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 Attention Economyاقتصاد االنتباه  

 

 دكتور 

 عبدالرحيم محمد 

ي وقياس األداء المؤسسي  اتيج   مستشار التخطيط االستر

 أستاذ اإلدارة العامة المساعد )منتدب( كلية المجتمع

drabdo68@yahoo.com 

 

ي كسلعة نادرة    يتعامل مع قتصاد االنتباه هو نهج إلدارة المعلومات  ا االهتمام البشر

المختلفة.   المعلومات  إدارة  مشاكل  لحل  االقتصادية  النظرية  لماثيو   ويطبق  ا 
ً
وفق

اقتصاد  و   . ""االهتمام هو مورد  الشخص لديه الكثير منه فقط  يرى ان    كروفورد ،

ية الج  ي بيئاتنا االنتباه هو القدرة البشر
ماعية عىل التعامل مع العديد من العنارص ف 

  . ي
كير  الذهت 

ي تتطلب الير
ية عىل االهتمام    إىل ان    ويشير المصطلح   التر القدرة البشر

ي تتنافس عىل هذا االهتمام  هي  محدودة وأن المحتوى واألحداث  
تتجاوز تلك و التر

 .  القدرة بكثير

ي    رص معير  من المعلوماتيركز االنتباه عىل المشاركة الذهنية عىل عن
إىل تدخل     التر

تعرف جمعية علم النفس األمريكية االنتباه عىل أنه "حالة تركز فيها الموارد    و     ،وعينا  

 من الجوانب األخرى."  
ً
  و يأخذ  اهتمام  المعرفية عىل جوانب معينة من البيئة بدال

اف ، والطاعة ،  الحب ، وا  منها    أشكال عديدة عىل الرغم من أنه ، و  والمساعدةالعير

االنتباه من   قيمة  العديد يستمدون  أن  إال   ، النظرية  الناحية  للقياس من  قابل  غير 

 . ء معير  ي
    مقدار الوقت الذي نركز فيه عىل شر

صاغ مصطلح "اقتصاد االنتباه" عالم النفس واالقتصادي والحائز عىل جائزة نوبل 

أ  ض   لكسندر  هربرت  افير الذي   ، للفكر    سايمون  الزجاجة  "عنق  هو  االنتباه  أن 

ي" الذي يحد ي البيئات المحفزة وما يمكننا القيام به.    د البشر
وهو    مما يمكننا إدراكه ف 
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ي عرص المعلومات   يتشتت االنتباه وبالتاىلي  يعتير االنتباه من 
الذي  أشار إىل أنه ف 

     الموارد النادرة. 

ي المحتوى الرقمي إىل ص 
كات    دامأدى االزدهار ف  والرصاع    من أجل السيطرة  بير  الشر

كات     جذب انتباهنا.  ل ضعون إعالنات فهم ي   تستهدف اهتمامنا لكسب المال.  فالشر

نا.   تركير  من  ممكن  قدر  أكير  جذب  ويحاولون  تهمنا  قد  أنها  تصميم  و  يعرفون  تم 

ولكن  خدمة مصالحنا بشكل أعم  لليس إلبقائنا مستمتعير  أو    ،  التكنولوجيا لجذبنا  

كة بيعها.  ي يمكن للشر
    لزيادة مخزون المساحات اإلعالنية التر

كات هو النوم ، ألن ساعات النوم ال يكون هناك من   اليوم أصبح المنافس لهذه الشر

كات ،  وتشير الدراسات    ن عائد البث المباشر من  أيركز انتباهه لما تقدمه هذه الشر

البث   ي     Live streamخالل مواقع 
مليار دوال، والصير     70تقريبا     2021بلغ ف 

ي هذه المواقع  تتصدر هذه المواقع عالميا ، وه ت
قوم بدعم من يقدمون المحتوى ف 

ي النهاية  
اضية تتحول ف  ي  من خالل إعطائهم عمالت افير

ي شكل دعم فت 
ىل دوالرات   إف 

كل هذا بهدف جذب االنتباه. ، وتشير الدراسات إىل  ان من  يقدمون هذا المحتوى  و 

ي تشاهد  واألغلبية ال  وهذه احد وسائل الجذب الرئيسية  % منهم من النساء  70
تر

كات:  من الشباب.  و يتضح ان    المحتوى   و    Googleالعالم الرقمي تحتكره ثالث شر

Apple    وFacebook  .   يحققون السيطرة من خالل جذب االنتباه بهدف  وهم  

ي استخدام االستمرار 
   . منتجات المنافسير  وليس منتجاتهم   ف 

ان  اقتصاد   أنه سلعة    مما سبق يمكن القول  انتباه الفرد عىل  االنتباه  يتعامل مع 

ي يجب االهتمام بها  واالستفادة منها   ، ألن القدرة  
ذات قيمة وانه أحد الموارد التر

تر  ي  عىل 
ف  الكبير   التطور  ظل  ي 

ف  االنتباه  ومصادر  كير   االجتماعي  التواصل  وسائل 

يعتير شيئا    االنتباهتركير     المعلومات يسبب التشتت  لدى األفراد وبالتاىلي القدرة عىل

 قيمة.   و مهما وذ 

 


