
 باه :العوامل التى تؤثر فى عملٌة االنت

لالنتباه محددات حسٌة عصبٌة، ومحددات عقلٌة معرفٌة، ومحددات داخلٌة، 

  ومحددات خارجٌة ونوضح ذلك كما ٌلى :

جهاز العصبى المركزى لتؤثر فاعلٌة الحواس وا المحددات الحسٌة العصبٌة: -أ

للفرد على سعة عملٌة االنتباه وفاعلٌتها لدٌه ؛ فالمثٌرات التى تستقبلها الحواس 

صفاه أو نوع من الترشٌح الذهنى، وهذه المصفاه تتحكم عصبٌاً أو معرفٌاً متمر ب

أو انفعالٌاً فى بعض هذه المثٌرات، وال تسمح إال بعدد محدود من النبضات أو 

الومضات العصبٌة التى تصل إلى المخ، أما باقى المثٌرات فتعالج تباعاً، أو تظل 

 تلبث أن تتالشى.  للحظات قرٌبة على هامش الشعور، ثم ال

ٌؤثر مستوى ذكاء الفرد وبناؤه المعرفى ،  المحددات العقلٌة والمعرفٌة : -ب

وفاعلٌة نظام تجهٌز المعلومات لدٌه، على نمط انتباهه وسعته وفاعلٌته، 

 موٌكون انتباهه فاألشخاص األكثر ذكاء تكون حساسٌة استقبالهم للمثٌرات أكثر،

توى الٌقظة العقلٌة لدٌهم .وهذا بدوره ٌخفف من لها أكثر دقه بسبب ارتفاع مس

قصٌرة المدى، مما ٌؤثر على نمط المعالجة، وٌٌسر تتابع  الضغط على الذاكرة

كما ٌؤثر البناء المعرفً للفرد ومحتواه كماً وكٌفاً وحسن تنظٌمه  عملٌة االنتباه،

االنتباه  على زٌادة فاعلٌة االنتباه وسعته ومداه. حٌث تكتسب المثٌرات موضوع

معانٌها بسرعة، ومن ثم ٌسهل ترمٌزها وتجهٌزها ومعالجتها وانتقالها إلى 

  .مما ٌؤدي إلى تتابع انتباه الفرد للمثٌرات الذاكرة قصٌرة المدى،

هى العوامل المتعلقة بالمنبه والتى تجعله أكثر إثارة  المحددات الخارجٌة : -ج

  وتتمثل فى اآلتى :لالنتباه 

: شدة التنبه عامل هام فً إثارة االنتباه ، فإذا تساوت Intensity هشدة المنب -1

العوامل األخرى فإن المنبه األشد ٌكون أكثر إثارة لالنتباه من المنبه األضعف، 

فبوق السٌارة الشدٌد ٌؤدي إلى تنبٌه المارة من البوق الضعف، واإلضاءة الشدٌدة 

،من اإلضاءة الضعٌفة. ورنٌن على وجهات المحالت، أدعى إلى انتباه المارة 

  .جرس سٌارة المطافا أكثر إثارة لالنتباه من رنٌن جرس الدراجة

من المألوف فى سٌكولوجٌة اإلعالن ، أن كبر الحجم أدعى حجم المنبه :  -2

لالنتباه من صغره ، سواء كان اإلعالن على شكل ٌافطات أو صنادٌق أو إشارات ، 

فى الكتاب أكثر جذباً لالنتباه من خط الهوامش كما أن الخط العرٌض للعناوٌن 

 الصغٌرة. 



ٌختلف االنتباه باختالف طبٌعة المنبه أى من حٌث نوعه  طبٌعة المنبه : -3

وكٌفٌته .هل هو منبه سمعى، أو بصرى، وإذا كان المنبه بصرٌاً فهل هو صورة 

ناء ، أو قصة ، إلنسان ، أم لحٌوان ، أم لجماد ، وإذا كان المنبه سمعٌاً فهل هو غ

أو قطعة موسٌقٌة ، وقد بنٌت األبحاث التى أجرٌت فى هذا المجال أن الصور أكثر 

إثارة لالنتباه من الكلمات ، وأن صور اإلناث أكثر إثارة النتباه الرجال ، وصور 

رجال أكثر إثارة النتباه اإلناث كما أن صور الناس أكثر إثارة لالنتباه من صور لا

  الجماد.

: انتباهنا ٌتأثر بالحركة ،فالحركة تعمل على على لفت   Movingحركةال -4

انتباهنا ،فعندما تقود سٌارة فى شارع منحدر ومزدحم ، فإن األكثر احتماالً أنك 

  .تالحظ سٌارة عبرت الشارع عن سٌارة أخرى توقفت بجانب الرصٌف

انتباهنا ، فعندما التغٌر فى اإلثارة من المرجح أن ٌغٌر :  Changeالتغٌر  -5

تنظر إلى التلفاز من المحتمل أن تنتبه إلى اإلعالن الى تكون صورته أكثر إرتفاعاً 

أو الذى تكون صورته منخفضة ، عن البرنامج الذى تكون به مقاطعات أثناء 

فأى تغٌر فى ظروف المنبه ،كازدٌاد شدة الضوء وضعفه أو علو الصوت ، الكالم

  .ى إلى إثارة االنتباهما ٌؤد أو ضعفه ، غالباً 

عندما ٌكون المثٌر جدٌداً ، عادًة ما ٌستجٌب  : Noveltyالجدة أو الحداثة  -6

الطفل إلٌه استجابة ، ولكن إذا كان المثٌر متكرراً ، فإن االستجابة االنعكاسٌة 

  .سوف تضعف وتقل

لواضحة ٌظهر التباٌن فى األشٌاء ذات الحدود ا:  Contrastالتباٌن أو التضاد  -7

، فإذا عرضنا على الولٌد مثالً مثلثاً أسود على قاعدة بٌضاء ، فإن الولٌد ٌركز 

انتباهه بالقرب من جوانب المثلث ،كذلك إذا عرضنا على الولٌد خطاً عرٌضاً أسود 

على أرضٌة بٌضاء ، فإن الولٌد ٌظل ٌحوم ببصره قرب حافة ذلك الخط األسود ، 

تباهه دابماً نحو أعلى درجات التباٌن .وبالنسبة ومعنى ذلك أن الولٌد ٌوجه ان

للوجوه البشرٌة ، ٌجذب انتباه الولٌد أكثر من غٌر الخط الفاصل بٌن الشعر 

فكلما زاد مستوى التباٌن ، والجبهة أو الخط الفاصل بٌن الذقن والمالبس وهكذا

 .بٌن المثٌرات زادت درجة جذب المثٌرات لالنتباه

إن إعادة وتردٌد الصوت أو الصورة للمنبه ٌثٌر انتباه  اإلعادة والتردٌد : -8

الناس ،ومن ثم فإن إعالناً عن موعد قٌام أو وصول إحدى الطابرات بصورة 

معادة أكثر من مرة ، وبطرٌقة تردٌدٌة أجدى وأنفع للمسافرٌن ، عن اإلعالن 

  .الذى ال ٌعاد أو ٌتكرر



نتباه إلى النصف األعلى من وجد أن القارئ أمٌل إلى اال موضع المنبه : -9 

صفحات الجرٌدة التى ٌقرؤها ، منه إلى االنتباه إلى النصف األسفل وكذلك إلى 

النصف األٌسر منه إلى النصف األٌمن ، هذا فى الجرٌدة األجنبٌة . كذلك اتضح أن 

 .الصفحتٌن األولى واألخٌرة أجذب لالنتباه من الصفحات الداخلٌة

 


