من ثم 

 اٍضعاف اٍالنتباه.

 -الزيادة في التعب.

 -زيادة قابلية التهيج.

- عدم اٍحترام نمط اٍالنضباط 
الصفي (التلميذ في غرفة 

 الصف).

- المعلم نفسه عامل مشتت 
 (صوته، طريقة التدريس..).
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 اٍضطرابات اٍالنتباه : .12

 نذكر فيما يلي ثالث اٍضطرابات تحدث لٍالنتباه:

 شروذ الذهن : )1

و هو اإلزاحة المباشرة و السريعة لٍالنتباه خالل سلسلة من المثيرات غير الهامة ففي الشروذ الذهني 

 ال يستأثر أمر دون غيره ببؤرة الشعور فهو حالة عدم مباالة.

 أبروسيكسيا : )2

فقدان القدرة على تثبيت اٍالنتباه حتى لفترة وجيزة من الوقت في موقف معين بصرف النظر عن 

 أهمية أنه بمثابة تفريط في اٍالنتباه.

 هيبروسكسيا: )3

أو اإلفراط في اٍالنتباه و هو تركيز حاد لٍالنتباه ينجم عنه تضييق المجال اإلدراكي . أي هو حالة 

اٍنحصار يفقد فيها الذهن حرية التصرف و يصبح أسير الوساوس و الهواجس المتسلطة و األفكار الثابتة   

و ال يستطيع الفرد التخلص منها باإلرادة و بذل الجهذ، فقد تستحوذ عليه فكرة اٍضطهاد الناس له أو أنه 

 مذنب أثيم أو قد يتوهم المرض.

و قد يعتري الذهن فتور طارئ للحظات زمنية قصيرة نتيجة عوامل ذاتية كهبوط فجائي للتوتر 

النفسي، مما يؤدي إلى حالة عدم اٍالنتباه تام بحيث يغيب عن الشعور موضوع اٍالنتباه كلية كأنه غير 

موجود بالمرة،  فيقال أن المرء قد أصابه السهو، إذن السهو حالة شبيهة بالغيبوبة العارضة التي سرعان 

28Fما تزول.

1  
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 : خالصـــــــة 

 يمكن أن نستخلص مما سبق بأن اٍالنتباه هو عملية معرفية يمارسها الفرد عند التعامل مع 

مثيرات البيئة الحسية قبل اإلدراك إال أنه على صلة وثيقة بكل من اإلحساس و اإلدراك. 

فاإلحساس يبدأ دوره عند استقبال عدد هائل من المثيرات إلى الدماغ ليقرر الفرد أي المثيرات 

يهتم بها و أيها يهملها و ال يتعامل معها. و اإلدراك هو العملية الثالثة التي يبدأ عملها بعد اٍالنتباه 

 و ترميزها و تفسيرها في ذاكرة الفرد حتى تظهر االستجابة.  ليقوم الفرد بتحليل المثيرات القادمة

و مكونات و خصائص تميز كل نوع عن النوع اآلخر   كما نستخلص بأن اٍالنتباه لديه أشكال

و مراحل يمر بها من دخول المثيرات إلى اٍالستجابة و هو يتأثر بعوامل بحيث هناك عوامل تجذبه     

 و هناك عوامل تشتته و تضعف من قدرته. 


