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 جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب

 ٤٤١٢٠٢٢٢٦-سُعاد جبر المطيري 
 تصل( ١٠١مدخل إلى االتصال المرئي )

     ٢تكليف  -( ٦٤٦٧٦شعبة )

 

 

 
 

 أثر المحتوى المرئي والمسموع على طبيعة حياتك وذاتك؟ كيف

 المرئية الصور من الكثير ذهني إلى يتبادر كهذا، سؤال على باإلجابة أشرع حين

 النقص يحمل قد جوابي أن فأشعر سمعتها، قد التي والعبارات ،شاهدتها قد التي

 أمر، المسموع للمحتوى ستماعواال ،المرئي المحتوى فمشاهدة الشمول، وعدم

 اآلثار لترسب نظرا   ،الصعوبة غاية في أمر لألثر فحصري الصغر، منذ عليه نشئت  

 .أشعر أن دون وشكلتني معي عاشت قد التي

 إتاحة على قدرتها كان لي، بالنسبة المرئية المحتويات ميز الذي األمر وبرأيي

 بك تتنقل عنك، تعادهااب رغم منك تقترب عوالم موازية، لعوالم للهروب الفرصة

 بها، شعرت لكنك تعشها لم التي الحكايات من الكثير لك ت صور ،المدن أسوار بين

 قادرة بذلك فتكون آالمك، وكأنها آالمه تذبلك وقد تعرفه ال إنسان شجن تبكي فقد

 الوفاق فتحقق والمعتقدات، نتماءاتاال ختالفا يعرقلها ال إنسانية رابطة خلق على

 جعلت فقد المحتويات، هذه من والجوهر األصل يمثل الذي األمر ،اآلخرين بين

 بها أحظى أكن لم ومرونة بتفهم أحظى جعلتني كما باآلخرين، شعورا   أكثر  مني

 .المجتمعات بين الفكري والتباينختالفات اال على التعرف لي أتاحتف قبل، من

 من الكثير صورت فقد فقط، عاطفتي إشباع على المرئية المحتويات تقتصر ولم

 لنقل أداة بدورها وكانت واإلنسانية، الطبيعية العلوم بسائر متزجتا التي األعمال

 واكتسابها. المعرفة

 على المسموعة الوسائل بقدرة اإلشادة يتعين المسموعة المحتويات عن الحديث وفي

 دون فاالستماع ،الجمل تشكيلو الكلمات انتقاء خالل من مرئي عالم ختالقا

، لدي الخيالية القدرة وينمي الصور خلق في االرتجال نحو بي يفضي قد المشاهدة

 ، كماكما تشعرني باالرتواء من خالل استماعي للتنوع اللفظي في بعض برامجها

 .تعزيز المهارات المتعلقة باإللقاء والمناقشة تساهم في

 إال هو ما والمسموع المرئي فالمحتوى نفسه، الفرد إلى األمر ينتهي النهاية في

 عنه تنتج قد الذي األثر فتفحص محتواها، فهم في وتمعن دراية إلى حتاجن وسيلة

 شرطى تتحر المحتويات هذه س جميعلي ألن األهمية، غاية في أمر المحتويات هذه

  .به ويسمح األثر هذا يخلق من هو فالفرد طرحها، في والصدق الموضوعية


