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اهلل عين وعو إخوتي جهات الهعيم جبواس احلبيب  اإىل نبع احلهاى والذي ووالذتي جاصايم

 املصطفى. 

 كل افشاد عائليت . إىل صوجيت، وصغريي مشعة حياتي معتض باهلل داوود، وإىل 

رات يوم، وإىل كل أطاتزتي  ًاإىل الذكتوس الفاضل إلياس بومخوشة وكل مو علمين حشف

 ري. معلمي اخل

تاس وكل الضمالء كٌل مـخإىل الذكتوس بو علية ساحبي واألطتار حممذ صحوط، واالخ بلخاج 

 بامسٌ ومكانتٌ. 

إىل صمالئي مو أطاتزة الرتبية والتعليم، وإىل مو أهلموني الكثري مو بني تالميزي يف 

 التعليم املتوطط. 

لي ولو بكلمة او بذعاء يف  إىل كل أصذقائي وأحبيت يف كل مكاى إىل كل مو عِشفين وأحظو

 ظًش الغيب.

ى أأيذي مثشة يزا العمل املتواضع؛ ساجيا مو املوىل عض وجل أى يعلمها ما يهفعا، و

 علما. ٌيهفع بها ويضيذنا مو فضل

 
 أمحذ ششيكي 
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 شكر وتقدير
 

عسى أف ال اكوف بدعائك ريب شقيا، و احلمد هلل بكرة وعشية جهرتا وصليا، 
سالـ على معلم العادلُت أشرؼ ادلرسلُت، سيد اخللق اصبعُت، زلمد بن عبد والصالة وال

 كثَتا إىل يـو الدين.  اً اهلل وعلى آلو وصحبو وسلم تسليم
سباـ إعانٍت على أو  طروحةأشكر ادلوىل عز وجل؛ أف ىداٍل ووفقٍت إىل اختيار موضوع األ

 ادلتواضع ادلوسـو :  ىذا العمل
 لمحددات معايير التلقي . –دراسة : بصرية فنية  –السينمائية التوتر البصري في اللقطة 

 66وعمال بقوؿ اهلل تعاىل }َبِل اللََّو فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن{ الزمر: 
َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل َيْشُكُر اللََّو "،  و" من  اهلل عليو وسلم يف قولو " ىوهبدي نبيو صلَّ 

 فليكافئ بو وإف مل يستطع فليذكره فإذا ذكره فقد شكر"   أُويلَّ معروفًا
التعليم العايل  ةستاذألأسجل ىاىنا أمسى آيات الشكر واالمتناف والعرفاف  
تلقي تقنيات الستاذة التخصص ورئيس مشروع دكتوراه أ نواؿ حيفريالقديرة  الدكتورة 

ك لتفضل سيادهتا على جامعة عبد احلميد بن باديس دبستغاًل، وذل - فنوف العرضيف 
إىل  ادلشروعوربمل العناء وادلشقة، من يـو بذر فكرة  طروحةىذه األعلى شراؼ قبوؿ اإل
هبا خارج اجلامعة وداخلها، إذ  ةطو ، رغم ادلسؤوليات األكادؽلية ادلنةناقشادلجلسة 

 نساٍل نصحاً وتوجيهاً.وسعتٍت حبلمها وكرمها فكانت نعم السند العلمي واإل
استاذيت احملًتمة وافر التقدير وبالغ الشكر وعظيم االمتناف، وأدعوا اهلل أف أكوف فلك مٍت 

ف غلعل ما بذلتو معي يف أقد وفقت يف تنفيذ نصائحك الثمينة وقد سرت على منواذلا، و 
ميزاف حسناتك، وغلازيك اهلل عٍت خبَت ما جاز بو عادلًا عن متعلم. كما ال يفوتٍت تقدَل 

وربمل عناء طروحة مناقشة ىذه األ اعلى قبوذلضاء جلنة ادلناقشة اعجزيل الشكر لكل 
 احلضور والصرب عليها.
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، ولكل األساتذة الذين مل يبخلوا علي بتوجيهاهتم وقدموا يل علمهم ووقتهم وجهدىم
 مساعديت يف كثَت من شكرا على ،بأصلهم ُتالطيبوالقسم الكلية  ُتإداريوإىل كل 

 ا العمل.ىذاحملطات الفاصلة من عمر 
على الرغم من  وقدموا يل ادلساعدة ،بحثال التجارب ىذ وادوف أف أنسى من تطوع

 ىذا العمل يف إسباـقريب  من وامن بعيد ضيق وقتهم، وكل من قدـ التسهيل وادلساعدة 
عتذر لكل من قصرت يف ذكره، أو سهوت عن امسو، جزآىم اهلل أو ، على ىذا الوجو

 . كل خَت  يتعاىل عنػ

 

 ب : أضبد شريكيالطال
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 مقدمة
 تفرعو  والبحث، بالدراسة إليها التطرؽ مت اليت ادلواضيع أىم من عموما التوتر موضوع يعترب          
وعامل الفنوف  ؛لإلنساف ةاليومي احلياة يف توباختالؼ أشكالو وسبظهرا التوتردراسة  هبا إىل االىتماـ

 .والسينما خصوصا ،عموما
الفنوف يعايشها الفناف وادلتلقي على حد يف عملية تلقي استثنائية مهمة حالة بوصفو التوتر  إف

سواء يف مراحل سلتلفة، كما ؼلتلف التوتر من جنس فٍت آلخر على حسب طبيعة التلقي، وألف 
 .جد التوتر البصريصفة بالتوتر فوُ ت ىذه الأحلق ،باألساسبصري سينما تلقي لل

 والفيزيولوجي النفسي سلوؾال أو األفعاؿ دودمن ر  رلموعةىو  وافًتاضا مبدئيا البصري التوترف ومنو
أقل  هاصفو ب السينمائية اللقطة ادلتمثل أساسًا يف السينمائي، البصري للمحتوىاستقبالو  أثناء للمتلقي

 صويت حتوىدب دعـوم بصري مضموف من دبا ربملو ،فسون السينمائيوحدة دالة من جنس الفيلم 
 .ؽلكن االستغناء عنو يف بعض االحياف مناسب

و ألطر، يف الغالب تكوف أ صورومتغَت باستمرار لتنوع م تتابع وتتشكل اللقطة السينمائية من
نتباه واالًتكيز ال ذلا، عرضالت عند ادلتلقي ػلاوؿاليت  باألفكار ادلباشرة وغَت ادلباشرة، ةشبعتلك الصور م

التوتر البصري الذي يتخلص منو ببلوغ مرحلة  ستدرج حلالةيُ إلدراؾ ما فيها من رسائل بصرية، حينها 
 .البصريةالرسالة  إدراؾ

خرى أو  ةفيزيولوجي تفاعالتل حلظتها أنو يتعرضب تنبئ لتوتر تظهر على ادلتلقي عالماتعند ا
على ادلتلقي  بصريس اػلدث نتيجة انعكالتوتر البصري  ةقيقاحل يف ،يف ما بينها ذات عالقة نفسية

نفسها  السينمائية الصورة عصن منوؽلكننا القوؿ أف التوتر البصري  ،ثَتم سينمائي حملتوىحلظة تعرضو 
 ألغراض ،السينمائية اللقطةيبٍت على أساسو و  ما يثَت التوتر إدراج يتعمَّد فهو ،ادلخرج الذي شكلهاو 

 .غَت مباشرة ذبارية ىوأخر  درامية فنية

 فهو ،بادلطلق ثػػابتا ليس التوتر ىذا وادلؤكد أف للتوتر، السينمائية اللقطة متلقي تعرض يتممن احل
 يستلـز ادلتغَت الوضع وىذا أخرى، إىل سينمائية لقطة من متغَت ، كما أنوآخر إىل يمتلق من متغَت

  وذلك جوانبو، جبميع ػليط علمي حبث إطار يف وتطبيقيا نظريا البصري التوتر موضوع تحليلل الدراسة
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  .لقياسو والتحكم فيو معايَت أو قواعد إغلاد وهبدؼ أعمق بشكل ادلوضوع معرفة إىل التوصل بغية
 :بػ  موسوما ادلوضوع يف حبثنا كاف ىذا، أجل منو 

 التوتر البصري في اللقطة السينمائية                            
 "التلقي معايَت حملددات" فنية -بصرية" دراسة" 

 البحث: ىداؼأ  
 إىل: بحثال اىذ هدؼي 

 . عموما التوتر مالمح من كملمح البصري التوتر وجود من التحقق -
 . العادي والتوتر ضرادل التوتر بُت العالقة يف والبحث نسافإلا عند التوتر بلوغ مراحل دراسة -
 .   الصورة تكوين عناصر من كعنصر ادلوصوؼ والتوتر تلقيادل عند كحالة التوتر بُت العالقة غلادإ -
 .السينمائي الفيلم يف مستهدفة شعورية حالة تبليغ يف البصري التوتر توظيف مكانيةإ يف البحث -
 والناجع السليم التلقي حدود إلغلاد وتوظيفها األخرى احلقوؿ يف التوتر قياس اساليب قتباسا -

 .  السينمائية للقطة

 
    ية البحث:إشكال

حبكم  ،عند دراسة تكوين الصورة السينمائية تفرض الفنوف التشكيلية نفسها على ادلوضوع 
على غرار التوتر البصري ، أقدميتها يف تناوؿ الكثَت من القوانُت وادلبادئ ادلهمة يف تلقي عناصر الصورة

 لصورة السينمائية عنو، ومنو: للوحة التشكيلة واالذي ال غٌت 
 ؟يف اللقطة السينمائية التوتر ىذا مع ادلتلقي يتجاوب حد يأ إىل  -
 منطقي معيار بناء يف عليها يُرتكز البصري، التوتر دلَشاىد مشًتكة نقاط إغلاد باإلمكاف وىل  -

  ؟للمخرج أف يوظفو يف تبليغ احلالة النفسية ادلطلوبة دراميا بدرجة التأثَت ادلناسب ؽُلكن موحد،
  ؟ُمسبباتو من انطالقا التأثَت ذلك قياس دبقدورنا ىل -
ىل بإمكاننا تعيُت احلد الفاصل بُت انعداـ التوتر والتوتر االغلايب من جهة وبُت التوتر اإلغلايب  -

 ؟خرىأ) ادلرضي ( عدَل النفع من جهة الضار والتوتر 
 دوات كفؤة لقياس التوتر البصري بوصفو معيار مهم يف تلقي ادلرئي أىل بإمكاننا إغلاد   -
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 ُمشاهبة معايَت تعميم ؽلكننا ضلو أي وعلىموما وتلقي اللقطة السينمائية على اخلصوص، ع -
 ادلتلقي؟ يف ؤثرةادل خرىاأل لعناصرل

 : فرضيات البحث
  :يلي ما افًتاضمت  شكاليةسبق يف اإل ما ضوء على

 .ادلتلقي على أثر خالؿ من قياسو ؽلكن معينة بنسبة بصري توتر ربمل سينمائية لقطة أيحتما  -
 .ادلتلقي لدى البصري للتوتر ومولد مفعل دبثابة ىي سينمائية لقطة كل  -
 وظيفتها. يوافق دبا اللقطة زلتوى خالؿ من البصري التوتر ضبط ؽلكننا -
 .  ادلفتعل البصري لتوترا شدة وفق ادلشاىدة حلظة ادلتلقي سلوؾ توقع باإلمكاف -
 عنالتوتر  زاد وإذا باىتة، اللقطة عندىا تكوف احلدود لكت دٌلأ التلقي، يف عامة حدود للتوتر -

 .   ادلتلقي صحة على خطريكوف  حينها حده
 بقيمة يقدر ال الذي احلب مثل مثلو شعوري مرأ كونومطلقة   كقيمة التوتر مع التعامل ؽلكن ال -

 .االعتباطية صفة ربت ينطوي لفالك الكره وكذا عددية
 .(  الفرضيات أو دحضهاالبحث كفيل بتأكيد ىذه و  ) 

 دراسات سابقة:  
 من اتادلعلوم صبع على باالعتماداو  ،نفسية حالة بصفتو التوتر رصد فيها مت سابقة أحباث ىناؾ  

 .مضبوطة سئلةأ ستمارةا خالؿ من زليطهم وأ ادلعنيُت
 الطفولة في البدنية اإلساءة: ادلوسـو القحطاني الشرمي حمد بن محمد بن ظافر بحثك -

 لنيل ادلقدـ ،الرياض مدينة في االبتدائية المرحلة طالب لدى والقلق المعرفية بالعمليات وعالقتها
 .2010 السعودية العربية ادلملكة مسعود بن زلمد اإلماـ جامعة النفس علم يف الدكتوراه شهادة

 يكليت الموصل جامعة طلبة لدى النفسي التوتر قياس: ادلوسـو علي نيحس خشماف حبثو   -
 الًتبية رللة يف منشور ،2004-2003 الدراسي للموسم الحاسبات وعلـو االساسية التربية
 .2005 لسنة 4 عدد 12 اجمللد يف والعلم

  والواد نجازإلا بدافعيتي عالقتو في النفسي الضغط: ادلوسـو شارتم عويضة كريماف وحبث  -
 .10 العدد مشس عُت ةجامع النفسي االرشاد رللة يف ادلنشور الجامعة، طالب لدى
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 الحياة ألحداث كاستجابة النفسي الضغط: ادلوسـو الرويشدي صالح بن سامي وحبث  -
 بمدينة الدوريات وضغط المخدرات مكافحة ضباط على مسحية ميدانية دراسة الضاغطة،

 والرعاية اعيةاالجتم العلـو قسم األمنية للعلـو العربية نايف أكادؽلية السعودية العربية ادلملكة الرياض
 .2002 النفسية الصحية

 متغيرات ببعض النفسية الضغوط عالقة: ادلوسـو سعد آؿ محمد بن سعيد بن خالد وحبث -
 قسم يف ادلاجستَت لنيل مقدـ ،العسكرية خالد الملك بكلية المستجدين الطالب لدى الشخصية

 . 2006 النفسية الصحة و والرعاية االجتماعية العلـو
 طلبة لدى الوجداني بالذكاء وعالقتو الكورتيزوؿ ىرموف:  ادلوسـو ياسين محمد حمد وبحث -

 .  2014 االوؿ العدد 30 رللد – قدمش جامعة رللة يف المنشور الجامعة
 استجابة أساس على اإلجهاد استشعار جهاز: ادلوسـو معها ومن فيالريخو فيكيرا ماريا حبث -

 .     – sensors 12  إسبانيا يف ديوستو عةجام ،عليها المسيطرة الجلفاني الجلد
 

  :مالحظات حوؿ الدراسات السابقة   
 يف تبحث يعٍت أهنا ،سابقا ادلذكورة الدراساتيف  التوتر وظهور وجود ف،ظرفا والقلق الضغط يعترب

 إال عيشة،ادل من معُت بنمط وعالقتو الناس من معينة فئة عند عامة نفسية كحالة التوتر ظهور ظروؼ
 تعلق ما إذا تنعدـ وتكاد ،نادرة العاـ للتوتر مكوف كجزء البصري التوتريف  تبحث اليت الدراسات فأ

 األقل على احلقل ىذا إلثراء الدراسة ىذه جاءت ىذا وألجل الفٍت، للتلقي اً مقياس التوتر باعتبار مراأل
 .الفنوف رلاؿ يف ادلتخصصة البحوث من النوع ىذا على احلثفتح الباب و ب

 من جانب وجود التوتر وليس النتائج حيث من للموضوع تطرقت السابقة الدراسات فأ ادلالحظ -
 .عموما للنشاط إغلايب كدافع

 سلبيات ولتجنب ،األسئلة زلددة ستمارةا خالؿ من ميداٍل استبياف على الدراسات كل عتمدتا  -
 .نسبيا كبَتة عينة مت االعتماد على ، يف كل ىذه الدراساتجراءإلا ىذا
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 :أىمية البحث 
اليت هتتم بادلادة السينماتوغرافية والعنصر الدرامي والتقٍت من الفيلم  ةعلى كثرة الدراسات األكادؽلي

مل ينل حقو من البحث، كونو للدراسة   اً خصب السينمائي، إال أف اجلانب النفسي عند التلقي يظل رلاالً 
إجادة زلاولة لنا لو، األمر الذي يتيح افعأدلتلقي وتوقع ردود عليتو ودوره يف سلاطبة وجداف اأغم من على الر 

جانب من إضاءة يف ادلساعلة فاذلدؼ من ىذا البحث ىو  ومنو اخلطاب دبا يوافق توجو الفيلم،ىذا 
عند متلقي ادلادة السيمائية على اخلصوص يف وطننا العريب، ولفت االنتباه دلثل ىذه  ةانب الغامضو اجل

تلقي يف الكل من يشتغل على الصورة، باالنتقاؿ من سطحية العرض و  كادؽلياألنب اي اجلالبحوث اليت تثر 
، بدال من ترؾ االعتباطية تتحكم يف يلعب الدماغ والالوعي أدوارًا مهمة فيهاإىل بعد أعمق يف العالقة، 

قطة السينمائية ت ىذه الدراسة لتبحث يف عنصر التوتر البصري يف اللدَ وجِ و  كنا للمادة ادلرئية.استهال 
أحد آثار ادلرئيات على اجلهاز العصيب للشخص ادلتلقي، والذي باإلمكاف استغاللو بتحكم تاـ يف  باعتباره

 اإلدراؾ ضعفيف ذلك،  مستغلُت إيديولوجية توجيهات أو ذباريةعالنات إو  بطنةم رسائلػلاءات و إسبرير 
دماف إية، مع األخذ بعُت االعتبار أثر التوتر البالغ يف حلظة تلقيو ادلادة البصر  توترادل الشخص عند واالنتباه

ثر التطهَت ادلصاحب لو بالتخلص من التوترات االجتماعية أادلتلقي على نشوة التخلص من ذات التوتر، و 
كثر أرادتو ينجذب عند مشاىدتو ادلادة السينمائية، إىل التوتر تلو التوتر إادلًتاكمة، حيث أف ادلتلقي وبدوف 

التوتر مداه الذي يتحوؿ معو إىل  ةحيانا بلوغ شدأفالـ التشويق، و أثارة والرعب و إلفالـ اأخاصًة يف  كثرأف
 توتر مرضي، يؤثر على صحة اإلنساف.

 

 أسباب اختيار موضوع البحث: 
حبوث يف السينما درست األثر النفسي  من وجودغم ر البالًتكيز على مثل ىذه ادلواضيع  ةلقِ 

 ، وغَت ذلك من ادلواقف.مثال  عندما يكوف أماـ الكامَتا مل مع صورة ادلمثلللمتلقي عند التعا
   .و من البحوث اجلامعية العربيةظمل ينل حكحالة متواجدة يف كل االفالـ السينمائية، ف التوتر البصري  أ الإ

على التوتر  بالرغم من االنتشار الرىيب للوسائط البصرية يف البلداف العربية، واليت من دوف شك تشتغل
البصري بإدراؾ أو من دونو، األمر الذي غلعل ىذا البحث أكثر من ضروري للمساعلة يف سد ىذا اجلانب 

 ولفت االنتباه للموضوع يف جانبو ادليداٍل التجرييب . 
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  : منهج البحث
 احلالة على ثرهأو  البصري؛ التوتر رصدإىل  األساسب تسعى اليت الدراسة ىذه أىداؼ من انطالقا

احملسوس  التوتر ظاىرة دراسة يف نسبألا كونو التجرييب؛ ادلنهج ناوظف السينمائية، قطةللا تلقيالنفسية دل
 الفروض ختباروال ،وادلتأثر ادلؤثر وربديد االختبارات ظلط باختيار البحث، يف احملددة ووظروف شكلو يف

 احلرص مع ادلضبوطة، ادلالحظات وتسجيل عليها لتدليلل فيها السببية العالقة ومعرفة النفي، أو يدكبالتأ
 .ادلؤثرة اخلارجية والعوامل األخرى ادلتغَتات كل عنقدر ادلستطاع،  احلدث عزؿ على

 

 :بحثال إجراءات
  على ادلتطوعُت لكسب ثقتهم واطالعهم بغرض التعرؼ أكثر استباقي إجراء استطالع مت

 .توى التجارب على أعلية الدراسة دوف تقدَل أي تفاصيل حوؿ طبيعة زل
 فاعليتها ادلستعملة يف التجارب ومدى  ووسائل الدراسة دواتحقق من صحة األبغرض الت

مقارنة النتائج مع قمنا بتجربة األدوات ادلعنية يف مراحل سلتلفة ، الدقيقةيف صبع ادلعلومة 
 للتحقق من صحتها.

 ة لتجنبها، وىذا استشراؼ الصعوبات أو النقائص اليت قد تصادؼ إجراء ذبارب الدراس
باستشارة ادلشاركُت يف جلسات النقاش اليت تفضي إىل تسجيل ادلتوقع من الصعوبات 

 لتداركها مسبقا .
  كن إجراء التجارب يتميز خباصية العزؿ لتوفَت ظروؼ جيدة للتجارب مع ا مأ انتقاءمت

 توفَت جهاز العرض ادلناسب للعمل. 
 

  :البحث صعوبات
نقص ادلراجع ادلتخصصة وصعوبة التعامل مع ادلوضوع كونو جديد يف يف بداية البحث واجهنا 

ىل انعداـ اإلمكانيات ادلادية اخلاصة بالتجارب ادليدانية، ما اضطرنا إىل إحقل السينما، باإلضافة 
استجالب األيسر منها مادياً، من اخلارج على نفقتنا وبعالقاتنا اخلاصة، وإلغاء كل التجارب األخرى 

بة ادلهمة ضيق الوقت يف ظل مسؤولياتنا ادلهنية كأستاذ و ، وما زاد من صعادلتاحةواهتا يف ادلخابر النعداـ أد
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باإلضافة إىل ادلسؤوليات األسرية، كل ىذا كاف لو األثر يف ربجيم العمل إىل ما ىو   يف الًتبية والتعليم.
افة التطوع يف التجارب ذات ادلنفعة عليو، بادلقارنة مع نتائج البحث لو كاف بتفرغ كامل، كما أف غياب ثق

إسباـ الدراسة يف وقت أسرع، كما كاف من الصعب تسخَت قاعة رلهزة بوسائل عرض  دوفاألكادؽلية، حاؿ 
 مناسبة للمادة ادلقًتحة يف الدراسة، وتوفر ظروؼ العزؿ ادلثالية والضرورية إلجراء التجارب.      

       
 ىيكل البحث: 

 22 ضمنشكالية وافًتاض حلوؿ ذلا منهجي حددنا فيو أىداؼ البحث مع طرح اإل انبجبالبحث  قدمنا
خصصناه لعنصر ادلرئي مث االنتباه واإلدراؾ، وكيفية  ،صفحة 51تبع ذلك الفصل االوؿ يف حدود  صفحة

ؤثر يف ىذه تعامل ادلخ البشري مع ادلعلومة ادلرئية من حلظة استقباذلا إىل حلظة معاجلتها وزبزينها والعوامل ادل
 العملية.

صفحة خصصت لعنصر التوتر ومفهومو ومسبباتو والتفاعالت الداخلية  49فقد مشل  الفصل الثاٍلأما  
 اليت تصاحبو وأدوات كشفو وقياسو.

صفحة للتوتر السينمائي وما يتعلق بالصورة وعناصرىا مع  54ادلكوف من  الفصل الثالثوخصصنا   
 توتر ادلقرونة هبا . التطرؽ لبعض األمثلة وحالة ال

البحث للجانب التطبيقي  اجلزء األخَت منويف السعي لإلجابة على اإلشكالية واختبار الفرضيات خصصنا 
مع قائمة  شكل ذبارب تطبيقية اختتمناىا خبالصة ونتائج أودعناىا خاسبة البحثصفحة يف  40حدود  يف
 .صفحة  16يف  راجعوادلصادر ادل
 

 :في البحثاالختصارات المعتمدة 
 على مستوى التدوين مت اعتماد الرموز التالية: 

 : للداللة على اف ادلصدر سبق التعرض لو بالتفصيل سابقا . ـ س -
 ـ ف : للداللة على اف ادلصدر مت ذكره قبلو مباشرة . -
 ت : للداللة على اف ادلصدر غَت معروؼ تاريخ صدوره . د -
 تبس بتصرؼ ) او كما يعرؼ بالضمٍت ( من ىذا ادلصدر .داللة على اف الباحث اق)بتصرؼ( لل -
  اجلديدة . لتعريف الشخصيات وادلصطلحات : * -



 إدراؾ المرئي   -التوتر البصري في اللقطة السينمائية                 الفصل األوؿ

  أ
 

 
 

 

 
 الفصل األول

 إدراك املرئي

  
 

 
 

 

 

 



 إدراؾ المرئي    -الفصل األوؿ          التوتر البصري في اللقطة السينمائية                          
  

1 
 

 :المرئي – 1

العقل اليت تفوؽ قدرة  وادلتالحقة ةنساف ادلبصر لكم ىائل من ادلعلومات ادلرئية ادلتزامنيتعرض اإل
*ا وإدراكها وزبزينها، ستيفن روزالبشري يف استيعاهب

يف كتابو صناعة الذاكرة يقوؿ " ضلن ظلتلك أجهزة  1
فاإلنساف جبل على  2حجب وتنقية متطورة للغاية دلنع ادلعلومات اجلديدة من التكدس داخل ذاكرتنا " 

 كثر فأكثر.أالتعامل مع ما يهم 
 

  أبستمولوجيا الرؤية البصرية :    1-1
النابع أو  ضوءانعكاس صورة ادلرئي على العُت عن طريق وصوؿ ال ارة عنالرؤية البصرية عب

، وإدراكو  ادلرئيىذا شكل وصورة  معرفةمن أجل ربليلو وتفسَته و و ادلنعكس من األشياء إىل العُت، 
بعد عملية حيوية معقدة على شكل أمواج عصبية إىل الدماغ ىذا الضوء على  كمعلومة حسية، ينتقل

ذباىاهتم يف نظرهتم لعلم النفس ايتفق جل علماء النفس ادلعاصر على اختالؼ لبصري، و مستوى اجلهاز ا
انطالقًا من كونو سللوقًا عاقاًل مفكرًا وباحثاً  ،دبوضوع النباىة واالستجابة عند اإلنسافادلعريف واىتمامهم 

 جاىزاً لتلقيها.و ، احلسية عن ادلعلومة
بدراسة ما  ،ربصيل ادلعرفة وكيفية حفظها وفهمها دراسة طرؽ علىعلم النفس ادلعريف  كبوان

غلري داخل العقل من انتباه وتفكَت وإدراؾ وزبزين وصبيع العمليات النفسية اليت يتحوؿ بواسطتها ادلدخل 
  3.إىل معلومة سلزنة وفق تفسَت معُت احلسي" مثَت "

وعلى ،  طاظلألاكرة أو اادلخزف يف الذ وذجسابقا بالنممعو التفاعل و ويسمى أي مثَت مت ربسسو 
 يةكل عمل  على أساسو تكتملالتفاعل مع نفس ادلثَت الحقا و يتم  يف الذاكرة  نةاألظلاط ادلخز  هىذأساس 

 . باسًتجاع تلك التجارب ادلشاهبة من خالؿ مقارنة ظلط ادلثَت باألظلاط ادلخزنة ،اثلةشل
 ادلعلومةادلخزف يف الذاكرة بغرض إدراؾ؛ لنمط با ما رئيمقاربة أو مطابقة معملية ىي التجربة البصرية اف 

                                                           

 .لندف يف ولد إصللًتا، من ،جامعي وأستاذ حيوية، كيمياء وعامل أعصاب، وعامل حيائي، Steven Rose   1938  روز ستيفن * 1

 /https://fr.wikipedia.org/wikiادلصدر : 

2 -Robert Heath , Seducing the Subconscious: The Psychology of Emotional Influence in Advertising 

,Wiley-Blackwell , Apr 2012. P85. 
 )بتصرؼ( .12ص، 2009، 1ط ،  قراءة المرئياتداٍل ، حسن السو  3

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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ربويل ادلستقبالت احلسية البصرية الضوء إال بعد دث البصرية يف تلك التجربة، وىذا اإلدراؾ الذي ال ػل
، يف مستقبالت الصورة ادلوجودة يف الشبكة ونقلها إىل ةادلنعكس عن ادلرئي إىل نبضات كهرو عصبي

ستقباؿ  وصوال إىل آخر مرحلة يقـو هبا الدماغ يف مقارنة الصور مع النمط العقدية مكاف تواجد حقوؿ اال
  1يف الذاكرة األيقونة أو الذاكرة احلسية البصرية. أيقونةأو ياؿ أو ما يعرؼ بػاخلادلخزف 

 
ومنو يتم التعرؼ على ادلثَت وسبيزه وربديد نسبة تشاهبو مع أقرب ظلط لو، حيث يكوف دبقدور نظاـ 

ويف حالة وجود  ؛ادلثَت مغايراً يف كل مرة فيهاديل األظلاط لتناسب األوضاع واألشكاؿ اليت يظهر اإلدراؾ تع
عاجلة البيانات أو كن جلهاز اإلدراؾ أف يعمل وفق مضمن الذاكرة البصرية ؽل ،صعوبة يف إغلاد النمط الشبيو

كاذباىو   ،ت األساسية عن ادلثَتما يسمى بتحليل مالمح ادلثَت حيث تتلقى ادلستقبالت الضوئية، ادلعلوما
اخلصائص الرئيسية للمثَت يفضي إىل إدراؾ ادلثَت وشدة إضاءتو ولونو ودرجة نصوعو، وربليل مالمح  تلك 

مت التعامل مع ادلثَت ما وإذا 2احلسية البصرية،  دوف احلاجة إىل مطابقتو سبامًا مع النمط ادلخزف يف الذاكرة
     ظلاط ادلخزنة لالستفادة منو يف ذبارب الحقة.يلحق بالذاكرة مع األألوؿ مرة 

 

 إدراؾ المخ:     1-2
 منهما لكل نصفو   وغَت تامُت، متماثلُت تقريباإىل قسمُت  ويقسم عميق خشر يتميز ادلخ ب

 .    اؿ البصريجملايسار إدراؾ يأخذ األولوية يف  األؽلن ادلخنصف حيث أف  ة اليت سبيزه،اخلاص تووظيف
ىذه األولوية ال تعٍت بالضرورة إقصاء  ،اؿ البصريجمل اُتإدراؾ ؽل األيسر ادلخنصف ولويات بينما من أ

أغلب علماء  اتفقوقد اآلخر بل يتم التعامل معو يف ادلرتبة الثانية وبأعلية أقل؛  اؿ البصريجملنصف اإدراؾ 
  ادلخف فنصو سموع بادلتعلق األيسر يأخذ ادلبادرة يف كل ما ي خنصف ادل على أف العصبية البيولوجياعلم 

3. بصريبالاألؽلن يأخذ ادلبادرة يف كل ما يتعلق 
 

 

                                                           

 )بتصرؼ( .54، ص)مت( ، دار الشروؽ للنشر والتوزيع ، األردفعلم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ ،  1

نفس العمل والتنظيم جامعة اإلخوة رسالة ماجستَت يف علم ال ،تأثير التعبء اإلدراكي على االنتباه االنتقالي البصريمونية شريفة ،  2
)بتصرؼ( .  ص ، 2010منتوري، قسنطينة 

 

 )بتصرؼ( .60،ص2010 ، قسنطينةأطروحة دكتوراه يف علم النفس الًتبوي ،أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ ،خدغلة بن فليس 3
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نستنتج من ىذا أف نصف ادلخ األيسر يقسم اىتمامو بُت ادلسموع من منبهات احلدث بشكل 
يهتم بكل ما ىو  األؽلن خنصف ادل، بينما اؿ البصري األؽلنجملنصف ا على تركيزه إىل باإلضافةعاـ، 

وىذا يعطي  األيسر اؿ البصريجملنصف ا، باإلضافة إىل تركيزه على عاـ بشكل هات احلدثبصري من منب
  1الشكل أ. األيسر اؿ البصريجملنصف اقوة إدراؾ بصرية مضاعفة ل

 
 بُت السمع والبصر األيسر نصف ادلخأولويات نصف ادلخ االؽلن و    1الشكل أ

 سلطط من تصميم الباحث
 إىل الوظيفة حيث من واأليسر األؽلن الدماغ نصفيبُت  ؼاالختال اكتشاؼ يرجعمن ىنا 

 ليوّضح **ماكلين جاء سنُت، بضع وبعد ؛نوبل جائزة االكتشاؼ ىذا على وناؿ 1960 سنة1 *سبيري
1مشًتكة، أدمغة ثالثة من يتكوف اإلنساف دماغ أف

 سبيري ظلوذج دمج يف ديداجل ذلك بعد ليأيت 

                                                           

 جائزة على حاز أمريكي صيبع نفس وعامل أعصاب عامل ىو Roger Wolcott Sperry 1994-1913 سبيري روجر*  1
 online.us/?lg=ar-www.maria  15/11/2018ادلصدر :  . آخريُت عادلُت مع مشاركتاً  1981 عاـ الطب يف نوبل
 ادلتحدة الواليات ييل جامعة العصبية العلـو يف سلتص طبيب  Paul Donald MacLean 7002–9191 ماكليافبوؿ جي  **

  https://fr.wikipedia.org/wiki/ 15/11/2018ادلصدر :  .االمريكية

مقاؿ يف رللة  ،معةلجاستهواء لدى طلبة اقتهما بقابلية االالياتية والسيادة الدماغية وعلحهارات الما ،ضمياء إبراىيم زلمد اخلزرجي 1
 )بتصرؼ(. 242ص ، 2016/ 66ع  الفتح

 

http://www.maria-online.us/?lg=ar
https://fr.wikipedia.org/wiki/
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الرباعي للتفكَت الذي يقسم ادلخ إىل أربع أجزاء كل  ىو النموذج 1*يرمافىلػ  واحد ظلوذج يف معاً  ماكلينو
إدارة وتسيَت من ادلخ يتوىل النصف األؽلن جزء ؼلتص بوظائف ومسات معينة، ويف عمـو التقسيمات 

وىذا ال يعٍت  من اجلسم، يتوىل إدارة النصف األؽلنمن ادلخ والنصف األيسر ، النصف األيسر من اجلسم
ة أف أحد نصفي ادلخ يسيطر بشكل تاـ ومطلق على جهة ما من اجلسد، بل السيطرة ىنا ربمل بالضرور 

  2يف ىذه اجلهة.طابع األولوية فقط دوف إلغاء قدرة تصرؼ نصف ادلخ اآلخر 
يف 3**كفافيوجابر ويقصد باألولوية يف التعامل أو السيادة النصفية للمخ حسب ما ذكره كل من 

تحكم أو ؽليل أحد نصفي ادلخ إىل شلارسة تأثَت أكرب شلا يؤثر بو ي "طب النفسي: معجمهم علم النفس وال
4."واستخداـ األطراؼ النصف اآلخر من ادلخ، على وظائف معينة كاللغة واإلبصار 

   
 

إلناث إال أف ىناؾ من الباحثُت من سجل بعض الفروؽ اجلنسية يف معاجلة ادلعلومة، حيث اف ل
 يف الذكور من أفضل تعترب ذاكرهتن البصرية أف كما الظالـ، يف الرؤية إمكانية حيث من عالية بصرية درةق

 صلد يف حُت أف اإلناث يستخدمن كال جانيب ادلخ يف ادلسائل التجريدية، إذ 5الطيف. ألواف درجات سبييز
 دقيقة بصورة كرسةوادل البصرية، بالقدرات ادلتميزة أدمغتهم من األؽلن اجلانب استخداـ إىل ؽليلوف الذكور أف

 6 .ادلكانية للعمليات

                                                           

  
أمريكي، زبرج من جامعة كورِنل األمريكية يف والية نيويورؾ يف زبصص الفيزياء  Ned Herrmann 9111 -9177 نيد ىَتماف * 1

 . 242، ـ س، ص المهارات الحياتيةوادلوسيقى. ادلصدر : ضمياء إبراىيم، 

 )بتصرؼ( . 242، ـ س، صلحياتية والسيادة الدماغيةالمهارات ا ،ضمياء إبراىيم زلمد اخلزرجي  2

  والدكتور عالء الدينالنت، ادلصدر: صفحة ادلعهد على  أستاذ علم النفس الًتبوي جبامعة القاىرة، جابرالدكتور جابر عبد احلميد  ** 3
 ادلصدر : استاذ بقسم االرشاد النفسي دبعهد الدراسات الًتبوية جامعة القاىرة.كفافي 

https://sites.google.com/site/alaaeldenkfafyass/ 17/11/2118 
 .68ص ، سـ أنماط السيادة النصفية،  خدغلة بن فليس، 4

وطرؽ تدريس الرياضيات، اجلامعة اإلسالمية ، ماجستَت ادلناىج العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عاطف عبد العزيز الغوطي، 5
 )بتصرؼ( .28ص ،2007غزة، 

 )بتصرؼ( .29، ـ ف ، ص العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عاطف عبد العزيز الغوطي، 6

https://sites.google.com/site/alaaeldenkfafyass/
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  : المخ األيمن نصفأنشطة أ      - 1-2
*تورانس ينسب إىل نصف ادلخ األؽلن حسب

1 
االستدالؿ  ابتكار األشياء وأساليب يف تفوقو" 

  ، كما" والتناقض العاطفي يف اجلمع بُت ادلرح والكآبة الوجو ولغة األجساـوفهم تعبَتات  ادلكاٍلوالتذكر 
االستبصار و  يحلدسة مع التفكَت حبساسية والتنبؤ اادلعلوم ذباهايف التعامل  ،نو ادلسؤوؿ األوؿ عن الذاتيةأ

اخلياؿ يف  واستخداـ ،واإلبداع واالنفعاؿمركز الوظائف العقلية العليا اخلاصة باحلدس الفجائي، ويتميز بأنو 
واذلندسة والفنوف األدائية وادلرئية  صورلل، وتفضيلو مع شرود الذىن وحب التخمُت ،حل ادلشكالت

** يةالجشتالت الصيغب لمعلومات البصرية ادلكانيةلبنمط التأثَت ادلاسح التميز عموما، و 
اليت تشًتؾ يف  2

االستدالؿ ووضع اخلياالت و  والتفكَت التباعدي لقيالكلية يف التكما يتمتع ب  ،ريةيوالتحو الرمزية الدالالت 
التعامل مع عدة متغَتات يف و االندفاع ، وينسب إليو أيضا شياء من خالؿ تنظيمهاعلى العالقة بُت األ

 اجلانب األيسر من اجلسمبالتحكم ، وادلبادرة يف فهم احلقائق اجلديدة وغَت احملددةمع ، نفس الوقت
 مع ، كما ربسب لو الكفاءة يف التعامل مع عدة أشياء يف آف واحداؿ البصري األيسرإدراؾ نصف اجملو 

االىتماـ باألفكار الرئيسية والبحث عن االختصاصات غَت ادلؤكدة، ويفضل احملاكاة وربسُت اذلوايات ما 
 1-1الشكل أ .3ينجم عنو عدـ الثبات يف التجارب

 

 

 

 
 

 omhttps://www.google.c:  نشطة نصفي ادلخ ، ادلصدرسبثيل بصري أل   1-1الشكل أ

                                                           
1
 ورجيا.أستاذ علم النفس الًتبوي يف جامعة ج عامل نفس أمريكي، Ellis Paul Torrance 2003 -1915تورانس إليس بوؿ   * 

  https://en.wikipedia.org 18/11/2118المصدر :    
2
باألدلانية، تعٍت شكل أو صورة. تركز ىذه النظرية على العوامل ادلوضوعية ادلتعلقة بالصور،  Gestaltأو غشطلت  الجشطالتيةالنظرية   ** 

 .يز بُت اإلحساس واالدراؾ ألف دورعلا واحد ىو استقباؿ الصور كما ىي موجودة يف اخلارج من غَت تأويلواألشكاؿ واخلارجية، وعليو ال سب
 http://failosofi.blogspot.com 18/11/2118المصدر : 

 )بتصرؼ( .65، ـ س ، صصريينأنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة الب، خدغلة بن فليس 3

https://www.google.com/
https://en.wikipedia.org/
http://failosofi.blogspot.com/
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 ب    أنشطة نصف المخ األيسر: -2 -1

ي تسلسلوال الواقعيادلنطقي والتفكَت التذكر يف  تفوؽم سرنصف ادلخ األي دائما تورانس حسب
 لتفاصيلاويعترب ادلسؤوؿ عن  ة وأمور العاطفة،يف التعامل مع ادلعلوموؽليل إىل ادلوضوعية  والرياضيالتقاريب 

والواقعية مع الًتوي  1ر، واجلرأة يف التلقي احملدود واحملصور يف عنصر واحد،وذبريد األمو  حب القراءة والنقدو 
األؽلن من  اجلانببالتحكم وادلبادرة يف  ،فهم احلقائق ادلوضحة واحملددةمع  حل ادلشكالتربليل و يف 

ما حث عن الباالستنتاج بطريقة استداللية و كما ػلسب عليو   ،األؽلن اؿ البصريجملإدراؾ نصف او  اجلسم
، ويعترب نصف ادلخ األيسر غَت والتنبؤ بطريقة منظمة مع ضبط النظاـ يف التجاربي، ىو مؤكد وحقيق

األشياء وفق تسلسل الزمن أو احلجم أو حسب األعلية، ؽلتاز يف خيايل، حاضر الذىن دوما يتسم بتنظيم 
فضيل الوصف والرىاف ذبميع األشياء والسعي لتحسُت األمور واألساليب والنسخ وإكماؿ التفاصيل وت

2ىو أكيد، كما يفضل اذلدوء عند التلقي. على ما
  

 *إىنوالدعلى غرار تصنيف  ادلخ نصفي بُت اذلامة الختالفاتىناؾ زلاوالت كثَتة لتصنيف ا
 1-1الشكل أ: واليسر األؽلن ادلخ نصفي لوظائف العامة لسماتادلوضح ل

 تكاملية، نسبية ىي بل بادلطلق اختالفات يسرواأل األؽلن ادلخ نصفي وظائف يف الفروؽال سبثل 
 ادلعلومة وكانت كايف وقت لو منح إذا األيسر، ادلخ نصف بنشاط يقـو أف األؽلن ادلخ نصفل فباإلمكاف

 .  اآلخر ادلخ لنصف بالنسبة صحيح والعكس لديو ومألوفة بسيطة ادلعاجلة

 

 

                                                           

 )بتصرؼ( .64، ـ ف ، صأنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين، خدغلة بن فليس 1

)بتصرؼ( .65ف ، صـ ، أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين ،خدغلة بن فليس 2
 

*
 معروؼسلوفاكي امريكي مؤلف كتاب تاريخ العالج النفسي  سينف طبيب  Jan Ehrenwald 1988 -1900  إىنوالد جاف 

 .النفسي التحليل على ادلفًتضة وآثاره للمضامُت احلسي اإلدراؾ على كبَت حد إىل عملو ركز ،التخاطر علم رلاؿ يف بعملو
 /https://fr.wikipedia.org/wikiادلصدر : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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 1 ادلخ نصفي بُت اذلامة الختالفاتل إىنوالدتصنيف       1 أ الجدوؿ

 
 فكرة إىل بشّدة ويتجو ادلخ، نصفي لوظائف زبصص أو سيادة أيّ  تاـ بشكل يرفض من هناؾف

 فعلى ادلخ، شقي بُت ادلهاـ تقاسم حاصل ىو نشاط كل أف النظرية ىذه وتفًتض ادلخ، نصفي تكامل

                                                           
1 Ehrenwald Jan, Anatomy of genius: split brains and global minds, Human Sciences Press, 

9191 . )بتصرؼ(   

 خالنصف الم

 الوظيفة

 نصف المخ األيسر نصف المخ األيمن

 معنوي، ربليلي مادي، إصبايل أو كلي التفكير

 عقالٍل، منطقي  حدسي، فٍت األسلوب المعرفي 

 عدـ االلتزاـ بالقواعد،  اللغة 

 قلة ادلفردات

 غٍت من حيث ادلفردات اللغوية،

 التزاـ القواعد والًتاكيب اجلديدة

 نقص اإلحساس بالذات، القدرات الخاصة 

 نقص ادلبادرة  

 ادلبادرةاالستنباط، 

القراءة، الكتابة، احلساب،  التخيل، اإلدراؾ الكلي لألشياء التخصص الوظيفي 
 ادلهارات احلسية احلركية    

متفوؽ خاصة من ناحية  التوجو المكاني 
 األشكاؿ و الوجوه

 قليل نسبياً 

 تنظيم دقيق، زلسوب  عدـ اإلحساس بالوقت  الزمن
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 ال أنو إال للمخ األيسر أو األؽلن الكرويُت النصفُت توظيف عامة بصفة الفرد أداء على يغلب أنو من الرغم
 ادلخأف  بل ، بسيطا النشاط ىذا كاف مهما ادلخ نصفي ألحد وتاـ ومنفرد متخصص بشكل أداء يوجد
  1.وظائفو يف ومتكامل متناغم بشكل يعمل

والبحث عن  التخمُتيف تعاملو خباصية  كما سبق وأف ذكرنا أف نصف ادلخ األؽلن يتميز
 كما أنو يتميز وادلرئية، األدائية والفنوف واذلندسة لصورالتعامل مع ا فضليو  ،ريةيوالتحو  الرمزية الدالالت

ومنو طللص إىل أف لنصف ادلخ األؽلن األعلية  ،الجشتالتية ادلكانية البصرية للمعلومات ادلاسح التأثَت بنمط
الصورة أو الشاشة أو خشبة ادلسرح  الكربى، يف إدراؾ ادلعلومة البصرية من ادلرئي، وللجانب األيسر من

    2الشكل أ عظيم التأثَت يف تبليغ تلك ادلعلومة البصرية . 

 
 يف البصر أولويات نصف ادلخ االؽلن ونصف ادلخ األيسر   2الشكل أ 

 من تصميم الباحث

 

                                                           

 )بتصرؼ( .77، صس، ـ أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين، خدغلة بن فليس 1
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 :استقباؿ وتحويل المعلومات البصرية   -2

البصرية إىل  لومةللمع اتنقسم طريقة استقباذلية اإلبصار و العُت ىي أوؿ العناصر ادلسؤولة عن عمل         
 عالقة مباشرة دبستوى اإلضاءة، فعلى أساس شدة الضوء والتفاصيل، يتم ُتن النمطيظلطُت متكاملُت، وذلذ

توظيف ال إرادي للنمط ادلناسب، يف استقباؿ وربويل اإلشارات البصرية إىل ادلخ قبل معاجلتها وتفسَتىا، 
 ادلستقبالت الشديدة .واعتمادا على ضاءةاإل يف الرؤيةعلا ظلط الرؤية يف اإلضاءة ادلنخفضة، وظلط والنمطاف 

ربت ظرؼ  الرؤيةادلختصة يف  ،Rods  العصوية اخلاليا أو النبوتية اخلاليا أو العصيادلسمات  البصرية
حيث أف تلك  ،واألبيض داألسو  باللونُت ولكن الليل يف الرؤية باإلمكاف 1ةالباىت ادلنخفضة ضاءةاإل
الضرورية   إطالؽ سلسلة من التفاعالت ادلتعاقبة ربفز على اليت تستقبلها العُت، ضعيفةال ضوئيةال وجاتادل

2، ليفسر إىل مفهـو بصري.يف ادلخ القشرة البصريةإىل العصب البصري  لنقل ادلعلومة عرب
 الرؤية ويف حالة  

 ستقبالتتشتغل وبشكل تلقائي م والثابتة، واحلادة ادللونة ادلرئيات استقباؿو  والواضحة الشديدة ضاءةاإل يف
Cones ادلخاريطأخرى تدعى  بصرية

 احلساسة الصباغية اخلاليا بفضل األلوافذلا القدرة على سبييز  اليت 3
 الكهربائية اإلشارات تلك بدوره ينقل الذي البصري العصب يف للضوء اخلاليا تستجيب مث ومن لأللواف

 ؿ .الحقا تهادلعاجل ادلخ يف الرئيسية البصرية القشرة إىل واحلركة، والشكل والعمق اللوف دبعلومات ملةاحمل

  

 المعلومات المرئية: 2-1
إف معاجلة ادلعلومات ادلرئية بغرض بلوغ اإلدراؾ البصري ىي أكرب بكثَت من تسجيل ادلعلومات 

ن التفسَت أو الًتصبة ذلذه ادلعلومات اليت سبر دبرحلتُت األمر يتعلق بوضع نوع مإذ أف اليت تصل إىل العُت، 
4األلواف واحلركة متتابعتُت سريعتُت جدا ومعقدتُت، مرحلة مبكرة يتم فيها استخالص األشكاؿ و 

  

                                                           

 )بتصرؼ( .10ص ، الدار الثقافية للنشر، القاىرة ، سحر التصويرعبد الباسط سليماف،  1

ت: مؤمن احلسُت وآخروف، دار الكتاب للنشر والتوزيع،  ،صندوؽ داروين األسود تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطورمايكل بيهي،  2
 )بتصرؼ( .39، ص 2014،  1األمساعيلية  مصر، ط 

 )بتصرؼ( .10 ص ، ـ س  سليماف، الباسط عبد 3

 ، ) غَت مرقم (.2002دراسة السيكولوجيا والسلوؾ، ت: عاطف أضبد، عامل ادلعرفة، الكويت  مدخل إىلالمخ البشري كرستُت سببل،  4
 )بتصرؼ(
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بشكل منفصل من خالؿ قنوات منفصلة متوازية، وتتجمع ىذه ادلعلومات من ادلنظر ادلرئي، ادلوضع كذا و 
 ها يفإدراكو  األشكاؿ واألشياء علىالتعرؼ إىل يف مرحلة الحقة ي، حبيث تؤدي الحقا يف اجلهاز البصر 

ادلعلومات بعد مرورىا بالذاكرة البصرية  دبوقف ادلخ من تلك ىذه العملية زبتم 1.متكاملانتظاـ بصري 
 ووصوذلا إىل الذاكرة طويلة ادلدى.

 

  :الذاكرة البصرية  2-2
من  حاسة البصررب ع مت تلقيوما  اسًتجاعو ادلؤقت تخزين العلى  تتعلق ىذه الذاكرة احليوية بالقدرة

وإف مل ينتبو لتلك ادلعلومة  العامة مث الذاكرة طويلة ادلدى، الذاكرةإىل قد تدخل  مثَتات أو معلومات بصرية
دأ مث تبضئيال من الوقت؛ ال يتعدى ربع الثانية جزءا يف الذاكرة  تبقىالبصرية أو عند عدـ االىتماـ هبا 

*نيسر. يصف بعدىا يف التالشي
"ًا عاجل الحقت يتال البصرية االنطباعاتب"  البصرية الذاكرة2

3
 

وأشار إىل  
ذبعل اليت Impressions  االنطباعاتللداللة على  Iconic memory أو الرمزية الذاكرة التصويريةب ذلك

 ماـ العُت. أمن  ىااختفاء حىت بعدالحقا  تهاعاجلىا ومذبهيز بغرض الذاكرة  متاحة يف ادلثَتات
 

 البصرية: تعريف الذاكرة    2-3
 التذكر يف كبَتة أعلية ذلا اليت الذاكرة أنواع أىم من تعد واحدة Visual memory البصرية الذاكرة

تلك  ةتذكر تركيب قابلية مع الذاكرة يف ةبصريالبعض ادلعلومات أداة التخزين ادلؤقت ل أهنا ، إذوالتعلم
الذاكرة اليت تتعلق بالصور تلك بأهنا الذاكرة البصرية كما تعرؼ  4 .واذباىهاوموضعها خزنة ادل شكاؿاأل

 اليت سبق اكتساب خربة يف التعامل معها على غرار األشكاؿ اذلندسية والرسـو ادلختلفة والصور 

                                                           

 )بتصرؼ( ، اجلزء اخلاص دبعاجلة ادلعلومات ) غَت مرقم (.ـ سمدخل إىل دراسة السيكولوجيا والسلوؾ، المخ البشري كرستُت سببل،  1

2
 علم أب، عرؼ بانو للعلـو األمريكية الوطنية األكادؽلية يف ضوعلم أدلاٍل ع  Ulric Gustav Neisser 7097-9179 نيسر  أولريك *  

 /https://fr.wikipedia.org/wikiادلصدر : .  ادلعريف النفس

 .158ص  ، ، ـ س أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريينفليس،  بن خدغلة 3

 )بتصرؼ( .158، ص  ف، ـ  أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريينفليس،  بن خدغلة 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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وادلخزنة اإلنساف،  األحداث اليت ؽلر هباوعليو تلعب الذاكرة البصرية الدور األىم يف اسًتجاع  1بأنواعها؛
 . العقل صور ذىنية يفمًتصبة إىل تراكمات بصرية  بشكل

 

  :خصائص الذاكرة البصرية    2-4
  ،احلسيةاليت زبتلف هبا عن باقي أنواع الذاكرة تتميز الذاكرة البصرية دبجموعة من اخلصائص   
يقتصر عمل الذاكرة البصرية على  :فيما يلي تلك ادلميزات ؽلكن تلخيص، و واللمسية والشمية السمعيةك

 ااستيعاب 
ُ
جدًا ال  ةقصَت  البصرية؛ بادلعلومة، باإلضافة إىل أف مدة احتفاظها فحسب دخل البصريدل

؛ تذكرىااستدعاءىا و كلما سهل  ثانية(1ادلعلومة مدة أطوؿ )تلك كلما ثبتت و  ،تتجاوز الثانية الواحدة
ليمرر األىم منها فقط  ؛واستقباؿ معلومة جديدة فيها يلغي بالضرورة ما سبقها ،زلدودة ىذه الذاكرةفسعة 

  2 .وحفظها اكهدرا إو  ومعاجلتها لتجميعها القصَتة الذاكرة إىل

 

  العين:أثر الجهد العقلي على حدقة  -   2-5
 على صبع ادلعلومات اليت ػلتاجها  ةىل العامل اخلارجي وىي ادلسؤولإتعترب العُت إحدى منافذ ادلخ 

 اجلزء ادلسؤوؿ عن التفاعل مع ادلثَت البؤبؤش، ومن بُت أجزائها اذلامة احلدقة أو يادلخ إلدراؾ الواقع ادلع
و دراسات مشًتكة لباحثُت من جامعة أوسلففي البصري دبا يناسبو يف التلقي بتكيف العُت مع كل ظرؼ، 

 تسجيل متوفيها  3الفكري ادلوازي، لجهدجاد ل مؤشرك النروغلية استطاعوا فيها رصد توسع حدقة العُت
 الدماغ نشاط تسجيلو  احلمراء ربت باألشعة العُت متتبع استخداـ طريق عنحدقة العُت  أحجاـ

 4يف اللحظة نفسها.  الوظيفي ادلغناطيسي الرنُت باستخداـ

                                                           

  )بتصرؼ( .58ص ،2016، دمشق ،ماجستير في التربية الخاصة الذاكرة البصرية لدى المعوقين سمعياً والعاديين،إبراىيم شيخ مطر،  1
 )بتصرؼ( .159، ص  س، ـ  نصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريينأنماط السيادة الفليس،  بن خدغلة 2

3 Dag Alnæs , Pupil size signals mental effort deployed during multiple object tracking and predicts 

brain activity in the dorsal attention network and the locus coeruleus   Journal of Vision April 2014, 

Vol.14      )بتصرؼ(
 .

https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2121393
:ادلصدر    02/08/2018  
 

4 Dag Alnæs , Pupil size signals mental effort deployed during multiple (Ibid.)
 
 )بتصرؼ(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2121393
https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2121393
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ربجب حُت  ،على منعرجمثال قيادة السيارة  مـو األحداث كحالةىذا بالفعل ما طلربه يف ع
، ىنا أمر خطَت كسيارة مناورة أو خروج حيواف أو غَت ذلكظهر ي، وفجأة كثيفةالشجار األجوانبو 

ستيعاب ادلوقف وتزويد ادلخ بادلعلومات ، بغرض اللموقف فيزداد حجم حدقة العُتالسائق  عُتتستجيب 
ر آٍل حلدقة العُت أثناء تلك ي، ولو مت تصو القرار ادلناسب ذزباالاليت ػلتاجها ثيفة البصرية السريعة والك

ادلرحلة من القيادة، دلكن ذلك من دراسة ردود الفعل النفسية للسائق من خالؿ تقلص وتوسع حدقة العُت 
تلعب دور الصندوؽ األسود يف الطائرة الذي يسجل كل  سالتسجيالت  ىذهمثل وإف وجدت فحسب؛ 

كبَتة وصغَتة يقـو هبا الطيار أثناء رحلتو، لتستغل الحقا للتحقيق يف األحداث اليت تقع قبيل كوارث 
 عن النظر بغض ،حدث بأي ادلفاجئ اىتمامو عند شخص ألي توسع حدقة العُت ػلدث    الطَتاف.
 دوف ومن اتلقائي بدوي الفعل ىذا فأ ورغم ادلفاجئ، االنتباه شدة ىنا ادلهم احلدث، ونوع والكيفية ادلكاف

ليتسٌت لو صبع  العُت حدقة توسع عرب ادلهم احلدث عن أكثر معلومات يطلب من ىو ادلخ أف إال سيطرة،
 . وحجمها لطبيعتها احلدقة تعود مادعن ادلعلومات ذبمع أف وإىل ،أكرب قدر من ادلعلومات

*ىيسالنفس عامل االشارة إىل  بنا وغلدر
 حدقة العُت باعتبارىاف فيو حبثاً مهماً وص الذي نشر 1

2."نافذة إىل النفس" 
دراسة والبحث التم بهتواليت  تابعة دلخرب جامعة ميشيغافال رللة العلـو األمريكيةفي   

حدقة  توسعالحظت قد شارة إىل أف زوجتو كانت اإلبىذا  وحبث ىيس بدأ .يف موضوع التنوَل ادلغناطيسي
كانتا زلل مقارنة صورتُت  باإلشارة إىل ة، وينتهي البحث طبيعلل لةمياجلصور بعض ال عينيو أثناء مشاىدتو

يف ذباربو العلمية، فرغم أف الصورتاف كانتا لنفس ادلرأة بنفس اللباس ونفس تسرػلة الشعر، إال أف إحدى 
  الصورتُت تبدو فيها ادلرأة أصبل شلا ىي عليو يف الصورة األخرى، وعند التدقيق يف الصورتُت، يالحظ أف

 .3الشكل أ  3.األقل جاذبية ضيق يف الصورة األخرىأيف الصورة اجلذابة و  تبدو أوسعحدقة العُت 

                                                           
 يف النفس لعلم كأستاذ اشتغل ادلاٍل اصل من امريكي من نفس عامل Eckhard H. Hess  Dr 1986-1916 ىيس هاردكإ الدكتور * 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/ 16/11/2018ادلصدر :  .شيكاغو جامعة
 

2
، 2015، 1، ت: شيماء طو الريدي وزلمد سعد طنطاوي، ىنداوي للتعليم والثقافة، القاىرة، ط التفكير السريع والبطيءظلاف، دانيل كا 

 .50ص 

 )بتصرؼ( .50ص  ـ ف ، ،التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  3

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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ا حساسا على اجلهد الحظ على وجو اخلصوص أف حدقة العُت تعترب مؤشرً  قد ىيسكاف  
عن  يزيدىذا اجلهد  ، وتتسع أكثر إذا كافما اً جهدا عقلي عٍتادل يبذؿكثَتًا عندما  العقلي؛ إذ تتسع احلدقة

  1" الشعورية تلف عن االستثارةزبالعقلي  أف االستجابة للجهد"  إىل ىيسأشارت مالحظات  كما ادلعتاد

 
 صباؿ حدقة العُت. صورة ادلرأة واختالؼ حدقة العُت باختالؼ احلالة  3الشكل أ 

 ادلصدر :   27/08/2017: االطالعتاريخ 

http://www.behaviouraldesign.com/?s=Eckhard+Hess#sthash.yt2zsJW1.dpbs 
 

 بالدوناادة العقلي والشعوري دب يف حبثو حوؿ حساسية حدقة العُت للجهد ىيساستشهد 
belladonna،  ولفت باعتبارىا مادة ذبميل،  ـحدقة العُت، كانت تستخدتوسع وىي مادة تساعد على

درجة ومن مث إخفاء عن التجار أعينهم نظارات داكنة إلخفاء  متسوقي البازارات الذين يرتدوف االنتباه إىل
يعترب  بصري على اجلهدالؤشر ىذا ادل ،بإغرائهم اكثر فاكثر كي ال يستغل التجار ذلك  اىتمامهم بادلنتجات

*كانماف عامل النفس اهجذبت انتباليت  ىيسنتائج حبث ومن 
2. 

