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تعددالصحادد من للددالتنددالصحلثقاددم لصحى منتدد لصحقددكلت ددقثاعلل ددقثن م ل   دد ل ددال

 دالصطادمالصح ادرشل،لوصحقكلالل ل دالأد شللد نللدالصللد مهلنادنثملصحرسمح لصحثات 

حاد لخردرشلصحل دروة لاسدمح لتمدبلأام دللصحناد لصحثادت ل.لوحدذحالنثدكلصحذشلتادم لنتد 

دخأد لداصسدم لن داللوحدذحا.لحلثدق لصحاد  كصلتنعللدواص لك ترص لندكل لنتد لتن دكأار  ل

إحددكللحنادد ت  صحعثمصددرلصح ثمةتدد لصطرددرصالصحادد  كللثددذلنقددر لا  ندد ل نددكلتاددثت ل

صنت لوهكلصحعثمصرلصحقكلتلىنلصحنا لصحثات لحناد ت  لاصحلدقالصحعثمصرلصحقت  غرل   تا،

وكدد الصحادد الأأدد نلخسمسددكا،لوصحعثمصددرلصحارصنت تدد لوصحقددكلتلىددنلصحنادد لصح اددر  ل

ل.اصحا الوصحرس الوصلح صنلوصح  صصنلوصح تمضا

ألدملند لوتعرعلصحنا لصح ار  لأ  ثملخيلوستطل  لنلأعا الإتامحتتالخولخكىرل

صللدد مهلصح تم تدد لا،لMapsصحخددرصةطلاا،لSignsصحع لددم لالا،Imagesذحددالصحادد الا

ت لدددنلهدددذللصح سدددمةطلل.اDrawings،لوصحرسددد الااSymbolsصحرلددد  لا،لاChartsا

لعم كلل اد لودالال للخقن  ،لوتخاالخهاصعلإتامحت للقث   ،لوت  قلهاعلصطتادمهل

صحنادد لل.لوإذصلكم دد صح اددرشلأددتالصح أددرلأعمددثبلصحدد عب،لوأددتالصح أددرلوص ال لخ مددم ل

كلحثدمللدالصلهلتد للدمل  درالصسدقخاصلثملندكلخ نددصح ادر  لوصحقادلتبلصح ادر  لوصح ثد نل

قدالأداخ لوت غند لندكلصسدقخاصالهدذصلصحق   قلوصط د ن،لند نل ند الخردرشلحمالتثملنكل

ل.1صحثلطللالصحنا لو نكلاخسثمل ن الصطدصا 

حنلاقلد للوون م لحثذصلصحلثطقلن نلكنلهاعللرة ل ا حلوحا لنكل ظمالصحرؤ  

الوصحذشل  لنلدصرن لصحعا داللدالصحلعدم كلصحلرةتد ،لهدذللصحلعدم كلVisual Grammerا

ت حالون م لح مح لوظروعلصحلاقل لوصحلقعملنتالاصحلقن تاالل لصالتامهلصح ارش.لوحدذحال

أ داالأ دتطلخولك تدرلل-ن قكلصحع لم لصحل حا ل محلتدم لقدالت لدنللعدم كللرةتد للخقن د ل

 لصحلخقن  ،لخولألعثكلآررلن نلح نللاقل ل ظمل لصحلرة .لندملنرصدلأتالصحلاقلعمل–جاص ل

  ما ل الكمةثم لإجقلم ت لوتعالر رصتثبلصح ار  لجزةلهماللدالت د  ثثبلصطجقلدم كل

وتثأئقثبلصطجقلم ت ،لوهبل علاونلإحكلتثظتبللدمل رو د لندكل ظدمالحد للعثدكل لىدنلنتلدمل

 .2أعالخسمسم لحنثظمالصحلرة لحنلاقل 

                                                           
لصحلااسلصحل م الأ  بلصحا من لكنت لصط  الجملع لصح مهر * 

لجملع لصح مهر ل–صحا من لأ نت لصط  الصلسقمذلأ  بل** 

لجملع لصح مهر ل–صحا من لأ نت لصط  الصلسقمذلأ  بل*** 
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صحنادد لصح اددر  لحددثلطلآرددرللددالصحقن ددك،لذحددالصحددذشلتنعددللنتدد لحمسدد لوت قددمال

ا.لVisual Perceptionصطأامالصحاوالصحل  اش،لوه للمل  دلكلأدمحقن  لصح ادرشلا

لدددالصحلدددار  لصح  دددت لحمندددرصدلهدددكللدددار  لل%90و أدددترلخدللصحاددد ا لخحددد لخنل

  نلدصةلم لند لحمحد لصحقكلتل-أار  ،لونثبلا تع لهذللصحلار  ل  اخلأمحعلنت لصطداصكت ل

وتثقثددكلأق دد  ال ددادللددالصحادد الأعددالخنلتددقبللعمحاقثددملل- أددمالوأ دد ل ددالصحلعثددك

وصحقث ددتقلأتثثددملوأددتالتنددالصحادد الصحل جدد د لنددكلاؤوسددثملحقق دد نلحددا ثملنددكلصحثثم دد للددمل

.لو قلتزلصحقن كلصح ارشلأ   ل دمد للدمل  داخللدالصطداصكلصح ندكل3  لكلأمحخ ر لصح ار  

خولصحعلدنلصحلدااكل دبل قاد لإحدد لصلجدزصةلحتعد دلأعداهملإحدكلصح دنلصحددذشلحنلىتدرلصح ادرشل

ل.4   نلك  لجا اص لحتسله لصحذشلأاخ لأ لهذللصحعلنت 

و ددرشلصح ىتددرونلخ ثددمل عددترلص نل اددرل  مندد لصحادد ا ،لوهددكللرحندد ل  منتدد ل

ظ لد لأأر  لتاتر للعثملل م تسلصحى من لكنثملإاسمال لوصسق  مال لونثلم لوت و   ،لنثدكللث

لق ملنددد للدددالصحرلددد  لوصللددد مهلوصحع قدددم لوصحلمدددملتالوصحقأددد ت  لوصحلعن لدددم ل

صحلثظلدد لوصحقددكلت لددنلر ددرص لواصددتالصحأددع للصح مددماشلوصحقددما خكل  ددرلصحزلددمنل

ل.5وصحل من

واغددبلخنلصطأاددمالهدد لحمسدد لوه دد لحن أددر،لندد نلصل ددتال ل ددالخنلاللتددرشل

هد لخلدرلل-واؤ قثملحنعمحبلخجل ل–وتن تثمللصللتمةلأث سللصحطر   ،لنطرقثملحنثظرلحملتمة

ت  ل لصحم صأطلصحى منت لكنت ،لوتظنلأت ح جت لصطأامالغترلقمدا ل نكلخنلت ضدحلحثدمل

.لوحذحالنعمد للمل ق  بلن ل لنتد لصحقن د لصح ادرشل6ار   لتن تثملوت  تر ملحنعمحبلأار م ل

للمل  لكلأمحى من لصح ار  .

ل

 فهوم.الثقافة البصرية... دراسة فى الم

ه لل ثد ال ق د نللداللادطن تا،لصلوهلهد للVisual Cultureصحى من لصح ار  ل

Visualلوصحلادددطنحلهثدددمل  قدددرضلخ ثدددمل ثدددقبلأأددد نلخسمسددد لوجددد هرشلأمحلثقادددم ل،

صح ار  لوصحقكل مد للملتقمدلالخكد صدلخردرشلغتدرلصح ادر  ،لوتنلدسلخ ظلد لصح دمسل

خ ثدمل ثدقبلألدملهد لخأعداللداللو  قدرضلCultureغترلصحرؤ  .لخلملصحلادطنحلصحىدم  لنثد 

صحلثقاددم ل   ددثم،لو  اددالهثددملصحظددروعلصحلاقلعتدد للصحقددكلتثأدد لر حثددملتنددالصحلثقاددم ل

ل.7صح ار  للملن لإ قمجثملوت   عثملوصسقخاصلثم

وقددالدخللصح ددمحى نل نددكلتعر دد لصحى مندد لصح اددر  لأ ىتددم للددالردد هلصحق رقدد لأتثثددملل

وصحى مندد لصح اددر  للVisual Studiesنتدد لوأددتالصحااصسددم لصحى منتدد ،لنمحااصسددم لصحى م

Visual Cultureلوصحى مندد ل8هلددمل نددكلصحقدد صحكللاددمهلحنااصسددم لوهدداعلحنااصسددم ل.

صح ادر  لخ مدم للاددمهلأ ىدكل علددنل ندكلإ ادمدل ظر دد للاقلعتد لحنرؤ دد  لو ركدزل نددكل

لخسئن للىن:ل

 لملصحذشل قبلصثع لذصلل صص م للرةت ؟ 

 لال رشللمذص؟ 
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 كت لتقبلصحرؤ  ؟ 

خنلصحى مندد لصح اددر  لهدد للاددمهللددالصحااصسددم ل قأدد نل Paul Duncumشلو ددر

و قأعللأتالصحعا اللالصحقخاام ،لو نكلاخسدثمل ندبلصالجقلدمو،لو دقبلداصسدق لون دم ل

لحنعا اللالصحلاصرنلصحثظر  .لهذصلصحلامهل ركزلأمحااصس ل نكللامحتاللا اشلصح رل:

 صلوهله لصحقركتزل نكلارقلصحرؤ  لways of seeing خولVisuality. 

 وصحىم  له لتنالصح ن  لصح صسع للالصحلثقام لصح ار  لArtifactsصحقكلت د لل

 .9رن ثملصحلؤس م لصح ثت لأأ نلخسمسك

و خق ددرلهددذصلصحلاددمهلصح  ىددكلنعددنلصحرؤ دد لكثقددمالحنع قدد لأددتالصحادد الصحخماجتدد ل

ل.10اصلهاصعالوأتالصال ق مدص لصحاصرنت 

وصحااسم لصطجقلم ت ،لنمحل ضد  م لصحلقلىند للهذصلصح عنللا الصطات مالأمحلاقل 

ندكلدوالصحل مكددم لصح اددر  ،لوللماسدم لصط قددمالوصحق حتددالصح ادرش،لصكق ددمللصحادد ا ل

صحلاقلعتد ،لوتدما الصطداصكلصح  دكلصح ادرشلوترص د ل  دما ل دالل ضد  م لص  ى دد ل

ل.11 ال نبلصطجقلمولوصحااصسم لصحى منت لوصحثثظر  لصحث ا  لنكلصح ث نلصح ار  

كلملخنلداصس لصحى من لصح ار  لتعثكلخنل   هلصح محد لكتد ل ل دالخنل دقبلل حظد ل

صحثاعللالر هلنعنلصحرؤ  ،لوا تع لصحع قد لأدتالصح م دنلاصحادم  لاصحرصةد الوصحثداعل

ل.12اصحلثقام لصح ار  ا

و  قرضلهذصلصحلامهلصح  ىكلخنلصحى من لصح ار  لتقأ نلون م لح جث ل ظدرلخنلإ قدمال

 ار  ل ق موشلل ل لنت لتن تثم،لن  هلملل تالأمح دتمقلصحدذشل ق دادلتما ختدم لصل لمهلصح

ولاقلعتم لوستمستم ،لوالل ل دالداصسدقثملألعدزهل دالكدنلتندالصحع صلدن.لكلدملخنلصال قدمال

صح ارشل مد للمل رت طلأمحعا اللالصلك صدلصح تلتمةت لوصحخامةصلصح  دت للىدنلصحناد ،ل

ل.13 نكلصحرؤ  لصحا  ،لصحل ست ك لواللتعقلالن ط

وقددال لصحااصسددم لصحعا دداللددالصحقعر  ددم لحنى مندد لصح اددر  لتدداوالحدد هلل دد ا ال

لخسمستتا،لصلوهل عرنثمللالر هلصحلثقام لصح ار  ،لوصحىم كل قثموحثملك سن للحتم .

