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 لفصل الثانيا

 راك واالنتباه واألد اإلحساس

ه م االتصال بالبيئة يحاول التوافق معها ويشارك في أوجدائهو  : اإلنسان  راك الحسي  واألد   اإلحساس
حواسه كل ما يحيط  النشاط فيها ويحمي نفسه من اخطارها.  ويتطلب ذلك أن يكون اإلنسان مدركًا ب

و به في  .   الموجودة  الحس  المثيرات  أعضاء  على  وتقع  اإلنسان  على  تؤثر  التي  القوة  هي  البيئة 
 دث االستجابة  فتح

 والمثيرات 

 ات خارجية تقع على الحواس من العالم الخارجي  مثير     -1
وتجعله يستجيب   ه كلية تصدر من األعضاء الداخلية فتؤثر على اإلنسان وتحر الداخات مثير  -2

 .رات لهذه المثي

 : اإلحساس

هذه الخبرات يتم   االتصال بالعالم الخارجي ونقلو  دة الحواس لها دور في نقل الخبرات المتعد  
االستجابة   تي تنقلها إلى الجهاز العصبي فينقل آثارها فتصدرعن طريق أجهزة الحواس ال

 . المختلفة

والحواس هي البصر السمع التذوق الشام اللمس وتؤثر المنبهات الحسية على الحواس عن طريق  
 . األعصاب والتي تؤثر في المراكز العصبية بالمخ 

الروائح االصوات  باأللوان  اإلحساسمثل  ر النفسي الذي ينشأ من تنبيه حاسة  هو األث  فاإلحساس
 الحرارة البرودة إلى آخ 

 : ت حساسااالانواع  

 الذوقيةمية  البصرية السمعية الجلدية الش  كاإلحساسات الخارجية  -1
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ش بالجوع العط  كاإلحساستين اء ورئتين والقلب والكليمعاالتنشأ من المعدة و : شوية الح   -2
 اض الغثيان  لم االنقاأل

العضالت والمفاصل واالوتار وهي  عضلية او حركية:  تنشأ من تأثر أعضاء خاصة ك -3
ه من جهد في حمل األشياء  ضغطها وعن ما تبذلتزودنا بمعلومات عن طريق ثقل األشياء و 

 .أو تحريكها اأو دفعه

 : االنتباه 

ا وقد نمر على األخرى وال  ههات والمثيرات ننتبه لبعضإلى كثير من المنب  نتعرض في حياتنا اليومية 
يز على منبه معين أو  رة الشعور أو أنه االستعداد للتركتعريفات كثيرة منها انه بئ اه  نتبننتبه اليها ولال 

تهيئ التي  العقلية  العملية  للت  أنه  الحي  معالكائن  معين  مثير  أو  المنبه  على  المثيرات   ركيز  مال 
ها   ل يتعرض للكثير من المثيرات من ضمنالطالب في الفص  مثالً ،  األخرى األقل أهمية بالنسبة للفرد  

 . المنبهات األخرى  ب يركز انتباه على شرح المدرس ويهمل الطالشرح المدرس ف

 ومن خصائص االنتباه ما يأتي   

ا -1 بمعنى ناالختيار أي  أنتباهنا على شيء معين  ختار منبه واحد النتقاء فنحن عندما نركز 
 نركز اهتمامنا به دون المنبهات األخرى  

أن  -2 أي  شعوري  ارادي  وهو  لهنتباال  التركيز  حتى  خاصي  اه  واحد  شي  على  التركيز  ال    ة 
 .تشتت االنتباهي

 .أثر المنبه ومتابعته  لتعقب فمن خصائص االنتباه اقتفاءا  -3
هذه    .دار عمل معينااإلحاطة البصرية والسمعية المتمثلة في حركات العين التي تصاحب   -4

 . الصحيحالخصائص األربعة متكاملة وهي مجموعها تؤدي إلى االنتباه 
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 انواع االنتباه  
من  اإله  انتباال  -1 عدد  بين  من  معين  موضوع  نحو  بإرادتنا  يتم  الذي  المتعمد  وهو  رادي 

والذهن  الموضوعات  الحواس  تركيز  إلى  يحتاج  دافع    وهو   سلوك يوجه  والبد من وجود 
 الفرد نحو موضوع معين حتى يستمر االنتباه لفترة طويلة 

الحواس أو الالاالنتباه   -2 إلى تركيز  يحتاج  الخارج وال  الذي يفرض علينا من  إرادي وهو 
الدوافع   أو  الذهني  النشاط  انفجار   ألنهتركيز  سماع صوت  مثل  إرادية  ال  بطريقة  يتم 

