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 التاسعةاحملاضرة 
 احلسي واالدراك االنتباه

 Attention and sensory perception)) 

 اعداد

 ا.م.د. صايف عمال صاحل
 الحسي واالدراك االنتباه

 معين، موضوع حول والشعور العقل تركيز حالة هو العام معناه حيث من االنتباه: االنتباه. اوالا 
 عملية يجري  ان يعني فهذا ما لشخص انتبه تقول فحين وظيفية، عملية العام المعنى بهذا وهو
 عن فاعلية وذات حسية تصبح بحيث الخارجية المباشرة الخبرة اجزاء بعض على لشعوره بأورة
 .االدراكي المجال في الموجودة االخرى  االمور سائر

 والسمعية البصرية المختلفة الحسية المنبهات من كثير عدد يوجد: وتركيز اختيار االنتباه
 الصادرة المنبهات من لكثير مصدرا   يعد االنسان جسم ان كما وغيرها، والذوقية والشمية واللمسية

 الى ينتبه ال الفرد ولكن.. االفكار من الكثير فيه االنسان ذهن ان كما وعضالته، احشائه من
 حاجاته يلبي وما فيه التفكير او عمله او معرفته يهمه ما منها يختار بل المنبهات، هذه جميع

 .باالنتباه هذه االختيار عملية وتسمى. والدائمة الوقتية النفسية
 في يفكر او مهم دراسي موضوع بقراءة مشغول يكون  كأن شيء الى منتبها   يكون  حين فاإلنسان

 واالشياء الناس من حوله بمن يشعر ال فهو صعبة، لمشكلة مناسب حل إليجاد محاولة
 ما اما شعوره( بؤرة) يحتل انتباهه موضوع ان يقال الحالة هذه في غامضا   شعورا   اال واالصوات

 الى ينتبه ال اليقظة ألحالم المستسلم او عمله في المنهمك فالفرد شعوره، هامش في فيكون  عداه 
 .شعوره هامش في تكون  تلك كل الجو حرارة او امامه المارين االشخاص الى وال الضوضاء

 :منها لالنتباه التعريفات بعض تقديم ويمكن
 .الشعور بؤرة او الوعي وضوح هو( : Cohen, 1983) كوهان تعريف -
 كيفية على للتركيز الحي الكائن لدى استعداد بأنه فعرفه( Peterson 1991)بيترسون  اما  -

 .االخرى  للتنبيهات االلتفات عدم مع معينة حسية



 التي الحركية االستعدادات من مجموعة بأنه( Underwood 1976)اندروود عرفه حين في -
 .الحي الكائن استجابة تيسر التي الحركية بالوجهات احيانا   تسمى

 .اختيار او انتقاء او تركيز بأنه عرفه فقد( Marx, 1978)ماركس اما  -
 لإلدراك ذهني تهيؤ بأنه( Halonen & Santrock, 1996)وسانتروك هالونين، وعرفه -

 .يدركه لكي اليه ينتبه الذي الشيء نحو يوجهه الفرد داخل خاص استعداد دور يمثل وهو الحسي
 المالحظ شعور توجيه وظيفته عاما   ادراكيا   استعدادا   االنتباه اعتبار يمكننا الوظيفي االعتبار وفي
 الموقف على يعتمد وهذا. االدراكي المجال اجزاء بعض نحو او ككل، التجريبي الموقف نحو
 بعض فيه حدث انه غير لديه مألوف موقف في المالحظ كان فإذا المالحظ فيه يوجد الذي

 يكون  وهنا. الموقف على طرأ الذي الجديد االمر هذا في انتباهه تركيز يحاول فإنه التغيير
 جديدا   كله الموقف كان اذا اما االدراكي، المجال من جزء حول ركز قد العام االنتباهي االستعداد

 من يمكن ما اكبر على يتعرف ان محاوال   كله المجال على منصبا   يكون  انتباهه فإن الفرد على
 .االدراكية الناحية

 :هي ثالثة اقسام الى منبهاته حيث من االنتباه يقسم :االنتباه انواع* 
 الداخلية او الخارجية المنبهات بعض تفرض حينما االنتباه يحدث حيث: الالإرادي االنتباه. 1  

 النوع هذا ميزات ومن.. ارادية ال بطريقة تنتبه فإنك انفجار دوي  عند ذك على مثال علينا ذاتها
 :يلي ما االنتباه من

 منك ذهنيا   مجهودا   االنتباه يتطلب ال. 
 شديدة لمنبهات انتباهك يشد. 
 فرضا   عليك نفسه المنبه يفرض. 
 المنبهات من غيره دون  عليه والتركيز اختياره على يرغمك. 

