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 :الممخص
ان الصناعات البصرية يمكن ان تعد اشكااًل وممارسات وصور وكممات ومعاٍن 
مؤثرة ومفيدة وممتعة. فالخاصية األساسية لمفن الصوري ليس بتأثيره الجمالي 

والسوسيولوجي بشكل او التذوقي فحسب، بل في استيعابو لمواقع السيكولوجي 
شمولي متكامل وىادف. وكشِفو عن عالم االنسان الداخمي )المقنع(، والعالم 
الخارجي المبرقع. وان التحميل الجدلي لمعالقة بين الفن والمجتمع يرتبط بذات 
الوقت بمبدأ التحميل الجمالي لوظيفة الفن االجتماعية. ويشكل جنبًا الى جنب 

وعمم االخالق كلٌّ بوسائمو، جزءًا من وعي الناس  مع الفمسفة وعمم االجتماع
االجتماعي. ولم ينشأ الفن الصوري لممتعة والترفيو، بقدر ما نشأ كشكل متميز 
من المعرفة االنسانية عن الكون والحياة، معرفة فكرية الستبار الواقع 
االجتماعي. بوصفو انعكاسا لممعمومات والخبرات المكتسبة من العالم الطبيعي 
واالجتماعي. وأما اليوم فنراه قد دخل مجتمع المعرفة بكل تجمياتو ومآالتو، 
بشكل يمكن ان يعبر عن الثقافات بخصوصياتيا المتنوعة والمتعددة. وليذا 
ارتأى الباحث إجراء ىذه الدراسة بيدف معرفة ماىية الصناعات البصرية 

د عمى منيجية والوقوف عمى نمط دورىا في مجتمع المعرفة، وذلك باالعتما
متعددة قواميا المنيج المتعدد المداخل، لإلحاطة وااللمام بالموضوع من معظم 
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Abstract: 

Visual industries can present impressively useful and 

pleasant forms. The main practice of the visual industries, 

i.e. pictures and words does not only implicate their 

aesthetics or the aesthetic taste influence, but also their 

capacity to understand and contain the psychological and 

sociological reality in a comprehensive, integrated and 

meaningfull manner as well as their capacity to reveal both 

the masked human world and the embellished external 

world. 

     The dialectical analyses of the relation between Art and 

Society is related at the same time to the principal of 

aesthetic analysis regarding the social function of Art . 

Each of them form (together with philosophy, sociology 

and ethics) in its own manner a fundamental part of 

people's social consiousness. The visual industries are not 

created for pleasure and entertainment as much as they are 

created to reflect the human knowledge of the universe and 

life. They are an intellectual knowledge that enables to go 

deeper into the society as a reflexion of the informations 

and expressions acquired from the natural and social 

worlds. Nowadays, we see them enter in the society of 

knowledge in all their manifestions and results on a 

manner that can be an expression for cultures with their 

varied and multifacted characteristics. That is why the 

researcher decided to do this study in order to try to find 

out what visual industries are as well as to identify the 

pattern of their role in the society of knowledge by relying 

on a multiple methodology based on the multiple 

approaches for briefing and exploring  the most important 

aspects of the topic . 

    The study has reached many results of which the most 

important is that the visual industries represent an 

important area in the daily social life of the people and 

society. Human beings have turned to the image industries 

because of their importance as intellectual products that 

enable people to satisfy their multiple needs.   
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 المقدمة 
يمكن ان تعد الصناعات البصرية نوعًا من الفنون المعاصرة في عموميا، فيي نمط 
من النشاط االنساني الواعي واليادف الذي يتميز بمقدرة وامكانية وميارة رفيعة يمتمكيا 

نتاج عمل فني مفيد وممتع. وىي تعبير عن االنسان، فتعطيو القدرة عمى الخمق واالبداع إل
الميول والمشاعر والدوافع الطبيعية والفكرية واالجتماعية والنفسية، بصورة شعورية او ال 

ىو والبصري في أبعاده الفنية والجمالية والثقافية، شعورية. وبذلك يكون العمل الفني الصوري 
ن عن مشاعر وانفعاالت وتصورات. وليذا التعبير الفكري والعممي لما يختمج في نفس االنسا

جراء ىذه الدراسة لتبيان مكامن وتجميات ىذا النمط من الصناعات المعاصرة، إارتأى الباحث 
 طار الخصوصية الثقافية لمشعوب والمجتمعات. وتضمنت الدراسة ثالثة مباحث فضالً إفي 