 .ويزول االنتباه بزوال المثير
  وال يحتاج إلى بذل مجهوداالنتباه االعتيادي وهو االنتباه العادي الذي نتعرض له يوميا    -3

 .تعودنا عليها فهي ال تثير انتباهنا بقدر األشياء الجديدة يرات عديدةًا ما تواجهنا مثكثير ف

 :العوامل المؤثرة في االنتباه  

ف  -1 المنبه  مشدة  جذب  ا  كل  ما  كل  حواسنا  من  عدد  على  استحوذ  شديدا  المنبه  كان 
 ا االصوات .ئة و األلوان الصاخبة التي تصاحبه انتباهنا بشدة مثال اإلعالنات المضي

ول مرة تشد االنتباه اكثر أل  اهدها أو نسمعها  شالحداثة المنبهات الجديدة التي ن  لجدة أوا -2
 . التي تعودنا عليها من تلك.

 . منبهات متحركة تؤدي إلى جذب االنتباه اكثر من الثابتةما كانت الكل الحركة  -3
  من الكلمات وصور   أكثر جذبا   فالصورة  تباهنا له  لكل منبه طبيعته التي تحدد مقدار ان  -4

   .وهكذاللرجال النساء أكثر جذبا 
 .نتباه  اكثر اشد لالوضع المنبه في مكان بارز   -5
 . كلما زاد حجم المنبه زاد االنتباه اليه -6

 وهناك عوامل ذاتية تتصل بالفرد نفسه   

  في جذب انتباه الفرد لمنبه معين مرتبط بهذا الدافع فالجائع يثيره  دورا كبيراتلعب    الدوافع -1
 .فتات الطعام والمطاعمه على اله ادافع الجوع للتركيز انتب
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للتحصيل    -2 عقلي  استعداد  لديه  الذي  المجتهد  الطالب  فمثال  للفرد  العقلي  االستعداد 
 .الدراسي فإنه يركز انتباه نحو ما يقوله المعلم

 هتمامات .وا  اكثر من للمنبهات التي تتناسب مع ميولناننتبه  مات فنحن  االميول واالهتم  -3
فكل -4 والصحية  الجسمية  قدرته على  مالحالة  نشطًا وسليمًا زادت  الفرد  كان  انتباه  ا  تركيز 

 ابه التعب وسوء الصحة تشتت انتباه. نحو المثيرات أما إذا انت

   تشتت االنتباه

أثناء العمل أو المذاكرة أو اإلنصات    األفراد إلى تشتت االنتباه بدرجات   يتعرض كثير من  مختلفة 
 لشرح المدرس وهناك أسباب متعددة للتشتت االنتباه وهي 

الطالب الذي ال يميل  مات نحو منبه معين فتوفر الميول واالهتمامنها عدم    عوامل نفسية  -1
ة التي  يتوجه لألنشط  باههته بل انه أنته لدراس إلى دراسة الحساب فإنه سوف ال يركز انتباه

ة ميول الطلبة مهمة لتوجيهم للفرع الذي يميلون إلى تعلمه  دراس  يميل إليها اكثر لذلك فإن
شرود  يكون  افكار    وقد  الفرد  على  تسيطر  حيث  النفسي  االضطراب  أعراض  أحد  الذهني 

والتوتر واإلحباط تؤدي    حاالت القلق  نتباه إليها دون غيرها وكذلك فإنتودي على تركيز اال
 إلى تشتت االنتباه  

جسمية -2 و   عوامل  الشهيكالتعب  فقد  النوم  من  كافي  قدر  اخذ  او  الراحة  وعدم  ة اإلرهاق 
 . تؤدي إلى عدم التركيزواضطراب الغدد تشتت االنتباه و 

والتهوية والحرارة والرطوبة وضوضاء كلها  عوامل تسبب إزعاج   عوامل بيئية مثل الضوء    -3
 . لفرد ل

على    -4 القدرة  عدم  أو  إليه من مشكالت  يؤدي  وما  األسري  التفكك  مثل  االجتماعية  عوامل 
ء الفرد  و قتصادية هذه المشكالت تؤدي إلىى لجأو ضعف الحالة االتكوين عالقات اجتماعية 

لهروب من مشكالته مما يؤدي إلى التركيز على المنبهات أخرى غير تلك  ألحالم اليقظة ل
   . ينتبه إليهاالتي يجب أن  

  