 شيء الى انتباهنا توجيه بإرادتنا نتعمد حينما االنتباه من النوع هذا يحدث: االرادي االنتباه .2
 :يلي ما خصائصه ومن ما،

 لحديث او مثال   للمحاضرة كانتباهك ذهنيا   مجهودا   االنتباه من النوع هذا يتطلب 
  .مثال   ممل

 لديك قوي  دافع وجود( طويلة مدة) االنتباه من النوع هذا استمرار ستلزمي 
 .طويلة مدة االنتباه في جهد بذل واستمرار



 وقوة وصبر قدرة لديهم فليست االطفال عليه يقدر ال االنتباه من النوع هذا ان 
 .االنتباه لتحقيق الوقتية المشقة واحتمال الجهد بذل على تحملهم ارادة

 لوعي والتلقائي المعتاد التركيز االعتيادي االنتباه يمثل :التلقائي او االعتيادي االنتباه  .3
 :يلي بما االنتباه من النوع هذا ويتميز الفرد،

 في عالم مثال الحظ طبيعيا   سهال يمضي بل جهدا   سبيله في الفرد يبذل ال 
 قراءة في طويلة ساعات يقضي عندما بالمتعة يشعر وهو معين اختصاص
 .كبير مجهود بذل الى حاجة دون  بتخصصه متعلقة موضوعات

 االهتمام قبل من اعتاد التي االشياء الى ينتبه االنتباه من النوع هذا في انسان كل 
 .واهتماماته وميوله عاداته مع تتفق والتي بها

 تنقسم العوامل المؤثرة في االنتباه الى قسمين:: المتغيرات المؤثرة في االنتباه 
 يتصل بخصائص المنتبه الموضوعية وظروف الموقف والسياق الذي يرد فيه. االول/
يتعلق بالعوامل الذاتية التي تتصل بشخصية الفرد ودوافعه وميوله واهتماماته وحالته  الثاني/
 أي يمكن نجملها بالعوامل الخارجية والداخلية.،،،،،،،،، البدنية

 اوالا. المحددات الخارجية لالنتباه: 
لحية ان النظر الى االشياء المتحركة يجذب انتباه االنسان بل وكل الكائنات ا:  الحركة .1

الراقية، واكتشاف الحركة )الذي يعتمد على الخاليا العضوية( يجعل الحركة تمثل تنبيها  يتسم 
بفاعلية ذات طابع خاص في الليل حيث تكون الخاليا العضوية اكثر فاعلية. مثال ذلك ان 
االعالنات الضوئية المتحركة تجذب االنتباه اكثر من االعالنات الثابتة. والمالحظ ان بعض 
الحيوانات تحرك ذيولها اثناء القتال كما لو كانت تريد تشتيت انتباه العدو، وان حيوانات اخرى 

 يصيبها الشلل ان فاجأها العدو وقد يكون في ذلك نجاتها.
تعد االضواء الزاهية واالضواء العالية والروائح النفاذة اجذب لالنتباه من : شدة االنتباه .2

لضعيفة والروائح المعتدلة. غير ان المنبه قد يكون شديدا  وال يجذب االضواء الخافتة واالصوات ا
االنتباه وذلك لتدخل عوامل اخرى اكثر وزنَا في جذب االنتباه من الشدة كإن يكون الفرد مستغرقا  

 في عمل يهمه ويمكن القول ان انتقاء المعلومات ال يحدث بشكل عشوائي.



مرة تجذب انتباهه اكثر  ألوللتي تدخل في خبرة الشخص الخبرات الجديدة ا: الجدة والحداثة .3
من المنبهات المألوفة لديه. وان أي حدث شاذ او مغاير للمألوف كفيل بأن يثير انتباهك اكثر 

 من غيره.
طبيعة المنبه بمعنى هل هو منبه بصري، أو  باختالفيختلف انتباهنا :  طبيعة المنبه.4

وهل ان المنبه  ،سمعي، او شمي مثال  وهل المنبه البصري صورة انسان او حيوان او جماد
 السمعي قصة، او غناء او موسيقى؟

المنبه المتغير يلفت االنتباه اكثر من المتغير الثابت على حالة واحدة او على : تغّير المنبه . 5
ثال ذلك ان من اهم شروط الفلم السينمائي الجذاب تغّير المناظر وايقاع الحركة سرعة واحدة، م

 والكالم واللقطات، وكذلك تغّير ايقاع صوت المحاضر يساعد على انتباه الجمهور.
وجد ان القارئ العادي اكثر ميال لالنتباه الى النصف االعلى من صفحات : موضع المنبه .6 

