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التعلم  يف  امل�ؤثرة  الأ�سا�سية  الع�امل  من  النتباه  يعد 

الناجع،  التعليم  وتنمية  لتط�ير  فعالة  بيداغ�جية  واأداة 

اأ�سا�سية، ميكن  اآليات ديداكتيكية  لهذا ينبغي البحث عن 

التلقي  بتجاوز  وذلك  املتعلم،  انتباه  جذب  خاللها  من 

اأرقى  اإىل مراحل  الإلقاء  تعتمد  بطرق كال�سيكية  ال�سلبي 

تعتمد التفاعل واحل�ار واملناق�سة بل ا�ستخدام تقنيات تثري 

احلافزية لديه )اأي املتعلم(. خا�سة واأن الأطفال والتالميذ 

اإليه، لذلك من ال�سروري جدًا  يتعلم�ن فقط ما ينتبه�ن 

اأن يتقن املدر�س مهارات ا�ستثارة اهتمام التالميذ، وجذب 

اجليد  التعلم  وم��س�عات  التعليمية  للمهمات  انتباههم 

�سل�كهم يف  تغيري  اأراد  ما  اإذا  للتعلمات(،  معنى  )اإعطاء 

الجتاهات املرغ�ب فيها.

ونظرا لأهمية النتباه يف العملية التعليمية-التعلمية، 

على  الإجابة  خالل  من  فيه،  الغ��س  �سروريا،   يك�ن 

ال�سئلة التالية:

	 ما املق�س�د بالنتباه؟ وما اأن�اعه؟ وما مراحله؟ 
الع�امل  وما  و�سروطه؟  ال�سيك�-بيداغ�جية؟  خلفيته  وما 

امل�سببة لت�ستت النتباه لدى املتعلمني؟ وكيف ميكن معاجلة 

االنتباه: »ا�ستخدام 

الطاقة العقلية يف عملية 

معرفية، اأو هو توجيه 

ال�سعور وتركيزه يف �سيء 

معني ا�ستعداداً 

 

ملالحظته، اأو اأدائه اأو 

التفكري فيه«

❞

❝

تغذية االنتباه..

ا�سرتاتيجية بيداغوجية مهمة للتعلم

موالي امل�سطفى الربجاوي           61
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هذه الظاهرة املعيقة للعملية التعليمية داخل 

الف�سل الدرا�سي؟

التعاريف  اأهم  من  النتباه:  1     ماهية 

ما  نذكر  امل�سمار  هذا  يف  عليها  وقفنا  التي 

يلي:

العقلية  الطاقة  »ا�ستخدام   : النتباه	 

ال�سع�ر  ت�جيه  ه�  اأو  معرفية،  عملية  يف 

وتركيزه يف �سيء معني ا�ستعدادًا ملالحظته، 

.
1
اأو اأدائه اأو التفكري فيه«

: »ه� تكيف عقلي ل�سيء من  النتباه	 

اأفعال  ردود  ت�ساحبه  تكيف  فه�  الأ�سياء، 

تعمل على كف جميع احلركات التي لتالئم 

امل�قف. ه� تكيف عقلي فيه اختيار وكف يف 

.
2
اآن واحد« 

ن�ستخل�س مما �سبق، اأن النتباه تتدخل 

وما  عقلي،  ماه�  منها  متعددة  عنا�سر  فيه 

ه� �سع�ري، بالإ�سافة اإىل ا�ستح�سار مراقي 

اأ�سا�سية مرتبطة باملالحظة والرتكيز والأداء 

واحل�س-حركي...

البناء  يف  الزاوية  حجر  النتباه  يعد  اإذ 

وتهي�ؤ  عام  معريف  ا�ستعداد  فه�  املعريف، 

عملية  كل  يالزم  اإنه  اإذ  لل�سخ�سية  �سامل 

معرفية ل بل ي�سبقها وميهد لها، فه� يدخل 

يف كافة العمليات العقلية )التعرف، التمييز، 

اأداوؤها  يت�قف  وعليه  الذاكرة...(  التفكري، 

البناء  فاإن  وباملقابل  وفعال،  مثمر  ب�سكل 

وح�سن  وكيفا  كما  وحمت�اه  للفرد  املعريف 

تنظيمه ي�ؤثر يف زيادة فعالية النتباه وب�سعته 

.
3
ومداه 

2 - اأن�اع النتباه:

اأنه ميكن ف�سل بني    ولي�س معنى هذا 

بينها  فا�سلة  حدودا  ت�جد  ل  اإذ  واآخر،  ن�ع 

بل  قد يتداخل بع�سها يف بع�س الآخر .لكن 

يق�سم من حيث منبهاته اإىل ثالثة اأن�اع هي:

1 - النتباه الإرادي- النتقائي :

حينما  النتباه  من  الن�ع  هذا  يحدث 

نتعمد باإرادتنا ت�جيه انتباهنا اإىل �سيء ما، 

ولهذا يتطلب جمه�دا ذهنيا وي�ستلزم وج�د 

دافع ق�ي، وا�ستمرار بذل اجلهد ملدة ط�يلة ل 

.  اإذ لي�س لديهم من ق�ة 
4
يقدر عليه الأطفال 

اجلهد،  بذل  على  والقدرة  وال�سرب  الإرادة 

واحتمال امل�سقة ال�قتية يف �سبيل هدف اأبعد 

ما ميكنهم منه ، لذا يجب اأن تك�ن الدرو�س 

التي تقدم اإليهم ق�سرية �سائقة، اأو ممزوجة 

بروح من اللعب .

2- النتباه الالاإرادي )الق�سري( :

يحدث هذا النتباه حينما تفر�س بع�س 

علينا  ذاتها  الداخلية  اأو  اخلارجية  املنبهات 

ويتميز هذا الن�ع من النتباه باأنه ل يتطلب 

انتباهك  ي�سد  فه�  وبالتايل  ذهنيا،  جمه�دا 

فر�سا  نف�سه  املنبه  ويفر�س  جديدة  ملنبهات 

ويرغم على اختياره والرتكيز عليه دون غريه 

عار�س  �س�ت  اإىل  كالنتباه   .
5

املنبهات  من 

�س�ء  اأو  م�سد�س  طلقة  اأو  ج�ي(  )ق�سف 
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اأمل  اأو  عنيفة،  كهربائية  �سدمة  اأو  خاطف 

واخز مفاجئ يف بع�س اأجزاء اجل�سم...

3- النتباه العتيادي )التلقائي( :

املعتاد  الرتكيز  العتيادي  النتباه  ميثل 

التلقائي ل�عي الفرد، ويتميز هذا الن�ع باأن 

مي�سي  بل  جهدا  �سبيله  يف  يبذل  ل  الفرد 

�سهال طبيعيا، ينتبه كل ان�سان يف هذا الن�ع 

اعتاد من قبل  التي  الأ�سياء  اإىل  النتباه  من 

ومي�له  وعادته  تتفق  والتي  بها  الهتمام 

.
6
واهتمامه

واملقارنة التالية ت��سح الفرق بني اأن�اع 

النتباه :

3 -  مراحل النتباه:

ميّر النتباه بثالث مراحل حددها اأحد 

، كالآتي:
7
الباحثني

مرحلة الك�سف اأو الإح�سا�س:✓✓✓ يك�سف عن 

املحيطة  البيئة  يف  ح�سّية  مثريات  اأية  وج�د 

من خالل احل�ا�س اخلم�سة.

طبيعة  على  التعّرف  التعّرف:  مرحلة  ✓✓✓

املثريات من حيث �سدتها ون�عها وحجمها اأو 

عددها واأهميتها للفرد.

احل�ّسي:  للمثري  ال�ستجابة  مرحلة  ✓✓✓

مثريات  عدة  بني  من  معني  مثري  اختيار 

ح�سية على نف�س القناة احل�سّية، وتهيئة هذا 

غالبًا  التي  امل��سعة  املعرفية  للمعاجلة  املثري 

العاملة  اأو  الق�سرية  الذاكرة  يف  حتدث  ما 

�سمن عملية الإدراك.