 الثقافة البصرية كمنتج:

 ركددزلهددذصلصطتاددملل نددكلت ا ددالصحى مندد لصح اددر  لحلاقلدد للددمللددالردد هلصحلثقاددم ل

ر  لصحقكل  الثملخنرصدل،لوه لصطتادمللصلك درلندكللدملوادللدالتعر  دم .لن دالصدمالصح ا

لالصحلقعماعل نت لنكلصح  دنلصلكدمد لكلخنل  دقخااللادطنحلصحى مند لصح ادر  لحناالحد ل

 نددكلنثدد نلصحقادد  رلوصحث دد لوصحقاددلتبلوصحثثاسدد لصحلعلما دد ،لنثدد لإلددما لإحددكل طددمقل

صح ث نلصحقأد تنت لخولصح ثد نلصحالتند ،لوحد للحا  لخوس لح نللملكمنل ارنلضلالتعر  

خ ثملخاد ملخنل  سد لخكىدرلهدذصلصحثطدمقلنتل ثثدملخنل  قدرللخنلصحى مند لصح ادر  لتأدترلإحدكل

جلتدد لصددث علصحى مندد لصحقددكل أددلنللظثرهددملصح اددرشلسددل لنددكلوج دهددملخولصحاددرضل

ل.14لثثم



  العوامل المؤثرة فى تشكيل الثقافة البصرية

 514 2020 ديسمبر – يولية العشرون ددالع –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ت لخنلصحى مند لصح ادر  لأ  ثدملصلحداصبلصح ادر  لوصحقدكل  دقطلMirzeoeff عرعل

 رشلنتثملصحل قثنالصحلعن لم لوصحلعم كلوصحأع الأمح دعمد لل  درلوسدتطلخولت ث ح جتدمل

أار  ،لهذللصحق ث ح جتمله لخيلجثم لتبلتالتل لس صةلحنثظدرلإحتد لخولحقدا تبلصحرؤ د ل

 .15صحط تعت لأاةص للالصحن حم لصحز قت لوص قثمةصَلأمحقن ز  نلوصال قر  

لئلأارشلتبلإ قمجد لخولرن د لأ صسدط لصح أدر،للأ  ثملخشلBarnardأتثلمل عرنثمل

و  لنلسلم لوظت ت لوصتامحت لوجلمحت لخ مدم .لوأثدذصلصحقعر د لنثد ل أدترلإحد لخهلتد ل

صحدددذشل ل دددالترجلقددد لندددكلصحلؤس دددم لوصلهددداصعلوصحللماسدددم لوصح دددتبلل–صحلاقلددد ل

لدد لوصحقدكلت دادلكتدد ل دقبلإ قدمالوإ دمد لإ قددمالصحلاقلد لأادر م .لوحدادلقمةل-وصحلعق داص 

أا ص للصحى من لصح ار  للثثم:لصحل ض ،لصحلث  جم ،لصح خدمالوصح دترصلتا،لصح دتماص ،ل

صحعلما ،لتالتبلصح اصةق،لصط  ن،لصلن ا،لصلحعمل،لصحا  م لصحرةت ت لندكلصحل صقد ،ل

ل.16تالتبلصحا  لوصحلا  

خنللادددطنحلصحى منددد لصح ادددر  ل مدددبلكدددنلصحاددد الوصحلثقادددم للRobinو دددرشل

قبلإ قمجثدددملأ صسدددط لصح ثدددم تالخولصح دددرنتتا،لوصحقدددكلتع دددسللظدددمهرلصح ادددر  لصحقدددكل ددد

صح مددما لصحقددكل ل ددالخنلت دد نلخولاللت دد نلوصضدد  لنددكللثقاددم ل  منتدد لخرددرشللىددنل

صح  مةقلصحل ق أ .لوحذحالنااصسد لصحى مند لصح ادر  لحنل دت ت لصلوحدكللدى  لتعثدكلكدنللدمل

لىدنلل-لن لل لدحلصح تدم لصحت لتد لأ كللالصللتمةلصحقكلصثعثملصلنرصدلنكلتنالصح قر للم

أمطضدمن لإحدكلتندالصحلثقادم لصحقدكل ادث ثملندكلل-صحنل م لصحلزررن لوصحعل  لصحلعا تد 

 ندد الصحقاددلتبلأددمح ث نلصحالتندد للىددنلصحث دد لوصحرسددبلوصح  ت  ددمة.لكلددمل مددبلصحقعر دد ل

ماسدم لل محم لصح ثمةلاصحعلما الصحقكلتع سلخ لمالوقتبلصح تم لصحت لت لصح ار  ،لوصحلل

.لو ل دالصحثظدرلإحدكلصحى مند لصح ادر  للدالرد هلصحأد صهالصحل جد د لندكل17صحا ثت لخ مدم ل

ل.18صحلاقل للىنلصحرس الوصحن حم لوصحا الوصلن الوصحل ض لوصحز ثم 

نترشلخنلداصس لصحى من لصح ار  لتعثكلت جت لصل ظمالإحكلصلوضموللMartinخلمل

مست لنكللاقل للملوصحقدكل ل دالخنل دقبلر حثدملصحى منت لوصطققامد  لوصحق ث ح جت لوصح ت

ل.19ت ا بلصحلثقام لصح ار  لوت   عثملوصسقث كثملخ مم ل

خنللاطنحلصحى من لصح ار  ل   شلأتالج ص  د للداشلوصسدعم للسعدية محسنوترشل

لددالصللدد مهلصحقددكلتلقدداللددالصح ثدد نلصحالتندد لإحدد لصلندد الصح ددتثلمةت لصحأددع ت لوأددرصل ل

م ،لوكددذحالصح تم ددم لصح اددر  لصحل جدد د لنددكللاددمال لقددالالل لتددنلصحقن ز دد نلوصط   دد

صح عبلإحكلصحق  ترلنتثمل نكلخ ثمل  منت ،لو  االهثمللادمال لصحعند الصحط تعتد لوصح ثد نل

ل.20وصحطل

وصحقدكلتعلدنل ندكلصح  دمظل ندكلل–ل لدحلصحى مند لصح ادر  لإيماان مهاران وترصال

صح خددمالوصحث ددت لوخلددامهلصحخأددللنددكلصحعلددما لوصحقادد  رلصحادداصاشلول-ه  دد لصحأددع ل

وصحلعمدنلوصح نكلوصحخزعلوخدوص لصحز ث لوصحثعمهلوخغطت لصحدرخسلوصحزجدمالولثقادم ل

صلحامالوصحل أدسلوغترهدم.لهدذللصحلظدمهرلاغدبلأ دماقثملن  ثدملتدرت طلأد  نكلصح ثد نل
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صح اددر  لنددكلصحلاقلدد لو ددكلاخسددثملصح ددالصحقأدد تنك،لنددمحلثق لصحقأدد تن لهدد لص ع ددمسل

 .21لالر ح ل ل القرصة لسن كتم لإجقلم ت ل ا ا حنلاقل لو

لادددطنحلصحى منددد لصح ادددر  لح لدددما لإحدددكلصحلط   دددم للLlewellynوصسدددقخاال

وصحادد الوصحلثقاددم لصح اددر  لصحلرت طدد لأ  أددط لإ  ددم ت لل دداد لونقددرص لتما ختدد ل

ل.22ل اد 

 ومن خالل التعريفات السابقة يمكن مالحظة بعض النقاط:

 هاللرةت لنكلصحلاقل لت داخللدالخأ دطلصللدتمةلصحقدكل  دقخالثملصحى من لصح ار  لكأ ص

نكلحتمتثملصحت لت لالىنلصح دامدلوصحخدزعلوصحعلد  لصحلعا تد لوصحل أدسلووصجثدم ل

صحلثددم هلوصحل دد  لوار  دد لترتتددللل مت ثددملولثم حثددم...الوتثقثددكلأدد  نكلداجددم ل

 صحالتن .صح ث نلصح ار  لنكلصحلاقل لو نكلاخسثملصح الصحقأ تنكلوصح ث نل

 كددنللددالتنددالصحأدد صهالوصحلثقاددم لصح اددر  ل  لددنلنددكلاتمتدد لصحعا دداللددالصحلعددم كل

صلندكلصحقد  ترل ندكلصحل دقثنال وصحاالال لوصحلأم رلوصح ظمة لخ مدم لصحقدكلتنعدللدوا 

ودنع لحنقعملنلل لهذصلصحلثق لصح ارش،لس صةلتبلذحدالأااص د لوو دكلتدما،لخولأأد نل

    شلدونلقاالخولتخطتط.

 لدد الخنددرصدلصحلاقلدد لهددبلصلكىددرلت ا دداص لحنى مندد لصح اددر  للددالصوحئددالصحالثدد الو 

صحلقخااتالنكلصح ث نلصح ار  .لنلال محت لالأالخنل  لنلصحلثدق لنمةدا لحنل دقثنال

س صةلكم  للعن لدم لخولوظت د لخوللقعد لتثدق ل دال لنتد لصالسدقث ك.لولدال محتد ل

هددكلصحلاددااللل-ح ددردصحقددكل  ددقخالثملص–خرددرشل ظددنلصحلاقلدد لأل ردصتدد لصح اددر  ل

صلوهلوصلهدددبلحن ثدددمنلصحلقخادددصلإذصللدددملخاصدلت دددا بلخ لدددمهلأادددر  ل مج ددد لندددكل

 لاقلع .

 داصسدد لصحى مندد لصح اددر  لحلاقلدد للددمل لنتدد لحت دد لأمح  ددتط لل ثددملاللت قاددرل نددكل

داصس ل  صت لصحلؤس م لصح ثت لندكلصحلاقلد لاسدتثلملوداصلدملوح حدم لوندالتأد تنكل

تق غددنلنددكلت مصددتنلصح تددم لصحت لتدد لحمنددرصد،لنلددالكدد لو  دد ل..الوإ لددمل اددللخنل

 صحلااا ال ل الصتمغ لل لحلصحى من لصح ار  لحلاقل للم.

 داصسدد لصحى مندد لصح اددر  لكلثددق لاللتعثددكلتنددالصحأدد صهالصحلرةتدد لصحالمحتدد لصحقددكل ددقبل

دملتندالصحلثقادم لصح ظت تد لصحقدكل صسقث كثملح لمتثملصح ار  لن دط،لوإ لدملتأدلنلخ م 

ل-ثملآدصةلوظت  لخررشلغترللقعن  لأمحأ نلال نل  د ص لصحلثقادم لصحاذصةتد لالل  

صطردددرصالصحاددد  ك....الن دددنلتندددالل-خغن ددد لصح قدددلل-صحقادددلتبلصحخدددماجكلحن دددتما 

صحلثقام لوغترهملت االوظت  لتبلتانت ثملأ لم لأار  لت مهبلندكل امحثدم،لوحدذحال

 محت لوصح ظت ت .نمحى من لصح ار  لحلاقل للملتمبلكنللالصحلثقام لصحال
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ت االتعر  م لهذصلصطتامللصحى من لصح ار  لحتسلأ ص ثملل صهاللمد  لل جد د لل

لنكلصحلاقل لوإ لملأم ق ماهملار   لنكلصحق  ترلوصح تم لأتالخنرصدلكنللاقل لأل ردل.

نكلت مصتنلحتمتثدملصحت لتد ،لندكلوون م لحذحالصطتامللن نلصحى من لصح ار  لتظثرل

صح قدد لصحددذشلتقخددذلنتدد لخ مددم لخلدد مال للؤس ددت .لو ل ددالصح دد هلخ ثددملصحطددرقلصحل حددا ل

لاقلعتم لنكلصحق  ترلوصحأع الوصحقع ترل اللمل ظثدرل نتد لصحعدمحبللدالح حثدم.لخولأع دما ل

لخولإتادمللوصحدال"للشاكل مان أ ال الحيااة"خررشلن نلصحى من لصح ار  لهكلإتادمللوصحدال

ا،لهذصلصطتاملل قبلوضع للالق دنلDesign for Livingال"للتصميم من أ ل الحياة"

خشللال   للالصلندرصد،لن دنل  مند لتعطدكلخنرصدهدملصح داا ل ندكلت   داللظثدرلولد نل

ل.23صللتمةلوصلنرصدلوصحع قم لولمل قرتلل نتثمللالص التق  نلحا ثمل  لتم ل

ح اددر  لن  دد ل ل ددالصح دد هلخنلصحى مندد لوون ددم لحقعر دد لصحالعتدد لصحاوحتدد لحنى مندد لص

صح ار  لهكللال   للالصح  م دم لصح ادر  لصحقدكل  ق د ثملصط  دمنلأ صسدط لصحرؤ د ،ل

ونكل  سلصح ق للالر هلدل لوت ملنلأعبلصحخ رص لصح  ت لصلررش.لوتط  رلهدذلل

صح  م م ل عق درللدالخسمسدتم لصحدقعنبلصط  دم ك،لو ثدالمل  دابلهدذصلصحقطد  رلند نلصح دردل

صحلى  لأار م ل ل ث لتلتتزلوت  ترلصلحاصبلوصحعثمصرلوصحرل  لصح ار  لصحقدكل  مأنثدمل

ل.24  لتم لن لأتئق لس صةلكم  لا تعت لخوللالصث لصح أر

إحدكلتعر د لصحى مند لصح ادر  لأ  ثدملو دمةلحخ در للساعدية محسانوقالرناد لل

تدد لوإقنتلتدد .لصط  دمنل نددكللددرلصحعادد النددكلصحالمحتددم ،لوتث  ددبلهددذللصحخ ددر لإحددكل محل

وأل اصالسع لهذللصحخ ر ل   نلصحعطمةلصط  م كلوصحى من لصح ار  .لكلملخ ثملصحقط الندكل

صح ث نلوصلن مالوصحخامةصلصحذهثت لوصحللماس لصحعلنت لوصح ن كلصح تمتك لوهكلتعقلدال

ل.25 نكللملت  ال نت لصح تم لصطجقلم ت للال  تا لوقتبلون رلوسن ك

 اللدالتعر  دم لصحى مند لصح ادر  لتداوالجلتعثدملحد هلوقالخواد لصح محى لصحعا

  ققثددملأددمحلاقل ،لوخ ثددملل اددن لح ددنلصحق ددم   لولددار تثملصحقددكل  تمهددملصط  ددمن ل

