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 دفتش داًطکذُ علَم تشثیتی ٍ سٍاى ضٌبسی مجری طرح:

 

 ّیچکبک سبیکَ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ          کتبة ٍ کتبثخَاًی             قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

طجَیبى جْبدداًطگبّی ٍ جزة عضَ   طکذُ علَم تشثیتی ثب سبصهبى دًا طجَیبى دًا  آضٌبیی دًا

طٌ طجَیبى ثب هسبیل ٍ هجبحث هشثَط ثِ سًٍا طکذُ قشاس هیگیشدآضٌبیی دًا  بسی دس حَصُ سیٌوب، کِ دس صهشُ ًیبصّبی اسبسی داًطجَیبى ایي دًا
 

 : خالصه طرح

اثعبد هختلف خَد اص  یثشا یٍ اصَل سٍاى ضٌبس یبتاص ًظش یٌوبکِ س یضاىهتقبثل است. ثِ ّوبى ه یساثطِ ا یٍ سٍاى ضٌبس یٌوبس ساثطِ

ٍ دس  یسٌذًُبخَدگبُ ًَ یلدس جْت تحل یٌوباص س یضً یکٌذ سٍاى ضٌبس یٍ.... استفبدُ ه یکبسگشداً یگشداًی،ثبص یسی،ًَ یلوٌبهِجولِ ف

ٍ  یٌوبصٌعت س  یبىهَجَد ه یًَذثشد. ثب تَجِ ثِ پ یثْشُ ه یصگًَبگَى دس قبلت ًوب یاختالالت ٍ حبالت سٍاً ییثبصًوب ٍ یجْت ثشسس

 ینثشآى ضذ یٍ سٍاًطٌبس یتیداًطکذُ علَم تشث یيکش هٌتقذاًِ دس هخبطجتف یجبدکشدى اطالعبت ٍ ا ی، دس جْت کبسثشدیعلن سٍاى ضٌبس

 محمد یدس خذهت آقب یپٌجشُ پطت یلن. الصم ثِ رکش است کِ پس اص پخص فکٌینثشگضاس  یچکبکاص ّ یلنثب پخص سِ ف یتب طشح

 : ثبضذ یضشح ه یيُ ثذدٍس یيا یّب یلنف ن ثَد.خَاّی یلنف یهحتَا یلجْت تحل )کبسضٌبس اسضذ سٍاًطٌبسی(، یبهشت

 1 )Psycho 

دس ایي فیلن  سٍاًطٌبسی جٌبیی است.ٍ  ضٍفشًیاسکیجٌَى ٍ سٍاى پشیطی، ٍی ٍ ثب هضوَى یکی اص ثشتشیي آثبس  (،1960)فیلن ثیوبس سٍاًی

علیشغن ایٌکِ ّیچکبک ثشای اٍلیي ثبس دس ضیَُ سٍایت گَیی خَد تغییشاتی پذیذ هی آٍسد، یعٌی دس ًیوِ ّبی فیلن ضخصیت صى سا 

 .چیبى سا جلت کٌذ ًبثَد هی کٌذ ٍ ضخصیت دیگشی سا جبیگضیي اٍ هی کٌذبتَاًستِ تَجِ توبض

2)  Vertigo 

ختالل تشس هشضی ) فَثیب(، عقذُ ثب هضوَى ا کِ یکی اص دٍ یب سِ فیلن ثضسگ کبسًبهِ ّیچکبک هی ثبضذ( 1958) فیلن سشگیجِ

ست کِ هستقیوبً پس صهیٌِ ّبیی سا کِ اٍی آثبس ثی ًظیش ثی اقشاس یکی اص  است ٍ ضٍفشًیاسکیهسخ ضخصیت، اختالالت اضطشاثی،  ادیپ،

کٌٌذ ثِ هخبطت ًطبى هی دّذ. ایي فیلن ثِ ضخصیت خَد آلفشد ّیچکبک ثشهیگشدد ٍ ثِ ًَعی ثبصتبة ضیَُ  ٌّشش سا کٌتشل هی

 .دى یک صى هی ثبضذسفتبسی ٍی دس ثشاثش یک صى ٍ تشس ٍ تالش اٍ ثشای ثِ کٌتشل دس آٍس

3 )Rear Window 

سا اص  یلنف یياص هٌتقذاى ا ت. ثسیبسیاس یچکبکّ یٍ دلْشُ آٍس ثِ کبسگشداً ییدس طاًش هعوب یٌوبییس فیلوی "1954 یپٌجشُ عقج" یلنف

 یاص سٍاً یٌوبس تبسیخ شتشث یلنف 250دس فْشست  یلنف ایي. داًٌذ یه یٌوبس یخآٍس تبس دلْشُ ّبی یلنف یيٍ ثْتش یچکبکّ ّبی یلنف یيثْتش

 .ضَد یضٌبختِ ه یچکبکآلفشد ّ یلنف یيّن ثشتش است ٍ ثِ عٌَاى ثشتش

 .اداهِ خَاّذ داضت یبىٍ دس صَست استقجبل داًطجَ یشدگ یاًجبم ه یلنپخص ف یثشًبهِ کِ ثِ هٌظَس آغبص سلسلِ ًطست ّب ایي
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