كامَتا أماـ  وضعب بسيطة دلعرفة رد فعل اجلسد والعُت ذباه أي جهد عقلي ذبربة كاظلاف يقًتح
مع تثبيت الرأس كي ال يتحرؾ، مث مطالبة ادلتطوع التحديق يف  ،ينُتععلى نفس مستوى ال وجو ادلتطوع

حجم أف  كاظلافتعقيد شيئا فشيئا، استنتج  ال الكامَتا ويف نفس الوقت إجراء عمليات حسابية تتدرج يف
                                                           

 .50ص  ، ـ ف،التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  1

عامل نفس وخبَت اقتصادي حاصل على جائزة نوبل التذكارية يف العلـو االقتصادية،   Daniel Kahneman 1934كانماف    دانيل *  2
 https://ar.wikipedia.orgادلصدر :  .درس يف جامعة كاليفورنيا

http://www.behaviouraldesign.com/?s=Eckhard+Hess#sthash.yt2zsJW1.dpbs
http://www.behaviouraldesign.com/?s=Eckhard+Hess#sthash.yt2zsJW1.dpbs
https://ar.wikipedia.org/
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الذي يبذلو ادلتطوع  دهاجلدلدى  ،سجال أميًنا شلا جعلو يعتربىاوفق اجلهد العقلي ادلبذوؿ تغَت ي العُتحدقة 
 .ىذه التجربةمثل يف 

 
 حلد ما وىذا يشبو ،العقلية ستخداـ الطاقةال اللحظيلمعدؿ واضحا لالعُت مؤشرا  قدـ حدقةتُ و  

وىو يشبو حلد أكرب عداد  1الذي يكشف مقدار الطاقة ادلستهلكة  ،لكهرباء خارج ادلنزؿ أو الشقةعداد ا
أف اجلهد ؼلتلف من  كماضغط احملرؾ يف السيارة الذي يتزامن ارتفاعو مع جهد احملرؾ يف تلك اللحظة،  

من شخص آلخر، فحدة  سباما مع اخلربة الذاتية تتطابقبيانات احلدقة أف أيضًا والثابت سيارة ألخرى، 
  2.العقلي اجلهد يف الفردية لالختالفات كمؤشر اؽلكن اعتبارى ،توسع حدقة العُت

 

 اللغة البصرية:  - 3
سبتد إىل أعمق من  ىذه اللغة بامتياز، فبالرغم من أف جذوراللغة البصرية  قرفف و القرف العشر  يعترب

ة ر طسيالقدرة على التأثَت وال ، دبا ذلا منالثقافيةعلى الساحة  ذلك إال أهنا بدأت يف تلك الفًتة هتيمن
 جعلت البعض يصف العصر احلايل بأنو عصر الصورة وأف أهنا  بو، لدرجة بأو حىت التالع وتشكيل الوعي

اللغة البصرية تتضمن  "إىل أف4*ديبز يشَتو  واحلضارة حضارة انبهار بصري. 3ىو رلتمع استعراض،اجملتمع 
باإلضافة إىل مفرداهتا من الصور والرموز واأليقونات ما اللفظية،  للغةات كقواعد ليس قواعد ضلوية خاصة

 " غلعلها مستقلة سباماً عن اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة
5 

  ،ديبز حسب فمثال الرسم الكاريكاتوري الذي ال يصاحبو تعليق كتايب ىو شلارسة خالصة للغة البصرية

                                                           
)بتصرؼ( .53ص، س، ـ  التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  1

 

2 
Dag Alnæs , Pupil size signals mental effort deployed during multiple (Ibid.) )بتصرؼ( 

 

وفلسفة  رللة احلوار الثقايف فصلية أكادؽلية زلكمة سلرب حوار احلضارات، التنوع الثقايفسلطوية الصورة المرئية، بدر الدين مصطفى أضبد،  3
)بتصرؼ( .178ائر، ص اجلز  2013 وصيف ربيع عدد السلم جبامعة مستغاًل،

 

4 
*
 .األمريكية ادلتحدة الواليات أريزونا جامعةمن   Debes, John L 9191-9191 ديبز جوف 

https://ar.wikipedia.orgادلصدر : 
 

يكية الدولية للثقافة البصرية، ت : نبيل جاد عزمي، اجلمعية األمر الثقافة البصرية والتعلم البصري وديفيد مايك مور،  فرانسيس دواير 5
 .180، ص 2015، 2مكتبة بَتوت لبناف ، ط 

https://ar.wikipedia.org/
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لغة اإلشارة اخلاصة بالصم حيث اعتربىا لغة بصرية متطورة للغاية  وضرب مثاؿ آخر يف ىذا الصدد سبثل يف
  1رغم أهنا طريقة أخرى لكتابة اللغة عن طريق اإلؽلاءات.

 

 الثقافة البصرية:  - 3-1
ؽلتد مفهـو الثقافة البصرية إىل جوانب عديدة ذات صلة يف ما بينها كالفنوف البصرية واألفالـ 

البصرية يف العلـو والتكنولوجيا وغَتىا، شلا يعتمد على أظلاط النظر والرؤية  السينمائية وكذا كل البيانات
القدرة على التفكَت والتعلم  الثقافة البصرية ىيبالصور، ف لتمثيل ادلعرفة والشواىد الدالة عليهاالثقافية 

صنوؼ الثقافة البصرية إىل صبيع مصطلح شَت ، وبذلك يوالتعبَت عن الذات من خالؿ توظيف الصور
2 .وجودىا الثقافة اليت ؽلثل مظهرىا البصري مسة ىامة يف

 

 لكافة ادلمارسات االجتماعية للرؤية اإلنسانية، البد من التعامل مع الثقافة البصرية بوصفها دراسة
تنظيم للخربات البصرية السابقة مع الرسائل البصرية القادمة للحصوؿ ة اد" إع بأهّنا 3* سيناترا هافعرّ ولقد 

  ويقصد بذلك ادلقارنة الفكرية دلا يُرى حديثاً مع سلزوف ادلعلومات البصرية يف الذاكرة.4"  ى معٌت ذلاعل
ف يطورىا أايات ادلرئية اليت ؽلكن فرلموعة من الك "فعرؼ الثقافة البصرية على أهنا  ديبز أما

وتنمية ىذه  ة األخرى،يسوتكامل اخلربات احل جعن طريق دم س الوقتفويف ن ،يةؤ اإلنساف عن طريق الر 
خص شهنا سبكن الإايات ففنمى ىذه الكدما تُ نالطبيعي، فع ير شالب للتعلم ساسي وىاـأمر أ ، ىواياتفالك

كانت   ءسوا وادلرئية اليت يقابلها اإلنساف يف بيئت زسَت األحداث والعناصر والرمو فوت زادلثقف بصريًا من سبيي
 يكوف قادرًا على االتصاؿ ونإايات؛ ففعاؿ ذلذه الكفال وامتخدسر، ومن خالؿ اشـ من صنع البأ طبيعية

 يكوف قادرًا على فهم وتذوؽ األعماؿ ونإايات؛ ففباآلخرين، ومن خالؿ االستخداـ ادلقنن ذلذه الك
  5. " اإلبداعية البصرية

                                                           

 )بتصرؼ( .180ص ، ـ ف ، الثقافة البصرية والتعلم البصري وديفيد مايك مور،  فرانسيس دواير 1

  . 208ـ س، ص ، الثقافة البصرية بوصفها مجاال معرفيا بينيا ،بدر الدين مصطفى 2
 ()بتصرؼ

 .األمريكية ادلتحدة الواليات يورؾ جوف سانت ةجامعكلية الًتبية    Richard Sinatra  سيناترا ريتشارد *3
 .https://www.researchgate.net https://arادلصدر : 

 .174، ص ، ـ سالثقافة البصرية والتعلم البصري يفيد مايك مور ، فرانسيس دواير ود 4

 .174، ص ، ـ سالثقافة البصرية والتعلم البصري فرانسيس دواير وديفيد مايك مور ،  5

https://www.researchgate.net/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 التفكير البصري:     - 3-2
باستخداـ نظريتو يف 1 *مػنهايأر أسهمت الفنوف يف تنمية األسس النظرية للثقافة البصرية على يد 

تعمل على معاجلة  اليت ركز فيو على أف الثقافة البصرية ىي "وسيلة للتفكَت البصري التفكَت البصري
ال بد  أرهناَلفالشخص ادلثقف بصرياً حسب  2"،ادلعلومات وليس رلرد التعرؼ على العناصر البصرية فقط 

 .  وبالتايل التفكَت البصري على الوجو احلسن ية بشكل جيدادلعلومات البصر  ف يكوف قادراً على معاجلةأو 
 

 مفهـو التفكير البصري:    3-3
بالتدبر  ةادلصحوبالتفكَت يف عمومو يرتبط ارتباطا وثيقا بالبصر، فالنظر أو حىت زبيل الصور 

ر معرفة مرتبط ، أي أف رؤية األشياء ىي مصدواالكتشػافات ولػد ادلعػارؼ وادلعلومػاتيالػذي ىو والتفكَت 
 ؤسس لتجربة جديدة يبالتجارب ادلاضية للمشاىد، وزلل مقارنة بالتجارب البصرية يف ادلستقبل، وبذلك 

 مثرية للثقافة البصرية. 
من دور مهم يف صلاح العمل الفٍت، و ىذا النوع من التفكَت كثَتا ما يُدرس ويُبحث يف الفنوف دلا ل

، فمثال عندما ينتج الفناف عمال فنيا بصريا فإنو يف احلقيقة يرسل ويتجلى ذلك أكثر يف الفنوف البصرية
رسالة معينة يف طيات عملو، فإذا صادؼ وأف أعجب متلقي ما بعملو، حينها يكوف ادلتلقي قد فكر 

 تفكَتا بصرياً، مكنو من فهم رسالة الفناف اليت شحنها يف عملو الفٍت. 
 البديل يكوف حُت يف البصرية، ادلعاجلة خالؿ من َتالتفك ظاىرة عن عبارة ىو التفكَت البصريف
قػػدرة الفػػرد بأنو التفكَت البصري وؽلكن وصف  ؛اللفظية أو اللغوية ادلعاجلة خالؿ من التفكَت اآلخر ىو

ر لعناصإدراؾ العالقػػات ادلكانيػػة  يستطيع ة، ومن شباحملسوسػػة بصػػريا وسبييزىػػا علػػى التعامػػل مػػع ادلػػواد
من خالؿ مهارات التعرؼ على أوصاؼ الشكل وربليلو وربط العالقات بُت ادلعلومات  وتفسػػَتادلرئي، 

 واستخالص ادلعٌت وإدراؾ الغاية منو. تفسَت الغموضاألشكاؿ، وصوال إىل 

                                                           
1
 موعل الفنيف  كتبة أشهر ،والسينما النفس وعلم الفن يف منظر أدلاٍل كاتب  Rudolf Arnheim 2007 -1904  أرنهايػػم رودولف * 

 https://en.wikipedia.org ادلصدر : . البصري واإلدراؾ الفن، ادلرئي التفكَت اإلبداع، نفس علم اخلالقة العُتككتاب   النفس

 .20ـ ف ، ص ، الثقافة البصرية والتعلم البصري  فرانسيس دواير ،  2

https://en.wikipedia.org/
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 تعريف التفكير البصري:    3-4
 ؿ واأللواف والتعبَتات واألشكا واخلطوط ،صور ذىنية دلا ربملو الرموز التفكَت البصري ىو إنتاج

باجلوانب  رتبطػة بػصورة مباشػرةمقدرة عقليػة  "أنو  التفكَت البصري *بياجيو ويعرؼ 1 ؛تنظيمها ةومن شب
من لقي ما يراه ادلت بُت ،تبادؿو حيث ػلدث ىذا التفكَت عندما يكوف ىناؾ تناسق ، احلسية البصرية

".ة على الرؤيا ادلعروض ج عقلية معتمدةئونتا وما ػلدث من ربطمكانية، وعالقات  أشكاؿ ورسومات
2  

 
يف األساس ىو قدرة عقلية، يقـو هبا ادلخ ويوظف ألجلها اجلهاز احلسي بصري الَت فكالتإف 

البصري، الذي ؽلتد إىل أجزاء دقيقة منو، وتشَت الدراسات ذات العالقة أف اجلهة ادلكلفة دبهمة اإلبصار 
مركز احلاسة  يوى  Occiptal Lobeما تسمى الفص اخللفي أو القفوي من ادلخ، ىي القشرة البصرية أو

ومهمتها استقباؿ اإلشارات البصرية اليت ترسلها العُت عرب السياالت البصرية، لتقـو بتحليل تلك  ،البصرية
  3ادلثَتات البصرية وتقديرىا وتقوؽلها وإدراكها، لتًتجم يف األخَت إىل معلومات بصرية ورؤية.

 
األؽلن من  عض األلياؼ أو السياالت البصرية بنقل ادلعلومات من العُت اليمٌت إىل النصفبتقـو 

وي، بينما تقـو بنقل ادلعلومات البصرية من العُت قفمن الفص الادلنطقة البصرية للقشرة ادلخية ادلخ يف 
ية األخرى تتقاطع العصب وبعض األلياؼ ،ادلنطقة البصرية للقشرةاليسرى إىل النصف األيسر من ادلخ يف 

تذىب  ربديدا الكروي العكسي من ادلخ، إىل النصفيف اجلهة ادلعاكسة  عرب التصالب البصري وتذىب
تتكامل  إىل اجلانب األؽلن من القشرة البصرية حيث ،البصري لكل عُت اجملاؿ يساراأللياؼ العصبية من 

                                                           

التدريس بكلية  ادلاجستَت يف ادلناىج وطرؽ رسالة ،كنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصريفاعلية ت ،األغامٌت مرواف خليل  1
)بتصرؼ( .28ص ، 2015، اجلامعة اإلسالمية غزة،الًتبية

 

 مافي األطفاؿ عند ادلعريف التطور نظرية طورىو من  سويسري وفيلسوؼ نفس عامل  Jean Piaget 1981 – 1896 بياجيو جاف  *
 https://en.wikipedia.org ادلصدر : .الوراثية ادلعرفة بعلم اآلف يعرؼ

 زبصص التدريس وطرؽ ادلناىج يف ماجستَت رسالة ،البصري التفكير على تعلمية برمجيات استخداـ فاعلية مهدي، رحبي حسن 2
 .24ص ، 2006 غزة، يةاإلسالم اجلامعة التعليم، تكنولوجيا

 .18، ص2008مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة ، المخ وصعوبات التعلم رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي سليماف إبراىيم، 3
)بتصرؼ(

 

https://en.wikipedia.org/
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اجلانب األيسر من القشرة  وادلتجهة إىلمع األلياؼ العصبية الواردة من اجلانب األؽلن جملاؿ كل عُت 
1.ةالبصري

 يوضح خط اذباه اإلشارة البصرية يف اجلهاز البصري .  4الشكل أ  
 

 االتصاؿ البصري:  3-5
 نصفي ادلخ وزبصص كل نصف منها، وألف نصف الدماغ األؽلن  كنا قد تعرفنا على خصائص

ؽلكن أف تستغل ىذه اخلاصية وكل  وعليو ري،ىو بصري جدي يدرؾ أكثر اجلانب األيسر من اجملاؿ البص
 ادليزات األخرى يف الفنوف البصرية وفنوف العرض، بغرض تبليغ الرسائل القوية وادلهمة والسريعة اليت ربتاج 

 لتفكَت وتدبر حلظي بوضعها يف اجلانب األيسر من اجملاؿ البصري ما مل يتعارض ذلك مع أمر آخر .
 الذاكرة بعرضها ؽلُت اجملاؿ سائل البصرية العاطفية، واليت تتطلب احلفظ يفويف ادلقابل ؽلكن تبليغ الر 

 .البصري الذي يتعامل معو نصف ادلخ األيسر بكفاءة إىل جنب باقي خصائصو األخرى
 

 

 

 

                                                           

 )بتصرؼ( .45ص  ـ س ،، أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين ،خدغلة بن فليس  1
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 الت البصرية( ازبطيط مسار ادلعلومات البصرية يف العصب البصري )السبل أو السي  4الشكل أ 

 (. )غَت منشور 43، ص2016، دفعة جامعة دمشق، والدماغاألذف تشريح العُت و ، عة من طالب الطب البشريرلمو مع  باسل سلفييت
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 المعلومة البصرية:  -4
اً بصري متخيل يظضلن يف حياتنا اليومية نقرأ النصوص ادلكتوبة يف شكل لف "1* بيترسوف قاؿ

أف كل ادلعلومات اليت نتعامل معها يومياً إما  وىذا يعٍت 2   " اً بصريمتخيل ونسمع الكالـ يف شكل مسعي 
ع ة تعامل ادلتلقي ميالتعرؼ على كيف ة، وىذا يدفعنا لضرور صور أو صور متخيلة حلروؼ وصبل وأشياء أهنا

  ما يتعرض لو من صور ومعلومات بصرية .  
 

 معالجة المعلومة البصرية:   4-1
علومات ومعاجلتها، فهناؾ من يؤكد أف عملية اختلفت اآلراء حوؿ اللحظة اليت يتم فيها فرز ادل

لتفاصيل، وىناؾ من ػلذو حذو امعاجلة يف العقل انطالؽ تبدأ مع الرؤية وقبل  ثَتاتالفرز والتعاطي مع ادل
الفرز يتم من خالؿ مرشح يعمل كحاجز أثناء مرحلة معاجلة ادلعلومات  ":  يف فكرة أف **برودبنت

التفضيل البصري  أوفرز وىناؾ من يرفض ىذا ويرجح أف ال  3." دوف غَتىا فيسمح باالنتباه لبعض ادلثَتات
ربصيل تلك ادلعاجلة السريعة والشاملة لذات التفاصيل، وأنصار ىذا الرأي يؤكدوف أف صعوبة الرؤية  ىو 

تطلب حتمًا تكثيف صبيع ادلعلومات عن ادلرئي وربليلها دبا يسمح ت ،مثال يف الوسط غَت ادلضاء جيدا
ربدث قبل الفرز، حيث عقل ربديد العنصر األىم من رلموع ادلثَتات البصرية، وىذا يعٍت أف ادلعاجلة لل

حلظة التلقي،  الصلة ذاتعلومات للمنتبو لو و فيادلنبو األكثر أعلية،  وعيو رلاؿ مستقبالت ادلتلقي يف ترصد
ذ أف حجم ادلدخالت احلسية اليت إ تها دبوضوع حلظة التلقيصل لعدـ ادلهمة غَتباقي ادلنبهات  تجاىلوي

تستقبلها عرب األجهزة احلسية يف حلظة من اللحظات كبَت جداً، وال يتوفر للنظاـ ادلعريف آليات سبكن من 
إبقاء كل تلك ادلعلومات لفًتة طويلة إىل حُت معاجلتها، شلا يتسبب يف تالشي الكثَت منها وزواذلا بسرعة 

                                                           

 .بكندا تورنتو جامعة يف النفس علم بروفيسور،   Jordan Peterson 1962 وفبيترسجورداف  * 1
 https://en.wikipedia.org ادلصدر : 

 .181ص،  س ـ،  الثقافة البصرية والتعلم البصري  الجمعية األمريكية الدولية للثقافة البصريةفرانسيس دواير وديفيد مايك مور،  2
 .، عامل نفس بريطاٍل صاحب كتاب اإلدراؾ واالتصاؿ Donald Broadbent 1993-1926 برودبنت دونالد **

 https://en.wikipedia.org ادلصدر :
 .97، ص ـ س، ، علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد عبد الرحيم الزغوؿ 3

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
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ة اليت يتم فيها ترميز ادلعلومات ومعاجلتها زلدودة جداً حبيث ال ُيسمح إال فائقة، كما أف سعة الذاكرة العام
1.باالضلياز فقط دلن مت توجيو االنتباه إليها جلزء ضئيل من ادلعلومات دخوؿ ىذا النظاـ

  
ف دقة وسرعة حيث أ، النظاـ ادلعريف يعمل على ضلو انتقائي يف اختيار ادلثَتات ادلهمةوكل ىذا يعٍت أف 

 ن شخص آلخر أماـ نفس ظروؼ التلقي.زبتلف ممعروض للتلقي اء أىم مثَت انتق
يف السينما مثال تعاجل ىذه ادلشكلة بتقليص الفروؽ بُت ادلتلقُت يف انتقاء ادلثَت األىم، من خالؿ  

؛ دتوفَت ما غلعل ادلثَت البصري ادلستهدؼ من بُت رلموعة العناصر البصرية ادلكونة لإلطار السينمائي الواح
من خالؿ األدوات السينمائية اخلاصة اليت تعزز يف آف واحد، يبدو بسهولة ذا أعلية بالغة لكل ادلتلقُت 

يف ادلقابل لمثَت ادلعٍت. معززة وداعمة لوجعل كل العناصر البصرية األخرى خلفية  ،أعلية ادلثَت دوف غَته
يزيد من توتر  بوقت الكايف لالستيعا يف ادلكاف ادلناسب للتلقي وعدـ عرضو يفادلثَت األىم  ععدـ وض

  لعدـ أدراؾ ادلعلومة. ادلتلقي

 

 االنتقاء المبكر للمعلومة:       4-2

إىل استجابة انتقائية يف أقل زمن  للمعلومة؛ادلبكر  ءنتقاحالة االيصل ادلتلقي يف بشكل عاـ 
للقياـ دبهمة  (حجم السعة) نةشلكن، وبأقل قدر من األخطاء، من خالؿ توجيو كافة مصادر االنتباه ادلمك

بحث فيها عن مثَت مستهدؼ ذو خصائص فيزيائية بارزة بروزًا إدراكًيا، من يُ  ،ذات متطلبات انتباه زلددة
رلاؿ إدراؾ  من بُت العديد من ادلثَتات ادلتباينة يف نفس الوقت ضمنحيث الكثافة والوضوح، وانتقائو 

 ،القدرة على توظيف اجلهد العقلي الواعي: " ىو ى مستوى البصرواالنتباه االنتقائي ادلبكر عل ،ادلتلقي
وعلى موقعو من بُت رلموع العناصر  ،ادلثَت ادلستهدؼ والتعرؼ الفوري عليو اذباهوتركيز احلاسة البصرية 

  2."للمجاؿ البصري ادلكونة

 االنتباه ف لبصرية، ولذلكالوقت، لسرعة تدفق ادلعلومة امقروف بمنها السينما  ال سيمافنوف العرض اف تلقي 

                                                           

 )بتصرؼ( .69، ص ف، ـ ، علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد عبد الرحيم الزغوؿ 1

 . 392، ص 2007 2العدد  23رللة جامعة دمشق اجمللد  ، التعرؼ البصري الفوري وعالقتو بالسرعة اإلدراكية، بسماء آدـ 2
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تبعا ؽلكن كما  ُيسخر ألجل إتاحتو للمتلقي كل اإلمكانيات الفنية، ؛االنتقائي ادلبكر ضرورة حتمية
لدى  االنتقائي ادلبكرالبصري عرقلة االنتباه نقيض ذلك، أي بمن البصري صناعة التوتر  ةدراميالضرورة لل

 دبا ؼلدـ ادلوقف.  ادلتلقي

 

 اء المتأخر للمعلومة:االنتق      4-3
يقصد باالنتباه االنتقائي ادلتأخر وصوؿ ادلتلقي النتقاء مثَت مستهدؼ يف أقل زمن شلكن، وبأقل 

وبذؿ كامل جهده  ،جم السعة؛ وادلعرب عنو حبقدر من األخطاء، بتوجيو كافة مصادر االنتباه ادلمكنة
مثَت مستهدؼ ذو خصائص بحث فيها عن يُ  ،اإلدراكي، للقياـ دبهمة زلددة ذات متطلبات انتباه متزايدة

من حيث الكثافة والوضوح، وعلى مقدار مرتفع من التشابو بينو وبُت ادلثَتات  ؛فيزيائية غَت بارزة إدراكيا
1.وادلتنافسة وادلتموضعة عشوائًيا يف رلاؿ إدراؾ ادلتلقي حلظة التلقي نفسهاوادلنسجمة احملتملة 

  
 ادلثَت األىم قد تكوف باالعتماد على االنتقاء ادلتأخر نتيجة سبويوبكر سابق الذكر عرقلة االنتباه االنتقائي ادل

 إلبطاء االنتباه وفق متطلبات احلدث.

 

 العوامل المؤثرة في القدرة البصرية:    4-4
 اه ذبُ  وانتباى وضبط وحصر رلاؿ ،ثر يف قدرة ادلتلقي على تركيز النظرؤ تتدخل وتكثَتة ىناؾ عوامل  

ز ىذه العوامل يوؽلكن سبي ،مستحيالً  اً أمر  يسر العملية لبلوغ اذلدؼ أو تعرقلها وذبعل منهاإما أف تُ ف، ادلثَت
 رلموعيت عوامل مرتبطة بالفرد وأخرى مرتبطة خبصائص ادلوقف أو ادلثَت البصري نفسو.  إىل

 

 العوامل الذاتية :       4-5
 واليت البصر، توجيويف  ةؤثر وادلدافعة الظروؼ ال تلك ،البصرية ةالقدر  يف ادلؤثرة بالعوامل الذاتيةادلقصود      

                                                           

 على مهاـ االنتباه االنتقائي المبكر واالنتباه االنتقائي المتأخر،مستويات العبء اإلدراكي وأثرىا في األداء  منَت حسن  صباؿ خليل، 1

 )بتصرؼ( .10، ص) دت( دراسة ذبريبية، جامعة قناة السويس
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واحلالة  الذىٍت ستعداداالو  البيولوجيةكاحلاجات يف احلاالت الصحية العادية طبعا،  زبضع للضبط اإلرادي 
 وكذا   1ةوالثقافي ةذكاء ادلتلقي وجنسو وانتماءاتو الفكرية واإليديولوجيو  والقدرة العقلية ال سيما؛ ادلزاجية،
نظره  تلك احلاالت: حيث أف ادلتلقي يوجو يف عمـو وتوقع احلدث وحب االستطالعبادلوضوع  االىتماـ

ف حضور كل عامل من ىذه العوامل إإىل ادلثَتات ادلرتبطة بتوقعو للحدث وإعلاؿ باقي ادلنبهات األخرى، 
خذ بعُت ؤ تعلقة بادلتلقي تُ خصية ادلىذه العوامل الشعملية. ػلفز عملية االنتباه البصري وغيابو يثبط ال

لكل  ةيف احلدود الضيقة للدوافع ادلشًتك ،يف األفالـ ادلوجهة لفئة عمرية أو جنسية أو قوميةمثال؛ االعتبار 
، أو تلك االستعداد الذىٍت لتلك الفئة خذ بعُت االعتبار فيها عاملواليت يؤ األفالـ ادلوجهة لألطفاؿ كفئة،  

مثل أفالـ الثورات الشعبية، والذي يلعب فيها عامل االنتماء  ةخلفية إيديولوجي األفالـ ادلبنية على
 دورا  كبَتا يف ربفيز القدرة البصرية .   ياإليديولوج

     

 العوامل الخارجية :   -5

ادلتعلقة بادلنبو البصري وخصائصو الفيزيائية، من حيث  ظروؼال تلك اخلارجية العواملادلقصود ب
و من رلاؿ بصر ادلتلقي، فادلثَتات اليت تتميز بشدة عالية وموقع شلتاز يف رلاؿ نظر ادلتلقي مضمونو وموقع

غالبا ما تكوف جاذبة لالنتباه، أكثر من غَتىا من العناصر البصرية اليت ال تتميز هبذه ادليزة، كما يلعب لوف 
بالنسبة للمساحة الكلية و  خرىبالنسبة للمثَتات األ ،هأو كرب  هصغر و  إضاءتوادلثَت وشكلو وحجمو وشدة 

 دورا مهما يف جذب انتباه بصر ادلتلقي، ومن بُت تلك العوامل اخلارجية نوضح التايل :  ،لصورةإلطار ا

 

 :تباين المثير مع ما حولو   5-1
غلذب أف رجح م ىويوجد يف زليطو  مع ما ،اختالفا كبَتا يف مظهره ؼلتلفيتباين و كل شيء 

توفر فصلو عن اخللفية احمليطة مع  يف حاؿثَت إدراؾ ادل مكانيةحيث يظل باإل ،أكثر إليو البصري االنتباه

                                                           

 )بتصرؼ( .107ص،  س، ـ علم النفس المعرفي ،رافع النصَت الزغوؿ 1
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عناصر عدة فالعُت ترى  1،تصورًا عن الشكل العاـ للمادة  ، حينها ؼللق اطلفاض خط التباينتباين كاؼٍ 
 لو مت مثال ،لتنافره مع زليطو العنصر ادلختلفيف وقت واحد، وىي تتجو إىل  رلاؿ البصر ضمنسلتلفة 

تنجذب سيكوف عامل جذب انتباه إذ  نهبينتباينو  االتقاط صورة لرجل غللس مع رلموعة من النساء، طبع
 منفصل وكأنو ادلثَت اظهر ىذوي، اً قويو  اً سيطر عن غَته فيبدو متباين ي ذيال العنصر ادلثَتالعُت مباشرة إىل 

يف الشكل أو  حصر االنتباه من خالؿ التباين اإليهاـ بالقوة يف :عناصر التكوين، وىذا ما يسمى يقاعن ب
األزرؽ بُت األصفر والبنفسجي أو بُت أو  مثال األخضر واألضبربُت أو التباين اللوٍل التضاد ف، اللوف

أىم  يُعد كل ذلك من ،بالنسبة للمثَتبُت الضوء والظل القيمة اللونية لألسود واألبيض و بُت أو  ،والربتقايل
 التباين ىو أداة حصر شلتازة لالنتباه يف الفنوف، حيث أف ادلوظف يف التعبَت الفٍت ريشكيل البصوسائل الت

يعمل على تفعيل يشتغل يف االذباه ادلعاكس فاالنسجاـ  بينما، على اخلصوص والسينما البصرية عموما
أو التباين  كل من  اإلفراط يفأف  واجلدير بالذكر بتشتيت األعلية واالنتباه على عناصر بصرية كثَتة، التوتر،

  ويضعف تلك اخلاصية لتعود العُت عليها. االنسجاـ يفقد العمل قوتو
 

 تغيير المثير:    5-2
انتباه عامل قوي يف جذب  نوأعلى اجلدة واحلداثة والغرابة من حالة إىل حالة  ادلثَت تغيَتعن عرب يُ 

وكمثاؿ على اه إليو لتعود ادلتلقي على رؤيتو، ال غلذب االنتبيف العادة  ادلتلقي، فادلنبو أو ادلثَت ادلألوؼ
 ولكنهارغم حركتها ادلتواصلة بشكل منتظم  ،تلفت االنتباه التكاد  لغرفةا ادلعلقة على جدار الساعة :كلذ

تلفت االنتباه إليها أكثر، أو حىت إذا وضعت يف غَت مكاهنا ادلناسب فسإذا كانت معلقة بشكل معكوس 
وسبنعو عن  ،الساعة يف لقطة سينمائية ما أف ربصر النظر يف اذباىها همثال ؽلكن ذلذ 2 .إليهانتباه اال جذبت

وؽلكن ، لغرابة وضعها أو حداثة شكلها ،العناصر البصرية ادلتزامنة معها يف نفس اجملاؿ البصريغَتىا من 
صرية أخرى ذات أف يصنع التوتر البصري ىنا دبقامة ادلتلقي لذلك احلصر البصري إذا تزامن مع مثَتات ب

  .زلسوسة وأردنا التشويش عليها بتلك الساعة أعلية درامية

                                                           

 )بتصرؼ( .31، ص     ، ادلؤسسة العامة للسينما، دمشقدكتاتورية التباين السينمائيزلمد نعيم اخليمي،  1

 )بتصرؼ( .108ص ،  س، ـ علم النفس المعرفي، رافع النصَت الزغوؿ 2
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 تكرار المثير:   5-3
البصري  ثَتمللتردد  حدوث ، على أنوادلتنوع التكرارأو  للعناصر تاـالو نتظم فهم التكرار ادليُ  

صر االنتباه وحعلى شيء بغرض التأكيد ، مستمرشبو وبشكل  وإيقاع ما تدفق معُتوفق  وإعادة ظهوره
ادلكوف البصري مع هدؼ يف األساس إىل خلق نوع من التعاطف أو الًتابط ي1*َرسكنىذا ادلبدأ عند  فيو،

ويراعى يف التكرار  منو،ادلكونات رلرد صدى أو تكرار أقل أعلية  باقيعل يو، ما جبالتأكيد عل من خالؿ
 2النتباه.ال يساعد على شد اسليب و ط مثب كونواالستمرار الرتيب الذي يأيت على وتَتة واحدة   ذبنب

تتبع عنصر ب هاد انتباىإذا شُ  ،هامأمااليت ؽلكن للعُت أف تتجاىل الكثَت من العناصر البصرية كما 
لألعمدة الكهربائية  حركة تعقب حُت يغره ،لراكب حافلة اؿ ذلك ما ػلدثمثعُت، و ما يف اذباه م

ما ػلفز  ،مهما كانت العناصر األخرى مهمة ،بكل سهولة ذلاما حو عن كل  فيغفل ،ذباه احلافلةال ةكسا عادل
أو بينها، لديو أثناء مالحقة العناصر ادلتكررة يف زلاولة منو إلغلاد االختالؼ البصري توتر العلى شحن 

      .يف ذلك التكرار واإليقاع البصري هغلدقد كل ما التمتع ب

  

 حركة المثير:   5-4
 إليووىذا كفيل بلفت االنتباه  وسرعة ما، ما اذباه يفقع العنصر ادلعٍت مو  تغيَتاحلركة عموما ىي  

العناصر ؽلكن أف  ولكن يف حالة ربرؾ كل ،ركةاحلباالنفراد يف  التميزه عنه ،دوف باقي العناصر ادلتزامنة
 إىل أف: "طةبلق لقطة" يف كتابو 3**كاتزيشَت و . و ادلغايراذباىيف أو  حركتو عنها سرعةب ادلهم عنصرال ينفرد

من  عنوة ضلو نقطة مهمة يف السرد البصري، يكوف على سبيل ادلثاؿ أسر وحصر نظر ادلتلقي بتوجيهو
احلركة  هخالؿ حركة سيارة على الشاشة أو تتبع حركة ورقة هتوي من أعلى الشجرة بفعل الريح، مثل ىذ

                                                           

شاعرًا إصلليزيًا وناقدًا فنيًا ومفكرًا اجتماعياً، ولو العديد من ادلؤلفات واألعماؿ األدبية  John Ruskin 9100 -9991 َرسكن جوف* 1
 https://en.wikipedia.org/wik 17/10/2018  ادلصدر : .والفنية

 )بتصرؼ( .137، ص    ، عامل ادلعرفة، الكويت، ،العلمية االبداعية في فن التصويرشاكر عبد احلميد،  2

يف كاتب سيناريو أمريكي، استاذ االتصاالت يف مدرسة بالنو إيست العليا   Steven Katz  7001 – 9119 كاتزستيفن  ** 3
 https://en.wikipedia.org/wik 17/10/2018  ادلصدر : الواليات ادلّتحدة األمريكّية.

https://en.wikipedia.org/wik
https://en.wikipedia.org/wik
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جدا جلذب نظر  لعنصر ادلثَت وىذا كاؼل ببساطة تصنع حركة بانورامية متتابعة ألهنا دفعًا للكامَتا؛ تعطي
1لغرض درامي.ادلتلقي ضلو اذلدؼ ادلراد تتبعو 

  

 

 موضع المثير:  - 5- 5
 ميلالتفضيل أو مثاؿ ذلك اإلدراؾ، و جملاؿ  بالنسبة ثَتجذب االنتباه دبوضع ادل يتأثرقد ػلدث أف 

أو حىت جهات معينة يف   2فلسقبل اال األعلىالنصف يف اجلريدة ادلوجودة  لقراءة عناوين اإلنساف
 اجلريدة، اجلرائد، ويعود ىذا التفضيل يف جزء منو لالعتياد على أمور مهمة يف ذلك اجلزء منصفحات 

وؼلضع اجلزء ادلتبقي من التفضيل إىل خصائص إدراكية مشًتكة، فاجملاؿ البصري ليس لو نفس األعلية 
موضع بالنسبة للمشاىدة يف االذباىات كلها وىناؾ بالنسبة للمتلقي كما تطرقنا لو سابقا، من حيث الت
 : دراسات متخصصة كثَتة تدعم ىذه الفكرة من أعلها

أظهرت نتائجو أف العُت البشرية تعمل بطريقة ، حبث اشتغل على التكوين يف الصورة السينمائية
ويقـو الدماغ بإجراء  دبا يسمح ذلا بالتحرؾ على كل احملاور ويف كل االذباىات تقريباً،3 *بجيروسكو  تشبو

 4 .التعديالت الالزمة إليضاح وترتيب ما تراه العُت
أقساـ أفقًيا، فإف الثلث الرأسي  ةأقساـ رأسًيا وثالث ةإىل ثالث اجملاؿ البصريإذا قّسمنا مساحة و ؛ وفق ىذا

، ن نفس اجلهةيف أقصى اليسار ىو ما يشد انتباه العُت أوال وبنفس األعلية يالحظ الثلث األسفل أفقًيا م
5 وعليو فإف أوؿ مساحة تقع عليها عُت ادلتلقي ىي أسفل يسار اإلطار.

عن التلقي  يف الدراسة الثانيةو   
أسفل يسار الصورة مث تتوزع نقاط ، تقع غالبًا أف النقطة اليت يركز عليها اىتماـ الناظر أوالً  ثبت البصري

                                                           

، دمشق 1عالء الشنانػة، منشورات وزارة الثقافة ادلؤسسة العامة للسينما، ط  ت:، لغة الصورة - الخطاب السينمائي فراف فينتورا،  1
 )بتصرؼ( .233ص ، 2012

 )بتصرؼ( 10ص دراسة منشورة على الشبكة النت، ،  االنتباهريس،  فرحاف دأضبجاسم و  عبد اهلل رفعت 2

 أو التوازف وحفظ الفضاء، يف ثابت اذباه إلحداث الدوراف يستخدـ جهاز الدوارة، البوصلة أو اجلَتو أو Gyroscope الجيروسكوب * 3
 https://en.wikipedia.org/wik 18/10/2018  ادلصدر : .عليو احملافظة أو االذباه لقياس اإم يستخدـ جهاز ىو االذباه حفظ

 )بتصرؼ( .65ص  ، منشور على النت ( ) media4all ، سلسلة ادليديا للجميعاصنع أفالـ ىولوود الخاصة بكأد غاسكل،  4

، جامعة ابن رشد يف ىولند ،ادلعهد األورويب العايل للدراسات العربية ،رللة ابن رشد احملكمة، الصورة السينمائيةتشكيل ، أضبد شريكي 5
 )بتصرؼ( .196ص، 2016 -21العدد

https://en.wikipedia.org/wik
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يستدرج ادلتفرج شيًئا فاللوليب  بالشكليكوف كشاؼ االنتباه وفقًا الذباه عقارب الساعة، أي أف االست
1فشيئاً ضلو عمق الشاشة.

 
 

*زيمرمافأخرى لػ دراسة ميدانية ويف  
الصورة إىل أربعة أجزاء متساوية ىي أعلى فيها قسم  2 

أف أعلى يسار الصورة ىو أوؿ ما يتعرؼ فيها  جاستنت ،أسفل اليسارو أسفل اليمُت  اليمُت، أعلىو اليسار، 
3.تعرؼ عليوما يتم الآخر ىو تلقي وأف أسفل ؽلُت الصورة ادليو عل

 
 

ىو  من التشكيل يرتبط موضع ادلثَت يف السينما بتكوين أو تشكيل الصورة السينمائية، والقصد
التموضع اجليد للعنصر ادلراد منو يف عالقة منسجمة مع التحكم يف  اجلمع بُت عناصر ادلنظر ومكوناتو

أخرى ضمن نفس جزئية  أو صرؼ انتباىو عنلو  انتباه ادلشاىدوحصر تماـ بغرض شد االىجذب اإلثارة و 
وؽلكن إغلاد حالة من التوتر دبخالفة طريقة رؤية العُت للمرئي ووضع ادلثَت األىم يف  اإلطار السينمائي.

العُت أو موضع متأخر ضمن ترتيب القراءة، مع توفَت كل ادلعلومات اليت تدؿ على أعليتو، وىذا إلرباؾ 
 شغلها جبزئية ما عن جزئية أخرى وىي تبحث عن ادلثَت األىم .

  

 : كتلة وحجم المثير    6 -5

**ماشللي عرؼيُ  
، يف الصورة"  الوزف الصوري للجسم أو ادلساحة أو الشخصية ":بأهناالكتلة  4

بصري وحيز  دلا ذلا من وزفوغالبا ما تستحوذ ادلثَتات البصرية األىم صاحبة أكرب كتلة، على انتباه ادلتلقي 
تشكيل مباشرة ب عالقة لو ادلثَت، وحجم ةساحمو  ةشكل وىيئو  ةكتلإف   مكاٍل مهم داخل إطار الصورة.

معناه من ادلثَت وادلساحة البصرية  حيث يكتسب كل من، تالزميادلثَت ضمن اجملاؿ البصري بشكل العنصر 

                                                           

، 2009، 52،رللة األكادؽلي العدد  المشهد عند الموجة الفرنسية الجديدة –التوظيف الداللي لبناء اللقطةرليد إبراىيم، ماىر  1
 )بتصرؼ( .196ص

2
 علم يف متميز أستاذ لقب على حصل نيويورؾ، يف سييت نيو جامعة من تربوي باحث  Barry J. Zimmerman زيمرماف  ج باري* 

 .والتحفيز التعلم عن علمية ومنشورات، ادلنظم الذايت التعليممشهورة يف  نظريات لو. الًتبوي النفس

 )بتصرؼ( .37 ، ص ـ س ،  المرئيات قراءةالسوداٍل،  حسن 3
 التصوير السينمائي يف جامعة لويوال يف لوس أصللوسمقياس اضر يف زل  Joseph V. Mascelli 1981–1917 ماشللي جوزيف** 4
 .محرر جمللة التصوير السينمائي األمريكيةاشتغل ك لعديد االعماؿ،مصور سينمائي و  
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ة اليت تصنف حسب الوزف الصوري للعنصر األساس يرتبط ىذا ادلعٍت يف السينما حبجم اللقطو  1.اآلخر
يأخذ العنصر ادلهم يف اإلطار السينمائي أو اللقطة و  ؛اإلنسافب كوف متعلقواألىم فيها والذي يف الغالب ي

السينمائية أعليتو من دوره الدرامي يف تلك اللقطة وإذا حدث خلل مقصود أو غَت مقصود يف لعب الدور 
يظهر متقدـ عن  افمثال لو كانت لقطة ما لشخصُت معا أحدعلإغلايب أو سليب.  األىم ينشأ التوتر بشكل

اآلخر، فالشخص ادلتقدـ ىو من غلذب االنتباه، بينما لو كانت األعلية يف تلك اللقطة لفعل يقـو بو 
 نو يتعرض لشيء من التظليل وادلخادعة يف توزيعأالشخص الذي يبدو يف عمق الصورة ، ىنا يشعر ادلتلقي 

األعلية، بغرض حجب معلومة مهمة عنو، فيقاـو ذلك برفع قدرات تفكَته وانتباىو، ما يشحن توتره لتلك 
 الفًتة.   

 

 شدة إضاءة المثير:    5-7
غَته وتوجيو نظر ادلتلقي ضلو مثَت ما دوف  ،العناصر األساسية يف حصر االنتباهتعترب اإلضاءة أحد 

 ،السينمائي الفٍت لإلطار شكيليف التضوء لا  ؽلكن االستغناء عنعموما ال، و من ادلثَتات األقل إضاءة
دلعٍت ربديد ادلثَت البصري ا ةومن شب 2.الكتلة واألبعاد بُتالعالقة  دورا ىامًا يف إظهار ةءاضاإل تلعب حيث

من عناصر  ؽلكن التالعب باإلضاءة من خالؿ إضاءة جزء ما وادلتميز عن غَته بشدة ضوئية معينة، كما
العناصر بدوف إضاءة يف داللة على الغموض وخلق جو  اقيوترؾ ب ادلراد لفت االنتباه إليو، اؿ البصرياجمل

 السينمائي.الفيلم تلقي ممن التوتر عند 
  

 التالعب بالمعلومة البصرية :   5-8
  دراؾ، اإلاستغالؿ االنتباه و  ، من خالؿىو عملية إقناع ادلتلقي بشيء ما بادلعلومة البصريةالتالعب 

وما يصرؼ عن النظر ىو كل ما ال يُعتقد يف  عمومًا ىو العنصر األكثر إقناعا،فما يرسب يف الذاكرة 
أو تشتيتو وإعادة توجيهو  ،على تركيز انتباه ادلتلقيبسهولة بإمكاف الصورة السينمائية االستحواذ و . توأعلي

                                                           

 )بتصرؼ( 36، ـ ف ، صقراءة المرئياتحسن السوداٍل،  1

 )بتصرؼ( 4ص )دت(، مطبوعات مركز اجلزيرة اإلعالمي للتدريب وللتطوير،التلفزيوني والتصويرإرشادات في اإلضاءة لفقار فهمي، ذو ا 2
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على اإلدراؾ  ةساعدادلنتباه و لالالبصرية احملفزة  لمعلومةلرلدداً، دلا سبلك الصورة ادلتحركة من آلية تكثيف 
نو مهم، فإنو يف ذات الوقت ألو  تلقي بصره وانتباىو على ىدؼ ما يبدوفعندما يركز ادل هيد ،اجل اجليد غَت

ب ادلتالعِ الطرؼ يستغل غالبا ما . و وإدراكو يغربل ادلشوشات وادلعلومات الثانوية ويبعدىا عن رلاؿ تفكَته
مزيف  اخللفية واستبدالو هبدؼ وظيفيإىل إبعاد اذلدؼ ادلهم إىل الظل أو عن طريق ة البصرية ىذه اخلاصي

 واذلدؼ بتشتيت انتباى بفيض مقدرة ادلتلقي على اإلدراؾ واستيعايشتت بو انتباه ادلتلقي، كما ؽلكن زب
  1ا بنفس األعلية.وتوزيعو على أىداؼ عدة تبدوا وعلً عنوة، 

رير أي رسالة بصرية أو حجب أي معلومة عن ادلتلقي، يف ظرؼ االنتباه ومن خالؿ ذلك يتم سب
من اخلطأ االعتقاد أف عملية التالعب بالوعي توظف الكذب الصريح يف عرض ادلشتت وغَت ادلركز، و 

، من فحسب بإبعاد احلقيقة على عُت ادلتلقي وسائل اإلعالـ تكتفي يف احلقيقةادلعلومات على ادلتلقي، 
 ،ادلثَت البصري األجدر باالىتماـ، وإبرازه أكثر من ثَت البصري ادلخادعادلبسيطة منها استغالؿ خالؿ أمور 

ل انتباىو عن ي، وصرؼ فكر ادلتلقي وربو فيوكوسيلة جلذب االنتباه والتفكَت   ،مابصري وظف خطأ قد يأو 
 .يف وسائل اإلعالـ وىذا األمر مألوؼ جداً ادلوضوع األىم، 

وجو فكر ادلتلقي بعيدا عن ادلثَت األجدر العاـ يوعي باللتالعب لعض األخبار و يف تغطية بفمثال  
على اخلصوص البصرية منها، مع األخذ بعُت تتيحو ترسانة الوسائل السينمائية  ، من خالؿ ماباالىتماـ

يف   االعتبار رد فعل بعض ادلتلقُت يف التعاطي مع الصورة، ومقاومتهم لإلػلاء بشكل فطري، والذي يعود
 والفكري واالجتماعي وحىت الديٍت. يكثَت من األحياف خلصوصية ادلتلقي وانتمائو اإليديولوج

مثل   والبحوث مستمرة يف رصد دافع اإلنساف النفسي ضد اإلػلاء، القرف ادلاضي ستينيات ومنذ
أجريت دراسة ىذه ادلقاومة اليت ربدث جبهد عقلي مقابل حالة نفسية أبرز ما ؽليزىا ىو نوبة التوتر. فلقد 

ن على ي قصَت ُتفريق البحث اجلامعي فيلم فيها عرض ،يف الواليات ادلتحدة األمريكيةجديرة باالىتماـ 
دح يف التنظيمات الطالبية وقَ  ـالفيلم القصَت األوؿ خطاب ذَ   من طلبة اجلامعة، احتوىُترلموعت

وتصرفاهتا ادلشينة على خلفية من الصورة الداعمة للفكرة، بينما الفيلم الثاٍل احتوى نفس اخلطاب على 
صرؼ االنتباه عن احلجج الواردة يف اخلطاب، ، بغرض خلفية من الصور ال عالقة ذلا إطالقًا بادلوضوع

تُت الطالبية غَت ادلنتمُت لتلك ادلنظمات الطالبية وال تربطهم والنتيجة أنو مل يالحظ أي فرؽ بُت اجملموع
                                                           

 )بتصرؼ( .326ص ،  2012منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ، ، ت: عياد عيدالتالعب بالوعيسَتجي قره مورزا،  1
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الفيلم األوؿ احملتوي على  وامن شاىد ادلنتمُت لتلك ادلنظمات من بُترلموعة الطلبة ، بينما هبا أي عالقة
 1 .لالنتباه مثَت بشكل للتأثَت وااستجاب؛ فقد لالنتباه وخلفية مشتتة وصارف

صرؼ انتباه  متما إذا ات ادلثَت تكوف أشد ما تكوف تأثَتا وقوة، معلومأف الدراسة  ىذه كشفت
فينتج عن ذلك  ،لإلػلاء تلقيمقاومة ادل ىذا ادلثَت، ويرجع ذلك الستثارة عرض بالتزامن معادلتلقي 

 وصوالوالدالئل الداعمة حلجج ادلضادة على إغلاد بنفسو ا أكثر فأكثر، وربفيز ادلتلقي اتادلعلوم باعستيا
، يف ىذه احلالة تستغل الطاقة الشخصية الذاتية للمتلقي الذي يتوفر فيو ادليوؿ ادلسبق ضلو لتصديقإىل ا

صرؼ ادلثَت، ومع استثارة عواطفو وتفكَته يعزز بنفسو ادلعلومة احلسية اخلاصة بادلثَتات ادلستهدفة رغم 
 من ُترضت على رلموعتدلتلقي، عُ لتأثَت أكثر على اادلوظف يف اصرؼ االنتباه  معيارلضبط و  عنها. وانتباى

مؤثرات صرؼ االنتباه بشدة سلتلفة، فاتضح أف ادلعلومة عرض مع عرضها صور متالحقة تزامن عدة الطلبة 
االنتباه، يف ادلقابل تكوف ادلقاومة النفسية قوية صرؼ ل ادلعتدلةظروؼ التكوف أكثر إقناعا وأشد تأثَتًا يف 

نتباه، حيث يُبدي حينها متلقي ادلعلومة درجة عالية من الشك ذباه ما إلػلاء عندما ال يوجد ما يصرؼ اال
، وتزداد تلك ادلقامة أكثر فأكثر عند ادلبالغة يف صرؼ االنتباه ما يضاعف إحساسو بالشك بصرياً  يتلقاه
شديدة  واقفدبوال ؽلكن تعميم حالة الشك يف كل حاالت التلقي ادلتواصلة، فاألمر يتعلق  2أكثر.

 ية تتسم بأعلية ادلنبو فيها بالنسبة للمتلقي وظروؼ عرضو.اخلصوص
ادلقاومة من ادلعلـو أف االنتباه يرتبط ارتباطًا وثيقًا باإلجهاد العقلي والتوتر النفسي، وتعترب حلظة 

هبا   قاـالبصري حلظة توتر بامتياز، ثبت االستدالؿ عنها يف ذبارب عديدة، من بينها ذبربة  إلػلاءلالنفسية 
هبا يف عقوذلم مث  ظرلموعة من ادلتطوعُت القياـ باختيار أربعة أعداد سلتلفة واالحتفا طلب فيها من ،افكاظل

طلب منهم إضافة رقم واحد لكل رقم من األربعة مث إضافة رقمُت مث ثالثة، وأثناء قياـ ادلتطوعُت بالعملية 
شلوىاف، كل حرؼ يظهر لوحده  vو  kعليهم عرب الشاشة صور سلتلفة وأدمج فيها حرفاعرض احلسابية 

احلرؼ الذي كاف يظهر من حُت  عندلفحوصُت ااستجواب  نتائجو بعد كاظلافيف مواضع سلتلفة، وبٌت  
وعند مقارنة اإلجابات حبالة اإلجهاد حلظة صرؼ االنتباه ادلمارس يف ىذه التجربة  ،آلخر على الشاشة

زبتلف على مدار  رصد ادلفحوص للحرؼ ادلموه، على أف القدرةتوصل إىل استنتاج مفاده  احلسابية،
                                                           

 )بتصرؼ( .328ص، ـ ف، بالوعيالتالعب سَتجي قره مورزا،  1
 )بتصرؼ( .329ص، ـ ف، التالعب بالوعيسَتجي قره مورزا،  2
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، حيث كاف االنتباه لألحرؼ جيد عند اإلجهاد اخلفيف يف العملية احلسابية التمرين الثواٍل العشر دلمارسة
البسيطة بإضافة رقم واحد لألرقاـ األربع، وساء األمر كلما زاد اجلهد العقلي، وكاف أسوء ما كاف يف 

لألرقاـ األربع، واستدؿ يف ىذه التجربة بتوسع  (3)حلسابية األعقد بإضافة عدد ثالثة ذروتو، أتناء العملية ا
1.على اجلهد العقلي والتوتر النفسيكمؤشر جسدي فعاؿ   حدقة العُت

  
ؽلكن سحب مثل ىذه النتائج على العرض السينمائي ألنو يف األخَت ىو عرض بصري متنوع يف مادتو، 

 يقل يف األعلية عن العرض البصري، وباإلمكاف توظيف ادلادة الصوتية متزامن مع عرض الصوت الذي ال
ادلتزامنة مع ادلادة البصرية واليت زبتلف عنها يف ادلوضوع ويتعمد اجلمع بينهما لصرؼ انتباه ادلتلقي 
وتشويشو، ويستوجب احلذر يف توظيف مثل ىذا النوع من صرؼ االنتباه عند حديو األدٌل واألقصى، دلا 

ادلقاومة النفسية القوية لإلػلاء، على اخلصوص عند ادلبالغة يف صرؼ االنتباه أو عند ب من عالقة لذاؾ
كما ؽلكن أف يكوف عامل صرؼ االنتباه عنصر بصري شلاثل، كمثَت مدمج مع ادلثَت   ،انتفائو وظيفيا لضعفو

عقل يف إدراكو وينافس البصري الرئيسي ضمن نفس إطار الصورة السينمائية، كحدث بصري موازي غلهد ال
بقوة احلدث الرئيس أو ضعيفا وباىتاً ال إثارة فيو، فكال احلالتُت ال ينصح بتوظيفهما ألنو ال طائل منهما، 

 تكافؤ يف أعلية ادلؤثر الرئيسي وادلؤثر احملفز.    الاليت يفضل فيها  إلػلاءلادلقاومة النفسية القوية  يف ربفيز
 النفسية تلقيمقاومة ادلرؼ االنتباه يف السينما بغرض االستفادة من ومنو إذا مت توظيف مؤثرات ص

غلب التحكم يف القدر ادلتوسط وادلعتدؿ من تلك ادلؤثرات، ادلوظفة لصرؼ االنتباه وادلعروضة حلظة  لإلػلاء
ى عرض ادلثَت الرئيس وادلستهدؼ، مع عدـ التمادي يف استعماؿ ىذه التقنية النفسية باستمرار للحفاظ عل

 قوهتا وقدرهتا التأثَتية. 
  