وصحقكلتثق نلإحت ل  درلصلجتدمهللدالرد هلقثد ص للخقن د لخهلثدملصحقعندتبلوخ ظلد لصحقرأتد ل

بلقااتدد ل نددكلإداصكلوخ اوح جتدد لصحلاقعددم .لوصط  ددمنلهثددملل ق ددللدصةددبلحنقى تدد لأ  دد

صحلعن لم لوصحخ رص لر هلاحنق لصح تمتت .لوحذحالنمحى مند لصح ادر  لت دابللدالرد هل

صحق م   لصطجقلم ت ،لوصحقكلتقثكلأ لم لإجقلم ت لنر دا لتخدقصلأمحزلدمنلوصحل دمن،ل

ل.26ونكلصحثثم  لتا حلنالحقثظتبلصح ن كلصحالمحكلصحل ق ل

ت لصح ار  لتأدترلإحدكللالد ولصح دااص لنقرشلخنلصحى من لصح ثلنسرين عزتخلمل

وصحلثددماص لصحقددكل  ددقطت لصط  ددمنلخنل ثلتثددمللددالردد هلللماسددق لحنخ ددر لصح اددر  ل
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صحأملن لوصحقكلتق م نلل لصح  صسلصحلخقن  ،لكلملتعثدكلصت دمولاقعد لصطح دمسلصحالدمحكل

حى مند لوصح تبلوصح اا ل نكلنثبلصحلااكم لصح ادر  لصحلخقن د لندكلصح تئد لصحل تطد .لوتعدالص

ل.27صح ار  لنكل  لثملهذصلجزةص للالصحث ت لصحى منكلصحعمالح   من

أ  ثددملتنددالصحع قدد لأددتالصحلخددزونلصح اددرشلحن ددردلوأددتاللRichardو عرنثددمل

صح ثددددمةلصحلاقلعددددكلحن  ددددمةقلصحل جدددد د ،لخولأع ددددما لخرددددرشلن  ثددددملصحثت ددددنلصح اددددرشل

حلصح دددمأقلتعر ددد للدددا الصح دددرلللدددالصحلادددطن Mitchell.لوصسدددقخاال28حنلاقلعدددم 

،لوحذحال اد حلح دنللاقلد ل29حقعر  لصحى من لصح ار  لأ  ثملصح ثمةلصح ارشلحنلاقلعم 

لأثمؤللصح ارشلو  منق لصح ار  لصحقكلالأالوخنلتخقن ل اللاقلعم لخررش.

 ومن التعريفات السابقة يرصد الباحث عدداً من المالحظات:

 صحذصكر لصح ادر  لحمندرصد،للتأترلصحقعر  م لصحكللمل ل الت لتق لصحخ ر لصح ار  لخو

وصحقكلهكلل ان لحقاماللصح ردلل للاقلعد لأادر م ،لوصحقدكل دمد للدملتثقثدكلأعدادل

لالصحعمدص لوصحق مت  لصح ادر  .لوون دم لحدذحال قأد نلصتادملل دماللدالصحق مدت  ل

ل- ل الأمحط  لخنل خرالصح عبلرماجثمل قتا لتاماللأار  للادم ر لل–وصحعمدص 

  من لصح ار  لحذحالصحلاقل .تأ نلنتلملأعالصحى

 نعللصحقرصكبلصحرخسد ل  درلصحدزلالدواصلك تدرص لندكلت ا دالل لدحلصحى مند لصح ادر  ،ل 

وحدذحالنلددالغتدرلصحلق قدد لخنلتقاتدرل  مندد لصحلاقلعدم لأأدد نلسدر  لخول  ددرلنقددرص ل

 قاتر .لخولأع ما لخررشلن نلصحى من لصح ار  لحلاقل للملتلقال  رلخجتمهللقعاد .

 خنلصحى مندد لصح اددر  لهددكلر ددر لل ق دد  ل    ثددملصح ددردلجددرصةلصحقعددرضلل ل ددالصح دد ه

صحدداواشلحق مصددتنلول لددحلصح تددم لصح اددر  لنددكلأتئقدد لصحاصرنتدد لوصحخماجتدد ،لوصحقددكل

ت ادلأأ نلك ترل مدصت لصح ار  لنتلملأعا.لكلمل ل الصك مللصح دردلتندالصحى مند للدال

اصاسلوصحاملعدم لوصحلعدماضلر هلوسمةنلصحقعنتبلو  نلصحخ رص لصحلعقمد للىدنلصحلد

 صح ثت لوغترهم.

لو خنصلصح مح لإحكلإل م ت لتعر  لصحى من لصح ار  ل نكلصحث  لصحقمحك:

ماا اساتقر فاى الاةاكرة البصارية  فاراد الم،تمعاات  وماار  " الثقافة البصارية ىاى 

 تأثيراً فى تحديد المنت،ات البصرية إنتا اً واستهالكاً"

 نق ددم   لوصحع قددم لأددتال ثمصددرللاقلدد للددم،لنلددالنثددكلهثددمل قددمالخن ددكلواخسددكلح

 محت لهدكلل ادن لصحق دم   لصحقدكلحدا  لأدتالصلندرصدلوأتئدقثبلصح ادر  لصحط تعتد ل

وصط  ددم ت ،لولددال محتدد لخرددرشلهددكل قددمالحق ددم   لحددا  ل  ددرلنقددرص لا  ندد ل

ولرصحنل لثت للقث  د لوص قثد لأقاد اص لوسدلم لوت مدت  لو دمدص لأادر  ل

 ك تر. مأق لإحكلحال
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 صللدالخأ دطلصللدتمةلصحقدكل وهكلأار  ،لخشلخ ثملتقعملنلل لكنللدملهد لأادرشلأداة 

صلأ كىرهملتع تاص ،لن نللملت  ل نت لصحعتالصح أر  ل عاللار  لأادر  ل  رصهملوص قثمة 

دم.ل صللال ظمالصح ردلصح ادرشلأ   حد لخولانمد لخ م  تق م نللعثملصحعتالوتا حلجزة 

صحعددتالو اددث  لت دد لأثددالصحللث  ددم لخولغتددرللن ددال خقددزنلصحلددالأعددبلللددملتددرصل

 صحلرغ للنت لأار م .

 ددم–وح ددكل طنددقل نتثددمل  مندد لالأددالوخنلت دد نلسددمةا لولأددقرك ل حدداشلل-ق دد ال لخولانم 

صح طمولصلك رللندرصدلصحلاقلد .لنمحى مند لصح ادر  للد  ثمللد نلصحى مند لأأد نل دمالالل

وإ لددمللددالل-خ ثددبلصلنمددنحقددكلوحدد لاخشلصحدد عبلل–ت ددمسلأمحلقلددم ز الوصحلخقن ددتال

 ر هلصح م ا لصحعر م للالصلنرصد.

 و قتا لحنث دمالصح دمأ  ل اد حللدالصحط تعدكلوصحلثط دكلخنل  د نلح دنللاقلد ل  منقد ل

صح اددر  لصحلق ددرد ل ددالغتددرلللددالصحلاقلعددم لون ددم لحلددملصسددق رل نتدد لخنددرصدل،لولددمل

ق ماأد لحداوهلصرقزنلندكلذصكدرتثبلصح ادر  .لقدال ظثدرلندكلذحدال  مندم للقأدمأث لول

ولاقلعددم للقاددموا لخولأتثثددملأعددبلصح ددلم لصحلأددقرك ،لح دداللددالصحاددعللوجدد دل

   منم لأار  للقطمأ  .

 هذللصحى من لصح ار  لهكلصحل ئ ح ل الت ا اللمل  ال لخندرصدلللداللثقادم لأادر  ،ل

وه للمل ق قلل لصحااصسم لصحقكلتأترلإحكلخنلخشلنثمنله لصأدالأتئقد لتق د نللعماند ل

لالر هلصحقعرضلوصحق م نلوصحق  رلل لل ردص لتندالصح تئد ،لحت داالخ لمحد لور رصت ل

 أعالذحالإلمللق   لولع ر ل اللمله لل ج د،لخوللقعماض للع لولقلرد ل نت .

 كلملخنلصحى من لصح ار  لخ مم لهكلصحل ئ ح ل الصسق  مهلوتن دكلصحلثقادم لصح ادر  ،ل

صحلاقلد لأادر م ،لخوللدمل دارنللوهكلصحقكلت ادللداشلوداجد لق د هللدمل  الد لخندرصد

 نكلصحثظمالصح ارشللاللثقام لخجث ت لوغر   لتدبلإ قمجثدملندكللاقلعدم لخردرش.ل

نثامللصحلثدق لصح ادرشلإ لدمل ق قد ل ندكلل ةلقد لحى مند لل دق  نت لصح ادر  لأأد نل

 خك رللالرامةا لوسلمت ،لحقكلوإنلكمنلل ل  لأ االك ترللالصحقلتزلوصطأاصو.

 ثقافة البصرية:عوامل تشكيل ال

للملس قل ق كالخنلح نللاقل ل ظملد لصح ادرشلو  منقد لصح ادر  ،لهدذصلصحثظدمالل

إ لددملتأدد نلونددقل ددادللددالصحع صلددنلوصلسدد مللهددكلصحل ددئ ح ل دداللدداشلت ددردلوتلتددزل

وتلمسدددالصحلاقلددد لأادددر م .لوهثدددمل ل دددالصطلدددما لإحدددكلتندددالصحع صلدددنلت  دددقلتادددثت م ل

 دد تكلصحقلتددزلصحأددا الوصالرددق علصحقددمال دداللا وللفااى المسااتو حنلاقلعددم لأاددر  م:ل

 االخنلهثمكللاقلعم لتقأمأ لنتثملأعبلتنداللوفى المستو  الثانىصحى منم لصلررش،ل

لدداللل- صدلخولقددن–صحظددروعلوصحع صلددنلنقثقثددكلأى منددم لأاددر  للقأددمأ لخولأتثثددملقدداال
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سدد لت ،لخولصالت ددمق،للىنلددملهدد لصح ددمهلنددكلصحلاقلعددم لصحعرأتدد للددى  ،لخولصحلاقلعددم لصط

نث لصحثطمقلصحعمحلكللصحدذشلت لدنللثقامتد لصح ادر  للأما المستو  الثالثصحاوهلصح ما .ل

سلم للاقل للملو قبلارحثملح سدقث كلندكللعظدبلصحلاقلعدم لصلردرشللىدنلصلند ال

وصحل أددسلصللر  تدد ،لوهثددملت ددادلصحى مندد لصح اددر  لحنلاقلدد لق دد هلتنددالصحلثقاددم لخول

لانمثم.

ر هلصحا  م لصحقمحت ل اد صللالصحع صلنلصحل دئ ح ل دالتأد تنل  مندم للو رصالصح مح 

لصحلاقلعم لصح ار  لصحقكلتمب:

 :ال،غرافيا والبيئة الطبيعية -1

لددملخنل  دداخلصحط ددنلندد ل لنتدد لصحل ددحلصح اددرشلحلددملح حدد لت دداخل  منقدد لصح اددر  لندد ل

خز ثثم.لوترج لصحقأ ن،لوت اخلصحعتالن لإاسمهللعم  لودالال لإحكلصحذصكر لصح ار  لحق

ه لصلوح   لصحزلثتد ،لنل لدحلصح تئد لالسبب ا ول خهلت لصح تئ لصحط تعت لهثملإحكلس  تا:ل

صحط تعت لوصحاارصنت للالصوصةنلصلهاصعلصحقكل قبلل  ثملأادر م لوت د  اللعدم كلجدرصةل

ذحا،لحت لخنلصحط تعد لهد لصحلرجد لصلوهلالسدقنثمالصحرلد  لصح ادر  ،لولدملتزردرلأد ل

.ل30عماضلصحعمحبلخجل للالخ لمهلنثت للدملهدكلإاللترجلدم للخقن د لحنط تعد لقمح لول

كلملخنللااكم لصح تئ لصحط تعت لتلىنلر ر لصط  من،لوهد لصحخ در لصحى منتد لوصح ثتد لصحقدكل

ل.31  ق  ثمللالل لحلتنالصح تئ 

هددد لخنلصللدددرلالل  قادددرلن دددطل ندددكلتأددد تنلصحلعدددماعلوصحلعدددم  للالسااابب الثاااانى

م ل  ددمهبلنددكل لنتدد لصحقطدد  رلصح اددرشلولددمل  ددقق ع للددالتطدد  رلنددكلصح اددر  لأددنلخ مدد

صح دلم لصحأخاددت لصلرددرش،لنمحقرأتدد للثددذلصحدد الد لندد لأتئدد لرادد  لأاددر م ل ددؤدشلإحدد ل

