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 االحساس واالدراك واالنتباه فً الفٌلم
 

 :اإلحساس: أوالا 
 العصبً الجهاز إلى ترد التً الحسٌة للمعطٌات تجمٌع أو التقاط عملٌة هو اإلحساس ـ:اإلحساس معنى ـ

 . المختلفة الحس أعضاء طرٌق من المركزي
 ـ:لإلحساس والعصبٌة النفسٌة األسس ـ

 عضو أو حاسة، انفعال من مباشرة ٌنشأ الذي النفسً األثر وهو اإلدراك، تسبق التً الخطوة هو اإلحساس
 .مثٌر أو لمنبه نتٌجة العصبً الجهاز فً ٌحدث الذي النفسً األثر عن عبارة أو حاسً،
 :ثالث مراحل على تتم نفسٌة فسٌولوجٌة، فٌزٌقٌة، عملٌة اإلحساس أن ٌتضح هذا ومن
 .الخارجً الحس عضو إلى الفٌزٌقٌة التأثٌرات تصل. 1
 بواسطة التأثٌر هذا ٌنقل ثم المؤثرات بهذه الحس عضو ٌنفعل الفسٌولوجٌة، وهً الثانٌة المرحلة وفً. 2

 .المخ قشرة فً العصبٌة المراكز إلى الموردة األعصاب
 فسالمة لذا باإلحساس، شعور إلى المخ فً العصبٌة للمركز الواصل التأثٌر ٌتحول النفسٌة المرحلة وفً. 3

 . اإلدراك وبالتالً اإلحساس، لعملٌة أساسً شرط الحس أعضاء
  ـ:الخمس الحواس ـ

 :والذوقً والشمً واللمسً والسمعً البصري اإلحساس أصناف، خمسة إلى عادة الخاصة اإلحساسات تصنف
 على الحصول من الفرد ٌتمكن خاللها من إذ أهمٌة، الحواس أكثر من البصر حاسة تعد ـ:البصر حاسة .1

 واألصدقاء األهل التمٌٌز من ٌتمكن الحاسة هذه فبوساطة األشٌاء، خصائص عن ومتنوعة كثٌرة معلومات
 ... .والجمال والقبح واألخطار

 دورها إلى إضافة االجتماعً والتفاعل االتصال عملٌة فً الحاسة هذه أهمٌة وتتجلى ـ:السمع حاسة .2
 عبر علٌها الحصول ٌمكن ال التً المختلفة المثٌرات خصائص عن المعلومات ببعض تزوٌدنا فً الواضح
 .األخرى الحواس

 بالسمع المرتبطة اللمس خالٌا أن إذ األخرى، الحواس بقٌة عن اللمس حاسة تختلف ـ:اللمس حاسة .3
 جمٌع فً تنتشر اللمسٌة الحسٌة خالٌا أن حٌن فً الجسم، من محددة مناطق فً تتركز والذوق والشم والبصر
 . للجسم والخارجً الداخلً السطح سٌما وال الجسم أجزاء

 السائل إلى تنتقل حٌث للروائح الشمٌة الحسٌة الخالٌا استقبال خالل من الشم عملٌة وتتم ـ:الشم حاسة .4
 هذه تنتقل بعدها عصبٌة نبضات شكل على الشم عصب نهاٌة فً العصبٌة الخالٌا إلى األنف فً المخاطً
 .بشأنها األوامر وإصدار الروائح هذه تفسٌر أجل من الدماغ من الصدغً الفص إلى النبضات

 مٌكانٌكً، طابع ذات والسمع والبصر اللمس حاسة من كل فٌه تعتبر الذي الوقت فً:  الذوق حاسة .5
 الفٌزٌائٌة الخصائص على األولى بالدرجة تعتمد بحتة مٌكانٌكٌة آلٌات وفق على الحواس هذه مثل تعمل حٌث

 المشمومات إذابة تتم كمٌائٌة، آلٌة وفق على تعمالن والشم الذوق حاستً فإن معها، التفاعل ٌتم التً للمثٌرات
 حٌث اللعاب بإفراز المتخصصة الغدد تبدأ الفم داخل إلى الطعام ٌدخل فعندما واألنف، الفم غشاء فً والمذوقات

 . األطعمة هذه فٌه تذوب
 

  ــ:اإلدراك ثانٌاا 
 .أشٌاء من الخارجً عالمنا فً بما ٌزودنا عقلٌاا  تأوٌالا  اإلحساسات تأوٌل عملٌة"  هو اإلدراك ـ:اإلدراك معنى