لى االنتباه الى النصف االسفل. وكذلك الى النصف االيمن منه الى الجريدة التي يقرأها منه ا
وكذلك اتضح ان الصفحتين االولى واالخيرة اجذب  -في الجريدة العربية -النصف االيسر

 لالنتباه من الصفحات الداخلية.
يعد الشيء االكبر حجما  جاذبا  لالنتباه اكثر من االشياء االصغر حجما . : حجم المنبه .7

الكبيرة في الحجم اكثر اثارة من االعالنات الصغيرة والكلمات المكتوبة بحروف كبيرة  عالناتفاإل
 اكثر اثارة لالنتباه من الكلمات بحروف صغيرة.

كل شيء يختلف اختالفا  كبيرا  عما يوجد في محيط االنسان من االرجح ان : التباين والتضاد .8
مجال انتباهنا ان كانت وسط نقط سوداء. كذلك وجود  يجلب االنتباه اليه فنقطة حمراء تبرز في

امرأة بين عدد من الرجال ويمكن اعتبار تغير المنبه نوعا  من التباين والتباين عامل مهم في 
 االعالنات الجيدة.

ويعني تكرار المنبه حيث ان اعادة عرض المنبه تؤدي الى اثارة االنتباه : اعادة العرض .9
الن التجاري عدة مرات في اليوم يؤدي الى انتباه الناس اليه. ولكن التكرار ولذلك فإن تكرار االع

يؤدي الى الملل، ولذلك يلجأ المتخصصون في فن االعالن الى تكرار الفكرة في اطار مختلف 
لتجنب الملل. ومن الناحية التربوية فإن صوت المدرس اذا كان رتيبا  وعلى وتيرة واحدة ادى الى 

 لبة اليه وقد يؤدي الى اغفاء الطلبة.عدم انتباه الط



ان التنبيهات التي تكونت االستجابة لها عبر خبرات : االعتياد او التنبيهات الخارجية .10
او بلده، او اللهجة المحلية له تثير االنتباه رغم ما قد يحيط بصدورها  الشخصاالنسان مثل: اسم 

 من صخب او ضوضاء.
 لالنتباه:ثانياا. المحددات الداخلية 

هناك عوامل داخلية مختلفة، مؤقتة او دائمة، تهيء الفرد لالنتباه الى موضوعات خاصة دون 
 غيرها من هذه العوامل:

ان توجيه انتباهنا الى االشياء والمواقف واالحداث المالئمة إلشباعها كلها تتأثر : الدوافع .1
يكون اكثر انتباها  الى الالفتات الموجودة مثال ذلك: الجائع في طريق عام ، بدوافع الفرد ورغباته

على واجهات المطاعم وينتبه كذلك الى روائح االطعمة من تلك المطاعم. وان الشخص العاطل 
عن العمل ويبحث عن عمل يكون اكثر انتباهَا الى اعالنات الوظائف الشاغرة في الصحف او 

 في االذاعة او التلفزيون وغيرها.
فإذا تريد شراء سلعة معينة كانت اول شيء تراه في المحل الذي تدخله، : التهيؤ الذهني .2

كذلك نجد ان الممرضة حساسة لنداء المريض، والطبيب لجرس الهاتف ليال  واالم النائمة الى 
جوار طفلها قد ال يوقظها صوت الرعد لكنها تكون شديدة االحساس لكل حركة او صوت يصدر 

 من الطفل.
البد من توافر مستوى من الحفز او االستثارة الحافزة التي : الستثارة الداخليةمستوى الحفز وا .3

تحرك طاقة الفرد لكي يتم جذب االنتباه لتنبيه معين، فيزداد االنتباه مع تزايد الحفز وينخفض 
 االنتباه اذا انخفض الحفز.

اهم المحددات الداخلية  تعد اهتمامات االفراد وميولهم ودوافعهم وقيمهم من: االهتمام والميول .4
الشخص لبعض الموضوعات في البيئة المحيطة به او االحداث التي تحدث  فانتباهلالنتباه. 

 حوله، انما تتحدد من خالل اهتمامه ودوافعه وقيمه.
يرتبط التيقظ واالنتباه بالراحة على حين يؤدي التعب الى نفاذ الطاقة الجسمية : الراحة والتعب .5

ف القدرة على تركيز االنتباه. فالطفل الذي لم ينل حظا  وافرا  من النوم او انهكه والعصبية وضع
 نشاط بدني او ذهني متواصل يكون اقل انتباها  داخل حجرة الدراسة.

