
 األرغنوميا املعرفية
Cognitive Ergonomics 

 مقدمة:

لتصميمة الذي مت تناوله يف إطار األرغنومية ا قبل الدخول يف موضوع األرغنوميا املعرفية البد من مراجعة نسق إنسان آلة
صوال إىل ما تصميمية و تناول مركز عمل على جهاز اإلعالم اآليل ما حيتاجه من أرغنوميا يتم قبل، لاليت مت التعرض هلا من 

ما تطلب علما أبنه سيتم االستعانة أبشرطة مسعية بصرية كلالدماغ أو العمل الفكري.  يتطلبه من أرغنوميا معرفية على مستوى
 األمر ذلك من أجل توضيح العديد من املفاهيم وكذا عرض بعض االختبارات التطبيقيةكلما لزم األمر.

 
 مدة االستعمال

هناك مدة االستعمال. فكلما زاد وقت االستخدام، زاد خطر اإلصابة. أكثر الناس تعرضا هم أولئك الذين يستخدمون 
جهاز اإلعالم اآليل عدة ساعات يف اليوم. ومع ذلك، حىت املستخدمني اآلخرين يف بعض األحيان (الطالب، وبعض املعلمني) 

تيبات د حل توفيقي بني وقت االستخدام، واملعايري املرحية، واملوارد املتاحة. بعض الرت يف حاجة إىل مراكز أرغنومية مرحية. وجيب إجيا
ال تكلف شيئا (على سبيل املثال، وضع الشاشة أمام الطالب وليس إىل يساره أو إىل ميينه) ولكن ميكن أن حتسن بشكل كبري 

 من ظروف عمل املستخدمني. 

 حجم املستخدم.  إىلاآليلتكييف مركز العمل على جهاز اإلعالم 

مبيوتر سطح جمرد ختيل ك وهناك عامل أرغنومي آخر يرتبط بتكييف مركز العمل على جهاز اإلعالم اآليل إىل حجم املستخدم.
املكتب الذي يستخدمه كل من املعلم وتالميذه يف املدرسة االبتدائية أو األب وابنه الصغري يف البيت. ارتفاع املكتب املثايل ليس 

 .سه لكال فئيت املستخدمنيهو نف
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 وضع شاشة الكمبيوتر هو عامل أرغنومي آخر.

لفرتة طويلة، كان املستخدمون يعتقدون أبن وضع الشاشة يف زاوية مكتبهم لتوفري مساحة وعدم خلق ازدحام مبركز 
ن اجلسم، مما اجلزء العلوي معملهم، يف حني أن الكل يعلم اآلن أنه يتطلب من املستخدم بتحويل الرأس أو ممارسة الضغط على 

 يؤدي إىل تقلصات

 عامل آخر هو وضع القدمني.

 أجل من األرض، على مسطحة أقدامه وضع على قادرا مستخدم كل يكون أن جيب .القدمني وضع هو آخر عامل
 .الظهر عبء زائدا حتميل عضالت وعدم مرحية وضعية على احلصول

 كرسي عمل جيد حيافظ على استقامة الظهر

كرسي عمل جيد يضمن وضعية جسدية مناسبة، وابلتايل التمكن من احلفاظ على استقامة الظهر أو العودة قليال إىل 
جيب أن يوفر املقعد دعم جيد للمنطقة القطنية من الظهر ويسمح ابجللوس  الوراء، ولكن أيضا تسهيل التنقل من وقت آلخر.
 ما مييل املستخدم إىل األمام أو الوراء).الديناميكي (يتبع مسند الظهر ظهر املستخدم عند

 زاوية الرؤية

ال تضع شاشة الكمبيوتر مرتفعة جدا أو منخفضة على املكتب، لتجنب آالم الرقبة وتصلب الرقبة. ويتم احلصول على ارتفاع 
أخرى لتحديد  درجة إىل أسفل. طريقة 20مثايل عندما يكون اجتاه نظر املستخدم حنو منتصف الشاشة يشكل زاوية حوايل 

كون املستعمل ي االرتفاع املثايل هي النظر مباشرة إىل األمام. جيب أن مير النظر فوق اجلزء العلوي الشاشة بقليل. جيب أن ال
 مرت، وهذا تبعا حلجم الشاشة وعمر املستخدمني. 1سم و  40جد قريب من الشاشة. املسافة املثالية بني 

 املرفق والزند

درجة. جيب أن يكون املرفقان  135درجة و 90ملفاتيح، جيب أن تكون زاوية الساعد والساعد بني للكتابة على لوحة ا
 قريبني من اجلسم. كما جيب وضع اليد مباشرة كامتداد للساعد (لتفادي الضغط على الزند).

 درجة التمايز يف عرض النص على الشاشة.

. تضمن النص األسود على خلفية فاحتة وشاشة مضادة للوهجلقراءة الواثئق على جهاز كمبيوتر، فإن العرض األمثل ي
اشة ومع ذلك، عند العمل يف ضوء خافت، أو عند مسافة العني الش القراءة تكون أقل تعبا مع خلفية خفيفة من مع خلفية داكنة.

ة املستخدمة يف الواثئق اإللكرتونيعموما ابلنسبة ملعظم  مرت، فإن اخللفية الداكنة هي أفضل من اخللفية الفتحة. 1.5أكرب من 
 املدرسة، يفضل عرض "األسود على األبيض".

 موقع الشاشة ابلنسبة للضوء اخلارجي

وينبغي جتنب االنعكاسات الطفيلية على الشاشة، النامجة عن ضوء النهار أو اإلضاءة االصطناعية. هلذا، ميكن تصور 
يث ابلنسبة للنافذة، وإغالق الستائر، اخل. إذا مت وضع الشاشة أمام النافذة حبإجراءات خمتلفة، مثل وضع الشاشة بطريقة عمودية 
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يكون املشغل ينظر لإلثنني معا التأكد من عدم وجود الكثري من الضوء يدخل من خالل النافذة مقارنة مع ضوء الشاشة. على 
 الكمبيوتر على نفس الطاولة.سبيل املثال، �فذة على أرضية احملل وليس على اخلارج قد تكون مناسبة لوضع 

 األرغنوميا املعرفية

األرغنوميا املعرفية هي التخصص الذي يركز على العمليات العقلية (اإلدراك والذاكرة واملنطق ...) املستعملة يف التفاعالت 
حقق من ما إذا كانت تبني اإلنسان واآللة. حيث تقوم بتحليل تفاعالت املستخدم مع الواجهة (على سبيل املثال، موقع ويب) لل

ذه املبادئ ميكن أن تكون مفيدة للمعلمني أل�ا تسمح ابلتأكد  يف ما إذا  ه خصائص الواجهة متوافقة مع احتياجات املستخدم.
 كانت الواجهات الرتبوية بسيطة مبا فيه الكفاية الستخدامها وال تشكل خطر احلمل الزائد املعريف للطالب.