 االنتباه:  -6
فهمنا دلا حولنا من رسائل بصرية دبا فيها ما نتعرض اليو بإرادتنا أو من  مهما يفدورا  االنتباهيلعب      
*الكاني  فمثالدوهنا 

أي رسالة  إف "يربط صلاح كل رسالة يف اقناع ادلرسل اليو بقوة جذب انتباىو يف قولو 2 

                                                           

 )بتصرؼ( .53، ص س ، ـ  التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  1
2
ودة أوؿ خبَت اسًتاتيجي يف تسريع تطور الشركات يف العامل، ورئيس شركة بولد أبروتش احملد  Dave Lakhani      الكاني ديف * 

 https://www.hindawi.org 10/10/1011 ، ادلصدر: ادلتخصصة يف اسًتاتيجيات مساعدة الشركات يف صبيع أضلاء العامل

https://www.hindawi.org/
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بساطة سرد لقصة أُلِّفت حىت ذبذب االنتباه بلطف، وحّث اجلمهور، وإقناعو، ودفعو ضلو ازباذ مقنعة ىي ب
  1." إجراء ما

 
 :  جذب االنتباه   6-1

ال زبلو دراسة للوعي البشري واحلضور العقلي من اإلحاطة باالنتباه واإلدراؾ، فهما من أىم 
رفة ال ربدث إال باإلدراؾ، فهذا األخَت ال سبيل إليو إال العمليات العقلية يف النمو ادلعريف، وإف كانت ادلع

باالنتباه، الذي يثار يف الدماغ دبحفزات خارجية تتمثل يف مدخالت حسية متفاوتة يف شدة اإلثارة، وعلى 
قدر تلك الشدة تكوف استجابة الدماغ ذلا، ويبقى احملفز الداخلي كعامل ذايت؛ يلعب دورا مهما يف عملية 

   ضمن حدود الرغبة وادليوؿ، ومن شبة االستجابة بطوعية أو اختيار ادلقاومة والنفور.االنتباه 
أنو يف أي ذبربة لالنتباه ؽلر ادلتلقي دبرحلتُت أو نظامُت متصلُت أوذلما يغذي الثاٍل ادلالحظ 

عملية غَت  يعترب االصلذاب دلثَت صويت شليز، وػلضر ادلتلقي ألجلو، ولفهم ذلك ؽلكن عرض ادلثاؿ التايل:
يشحذ ىذا األخَت  ،رادياإليل غَت األوؿ ادلعروؼ بالنظاـ اآلالنظاـ  ربدث بشكل تلقائي يف ،طوعية

 ؼو ادلعر الثاٍل لنظاـ لتدبر الرسالة الصوتية، وىذا االنتباه الطوعي ينتمي إىل ا مباشرة االنتباه الطوعي
ػلدث و  ،، على األقل لربىة من الزمنتلقيعلى ادلنفسو  ادلميزيفرض الصوت  .التدبري اإلرادي بالنظاـ

فيما بعد أخذ القرار  وبإمكاف ادلتلقيىذا على مستوى النظاـ األوؿ غَت اإلرادي الذي يشتغل بشكل آيل، 
 صرؼ االنتباه عن ، من خالؿوالذي يشتغل بشكل إراديالتدبري  ثاٍلمستوى النظاـ اليف االنتقاؿ إىل 

ومنحو أعلية  ادلعٍتدؼ اذلعلى  مباشرةالًتكيز للصوت ادلعٍت، و  وادلوازي رغوب فيوادلغَت ادلنافس صدر ادل
 عاملِ يؤكد و  .ؽلكن سحب ىذا ادلثاؿ على مثَت بصري عوض ادلثَت الصويت والنتيجة نفسهاو  2.التلقي
 جيمس النفس

*
 االنتباه عملية وظيفية تتمثل يف الًتكيز على مثَت معُت، بعد اختياره دوف غَته من  " :أف3

                                                           

 .170ص، 1، ط2016لثقافة، القاىرة ، ت: زينب عاطف، مؤسسة ىنداوي للتعليم وافن الفوز بما تريد -اإلقناع ديف الكاٍل ،  1
 )بتصرؼ( .38، صـ س، التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  2
 احلديث النفس علم يف بكتبو احلديث النفس علم رواد ومن أمريكي فيلسوؼ  William James 9190 - 9917 جيمس ويلياـ *  3

  /https://ar.wikipedia.org/wikiادلصدر :  .الرباغماتية والفلسفة والتصوؼ، الديٍت النفس وعلم الًتبوي، النفس وعلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 1 ."بالنظاـ اآليل غَت اإلرادي ادلثَتات، ويتم ذلك شعورياً بالنظاـ التدبري اإلرادي أو غَت شعوري

 

  تعريف االنتباه:   6-2
، "عقلو  تركيز على ادلرء ُقْدرة "على أنو  االنتباه ؛    ادلوجز  Oxford أكسفورد عرَّؼ معجم
لشعور باذباه االحساس الناتج عن فعل ادلثَتات االنتباه عملية تركيز الوعي أو ا "وكاف جيمس يعترب

 وقوية، صافية بصورة العقل، انشغاؿ " وعرفو على أنو : 2؛ "اخلارجية، أو تلك الصادرة من داخل الفرد 
 3 ."متزامنة أفكار أو عدة أشياء من بواحدٍ 

ىو  دبعٌت آخرو  ،ةعرفادلربصيل  علمية يف الواعي احلسي واالختيار اإلدراؾ يستلـز مع شرط الوعي فاالنتباه
 أو دلالحظتو استعداداادلثَت احلسي أو ادلعنوي، دوف غَته من ادلثَتات األخرى،  يف وتركيزه توجيو الشعور

االنتباه ويعترب  ، وإدراكو ىنا يعتمد على درجة االنتباه اليت يوليها ادلعٍت لذلك ادلثَت.بو التفكَت أو أدائو
 تساعده اليت احلسية ادلختلفة ادلنبهات انتقاء للمعرفة، من خاللو تتم عملية عقلية عملية أىم فردلبالنسبة ل

4.الصحيحة السلوكية العادات وتكوين ادلهارات اكتساب على
  

 
ال يستطيع الفرد أف يعي أو يتذكر أو يبتكر أو ويبقى االنتباه أساس كل العمليات ادلعرفية، ومن دونو       

نتباه باالذباه، أو اإلقباؿ على الشيء ادلراد االنتباه إليو، فلو صرؼ ادلتلقي ، كما يرتبط االيتخيل شيء ما
نظره مثال بعيدا عن الشيء ادلراد االنتباه إليو يكوف عندئذ غَت منتبو لو، كما يرتبط االنتباه دبستوى ومقدار 

ادلتلقي من قدرة االنتباه للشيء، االنتباه، او ما ؽلكن ربطو باجلانب الذايت من العملية، وادلعرب عنو دبا يُوليو 
 تفكَت يف الشيء ادلنتبو إليو. بو ادلتلقي من يقـو ما مقدار على بناًءا من االنتباه ادلستوى ويتحدد ىذا

                                                           

 .97ص ،ـ س ،المعرفي النفس علم ، الزغوؿ الرحيم وعماد الزغوؿ النصَت رافع 1

 .97ص ،ف ـ ،المعرفي النفس علم ، الزغوؿ النصَت رافع 2

مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  عثماف، زلمد: ت يف الدعاية واإلعالف، سيكولوجية التأثَت العاطفيإغواء العقل الباطن روبرت ىيت،  3
 .77، ص 2016، 1القاىرة ،ط 

   )بتصرؼ( 96ص ، ـ س، علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد عبد الرحيم الزغوؿ،  4
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أف العامل  "واليت يرى فيها  لالنتباه تطرقت اليت النظريات أوىل من برودبنتتعترب نظرية عامل النفس 
سيس اليت ال ؽلكن معاجلتها معًا يف منظومة اإلدراؾ ادلعرفية، األمر الذي احمليط بنا يتألف من آالؼ األحا

 1." يدفعنا إىل توجيو االنتباه إىل بعضها وإعلاؿ بعضها اآلخر
لفهم طريقة توجيو االنتباه، ىذا ادلرشح يعمل كحاجز أثناء  Filterيف خطوة أوىل اقًتح فكرة وجود ادلرشح 

 صرؼيسمح باالنتباه لبعض ادلعلومات وإعلاؿ بعضها اآلخر. فباإلمكاف  مراحل معاجلة ادلعلومات حبيث
ال و  2. آخر ىدؼ على رئيسية بصورة الًتكيز خالؿمن فقط  فيو، مرغوب غَت تركيز مصدر عن االنتباه
ف رلالنا البصري يغطي عدد ىائل من ادلثَتات احلسية البصرية وال ؽلكننا بأي حاؿ من األحواؿ شك أ

ىذا العجز تقـو أدمغتنا بانتقاء ما  إدراؾ كامل اجملاؿ البصري، وجلربتلك ادلثَتات دفعة واحدة و معاجلة كل 
االنتباه بوتسمى ىذه العملية اليت تقع داخل رلالنا البصري، ات َت من بُت تلك ادلث ؛تراه أىم وضروري

 البصري.

لًتكيز على مشاىدة دراسة طلب فيها من أفراد الدراسة ا 1975سنة 3 *بيكلينأجرى نيسر و 
، يف الوقت نفسو كانت تعرض عليهم مشاىد أخرى، فأشارت النتائج أف األفراد Game إحدى األلعاب

 4مل يكونوا على وعي خبصوص ما يدور حوذلم وال دلا كاف يعرض أمامهم نظراً لًتكيز انتباىهم على اللعبة. 

ند اإلنساف، على اجلمع بُت مادتُت متزامنتُت والًتكيز نتائج ىذه التجربة تعزز فكرة ِقصر االنتباه ع (  بتصرؼ)
  فيهما معا؛ ولذا يلجأ ادلتلقي إىل الًتكيز على العنصر األكثر إثارة واىتماـ دوف غَته .   

 

 أنواع االنتباه:   6-3
النظػاـ اآليل غػَت اإلرادي والػذي السريع الػذي غلػري وفػق  ابُت نوعُت من االنتباه أوذلم جيمسميز 

بط بػػػادلثَتات احلسػػػية  أي أنػػػو ػلػػػدث بًتكيػػػز العضػػػو احلسػػػي علػػػى االنطباعػػػات احلسػػػية؛ أمػػػا النػػػوع الثػػػاٍل يػػػرت
                                                           

 .97 ص ، ف ـ ،المعرفي النفس علم الزغوؿ، النصَت رافع 1

   )بتصرؼ(   .38، ـ س ، ص  والبطيء السريع التفكير كاظلاف، دانيل 2

جبامعة   ،رامابو كلية اإلنسانية واخلدمات االجتماعية العلـو مدرسةعضو ىيئة التدريس يف من   Robert Becklen   بيكلين روبرت  * 3
 ramapo.academia.eduhttp:/  15/10/2018/   ادلصدر:.  ادلتحدة الوالياتب نيويورؾ كورنيل

   )بتصرؼ(. 100، ص س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ،  4

http://ramapo.academia.edu/


 إدراؾ المرئي    -الفصل األوؿ          التوتر البصري في اللقطة السينمائية                          
  

35 
 

لالنتباه فهو مرتبط بالعمليات العقلية ادلتمثلة يف تركيز التفكَت والعقل يف مػا ىػو بصػدد االنتبػاه إليػو؛ ويعػرؼ 
 1النظػاـ التػدبري اإلرادي.نتباه البطيء وفػق باال

ض الدراسػات ادلتخصصػة تصػنف االنتبػاه  إىل بينمػا صلػد بعػ 
 ادلفػػروض، بػػدوفاالنتبػػاه إىل ادلثػػَت فيػػو يتجػػو أو اإلجبػػاري الػػذي  ريسػػاالنتبػػاه الق  عػػدة أنػػواع أخػػرى منهػػا :

ىنػػا أو حػػىت دلعػػاف شػػديد يف األفػػق،  شػػرارة كهربائيػػة صػػاعقة أو ،طلقػػة مسػػدسللػػربؽ ولإرادة الفػػرد كاالنتبػػاه 
دوف غػػَته ه اختيػار علػى االنتبػاه إليػو كػرد فعػل ال إرادي و  ادلتلقػػي فػَتغم ؛نفسػو فرضػاً ة بػالغ الشػديفػرض ادلثػَت 
ويوظػف ىػذا االنتبػػاه يف السػينما بشػكل مسػتمر عػرب مثػػَتات متعػددة ألغػراض دراميػة وأخػػرى  2،مػن ادلثػَتات

رض زبصػػيص نفسػػية زبػػدـ عمليػػة التلقػػي، ولعػػل ىػػذه التقنيػػة مألوفػػة جػػدا يف عػػامل اإلشػػهار واإلعالنػػات لغػػ
 ،ـ وشػرود ذىػنأَ ا يعًتيػو مػن َسػتلقػي دلػادل دبقاومػة ضبػل الػنفس علػى االنتبػاههػو فاالنتبػاه اإلرادي االنتباه. أمػا 

يشػػػعر أو فػػػرض ذلػػك مػػن اجلهػػة ادلصػػػدرة للمنبػػو، مػػا حبكػػم احلاجػػة الفعلػػي،  يػػو لضػػرورة االنتبػػػاهالتغلػػب علو 
لشػخص شلػل لكػن أمػر االنتبػاه إليػو واجػب بالنسػبة للمتلقػي كاالنتبػاه  دلواكبة ىذا ادلثػَت،هد تلقي ببذؿ اجلادل

قػػػػد صلػػػػد ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن االنتبػػػػاه يف اإلشػػػػهار ادلبتػػػػذؿ علػػػػى  3أو ضػػػػرورة سياسػػػػية أو مهنيػػػػة أو غػػػػَت ذلػػػػك.
 اخلصوص عندما تكوف ادلادة ادلشهر عنها مهمة للمتلقي لكن تقدـ يف شكل سخيف. 

، مػػن خػػالؿ وؽليػػل إليػػو وإىل شػػيء يهمػػ فيػػو ادلتلقػػي شػػدُ انتبػػاه موجػػو ومركػػز يُ وىػػو االنتبػػاه التلقػػائي 
بػل  ،يف سػبيلو جهػدا تلقػيوىو انتباه ال يبػذؿ ادلطرؽ سبييز الشكل عن زليطو، عن اذلدؼ قدرتو على انتقاء 
 شباؾ ادلرمى. صوبكرة القدـ ي دلشهد تسديد  مثل تتبع متلق، عناءدوف  ؽلضي سهال طيعا

يو يف السينما عموما دلا فيو من إرادة ادلتلقي يف ادلتابعة واالستمرار ىذا النوع من االنتباه مرغوب ف 
ؽلكن أف يتطور ىذا النوع ليكوف " انتباه اتقائي متنقل "بُت ىدؼ وآخر كالذي الطوعي يف التلقي، و 

 اإلثارة عنصر طغيافإذ أف  األعلية واالنتباه بُت ىدفُت يف نفس اإلطار السينمائي. ػلدث عند انتقاؿ
 .فيلمستمرار يف تلقي اللالويشده أكثر  ادلتلقي انتباه ىو ما يغذي ادلرافقة العناصر باقي على اميالد

                                                           

   )بتصرؼ( .97، ص ف، ـ علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ،  1

رسالة  المرحلة االبتدائية ،والقلق لدى طالب  اإلساءة البدنية في الطفولة وعالقتها بالعمليات المعرفيةظافر الشامي القحطاٍل،   2
   )بتصرؼ( .52ص ، 2010دكتوراه يف علم النفس، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ، السعودية ،

   )بتصرؼ( .6ص ـ س ،،  االنتباهريس،  فرحاف دأضبجاسم و  عبد اهلل رفعت 3
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وذلك ، يف ظروفو االعتيادية ويف حاالت االسًتخاء العاـ  ادلوزع االنتباه االعتيادي ادلتلقيؽلارس و 
 مثل مشاىدة لقطة عادية 1عندما تكوف ادلثَتات منتظمة ليس فيها متغَت أو جديد ينجذب إليو ادلتلقي،

نفس  تلقييوزع ادلف ،غلهد عقل ادلتلقي يف االنتباه إليو شليزمثَت فيها وال يوجد  من فيلم ما تتميز بالروتُت
ومتقاربة لتعادؿ أعليتها أو لصعوبة ادلتلقي يف انتقائو  متزامنة بُت عدة مثَتات ؛انتباىو على ضلو منتظمشدة 

إال انو رغم أف وجوده من حُت آلخر يف الفيلم السينمائي أمر عادي، االنتباه األىم منها، وىذا النوع من 
 ا.َت غَت مرغوب فيو باستمرار على طوؿ الفيلم كونو يضعفو كث

 ويعد ىذا ، مثَتأمر ما ػلدث على ضلو استباقي عندما يتوقع الشخص حدوث  االنتباه التوقعي
 مثل انتظار  2ار االستجابة ويوجو انتباىو إىل مثَت متوقع،النوع من االنتباه إراديا، حيث أف ادلتلقي ؼلت

دلا فيو  ،دخوؿ شخص بعد فتح الباب، مثل ىذا االنتباه مرغوب فيو جدا يف أفالـ التشويق وأفالـ الرعب
تنسجم مع  متعددةتوقعات بربط احلدث حُت على اخلصوص  ،من شد لالنتباه وتشويق ادلتلقي درامياً 

  أفكاره ادلبنية على عنصر الغموض وادلفاجأة .سياؽ الفيلم وتعزز 

 

 أىمية االنتباه:    6-4
اؾ والتفكَت والتذكر، وحضور الذات يف تكمن أعلية االنتباه يف كونو متطلب رئيسي لعملية اإلدر 

منشط إنساٍل يكاد يكوف ىذا التلقي  بوصفوالتلفزيونية  ة، ويف تلقي الصورة السينمائيمًة أنشطة احلياة عا
إدراؾ ما يتم تلقيو من أحداث وصور متالحقة لفهم مضامينها، فبانتفاء و ومي، يستلـز قدر ما من االنتباه ي

نتباه ودوره يف اشتغل الفالسفة منذ القدـ على عامل اال الواعي.  االنتباه ينتفي معو اإلدراؾ والتلقي
حُت يستثار دبنبو خارجي بصري اإلنساف يعمل على ضلو آيل "  يرى أف ديكارت ، فكافالتحصيل ادلعريف

عقل  "3*لوؾكما شبو الفيلسوؼ االصلليزي " أو صويت أو غَت ذلك، فتكوف حواسو مدخل إىل الدماغ، 

                                                           

   )بتصرؼ( .52، ص  سـ ، ت المعرفيةاإلساءة البدنية في الطفولة وعالقتها بالعملياالشامي القحطاٍل،  ظافر 1

   )بتصرؼ( .52ـ ف ، ص  ، اإلساءة البدنية في الطفولة وعالقتها بالعمليات المعرفيةظافر الشامي القحطاٍل،   2 
 حىت العلمي، التجريب ومارس الطب دراس ، إصلليزي سياسي ومفكر ذبرييب فيلسوؼ  John Locke  9201 - 9917  لوؾ جوف * 3

 https://en.wikipedia.org ادلصدر : .( لوؾ دكتور) مباس عرؼ

https://en.wikipedia.org/
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اإلنساف بالصفحة البيضاء اليت تكتب عليها اآلثار احلسية للمنبهات ادلنتقاة من بُت رلموع ادلنبهات 
 " رورة االنتباه يف عملية ادلعرفة عموما،ض "من جهتو على 1 *بيركليكما يؤكد  " اخلارجية،

عقل اإلنساف بالصلصاؿ الذي تنقش عليو اخلربات ادلختلفة إثر التفاعل احلسي  "2 ** يبنسر وشبِ ويُ  
" ادلباشر مع سلتلف ادلنبهات.

3 

 

 سعة االنتباه: - 6-5
يف  من مثَت كثرأ إىلف يوزع انتباىو أ ودودة، حيث ال ؽلكنزل لفرداسعة انتباه  " أفيرى جيمس 

نظر إىل االنتباه على يُ ف 4 " .لمتلقياعتياديا بالنسبة ل أولوفا أم ادلثَتات حدأيف حالة كوف  إالالوقت نفسو 
نفس يف تنفيذ أكثر من مهمة يف  وال ؽلكن تشتيت طاقة وسعة زلدودة دلهمة زلددة يف وقت زلددنو أ

ادلهمات  وإعلاؿ األىمهمة ادلاالنتباه وتركيزه على غالبا ما يتم توجيو ، وألف تلك السعة زلدودة الوقت
  5ويتضح ىذا يف كثَت من األمثلة ادلتعلقة بالسلوؾ اجلماعي والفردي على حد سواء. األخرى،

 ، يف حلظة ذباوز خطرد مامنهم إىل حعن وعي وعلى سبيل ادلثاؿ قد يتوقف حديث ركاب سيارة صباعية 
م على عدـ تشتيت انتباه السائق من جهة، وكذا تركيز انتباىهم على ما ، حرصا منهقيادة السيارةأثناء  ما

 ػلدث الستيعاب ادلوقف وفور ذباوز اخلطر ينطلق احلديث مرة أخرى .
 
 
 

                                                           
 .  أصلليكانيا وأسقفا إيرلنديًا-بريطانيًا فيلسوفًا كاف  George Berkeley 9211-9991 بيركلي جورج  *  1

 pedia.orghttps://en.wiki ادلصدر :

 رؤية فيو قدـ الذي" الدولة ضد الرجل"  كتاب مؤلف بريطاٍل فيلسوؼ ىو   Herbert Spencer 1903 -1820 يبنسر ىربرت ** 2
 https://ar.wikipedia.org/wiki/  21/11/2118. ادلصدر :  ليرباليتها يف متطرفة فلسفية

 .95، صس، ـ ، علم النفس المعرفيفع النصَت الزغوؿ وعماد عبد الرحيم الزغوؿرا  3

 .96، صف، ـ ، علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد عبد الرحيم الزغوؿ 4

   )بتصرؼ( .40ص  ـ س، ، التفكير السريع والبطيءدانيل كاظلاف،  5

https://en.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 :أبعاد االنتباه   -6-6
( الذي يٌوضح عما إذا كاف االنتباه واسعا أو ضيقا، ودبعٌت اتساع االنتباهلالنتباه بعداف أوذلما )

ىل كمية ادلعلومات ادلثَتة اليت ينبغي على ادلتلقي االنتباه ذلا حلظة التلقي، أو عدد ادلثَتات آخر يشَت إ
الواجب على ادلتلقي أف ينتبو إليها يف كل ذبربة تلقي معينة، وؼلتلف ذلك العدد أو الكم حسب استعداد 

فهو أما البعد الثاٍل   1ُت .ومهارة كل متلقي، وسعة اجملاؿ اإلدراكي الذي ػلاوؿ التعامل معو يف وقت مع
وىو بدوره ينقسم إىل نوعُت، قد يشَت إىل مركز انتباه موجو إىل الذات ادلتلقي، أي  ( اذباه االنتباه) 

وادلواقف اخلارجية أو  ضلو ادلثَتاتدود يف أفكاره وشعوره، أو قد يكوف موجو احملداخلي ضلو ادلتلقي نفسو و 
تلف ذلك حسب طبيعة ادلثَت ادلتعامل معو وشدتو والبيئة احلاضنة لو وؼل 2ما يف البيئة احمليطة. أحداث

 وقدرة ادلتلقي على توجيو انتباىو. 
 

 االنتباه البصري:   -6-7
االنتباه البصري ىو فعل الًتكيز الواعي للجهد العقلي، الذي يبذؿ من أجل العثور على مثَت  

ى، بغرض إدراؾ موضوع ما انطالقا من حالتو بصري واحد أو أكثر من بُت ادلثَتات البصرية األخر 
الًتكيز والذي يستدعي  رلاؿ الرؤيةما ىو مهم يف يقرر العقل البشري  االنتباه البصري وخالؿالبصرية، 

، باعتباره يف الدرجة الثانية من االىتماـ يف حلظة وضعو يف اخللفيةأو إعلالو وما ىو غَت مهم فيتم عليو، 
 معينة وعند وضع معُت.

 

 :عالقة االنتباه باإلدراؾ - 6-8
معػػاً علػػا و  ،األسػػاس الػػذي تقػػـو عليػػو سػػائر العمليػػات العقليػػة األخػػرى معػػاً  يؤلفػػاف االنتبػػاه واإلدراؾ

 من حيثيسبق االنتباه عملية اإلدراؾ معها، و اخلطوة األوىل يف اتصاؿ الفرد ببيئتو وتكيفو يشكالف 

                                                           

    )بتصرؼ( .178ص ،1، ط 2002، مكتبة األصللو ادلصرية ، القاىرة  فسيولوجيالمرجع في علم النفس ال، وآخروفمصطفى حسُت باىي  1

   )بتصرؼ( 154، ص 2015 عماف، دار اخلليج للنشر والتوزيع، علم النفس الرياضيعبد الستار جبار الضمد،  2
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نوعػػاً مػػن التهيػػؤ يعتػػرب االنتبػػاه إذ أف  ،كليػػاً أو جزئيػػاً أف يكػػن    مػػا ػلػػدد كيفيػػة حدوثػػوالًتتيػػب الػػزمٍت، كمػػا  
متلقػػي ف ،كػػوا در تم إضلػػو الشػػيء الػػذي ينتبػػو إليػػو لكػػي يػػ ادلوجػػو للمتلقػػيسػػتعداد واال ،الػػذىٍت لػػإلدراؾ احلسػػي

ابعػة تيكػوف مهيػأ دلمثال إذا كاف يتبع بعينػو مثػَت بصػري مػا؛ داخػل إطػار الصػورة السػينمائية  الفيلم السينمائي
 . منبو آخر مهما كافإىل عنو  نظره يصرؼ الذلك ادلثَت و 
 

 : اإلدراؾ   -7
من حىت ، بل فحسب مسألة اإلدراؾ الفٍت على جانب كبَت من األعلية، ليس من الناحية النظرية تقع

 قارئال فعالية الفن وثقافة اإلدراؾ، وتأىيل تزيد منالعملية التطبيقية، هبدؼ صياغة طرؽ وأساليب  الناحية
 للتعامل مع كل ما ىو فٍت .ادلستقِبل  يف ستمعوادل شاىدوادل

1
 

ىو اإلحساس بوجود األشياء اخلارجية وعالقاهتا فيما بينها، والقدرة على   perceptionفاإلدراؾ احلسي
ت سبييز الشيء احملسوس من بُت األشياء األخرى وتعريفو باالسم أو باإلشارة، وعلى التمييز أيضا بُت الذا

 العربعملية فهم الشيء وىو يشابو من معٌت اإلدراؾ عند  "ىو *ديكارتادلدركة والشيء ادلدرؾ وعند 
"  الذي يعٍت فهم الشيء واستيعابو .

  يف اصطناع اإلدراؾ احلسي اجلمايل ُتويعود الفضل " للشكالني  2
3.كونو غاية يف حد ذاتو عندىم"

 

 

 مفهـو اإلدراؾ : 7-1
يف قالب ترفيهي متكوف يف  أيديولوجيتو ولمو إىل طرح أفكاره يائي من خالؿ فيسعى كل سلرج سينم

مادتو األصلية من الصورة والصوت، وكل لقطة سينمائية منو ربمل فكرة ما يطمح سلرجها إىل تبليغها على 

                                                           

اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق  نزار عيوف السود، منشورات ت:، عملية اإلبداع واإلدراؾ الفني مقاربة تكاملية ،بوريس ميالخ 1
   )بتصرؼ( .236ص  ،2014

 من وكثَت ،"احلديثة الفلسفة أب"بػ يلقب فرنسي، فيزيائي رياضي فيلسوؼ Francine Descartes 9910 -9119 ديكارت رينيو* 
   /https://ar.wikipedia.org/wikiادلصدر :  .ألطروحاتو انعكاسات ىي بعده، جاءت اليت الغربية الفلسفية األطروحات

 .19ص  ،2004، دار اجلنوب للنشر، تونس معجم المصطلحات والشواىد المعجميةجالؿ الدين سعيد،  2
 .102ص ، ،2000القاىرة  ، 1ط،  ةمقدمة نقدية ، ت: عز الدين إمساعيل، ادلكتبة األكادؽلي -نظرية التلقيروبرت ىولب،   3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ُت إىل كل ادلتلق وجو لتعزز معٌت الفيلم ككل، ومن ادلعلـو أف تلك األفكار وادلعلومات ال تصل أحسن
بنفس الدرجة ونفس اإلدراؾ. فكل متلقي يفهم ما يشاىده بطريقة سلتلفة عن بقية الناس، ويعود ذلك 
الختالؼ اخلربات السابقة وطرؽ معاجلة ادلعلومة اخلاصة بكل متلقي، إف وظيفة اإلدراؾ ىي فهم تلك 

هبا، من خالؿ عمليات  اً خاص اً معنادلعلومات احلسية ادلثَتة اليت مت استقباذلا بعد االنتباه إليها، وإعطائها 
وكل ىذا بغرض ذبميع االنطباعات  1 التفسَت والًتميز والتحليل والتخزين واالستجابة اخلارجية عند احلاجة.

احلسية ادلختلفة عن العامل اخلارجي وتفسَتىا وتنظيمها يف سبثيالت عقلية معينة ُيستفاد منها حلظتها 
ت معرفية زبزف يف الذاكرة، تشكل الحقا نقطة مرجعية للسلوؾ أو النشاط بالدرجة األوىل، كما تعترب خربا

  2ادلعريف اليومي بالرجوع إليها كلما تطلب األمر ذلك؛ أثناء أي عملية للتفاعل مع العامل اخلارجي.
 

  تعريف اإلدراؾ :    7-2
ن طريق احلواس، وفهم ما حولنا من األشياء ع باإلدراؾ ىو العملية اليت يتم هبا استيعا     

*راجحو يعرفو 
بأنو عملية تػأويل اإلحساسات تأوياًل، يزود ادلتلقي دبعلومات عامة عن األشياء يف عادلو 3

خالذلا التعرؼ على ادلثَتات  اليت يتم منالعملية "  وبأن اإلدراؾ ** ستيرنبرغكما يعرؼ  4اخلارجي، 
حسب  ". تفسَت ادلعلومات اليت تصل إىل الدماغ زلاولة " وىو  ." القادمة من احلواس وتنظيمها وفهمها

                                                           

1   ،  ،3، ط 2012األردف ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع عماف، بين النظرية و التطبيق علم النفس المعرفيعدناف يوسف العتـو
   )بتصرؼ( .101ص  

   )بتصرؼ( .111، ص  س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ،  2

  ادلصدر :  .األسكندرية جامعة اآلداب، بكلية النفس علم أستاذ ،دكتور مصري 1980 -1908 راجح عزت ضبدأ  * 3

https://www.goodreads.com  19/11/2018 
   )بتصرؼ( .179ص  ـ س ، ، في علم النفس الفسيولوجي المرجع،  مصطفى حسُت باىي 4

 األمريكية اجلامعة من النفس علم قسم يف والًتبية النفس علم يف أستاذ  Robert Jeffrey Sternberg 1949 ستيرنبرغ جيفري روبرت **
 لعلم األمريكية للجمعية السابق الرئيس، تافتس جامعة يف والعلـو الفنوف عميد، وشغل منصب أوكالىوما والية جامعةو  كنتيكت ييل جامعة
 https://en.wikipedia.org/wiki    :      19/11/2118      ادلصدر : .النفس

https://www.goodreads.com/
https://www.goodreads.com/
https://en.wikipedia.org/wiki
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1*أندرسن تعريف
من  على تنظيم وتفسَت ادلعلومات القادمةي عملية معرفية تنطو ومنو فاإلدراؾ ىو  2

 .الوجدانية للفرد احلواس إىل الدماغ وفقا للمعرفة واخلربات السابقة واحلالة
 

 مفهـو اإلدراؾ البصري :    7-3   

الدماغ عن العامل اخلارجي إىل دلتعددة إىل أف غالبية ادلعلومات اليت تصل تشَت الدراسات ا
مصدرىا البصر، حيث يشكل اإلدراؾ البصري اجلزء األكرب من ادلعلومات يف عملية اإلدراؾ اليت ؽلارسها 

حاسة البصر، كإحدى منافذ اإلدراؾ عند اإلنساف، هبا يدرؾ شكل  وتعتمد تلك العملية على 3الفرد.
رئي وحجمو ولونو ووضعو، وكل صفاتو البصرية ادلنعكسة على شبكية العُت، حيث تًتؾ أثرىا على ادل

اجلهاز العصيب ادلركزي، األمر الذي ػُليل إىل تفسَت ماىية ذلك الشيء وإدراكو بصرياً، واإلدراؾ البصري 
 يو بصريا.عملية معقدة سبر دبراحل متالحقة للوصوؿ إىل بناء ادلعٍت ادلناسب دلا مت تلق

 

 تعريف اإلدراؾ البصري :    7-4
 4 **ىالخولحسب 

مع العامل اخلارجي بطريقػة بػصرية  تلقيادل طريقة تعامل ىواإلدراؾ البصري  "
*** الزيات أما عند  ." دؼ التفسَت والتعرؼ على ادلثَتات اخلارجيةهب

عملية ىو  " ؾ البصريادر اإلف5
  6."خاصة  ودالالتعاٍل م ىااءتأويل وتفسَت ادلثَتات البصرية وإعط

                                                           

 الكمبيوتر وعلـو النفس علم أستاذ. كندا يف ولد أمريكي نفساٍل طبيب  John Robert Anderson 1947 أندرسن روبرت جوف* 1
 https://en.wikipedia.orgادلصدر :  .ميلوف كارنيجي جبامعة

2  ،  .102، ص  س، ـ علم النفس المعرفي عدناف يوسف العتـو

3  ،    )بتصرؼ(.  108ص  ـ ف ،، علم النفس المعرفي عدناف يوسف العتـو

4
 ة.اجلامع يف التدريس ةىيئ مصري ، استاذ علم النفس الًتبوي، الفلسفة والًتبية ، عضودكتور  ،الخولى محمد هشام**  

 https://eg.linkedin.com/inالمصدر : 
5
 .ادلنصورة جامعة - الًتبية كلية - الًتبوى النفس علم قسمدكتور مصري استاذ ب ،الزيات مصطفى فتحي *** 

 upc.mans.edu.eghttp://eالمصدر : 

باتنػػة   ،جامعػػػة احلػػػاج خلضػػػر، ادلعريف اجستَت يف علػػم النفسمرسالة ، اإلدراؾ البصري لألشكاؿ لدى المعوقين عقليا ، حسينة طػاع ااهلل 6
 39،  ص  2008

https://en.wikipedia.org/
https://eg.linkedin.com/in
http://eupc.mans.edu.eg/
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عرب  ،قدرة ادلرء على تنظيم التنبيهات احلسية الواردة إليو  "على أنو  1* الصبوةمحمود ويعرفو 
اإلدراؾ البصري ومنو ف 2 "جيد.بشكل  يف إطار اخلربات السابقة والتعرؼ عليها ،حاسة البصر ومعاجلتها

 ها.ربديد معانيو  دلعلومات البصريةا العمليات ادلعرفية يف معاجلة وذبهيز ىو أىم

 

  نظرية جشتالت :   7-5
وكل نظرية منها ترى  ادلفسرة لو، نظرياتحاوؿ الكثَت من العلماء فهم اإلدراؾ البصري ووضع ال

العمل اإلدراكي البصري من زاوية خاصة، وفق رلاؿ البحث الذي تنتمي إليو، وأبرز من حبث يف اإلدراؾ 
على معظم  "الكل أكرب من رلموع األجزاء   "ف األدلاف الذين سيطر شعارىم البصري ىم اجلشتالتيو 

كالًتكيبُت الذين كانوا يناقضوهنم ويروف أف احلادث النفسي يتكوف  التفسَتات اليت أرادت فهم اإلدراؾ.
من خربات حسية منفصلة، مثل تفسَتىم لتجربة تذوؽ شراب الليموف على أنو، رلموع عقلي دلتحسسات 

صلة للمرارة واحلالوة والرطوبة والربودة، وىذا ما ترفضو نظرية اجلشتالت اليت تأكد على أف ذبربة تذوؽ منف
الليموف، تقدـ خربة مباشرة وإدراؾ فوري دلذاؽ متكامل، وال رلاؿ فيو ألي إحساس منفصل من العناصر 

، كوىلر مع كل من فيرتهايمرٍل اليت وضع أسسها األدلا اجلشتالتنظرية  تعترب4 3.الليموف ادلكونة لشراب

 البصريعموما واإلدراؾ اىتمت باإلدراؾ و  ،مطلع القرف العشرين ظهرتاليت  اتمن ابرز النظري **،كوفكا
تنطلق ىذه ادلدرسة يف فهما لإلدراؾ و دراؾ معٌت الكل على مستوى أجزائو أو عناصره، إبعلى اخلصوص 

حيث إف صيغة أو صفة الكل تؤثر  5.كونة لذات الكلادلمن مبدأ أف الكل ىو أىم من رلموع العناصر 
يف طريقة إدراؾ األشياء من خالؿ ذبميع ادلعطيات يف شكل أو صورة جامعة، اعتمادًا على خصائص 

                                                           
1
 ادلساعد نيكياإلكلي النفس علم أستاذ ، مصري دكتور ،الصبػػوة زلمػػػود أضبػػػد صليػػب زلمػػد كتػػورد * 
 http://www.ektab.comالمصدر:  

 .106ص ،  ، ـ س أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين ،خدغلة بن فليس 2
   )بتصرؼ( . 293ص دار الفكر العريب بَتوت لبناف، ، حقوؿ علم النفس الفيزيولوجي زيعور، زلمد 3

 نفس لعلم الثالثة ادلؤسسُت أحد وكاف رلري، أسًتايل نفسي عامل Max Wertheimer 9111 -9990 فيرتهايمر ماكس ** 4
  .Wolfgang Köhler  كوىلر ولفجانج Kurt Koffka كوفكا كَتت جانب إلى اجلشطالت

 dia.com/max_wertheimer/https://3rabpe:  ادلصدر

   )بتصرؼ( .125، ص  سـ  علم النفس المعرفي،رافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ،  5

http://www.ektab.com/
https://3rabpedia.com/max_wertheimer/
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 الذاكرة ىي لتتااجلشنظرية وحسب األشياء نفسها اليت تدفع الفرد إىل ذبميعها معا بغرض استيعاهبا. 
إلدراؾ؛ من خالؿ تذكر ادلثَتات أو وتسجيلها، واإلدراؾ ال ػلدث زلور أساسي من دوهنا ال ػلدث ا

بطريقة مباشرة بل ربكمو آليات وعوامل ومبادئ أطلق عليها اجلشتالتيوف، مبادئ التنظيم اإلدراكي والذي 
  1من خاللو يتمكن ادلتلقي من فهم األشياء وسبييزىا عن بعض.

 

 العوامل المؤثرة في اإلدراؾ البصري:  7-6
إلدراؾ كوظيفة إنسانية مثلو مثل االنتباه، يتأثر بعوامل متعددة منها ما يرجع للمثَت احلسي ومنها ا 

ما يرجع للمتلقي نفسو، واجلدير بالذكر أف رلموع العوامل ادلؤثرة يف اإلدراؾ تعمل بشكل متضامن وغَت 
 2منفصل كوهنا منظومة واحدة بالنسبة لعملية اإلدراؾ .

 

 الخارجية المؤثرة في اإلدراؾ البصري :العوامل      7-7
وىي ما يتعلق دبوضوعات العامل اخلارجي وما ؼلص ادلثَتات نفسها وعناصر ادلوقف اإلدراكي  

مبدأ الشكل او وذلا عامل البناء اإلدراكي وأ بعيدا عن ادلتلقي وميولو واذباه تفكَته أو قدرتو على اإلدراؾ.
وىذا ادلستوى من  3أبسط األشكاؿ ادلتاحة أمامو للتلقي، قي إىل إدراؾىذا ادلبدأ ؽليل ادلتلوفق و  البسيط

فاصلة عند ادلتلقي وقد يوظف سينمائيا يف اللحظات ال ابصري اوال يولد توتر  اعقلي ااإلدراؾ ال يتطلب جهد
  .وليةَته للحظة اجلهيدة ادلضألمر مهم للمحافظة على انتباه ادلتلقي وربللعقل، وىذا ا تُتبُت حلظتُت جهيد

ؽليل ادلتلقي فيو إىل إدراؾ كل ما يقع  4*لمر با ىاريىذا ادلبدأ الذي اقًتحو  ،يلي ذلك عامل التجميع
 5شًتؾ .ادل ضمن حدود اجملاؿ

                                                           

   )بتصرؼ( .125، ص  ف ، ـ علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ ،  1

2  ،    )بتصرؼ( .112ص س، ، ـ  علم النفس المعرفي المظرية والتطبيقعدناف يوسف العتمـو

 .34، ص س، ـ  الثقافة البصرية والتعلم البصري  الجمعية األمريكية الدولية للثقافة البصريةفرانسيس دواير وديفيد مايك مور،  3
  /https://ar.wikipedia.org/wikiادلصدر : .كالغاري يف ولد كندا، من مصور Harry Palmer 1930 لمر با ىاري*   4

   )بتصرؼ( .301ص ـ س ، ، حقوؿ علم النفس الفيزيولوجي زيعور، مدزل 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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وفق مبدأ التجميع يتم جبمع العناصر البصرية القريبة من بعضها البعض يف  بينما عامل التقارب
ربمل نفس ادلعٌت والداللة. وىذا يعٍت أف األشياء ادلتقاربة يف شكل واحد و إدراكها على أهنا جسم واحد و 

ومن السهل يف التشكيل البصري السينمائي تقريب   1يسهل إدراكها كصيغة متكاملة ، ادلكاف والزماف
 األشياء ادلراد ربط الصلة بينها، ليتم إدراكها يف ذبميع واحد لو داللتو الدرامية.

ادلتشاهبة، أكثر من غَتىا من العناصر  إدراؾ العناصر البصرية فيو من السهلف التشابو عاملأما 
ادلتباينة وقد تكوف صفة التشابو يف اللوف أو الشكل أو اإليقاع أو احلجم أو الًتكيب أو الشدة أو االذباه 

 يف الصورة السينمائية ؽلكن استغالؿ صفة التشابو لربط العناصر البصرية مع بعضها البعض 2أو السرعة. 
  .لغرض درامي معُت

وادلتصل برابط ما؛ ػلفز على إدراؾ تلك العناصر النمط ادلستمر  االتصاؿ ويعٍت وىناؾ عامل
ؽلكن لعناصر بصرية متمثلة يف شخصيات  مثال    3. يف صيغة واحدة ادلتصلة وربطها دبعٌت جامع للكل

ة إدراكية ذات إرسالية داللية غلعل منها صيغ ،منتظم ماالشاشة كجنود مثال يف تشكيل  متتابعة على
واحدة مع مالحظة ضرورة تباين احلركة إىل حد ما من حُت آلخر، ذبنبًا للرتابة والتكرار وربقيقًا دلستوى 

األشكاؿ ادلغلقة وادلكتملة أو فيو ؾ فيدر  عامل اإلغالؽ بينما .بُت كل عناصر العرض ،ُّت ب إدراكي كلي
نظاـ اإلدراؾ يستسيغ األشكاؿ ادلكتملة  فوأل ،الناقصةتوحة أو ادلفشبو ادلغلقة أفضل من إدراؾ األشكاؿ 

تلقي صورة غَت مكتملة فمثال عند  4فهو يقـو بسد الثغرات وإكماؿ النقص يف األشكاؿ غَت ادلكتملة.
.يقـو جهاز اإلدراؾ جبرب النقص وسد الثغرات للبلوغ بالشكل  ىذا ادلبدأ من   1-5الشكل أ  5إىل معٌت مفهـو

اتقاء السهو أثناء بو يتم ادلستمر و  لياقتو وحضوره الفكر واحملافظة على دراؾ البصري يساعد على تنشيطاإل

                                                           

   )بتصرؼ( .183ص  ـ س ، ، في علم النفس الفسيولوجي المرجع،  مصطفى حسُت باىي 1

   )بتصرؼ( . 182، ص  سـ ،  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ ،    2

، رللة نابو للفنوف والثقافة واحلوار، تطبيقات القوانين اإلدراكية لنظرية الجشتالت في العرض الدرامي الراقصأضبد زلمد عبد االمَت،  3
   )بتصرؼ( .228ص 3العدد      جامعة بابل العراؽ 

   )بتصرؼ( .129، ص  س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ ،  4

   )بتصرؼ( . 121ص ،  س، ـ  أنماط السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين ،خدغلة بن فليس 5



 إدراؾ المرئي    -الفصل األوؿ          التوتر البصري في اللقطة السينمائية                          
  

45 
 

على أهنا    2-5الشكل أ وعلى سبيل ادلثاؿ منذ القدـ كاف االغريق يدركوف اجملموعات النجمية  التلقي.
 .وريطها ببعض هاعن طريق زبيلكائنات خرافية 

 

 

   1-5الشكل أ 

 
  اإلغالؽملء الفراغ و اإلدراؾ  حسب مبدأ              2-5: أ  الشكل
   .106ص -36، ـ س ، ص الثقافة البصرية والتعلم البصري وديفيد مايك مور،  فرانسيس دواير

فيميل ادلتلقي فيو إىل إدراؾ ادلوقف كوحدة من ادلثَتات ادلنتظمة وادلستمرة  بينما عامل االستمرارية
عة غَت منتظمة أو متقطعة، وتنمو ىذه القدرة مع العمر لتصل إىل ذروهتا يف ادلراىقة أكثر من كونو رلمو 

  1ومن مث تأخذ يف الًتاجع كل ما طاؿ العمر.

                                                           

   )بتصرؼ( .301، ص ـ س، حقوؿ علم النفس الفيزيولوجي ،زيعور زلمد 1
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فيتجلى أثناء عملية اإلدراؾ اليت يتعرض ادلتلقي فيها إىل صبلة من أما عامل سبيز ادلثَت عن اخللفية 
بصري للمثَت األساس، الذي من ادلفروض أف يكوف جاذب  ادلثَتات البصرية، واليت تشكل خلفية وسياؽ

لالنتباه، فتسهم تلك اخللفية يف فهمو وإعطاء ادلثَت ادلعٌت ادلناسب يف حلظة التلقي، ويف بعض احلاالت ال 
 واإلدراؾ.  تكوف العالقة بينة بُت الشكل وخلفيتو شلا يعيق عملية االنتباه

بصري وفكري أكرب لتبياف الشكل عن خلفيتو، وعادة ىنا يتم شحن التوتر البصري ببذؿ جهد 
ما يركز ادلتلقي على مثَت بصري ما يعتربه مبدئيا ىدفو ويقلل من أعلية بقية ادلثَتات البصرية بوضعها يف 
اخللفية، وػلاوؿ إغلاد العنصر األساس لينتقل إليو. فقد يتغَت إدراؾ ادلتلقي للمثَت واخللفية يف ضوء إعادة 

 ادلرئي مرة أخرى، يتضح ذلك يف ادلثاؿ التايل" غالب الناس ينتبهوف من الوىلة األوىل لشكل الًتكيز يف
 6الشكل أ 1.ادلزىرية والحقا ؽلكن تبياف وجهُت متقابلُت 

 

 

  
  

 مبدأ تمييز الشكل عن الخلفية:   6الشكل أ        
 126، ـ ت ذ ص علم النفس المعرفي، رافع النصَت الزغوؿ      

 

                                                           

   )بتصرؼ( .126، ص س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ،  1
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  العوامل الذاتية المؤثرة في اإلدراؾ البصري:     7-8
تلك العوامل اليت تتعلق بادلتلقي من استعداد وفاعلية ذباه اإلدراؾ مهما كاف نوع ادلثَت  ىي

وفاعلية  التجارب السابقةادلبنية على سجل  ؛عامل اخلربة والعوامل اخلارجية  وؽلكننا اف نذكر منها ما يلي.
تلقي ذبارب عِهد فيها مثَت ما واستطاع تذكره، زادت قدرتو على التعامل مع تلقي الذاكرة، فكلما كاف للم

 1وربليل معلوماتو وفهمها. نفس ادلثَت

يف عملية اإلدراؾ، دلا  اً مهم اً يلعب الدافع النفسي فيو، دور الذي  ؛االستعداد النفسيوىناؾ عامل 
ال حالة الفرح قطعًا ال يتكافأ فيها اإلدراؾ مع حالة للحالة النفسية وادلزاجية من بالغ األثر يف التلقي، فمث

ة مت فيها عرض على ثالثة من ادلفحوصُت؛ ست صور اإلكلينيكياخلوؼ، وىذا مت التوصل إليو يف ذبربة 
متعددة التأويل، ولعزذلم عن زليطهم مت تنوؽلهم مغناطيسياً، وتوفَت حاالت مزاجية نفسية سلتلفة لكل 

     2أف تأويلهم كل صورة كاف مسايراً للحالة النفسية لكل فرد . مفحوص، وكانت النتيجة

، الذي الفكري االستعداديعد التهيؤ الفكري لتوقع ادلثَت عامل مهم يف توجيو اإلدراؾ ويشار إليو بػ
ساف فاإلن  3التوقعات دبثابة دفة القيادة للبٌت العقلية ادلشًتكة يف ربقيق فهم ادلثَت ادلتعامل معو،فيو تصبح 

يتأثر اإلدراؾ دبيل ادلتلقي للنزعات ومن جهة أخرى كما يتوقعها أف تكوف.  بطبعو ؽليل إىل إدراؾ األشياء
، فصاحب القيم ادلادية مثال، ؽليل إىل التفكَت وربليل وتقييم كل ما يتلقاه من ةالشخصية واإليديولوجي

   4مثَتات وفق معادلة الربح واخلسارة أو وفق معايَت مادية حبتة.

 

 سرعة اإلدراؾ البصري :  7-9
، وسبر ىذه اإلدراؾ البصري ىي سرعة إغلاد األشكاؿ، وإجراء ادلقارنات اليت تتضمنها عملية

 وفيو تعاجل ادلعلومات  Shallow Levelادلعاجلة دبستويُت يطلق على األوؿ ادلستوى السطحي أو الضحل

                                                           

، عدناف يوسف العت 1    )بتصرؼ( .116 ص، ـ س ،  علم النفس المعرفي المظرية والتطبيقمـو

   )بتصرؼ( .303ص ـ س، ، حقوؿ علم النفس الفيزيولوجي ،زيعور زلمد 2

   )بتصرؼ( .182ص ـ س ، ، في علم النفس الفسيولوجي المرجع،  مصطفى حسُت باىي  3

4   ،    )بتصرؼ( .118ص ، ـ س ،  لتطبيقعلم النفس المعرفي المظرية واعدناف يوسف العتمـو
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  Deeper Levelوا عليها ادلثَت، و يليو ادلستوى العميق وفقا لبعدىا الفيزيولوجي أي الشكل والصفة اليت يبد
 وفيو تتم معاجلة ادلعٍت ادلًتتب عن ادلثَت وسط ادلعاٍل   Semantic Levelأو ما يسمى بادلستوى السيمانيت

 1األقرب منو يف الذاكرة مع كل التصورات الذىنية واخلربات السابقة اليت ترتبط بذات ادلعٌت.
 

 اؾ المثير البصري:عناصر إدر    7-10

 و، وحجم وولون تووحرك توووضعي وشكلكأبعاده الفيزيولوجية   انطالقا من البصرييدرؾ ادلتلقي ادلثَت  
 تميو الشكل، من حيث  اعن غَتىؼ ادلثَتات البصرية ختالا اإلدراؾ البصري ىويف د عليو تموأوؿ ما يع

 ى شكلو الذيعل التعرؼ مث يف زليطو، ثَتادل ديدورب البصري البحث مرحلة خالؿ من الشكلىذا  إدراؾ
عن  هيز وال تشخيصو وال سبال ؽلكن رؤية ادلثَت  ىذه احلواؼ ، ومن دوفبو ةيطاحمليتحدد باحلواؼ اخلارجية 

مكوف من ثالثة من حولنا عامل فاليلي إدراؾ الشكل التعرؼ على احلجم،  من ادلثَتات ادلتزامنة معو. غَت
 امتدادؽلثل الطوؿ وىذه األبعاد ىي من تكوف احلجم، و  والعرض، والعمق، الطوؿ، :أبعاد أساسية ىي

عندما ف ،أماما وخلفا امتداداه ؽلينا ويسارا، والعمق ىو امتدادهأعلى وأسفل، أما العرض فهو ادلثَت سم ج
ياء ادلرئية صورا ثنائية األبعاد لألشالبصرية الشبكية  كوف علىتت ،ػػها البصرية من ادلشهدتتلقى العيػن مدخل

ولكن  ،الطوؿ والعرض مشكلة منالبصرية إال بطريقة ثنائية األبعاد  ألف العُت ال تستطيع تشفَت ادلعلومات
والضوء  ادلقارنة بُت ادلثَتات البصرية والظل  عن طريقمن خالؿ التفسَت الدقيق للمعطيات البصرية 

وبالتايل نرى األشياء يف صور ، على العمقإىل التعرؼ والوضوح وعدمو وغَت ذلك يتوصل اجلهاز البصري 
 ثالثية األبعاد .

 العمق اذباه يف البصري ادلثَت وموقع ادلتلقي بُت تقع اليت بادلسافة عكسيا ارتباطا األحجاـ إدراؾ يرتبطو 
 حبجم تتعلق اليت البصرية ادلعلومات ربليل خالؿ من ذلك البصري اجلهاز ويستنتج البصري، اجملاؿ ضمن
 ؽلاثلو  ما عن حجمو صغر فكلما سابقة، ذبارب يف ادلتلقي خربه والذي ادلعتاد حجمو مع بادلقارنة ادلثَت
 2. منو قريب أنو ادلتلقي أدرؾ ؽلاثلو وما ادلعهود حجمو من اقًتب وكلما بعيد أنو ادلتلقي أدرؾ

                                                           

   )بتصرؼ( .40ص ، سـ  ،االنتقالي البصريتأثير التعبء اإلدراكي على االنتباه مونية شريفة ،  1

   )بتصرؼ(.131ص،  س، ـ  السيادة النصفية للمخ واإلدراؾ والذاكرة البصريين أنماط ،خدغلة بن فليس 2
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ثَت وفق اذباه ما على مسار ف إدراؾ حركة ادلثَتات البصرية بادلفهـو العاـ للحركة الذي يعٍت تغَت موضع ادلإ
ما، قد تكوف ىذه احلركة واقعية وحقيقية انتقل فيها ادلثَت البصري فعليا من مكاف آلخر أو حركة وعلية 

دراؾ إيف اجلهاز البصري ويعتمد  ف ادلثَت قد ربرؾ، من خالؿ اخلداع البصري واإليهاـ.أتوىم الناظر 
علومة ادلتعلقة باللوف دلا توفره ىذه األخَتة، من القدرة على نة مع ادلو بسالسة ومر تعامل ، على الاأللواف

ربديد مالمح وشكل وموقع ادلثَت البصري، من خالؿ انعكاس ادلوجة الضوئية على ىذا ادلثَت وارتدادىا ضلو 
لوف زلددا ؼلص إحساسا نفسيا  يف ادلتلقيتثَت  ،طوؿ زلدد ذلاضوئية  ةموج عُت ادلتلقي، حيث أف كل

ادلتلقي اذباه ملمح عنصر  داخل جددةتمنفسية بصرية خربة  يعد إدراؾ اللوف جهة أخرى ومن ،معُت
ومنها  واالسًتخاءبالدؼء  فسربالكآبػػة، ومنها ما ي يفسر، ومنها ما بالسعادة يفسرفمنها ما  بصري ما.

يولوجية فيسالعمر واحلالة الحسب ، وؼلتف ذلك من شخص آلخر واالنفعاؿبالربودة والتوتر  فسري ما
،  عند كل فئة إثنية التلقييف ة يسوسيوثقافوزبتلف من رلتمع آلخر حسب معتقدات  ،متلقيلل والنفسية
طوؿ ادلوجات الضوئية،  منها ؛أللوافامتداخلة ومتفاعلة تؤثر على إدراؾ أخرى ىناؾ عدة عوامل كما أف 

 َت البصري نفسو.   غَت ذلك من العوامل ادلتعلقة بادلثشدة اإلضاءة، وتباين األلواف و و 
   

  مراحل اإلدراؾ البصري:  11 -7 
اإلدراؾ البصري بُت من ػلصرىا يف ثالث مراحل ىي  راحلف بدراسة مو ؼلتلف الباحثوف ادلهتم

   اإلحساس والًتميز واالنفعاؿ أو اإلحساس واالنتباه والتفسَت.

 

 أ  مرحلة اإلحساس:  -11 -7
ف إثارة أاخلاليا احلسية بشدة الطاقة الصادرة من ادلثَت اخلارجي، حيث اليت تثار فيها  ويقصد هبا ادلرحلة

اخلاليا احلسية البصرية؛ تعتمد على شدة الطاقة الصادرة من ادلثَت البصري نفسو، ومن الصعب حدوث 
نو صعوبة يف سبييز أتلك االستثارة؛ إذا كانت ىذه الطاقة أقل من مستوى عتبة اإلحساس، ما يفسر على 

اإلحساس البصري عند اإلنساف لو قدرة زلدودة زبتلف من شخص آلخر بناءًا على إف   1ؾ ادلثَت.وإدرا
                                                           

   )بتصرؼ( .116، ص  س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ ،  1
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خربتو ومهارتو يف التحكم وكفاءة أجهزتو احلسية البصرية، كما زبضع لبعض ادلكتسبات الوراثية والتنشئة 
كرب على التلقي احلسي البيئية، فادلتلقي الذي يعيش يف بيئة خالية من التلوث البصري، تكوف لو قدرة ا 

البصري، ويتضح ىذا أكثر يف رصد فرؽ اإلحساس البصري بُت سكاف األرياؼ وسكاف ادلدينة. كما 
حسب االستعداد واحملفز النفسي،  1زبتلف القدرة احلسية البصرية لدى نفس الشخص من وقت آلخر.

 واحلالة الصحية والتقدـ يف السن . 
 

 ب مرحلة االنتباه: -11 -7

يف نفس الوقت فينتقي منها ما لكم ىائل من ادلثَتات احلسية فيها يتعرض ادلتلقي  تلك ادلرحلة اليتىي  
يتم ولذا ، دفعة واحدة يُتعرض لو غَت مؤىل لتلقي كل ما البصري ، ألف جهاز التلقي احلسييشد انتباىو

 ادلوالية يف عملية اإلدراؾ.  لة رحادل مث االنتقاؿ إىل  2دوف غَته، الستقبالوو لمثَت األىم لنتقاء ىذا اال

 

 ج  مرحلة الترميز:  -11 -7
رموزًا ومعاٍل وصور ذىنية دلا يستقبلو من منبهات أو مثَتات خارجية،  وفيها يعطي ادلتلقي

يًتاكم يف العقل من تفسَتات دالئل لتلك ادلثَتات، ىو مادة بناء خربة ادلتلقي يف اإلدراؾ وحاصل ما 
 3 مل ما تشتمل عليو الدنيا عموما.مواضيع احلياة؛ من رل

 

 : د  مرحلة التفسير -11 -7
يربط ادلتلقي التجارب احلديثة يف تعاملو مع مثَت ما بتجارب سابقة وخربات مشاهبة من يف ىذه ادلرحلة 

  4.خالؿ التفسَت وتنظيم ادلعلومات إلدراؾ معانيها وزبزينها لالستفادة منها يف ذبارب مستقبلية

                                                           

   )بتصرؼ( .22ـ س ، ص،  تأثير التعبء اإلدراكي على االنتباه االنتقالي البصريمونية شريفة ،  1

   )بتصرؼ( .23ـ ف ، ص، تأثير التعبء اإلدراكي شريفة،  مونية 2

   )بتصرؼ( .117، ص  س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ ،  3

   )بتصرؼ( .23، ص سـ ، تأثير التعبء اإلدراكي ،  مونية شريفة 4
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 رحلة االنفعاؿ:و م -11 -7
شليزة يربطها ادلتلقي بادلثَت، وفق اخلربات السابقة اليت مر هبا،  ذبربة حسية حالة انفعاليةكل يصاحب   

 1 وسجلها يف ذكرياتو االنفعالية.
 

 الثبات اإلدراكي :    7-12
حىت اكو، يف ظل االنطباع األوؿ إلدر ىل اإلصرار على تلقي مثَت ما بطريقة زلددة إؽليل ادلتلقي فيو 

ادلتلقي يبذؿ ما غلعل  يستمر ذلك االنطباع لفًتة ما؛ مهيمن على تلقي ذات ادلثَت، 2،شكل ادلثَتولو تغَت 
مقاومة الذات يف ما يشبو عملية صلح يف ذلك أو أخفق، ، سواء ذباه ادلثَت ود كبَت لتغَت انطباعو األوؿهرل

للمواقف، ما يًتجم بشدة انبهار ادلتلقي بادلثَت،  يف التغلب على االنطباعات األوىل والتصحيح ادلستمرة
وىذا ال يعٍت دائما اإلعجاب بل قد يكوف عكس ذلك سباما فأحيانا شدة كره ادلثَت ىي من تغذي ىيمنة 

 ىذا ادلثَت على عملية التلقي.
 