ال�سيك�-بيداغ�جيا  اخللفية   -  4
ل�سطراب النتباه:

املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  يف  الأطفال  اإن 

اأن�اع 

     النتباه   

   خ�سائ�سه

 الن�ع الثالث الن�ع الثاين الن�ع الأول

 النتباه الق�سري النتباه التلقائي النتباه  الإرادي 1  

 غري مق�ســـــــــ�د ع�س�ائــــــي مق�ســــــــــ�د-3

له-4 خمطط  النتباه   يك�ن 

 ومركزا.

دون يحدث عر�ساً دون تخطيط عر�سا   يحدث 

 تخطيط

 يبذل فيه الفرد جهدا ل ببذل فيه الفرد جهداً  يحتاج اإيل جهد يف الرتكيز1 5

م�سطرا1 6 نف�سه  الإن�سان  يجد    

 لق�ساء وقت فيه لتحقيق اأهدافه

الن�سراف املرء   ي�ستطيع 

 عنه متى �ساء

الفرد ي�ستطيع   ل 

 الن�سراف عنه

جمال71 يف  للفرد  منفعة   فيه 

 التعليم

طبيعة حتددها   املنفعة 

 امل�قف املثري لالنتباه

 غالباً  ل حتقق منفعة

 حقيقية للفرد
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القيام  على  قادرين  غري  يك�ن�ن  )الرو�س( 

النتباه)الإرادي  من  الراقي  الن�ع  بذلك 

واجبات  اأبرز  من  يك�ن  ولذلك  املركز(، 

التي  ال�سن  اإىل  الأطفال  ي�سل  املعلم عندما 

متكنهم من القيام بهذا الن�ع من النتباه يف 

العملية التعليمية – التعلمية اإذ اأن التح�سيل 

اجليد يتطلب ت�فر القدرة على تركيز النتباه 

الإرادي وخا�سة اأنه قد مت الك�سف عن وج�د 

بعد  النتباه  تركيز  على  للتدريب  اإمكانية 

.
8
ال�سن ال�سابعة 

 وتتعدد النظريات التي تناولت اإ�سكالية 

ا�سطراب النتباه عند املتعلم، لكن �ساأقت�سر 

على بع�سها واأبرزها:

ترجع هذه النظرية  النظرية البي�ل�جية: ✓✓✓

نتيجة  وراثية  ع�امل  اإىل  النتباه  ا�سطراب 

حدوث خلل يف وظائف املخ، مما يق�د الطفل 

ب�سل�كيات  التيان  نح�  ال�سل�كية  اجتاهاته 

الكيميائية  للتغريات  كمرجع  مرغ�بة  غري 

احلادثة يف املخ.

: فال�سل�ك امل�سطرب  النظرية ال�سل�كية✓✓✓

املرتبطة  اخلاطئة  ال�ستجابة  من  خطاأ  يعد 

يف  الطفل  ي�ستخدمها  منفردة  مبثريات 

فيها،  مرغ�ب  غري  اأخرى  م�اقف  جتنب 

عن  عبارة  �سل�كياته  واأن  بيئته  ابن  فالطفل 

ردود اأفعال للمثريات واخلربات البيئية التي 

تعر�س لها...

النظرية الجتماعية: اإذ اأن ميل الطفل 

داخل  والالمبالة  والعدوان  احلركة  اإىل 

زاوية  من  اإليه  النظر  يتم  الدرا�سي  الف�سل 

من  به  املحيطني  �سل�ك  مبعرفة  �سم�لية 

زمالئه ووالديه واإمكانياته ورغباته...

لدى  االنتباه  لت�ستت  امل�سببة  العوامل 

املتعلمني:

تقع  بالنتباه  املرتبطة  ال�سع�بات  اإن 

م�قعا مركزيا بني �سع�بات التعلم املختلفة، 

جمال  يف  العاملني  من  بالكثري  حذا  مما 

الرتبية اإىل اأن يعتربوا باأن �سع�بات النتباه 

التعلم  �سع�بات  اأمناط  كثري من  تقف خلف 

والفهم  القراءة،  �سع�بات  مثل  الأخرى، 

بالذاكرة،  املتعلقة  وال�سع�بات  القرائي، 

وال�سع�بات املتعلقة باحل�ساب والريا�سيات، 

احلركي  التاآزر  ل�سع�بات  بالإ�سافة 

.
10

وال�سع�بات الإدراكية ب�سكل عام 

داخلية  �سروط  الفعال  ولالنتباه 

هذه  يف  نق�س  اأي  حدث  اإذا  وخارجية 

وت�ستته،  النتباه  فاعلية  انخف�ست  ال�سروط 

القدرة  لديه  تنخف�س  الفرد  انتباه  وبت�ستت 

ينخف�س  ثم  ومن  وال�ستيعاب  الرتكيز  على 

م�ست�ى التح�سيل لديه اإذ يعد ت�ستت النتباه 

 .
11

املعنى ذي  الفعال  التعلم  مع�قات  من 

وهنا نعر�س لبع�س الع�امل امل�سببة للت�ستت 

الذهني لالنتباه:

الع�امل اجل�سدية : ✓✓✓

انتباهه  وعدم  الذهن  �سرود  يرجع  قد 

الن�م  وعدم  اجل�سمي  والإرهاق  التعب  اإىل 
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بقدر كاٍف اأو عدم النتظام يف تناول وجبات 

الطعام اأو �س�ء التغذية... 

الع�امل النف�سية : ✓✓✓

يرجع ت�ستيت النتباه �سرود ذهن املتعلم  

اإىل ع�امل نف�سية مرتبطة بعدم ميل املتعلم 

اأو  بها،  اهتمامه  وعدم  الدرا�سية  املادة  اإىل 

اأخرى  باأم�ر  ال�سديد  وميله  فكره  ان�سغال 

اهتماماته  اأغلب  ت�سرق  التي  ريا�سية... 

كرة  مبباريات  ان�سغالهم  جليا  ذلك  ويظهر 

فريق  مع  لبه  يذهب  ه�  من  فهناك  القدم 

البط�لة  يف  »الريال«  مع  والآخر  »البار�سا« 

كل �سغرية  ي�سرد  والأمر  والأدهى  الإ�سبانية 

وكبرية عن لعبيه وليلقى اهتماما لدرا�سته 

التي ت�سكل م�ستقبله !!

الع�امل العقلية : ✓✓✓

للفروق  املدر�س  مراعاة  عدم  يف  تتمثل 

)البيداغ�جيا  املتعلمني  بني  الفردية 

ومنتبهة  مركزة  فئة  يجعل  مما  الفارقية(، 

واأخرى ل تلقي بال ملا يلقى ويدر�س.

الع�امل الجتماعية : ✓✓✓

ع�امل  اإىل  النتباه  �سرود  يرجع  قد 

التي  الجتماعية  كامل�سكالت  اجتماعية 

العائلية  امل�ساكل  قبيل  من  املتعلم،  يعي�سها 

املتكررة، اأو الفقر املدقع... 

البي�ل�جية  الإيقاعات  مراعاة  عدم  ✓✓✓

العقلية  ال�ظائف  اإن  للمتعلم:  والنف�سية 

له  بع�سها  زمنية  لإيقاعات  تخ�سع  للتلميذ 

مدة ق�سرية ل تتجاوز ب�سعة دقائق اأو ب�سع 

�ساعات واأخرى قد ت�سل اإىل ح�ايل 24 �ساعة 

اأو اأكرث من ذلك. 

وال�اقع اأن مالحظة الأطفال خالل فرتة 

الدرا�سة اأو على الأقل كلما كان ذلك ممكنا 

لي�س�ا  اأنهم  لنا  ي��سح  زمنية  مدة  خالل 

وقت  اأي  ويف  �سيء  باأي  للقيام  م�ستعدين 

كان وذلك يف اأي ق�سم درا�سي، ومهما كانت 

املدر�س؛  قبل  من  املتبعة  الرتب�ية  الطريقة 

فهناك فرتات زمانية تبدو اأف�سل من غريها 

وا�ستخدام  والتذكر  وال�ستيعاب  لالنتباه 

الهادئ...وذلك  وال�سل�ك  الفهم  قدرات 

ويف  اأغلبهم.  لدى  اأو  التالميذ  معظم  لدى 

غري  تبدو  اأخرى  فرتات  هناك  ذلك  م�ازاة 

ن�ساط  باأي  القيام  با�ستحالة  تتميز  اأو  جيدة 

.
12

بيداغ�جي

لذا ينبغي مراعاة الإيقاع الي�مي للتعلم 

بالن�سبة للمتعلمني:

	 الفرتة ال�سباحية لالأن�سطة العقلية 
عك�س الفرتة امل�سائية.