 رأي املستخدم

األرغنوميا املعرفية هي أن املستخدم جيب أن يكون "يف مركز اجلهاز"، وهذا يعين أنه جيب دائما   مبادئبنيواحدة من 
واهلدف من ذلك هو جعل استخدام واجهات املعلومات بسيطة  السعي إىل تكييف الواجهة للجمهور املستهدف وليس العكس.

على   ليد (على سبيل املثال، القيام حبساابت يف الر�ضيات) وليسيركز املستخدم على املهمة يف متناول ا اإلمكان، حبيثقدر 
  كيفية القيام بذلك (على سبيل املثال، على أي زر جيب النقر للمرور إىل التمرين املوايل).

 التغذية الرجعية أو ردود الفعل

ة، ما يفعله ل رسائل واضحمبدأ التغذية الراجعة هو مبدأ الشفافية. جيب على املستخدم أن يعرف يف أي وقت، من خال
النظام. وإال، فإن اخلطر هو أن املستخدم ال يفهم اإلجراءات من النظام وخيطئ. على سبيل املثال، عند تنزيل مستند، جيب عرض 

كن مي وقت التنزيل وشريط التقدم على الواجهة، حبيث يتم إعالم املستخدم ابإلجراء اجلاري، االنتظار وعدم النقر على األزرار اليت
يف �اية املطاف، سيكون املستخدم قادرا على إيقاف التحميل إذا كان الوقت املعروض يعترب  عن طريق اخلطأ. توقف التحميلأن 

طويال جدا. وكل إجراء من قبل املستخدم الذي يؤدي إىل إجراء يف النظام جيب أن يؤدي إىل ردود الفعل املناسبة. فالطالب الذي 
على االنرتنت دون استكمال التمرين اإللزامي السابق سيحصل على رسالة تذكره ابلقواعد اليت جيب اتباعها  ينقر على زر مسابقة

 وليس جمرد رسالة "رفض الدخول".

 تبسيط اللغة

خدم الرسائل جيب أن تست مبدأ "لغة بسيطة" هو أن الرسائل اليت يسلمها النظام جيب أن تكون يف متناول املستخدم.
ومكيفة للجمهور املستهدف (على سبيل املثال، يف موقع خمصص للطالب، بدال من استخدام "املوارد الرقمية"، لغة حديثة 

 استخدم "اختيار مواقع الويب" أو "املواقع املوصى هبا" لإلشارة إىل صفحة الروابط املؤدية إىل مواقع تعليمية خمتارة أخرى).

 الرتتيب املنطقي

"نظاما منطقيا وطبيعيا". على سبيل املثال، من األفضل تقدمي قائمة من الكلمات يف  جيب أن يتبع عرض املعلومات
 الرتتيب األجبدي، كما أنه يستحسن تقدمي احلديث منها أوال.
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 قائمة التنقل

م و مبدأ آخر هو أن "متكني املستخدم من املراقبة". يف أي وقت، ميكنه تغيري إجراء النظام (على سبيل املثال، إيقاف الرس
املتحركة الوسائط املتعددة). وعليه جيب أن حتتوي أي واجهة على أزرار تتناسب مع اإلجراءات األساسية، مثل "رجوع / التايل" 

 أو "إلغاء / تكرار" أو "خروج" أو غري ذلك.

 تقليل املعلومات

لزوم هلا. أي معلومات مبدأ "تصميم احلد األدىن" هو أن الواجهة جيب أن تكون بسيطة وموجزة ودون معلومات ال 
تضاف إىل واجهة متثل احلمل املعريف للمستخدم، ألنه سيكون مضطرا ملعاجلة هذه املعلومات ووضعها يف عالقة مع غريها من 

 املعلومات.

 متهيد

 توصف األرغنوميا أحيا� أب�ا "تكييف النسق لإلنسان"، مبعىن أنه من خالل القرارات املستنرية؛ واملعدات واألدوات
والبيئات واملهام ميكن اختيارها وتصميمها لتناسب القدرات البشرية الفريدة واحملدودة. وتشمل األمثلة النموذجية يف األرغنوميا 
الفيزيقية جماالت مثل تصميم مهنة رفع األثقال اليت حتدث عند أو ابلقرب من ارتفاع احلزام، كما أن اختيار شكل أداة يقلل من 

لصعبة غري املواتية، ويقلل املهام واحلركات غري الضرورية لز�دة اإلنتاج أو تقليل األخطاء والنفا�ت. ومن الوضعيات اجلسدية ا
مل ش�حية أخرى، تركز "األرغنوميا املعرفية" على التوافق بني القدرات املعرفية لإلنسان وحمدود�ته واآللة، املهمة، والبيئة، ..إخل. وت

ية تصميم واجهة الرب�مج لتكون "سهلة االستخدام"، وتصميم إشارات كي تتمكن الغالبية العظمى من تطبيقات األرغنوميا املعرف
الناس من فهمها ويتصرفون وفق الطريقة املقصودة، كما أن تصميم مركز قيادة الطائرة أو نظام مراقبة حمطة للطاقة النووية حبيث أن 

رأي قضا� األرغنوميا الفيزيقية، يف املقام األول مبكان العمل، هتيمن على ال ة.املشغلني لن يرتكبوا أي نوع من األخطاء الكارثي
-العام وفهم األرغنوميا. حلسن احلظ، األرغنوميون مشغولون وراء الكواليس يعملون على حتسني مجيع واجهات التداخل: إنسان 

شلون يف هندسني واملنظمني، وصانعي القرار اآلخرين يفآلة، مبا يف ذلك اجلوانب املعرفية. لكن لألسف، العديد من الشركات وامل
التعرف على العامل البشري يف التصميم، والعديد من األخطاء غري الضرورية، احلوادث، فشل املنتوج وتكاليف األعمال األخرى 

 هي نتائج ميكن التنبؤ هبا.