أأد نللق دماول ندكل دا لل دق  م للثثدمللVisual Systemتطد  رلصحثظدمالصح ادرشل

ل.32صحل ق شلصح ن ك 

ئااة الطبيعيااة وال،غرافيااة علااى تشااكيل والنقاااط التاليااة توعاام بعااض مالماام تااأثير البي

 الثقافة البصرية للم،تمعات:

 :لالتفضيالت اللونية لألفراد 

ن ن  ددملحلددملص قددمد لصحعددتالاؤ قدد لنددكلصح تئددم لصحط تعتدد ل ظثددرل دد وللددالصحق مددتنل

صحندد  ك،لن دد ثكلصحادد ماشلدصةلدد لصحقعددرضلحندد نلصلصدد ر،لنددكلحددتالص قددمد لخ ددتال

 اق،لخلددملصح تئددم لصحزاص تدد لنقاعددنلصحعددتالدصةلدد لسددمكث لصحلثددماقلصح ددمحنت لصحندد نلصل

صحقعددرضلحندد نلصلرمددر.لوقددالخ  قدد لصحااصسددم لصح ا ىدد لتدد  ترلصح تئدد لصحل تطدد لوصحندد نل

،لو طندقل ندكلتندالصحظدمهر ل33صح مةالنتثمل نكلصسق  مهلصلح صنلنكلصحلثقادم لصح ادر  

م لصد قثملوصحقكلخ  قد لإحداشلصحااصسدلChromatic Inductionصالسق رصةلصحن  كل
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لث ال نكلصسدق  مهلل7-5 ثالملظثرلت  ترلصحن نلصحل تطل نكلت متنلصلا مهللالسال

 .34صلح صنلصحقكلتعرض صلحثم

 :لمنت،ات التعامل مع البيئة 

نل لددحلصحلثقاددم لصحقددكل  ددالثملصط  ددمنلحنقعملددنللدد لأتئقدد لأددمحط  لتخقندد لون ددم ل

لحذحال سدثاالخنلصح تئدم لصح دما ل  قدمالنتثدملحظروعلتنالصح تئ .لنن لخرذ ملصحل أسللىمال 

صح ردلحل أسلذص لخح صنلنمت  للىنلصلأدتبللد لخغطتد لاخسلت د لصح درصا ،لند لحدتال

خنلصح تئ لصح ماد لنكلحمج لإح لل أسل  تن لدصكث لصلح صنلل لخغطت لاخسلت د لصح درود ل

كدكلت عد للولتمللصللطما.لوصللرل   د للد لصلحذ د لصحقدكلتقخدذلخلد مال لا  ند لولان د 

صحدداعةلنددكلصحلاقلعددم لصح ددماد ،لنددكلحددتالخ ثددملالل  مددنلخنلتقخددذلهددذللصللدد مهلنددكل

صحلاقلعدم لصح دما ،لأدنل ل دالخنلت د نلل ق حد لوقادتر .لولدالصحلثقادم لصحقدكلتقدد  رل

ملصح تماص لصحقكلتاد حل محتد لوذص لإادماص لك تدر لندكلصح تئدم ل أتمح تئ لصحاارصنت لخ م 

 دد نلخقددنلص خ مضددم لوذص لإاددماص لصدداتر لنددكلصحلاقلعددم لصحا نتدد ،لأتثلددمل ل ددالخنلت

 وصح تئم لذص لصحطرقلصحل ق   .

 شكل المسكن: 

تلماسلصح تئ لت  ترصتثملصح ار  لنكلل نلصحل دم كلوصحل دمكا،لندمحلؤ رص لصحلثمرتد ل

نكلل ق للمللىنلداجم لصح رصا ،لصحرا أ ،لا تع لصلاض،لسر  لصحر دمللوإتامهثدمل

اللدالخهدبلصال ق دماص لصحل داد لوصحلدؤ ر لوصح صجدللداصسدقثملوداج لسط ولصحألسلتع

ق ددنلوضدد لصحلخططددم لصحقاددلتلت للشللأددرووللعلددماش،لحدداواهملصح  تددرلنددكللدد نل

،لوحدددذحال اددد حللدددال35صحل دددم  لوت   عثدددملوصرقتدددمالصحلددد صدلوحقددد لصحث متدددم لصحلثمسددد  

م كلندكلصحط تعكلخنل خقن لل نلصحل  اللاللثمخل ردر،لوصحلىدمهلهثدمللدالخسدطحلصحل د

صحلاقلعم لصح ما لوصح ماد ،لنمحلاقلعم لصح ما للثذلوق لا  نلتعقلال نكلصح  مللندكل

خسطحللثم حثمل دصةلأعبلصح ظمة ل نكلاخسثملصحقث  د .لندكلصحل مأدنلند نلصحلاقلعدم ل

صح ددماد لصحلطتددر لت ددق اهلصح  ددمللأمحأدد نلصحثرلددكلصحددذشل علددنل نددكل دداالت دد نللتددملل

 .صللطمال نكلخسطحلصحلثم ه

 ا حداث البصرية العامة: -2

هددكلتنددالصحلثمسدد م لوصلحدداصبلوصحلثقاددم لصحقددكلتلنددالوت لددنلراددمةصلأاددر  ل

للتز ل قعرضلحثملكنلخنرصدللاقل للملخولجلم  للملأأ نلدصةبلولق رالأ ادالخولدونل

قاددا.لولددالخلىندد لذحددال نددبلصحاوحدد لاأ ح ص دد لوتاددلتل ا،لوصحددزشلصح دد لكلوصحرسددلكل

للوصحع دمهلندكلدوهلصحخندت ا،لوصحدزشلصحأدع كللندرصدلصحلاقلدد ،لحنل دئ حتالالىدنلصحان دم
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خح صنلقلامنلصح   تالنكلصحلثقخ دم لصح  لتد ،لل أدسلصح د لوصحعلدر ل ثدالصحل دنلتا،ل

لل أسلاجمهلصحا الصحل ت ك.

 ومثل تلك ا حداث تتميز باآلتى:

 خ ثملت لنلرامةصلأار  ل مأق لاللتقاترلإالل  رلنقرص لا  ن للالصحدزلا،ل

   الصحاوهللى  لاللتقاتدرلإاللأملحداصبلصحعظلدكللىدنلصحىد اص لوصط   أدم لن

وتاترلصل طل لوا تع لصحاوح لذصتثملاجلث ا  لخاللن ت الوقال  دابلخ مدم لخالل

  قاترلل نلصحعنبلحقكلل لهذللصحث  ت للالصلحاصب.

 كلددملخ ثددمللقمحدد لحنالتدد لحنقعددرضلحثددملوحددتسلح ددرص ل نددكلا  دد للعتثدد لخولنئدد ل

لعتثدد للددالخنددرصدلصحلاقلدد ،لنعنددبلصحاوحدد للقددمللحنالتدد لنددكلصحلدداصاسلوصحثتئددم ل

صح   لتدد لوصحلثأددل لصحع دد ر  لونددكلصحأدد صاولونددكلوسددمةنلصط دد الونددكل

 غترهمللالصللمكا..لوحذحالنمحالت ل لقنالنرصم لحنقعرضلحثذللصلحاصب.

 أأد نلصحقعرضلحلىنلتنالصلحاصبلصح ار  لالل  ابللر لوصحا لوإ لمل  ابل

 ل قلرلولق صصنللمحبل قاترلل ن لخولإتمحق لحنالت .

 الل لىنلصح االلرام لحنقعرضلحثذللصحث  ت للالصلهاصعلصح ار  ،لنمح رصد ل

لقمح لحنقعرضلحقكلدونلقاا،لن  ثمةللأمها لل ماص لحنلثقخللصح  لكل ل دال

حنلأمهالخنل ق لنلل نلقلامنلصح   تا،لو ل الخنل رصهدملأأد نل دمأرلخ ثدمةل

لصحلأمها ،لح ث لتعرضلحثملنكلكنقملصح محقتا.ل

وتلماسلهذللصلحداصبلصح ادر  لت  ترهدملندكلتأد تنل  مند لصلندرصدلصح ادر  لأ عدنل

صحق درصا،لندمحقعرضلصحلق درالحنلىتدرص لتق حدال ثد لحمحد للدالصلح د للعثدم،لولدال دبل ددقبل

قعنبلصحقانددلل نددكلحمحدد لصحخدد علصلوحددكلصحلرت طدد لأثددملو ثددق ل ددالذحدداللددمل  ددل   لأدد

الألددملHabituation Effectا،لخولخ ددرلصحقعدد دلاExposure Learningصحقعددرضلا

 خقدددزهلحمحددد لصح تدددر لصحلعرنتددد لخول ددداالصحق كدددا،لللدددمل دددؤدشلندددكلصحثثم ددد لإحددد ل  دددمد ل

ل.36صحق متن

وحذحالن هلت لتنالصلحداصبلاللتق قد لن دطل ثدالحمحد لصحقعد د،لأدنلتقعداشلذحدالإحدكل

بلصحرسددمح لصح اددر  لصحقددكلت لددنلأعددبلخولكددنلرنددقل دد وللددالصحق مددتنلصح اددرش،لونثدد

راددمةصلتنددالصلحدداصبلصح اددر  .لهددذصلصحقدد  ترل  ددابلحقدد لنددكلحمحدد لصحلعتأدد لرددماال

حاودلصح االكث وللالإض مةلوت كتالصحث  د لصح ادر  لحن دردلخولصحالم د لحدمهلصحق صجدال

لنكل  من لخررش.

ندكلتادلتبلصسدبلوقالظثرلت  ترلصلحاصبلصح ار  لصحعمل ل نكلصحلثقام لصح ادر  ل

اخحددالصحلقددمح للSwedish American Museumصحلق دد لصح دد  اشلصللر  ددكل



  العوامل المؤثرة فى تشكيل الثقافة البصرية

 522 2020 ديسمبر – يولية العشرون ددالع –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

صحعرقت لنكلخلر  مالوصحذشلظثرلت  ترلخح صنلصحعنبلوتالتل ل ندكلصحأد نلصحثثدمة لالسدبل

صحلق دد ،لوظثدددر لصحرغ ددد لندددكلترجلددد لصحخادددمةصلصح ادددر  لصح ددد  ا  لندددكلإحددداشل

 لذحالنكلصسقخاصالصحن نلصحدذه  لندكللثقامتثملصحلعروض لنكللاقل لآرر.لوتل لترجل

وتبلت   نلصح رعلإح لل نلصحقمالصحلن  ،لأتثلملت د هللSwedishن لكنل للWحرعل

إحكلل نل ال لصحعنبلصللر  ك،لوتبلصحال لأدتال نلد للAmericanنكلكنل للAحرعل

 .1كما فى الشكل رقم .ل37Museumنكلكنل للEصح   الوخلر  ملنكلحرعل

ل
ساام المتحااف السااويد  ا مريكااى وقااد  هاار التااأثر ب صااا   : تصااميم ا1شااكل رقاام 

 العلم السويد  البصرية

 اللغة: -3

هدنلتنعدللصحلعن لدم لصحنا  د لدواص لندكل لنتد لصحقن دكلصح ادري؟لظدنلهدذصلصح دؤصهل

ن  د للBenjamin Lee Whrofلىمالجاهل ندكللداصال اد لقدرن،لن ن دم لح رضدت ل

ر   لإداصكثملحنعمحب.لهدذللصح رضدت لالقد لأق نتنل لنت لصحقن كلسثاالخنلصحنا لتؤ رلنكلا

صحعا اللالصط قرصضم ،لحت ل درشلخصد مللصحدرؤشلصحاا دا لخ د لإذصلكدمنلهثدمكل   دم ل

ل-لدالصحقادثت لصحناد شل  ددابلدصردنلصحلدالن  د ل نعددللدواص لندكلننقدر لوصرقتدمالأعددبل

 .38لار  لصحقن كلصح ارشل-وحتسلكن

نكل لنتد لل-س صةلكنتم لخولجزةتم لل- لقمةلم لوون م لحن رضتقتالصح مأ قتال ظنلت  ترلصحنا

تن ددكلصحلثقاددم لصح اددر  .لوتظددنللثددماص لوت ثت ددم لصحنادد لصحقددكلت دداالصحى مندد للثقامتثددمل

صح ار  لوقااص لخنرصدهدمل ندكلصح درصة لوصحق   دالقدمدا ل ندكلصحقد  ترلورندقلصطح دمسل

لدالتأدماكلندكل.لكلملوجدا لصحااصسدم لخنللثدماقلصحناد لندكلصح39أثذللصللتمةلصح ار   ل

ل.40 لنت لتن كلصلح صنل ثالمل قعنقلصللرلألثمالأار   ل

و رشلصح مح لخنلت  ترلصحنا لودواهملنكلتأ تنلصحى من لصح ادر  لحمندرصدلصحثدما تال

لأثمل ل الخنل ظثرلنكلصحعا اللالصحا ص لللثثم:

ل
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 إت،اه القراءة: -خ

رخللددالصحت ددمالإحددكلتقثدد ولحاددم لصحعددمحبلنددكلتثظتلثددملوإتاددمللقرصةقثددم،لنثثددمكللددمل  دد

