2021 –2020
عٌم اًنفـ اًعاَ  -املغخٌح االوىل – كؿم اًٌؼح اًعغةٌح  -املؿائٌح
دةروونزانى طشتى  -قوَناغي يةكةم – بةشى زمانى عةرةبى – ئيَواران

اًفصٍ اًشاين بةشي دووةً

االخؿاؽ –هەؾر کغصن Sensation-
االنذتاه  -ةە ئاگایی Attention-
االصعان  -صعککغصن – Perception
ئامادةكردنى
د.ديار محي الدين صادق جةبارى
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االخؿاؽ
•
•
•
•
•

أوي مغخٌح ًعمٌٌالخ اًعلٌٌح  ..أةؿؽ عمٌٌح نفؿٌح – علٌٌح ..
رسًعح جضا ..أجؼاء اًشىاين ..
ددضًض و إؾذلتاي املشًناخ ( املعٌىماخ ) من اًتٌئح اًساعجٌح ..
ددضًض موان و أدجاه و املؿافح ( ةعض – كغب ) املشًناخ اًتٌئٌح ...
ًنلٍ املشًناخ ( اًضازٌٌح – اًساعجٌح )  ...صون دفؿًنها – ددٌٌٌها ....






ِةضت كسدُ )(Sensation
يةكةً قؤٌاغي ثسؤضة وةعسيفى يةكاٌة (ضادةتسيَ ثسؤضةى دةزووٌى ) شؤز خيَساية( ويمى ضسكة )
دةضت ٌيصاُ كسدُ و وةزطستٍى و وزوذيٍَةزةكاٌى ذيٍطةى دةزةوة ..
دةضت ٌيصاُ كسدٌى شويََء ئازاضتةو دووزو ٌصيكى وزووذيٍَةزةكاٌى ذيٍطة..
طواضتٍةوةى وزوذيٍةزةكاُ ذيٍطةى(دةزةوةو ٌاوةوةى تاك ) بىَ ليَك داٌةوة
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االخؿاؽ
• ةاًدىاؽ (  : ) 5ندـ ةاًذؼًٌناخ و املشًناخ  ،ةضون معغفح املعنى ..
• ندـ ..صون ددٌٌٍ املعنى ( ما هظا اًصىخ ؟! )
• ةضون األخؿاؽ ال ًدضز اًذعٌم وًصتذ اًضماغ عضًم اًنفع ألنه اًىؾٌٌح
األوًٌح اًذٍ دؼوصه ةاملعٌىماخ عن اًعامل اًساعجٍ وةضون هظه
املعٌىماخ ًن ًوىن هنان دفوًن أو خذى ؾٌؼغج عىل اًؿٌىن .
•
•
ِةضت كسدُ )(Sensation

• ةە  )5هەؾذەوەعەکان  :هەؾر ةە گۆڕانکاعي و وعوژێرنەکان صەکەین  ،ةەاڵَ ماناکەي ناػانین ...
ئەَ صەنگە چى یە ؟!
• دحنها هحؾذحو ماناهحي ناػانني  ...ئحو صجنؼح ىض ًح ؟!
• ةێ هەؾر کغصن ..فێغةىون ڕووناصاخ  ..ومێشک ةێ ؾىوص صەةێر  ..چىنکە هەؾر کغصن
ئامغاػەي ؾەعەدایى و ؾەعەکییە ًە ػانیاعییەکامنان پێ صەةەزشێیر ًە جیهاىن صەعەوە  ..و ةێ
ئەو نادىانین ةیغةکەینەوە یان کۆنرتۆڵى عەفذاعمان ةکەین .
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االخؿاؽ

• هنان  4زؼىاخ عئٌؿح يك ًدضز األخؿاؽ وهٍ :
أ  -وجىص منته أو مشًن..
ب  -أن ًؤسغ املشًن يف اًسالًا املؿذلتٌح :وهٍ زالًا مذسصصح ألؾذلتاي
منتهاخ خؿٌح..
ج ـ أن دلىَ األعصاب ةنلٍ اًنتظاخ اًعصتٌح من اًسالًا املؿذلتٌح إىل املش .
ص ـ أن ًدضز دنتٌه يف املغاهؼ اًدؿٌح ةاملش ًؤصي إىل اًشعىع ةاألخؿاؽ..