نسق وفقا للقدرات لية التفاعل بني اإلنسان والاألرغنوميا املعرفية هي التخصص الذي يسعى إىل البحث عن التطابق يف عم
ات ياملعرفية لإلنسان وحمدود�ته، ال سيما يف العمل. تستعمل األرغنوميا املعرفية املعرفة اليت تربز من خالل العلوم املعرفية على العمل

فهم أفضل  اجملاالت من البحث لكسبالعقلية مثل اإلدراك، اليقظة، والذاكرة، اختاذ القرار، والتعلم. يتم تطبيق أساليب هذه 
للعوامل اليت تؤثر على الوظيفة املعرفية. واهلدف العملي هو حتسني ظروف العمل واألداء البشري، فضال عن السالمة والصحة، 

 واجلهد أو الضغط غري الضروري. .وجتنب اخلطأ البشري

 ما هي األرغنوميا املعرفية؟

األرغنوميا املعرفية هي فرع من األرغنوميا (أو ما يسمى ابلعوامل البشرية): وهي عبارة عن التخصص واملمارسة اليت هتدف 
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، اإىل ضمان "التفاعل املناسب بني العمل، املنتوج، البيئة، واإلنسان وفقا لقدراته، احتياجاته وحمدود�ته "[اجلمعية الدولية لألرغنومي
لتفاعل بني اإلنسان والنسق، تركز األرغنوميا املعرفية على العمليات العقلية، وخاصة على الوظائف املعرفية ]. ويف هذا ا2013

رى. واهلدف وتستند اخللفية النظرية على علم النفس املعريف، ز�دة عن العلوم املعرفية األخ. واملستوى النفسي/ السلوكي للتفاعالت
ياق دود�هتا يف معاجلة املعلومات. يف األرغنوميا املعرفية، يتم تدريس هذه اجلوانب يف سهو توضيح طبيعة القدرات البشرية وحم

العمل وغريها من األنساق. ويف السنوات األخرية، كان هناك أيضا اجتاه الستغالل أساليب علم األعصاب أيضا يف جمال األرغنوميا. 
ة. (ابراسورامان، العصبية والوظائف الفسيولوجية والتفسريات البيولوجي حيث يستخدم هذا املصطلح عندما يكون الرتكيز على العلوم

2003 ،Parasuraman.( 

 العمليات املعرفية

 يف األرغنوميا وعلم النفس، تشري املعرفة إىل العمليات العقلية اليت تشارك يف معاجلة املعلومات والتعامل معها، مثل:

 )،encodingالتشفري أو الرتميز ( 
 ) ، maintainingظ (واالحتفا

 )،rehearsingوالتدرب (
 )،recallingوالتذكري ( 
 )،transforming informationوحتويل املعلومات  ( 
 ). the human mind and brainالعقل البشري والدماغ ( 

ميكن تقسيم ااملعرفة لدى اإلنسان إىل العديد من الوظائف اليت تكمن وراء األداء البشري األمثل. [أيزينك وكييان، 
2000 ،Eysenck & Keane .[  من املهم االعرتاف ابلوظائف املعرفية ذات الصلة مبهمة معينة أو وظيفة، ولضمان أن

 .بيئة العمل مناسبة ملتطلبات هذه املهمة

 )Short term memoryقصرية املدى: ( الذاكرة

اثنية. وتشري أيضا إىل العمليات اليت تكون فيها  30تتضمن الذاكرة ذاكرة قصرية املدى ختزين املعلومات ملدة تصل إىل 
املعلومات نشطة وحمضرة ومعاجلة على مستوى العقل. على سبيل املثال، جيب على مشغل اهلاتف أن يعيد تدريبه على اسم 

 .املطلوب حىت يربطه ملكاملة القادمة إليه، واحتياجات مساعد املخترب لتتبع ترتيب املواقع عند العمل مع عدة عينات الشخص

 )Long term memoryالذاكرة طويلة املدى: (

م. الذاكرة يهي خمزن دائم ألنواع خمتلفة من املعلومات. الذاكرة الداللية تشري إىل ختزين املعرفة حول العامل، الرموز واملفاه
العرضية حتتوي على معلومات حول األحداث واحللقات أو املراحل، يف حني أن األحداث الشخصية يف حياة الفرد يشار إليها 
ابسم ذكر�ت السرية الذاتية. األساليب املعرفة ختص "معرفة كيف " واملهارات. على سبيل املثال، يتطلب كل عمل معرفة حمددة 

 .ملهارات، مثل كيفية استخدام اجلهاز بطريقة آمنة، أو كيفية تنظيم اجتماعمن امليدان وحمددة ا
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 :أمهية العمليات املعرفية األساسية

هذه العمليات املعرفية األساسية هي أيضا ذات الصلة عندما يتناول املرء أعلى الوظائف اإلدراكية مثل فهم اللغة واإلنتاج 
قراءة وكتابة  على سبيل املثال، وظيفة التواصل تتطلب ابستمرار اختاذ القرارات والتفكري.وعمليات التفكري مثل حل املشكالت، 

يف حني أن العامل الذي يقوم أبعمال الصيانة جيب أن يتبع املبادئ التوجيهية اليت حتتاج إىل قراءة اآلن وبعد ذلك إن . النصوص
مل كل واختاذ القرارات ختتلف بني خمتلف املهام واملهن. املعرفة تشوابإلضافة إىل ذلك، فإن احلاجة إىل حل املشا  تطلب األمر.

 العلوم املعرفية يف أيضا التعلم الذي يشري إىل تغيريات دائمة أو طويلة األمد يف املعرفة واملهارات، اليت هي ذات الصلة جلميع املهن.
ر من التكيف ة والذي وميكن اعتباره يعكس أقصى قدتشري اخلربة إىل كون بعض القدرات البشرية متفوقة يف مهمة معرفية معقد

 .لبيئة خاصة

كما تعترب األرغنوميا املعرفية مهمة بشكل خاص يف تصميم األنظمة املعقدة أو التكنولوجيا الفائقة أو األنساق اآللية. 
ب املستهلك من جانوقد ال تسبب واجهة مستخدم اهلاتف سيئة التصميم يف وقوع حادث، ولكنها قد تسبب إحباطا كبريا 

ا بعد فاألنظمة اآللية املعقدة ختلق حتد�ت تصميم مثرية لالهتمام، وتشري البحوث والتحاليل م .وتؤدي إىل فشل جتاري يف السوق
شغل حيث ميكن أن يؤدي التشغيل اآليل إىل ز�دة مراقبة امل احلوادث إىل ضرورة دراسة الدور البشري يف النظم اآللية عن كثب.

 بات اليقظة، ومتطلبات اختاذ القرارات املعقدة، وغريها من القضا� اليت ميكن أن تزيد من احتمال وقوع األخطاء واحلوادث.ومتطل
ومع ذلك، فإن تصميم السطح البيين الضعيف على املعدات اآللية الصناعية قد يؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج واجلودة، أو حىت وقوع 

 ال ملا سيبينه الشريط املوايل:كما هو احل حادث يهدد احلياة.