الدم:  يف  ال�سكر  انخفا�س  	 فرتات 
اآخر ال�سباح، واآخر امل�ساء.

ال�ساعة  من  الق�ي:  اله�سم  	 فرتة 
بعد  ون�سف  الثالثة  ال�ساعة  اإىل  الثانية 

الزوال= ما مييز هذه املرحلة ال�سلبية وعدم 

انخراط املتعلم ب�سكل فعال.

لأن�سطة  دقيقة    	45 الأن�سطة:  مدة 
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ال�ستماع  ل��سعية  دقيقة  و20  ال�ستغال 

والتلقي.

  	90 بعد  دقيقة    5 من  ا�سرتاحة 

دقيقة.

ا�سرتاتيجيات  اخلتم:  �سبيل  على   -  5
اأدعي  ل  وهنا   : املتعلم  لدى  النتباه  زيادة 

لهذه  �سحرية  طريقة  لكم  �ساأ�ستعر�س  اأين 

امل�سكلة، لكن- من خالل جتربتي يف املمار�سة 

بع�س  لكم  اأقدم  التدري�س-  يف  امليدانية 

املقرتحات التي ميكن اإغناوؤها:

	 التغذية الراجعة املبنية على التق�مي 
اجلزائي؛ التي جتعل املتعلم ملزما بالنتباه.

	 الرتكيز على امل�قف التعليمي الذي 
يحتاج اإىل النتباه ق�سري ويتنا�سب مع قدرات 

املرحلي،  التق�مي  على  بالعتماد  املتعلمني، 

البنائي على اإثر كل ن�ساط تعلمي.

وا�ستخدام  املثريات  يف  	 التن�ع 
اأربعة  وهى  النتباه  جذب  ا�سرتاجتيات 

ا�سرتاتيجيات: 

الدعامات  بتن�يع  وذلك  أ  -	: املادية 

مدر�سي  كتاب  من  الديداكتيكية  التعليمية/ 

تن�يع  واأي�سا  احلديثةن  تكن�ل�جيا  وت�ظيف 

ال��سعيات التدري�سية...

خالل  من  العاطفية-ال�جدانية:ب-    

املتعلم من خالل العتماد  اأكرث من  التقرب 

على البيئة املحلية وق�ساياها املرتبطة بالفعل 

التعليمي- التعلمي.

اإما مبنح  ويك�ن ذلك   : التحفيزيةج-    

التق�ميي  ال�س�ؤال  على  الجابة  ف�ر  جائزة 

يجعل  مما  اإ�سافية،  نقطة  منح  اأو  املطروح 

املتعلم ملزما لرتكيز النتباه اأكرث خا�سة يف 

املراحل التعليمية املتقدمة.

النتباه  �سد  : من خالل  الت�كيديةد-    

اإىل اأهميتها اإما يف احلياة الي�مية اأو قيمتها 

المتحانات  اجتياز  يف  اأهميتها  اأو  العلمية 

الإ�سهادية .

م�ست�ى  على  املنبهات  	 تن�يع 
جتذب  املتحركة  الأ�سياء  اأن  احلركة)اإذ 

انتباه املتعلم مثل ت�ظيف فيدي�هات( و�سدة 

والأ�س�اء...(  والأ�س�ات،  املثري)كالأل�ان، 

علم  يف  تعزيزي  مبداأ  املثري)وه�  وتغري 

بنربة  يتكلم  الذي  املدر�س  اأن  النف�س، حيث 

�س�ت ثابتة خالل ح�سة درا�سية كاملة ي�سعر 

تالميذه بامللل(.

اأن  اإذ  والرغبة:	   الدافعية  م�ست�ى 

ت�سده  املتعلم  لدى  والدافعية  الرغبة  ت�فر 

اأعلى  م�ست�يات  وت�سمن  النتباه  اإىل   �سدا 

من التعلم.
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