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 المحاضرة الرابعة 

 االنتباه واالدراك الحسً

 

 ان التسلسل المنطقً الي عملٌة عقلٌة هً 

 االحساس            االنتباه             االدراك  

 عملٌات بما ٌخدم المعلم او المدرس بشكل موجز لذلك سنتناول هذه ال

ىتذمثر  معذٌب هى األثر النفسً الذذي ٌنأذم مباأذرن عذب تنبٌذ  عضذى حسذً: اإلحساس
 . فً الدماغالمرتبطة بذلن العضى  مراكز الحس 

 
 انواع االحساسات

احساسذذات خارةٌذذة المصذذدر : هذذً ااحساسذذات البصذذرٌة ىالسذذمعٌة ىالةلدٌذذة  .1
 ىالأمٌة  ىالذىلٌة.

احساسات حأىٌ  المصدر:  تنأذم مذب المعذدن ىاامعذال ىالراذة ىالملذب ىالكلٌتذٌب  .2
 كاإلحساس  بالةىع ىالعطش ىالغثٌاب ىاالم .

احساسذذات عضذذلٌة اى حركٌذذة تنأذذم مذذب  تذذمثر اعضذذال خاصذذة فذذً العضذذذ ت  .3
ىااىتار ىالمفاصل , ىهً تزىدنا بمعلىمات عب ثمذل ااأذٌال اى ضذغطوا ىعذب 

ازنوا ىعب مدى ما نبذل  مب ةود ىما نلماه مذب مماىمذة ىنحذب ىضع اةسامنا ىتى
 نحرن ااأٌال اى نرفعوا اى ندفعوا .

 

 العوامل المؤثرة فً االحساس 

 لدى الفرد س مة اعضال الحس-1

لىن المثٌر لكً ٌستثٌر ااعصاب مث  صىت المدرس ٌةب اب ٌكىب مرتفعا -2

 نصاتبمدر مناسب لكً ٌستطٌع الطلبة ااستماع ىاا

 أدن المثٌر ىاستمراره لكً ٌتمكب مب التمثٌر باعضال الحس لدى المتعلم -3



 مٌىل المتعلم ىرغبات  ىحاةات  للمعلىمات اى المثٌرات التً تعرض امام -4

   مناسبة المثٌر المعرىض امام المتعلمٌب للمرحلة العمرٌة لوم-5

 

فنحب نعٌش فً عالم ملئ  باانتباه هى تركٌز الأعىر حىل أًل معٌفاالنتباه :   

بالمثٌرات اا اننا ا ننتب  لكل هذه المثٌرات بل ننتب  فمط للعناصر التً نركز 

الأعىر علٌوا مث  انت تةلس فً محطة الباص مث  ىعندما نسملن هل تستطٌع اب 

تصف م بس كل أخص كاب مىةىد معن فً المحطة لد تمىل ا لم اركز على 

هذه ااأٌال هً مثٌرات ىلع بصرن علٌوا ا محالة اذب  م بسوم ةمٌعا رغم اب

  االنتباه هو تركٌز الشعور حول شًء معٌن
 عدن انىاع فونان االنتباه 

انتبذذذاه ارادي : أي اب الفذذذرد بمحذذذض ارادتذذذ  ٌركذذذز أذذذعىره علذذذى مثٌذذذرات معٌنذذذة -
 بغرض م حظتوا ىفوموا ىمعالةتوا

لسرٌا الى مىضىعات اى مثٌذرات معٌنذة  انتباه لسري ا ارادي : أي اب الفرد ٌنتب -
 ان  ٌتىةب علٌ  ذلن انةاز موام محددن 

انتباه تلمااً : أي اب الفرد ٌنتب  الى مثٌرات اى مىضىعات معٌنة تلمااٌا انوا تأذبع -
 رغبات  ىدىافع  

ىنةد مب هذه التعرٌفات اب افضل انىاع اانتباه بالنسبة للمتعلم هى اانتباه التلمااً ى 
اانتباه اارادي انوا تٌسر علذى المذتعلم مىاصذلة نأذاط  حتذى تحمٌذك اهذداف الذتعلم 
اما  اانتباه المسري فاب المتعلم لد ٌفمذد لدرتذ  علذى مىاصذلة اانتبذاه ىالذتعلم فذً أي 
ىلت ىلبل انةاز موام  التعلٌمٌة لذذلن علذى المعلذم اى المذدرس السذعً داامذا الذى اب 