 ". الداخلٌة ولحالته فٌها ٌعٌش التً الخارجٌة لبٌئته الفرد معرفة بها تتم التً العملٌة"  هو واإلدراك
  ـ:لإلدراك والعصبٌة النفسٌة األسس ـ



 تتم حٌث المخ إلى العصبً الجهاز ٌنقلها التً اإلحساسات من مقوماته وٌستمد اإلحساس، على ٌعتمد اإلدراك
 السابقة خبراته خالل من وٌفسرها، ٌؤولها وٌفهمها، الخارجٌة، الموضوعات ٌستقبل واإلنسان اإلدراك، عملٌة

 .واتجاهاته وثقافته شخصٌته وتكوٌن ومٌوله ونضجه
 لذلك إلخ،.. لثقافة ثقافة ومن لفرد، فرد من تختلف الشدة وتلك نحمله، الذي المثٌر لشدة تبعاا  األشٌاء ندرك فنحن
 بها وترتبط الفردٌة الفروق على كبٌراا  اعتماداا  تعتمد أنها إال باإلحساس ارتباطها رغم هذه اإلدراك فعملٌة
 .أٌضاا 
 هو فاإلحساس. إدراك دون من إحساس هنالك ٌكون أن ٌمكن ولكن إحساس، دون من إدراك ٌوجد ال فإنه لذلك

 للشًء والنتائج واألسباب المعانً إلٌه مضافاا  فٌه ما بكل اإلحساس فهو اإلدراك أما مختلفة، مثٌرات استقبال
 اإلدراك من جزء واإلحساس اإلحساس، ٌحتوي فاإلدراك محسوساا، كان أن بعد مدركاا  أصبح الذي أو المدرك،
 . مقدماته من ومقدمة

 
 : عن عبارة اإلدراك أن القول ٌمكن لذلك
 .إحساس. 1
 . والتذكر التخٌل التأوٌل عملٌة ضمن وٌدخل السابقة، والخبرات التجارب صور فً لإلحساس تأوٌل. 2
 بل فقط، والداخلً الخارجً عالمه من بمعلومات الفرد تزود كونها من اإلدراك أهمٌة تأتً ال ـ:اإلدراك أهمٌة ـ

 وتجنب السواء نحو العملً اإلنسان سلوك توجه التً فهً والتوافق التكٌف على وتساعده حٌاته تحفظ ألنها
 فً الموجود األشٌـاء أدرك إذا إال الطعام على للحصول مثالا  ٌستطٌع فال حٌاته، تهدد التً واألخطار العوائق

 إذا إال اآلخرٌن مع وأمان بهدوء والعٌش االجتماعً التوافق ٌستطٌع ال أنه كما للطعام، حاجته ترضى بٌته
 .وشعورهم واتجاهاتهم رغباتهم أدرك

 الفرد ٌستطٌع فال.. وتفكٌر وتذكر تعلم من: األخرى العقلٌة العملٌات جمٌع فً أساسٌة عملٌة أن هذا إلى ٌضاف
 .وأدركه عرفه إذا إال به ٌفكر أو ٌحفظه أو شٌئاا  ٌتعلم أن
 

 :االنتباه: ثالثاا 
 العقلٌة العملٌات من للعدٌد الرئٌسة المتطلبات أحد كونها فً أهمٌتها تكمن حٌوٌة عملٌة االنتباه ٌعد: االنتباه

 وقد وجلٌاا، واضحاا  حوله ٌدور لما الفرد إدراك ٌكون ال ربما العملٌة هذه   فبدون والتعلم، والتذكر كاإلدراك
 .التذكر عملٌة صعوبة ٌواجه

 وكل اإلدراك، لعملٌة تحضٌرٌة مرحلة هو واالنتباه ما، شًء إلى الذهن توجٌه عملٌة هو ـ:االنتباه معنى ـ
 .ٌدركه ال سوف الحال بطبٌعة لشًء ٌنتبه ال فمن انتباه، من له بد ال إدراك

 . ما شًء نحو الحواس، شحذ أو الشعور توجٌه أو الذهن، حصر أو النشاط، تركٌز هو واالنتباه
 ـ(:والخارجٌة الداخلٌة العوامل)  االنتباه فً المؤثرة العوامل ـ

