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 مقدمة: 

علٌها سائر العملٌات  إحدى العملٌات المعرفٌة التً ٌبنً عملٌة االنتباهتعتبر 

المعرفٌة الالحقة األخرى والتً تساعد الفرد على اتصاله بالبٌئة المحٌطة به ومع 

أهمٌة عملٌة اإلحساس فى هذا التواصل إال أن قدرته على اإلحساس بجمٌع 

المثٌرات التى تحدث حوله محدودة، وبناًء علً ذلك تمثل السعة المحدودة دوراً 

ٌل المعلومات وكٌفٌة تجهٌزها سواء بالطرٌقة اآللٌة أم رئٌسٌاً للفرد فً تمث

المضبوطة. واالنتباه ٌشٌر بصورة مختصرة، إلى أنه عندما ٌنتبه الفرد ٌدرك، 

واالنتباه لٌس عملٌة أولٌة فقط لإلدراك والوعً، بل تمتد إلى وعندما ٌدرك ٌتعلم. 

 المستوٌات األكثر تعقٌد من تجهٌز المعلومات. 

 

ث والدراسات وكذلك المالحظات السلوكٌة على وجود اضطرابات فى وتؤكد البحو

االنتباه لدى األفراد المعاقٌن سمعٌاً، فاالنتباه قدرة رئٌسٌة حٌث أنها أساس 

عملٌات إختزال المعلومات، انتقاء االستجابة، واالستعداد للفعل النهائً. وتصل 

لٌة والخارجٌة، وٌقوم المعلومات الجدٌدة فى شكل تدفق مستمر للمثٌرات الداخ

الفرد بتنمٌة قدرة متزاٌدة تتجاوز الدافع لالنتباه لما هو جدٌد أو مرغوب فٌه 

البصرٌة نظرا لفقدانهم للسمع  وٌتمٌز المعوقٌن سمعٌا بانتباه قوى للمعلومات 

 وتركٌزهم على البصر كوسٌلة تواصل وترابط مع العالم الخارجى. 



 

 االنتباه عملٌة معرفٌة: 

أو المنبهات بمعنى أنه ٌقوم  عملٌة انتقائٌة للمثٌراتف االنتباه علً أنه ٌعر 

بمهمة المصفاة أو )الفلتر( بالنسبة للعدٌد من المثٌرات التى تستقبلها أعضاء 

الحس المختلفة حٌث ٌتم التركٌز على بعضها دون البعض اآلخر باإلضافة إلى أنه 

وشثكً فى معجم علم النفس عملٌة إدراكٌة مبكرة وٌعرفه بتروفسكى ، ٌر

بأنه نشاط الشخص المركز فى لحظة معٌنة على شئ واقعى أو ( 6991المعاصر )

وٌمٌز تناسق الروابط المختلفة فى البٌئة الوظٌفٌة لفعل ما والذي ٌحدد  تصورى

 نجاح تنفٌذه مثل سرعة ودقة حل مهمة ما. 

 االنتباه االنتقائى: 

على جانب واحد دون آخر من  لتركٌز االنتقائًاٌنظر إلى االنتباه على أنه     

مجال المثٌر الستخالص المعلومات والبٌانات من هذا الجانب، وهو تركٌز الوعى 

كما ٌمكن تعرٌفه على أنه انتقاء المتلقى  الشعوري على المثٌر الهام دون غٌره.

ة أنه انتقاء مثٌر من بٌن عدوٌنظر إلٌه على  .ما ٌرٌد أن ٌصله من الرسائل

، حٌث ٌضع الفرد هذا المثٌر فى بؤرة الشعور، وبالتالى ٌصدر االستجابة مثٌرات

بأنه عملٌه نفسٌة تشٌر  “السٌد سلٌمان”وعرفه المالئمة لهذا المثٌر وأشار إلٌه 

. إلى التركٌز على المثٌرات المرتبطة، أو ذات العالقة فى الموقف والوعً بها 

 .حسٌة أو عقلٌة بأنه تركٌز الجهد العقلى على أحداث

على أنه قدرة الفرد على حصر وتركٌز حواسه فى  “نبٌل حافظ”بٌنما أشار إلٌه  

)شئ/ شخص /  مثٌر داخلً ) فكرة /إحساس/ صورة خٌالٌة (أو فى مثٌر خارجً

هو اختٌار الفرد لعدد من  أو. ما هو بأورة شعور الفرد فى مثٌرموقف( أو 

ت الخارجٌة التى ٌستجٌب لها بسهولة دون المثٌرات أو لمثٌر واحد من المثٌرا

  .غٌرها

 

 :مكونات عملٌة االنتباه 

 :تتضمن مكونات عملٌة االنتباه إلً ثالث عملٌات فرعٌة هامة هً

: وٌعنى  Selection or Orientation التوجه أو االنتقاء -المكون األول -

 اختٌار التجهٌز المطلوب عندما ٌحدث تنافس مع مصادر أخرى مشتتة،

وٌصبح المطلوب هو التوجه نحو المصدر المطلوب، أو انتقائه من بٌن هذه 



المصادر المتنافسة، مع ضرورة أن ٌتم تجاهل باقً المصادر األخرى التً ال 

تؤثر على عملٌة االنتقاء أو التوجه. وٌتم ذلك بصرٌا أو سمعٌـا، وٌصبح 

باه االنتقائً السمعً . مسمى االنتباه هنا االنتباه االنتقائً البصري، أو االنت

وهو األكثر تناوال  .واالنتقائٌـة هى المكـون األكثـر أهمٌة فً عملٌة االنتباه

 فى دراسات االنتباه.

: عملٌة تجعل الفرد فً حالة من االنتباه Vigilance التٌقـظ -المكون الثانً   -

، بحٌث ٌمكن لجمٌع المثٌرات أن تصبح Sustained attentionالمستمر 

 الفرد فً حالة نشطة.مع 

:هً العملٌة التً  Executive control الضبط التنفٌذي-المكون الثالث   -

تساعد الفرد أن ٌحتفظ بحالة التوجه نحو الهدف، فً ظل حدوث توقف أو 

االنشغال بأهداف أخرى أو جدٌدة، دون أن ٌؤثر ذلك باستمرار حالة التوجه 

 السابقة نحو الهدف. 

 


