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 ملخص البحث

التغٌرات االجتماعٌة التً تطرأ على المجتمعات البشرٌة حقٌقة أصٌلة تشمل كل مقومات الحٌاة وتصٌب النظم والعالقات 

والمعاٌٌر األخالقٌة واالجتماعٌة ، وتختلف المهارات االنسانٌة. فمع تعاقب الحٌاة تتطور وتتغٌر األقكار تختلف القٌم 

البشرٌة وتتغٌر سرعة وإٌقاع الحٌاة ، وتتنوع المشاكل والمعوقات ،وتختلف القدرة على التأقلم والتمسك بالعادات والتقالٌد 

 المجتمعٌة ، وتتبدل القضاٌا والمشروعات التً تلتف حولها المجتمعات.

تعرض المجتمعات البشرٌة لمجموعة من العوامل منها ما هو ثقافً أو اقتصادي أو سٌاسً . تحدث هذه التغٌرات نتٌجة 

وبما أن الفن بشكل عام هو وسٌلة تعبٌر ووسٌلة اتصال ، والسٌنما هً الوسٌلة األكثر جماهٌرٌة واألكثر قدرة على 

 من أسباب هذه التغٌرات وخاصة السلبً منها.الوصول لكافة المستوٌات الثقافٌة واالجتماعٌة لذا ٌنظر إلٌها كسبب رئٌسً 

 -مشكلة البحث:

عادة ما تشٌر أصابع اإلتهام إلى السٌنما فٌما وصلت إلٌه المجتمعات وخاصة العربٌة من تغٌرات سلبٌة على كافة 

مستقاه من الواقع  المستوٌات األخالقٌة والفكرٌة والثقافٌة ... وفً المقابل ٌدافع السٌنمائٌن عن الصورة السٌنمائٌة بأنها

التً تتأثر به. ولهذا كان البد من دراسة دور الصورة السٌنمائٌة اإلٌجابً والسلبً على المجتمعات العربٌة ومحاولة فك 

 شفرة هذه الجدلٌة التً اقترن ظهورها مع بداٌة ظهور الفن السابع.

 -هدف البحث:

 .نف فً الفٌلم السٌنمائً على المجتمعٌهدف البحث إلى دراسة  تأثٌر المحتوى البصري لمشاهد الع

 -فروض البحث:

تطوٌع اللغة البصرٌة للصورة السٌنمائٌة ٌعمل على توجٌه مشاعر المتلقً وإستالب وعٌه وتعطٌل مبادئه األخالقٌة  .1

 بشكل جزئً.

غٌر مباشرة إذا تم تصوٌر مشاهد العنف على الشاشة بشكل ٌضفً الواقعٌة والمصداقٌة علٌها فإن ذلك ٌؤدي بطرٌقة  .2

 التأثٌر فً المشاهد  وتغٌٌر سلوكه بشكل سلبً.

تكثٌف مشاهد العنف وتكرارها فً األفالم السٌنمائٌة ٌؤدي إلى بناء أجٌال تنظر إلى العنف الواقعً فً الشارع بشكل  .3

 من االمباالة واإلعتٌادٌة. 

 -منهج البحث:

 تلعبه الصورة السٌنمائٌة فً التاثٌر على المجتمع. تنتهج الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة الدور الذي

 العنف ، جرائم المحاكاة ، الرقابة السٌنمائٌة ، الفنون السمع بصرٌة، العنف الخالص -الكلمات المفتاحٌة:
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