                                                           

   )بتصرؼ( .117، ص  س، ـ  علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ ،   1

  .36، ص س، ـ الثقافة البصرية والتعلم البصري الجمعية األمريكية الدولية للثقافة البصريةوديفيد مايك مور، فرانسيس دواير  2

   )بتصرؼ(
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�:ا������-8

���� ����� ���ة ����� ���  و��د� � ��� ،���� ا����� ��� ����� ا��ا�� ا������ � ������  

 ���� �� "���ص ا�����  1*����������� ��د ا����� و��� ���� ا���د ��ر�� � ا����� ��ؿ 

�2.��"�����  ����� ��ف ا������� ������� ��������،

�

�:������ا���������8-1

����� أ����� ا�����، و����ا � ا������ ا����ي  ا������� ا�������� ا����� ا����  ؼ� �� ��   

�ا�����و  وا���ازف وا��������� ��ا�� أ���ا �� ���� ا�����، ��� ��ار �� ������ �� إ� ا����� ا������ 

Tension �� �� ا�� ذ�� ���أ��� ��رز � أ�����، ا�� ��زا�� ���� ������� ا����� ، و�� ذ��، 

��زاؿ ا���� � ��� ا���ا�� إ� ا��ـ� ��ب ا����� ا�����، �� ���� ا���ا�� �� و  3.ا���� �� ا����

���� ��� أ��� � ������ ا������ ������ ���� ا������ء �� أ�����، ����� �� أ������ ا����� ا�� �

��� ا���ا�� ����� ����� ��وري، ��ز ا�����ـ �� أ��� ����� � ���ت ا���� وا��را��ت وأ��ث 

ا����ف ، و�� �� ��� ا���ا�� ا����ة �������ـ ����ة ا����� ا��� ���� ����، وا����� ا����ي ���� 

� أ������ ا���ا���، ����ً� ��ف أو �����  ��������، ا��ي �ُ��� �ز�� ���� � ��� ا����وف 

����ً� أو �����، و�� � ������ ا������ �� ���� أف ������ ��ورة ����، �� ��� �ي ��� ا����� 

  وإ� ���� ��� ����� ا������ وا���، و�� ���� ذ�� �� ��� وا����ء.   4 ��� ���� ��ـ

                                                           

�� ا�����ت ا��� �������  ���� وأد�� رو�� Viktor Shklvsky  1984 -1893 �������� ��ر������� �����ر 1*

��https://ar.wikipedia.org/wiki�5�/55/815ا��و��� . ا���ر : 
، 2012د��� ، ، ت: ��� ا����، ا������ ا����� ا����� ����������ر�ا��وا���أ��ر��������������و���� ��������، ����ؼ � 2

   )����ؼ( .120ص 

   )����ؼ( .49، ص 2013. د��� د������ر���ا�������ا���������،ا�������ا���������������� ���� ا����،  3

   )����ؼ( .13ص،�1986، 1، دار ا����، ا�����  ط���س����ا����،�ا������ا�����������ى ا���4

 



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

�� 

 

���  ��را��ت ا���������� وا���������� وا��������،�����ـ ا����� ����� ����ـ� ���� � ���� ا

 ��ا�� ���اف ا���ازف ا����� وا��������� ا��دي ������ إ�� إ� إ��دة ا���ازف أو ���ا���� ا�����  أف

*������ػ � ����� أ��� ���ـ� ا�����  ��د ا����و� ����.
��������� ا��وا��، ��� � ا���� ا���� 1

���� �� �� ��ؿ ا� ��� ���د�ا��� �� ������ة ا��دي إ� ا���ؿ ا���ازف و���� ا���  ا����ر �����

� أو ��� ي دا��� ������ إ� ��� � ا������ ا��������� ا���� وا����� �� ��� ؛  و �����ا�

����ار � ا�إذ أف �� � ����� ا����ؿ إ� �� ا���� �� ������ً،  ،ا������ ا����� وا�������

**������������ا����ف، ��� ���� � ا����� أ��اض �� ��ا�� و���� ��� ا����� 
�ر���ع ��� � 2

أ��� � ��وث ��� � ، ا��ي ��ث ��� ا���� �� ��ا��� ا���� ا��� وا���� ������، و����� ا��ـ

، وا����� ���� ذات �����ر آ �� و�� ���� ذ�� ،ا����ط ا����� �����ز ا���ي وا���� � �����ء ا��ـ

����� ���ر��، ���� ���� � ����� ا���د و�����  ��� ا���رة إ�أ���  ،��ـ ��� إ� ����� د������

    3.���ر��ا����� ���ر�� أو � 

و��ء ا��ؿ، إ� أ�� � ا����� ��� ���� ����،   وا�����ا���� � ا���ـ� ���ـ� ف ا����� � ��

ا��ي  Uneasinessأ��اض ا���� ��اف ا����� �� ��� ا������ت، ������� �� ���ف ��ض �� ر�� ا�

إ���س ������ وا��ج ا����� أ����� ����، و���� ��ص �� �� ���� ��ـ و  ،���ي ���اب�� ا

���، و���� �� ���� ������ ������ إ� �� وراء ا� ،ا�����اد ا����ي ���ـ ا�����ع وا���� �� �� ����

 � ��� �� �����. ��  4،���، و���� �� ��ا�� ا����ـ وا����ر � ا����ا����ة و ������  ا����� ��

 ��� �� �����ـ ا���� ����� ا����� ���� ��ادؼ �����، أو �� ���� أ�� ا������ ���ف 

                                                           
1
وإ������� ا���� � ��ر��  ُ��ؼ ��را���� � ��� ا����، ��� ��� أ��� أ�����  �Kurt Levin 1947-1890 ��رت��������*�

��ة ا������� و��� ���ـ ا���ر�� � ��د �� ا�����ت ا�� ���� إ�� ����� ���� �  ا���� ا���ر����، ���  Gestalt ا�������

��� ا���اد  ا����� ا������ ��������و  ��� إدارة ���� ا����ث ��ؿ ا���ى ا���� �������و  �����ر ������رد ����� ������  �������

 �ency.com/detail/9875-http://arab�5�/55/815. ا���ر : ����������� ���� ��������� ا��ي ا��� �.وا�����ت

 ���https://ar.wikipedia.org/wikiدة ����� �������� ����� ��  تا���ا���Psychosomatic ا������������ **�2

   )����ؼ( .101ص ، 1دار ا����� ا������ ������� و ا���� ، ��وت ، ط ،�����ا��������������ا�����وا���،��ج ��� ا���در ��� 3

   )����ؼ( .139ص ، 1983،ا���� ا����� ����ف ا����� ا����� ، ا�����ة  ا������ا��������� ا���� ا������، � 4
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 ������� ���ً، ��� أف أ��س ، ر�� ا���� ا����� ا����ا���، ��� ا������ف �����ف ���ً� �� ���

ا����� ��� �����  ا���� �� ا��� ا��ي ����� �� ا����� ��ؿ ا������ ا����� � أي ���� ������، أ��

 .������ وا���� �� ���� و��د و���ر ا����� و��� ��1 ا����� إ� ���� ا������ �� ا���� وا����، 

�ػ�ُ���� ا����ف  ا����� ���� ��� ��ة ا���� �� ذ�� ا����ط، و ، �� ������� ا������ � ����� ��

�� ���� ا����  ا����� ����و��ا ، ��� ���� ا�� ��� ���� ا�����، ���� ا�����ط � ����� ا����

و���ؽ أ�� ا�����ص �� ا����� ا���� ا����  � أ��ب ���� ���.������ا��  وا���� ذرو��،������� 

�� ������� وأ��ا�� وأ��� ��� ا����، وا����� ا����ؿ ا���� وا���وري �����ة ����� و����  ا��ي

�����ً، ���� أف ا����� �� � ���ف ���� دا��� إ� أف ��ة ا����� ��� ��� ا������ ا������ ���� 

��� ��ًدا � ���� ��ا��� ����ُ   2.و����، ��� ا����ر ����ا�� ���� � ������ ا����� � ا����� ���

������� ا����� �� ��� ا���ة ��� ا����ر ��ي ��ء � ��� ا���ة إ� �� و���ا ����� ا���ة، 

�� ��  ،، و�� ا����ح وا������ ا��� وا����� أ��� در����� أو أد����،  1ا���� ب وا��ى 

 �ف  3ا����� �� ��ا ا����� ���� ��ـ و����(� ��� �ي ���� �� ��� �������ت ��� ا���ة، )

  �� ا���ة ا������. �� ������  ا�����

ا����� �����ت ودوا�� ��� ا����ط ا����ؿ ا��ي ��� إ� �� ا����ات،  ���� �� ��و���� 

�� ���و�� �� ���� إ� أ��ى ��� ��ؼ ا���ف وا����ف وا����، ������� � ���� ���� �� ��� 

���� دؿ� ا���ر�� ��� أف ���� ا����� ���� � ��وؼ ����� � ��وؿ � ��وؼ أ��ى، ���ء    4.ا���وؼ

وا������� ط إ� أ��� ����، �� ��ؿ ا����� ��� ا��وا�� ا������� ا�� ����ف ��اء �����ت ���� ا����

�����ت ��ؾ ا����� ا��������  ا�� ��� إ� �� ����� ا���ة ا�������� � �� ��و���، ا����� ��

  �������5ت ��د��.

                                                           

         .165 ، ص2013د���  ،ا����� ا����� ������� ت: ��� ��� ا�����، ،���ر���ا������ا�������������ا ج . ��و���، �1

   )����ؼ(                                                                                                                                                    

   )����ؼ( .9ص ،ـ س، ،�ا������ا�����������س����ا�������ى ا�� 2

   )����ؼ(13ص ـ ف ، ،����ا����������س�ا������ا�����،  ���ى ا�� 3

   )����ؼ( .39، ص2002،  1، دار ا���� ا����� ا������ ، د��� ��ر�� ، ط ����ت����� �� ��،�4

   )����ؼ( .42، صـ  ف ،  ����ت����� �� �� ، 5
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 �� ����� ا�����      ����� ا����� �� ا���� وا���� ��1ا�����ب

 

 ا����� ا�ػ����� ا���� ���� ����ً �� ا����� ا���ي ا��ا�� ���ة إ� �� ���ـ  ���� �� �����ى

 إذ أف ا����� ا���� ���� ا���د ا���ب ا��ي ���  ��� ����ى ا���اد، و���� ا������� ����ً ا���ة، 

�����ت و��د�، إ� ا������� �� ا���ة وا����اؿ �� ا����، و�� ��� �����ب إ� ا���س وا�����ر 

������ �  �������� ���� ا���اغ، و��� ا���� �� ����وز ا���د ����� أ��ًا و�����ت �������، 

إ��� ���� �ا ا����ط ������� ا���� ا��ي ��دد ���ًا � ا���� ا����� ����رة  )���ؽ ����� �� ��� �

���  ( و�� �� ����ات ����� ���� ������ ��� و���ؾ ��� )را�� وا��ت ورا�� (ا���ت و����� ا��ت

ا������ ������ ا�����ات ا������ ���ر �� ا���� ا����� وا����� ���ً� �����ت ا����ء ��� ا�����ت 

  ��1 ��� �� ا����� � ا�����ت ا��������.

���ب ��� ا���� ���ا �� ا������ ا�����، ��� أف ����� ا��� إف � �� �����ت ��ر ����� 

و����� ������� أ��� �� ا���� ا���ا��، و���� ���ا�� و���رج ����وت �� ا����� ���� ����ؼ �� 

� �� ���� �� ��� و���� ���� � ��س ����، إ� ���� ��� آ�� ���� ��ف أو ���، ��� ا������ � ا����

و������ ا����ة ���ح ا���ؿ ا����؛ ��� ز��رة أي ���ض �����ؿ ا�������� �� ��� إ��ى ا�����ت 

                                                           

   )����ؼ( .44، صـ ف ،  ����ت����� �� �� ،�1
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ى ا������ ا����� إ���� أ��� �� ���� �� ���� �� ������ت ����� �� ا����� �� ا��� وا�� ��� ���� 

ا�������� وا����ت ا������ ��� ا���و��، ��� ��� ا����ؿ ا�� ���و ����� و�����ة، ��ا ا����� 

�� ا��� وا�� ��� إ� �� ا���ؿ ا���ة، � ����� ا����ف �� �� ����، و��� ����� ذ�� ���  

����*
 2(ت����� ا� ����� �� ا���ة، و�����ا )� ���رة د���� ���� ���� ��ا ا����� �����ة �����: �1

 

�:�������ا������أ���������������8-2

و��ا ��� ��   1922-���1917 إر��ع ���ة درا�� ا����� أ���������� إ� ا���ة ا����ة ��         

 �وا����ث ا����� ا��ي ��غ ����� ا����� ور��� ����� ا����ؿ، و����� ا��را��ت ���� ��رت

��� ��� ا������ ا�� ا�����  ؼُ �� �� �ػُ و  ���3.ا�� ��ـ �� ������ ��ؿ ���� ا����� ���� ��ا�� ا���

��� ا������� أو � ا�أ��ف ذ�� �  ، ��اء��ا��ي ��� ا���ء ا������ و�� ���� ،أ�� ا��� ا�����

 ��اتا� ��� ���� ������� ذا�� و  ��، أو ����� ا����ء ������� ا���� �� �� ا������ ا��د��، و 

**ا��وا������� و  4ا��ر���.
�� ا��� ا��ا��� ا��ي ��� ا������ � ����� �� ��ء، ��اء  ا����� 5

ا��� ا��ي �����  ��؛ا����� ، ��� ��� ��ف ��ا ���� � ا���ء ����، أو ��دراً �� ��ء أ��� ���

�� ���� ا����ء وا�����  �����تأو ا��� ا��ي ����� ات، ����� ا���� �دراؾ ا����� ا������ 

 و������ �� ��ا أف ا����� ����� ����� ��� �� ���� إدراؾ ا��� و������ �� ا����� و��  6ا��ر���.

 .ا�����و�� ���� ا������ ���ر�� ا����� ����� ���� و���� �  ا����� وا����ت �� ذات ا���،

 

                                                           
1�* ��������� 1907-1982  Hans Selye درا��ت�� ا��ث � ا���ة ا����ء و  ،������ؿ ����� � �����د ا��و� ���ا� ��ي 

 وأ��اض ا���� وأ��اض ا����� ا����ب� ���ر ا��اض  ا����ف ��� ��� ا����د آ��رو ا������  ا���ة ������ت إ���ج ��ط �� را��ة

 �https://en.wikipedia.org/wikiا���ر :  .ا����ا��ت �� �و��� ا����

2
 .203، ص  س، ـ ا�������������ا�����ا�������������� ��� ����،  

   )����ؼ( 11صـ س، ، ،�ا������ا�����������س����ا�������ى ا�� 3

   )����ؼ( .57، ص 1983، ا���� ا����� ����ف ا������ ا����� ، ا�����ة  ������ا������اا��ا��� ����ر، �4
5
 . �� ا������ف ا���ر��،  � أوا�� ا���ف ا����� ��� ا���د ا��وا�� �� ��ر�� ������ ������� ����� � أ���� �� ��� ز���ف ا��وا��� **�

   )����ؼ( .363ص  1982،  ����1 ، ��وت ج، دار ا����ب ا�� ا������ا��������� �����، �6
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 ��وى�ا�����:��������8-3

أف أداء أي ��� ����� ���� ��را ��� ��  ���1986 2 **دود��نو1*�����و�� �� ��       

���� ��ا  ��ف ������فوإذا   ،ا����� ا����� أو ا�����، ا��ي ���� �� ��� ��� ��� ��و��

إ�  �� إ���ؿ ا���� ����� ذ�� ،ا�� ا���� �� ا�����أو �� ا���� ���� �ػ  ا���ر �� ا����� ا����ب

و��� ���� ا���� �� ا������ ���� ا���� ا���������� ������ ا����،   3.أداء���� � ا����ؿ أ���

ا����� �� ���ف � ����� �� ���� ���� ����� ��� ��ازف ا��� ���� ا������ت ا������، ���� أف 

��ر ا����س ��  ����� أو ������  ،������ �� ��ا ا������ از����  ة، �� ����� ��و�� إ��دا����ف

�����ة و����� ����. إذ ���� ا�����  ��� ، ��� ا���د�� �� �� �������ـ ا��ا�� ا��ي ����� ا�����

ع ���� ��د ������ ا������� ��� �� ا���� وا���، ��ذا ��ف �����ف ا��� ا���اء ا������ت، وا������ 

ف ا����� ���ف ����ً� و����اً، أ�� إذا ��ف ��� ����� ا���اء ا������ت ��������رة ا������ ����، �

 2ا���� ب  4وا�����رة �����، ��ف ��ا ا����� � ���ف �����ً و�� �� ����، �� ���ف ��راً.

 

� ����������ا������:����4-

�������ت أوؿ ��ة � �Tensiveأو   Sémiotique de Tension ��������� ا�������� ����� 

 ز��������������ػ�� �� ـ ���1998  ''ا����� وا�دب'' أو  '' ا����� وا������ ���ب ''  ا���ف ا����

***ز������ج
5
أ��ر إ�: )أف ا����ر  �����ف ���ـ� ��ا ا����� � ا����ؽ �� ��� ��ا ا���ر��، أ إ� ،�

�� در�� �� ا��� وا���ة �� ����� أو  ف ا����ر ���� ��ف ����ً أ�( ��� ا����ر أو ا����س �� ��ى ��

 ا������ ��ث� ��ء ا� ��� ا��ات وا���� وا��� وا����دو����� ا���� � ��ا ا��ؿ �������ح ����� 

                                                           
 https://3rabpedia.com .����روا� ��ر��رد�� �����  ��Robert Mearns Yerkes �1956-���1876رو��ت������  *�1
2
ا����� �  ������� �������� ����� ����ا ��� ����� �John Dillingham Dodson  ��1955-�1879دود��ن���ن�د�������م **�

 https://en.wikipedia.org/wiki .دود��ف ػ ������� ���� �����ف أو  ��داء� ا���رة ����

   )����ؼ( .11صـ س ، ،  ���ا����������س�ا������ا�����  ا��، ���ى�3

   )����ؼ(. 203ص ـ س،، ا�������������ا�����ا�����������، ����� ��� ���4

5
�����ف  �ف����� �ف������Claude Zilberberg(���54) ز������ج����دو ����54����Jacques Fontanilleك����������***�

  ������https://ar.wikipedia.org/wiki ��ذ���� ��� ا������ ����س ا���������، ا���ر��ف ��رزاف � ��وات ��ر�� ا������.
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�� أ��ث وأ�� �����  ��������� ا�����و���  2.� ��ؿ ��������� ا����ء�1*�����س�ػ   

���ر�� �� ��� ا���ب ا����ي، و����  ا����������� ا�����ة ا�� ��� ������ ا���ب ����ا�� ا����دة،

ذا��� ��� ����ات � ������ ������ع أو ������ ������ء ا��ر��، ��� ���� و��� رأي ��� 

��ع ا��ا�� ����ً إ����� و�����. ��، إذ ُ���� ا��ات ����  و��د ا��ات � ��اع)��� إ� �����  ��اوي

���ؿ ذ��: ��� ����ع ا��� أف ���ف ������ ��� �� ��� ا��ات، و��� �� �� ا���� �����. و��� 

��ا أف ا��ى ������ ا��� �� ���� ��� ا��� ���� ا����� و��� ��ـ ا���رة، �������� ا���� �� 

 ����3 ا����� ��ى ا��ات( .ا��ات و����ع ا����� ا����ب ��� �� 

 

 ���� ���� ��ود ا�����      2ا���� ب 

����������ا�����

                                                           
1
-���� "����� ا���� ا������� أ�� ���ا� ��5448��Algirdas Julien Greimas-�������545س أ����داس������ن�*�

 https://ar.wikipedia.org/wiki. ا���ر : و��ر�� ��ر�� ا��������� ��ر�� ا��ر��ت ا����� � ا���ـ� ا�������� ا��������

�www.alukah.netا��ا�� :   10ص ،�� ا��� ���� ا���������ر �����ا�������وا������،������������ا�������� ��اوي، �2

   )����ؼ( 23:21 - 2017/ 08 /�19 ا���ع ���� �: 

 .111ص ، �، ـ س����������ا��تا�������� ��اوي، ��3

سيطرة�

 المثير
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����ل���������������ا������:��8-5

 ���� �� ����ت ا����� ��ة و���� � ا���ب��������� ا�����؛ ��������� ���ر�� ����  

ا�� ���� ا���ا�� � ��ء ����� ��� ���� ��� در  �و�� �ذ�� ا���، � ���� ���� ���� ،وا���

����د و  �������1 و���ا��� �� : ا���� وا�����. ������، �� ا���ة وا��ى وا����� وا����ع

�� در�� ار���ع ���ض �ور����،  ���������  ���ا���دي و ا� ���رج وا����ر وا����س����ورة د���� 

� ��������� �� �� �� ��� ��ؿ وا��ي ����� ������ �� �،���� ��� ���� �ا���� ا����� وا���ض 

�ز����جو  �ػ�: ا���� وا���د وا����� وا����اد ����؛ ��� ����� ��ر أ���  ��ا�2*ا�������ا������

 3 .ا���� وا������ ��� و��ا�، آ�� �������ر ������ ���  ،وا�����

� 

�:إ��ا���ت�ا���������8-6

�� ا���ر ا���� �� ���� ���� و�� ���ـ إ��ا�� د���ر� ��� ��� ��ر  ��ً ا����� ����

ا���� ( و��ر ا������ ا��ص  –ا�را��� ا��ص �����ة وا��ي ��� �� ا��ات �� ��� ) ا���ة 

���� ������اد أو ا��ى ا��ي ��� �� ا����ء ��� � �� �� �� ��د و�� و���ع وز��ف و���ف. ������ 

 ��� ��ا�� ���� ا��ر�� ������دة وا�����ف ����� أر�� أ��ط أو ��ا�� �� ا�دراؾ �� ���� :

 : أف ا����� )ا��� �������( ��� ��ا ����ء ����� ��ا�� ا���� ا����� ���ات �� ا���� ا����� � -أ

ا���� أ��� ا���� ا�� �� ���� ا���د  ا����ض ��، و���� ��� ا����� ��� ��ا����� و����� �� أدرؾ 

 ���� ������ ا����� � أد� ���� ا�����.  

: أف ا��� ������� أدرؾ ��� ��اا���ض ���� ا��ى �� ا���ة  ��ر �����ا ����� ��ا�� ا���� -ب

 د إ� ا����� �� ا���رة ���� ���ض ��� ا���  �����ا����ض ��، و��� ا����  ا������� ا���� ��  و�����

                                                           

   )����ؼ( .7ص ،ـ س ،�����������ا�����،��اوي ���  1
�� ���رة �� ���� �� ا�����ت وا������ت، أو �� ���� ذ���� �������� أو ���� ���ي  Schema tensif Le ا��������ا������ *�2

 https://thakafamag.com. ��� ا�����، و�� ا�� ���� ��� آ��ر ا����� ا�������

   )����ؼ( . 115،ص ف، ـ  �����ـ��ا�����ـ�ت�ا���� ��اوي، ��� 3
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  . ��� ������ ������� 

���� ا���ة وار���ع ���� ا��ى إ�: أف ا��� ������� أدرؾ و����� �� ا����� �� ��� ا���ض   -�ـ�

 ا���� ا����ض ��، و��� ��� ا���� اف ا��� � ������ �����ر ا���� �� �� � ا����ض �� �� ���.  

���ع ���� ا���ة وار���ع ���� ا��ى ��ً� إ�: أف ا��� ������� أدرؾ و����� �� ا���� �� ��� ار   -د

 و��� ا���� ������ ���� ����� ا���د �� ��� ا��� ا����ض �� .  1ا���� ا����ض ��،

 �����  .ا��ص ����ا���ت ا  2ا���� ب ا���� ا�����  و أ  1ا��وؿ ب�� ��ؿ ��� ��� ����� ذ�� 

�ا���ى�������ا���ى�������ا���ة

 أدراؾ و����� ��� ا��� ��� ��ي أدراؾ و����� ��� ا��� ��� ���� �������

 أدراؾ و����� ���� ا��� ��� ��ي أدراؾ و����� ���� ا��� ��� �����������
 

 �� ����� ا�����  ا����� إ��ا���ت   1با���ول�

�

 

 �� ����� ا��������� ����� ا�����  ����    2ا�����ب�

                                                           

   )����ؼ( .17ص ،�ـ س�،����������ا�������� ��اوي ، � 1



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

�8 

 

�ا������ا�����:����-9

 ���ة ا����� ا����أو  Tension Psychologiqueا����� ا�����  ا���� ����ء ؼُ �� �� �ػُ 

 ����رة ا��ث ا��� �� ����� ا�������ت ����، ووا�� ��د أ��س �� ����� ����� و�� ������ت،

 وا������� ا��� �� ��� ا��� وا����أو رد ا����،  ����� ����ا��� �� ����� ا��� وا����

 أ��ى. و���� ����ات إ� �������

 " ��ر�ّ��ً ودا��ّ��ً " ���ر أو ���� ��ا�� ا����ف ��� أ��ا�ّ���� أو ا����� ا�ّ��� و�ُ���   

 . أو ���ّ�� ��� ��ا ا����� � ���ّ� ����ّ  ،�����ـ أ��� ������ ��� أف ا��� ��، �ً "أو ��� �ً إ���"

و����ى ����� ���� ���� �� �� ���ا����دة  ، �� ������� �1*����� ���ا�����  ا����� ����و�

���ط ����. و��� ��رس أي و�  2،�� � ���� �� ا�������  د�ا� ������� � �، ��� ���� ��ؿ� ���ط 

ا������  ����ى ا����ط ا����� ا���� � أ�� ��ي ا����س��� ا�����ؿ ��� ا����� ��داة ����� 

��� أ�� ا������ ا���د �����ط و����� �� �ا����� ر����ردز���ري��� ��� ��������� �����ت ا�����.

������� ������ أو ا��ؼ و����ر ��را��   ؛���ة ������ ا����ض ������ ،��������ف ا������� إ�� 

ا���� ���ف ا����� إ����ً� و���ً� � ��� . أو �� � �� ����� ����� ����و��ـ و���ء�� ا����� 

   3ا���� ب  3. ���� ا������� ���� ������� وا���رة ����و  ���ا� �ا����� �� ��ؿ ��� �������� وإ����

                                                           
1
أ�� ا���ء ، ����  ��� ��� �����و �����ؼ �Pierre Marie Félix Janet  1947 – 1859 پ������ري������������ *�

 �https://www.marefa.org�54/55/815. ا���ر : ا����� ���� ا����

   )����ؼ( .363ص   ـ س، ، ا������ا��������� �����،  2

ا����د��  1ط  ، ����� ���� ،����� �� ا�������ت وا������ ��ؿ ����� إدارة ا���� وا����ؿ ا����� ��������-ا������ ��ري ر����ردز، 3

           )����ؼ(.     11ص  ، 2006
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 ا������� ا������ وا������ �������������3ب

   �� ����� ا����� 

�

�������������:ا�����9-1

���ؾ أر�� ا������ت ��� أف ��ؿ ��� ���� ا����� ��� ا�����، و�� ���� ����� ���� 

 ����و�� أو ���� ����� ���، ��� �� ���� و��� �� ��� ا��� ا�����، و�� ���� : 

 أ��اً ا������� و  -وا������� ا�������  -وا������� ا������ ا������  -ا������� ا����ر�� ا�������� 

��  ا������� ا����ر�� ا�������� ��������� أف  1ا����� أو رد ��� ��� ا����� ا��� ��� ا�����.

وا���ع  وا��� ����� ���� ا�������� ا�������اء�� ���� ا������ ����� �� ����� دا��� ��، 

� ا������� ����� ا���د ورد ���� ا���� ا��� وا�ر���ؾ، و��� �� و���اف ا��� وا���ض ����� ا��ات

�� ا������ ����� ����� ا��� ������،  ا������� ا������ ا������ �����������  ��� ���� ����.

وا��دد، و���� ��ا�� ا����ر وا�����ف و ا���� ا����� و��ـ ا���رة ��� ا����� ���� ا��������� ���� و 

ؿ ا���� � إ��د ��ج �� ا���� دوف �����، و��� ���� ��� ��� ا������� ���إ� � ��� ا������

                                                           

   )����ؼ( .31، ص  ـ ف، ا������ ،��ري ر����ردز�1



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

�� 

 

���� ��� ���� أ�� ��� ���ؾ ا���د، ���  ا������� ا������� ������أ��   ا������ و��� ا����ر.

ا���� ا���� وا����اب � ا��� وا���ب، و����ت ا�رؽ وا����� � ا����� ������، �� ��ط �ا�����

وأ��ا ا������� ا����������� ا����� ������  و���ة ا���ـ أو ا���اع ���، ��� ����ز ا����� إ� ا����اء.

ا���اب ا���ة وأ�ـ � ا����ت، و  وا�����ض ا�� ��ث أ��را ����� ����اض ا���اع وا����ؽ

��� ���ب  1.ا����� ا�����، و��� وا����ء وا�����، و��� ا����� و���ؼ ا���، وو�� � ا���

������������ ���ؼ  ا�������� �����ر ا��� ���و������دة ���ؿ ��� ا���� و��� ا��ـ، �� ��� � 

  3.ا���� ���ت ����ات � و��� ا��� ���� وا���ع ،2*�ا��������

 

�أ��اع�ا�����:���9�-2

**�����ــأف ����� و�� ��ع ا����،  ����� ا���� أ��اضض �� ��ر �� أف ا����� �� 
4 ������

�� : أو� ا���� ا��ي ��ث ����� �� ����� ��� و���� ���� و�� دا�� أو ا���  �إ� ������ور�

����� ����� ���� ا��� إ� إدراؾ ��وؼ ��د�� ��� أ�� ��� و��ع �� ا������، وا���ع ا���� ��� 

 ���� ���ر�� ذا��� �� ا����� �� �� ا����� � ���� ���� ���ر��و���� ����� وا��ي ��ث ����� 

�����ة. و��اف ا�����ف �� ا����� وا���� ا���� وا����� وا���� ����� ���ر�� �����ف � أ��اض ����� ���� 

 5.������ء ا����������اؼ  �ا����ادوا����� و  ����ا����� � �����و� ،ا���� �������  ز��دة

                                                           

����: ا��ا���      �3ص��NHS Camgen"، ���� إدارة ا���� ا�����د������������ة�ا��ا����–ا������وا�����ت�ل�ف��شترك،��1

www.ucl.ac.uk������  ؼ( .10:27 - 2017/ 08/ 20: � ���� ا���ع����(   

 ��ا�� ���� ،( ا������� -ا���و��)  Galvanic skin response GSR ا������ء�����������ا����ة�ة��ر�����ا������  *�2

 .ا���� ا���ة أ�� ��ا��� ا��� ��� ��� ����� �� ا��������� ا���و�� ����س ����� و����ؿ ا�����، ��� ا�������

https://w.mdar.co 

 ا���� ��� ������ �� ، ا�������ا����ا������ات�����������ا���������ا���������������ا���أة�ا�����ت ا����ة، �������3

   )����ؼ( .57ص ، 2006 ، ور��� ����� ا�������،

 ����� ������ ا�� �� ا����� ��� ��� �� Raymond Bernard Cattell 1998-1905 ���� ����رد را���� **�4

 �https://ar.wikipedia.org/wiki �54/55/815ا���ر : . ا������ ���� ا���س وا��د 16 ا�ػ ا����ؾ ���ر ��ت

   )����ؼ( .202ص س، ـ ، ا����������ا������������ا����� ����، ��� ������5
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�أ���أ��اض�ا�����:�����9-3

���� زا��  ���� ا�� ��������� و��� ���  ���  ���� � ����� ا���������  ا�   

��� ���� ا��� ��  ،����ا��� ��� �� �� ���د�� دوف ��دد �� ��� ا��ا��ة و��� ا��ات ������ار

  .ا������� ا�����������ظ � �� ا�درا�� وا�����ؿ �� ا��ر ��� ������ ا���� ا���ي ا���ـ و�

وز��دة ������، �� ا���ض ��ة ا�رادة  ���را� إ� ����ا����ر ا��� و  ��� ا���� ا��������� ��� 

�� ز��دة ���� ا����ب وا���ض ����  ،ار���ع ��� ا��ـ ا������ا����� ا����� و���� ا����� و 

 Hippuric Acid . 1 ا���ؿ �� ا����ر�� �وز��دة  ،pH ��� ا�����

 

�ر���أ��رض�ا�����:������9-4

ا����� ����� ����� ��� أ��اض ذا��� دا���� � ��� ������ ودرا���� ������  �� ا���� أف 

 ������ر ا��� وا����ر ������ و����ر ��ة ا�رادة وز��دة ا���� وا�����اد ����اؼ ������ء ا������،

و ا������ف ا��ي ���� �� ��� �� ا��� أس �� ��ا و����� �� ��ؿ ا������ و�� ا������� ���

 و���، ���� ��� ا�����ت � ا������ف ����� ��ى ��ؽ ا��� ���� ��ح ��. 

��د�� � ��� ������ �رادة ������ و� ����  ����� ��� أ��اض ���������� ����� ا�������� أف 

���س ا���ز�� � ،���� ����ة �� ��� ������ ������ؿ ��� ���� ا����� ��� ���و����  ا������،

���س ���� ا����ب أو ���س ���� و  ،��� ا��ـ ا���������س ���� ا����� و���س أو  ا������ � ا��ـ،

 2،����أو ���س ا����� ا� ��� ا�������س ���� و  �� ا����ر�� � ا���ؿ ���� � ���ب ا���، أوا�

 ، ور�� ����ات ���ت ا����. ا������� ا������� ر�� ���و �(،ا�����)ع ���� ا��� � ��أو ���س ا

 

�����ت�أ��اض�ا������:���9�-5

 �������ً و� إراد��ً ���� ���� أو ����� �����ً، �� ��� ا���� وا����� أ��اض ا����� ��ث   

                                                           

   )����ؼ(. 202، صـ ف  ، ا����������ا������������ا����� ،����� ��� ���� 1

   )����ؼ( .203، صـ ف  ،ا����������ا������������ا�����  ،����� ��� �����2
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وا��ي � ���� � �� ذا�� �� أ��اض  ،�ا�� ��ث ا���رة� ����ط ����  د���، ����ز ا��ي ����� �

����اؼ  ���د وا�����، و��ث �� ��ا����� دا��� ���� ا����� �� ا����� �ُ �� ، ���ر �� ا�����

���� �� ����� ���ة، ����� ��اً �� ���� ا��، ���� إ� �� �� �  اً و����� ��د ������، ����� أوا�� 

، و���� و�� أ���ؼ ����� د���� Amygdala ا���زة ا�������ا���ز، و��ا ���ر ������� �ػ  ����� ��ة

�� ����� أو��  1،�� ا���دأو �� ���� �ػ � �Hypothalamusا���������س����� ا�وا�� إ� ����� 

وا����� �� ���  ،ا���د ��ؽ ا������أو��Adrenal gland ا���ة ا������، و�� � إ� �� ا����� ا����ي

 �����ا���ة ا������ � ا������ �� ا����� ��� ا����ط ا����� ���� ا���، و�� �� ������ ا����، و 

��� و  ،وا����� ا������ وا������ ا���� �� ����� ا���� ف����� ،�������  ���� إ�ا���ة ا������ 

 ��Cortex�.  2ا����ة��� و  ،ا����ع أو�Medulla ا���و�� ���  ��ـ، ����ف ������ و�����

 

�������ت�ا�������:�����-10

  ���������  ة�ػ�د  ،ا����� �� ا����د ����از ����� �� ا������ت ���� آ� ��وؿ ا���

��ا���ر���وؿ ����ف��� ز��دة  ،����ط ا������ وا�������ا����ض ��� ���ت ار���ع ا����� و  �و��ور�

Cortisol  ا��������ر������ات وأ Glucocorticoids،  ا�����ػ��� وEpinephrine  أ���ا���وؼ ���� 

    3ا�در��ػ���
Adrenaline�،وا���را������� norepinephrine  ا���رادر�����أو noradrenaline  ا�در����� 

  .���� ����ا������� � ���� ����ً � ا����� ا������و�� و  ����� ���� �� ا��ي �ا���

 ، ��اء ا����ط ا���� أو ا���� ا����د ا��ي ����ض �� ا��� ا����غ ��رؾ��� ���ض ا����ف ������، 

                                                           

 أ���ط ���،  ا������� أ��اض �� ا��� وو���� ا��ا��ة���� ������ و��ا��� ������ و���� -وا��ا��ة ا��������ى، ����  1

   )����ؼ( .140، ص2003-25د ، �� ا������ ���را��ت

      . " ����رة ��� ا���" 2016، ����� ���� ا���اؽ ��� ��ـ� ا���ة  ،���� ا���ـ����ة ،� ،ا���د�ا���، ��رس ���� ���د ا�����وي 2

� http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=5&depid=3&lcid=50855    ا��ا�� :    

   )����ؼ( . 07:21 - 2017/ 09 /26: � ا���ع ���� �

 ا��ا��. 108ص ،���ف  ا�ردف ا�������، ، ���د���� �ز�ا�������وا�����������وا�����ب�ا�����������ا�������� ���د ا�����د،  3

����������    ttps://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/23.pdfh    �  )ؼ����(               
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 ،���ء � ���� ا�����ب ���� ا�����ا� ا�����ي������� أو ا����د ا����� ا����� ���� أ���� ا�����،  

 إ� ���ـ ا����� ا����� ، و���� آ� ���� �����ة��ر�� ��� ا�����ب ا���� �� ����أو �� ���� ا�

��ا ��� �� ��ؿ ا���ز ا����� ا��ي ����� و   1.������� ا����� ������ا���ذ ا���ار  ،ا����

ا�� اف  .ا��� �������ً  ������ ������ و�� ،� ������� وا����� �����دا����  ��������� ا��� �

���� �� ��� ��� ��� �� ���� و�� �� ��  "ا���"���� �� �� ���� ا����� ا����� �� ا�� 

  4ا���� ب ���� ا��� وا��� وا���� ا������ وا������ و��ا�� أ��ى.   

 
 �� ����� ا�����  ا�����ب ا����� وا��ور إ� ��ـ ا������ب����� �������4با���� 

�

�������������:�ا��������ا���������ا�������1–�10

�� ��ؿ ���ط ��� ا����ة � ا���ة ا������ وإ��از  ������ ��ث ا������ ا������� ا�������

  2وا����د. ������ ا���، ا���وؿ �� ��اء�� ا����� ���فا���وؼ � �ر���ول�ا� ����ف

 ���  ���� �� ا��� ا�����،و  ا����غ ����� ���ا� ا����� إ� ا��ـ، � �Glucoseز����ا� �������� 

 ، و� ���� ��� ا��� وا����� ���� �ز����ا� ���� � ���ا� ���أ و��� ،Insulin ا������ إ��از

                                                           

   )����ؼ( .29ـ س ،ص ، ا�������ا������وا����ءدا��� ����ف، �1

2 F. Ghika-Schmid , F. Ansermet , P. Magistretti , Stress et mémoire ,�Éditions scientifiques et 

médicales Elsevier SAS, 24 juin 2001, P638.    )����ؼ( 
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 � ا��� �������  �،��ر� ���� ا���� ����� � ����� ���و�ا���ر���وؿ ��ر���ً ����� ا������ 

ا���� وا����� ا����،  د���ا� ��� �����ءاو  ا������� ������ إ� ا��� و���� ة��د ��� 

 و������� �� ��ا ا����� ا���� ����� ��� ا����ف �� ��� روا�� ا���ة وا����� ا������ .

 

�:� ا����������������ى�ا����ة�ا��������10�-2

���:أ� ،������ت ��ة ����از ����ة ا������ا��ـ��

 اف��ا�  Aldosterone ���و���وفاو  Deoxy corticosterone وفا������� ��ر�������  ����ف    - 

 . ����� ا����ف ا��� ����  � ا����� ���� �� ا��ـ ��� ����� ���اف �����

 ا�ّ����، ا������ �� ا����� ا��ي �� و����� ا������ ����� ا��� �����ا���ر���وؿ ����فو    - 

��  ��� ������،  ا���� �ػ�ز���� ا�و ا��ـ وا��ورة ا������ و��� ����ى ���  1 .ا����� وا����د

و����  2. وا����ف Carbohydrates ا��������راتا�����ؿ ا��� ���و��، و ����� ��� ��� أ��ى 

 ���� ����ظ .  3 ا��ـ ����� ا���� �ا����� ��

  

�آ����إ��از�������ت�ا����ة�ا�������:���10-3

��  ا��ي ����  Adrenal Corticotrophin Hormoneا������  ����ة ���ا� ا����ف ��ـ�   

ACTH������� از ا���� ��ة �� ا��ر�� �� ��ؿ ����� ا����، ا������ ا���ة ���ة����ط��� 

 ������ ���، ا����ة ���� إ��از� ��� ���� و� ��������ACTH، ����ط ��� ا���ة ����ف ����ف 

 ACTH ا����ف و���� .����� ���� ا���� ����� �����ت إ� أف ذ�� ��ث ؛�������� إ��از � ا����ار��

                                                           

 �    ��ا��ا���:���CAH Group�(CLIMB) ،����ت���������ن�ا���ر���ول�وا���ج�ا�����������و��،������ ���� 1

www.cah.org.uk     :� ���� ؼ(.  ���01:09 ا����� :  2017/ 09 /�27 ا���ع����(   

�  )����ؼ(. ـ س ، ����ة ،ا���د�ا��� ،ي��رس ���� ���د ا�����و  2

 د��� ����� ، ��� ��ى ���� ا����������ن�ا���ر���ول�و����������ّ��ء�ا����ا���، د��� و����ء ���� و��ؿ ���� ��� ��ي�3

   )����ؼ( .214ص، ���� ا�وؿ ا���د – 30 ا��� –
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 ����اف آ��اف ����ف ���ؾد����، و  أ��ض إ� ا����ف ���� ����� ����� ����ا ا����� ��� أ���

 �دةا�و ا��ـ  � ا������ ا���ة ���ة ������ت ����ى �� ACTH ا���� ����ة ا���� ���فا� إ��از ���

.�� ا���د ا���������س �� ا���� ا��ء ����ز�ا��  ������ف ا����� ا��ر ����ا��  �����ا� ��از��ا�
1 

 

 

�ا���ر���ول:��10�-4

����� ������ �� ا����د  � ��� ا����ف ��� ا���وؼ ا���د��، و�����ع ا���ر���وؿ�ُ��ز ����ف  

����� ���� ��ا ا����ط  ،���ط�����ً� � ��ات ا�و وا��ـ�  ا���ؿا���وؿ، ����ف ������ � ��ات 

 ��ر��ة �� ا����� ا����ي ا� دور ا��� ������ ���� ����وت ��� ��ة و��ع ا����ط، �� ���

ا��ي ��� إ� ���� �� و ، ACTHا����ف ا���� ����ة ا������  ��از����ة ا������� وا ��ػ� ا�����ا

��ة ��ػ��و��ات �����Corticosteroids ���ة ا���ة ا������ ����� ��ور�� ���� ���ّ�� ���ػ� ا�ػ�ـ 

�ا��ا����ا������و� ���ػ�   .ا���ة ا������ وا�� �� ����� ����ف ا���ر���وؿ *ا�ّ�����
��ف ا������ت  2

 � �� ����� ا�������و��ا �� ����� ��� ر��ع ا� ACTH،3ا������ ����و��ات �ػ� ا�ػ�ـ ���� إ��از 

رد  ���وت� ���ت ا����� ا�� ������  � ا����� ��� إ��از� �����ت ����و��ا�����ء. ��� أو  ا����

������ ، �� ا���� أو ا��ب �� ا��ا��� ا���������� ���� و��� ���� أو ���، و��� إ� ��� 

����ف ا����د  ���� ا���ر���وؿ��� أف  ،��ر���وؿا�أ��ى ���� �� ����� ا���� ����� ����� 

، ���ض ا����� �� ����� �����ً  �����ت ����� أو ����� إ�ا��� ���ض  ��� ���ا����ا�� ا��ي �ُ 

و���� �� ��ء �� أ��اء   د���� �ا��و��� وا� �دور ���  و�� ا����� ا������ وا�����ب �����، إ�

 �ػ� ا��� أو ا����ء  ������ �� �  .ا��� � ا�����ات �� ا����� �� �������و �  4؛�����ػ�ً ا��� 

                                                           

�.�815، ، ����� ���� ا���اؽ���� ��ـ�  ،ا����� ا���������� ���ة ،�،��ا���د�ا����ء، ا����ر ر��� ���� ��� ا������ 1

�http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=45958ا��ا�� :   

   )����ؼ(  01:11:  ا����� ��� 2017/ 09/ 30: � ���� ا���ع �  

 ا��ا��� ا������ او ا����ـ، ذات � ا���� ��� ����� �� ���ـ � ا���اج ���ف ����� �����ـ ������ا�������ا��ا����ا�ّ�������*�2

                  https://ar.wikipedia.org/wiki. ا������ب �� ��ء ����ف. �����ً  ���ف أف إ� ��� ا����ـ ��ا ��ف ����� �� ����ـ

   )����ؼ( .214ص ،س ـ ،�ا����ا�������ّ��ء�و������ا���ر���ول�����ن ����، ��� ��ي�3

   )����ؼ( .216ص ، ـ ف ����، ��� ��ي�4
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 ��ػ��إ� ��� ���� �  ،ا����و �� ��ز�� ������  وإ��اج ا����ف ،ا���ا�� ���و�� وا���ر�����رات

1.ا��و�� ���د�� ��� ا��ـ
 

 د إ��ازإذا زا� ����� "��ؿ ��� ا����غ"  2*������دار�� و��� �� ��ؿ

ا�����،  أو ا���� ا����ا��د ا����ّ� �� ��ؼ  ���ة، �ػ�����ت� ا��� إ�  ا���ر���وؿ ����ف

 وا�����ب،���س، ������ ����ة   �ػ�اض�� ����� � ،ا��� ������ ا���� ا����� ���� ذ�� ����ً ا

و���ـ ، افا���� وا�����ج وا�ّ��ر ���ر  �ػ��4**،���ـ�����ز�ػ� و�� �ُ��ض ����� � 3.ا����� و��ـ

، ��ى ا����ء وا����ع ا���دة ا������ �����، و�ػ�ودة ����� ��ا��ػ�وأ����ً� ���ر أ��اض ذُ  ���،ا���ّ 

� �� �� و  ��� أف ����ر���وؿ ���� ا��� � ����� ا����� ا�����. 5.ا�ّ��ازف ا������ وا��ا��و��ـ 

 � ��ف ا��� ���������� ا��ي  ا������ ����ف إ��از دى إ� ز��دة��  ا���ر���وؿ ��طة ��ف � ا��ا�

 و��دىا���� ����ءة،  ا�����ؿ ��ة � ا��، ����� �ا��ا��  ���وؿ ا��ا��ء  �Hippocampus آ��ف

 ���ةا� �����تا�����  �����ت � ��� ��� ،ً �������� ا�� ���ءة ��� إ� ا������  ���ا���ا 

و������� � ا����رب  6،ا����� ����ً  ا������ت �����ت ا����ع ����ى ذ�� إ� ����� �� ،����

ا���� ا�ّ���� ا����� أو ا���ر���وؿ ���� أ���� � ���س  ���ػ�ف ا����ر�����  �� ��� و��ا������. 

ا���� �� ����� وا����� �� ���  7،ا������ ������� ��ا��� ���ا����  ا��ي ����ض �� ا���� أ��ػ�ء

ا����� �� � ���� ا����� ��� ��� �� ، �ا����ض �����رب ا������� ��ا����� ���� و  ����ف ا���ر���وؿ

 . ����ؿ ا����� ����ا��ا���� ��� ا�����ار � ا������ �� ا���ة �� ���� ���� ا� ا����

 

                                                           

   )����ؼ( .213ص ، ـ ف ،ا����ا�������ّ��ء�و������ا���ر���ول�����ن ����، ��� ��ي�1

 ������Brainً  ا���� ا���� ���� ، ������ر��� ����� ا��� � د���را� ،�������������1946��Dharma Singh Khalsaدار��*��2

longevityو�Meditation as Medicine���� وا��ا��ة ا����� درا�� � ��رز ���� و��. أ������ وو���� أ��ث ����� ���� ر���.  

   )����ؼ( .140، صس ـ ،  ا��� وو���� ا��ا��ة���� ������ و��ا��� ������ و���� -وا��ا��ة ا����،ى����  �����3

�ط ���ط ��� ا����، �� ا���اب ����� ���� ا����ص ا���� �����ف ���������Cushing's syndromeـ�����ز�ػ� �  **�4

�https://ar.wikipedia.org/wikiا���ر :   .�� ز��دة � إ��از ����ف ا���ر���وؿ

   )����ؼ(. 214ص ،ـ س،�����ن�ا���ر���ول�و����������ّ��ء�ا����ا���،��ي ��� �����5

  )����ؼ(. 140، صس ـ ،  وا��ا��ة ا����،����ى �����6

   ��ؼ()��. 216، ص س، ـ ����ن�ا���ر���ول��،��ي ��� �����7
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�-�165 ���ؿ  ���فا����ح ا���ة  �� ا���ت ا���د�� �����ى ����ف ا���ر���وؿ ���ف   

و���  .��ؿ/�� ���� ��358-83 � ا���ء �� �� ذات ا����ف ����ى ����� ��� ،1*�/���ل�������� 744

إذا ��ؿ ا���ؿ ��  ، و�����ؿ/�� ���� �358–������165ؿ ا���ؾ �� ا���ة ا������� وا������ ��� �� 

���ءا  ��ؿ/�� ���� ���358 اف ا����ص ����، وإذا زاد ا���ؿ ��  ����� ���ا ��ؿ/�� ���� 165

��ر���وؿ � ا���ؿ ��� ��اوح �ا ���ى ا��ّ���� ����فا�أ�� ف ا����ص � ���� ��ط ا����� . أ���ا ��� 

 2.ا��� ��ؿ���� �� ���س ��� ا������ت �� ���� ��� ��ي � و���، ��/��ؿ ������4‚3�-�19‚7 ��

 

�:ا��������ا���������ا����������������10�-5

ا����� ا��ي ����� ردود ��� ����، �� ��ؿ ���ط ��� ���ث ا������� ا������ ������

 � ��� ��� ا��ؿ ��  3 ا���وؿ �� ا������ �� ا�����.����ف ا�در�����ا����ع �� ا���ة ا������ وإ��از 

 �� ������ �� ���� ا���. ��ز ا����� ��ا���� ا���� ا������ ا����� ا����� ������ ا� ��

�ا����ات ا��ز�� � و�����  **ا����أ�ـــ�
�� ا����ع أو ا���  ا�در�������از ����ف إ4

 ��أ��� �  ، ��� أف ��ا ا����فا���، وا�� �ُ��ض ا����� ا����� إ� ��ا��� ���ات ا��� ا������

 ا����د أ���ءا�����ة ا�����ؿ  ���� � اً ���  دوراً  ���� ا��ي، Glycogen Metabolism �����ا���

�� ��ؿ ����� ا��ري ا������� �����ؿ  ئ����ف ���� ا���ار  ،وا��ؼ وا���رةا��د ا����، أو ا����� 

��� و���� و����، وا��ذ ��� ��ر�� ��� ا����� �، �ا����� وا��ـ ا���� إ� ���� ا������ 

ر�� ���� ا���� � ا��ـ ����� و  ا���ارات ا������، �� ز��دة ����ت ا���� و��� ا��ـ دا�� ا�و���،

   �� ا����د. 5،�����ت أ��ىا���رة ��� ا����ـ �ا����� ا������ ���، ���ض ��� ا����ـ وا����ت �� 

                                                           

 �https://ar.wikipedia.org/wikiا���ر :  . ا��دة ���� و��ة �� وا��ؿ ، 9-10 أي ا����ر �� ��ء �� ا����� *��1

   )����ؼ(. 215، صسـ ،������ن�ا���ر���ول�،��ي ��� ���� 2

3�F. Ghika-Schmid, Stress et mémoire , ) Op.cit �( , P638�. )ؼ����(   

4
 ���  ا���ع  �    ا��� دا�� ا����� ا��������� ا������ت و�� وا��ـ ا����ء ����� �� ا���ا�� ا������ أو ا�����ب أو ا���** �

    ��www.webteb.com.08:05:  ا����� ��� 2017/ 09/ 29: � ا���ر 

                                               )����ؼ( .92ص ، 1دار ا���� ������� وا���� وا���ز��، طت : ����� ا����� ، ،�����ة�ا�����ن����روف ��،�5
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  إ� إ������� ز��دة ���� ا���� وار���ع ��� ا��ـ ا������  ا���را���������  ا�در����� ���� ����فو 

ا���ار. ���  وأ���� ا����� ا��ا���، �� ���� ا�����ؽ ����ت ���ة �� ا��اء � أ���ء ا������ت وا��� 

 � �������  إ� إ�������� ��� ا������ت ��� ار��ء أو ��� ���ت ا���ة وا����ء وا����� وا����� 

 1.�� ���د ��ارة ا����وا����ب ا����  ا���

 

�ا�در�������:�10�-6

 أ�� وا����� ا����، ��ا���ػ�د ����� ��� ��ا��� ا��� ���  ا�در���������ر �� أف ����ف��

������ �����ت ������ت ا����ء و  أ�� ��� ��ػ���ؼ �ػ�ارد ���ػ� ���ػ�، �ػ�دح ور��ػ�����ف ��ء 

���ػ� وا�����  ا����د و��ا��� ��� و������،�ػ� ا�ػ������ ��ػ�اض د���و��ػ�  ،أ�ػ�ى و�ػ� ا��ػ�����ػ� 

�ػ�دى إ�ػ� ز�ػ�دة ���ات �����  وا����ض �� ���ا ،ار��ػ�ع �ػ�� ا�ػ�ـ ���ػ�� �ا��ي أو ا����ر  ا�ػ�ى

�ػ�  يا��ػ� ا�ػ�، �Carotid arteriesػ� �ػ� ا �ا���ػ� ا��ػ����ػ� ا�ػ�ـ إ�ػ�  �ا��ػ ،�ػ�� ا��ػ�ا��

 2.ا�� أو ���� د����� ��� �� �����������  �ػ�دى

 

�����ا��������������:����11

�� ��ؿ ر�� ا���اض ا�����  ،����� ������ف���� و أ�� و��� ��� ����� �� ��ة ا����� 

، أو ��� ���� ا����ع و���� ا��� �� �� و�� ���� ا���� ا��� ��، ��� ��ا��� ا���� ا� ��ـز

ا����� ا��� ا����� � ا�����، و�ُ��ُ� ا��را��ت ذات ا���� ������ع أف ���ؾ أ����� ���ة ا����� 

  �� ا�����ت� ف����ا��أ��� ا���ت ������ و� ا���������� ����س ا�����، �� ����� ���س ا��� 

  ا��ا�� ��� ��� ا�����.

 

                                                           

�   )����ؼ( .س ـ ، ����ة ، ا���د�ا���،���رس ���� ���د ا�����وي�1

   )����ؼ( .140، صسـ ،  ا��� وو���� ��ا��ةا���� ������ و��ا��� ������ و���� -وا��ا��ة ا����،����ى �����2
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�����ا��������������ن�:�����11-�1

 ��دة �����ؿ إ� ��ؼ  ���س ا����� ا����� � Questionnaireا������ف ���ا �� ����  

و�� ����� ��� ��ا  12،*����نو�� "  ��ى ���� ا����� ���را�� ا������ " ���س ا����� ا������

������ ا������ و�� �ُ��� ��دوات أ��ى  ،������تا��� و  ،ا����ع ا���� ��� أداة ا������ف ������

 ��دة ���� ، و��راءا� ا����ع أو �����ءا� أو �����ء���أ���ً  ا������ف ����و و����� ����. 

��� ���� ا������ف ، ��� ����� ا��را������  أ��اد �� ا������ت �� إ� ��ؼ وا����� ا����ات ��

� ا���� ���� ��� ����و�� ��ا�� �����  ،�ي ا����ر�� �ي������ ا�ا��ء �� ا���� ا ذ��

و���� ���� ��� ا�����ر ا��� وا����  ،�����، و�� ���� إ�� ������ أو ���ا��� ��� ����� ا����

 .��� �����  ا������ �� ا��� ا�����  وا����ى ا������� وا���� ا������� وا�������� و�� ذ��، 

����ع ��،  ا����عو  ا�����ا����� ��� ����، ���ض  �� ا����� � ا������ف �� أ��اد ا����� ����

، ��دة ����� أو ����� ���� ��ؿا����� ا����� ��� ا���� ����ً،  أ��اد آراء و����� ����� ��ؿ 

  :أ�� ا����ؿ ا������  ا������ف ������ و 

، أو ������ ��� �� ��� ���� و�� ��� و���� ���ت�� ا� ��������� ا�����  ���ـ أف

 أو ا�������� أو ا������ ���� أف� �� ����، أو �� �� ���� ��� ����ديا� ���� رد ���ر أف� �� ����

����ح، أ���� ��ا ا���� ����� أ���� ��ة، أو �� ���ف  ا����رة ا�����ف�� ��ؿ � ذ�� �و �،����

�اً، ����� إ�����ػػ� ������ر ا��� ��اب ��د �� �� �� �� ���وض ����، أو �� ���ف ا������ف ���

  3 ����ح و���� � ��� ا���� ����� �� ا����. ������فا

�� إ�����ت ا������ف أ�� ���� ���� ���ة ����� �����ر�� �� إ��اء ا������ وا����رات ا����، ��� ��� 

 � ���� ��� �����، و����� ������� � �� ا������ت ا����� وا����.ا����� � ����

                                                           
����� ا����    ا������ ا����� ���� ا����ي ا���� ��� ا����ص � ا����ذ��د���ر ��ا�� ���� ��� �����  ������������ن�*�1

 �https://en.wikipedia.org/wiki.ا������ ����وف ا����� ����و �����  ا����ؿ ور��ض ا���� ا����� ��� ر������ ����  

   )����ؼ( .2005، 4،ع  ����12،���� ا����� وا�����،����س�ا������ا��������ى������ا������، ����ف ��� ��� 2

   )����ؼ(.�52ص �،2013، ا������ ا���س ����� ا���ر�� و��ؽ ا�����،�������ا�����ا�����، د��ب رزؽ �����3
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و�� ��� أ��ى �������ف ���ب � ��� إ����� ��� أ�� � ����� �� � ��� ا���اءة وا������،  

 و����� ���ـ ���� ا���ر�� � ا�����، أو ��ـ ����� ا�����، ��� ����� � ������ ����� ا����� ��

 ا�����رات و�� � ��ـ د���� � ا������ ا������. 

 

�)�ا����ا����������(�:��������ا����������س�ا����������11-2

 ����� �� ا����ات، أ��ز�� ا���ر ا�����������، ����� د��ت ا���� ���� �� ا����� وا�����ؿ �

و��  ��1 �������د �������� � درا�� ا�����و��� ا����� و����، �� ���� ا����س � ا����رب ا����

 �� �� ���� �� أ����� ����� ب ا������ � ���س ا��� ا�����، و�� ����� ����د ر ���ا����ات 

 �� ���:��� ا����ات ��� رأس ا����ؾ � ��ؿ ��� ا���� و 

 ���ة ز���� ����� . ����� ��� وا��� ������� ��� �������������ف  -

 .������� ا����� ا���ـ � ��وؼ ا������ �� إ������ ����� أو إ��د�� ������ �� - 

 .و��داً  ���ً   �� ����� ����س أ�� ا���ا�� ا���� � إ��اث ا�����ة ����� و ������  ا������ ���� -

 2 رض ا��ا��.� ��� أ��� �� �را�� ا�ض ا����ع � و � ����� ���� و����� ��� �� ا������ ا������  -

 

�ا���ر���ول����ا���ل:�����س�ا������������11-�3

،  ���ؿ����� � ا��ي ����س ��� �������� � ���� ���������  ا���ر���وؿ ������ف ���س ����ف

*���ي���������������ي ��ـ �� 
���ف ا���ر���وؿ و����� ����ّ��ء وذ��� � درا��� ا������ "��3

�.�اف ��ا ا����س � ����� ������ ��� ���س ��� ا������ و���� روا����إ� �4 ،"ا����ا�

 

                                                           

 ا�����، و��ـ� ا���� ��� � ������ ����ة  ،ا���������ر�و������ا�����رس�����ا���ا��������ا������ا���اع�رز���، ��ب�1

   )����ؼ( .( ���� ��)  ������ ا��ص ا��ء ،2011 وزو ���ي ����ي، ����د �����

   )����ؼ( . 57، ص9ط���ي ا����  ا�����ر��  ا���� ا، أ��ل�����ا����  ،�� ��ت را�� 2

  .��� ��� ا���� ����� ��� ا���ر�� � ���� ا����ت ����� �� �� ��� ر��� ا����ذ�� بد���ر ���ي ���������������ي *�3

   )����ؼ(.   203ـ س ، ص ،���ن�ا���ر���ول�و����������ّ��ء�ا����ا���،  د��� و����ء ���� و��ؿ ���� ��� ��ي�4
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��:���س�ا�����������ا���ر���ول�ا�11-4�������ّ

 إ��اء �������ة ��ى � ���� ���� ������  �� ا����س ا��� ������ � أ����� إ� و�� ����

و�� ���ـ ا���� ��1 .����� ا������ أ���ع �� �����ؽإ� ا��  ،ا����ب � ����ر���وؿ ��� ا����ر 

ا����� � ��ؿ ����� ���ات وأدوات ا������ وا����، ��د أ��ًا ���ً� إ� �� أف أ��� ا���� � 

�2*��ر������وؿ ا���، �� ��� ا��� ������� �����رب وا��را��ت ا������ ا����، �������� ا�� أ��ا�� 

��� ����� �� ا����ؿ ����وا ���� �� �����  و����� و��� ��������� ������ و��� وا���وز���� � 

������� �����ؿ ا���� ����� ���� ���ة �� ��� ا���� ا����: ����ى ����ف ا���ر���وؿ �����، 

ا���ر���وؿ ��ر��� �� ا����ح إ� �� ��� ا����، � �� أف ا����ؿ ����ى  ����� ���ا������� 

.ا����    3 ����� ����ت �� ���ة �� �������، �� ا���ر���وؿ ����� � ������ت ����� ��ؿ ا��ـ�

���� ا����ب ��ؿ ا��ـ� ��� ا����ـ وا���اب ���� ���� ��� �� ُ��ص � ��� ��� ا����رب ��� 

 ��دة أ��ى �� وُ��ص ��� ا�����د أي ��دة �� ���� ��� ا������ �������ؿ ����ف ا����ف أو  4.ا���

 �ي ���� �� ��� ����� )����� 5**���� ا����� ��ؿ أ���� ا����� أو �� ا����� ��� ا������.