چىاع .. ٤هەنگاوي ؾەعەکى ًە ڕووصاىن هەؾر کغصن هەیە ئەوانیش :
أ -ةىوىن ووعوژێنەع
ب  -ووعوژێنەعەکە کاعیگەعي ًە زانە وەعگغەکان هەةێر  :ئەو زانانەي کە دایتەدن ةە وەعگغدنى وعوژینەعە
هەؾذیەکان
ج  -صەماعەزانەکان دغپە صەماعیەکان ًە زانەي وەعگغ ةۆ مێشک ةگىێؼێذەوە .
ص – ئاگاصاعي ًە ناوەنضي هەؾذى ًە مێشک ڕووةضاخ  ..ئینجا صەةێـە هەؾر کغصن ...
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أنىاع اًدىاؽ
أوال  :اًدىاؽ اًساعجٌح (  5خىاؽ ) :
 – 1اًترص  :أهرث دعلٌضا ...يف اًجؿم ...
 -2اًؿمع  :مىجاخ اًصىخ ةني (  20000 – 20طةظةح ...يف اًشانٌح ) ..
 -3اًشم  :مدضوص ةني (  1مٌم مغةع ) اىل (  ) 100,000زٌٌح .
 – 4اًذظوق  :خاؾح هٌمٌائٌح  ...و دغدتؽ ةاًشم ( انفٌىػا !!! ) ً..نذج عن طوةان
االشٌاء يف اًفم و عىل اًٌؿان  ..و 2نىعني :

جؤزةكاٌى ِةضتةوةزةكاُ :
يةكةً ِ :ةضتةوةزة دةزةكى يةكاُ ِ )5( :ةضتةوةزُ:
 – 1بيٍني  :ئالؤشتسيَ ...لة جةضتةى وسؤظــ ...
 – 2بيطنت  :شةثؤلَى دةٌطى لةٌيواُ (ً 20000 – 20ەعێن) ًە چغکەیەکضا..
 – 3بؤُ كسدُ :ضٍووزدازة (  1ومي دووجا ) دةطاتة ( ) 100,000خاٌة ...
 – 4تاً كسدُ  :هەؾذەوەعێکی کیمیاییە وصەعئەنجامی دىاناوەی شذەکانەوە ًە ناو صەَ و ؾەع ػمانضا 2..جۆعه
5

dr dyar jabbbary 2020 - 2021

أنىاع اًدىاؽ  :أوال  :اًدىاؽ اًساعجٌح (  5خىاؽ ) :

و 2نىعني من اًذظوق :
أ – اًفؿٌؤًؤجٍ ً :نذج عن اًذفاعالخ اًوٌمٌائٌح ..
ب – اًؿاًوؤًؤجٍ ً :نذج عن اًذجاعب و اًسرباخ اًؿاةلح ًالنؿان ..
 – 5اًٌمـ  :ملـ اًجٌض  4 ..أنىاع :
ب – االالَ
أ -اًظؼؽ عىل املٌمـ – اًجٌض
ص – اًسشىنح و اًٌٌىنح ..
ج – اًدغاعج و اًربوصج

يةكةً ِ :ةضتةوةزة دةزةكى يةكاُ ِ )5( :ةضتةوةزُ:
أ( -فؿیۆًۆژییە) :صەعئەنجامی کاعًێکە کیمیاییەکانەوە ڕووصەصاخ...
ب ( -ؾایکۆًۆژییە)  :ئەػمىون و شاعەػاییەکانی پێشىوی مغۆڤەوە.
 – 5ةەعکەودن  :ةەعکەودنى پێؿر  4 ...جۆع :
ب -ئاػاعەکان
أ – پاڵپەؾذۆ ًەؾەع پێؿر
ص – ػةغي و نەعمى
ج – گەعمى و ؾاعصي
6