يشكو كثير من الناس من شرود انتباههم في اثناء العمل او الحديث او : تشتت االنتباه .6
التركيز اال لبضع دقائق ثم ينصرف انتباههم نحو شيء  القراءة او االستذكار وهم يعجزون عن



او موضوع اخر. ثم يجدون صعوبة في تركيز انتباههم مرة اخرى. ويشير عدد من الباحثين الى 
 عدد من المشتتات التي تساعد االفراد على تشتت انتباههم وبدرجات متفاوتة.

عوامل نفسية كعدم ميل الطالب الى مادة كثيرا  ما يرجع تشتت االنتباه الى : العوامل النفسية .7
دراسية وبالتالي عدم اهتمامه بها او انشغال فكرة بأمور اخرى رياضية او اجتماعية او عائلية او 
اسرافه في التأمل الذاتي واجترار المتاعب او االالم او شعوره بالنقص او الذنب او القلق او 

 االضطهاد.
رود االنتباه الى التعب واالرهاق الجسمي وعدم النوم قد يرجع ش: المتغيرات الجسمية .8 

في تناول وجبات الطعام او سوء التغذية او اضطراب  االنتظامواالستجمام بقدر كاف او عدم 
افرازات الغدد الصم، هذه العوامل من شأنها ان تنقص حيوية الفرد وان تضعف قدرته على 

 .المقاومة بما يشتت انتباهه
كالمشكالت غير المحسومة او نزاع مستمر بين  قد يرجع الشرود الى عوامل اجتماعية .9

الوالدين او صعوبة في اقامة العالقات مع االخرين او صعوبات مالية او متاعب عائلية مختلفة 
 الى احالم اليقظة يجد فيها مهربا  من هذا الواقع المؤلم يلتجئلذا ال يلبث الفرد ان 

من هذه العوامل عدم كفاية االضاءة او سوء توزيعها ومنها سوء : الفيزيقية المتغيرات .10
التهوية وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ومنها الضوضاء، وقد اسفرت التجارب عن ان تأثير 

  الضوضاء من حيث هي عامل مزعج مشتت يتوقف على:
 نوع الضوضاء  
 .نوع العمل 
 وجهة نظر الفرد الى الضوضاء. 

 احلسي االدراك

 مراكز وتأثر حاس عضو او حاسة تنبيه من مباشرة ينشأ الذي النفسي االثر هو :االحساس
. والضغط والبرودة والحرارة والمذاقات والروائح واالصوات باأللوان كاإلحساس الدماغ في الحس

 :ثالثة اقسام الى عام بوجه االحساسات وتنقسم



 والذوقية والشمية والسمعية البصرية االحساسات المصدر: هي خارجية احساسات .1
 بالبرودة، واالحساس والضغط اللمس) بـ رئيسية احساسات اربعة من تتألف التي والجلدية

 (.بالسخونة واالحساس
 االحشاء من وغيرها والكليتين والقلب والرئة واالمعاء المعدة من :تنشأ ةحشوي احساسات .2

 المثانة بامتالء وكاإلحساس انقباضها او النفس غثيان او والعطش بالجوع كاإلحساس
 .االرتياح عدم او االرتياح او بالتعب واالحساس

 والمفاصل، العضالت في خاصة اعضاء تأثر من : تنشأ حركية او عضلية احساسات .3
 وعن وحركاتها اطرافنا وضع وعن وضغطها، االشياء ثقل عن بمعلومات تزودنا وهي

 نحرك ونحن مقاومة من نلقاه وما جهد من نبذله ما مدى وعن وتوازنه، الجسم وضع
 .ندفعها او نرفعها او االشياء

 الحواس عبر اليه الواردة الحسية التنبيهات تنظيم على الفرد قدرة هو: الحسي  االدراك 
 ودالالتها معانيها واعطائها عليها والتعرف السابقة الخبرات اطار في ذهنيا   ومعالجتها المختلفة
 .المختلفة المعرفية

 :هي رئيسية عمليات ثالث تتضمن معقدة عملية الحسي االدراك ان:  الحسي االدراك عمليات

 الفيزيقية بالمنبهات المستقبلية الخاليا تنبيه الحسي االدراك : يتضمنالحسية العمليات .1
 وانما. فقط واحدة حاسة الحسي االدراك في تنبه وال الخارجي العالم من عليها الواقعة

 وتشمه وتسمعه تراه  بل فقط الشيء ترى  ال انك حيث معا ، حواس عدة الغالب في تنتبه
ترى  فإنك اللحم من قطعة يشوي  االشخاص احد ترى  حينما انك ذلك مثال تلمسه وقد

