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 (Attention)االنتباه 

تركيز العقل والشعور حول موضوع معين. من حيث معناه العام هو حالة  االنتباه

ويعد االنتباه احدى العمليات العقلية التي تلعب دورا مهما في حياة الفرد من حيث قدرته 

على االتصال بالبيئة المحيطة به, والتي تعكس في اختياره للمنبهات الحسية المختلفة 

 المناسبة. فاالنتباه ضروري ألي عملية تعلم.

 االنتباه اختيار وتركيز:

يوجد عدد كثير من المنبهات الحسية المختلفة البصرية والسمعية واللمسية 

 والشمسية والذوقية وغيرها.

كما ان جسم االنسان يعد مصدرا لكثير من المنبهات الصادرة من احشائه  

ه الكثير من االفكار. ولكن الفرد ال ينتبه الى جميع وعضالته, كما ان ذهن االنسان في

هذه المنبهات, بل يختار منها ما يهمه معرفته او عمله او التفكير فيه وما يلبي حاجاته 

 النفسية الوقتية والدائمة. وتسمى عملية االختيار هذه باالنتباه.

دراسي الى شيء كأن يكون مشغول بقراءة موضوع  بها  تنواالنسان حين يكون م

مهم او يفكر في محاولة إليجاد حل مناسب لمشكلة صعبة, فهو ال يشعر بمن حوله من 

الناس واالشياء واالصوات اال شعورا غامضا في هذه الحالة يقال ان موضوع انتباهه 

 يحتل )بؤرة( شعوره. اما ما عداه فيكون في )هامش( شعوره.

اليقظة( ال ينتبه الى الضوضاء  فالفرد المنهمك في عمله او المستسلم الى )احالم

 وال الى االشخاص المارين امامه او حرارة الجو )كل تلك تكون في هامش شعوره(.

 تعاريف االنتباه:

 االنتباه حسب وجهات النظر وهي كاالتي:تعريفات تعددت 

 (1976تعريف )ابن منظور 

 Wilson & ot)ه( اي فطنه او فطن. وعرفه ولسون نببأنه فعل )ابه( ومنها )

hers, 1979) والموجهة نحو مثير معين يهم الفرد والتي  ةاالنتباه هو االستجابة المركز

 يحدث في اثنائها معظم التعلم ويجري تخزينه في الذاكرة الى حين الحاجة.
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بأنه تركيز الذهن على شيء ما ذي  (oxford. 1998)عرفهُ قاموس اوكسفورد 

بفعل ما, ومراعاة حاجات االخرين ورغباتهم بصورة يام القمعنى او تفكير معين يهدف 

 .ةتعاطفي

 , فعل يدل على االستغراق في التفكير.(we bester, 1999)وعرفه قاموس 

(, هو مصفاة لتصفية المعلومات عند نقاط مختلفة في 2000وعرفته )دافيدون 

 عملية االدراك.

 ويتضح من التعريفات السابقة:

 نظر معرفية(ان )االنتباه من وجهة 

اختيار, واستعداد لألدراك, وهو طاقة عقلية او ذهنية تستدعي التركيز, وانه 

 استراتيجية ومصفاة من وجهة نظر معالجة المعلومات.

 نبذة تاريخية عن االنتباه:

لقد اكد الفالسفة اليونان ان االنسان هو كائن عقالني ينطوي نشاطه على ثالثة 

( دراسة االنتباه من 1871, االنفعال. فقد حاول )جنيفونز انواع هي: المعرفة, االرادة

خالله تجربته, اذ القى بحفنة من البقول على منضدة محاولة تحديد عددها بما يستوعب 

د عدد االخطاء( وهذه كانت منها بنظرة واحدة, فوجد انه )كلما زاد عدد البقول زا

( يوضح 1ير السيكولوجي والمخطط )ت االولى للتجارب التي تأخذ مكانها في التفكالبدايا

 التطور التاريخي لدراسة االنتباه 
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 (1المخطط )

 لدراسة عمليات االنتباهيوضح التطور التاريخي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع االنتباه:

 يقسم االنتباه من حيث منبهاته الى اقسام ثالثة وهي:

 اوال: االنتباه االرادي:

يحدث هذا النوع من االنتباه حينما نتعمد بإرادتنا توجيه انتباهنا الى شيء ما. ومن 

 خصائصه ما يلي:

 محاضرة او لحديث ممل.يتطلب مجهودا ذهنيا كانتباهك الى  .أ

 الفالسفة اليونان ان االنتباه )معرفة, ارادة, انفعال(

 )االنتباه لحفنه بقول كلما زاد عدد البقول زاد التشتت(( 1871جنيفونز )

 

 ( } االنتباه من صيغ وضع الشعور{1879قونت )

 

 ( قدرة{17( }قياس القدرة العقلية )1884) كالتون

 

 ( }االنتباه=ادراك, فهم, تذكر{1892تتشنر )

 

 السلوكيون )بداية القرن العشرين(

 شيرنكتون(االسيطرة الحسية للسلوك انموذج عصبي )أل 

 

 بعد الحرب العالمية الثانية 

 }دراسة الجهاز العصبي بشكل مفصل{
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يستلزم هذا النوع من االنتباه )مدة طويلة( وجود دافع قوي لديك واستمرار بذل جهد  .ب

 من االنتباه مدة طويلة.

هذا النوع من االنتباه ال يقدر عليه االطفال فليست لديهم قدرة وصبر وقوة ارادة  .ج

 تحملهم على بذل الجهد.

 ثانيا: االنتباه الالإرادي:

 االنتباه حينما تفرض بعض المنبهات الخارجية او الداخلية ذاتها علينا.حيث يحدث 

عند دوي انفجار فأننا ننتبه بطريقة ال ارادية. ومن ميزات هذا النوع من االنتباه ما  .مثال

 يلي:

 ال يتطلب مجهودا ذهنيا. .أ

 يشد االنتباه لمنبهات شديدة. .ب

 يفرض المنبه عليك فرضا. .ج

 يز عليه دون غيره من المنبهات.يرغمك على اختياره والترك .د

 ثالثا: االنتباه التلقائي او االعتيادي:

 يمثل االنتباه االعتيادي التركيز المعتاد والتلقائي لوعي الفرد. ويتميز بما يلي:

كل انسان ينتبه الى االشياء التي اعتاد من قبل االهتمام بها والتي تتفق مع عاداته,  .1

 ميوله, اهتمامه.

في سبيله جهدا مثال عالم في اختصاص معين الشعور بالمتعة عندما  ال يبذل الفرد .2

 تقضي ساعات طويلة في قراءة موضوع يتعلق باختصاصك دون بذل مجهود كبير.

 العوامل المؤثرة في االنتباه:

 وتقسم الى قسمين:

 د فيه.ية وظروف الموقف والسياق الذي يراالول. يتصل بخصائص المنبه الموضوع

الثاني. يتعلق بالعوامل الذاتية التي تتصل بشخصية الفرد, دوافعه, ميوله, اهتماماته, 

 ملها بالعوامل الداخلية والخارجية.نجحالته البدنية. اي يمكن 
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 اوال: المحددات الخارجية لالنتباه:

: النظر الى االشياء المتحركة يجذب انتباه االنسان وكل الكائنات الحية الحركة .1

 الراقية.

 مثال: االعالنات الضوئية المتحركة تجذب االنتباه اكثر من االعالنات الثابتة.

 وان بعض الحيوانات تحرك ذيولها اثناء القتال كما لو كانت تريد تشتيت انتباه العدو.

: األضواء الزاهية واالصوات العالية والروائح النفاذة اجذب لألنتباه من شدة االنتباه .2

 فتة واالصوات الضعيفة والروائح المعتدلة.االضواء الخا

: الخبرات الجديدة التي تدخل خبرة الشخص ألول مرة تجذب انتباه ةثالجدة والحدا .3

 اكثر من المنبهات المألوفة لديه.

: يختلف انتباهنا باختالف طبيعة المنبه بصري صورة انسان او حيوان طبيعة المنبه .4

 موسيقى.وهل المنبه السمعي قصة او غناء او 

: المنبه المتغير يلفت االنتباه اكثر من المتغير الثابت على حالة واحدة او تغير المنبه .5

 على سرعة واحدة.