ادث ح ومثة أتثري آخر مثري لالهتمام يف املكننة هو أن البشر سوف يبالغون أحيا� يف الثقة أو ال يثقون يف النظام اآليل.
أشارت  ،حمطة الطاقة النووية جبزيرة الثالثة أميال هو مثال على أتثري الناس على اإلفراط يف الثقة يف النسق. فخالل ذلك احلدث

بالغ وأن مشغلي غرف التحكم يثقون يف أن النظام يقوم ابإل لوحة التحكم إىل أن صماما هاما قد مت تشغيله وفقا للتعليمات،
لكن يف الواقع، الصمام مل يعمل وفقا للتعليمات، وأصبح نقطة رئيسية يف الفشل الذي أدى إىل حادث خطري. ومن املثري  بدقة.

يلوم املشغلني، لكن يف الواقع، يف ظل احلمل الذهين اليت نشأ نتيجة تطور احلادث، قاموا أبداء الالزم   لالهتمام أن البعض سوف
كما هو متوقع من طرف املختص يف األرغنوميا، والسبب الفعلي للحادث هو خطأ يف تصميم نظام التحكم الذي قدم معلومات 

 .)غري صحيحة للمشغلني

ما حدث يف سجن النساء يف والية أوريغون، ابلوال�ت املتحدة األمريكية، عندما مت وكمثال على عدم الثقة يف النسق 
وضع نظام مراقبة جديد. مت تشغيل اإلنذار كلما استشعر احلركة يف مناطق معينة من املنشأة. خالل األسابيع القليلة األوىل، كان 

ابة حيث أصبح املراقبون يعتقدون أو لديهم استج يح.اإلنذار متكرر بسبب كل شيء من الطيور إىل أوراق هتب يف مهب الر 
شرطية لكون األمر غالبا ما يكون جمرد انذار خاطئ، وابلتايل بدأوا جتاهله. واستغلت سجينة هذه امليزة لصاحلها، حيث صعدت 

منها. وابلفعل  لتهرب فوق األسوار مع العلم أن اإلنذار سوف يطلق صوات، ولكن احلراس من املرجح أن يتجاهلو�ا لفرتة كافية
 جنحت. عندما حيدث نفس انعدام الثقة مع شيء مهم مثل إنذار احلريق، ميكن أن تكون النتائج مميتة.
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عموما فإن ما يزيد من أمهية العمليات املعرفية بصفة خاصة والعمل الذهين بصفة عامة هو إن التطور التكنزلوجي 
تدرج  كما أنه كلما متت ترقيتهم يزدادون يف اخلربة وال ذين يقومون ابلعمل الذهين.واالجتماعي قد أدى إىل تزايد عدد العمال ال

كلما متت ترقيتهم يف سلم الوظيفة ويف مستوى املسؤولية والصالحية ليصبحوا يقومون بعمل ذهين أكثر فأكثر كاختاذ القرارات 
االت ي أدى إىل تزايد أمهية العمل الذهين واتساع دوره يف اجملاألمر الذ. والقيام ابحلساابت وإدارة اإلنتاج والرقابة على املنتجات

ة ياالقتصادية واالجتماعية املختلفة كالبحث العلمي واإلدارة والتصميم واحملاسبة والدفاع والنقل ..اخل ابإلضافة إىل اجملاالت االجتماع
فقد وهكذا . مرارلعمل الذهين مييل إىل النمو واالتساع ابستوالثقافية كالصحة والتعليم والعدل والثقافة واإلعالم. وهو ما يبني أبن ا

 األعمال والوظائف تعتمد يف أداء واجباهتا على القدرات الذهنية والفكرية. أصبحت معظم

األمر الذي جعل العديد من الدراسات تركز على العمل الذهين وما قد ينجر عنه من عبء ذهين الذي هو عبارة التفاعل 
ل الفيزيقي ورغم اعتماد الباحثني يف املاضي على عملية الفصل بني ما يسمى ابلعم ملعرفية للمهمة كاالنتباه والذاكرة،بني املطالب ا

 (العضلي) من جهة، والعمل الذهين من جهة أخرى إال أن األمر أصبح غري واضح مع تقدم البحوث نظرا لصعوبة الفصل بينهما.
ط معترب من النشاط العقلي دون أن تصل يف احلقيقة إىل درجة العمل الدماغي، مثل إذ أن بعض املهن رغم احتوائها على قس

ز�دة على أن هذا النوع من العمل ال يقتصر على أصحاب األعمال  معاجلة املعلومات، اإلشراف يف العمل، اختاذ قرارات مهمة.
املعلومات  تاج فيهاحتعلى العموم ابلنسبة ألي مهنة  وعليه فإن النشاط العقلي .اليدوينياخلفيفة، بل عادة ما يشمل املشغلني 

راكز العليا املعلومات عن طريق امل القادمة إىل معاجلة ما عن طريق الدماغ. وابلتايل فإن كل نشاط يعتمد على تصفية ومعاجلة
 وميكن تقسيم هذا النشاط إىل نوعني: . للدماغ يسمى عمل عقلي

 :/عمل الدماغ مبفهومه الضيق1

ــــــة –/معاجلة املعلومات كجزء من نسق: اإلنسان 2  ـــ  :آلـــــــ

 وسيتم التطرق لكال املفهومني على النحو التايل:

 الدماغ:/عمل 1

يعترب عمل الدماغ مبفهومه الضيق أساسا معاجلة فكرية تتطلب اإلبداع إىل مدى صغري أو كبري. وكقاعدة عامة جيب أن 
عترب عمل الدماغ ي الذاكرة يف شكل جديد. ومدجمة يفتكون املعلومات الواردة جنبا إىل جنب مع املعرفة املخزنة ابلفعل يف الدماغ 

مبفهومه الضيق أساسا معاجلة فكرية تتطلب اإلبداع إىل مدى صغري أو كبري. وكقاعدة عامة جيب أن تكون املعلومات الواردة جنبا 
 الذاكرة يف شكل جديد. ومدجمة يفإىل جنب مع املعرفة املخزنة ابلفعل يف الدماغ 

 /معاجلة املعلومات:2

ـــة، حبيث يتم إدراك وتفسري ومعاجلة املعلومات احملو  –ومات عند دراسة نسق: إنسان وقد مت التطرق ملعاجلة املعل ــــ لة عن آلـ
وتتكون هذه املعاجلة من اجلمع بني املعلومات اجلديدة وما هو معروف من قبل، مما يوفر قاعدة الختاذ  طريق أجهزة اإلحساس.

 مت التعرض له أعاله مشروط مبا يلي: عموما فإن العبء الذهين يف أماكن العمل الذي القرار.