ل-صحتلددتا،لخوللددالصحتلددتالإحددكلصحت ددما،لخوللددالخ نددكلإحددكلخسدد ن.لو لددماسلإتاددمللصح ددرصة ل

لت  ترص للملنكلتأ تنل  من لصح ردلصح ار  .ل–أى مت لخوللرو ق ل

ن لملخنلصحق م نلل لخ ظل لصح قمأ لصحلخقن د ل عدال دمل  لخسمسدتم لندكل لنتد لت ادتنل

لالصح ظمة لصلررشلقالتق  رلأثظمالصح قمأ لوإتامهثمللىنللو  نلصحلعن لم ،لن نلصحعا ا

تثظتبلصحذصكر ،لوصال ق مللصح ارش،لوت ق لإتامللصحعلنتم لصحذهثت .لوقالخ   لداصس ل ندكل

 دادللددالصحثددما تالأمحنادم لصط انتز دد لوصحاددتثت لوصحقم  ص تدد لهدذللصح رضددت ،لوذحدداللددال

ح ددرصة ل نددكلصحددذصكر لصحلعن لمتتدد لندد لردد هل دد بلتاددماللتخق ددرلصلوحددكلتدد  ترلصتاددمللص

خجددزصةللخقن دد لنددكلصحلاددمهلصح اددرش،لوتخقتددرلصحىم تدد لصطرق نددم لنددكل لنتدد لصط ق ددملل

صح ارش،لخلملصحىمحى لنق ضحلصالرق علنكلتثظدتبلصلحداصبلصحلق ن د .لوخ  قد لصحااصسد ل

 لنتلددملخنلصتاددمللصح قمأدد لهدد للددئلاصسددالنددكلصحعددمدص لوصحددروتتالصحددذهثكلحنلق ددا تالأمحنادد

 خصلكنلصحعلنتم لصح مأ  .لنمحل منلصحذشل  اخللث لإتادمللصح درصة لهد لصحل دمنلصحدذشل  داخل

 ثاللصلنرصد،لوصحل منلصحذشل قذكرونلنت لصحلعن لم لأأ نلخنمدن،لوصحل دمنلصحدذشل  داخل

ل.41لال ثاللخشلت ن نلحمحاصب

 د لدولدم ل دالون م لحذحالن نلتد  ترلإتادمللصح درصة ل ظثدرلندكلص قتدمدلصحعدتال ندكلصح 

  طد لصح داةلوصحددذهمللإحتثدم،لللددمل مد كل نددكلتندالصحث طد لخهلتدد لرمصد .لوقددالسدمدلنددكل

خنلخكىددرلصللددمكالخهلتدد لنددكلصحادد   لل-وصطرددرصالصحادد  كلت ا دداص لل-خدأتددم لصحادد من ل

هكلصحث ط لصحعنتملصحتلثكلندكلصحاد  لصحعرأتد ،لوصحعنتدملصحت درشلندكلصحاد  لصح تتثتد .ل

رلنكلرنقلت متنلحاشلصحثما تالأقنالصحناد لندكلل دمالصحرؤ د لسد صةلكلمل ق كالهذصلصحق  ت

للالصحتلتالإح لصحت مالخولصحع س.

و لقالصللرلإحكلت متنلصحاد الوصحرسد الخ مدم ،لنلدالصحثقدمة لصحقدكلت صدن لإحتثدمل

صحااصسم لخنلصتامللصح رصة لوصح قمأ ل ؤ رلنكلت مت  لول حظ لصالتامللندكلصحاد ا .ل

ال  رخونلو  ق  نللالصحتلتالإحكلصحت مالتنالصحا الصحقكلتنق طلحقؤكدالنلى  ل  منلصحذ 

صالتاملللال محت لصحتلتا،لوصحع سلخ مدم لصد تح.لوقدالرمدع لك ا دملتداا اتم لحقاتتدرل

صتامللصح رصة لوصح قمأ للاللالصحت مالحنتلدتالإحدكلصح قمأد للدالصحتلدتالإحدكلصحت دما،لولعد ل

 .ل42س الل لصطتامللصحاا اتاتر لصحق مت  لصحخمص لأمحا الوصحر

كلملخنللرو  لصحنام لنكلتاتترلإتامللقرصةقثمل خنقلصحلرو د لذصتثدملحداشلصحلقعدملنتال

 ل دالخنلل-و  ادالهثدملصح دروعلوحدتسلصح نلدم ل–أثم،لن روعلصحنا لصط انتز  للدى  ل
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ت قللوت رخللالصل نكلإحكلصلس نلأ دث ح ل ندكل  دسلصحناد لصحعرأتد لصحقدكل لىدنلنتثدمل

لة لحروعللث ان لصع أ لك تر .قرص

 التشبيك: -ل

وصحل ا دلأ لهثملار   لكقمأ لحروعلصحنا لل رد لخاللقان ،لوصحذشل رشلصح محد ل

خ دد للددالصحلق قدد لحدداوبلتدد  ترلللم ددنلنددكلذهددالصح ددردلو  منقدد لنددكلصحقعملددنللدد لصحلثددمال

 لصح ار  .لنمح روعلصحلث ان لنكلصحنا لصط انتز د ل ل دالخنلتخندقلصسدقعاصدص لأادر 

حاشلصح ردلنكلصسق  مهلخهاصعلأار  للث ان لخوللازخ لدونلصحأع الأمحق ترلخولصح ندق،ل

لوذحال نكلصحع سللالصحنام لصحقكلت قلللقان للىنلصحنا لصحعرأت لخولصح ماست .

 التكويد: - 

و  االأ للملت  الأد لصحنادم لصحلخقن د لندكلت دلت لوتادثت لصحل دردص لوصحلثقادم ل

نت لتن كلصلح صنلألاشلصحقثد ولوصالردق علصحدذشلت الد لصحنادم لصح ار  ،لنلى  لتق  رل ل

نددددكليت   ددددالخولترلتددددزيلصحل ددددمنم لصحن  تدددد لوإ طمةثددددمللاددددطن م للعتثدددد .لتنددددال

صحلاددطن م لصحقددكلتقطدد الوتقاتددرل  ددرلصحددزلا،لون ددم لحلددمللددر لأدد لصحنادد للدداللرصحددنل

حلح لدما لتط ا  .لوتأترلصحااصسم لإحكلخنلهثمكلأعبلصحنام لت قخاال  سلصحلاطن

إحكلح  تالخولخكىر،لندمح عبل ثعد لصلرمدرلوصل اقلأدث سلصالسدب،لوصح دمهل   د للد ل

صلحلددرلوصح ل ددك،لوصلصدد رلوصح رت ددمحك.لونددكلتارأدد لخجر دد ل نددكلأعددبلصلنماقدد ل

وصط انتزلانلللالصحل    تالصسق عمدلح نلالل ثقلدكلحنلال  د لصحن  تد لحند  تالآردر ال

Pick the odd one out لصحثقتا لخنلصط انتزلصسق عاوصلهذصلصحن ن،لأتثلدملحدبل،لوكم 

ل  ق عالصلنماق لخشلح نللنلجلتعثبلكم  صل ثقل نلحث سلصحلال   لصحن  ت لون م لحناقثب.

 دالالت أشكال الحروف: -ث

قددال ددؤدشلصسددقخاصالخلدد مهلحددروعللعتثدد لنددكللثمسدد م لأعتثثددملإحددكلرنددقلإح ددمسل

حمهلإ مد لصسدقخاصالهدذصلصحأد ن.لنمسدقخاصاللوتا الأارشلحاشلصلنرصدلأاالال للعتث 

صحخطلصح  نكلخولصحىن لنكلصحنام لصحعرأت ل أترلإحدكلصلصدمح لوصح داالوصحقدما ا،لوصح دمهل

    لنكلصحنا لصط انتز  لكلملنكلصحخدطلصحل دقخاالندكلكقمأد لح ج هدم لصد  ل ر  د ل

للىنل ت   اكلتم لزلوهترصحالتر  ت نلوغترهم.

 الدين: -4

صحددا الهدد لخحددال  صلددنلتأدد تنلصحى مندد لصح اددر  لحدداشلخنددرصدلل ددرشلصح ىتددرونلخن

صحلاقل لس صةلنكلت ا بلصحلثقام لصح ار  لخولصسق  محثم.لوخوهلصحق  ترص لصحقدكل ل دالخنل

 لماسددثملصحددا النددكلذحددالهددكلترأتدد لصحعددتا،لحتدد لخنل ددتالصحلثددق لوصحل ددق  نلحم لددمهل

لصحلامه.صح ار  لتق  رلأأ نلخولألررلألمل  ادللصحا النكلهذصل
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نمحعتالصطر قتد لوصحروحتد لصحقدكللد نثملصحدا الوصحقرأتد لندكلصح درنلصحخدملسل أدرل

حت ددد لإالل قدددمالحعلنتدددم لصطداصكلوصحق تدددتبلوصح  دددبلوصالسدددقلقمولصحقدددكلصكق ددد  لندددكل

للماسم لصح تم لصحت لت ،لنكلصحلااس لونكلصح ثت  لونكلصح د قلو ثدالسدلمولصحدااوسل

خنل مد لذحدالكند لل ضد لصحقط تدقلندكلكدنل د صحكلوصحخطللوصحل ص ظل.لوحذحالن أدال

ل.43صح ج دلصحعمد  لوكذحالنكلإ قمالصل لمهلصح ثت لوإداكثم

كلدددمل ظثدددرلتددد  ترلصحدددا الندددكلصالسدددقخاصلم لوصح دددتبلصحللث حددد لحنرؤ ددد لوصح سدددمةطل

ونكلنقدرص للدالصحى مند لصحل دت ت لند نلل-حاشلصح عبل–صح ار  ،لن كلصحى من لصطس لت ل

هكل  وللدالصطغد صةلوصحخداصولغتدرلجدا رلأمحى د لو دمد للدمل اطدكللصحا الوصحلرةتم 

ل.44صح  ت  لو خ تثم

كلمل ل الخنل قانكلذحالصحق  ترلنكلت متنلخح صنلأعتثثملحاشلخندرصدلد داللعدتالكلدمل

ه لصح مهلنكلصحن نلصلرمرلندكلصحى مند لصطسد لت ،لوصحند نلصحد  وادشلصحدذشل  دقخاال

 دت لحنل دتحلخولحلدر بلصحل اسد لندكللثظدرللداللثدمظرل مد لحناالح ل نكلصحأخات لصحرةت

ل.45صح قمللصحل اس

ت  ترلصحا ال نكلصحى من لصح ار  ل لقالح نللثمحكلصح تم ،لنكلصحعلما ،لنكلصحلند س،ل

وغترهمللالصحلثقام لصح ادر  لصحقدكل قعدرضلحثدملأأد نلل دقلر.لنمحعلدما لصطسد لت ل

 لصح دالصطسد لكلصحقدكلال لقد لح قدر لا  ند للى  لتقلتزلأمحزرماعلصحقدكلتعدالخحدالسدلم

،لوت قخاالصحزرماعلنكلكدنل46وخك  ق لصحأ نلصحللتزلصحذشل ل الصحقعرعل نت لأ ث ح 

لخ  صولصحعلما لصطس لت لنكلصحل مجالوصح ت  لوصلضرح ...