����� و������ ( وا���ؿ ��� ا������  ����� � ���ى ا���ر���وؿ�����  أف ذ��� ����� ��� ���

���� ���ا � ����� ا����رب  �������،اف ا����ر ��� ��� ا�دوات و��و�� ا  6 � أ�� �� ��� د����،

����� ا�����  ���� �� ذي ��� ر�� أف ��� ا�دوات ���� ���أا������ و����� ا����ث ا���ا��� 

                                                           

  ��)����ؼ( )دت(  ��06/07/2014ـ�  ���ز ا����� ا������  رو��ز،����������������ا���ا�����������ا������،��� ا�������1

 .وا���� و��� ����� ا������ ا������ � ����� أ���ذ�Jared A. Lisonbee�PH D �������.�أ���ر����*�2

http://www.ratemyprofessors.com 

   )����ؼ(. 222، ـ س ، ص�ا���ر���ول ����ن�،و��ؿ ���� و����ء د�������  ��� ��ي 3

، 5 ع، ���5 ، ���� ���� ا������ ا����� � ا���ري، ��� ا������ ا���ي،�ا���ر���ول����ا����ب،�دو� ر�� و وار ��� ���� ����4

   )����ؼ(��http://scla.org.sy/magazine/issues/5_5/303.htmlا��ا�� :  - 2017/  10/ 02: .2009

 �Intermountain Healthcareإ�� ��و��  ���� � ا���د و��� ا����ي ��� ����  Joel Ehrenkranzإر���ا�� ������**�5

 Utah Murray, ��https://intermountainhealthcare.org  ���� ����� ��راي � ا�����  �������

6 Judy Mottl,�Intermountain researchers develop new stress test app, fierce healthcare ����  
http://www.fiercehealthcare.com/mobile/intermountain-researchers-develop-new-stress-test-app 

��05:11 - 2017/  10/ 03: � ���� ا���ع � الرابط�:��    )����ؼ( 
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���س ا���ر���وؿ � �� ������ف ������� � �� ���ب ���ات ���� ������ ا�����. و����� أإ� 

 :���ات �� أو ا���ز�� و�� ��� ا�����ة ���� �� ����� � ا� ����اتا����ب 

 .آ��� � أ�� ا�����، و�� ������� ����� ��  1* ����������� ��أ��  -

-  ،  .و� أي ���ف����� ������ ��� ا����� � أو��ت ����� أ���ء ا��ـ�

 .ر���وؿ��� ����ى ا���  ا����� �وا��ي ��� ا���������� أ�� ا����� ���� و� ���� ا�����  -

 2.ا��� أو ا���ز�������ت ����� �ود�� ������ و����� ��ا ا����س  -

 

�:���GSR ا��������ا����������������س�ا�������������11-�5

  ا�������������� ���� ا��د�� ��ؿ ا�������  �1500 ��� أ��� ��  ���1972ؿ ���      

GSR وإ� ا��ـ� ���� ر�� ،GSR � و�� ��  3،ا������ ا����� ا������ ا���ا�� � ���������� �أ���

� ا����ب �����  ا������������ ا�������ا��� ��ث  ���س �ا��ي و���4**را������ران

 � ���� ����� ������� ��ى ���� �� Galvanic skin response GSR ا��� ا�������ا������ 

  �����وا� ����� ا���ىد���� و إ��ا�� ����  ��ث ����ت: ���� � ��ض ���� 5،ا������  ا������

ا�������. ��� ا���� � ��� ا������ ���  ��� ��� ا�����ت �، ���ض ر�� ردود�� ا���������ة� ���

س ���ا�دوات ا�����ة � �� ا��ي ���� ���و�� ا��� �����ر ا��������  ������ ا��� ا�������، أيا���س 

���� ا��وء ا���� وا�����ء،  � ������� و��د ا�� 6.ا����يا��� ���د ��� � ا������� ا�����������

                                                           

 و� ���ؿ ��� ا��ـ ) ���� ا���� ا���� (. ا����� ا�� ��ّ� ا��� ���Noninvasive ا�������*�1

   )����ؼ( .�سـ ،��ا���ر���ول����ا����ب،�دو� ر�� و وار ��� ���� ����2

3 Siddhant Mukherjee, And others, SMART EMOTIONAL STRESS MONITOR, International 

Journal of Advanced Technology in Engineering and Science (IJATES ISSN 2348 - ���� �� 
Vol. No.4,�Issue No. 06, June 2016, P172.    )����ؼ( 

4
 ا���� و��� ا������ ا����ب ��� Vilayanur Subramanian Ramachandran 1951 را������ران س �������ر**�

 .د���� ��ف ������ر���، ����� ا������ ا���ـ� � ا����� ا��را��ت و������ ا���� ��� ��� أ���ذ. ������ج ����� �� ا������ ا����

https://en.wikipedia.org 

، ���� �����ا�����د����ا���م�و����������ا����ل،�ا�����وا�����،�و����ا�����،�أ��و���د���را�����ا������ ����ف إ��ا���،� 5

   )����ؼ( .117، ص2014ا�����اؽ ����� ����� ا����� 

   )����ؼ( . 56ص س، ـ ،ا�������ا����ا������ات�����������ا���������ا���������������ا���اة�ا�����ت ا����ة، ������ 6
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 �����.  ا��������� و������ ا��� ����� ����� أدؽاو ��� �GSR ا������� ���و�� ا��� �������� �

 ��، �� ����� ����ظ�������� ا���ض ������ ا��� ا يأ conductivity �������� ا���ض�� 

����� ا����� ا���د�� �� ��ة  ،وا����� وا������ �ت���ض ا���د ������رة وا�����ؿ وا���� �� ���ؽ

ا����و  :ا�������� ا������ ا����س و��ات GSR ������ ����ـو�  1.ا������و�� ا�����ؿ و 

����� siemens Micro : و���� �� �ػ µS ا���و�� ���س ��ة��  أو Mega ohms ػ : � و����� �

MΩ.2 ا����� ا��� ا��������3*��������� و���  GSR���  ��� ������ ا���� و���� ا���ز����ة 

 �Electro Dermalا���ي ا����� �����ط�����������ا� ا������� ��� �� ���� ، و���اا��إرادي

Activity EDA،  إرادي �ا� ا���� ط�ا��� ���س�� Autonomic Nervous System ANS، و���� 

  5ا���� ب ����4ؿ ا������.����� � �� ����

 
 

��� �Bad Breaking �:ا���ر ����� �� ���� ����������� ��� ا�����ت � GSR ����� ����: 5ا���� ب 

�/imotions.com/blog/gsrhttps//:��������ا���ر :

                                                           

1  María Viqueira Villarejo, Stress Sensor Based on Galvanic Skin Response GSR, DeustoTech-

Life Unit, Deusto Institute of Technology, University of  Deusto, Avda. de las Universidades 

,Spain�،Published: 10 May 2012 .    http://www.mdpi.com            

08:10 - 2017/  10/ 12ا��ا�� : � ا���ع ���� �:     )����ؼ(  

2�Siddhant Mukherjee, And others, SMART EMOTIONAL STRESS MONITOR , (Ibid.) P 174. 
��https://www.researchgate.netإ������ ����� � ���ر�� وأ���ذة ���������Lara Fontanellaرا�����������*�3

� Rodrigo Becerra, Galvanic Skin Response in Mood Disorders: A Critical Review, International 

Journal of Psychology and Psychological Therapy, Printed in 2015, P2��. )ؼ����(   
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 � ���� �������ت ا������� ا������ وا������ وا������ .  GSR:   �����  5ا���� ب 

 ���Siddhant Mukherjee, And others, SMART EMOTIONAL STRESS MONITOR , (Ibid.)ا���ر :

 

���� إ� �����ت ���� و�� و���� ا�����ت  GSR أ��ث ا����������ت ا���� ����س�� 

 أ��ط ���� �����تا��  ZYTO Technology �������� ز��������� ا��������� وا������ ������ص، 

 �ا������ ا��� �������ا���� � Biofeedback ا����ةا�����  ا������ ������ ���، �� �ا��� � ا�����

GSR � ا� ��ذ�� ��� ����� �� ���� و ، و��� �����د ا���ي ا���، وا�������� ��� ���  ���

  ����، ���ات� ����� � ز��� ������ د����، و�� � ������ ��ثا�� ا����� ���رة ا����ب ��ة 

 وا�� �� ����� ��ة ���� ا���،  ����� ����� �� ا������ ا���� ز���و��� ردود  ا����، ����ض �����ت 

���� أ�� � ����� � ا����س ��� ��ى ��ؿ ا������، �� ���� ا����س ��� ا���ث و�� ���ب ��� ا��

 د���� ا�و� � ����� و�� ا��� ��� ا��، ����� ������ ���� ���� ��ا��� �� ����� �� ���ات

 �����1 و�����.

                                                           

1�https://www.zyto.com������   )2017/  10/ ����14 �:  ا���ع�  - 9:00      )����ؼ   
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              ـ ف    ��������ZYTO ز���    6ا���� ب 

  �� و�� ��� ��� ا�������� ا������ت 

ZYTO Biocommunication�� �https://www.zyto.com�  14/ 10 / �2017- 08:15  ا��ا���    

:    

 

ا����� وا���� ������، �� ��� ا����ار�� � ا����س ا����� ����� ������ ��� ��ى  �تو�� �� ا�����

  ������NAOS ا���رةوا����وب ا����� ������ �� ��� � و���� ا����، �����  ��ؿ ا������،

QG�Quantified Gaming Mouse,����� ت ���ؿ س������ ��� ا���رة � ا�����ر ���ز ا������ 

 ا��� ������آ�� � ا�����ر ���ز ������ أف ��� ،���������  ����� و��� ،�����ـا ا����

 أ��س ��� وا�� ����وت ا��� ��� ��� ا��������� ا������ ����� ا����ات ا������ � ،�GSR ا������

 1ا������ت، ��� ����� ���و  ا��ؼ أو وا���ح ا����دة�����   ����ا� ��������ؿ ا����ي ��� ا�ا�

أ�����  �������� ���� ا����  ��و������ أي ���ز ����ب  ا��ا��� ������ت �� ��� إ� ����

����ار ����ات ����� ����� ���� ������ت ا����� ا����  �������� ��ـ�  .أو ����ة ��ص �����

                                                           

1 Mionix  Naos QG Review https://www.vortez.net/articles_pages/mionix_naos_qg_review,1.html  ا��ا�� :�

                                https://www.vortez.net/articles_pages/mionix_naos_qg_review,1.html 

            )����ؼ(   10:11 -�2017 / 10 /�14 ا���ع ���� �: 



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������
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و���ر����� �� ��رب  1 .� �� ��� و��� أ��� ���� �� ��� ا������ت ��������، �������ـ ����� ��ا

���ب ا��������� � ا��� � ����� ������QG NAOSات ا����. ��������� ذأ��ى ���ا��� و 

ا���ا��� ��� ا���ص ��� ا����ب ا����� �����ز ا����، و��� ��ا � ��� �� أ�� ����� � ���س 

ا�����ؿ � ��ا�� أ��ى، �� ����ت ���� ��وط ا�����اـ ا������ وا������ � و�� ا��� ��� ��� 

 ���7ا���� ب�ص ��� ا����ض ����� ا���� ������. �� ����� ������� ا�� وو���� ������ب �����ا���رة  

�

�

 

 3�:09- 2017/  10/ �14 ا���ع ���� �:  NAOS QG   ا���رة ��� ��       7ا���� ب

�  qg/-https://mionix.net/naos:�ا����ر�

                                                           

 د�، ، ا���ا�� ا������ �����ر ا��������رة�����ب�ذ������������ل�����ت�ا�����أ���ء�ا�����- NAOS QG ،أ�� ا��� 1

   )����ؼ( ��qg-https://aitnews.com/2014/12/05/naosا��ا��:    03:21 �2017 / 10 /14:  .2014
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�:��ا�������ا�����ا�����������س������ا����������11-�6

 ا����� ��� ��ع ��ت ��ا�� ���رة � ���ف  ت��� ا������� ا������ ��� ��� �� �������

���� أو ��� رؤ�� ���ف ��ء � ���ف ����، ��ث � �� ا����ط ا�������� ���� ���ات 

ا����� ا��  ، و����� ���س ذ�� ������ة1*ا�������ة �������� ا����������ة ا��ى ���� �

����� أ���ب �������� ����� ���� ��� ����� ����� �� ا��أس، دوف أف ���� أي أ� ������ص، 

� 8ا���� ب و�����ة أ���ة ا������ أو ا�������� ����� ا���ؿ ��� ر�� �����ا� ������ ا��.  

ا�����ة �� �� ا�����،   و���� ��ا ا���ع �� ا������ ����ح ز�� ا�����، و��ـ ����� ا�����

��� ���� ��� ا������ �� ����� إذا �� ��ر�� ������ت ��� ا�� ا���ى، و�� أ�� � ���ج إ� إد��ؿ 

��� ������ �����ا��� �� ا����ص ا����ء و�� ا���� ��� ��  9 ب ا����أي ��ء � ا���، 

 ����� ��� ا����ص .��� ��� ا��دة ا������ ��ة ��ات دوف ا  ��2اء .
 

� 

 ��ؽ ا��� ا����� ����� ا����رة ��.          ر�� ا�� ��� ���و � ���ت ����� .      8ا���� ب 

�.���ء�����ا���،�م�س�،�ا����ا����ي������إ���درا���ا�����������وا����ك�������������،�ا����ر�:

�

                                                           

����� ���� ��� ا�����ؤ�� و������� �� ������ت ر�� ا�� ��� ��  Evoked potentials)����ت د�����(  ���ن�������*��1

  //:hananmustafa2013.blogspot.comhttpا�����ت ا����� وا������ ��� ��� دا��� ا��اؼ ��� ا���ز ���و�� ����� .

   )����ؼ( ـ س .، �����إ���درا���ا�����������وا����ك ا����ا����ي������ ���، �2
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�

 � ��� ا����� ا����ي���� ا��� ا�������� ا����� - 9ا���� ب

�.�youtube.com/watch?v=4LCkDwcXMHEhttps://www:�ا���ر

�

�در���������ا����ب�:�����س������ا�����������11-�7

 ��ا��  �������� ا��������� ا���ا�� ا���� ���� � ���� ا����ب �� ا����� ���س

ا����� ا������� ا����ذة ، ��� ���� ����� � 10ا���� ب ��pH  or  power of  hydrogenا���رو���

 ��� أف �� ��ف ���،����ا�� ��� ��� ا����� ��وث ��� ���  ������ د����  ���ص، و����� �� ا�

�� ���� ا���ا�� �� ا���  ��� ��وؿ ��� �و���ر�� ا������ ��� ا���ر�� و��  pH  ،�����1إ� ���� ���

 �ى ا���� ����� ا���رو��� ��� ا� ����ً �����ً ����� ������� ��ـ� ا���اؿ و ا����ف  ���ف . ا�����

 ����� pH� �� ��6.5 ا ��� إ� اف ا�����  6 ��وإذا أ��رت ا������ إ� ا���  2  ،7.4و��� 

 ������� � ��� ��������� ذ�� إ� أف ا����� ���ي ��اً أو ����ي  �����7، وإذا ��ف ا�� �� 

 11ا���� ب  .وا��ؼ وا����� ا���� رأ��� ��� ����� �����ب ����� ا����ي ��و�� ا���، و���اف

                                                           

ا����ب�و��ر���ا��ار������ا����������� pH ����������در��������ا:و��ء ا���� �����   ��� ا����ي و���ر ���� ����ـا 1

   )����ؼ( .140، ص 2014،  2ع  20، ا���  ا����� �ؽ�� ا����� ، ا���ا�����ا�����

2 ana maria trindade grégio ,  and others , The Journal of  Contemporary Dental Practice, 

Volume 9, No. 3, March 1, 2008�. )ؼ����(   
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 . 23:10 - 2017/ 10/ 06: ���� � ا���ع� ��������������� pHا���ا�� ا���������     10ا���� ب 

�/koerper-balance-haushalt-basen-antiaging.de/saeure-ist-https://www.was  ا���ر :
 

 

 

    �����pH ����� ا����ب         11ا���� ب 

  ����� ا����� 
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�:� �س�����ا�����ر������ا���ل��������ا����������11-8

 �� ����و������  ا��� أ�� ����ت �� ��ؿ  acid ippuricH ����� ���س �� ا����ر��

و ا���ازف أ��� ���ف ���ؿ ا����اؿ  12ب  ا���� ،إ��ى أدوات ا���� ا���� ��� ا����ر��

�����ً، �� ����� أ��  ����ً  �ً ��أ�� �����ؽ و ��ا ا����س ���ب  1.�� ��ؿ/��اـ ���� ��ود ا���� 

ف ��ا ا����س � ������ �� ����� ��� أا����� إ� ���� ��� ا��� ���� و��ور ا������، ��� 

  .���ي ������ ��ا ا����ض �����ا����� ��� ا����ث ا�� ����� ����� آ���، ���� ����ى 

 

  
 

  ���� ا���ؿ�  ا����ر������ ��         12ب  ا����     

12:00- �06/10/2017 ا���ع ���� � :     http://www.hbi21.com/    :  ا���ر 
 

�:�����BPMس����������ا����������ا�����������11-9

 ���� ���ز ا����� أو ��ا��� ،�������� ا������ �� ������� ا���� ����ت ���ؿ ���س ���

 و���ؾ ������ت ����  .������ و���ب ا����ت أو  2،ا���� ��� ��� ا�������� أو ��ا��� ا����

                                                           

1 introduce of urinalis .sidoarjo akademi analysis kesehatan ypm.                      

https://fr.scribd.com/presentation/318251266/2015 ��: )ا���ع ���� �: 05/ 2017/10 23:50 ا��ا�� )����ؼ ��� 

 ،ا���� ��� ا����د�� ������� ،ا���� ��� ����،���نا� ��ى ا���� ����ت ��������� ����� �� ��،�ا��اع ��� �� ��اع� 2

 ) ����ؼ( .3، ص ����
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�� 

 

��� ا����ة ا������ ا����� ����ا�� ا������، ا�� ����� ����ء�� � ���س ��� ا����  ذ��� �����

�� ��ؿ  ا���ر�� ��� ���ؿ ����ت ا����ا��ص � azumio أزو������� ������� ��ا�� ���� ������

����� ����ا ا���� �����ط ��ء ا���ش ا��ا�� إ���� و������اـ �����ت ��� ��� ��� ا����ص، 

 ����13 ب ا1 *.ا����������ر���ع�����  ���ز�� ��� ��� ا����ة ا������ ����� 

 

�

    �� ��ؿ ����� ا���� ا����   ���BPMس ��� ا����          13ا���� ب

�//:camera-the-on-placement-www.azumio.com/blog/azumio/fingerhttps ا���ر :   

    02:20- �06/10/2017 ا���ع ���� � : 

 

�� ��ؿ ا����ة  Reverso Context ا������ ا����� ��� ���س ��� ا���� ���� و������ �����

��� ا��ي ���� ����ت ا���ء ا� ا���� ����س ��� ���ا���� �و  14ب  ا������ا ا����ـ، ��� ا�� �

 .    �� �� ���� ا������ ��� ��ور�� ����� ��� در��

 

                                                           
1
، ��� ���� ا����، � ا�ّ���� ���ّ�� ا�ّ��ّ�� �������� ا����ّ������   ���� �����ـ����ّ��  ���Biofeedback ا���������ا�ر���ع *�

 https://ar.wikipedia.org  ��� إ��اث ����ات د���� � ا���.
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�� 

 

� 
����������Pulse oximeter ا���������س ا���      14ب  ا����

�html-oximeter-manufacturer/pulse-medical/http://www.medicalexpo.com.�410ا���ر :

   02:29- ����06/10/2017 � :  ا���ع� 

 

 1،ا��ا��ة ا������ � ����ت�8 ���ار �� ا���� ا�������، ا���� ����ت ���ؿ ��داد��� ��� ���� ا��و 

 ����� �� ،د�����  ������100-60 ��� ��ة ا��ا��  ا������� ا������ا���� ���  ��اوح د��ت ���

��ة أ�� �� ذ�� �  ��� ��� ا���� ا������ ����ت، ����� �� ���ف د�����  ���� 70-�80

  2و�� ��ا ��� ا���� وا��� ا����د ����، أ���ء ��ر�� ا������ �����ر�� �� ��ة ا��ا��. ا��ا��،

 ا������ ��������� ا���ر  �� أف �����ً �� أي ��� ���� أو ���،��داد ���ؿ ����ت ا����  و��

ا���� �����ر�� �� ا���� إ� ا���ف إ� ��ف ��� ��� ا���ف ا��� ���� ��� ار���ع ���� � ����ت 

����ر�� ������ ��� ا��� ���ج ا���� ا���� ���� ��� د��ت ا���� �� إ���ف ���، و  ا����.

��� ا���� �� ا������ و��ا �� ���� ��وؽ ���� ����ت ��، ا���� ���� ا��ـ �  �� � ز��دةإ

��� ������ ���� ���  ؼ��� ��ز ا����  ر�� ������،��� ا��أة ������ر�� �� ��� ا���� ا������ و 

ا����ف �� ��ؼ ���، و�� أو���� ��� ا���وؼ ����ا ���ت ا��� ا���� ����ي و���د ا���� 

و��� ����� ا�����ؿ ����� ��� ا���� � ���س ا�����،    15ا���� ب وا��� ا����� ������� وا��ؼ، 

                                                           

 ) ����ؼ( .51، ص  س، ـ �ا�������ا������وا����ءدا��� ����ف،  1

2�Daliah Wachs�,“Peek�at�your�Pulse”�highlights�a�simple�test�for�heart�health�, wordpress 815���

https://doctordaliah.wordpress.com :) ����ؼ( ا��ا��، 12:02 - 2017 / 10 /06 � ا���ع ���� � :   



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

�� 

 

��� ا���� � ا���� ا������� ��� ا���   3ب-2ا��وؿ ب�وؿ ا���� � ���� ا����� ����ر�� ����� ��� 

        1.وا���

  

 

 ��� 45-�36 ���� ا����� و� ا���� ا������� ���� BPM ����� ������  ���� ا����     15ا�����ب�

 �� ����� ا����� 

�

�

�

                                                           

1 Daliah Wachs �“Peek at your Pulse” highlights a simple test for heart health � (Ibid. ) )ؼ���� ( 
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 :ا���ر                    ��ر ��� ا���� ��� ا���� �� ����ت                    2ب��ا���ول

Daliah Wachs�,“Peek at your Pulse” highlights a simple test for heart health�,)Ibid 

�

����ول�����ا����������ر�����ا�����������/�د���

�65+������18/25�26/35�36/45�46/55�56/65 ����ا�����/

�ا����

�ا������

�59-59�54-60�54-59�54-59�54-55�54-�49ا������

�79-79��6-7:��6-79��6-79��6-����6-�����79ا�����

�ا����

�ا�����ز

�64-64�60-65�60-64�61-64�60-61�60-�56ا������

�96-:��96-:���9-;��96-:��96-:��;�-�������ا�����

�ا����

�ا����

�68-68�65-69�65-69�66-68�65-65�65-�62ا������

��9-�9��9-�9��9-�99�9-�9��9-�9��9-�����96ا�����

 ��ق

�ا�������

�72-73�69-73�69-73�70-72�70-69�69-�66ا������

�8:-��99:-��99:-:��9:-:8�9:-99�99-������9ا�����

�ا����

�ا������

�76-77�73-77�74-78�74-76�74-73�73-�70ا������

��:-�:�7:-7�:6:-6:��:-6:��:-�:��:-:�����9ا�����

أد������

�ا������

�84-83�77-83�78-84�78-82�79-81�77-�74ا������

�6;-7:��;-�:��;-�:�6;-8�:9;-7:�;:-6:�����ا�����

�ا����

�ا�����

�84+�84+�84+�85+�83+�82+�ا������

�6;+�6;+�6;+��;+��;+�8;+�����ا�����
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���ول�����ا���������ث�����ا�����������/�د�����

�65+������18/25�26/35�36/45�46/55�56/65 ��� /�� ا�

�ا����

�ا������

�59-59�54-60�54-59�54-59�54-60�54-�54ا������

��9-�9�:6-6:�:�-7�:6:-99�:6-6:�:9-6:�����ا�����

�ا����

�ا�����ز

�64-64�60-65�60-64�61-64�60-65�60-�61ا������

�96-:��96-:���9-;��96-:��96-:���9-;������ا�����

�ا����

�ا����

�68-68�65-69�65-69�66-68�65-69�65-�66ا������

��9-�9��9-�99�9-�99�9-�9��9-�99�9-������9ا�����

��ق�

�ا������

�72-73�69-73�69-73�70-72�70-73�69-�70ا������

�8:-��99:-��99:-:��9:-:8�9:-��99:-:�����9ا�����

�ا����

�ا������

78-74 ا������  73-76  74-78  74-77  74-77�73-76�

�:-6: ����ا�����  :�-:�  :6-:�  :6-:7  :6-:7�:�-:��

أد������

�ا������

84-79 ا������  77-82  79-84  78-83  78-83�77-84�

�6;-7:��;-�:��;-�:�6;-8�99;-6�:7;-�����99ا�����

�ا����

�ا�����

�84+�84+�84+�85+�83+�85+�ا������

�6;+�6;+�6;+��;+��;+��;+�����ا�����

 

 ��� ا��� ��ث����ت ��� ا���� ��                  3ل�با���و�

Daliah Wachs��“Peek at your Pulse”�  (Ibid)         : ا���ر  
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����������������ا�����)ا�����(:�����ا����������11-10

�ث ���� ا���� ���� ، و����� ا��� �� ا����� أو ��اد ا��� ا��ي ���� ���� ����� ا���

������ت ����� إ� ا����ت ا������� � ا���� �� ��دي 1 *ا����ز�ا������ا��دي����� �� ���� 

������� �� ��ؿ ���� ��� ا����ت. ����� ����� ا���� ����� ���� ا���ز ا���� ��� ا��دي 

  2و����� ا����.������ت ����� إ� ا����ت ا��ا���� ������ 

� أو  ا��ف ��� ����� ا������ ������ر ����ؼ ا����� أوا������ ���� ���� ا��� ��� ا���� و 

ا���� ����ء ا���ي ��  ���ض ا���.و ����ف ا�و������� ����� إ��از  ا������ا�����ؿ ا���ت 

�� ا����� �ا�� ا��را��� ا�� وا��� وا��� ا�����ـ اف أ، ��� و���� �����ا����ض ���� ا��� ا����� � 

 3.ا������ت ا����و���� و��� � ����� 

ا�� ���� ���� ��� ��� ����  ا�������� ا�������� ا�������ت��� ا���ث ا����� ا������ إ� أف و 

� ا���، ��ث ����� ����� ��� ��� ���ت �� ���� ����� �� ��ا�� ا������، و��� ا������� إ� ذرو�

 4.ا������� ا���رة �� ����ؽ ���� ����� ���ف �� ا���� ردود أف ��� ���� ا������ ا�و� إ� ا������، 

 �� ���و��ا  ا���ـ �� �����ر�� ����ر ا����ض ���� ��� ا��� ���� ��� ��� ��������� و 

 � وا���� ا���ـ � ا���� ���� �� ���� ���� ��� ��رؽ �� ا���� � ا����ف ���ـ ����� ا�����،

 �� �� ���� ����ءؿ ������ ا��� ���� ������ ��ف و��� ،4 ب ا��وؿ � ����ً  ��ا ���� ا���ء،

 .ا�����

 

                                                           

 �� �����ز ا���� ا��ا� ا���وؿ �� ا������ ا����� � إراد��.�����ف �� �� ا����ز�ا������ا��دي�و�����ا��دي����   *�1

https://ar.wikipedia.org 

 ؼ() ���� ،)دت(. ا���� وا������ وا���� ا������ ��� ا����ث�������ف ا���ر��ف ���� ��ا����� ا��،�����ا������ا��ا���،أ�� ���ف �2

 res.com/article/1183.html-https://www.syrا��ا�� :                   02:12 - 8201 / 07 /26 � ا���ع ���� � :

 �ا��:ا�) ����ؼ(    14:11- ���26/07/2018ء ا��و���ت، �� �� ���� ا��� ، ���� ����ع �ـ� ، � ا���ع ���� � :   3

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86 

4�VALERIE L. KINNER , And others , What our eyes tell us about feelings: Tracking pupillary 

responses during emotion regulation processes , Psychophysiology, Wiley Periodicals, Inc. 

Printed in the USA, 2017 Society for Psychophysiological Research,p1. 



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

45 

 

 

�ا���م�أو���ء���ا����ض ا�����������������������
��ي�الع�ن�حدقة�قطر�ب�لس�ة�الع�ر

���م�الضوء
���م��الظ�م��ي�الع�ن�حدقة�قطر

81��.1 �.1 

�1��.1 �.1 

�1��.� �.� 

�1��.1 �.8� 

�1�8.� �.1 
 

 ا���ؽ �� ��� ���� ا��� � ��� ا���ء وا���ـ ��� ا���      4ب����ولا�

 KATHRYN RICHDALE, A review of physical(���Ibid)�����ا���ر :

 

�� ا��� ����� �� ���رب ����ب ا����� وا��ف أو ا������ ا������ إ� ا������ ��ا�  ��دي

45%�،
��� ��  ���2ا� ���� ��� % �50ز��دة ���  ا����� إ�ا����� و�� ��� ا������ � ���� ���1

 5 ب ا��وؿ � ����� ا���ا��� ا����رة � ����� ا����� ا����� وا����ء. دا��� ����ف ��ؿ

������ �����،  ا������� ا������ت�� ��ؿ � %45و��� ��ف ا���ع ���� ا��� ����دة ���ب �� 

����ة،  ا������� ا������ت���ا ��ؿ ���  % 50  و���ب ��%  ��45  واذا ��ف ا���ع ���� ا��� ا��

 و���� ��� ا���� �� د����، ��� ��� ا������س �� � ا����رب �� ا����� . 

 

                                                           

 ) ����ؼ(  .، ـ س �����ا������ا��ا��،�ا������ا��������������ن�ا���ر��ن  ،أ�� ���ف 1

     ) ����ؼ(. 51، ـ س ، ص  ا�������ا������وا����ء : دا��� ����ف 2
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 �� ����� ا�����   ا���� وا�����ا�����ؿ ������ ���� ا��� ���� ����� �� ��ي     5ا���ول�ب
 

 
��� ����� ا�����   �� ���� ���� ا��� ��� ا���� �� ا���� � ا���ـ وا���ء���� �����      16ا������ب�

����������/����������

�

ا�����/�

�ا����

 و��� � ا���ـ و���  � ا���ء

ا���� 

 ا���د��

 ����ؿا

���� 

45 % 

������ا����ل

�+50�%�

ا���� 

 ا���د��

 ��� ا����ؿ

 �45 % 

��ا����ل

�����

�+50�% 

20 5.0 7.25 7.5�8.0 11.6 12�

40 4.0 5.8 6�6.0 8.7 9�

50 3.5 5.075 5.25�5.5 7.975 8.25�

60 3.0 4.35 4.5 4.25 6.1625 6.375�

70 2.5 3.625 3.75 3.0 4.35 4.5 
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 ��� ا����، ��� ا���ـ � أو ����ر ا����ض �� ��ا� ��� ��ؽ ا���ؼ 16 ب ا���� ����

 ���8 ��� إ� و���� ا���ر � ���5 ��ود � ���ف ا����، �� ا������ � ��� �� ���� ��� أف

 � ��� �� ���� ��� ����� ا���ؼ، ��ا ��� � ����� ������ت �� ���� �� ������ؿ ا���ـ �

 � ا���ـ ا����ؼ و��ا ا���ـ، � ���3 ��� إ� و���� ��� 2.5 ��ود � ���ف ا����، �� ا�����

 .  ا���� � ا���� ���ـ ���� ��ر��� ����ءؿ ��� ��� �� ا��� ���� ���

�� ا�����ؿ أو  ا���ء ���� � ا��� ���� ا��� ���� ��� ����� ��� 17ا���� ب  ��� ����  

 ��ؼ � ا��� ���� ا��� ���� ��� ����� ��� ����� 18ب ��ا��ا����� ا���� وا����� ا�����، أ�� 

  .ا����� ا�������ا و  ا���� ا�����أو ا����� � ����  ��ـا�

 

 ��� ����� ��� ���� ا��� ���� ا��� � ���� ا���ء     71ا�����

 ا����� �����
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 � ا���ـ��� ����� ��� ���� ا��� ���� ا��� � ���     18با�����

 ا����� ����� ��

 

 ����ت�� ������ا� ا�����ر ����� ���� ����ة ���� �� ��ا� ���� ا������إف "

ا�������ً ������� ��� ���ي � ا����ر� ف ا���ع ���� ا��� ��ث إ�� ا������ ا������� أ���   1".�����ا�

� �� رؤ��� ����، ���� ���� ا��� ����� �� ��ؿ ا������ إ���، وإذا � �� ا���� ��� أو ا����

 وإدرا��� .   ������� �������ـ وا����� وا������ �������� ا������ و  �ً ��� ا����، و��� ا������ ���و�

��  ��20ؿ ا���ع ���� ا��� إ� ���� ا����� ا������ ا����� ���� �   20بو 19ا���� ب���� 

 ا����.��  40ا���� � ���� � 
 

                                                           
 1�  Sebastiaan Mathôt , And others , The pupillary light response reflects exogenous attention and 

inhibition of return�, jov Journal of Vision�,  December 2014 Volume 14, Issue 14 )ؼ���� (�  . 
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 ��� 02ا�ػ  �����ؿ ا���ع ���� ا��� ور���� ��ود ا����� ����� ������ ���� ����19ا�����ب�

 ا����� ����� ��
 

 
 ��� 40ا�ػ  �����ؿ ا���ع ���� ا��� ور���� ��ود ا����� � �����   20ب�����

 �� ����� ا�����
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�����س�ا������ا������:������ا����������11-12

����� ��� أ���ة ����ة ����ز ���� ا����ط ا��������  ؛����� ا��ف ���س ا����� ا����� �

ا���� ����ً� � ا������ؿ ����س �ا��ي ��� أ�� ا����ؿ �EMG Electromyography �����ت

و��  ����� ���ا����� ا����� و�����ت أ��ى ذات ا�����، ���ً� أف ا���� ا�� ���� �� ��ا ا���ز 

أو ا��� ا����� ����، �����  ��أو ���ت ���� ��ؽ ا����� ا��اد ���س ����  ،���� أ���ب ��������

  Trapezius muscle.1 ا���� ��������ا���� و��� ا����� ا�� ���ب ����� ����� ����

�������� ����� ���ة ا����� ا�����، ������ت بت�فير��ا����� �ا���������و����ؽ أ���ة ا����س 

�������� �� ا����� ���ة ا����� ��� ��ـ� ��� ا� 2و�� ���� � ��� ������ ��� ا������. وا�� إ�

    21ا���� ب ا����� ����، و� ��ا� ���� ا������ت ا������ دوف ر�� ا��� ��ي أ��ؾ. 

 

  ا��������ز ���� ����س ��ة ا�����   21ب�ا�����

�16:20- 2017/  10/ ����06 �:  ا���ع�      ������ /http://www.myoton.comا���ر   

                                                           

دار د��� ،���ف ا�ردف "، د��� ا���ر��"أ�� ��������� ا��� ا����� ا���� وا����� ا���������ك���دؿ ��� ا����ف ا�����، �1

 ) ����ؼ( . 192ص ،1، ط  2011

2 Digital Palpation, One of a kind assessment solution for muscle health and physical 

condition, ��)ؼ���� ( �http://www.myoton.com/       :ا���ع ���� � 06/ 10 / 2017 - 16:20       ا��ا�� � 
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� ����س������ا������:�����ا����������11-�13

 و����ى ا������ ا������ و����ى �����،����� � ��ا��، ����� ��� ا������ ����� ا�����

 أف �� � ا��ا��ة، ا������ � ���� 60 إ� 30 ���دة ��ا ������� �ا�����  وا���ـ� أف  ،ا����د

� ���� و  6ا��وؿ ب  ،ا��ا��ة د���� � ���� 20 إ� 12 ��اوح �� �� ������� ا������ ا����� ���ؿ

  ����ت ���� ����ا� ���� � أو ����ءا� أ���ء ���و  ،����� ��� ا����� ا��ض وأ ا����د، ز��دة

  1.ا��ا��ة ا������ � ���� 5 إ� �3اوح �� � ������

� ا�را�� ��� أو �� ���� ا����� �����ا�� � ا���ؿ ا�� �ً ا ��������ا�� ا������ دور ا����  ���

��ت ا����� ����� ���� ������ � �، ��� أف �������ت دور وا�� � ��� ���� ا�����، ا�����

ا����ة ا����� ����� ���ة �  ��� و� ،����� ���� ����ظ �� أو ا����ء�أ���ء ا�و  � ���د �� ا����

 .�32 ب ا���� ، 22ا���� ب ���س ���� ا����� ����� �� ����� أداء ا���ز ا������ و�� ��وؼ ا������. 

 

 ��د���ات�ا����������ا�������ول�������

 

 ا���ؼ ���ؿ ا����� ��� ا���� ا������  6ا���ول�ب
 Catherine Redmond,�

 Trans-thoracic impedance measurements in patient monitoring, ( Ibid )  

�

�

                                                           

1�Catherine Redmond, Trans-thoracic impedance measurements in patient monitoring � ����� 

:  ا��ا���  www.edn.com  ) ����ؼ( :� ا���ع ���� �           09:20 - 2017 / 10 /08  ��   

���دل�ا����س�:���ا���ر

���س/�د����

�ا����س���ر���:

�س/�د��������

 25-15 ����20ات��6إ�������3

 20-15 14������18إ�������10

���14��������16 12-20 
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   �ز ���س ا�����  ��        22ب�ا�����

https://medlineplus.gov/ency/imagepages/1142.htm    : ا���ر 

12:23- ����07/10/2017 � :  ا���ع�         
 

 

 ا���ر ��� ا����� ا���� )ا����( وا���������� ا�����       23ا�����ب�

 �� ����� ا����� 



 ا����������ا�����ا��������ا������ا����ي����ا������ا���������������������������������������������������

 

44 

 

�����س�����ا��م�ا�������:�����ا����������11-�14

 ،����� ������ ��ا��إ�  ���ا������رج ا���ت ا����� و  ا��ـ ��� ار���ع ���ؿ � ا����دة �ُ���ى�

 ������ وا����ض ا��زف ز��دة أو ا����، وا���ؿ ا����ؿ، ����� وأ ���، �� ��ا�� ���ـ ���عا ���

���  ���� ،أ��اء ا��� ������ات � ��� ا��ـ و��ز���  ������ �� ُ��ث ا�����ؿ، ����ا�� 1ا�����

����د ����� �� ���� ا��ـ ��ب ��� �� ����� �و��� ا������ � ا����ف ���� ا���ا����� وا�����ؿ 

��� ا���، و��� ���س ���  � �� �� ا���� وا�����و��ح ����وت و  ذ�� ����، و���� ا���

  7ا��وؿ ب . �� ��� ا��ـ ��ص���� ا��ـ ���� �������ر ��� ا����� و��� ���� ���� ���ؿ 
 

 

 mm Hg ز��� ������س ����ة 2   ا���� ���ا������  ا��ـ �����وؿ 

 ا���ؼ ��� ا��ـ ��� ا��� وا���� ا������     7ا��وؿ ب 

                                                           

 ����� إ��ارات، ��� ا�����ا��ـ، ������ �ـ� ا� ��� ار���ع �� ����� ����ة ����ة ،ا��م ��� ار���ع������ ا���� ا������، 1

 ) �� ����� ( . 2013 �����اMEO design – communication – web  ����، ا������ ا����

2  Pression Artérielle Par Âge ,� http://docteur.top/plage-de-pression-artrielle-par-ge/         �:ا��ا������� 

08/ 10/ 2017 -16:25                                  . � ا���ع ���� ���   

�أ����ذ���ا�����ا������

 mm Hg ز��� ����mm Hg 77  /117 ز��� ���  120/  18�85إ�  ��15  

     �� ز   79/120     �� ز  120/  24�79إ�  ��19  

    �� ز  120/ 80     �� ز  121/  29�80إ�  ��25  

    �� ز   122/  81    �� ز  123/  35�82إ�  ��30  

    �� ز  123/  82    �� ز  124/  39�83إ�  ��36  

    �� ز  125/  83    �� ز  125/  45�83إ�  ��40  

    �� ز  127/  84    �� ز  127/  50�84إ�  ��46  

    �� ز  128/  85    �� ز  128/  51�85إ�  ��55  

 ـ ز 131/  87 ـ ز 131/  60�87إ�  ��56  

 ـ ز 135/  88 ـ ز 135/  ������88 ��60 
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 ��� � ���� ا���د�� و��� ا����� 39إ�  �����30 ������ ����س ��� ا��ـ ����ة ا������ ��   24ا�����ب�

 �� ����� ا�����

 

 ����� ����� ا����� ���� ����   ����25ب

 ا����� ا��ز�� 

 اف ��� �� �� ا�و��ع ا�� � ذ���� ���ص ا����� ��� ����� ���� 25ا���� ب �� ��� ا����� �

.�� ��� ����� �� ���ت ا��������� ��� 
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 ; توتر السينما -12

 عالقة التوتر بالنشاط اإلبداعي;  23-2
عالقة  ستق وأف تعرضنا لظروؼ التوتر ادلرضي السليب والتوتر الصحي اإلغلايب، ىذا األخَت لو

ال من التوتر معينًا قررا يستلـز إةراع كل أف  حيث  شليز، أي عملوأداء صوةة القررات اإلةراعية ٓتوثيقة 
والعمل ىنا ال يقتصر على الفعل العضلي أو  1.فيؤثر ةالسلب يف أداء ادلعٍت ةو يرتفع أو يقل ف غلب أ

أو التطلع للوحة فنية أو أدٌل من  ادلوسيقىإىل الفكري ادلعقر ةل ؽلتر ذلك إىل أةسط األفعاؿ كاالستماع 
ثاؿ فعل االستمتاع ةاألفالـ يتطلب َشحن التوتر من حُت آلخر حىت ال ذلك أو أكثر، فعلى ستيل ادل

تكوف مادتو الفيلمية شللة ال تولر الرغتة يف متاةعتها، ولتجنب ذلك يقع على عاتق ادلخرج السينمائي هتيئة 
الظروؼ لذلك ةتصميم حلظات التوتر ةالشكل والشرة ادلناستة يف الزماف ادلناسب مع توزيع مرروس على 

 طوؿ مرة العرض ٔتا ؼلرـ حتكة الفيلم.

 

 ;التوتر المغذي للُحبكة السينمائية   23-3
التوتر ىو أداة قوية يف ير ادلخرج، ػلافظ ةو على نستة ما من التشويق واجلاذةية لضماف استمرار 

ه واإلدراؾ غَت مرغوب فيو، غلب فهم طتيعة االنتتا اً الفيلم ةاىت َيُكوفَ  ال فألمتاةعة ادلتلقي للعرض، و 
والتعاطي التشري مع السمعي التصري، فاإلنساف ةطتعو ينجذب لألمر غَت العادي أو ادلتميز، وىذه 

إرادي عن ما ال يرركو يف الفيلم ةغية إدراكو الالاخلاصية تتجسر عنر ادلتلقي يف ْتثو ادلستمر اإلرادي و 
كل صورة يتلقاىا، ويصنف ذلك حراث عموما وعلى مستوى كل لقطة و شتاع فضولو، على مستوى األإو 

 التوتر يف التلقي حسب طتيعتو .   

حراث يظهر توتر ادلهمة، الذي تغذيو صعوةات ٖتقيق على ستيل ادلثاؿ وعلى مستوى سرد األ
 الشخصية الرئيسة ىرفها يف ظل الصراع وكذا توتر العالقات، الذي تستتو اضطراب الرواةط االجتماعية

                                                           

 ) ةتصرؼ(.159، ص  ـ س، التوتر النفسي كمقياس للدافعيوسلوى ادلال،  1
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لغموض، الذي يشحن ْتاجة ادلتلقي للوصوؿ إىل حل كل إشكالية أو لغز يف ادلعقرة، إىل جنب توتر ا
الفيلم، وحُت ال تسَت أحراث الفيلم وفق ما يتوقعو ادلتلقي ينتاةو توتر ادلفاجأة، الذي تغذيو االحتماالت 

  1.ادلمكنة والتوقعات
ر تغَت مستوى انتتاىو ويف العمـو كلما َشغَّل ادلتلقي عقلو ةغرض االنتتاه ألمر ما أو ٔتعٌت آخ

إلدراؾ شيء ما ينتاةو التوتر، ةقرر متفاوت يف الشرة وادلرة حسب كل متلقي وكل حالة يتلقى فيها ادلعٍت 
 ادلعلومة الفيلمية.    

 

 ;سينمائي الضرورة التوتر   23-4
يتميز الفيلم السينمائي ةتعاقب األحراث والصور يف وقت مضتوط، وعموما كل حلظة فيو ىي 

حراث، وىذه اللحظة مؤسسة دلا ىو الحق يف رلرى أحراث الفيلم، على مستوى أصل ما ستق من حا
السرد عموما وعلى مستوى ادلرئي خصوصا، ةاستثناء التراية اليت تلي أحراث خارج الفيلم والنهاية اليت 

 .و تأخَتىاحراث أتعقتها أحراث متوقعة خارج الفيلم، وةاستثناء تقنيات تعمر تقرَل األ
وكلما كاف االنتقاؿ من حلظة ألخرى مقروف ةالتشويق والتوتر، كلما حافظ صاحب الفيلم على  

من أصغر وحرة دالة فيو  ءً دوات الفيلم اةتراأاستمرارية ادلتاةعة وتتليغ ما يريره ةشكل جير، عرب عناصر و 
إطار من أي لقطة  كل وتشكيل تكوينافظ داخل ػلُ أف  ومن الواجبوصوال إىل الوحرات الكربى فيو، 

ْتيث ال االنتتاه جرير وةشكل أوضح قرًرا من التوتر ادلستمر وادلتفاوت،  عنصر شرعلى سينمائية؛ 
  2.وإدراكو التاـ دفعة واحرة عنصر واحر ةاالستقرار على تلقييسمح لعُت ادل

ليها من والغاية من ذلك أف َٖتمل كل لقطة؛ حل دلا ستقها وتساؤال يُتحث لو عن احلل يف ما ي
اللقطات ةشكل متفاوت من حيث التعقير والتساطة ما غلعل ادلتلقي يرىن إدراكو وفهمو ألحراث الفيلم 

 ةاستمراره يف ادلتاةعة.

                                                           

 ) ةتصرؼ( .44ص ، ـ س ،  فن رسم الحبكة السينمائيةلينرا ج . كاوغيل،  1

  .403، ص2010، ماجستَت، اجلامعة اإلسالمية غزة ، الدراما التلفزيونية مقوماتها وضوابطها الفنيةعز الرين عطية ادلصري ،  2
 ) ةتصرؼ(



 توتر الصورة السينمائية   الفصل الثالث                  التوتر البصري في اللقطة السينمائية
  

104 
 

 التوتر واإلشهار التلفزيوني والسينمائي;   23-5
ى تعتمر السينما كثَتا على التمويل غَت ادلتاشر فال ٗتلو األفالـ السينمائية وكل ما يعرض عل 

شاشة من الًتويج واإلشهار للسلع وااليرلوجيا واألفكار والقيم فتاإلضافة إىل الًتويج لأللتسة والتجهيزات 
يربز إشهار األطعمة واألغذية يف جل األفالـ والكليتات واليت يوظف فيها التوتر ةشكل كتَت ةالسيطرة على 

ثر فأكثر كحث عقلو على ضرورة تناوؿ عقل ادلتلقي ادلستهلك يف نفس الوقت واستمالتو لالستهالؾ أك
ثناء وةعر مشاىرة األفالـ على اخلصوص منها ذات الطاةع االنفعايل كأفالـ احلركة والعنف أاألطعمة 

وةالتايل رفع مستوى  ،والتشويق والرومنسية والتوليسية، دلا لتلك األفالـ من أثر ةالغ يف رفع توتر ادلتلقي
 ىذا النقص السكر ةكفاءة، ويؤدى استعماؿ نع ادل  منؽلالذي  األنسولُت ىرموف إفرازعنره و  الكورتيزول
وةشكل ال  فراطاإلةادلتلقي تلقائيا إىل تعويض ىذا النقص  أالكفاءة العامة، فيلج نقص إىل يف الطاقة

  1.إرادي يف تناوؿ األطعمة ادلشتعة ةالسكر
الشرير ادلتزامنة مع اللقطات  كرب من الطعاـ حالة التوترأما يساعر على استيعاب كميات و  

واللذاف يعمالف ةاإلضافة لرورعلا  النوراةنيفرينمع  االدرينالُتالقوية جرا وادلؤثرة واليت ٖتفز نشاط ىرموف 
مثل ىذه احلالة يصتح ادلتلقي  ويف 2،اء وةسط عضالت ادلعرة واألمعاء واحلالتُت وادلثانةٗتعلى ار الرئيس 
تلك من طعمة ادلصنعة وادلستهرفة ةاإلشهار، ويعوؿ على ادلتلقي طلب ادلزير دلختلف اال اظلوذجي امستهلك

الشراء عن ةعر وتوصيل الطعاـ إىل ادلنازؿ ةكل وسيلة متوفرة على اخلصوص مع انتشار خرمة  ةمطعاأل
 ساعة.  24/24
 

 توتر الصورة السينمائية;  24
            من خالؿ مساحة مسطحة ذات وىذا ةتة، الثا الواقع مثلها مثل الصورة ئيةالسػينما ٖتاكي الصورة

 .3ما فيها جسمانية ةعرين مع مقررهتا الكتَتة على اإليهاـ ةالعمق واحلركة اليت ٘تنح األشياء

                                                           

 ةتصرؼ()   .92ص ـ س، ، معجزة الهرمون  ىاروف ػلِت، 1

 ) ةتصرؼ( ،زلاضرة ، ـ س. الغدد الصم، فارس ناجي عتود الليتاوي 2

        ) ةتصرؼ( .58، ) منشور على النت(، صت: فائز ةشػور ، طلحات السينمائيةصمعجم الم ،ماري  تَتيز جورنو 3
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الصورة ا هػة ةالغػة األعليػة تنفػردأخرى ٙتػة مسػة و للواقع من الصورة الثاةتة.  وةذلك ىي أكثر زلاكاة و٘تثيالً 
 ا علػى تقلػيص حجػم اخليػاؿ لػرى ادلتلقػيهتقػرر تتمثل يف م احملاكاة ككل،ةػاقي فنوف  عػن ئيةالسػينما

، يقلػػص حجػػم ادلشػػاركة، يف مالحظتو أف الفيلم 1*ثيودور اإليو متكػرً  وما انتت ةالتفكَت ةرؿ عنو، ىذا
عٌت وٖتويلو ةالتايل إىل متلق سليب يف إنتاج ادله تقليص دور و  لور أف يقولػػو ةمػػا ير  تلقيلػػى علػػى ادلؽلُ حيث 

ضمن الزمن احملرد والسريع وادلتالحق،  ادلركزة ادلعلومة حصره يف إطار، و على الشاشة ةالصور ادلترفق سَتأ
وادلعلومة للصػػور ادلتحركػػة  السػػيل ادلتػػرفق تعقبة، األوىل ةالررجة الفيلم ينشغلأثنػػاء متاةعتػػو  ادلتلقػيف

  2.للتفكػػَت والتػػرةر الفرصػػة لو ف ٘تنحأدوف عموما، 
 

ٔتعٌت آخر إف االنتتاه وإدراؾ ادلعلومة يف الفيلم اجلير مرىوف ّترعة ادلثَت التصري احملردة من قتل 
صانعو يف حره األقصى، ةينما حره األدٌل مًتوؾ لتفاوت القررات الشخصية يف االنتتاه واإلدراؾ عنر كل 

شرة التوتر متفاوتة من شخص آلخر، فنفس ادلثَت التصري قر ال يثَت ويوتر متلقي، األمر الذي غلعل 
شخص ما ةقر ما يشحن ويرفع توتر غَته إىل حر احتمالو يف مواكتة سرعة ادلثَت التصري وإدراكو، على 

 اخلصوص يف أفالـ احلركة والتشويق وادلغامرة وأفالـ الرعب.
 

 ; توتر عناصر الصورة    24-2

3**كىتشكو يعترب 
 الالـز  ةالتوتر أفالمهم لقطات شحنمن أةرز ادلخرجُت الذين كانوا ستاقُت يف  
 4 .الشخصية ، انطالقا من ثقتو يف قرراتوالصورة ةأسرار االستثنائية معرفتو ةكل إدراؾ وغرضية، مستخرما

                                                           

رائر من وؼ أدلاٍل فيلس Adorno Ludwig Wiesengrund Theodor 1969-1903 أدورنو فيزنغرند ثيودور لودفيغ * 1
النظرية  أصحابو واجملتمع الرأمسايل   وعلم ادلوسيقىاشتهر ةرراستو للفن  -معهر العلـو االجتماعية  -الشهَتة   مررسة فرانكفورت رواد

 النقرية.

 )ةتصرؼ( .186ص  ـ س،، سلطوية الصورة المرئيةةرر الرين مصطفى أٛتر،  2
منتج وسلرج أفالـ إصلليزي، كاف رائراً يف العرير من   Hitchcock lfred JosephA 1980-1899  ىتشكوكألفرير جوزيف  ** 3

 /https://ar.wikipedia.orgادلصرر :  .التقنيات والتشويق واإلثارة نفسية يف األفالـ
 )ةتصرؼ( .59ع ، دمشق ، ص ، ت: مرواف حراد، سلسة الفن الساة سينما القسوةآنرريو ةزاف،  4

https://ar.wikipedia.org/
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قًا من عرـ وصوال إىل ادلشهر، انطال اللقطة داخل التوتر يف تشكيل الصورة وةث ىتشكوؾوتتجلى ةراعة 
 عرب ،واحر آف يف مرين معاً ةل إشراؾ األ ،ةشكل منفصل أو التشكيلي الررامي ادلستوىيف  توتراختزاؿ ال
 ومكنوناهتا للصورة التعتَتية الطاقة ووصواًل إىل السيناريو ءًا منةَرالتنفيذ،  زرع مستتات التوتر أثناء عملية

  1.يف عنصر ةعينو لصورةل استقرار جوىري دوف ر،الريكو ة وعالقة الشخصيات ،ةتررجاهتا إلضاءةاو 

 اً ةالستيكي اً ظهر: طفل ػلمل رشاشيويف إحرى لقطاتو  هتشكوؾ" لػ مشكلة مع ىاري فيلم"
رجل يف إتاه ادلتلقي، الصورة يف جانتها السياقي تضع شخص طريح األرض شلرد األ رأسويقف على 

الطفل والسالح يف يره، ويف جانتها النسقي  ستب مظلل لسقوط الرجل على األرض، من خالؿ موضع
شكل ؤتراوغة العُت يف ٘توضع االشكاؿ وزاوية التصوير، يترو ادلثَت التصري يف ىذه اللقطة عنصر واحر، مُ 

سفلي جلسم الرجل، وهبذا استطاع ادلخرج زرع التوتر لربىة من المن اجلذع العلوي جلسم الطفل واجلذع 
لومة ادلتاشر السطحية، وزلاولة حث ادلتلقي على تشغيل العقل يف تفسَت منطقي دلا الزمن، ةاالةتعاد عن ادلع

يراه، وىذا التالعب ةتموضع العناصر التشكيلية كثَتا ما يُػَتعمر يف السينما إلرةاؾ ادلتلقي يف مسعاه 
   1-د الشكل. ةث التوتر فيو من حُت آلخرادلستمر إلدراؾ ادلعلومة التصرية ومن مث 

 

 
   1-د كلالش

 ىتشكوؾدلخرجو  The Trouble with Harry  1955من فيلم مشكلة مع ىاري  
 https://www.youtube.com/watch?v=KgGClH4dTIM ;الراةط 

 

                                                           

 )ةتصرؼ(.69ص ،ـ ف ،  سينما القسوةآنرريو ةزاف،  1

https://www.youtube.com/watch?v=KgGClH4dTIM
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*كيشلوفسكياستخرـ خرى أمن جهة 
رشحات وظيف مةراعتو يف شحن التوتر عنر ادلتلقي ةت  1

عرب إدخاؿ مسحة داكنة ةشكل متناوب ؽلينا ومشاال وأعلى وأسفل  ،على عهرهةطريقة متتكرة الضوء 
ما ُيشعر ادلتلقي ةالضيق أكثر والتوتر ادلشحوف ةالغموض  2،زيتوٍلال ا ؽليل إىللوهناليت كاف الصورة 
   .من األحراث القادمة والتوجس

  القتل عن قصَت فيلم ،يف فيلمو ى ساعة وعشروف دقيقةوعلى مر كيشلوفسكياستطاع ادلخرج  
يف ةناء شخصية كثَتا نقل احلالة النفسية ادلضطرةة جملتمع شخوص الفيلم واليت أسهمت  من ، 1988
، لعب التشكيل التصري من اللوف السائر األداء و٘تثيل الرورةاإلضافة إىل عنصر و كمجـر قاتل، التطل  

   2 -د الشكلحراث. رية، العامل األىم يف ةناء مسات اجلو العاـ لتلك األوظالؿ و٘توضع العناصر التص
 

 

 
  NIUKROTKI FILM O ZABIJA  8811  القتل عن قصير فيلم   2 الشكل

  KIEŚLOWSKI كيشلوفسكيللمخرج  
 =3ZkD_tyBAY-https://www.youtube.com/watch?v الرابط;

 

                                                           
1
يُعر من أعظم ادلخرجُت   سلرج وكاتب سيناريو ةولنري Kieślowski  Krzysztof  (1996 -1941) كيشلوفسكي كريستوؼ  * 

 /https://ar.wikipedia.org. ادلصرر : الوصايا العشرة وثالثية األلوافمن أشهر اعمالو  تأثَتاً يف العامل

 )ةتصرؼ( .347، ص2013اذليئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة،  الصورة السينمائية من السينما الصامتة الى الرقمية، سعير شيمي، 2

http://www.tor.com.pl/film,50471
https://www.youtube.com/watch?v=-3ZkD_tyBAY
https://ar.wikipedia.org/
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والفكرة يف توظيف ادلسحة الراكنة والسوداء على جانب الصورة، ىو إشعار ادلتلقي أنو ؼلتلس 
النظر على جزئية من ادلنظر العاـ، أو أف ىناؾ من ػلاوؿ إعاقة نظره ْتاجز ةصري ما، وىذا يف حر ذاتو 

، وال ستيل للمتلقي يف وغَت مربرة موتر إىل حر كتَت على اخلصوص إذا تكرر يف مواضع سلتلفةأمر 
 التخلص من ىذه اإلعاقة التصرية ادلفروضة عليو.  