 االلتزام ابحلفاظ على درجة عالية من اليقظة على مدى فرتات طويلة.أ. 
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 ب. احلاجة إىل اختاذ القرارات اليت تنطوي على مسؤولية كبرية عن جودة املنتج وسالمة الناس والتجهيزات.
 لراتبة.جـ. االخنفاض العرضي للرتكيز نتيجة للملل أو ما يسمى كذلك اب

 وجود اتصاالت بشرية، حيث أن مكان عمل واحد غالبا ما يكون معزوال عن أي شخص آخر. عدم. د
حياولون بذل كل جمهوداهتم من أجل احلصول على قدر من  العلوم فروع من وغريها النفس املختصون يف علم األعصاب وعلم

 العقلي. للجهد األساسية على العمليات درجة التبصر
 يدرس من كل"هذه الصعوبة على النحو التايل: بنفيلد أحد املختصني املعروف يف الفيزيولوجيا العصبيةوقد خلص 

 يتطلع هناك ومن أبسفل اجلبل، أخذ موقعا لنفسه وقد جبال، سلسلة سفح عند يقف الذي الشخص يشبه العقلية العمليات
 اليت " أو الفجوة احليز» هو وهذا  ." كثيفة سحابة يف حمجوبة القمة ولكن هدفه، هو هذا ألن ألخذ نظرة عن قمة هذا اجلبل،

عموما هتتم األرغنوميا يف دراستها لألداء الذهين  .يكون الدارس هلذه العمليات املعرفية مقبل على التعرض هلا أو ابألحرى دراستها
 :ابجلوانب التالية

 Uptake of informationأ/ استيعاب املعلومات: 

 Memory : الذاكرةب/ 

 Sustained alertnessجـ/ اليقظة املستمرة: 

 Uptake of informationأ/ استيعاب املعلومات: 

 Information theory/ نظرية املعلومات: 1أ

)، إسهاما هاما يف فهم كيفية استيعاب Shannon and Weaverوقد قدمت نظرية املعلومات لشانون وويفر (
انطالقا من مصطلح الوحدة القاعدية للمعلومات  ر�ضيا من شأنه أن ميثل كميا نقل املعلومات،املعلومات. حيث قدما منوذجا 

أنه ميثل كمية  ")، وهي اصغر معلومة تنقل, وميكن تعريف خمتصر هلذا املصطلح هو binary unit(وحدة ثنائية،  bitبت 
فمثال يف القدمي كانت إشارة ضوئية واحدة من برج مراقبة  . ». املعلومات املرسلة بواسطة إحدى عبارتني ميكن االختيار بينهما

هذين اجلزئني البديلني من  " العدو قادم من الرب»يف حني أن إشارتني ضوئيتني تفيدان أن » العدو قادم من البحر"تعين أن 
عن اختيارين وتعددت املعلومات  تدفق كميةإال أنه كلما زاد . bitاملعلومات اصطلح على تسميتهما ابسم جزء معلومايت 

تعقد األمر، ومل تعد هذه النظرية صاحلة لكو�ا مناسبة يف احلاالت البسيطة اليت تقتصر على تقسيم املعلومة فيها إىل  احتماالهتا
 .العديد من املعلومات الذي يتلقىفمثال هذه النظرية غري صاحلة يف حالة سائق السيارة  اختيارين فقط.

 Channel capacity theoryت: ب/ نظرية سعة املعلوما

 نظرية سعة القناة:

وتستند نظرية أخرى علىى املقارنة بني استيعاب املعلومات مع قدرة "قناة" (نظرية قدرة القناة)، ووفقا هلذه النظرية فإن 
هاية األخرى  النأجهزة اإلحساس تقدم نوعية معينة من املعلومات كمدخالت إىل �اية املدخالت للقناة، وما ينتج على مستوى 

وإذا كانت كمية املدخالت قليلة، فإن سعة القناة تستوعب القليل جدا منها، ولكن  كمخرجات يعتمد على مدى سعة القناة.
8 

 



إذا زادت املدخالت، فإ�ا سرعان ما تصل إىل قيمة عتبة القناة، حيث تصبح العالقة بعدها غري خطية بني املدخالت واملخرجات. 
تية "سعة القناة" واليت ميكن حتديدها جتريبيا إبدخال جمموعة متنوعة من أنواع خمتلفة من املعلومات البصرية والصو  وتسمى هذه العتبة
ميلك اإلنسان سعة قناة كبرية ابلنسبة لتلقي املعلومات املرسلة له شفاهيا. حيث وجد أبن . من غريها أسهلعلى اعتبار أ�ا 

بت يف الثانية الواحدة. هذه القدرة متواضعة جدا، ابملقارنة مع قدرة  42-34ة من كلمة يتطلب قدرة قنا  2500مفردات من 
عادة ما تكون املعلومات الوارد يف احلياة اليومية  بت يف الثانية الواحدة. 50000قناة كابل اهلاتف، واليت ميكن أن تصل إىل إىل 

 reductionذي يتطلب إجراء "عملية ختفيض أو اختزال (األمر ال. سعة القناة" ابجلهاز العصيب املركزي«أكرب بكثري من 
process.وابلتايل فإن جزءا بسيطا من املعلومات املتوفرة يصل بطريقة شعورية ويتم استيعابه مث يعاجل ابلدماغ. حيث  )" كبرية

 . جتري عملية اختيار هذا اجلزء عن طريق عملية االختزال اليت تعترب مبثابة عملية غربلة وتصفية

 ميكانيزمات التعامل مع محل (ثقل) املعلومات:

عندما تتعدى املعلومات القادمة قدرة استيعاب الفرد فإنه يتم اللجوء إىل ميكانيزمات خمتلفة للتعامل مع هذه احلاالت  
 ) يف ما يلي:1964كما حيددها ميلر (

إىل اختاذ  د األخطاء. حيث يلجأ الفرديضاعف الفرد من سرعة العمل كاستجابة للثقل الزائد لتدفق املعلومات، فتزي .1
اخضاعها لتقييم حمكم، وابلتايل تقتصر االستجابة لبعض املعلومات وليس كلها. وابلتايل فإن الفرد  سريعة دونقرارات 

 يزيد يف السرعة يف العمل على حساب النوعية األمر الذي يؤدي إىل تزايد األخطاء.

ملعلومات. حيث �خذ بعضها ويهمل البعض اآلخر. هذا اإلمهال هو يف الواقع يقوم الفرد بتصفية أو غربلة جزء من ا  .2
عملية تراكم لإلخطاء. ويف نفس الوقت هو عملية تنطلق من بعض املؤشرات للتفرقة بني املعلومة املهمة واألقل أمهية. 