dr dyar jabbbary 2020 - 2021

أنىاع اًدىاؽ
سانٌا :اًدىاؽ اًدغهٌح  :املوان ...االعصاب ...املفاصٍ و عظاَ االنؿان ...
• معٌىماخ عن إؾذعضاص و ظغوف االعصاب  ..كٌاَ ةاالعامي ...
ساًشا  :خاؾح اًذىاػن  :االطن اًضازٌٌح ....
عاةعا  :اًدىاؽ اًضازٌٌح  :اًعؼش  ،اًجىع  ،االالَ  .....اًش ..
مالخظح  :يف اًداًح اًؼتٌعٌح ال ندـ ةهم  ...إمنا وكر وجىص املشوٌح ندـ
ةهم  ..عؾاالخ اىل املش ًٌ ..عالج ...

جؤزةكاٌى ِةضتةوةزةكاُ :
َة  :شويََ ....دةواز  ،جووطةكاُ و ئيَطكى وسؤظـــة ..
دووةم :هةستى جوول
شاٌيازى لةضةز ئاوادةبووُ و بازودؤخى دةواز ...ئةجناوداٌى كازةكاُ ...
سيَيةم :هةستى هاوسةنطى  :طوىَ ى ٌاوةوة ...
ضوارةم  :هةستةوةرة ناوةكى يةكان  :تيٍويةتى و بسضيةتى وئيَض و ئاشاز ِ..تد
تيَبيهى  :لةكاتى ئاضايي شؤز ِةضتى ثىَ ٌاكةيَ ؟؟!! لةكاتى بووٌى كيَصة وطسفت ...شياتس ِةضتى ثىَ دةكسىَ ..
بسوضكة بؤ ويَصك ٌازدُ ...ضازةضةز بكسىَ ...
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االنذتاه

اًتٌئح املدٌؼح ...مصضع ( املشًناخ و اًذؼًٌناخ ) ..
كضعج و ؾعح إؾذلتاي و زؼن املعٌىماخ ..مدضوصج ..
الًىجض شسص ًؿذلتٍ و ًسؼن هٍ املشًناخ ( االخضز و اًذؼًٌناخ ) يف اًضماغ ..
عمٌٌح ( االنذلاء – دنلٌح – أزذٌاع ) :إزذٌاع دٌى اًذٍ ندتها و نهذم وندذاج اًٌها و
إهامي االزغًن ..
إكغاع و االهذامَ ةتعع املشًناخ و االشٌاء اًدؿٌح و إهامي اًتعع االزغ ..

•
•
•
•
•

بةئاطايى (االنتباه) )(Attention

• ذيٍطةى دةوزوبةز ضةزضاوةى ( وزوذيٍَةزو طؤزِاٌكازي ) تواٌا وشويٍَطة و وةزطستَ وضةيظكسدٌى شاٌيازيي ضٍووزدازة ..
• كةس ٌيية ِةووو وزووذيٍَةزةكاُ (زووداوو طؤزِاٌكازي) وةزبطسيَتء لة ويَصكدا وضةيظى بكات  ...ثسؤضةى بةئاطايى
(فمتةز – بىَ ذيٍط – ِةلَبرازدُ )  :تةٌّا ئةواٌة دةطويَصزيٍَةوة بؤ ويَصك كة وسؤظـــ طسٌطيياُ ثيَ دةداو ثيَويطتى
ثيَياٌةو ئةواٌةط كة ٌايةوىَ ياُ حةشياُ ليٍَاكات ...ثصت طويَياُ دةخات ....بسِيازداُء طسٌطى داُ بة ِةٌديَك لةو
وزووذيٍَةزو شتة ِةضت ثيَكساواٌةو ثصت طوآ خطتٍى ِةٌديَكى تسياُ...
8