والكالم مثال. من اهم شروط الفلم السينمائي الجذاب تغير المناظر وايقاع الحركة 

 واللقطات.

ل من صفحات : وجد ان القارئ العادي اكثر ميال لالنتباه للنصف االوموضع المنبه .6

الجريدة منه الى النصف االسفل. وكذلك النصف االيمن منه الى النصف االيسر في 

ربية. وكذلك اتضح ان الصفحتين االولى واالخيرة اجذب لالنتباه من عالجريدة ال

 الصفحات الداخلية.

: االعالنات الكبيرة في الحجم اكثر اثارة من االعالنات الصغيرة. حجم المنبه .7

 المكتوب بحروف كبيرة اكثر انتباها من الحرف الصغيرة.واالعالن 

: كوجود امرأة وسط عدد من الرجال او وجود نقطة حمراء وسط التباين والتضاد .8

 نقط سوداء.
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: ويعني تكرار المنبه كتكرار االعالن التجاري يؤدي الى انتباه الناس أعادة العرض .9

في مجال االعالن الى تكرار الفكرة اليه ولكن التكرار يؤدي الى الملل فيلجأ المختص 

 في اطار مختلف لتجنب الملل.

: مثل اسم شخص او الشخص او بلده او اللهجة االعتياد او التنبيهات الخارجية .10

 ير االنتباه رغم ما يحيط بصدورها من صخب او الضوضاء.ثالمحلية ت

 ثانيا:  المحددات الداخلية لالنتباه:

دائمة تهيء الفرد لالنتباه الى موضوعات خاصة هناك عوامل داخلية مؤقتة او 

 دون غيرها من هذه العوامل:

: ان توجيه انتباهنا الى االشياء والمواقف واالحداث المالئمة إلشباعها تتأثر الدوافع .1

 بدوافع الفرد ورغباته.

الى اعالنات الوظائف الشاغرة في  انتباها  مثال. الشخص العاطل عن العمل اكثر 

 ذاعة او التلفزيون.الصحف او اال

 :هيء الذهنيتال .2

مثال. االم النائمة الى جوار طفلها تكون شديدة االحساس لكل حركة او صوت يصدر من 

 طفلها. والممرضة حساسة لنداء المريض والطبيب حساس لجرس الهاتف ليال.

 : يزداد االنتباه مع تزايد الحفز وينخفض االنتباهمستوى الحفز واالستشارة الداخلية .3

 اذ انخفض الحفز.

: مثال: انتباه الشخص لبعض الموضوعات في البيئة المحيطة انما االهتمام والميول .4

 من خالل اهتمامه ودوافعه وقيمه. تتحدد

: يؤدي التعب الى نفاذ الطاقة الجسمية والعصبية وضعف القدرة على الراحة والتعب .5

و انهكه نشاط بدني او ذهني تركيز االنتباه مثال الطفل الذي لم ينل حظا من النوم ا

 متواصل يكون اقل انتباها داخل حجرة الصف.

: يشكو كثير من الناس من شرود االنتباه اثناء العمل او الحديث او تشتت االنتباه .6

القراءة او االستذكار وهم يعجزون عن التركيز اال لبضع دقائق ثم ينصرف االنتباه 

 نحو موضوع او شيء معين.
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: تشتت االنتباه يحدث نتيجة لعوامل نفسية كعدم ميل الطالب الى مادة العوامل النفسية .7

ة او الشعور بالنقص يبأمور رياضية او اجتماعية او عائل هدراسية او انشغال فكر

 الذنب, القلق, االضطهاد.

: شرود االنتباه يؤدي الى التعب واالرهاق الجسمي وعدم النوم المتغيرات الجسمية .8

تناول وجبات الطعام او سوء التغذية او اضطرابات الغدد الصماء  او عدم االنتظام في

 هذه العوامل تؤدي الى اضعاف القدرة على المقاومة مما يؤدي الى تشتت االنتباه.

: كالنزاع المستمر بين الوالدين او صعوبة اقامة العالقات مع العوامل االجتماعية .9

 االخرين او صعوبات مالية.

من هذه العوامل عدم كفاية االضاءة او سوء توزيعها وسوء  :المتغيرات الفيزيقية .10

 التهوية وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ومنها الضوضاء.