 

   توتر القطريات المائلة;    24-3
 وفتتعرمائلة يف الصورة يقطرية إغلاد التصري يف الفيلم إىل  ليشكالت عنريسعى ةعض السينمائيُت 

 السينمائية الصورة، كوف القطرية ادلائلة تعزز اإلطار حلرود وازيةادل ةوالعمودي األفقية اخلطوط عن رتاةةهبا 
كما أف  ،عمق احلقلأو  احلجمية والتتئَت اإلضاءة، الذي من العادة غلسر ةالعمقةدلتلقي ا وتوىمسطحة ادل

وىذه ، ادلرغوب يف شر االنتتاه إليو عنر طرفو عنصرلاإىل القطرية ادلائلة أو اخلط ادلائل يقود ادلتلقي ةطتعو 
ضغط  قر تكوف من خالؿ ٕتسير،وإظلا اعتتاطية  خطوط غرافيكيةعن القطريات ليست دائمًا نإتة 

ةشكل قطري، ىذا ما مت التفطن إليو منذ ةرايات السينما، كما ٔتعٌت أهنا تتجو يف إتاه احلرث 1 .احلرث
 **آيزنشتاينوالذي ركز فيو سلرجو  Potemkin * 2      بوتمكين ىو واضح يف فيلم

على توتر  3
ىذا التوظيف ، ميزة تلك احلقتة من الزمن، ةاأليريولوجياالقطريات ادلائلة يف كثَت من ادلواقف ادلشحونة 

مغايرة للصورة  للقطرية كاف ساةقة غَت معهودة أراد من خالذلا آيزنشتاين أف يفرض على ادلتلقي قراءة
  . 3-الشكل د .لوفة، وتوسيع التأويل عنره إلشعاره ةاالرتتاؾ ادلوجود يف موضوعهاادلأ

 

 
                                                           

، دمشق 1ورات وزارة الثقافة ادلؤسسة العامة للسينما، ط عالء الشنانػة، منش ت:لغة الصورة،  - الخطاب السينمائي فراف فينتورا، 1
 )ةتصرؼ( .63، ص2012

 Sergei M يزنشتاينآل سيرجي الشكالٍل للمخرج الروسي Battleship Potemkin      بوتمكين ادلرمرةفيلم  * 2

Eisenstein.  ادلصررhttps://www.elcinema.com 

مث انتقل إىل السينما سنة  سرحيةادلشاىر ادلرسم ةرأ ة خرج روسي Eisenstein Sergei(      -     )  آيزنشتاين سيرجي ** 3
 /https://ar.wikipedia.orgادلصرر :  .ادلررعة ةو٘تكُتومن أشهر أفالمو  1922

 

https://www.elcinema.com/
https://ar.wikipedia.org/
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   آيزنشتاين دلخرجو   Battleship Potemkin      ةو٘تكُت ادلرمرةمن فيلم   3الشكل 

 com/watch?v=7TgWoSHUn8chttps://www.youtube.:  راةط الفيلم

 

ادلائلة ةعرـ االعتراؿ ومن مث تشعر ادلتلقي ةالتوتر ٕتاه وضعها أوال مث ما تصرية الالقطريات توحي 
يف تصوير اجملزرة اليت حرثت على  آيزنشتاين٘تثلو ثانياً، كاألحراث ادلتعلقة ةالصراعات اليت وظفها 

، إىل كوف اإلنساف يأنس ، واإلحساس ةالتوتر اOdessa وديسااألدرجات  ٕتاه القطريات يعود يف العمـو
ةالفطرة للخطوط األفقي أو العمودي أكثر من اخلطوط القطريات ادلائلة، اليت ٘تثل لو ٖتري للمألوؼ ةكل 
قيمو ادلادية وادلعنوية وادليل عن احلقيقة واالعتراؿ، فيتِري ادلتلقي إتاىها توتر معُت كرد فعل دلوازنة ىذه 

 .لة فكريااحلا
 

https://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c
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ةعرـ االتزاف الذي يقاومو العقل ةشيء من التوتر ادلوازي  هاعمومما توحي الصورة ادلائلة يف  ةً عاد 
للجهر ادلتذوؿ إلدراؾ تلك الصورة على النحو السليم، أي إعادة تفكيك عناصرىا ذىنيا وتركيتها رلردا 

استخرامو من قرَل، يف أفالـ الرعب اليت  على النحو ادلعترؿ، ىذا النوع من التوتر التصري القطري شائع
  4 -الشكل د تتطلب خصوصية يف تلقيها. مثاؿ على ذلك

 

 

 ىيتشكوؾدلخرجو Birds  The  1963  من فيلم   الطيور       5 -الشكل د

 tube.com/watch?v=aEh4MsXOhy4&t=3858shttps://www.you: راةط الفيلم 

 

 الحركة في الصورة السينمائية ;      25
حلظة التقاطها، وذلذا ال ؽلكنها زلاكاة احلركة كقيمة فيزيائية، إال أف  الزمنالصورة الثاةتة  ٖتتس

ؿ اإليقاع ةاحلركة من خالؿ التعتَت عن مسار وإتاىو العنصر ادلتحرؾ ومن خال ػلاءً إالصورة تعوض ذلك 
واأللواف واخلطوط واألشكاؿ، ْتيث يفهم ادلتلقي من كل ىذا أف ذات العنصر كاف حلظة التقاط الصورة لو 

https://www.youtube.com/watch?v=aEh4MsXOhy4&t=3858s
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وتظليلو يف حالة حركة واستمر على ذلك النحو يف ما ةعر، ويررؾ ذلك أيضًا من خالؿ مراوغة العقل 
  1.ض الزمن ادلفقوديةتوظيف متالحق للظل والضوء لتعو 

نما فاألمر ال يتوقف عنر ىذا احلر ةل يتجاوزه إىل اإليهاـ ةاحلركة من خالؿ تعاقب أما يف السي
الصور وفق تسلسل زمٍت فعلي، مع تغَت طفيف يف وضعية األشكاؿ ةًتتيب منتظم، األمر الذي غلعل 
، العُت التشرية ال تلحظ اختالؼ يف وضعية الشكل ادلتغَتة لسرعة التعاقب، ةل ترةط الصور ادلتالحقة

فيررؾ العقل ذلك على أهنا مشاىر حية للحركة ، وىذا ةاستغالؿ خاصية اجلهاز احلسي التصري، وكيفية 
آخر مرحلة يقـو الرماغ فيها ٔتعاجلة معلومة إدراكو للمعلومة ضمن عملية معقرة وخاطفة، وصوال إىل 

ار وتالحق صوره السريعة جرا ومع تغَت ادلثَت ةاستمر   2حسية ةصرية. ذلك ادلثَت التصري كخياؿ أو أيقونة
صورة يف الثانية، غَلرُب العقل الفجوات الضئيلة جرا ةُت الصور ويرركها  60صورة إىل  24 تفوؽ كثافة يتال

 وحرة واحرة وكأف العنصر ادلعٍت فيها يتحرؾ ةالفعل.  
 

 ;توتر الحركة في الصورة    25-2
واألةسط ةفص دماغو األؽلن ةالررجة االوىل من خالؿ يررؾ اإلنساف احلركة على الوجو اليَّسَت         

تلقيو كل ما يتحرؾ من يسار رلالو التصري إىل ؽلينو، وىذا ما تطرقنا لو يف اجلزء اخلاص اإلدراؾ، ومنو كل 
حركة تأيت يف ىذا االٕتاه فهي حركة َسِلَسة يفهمها العقل على أهنا شرعية وطتيعية دلرونتها وموافقتها 

 مفهلويف ادلقاةل يعترب العقل احلركة ادلعاكسة لذلك حركة مضادة وقوية، و   .و للحركة الطتيعيةلطتيعة  فهم
يف لقطاتو اليت ٘تيزت ةاحلركة ةشكل رئيس من و   يزنشتاينآل ةو٘تكُت ادلرمرة الصامتفيلم الذلك نعود إىل 

التعتَت ادلكتوب قتلها متاشرة خالؿ حركة ٚتوع من الناس يف مسَتة تتجو من اليسار إىل اليمُت ٔتا ةوافق 
ادلستقتل لنا" وكلها شعارات إغلاةية تتناسب وإغلاةية قراءة احلركة "وكذا  "وعتارة "التضامن "أرضنا وطننا"

  5-د الشكلالطتيعية يف الصورة، أي من اليسار إىل اليمُت . 

 

                                                           

القرى السعودية،  أـ ، رسالة ماجستَت، جامعةالمتلقي لدى الفني التذوق إثراء في ودورىا الصورة ثقافة الفضلي، عاير زلسن سعرية 1
 )ةتصرؼ( . 188 ص، 2010

 )ةتصرؼ( .54ص)دت(،، دار الشروؽ للنشر والتوزيع، األردف،علم النفس المعرفيرافع النصَت الزغوؿ وعماد الرحيم الزغوؿ،  2
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      نتضامنفل                                                    وطننا أرضنا

                            

 لنا المستقبل
 آيزنشتاين لمخرجو        بوتمكين المدمرةمن فيلم          6 -د لشكلا

 https://www.youtube.com/watch?v=_4Qfuzn25sI&t=5s:  رابط الفيلم

 
حركة ٚتوع الناس ادلتجهُت من اليمُت إىل اليسار تأيت يف لقطة ةعر عتارة "وصوؿ اخلرب ةينما 

ادلفزع" وعتارة "انتفاضة ضر ةو٘تكُت" وعتارة "إهنا االنتفاضة "،وكل ىذه الشعارات تعرب عن التمرد وردة 
عنر التعتَت عن  اءة الصورةفق إتاه قر يوايف إتاه عنصر احلركة  آيزنشتاين يوظفو     6 -د الشكلانظر  .الفعل
    1ردة الفعل القوية.عن عنر تعتَت ضاد الٕتاه قراءة الصورة ادلو  عاكسادلٕتاه الاةيوظف احلركة و ، التفاؤؿ

 

                                                           

 )ةتصرؼ(. 64، ص سـ السينمائي، الخطاب  فراف فينتورا، 1  

https://www.youtube.com/watch?v=_4Qfuzn25sI&t=5s
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      بوتمكين ضد ةضاانتف                             نتفاضةاال        

                   
 مقتل أحدىم برخ انتشار

 آيزنشتاين دلخرجو        ةو٘تكُت ادلرمرةمن فيلم          7 -د لشكلا
 https://www.youtube.com/watch?v=_4Qfuzn25sI&t=5s:  راةط الفيلم

 

 توتر المثير السائد ;    26
توجو فيو كافة مصادر واالنتتاه ادلتكر، والذي تتطلب متاةعة الصورة السينمائي قررا من اليقظة 

االنتتاه ادلمكنة، للقياـ ٔتهمة زلردة يُتحث فيها ادلتلقي يف ظرؼ وجيز عن مثَت مستهرؼ ذو خصائص 
فيزيائية ةارزة ةروزًا إدراكًيا، من حيث الكثافة والوضوح، ةانتقاء ىذا ادلثَت من ةُت العرير من ادلثَتات 

قت ضمن رلاؿ اإلدراؾ الواحر، ىذا ادلثَت ىو من يتحمل يف حلظة ما تتليغ الفكرة احملتملة يف نفس الو 
امية للفيلم ةشكل رئيس، إىل جانب ةاقي العناصر ادلساعرة، ويتميز ىذا ادلثَت ٓتاصية السيادة يف ر الر

https://www.youtube.com/watch?v=_4Qfuzn25sI&t=5s
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أو قر  ،من غَتىا أكثر إطار الصورة،يف مهما حيزًا  أو َشغلو تو،من خالؿ ىيأ ويتحقق لو ذلكاللقطة، 
 ةأحر خصائص التشكيل التصري ادلساعرة يف ٘تكُت السيادة دلثَت ما. يتميز

ةينما لو مت اجحاؼ ادلثَت األىم حقو من الظهور ضمن اطار الصورة، ولر ذلك نوع من التوتر التصري 
 7-شكل داالطار. وادلتتقية من وادلساحة السالتة غَت ادلربرة ادلقارنة ةُت حجم ادلثَت  ذلك مصررو تلقي، عنر ادل

 

 

 تضعيف الشخصية ةالتقليل من حجمها يف اإلطار      8-الشكل د
 MR.ROBOT مسلسل :  السير روةوت ادلثاؿ من 

 11:26/ 2018-08-18 تاري  االطالع : ادلصرر :        .Sam Ismail  للمخرج ساـ امساعيل

   techniques-composition-with-tension-visual-creates-robot-https://www.ipoxstudios.com/mr/ 

    

من عنصر آلخر تتًعا ألحراث الفيلم اليت تتميز ةعرـ يف الصورة السينمائية خاصية السيادة تنتقل 
رة طويلة، كلحظة التحاور ةُت شخصُت يف نفس إطار الصورة من اللقطة ثتات التشكيل التصري م

سيادة الواحرة، كلما تلكم شخص او قاـ ةفعل يأخذ السيادة التصرية عن الشخصية االخرى، وتتقى 
مرئي، حسب أعلية ادلثَت يف حلظة زلردة من للادلثَت التصري أمر نسيب متفاوت فيو ةُت العناصر ادلكونة 

https://www.ipoxstudios.com/mr-robot-creates-visual-tension-with-composition-techniques/
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ما حرث االنتقاؿ والتغَت يف سيادة ادلوقف التصري، انتقل االنتتاه معو من مثَت آلخر، ما الزمن، وكل
يف العمـو ؽلكننا أف ظليز ادلكوف األىم يف أي و   يشحن التوتر عنر ادلتلقي يف تعقتو للعنصر السائر دراميا.

 والتصميمات األشكاؿ يف أساس مترأ األعلية والسيادةوىذا على  تشكيل ةصري من ةُت رلمل العناصر،
 1 .التتعية ةاقي األشكاؿ اليت تتمتع ةصفة على حساب السيادة صفة األشكاؿ ةعض إذ تكتسب

كتحث قر أخذت نصيتها يف الفنوف  ترو أف مثل ىذه ادلتاحث ادلتعلقة ةعنصر السيادة التصرية، ي
* راماشاندران

ة الرماغ للمؤثرات ادلتالغ فيها الذي ذكر فيو قانوف "ٖتوؿ الذروة" ادلتعلق ةكيفية استجاة 2
تصرية يف نفس احليز التصري، ىذا القانوف يفسر العناصر الاخلاصة ةادلثَت األىم، مقارنة ٔتا حولو من و 

. Rasa  ساا  ر :   االصلذاب إىل جوىر عناصر الصورة أو ما مساه اصطالحا ةػيف استجاةة ادلتلقي 
3   

 

السائر ةصريا واجلاذب لالنتتاه، و٘تيزه ال يكوف اعتتاطيا ةل  السينمائية ىو ادلثَت جوىر الصورة إن 
عل ادلثَت متميزا لررامية، راماشانرراف يوضح كيف جُ يف حر ذاتو، دلا ػلملو من أعلية تتليغ الفكرة ا اً مقصود

وجذاةا ةالقرر الكايف، عرب فهم آلية استجاةة الرماغ للمؤثرات ادلتالغ فيها واستحضار مزاج معُت أو 
اطفة ما يف دماغ ادلتلقي إتاه ادلثَت السائر، وكل ىذا من خالؿ التحث عن الفروؽ وشليزات العنصر ع

أي حصر النقاط اليت ٕتعل ىذا العنصر سلتلفًا عن ةاقي العناصر  .ادلستهرؼ من ةُت ةاقي عناصر العرض
رض الوصوؿ ةو إىل حالة ادلعروضة معو يف نفس احليز التصري، ومن مث العمل على تكثيف تلك الفروؽ، ةغ

صلاح ادلخرج ىنا يكمن عنر نقطة االعتراؿ يف ضتط مواصفات ادلثَت،   4العنصر األكثر اثارة و٘تييزه ةصرياً،
ٔتا غلعل ىذا االخَت شليزا جاذةا لالنتتاه فحسب، ةال تفريط يف ادلميزات الذي ينجم عنو عرـ االنتتاه 

يف ادلميزات والذي ينجم عنو حالة من ادللل يف إدراؾ كل شيء واإلدراؾ من جهة، وال ادلتالغة ادلفرطة 
وللتمكن يف ذلك يتوجب التحكم يف كثافة الفروؽ ةُت العناصر، يف كل إطار سينمائي ةتوظيف  .ةسهولة

                                                           

 )ةتصرؼ( .224، صس، ـ  الصورة ثقافةالفضلي،  عاير زلسن سعرية1 
مرير مركز ادل  واإلدراؾ يف جامعة  عامل األعصاب و  Vilayanur Subramanian Ramachandran فياليانور راماشاندران * 2

 https://en.wikipedia.org/wiki ادلصرر :  San Diego  ,California of University وكاليفورنيا ةساف دييغ

3 V. S. RAMACHANDRAN, The TELL TALE BRAIN, W. W. NORTON & COMPANY, 

New York  1974, P 161. )ةتصرؼ( 
4 V. S. RAMACHANDRAN, The TELL TALE BRAIN,) op. cit (, P169    )ةتصرؼ(  

https://en.wikipedia.org/wiki
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أدوات التشكيل التصري مثل مستوى اإلنارة أو ٘توضع العناصر التصرية أو السطوع أو اللوف أو غَت ذلك 
ل ذلك ػلرث ويتم دراستو ةوعي وةغرضية تامة حسب احلالة لشر االنتتاه أو صرفو من األدوات، وك

ومراوغة ادلتلقي لتظليل فكره ةغرض درامي معُت، كتولير التوتر الناجم عن عرـ إدراؾ ادلعلومة اليت يسعى 
 إليها ادلتلقي ومن مث شره دلواصلة التلقي ةاستمرار.

 

يف  انطونيوٍلقاؿ  ذب االنتتاه إىل ادلثَت التصري الرئيس،توظيف اللوف التارز جل يف1*انجلوصلح 
) أود أف ألّوف فيلمي وكأنو لوحة فنية، إذ أنٍت أرغب يف أف أحقق فيو مزاجي اللوٍل اختياره لأللواف 

يف ذلك فيلمو  والشاىر 2اخلاص، وأف أخًتع عالقة لونية وال أرير أف أقير نفسي ةألواف التصوير الطتيعية (.
" وعالقة التضاد اللوٍل اليت وظفها حلصر نظر ادلشاىر يف ادلثَت  The Passenger 1975 سافرالم" 

 8–د الشكل:   التصري ادلعٍت ةاحلرث

 
** ستيلربغ للمخرج  Schindler's List  1993 شندلر قائمة  فيلم

 ةاألةيض ادلصور 3
 يغلب عاـ مشهر وسط صغَتة فتاة اففست يف استثنائية كحالة األٛتر للوف جريء ةتوظيف ٘تيز واألسود،

 حيث ةصريا ادلميزة احلالة إىل االستثنائية الطريقة هبذه االنتتاه شر يف ادلخرج صلح الشاحتة، الرماديات عليو

 ادلستطاع قر ادلخرج حافظ التارز اللوف جنب إىل ةفستاهنا، لونيا التصري ادلثَت دور بعتل التنت كانت
 9- د الشكل يف اليت كاللقطة األىم للعنصر الصحيح التموضع على

 

 وىي الناظر ؽلُت إىل السفلى الذىتية النقطة على  9- د الشكليف  توقفو حلظة التصري ادلثَت وضع
 احملرود تلقي يف ةاجلرأة ادلعروؼ األيسر ادل  نصف قتل من أساس ةشكل تررؾ حيث ،اعتتار ذات نقطة

 واف ستق كما وحقيقي مؤكر ىو ما عن والتحث استراللية ةطريقة واالستنتاج واحر عنصر يف واحملصور
                                                           

سلرجا سينمائيا،   كافاليَتي دي غراف كروتشيمايكل   Antonioni Michelangelo 2007-1912 مايكل انجلو انطونيوني * 1
 .كاتب سيناريو، مونتَت، وكاتب قصة قصَتة إيطايل. اشتهر "ةثالثية عن احلراثة ومساوئها" ادلغامرة، الليل، اخلسوؼ

 https://ar.wikipedia.orgادلصرر : 
   .60، ص     ، إصرارات مساةقة أفالـ السعودية، الرورة األوىل قضايا وأفالم -الكتابة بالضوء في اتجاه السينماأمُت صاحل،  2

 )ةتصرؼ(
3
 صل يهوديكاتب سيناريو ومنتج سينمائي أمريكي من أو  سلرج Steven Allan Spielberg      ستيفن أالن سبيلبرغ ** 

 https://ar.wikipedia.orgادلصرر :  .، حائز على جائزة األوسكارظلساوي
 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 نقطة يف الناس رلموع عن منفصلة وىي التنت حالة على ينطتق ىذا وكل ساةق، فصل يف ذلك إىل نار أش
 .واألدائي التصري التشكيل حيث من جرا شليزة

 

 The Passenger 1975 فيلم : ادلسافر         1-دالشكل ; 

  Michelangelo Antonioni  لو انطونيوٍلمايكل اصلللمخرج  : 

   https://www.youtube.com/watch?v=crPAuXt6rXA الراةط :
 

 

 Schindler's List 1993 فيلم قائمة شنرلر من          8-د الشكل ;
 Steven Spielberg  ستيفن ستيلربغللمخرج : 

 y9JHuI-https://www.youtube.com/watch?v=j1VL :الراةط 

https://www.youtube.com/watch?v=crPAuXt6rXA
https://www.youtube.com/watch?v=j1VL-y9JHuI
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  توتر النسبة الذىبية ;   2 – 26
 إىل النقطة االمثل واالكثر جاذةية ادلركز عن مىاال عنصرال إزاحةتطتيق النستة الذىتية يعٍت عملية 

حاصل قسمة طوؿ ادلسافة األكرب على ما  ٔتسافتُت غَت متناظرتُت، حيث ن حواؼ اإلطارعواليت تتعر 
 ،10–د الشكل:  ، 9-د الشكل  ، 8–د الشكل:  :وادلوضحة يف  التالية اضية يالر وفق ادلعادلة  1.618يقاةلها ىو 

"     " 
توظف إىل اليـو و ا، وحىت قتلهعشر  التاسع القرف يف أواخرانو التشكيل فن مارسها عمليةىذه 
العنصر  إزاحةة ،الصورة يف التوازف اختالؿ طريق عن عايل، تّوتر ةصري على للحصوؿ ةنفس االسلوب

ادلثَت  اليت تترو حينها أقل أعلية من العناصر التصرية ادلكونة للصورة ةاقي سابعلى ح ادلركز عناألىم 
 . 1"  النقطة الذىتيةاألىم يف ادلنظر "النظر  نقطة الذي يستحوذ علىالتصري 

 
 Schindler's List 1993فيلم قائمة شنرلر  من     21-د الشكل ;

 Steven Spielberg  ستيفن ستيلربغللمخرج : 

   .y9JHuI-https://www.youtube.com/watch?v=j1VL : الراةط
 

                                                           

 )ةتصرؼ( .27، ص  ـ س، طلحات السينمائيةصمعجم المماري  تَتيز جورنو،  1 

https://www.youtube.com/watch?v=j1VL-y9JHuI
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  سينمائي ;التأطير ال   -27
من السهل على أي شخص مارس الرسم أف يفهم أكثر من غَته عنصر التأطَت، فالرساـ يشكل 
عملو على قماش زلرود ةأطراؼ اللوحة اليت ٘تثل اإلطار؛ تلك احلرود ٖتتس جزء مقتطع من ادلنظر العاـ 

 قولو: )أف اإلطارة1 *ليون النهضة عصر الذي يرمسو الرساـ، ىذا اإلطار أشار إليو عامل الرياضيات وفناف
وىذا ةالفعل يتجسر   2اللوحة( ٘تثلها اليت اخليالية الفسحة رؤية عليك يعرض إنو العامل؛ على نافذة يفتح

 يف مفهـو تأطَت الصورة السينمائية الذي يعترب فن تشكيل اللقطة ضمن حيز زلصور ةأطراؼ الشاشة.
 يفعلو مر نفسوةاقي العناصر التصرية ةفعل التأطَت األ طار اللوحة عنإف الرساـ يعزؿ ما ىو ضمن أفكما 

األفكار  أو ادلصور، وكذا صانع الفيلم ةًتتيب عناصر اإلطار على أساس النقاط التصرية والررامية ادلطلوةة
     3عنها فيلمو يف حلظة ما. يعرب اليت

 4**دولوزكما عرَّفو   أو حرود احلقلاحلرود اجلامعة دلكونات ادلرئي السينمائي ةاإلطار يُوصف 

نظاـ مقفل ومغلق نستياً، يستوعب كل ما ىو حاضر يف الصورة، كما يعترب عملية انتقاء  ةقولو ) ىو
ىذه السلطة يف االنتقاء ادلستق لطادلا كانت موضوع جرؿ لرى  ،5 مستقة دلا سيشاىره ادلتلقي الحقًا (
6 ***بزانمنظري سينما الواقع، حيث اعترب 

الشفافة،  ) تشويو للواقع ( من زاوية نظرية السينماتلك السلط   
 . 7طتيعي  غَت ترتيب وفق الطتيعي، العامل وىذا ْتجة أهنا إعادة ترتيب للمكاف يف

معرفيا يقسم العامل ادلوضوعي يف الصورة السينمائية إىل حقلُت متتاينُت، حقل األشياء ادلرئية 
اإلطار، فكلما توجهت الكامَتا ضلو موضوع ما، تولر السؤاؿ  و ما يعرؼ ٓتارجأوحقل األشياء غَت ادلرئية 

عنر ادلتلقي؛ حوؿ امتراد ىذا ادلوضوع خارج االطار وعالقتو ٔتا يقع داخلو، إذ أف ةنية ما ىو خارج 

                                                           

 وفيلسوؼ لغوي ومشفر إيطايل إنساٍل وشاعر لرياضياتا وعامل معماري ىنرس:  Léon Battista Alberti ألربيت ةاتيستا ليون  * 1
  https://www.marefa.org. .النهضة عصر يف الفنية اجلوانب ادلتعردة الشخصيات أكثر من وموسيقار،واحرة أثار وعامل

 تصرؼ()ة .12 ص ،س ـ ،السينمائية المصطلحات معجم جورنو، تَتيز  ماري 2

 )ةتصرؼ( .147ص،  1، ط 2013، ت : زلمر منَت األصتحي، ادلؤسسة العامة للسينما ، دمشق  تشريح األفالم ةرنارد ؼ ديك، 3
  https://www.marefa.org. فرنسي وسينمائي أديب وناقر فيلسوؼ: Gilles Deleuze 1925-      دولوز جيل** 4
 )ةتصرؼ( .25ـ س، ص،  ةالخطاب السينمائي لغة الصور ، فراف فينتورا 5

 حلركة الروحي واألب الثانية العادلية احلرب ةعر ما فًتة يف الفرنسيُت السينما نّقاد:     - André Bazin   5  بزان انرري *** 6
 s://ar.wikipedia.orghttpادلصرر :  .اجلريرة ادلوجة

 )ةتصرؼ( .25ـ ف، ص،  ةالخطاب السينمائي لغة الصور ، فراف فينتورا  7

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/
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يساىم يف توسيع  1اإلطار تطرح نفسها كقضية جوىرية يف السينما دلا تفتحو من تأويل درامي متعرد،
لقطتو إطار تشكيل عناصر لتحكم يف ػلتاج السينمائي جلهر كتَت لو  رة السينمائية.ادلتخيل خارج الصو 

السيادي فيها، الذي رغم اضلصاره وعزلتو ضمن حرود اإلطار  عنصرالخصوصا  على الوجو الصحيح،
طو دالليا ةمن خالؿ ر  طار،إال أنو يتقى ذا عالقة ةكل ما حولو داخل وخارج اإل  2األفقية والعمودية

و كتلة عنصر السيادة دور كتَت يف تصنيف اإلطار السينمائي الذي أيطو اخلارجي ككل، ويلعب حجم ٔتح
 يتضمنو، أو ما يعرؼ اصطالحا ةسلم اللقطات. 

 

 تعدد األطر ;   27-2

ةراخلو، ما ؽُلكن من عزؿ ةعض عناصر الصورة  اً آخر  اً ؽلكن أف يتضمن إطار الصورة العاـ إطار 
شكيلية، كما يسهم ذلك يف قيادة عُت ادلتلقي ضلو العنصر ادلعزوؿ، والذي يف الغالب عن ةاقي العناصر الت

ما يكوف ادلوضوع األساس وجوىر الصورة والسيادي فيها، وىذا النوع من اإلطار يضفي عمق على الصورة 
اه اإلطار السينمائية، وّتمع ما يعزلو من عناصر يف سياؽ معٌت موحر، مع احلفاظ على العالقة الكلية ٕت

العاـ، وةذلك ضلصل على موضوعاف يف آف واحر؛ موضوع خاص لإلطار الراخلي، الذي قر يأخذ أي 
 مفتاح فقل ةاب أو نافذة أو قوس أو مرآة ... وكل ىذه اأُلطر ال ؽلكن فصلها  ةشكل ةصري، مثل فتح

 عن ةاقي عناصر الصور اليت ٖتتويها وترتتط هبا ةعالقة ضمنية.

 

 التأطير;توتر    27-3
أةرع رساـ القرف العشرين يف التعامل مع حصر الفكرة اخلاصة والرئيسية داخل إطار خاص ال 

وىذا العزؿ والتكثيف يف نفس الوقت أذلم عرير   11-الشكل دؼلرج عن اإلطار العاـ للوحة التشكيلية، 
 .  راؼكفن الفوتوغ  21-د الشكل .الفنانُت يف رلاالت أخرى خوض ىذه التجرةة الفنية

                                                           

 )ةتصرؼ( .37،  ص1، ط1989دمشق،  –نتيل الرةس، مطتعة عكرمة  :، تمدخل إلى سيميائية الفيلميوري لو٘تاف،  1

 )ةتصرؼ( .149، ص  س، ـ  تشريح األفالم ةرنارد ؼ ديك، 2
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 مبارزة" ، ةشكل جير يف فلمواً آخر  اً فكرة اإلطار ادلتضمن إطار  ستيلربغ وظف ادلخرج
     Duel  ،"ىم أو عنصر السيادة من حُت ألخر ْتصر ادلعلومة األ وصلح يف ةعث التوتر  13-الشكل د

من ٙتة للمتلقي؛ التصرية، داخل حيز مغلق متمثل يف مرآة السيارة، اليت تعكس للتطل وىو يقود سيارتو و 
تمثل يف ىذا النموذج يف تلك وادلموضوع موازي دلوضوع التطل ومتزامن معو ومنافس لو يف األعلية، 

الشاحنة اليت تالحق سيارة التطل وهترده ةاخلطر، ىذا النوع من اإلثارة التصرية للمواضيع ادلزدوجة يف 
وتر ادلرافق للجهر ادلتذوؿ يف الرةط ةُت الوقت نفسو أو ٔتعٌت آخر تكثيف ادلوضوع؛ ؼللق نوع من الت

     موضوع اإلطار العاـ وموضوع اإلطار الراخلي ادلتزامن.
 

 

 
  

 The Turkish Vase  لوحة :       22-د ; الشكل

 Addison Thomas Millar                : لرساـل         

  /https://www.flickr.com/photos/46346349@N06/4253811363المصدر : 

 

 

https://www.flickr.com/photos/46346349@N06/4253811363/
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  تصوير فوتوغرايف          23 –الشكل ; د 
 الصورة دلشهر كإطار للسيارة اجلانتية النافذةاطار  ستخراـا

 ادلصرر : صورة من النت
 

 

 
 

 Spielberg  ستيلربغللمخرج      Duel     من فيلم ادلتارز       83-د الشكل;

 //:www.youtube.com/watch?v=tc9kpbxufRAhttps: ادلصرر راةط 

https://www.youtube.com/watch?v=tc9kpbxufRA
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 توتر خارج اإلطار ;    27-4
تر يلجأ ةعض ادلخرجُت إىل االستعانة ٓتارج اإلطار أو ما يعرؼ ٓتارج حقل الرؤية، يف شحن التو 

ادلصاحب للتفكَت يف ما ىو غَت مرئي وعالقتو ٔتا ىو مرئي، وقر يُوظف خارج اإلطار يف تتليغ أمور مهمة 
ادلًتدد أثر الضوء األزرؽ لكن ال يُرغب يف عرضها ةشكل متاشر، مثل توظيف  لسرديف ا وأساسيةدراميا 

 تصرية العالمة ذا الىمثل ، اإلطار اليت ال تظهر داخل ؤثر ضوء سيارة الشرطةداخل اإلطار، والػُمحاكي دل
اء للمتلقي ةاقًتاب سيارة الشرطة رغم عرـ ظهورىا على الشاشة، ويف مثاؿ آخر قر يوظف تكفي يف اإلػل

توىج اللوف الربتقايل للراللة على ذليب شعلة أو نَتاف يف اجلوار، وىذا النوع من التوظيف خلارج اإلطار 
تكاليف إنتاج لقي ةالررجة االوىل، ىو حل اقتصادي أَمثل يُلجأ إليو لتخفيف زيادتاً على ةعثو للتوتر يف ادلت

 وادلكلفة. ضروريةالشاىر ادل
1*ثيودوروسصلح 

يف توظيف التوتر خارج اإلطار العتتارات موضوعية على اخلصوص يف  
لقطاتو  "يف إحرى Reconstruction 1970 التشييدإعادة " :يلممثل فعنف، الادلشاىر اليت ٖتتوي على 
اجلرؽلة دلخيلة ادلتلقي ةناًء تلك قتل، تاركًا إدراؾ ةشاعة الجرؽلة ةعيرًا عن ادلوضوع اليت ركز فيها الكامَتا 

اجلرؽلة والنتائج ادلصاحتة ذلا، واليت قر ترفع التوتر ظروؼ على تعاطيو مع منظومة ادلعلومات ادلقرمة عن 
 2أكثر من مشاىرة اجلرؽلة نفسها ةشكل متاشر.

 "لنفس ادلخرج، ويف إحرى لقطاتو     - Days of 36 – 33من أيام "  :فيلمويف مثاؿ آخر من        
، ادلتلقي ىنا ال يشاىر ـ نافذة زنزانتوماأحلظة مروره  سجُت سياسيغتاؿ ةقناص يادلتعلقة  14الشكل د  

النافذة من اخلارج، وىذا ف الكامَتا كانت مصوةة على أفقط حيث االغتياؿ فعل  يتاةع زلصلةالفاعل ةل 
من خالؿ ٚتع  احلرث كامالفز ادلتلقي على ٗتيل ومثل ىذه التقنية ٖتعل خارج إطار ادلشاىرة، اغلعل الف

 وٖتليل ادلعلومات الساةقة ورةطها ةالنتائج.

                                                           

ةالنقر والتمثيل واالنتاج أيضا عرؼ  سلرج سينمائي يوناٍل  Theo Angelopoulos 2012 -1935  يلوةولوسصلأ ثيودوروس * 1
  https://ar.wikipedia.org.والكتاةة السيناريو وادلقاالت الصحفية 

 . الراةط : 28ص  ،(دت  -على النت )منشور، قة األولىبراءة التحدي عالم ثيو أنجيلوبولوس السينمائيامُت صاحل،  2
http://www.cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Special/Ameen/AmeenBooks/Ameen_B

ook_6.HTM                                                              )61:11/ 2018-08-91تاري  االطالع :   )ةتصرؼ 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Special/Ameen/AmeenBooks/Ameen_Book_6.HTM
http://www.cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Special/Ameen/AmeenBooks/Ameen_Book_6.HTM
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Days of '36  -1972 – 36أياـ من  فيلم: لقطة االغتياؿ     52الشكل 

-https://www.youtube.com/watch?v=IMfH4lXuGA8&list=PLnsExKwgz5_taJrE03Ax
4FKHmU1IetDr&index=2 

أجاد التعامل مع تقنية خارج اإلطار أو خارج احلقل يف مشهر غرفة احلماـ من  ىتشكوكةروره 
 أسفل قرمي السيرة الرـ ادلترفقفيو حيث وظف  Psycho 1960 بسيكو أو مضطرب العقل سايكو فيلم

لتتليغ موضوع طعنها على مستوى اجلذع العلوي، يفهم ىذا ادلوضوع دوف مشاىرة سكُت الشخص 
  تغذية التوتر ةًتؾ فسحة واسعة للمتلقي ادلضطرب عقليًا وىو يطعن جسر السيرة، النجاح ىنا يعود إىل

  15الشكل د  .1أرضية احلماـ على كي يتخيل مرى فظاعة احلرث من خالؿ سرعة ترفق الرـ ادلمزوج ةادلاء

 

 
 Hitchcock  للمخرج ىتشكوؾ    Psycho 1960  ةسيكو فيلم من   81-د الشكل;

        m/watch?v=0WtDmbr9xyYhttps://www.youtube.co الرابط;

                                                           

 )ةتصرؼ( .219ـ س ، ص،  ةالخطاب السينمائي لغة الصور ، فراف فينتورا 1

https://www.youtube.com/watch?v=IMfH4lXuGA8&list=PLnsExKwgz5_taJrE03Ax-4FKHmU1IetDr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IMfH4lXuGA8&list=PLnsExKwgz5_taJrE03Ax-4FKHmU1IetDr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0WtDmbr9xyY
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 ; توتر العناصر المحجوبة   27-5
، فرغم أف تلك العناصر تقع داخل جرير ةالذكر أف ىناؾ توتر من نوع خاص للعناصر غَت ادلرئية 

اإلطار فعلياً إال أهنا غَت مرئية للمتلقي ةفعل حجتها عن الرؤية، فقر يلجأ ةعض ادلخرجُت إىل ةعث التوتر 
لقي من خالؿ حجب ادلعلومة التصرية عنو ْتاجز من ضمن عناصر تشكيل الصورة نفسها، ويف مثل يف ادلت

نفسو أف كل ادلعلومات التصرية اليت تقع داخل اإلطار  ةىذه احلالة يرتفع توتر ادلتلقي نظَت اعتقاده يف قرار 
ل يف متناولو لوال وجود ذلك ف ىذه ادلعلومة تظأة ادلشاىرة، و يمن حقو إدراكها، ما داـ قر اطلرط يف عمل

نتيجة لذلك يرتفع توتره ادلواكب جلهره العقلي ادلتذوؿ يف ٗتيل وإدراؾ ادلعلومة  16-الشكل د احلاجز ادلفتعل،
 .احملجوةة عنو

 

 
 يف موقع التصويرلوجستية الواجز ةواسطة احلمساحة سلتية  تشكيل     72-الشكل د

 ساةق مرجع ، خرج : ساـ امساعيلللم  MR.ROBOTمن مسلسل السير روةوت 

 

https://www.ipoxstudios.com/mr-robot-creates-visual-tension-with-composition-techniques/
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 1963 الطيور يف توظيف ىذه التقنية ضمن فيلمو ىتشكوكتجرةة لعرض تن آخروكمثاؿ 

Birds The   تطل ةيره وجو ادلعلمة الذي شوىتو الطيور، فتمارسيف إحرى اللقطات يغطي ال ،17الشكل د 

ويف نفس الوقت وكتعويض على ىذا النقص  ،ادلعلمة ادليتة رؤية وجوجب الذي ػلاجز دور احلحينها الير 
يف ادلعلومة التصرية، يُػَنّشط فعل حجب ادلعلومة سليلة ادلتلقي يف تقرير شرة تشوه الوجو ادلفضي إىل الوفاة 

غطيتو كفعل معرب عن فظاعة ادلنظر وةشاعتو، وةذلك تكوف الير حينها قر لعتت دور والذي استرعى ت
، ويف نفس الوقت كانت احملفز على التخيل ادلفتوح على استيعاب 1العنيفةصورة العلى النفسية رقاةة ال

 ادلعلومة وامتراداهتا . 
على ادلعطيات ادلقرمة عن وتظل الصورة ادلتخيلة يف عقل ادلتلقي مفتوحة على التأويل ادلتٍت  

عل التوتر متفاوت من شخص آلخر حسب إدراؾ تلك ادلعلومات ادلقرمة وفسحت اخلياؿ غلادلوضوع، ما 
 ادلتلقي.ادلتوفرة لرى 
 

 
 Hitchcock للمخرج ىتشكوك         The Birds 1963 فيلم الطيورمن   81-د الشكل;

 https://www.youtube.com/watch?v=olwT0mPuvK0&t=4537s:  الرابط

 

                                                           

 )ةتصرؼ( .223ف ـ ، ص،  ةالخطاب السينمائي لغة الصور ، فراف فينتورا 1

https://www.youtube.com/watch?v=olwT0mPuvK0&t=4537s
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 ; اللقطة السينمائية -28
تعر كلمة اللقطة السينمائية من أكثر الكلمات تراوال يف رلاؿ السينما ةاعتتارىا أصغر وحرة 

حلرات الفيلمية الكربى، اأو  شهريةادلية تتالادلتشكل فيلمية دالة، منها تركب ادلشاىر، ومن ىذه ادلشاىر 
اجلزء احملرد من الشريط واليت تشكل ةرورىا الفيلم السينمائي ةشكلو النهائي، كما تعر اللقطة ذلك 

كاف موضوع مهما  ها ف، الذي تنس  عليو الكامَتا ما تلتقطو، من حلظة تشغيلها إىل غاية إيقاالفيلمي
أي تغَت زاوية النظر أو التوقف واعادة  1َموضع الكامَتا يف قط تتغَت تغَت الل يعٍت يف الغالبو التصوير، 
 فهـو إجرائي للقطة.    ٔتالتشغيل، 

*متري الناقر َعَرؼَ  
نظر  زاويةة ما رثمن احلادلؤطرة  ادلساحة حقلاللقطة السينمائية أهنا ) 2

اللقطة السينمائية  آيزنشتاين (، وحسب رأيالفيلمي األدٌل احلركما يصفها ةإغلاز )ة  ،(لكامَتازلردة ل
**ميتز واللقطة يف نظر مهما كاف حجمها وموضعها وأساسها التشكيلي(، للتالعب قاةلة قطعة) : ىي

3 
أو ٔتعٌت آخر ىي أصغر وحرة مكونة للفيلم من نفس جنسو وةنفس خصائصو  4(. فيلمية جزئيةىي )

***فينتورا العامة. ويرى
يق ويرجع أصلو لرواسب النظرية السيميائية، اليت ىذا التعريف األخَت غَت دق أف 5

 منى التاحثةحاولت فهم ظاىرة السمعي التصري انطالقا من دراسة اللغة، على غرار رأي 
****الحديدي

وحرة  يف ما يشتو دور ،"الفيلم النص السمعي التصري" ةناء وحرة اللقطة اليت تعترب 6
م ةالنص لتشتيو اللقطة ةالكلمة، وادلشهر ةاجلملة، والفيليف مسعى عاـ  7.وياللغالنص  ةناءيف  الكلمة

                                                           

 )ةتصرؼ( .38،  ص ـ س،  خل إلى سيميائية الفيلممديوري لو٘تاف ،  1
 .1938كاتب سيناريو وناقر و سلرج من مؤسسي أوؿ ٚتعية سينمائية ةفرنسا سنة    Jean Mitry 1988 – 1904 متريجاف   * 2

 http://www.leconflit.comادلصرر : 
3
 دي فردينانر نظرياتمن اشهر منظري السينما يف فرنسا ، رائر يف تطتيق  Christian Metz 1993 -1931 ميتز كريستيان  ** 

 http://www.almothaqaf.com. ادلصرر : "دراسة النصوص اللغوية دراسة تارؼلية مقارنة" األلفيولوجيا علم يف سوسور

 )ةتصرؼ( .23، ،صـ س لغة الصورة اب السينمائيالخطفراف فينتورا ،  4

5
 .مررير إستانيا الفيلم ٖتليل يف ادلتقرمة الرراسات دةلـو Fran Ventura  1974موالير  من  فران فينتورا *** 

  et/www.franventura_1.net/RESUME.htmlhttp://www.franventura.nالمصدر :
6
ورئيس  ،عمير األكادؽلية الرولية لعلـو اإلعالـ و  ،رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيوف ةكلية اإلعالـ جامعة القاىرة منى سعيد الحديدي  **** 

 .قسم الرراسات اإلعالمية ٔتعهر التحوث والرراسات العرةية
 http://www.kashqol.com/26871 المصدر:

 )ةتصرؼ( .100ص  ،2000، 02العرد  تونس والنشر، للرسم فنوف شركة العرةية، اإلذاعات رللة ،اللقطة(، )احلريري مٌت 7

http://www.leconflit.com/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.franventura.net/www.franventura_1.net/RESUME.html
http://www.kashqol.com/26871
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حض ىذا الرأي ىو أف الكلمة يف اللغة ذلا موضوع زلرود وجامر، ككلمة كتاب اللغوي.  إال أف ما يَر
كما تعترب كلمة كتاب "مونيم" أصغر وحرة   ،مثال، فمهما كاف نوع ىذا الكتاب يتقى الكتاب كتاةاً وفقط

تقتل التجزئة لعناصر دالة أصغر منها، وحروفها اجملزأة ال معٌت ذلا كحرؼ )ؾ( مثاًل  دالة يف اللغة، ال
، عناصر ال ٖتمل معٌت معُت يف اللغة. ةينما اللقطة "فونيم"كلها اليت تعترب  منفصاًل أو حرؼ )ت، أ، ب( 

ى ستيل ادلثاؿ السينمائية يف احلقيقة متكونة من رلموع عناصر ذلا مرلوؿ منفرد حىت وىي منفصلة، فعل

    .Brad J. Silverman سيلفرمان براد جدلخرجو    No Greater Love 2009من فيلم:    18-الشكل: د

شخص غللس على أريكة غرفة ادلعيشة إىل جانتو صور معلقة على جرار  ثاؿادل ايظهر يف ىذ
عناصر ىذه ونافذة وعناصر أثاث أخرى، الكل ضمن إطار واحر ويف نفس الوقت، وأي عنصر من 

وال  الصورة واللقطة ىو يف حر ذاتو موضوع منفصل ةذاتو لو معٌت خاص، وليس لو صلة متاشرة ةالسينما
ةالعناصر األخرى، فاألريكة مثال تعٍت أريكة ٔتفهومها الشيئي، وادلكتب ىو قطعة أثاث ؽلكن أف يوظف 

 يف أي مكاف آخر. يف لقطة سينمائية كمفردة من مفرداهتا التصرية، وؽلكن أف يتواجر 

 

  No Greater Love  2010 فيلم:   92-دالشكل ; 

 Brad J. Silverman     ةراد ج سيلفرمافللمخرج : 

 https://www.youtube.com/watch?v=KJBUtp7cWyw       الراةط :

 

عر خاصة تعمل على رةط صلة التواصل ضمنها ةُت ادلرسل وادلتلقي، ٖتتاج كل لغة إىل قوا اعموم
على  "فن الكتاةة ةالصورة ادلتجاِوزة لكل احلرود" ةغرض تتليغ مضموف ادلادة ادلرسلة، والسينما ةاعتتارىا 

https://www.youtube.com/watch?v=KJBUtp7cWyw


 توتر الصورة السينمائية   الفصل الثالث                  التوتر البصري في اللقطة السينمائية
  

129 
 

ىي أيضا ) لغة من نوع خاص تعمل على توصيل رسالتها عرب ماديت السمعي  1*مارتنحر تعتَت الناقر 
يرجح جانتها التصري على اجلانب السمعي أو 2** غسترنبر  ٓتصوص ىذه اللغة ادلركتة،(.  والتصري

على ادلخرج السينمائي ضرورة إدراؾ خصوصية الصفة التصويرية للسينما ةفرض أسلوةو "الشفهي كما يؤكر 
لصورة يف تتليغ شارة إىل قوة اإيف  3،"وتأويلو ودالالتو اخلاصة، دوف اخلضوع للواقع الذي تلتقطو العرسة

 فكرة ادلخرج، أكثر من أي شيء أخر. 
يعر االستثمار األمثل لقوة الصورة ودالالهتا، احلر األةرز للمقاييس اليت تنتٍت عليها قررات و  

ادلخرج السينمائي، يف نقل ادلعاٍل وانطتاعاتو دوف احلاجة للحوار وادلؤثرات السمعية،  اعتمادا على ادلفاىيم 
ةسطها ادلفهـو ادلتعلق ةادلادة ادلصورة ةشكل رلرد، أالصورة وعالقة العُت ةالرماغ، واليت من العامة إلدراؾ 

وفهمنا لفكرة الشيء التعير أو القريب، والكتَت أو الصغَت، والكثَت أو القليل وغَت ذلك من ادلتناقضات 
حاجة إلدراؾ ادلتلقي تلك تحكم فيها من خالؿ حجم اللقطة السينمائية، فكلما كاف ىناؾ الشكلية اليت يُ 

توتر عايل أو على االقل يف مستوى ذلك اجلهر يولر لريو  مقرار ماتذؿ جهر أكرب، يادلفاىيم يف الصورة 
 ادلتذوؿ إلدراؾ ادلؤثر التصري. 

 

 ; تعصي ادراك اللقطة السينمائية     28-2
ؿ ادلستحيلة، أو ما ةث التوتر يف ادلتلقي من خالؿ تعصي اإلدراؾ كتأثَت األشكا من ادلمكن
 بليفيو أو البليفتشكاؿ التصرية ادلعروفة ةػػىذه األ 19الشكل د ومراوغة العُت  ييعرؼ ةاخلراع التصر 

Blivet،   ا متلقيهوٖتري  ةر اثإ ةغرض ،5    سنة الصحف األمريكيةصفحات على وؿ مرة أظهرت
شكاذلا أو أعمرهتا، حيث من الصعب إدراؾ ذلك ةادلقارنة مع أتتياف عرد أطراؼ  كاف ةإمكانويف ما إذا  

 مقروف ةتعصي اإلدراؾ. التوتر فيها أمر حيث اف التسيطة وادلألوفة، إدراؾ األشكاؿ 

                                                           

  http://www.fipresci.orgادلصرر :ناقر ومؤرخ للسينما الفرنسية . Marcel Martin  2016-1926 مارتنمارسيل  * 1
  . سلرج سينمائي امريكي من أصل ظلساوي  von Sternberg Josef 1969-1894 غسترنبر  فوف جوزيف  ** 2

 https://www.elcinema.com ادلصرر :

 )ةتصرؼ( .125ص ، 2014، 1-منشورات الستيل ودار ناشري ، ط، نستثمرىا  كيف نقاومها وكيف ،قوة الصورة أٛتر دعروش، 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://www.fipresci.org/
https://www.elcinema.com/
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فنتازيا لتلوغ ذات قر يوظف ىذا النوع من تعصي اإلدراؾ يف أفالـ اخلياؿ والتشويق واألفالـ السريالية والو 
ف يوظف اخلراع التصري يف السينما لتتليغ معلومة ةصرية من الصعب أالتوتر وشر االنتتاه، كما ؽلكن 

تصويرىا من دونو، مثل ما ػلرث مع ادلؤثرات التصرية يف السينما واليت تستغل ةغرض ٕتسير شيء من 
ُيستغل فيو اخلراع التصري إلهبار وخراع  الذي  20الشكل د وكمثاؿ على ذلك  ،الصعب تصويره على حقيقتو
من ْتيث حجاـ األشكاؿ ادلتجاورة غَت منطقية أ، الذي غلر فيو Hondaمتلقي إشهار سيارة ىونراي 

 الصعب على ادلتلقي رلاراهتا وإدراؾ حقيقة ما يراه ما غلعلو ٖتت طائل التوتر التصري الشرير.

 

 Blivet  التليفت أو ةليفيو        :2الشكل ; د 

 / benders-mind-https://abilenescene.com/nccil الراةط:
 

 

 
 

 Honda إشهار سيارة ىونراي       31الشكل ; د 

 tube.com/watch?v=JsbaOPb8rschttps://www.you : الراةط

https://abilenescene.com/nccil-mind-benders/
https://abilenescene.com/nccil-mind-benders/
https://www.youtube.com/watch?v=JsbaOPb8rsc
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 حجم اللقطات السينمائية ;     -29
تصنف أحجاـ وسلم اللقطات حسب الوزف الصوري للمثَت األساس، كعنصر سيادة يف الصورة  

 توأىم عنصر فيها، والذي يف الغالب وليس دائما يتعلق ةاإلنساف كقيمة ةصرية موجتة من أجلو ولو وجر
  ذ كوحرة قياس يف سلم اللقطات.األشياء من حولو، فيتخ

ف األمر يتعلق ومن ادلؤكر أف تغَت حجم اللقطة يؤثر كثَتا على انطتاع ادلتلقي وفهمو للصورة، أل
معلومات كثَتة وإيقاعا ّترعة ادلعلومات والتفاصيل اليت ٖتملها الصورة، فكلما كانت اللقطة عامة اجتوت 

من  ضئيالً  اً ارنة ةاللقطة القريتة واليت ٖتمل إيقاعا ةطيًئا، وحجمأطوؿ إلدراكها، مق اً واستلزمت وقت سريعا،
 بادلعلومات ولذا يكوف إدراكها أسرع من غَتىا، ما غلعلها تسمح للمتلقي ةالرنو أكثر من ادلثَت واستيعا

 . اً وصرق اً أدؽ للتفاصيل ٔتشاعر أكثر وضوح

واكتشف 1 *بورترلصرفة، من طرؼ يشَت تاري  السينما إىل أف اكتشاؼ اللقطة القريتة كاف ةا
معها قررة التعتَت التصري حلجم إطار الصورة، من خالؿ تقريب الكامَتا من اذلرؼ ادلصور، وللتأكير على 

ةلقطة قريتة  1903حُت ختم فيلمو سرقة القطار الكتَت  ادلشاىرين ةورترىذا الفعل، وألوؿ مرة فاجأ 
  . 21الشكل د  2َتا وكل من يشاىر فيلمولشخصو وىو يطلق النار من مسرسو على الكام

، وإىل اليـو اللقطة القريتة ذلا أثرىا النفسي جرا على ادلتلقي اً يومها كاف كتَت  وقع ىذه اللقطة 
ادلتميز، دلا تتعثو من التوتر ادلرافق لالىتماـ وٛتيمية الرنو ضلو التفاصيل اخلاصة، ةادلقارنة مع ةاقي اللقطات 

 ال تفقر قوهتا التعتَتية. كي التمادي يف توظيفها  األخرى، شريطة عرـ 

ومنذ تلك اللحظة اىتم السينمائيوف ةأحجاـ اللقطات وتوظيفها يف سرد األحراث، ووصف  
فاعل احلرث، فقسمت اللقطات اعتمادا على نستة ٘تثيل ىذا الفاعل ةالنستة لإلطار العاـ، كأساس 

من ناحية الشكل ةوصفو مثَت سائر ةصريا أكثر من غَته السينمائية من ناحية ادلوضوع و  وجوىر للقطة
  تتررج من اللقطة األمشل إىل األدؽ تفصيال.واألكثر جذةا لالنتتاه، وادلالحظ يف ىذه التقسيمات أهنا 

                                                           

 . رائر من رواد احلقتة الصامتة للسينما االمريكية Edwin S. Porter(  1941 – 1870)  إدوين بورتر  * 1

 https://ar.wikipedia.org ادلصرر :

 )ةتصرؼ( .130ص،  س، ـ  وة الصورةق أٛتر دعروش ،  2

https://ar.wikipedia.org/
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        The Great Train Robbery فيلم: سرقة القطار الكربى  23الشكل ; د 

 Edwin Porter  1903  ةورتر إدوينللمخرج : 

 https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY : الراةط

 

 تقسيم سلم اللقطات السينمائية;      29-2
 اإلنساف جسم ؼلص ما يف الغالب يف تشًتؾ أهنا إال اللقطات وتسمية تصنيفات اختلفت ومهما 
 دارس من اللقطات تسميات ٗتتلف كما األىم، أحراثها وزلور األساس اجلوىر ةاعتتاره دلقاساهتا كمرجع

 تلك اختالؼ يف اخلوض عن غٌت يف التحثي ادلقاـ وىذا  واحر، واذلرؼ نفُسو ادلعٌت ويظل آخر إىل
 .السينما علـو يف والتاحثُت الرارسُت كل ةُت واحر واذلرؼ ادلفهـو داـ ما التسميات

 

 ;للقطة وفق ما يظهر من جسم اإلنسان في اإلطارا    29-3
 ES – ESTABLISHING اللقطة العامةما يصنفها انطالقا من  ىو أشهر تقسيم لسلم اللقطات      

SHOT  الريكور  َتتأطحيث يظهر فيها   1احلرث وقعمتستخرـ عادة يف ةراية ادلشهر إلظهار اليت 
  .عن موضوع معُت تعطي انطتاعا عاماً و ةكاملو 

                                                           

 .174، ص 2001أطروحة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ،سيميولوجيا السينما -عالقة السيميولوجيا بالظاىرة االتصالية زلمود أةراقن،  1
 )ةتصرؼ(

https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY
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اليت تتوىل تقرَل جزء مهم من   ELS – EXTREME LONG SHOT جرا طويلة لقطةتليها 
شارع  كالًتكيز على منظر واحر من منظر   ،لحرثوتفير يف ٖترير الظرؼ ادلكاٍل والزماٍل لالعاـ، الريكور 

 أو طويلة لقطة LS – LONG SHOTلقطة رلموعة اللقطات ادلتعلقة ةالشخصيات كتلي ذلك  ،كتَت
 كتصوير مشاجرة مثال  ،ريراجلررامي السط الو لتقرَل التطل والشخصيات يف و  تستخرـاليت  لقطة الوضعية
عليها  اعتمرتاليت  MLS – MEDIUM LONG SHOT  طويلةالإىل  توسطادلقطة للتليها ا ،يف زقاؽ ما

ٔتثاةة الفضاء اللقطة ىذه وتعترب  ،ةكامل طوذلاالشخصية وػلوي فيها اإلطار جسم  ،السينما يف ةراياهتا
  1.دلسرحا كما ػلرث يف ةعالقة ٛتيمية مع ادلمثلُت لقيالذي يشعر فيو ادلت
 هاإىل منتصف اتصور الشخصية من رأسههي اليت ف MS – MEDIUM SHO ادلتوسطةأما اللقطة 

  التصنيف. يف نفسو   2،، ويراد هبا إةراز سلتلف حركات ادلمثل وأفعالوتقريتاً  الفخذين
 ىي اليتو  CU –  CLOSE UP HEAD AND SHOULDER  اللقطات ادلقرةةةعرىا  تأيت

يتم فيها و  3،وقريب واضح ٖترد جزءا أساسيا من الشخصية للحصوؿ على ةعض التفاصيل الثانوية ةشكل
لفك  ،حىت يتم الكشف عن ةعض ادلالمح الغامضة أو العناصر الضرورية الًتكيز على وجو الشخصية،

وذلك  ،عن ادلتلقيما ػلرث حوؿ الشخصية حلجب وإخفاء قر توظف  وألتناء الررامي عقرة معينة يف ا
 . وما كاف سلتأ ةالًتكيز على وجو الشخصية مث الكشف عن احلرث

 
ٕتاه ما ميمية احلةأف ينغمس يف  لقيتسمح للمت)يقوؿ ٓتصوص ىذه اللقطة أهنا  آيزنشتاين 
 ECU – EXTREME CLOSE UP OF EYES/FACE قريتة جراالاللقطة مث  4.(لشاشةيعرض يف ا

أو  5العُت أو الشفاه أو الير وغَتىا كوىي اللقطة اليت تستنر إىل تصوير تفاصيل معينة من جسم ادلمثل  
      أو أي أو اذلاتف خرب يف اجلريرة أو رقم من أرقاـ الساعة ك ،لقصةا على عنصر سينمائي مهم يف الًتكيز 

                                                           

 )ةتصرؼ( .176زلمود أةراقن ،  ـ ف ، ص  1

 )ةتصرؼ( .177 ص ، ـ ف ، أةراقن زلمود 2

 )ةتصرؼ( .31 ص ، ( النت على منشور) ،زلـر مصطفى ترٚتة ،للسينما الكتابة تقنية السينمائي الفيلم اريوسين ةرونل، أدرياف  3
 )ةتصرؼ( .177، ـ س، ص  عالقة السيميولوجيازلمود أةراقن ،  4

 )ةتصرؼ( .31 ص ، س ـ ، الفيلم سيناريو ، ةرونل أدرياف 5
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ررلة تفصيلي،شيء 
ُ
ضيفو من قيمة دلا تُ   Insert وتسمى ىذه اللقطة يف سيميولوجيا السينما ةاللقطة ادل

 .تزير من ةعر وعمق التشويقو  ،درامية
 فهي ٗتتلف أيضا يف أةعادىا  ،ومثلما ٗتتلف اللقطات ادلنسوةة إىل الريكور أو الشخصية يف جوانتها التقنية

 أيضاً. ةالوصفية واحلكائية والسيكولوجية اللقطةىذه  وكنتيجة لذلك تنعت ،الررامية
 

 اللقطة وفق النسبة التي يمثلها المثير األىم في اإلطار;     4 -29
عموما اللقطة ٖترد وفق ادلساحة اليت يشغلها شلثل احلرث الرئيسي، ويف حالة اإلطار الذي يصور 

فكلما كاف جسمو ؽلثل ، يتخذ جسم ىذا الشخص سلم لتحرير نوع اللقطة ، ما يقـو ةفعل شخصاً 
 نستة ؽلثل جسمو كافاللقطة لتحرير مكاف تواجره ، وكلما   ىرفتنستة ضئيلة من حجم اإلطار، كلما 

 الغالتة على نستةال ؽلثل جسمو كاف وكلماماذا يفعل،  لتحرير اللقطة تىرف، اإلطار حجم منمعتربة 
 كالرموع والتعرؽ وضلو ذلك.   لنقل مشاعره من خالؿ أدؽ التفاصيل اللقطة ىرفت ،اإلطار حجم

 

 لقطات الظرف  -:2
 توافق قوؿ الراوي يف النص األديب " كاف يا مكاف يف ،  22الشكل د يف السينما ىذه اللقطات  مثل

 ذلك ادلكاف والزماف"، حيث اهنا هتتم ةظرؼ ادلكاف أي موقع حروث الفعل الررامي " ادلرينة أو القرية "
 ز على مالمح احلقتة الزمنية وما إف كاف هنار أو ليال وما إىل ذلك من اشارتوزماف حروث الفعل ةالًتكي

 قت الذي يقع فيو احلرث ككل وتشمل كل من :و 
 ؽلكن أف تصل ، واليت أكرب كم من ادلعلومات العامة لتقرَل االفتتاحيةستخرـ يف اللقطة اليت ت  - أ -:2

مكاف احلرث، وتوازي يف و آلخر عنر تغَت زماف دقيقة، وقر توظف من حُت  دوف تفاصيل لقيإىل ادلت
  ."ٍل الن الفالٍل وادلكاف الفمز لكاف يف اا  كاف يا م" :الرواية قوؿ الكاتب

كالًتكيز على منظر واحر من  ةشكل أدؽ، لحرثظرؼ ادلكاٍل والزمٍت لالٖترد اللقطة اليت و  - ب -:2
اإلطار العاـ للشاشة، من رلمل  % 20إىل  %1العاـ ويظهر فيها جوىر اللقطة ) الفاعل( ْتجم  نظرادل
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متعلقا  طاريظل اجلزء األعظم من اإلاحلرث و كاف ميف ةراية ادلشهر لتوضيح  ىذه اللقطةتستعمل و 
 . ةالسمات اجلغرافية والتيئية

 
 لقطات الظرؼ )الثالث( ةالًتتيب         33الشكل د 

 ادلصرر : صورة من النت ةتصرؼ التاحث

 

 لقطة الظرف; توتر    2-:2
 عزؿ حُت صوصةاخل الغرض ذلذا وظفت ما إذا ادلتلقي، يف التوتر على تتعث الظرؼ لقطات

 ةالليل ذلك اقًتف إذا أكثر التوتر ويتضاعف التشر، من ؿ  خا مكاف يف لوحرىا اتالشخصي إحرى
  ،هتواجر فضاء حجم مع التصري ادلثَت انسجاـ عرـ ىو التوتر ىذا ومصرر ،للحرث زمٍت كظرؼ
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 الوحشة من تزير ةطتعها اليت العتمة إىل ةاإلضافة ،والضياع والعزلة ةاالغًتاب ادلتلقي عنرفطريا  يفسر ما
 .23-د الشكل. والقلق والتوتر

 

 
  لق توتر العزلة والوحرةخللقطة الظرؼ يف توظيف الفضاء السليب ادلفرط        43الشكل ; د

 Mr. Robot Creates  ادلصرر : مسلسل

 

 لقطات التشخيص والعالقات;    - 31
نسب يف تتليغ ما ػلرث ةُت الشخصيات دلا تسمح ةو من تظل لقطات التشخيص والعالقات األ

اجلمع ةُت أكثر من شخص مع االقًتاب منهم ةشكل يكفي إلعطاء معلومات كافية عما ػلث ةينهم. 
  ييز فاعل احلرث والفعل الذي ػلرث.وىي توافق اجلمل الفعلية يف النص األديب وفيها يهتم ةتشخيص و٘ت

اإلطار. وىذا   رلمل من %   إىل      اللقطة اليت ؽلثل جوىرىا ) الفاعل ( ما نستتو   - أ  -31
ألخذ معلومات شاملة عن من تتحرث اللقطة، ويف حاؿ كانت تتناوؿ اإلنساف فهي ٘تكننا من  ؼ  كا

 رية وغَت ذلك . معرفة ةعره الفيزيولوجي، كجنسو وسنو وحالتو اجلس
تليها لقطة احلركة من نقطة إىل نقطة أخرى وتسمح ةنقل فكرة َٖترؾ اذلرؼ أو جوىر اللقطة   - ب -31

من اإلطار ككل، ٔتا يسمح إذا ما تناولت اإلنساف، رؤية الثالث أرةاع %     إىل %    والذي يشغل 
 أفقي أو عنر صعوده على سلم أو درج. العليا من جسمو، وكذا تتتع حركتو من مكاف آلخر كتنقلو ةشكل 
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من  %    إىل      لقطة احلركة يف نفس ادلكاف وفيها يشغل جوىر اللقطة  ،يلي ذلك  - ت -31
 اإلطار ككل. ٔتا يسمح عنر حالة اإلنساف رؤية حركة كل جذعو العلوي.  