اسذذالٌب الذذتعلم التذذً ٌسذذتخدموا بمذذا تتسذذك مذذع رغبذذات تكذذىب مىضذذىعات الذذتعلم اى 
المتعلمذذٌب ىمٌذذىلوم ىمذذرحلتوم العمرٌذذة لكذذً ٌتمكنذذىا مذذب مىاصذذلة اانتبذذاه ىانةذذاز 

 مواموم التعلٌمٌة  
   مشتتات االنتباه :

   المتعلمهنان بعض العىامل التً تلعب دىرا موما فً تأتٌت انتباه الفرد ىنمصد 
 .اى العاهات المرتبطة باعضال الحسلتعب ىالمرض العىامل الةسمٌة : كا - 1
مثذل انأذغال المذتعلم بذبعض اافكذار اى المأذاكل اى الرغبذات العىامل النفسٌة :  – 2

 التً ا تخص مىلف التعلم 
مثل انأغال المتعلم بالمأاكل التً تحدث داخل ااسرن اى العىامل ااةتماعٌة :  – 3

 ال التً ٌنتمً الٌومبٌن  ىبٌب زمٌل  اى مةمىعة ااصدل
العىامذذذذل الفٌزٌمٌذذذذة : كسذذذذىل اإلضذذذذالن ىالتوىٌذذذذة ,ىارتفذذذذاع درةذذذذة الحذذذذرارن  – 4

اى حتذذى سذىل الطباعذذة بالنسذبة للكتذذب اى سذىل ترتٌذذب المذادن التعلٌمٌذذة ,ىالضىضذال 
 .ىغٌرها

 العوامل الداخلٌة المؤثرة فً االنتباه :



ا ٌتفذك مذع مٌىلنذا ىاهتماماتنذا فذنحب ننتبذ  لمذ: المٌول واالتجاهاات واالهتماماات – 1
 اكثر مب غٌرها 

فالةذذااع مذذث  ٌنتبذذ  الذذى رىااذذا الطعذذام ىالمتعذذب  الحرمااان النيسااً والجساادي :-2
 ةسدٌا ٌنتب  الى ىةىد كرسً اى أي مكاب ٌستطٌع ااستراحة علٌ 

نظرا اب دىافع اانساب ا تكىب بنفس الأذدن علذى الذدىام فذنحب  مستوى الدافعٌة-3
 ما ٌأبع دىافعنا فً هذه اللحظة اكثر مب غٌرها مب الدىافع ننتب  ل

اذ اأذذارت الدراسذذات الذذى اب بعذذض اافذذراد ٌكىنذذىب بطبٌعذذتوم  ساامات الشخةااٌة-4
ٌمظٌب منتبوٌب اكثر مب غٌرهم اانبساطً اكثذر لذدرن علذى اانتبذاه مذب المنطذىي اى 

 Aٌة اكثرلدرن على اانتباه مب نمط الأخص Bمب هم مب نمط الأخصٌة 
 

 االدراك 

تمىم على تمىٌذل ىتفسذٌر المثٌذرات التذً عملٌة عملٌة معرفٌة هى بأكل عام : االدراك
فحٌنما ندرن اننا نىاةذ  حٌىانذا مفترسذا  ٌنتب  الٌوا اانساب لكً ٌستطٌع التعامل معوا

نبتعد عن  لحماٌة انفسنا مب الو ن ىهكذا . اادران لد ٌكذىب حسذً ىلذد ٌكذىب غٌذر 
دا علذى نذىع المثٌذر الذذي ٌسذتثٌر عملٌذة اادران فمذد نتذذكر خبذرن معٌنذة حسً اعتما

فتثٌر فً نفسنا أةىب اى مأاعر معٌنة فً هذه الحالة فذاب اادران كذاب غٌذر حسذً 
اما اذا تم استثارن اافكار ىالمأاعر لدٌنا نتٌةذة م حظذة ىاانتبذاه لمثٌذر معذٌب ماثذل 

ااحذة اى تحسذس أذئ مذا باٌذدٌنا ففذً هذذه امام اعٌٌنا اى لسماع صىت معٌب اى أذم ر
تمىٌذذذل بانذذذ   االدراك الحساااًالحالذذذة ٌكذذذىب اادران حسذذذً . اذب ٌمكذذذب اب نعذذذرف 

التعامذل معوذا بمذا نمتلكذ  تذمىٌ  ٌسذاعدنا علذى  المثٌرات الحسٌة التً ٌتم اانتباه لوا 
 مب خبرات ىمعلىمات حىل ذلن المثٌر.