dr dyar jabbbary 2020 - 2021

أنىاع االنذتاه

 -1اإلنذتاه اإلعاصي اإلنذلايئ ً :دضز ةئعاصج االنؿان  ،وان أؾذعضاص اًفغص ًها اًضوع
يف هظا اًنىع من االنذتاه ..وًدضز هظا نذٌجح ًرتهٌؼ عىل مشًن مدضص ..
– 2اإلنذتاه اًالإعاصي اًلرسي  :ال إعاصي و كرسي ال عػتح اًفغص فٌها  ،مشٍ ؾامع صىخ
كىي و مفاجٍء  ،آلن هظا نىع املشًناخ ًظؼغ ةاالنؿان ان ًنذته  ،ألن كىج املشًناخ
فىق املؿذىًٌاخ  ،ملاعنح املشًناخ االزغي . .
 - 3اإلنذتاه اإلنذلايئ اًذٌلايئً :دضز عنضما ًوىن مىطىع االنذتاه مدٍ اًؿعاصج ،
مشٍ إالؾذامع اىل املىؾٌلى و اًنظغ اىل منظغ ػتٌعٍ مغهف
جۆعەکاىن ةە ئاگایی
 -1ویؿر و ئاعەػوو ةەئاگایی ئؤدؤمادٌىك  :ةە ویؿر و ئیغاصەی مغۆڤ صعووؾذضەةێر ،وئاماصەگی
کەؾەکە ةۆ ةەئاگاةىون ڕۆڵی ًەَ جۆعە ..وًەئەنجامی جەزذى مغۆڤ ًەؾەع ووعوژێنەعێک صعووؾذضەةێر..
 – 2ةەناچاعي نەویؿذە ةەئاگایی  :ئەمەیان نەویؿذە و ةەناچاعی و ةەةێ ئاعەػووی مغۆڤ صعووؾذضەةێر،
منىونە ةیؿذنی صەنگێکی ةەهێؼ و ًەناکاو. .ئەَ جۆعە ووعوژێنەعانە مغۆڤ ناچاع صەکاخ ةەئاگاةێر ،چىنکە
هێؼی ووعوژێنەعەکان ًەڕاصەةەصەعن ،ةە ةەعاوعص ًەگەڵ ووعوژێنەعەکانیرتی صەوعوةەعمان..
 – 3ئذۆمادیکى و هەڵتژێغصعاو ةە ئاگایی  :ڕووصەصاخ ....کادێک ةاةەدی ةەئاگایی ةتێذە مایەی زۆشی ،ةۆ منىونە
گىێضانە مۆؾیلا وؾەیغکغصنی صیمەنی رسوشذی ؾحعنجغاهٌش ... ،هذض
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اًعىامٍ املؤسغج عىل االنذتاه
اًعىامٍ اًساعجٌح :

 -1شضج املشًن  :املشًن اًلىي (اًٌىن – عؼغ  ،صىخ  ،طىء ..أًش ) ننذته أرسع
– 2املشًن اًجضًض  :االخضاز و مشًناخ اًدضًشح واًال ػتٌعٍ ً..ف انذتاه أرسع ..
• عىل املضعؽ ػغح أمشٌح خضًشح و جظاةح !!
ِؤكازةكاٌى كازيطةز لةضةز بةئاطايى
(أ) ِؤكازة دةزةكييةكاُ:
 - 1توٌدى وزووذيٍَةزةكة  :وزووذيٍَةز..بةِيَص (زةٌط ،بؤُ ،دةٌط ،زووٌاكى ،جوولَة) شووتس بةئاطادةبني
 - 2تاشةو ٌويَيى وزووذيٍَةزةكة :زووداوو شتء وزووذيٍَةزاٌةى تاشةو ٌوآء ٌائاضايى ...ضةزٌج زاكيَصَ...
• شؤز طسٌطة واوؤضتا بةزدةواً شيَواشو منووٌةى ٌوآء ضةزٌج زاكيَض بّيٍَآ ..
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اًعىامٍ املؤسغج عىل االنذتاه اًعىامٍ اًساعجٌح :

 – 3دؼًٌن –خغهح املشًن  :املشًن املذدغن أهرث ًفذا ًالنذتاه من اًجامض ( أطىاء
االعالناخ  ،صىخ املضعؽ  ..اعدفاع و إنسفاض اًذىن ) ..
 -4دوغاع املشًن  :املشًناخ و االخضز اًذٍ دذوغع ..أهرث أنذتاها ًضي االنؿان ..
درصر مغج واخضج ػاًتا اًنجضج  ...أنذتاه أكٍ ..
( أطىاء االعالناخ  ،صىخ املضعؽ  ..اعدفاع و إنسفاض اًذىن ) ..