 ـ:الذاتٌة الداخلٌة العوامل: أوالا 
 اهتمام:  مثال. معٌنة مثٌرات نحو الفرد انتباه توجٌه فً دوراا  والحاجات والمٌول الدوافع تلعب: الدوافع .1

 .التعلٌمٌة بالبرامج العامة الثانوٌة طالب
 .الباب لدق االنتباه إلى ٌؤدي صدٌق وصول توقع: مثال. ما شًء حدوث الشخص توقع أي: التأهب .2
 عرض أثناء فً عربٌة جملة سماع: مثال المثٌرات، لبعض معٌنة استجابة على الفرد تعود أي: التعود .3

 .هندي أو أجنبً فٌلم
 . المرهق من انتباها أكثر المرتاح الشخص: الراحة .4

 :الموضوعٌة الخارجٌة العوامل: ثانٌاا 
 .الرتٌبة أو الثابتة المثٌرات من أكثر االنتباه المتحركة أو الجدٌدة المنبهات تسترعً حٌث

 إذا قٌمة لها ٌعود ال حٌن فً االنتباه، تجذب بٌضاء صفحة على السوداء النقطة ذلك مثال: المثٌر طبٌعة .1
 .سوداء صفحة على كانت

 أثناء فً المدرس صوت تغٌٌر ذلك مثال. المتكرر من أكثر االنتباه ٌجذب المتغٌر المثٌر: المثٌر تغٌر .2
 . الشرح

"  العٌن عن المنخفض أو المرتفع من أكثر االنتباه ٌجذب العٌن أمام المثٌر وجود: المثٌر موضع .3
 ". لالنتباه جذباا  أكثر األولى الصفحة



 .الثابت من لالنتباه لفتاا  أكثر المتحرك المثٌر: المثٌر حركة .4
 من أكثر اإلنسان عند االنتباه تجلب النفاذة الروائح أو الزاهٌة األلوان أن المعروف من: المثٌر شدة .5

 . النفاذة غٌر والروائح القاتمة األلوان
 ـ:االنتباه أنواع
 ـ:اآلتٌة األقسام على االنتباه تقسٌم ٌمكن

 إلى إرادته رغم ٌنتبه عادة فالفرد إرادته، رغم المثٌر إلى انتباهه ٌوجه الفرد أن وٌعنً ـ:القسري االنتباه. 1
 أو عٌنٌه على عال   ضوء كتسلٌط فجأة تحدث التً أو كالكهرباء الخطر أو االنفجار كصوت القوٌة األصوات

 .ذلك غٌره أو جسمه فً مفاجئ ألم ٌحصل عندما
 ٌنتبه مثالا  فالموسٌقار ومٌوله اهتمامه ضمن تقع التً األشٌاء إلى ٌنتبه العادة فً اإلنسان ـ:التلقائً االنتباه. 2

 ألنه ٌُذكر ألنه جهداا  الفرد فٌها ٌبذل ال االنتباه من النوع هذا لذا غٌره، عن تصدر التً النغمات ترتٌب إلى
 .ومٌوله اهتمامه ضمن

 
 ـ:االنتباه مشتتات ـ

 ـ الطلبة وباألخص ـ الناس من عدٌد وٌشتكً المطلوبة، المثٌرات متابعة عن الذهن شرود معناه االنتباه تشتٌت
 طوٌلة لساعات النوم عدم أو الجسمً التعب مثل جسمٌة عوامل إلى ٌرجع وقد. الذهن وشرود االنتباه تشتت من
 إلى االنتباه تشتت ٌرجع قد كما. التنفسً أو الدوري أو الهضمً الجهاز فً اضطراب أو التغذٌة ضعف أو

 تسلط أو وقدرته الطالب ذكاء ٌتجاوز بما المادة هذه صعوبة أو معٌنة مادة إلى المٌل عدم مثل نفسٌة عوامل
 التصدع مثل اجتماعٌة عوامل إلى التشتت ٌرجع وقد. ذلك غٌر إلى علٌه الوسواسٌة القهرٌة األفكار بعض

 سوء مثل فٌزٌقٌة عوامل إلى ٌرجع وقد. للدروس التهٌؤ عن الطالب ٌنشغل بحٌث العائلً والشقاق األسري
 . الضوضاء أو الرطوبة زٌادة أو البرودة أو الحرارة درجة وارتفاع التهوٌة

 