ة إىل مساعديه لقرارات األقل أمهيحيث ال �خذ إال األهم بعني االعتبار ويبين عليه قراراته. مثل املسؤول الذي يفوض ا
أو الطالب الذي حيضر المتحان قريب جدا، فريكز على املوضوعات اليت يراها مهمة أو  فقط،وحيتفظ أبهم القرارات 

 حوهلا، ويغض الطرف عن غريها لضيق الوقت. االمتحان يكوناليت يعتقد أن 

كلما كثر تدفق املعلومات. وهو ما ينتج عنه  )،Queingكما ميكن أن يلجأ الفرد إىل ما يسمى بعملية الطابور ( .3
أتخر النسيب للمدخالت مقارنة ابملخرجات. األمر الذي يؤدي إىل اعتبار عملية التأخر مبثابة خطإ ابلنسبة لبعض املهام، 

جدولة  غري أ�ا يف مهام أخرى جتعل املهام العشوائية تنتظم مما يرتتب عنه تنظيم مرن للمخرجات. كما هو احلال يف
 .اإلنتاج مبصنع أو توزيع الربيد

). تدفق املعلومات من 1، منوذجا عاما مركبا ملعاجلة املعلومات البشرية (الشكل Wickens) 1992وقدم ويكنز ( 
حفيز حيث تدخل املعلومات من خالل احلواس نتيجة الت خالل النظام. وتعمل املعاجلة املختلفة للمعلومات يف مراحل خمتلفة.

). ويستمر هذا التمثيل CNSاملادي الذي يؤثر على أجهزة اإلحساس. يتم إنشاء متثيل التحفيز من قبل اجلهاز العصيب املركزي (
لفرتة قصرية، ولكنه يتحلل سريعا مبجرد توقف التحفيز (بعدة مئات من امللي اثنية). تظهر وظيفة املخزن احلسي لتطول عند توافر 

 عنها من قبل أجهزة اإلحساس.احملفزات اليت مت الكشف 
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 :من اإلحساس إىل اإلدراك

حيدث اإلحساس عندما احملفزات البيئية اليت تؤثر على الكائن احلي تؤدي إىل األحداث العصبية. قد تتم معاجلة هذه 
 .سيةاملنبهات احلفاإلحساس: هو االستجابة األولية ألعضاء اإلحساس اليت تستقبل  األحداث أو قد ال تتم معاجلتها.

اإلدراك هو عملية عقلية معرفية نضفي فيها معىن  اإلدراك هو بناء منوذج هلذا احلدث الذي أدى إىل اإلحساس األويل.
ستقبلها اإلدراك هو عملية فهم وتفسري الفرد للمثريات اليت ي ومغزى وداللة على ما تنقله إلينا حواسنا وأحاسيسنا منة معلومات.

اإلدراك ليس نسخة متماثلة من العامل اخلارجي ولكن متثيل له يعتمد على كل من "األجهزة" العصبية . ها معىن وداللةحبواسه وإعطائ
 وعلى اخلربة السابقة. 

يصور التسلسل اهلرمي للمراحل من  1اجلدول.. االنتباه هو تركيز نشاط احلس على مثري معني وجعله يف بؤرة الشعور
 يل العمليات العقلية العليا.اإلحساس إىل التصور وتشغ

ويتميز اإلحساس بعالقة مباشرة بني شدة التحفيز والتفريغ العصيب أو اخلربة الداخلية. غري أن اإلدراك، يتأثر بعوامل فردية 
قد يرى  على سبيل املثال، طيار عند اهلبوط بطائرته يف ظروف صعبة مثل الشخصية واملزاج والسياق الذي حيدث فيه اإلحساس.

فهل ستدرك هذه األضواء على أ�ا أضواء على املدرج أو مصابيح الشوارع ألن األمر  الطائرة،سلسلة من األضواء أد�ه وأمام 
سيعتمد على عوامل داخلية مثل توقعات الطيار، ومستوى التدريب الذي تلقاه الطيار ومدى االحتفاظ به، فضال عن العوامل 

ن بصرية اليت متيز بني نوعني من األضواء. مثل الرؤية واإلشارات البصرية اليت متيز بني نوعني ماخلارجية مثل الرؤية واإلشارات ال
األضواء. ولكي تبدأ املعاجلة اإلدراكية، جيب أن تتجاوز الطاقة التحفيزية العتبات الفسيولوجية. التوصيل دفعة يؤدي إىل الكشف 

 .‘حنو مصدر التحفيز. يتم مترير عتبة حتديد عندما 'شيء عن 'شيء' يف البيئة. ويرافق هذا التوجه من احلواس
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إىل  الندفاعي يؤدياولكي تبدأ املعاجلة اإلدراكية، جيب أن تتجاوز الطاقة التحفيزية العتبات الفسيولوجية. التوصيل 
الكشف عن 'شيء' يف البيئة. ويرافق هذا التوجه من احلواس حنو مصدر التحفيز. يتم مترير عتبة حتديد اهلوية عندما يتم صقل 
"شيء" الذي مت الكشف عنه يف كائن معني عن طريق الكشف عن مالمح والسمات الرئيسية. حيدث االعرتاف كما يتطابق 

كرة. وميكن إجراء مزيد من املعاجلة للمعلومات الواردة على عدد من املستو�ت، على سبيل اإلدراك الناشئة مع املخزنة يف الذا 
 املثال

 املستوى املادي: هذا هو احلرف "أ" مكتوب خبط مائل.. 1

 . املستوى الصويت: هذه الكلمة تبدو مثل "اجلنب".2

 . املستوى الداليل: هذا الضوء األمحر وامض يعين اخلطر.3

 خرى: هذه صورة لطيفة جلدي.. مستو�ت أ4

كلما كان مستوى املعاجلة املطلوب للمهمة أقل،    -التمييز بني اإلحساس واإلدراك ليس أبي حال من األحوال أكادميي 
 كلما زادت سرعة زمن رد فعل املشغل. وكلما زادت شدة املنبه، كلما زاد احتمال قيام املشغل بتسجيله على املستوى احلسي.

�ت األمريكية وخمتلف البلدان األخرى، أدخلت تشريعات على سائقي الدراجات النارية الستخدام مصابيحهم ويف بعض الوال
) إىل أنه على الرغم من وجود أدلة على أن استخدام املصابيح 1989األمامية خالل النهار وكذلك يف الليل. وأشار أولسن (

احلوادث، وهذا ينطبق أيضا على السيارات، ورمبا تكون هناك عوامل أخرى األمامية يف النهار على الدراجات النارية يقلل من 
 تساهم يف أرقام حوادث الدراجات النارية.