ِؤكازةكاٌى كازيطةز لةضةز بةئاطايى(أ) ِؤكازة دةزةكييةكاُ:
 - 3طؤزِاٌى وزووذيٍَةزةكة :وزووذيٍَةزة طؤزِاوو جووالَوةكاُ شؤزتس ضةزجنت زادةكيَصيت وةك ٌةجوالَو ...طمَؤثى دوكاُء
ضيَصتخاٌةكاُ  ...طؤزِاٌكازى لة (إيقاع) قطةكاٌي واوؤضتا ..بةزشو ٌصًء تؤٌى جؤزاو جؤز قطة دةكات ،ضةزٌج
زادةكيَصيَت..
 - 4دووبازة بووٌةوةى وزووذيٍَةز :
زووداوو وزووذيٍَةزاٌةى كة دووبازة دةبٍةوة شياتس وسؤظ بةئاطاو وزيا دةبني..
يةك جاز ِاواز بكة ء داواى يازوةتىء فسياكةوتَ بكة ..بةئاطايي كةورت ..
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اًعىامٍ املؤسغج عىل االنذتاه

اًعىامٍ اًضازٌٌح :
 -1اًغػتاخ و اًلٌم واًدث  :أػنٌح مدضصج (طهغًاخ ،االالَ ،فغح ،هم عجع ) ..
– 2اًداًح اًنفؿٌح واًجؿمٌح  :اًلٌم  ،اًجىع و اًعؼش ( أنذتاه أكٍ ) ..
–3صافعٌح اًفغص  :صافع كىي  (...أنذتاه اكىي ) ..
 – 4زصائص اًشسصٌح  :اًشسص املنفذذ و االجذامعٍ االهرث كضعج عىل االنذتاه..

ِؤكازةكاٌى كازيطةز لةضةز بةئاطايى
ب ِ -ؤكازة ٌاوخؤييةكاُ:

 -1حةشو ئازةشوو و بةِاكاُ :طؤزاٌيكى ديازيكساو ( يادةوةزى  ،ئاشاز و خؤشى ..زوشِاي زوشَ )..
 - 2بازى دةزووٌىء جةضتةيى :دلَةزِاوكىَ  ،بسضيةتى و تيٍويةتى ( كةورت بة ئاطايي ) ...
 -3ثالٍَةزى تاك  :ثالٍَةزى بةِيَص ..بةِيصى بة ئاطايي ..
 - 4خةضمَةتةكاٌى كةضايةتى  :كةضى كساوةو كؤوةآليةتى شياتس تواٌاى بةئاطايى ِةية ..
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اًعىامٍ املؤسغج عىل دشذٌر االنذتاه ( اًذسٌٍ – صاًؼح )
 -1اًعىامٍ اًجؿمٌح  :اًذعث و االعق و اطؼغاب االهٍ و اًؼضص ....اًش
– 2اًداًح اًنفؿٌح  :اًلٌم  ،اًجىع و اًعؼش ( أنذتاه أكٍ ) ..

