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 العقلية واالبداعيةلعمليات ا

 : االنتباه 

من العوامل  ألنهاالنتباه من اهم الموضوعات التً ٌهتم بها علم النفس عد ٌ

وانما  فً حٌاتهكل االشٌاء التً ٌواجهها  , واالنسان ال ٌنتبه الى فً التعلم مؤثرة ال

هذه على  ختٌارالاوتتولف عملٌة وما ٌشبع حاجاته معرفته  هما ٌهمٌختار منها 

, لذلن وعلى ضوء ما ذكر ٌمكن شًء دون اخر وتهٌئته لمالحظة استعداد الفرد 

لمالحظته او استعدادا شيء معين  فيتوجيه الشعور وتركيزه  بأنهالى االنتباه  النظر

 . ادائه او التفكير فيه

 :انواع االنتباه 

: وهو االنتباه الذي ٌمتضً من المنتبه بذل جهد كبٌر , كانتباهه الى  االنتباه االرادي -1

 الضجر . محاضرة او حدٌث ٌدعو الى 

 : وٌتمٌز هذا النوع من االنتباه بانه ال ٌتطلب مجهودا ذهنٌا من الفرداالنتباه المسري  -2

 .او ضوء خاطف وهو االنتباه الى الغٌر رغم االرادة كاالنتباه الى صوت طلمة 

الفرد الى الموضوعات التً تتفك واهتماماته دون بذل اي نتباه هو ااالنتباه التلمائً : و -3

 . جهد لذلن

 العوامل المؤثرة على االنتباه 

 نوعٌن من العوامل هنالن عدد من العوامل تؤثر فً المدرة على االنتباه ٌمكن تصنٌفها إلى

 . : العوامل الخارجٌة والعوامل الداخلٌةوهما 

 أوال: العوامل الخارجٌة

 مجموعة العوامل التً تتعلك بطبٌعة المثٌر الحسً المراد االنتباه له وتشمل:وهً 
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االلوان شدة المنبه : فالمثٌرات الموٌة تجذب االنتباه اكثر من المثٌرات الضعٌفة فمثال  -1

االلوان تجذب االنتباه بصورة اكثر من  واالضواء المبهرةاالصوات العالٌة الزاهٌة و

 . واالضاءة الضعٌفة  ةاالصوات الخافتالباهتة و

حٌث كلما تكرر االنتباه  جذبٌؤدي إلى مرات عدٌدة إن تكرار المنبه :  المنبه تكرار -2

    الفرد علٌه اكثر من غٌره .  وٌكون انتباه وتركٌز المنبه كلما كان  اكثر تاثٌرا 

 أن لكنها الغرفة فً الساعة بدلات نشعر فنحن االنتباه جذب فً لوي عامل:  المنبه تغٌر -3

 . إلٌها انتباهنا أتجه فجأة الدق عن تولفت

 محٌطه فً ٌوجد عما كبٌرا اختالفا ٌختلف شًء كلان :  المألوفختالف الشًء عن ا -4

تلن افراد تصبح غٌر لادرة على جذب انتباه فً البٌئة  المألوفةفالمنبهات  االنتباه ٌجذب

 .تتجه نحوه االنظار وتتركز فٌه  المألوفالبٌئة ولكن المنبه الجدٌد غٌر 

 االعالنات ومثال ذلن , الساكن المنبه من لالنتباه أجذب المتحرن المنبه: المنبه حركة - 5

 . الثابتة االعالنات من اكثر االنتباه تجذب المتحركة

كلما كان المنبه له من الصدارة االولوٌة ٌجذب االنتباه اكثر من غٌره : المنبه موضع -6

 من االسفل النصف من افضل انتباه موضع ٌكون جرٌدة من األعلى النصف فً اعالن مثل

 . الجرٌدة

 ثانٌا: العوامل الداخلٌة

 وهً مجموعة العوامل المتعلمة بالفرد الذي ٌمارس االنتباه ومن أهمها:

الحاجات العضوٌة : تلعب الحاجات العضوٌة دورا هاما فً جذب االنتباه دون غٌرها . 1

 .وعلى سبٌل المثال فان الشخص الجائع ٌنجذب بدرجة لد تكون كبٌرة الى روائح االطعمة 
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رٌضة عندما تسمع المذهنٌا لها فمثال  تتهٌأ: ٌنتبه الفرد الى االشٌاء التً الوجهة الذهنٌة . 2

تمٌزه دائما وذلن الن وجهتها الذهنٌة موجهة نحو ذلن  فأنهاعلى سبٌل المثال نداء المرٌض 

 .الصوت 

الدوافع : ان دوافع االنسان لها اهمٌة كبٌرة فً توجٌه انتباهه الى االشٌاء المالئمة  -3

ر مثال ٌجذب انتباه الشخص العاطل عن العمل الذي ٌبحث عن وظٌفة ٌكون اكث إلشباعها

 انتباها الى اعالنات الوظائف الخالٌة .

على  التأثٌرالراحة والتعب : تلعب كال من الراحة النفسٌة والجسدٌة دورا هاما فً  -4

االنتباه فاذا كان الشخص ٌنعم براحة جسدٌة ونفسٌة فانه تركٌزه وانتباهه ٌكون جٌد اما اذا 

احس هذا الشخص بالتعب فان تركٌزه سوف ٌضعف الن التعب ٌؤدي الى نمص الطالة 

 الجسدٌة .

 االنتباه :محددات 

او الجهاز العصبً الخمسة الحواس ان اي خلل ٌصٌب المحددات الحسٌة العصبٌة :  -1

على المثٌر التركٌز الفرد فً على لدرة ٌمكن ان ٌؤثر بشكل عام والدماغ بشكل خاص 

 على درجة الخلل واالصابة .اعتمادا وذلن 

التً تحد من المعرفٌة الى وجود عدد من العوامل تشٌر الدراسات المحددات المعرفٌة :  -2

 كدرجة الذكاء والخبرة السابمة .المدرة على االنتباه 

لنوع انه كلما زادت دافعٌة االفراد تشٌر الدراسات النفسٌة المحددات المتعلمة بالدافعٌة :  -3

 المثٌرات .االنتباه لهذه كلما سهلت عملٌة ثٌرات معٌن من الم

من افراط ان االفراد الذٌن ٌعانون الى تشٌر الدراسات المحددات االنفعالٌة والشخصٌة :  -4

  .اكثر فً تركٌز االنتباه ات ٌواجهون صعوبواالنطواء واالكتئاب الحساسٌة للنمد 