من اإلطار ككل  %    إىل     يلي ذلك لقطة احلركة الرقيقة وفيها يشغل جوىر اللقطة  - ث -31
 ٔتا يسمح عنر حالة اإلنساف ةتتتع حركة اليرين والشفاه عنر احلوارات. 

 

 ; والعالقات التشخيص لقطاتتوتر   31-2
تتلغ ادلعلومة اخلاصة ةالشخصية وما تفعلو يف حلظة ما، وػلرث التوتر فيها ىذا النوع من اللقطات  

يراد تتليغو فيها، وينجم ىذا التوتر عن عرـ السماح  االخالؿ يف توظيف اللقطة ادلناسب وفق ما عنر
، جراء عرـ واإلدراؾ لعنصر واحر او اكثر من عناصر الصورةللمتلقي ٔتواكتة احلرث الررامي ةاالنتتاه 

تناسب اطار الصورة مع حرثها، وقر ال يشعر ادلتلقي هبذا العجز واالخفاؽ يف ٖتصيل تلك ادلعلومة، إىل 
دوف استيعاب دلا قرمتو لو من معلومات، فيشعر ادلتلقي ةرتتاؾ حوؿ جزئية ما او  عنر تالحق اللقطات

ذلك التفصيل مهم يف رلرى األحراث، ويشتر التوتر كلما كاف تفصيل معُت يترو لو متتور من الفيلم، 
يتعلق ةاحلرث من حجم الشخصية والريكور وحىت أف ادلقصود ةادلعلومة ىو كل ما وغلرر االشارة اىل 

 الكسسوارات والعالقة يف ما ةُت كل ذلك . 
  نظره يف ىو ةل فحسب، التشكيلي أو الررامي ادلستوى يف اللقطة توتر ؼلتزؿ ال مثال هيتشكوؾف

 إىل وصوال السيناريو من انطالقاً  التنفيذ، خالؿ ٕتري إةراع عملية عرب واحر، آف يف معاً  مشًتكاً  ذلك كل
  1. للصورة جوىري استقرار دوف الريكور، مع الشخصيات وعالقة ءة،ولإلضا للصورة التعتَتية الطاقة

 

   ;لقطة التفاصيل  - 32
، ويف تفاصيلوتقًتب من اذلرؼ ةشكل كتَت فتشتغل على أدؽ إذ تعر ىذه اللقطة ٛتيمية جرا 

الير  حالة اإلنساف هتتم ىذه اللقطة ةاجلانب السيكولوجي ادلعرب عنو ةالوجو والعينُت، أو حركة أصاةع
دؽ أما يسمح ةنقل  ر، ةقرمن اإلطار ككل % 100إلى   %    ويشغل جوىر اللقطة فيها ما نستتو 

                                                           

 ()ةتصرؼ .69 ص س، ـ ، القسوة سينما ةزاف، آنرريو 1
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التفاصيل كالتعرؽ او الرمع أو حىت خفقاف العروؽ ٖتت اجللر ، وىذا كفيل ٓتلق نستة من التوتر حسب 
 مرلوؿ اللقطة يف تتاةعها السردي .

 

  توتر لقطات التفاصيل "القريبة";    32-2

 لتعزيز جراً  التعيرة واللقطات القريتة اللقطات ةُت التناوب توظيف إىل ادلخرجُتمن  كثَتال تفطن
 1958 دوار فيلمو لتطلة ادلقتضتة األحاسيس نقل يف ىتشكوؾ صلح كما الرراميُت، والقوة التوتر

Vertigo من خالؿ ،فيها تالغادل التعتَتية اللوحة يشتو ما يف جراً  القريتة ةاللقطة عينها تصوير حلظة 
 .42 د الشكل.  تفاصيلها أدؽ حرود ووضوح الطتيعية غَت ألواهنا
 

 
 

 Hitchcock ىتشكوؾلػ   Vertigo 1958فيلم دوار          35 دالشكل 

 //:video.almstba.tv/watch.php?vid=ed8dff504https:  لراةطا

 

 منو ةاالقًتاب ،فقط واحر مرئي لعنصر دقيق عرضفيها،  ادلتالغة التفصيلية الصورة ىذه مثل خصائص ومن
 نقل إىل ةاإلضافة األشياء، تصوير حالة يف تفاصيلو أدؽ يررؾ ادلتلقي ٕتعل حيث جرا، كتَت حر إىل

و ادلتكرر أتوظيفها ادلستمر  أفَّ  إىل األشخاص، تصوير حالة يف ادلعلومات عمقأو  واألحاسيس ادلشاعر

https://www.youtube.com/watch?v=scmHVYYZZ3w
https://www.youtube.com/watch?v=scmHVYYZZ3w
https://video.almstba.tv/watch.php?vid=ed8dff504
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 ةإشتاع معلوماتو إدراؾ نتيجة اجلزء ىذا إزاء التوتر يضعف ما جزئية على واقتصارىا الصورة اضلصارة
 .  الرقيقة التفاصيل لقطة يف اً غامض يظل والذي اجلزء ىذا تواجر زليط إىل التوتر ػُلوؿ ادلقاةل ويف وسرعة،
 شريرة قراةة عالقة ةو ترةطنا شخص من الشرير االقًتاب عنر واحلميمية ةالتوتر إما نشعر فأ الطتيعي ومن
 يتصرؼ إلنسافا وعقل ،جيرا نعرفو ال شخص من الشرير االقًتاب عنر والتوجس ةالتوتر نشعر قر أو

 احلميمة ةُت وةتوتر ةشرة يتفاعل حيث السينمائي، الفيلم تلقي يف االنغماس عنر تقريتا الطريقة ةنفس
 .القريتة اللقطة ٕتاه والتوجس
 حرة األشر احلوارات يف شرير ْتذر معها التعامل مت اللقطة، ىذه اكتشاؼ ومنذ األساس ىذا وعلى
 ةاالنفعاؿ تتسم اليت اللحظات يف ،الوجوه تعتَتات عرضو  قي،للمتل الشخصيات انفعاالت نقل ةغرض
 اخلمسينيات غاية إىل ذلك وظل الفيلم، شخصيات من اً عاطفي اً موقف يأخذ ادلتلقي جلعل وىذا ،الررامي

 فعل وكردة السينما، ٚتهور غالتية على استحوذ الذي التلفاز، ظهور فًتة وةالضتط ادلاضي القرف من
 على ةالسلب أثر ما  اللقطة، ىذه استخراـ يف وةإفراط السينما ٘تادت ٚتهور، من هامن سلب ما لتعويض
 .النمطي وتأثَتاىا فعاليتها

 

  ; توتر تسارع اللقطة   -33
يتجلى ، كما يصحب ذلك انعكاس نفسي واضحلطوؿ اللقطة أو قصرىا أو تسارعها مرلوؿ درامي 

السريعة أكثر فأكثر، وىذا ما  ادلعلومةألخرى، وتالحق  التوتر التصري الناجم عن االنتقاؿ من لقطة يف
ػليلنا إىل فكرة اقًتاب حروث شيء مفاجئ، ْتكم تعود اإلنساف على رةط األحراث السريعة ةالقرر 

الذي كاف متٍت على التوليف أو  ىتشكوك ، وكمثاؿ على ذلك مشهر احلماـ يف فيلم ةسيكو لػالَسيِّئ
مثلة كثَتة يف انتهت ٔتصرع السيرة على ير قاتلها، واأل دلتسارعة ةشكل ملحوظادلونتاج السريع واللقطات ا

  . يدراماتيكسهل التقنيات يف رفع توتر ادلشاىر ةشكل أىذا ادلوضوع كوف ىذه التقنية ، 
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 ; المشهد السينمائي - 34
ع من الناس ما يقع ٖتت النَّظر واجملتمَ  أيما ُيشاىر يف اللغة ىو  ادلْشَهرُ حسب معجم الرائر 

، وادلشهر ما يشر االنتتاه يف درب من دروب احلياة سياسي كاف أو ثقايف أو اقتصادي أو رياضي واحلضورُ 
  سينمائيّ  لميقطعة مستمرَّة من احلركة تقع يف منظر واحر من فيف الفن فهو ادلْشَهر أو غَت ذلك. أما 

  1.حضور ادلمثلُت على ادلسرح ؿ يف، ػلرث فيو تتر  ما قسم من فصل مسرحية أغنية، أو أو
إىل أف وصل إىل مفهومو احلايل، قرؽلا كاف  ةَتَررَج مفهـو كلمة مشهر يف الفنوف عرب معاٍل كثَت 

، وتطور ادلعٌت إىل حلتة التمثيل حلتة وسط يف خشيب ةناء عنر اليوناف يعٍت Skênéمصطلح مشهر 
سَت األحراث، حىت وصل إىل ما يعٍت جزءًا من  التمثيل نفسها مث إىل ادلكاف اخليايل لألحراث مث إىل

ادلشهر على أنو تركيتة تعتَتية زمانية توصل سلسلة  ميتزكريستياف فصل ادلسرحية، ويف السينما يعرؼ  
 2 اللقطات وٖتافظ على دؽلومة احلرث.

 

  ; المتتالية المشهدية  34-2
ىي  Grande Syntagmatique LA الكربى للفيلم ادلتتاليات ادلشهرية أو الًتكيتات التعتَتية

تتالية ادلو   شهرادلةُت تز يم وؽليزاألجزاء الفيلمية الكربى ادلتميزة عن ةعض، وترتيتها يصنع أحراث الفيلم، 
سلسلة  تواصل على يقـو ادلشهرةاعتتار أف  زمانيُت؛ تعتَتيُت كًتكيتُتيعرفهما  ف Séquenceادلشهرية 
 كاف وزمافمفكرة واحرة كربى مهما تغَت  ةينما تغطي ادلتتالية ية،حقيق دؽلومة فهو وةالتايل اللقطات
 األحراث من سلسلة لقطات عرة يف ،يروي الفيلم من أو كما يعرب عنها كوحرة عمل أو جزء ،احلرث
ٔتعٌت أف كل متتالية ٖتمل فكرة أو قصة لوحرىا ؽلكننا أف نفهمها   التنية السردية، يف عزذلا ؽلكن اليت

 3لة ٗترـ القصة العامة للفيلم من خالؿ تسلسلها ضمن ةاقي ادلتتاليات.كجزئية منفص
 

                                                           

واإلمالء وفقو اللغة واألدب روض عالبالغة و و المعجم المفصل في اللغة واألدب نحو وصرف  إميل ةريع يعقوب وميشاؿ عاصي، 1
 )ةتصرؼ( .1153ص ، 1، ط1، ج1987، دار العلم للماليُت، ةَتوت والنقد والفكر األدبي

 تصرؼ()ة .93ص  ـ س، ،  طلحات السينمائيةصمعجم الم  جورنو، تَتيز  ماري 2

 )ةتصرؼ( .95ص   ،ـ ف جورنو، تَتيز  ماري 3
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 ;توتر المشهد    34-3
ال ؼللو أي مشهر من عناصر التوتر، اليت تضمن تواصل ادلتلقي وتعاطيو مع أحراث الفيلم ادلتالحقة       

 رغمالادلتراخلة، وة اثحرأليف ا يف خلق زخموغَت ادلرتتة أحيانًا ةشكل تسلسي منطقي، وىذا ما يسهم 
ترفق النهائي، حيث إف )  ادلعٌت ال يصل ةو إلدراؾ الذي يتعرض لو ادلتلقي إال أنوور للصسيل من ذلك ال

ويكسب السرد  ،ي الفرؽ ةُت ما ىو واقعي وما ىو متخيلشإىل تاليف الغالب يؤدي  ور دوف توقفصال
  1( ا حقيقياضغمو 

دخل يف وإدراؾ ادلعٌت يكوف قر ميع ادلعلومة يف عقلو ويف خضم كل ىذا ؤتحاولة ادلتلقي ٕت
 دلعرفة و،اىتمام ةادلتلقي واستثار  شرمرحلة التوتر، كما أف من ةُت ما يوظف كذلك لرفع نستة ىذا توتر و 

القطع السريع واالنتقاؿ ادلفاجئ ةُت  للمشهر، تقنية  ضمن ادلادة التصريةل ادلتالحقة صياالتف من ادلزير
 رفقها السريع يف ادلشهر الواحر وعرـ اكتماؿ ادلعٌت. اللقطات وت

سرعة االنتقاؿ ادلفاجئ من لقطة إىل على من ةُت أىم من اشتغل ةاحًتافية * تروفوويعترب ادلخرج 
2 لقطة أخرى ةغرض خلق التوتر يف مشاىر أفالمو،

ري صتاع التشوؿ إىل اإلصعرـ الو معتمرا على مترأ  
ر شر صسيمثل عن لكتمي هر حينما الشاللقطة أو ادلف يل،لالنفتاح الرال التاعثالقطع السريع، عرب 

قسرا،  واحلقائق واللحظات اليت غيتت عن الرغتة ادللحة يف معرفة تلقيافا، كونو سيتعث يف ادلضوجذب م
وةُت إدراؾ ذلك من عرمو يتمكن التوتر من  3.ادلػحػذوؼ ستيعابستكوف شليزة ال ٔتعٌت إف استجاةتو

 ةتفاوت حسب كل حالة ومعطياهتا.  ادلتلقي

 

                                                           

، ص 2010، 53األكادؽلي جامعة ةغراد ، العرد رللة  ،استجابة المشاىد لالنفتاح الداللي في الفلم، عالء الرين عتر اجملير جاسم 1
115.  

 السينما يف اجلريرة وجةادل مؤسسي من فرنسي سلرج François Roland Truffaut  1984-1932 تروفو روالند فرانسوا*  
  https://www.marefa.org.الفرنسية

، 2014 دمشق للسينما، العامة ادلؤسسة خضر، عالـ زلمر:  ت ، ،فكرة اإلخراج الطريق إلى البراعة في فن اإلخراجكُت دانسيجر،  2
 )ةتصرؼ( .286ص

 )ةتصرؼ( .214، ص ،  ـ سالفلم في الداللي لالنفتاح المشاىد استجابة، عالء الرين عتر اجملير جاسم 3

https://www.marefa.org/
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 حركة الكاميرا ;    -35
إىل ما ػلرث، وتكشف لو من ةُت ما  لقيادلت تقود نظرحيث ، الراويدور  ارس حركة الكامَتا٘تُ 

كما تتعلق حركة الكامَتا ْتجم اللقطة وجرعة   1زلرودة  وةانورامي حركةتكشف لو ادلكاف؛ إذا ما ٖتركت 
حلالة الشعورية ادلرافقة ذلا، على اخلصوص إذا كانت احلركة يف إتاه العنصر التصري ادلهم ادلعلومة ادلقرمة وا

وحلركات الكامَتا أنواع    25الشكل د  عنو، اً أو يف إتاه معاكس ةاالةتعاد عنو وكشف للمتلقي ما كاف زلجوة
ر، ويف نفس الوقت ىي ظهاره داخل اإلطاإما من ادلنظر و  زمعروفة كل حركة منها هترؼ إىل تغطية حي

تتجاىل حيز آخر من ادلنظر العاـ واخفائو عن ادلتلقي، ةشكل أو ةآخر قر  يكوف حجب ادلعلومة ىنا 
 عنصر إثارة وتوتر لرى ادلتلقي.

 

 إىل اخللف وطريقة كشف ما كاف غَت مرئي للمتلقي ترافيلينغ        36الشكل  د 

 

 توتر حركة الكاميرا ;     35-2
 تشويش ةغرض الكامَتا أماـ التصرية للعناصر السريعة واحلركة الكامَتا حركة تروفو رجادلخ تعمر

 ،     The 400 Blows مائة األربع الضربات كفيلم أفالمو من كثَت  يف توتره، ٖتفيز مث ومن تلقيادل

                                                           

 )ةتصرؼ( .12، ص  س، ـ  الخطاب السينمائي، فراف فينتورا  1
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ى من خالذلا ما نر واليت   26الشكل د كانت الكامَتا فيو تنقل لنا ما تراه الشخصيات كهذه اللقطة اليت يف 
طريح األرض ويرور، فتترو العناصر التصرية حولو يف حالة دوراف ةإيقاع سريع يصعب معو  يراه الطفل وىو

  التعرؼ عليها وإدراكها .
فعل ادلتلقي ٕتاه حركة الكامَتا والصورة النإتة عنها، وىذا  ةمنذ ةواكر السينما مت التعرؼ على ردو 

على غرار ما فعل توظيف تلك احلركة ةغرض خلق التوتر عنر ادلتلقي،  ما غذى زلاوالت ادلخرجُت يف
 التوتر عززأنو  إىل ضافةفتاإل Paths of Glory 1957 ق إلى المجديطر يف فيلمو  1*كوبريك ادلخرج
إىل   Travelling الًتافيلينغ خالؿ منو  لشخصيةا تأمل حالةادلخرج  ىقو  ،فيلمو شخصية منو تعاٍل الذي

غالتا ما و  ،يف تلك اللحظة الشخصية ذىن غلري يف الذي ماث يف نفس ادلتلقي التساؤؿ عن األماـ، ةع
   2نفسو. الررامي للمشهر النص يف اإلجاةة تكوف

 الشخصيةةادلقارنة مع سرعة حركة الكامَتا االستغالؿ اجلير الختالؼ سرعة حركة  فينتوراحسب 
 احملرض من التوتر زيادة لفرؽ السرعات، يفضي إىل التعتَتية نتائجوتوظيف تلك ال ًتافيلينغْتركة ال ادلصورة
ج عن سعيو إلدراؾ فرؽ سرعة حركة الكامَتا اتلرى ادلتلقي، الن السليب األويل النطتاعالتأثَت القوي ل خالؿ

 3.ةالًتافيلينغ وىي تقًتب من ظهر الشخصية األقل سرعة

 ماادلتلقي إىل حالة هترير حقيقية للشخصية أف اقًتاب الكامَتا ةسرعة من الشخصية يًتٚتو  يترو
 التقنية ىذه تستخرـ ما وكثَتا احلاالت، ىذه مثل تومشاىر يف ادلتلقي لو يتعرض الذي التوتر شرة من يرفع
 4.الثمانينيات ةرايات منذ واحلركة العنف أفالـ يف متفاوتة توتر ةشرة

 

 

                                                           

سلرج سينمائي حائز على األوسكار عرؼ ةاىتمامو ةالتفاصيل وٖتري الكماؿ يف   Kubrick Stanley 1999-1928 كوةريك ستانلي  * 1
  https://www.elcinema.com ادلصرر :   .مشاىره

 )ةتصرؼ( .246ص ، ، ـ ف  ةالخطاب السينمائي لغة الصور فراف فينتورا،  2

 )ةتصرؼ( .260ص ،  ـ ففراف فينتورا،  3
 )ةتصرؼ( .266ص ،  ـ ففراف فينتورا،  4

https://www.elcinema.com/
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        The 400 Blows 1959 ئةام لضرةات األرةعافيلم:             37الشكل ; د 

 François Roland Truffaut   تروفو روالنر فرانسواللمخرج : 

 https://www.youtube.com/watch?v=sgmFuOLpQSI : الراةط

 

 عمق المجال " الحقل" ;  -36
يعٍت ذلك  تيريز جورنو –ماري ىذا ادلصطلح حسب   profondeur de champعمق احلقل 

وىذا ػليلنا إىل أف  1،ضتاةياً  الصورة عمق تروايف حُت ياجلزء من الصورة الذي يترو واضحًا دوف غَته 
ىناؾ معلومة مرركة يف ادلنطقة الواضحة ومعلومة زلجوةة عن ادلتلقي ْتاجز ضتايب، ويف ىذه الظروؼ 

 27الشكل د  ادلعروفة وادلفصلة ساةقاً. ضري ةقوة لألغراؽلكن أف يوظف التوتر التص

 

 

 

                                                           

 )ةتصرؼ( .86 ، ص ، ـ سطلحات السينمائية صمعجم الم، ماري تَتيز جورنو 1
تررج يف مهن السينما من شلثل إىل ومرير أنتاج  ومساعر سلر ج وسلرج كما اشتغل    Anthony Mann 1967-1906 مان أنتوني *

  /https://ar.wikipedia.org/wiki  ادلصرر : يف ادلسرح الفررايل . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sgmFuOLpQSI
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 Paranoid Park 2007 ورادلذعمن فيلم  متنزه     83الشكل د 

 Gus Van Sant      جوس فاف سانتللمخرج 
 https://www.youtube.com/watch?v=UxwpwKOjR7A&t=1811s:  راةط الفيلم

 

 توتر اإليقاع المتردد على مستوى عمق المجال;    36-2
ةتعزيز التوتر والقوة ادلهتم  *مان يستخرـ ةعض ادلخرجُت وضعيات كامَتا أكثر تنوعًا على غرار

 و ادللحمية وافالـ الغرب االمريكيأفالمالررامية من خالؿ التناوب ةُت اللقطات القريتة والتعيرة جرًا يف 

 شخصية ةُت التوتر من نوعل تأسيس هبرؼ احلرث ةالقرب من الكامَتا وضع كما يتعمر السود،وقضايا 
 82الشكل د  ،تتناوب على االعلية مع الشخصية األوىل اإلطار خلفية يف وشخصية إطار الصورة مقرمة ٖتتل
 من ةرالً  ةتغيَت مركز االىتماـ من خالؿ عمق اجملاؿ  ،التوتر حس خللق نفسها الصورة آخر استخرـ ٔتعٌت

  1. التوتر إلنتاج ىذا اللقطات إيقاع ادلونتاج وسرعة على االعتماد

                                                           

 )ةتصرؼ( .77ص ، ـ س،  فكرة اإلخراج الطريق إلى البراعة في فن اإلخراجيجر، كُت دانس 1

 

https://www.google.dz/search?safe=active&q=gus+van+sant&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCqyiE83U-IEsQ3TDXMKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAG03BiMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiRsrnQnqLcAhVFPxQKHXX0Ci4QmxMI7gEoATAe
https://www.youtube.com/watch?v=UxwpwKOjR7A&t=1811s
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احلقل من مقرمة الصورة إىل عمقها يف توظيف انتقاؿ عمق  متحكمكاف   مانوىذا يعٍت اف       
 احلقل عمق ستخرـةالتناوب وقيادة عُت ادلتلقي يف حلظة ما إلدراؾ معلومة دوف غَتىا. واليـو كثَتا ما ي

  .ةو احمليطة التيئة اكثر من عنصر التصري ادلراد الًتكيز عليولل مثايل للفص الضيق
 

 
 

  Winchester            73'وينشسترمن فيلم   93الشكل د   

   Anthony Mann للمخرج أنتوني مان

 com/watch?v=ivlMxRa5iI0https://www.youtube. رابط الفيلم  ;

 

 الضوء واللون ;  -37
يف حجب  اً كتَت   اً انعرامو أو ضعفو يلعب دور  دلرئيات، يف ادلقاةلحساس ةاالمصرر ا الضوءيعترب 

ف احلركة والتغَت السريع يف أخلق التوتر التصري، ةاإلضافة إىل  ةادلعلومة وٖتجيم االنتتاه واالدراؾ ومن ٙت
 رفع درجة عرقلة الرؤية إىل حر كتَت و حجب ادلعلومة عن ادلتلقي نتيجة يف  اً كتَت   اً ور دشرة الضوء قر يلعب 

 وادلثاؿ األقرب لذاؾ ما ػلرث يف قيادة السيارة عنر التقاةل مع سيارة متوىجة  ،1*ناجيه حسب وتر ت

                                                           

 .ىف فلسفو الفنوف للنقر الفٍت دكتوراه من ادلعهر العايلمصر  1948 جواف    ناجي فوزي * 1
 /https://ar.wikipedia.org/wikiادلصرر :   

https://www.youtube.com/watch?v=ivlMxRa5iI0
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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الرؤية ويرفع من لقي، ػلر كثَتا من لعُت ادلتوادلقاةل قوي ادلفاجئ الضوء ال ظهورحيث أف  اإلضاءة لياًل،
ةإمكاهنا شر مع اإليقاعات السريعة ما ؽ اتستوتر السائق، وتكرار مثل ىذه ادلؤثرات الضوئية ادلًتددة يف ا

  ، إىل أقصى حر يف احتمالو . 1توتره رفعانتتاه ادلتلقي و 

يوظف الظالـ يف السينما كقيمة سالتة ٖتجب ادلعلومة التصرية عن ادلتلقي وترفع من سقف 
فالـ الرعب، كما يوظف الضوء ةالشرة أو ةالًتدد واحلركة ادلناستة يف التأثَت أعات مثل ما ػلرث يف التوق

 توتراً  اللقطات الثاةتة ٗتلق يف لإلضاءة الراخليةأو احلركة  الريناميكيةنفسيا على ادلتلقي حيث )إف 
سيس اإلحساس ةالتوتر يف استخراـ حركة الضوء لتأمكانية ) إيف  ناجيوىذا ما ذىب إليو 2 واضحاً(.

  3.( ادلشاىر الفيلمية

يعٍت أنو ةاإلمكاف توظيف حركة مصرر الضوء أو شرتو أو ضعفو يف خلق حالة من التوتر الناتج 
 Backالضوء اخللفي عن تغييب مثَت ةصري واظهار آخر أو اإلػلاء ةًتقب حرث ما.  وكثَتا ما يوظف 

Light  يف لقطة احلماـ  ىتشكوؾكما فعل تصوير الشخصيات الغامضة  لكامَتا، لل ضادةمزاوية إضاءة ة
، ومن كمالمح الوجو مثالً   وتفاصيل تختفاو  للقاتللعاـ ا شكلالحيث يظهر   92الشكل د  .ةسيكومن فيلمو 

يؤسس  ما، ورسم ىالة ضوئية حولو  تو،عن خلفيالرئيس وضوع ادلأف تعمل على فصل  ،شأف ىذه اإلضاءة
حاالت التوتر والغموض ةستب ادلساحات األساس، ورفع  ٕتاه ادلوضوعالتوجس خاصة كالة عاطفية حل

 4ةاقي إطار الصورة .على السائر  الكتَتة من الظالؿ

 

 

                                                           

 )ةتصرؼ( .74ص  ـ س ،، الضوء بين الفن و الفكرزي ، ناجي فو  1

 )ةتصرؼ( .317ص  ـ س، ،مسكفسن أندريو الروائع مصور ، ياكاؼ ليونيروفيتش ةوتوفسكس 2

 )ةتصرؼ( .195ص ، ـ س  ،الضوء بين الفن والفكرناجي فوزي،  3

   )ةتصرؼ( .60، صـ ف ، الضوء بين الفن والفكرناجي فوزي،  4
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   Back Light الضوء اخللفي                 3:الشكل د 
 Hitchcock  للمخرج ىتشكوؾ   Psycho  1960  ةسيكومن فيلم 

 https://www.youtube.com/watch?v=0WtDmbr9xyY: الراةط

 
 كما أف لأللواف دور كتَت يف رسم حرود االشكاؿ، اعتمادا على شرة تتاينها، فكلما كاف التتاين 

 ادلقاةل وضحت األشكاؿ وكاف من السهل قيادة عُت ادلتلقي إىل ادلثَت األىم يف الصورة، ويف اً حاد
شكاؿ وغموض حرودىا، فال ؽلكن تتينها ومن مث عرـ لالنسجاـ اللوٍل الرور الكتَت يف تراخل تلك األ

 ما يرفع مرة أخرى من التوتر. دراكو إاالنتتاه إىل ادلثَت األىم و 
 

 توتر الضوء واللون ;  37-2
  Black Hawk Down 2001 األسود الصقر سقوط: فيلموفي 1*سكوت وظف ادلخرج

والتخلف والقذارة من  القاسية الكآةةلواف للوصوؿ إىل التشتع ةاللوف السائر ادلعرب تارة عن مرشحات األ
وظف مرشح اللوف خرى أوتارة  03 د الشكل ،مقريشواو الربتقايل الذي ساد مشاىر مرينة  التٍت اللوفخالؿ 

للتعتَت عن قررة اجليش ضر اخلفيف خعن األمن يف ثكنات اجليش االمريكي، كما وظف األ األزرؽ للتعتَت

                                                           

مرات جلائزة االوسكار عن أعمالو وفاز مرة واحر هبا.  5سلرج ومنتج من أصل ةريطاٍل رشح   Ridley Scott 1937 سكوت ريريل*  1
 https://ar.wikipedia.orgادلصرر : 

https://www.youtube.com/watch?v=0WtDmbr9xyY
https://ar.wikipedia.org/
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 نظريةصاحب مقاؿ  ةوتكُتويرى  13 د الشكلعلى اخًتاؽ ظالـ تلك ادلناطق ادلضطرةة من العامل،  األمريكي
 ذكيةشكل  فالو األمرشحات  واستخرامإىل حر كتَت ة سكوتادلخرج وفق  السينمائية للمصادر اللوف

والًتقب والضغط وتارة أخرى يف حالة ة يف حالة من التوجس ووضع ادلتلقي تار ة الفيلم قص سردومثايل يف 
 1من اذلروء والسكينة. 

 

 

 
  توظيف األلواف ادلعربة عن الكآةة القاسية والتخلف والقذارة       14الشكل د 

 Ridley Scott سكوت ريريل للمخرج Black Hawk Down 2001 من فيلم سقوط الصقر األسود

 utube.com/watch?v=RrZLjPYWKrEhttps://www.yo :الراةط

 

                                                           
1 Isaac Botkin, COLOR THEORY FOR CINEMATOGRAPHERS,  ISAACBOTKIN.COM  

22 مت االطالع عليو ةتاري       )ةتصرؼ(:    الراةط  10:00 / 2018 08                                                                     

http://isaacbotkin.com/2009/03/color-theory-for-cinematographers/                                
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 السيطرة والتحكمتوظيف األلواف ادلعربة                 24الشكل د 
 Ridley Scott سكوت ريريل للمخرج Black Hawk Down 2001 من فيلم سقوط الصقر األسود

 https://www.youtube.com/watch?v=RrZLjPYWKrE :الراةط

 

ادلناستة لتلك احلقتة ما ةعر احلرب العادلية ف االدوات التعتَتية يتوظ يف ةدلانياألالسينما  صلحت
ةغرض استثارة  ،1*كياروسكوروير للضوء والظل والتررج ةينهما أو ما يعرؼ اصطالحا اجلتوزيع الثانية كال

نمائي عموما الرواخل النفسية ٔتا فيها التوتر ةأشكالو ادلتعردة، واىل اليـو يقًتف الضوء والظل ةالتصوير السي
ةضتط دقيق لقرر معُت من الضوء يف  صوصا، فال ؽلكن تسجيل أي لقطة إالوةاألفالـ التعتَتية النفسية خ

 إتاه معُت وشيء من الظل ٔتا يسمح ةتتياف ادلثَت ووضعو يف وضع شعوري معُت. 

                                                           

يشَت إىل التررج ةُت الضوء و الظالـ. وىي تقنية تعتمر على االستخراـ األمثل للضوء والظالؿ لتكوين  فٍت مصطلح كياروسكورو  *1
 wiki/https://ar.wikipedia.org/  . ادلصرر : الشخصية ادلطلوةة ةرقة عالية

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ضاءة فإ واجلرير ةالذكر أف توظيف الضوء خلف ادلثَت يساعر كثَتا يف ٕتسيمو ومن مث تشخيصو،
فلقر ورد يف لساف العرب أف مصرر كلمة "شخص" يعٌت سواد ، وجسموىي اليت ٖترد ىيئتو  ادلثَتحواؼ 

اإلنساف الذي يرى من ةعير، وكل شيء رأيت جسمانو فقر رأيت شخصو ةادلعٌت الفيزيولوجي، كما أف 
يا سقوط الضوء زيادة على ىذا النوع من زواتب يًت و   1لكلمة "شخص" معٌت كل جسم لو ارتفاع وظهور.

مثل  ومن خصائصادلساحات السوداء داخل إطار الصورة،  ادلساحات الواقعة يف منطقة الظالؿ، أي زيادة
  2 لقي.ةالغموض، الذي يرفع من درجة التأثَت النفسي لرى ادلت اإلحساس ةعثىذه اإلضاءة 

 

 
 

 

  Low Angle Light ادلنخفضالضوء   34الشكل د 
James Whale     ويلجيمس للمخرج  Frankenstein       فرانكنشتاينمن فيلم  

 nur4g4r1LN4&list=PLE7D31BBA24A6F75D&index=3https://www.youtube.com/watch?v= الراةط:

 
وادلعروؼ   23الشكل د   Low Angle Lightما يسمى الضوء ادلنخفض من ةينها للضوء تأثَتات نفسية كثَتة 

الذي ينتج عنر استخراـ ىذا الضوء يف إضاءة  فالتشويو  Criminal Light " ةاسم "ضوء اجلرؽلةأيضا 
استخراـ اللص دلصتاحو اليروي أثناء شلارستو لفعل السطو، وعلى   الناتج منالشخصية يتفق مع التأثَت
 مثَت من شأنو زرع اإلحساس ةاخلوؼ أو التوتر، وذلك ةستب وجود ظالؿ لل ضضلو عاـ فإف الضوء ادلنخف

                                                           

 .50 ، ص 2015، القاىرة 2، مطتعة زلمر عتر الكرَل حساف مكتتة األصللو ادلصرية،  طعلم النفس الشخصيةأٛتر زلمر عتر اخلالق،  1
 )ةتصرؼ(

 )ةتصرؼ( .59، ـ س ، ص الضوء بين الفن والفكرناجي فوزي،  2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(film,_1931)
https://www.youtube.com/watch?v=nur4g4r1LN4&list=PLE7D31BBA24A6F75D&index=3
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 1.اجلسم موضوع التصوير من مستوى ادلصورة على اجلرراف وإمكانية ظهورىا أكثر ارتفاعاً  التصري
 

 توتر التباين اللوني ;    37-3
تُعترب األلواف ذات أعلية ةالغة يف الصورة السينمائية دلا ذلا من دور فعاؿ يف تتليغ الرسالة التصرية 

دوف احلالة الشعورية ادلراد الوصوؿ إليها وجذب انتتاه ادلشاىر، وعنر حسن استخرامها ؽلكنها نقل 
ن الوصوؿ ةادلتلقي حلالة من التوتر اخلاص ادلتٍت على تعتَتية كما ؽلكاإلفصاح عنها ةالكالـ وال األفعاؿ،  

متٍت على خاصية كل  انطالقا من دالئل متعارؼ عليها ٕتاه كل لوف من منطلق سوسيوثقايفاللوف نفسو، 
الذي ؼلتلف ةو و ، ومثل ما أف لكل إنساف مزاجو اللوٍل اخلاص رلتمع واعتقاده ٕتاه ألواف ةعينها دوف غَتىا

 ن مزاج أقرب الناس إليو. عمثال 
فلكل شعب مزاجو اللوٍل اخلاص ةو أيضاً، وىذا ادلزاج يكوف نتيجة متاشرة لعوامل طتيعية وةيئية )

ال و ، اخلاصة ودينو وعاداتو وكل شلارساتو وأيريولوجيتوةتارؼلو وعرقو و ، ٕتاه األلواف لصيقة هبذا الشعب
 2.(معُت ةشكل قطعي وهنائي حىت يف احلرود اإلثنية الضيقةلوف ٕتاه  ردة فعل أمة ماالتأكير على  ناؽلكن

أف يكوف للوف معٌت ةعينو، مثلما يشاع أف للوف األصفر مرلوؿ معٌت ةصفة عامة يرفض  آيزنشتاين
من العالقات  هعنر وُيؤَخذ اللوف مرلولف ،والتوتر الغَتة، واألٛتر لو معٌت العاطفة ادلفرطة ادلشوةة ةاجلنس

ألخضر معٌت معيناً، إذا ظهر يف نظاـ عالقات شاملة ل كوف، فيادلتجاورة ُكنيات تلك األلواف  ادلتتادلة ةُت
) إذا ما َعَزْونا إىل اللوف معاٍل  رمزية ذات العالقة، يشَت آيزنشتاين لذلك ةقولو :الُنظم الأللواف أخرى و 

دة، اليت كانت ادلصرر الوحير مستقلة ذات الكفاية الذاتية، وإذا ما استخرجنا اللوف من الظاىرة احملر
 للعقرة الالزمة يف األفكار والعالقات، وإذا ما استخرمنا ٖتريراً جامراً للوف يف نظاـ األلواف اليت تعمل من

  .3ذواهتا، فإننا لن نصل ةالضرورة إىل شيء( أجل

                                                           

 )ةتصرؼ( .61، ـ ف ، صالضوء بين الفن والفكر  ناجي فوزي، 1

ية اجلزائرية، جامعة مستغاًل، العرد اليات التصرية يف ادلمارسات الفن، سلترب اجلم، مجلة جماليات تعبيرية اللون في السينما،  يكيأٛتر شر  2
   .112ص، 2016ديسمرب  3

   للفنوف، رللر ، اجمللة األردنيةقراءة أولية في نظرية المخرج السينمائي آيزنشتاين وفلسفتو في المونتاج الذىنيأٛتر عتر سليماف،  3
 )ةتصرؼ( .138ص ،  2013األردف  ،  عرد
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مثال ا، فمن ادلنظومة اليت يتواجر فيه ومن مث تأثَته النفسي وىذا يعٍت أف اللوف يستقي معناه
احلمر على السكُت ليس ذلا نفس معٌت ومرلوؿ أٛتر ةساط التشريفات ورلالس ادللوؾ، من اللوف  لطخة

الثاٍل يشَت األٛتر و  .القًتاف اللوف األٛتر ةشكل اللطخة على السكُتفاألٛتر األوؿ قر يعٍت جرؽلة قتل 
لوؿ لوف الوردة النادية احلمراء، الذي قر ، وىو أيضا ليس نفس مرالقًتانو ٔتجلس ادللك إىل اذليتة والوقار

، ويتطّور مرلوؿ األٛتر إذا ما كاف على فراش ناعم أو القًتانو هبا ػليلنا إىل رمزية العشق والغراـ والرومانسية
ولكل حالة من ىذه احلاالت نظاـ توتر خاص يتماشى مع مرلوؿ اللوف واحلالة،   قميص نـو نسائي.

من غلب إدراؾ ادلوضوع يف حر ذاتو أي ادلادة نفسها وما حوذلا واألثر النفسي التعتَت عاب ذلك يواِلست
ةاإلضافة إىل ما يرتتط ةو اللوف من النور والعتمة، واللمعاف والتشويش التصري واالنعكاس مؤثرات ةصرية 

ة يف ادلقاةل ىناؾ من يضع للوف معٌت وحالو   1.أو على كلو الذي قر يكوف على جزء ما من ادلوضوع
يرمز للعنف والنار  ساخن، مثَت يف جانتو السليب وعرواٍل لوف شعورية زلردة كاألٛتر الذي يوصف ةأنو

والرؼء،  والقوة للشجاعة يرمز اغلاةياً  ،ما يتعلق ةوو  واالستفزاز واخلطر، والشجاعة ويرمز للجسر والغضب
للمشاعر اجلنسية ومن مث يرفع حالة ومثَت الرموية،  الرورة إيقاع يف القلب ويسرّع ضرةات من يزير وأنو

أف االٛتر يثَت النظاـ الفيزيقي ضلو ىناؾ من يرى و  اخلاصة. وقر يرمز للكراىية يف ةعض ادلواقف 2التوتر،
اذلجـو والغزو، ويرتتط يف الًتاث ةادلزاج القوي وةالشجاعة والثأر، ولو عالقة ةاالفتناف والضغينة، كما يرمز 

ية والنشاط اجلنسي والشهوة ، والالمع منو فيرؿ على االنتساط والنشاط والطموح، للعاطفة والرغتة الترائ
  .3والفاتح منو إىل الزىري فيرؿ على التهور وعرـ النضج وحيوية الشتاب والصحة

على اللوف األٛتر  33الشكل د ، The Passenger 1975 المسافر وفيلميف 4 *انطونيونيركز 
من خالذلا ةالعاطفة اجلياشة ادلشوةة  ة ةاإلثارة النفسية ادلغذية للتوتر، موحيمشتعالطاغي يف مشاىر شليزة 

 يشَت انطونيوٍل احلائزو   .وذكي من ناحية سيكولوجية ضور واع  ْت وفلالمع  حيث يتعامل فيها ةاألمل،

                                                           

 )ةتصرؼ( .52ص  ،ـ س ، دكتاتورية التباين السينمائيزلمر نعيم اخليمي،   1
2 Patti Bellantoni, If It’s Purple, Someone's Gonna Die- the power of color in visual 

storytelling, El sevier Focal Press Waltham, Massachusetts USA       p36. )ةتصرؼ(   

 )ةتصرؼ( .185، ص  2، ط 1997، عامل الكتاب للنشر والتوزيع ، القاىرة واللون ةاللغ ،أٛتر سلتار عمر 3
4
إيطايل سلرج سينمائي،    Michelangelo Antonioni       –      كافاليَتي دي غراف كروتشيانطونيوني مايكل انجلو*  

 . ادلصرر: اشتهر "ةثالثية احلراثة ومساوئها" ادلغامرة، الليل، اخلسوؼ،  َتا، وكاتب قصة قصَتةكاتب سيناريو، مونت

http://www.cinematechhaddad.com 

http://www.cinematechhaddad.com/
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 :على جائزة األوسكار الفخرية إىل إرادتو الكاملة يف اختيار لوف دوف غَته يف كل أفالمو ةقولو 
) أود أف ألّوف فيلمي وكأنو لوحة فنية، إذ أنٍت أرغب يف أف أحقق فيو مزاجي اللوٍل اخلاص، وأف أخًتع 

  1أف أقير نفسي ةألواف التصوير الطتيعية (. عالقة لونية وال أرير
 

 
 The Passenger 1975 فيلم ادلسافرمن   44الشكل د 

Michelangelo Antonioni    مايكل اصللو للمخرج ٍلانطونيو    
 //:video.almstba.tv/watch.php?vid=6fc2e0433https: الراةط

 
 إيقاع الصورة السينمائية;   -38

 الًتدد ادلتواصل لنظاـيف عامل التشكيل التصري  يعٍتو  ألعماؿل تنظيم الزمٍتالاإليقاع ىو مترأ 
 ، وقر يكوف ةُت احلجـو أو األلواف أوالتصريةحرات و الادلوجودة ةُت و ُت، كما يعرؼ ةأنو نظاـ للفواصل مع

  2.لًتتيب درجاهتا أو تنظيم االٕتاه والظل والنور
الفاصل الزمٍت الذي تستغرقو العُت يف االنتقاؿ من عنصر ةصري آلخر  :وؽلكن إغلاز ذلك ةأنو

 دراؾإكانت كثافة العناصر التصرية قليلة كلما تعامل ادلتلقي ةيسر يف ضمن نفس إطار الصورة، فكلما  

                                                           

 )ةتصرؼ( . 60ـ س ، ص، الكتابة بالضوء في اتجاه السينما، قضايا وأفالمأمُت صاحل،  1
، دراسات، رللة الموسيقييقاعي اإلوالتشكيل ا مع الفنون التشكيلية هدائية المسرحية وتوافقاأل ىةتجربة البداوآخروف،   ر ادلالحزلم 2

 .1579، ص 2016، 3،  ملحق اجلامعة االردنية،  43اجمللة العلـو اإلنسانية واالجتماعية، 

https://video.almstba.tv/watch.php?vid=6fc2e0433
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العنصر األىم وىذا ما يسمى ةاإليقاع التطيء، ويف ادلقاةل كلما كانت العناصر ادلتكافئة يف االىتماـ 
ىم من ةينها وىذا ما يسمى التصري كثيفة كلما صعب التلقي وإدراؾ كل تلك العناصر و التحث عن األ

ف ينتتو إليو ادلتلقي رغم عنو، ما يزير من توتره أويف ىذه احلالة ؽلكن ٘ترير عنصر ما دوف اع السريع، اإليق
 دراكها.   إٔتا يكافئ رغتتو يف االنتتاه لكل العناصر و 

 

 ;توتر اإليقاع   38-2
طاردة توتر اإليقاعي التصري يف الصورة السينمائية يالحظ يف أفالـ احلركة وادلالأةسط مثاؿ على 

من التوتر  اً ما ؼللق نوع ،العنصر التصري ادلهم دراؾإيصعب معها  ،شكل ةكثافةواليت تتسارع فيها األ
فال ػلرث اي إدراؾ مفير  ادلصاحب لالنتتاه وعرـ إدراؾ عنصر ما، يلي ذلك صرؼ االنتتاه لعنصر آخر

  .  43الشكل د  لسَتورة األحراث وةالتايل زيادة التوتر يف كل مرة .
 

 
 

  Bullitt 1968   ةوليت ادلالـزمن فيلم       54شكل د 
 Peter James Yates ةيًت ياتيز للمخرج 

 https://www.youtube.com/watch?v=no7XR7s8Z7o  الراةط :

 

https://www.youtube.com/watch?v=no7XR7s8Z7o
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 التجارب :    - 28
جب إتباع او يرى الباحث أنو من اللنجاح ىذه الدراسة والوصوؿ هبا اىل النتائج ادلرجوة،  -

اإلجراءات ادلنهجية ادلعتمدة يف الدراسات ادليدانية، مع ٖتديد اإلطار العاـ للدراسة ادليدانية من خالؿ 
ادلعتمدة، وكذا االدوات ادلستعملة يف الدراسة مع اإلحاطة قدر اإلمكاف ّتوانبها ٖتديد طبيعة العينة 

 .اإلجرائية 
 

 انتقاء المتطوعين للتجارب :   28-1
 مت انتقاء ادلتطوعُت للتجارب على أساس الرغبة واالستعداد النفسي والفيزيولوجي.  -
حلاالت غَت ادلناسبة أو اجراء فحص مبدئي لقياس استعداد ادلفحوص للتجارب واستبعاد ا -

 اليت يصعب التعامل معها . 
o  .فحص ضغط دـ ادلتطوع قبل كل ٕتربة 
o  .قياس درجة حرارة ادلتطوع 
o . قياس معدؿ سرعة نبض قلب ادلتطوع 
o  .قياس محوضة لعاب ادلتطوع 

 اعتمادا على ادلعدالت اليت جاء ذكرىا يف ما سبق كمرجع لكل حالة طبيعية .
 

 رب : تصميم التجا  28-2
استبعد الباحث االستبياف كأداة لكشف وقياس التوتر البصري يف اللقطة السينمائية، لعدـ دقة  -     
 ىا بضآلة ادلسًتجع من االستمارات ومن مث عدـ دخوذلا يف التحليل النهائي، االحتماؿ الكبَتتأثر ل نتائجو

األمر الذي  ،النفسية، أو عدـ فهمهم األسئلة ادلتعلقة باحلالة على األسئلة عدـ جدية ادلشاركُت يف اإلجابةل
 من ادلنت.الفصل الثاٍل يف  كشف التوتر باالستبيافمت التطرؽ لو يف اجلزء اخلاص ب
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لدراسػة، اختػار الباحػث الكوااػف الفيزيولوجيػة مػن رصودة لادلالزمنية و مكانيات ادلادية العلى ااعتماداً  -   
  اخلاص برصد وقياس التوتر.بُت ما مت التطرؽ لو يف الفصل الثاٍل

كوااػػف   3 توظيػػفالباحػػث يف كػػل ٕتربػػة  وألننػػا بصػػدد التأكػػد مػػن وجػػود التػػوتر وامكانيػػة قياسػػو اكتفػػى - 
 فيزيولوجية لرصد وقياس التوتر يف كل حالة، وىذا لتجنب تكرار التجربة وتعود ادلفحوص على ما يتلقاه.

 جدوؿ النتائج دلعاجلتها الحقاً. ل نتائج كل كااف يف اخلانة ادلناسبة منيتسج -
 ل النتائج اىل خطاطات بيانية ؽلكن مقارنتها واالستدالؿ هبا الحقاً. يٖتو  -

 

 اختيار الكواشف الفيزيولوجية للتوتر البصرم :  3- 28
الدور االىم يف ٖتديد نوع التجارب وكثافتها ومنو اختار الباحث  مكانيات ادلرصودة للبحثاال تلعب

 لتالية ضمن التجارب احملددة :الكوااف ا

 . GSRقياس التوتر بكشف االستجابة السيكوجلفانية   -
 كشف التوتر بقياس درجة محوضة اللعاب. -
 كشف التوتر بقياس سرعة نبض القلب. -

 

  دكات القياس المختارة في ىذه الدراسة :أ   4- 28
 .  GSRجهاز استشعار قياس االستجابة السيكوجلفانية   -
 لقياس درجة محوضة اللعاب. power of  hydrogen or  pHيميائية الشرائط الك -
 جهاز قياس معدؿ سرعة نبض القلب اآلٍل. -
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 داللة النتائج كتمثيلها :    28-5
أو حساسية أو دوات من خالؿ الشد بُت الضعف والقوة ) كقيمة يُعرب عن نتائج القياس هبذه األ

ي من الفيلم السينمائي، ويعرب عن ادلتغَت بادلد الذي قد يكوف يف وادلتغَت يف ىذه التجارب ىو ادلرئ طاقة( .
صورة ) عدد أو كم أو زمن أو امتداد ...( باعتباره أحد مفعالت التوتر البصري اليت مت التطرؽ اكل أو 

 .  ذلا يف الفصل الثالث
 

 التجارب المقترحة :   6 -28
 اختار الباحث من كل ادلفعالت ادلمكنة  ؛عةنو تالختبار إمكانية قياس التوتر البصري يف مواقف م

دوف غَتىا متباينة لرصد التوتر وقياسو حلظة تلقي تلك ادلفعالت، واختيار ىذه العينات  ،"عوامل التأثَت "
يف ٕتربة توظيف تضع ادلتلقي اليت النماذج  هىذ، يف اختبار اإلمكانيات ادلادية والزمنية للدراسةيتماش و 

 :و انتباى زٖتفيمن خالؿ ادلعلومة  راؾإلدخرباتو البصرية 
 

 : خادعة كالمربكةأ  تلقي العناصر البصرية الم-28-6
إلمكانية التالعب بادلنظر  Adelbert Ames 1946ز آمي أدلبرتتفطن مصمم الديكور 

"التشكيل البصري" معتمدا على اخلداع البصري يف تصميمو لغرفة غَت متوازية وال متساوية االضالع تظهر 
فيها للناظر من ثقب يف احد اجلدراف كأهنا عادية ولكن زلتوياهتا او االاخاص سلتلفُت يف األحجاـ مع 

  1اهنم يف الواقع بطوؿ واحد .
 