 
 نقسم هذه العوامل الى مجموعتٌن احداهما العوامل المؤثرة فً عملٌة االدراك : ت

 

 ىهً: ىهً عىامل تتعلك بالأخص نفس   عوامل ذاتٌة-1

نتمثر فً تفسٌرنا للمثٌرات بااأٌال التً نتىلعوا ىكذلن : نحب الحالة ىالتىلع-أ

ىضعنا النفسً فالطالبة التً تتىلع حدىث امتحاب فً هذا الٌىم فانوا تفسر أي 

ىالأخص للطالبات ىالتدرٌسً على اب اامتحاب لد حدث حركة اى طلب اى تةمع 

  الذي ٌكىب متىترا ٌفسر كل صىت ٌسمع  على ان  أئ سئ لد حدث

اذ اب الفرد ٌمٌل الى اانتباه ىتفسٌر ااحداث التً تتسك مع المٌىل ىااتةاهات: -ب

 مٌىل  ىرغبات  ىاتةاهات  ىٌومل ما عدا ذلن



ٌحال فنبدأ بتفسٌر المثٌرات ىخاصة غٌر الىاضحة نحب نتمثر كثٌرا بااااٌحال: -ج

 على حسب الأئ الذي تىحً ب  الٌنا 

:ىٌمصد بوا العىامل المتعلمة بالمثٌر الذي ٌةذب األنتباه  عوامل موضوعٌة -1

 ىنبدأ بتمىٌل  ىتفسٌره ىمب هذه العىامل

  ل أذٌال فنحب ننتبذ المنب  األكثر أدن هى األكثر إثارن ل نتباه  : و التضادشدة ال .1
ذات الرااحة المىٌة اى االىاب الساطعة اى ااصىات العالٌة اكثر مذب غٌرهذا مذب 

كمذذا اب المثٌذذرات المتضذذادن تةلذذب انتباهنذذا بأذذكل اكبذذر مثذذل الذذىردن المنبوذذات 
 الحمرال بٌب الىرىد البٌضال

فذذة المملى ثٌذذراتالةدٌذذده تثٌذذر اانتبذذاه اكثذذر مذذب الم ثٌذذراتاذ اب الم :المثٌاارحداثااة .2
 فالمعلىمات الةدٌدن اى الطرق الةدٌدن تثٌر انتباه المتعلم بأكل اكبر 

على ىتٌرن ىاحدن تةعل اانسذاب ٌفمذد لدرتذ   ثٌرات: اذ اب بمال المتغٌرالحركة وال.3
البصرٌة ذات االذىاب المختلفذة تةعلنذا ننتبذ   ثٌراتعلى التركٌز لذلن فاب عرض الم

كذىب اكثذر اثذارن ل نتبذاه مذب المنبوذات السذاكنة المتحركذة ت ثٌراتبأكل افضل اى الم
    الفىتىغرافٌة فالفٌلم الفٌدٌىي اكثر اثارن مب الصىر

فااأٌال المرتبة بأكل منتظم اى ضمب مةمىعات طبٌعٌة تةذذب  العدد والترتٌب:.4
 انتباهنا اكثر ىتىةٌ  ادراكنا اكثر مب ااأٌال الفىضىٌة ىغٌر المنتظمة 

 
فً مىضىع ااحساس ىاانتباه ىاادران فذاب علذى المذدرس اى  فً ضىل ما تعلمناه

المعلذذم مراعذذان خصذذااص هذذذه العملٌذذات المومذذة عنذذد اعذذداد ىتمذذدٌم الذذدرىس للطلبذذة 
ىتحفٌزهم ىتأةٌعوم على معالةة المعلىمات بدا مذب التلمذً السذلبً للمعلىمذات اب 

 ذلن ٌكىب مدخ  للتعلم الةٌد
 

 

 