ونكلصحلن سل ا  لكنلد الإحكلل نلل أدسللعدتا،لوحقدكلندكلصح دلم لصحلأدقرك ل

دملحمضدرص ،لنمح ادمللل جد دلندكللأتالصلد منلندكل ثمصدر صحلند سل ادالصالردق علخ م 

للخقن  ل نكلخاضلصح صق . لصطس الوصحل ت ت لوصحتث د  لح ث ل قخذلخل مال 

والل  قارلصحق  ترل نكل لنت لصحقن كلن طلوإ لملتلقالإحكل لنت لصط قما،لنمح ثم  نل

ملل ق  رونلأمحع تا لصحا ثت لصحقكل ؤلث نلأثم،لنع تا لصحق حتا لى لت رضل نكلصحذهال    

لالصالحقزصالأ ج دلصح حا لوصحقلم نلوصحقث تقلوصحثظمالأتالسمةرلل ج دص لهذصلصحعمحب،ل

و ثق ل الذحالظث النالصحلاارص لوصح حاص لصحلقلم ن ،لكلملنكلصلاصأت ا.لكذحال

لصحع تا  لأقنا ثم لأعم  ل رت ط لخ لمال لوخأاو لصحىنت  لأع تا  لصحل ت ك لصح ثمن لت  ر ،لن ا

ثملصح تم لصحل ت ت ،للىنلخ لمهللم  نلخ ان لواونمةتنلاصحعأمةلصحرأم كل و ا الأعم 

آالالصحل تحا،لوهذللخ لمهلالل االحثملل–صحط نلصحل اسلل–صحرحل لل–صنللصحل تحلل–

ل.47لىت لنكلصح الصطس لك

 التراث الشعبى البصر  )الفنون الشعبية(: -5

خس مللتأ نلصحى من لصح ار  للنرصدلل عالصحل اوبلصحأع كلوصح ث نلصحأع ت لخحا

صحلاقل ،لنمح الصحأع كله لنالنطرشل خم لحق محتال  رلصلجتمهل   الأ لخلخمصللال
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 مل لصحأعلل قلقع نلأى من ل مد  .لونكلصح ق ل    ل عالحا لتأ تنت ل  قخالثملصح ثمنل

.لوح نلنالحنقع ترل الخحمست  لوص  عمالت ل   للمل  ركللأم رلللالخن مالولعق اص 

لع كللال   للالصحرل  لصحأع ت لصح ار  لصحقكلتثق ل ث ،ل  ما ل اللال   للال

لجلمحت ،ل لغم   لأثم ل  اا لولت ر  لسثن  لأل صد للرس ل  لوصلل مه لوصلح صن صحخط ا

لأ تبل و مد للمل  قخالثملصح ثمنلك ل ز الأثملإ قمج لصح ثكلحت    لامأعم لرمصم لل ل  

ل.48  ر  صحلاقل لصحى منت لوصح

لت صن  للع ،ل للم لإذص لصح ار   لصحرسمح  لنثب لنك لك ترص  لدواص  لصحأع ك و نعللصح ا

لصحلقن كلصلواوأ ل ل  ثب لخن لصحلق ق  للالغتر لنلى   لصحل قثاع. لصحق  تر وأمحقمحكل  مد 

اسمح لأار  لت لنلالزلصح  لصحلرس الدصرن ل تالوصحلقعماعل نت لنكلصحلاقلعم ل

 كلحلث لصح  ا.لوحعنلذحاللمل   رلللمل  لكلأمحل ض ولصحعرأت لخ  لالزلأارشللع

لوصلوضمول لصحا ثت  لوصحع تا  لصحط تعت  لحن تئ  لص ع مس م ل عا لصحذش لصحأع ت  لصحرل   نك

لصرن ملخوللمد  ملوح ث ل لىنلوحا ل م   لتال ل صطجقلم ت لوصح تمست ،لنث لحتسل ل  

ل.49أتالصحروحكلوصحلمدش

لصل لمه لحاود لصحق  تر لن لمللو قامو  لصحقاما  ، لصل لمه لإحك لصحقأ تنت  صح ار  

 ل الصالسق مد للالصح تبلصح ثت لوصحالمحت لحنقع ترص لصحروحت لحن الصحأع  لحن ص هلإحكل

،ل51،لن نلصحثمسل قذوق نلصللتمةلصحقكل  ااونل نكلللماسقثم50حن هلتأ تنت لل ق ر 

صح الصحأع كلت  نل  للوحذحالنمحقالتلم لصح ار  لصحقاما  لصحقكلت  نلضلالإامال

ل.52صح ت لنتثمل محت لجاص لك  ثملتلىنللثط  لجذللك تر لحاشلصحل قثن تا

 التلوث البصر : -6

لت  ترص ل للم لحلاقل  لصح ار   لصحلثظ ل  ل نك لتارن لصحقك لصح ن ت  لصحلقاترص  تنعل

ك ترص لن لتأ تنل  منق لصح ار  ،لخوللمل ل الخنل طنقل نت لصحقن بلصح ارش،لرمص ل

للإذصللم صلخصت   صسقلر لتنالصحلقاترص لصحطماة لح قر لا  ن لتاعنللثثملأعالذحالجزة 

للالصحلثظل  لصح ار  .

للال للثظل  لغتر لتأ ت  لأار   لكن لصح عبله  ل رصل لكلم لصح ارش وصحقن ب

لنكل لصحلقث   ، لصح ار   لصحلثقام  لنك لصح  ضك لنك لصطغرصق لإحك لتؤدش لخن ل  ثم

ثقرة ،لنكلصحارصنتقك،لوغترهم،لألمل ؤ رل نكلقاا لصحن حم ،لنكلوصجثم لصحلثم هلصحل

ل.ل53صح ردل نكلصالسقلقمولألأثالخوللثظرللم

لوصجثم ل للىن لصحت لت  لصح تم  لخوج  للا لصحعا ا لنك ل ظثر لخن ل ل ا لصحقن ب هذص

لغترل لصالات م م  لذص  لوصحل م   لصحلعلما   لصحطر  لألخقن  لص دص   لصحقك صحل م  

صحطرقم لون قلصلاص  لوصحأماو،لول محللصح لمل لصحلثظل ،لوصطلامال لصحعمل لنكل

لصحعأ صةت ل لصح ت  لوخلمكا لوصلكأمك لوصح ثمة، لصح  ر ل لنتم  لولخن م  لتثقثك لال صحقك

صحلثقأر لن لجلت لصلحتمةل نكلصلاص  لخولوسطلجز ر لصحأماولخولخس نلصح  ماش،ل

ل.54وتعا م لخص مللصحل مهلصحقاما  لخولصحل مكال نكلصلاص  

لصحعتاللو قتا  لتقرأ  للم للاقل  ل  ابلنك لصحذش لصح ارش لصحقن ب لحثذص صحلعم أ 

وتخقزنلت مت  لأار  لتثع سل نكللملتقن مللل ق    للالخ لمه.لوحذحالنلالغترل
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لولال لوصح ثت ، لوصحل رحت  لصحقأ تنت  لصح ثت  لحم لمه لو  م  لصحلقن ك ل  تب لخن صحلق ق 

ل لأثم لل لمه لصحثامل ل  قل لخال لخ مم  لحنلعم ترلصحط تع  لون م  لصحالمه للا ل مه قاا

ل.55صحعمحلت 

لصحأع ال ل نك لصحق  تر لإحك ل لقا لصح ارش لصحقن ب لت  تر لخن لإحك لصحااسم  وتأتر

أمحرصح لوصح عمد لأأ نل مالوأمحقمحكلقتل لوجلمهلصح تم لنكللاقل للم،لنث ل علنل نكل

لتق لخن ل ل ا لصحقك لصحث  ت  لصحا   ل نك لوصحق  تر لأمحالمه لصطح مس لإحكلت نتن ط ا

ل.56صحث صحكلصحع نت لوصحا ت لحنلقعم أتالل لهذصلصح ض لصح ارش

 الظرف التاري ي: -7

  م الصحظرعلصحقما خكلنكلتأ تنلتا اص لصلنرصدلصح ار  للالر هللمل   ال

لر هل لتقثمسللل لصلحاصبلصحقكل عتأثم لحرل  لأار  للعتث  للالصسقا مة لصح رد أ 

مالنكلدوهلصحأرقلصلوسطلكمنلصسقا مةلصحلمضكلنقر للم.لن كللرحن للملأعالصالسقعل

ار   لنعمح لحق    لصحقلمسالصحلاقلعكلوصح  ل ،لحت لخنلصحخطمللصحقما خ ل م  ل

لر ت ل نكلصل اوح جتم لوصحث  م لصحلخقن  لد ثتم لو رقتم .لولالصحعلنتم لصحثمل لنكل

قكلالأالخنل   نلحثملصسقا مةلصحلمض لهكلص ق مةلصحذصكر لحنرل  لوصلل مهلصحقما خت لصح

.لوقالسمهبلصح ض لصح تمسكلنكل57لعث لولازيل ما  لوذص لا تالوإأثمالحنالث ا

لنكل لصح تمست  لصح ار   لصحى من  لظث ا لنك لصحعىلم ك لصح  ب لخوصرر لصلوسط صحأرق

صحلثط  ،لوكمنللالخأر لل ل ثملصسقا مةللخات لص للصحا الصل  أ لألمل قثمسلل

ل.58 لتمرللصحاوح لوققثمل لحمح لصحمع لصحقكلأاخ

وحعنلذحاله للمل   رلص قأمالص الجلمهل  الصحثمصرلوصح مدص لر هل  ات ل

لول25 لحاشلل30 ثم ر لصحلرت ط  لصحرل   لصسقا ك لوققثم لصحقما خ  لنمحظرع    ت ،

لصحلار تالأ حمستسلصال قامالوصح رصل .

 الش صيات والرموز: -8

لإح لت لنلأعبلصحأخاتم لصحقكلصثع لخحاص م ل ظل لتق  ه  لال  لأار  

لعم  لوصض  ،لول لص قأماهملنكللاقل للم،لول لت رصالصسقخاصلثملل لخحاصبلذص ل

لصحى من ل لنكلتأ تن لأعا لذحالنتلم ل ل الخنل  مهب لل   م  لصحأخات  لقمل لأ  لألم صن 

لصح ار  لحمنرصد.

ل لصح ار  ، لصحأخاتم  للا لل ق  تا ل ا ل ق اب لهثم لتناللا ولو  ا هك

لصح ت  لخوللصحأخاتم  لصحعمحلك لصحاعتا ل نك لس صة للم للامه لنك لخكق   للثر  صحقك

ل نكل لقالق . لألم لترت ط لودالال  للعم ك لت لن لوخص   لص اهم لصحل نك، صحاعتا

لو لرل ل غن ه لوسعا لكملن لولاط   لوغم اي لجت ماص لص ا لترت ط لصحلىمه س تن

لتعط لص اللم  نلجم لكلم لوصح  مللوصحثممه، لوصحقلرد ك  نلصحلخقمالأ ن مالصحى ا 

لوأ لللماح لدالال ل نكل  وللعتاللالصحل ست  .

لوجترش،للالمستو  الثاني لوت ا لس أرلمن، للىن لصحل ق ر  لأمحأخاتم   قعنق

لتلماسلت  ترص ل لخن ل ل ا لنثكللخاتم لت لنلص م لوسلم للعتث  لأ ما، أمتلمن،
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لتملث ل للم لإذص لحثب لصحل جث  لحنرسمةنلصح ار   لولاشلنثلثب  نكلت مت  لصلنرصد

لحالتنالصحأخاتم ،لحت لتق  هلصحأخاتم لنكلهذللصح مح لإحكلال  لولعم  .خ

ويعتمد تأثير تلك الش صيات على تلقى ا فراد للرسا ل البصرية على عدد من 

 النقاط:

 لاشلص قأمالصحأخات لنكللاقل للم،لنثثمكلل ق شل محلكللالصحأخاتم ل

لس أر للىن لصحلاقلعم ، للعظب لنك لأ ررش لخو لأااج  لوت الل ق صجا لمن

لصحل ق شل لهثمك لخن لحتا لنك لوغم اش. للم ا   لو تن  ن لوجت ماص وجترش

صحل نكللالصحأخاتم لصحلعرون لن طلنكللاقلعمتثمللىنللخات لأ مالنكل

 لار.

 لت لنل لوهن لصحأخات ، لحقنا لصحللتز  لوصح لم  لحنلعم ك لصلنرصد لنثب لاش

 سلم لصحخترلخولصحأر،لصحأام  لخالصحا ا،لصح   لخالصحمع .

 لن ال لصح ار  ، لصحرسمح  لنك لصحل قخال  لصح ابلوصحأخات  لأتا لاشلل ةل 

لخحاصبل لصحل ست كلأ لللماحكلل  لص ا لصحلثط كلصسقخاصا  ا حللالغتر

 صحى اص ،لخولصسقخاصالأمتلمنلصحلعروعلأ نعمح لغترلصحختر لل لخحاصبلصحختر.

ل

 تنوع البنية البشرية للم،تمعات: -9

لصح ثت  لصرق ع لخو لتلم ن لقاا لك ترص لل نك لصحق  تر ل   ن للم للاقل  لنك صح أر  

ووصض م ل نكلصحى من لصح ار  ،لن كلصحلاقلعم لصحلقلم ن لنكلرامةصلصحث   لصلك رل

لصح ار  ل لصحى من  لت  ن للم ل مد  لصحعرق ....ا لصلصن لصحا ا، لصحنا ، لانك لخنرصدهم لا

لصح ض للخقن لنك لأتثلم لحاشلصح طمولصلك رلن لصحلاقل . لو مأق  صحاوهلصحقكللل حا 

لصحقكل لصحثارص لصحاصةل  لخص هللخقن  لجرصة لوج د ل قتا  لصح أر   لأثتقثم لأقث و تقلتز

لت ابلحثم.

لنل لصرق علصح ثت لصح أر  لنكلصحلاقل لوتث  ثمل مد للمل  ابلخلر ا:

 صلوهله لحمح للالصحارصولوصحقثمنسلأتالصلص هلوصحى منم لصح ار  لحن ئم ل

لصحلا لنك لصحلقث    لأتثثم،لصح أر   لك ترص  لصالرق ع لكمن للم لإذص لرمص  قل ،

وصحذشل عالجزةص للالاغ  لكنلنئ لح رضللخاتقثملو  منقثملنكلكنلج ص  ثمل

 ولالأتثثملصحام للصح ارش.

 لأار  ل ل  من  لصحقثمنسلتظثر للا لصح مح  لهذل لأعا ل مد  لخ   له  لصحىم ك صللر

 ل تطر لتقعم رللعثملصحى منم لصح ار  لصلررش.