وهناك عامالن إدراكيان من قبل أولسن مها أن الدراجات النارية اليت ينظر إليها من األمام هي أصغر بكثري من السيارات، 
دراجة �رية قادمة وأن يكونوا أكثر عرضة لالنسحاب أمامها. قد يكون لديهم أيضا  ميكن للسائقني أن يبالغوا يف تقدير مسافة

املزيد من املشاكل يف احلكم على سرعة الدراجات النارية القادمة مقارنة ابلسيارات. "بدا لكنه فشل يف رؤية" احلوادث شائعة 
نغام وآخرون ال  نهم يفشلون يف "رؤية" حىت فوات األوان.وينظر السائقون إىل املركبات الثابتة أو املركبات األخرى، ولك جدا.

) أن السائقني استغرقوا وقتا أطول لتحديد سيارة الشرطة املتوقفة كخطر إذا كانت واقفة يف اجتاه حركة املرور مما لو كانت 2002(
ام مثل القيادة، من الواضح أنه خالل مهواقفة يف زاوية. وكان التأثري أكثر وضوحا عندما نفذت السائقني مهمة التفكري الثانوي. و 

 ال تصبح األحاسيس دائما تصورات.
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ـــــــاه: ـــ ــــ ـــ ــــ  االنتبــــــ

االنتباه هو العملية السلوكية واملعرفية للرتكيز االنتقائي على جانب منفصل من املعلومات، سواء اعتربت ذاتية أو موضوعية، 
رؤيتها. إ�ا حتيز العقل يف شكل واضح وحيوي لواحد مما يبدو عدة أشياء متزامنة أو قطارات بينما تتجاهل معلومات أخرى ميكن 

عترب االنتباه القدرة ي فكرية. الرتكيز، وتركيز الوعي هي جوهرها. كما متت اإلشارة إىل االنتباه بتخصيص موارد املعاجلة احملدودة.
ستجيب هلا. هذه باه معاجلة معرفّية تسمح لنا االّجتاه إىل احملفزات املهّمة ومعاجلتها لناالنت على االختيار والرتّكز يف احملفزات املهّمة.

 .القدرة املعرفّية مهّمة جّدا ألنّنا نستعملها يومّيا. حلسن احلّظ، نستطيع أن حنّسن نقص االنتباه بتدريبات معرفّية

اب اإلدراكي والتعليم وعلم النفس وعلم األعصاب وعلم األعصويبقى االنتباه جماًال رئيسيًا للبحث يف األرغنوميا الذهنية 
حيث تشمل جماالت البحث حتديد مصدر اإلشارات احلسية واإلشارات اليت تولد االنتباه، وأتثريات هذه  وعلم النفس العصيب.

لعمليات السلوكية ريه من ااإلشارات احلسية واإلشارات على خصائص توليف اخلال� العصبية احلسية، والعالقة بني االنتباه وغ
هناك جمموعة جديدة نسبيا من األحباث، واليت تتوسع يف أحباث سابقة يف علم النفس  واإلدراكية مثل الذاكرة العاملة واليقظة.

رب ع العصيب، وهي تقوم ابلتحري عن األعراض التشخيصية املرتبطة إبصاابت الدماغ وأتثرياهتا على االنتباه. خيتلف االهتمام أيًضا
الثقافات. حيث يبدو أن األطفال يطورون أمناطًا من االنتباه تتعلق ابملمارسات الثقافية لعائالهتم، واجملتمعات احمللية، واملؤسسات 

 اليت يشاركون فيها.

. حيث هيستعمل الفرد االنتباه يف حياته اليومّية ابستمرار. منذ استيقاظه إىل غاية نومه، كما يستعمل خمتلف أنواع االنتبا
دة هيؤّدي عدم االنتباه إىل اخلطأ، مثل رمي امللعقة إىل القمامة وإفراغ اللنب يف البالوعة. وحيتاج الفرد إىل االنتباه للقراءة، أو مشا

 نياالنتباه مهّم ألي عمل، من األعمال يف املكتب الذي يتطلب القراءة وكتابة الواثئق، إىل مراقب .فيلم، أو حتضري الطعام، التنظيف
االنتباه املطلب األّول عند  .حركات اجلّو، والر�ضيني، والناقلني، واألطباء واملديرين التنفيذيني. تطلب مجيع األعمال الذاكرة أيضاً 
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الدرس. على أن نكون حذراً لنفهم ما يقرأ أو يكتب ولنتجّنب قراءة نفس اخلّط مرّة وأخرى. االنتباه املتواصل مهّم عند الدروس، 
 .اجلة املعلومات خالل وقت طويل رتيبة، وابلتايل نضيع الوقت واملعلومات بنتائج سلبّية يف األداء األكادمييّ ألّن مع

 أنواع االنتباه:

االنتباه معاجلة معّقدة تشارك يف مجيع النشاطات اليومّية. ليس االنتباه معاجلة موّحدة، بل ينقسم إىل معاجلة االنتباه 
 Mateer)و Sohlbergمناذج خمتلفة لشرح كّل معاجلة بدّقة. النموذج أكثر قبوال هو النموذج اهلرمّي لهكذا، هناك  املختلفة.

 ىل:العصّيب التجريّيب. حيث يقسم هذا النموذج االنتباه إ-، الذي يرتكز على احلاالت الطبّية لعلم النفس 1989 ,1987)

 .ا �عساً أو نشيطاً مستوى التنشيط ومستوى اإلنذار، إذا كنّ  إنّه :اإلاثرة/ 1

 .القدرة على ترّكز االنتباه يف أي حافز: االنتباه املركز/ 2

 .القدرة على االنتباه حلافز أو نشاط خالل وقت طويل :االنتباه املتواصل/ 3

 .القدرة على االنتباه حلافز أو نشاط حبضور حمفزات الذهول االنتباه االنتقائّي:/ 4

 .القدرة على تغيري االنتباه بني حافزين أو أكثر االنتباه املناوب: / 5

 .قدرة الدماغا على االنتباه حملفزات خمتلفة أو نشاطات يف آن واحد االنتباه املقّسم:/ 6

 االنتباه: أنواع مثال عن

 يستعمل السائق عند القيادة معاجلات االنتباه: 

 عليه أن يكون حذراً عند املقود (اإلاثرة)،  .1
 ترّكز انتباهه يف حمفزات الطريق (االنتباه املرّكز)،وقادراً على  .2
 وعلى إبقاء االنتباه خالل وقت طويل (االنتباه املتواصل)،   .3
 وعلى جتّنب الذهول مبحفزات غري مهّمة (االنتباه االنتقائي)،  .4
 املناوب)، تباهوعلى تغيري انتباهه مّرات كثرية من طريقه إىل الطريق اجلانّيب عندما جتاوز سّيارة أخرى (االن .5
 .وعلى أمتام مجيع األعمال الالزمة للقيادة، مثل استخدام املدوس واملقود وتغيري السرعة يف آن واحد (االنتباه املقّسم)  .6