إىل قياس اجلهد العقلي ادلبذوؿ إلدراؾ ادلعلومة خادعة العناصر البصرية ادلتلقي ٕتربة هتدؼ 
ما يسمى االنتقاء ادلتأخر  عربإلدراؾ مضموهنا،  اً زلسوس اً البصرية، ولتبياف ذلك وظفنا ىنا صور تستلـز وقت

  .غَت منطقي ومن الصعب إدراكها بسهولة اً للمعلومة، حيث تبدو العناصر البصرية فيها مرتبة ترتيب

                                                           
1
 )بتصرؼ(. 88، ـ س ،ص  نستثمرىا ككيف نقاكمها كيف الصورة قوة ، دعدوش أمحد 
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 خادعة:العناصر البصرية ادل مادة ٕتربة

 

  

 

   التوتر يف ادلشاىدوزرع  ر التشكيلية خلداع البصررلموعة من الصور اليت توظف ٘توضع العناص   1شكل خاص بالتجربة 

 

 ب     تجربة تلقي االضاءة المميزة مع اللوف السائد: -28-6
أْتاثو  بدراسػة مقػاييس الرؤيػة لػدى اإلنسػاف وتألفػت BlackWell  بالكويل  امتػازت اْتػاث" 

ٔتسػتويات اضػاءة  ػى اااػة اػفافةادلختربية، من مكعبات بيضاء مضيئة من احد جوانبها، اذ ٘تػرر عل
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قػرص ضػوئي ؽلكػن اظهػاره علػى  1* ؽ ؿ 800إىل  0.001ادلػراد رؤيتػو يتػألف مػن  اذلػدؼ، متغػَتة 
 ؼلتلػف حجػم القػرص ذامتزامن معها على الشااة ىو رصد قرص ضوئي من ذلك واذلدؼ الشااػة 

 فػًتات زمنيػة، اؾ قػػرص اخػػر يعػػرض علػػى الشااػػة خػػالؿ اربػػعوتباينػػو مػػع اخللفيػػة ووقػػت العػػرض. وىنػػ
 2.عػداد زمػٍت يف بدايػة ادلرحلػة كػل جولػة مث يشػغل بصػوت منبػو يف بدايػة أػًتة مػن الفػًتات االربػع تبػدكػل ف

اصلاز الفيديو كليب على ادلعارؼ التشكيلية اليت مت  تلقي االضاءة ادلميزة مع اللوف السائدستند ٕتربة ت
اكاؿ حُت ساسها، حيث ظلتحن العقل البشري يف تعاملو مع إدراؾ تلك األاعلى ادلوظف يف التجربة 

. وعليو ىل بإمكاننا قياس اجلهد العقلي ادلبذوؿ يف تلقي يف ظرؼ إضاءة معينة و تتنافرأتنسجم ألواهنا 
 لقي حينها؟.مثل ىذه األاكاؿ؟. وما ىو قدر التوتر الذي قد يصيب ادلت

  

 

 يتميز بًتكيبات الواف شليزة جدا Major Lazerفيديو      2شكل خاص بالتجربة 
 

                                                           
1
، ادلصدر: امحد بن ظافر القرٍل ومجاؿ الدين عبد ة واحدة لكل قدـ مربعوحدة النصوع وتساوي مشع Foot lamberts قدـ المربت*  

  . 153اصلليزي عريب، جامعة ادللك فهد للبًتوؿ و ادلعادف عمادة البحث العلمي، ص -الرمحن، معجم الكوكب الوضاء يف الطَتاف والفضاء 

2
رللة  ،ة كاثرىا في اإلدراؾ كالراحة البصرية في التصميم الداخليمتغيرات االضاء ،كاظم اإلماـ عالء الدين، فوزي إبراىيم ادلشهداٍل   

 . ) بتصرؼ(  119ص ، 2007،     العدد ،د العراؽجامعة بغدا، االكادؽلي
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 ج    تجربة تلقي لقطات التفاصيل أك القريبة:-28-6
لًتكيز او التأكيد على ايء يرتبط بعالقة باتعمل لقطة التفاصيل على جذب انتباه ادلشاىد 

جي، حيث اف للقطة القريبة جدا خاصية عزؿ األاياء عن زليطها تعزيز التأثَت السيكولو مع سياقية، 
ط بادلشهد العاـ، ما ػلقق يف ارتبيف اظل ت، والذي ةادلقصود زئياتادلكاٍل، وتركيز انتباه ادلتلقي إىل اجل

    1. ادلراد سيكولوجيالغالب آثر 

ة الضيقة وادلنحصرة، مع عزؿ ىذه التجربة مثاؿ قوي على ما يفرض على العُت، حُت التعاطي مع ادلعلوم
فهل بإمكاف العقل التجاوب  ي حيز مكاٍل متواجد فيو.أدوف  اً العنصر البصري عن ما خلفو ليبدو منفرد

 نو ػلاوؿ مقاومتو بردة فعل ذاتية من خالؿ التوتر وبذؿ ما ؽلكن بذلو إلدراؾ ادلوقف .؟أ؟ أـ  هاهبدوء مع

 

  

 
 

 . اليت يستعصي ادراكهاة، يباللقطات القر ات ديوىيف  7شكل خاص بالتجربة 

                                                           
1
سانيات والعلـو الرؾ للفلسفة والل، رللة التوظيف السايكولوجي للقطة القريبة في افالـ برغمافحيدر فيصل كرَل العسكري،  

 .) بتصرؼ(406، ص 2016،  21العراؽ، العدد  جامعة واسط ،وث الفنوف و القانوف وعلـو انسانية آخريْت -،االجتماعية
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  د   التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة.-28-6
تلعب األاكاؿ ادلستحيلة دور فاعل ٕتاه ادلساعلة يف ٖتديد نوعية ادلثَت الذي غلتذب ادلتلقي من 

زء معُت من ادلثَتات احلسية فتكوف بُت العديد من ادلثَتات احمليطة بو، اي اهنا تقـو ٔتهمة االنقاء واالنتباه جل
ٔتثابة مصفاة للمعلومات يف نقاط سلتلفة من اإلدراؾ .وىي بذلك تساىم يف معاجلة إحدى ادلشكالت اليت 
يتعرض ذلا ادلتلقي إزاء التعرض لقدر متضارب ومتزاحم من ادلعلومات حُت يواجو ضرورة االختيار من بُت 

األاكاؿ دور مهم ٕتاه معاجلة مشكلة ضعف االنتباه الناتج عن ادة  ىذا الزخم ادلعلومايت، كما اف لذات
األلفة لعدد من العناصر البصرية، خاصة واهنا تبادر بطرح عدد من ادلتغَتات يف االٕتاه او ادلكاف أو القوة 

نتباه أو احلركة على ىذه العناصر شلا ينتج عنو خلق اعور متناـ لدى ادلتلقي إزاء ارتفاع مستوى تركيز اال
من اجل الكشف عما يطرا على ىذه العناصر البصرية من ٕتيد وتغَت حوؿ جزء معُت من اجملاؿ اإلدراكي 

   1وزيادة تأصيل نواحي التفضيل ٕتاه عدد من اذليئات و األاكاؿ .
وٖتليل تداخلها  ،إدراؾ معامل تلك األاكاؿيتعرض العقل اىل ٖتدي  األاكاؿ ادلستحيلةتلقي  ٕتربةيف 
 الشكل واحلركة. من حيث ةالالمنطقياصيلها وتف

 

 

 ااكاؿ تتميز بصعوبة ادراكها بشكل متكامل  4شكل خاص بالتجربة 

                                                           
1
رللة ْتوث يف الًتبية الفنية و الفنوف، جامعة ، األشكاؿ المستحيلة كمثير بصرم في التصميمات المسطحة زينب على إبراىيم السيد، 

 .57ص  ،2002نوفمرب  6، ع.6مج.حلواف، 
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 اإلطار كالموضوع خارج اإلطار :  ازدكاجية ق  تلقي  -28-6
 اوذلذ ،بازدواجية اإلطار وتكثيف ادلعلومة ئيةالسينما الصورة كثَتا ما يقًتف موضوع ادلرآة يف

يف ىذه )اإلطار الداخلي  ضمنما ىو  أوربط ادلوضوع الثانوي ىل إدؼ هت ةة سيكولوجيياصختوظيف ال
يًتدد بُت ادلوضوعُت ادلتلقي نفسو  فيها، غلد سياقية دراميةمع ادلوضوع العاـ بعالقة ارتباطية  ،(احلالة ادلرآة

دراكو تلك إكلما تعطل لة ال ٗتلوا من التوتر الذي يتضاعف  ا، ىذه احلصلة الربط بينهماعن البحث و 
نيكوالس  دلخرجو Drive 2011القيادة ادلثاؿ من فيلم يف ادلوضوع نتعرض ذلذا و . ادلًتتبة هاالعالقة ونتائج
 احلماـ رآةم على السائق انعكاسفيها يظهر اليت  ةلقطاليف  Nicolas Winding Refn كيندينج ريفن

اسفل  وزوجها إيرين بنا صورةوجود  ولكن ،فحسب جنب إىل جنًبا Irene وإيرين ىو يضعوال  بشكل
 االمر الذي تعززه ،العائلة على يتعدى قددخيل و  متسلل وكأنو تبدو ة السائقاخصيمن  علغل رآةإطار ادل
  .والتوتراألفكار والتوجس ما يشحن اللقطة ب ، ىذاادلسلطة عليو افتةاخل اإلضاءةفكرة 

 

 
 Drive 2011القيادة من فيلم : 

تعدد  التعامل مع عندىل رصد التوتر البصري إنسعى  وضوع خارج اإلطارمتلقي اإلطار و ازدواجية  يف ٕتربة
 طار الداخليتوجيو انتباه ادلتلقي إىل ادلوضوع احملصور يف اإل وكيف يتم ،واحدالطار اإلضمن  ادلواضيع
 .إدراؾ العالقات البينية بغرض
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 طار داخل اطار أخر  لقطات تتميز بإدماج ا  5شكل خاص بالتجربة 
      Duelصور التجربة من فيلم المبارز  

 

 تلقي القطريات المائلة : تجربة ك   -28-6
 الزاويةالتصوير السينمائي بالزاوية اذلولندية ويف السابق كانت تعرؼ ب منتعرؼ ىذه الزاوية 

  ارمغكاليعيادة الدكتور  يف فيلم رين القرف العش مطلع ةأدلاني يةتعبَت الكاف عند  ظهرت وؿ ماأا ألهن األدلانية
2019Caligari The Cabinet of Dr.   كين ركبرتدلخرجو Robert Wiene  سيد صلح يف ٕتالذي

 يعترب او فيلم رعب يف تاريخ السينما . الذي فيلم اؿ وزرع التوتر لدى متلقياخلوؼ 

 

 .iCaligar The Cabinet of Drصور من فيلم 

 https://www.youtube.com/watch?v=IP0KB2XC29oرابط ادلصدر 

https://www.youtube.com/watch?v=IP0KB2XC29o
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 _v=R9FUEScjB1Ucontinue=10https://www.youtube.com/watch?time&5 ر الصور فيديو تعليمي :دمص

اليت  ،قطار ادلائلةالتوتر البصري الناجم عن تلقي األ رصدضلاوؿ تلقي القطريات ادلائلة يف ٕتربة 
أو احلالة العامة جملتمع الفيلم يف تلك الفًتة تستعمل يف الغالب لنقل مشاعر شليزة ٘تر هبا اخصية الفيلم 

 حداث الفيلم .أمن 

 

 Mission Impossible من فيلم : ات ادلائلةيتميز توظيف القطر لقطات ت  5شكل خاص بالتجربة 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=yDs8li2_AO8ادلصدر : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=R9FUEScjB1U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=yDs8li2_AO8
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 األكضاع المحتملة في كل تجربة :      28-7
يتأكد صلاح التجربة  ذلك ساسأوعلى  ،من ىذه ادلواقف عند كل ٕتربة ،و اكثرأوقف وع حتما ٔتؽلر ادلتط

 من عدمو. 
 ذلا. االستعداد للتجربة أو عدـ االستعداد -1
 .)التعرض للمثَت البصري( العرض -2
 .االنتباه  أو عدـ االنتباه  -3
 .غلايب أو عدـ التوترالتوتر اإل -4
 .اإلدراؾ أو عدـ اإلدراؾ -5
 و ىلع )التوتر السليب(.دوء أاذل -6
 تتخذ اي ٕتربة اكال من األاكاؿ التالية. ومنو 
 فشل التجربة.دوء   اذل+  + عدـ التوتر + عدـ اإلدراؾعدـ االنتباه عدـ االستعداد+ العرض +  - 1
 .فشل التجربةدوء   اذل+ عدـ اإلدراؾ + + عدـ التوتر عدـ االنتباهاالستعداد + العرض+ - 2
 .نجاح التجربةدوء   اذل+ عدـ التوتر + اإلدراؾ+  االنتباه+ العرض+  داالستعدا - 3
 نجاح التجربة.دوء   اذلدراؾ+ اإلتوتر اغلايب +  + االنتباه + العرض+ االستعداد -4
 . نجاح التجربةلع   اذل +اإلدراؾ  +التوتر  + االنتباه +العرض  + االستعداد - 5
 .نجاح التجربةلع   اذل +اإلدراؾ عدـ  سليب +التوتر  + االنتباه +العرض  +االستعداد  -6
 

  :خطة التجارب   28-8
تتعامل مع عينة صغَتة بادلقارنة مع ما يغطيو  ها،عموميف  التطبيقي خصائص ٕتارب الفحصإف 
من جهة ىذا جراء التجربة إويرجع ذلك لصعوبة التعامل مع أعداد كبَتة من ادلفحوصُت عند  ،االستبياف

 . للعمل باالستبياف للتكلفة الكبَتة والوقت ادلتطلب ذلاة أخرى ٕتنباً من جهو 
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نو أمن حيث  ،ادلشار إليهاالسابقة و فكما جاء يف تقدَل البحث فهو ؼلتلف عن الدراسات 
يهدؼ باألساس إىل التحقق من وجود التوتر البصري كملمح من مالمح التوتر عموما، ودراسة مراحل 

، والسعي ذلذا التوتر ةسبمنا عن أداة قياسالبحث مع  متلقي الفيلم السينمائي،ند عالبصري التوتر  تطور
من جهة أخرى ، والبحث رئي من جهةإلغلاد العالقة بُت التوتر كحالة عند ادلتلقي والتوتر ادلوصوؼ يف ادل

زلاولة و نمائي. التوتر البصري يف تبليغ حالة اعورية مستهدفة يف الفيلم السيواستثمار مكانية توظيف إ عن
 .من للتوتروٖتديد احلد اآل غلاد حدود التلقي السليم والناجع بتوظيف قياس التوترإ

يف ىذه باألساس يهدؼ وحيث اف ىذا البحث ال يسعى دلقارنة ادة التوتر من متلقي آلخر بل 
ي التوتر يف ا، صريالتلقي الب رصد التوتر ) كاستجابة مطلقة ( لفعل إىل، من البحث القابل للتوسعادلرحلة 

لصورة السينمائية اتلقي مألنو من ادلستحيل ٘تثيل كل  .الؿ عنها من متلقيهادادلادة البصرية اليت ؽلكن االست
 وغَت متجانس.   ال متناىيو غَت زلدود  هارلتمعألف عموما يف عينة زلدودة 

    تحقق من حاالت أاخاص كعينة من ادلتلقُت من عمـو الناس لل 6وعليو فالباحث اكتفى بػ
 .سابقا  التوتر ادلنصوص عنها يف ادلنت بالتدليل ادلبُت

  منها نتائج ٕتربة واحدة عشوائيا، لالستدالؿ هبا، طلتار  ،ٕتارب عدةفراد العينة أؼلترب كل فرد من
 .   فيؤثر يف نتائج التجربةٕتنبا للحاالت ادلتوقعة واليت قد يستعد ذلا ادلفحوص 

  قياس ادلتوفرة )كوااف فيزيولوجية( وىي رلس ادوات  3كل ٕتربة يوظف فيهاBPM لدقات 
 .اللعاب حلموضة pHوأارطة  السيكوجلفانية، لالستجابة GSRمستشعر و  القلب

 لكننا نكتفي بتجربة واحد مع كل اخص ، 11ختبار ىي عدد مفعالت التوتر ادلقًتحة لال
و ادلنفردة، كل صورة يف أادلتالحقة  ظلتحن فيها ادة توتره عند ادراؾ مضموف رلموعة من الصور

ننا نأخذ النتائج بشكل عاـ حوؿ ٕتربة تلقي سلسلة من أحد ذاهتا تعترب ٕتربة تلقي منفصلة، إال 
 .كفيديو مستمر  معاً  الصور

  فراد العينة ؼلضع يف الظروؼ العادية للفحص ادلسبق، على األقل مرتُت قبل مباارة أكل فرد من
 كمؤار انطالؽ ومرجع حلالة اذلدوء.  الفحصنتيجيت  عتمد معدؿالتجارب ويُ 

 .يتم تسجيل النتائج يف اخلانة ادلناسبة على كل جدوؿ 



 الجانب التطبيقي  - الفصل الرابع التوتر البصرم في اللقطة السينمائية                           
  

611 

 

 جراء التجارب.إ 
 .تسجيل النتائج يف اجلداوؿ ورسم اخلطاطات البيانية لكل ٕتربة 
   منها.اخلاصة حصائي للبيانات وتفسَت ىذه النتائج واستخالص احلقائق إٖتليل 
  اكالية البحث وفق النتائج احملصلة يف التجربة. إقيقة على األسئلة ادلطروحة حوؿ جابة دإصياغة 
  التحفظات اليت غلب أف تؤخذ إىل مع التنبيو  ،ذلك من عدـ نتائج التجارب تعميممكانية إدراسة

 هبذا الصدد .
 فكار ادلهمة منهاصياغة النتائج ادلتحصل عليها من التجارب واستخالص األ. 
  ادلشاكل وأىم العقبات اليت واجهت التجارب إف وجدت بغية االستفادة منها يف  ٖتديد أىم

 ادلستقبلية.اليت تليها و التجارب 
 وسع وادؽأيبقى ادلوضوع يف حاجة لبحوث أخرى غَت دقيقة جدا  وكوف نتائجو دودية البحث حمل 

 .وامشل أبأدوات أكف
 

 تصميم الجداكؿ كالمخططات الخاصة بالتجارب :  28-9
 . BPMكننا دمج خطاطة التوتر ادلتعلقة  بنبض القلب ؽل

 كااف محوضة اللعاب .   pHوخطاطة نتائج اريط  
 .GSR  السيكوجلفانية الستجابةوخطاطة ا

، وىنا ؽلكننا االستفادة من خطاطة التوتر يف خطاطة واحدة ٕتمع بُت الكل لتسهيل ادلقارنة والتحليل
 .سابقا مها الباحثادلدرلة اليت صم
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  ، ـ س.GSRخطاطة 

 
 ، ـ س.  pHخطاطة 
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 ، ـ س.BPMخطاطة 

 :     BPM-GSR- pH  أ   تصميم الخطاطة المدمجة-28-9

 

 .                   خطاطة مدرلة من تصميم الباحث



 الجانب التطبيقي  - الفصل الرابع التوتر البصرم في اللقطة السينمائية                           
  

611 

 

 :ب   تصميم جدكؿ البيانات -28-9
اارة  إيسبق  ادلؤار وما يليو بوضع  يستلـز اجلدوؿ مجع كل النتائج وفق مرجعية زمنية مع اإلاارة إىل ما

نو أف ادلؤار كاف يف اطلفاض وىو يرتفع مرورا بالنتيجة احلالة أو العكس أو أللداللة على   <أو  >
 مستقر بتكرار نفس القيمة احملصلة .

 
 التجربة بيانات 

 
 مدال

 الزمني

 للمثير

/ 

 بالثانية

 عنواف التجربة

 األداة حسب التوتر شد قياس

 اللعاب حموضة درجة GSR  السيكوجلفانية ستجابةاال

pH   

 القلب نبض سرعة

BPM 

12 ..... ...... ..... 

24 ..... ..... ..... 

 
 اجلدوؿ من تصميم الباحث
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 تلقي العناصر البصرية المربكة :  ( 01)نتائج التجربة  – 29
 سنة  27أنثى يف سن  ىذه التجربة :  تلقيمجنس 

 ماسًت : ليمي ادلستوى التع
  120/  70  قبل التجربة :قياس ضغط الدـ 
              BPM    :67ادلستوى ادلرجعي  
 pH   :07 ادلستوى ادلرجعي

 اغلابيةاستجابة :  GSR ادلرجعي ادلستوى
 

 تلقي العناصر البصرية المربكةجدكؿ نتائج تجربة  29-1
 

 مدال
 الزمني
 للمثير

/ 
 بالثانية

 المربكةصرية الب العناصرتلقي 
 األداة حسب التوتر شد قياس

   السيكوجلفانية االستجابة
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
pH   

 القلب نبض سرعة
BPM 

  ضعيفة  61
 
 
07 

        >      06      < 

 <        06     <         متوسطة 11

 <          06     > متوسطة 11

 <          06       >      متوسطة 11

 >       06       >      جيدة 11

 <           56        -      قوية 11

 <         06       >      قوية  11
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 01خطاطة التوتر في التجربة   2 -29
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 تلقي العناصر البصرية المربكة :  نتائج تجربة  29-3
  : يف ىذه التجربة

اإلدراؾ  من خالؿ تعطيلتلقي وعرقلة عملية ال تموضع مراوغ لعناصر الصورة صور تتميز ب 8مت عرض  - 
 . فًتة من الزمن

 ثانية لكل صورة . 12متساوي يف حدود بشكل عرض و مت ترتيب الصور بشكل عشوائي  -
ا عرض للتوتر البصري أثناء تلقيو معظم الصور باستثناء الصورة االخَتة )أ( ومأ تظهر على ادلتلقي أي مل -

 قبل االخَت )ب( .
 لدقات القلب عند الصورة ما قبل األخَتة وارتفع أكثر عند الصورة االخَتة.   BPMارتفع مؤار  -
 الصورة عند أكثر طلفضوا األخَتة قبل ما الصورةعند  GSR السيكوجلفانية االستجابةاطلفضت  -

  .  االخَتة

 .مع كل الصور بدوف استثناء محوضة اللعاب على طوؿ مدة العرض  pHمل يتغَت مؤار  -
دقة  18خَتة بأكثر من لدقات القلب عند عرض الصورة األ BPMأعلى نقطة يف مؤار تسجيل مت  -

 ادلستوى ادلرجعي . فوؽ

 مالحظة :
 :كل الصور بنفس ادة التوتر لعوامل ذاتية كثَت منهالال يستجيب نفس ادلتلقي   -

 . ٕتربة سابقة مع نفس زلتوى الصورة .
 لنوع معُت من الصور دوف غَتىا ْتكم ادللكة والتجربة. قوية قوة إدراؾ  لمتلقي. ل
 

 استنتاجات تجربة تلقي العناصر التشكيلية البصرية المربكة : 29-4
ف لتموضع عناصر الصورة بالغ األعلية يف تعجيل أو عرقلة عملية االنتباه أىذه التجربة تؤكد   

كم بشكل كبَت يف جرعة التوتر البصري ادلطلوبة يف اللقطة السينمائية، وإدراؾ مضموف ادلرئي ومن مث التح
؛ الذي مت التطرؽ لو سابقا يف ادلنت ىاري مع مشكلة و:فيلميف  ىتشكوؾعلى غرار ما وظفو ادلخرج 
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والذي وزع فيو عناصر الصورة توزيعا غَت منطقي لتعطيل عملية اإلدراؾ وخلق نوع من التوتر البصري . 
دراؾ سهل على ادلتلقي ومن مث ما كانت عناصر الصورة مرتبة ترتيبا منطقيا كلما كاف االنتباه واإلبينما كل

 يقل التوتر البصري ادلصاحب لتلك اللقطة السينمائية .
اكاؿ التموضع اليت تريح ادلتلقي وال ترفع من توتره البصري توافق ادلثَت االىم مع مركز السيادة للنقطة أمن 

  مت التطرؽ ذلا يف ادلنت من الفصل الثالث .الذىبية واليت
ي عنصر بصري غَت أ، على العكس من ذلك وضع طمأنينةالو حيث أف ىذا التموضع يبعث على الراحة 

زاحة ادلثَت األىم عنها يربك ادلتلقي ويرفع من توتره، فالعُت حينها إطار، و و اإلأمركز سيادة الصورة  مهم يف
 الصورة وتًتؾ األىم ينفلت منها باالنتقاؿ من لقطة ألخرى.    تنقاد إىل ما ال يهمها يف 

 

 : في تجربة تلقي العناصر البصرية المربكة الصور المرجعية 29-5

 
 ( الصورة ) أ (                                               الصورة  )ب

 تلقي العناصر البصرية المربكةصور المتفاعل معها في التجربة ال 
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 :تلقي االضاءة المميزة كاللوف السائد   (02)التجربة  نتائج– 30
 سنة  32ادلتلقي : من جنس ذكر يف سن 

 ليسانس :ادلستوى التعليمي 
  124/  80  :قياس ضغط الدـ 
              BPM    :67ادلستوى ادلرجعي لػ 

 :07  pH    ادلستوى ادلرجعي لػ 
 إغلابية ة : استجاب  GSRادلستوى ادلرجعي لػ 

 

 تلقي االضاءة المميزة كاللوف السائد تجربة  نتائججدكؿ  30-1
 

 مدال
 الزمني
 للمثير

/ 
 بالثانية 

 السائد اللوفك  مميزةال ضاءةتلقي اال
 األداة حسب التوتر شد قياس

  السيكوجلفانية االستجابة
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
pH   

 القلب نبض سرعة
BPM 

  ضعيفة 65
 
 
07 

     60     60     < 

 07     07      >       متوسطة 11

 06      06      <     جيدة 15

 <      00      >     قوية  11

 >      05      >      جيدة 15

 <      06         >     جيدة 11

 <      66    66      جيدة 615

 <      00     <      قوية 611

 >     06       >     ةقوي 615

 
 



 الجانب التطبيقي  - الفصل الرابع التوتر البصرم في اللقطة السينمائية                           
  

611 

 

 02خطاطة التوتر في التجربة   30-2
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 تلقي االضاءة المميزة كاللوف السائد :  نتائج تجربة 30-3
عناصر على ادلتلقي يف ىذه التجربة فيديو كليب متميز بكثرة اخللفيات اللونية وحركة عرض 

 نتج عنها ما يلي: ةثَت بصرية م
ها العنصر البشري رغم تعدد ألواف ادلتلقي للمشاىد األوىل اليت مل يظهر في يف ىذه التجربة مل يستجب  -

 مؤار على و  القلب لدقات BPMمن التوتر على مؤار  ىواحلركة باستمرار، حيث سجل أدٌل مستو 

GSR بينما ظل مؤار  ،السيكوجلفانية الستجابةلpH  درجات  07يف حدود  اللعاب محوضة
 .وىو معدؿ مقبوؿادلرجعية 

استجاب ادلتلقي عند العرض ادلتميز ٓتلفيات مشبعة باللوف السائد بُت اللوف الوردي واللوف األصفر   -
 نساف يرقص حيث :إوانسجامهم مع ادلثَت البصري ادلتمثل يف جسم متحرؾ يف ىيئة 

نبضة / دقيقة  وىو معدؿ فوؽ ادلعدؿ ادلرجعي ما  72معدؿ  القلب لدقات BPM مؤارسجل   -
 حدوث توتر خفيف . يدؿ على

اطلفاض زلسوس ما يدؿ على ذات التوتر يف تلك  السيكوجلفانية الستجابةل GRSكما سجل مؤار   -
 اللحظة .

 مؤارلمشهد الذي ٘تيز بتنافر اللوف األزرؽ للمثَت البصري مع اخللفية احلمراء فقد سجل فيو لوبالنسبة  -
GRS ا يشَت إىل استثارة ادلتلقي حلظتها، وعلى عكس من شل اً زلسوس اً اطلفاض السيكوجلفانية لالستجابة

 ما يدؿ على عدـ تسجيل اي استجابة وفق ىذا الكااف. القلب لدقات BPM مؤارذلك مل يرتفع  
 .على مدى العرض كلو درجات 07 ادلرجعي حده يف اللعاب حلموضة  pH مؤار وظل - 

خذ بعُت يؤ النتائج ومت اعتمادىا، بينما ال كلما توافق أكثر من مؤار لقياس التوتر تأكدت  : مالحظة
 االعتبار النتائج ادلنفردة ألي مؤار . 

 

 تجربة  تلقي االضاءة المميزة كاللوف السائد : استنتاجات  30-4
كانت لواف ادلثَت منسجم مع اخللفية اليت يغلب عليها لوف سائد، كلما أثار ىذا العرض كلما  

مضموف ادلرئي، باستبياف عناصره ادلنسجمة لونياً، وىذا على عكس ادلتلقي يف بذؿ جهد كبَت إلدراؾ 
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ادلشاىد اليت يبدو فيها ادلثَت البصري بلوف مضاد للوف اخللفية، وبالتايل تسهيل عملية اإلدراؾ يف وقت 
 ريديلسريع ال رلاؿ فيو للتوتر البصري. ىذه النتائج تؤيد ما مت التطرؽ لو يف ادلنت ٓتصوص ٕتربة ادلخرج 

،  الذي حفز فيو التوتر البصري ٔتشاىد ساد فيها اللوف األسود الصقر سقوط:  2001يف فيلم سكوت
النسجاـ العناصر البصرية الربتقايل أو األخضر أو األزرؽ يف تعبَتات سلتلفة تشًتؾ كلها يف حالة التوتر 

يف: فيلم قصَت عن  1988 سنة كيشلوفسكيوكذا ادلثاؿ السابق يف ادلنت وادلتعلق بتجربة ادلخرج   .فيها
لونية لًتسيخ  وظالؿ السائد اللوف ادلنسجم مع البصري التشكيل القتل؛ الذي ٘تكن فيو من توظيف

 الغموض والتوتر ادلتواصل ألكثر من ساعة وعشرين دقيقة .
 

 

 في تجربة تلقي االضاءة المميزة كاللوف السائد : الصور المرجعية   30-5

 
 :صور العرض الموظفة في التجربة تلقي  المحفزة للتوتر   ير محفزة للتوتر                                غ                   

 االضاءة المميزة كاللوف السائد 
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 : تلقي لقطات التفاصيل  (03)التجربة  نتائج -31
 تعليم ثانوي   :ادلستوى الثقايف - سنة 40ادلتلقي من جنس ذكر يف سن 

  120/  70لدـ لػ  قياس ضغط ا
              BPM    :67ادلستوى ادلرجعي لػ 

 :07  pH    ادلستوى ادلرجعي لػ 
 : استجابة   GSRادلستوى ادلرجعي لػ 

 

 تلقي لقطات التفاصيل جدكؿ نتائج تجربة 31-1
 

 مدال
 الزمني
 للمثير
 بالثانية

 القريبة أك التفاصيل لقطات
 األداة حسب التوتر اد قياس

  السيكوجلفانية ستجابةاال
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
pH   

 القلب نبض سرعة
BPM 

 <      60<     07 متوسطة                61
 <      74<            06  - 07 جيدة 11
 66     66>           08  -  06 جيدة  11
 <      66>           07  -  08 ضعيف  -  جيدة 11
 >      63>           07 دةجي   -ضعيف   11
 <     70<    06  -   07         جيدة 11
 65      65    65     06 جيدة 11
 ....     65     65     متوسطة 11
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 03خطاطة التوتر في التجربة  31-2
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 نتائج تجربة تلقي لقطات التفاصيل:  31-3 
ا يظهر فيها جزء صغَت من ادلثَت البصري، تليها مت عرض مرتب لصورة قريبة جديف ىذه التجربة 

 نفس الصورة متوسطة احلجم يظهر فيها ادلثَت البصري بشكل كامل، وعلى ىذا ادلنواؿ يتغَت ادلثَت كل مرة.
، السيكوجلفانية لالستجابة GRSيف بداية العرض سجلنا ردود فعل ضعيفة على مستوى مؤار    -

 حلموضة اللعاب مستقر عند ادلعدؿ الطبيعي .  pHكاف مؤار ، كما  القلب نبضل BPMوكذا مؤار 
 بشكل متفاوت إىل غاية منتص العرض. GRSمث سجلنا استجابة ملموسة دلؤار   - 

 نبض BPMثَت بصري غامض سجلنا أعلى معدؿ يف التجربة، وفق مؤار دل جدا قريبة صورةعند عرض 
، ما السيكوجلفاٍل GRS دلؤاراحملسوسة  تجابةالسنبضة يف الدقيقة، ويوافق ىذا ا 74ٔتعدؿ  القلب

 يدؿ على اجلهد العقلي ادلبذوؿ إلدراؾ مضموف الصورة وادلعرب عنو بالتوتر البصري .
 يف ىذه اللحظة . درجة 06سجل فقد  اللعاب حلموضة  pHمؤار  غَت أف

إىل  BPMؤار عند اكتشاؼ ادلتلقي مضموف الصورة، اطلفض التوتر وَصدَّؽ ىذا نزوؿ حاد يف م  -
ليتحوؿ  درجة 08 معدؿ اللعاب حلموضة  pHنبضة يف الدقيقة، ووافق ىذا تسجيل مؤار  66معدؿ 

 من وسط حامضي إىل وسط قاعدي .
يف حلظة مشهدية أخرى تغَتت فيها الصورة القريبة جدا جلزء من ادلثَت البصري إىل صورة متوسطة يظهر   -

 أدٌل مستوياتو.   السيكوجلفانية لالستجابة GRS مؤارسجل فيها كامل اكل ادلثَت بتفاصيل واضحة 
 نبضة يف الدقيقة . 59معدؿ متدٍل يف حدود  القلب لنبض BPM مؤاريف ادلقابل سجل  - 

 درجة . 07سجل معدؿ  اللعاب حلموضة  pHومؤار 
 من التوتر . ئاً ىذه ادلعطيات تشَت إىل اف ادلتلقي اعر باذلدوء والطمأنينة بعد حلظات عايش فيها اي

َت صورة قريبة جدا إىل صورة متوسطة يف موضع ثالث، استجاب فيو مؤار يتكررت نفس احلالة عند تغ -
GRS دلستوى جيد، ويف نفس اللحظة ادلشهدية سجل مؤار   السيكوجلفاٍلBPM القلب لنبض 
 06د مستوى زلسوس من االستجابة يف حدو     pH ، كما سجل مؤارنبضة يف الدقيقة 72معدؿ 
 درجة 
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 استنتاجات تجربة تلقي لقطات التفاصيل:  31-4
جدا ٖتمل توتر مزدوج كصورة القلم اليت وظفت يف العرض حيث يظهر اجلزء الصورة القريبة 

 اً مامي من القلم مع حجب باقي الشكل عن ادلتلقي، ىذا ما غلعل من مهمة إدراؾ ادلعلومة البصرية أمر األ
 03و مكاف تواجد ىذا ادلثَت البصري، يظهر ىذا يف نتائج التجربة أالتموضع  كما ٖتد من معلوماتاً  صعب

قل صورتاف قريبتاف جدا أثارت توتر ادلتلقي ومت رصد ىذا التوتر بكاافُت معاً حيث اننا سجلنا على األ
   GSR-BPM- pHعلى األقل من الكوااف الثالثة 

حالة التوتر  نقل الذي صلح يف ىتشكوؾنت عن ادلخرج سابقا يف ادل هونتيجة ىذه التجربة تعزز ما مت ذكر 
على اخلصوص يف تلك اللقطة اليت عزز فيها التوتر الدرامي بتوتر بصري  1958 دوار فيلمو اخلاصة يف

 خاص ملخص يف لقطة قريبة جدا من عُت بطلة الفيلم .
عن زليطو، ويف تلك احلالتُت ؽلكن توظيف اللقطة القريبة جدا يف عرقلة اإلدراؾ البصري أو لعزؿ ادلثَت 

 .اً يظهر التوتر البصري قبل إدراؾ ادلعلومة البصرية بعد توظيف صورة متوسطة تكشف ما كاف زلجوب
 

 الصور المرجعية في تجربة  تلقي لقطات التفاصيل: 31-5 

 :نفس الصور قريبة جدا        صور متوسطة الحجم                                                                      
 03صور العرض الموظفة في التجربة  
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 تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة:  (04)نتائج التجربة  -32
 سنة  30ادلتلقي من جنس أنثى يف سن 

 ادلستوى التعليمي ثانوي  
  110/  65قياس ضغط الدـ لػ  
              BPM    :67ادلستوى ادلرجعي لػ 

 :07  pH    دلستوى ادلرجعي لػا  
 : استجابة إغلابية GSRادلستوى ادلرجعي 

 

 جدكؿ نتائج تجربة التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة  32-1
 

 مدال
 الزمني
 للمثير

/ 
 بالثانية

 المستحيلة األشكاؿ إدراؾ تعصيتجربة التلقي عند 
 األداة حسب التوتر اد قياس

  السيكوجلفانية االستجابة
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
pH   

 القلب نبض سرعة
BPM 

  تداكلية 61
 
 
08 

      <61         > 
 <         66<        استقرار 11
 <           61>           استجابة   11
 <       61>           ضعيفة  11
 <       70<             قوية  11
 <        68<            استقرار 11
 <       56>           07 استقرار 11
  ...    63<         تداكلية 11
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 04خطاطة التوتر في التجربة   32-2
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 نتائج تجربة التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة: 32-3
 

، كما تعرؼ يتميزاف ْتركة مستحيلة  ُتلشكلُت منفصل اثنُت ىذه التجربة على عرضُتاعتمدت 
يف حركة غَت منطقية لكرة على سطح معقد، والثانية حلركة انسياب عكسية وتدفق ادلاء  وىل٘تثلت األ

ثانية االوىل من عرض الشكل  12ؿ ال، سجل ادلتلقي خة يف تركيبهاغريب ساقيةبشكل غَت منطقي على 
ت القلب قابلو تسجيل سرعة نبضا GSRاالوؿ تداوؿ بُت عدـ االستجابة واالستجابة على مستوى 

BPM  أدٌل من ادلستوى الطبيعي، كما وافق ىذا تسجيل مؤارpH درجة 08 معدؿ اللعاب حلموضة 
ما يعٍت أنو يف تلك اللحظة كاف وسط قاعدي،  وكل ىذه النتائج تدؿ على معدؿ توتر ضعيف مر بو 

 ادلتلقي يف تعرضو ذلذا اجلزء من العرض. 
 يف آخر العرض.  BPM و GSRافُت  على الكاملحوظ سجل ىذا الشكل تسجيل توتر 

يف بداية العرض اخلاص بالشكل الثاٍل، pH و BPMبينما سجل ادلتلقي توتر على مستوى الكاافُت 
 لينخفض التوتر قبل هناية العرض مث يعود لالرتفاع. 

 

 استنتاجات تجربة التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة :  32-4
 

نو يتابع عرض عادي ال يتوتر لكن فور ما أدلتلقي عندما يعتقد نفهم من ىذه التجربة أف ا
على قدر اتقاده إدراؾ اذلدؼ  يكتشف احلركة ادلستحيلة يف العرض يتوتر بشكل متفاوت من حلظة ألخرى

 .من العرض 
من الطبيعي عدـ تواصل ىذا التوتر بنفس الشدة بعد إدراؾ ادلوضوع وزواؿ غرابتو ، فمع استمرار العرض 

ماـ عُت ادلتلقي والذي سيجد ذلا متكأ يستأنس أفعال ما ال يتوقع فقد تلك الغرابة واالستحالة، حلدوثها سي
 . بادراؾ اخلدعة البصرية حىت واف مل يفهم مبدأ او فكرة العرض بو يف فهم تلك األاكاؿ
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دوف ادلبالغة يف ذلك ومنو ؽلكن التأثَت على ادلتلقي بتوظيف األاكاؿ ادلستحيلة من حُت آلخر لرفع توتره 
يفقد ادلتلقي انتباىو وتركيزه ومن مث يفقد الرغبة يف مواصلة التلقي وبلوغ اإلدراؾ والتوتر اإلغلايب من  كي ال
 جديد. 

 العناصر المرجعية في تجربة التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة: 32-5

 

 
 تجربة التلقي عند تعصي إدراؾ األشكاؿ المستحيلة                              
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 تلقي اإلطار ضمن إطار آخر والموضوع خارج اإلطار: (50)نتائج التجربة  -33
 سنة  26ادلتلقي من جنس ذكر يف سن 

 ادلستوى التعليمي جامعي
  122/  80غط الدـ لػ  قياس ض

 نبضة / دقيقة             BPM    :62ادلستوى ادلرجعي لػ 
   درجة  pH   : 07 ادلستوى ادلرجعي لػ
  : استجابة إغلابية GSRادلستوى ادلرجعي 

 جدكؿ نتائج تجربة تلقي اإلطار ضمن إطار آخر كالموضوع خارج اإلطار  1 -33

 

 

 مدال
 الزمني
 للمثير

/ 
 بالثانية

 آخر كالموضوع الخارج اإلطار إطار ضمن اإلطارتجربة تلقي 
 األداة حسب التوتر شد قياس

  السيكوجلفانية االستجابة
 مستول
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
 درجة
pH 

 القلب نبض سرعة
 دقيقة في نبضة

BPM 

  استجابة   61
 
 
07 

       <68         < 
 <        67>        استجابة   11
 >          61    <         استجابة   11
 >     65>              ضعيفة  11
 <      65>            استجابة   11
 <        66<           استقرار 11
   <       67       <      استقرار 11
 ...      66      =      استقرار 11
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 05 خطاطة التوتر للتجربة رقم  33-2
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  تجربة تلقي اإلطار ضمن إطار آخر كالموضوع خارج اإلطار:نتائج  33-3
خارج اإلطار موضوع مت عرض مشهد مبٍت من لقطات ٖتتوي إطار داخل إطار و يف ىذه التجربة 

مع بعض اللقطات األخرى، ٕتاوب فيها ادلتلقي مع أوؿ لقطة إلطار  أو ما يعرؼ ٓتارج حقل الرؤية
واحدة مع  اقابلو تسجيل على األقل قيمة علي BPMعدؿ فوؽ ادلستوى ادلرجعي لػ متضمن  إطار آخر ٔت
 درجات . 07يف حدود  pHوثبات على  GSRالًتدد يف استجابةػ 

ونسبة محوضة  GSRنبضة / الدقيقة مع استجابة متوسطة لػ  72ىو  BPMوأعلى قياس مت تسجيلو لػ 
طة اليت تتضمن تسارع السيارة وعداد السرعة تلك اللحظة لقاليف اللعاب عادية وتوافق كل ىذا مع تلقي 
  يف تبليغ احلالة النفسية اليت ؽلر هبا السائق. اليت صلحت اليت يشعر فيها ادلتلقي ٔتا يشعر بو السائق و 

مع استجابة مقبولة لػ  BPMضع ثالثة أخرى مت تسجيل توتر ملحوظ على مستوى الكااف اويف مو 
GSR  وثبات يفpH  درجات وكل تلك ادلواضع ٗتص اإلطار ادلتضمن إطار آخر. 07بػ 

 

ىذا النوع من العرض ػلتاج إىل انتباه كبَت وتركيز مستمر ولو عالقة بطبيعة ادلتلقي وقدراتو يف  مالحظة :
 رلاراة احلدث والًتكيز يف ادلواضيع ادلتزامنة . 

 

 خارج اإلطار: استنتاجات تجربة تلقي اإلطار ضمن إطار آخر كالموضوع   33-4
آخر وحىت  اً نتائج ىذه التجربة تقر التوتر عند ازدواجية ادلوضوع من خالؿ اإلطار ادلتضمن إطار 

عند تزامن عرض موضوع ما مع فكرة خارج اإلطار كلحظة عداد السرعة وىلع السائق ادلستنتج من ىذه 
وب يف تكثيف ادلعلومة يف اإلطار تعمل هبذا األسل الكالسيكية السينمائية األفالـاللقطة. فمنذ سنُت و 

ٔتوضوع موازي ٔتا ػلتمل من بث التوتر يف ادلتلقي بتشتيت انتباىو  اً آخر  اً الواحد من خالؿ تضمينو إطار 
الذي  Sidney J. Furieفوري  ج.دلخرجو سيدٍل   The Ipcress File 1965بينهما، كفيلم 

 تعزز إتاه الفيلم ادلثَت.لأخرى  اً أطر  ةتضمناعتمد فيو العديد من اللقطات ادلبنية على األطر ادل
 



 الجانب التطبيقي  - الفصل الرابع التوتر البصرم في اللقطة السينمائية                           
  

611 

 

 كالموضوع خارج اإلطار:الصور المرجعية تجربة تلقي اإلطار ضمن إطار آخر   33-5
 

 
      Duelمن فيلم المبارز   من غَتىا يف التجربة ربالصور اليت كاف ذلا أثر أك
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 :تلقي القطريات المائلة( 6رقم )تجربة  -34
 سنة  32ن جنس ذكر يف سن ادلتلقي م

 ادلستوى التعليمي : جامعي
  120/  80قياس ضغط الدـ لػ  
 نبضة / دقيقة             BPM    :65ادلستوى ادلرجعي لػ 
   درجة  pH    : 07 ادلستوى ادلرجعي لػ
 .: استجابة إغلابية GSRادلستوى ادلرجعي 

 جدكؿ نتائج تجربة  تلقي القطريات المائلة :  34-1
 

 مدال
 الزمني
 للمثير

/ 
 بالثانية

 ات المائلة تجربة تلقي القطري
 األداة حسب التوتر شد قياس

  السيكوجلفانية االستجابة
 مستول
GSR 

 اللعاب حموضة درجة
 درجة
pH 

 القلب نبض سرعة
 دقيقة في نبضة

BPM 
  استجابة   12

 
 
06 

<       63      >   
 <      64       > استجابة   24
 <      60       <      استجابة   36
      <       58              ضعيفة 48
 <      63       <      ضعيفة 60
 <      58       <      تداكلية 72
 <      69       <      قوية  84
 <      58       <       قوية 96
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 06خطاطة التوتر في التجربة   2- 34
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 نتائج تجربة تلقي القطريات المائلة:  34-3
 

حيث  ةب كل الكوااف ادلعتمدو سجل ادلتلقي على األقل استجابة واحدة بتجايف ىذه التجربة 
بشكل  GSRدرجات واستجاب  06سجل  pH نبضة يف الدقيقة و 69وصل إىل  BPMف أ

ة مائلة، ويف موضع آخر ييزت بقطر العرض بقليل يف اللقطات اليت ٘ت ءحدث ىذا تقريبا قبل انتها  ،ملحوظ
الذي استمر يف قيمة  pHبنفس ادلوضوع يف منتصف العرض سجل ادلتلقي استجاب للتوتر على مستوى 

الذي   BPMىذا رد فعل مل يوافق ولكن   GSRدرجات وكذا استجابة زلسوسة على مستوى 06
 كاف سليب حلظتها .

 

 :استنتاجات تجربة تلقي القطريات المائلة  34-4
 

من نتائج ىذه التجربة نفهم أف القطريات ادلائلة ذلا اثر زلسوس على توتر ادلتلقي، لكن بنسب 
، حيث مل يتمكن الباحث من تفسَت عدـ او سياؽ العرض متفاوتة حسب الظروؼ ادلتزامنة مع العرض

أدؽ  تاج لفهم ذلك دراسات وْتوثضل، وقد ٕتاوب ادلتلقي مع بعض القطريات ادلائلة دوف غَتىا
 .  ومتخصصة يف جزئيات كهذه اجلزئية
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 الصور المرجعية: تجربة تلقي القطريات المائلة :  34-5

 
  .                 الصور التي كاف لها أثر محسوس في تجربة تلقي القطريات المائلة
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 اتمػػػػةخػػػ                                             
نهجية أثناء العمل يف اجلانبُت ادلصرامة  الباحثانتهى ْتثنا إىل ىذا احلد، وقد فرض البحث على 

 صوال إىل الّصرارالنظري والتطبيقي، زلاوال إاباع رغبتو يف البحث العلمي ابتداًء من اختياره للموضوع، و 
 وتشعبو ادلوضوع كرب  ، ىوافو خالؿ البحث، فكاف أىم ما مت اكتشةاجلاد دراسةعلى إثراء ىذا ادلوضوع بال

وإال فسيتطلب األمر وقتا أطوؿ  ،ْتيث ال ؽلكن اإلدلاـ بكل جوانبو العلمية يف ْتث واحد ووتفرع
تقنية ومالية ضخمة، خاصة يف جوانبو التطبيقية ادلتمثلة يف التجارب العلمية ادلعقدة، و وإمكانيات مادية 

ٔتا توفر لديو من إمكانيات معرفية  -الباحث حاوؿ  إال أفبحث، ورغم ىذا ادلعطى ادلكتشف خالؿ ال
، لينتهي بو ادلطاؼ إىل مآؿ يف حدود ادلمكن التطرؽ ألىم عناصر البحث واالاتغاؿ عليها -وتقنية
الشخصي ونيل مباركة اذليئة العلمية اليت وضع و الساعي إىل إرضاء طموحو العلمي )اف ااء اهلل( اجملتهد 

 .      أكادؽليا ُت أيديها إلجازتوىذا ادلنجز ب

صعوبة احلصوؿ ىل إلقد كاف ادلسار طويال وااقا ومكلفا، وتكفي اإلاارة، على سبيل ادلثاؿ، 
مت اقتناء بعضها  واليتاألجهزة اخلاصة بالقياس وادلراقبة الضرورية اليت تستلزمها طبيعة التجارب العلمية،  على

سوؽ الوطنية، مث صعوبة توفَت الشروط العلمية إلجراء ىذه بطرؽ توصف بالصعبة لعدـ وجودىا بال
التجارب مثل البحث عن األاخاص ادلتطوعُت الذين يقبلوف بإجراءات خاصة وغَت مألوفة لديهم، وغَتىا 

  .من الصعوبات اليت مت ٕتاوزىا بعوف اهلل وباىتماـ بالغ

شلتع نظرا لطبيعتو  عملباحث بأنو إف ىذا البحث، باإلضافة إىل صفتو العلمية، ؽلكن أف يصفو ال
  .دراساتالتقنية والتطبيقية اليت تتجاوب مع إمكانيات وميوؿ الباحث ذلذا النوع من ال

 يلي:توصل الباحث إىل رلموعة من النتائج تتلخص يف ما 
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 نتائج البحث: 
ية باألدوات خلص ىذا البحث إىل إثبات إمكانية قياس التوتر البصري يف تلقي اللقطة السينمائ  -
لدقات  BPMكػ    جهزة ادلعتمدة عموما يف قياس التوتر على غرار ما مت اعتماده يف ٕتارب البحثواأل

 حلموضة اللعاب . pH و  السيكوجلفانية الستجابةل GSRالقلب و 
 مت الوصوؿ إىل تصميم خطاطة ؽلكن اعتمادىا يف رسم سلطط تطور التوتر البصري ودراستو الحقا .  -
أكثر من أداة ادلتلقي مع مع احلالة اليت يتجاوب فيها توافق يالتوتر البصري أف ىذه التجارب  تتثبأ -

 قياس. 
 التوتر البصري. من قراءة نتائج التجارب لوحظ أف التوتر البصري يلي حالة االنتباه وبانتفائو ينتفي  -
 غو ينتفي التوتر البصري.نفس القراءة لوحظ أف التوتر البصري يسبق حالة اإلدراؾ وببلو  من -
 صى التلقي ويرتفع التوتر إىل أقصى حدوده.ستعاإلدراؾ ي صعوبةلوحظ أف مع أيضا نفس القراءة  من -
ا يدؿ أف ادلتلقي يطور من شلعادة التجارب مع نفس الشخص تغَتت النتائج بشكل ملحوظ إ عند -

 تلقي نفس احملتوى.خصوصا عند نفسو باستمرار 
ختالؼ مرجعتيهم الثقافية الحاؿ من األحواؿ تعميم نفس حالة التوتر عند كل ادلتلقُت  ال ؽلكن بأي  -

 واالجتماعية.
  :يف ىذه التجارب بُت احلدود ادلرجعية لكل كااف حيث اآلمنن حصر حدود التلقي كؽل  -

 .07حلموضة اللعاب يعتدؿ يف درجة  pHف أ**  
مع التوتر وترتفع عند اذلدوء ومنو فالتلقي اآلمن  تنخفض عند السيكوجلفانية ستجابةلال GSRو** 

 يتناسب مع احلالة الوسطى .التوتر الطبيعي 
 كحد اقصى فوؽدقات   8و الشخصي لنبض القلب فهو زلصور بُت ادلعدؿ ادلرجعيBPM أما **  

 ادلعدؿ الشخصي.   
عتبار ما يلي ف وعليو ؽلكن اغالب ىذه النتائج وافق ادلعايَت اليت مت ذكرىا يف ادلنت ٓتصوص كل كاا  -
كاف التوتر البصري طبيعي ومفيد بينما لو ٕتاوز ىذا العدد فيشَت ذلك إىل حالة من   7.4اقًتب من * 

 .وعارتفطالت فًتة االتوتر اخلطَت على اخلصوص إذا 
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ار ىذا الكااف غَت مالئم يف ٕتارب التلقي البصري لصعوبة أخذ عينات اللعاب باستمر  مالحظة جزئية :
 مثلو مثل عينة البوؿ لقياس درجة محوضة البوؿ لنفس الغرض .

ىو احملصور بُت ادلقياس ادلرجعي للشخص ادلعٍت و  BPMقياس سرعة نبض القلب التلقي اآلمن عند *  
دقات كحد أقصى فوؽ دقاتو االعتيادية مع اختالفها من اخص آلخر ، وكل نتيجة تفوؽ ذلك تعترب  8

 إذا استمرت.  خطَتةوتر مستويات قصوى ما تشَت إىل حالة على بلوغ الت دليالً 
وىل من التلقي بزيادة قطر حدقة يكوف يف حدود الثانيتُت األرصد توسع حدقة العُت التلقي اآلمن عند *  

توتر البصري ، مع اخذ بعُت االعتبار للوىذه النسبة يف توسع حدقة العُت تعترب حد جيد  %  50العُت بػ
 وحالة وجنس ادلعٍت، وما زاد عن ىذه النسبة فهو يشَت إىل توتر خطَت يتعرض لو ادلتلقي .ظروؼ الرؤية 

يف نفس  20، وكلما اقًتبنا مننفس يف الدقيقة 20و  12التلقي اآلمن عند قياس التنفس يكوف بُت *  
توتر ل يتعرض تلقيادلاف يشَت إىل س فحينها ،ذلككاف التوتر ادلسلط على ادلتلقي جيد مامل يتجاوز  الدقيقة
 . خطَت

عند تسجيل قياسات وسطى بُت التلقي اآلمن يكوف  السيكوجلفانية الستجابةل GSRقياس  يف حالة*  
ألف انعداـ االستجابة واالستجابة القوية للمثَت فكلما كانت ضعيفة باستمرار دؿ ذلك على التوتر اخلطَت، 

  احلالة الطبيعية. للكهرباء يف اً جيد جلد االنساف يكوف ناقالً طبيعة 
 

كيفة لقياس التوتر البصري عند ادلجهزة األدوات اليت ؽلكن توظيفها يف األيرى الباحث أف أنسب   -
واتساع  السيكوجلفانية الستجابةل GSRو BPMسرعة نبض القلب متلقي الفيلم السينمائي ىي 

 .توتر البصريلسهولة التعامل معهم يف القياس اآلٍل ادلتزامن لشدة الحدقة العُت 
 

ىناؾ عالقة بُت التوتر الطبيعي السليم والتوتر اخلطَت من حيث تسلسلهما، حيث يأيت التوتر السليم  - 
، وقد يتقلص التوتر السليم ليحل مكانو مباارة التوتر اخلطَت يف حالة الشخص العاديقبل التوتر اخلطَت 
 .  يف احلاالت ادلرضية

 ادلمثل يف كل ما يتعرض لو ادلتلقي من صور تعمل على ٖتفيز  ،قابل ادلديعرب عن التوتر بالشد الذي ي -
 التوتر لديو .
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سينمائية ( كلما توفرت على أسباب جذب االنتباه وتعطيل حلظة اإلدراؾ  العامل ادلد احملفز ) اللقطة  -
 كلما وفرت توتر أكرب .

َت، كي ال يضطر ادلتلقي للتهرب من ال غلب التمادي يف تعطيل اإلدراؾ إىل حد بلوغ التوتر اخلط - 
ساعة أو أي ايء آخر القد تكوف مثال النظر إىل  ،التلقي بكسر االنتباه واالنصراؼ إىل تلقي أمور أخرى

 كرد فعل على فشلو يف إدراؾ مضموف الرسالة البصرية. ،
التوتر  ػلافظ على وجودما  جيدغلب التحكم يف تواجد عناصر صرؼ االنتباه وتوظيفها بشكل  - 

 السليم.
اليت هبا تبلغ الرسالة على الوجو احلسن حىت واف قلت، و ال غٌت ألي لقطة سينمائية عن نسبة من التوتر  -

 واألفضل.
 

 مالحظات ختامية  
 ٖتري الدقة فيهامن  على الرغمرلمل االستنتاجات اليت توصل إليها البحث ىي تقريبية  -أ، 

 تبقى قابلة للنقاش . وعليو
 ةوقد يستلـز فرق األخرى اإلضافية التجارب لتوسع يفلأطوؿ  فًتة إىل اجتػل ىذا البحثمثل  -ب  

األداء للبلوغ بالبحث مستواه ادلتناسب مع أعليتو وٕتاوز الكفاءة و من  أكربْتث كبَتة على قدر 
 ادلشاكل البحثية.

 سالة البصرية على اهار بفهم سبل تبليغ الر استثمارية يف رلاؿ اإل اً آفاقىذا البحث يفتح  -ج
 .اعتمادا على ظرؼ التوتر البصريالوجو األفضل 

 اجهزة عرض ادلتخصصة يف اإللكًتونية ؽلكن االعتماد على مثل ىذا البحث يف الصناعات  -د
 باستثمار التوتر البصري ٔتفهوميو الوارد يف ىذا البحث.  السمعي البصري 

 بلفت االنتباه لزوايا  ،يف الفنوفادليدانية ث و حخلوض غمار الب اً يفتح ىذا البحث اجملاؿ واسع -و
 لطاؿ ما كانت بعيدة عن التناوؿ.نفسية فيزيولوجية 
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 قائمة المصادر كالمراجع 
 

 كمصادر البحث مراجع
 العصبي النفس علم إطار في رؤية التعلم كصعوبات المخ ،سليماف إبراىيم  .1

 .2008 القاىرة ادلصرية، األصللو مكتبة ،فيالمعر 
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2013. 
 الشروؽ دار ،المعرفي النفس علم الزغوؿ ،الرحيم عبد  وعمادالزغوؿ  النصَت رافع .3

 .(دت) األردف والتوزيع، للنشر
كوبنهاغن   ،دراسات يف اإلعالـ ادلتخصص ، اتالمرئي قراءة ، السوداٍلحسن  .4

 .2009 ،1ط ،األكادؽلية العربية ادلفتوحة يف الدظلارؾ
 المكمل العالجي الطب تكنولوجيا أحد البيوفيدباؾ الصاحلي،الرمحاف  عبد عادؿ .5

 .2011 األردف ،عماف1ط ،دجلة دار ،"الممارسة دليل" كالبديل
 عماف والتوزيع، للنشر اخلليج دار ،ياضيالر  النفس علم الضمد، جبار الستار عبد .6

2015. 
،يوسف  عدناف .7  للنشر ادلسَتة دار ،كالتطبيق النظرية بين المعرفي النفس علم العتـو

 .2012 األردف، 3 ط ، والتوزيع
 ،كالصحة المناعة جهاز على كاالكتئاب للقلق السلبي األثر ،القاعود زلمود خالد .8

 .(دت) فاألرد  عماف الثقافية، فيالدؽلفيا
 .1986 ،1ط  الكويت القلم، دار ،للدافعيو كمقياس النفسي التوتر ادلال،سلوى  .9
 األصللو مكتبة ،الفسيولوجي النفس علم في المرجع باىي وآخروف، حسُت مصطفى .1

 .2002 القاىرة ،1 ط   ادلصرية،
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 .2002 ،1ط سوريا، دمشق العادلية، ادلطبعة الفكر دار ،تأمالت نيب، بنمالك  .2
 في السيميوطيقة كالمدارس التيارات – السيميوطيقة االتجاىات محداوي،مجيل  .3

 .،2015 ادلغرب، 1 ط ادلثقف، مكتبة ،الغربية الثقافة
 ودار السبيل منشورات ، نستثمرىا وكيف نقاومها كيف،  الصورة قوة دعدوش،أمحد  .4

 .2014 ،1ط نااري،
 القدس جلامعة ريسالتد وطرؽ ادلناىج ،العلمي البحث مناىج ،دياب رزؽ سهيل .5

 .2013 ادلفتوحة،
  .9احلديث اإلسكندرية ط ادلصري ادلكتب ،النفس علم أصوؿ  ،راجح عزت محدأ .6
 . 2006ة، مصر القاىر  للنشر، الثقافية الدار ،التصوير سحر ، الباسط عبدسليماف  .7
 رلقصو  العامة اذليئة ،الرقمية الى الصامتة السينما من السينمائية الصورة ايمي،سعيد  .8

 .2013 القاىرة، الثقافة،
     ، عامل ادلعرفة، الكويت، ،العلمية االبداعية في فن التصويرااكر، عبد احلميد  .9

 مسابقة إصدارات وأفالـ، قضايا ،السينما اتجاه في بالضوء الكتابة صاحل،أمُت .  10
 .2008  األوىل الدورة السعودية، أفالـ

 على منشور) ،األكلى التحديقة براءة ائيالسينم أنجيلوبولوس ثيو عالم مُت صاحل،أ.  11
  .(دت  – النت

 حساف الكرَل عبد زلمد مطبعة ،الشخصية النفس علم اخلالق، عبد زلمد أمحد.  12
 .2015 القاىرة ،2ط  ادلصرية، األصللو مكتبة

 .2ط ، 1997 القاىرة ، والتوزيع للنشر الكتاب عامل ،كاللوف ةاللغ عمر،سلتار  أمحد.  13
 عشر السادس القومي ادلهرجاف اصدارات ،كالفكر الفن بين الضوء فوزي ناجي،.  14

 .2010مصر لألثار، األعلى اجمللس مطبعة ادلصرية، للسينما
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 المراجع المترجمة
: ت ،كاإلعالف الدعاية في العاطفي التأثير سيكولوجية -الباطن العقل إغواء ،ىيت روبرت .1

 .2016 ،1 ط لقاىرة،ا والثقافة، للتعليم ىنداوي مؤسسة عثماف، زلمد
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 .2013 دمشق
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 .2016 القاىرة، 1ط والثقافة،
 ، 1ط األكادؽلية، ادلكتبة إمساعيل، الدين عز: ت ، نقدية مقدمة -التلقي نظرية ىولب،روبرت  .9

 .2000 القاىرة
 للكتاب، السورية العامة اذليئة منشورات عيد، عياد: ت ،بالوعي التالعب ،مورزا قرهسَتجي .  10

 .2012 دمشق،
  الثقافة وزارة منشورات الشنانػة، عالء: ت ،الصورة لغة -السينمائي الخطاب فينتورا،فراف .  11

 .2012 دمشق ،1ط للسينما، العامة ادلؤسسة
 يةاألمريك الجمعية البصرم كالتعلم البصرية الثقافة ، فرانسيس دواير وديفيد مايك مور.  12
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 عالـ زلمد:  ت ، ،اإلخراج فن في البراعة إلى الطريق اإلخراج فكرة دانسيجر،كُت .  13
  .2014دمشق للسينما، العامة ادلؤسسة خضر،
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 دمشق ،1ط ،عكرمة مطبعة الدبس، نبيل: ت ،الفيلم سيميائية إلى مدخل لو٘تاف،يوري .  18
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 ملخص البحث
يعد التوتر البصري من الزوايا النفسية املهمة يف عملية التلقي الفين البصري مبا يف ذلك تلقي اللقطة السينمائية، 

يف جو ال خيلو من املتعة والتسلية، ىذه املتعة على خلفيتو تنسج الرسالة البصرية، اليت يُرجى تبليغها على أحسن وجو، 
مرىونة بشد انتباه املتلقي جلل تفاصيل ما يراه، فهو بني االنتباه وبلوغ اإلدراك يعيش حلظات من التوتر البصري يف تلقيو 

قياس التوتر احملتوى السينمائي، ال يسعى ىذا البحث إلثبات وجود التوتر البصري اكثر مما يسعى إلجياد أداة ومعيار ل
البصري عند تلقي الرسائل املرئية، اليت تتطلب جهداً عقلياً مميزاً إلدراك مضموهنا، كما يسعى البحث إىل فهم آلية االنتباه 
واإلدراك البصري بني الشد واملد من جهة والضغط والقلق من جهة أخرى بوصفهما ظرفا وجود وظهور التوتر البصري، 

ويبقى ىذا البحث نافذة  ؛وم السباقة يف دراسة التوتر من وجهة نظر نفسية واجتماعية وفنيةوقد استند البحث على العل
صغرية مطلة على ىذا اجملال املهم جدا يف فهم الصورة السينمائية من زاوية جديدة، قد تنقلنا من االستهالك النمطي 

واجتماعيا وفنيا، إذا ما استمر البحث واستأنف  للصورة السطحية إىل إنتاج الصورة العميقة يف مدلوهلا واملؤثرة نفسيا
 ببحوث أكرب حجما وأدق من حيث النتائج بتسخري اإلمكانيات الضرورة واملناسبة، وختصيص الوقت الكايف هلا. 

 
The Summary of the study 

 
              Visual stress is psychological angles task in the process of receiving visual art 
including snapshot, cinematic Visual message, which is woven into the background please 

inform, in an atmosphere of fun and entertainment,  This research does not seek to establish a 

Visual stress rather than trying to find tool and standard for measuring Visual stress when 
receiving visual messages, mentally demanding special to realize content as search seeks to 

understand the mechanism of attention and visual perception between push and tide on the one 

hand and on the other hand stress and anxiety. As a Visual stress appearance and circumstance, 

and the search was based on Science pioneered study of stress from the point of view of 
psychological, social and artistic, This research remains a small window overlooking the field is 

very important in understanding the cinematic image from a new angle, has moved around from 

typical superficial consumption to produce deep image and influential significance 
psychologically and socially and artistically, if continued research and resumed research larger 

and finer than where Results by harnessing necessary and appropriate, the allocation of 

sufficient time for it. 

 

Le résumé de l'étude 
 

Ce projet de recherche a pour but de trouver l’outil et les normes de mesure de la 

tension visuel lors de la réception .Cette dernière, nécessite un effort particulier pour assimiler 
son contenue. Cette recherche vielle aussi à trouver le mécanisme de l’attention et la perception 

visuel, entre tension et relâche d’une   part et la tension et l’anxiété d’autre part. C’est cela qui 

pousse à l’apparition de la tension visuel. Cette recherche s’appuie sur les anciennes 
recherches sur l’étude de la tension d’un point de vue psychologique social et artistique. Cette 

recherche demeure une petite fenêtre sur ce domaine très important dans la compréhension de 

l’image cinématographique sous un nouvel angle. Ce qui pourtant nous faire basculer de la 

consommation typique de l’image de surface à une production d’images profonde de sens qui 
influe psychologiquement socialement et artistiquement dans de large horizon de recherche ; 

Cette étude pourrait prendre plus d’empileur  et s’inscrire dans l’ouverture de ce domaine avec 

des résultats plus précis tout en exploitant les possibilités nécessaire et appropriées, et ainsi lui 
fournir un temps suffisant. 