أام للوج دل–ىنلصلأر لنكلهذصلصحلامهله لصحلاقل لصللر  كلصحذشل عالوحعنلصحل

لصحقكلسمهل لنكلت ست   صحل االصلوهلحنلثمجر اللالل-صحعا اللالصلص هلصحعرقت 

لتلملم ل ل  ققثب لتث ط  للم ل مد  لكم   لصلوصةن لصحلثمجرون لكمن لوإذص لصحعمحب. لدوه كن

صحعأر الخص حلقمداص ل نكلصسقخاصاللملأى منقثبلصلصنت ،لن نللثمجرلصح رنلصح مدشلو

  ل لأمح سمةنلصحعرقت لوصح اثت لصحقكلتاعن ل نكلصتامهلدصةبلأناق لو  منق لصلصنت ،ل

 .59أنلوترلاللإح لكت ت لصحقعملنلل لصحى من لصحاا ا 
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 وفى الحقيقة فإن مشكلة ىةا الوعع مزدو ة...

 لا لحنلاقل  لصح ار   لصحرسمةن لترص   لوخن لالأا ل محت  لصح مةا النلا صحى من 

لخاصد لصحثاملل للم لإذص لصحلال  م لاصحى منم لصح ر ت ا لهذل ل  من  را صت 

 صحقما.

 لال محت لخررشلن نلصحرسمةنلوصحلثقام لصح ار  لحقنالصحلال  م لالأالوخنل

 ترص كلصحى من لصح ار  لحنلاقل لصلصن .

لخسلم لتالتب لخن لإحك لوت صن  لصح مح ، لهذل لصحااصسم  لإحاش لخوض   ةلوقا

صحلقمح لصحعرقت لحنلال  م لصحقكلتثقل لحأرقلووسطلصواوأملالىنلأ حثاصلواوستمالل

لصح ار  لصلصنت لنكلصسقخاصالحروعلأاونل نكلصحلاقل لصللر  كلقالاص  ل  منقثم

،لوصسقخال لأعبلرامةصلصحعنبلصحخمصلأثملاأ ح ص  لوتالتل الsan serif وصةال

صسقخال لأعبلرامةصلصحعنبلصللر  كلنكلتالتبلصسبلصحلق  ،لونكلصح ق ل    ل

ل.60نكلصحقالتبلذصت 

 ازدىار الفنون البصرية: -10

جاحت لصحع ق لأتالصحلاقل لوصح ث نلصح ار  لاصح ث نلصحقأ تنت ،لصحث  ،لصح تثلم،ل

لصح ار  ل لصحى من  لتأ تن لن  لهما لت  تر لحثم لت ضح لخن ل ل ا لصحقا  ر....ا صحل رل،

صحلاقل له لصحذشل  ادلداج ل امللهذللصح ث نللحنلاقلعم .لن ذصلكمنلصح عبل رشلخن

لصح ث ن لتنا ل رشلخن لهثمكللا لن ن لخيلنال-، لصحالث الل-لىن لو   لصحقكلتأ ن هك

صح ارش.لوح ثملهثملأاادللثمقأ لهذللصحااحت للنلوج دهملنكلحالذصت ل عالدحت  ل نكل

لصات ماثملأمحى من لصح ار  لحنلاقل .

"سوق الفنون نتلملأتثثملنتلمل ل الخنل  لت لح الصحلؤكالخنلصحلاقلعم لتخقن ل

لنكلالبصرية"   لصح ار   لحنلثقام  لوصحلعث ش لصحلمدش لصحلردود لأ  ما  ل عث  صحذش

ل صحلاقل . ل رشل  الصحرحلالصح نتلمنلصح ثمنلصحقأ تن ل–نمحلاقلعم لصحعرأت للى   كلم

ملثمل  رلصح رونلتلتنلإح لصحى من لصح لعت لوصحأ مهت ،لوحذحالن الخوح لإهقلل-صح ع دش

لأمحى من ل ل قعنق للم لخغ ن لكن لح ثثم لكلثقام ل  منت  ل ما لأأ ن لوصلدللوصحنا  حنأعر

.لح ال نكلصحع سللال61صح ار  لكمحل رللوصح الصحقأ تن لوالح م لصحقا  رلوصحث  

ذحالتن كلصح ث نلصح ار  لتن كلاوصجم لك ترص لنكللاقل للىنلنر  م،لحقكلخ  لنكل مال

لل1967 للنت نلصسق  ن لأما س لنك لأمحت  لغرصن لح  لحن ثمن لآل ن ل ثا لت   لعرض

ل.ل62و ا لصحلنت نل صةر

 ىةا ا مر بالطبع يؤثر على الثقافة البصرية فى نقطتين:

 لأ ،ل لصطهقلما لوداج  لحنثأمالوصط قمالصح ارش، لصالهقلما صلوحكلهكلت جت 

لح هلصح نل لحال  قللحنثأمالصح ا رشلنتثملنمحلاقلعم لصحقكلتقأ نل  منقثم

ملص تح.  صحثامللصحل ل ه،لوصحع سلخ م 

 صحث ط لصحىم ت لهكللاشلصحق االصحق ثكلصحذشلت جال نت لتنالصح ث ن،لوصحا ا ل

لاصحلعن م ل لصحت لت  لصالسقث ك للثقام  لتالتب للا لأاص   ل نتثم، ل ظثر صحقك

ولنا م لصحأ صاولوصحل أس...الوص قثمةص لأ كىرلصح ث نلصح ار  لتع تاص للىنل
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لصحلأمالصح  لصطهقلما لأق جت  ل ق  ر لصحذش لصللر لوه  لوصحااصلم. لوصحل رل تثلم

لإحت لن لصحث ط لصح مأ  .ل

 تدريس الفنون البصرية:  -11

لنكل لصح ار   لصح ث ن ل نت  لت جا لصحذش لأمح ض  لحنلاقل  لصح ار   لصحى من  تق  ر

أت لحت لت ادلار   لترل-رمص لنكلصحلرصحنلصحقعنتلت لصلوح ل-صحلؤس م لصحقعنتلت 

لصحعلنت ل لتلماس لخن لو ل ا لأعا. لنتلم لت مت تثب ل نك لأار م  لوصحاصاستا صلا مه

لصحقعنتلت لهذصلصحق  ترللالر هلصحث مالصحقمحت :

 لنكلصحلاصاس،لوهنل  قارلصللرل نكل صحل صدلوصحل راص لصحقكل قبلتاا  ثم

لمد لصحرسبلخالخنلهثمكلنث نلأار  لخررشللىنلصحقأ تنلأمحانامهلوصح صل

 ناقلوصحقلىتنلوغترهم.وصح

 لكل صدل لصحقعملنللعثم لألعثكلهنل قب لحقنالصحل راص ، صحل م  لوصح تل لصحلعطم 

خصتن لتؤ رلنكل امللخولاس للصحطمحللخالخ ثمللاردلخ أط لاللتممعلإح ل

 صحلال و.

 لخ مال ل ن  لت   عثم لوكت ت  لوصح ار  ، لصح ثت  لصحل صد لتاا س لسم م   اد

 وجاوهلصحت الصحااصس .صلس  و،لول م ثمللالنقرص ل

 لصح ث نل لنك للقخاا ن لهب لهن لصحقاا س، لأعلنت  ل   ل ن لصحذ ا لهب لا

لتنال ل ا لأعتا  لخو لقر    لس صة لتخاام للخقن   للا لقمدل ن لخا صح ار  

 صح ث ن؟

 لايلصالهقلمالأمحثأمالصح ثكلنكلصحلاصاسللىنلل مأ م لصحرسب،لوتأ تنلنرقل

 لعماضلوصحلقمح لوصحل مال.صحقلىتنلصحل رح ،لوتثظتبلصحرح  لإح لصح

 لوآال ل للعاص  لوج د لر ه للا لصحقاا  ت  لصحعلنت  لنك لصحلق نر  صطل م تم 

لارقل لإحك لأمطضمن  لوصل أط ، لصحل صد لهذل لحقاا س للخاا  وخلمكا

 صحقاا سلولاشلصال قلمدل نكللثمه لوارقلحا ى لنكلصحقعنتب.

 لكنت للىن لصح ار   لصحعمحكلنكللامال لصح ث ن لصحقعنتب لوصح ث نلوصق  لصحالتن  م لصح ث ن

لولرواص ل لصح نتم ، لأقنا لصالحق مق لوخسس لل مدئ للا لأاص   لصح ثت ، لوصحقرأت  صحقط ت ت 

 ألثمه لول راص لصحعلنت لصحقعنتلت ،لوص قثمةص لأظرعلس قلصحعلن.ل

 لصالهقلمال لولاش لوصحل راص ، لصحل صد لهذل لتامل لصلسر  لحاش لصحذهثت  صحا ا 

  محثملوتثلتقثملإذصللملوجا .أر م  لصحلت هلصح ثت للا

وون م لح هقلمالصحذشل عطت لصحثظمالصحقعنتل لنكللاقل للملحن ث نلصح ار  لنكلكنل

للملس قلتق ادلأأ نلك ترلل لحلصحى من لصح ار  للنرصدلصحلاقل لك ن.

 الوعع اإل تماعي: -12

ثرلتق  رلصحى من لصح ار  لنكلجزةلهمالجاص لأمح ض لصطجقلم  لحن رد،لوصحذشل ظ

لنكلجم  تا:لاخسلصحلمهلصحث اش،لواخسلصحلمهلصحى منك.ل
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نلال محت ل اعلل نكلصح ردلت  لصحظروعلصطققامد  لصحلقا ت لتذوقلصح ث نلخول

صح عكل   لصلق كثم،لوقالخلما لصح ثم  لصحقأ تنت لونت  للاط كلإحكلذحا،لوخاجع ل

لصحلعماضلإحكلصح صق لصالققامديلصحل ر رلصحذيل عتأ ،لص ارصعلصحالث ال ال  ما 

نثقتا لالات مولصلسعمالوص د مدلضا الصح تم ،لص ارعلصحالث ال التذّوقلصحالمهل

لحز ما ل لنتثم ل ذه  ن لنرص  لخوقم  لحا ثب ل  جا لال لأ  ما  لل   لصحقرنت ، ل ا وأعاوص

لصحط تعت ل لصحلثمظر ل رون لن  لتأمؤلت ، لخص    لحن تم  ل ظرتثب لوحقك صحلعماض،

ل.63،لوح الصح  دصو  لت تّطرل نتثبوصحزه الأأ نثملصح  ت  

ولال محت لخررشلن نل  من لصح ردلصح ار  لتق  رلأمح ظت  لوصحعلنلصحذشل لقثث ،ل

وقالت صن لإحاشلصحااصسم لإحكلخنل    لصح  حتالصحذ ال زواونللقمح لصح النكل

لإحكل5صح ث لاللتقعاشل لصحث    لنكلحتالتانلهذل أتالخص مللصح ظمة لل43%.%،

ل.64أتالخهنلصح ال%151  صداا،لوتانلإحكلصحعنتملاصح

ت  ترلصلصنلصطجقلم كلالل  قارل نكلصحارنلول ق شلصحلعتأ لن طلوإ لملخ مم ل

ل لصلا لورمص  لحمسر  لصحقعنتلك لأ اد  ل–أمحل ق ش لخلما ل ق ابلل-كلم لنث ا وحذحا

ل.65خ مم ل الاخسلصحلمهلصحى منكلحمسر لصحذشل  مهبلنكلتأ تنل  منقثملصح ار  

ل

 تكوين النوعى للم،تمع:ال -13

لصلنرصدل لت مت   لت ا ا لنك لل  ا  م لدواص  لحنلاقلعم  لصحث  ك لصحق   ا  نعل

صح ار  لوأمحقمحكل  منقثبلنكلصحقعملنلل لكنللمله لأارش،لوصح  للنكلذحالخنل  لل

صط مبلإحكلصحذك التخقن للاللاقل ل رر،لوخنلت مت  لصط مبلصح ار  لتخقن ل

ل ثثمل ثالصحذك ا.

لا ل ما لنك لصحعمحب لنك لصط مب ل ا لصحلق ا  لصللب لت ر ر للالل201566صا  اد

صحلؤلرص لح هلت    لكنللالصحذك الوصط مبلنكلدوهلصحعمحب.لخلمالصحق ر رلإحكلخ  ل

ل ادل ل  نغ لحت  لصحعمحب، لوصط مبلح ه لصحذك ا لأتا لك تر لنماق لحتسلهثمك ل ما أأ ن

،لوهذصل%50.4أنت نلأث   لل3.7ال،لو  نغل ادلصحذك %49.6أنت نلأث   لل3.6صط مبل

لخ ىكلح هلصحعمحب.ل100ذكرلح نلل102 عثكلخنلهثمكل

وأرغبلهذصلصحق ماللنكلصلاقمالن نلهثمكلصرق علك ترلنكلت    لصط مبلوصحذك ال

لهثمكل لنلى   للعتا. ل  و لستمد  لإحك لصحثثم   لنك ل ؤدش لللم لصحلخقن   لصحعمحب للثماق نك

لن لصحذك ا لنكلخ اصد لوخوقتم  ستملنمةبلو  مد  كللثماقلجث للوغرللولرقلآستم

لوخلر  مل لآستم لووسط لوصح  قم  لخنر  تم للرق لجث ل للثماق لأتثلم لخنر  تم، وللمه

لصح تتثت لودوهلصح ما  كلوصحاوهلصحلق ال لت ظكلأ مةبلو  مد لنكلخ اصدلصط مب.