 :عوامل تشتيت االنتباه

 ويرجع هذا إىل عدة عوامل تساعد على تشتيت املذاكرة،يشكو كثري من الناس من تشتيت انتباههم أثناء العمل أو 
 االنتباه وهي:

 مثل التعب واالرهاق وعدم احلصول على قدر النوم الكايف جسمية:عوامل  •
 مثل عدم ميل الطالب إىل املادة أو االنشغال أبمور أخرى أو الشعور مبشاعر أليمة مثل القلق أو االضطهاد نفسية:عوامل  •
 مثل وجود مشكالت يف اجملتمع أو حدوث نزاع بني الوالدين أو صعوابت مالية اجتماعية:عوامل  •
 .مثل عدم كفاية االضاءة أو سوء التهوية أو أرتفاع درجة احلرارة والرطوبة أو وجود ضوضاء وأصوات عالية فيز�ئية:عوامل  •
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 التفاصيل؟إىل ما هو االنتباه 

ى الرتكيز اجلانب العملي، يشمل االهتمام ابلتفاصيل التعريف ابلقدرة عل االنتباه يعين الرتكيز على العمل أو الشيء. يف
اجلواب بسيط. ألن األشخاص الذين لديهم هذه القدرة يؤدون وظائفهم بشكل  ملاذا االنتباه للتفاصيل مهم جدا؟ على مهمة ما.

قدرة على العمل القوة املوجهة حنو التفصيل الأفضل من أولئك الذين ال يفعلون ذلك. االهتمام ابملهارات التفصيلية متنحك نقاط 
بشكل أفضل ولكي تكون أكثر فعالية وتقليل خماطر األخطاء. تقّدر الشركات وحتتاج إىل نقاط القوة هذه، وهذا هو السبب يف 

 عمل.لأن العديد من األشخاص يشملون االهتمام ابلقدرات التفصيلية على سريهتم الذاتية والسرية الذاتية وتطبيقات ا

 :مهارات املالحظة

تعد مهارات املالحظة جزًءا مهًما من االنتباه للمهارات التفصيلية أيًضا. ميكن أن تساعدك قدرات املراقبة على 
هناك العديد من الطرق   االنتباه إىل ما هو مهم يف تلك اللحظة. بعض الناس ملتزمون جدا بطبيعتهم، والبعض اآلخر ال.

لتحسني إحساسك الشديد ابملالحظة مثل: الذهاب للمشي ومالحظة كل شيء حيدث يف كل مكان واألدوات السهلة 
 حولك. طرح األسئلة على الناس أو يف عقلك.

 :مهارات االستماع النشطة 
تتطلب مهارات االستماع النشطة الرتكيز بشكل كامل على ما يقال. ينصب اهتمامك الكامل وكل احلواس يف  •

اهم. �ا تنطوي على الرعاية والتفأاالستماع الفعال ينطوي على أكثر بكثري من جمرد االستماع مع أذنيك.   احملادثة.
تتضمن مهارات االستماع النشطة اجليدة: االتصال ابلعني، وجتنب االحنرافات، وإمياءات اجلسم، وتقدمي التعليقات وأكثر 

 من ذلك.
 الثقايفاالختالف 

 أمناطًا من االنتباه تتعلق ابملمارسات الثقافية لعائالهتم، واجملتمعات احمللية، واملؤسسات اليتيبدو أن األطفال يطورون 
اقرتح هنري وجود فروق جمتمعية يف احلساسية لإلشارات الصادرة عن العديد من املصادر املستمرة  ،1955يف عام  يشاركون فيها.

يت يشارك  آن واحد. ربط تكهناته ابملالحظات اإلثنوغرافية للمجتمعات الاليت تدعو إىل الوعي مبستو�ت متعددة من االنتباه يف
 الغالب يف األمريكتنييتعلم الكثري من أطفال السكان األصليني يف  فيها األطفال يف جمتمع اجتماعي معقد ذو عالقات متعددة. 

 هتمام الشديد حنو التعلم أكثر شيوًعا يفمن خالل املراقبة والنصب. هناك العديد من الدراسات اليت تدعم أن استخدام اال
جمتمعات السكان األصليني ألمريكا الشمالية والوسطى مما هو عليه يف بيئة أوربية أمريكية من الطبقة املتوسطة. هذا هو نتيجة 

 مباشرة لنموذج التعلم ابملراقبة والرتويج.

. إن دمج األطفال يف pitching-inمراقبة و االنتباه الشديد هو مطلب ونتيجة التعلم على حد سواء من خالل 
اجملتمع مينحهم الفرصة لاللتزام واإلصرار يف األنشطة اليت مل تكن موجهة هلم. ميكن أن نرى من جمتمعات وثقافات السكان 

طفال أ األصليني املختلفة، مثل ما� سان بيدرو، أن األطفال ميكن أن حيضروا يف وقت واحد إىل أحداث متعددة. تعلم معظم
املا� االنتباه إىل العديد من األحداث يف وقت واحد من أجل تقدمي مالحظات مفيدة. مثال واحد هو االنتباه املتزامن الذي 
ينطوي على االهتمام دون انقطاع لعدة أنشطة حتدث يف نفس الوقت. من املمارسات الثقافية األخرى اليت قد تتعلق ابسرتاتيجيات 
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هي التنسيق داخل اجملموعة. يقوم األطفال الصغار يف سان بيدرو ومقدمو الرعاية بتنسيق أنشطتهم مع أعضاء االهتمام املتزامنة 
آخرين يف جمموعة يف التعاطي على الطرق املتعددة بدًال من األسلوب الديدي. وخيلص البحث إىل أن األطفال الذين تربطهم 

 هم ميل كبري إىل أن يكونوا مراقبني متحمسني بشكل خاص. صالت وثيقة جبذور السكان األصليني األمريكيني لدي

 الذي الوقت يف الطفل يتواجد. االهتمام إدارة من نشطة مستو�تيتطلب هذا التعلم من خالل منوذج املالحظة والنبذ 
ورية للبقاء على قيد األخرى الضر مون ابلرعاية يف األنشطة واملسؤوليات اليومية مثل: النسيج، والزراعة، واملهارات القائ فيه يشارك

احلياة. يتيح التواجد للطفل تركيز انتباهه على األعمال اليت يقوم هبا اآلابء واألمهات و / أو الشيوخ و / أو األشقاء األكرب سناً. 
 ملهارات بنفسه.ا من أجل التعلم هبذه الطريقة، جيب االنتباه والرتكيز. يف �اية املطاف، يتوقع أن يتمكن الطفل من أداء هذه
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