ِؤكازةكاٌى كازيطةز لةضةز ثةزت بووٌى بةئاطايى ( خةياهَ و دالَػة ) :

ِ -1ؤكازة جةضتةييةكاُِ :يالكىء خةوشزاُ و تيَكضووٌى كاتى خوازدُء تيَكضووٌى طالٌدةكاُ
ِ ......تد
ِ - 2ؤكازة دةزووٌييةكاُ  :حةش ٌةكسدُ لة خويٍَدُ ...ضاالكى تس (لة خةيالَدا تيَسياُ دةكات) ..
ِةضت بة كةوى ء بسِواي بة خؤي ٌيية ...بةزدةواً لة دالَػة و خةيالَدا ولة واقيع زِا دةكات ياُ
ِةضت بة طوٌاة دةكاتء خؤي بة شؤزليَكساو دةشاٌيَ) ..
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اًعىامٍ املؤسغج عىل دشذٌر االنذتاه ( اًذسٌٍ – صاًؼح )
 –3اًعىامٍ االجذامعٌح واالكذصاصًح  :املشاهٍ و اًرصاعاخ ػًن مندٌح ...
املشاهٍ املؿذمغج مع االرسج واًتٌر و االفالؽ و مشاهٍ االكذصاصًح  ،و
مشاهٍ االفرتاق االجذامعٍ و أطؼغاةاخ االرسًح ..
 – 4اًعىامٍ املاصًح  :اًظٌمح و عضَ اًظىء  ..اًربوصج و اًدغاعج أهرب من اًدض
املناؾث  ..االصىاخ و اًرصازاخ ...اًش

ِؤكازةكاٌى كازيطةز لةضةز ثةزت بووٌى بةئاطايى ( خةياهَ و دالَػة ) :
ِ -3ؤكازة كؤوةآليةتييةكاُ  :طريوطسفت ء ومىالٌيَى ضازةضةز ٌةكساو ..كيَصةى بةزدةواً لةطةأل دايكء

باوك ..ئيفالضىء طسفتى ئابووزى ..كيَصةو ليَك تساشاُء تيَك ضووٌى شرياشةى خيَصاُ..
ِ - 4ؤكازة فيصيقيةكاُ  :تازيكى ياُ ٌةبووٌى زووٌاكى  ..طةزواو ضةزواى ...شياد لة ثيَويطت...
دةٌطة دةٌطء ِاتء ِاواز...
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االصعان Perception
•
•
•
•
•

عمٌٌح اًذعغف وددٌٌٍ و دفؿًن املشًناخ – املنتهاخ ..
هعمٌٌح معغفٌح ًأيت ةعض ( االخؿاؽ و االنذتاه ) ....
ؾامع ةعع االصىاخ ( مشًناخ ) ..ماهظا اًصىخ ؟؟
إزذٌاع صىخ ( مشًن ) ..دفؿًن و ددٌٌٍ اًصىخ ( االصعان ) ...
وطذ اًعالكح ةني ( االخؿاؽ و االنذتاه و االصعان ) مبسؼؽ و هذاةح !!؟

•
• دزك ثيَكسدُ







ثسؤضةي زووُ كسدٌةوة و ٌاضيٍةوة و ليَك داٌةوةى وزووذيٍَةزةكاُ ...
وةك قؤٌاغي وةعسيفي ...لةدواى ِ ..ةضت كسدُ و بةئاطايي  ..دةبىَ ..
بيطتٍى ضةٌد دةٌطيَك (...ووزوذيٍَةزيَك ) .....دةٌطى ضى بوو ؟
ِةلَبرازدٌى ( ووزوذيٍَةزيَك ) – دةٌطيَك  ...ليَكداٌةوة و شيكسدٌةوةى دةٌطةكة ( واتة _ ئيدزاك ) ..
ثةيوةٌدى ٌيواُ ( ِةضت كسدُ و بة ئاطايي و ئيدزاك ) بة ِيَمكازى و ٌووضني زِووُ بكةزةوة ؟
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(اًعالكح ةني االخؿاؽ و االنذتاه و االصعان )

االخؿاؽ
•
•
•
•
•

االنذتاه

االصعان

اًعالكح اًلىًح ةٌنهم
 3عمٌٌح معغفٌح ( مغدتؼح مع اًتعع  ...و ًٌؿر منفصٌح –ػًن مهم ) ..
أوال  ....االخؿاؽ ( ًنلٍ )
سانٌا  ....االنذتاه ( ًنلٍ – االنذلاء )
ساًشا ...االصعان ( ًدٌٍ و ًفرس ) . ....و...اًىصىي اىل اًظاهغج ...
16
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ثةيوةٌدى ٌيَواُ ِةضت كسدُ و بةئاطايي و دزككسدُ
(العالقة بني االحساس و االنتباه و االدراك )
بةئاطايى