 .المشوي  اللحم رائحة وتشم اللحم شواء صوت وتسمع النار على اللحم
 فينا، االحساس يثيرها التي والمعاني الذهنية الصور بها ونعنيالرمزية :  العمليات  .2

 رمزا   او بديال   ذلك بعد االثر هذا ويصبح العصبي الجهاز في اثرا   يترك فالتنبيه
 يستحضر فإنه له صديق وجه االنسان يتذكر االصلية...... فحين الخبرة او لإلحساس

 .التفاصيل واضحة غير خاطئة صورة الغالب في تكون  لكنها الصديق صورة ذهنه في
 الشيء نرى  ال فإننا وجدانية ناحية ايضا   حسي ادراك كل ويتضمنالوجدانية :  العمليات .3

 ازاءه معينة وجدانية بحالة ايضا   نشعر وانما به، المرتبطة السابقة الخبرات نتذكر او فقط



 اليه التقرب في برغبة تشعر وقد تغصب او تفرح وقد تسر ال او الصديق لرؤية تسر فقد
 شيء رؤية فينا تثيرها التي الوجدانية الناحية هذه على يعتمد ذلك وكل. عنه االبتعاد او

 .الشيء بهذا السابقة خبرتك على يعتمد كما ما،
 مستقلة وحدات في الحسية التنبيهات بمقتضاها تنتظم التي القوانين هي: الحسي  التنظيم قوانين

( اشكاال  ) ندركها ان أي صيغ ادراك الى تضطرنا موضوعية عوامل بفضل( صيغ) أي بارزة
 :العوامل هذه اهم ومن وبروزا   وضوحا   منها اقل( ارضيات) على تبرز

 الشكل فإن واالنتظام القرب من شيء على كانت اذا المثيرات في ويتمثل: التقارب عامل .1
 التنبيهات ان يعني وهذا واحدة، كلية وحدة في المتقاربة الوحدات صياغة الى مال

 محددة مستقلة وحدة ادراكنا مجال في تبدو الزمان او المكان في المتقاربة الحسية
 .بارزة وصيغة

 التركيب او الشكل او اللون  حيث من المتشابهة المثيرات ان في ويتمثل: التشابه عامل .2
 او نمط في معا   وتتوحد تتجمع ان الى تنزع االتجاه او السرعة او الشدة او الحجم او

 الى تنتمي متشابهة مجموعات او مجموعة انها على ادراكها يتم بحيث محددة، انماط
 مجال في بعضا   بعضها يدعو العالية النغمات من سلسلة ان ذلك مثال. واحد صنف

 تصدر التي االصوات كذلك واحدة بآلة تعزف التي او المنخفضة النغمات كذلك االدراك
 وسط االدراك مجال في والبروز والتفرد االئتالف الى تتجه فهي واحد، شخص من

 .مصدرها حيث من متشابهة ألنها الضوضاء
 موقف أي ادراك الى االشخاص ميل في االستمرار او االتصال يبدو: االتصال عامل .3

 ادراك الى نميل اننا بمعنى متصلة، انماطا   او خطوطا   يتضمن انه على معقد ادراكي
 وبمعنى االتصال، او االستمرار من ممكن قدر بأكبر اجزاؤها تتماسك التي التنظيمات

 من الرغم على المثير مسار ادراك في االنقطاع عدم في يتمثل االتصال عامل ان اخر
 . الواقع في تقطعه

 قابلية اكثر يكون  الشكل في العناصر كل يشمل الذي السياق ان ويعني: الشمول عامل .4
 الى يميل عام كمبدأ السياق او الشمول مبدأ ان كما اخر، سياق أي من االدراكي للتنظيم

 بها المحيط للسياق وفقا   معناها يتحدد التي المدركة الموضوعات من عدد في يتحكم ان



 يتحدد المنطوقة اللغة في والجمل فالكلمات تصاحبها، او سبقتها التي التنبيهات او
 .فيه ترد الذي السياق ضوء في معناها

 وهي مجموعة تشكل انها على معا المتماثلة االجزاء ادراك الى نميل: التماثل عامل .5
 .االخرى  الّصيغ من غيرها قبل تدرك

 في الفجوات وسد الثغرات بملء االدراك في االغالق عملية تتمثل: االغالق عامل .6
 واالشكال التنبيهات تميل آخر وبمعنى معنى له شيئا منه نجعل لكي التنبيهي الموقف
 وفي كاملة، دائرة منها جزء بتر التي الدائرة نرى  فنحن ادراكنا في االكتمال الى الناقصة

 .الكلمة في الناقصة الحروف نرى  ال القراءة
 
 
 