ولس مللتخقن للالدوح للررشل ل الخنل انل ادلصحذك الإحكلخضعمعل ادل

لصط م لقطر لصحخنت لح لت ان لنكلدوه لصح مه له  لل324بلكلم لح ن خ ىك،لل100ذكر

ل100ذكرلح نلل188خ ىك،لونكل لمنلهثمكلل100ذكرلح نلل228وت انلصطلماص ل

ذكرلح نلل139خ ىك،لوت انلصح ع د  لل100ذكرلح نلل148خ ىك،لونكلصح    لهثمكل
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لخ نكل    ل  ل100 مد لنكل ادلصحذك ا،لخ ىك.لوت انلكنللالصحاتالوصحثثالت ا اص 

للنت ن.لل43لنت ن،لونكلصحثثالل52و  نغلصحعادلنكلصحاتال

نسبة زيادة الةكور عن   -الة  نشره تقرير ا مم المتحدة –ويوعم ال،دول التالى 

 اإلناث فى مناطق العالم الم تلفة.

 

ل
ة : مناطق زيادة كل من الةكور وأإلناث حول العالم.. المصدر تقرير ىيئ1 دول رقم 

 .2015ا مم المتحدة عن النساء فى 

ل

لصح تم ل ل لط لنك لصرق نم  ل ق ع  لحنلاقلعم  لصحث  ك لصحق   ا لنك لصالرق ع هذص

أأ نل ما،لونتلملراثملهثملنكلصحق مت  لصح ار  للنرصدلصحلاقل لوأمحقمحكلل لحل

للال لصحعا ا لخن لصحااصسم  لخ  ق  لن ا لأارش. له  للم لكن لل  لصحقعملن لنك   منقثب

لخظثر لصالرق لن ا لصح ار  ، لصحق مت   لنك لوصط مب لصحذك ا لأتا لسان  لقا  نم 

لنكل لكمن لصلك ر لصحق  تر لح ا لصحقالتب، لتع تا لداج  لنك لصحق  تر لذحا لصحااصسم  إحاش
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لل ل للق مل م  ل  ا لحا لح ا لستئم  لتالتلم  لو   نا لصط مب ل ق ملح لن ا صلح صن،

لورن ل  منثثم، لوحا لصلح صن للا لصحخمحت  لل قمللصحقالتلم  لخن لإحك لصحااصس  ا 

لونكل لصلح صنللال ال ، صالرق علنكلت مت  لصحذك الوصط مبل  لالنكلصسقخاصا

ل.67صحلزالأتثثم

كلملخ  لنكلصح ق لصحذشلسانلنت لصحذك الل ق  م لخ نكللالت متنلصحقالتلم ل

لخول لسانالل ق  م للق سط  لن نلصط مبلقا صحقكلت ق شل نكلقاالخك رللالصحقع تا،

للاللثخ  ل ظرصةثا للا لخكىر لصح ا ى  لحن حم  لت ا ر لحا ثا لصط مب لخن لوظثر م .

لخكىرل لصحرجمه لكمن لصطحت قرو ت  لصحل صق  لحلظثر لصالسقامأ  ل ا لداصس  لونك صحرجمه.

صهقلملم لأ ت ت لتثظتبلصحل ق لوكت ت لت ا بلصحلعن لم ،لأتثلملكمنلصهقلمالصط مبلألازشل

صط مبلنمنالصحل صق لصحقكلت ق شل نكلخقنلقاالصل تلتأالصحل ج دلأمحل ق .لكلملخنل

لل اللالصحقأ  رلوصسقخاصالصحارصنتا،لنكلحتالنمنلصحرجمهلصح مال لصحقكل صدلنتثمل

ل.ل68هذصلصالسقخاصا

وللملس قل ل الصح  هلخ  لأمرق علصحث   للملأتالصحذك الوصط مبلنكلصحلاقل ،ل

لاقلعم ل  منم لأار  لولاشلستطر لارعل نكلت   الصحلاقل ل ل الخنلتأثالصح

للخقن  لولقث   .

ل

 القا مون على الفنون البصرية: -14

لال ق حكلخل الصح ث نلصح ار  ل  قطت لصحق  ترل نكل  من لصلنرصدلنكلصحقعملنلل ل

صحلثقام لصح ار  ،لل  ل  لنلخ لمح للملأاصرن للالقتبلوخن مالوآاصة،لوصحقكلتق  نل

لصحذشل أ  لخنرصدللنكلصلصنللاللعطتم لصحلاقل  لوحذحالنمح ثمنلصح ارشلك حا نت ،

لصحلاقل ل لماسلت  ترص للمل نكلصحى من لصح ار  .

ل  لالنكل لصحطرللإاللخنلصح مح ل رشلخنلخهلثم لتث ولوتعادلج ص للهذص وأرغب

لخلر ال ل الخنل   نلحثلملصل رلصلك رلنكلتأ تنلصحى من لصح ار  :

 لولاشلصللرلصلوهله للاشلقثم  لل الكلصحلثقام لص ل  ال   ، لألم ح ار  

نمةات لوت  ترلل نكلصلنرصد.لونكلهذصلصللرلحلسلصح مح للالتارأق لصحعلنت ل

إتامهتالأتاللخرجكلصحا  لل لصلرذلنكلصال ق مالخنلصطررصالصحا  كل

 ارنلنكل طمقلصح ث نلصحقكل قبلتن تثملنكلاللو كلصح مائ.لصطتامللصلوهلكمنل

لوت  لأ هلت  لصحقمل  لصالهقلمالصح ثم   ل ظثر لوأمحقمحك لت ا ل  ل قب للم لكن  تر

أمحق مصتنلصحاقت  ،لرطلأ تط،لصسقخاصالح نلنكلجزةلصاترللالصحا   ،لخول

لصحىم كلكمنل لصطتامل لجا ص. لأ تط  لأث    لصحعث صن لتااترلحاب لخو حقكلت  تر

 ق ثكلوجث ل ظرللام ر لوهكلخنلصح مائلحال ثقبلأقنالصحق مصتنلوحال ااكثمل

،لوأمحقمحكل ثاللصالهقلمال نكلصحعثمصرلصلسمست لدونلصحخ ضللالصلسمس

 نكلت مصتنلقالت لنلصحعا اللالصحلعم ك.

ل نكلت مت  لصح رصةلصح ار  لل ل ص ستمد لخشللالصطتامهتالقال  لنلت  تر 

لت رصالصالسقخاصلم لوصح ن هلصح ار  ،لوصحق كتال نتثمللالتالتبل رر.
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 ال نكلصح ث نلصح ار  لحنلاقل لصحذشل  ال نلصللرلصحىم كله لص قلمةلصح مةلت

لنكل ل  الثم لن  ع لوأتئق  للاقلع  لأ تب لل ل   لصح ثمن لكمن لن ذص لإ قمجثب، ح 

لت لنثمل لو ل الخنل ظثرلذحالإذص للاقل لآرر. لأ  لحقكلح لكمنل  اا إ قمج 

لأتثثلمل لصحزلثت  لصح قر  لنرغب لوكماح سلالت ع، لصحعنك ل مجك للا لكن اس ا

الصلل الح ال ل ثثملاصال ادللالصطرق نم لأتالاس الوصرق علصحعا الل

 مجكلصحعنكلاسمالصح ما  متترلصح ن طتثكلوكماح سلالت علاسمالصح ما  متترل

 صح رص  نك.

ل مجكلصحعنكلدصةلم للمل  قخاالصحنا لصحعرأت لنكلاس ل ،لو  قعتال سثااللى  

لصحقمل لحمال  لتظثر لكلم للعر، لوخأتم  للر    لأ حمد   لو االخحتم  م تا

لح ،ل لصحعرأكلصحذشل رسب لنكللاقلع  لحا ص للصح تم  لح ثل لوإداصك  صحل ملر 

مل اال وقثم ق لخ مم لأ نلصحلقن كلحا  لهذصلصطداصك.لنكلاس ال مجكلصحعنكلخ م 

صحقع ترل الصلاضلصحعرأت لأعادللالصحرل  للالخ همال  مدلصحألسلوسث ن ل

ل-بلصحثارشلصحلعروعلحاشلصحعرللصحلرت طلأمحق   -صح لحلوصحث هلنكلصح لمةل

وصلاضلصحا رصو  لصحقكلخصمأثملصحا معلوصحقأ ق.لحقكلنكلصرقتماللحنرلزل

صحلامحللح نلاس ل لصرقمالح لصسبل رأكلاحثظن الوسلم لل نت ل رأت لال

لاصحل أسل لصع   لإققامد   لظروع ل عتر لخن لوصرقما لصحثم با لغتر صحأعر

لصحللزق لصحقكلتبلترقتعثما.

ن نلت لنلاس الكماح سلالت علنكلنقر ل  اص لصحرأت لصحعرأكللنكلصحل مأن

لو  رل الصحاوهلإلمل لصط انتز  ، لصحنا  لنكلخغنللاس ل  لصسقخاا لخ   سثاا

لوصض  ل لوكم  للخاتم لاس لمت  لصحعنب، لخو لأمحخر ط  لإلم لل ملر أأ ن

لوحتسل لصحقار ح ل نك لذحا لنك للعقلا ص ل نتثم لصحقعرع لجاص  ل  ثن صحلعمحب

لصحقملتا.

نماذج من رسوم كل من نا ى العلى وكارلو  التوف  3و  2ن رقم يوعم الشكالو

 يظهر فيها الفروق السابق ذكرىا.

ل

 ثقافة اإلنتاج واالستهالك البصر : -15

صلخسمست ملنكل  ؤكاللاطنحل  من لصالسقث كلخنل محبلصح ن لوق ص الأثمةثمل نعللدوا 

لصحى منكلح ل نكلصح عا لو ؤكا لصحلعمصر، لصحلاقل  لحت  لنثب لوخنلصح ن لصحلمد    ققامد

لن ط لوصح  صةا لحنلثمن  ل69 مقن  لت لن لخص    لنمح ن  لوأمحقمحك للقطن م ل–. أام ل

 اد صللالصح لم لصحى منت لصحقكل ل الخنل قبلصسقث كثملل-ورامةصلوظت قثملصلسمست 

لنكللاقل لو  من لخررشلون  ملح  نلصحلاقلعم للثقا لخولل قثن  لحنلثقام لصحلقاصوح 

وإذصلكمنلهذصله لصح ض لل لصح ن لصحلمد  لن نلصلهلت لتزدصدلل لصحلثقام للنكلخس صقثم.

صح ار  لصحقكلتثااالأأ نلخولألررلت  لأثالصح ن لصحى منت ،لنثكللثقام للأ ع لأ نل

لصح تبلو ثمصرلصحى من لصح ار  لحن ردلوصحلاقل لصحذشل ثقاثم.
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 للأمها لصحااصلملصحلار  لح  مللو نكلس تنلصحلىمهلتأترلصحااصسم لإحكلترصج

لصحااصلملصحقركت لصحاأنا 

ل لإحكلخنل     لل ل د لوت صن للرو  لصحل ن   لل%37.8أمح  ا  ،  أمهاون

م،لوقما  لتنالصحثقتا لل لصحااصسم لصحقكلس  قثملوخظثر لخنلهثمكلصت مقل صحقركت لدصةل 

صحل ن   لصحقركت لك ترلأتثثبلحت لخكا لداصس لوسمالنمضنلوامحلل  الصحلاتالخنل

،لأتثلمل صد لوصن لتنالصحث   لإحكل%37صحاأنا لجمة لنكلصاصا لصحق متنلأث   ل

للثمهللزصهر ل83% لل.70نكلداصس  لللماس وقا ص لدوا  لصحااصلم لنكلصحلقن كلهذل ص ك تر 

لأمحط  لصحلارشل وصللمكالصحل أسلوصحل م كلأعبلصحث صحكلصح ار  للىنلكمنللثثم

ل.وغترهمل لصحأعروقاملحا   اصحعمل لوص

ل لوحذحا لصح  ه ل ل ا لحاث ت  لون  م لخ   لصحلثقام لصح ار   للم لخنلنكللاقل   ل ا

للنرصدل لصح ار   لصحى من  لوصللتق  ر لصح تب لصرق ع لأ  ل لوذحا لصحقكلن ما وصلل مه

ل.تبلإ قمجثملنكل  منم للخقن  ،لس صةلكم  لل نت لصحاث لخول قن مهملنكلتنالصحلثقام 
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ل
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ل
ل
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