• ِةضت كسدُ
•
• ثةيوةٌدي بةِيَص لة ٌيَواُ ئةً 3ثسؤضة عةقمَييةدا ..
• ِيض يةكيَكياُ بةبآ ئةواٌى تس طسٌطىء زؤلَى خؤى ٌيية..
• يةكةجماز ( ِةضت كسدُ – طواضتٍةوة ) ..
• دووةجماز ( بةئاطايي – فمتةز كسدٌى طسٌط و ٌا طسٌط ) ..
• ضيَيةجماز ( دزككسدُ – ليَكداٌةوة و شيكسدٌةوة – ٌازدُ بؤ ويىؤزى ) ..
17
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أوال  :ةٌئح اًفغص :

عنارص االصعان

• الوي مغج (ماهظا..مىةاًٍ؟ هٌف ًعمٍ؟) ندـ ةها ..ومل نضعهها  ..املشًناخ
ًجث ان دوىن يف ةٌئذى ...

سانٌا  :اًدىاؽ :

• ًجث ان ًوىن اًدىاؽ ؾٌٌمح  ،األعمى ال ًدـ ةاًنىع ( الأصعان ) ..

زةطةشةكاٌى دزك ثيَكسدُ

 - 1ذيٍطةى تاك :
• يةكةً جاز وؤباين  ...ئةوة ضى ية ؟ ضؤٌة ؟ با ِةضتى ثىَ بكةيت ...بةالًَ دزككى ثىَ ٌاكسى ( ٌاشاٌسى َ
) ..كةواتة ..دةبىَ ...وزوذيٍَةزةكاُ لة ذيٍطةكةتدا بَ ...
ِ -2ةضتةوةزةكاُ :
•دةبيَ ِةووو ِةضتةوةزةكاٌى تاك تةواوو بآ كةًء كوزتى بيَت  ....كويَس ٌ..اتواٌيَ ِةضت بة زووٌاكي بكات
..ال ئيدزاك ...
18
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ساًشا  :االعصاب :

عنارص االصعان

• يف خاي وجىص املشًناخ و ؾالمح اًدىاؽ  ،وزٌٍ يف االعصاب ( ال إصعان ) ،
مشٍ اًجٌؼح اًضماػٌح  ،عضَ وصىي ادأسًناخ اىل االماهن اًساصح  ،أو اًذسضًغ
..عضَ االخؿاؽ ةاًعامل اًساعجٍ و اًضازيل .

عاةعا :اًذدٌٌٍ و اًفهم :

• ًجث ان ًوىن اًسالًا اًضماػٌح ؾٌٌمح  ،فلضان اًظاهغج ( صامئٌح – مؤكذح ) عضَ
إصعان  ،إصاةح و دٌف اًسالًا اًضماػٌح ...
زةطةشةكاٌى دزك ثيَكسدُ
 -3دةوازةكاُ :
ئةطةز وزوذيٍَةز وِةضتةوةزةكاُ تةواو بَ ،بةآلً كةووكوزتى لة دةوازةكاُ ِةبىَ (ئيدزاك زووٌادات ) جةلَتةى
دةوازى ٌ ،ة طةيصتٍى كازيطةزى بؤ شويٍَى تايبةتى ،بةٌجء بآ ِؤشي ( ِةضت ٌاكات ) بة جيّاٌى دةزةوةو ٌاوةوة..
 -4ليَكداٌةوةو تيَطةيصنت :
 دةبيَت تاك خاٌةكاٌى ويَصكى  ..بآ كةًء كوزتى بَ  ...لةبريضووٌةوةى ِةويصةيي – كاتى ...دزككٍةكسدُ ...
 بةزكةوتَ و تيَكضووُ و لةٌاو ضووٌى خاٌةى ويَصك ...ال ئيدزاك !!
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متاصيء دنظٌم االصعان
 – 1اًذشاةه : Similarity
املشًناخ املذشاةه ( اًشوٍ و اًٌىن ...اًش ) إصعان أرسع ...
O O O O
O O O O
O O O O

O O
O O
O O

هٌف دغاه ..أفلٍ أَ عمىصي !؟ وملاطا !؟

ثساٌطجيةكاٌى زيَكخطتٍى دزك ثيَكسدُ

 -1ضووُ يةكى :
وزوذيٍَةزةكاٌى ( يةك شيَوة ،و زِةٌطِ ،تد) شووتس دزك دةكسيََ ...
•ياُ بة ئاضؤيى (أفقي) دةيبيٍيَت ؟
شيَوةكة بة ضتووٌى (عىودي) دةبيين ؟
20
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 – 2التقازب
اًعنارص و االشٌاء املذلاعةح من اًتعع ..اصعان أرسع ( دترص أرسع )
اًشوٍ ( أ ) ًفغض هعمىصي  ...واًشوٍ ( ب ) ًفغض نفؿه هأفلٍ
Proximity

:

متاصيء دنظٌم االصعان

أ

ب

ثساٌطجيةكاٌى زيَكخطتٍى دزك ثيَكسدُ

-2

•

ٌصيكى :

زةطةشو ثازضةى ٌصيك لةيةك ...شووتس دةبيٍسيََ ..ضةيسكة شيَوةى (أ) ضتووٌى (عىودي) خؤى دةضةثيٍَيَت
شيَوةى (ب) ئاضؤيى (أفقي) خؤى دةضةثيٍَيَت ء دةيبيٍني...
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متاصيء دنظٌم االصعان

– 3األؾذمغاعًح :Continuity
اًعنارص و اًسؼىغ و اًدغهاخ و املندنٌاخ اًذٍ دؿذمغ ةأدجاه ساةرً..جمعها
اصعان واًذترص

ثساٌطجيةكاٌى زيَكخطتٍى دزك ثيَكسدُ
 - 3بةزدةواوى :
• زةطةشو ِيَألء جوولَةو ضةواواٌةى كة بةيةك ئازاضتةى ٌةطؤزِ بةزدةواً دةبَ ،ثسؤضيطى ئيدزاك و بيٍني حةشدةكات
لةطةأل يةكرتيدا كؤياُ بكاتةوة
22
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متاصيء دنظٌم االصعان

– 4اًؼٌم :Closure
االشواي و اًصىع املغئٌح ( اًناكصح ) اًضماغ ًضعهها ةاًوامٍ (صون نلص )

ثساٌطجيةكاٌى زيَكخطتٍى دزك ثيَكسدُ
 - 4صازؿنت :
•ويٍَةو شيَوة بيٍساو (ٌووقطتاٌي تيَداية) ويَصك لة (دزك ثيَكسدُ ) ...دزشو كةًء كوزتى ثسِ دةكاتةوة..
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متاصيء دنظٌم االصعان

– 5اًشمىي :
االشواي و املدذىًاخ اًذٍ معٌىمادها وعنارصها وظاهغج ً ،فغض نفؿه
ةصىعج ارسع عىل اًعمٌٌاخ اًعلٌٌح وندؿها  ،و اًذٍ معٌىمادها ػًن واطدح
 ..ةصىعج اةؼأ..
هٍ دغي املشٌشاخ يف اًشوٍ !!

ثساٌطجيةكاٌى زيَكخطتٍى دزك ثيَكسدُ
 - 5طصتىء ضةزتاضةزى :شيَوةو ثيَكّاتةى ..زةطةشو شاٌيازييةكاٌى ديازة ...شووتس خؤى بةضةز ثسؤضيطى شاٌييٍدا
دةضةثيٍَآء ِةضتى ثآ دةكسيَت  ....شيَوةو ثيَكّاتةى  ....زةطةشو شاٌيازييةكاٌى كةورت ديازُ...دزةٌطرت ..
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