 عن المقدمة والخاتمة.
 اإلطار المنهجي لمدراسة : المبحث االول

 : تحديد مشكمة الدراسةوالا أ
ان التحميل الجدلي لمعالقة بين الفن والمجتمع يرتبط بذات الوقت بمبدأ التحميل 

الى جنب مع الفمسفة وعمم االجتماع وعمم  الجمالي لوظيفة الفن االجتماعية. ويشكل جنباً 
ي لممتعة االخالق كلٌّ بوسائمو، جزءًا من وعي الناس االجتماعي. ولم ينشأ الفن الصور 

والترفيو، بقدر ما نشأ كشكل متميز من المعرفة االنسانية عن الكون والحياة، معرفة فكرية 
لممعمومات والخبرات المكتسبة من العالم الطبيعي  الستبار الواقع االجتماعي. بوصفو انعكاساً 

ثقافية ادت واما اليوم والعالم يمر بتحوالت سريعة، منيا تكنولوجية واجتماعية و واالجتماعي. 
الى ظيور ىذا الفن بشكمو المتطور، والذي ظير في غضون ىذه التحوالت العممية والفكرية 

 قدمن الع انطالقاً  في العموم، إلنسانيةلراىن الواقع الوالتكنولوجية والسياسية، التي يشيدىا 
الذي يمكن ان و  ،األخير من القرن المنصرم، ودخل عالم مجتمع المعرفة بكل تجمياتو ومآالتو

الثقافات بخصوصياتيا المتنوعة والمتعددة، فان ىذا الوضع سيجعمنا بعض من نسبيًا يخمو 
امام كم ىائل من الصناعات البصرية الثقافية. والتي يمكنيا ان تثري الفن البصري من جية، 

مجموعة وتضيف سمات جديدة متعددة االبعاد الى الثقافات االنسانية المحمية. فالمعرفة تمثل 
المعاني والمعتقدات واالحكام والمفاىيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى االنسان نتيجة 
لمحاوالت متكررة لفيم الظواىر واالشياء المحيطة بو. والتي ال يمكن ان تفتقد الى االشارات 
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مقد والرموز والصور التي تحمل رسائل سيكولوجية واجتماعية وانثروبولوجية في آن واحد. ف
أصبح مصطمح ثورة المعمومات ومجتمع المعرفة ومجتمع الحاسوب ومجتمع ما بعد الصناعة 
ومجتمع ما بعد الحداثة، ومجتمع اقتصاد المعرفة والمجتمع الرقمي وغيرىا من المصطمحات، 

بوصف مجتمع المعرفة ىو ذلك  المميز الرئيسي لحقبة تاريخية ىامة من تاريخ البشرية.
في تسيير أموره وفي  -ومنيا الصناعات الصورية  -حسن استعمال المعرفة المجتمع الذي ي

اتخاذ القرارات السميمة والرشيدة. كما أّن مجتمع المعرفة يضع اإلنسان كفاعل أساسي، إذ ىو 
معين لإلبداع الفكري والمعرفي والمادي، كما أنو الغاية المرجوة من التنمية البشرية كعضو 

بدع لنفسو ولغيره من خالل شبكات التبادل والتخاطب والتفاعل الذي فاعل يؤثر ويتأثر وي
يمكن ان يؤدي الى صناعة الذات االنسانية المنتجة. وىكذا فكمما تعقد المجتمع وتطورت 
مدنيَّتو، كمما اصبح االصل االجتماعي لمفن الصوري اكثر غموضا وتجريدا، وبالتالي يكون 

بعة من فيم الوظيفة االجتماعية لمفن، مع ادراك ميام الفن فيم العالقة بين الفن والمجتمع نا
الروحية وخصائصيا وسماتيا ودالالتيا ورمزيتيا، فضال عن قدرتنا عمى فيم االبعاد 
التكنولوجية لمفن والتي تعكس قدرة االنسان عمى الخمق واالبداع. اما الُبعد الجمالي لمفن 

قف عند العمل بذاتو فحسب، بل في التحوير الصوري فيكمن في حممو لمرسالة التي ال تتو 
.ما  الدراسة في االجابة عن التساؤالتالروحي في تصوير االفكار. وعميو تتمحور مشكمة 

بعادىا أالصناعات البصرية؟ ما وظيفتيا االجتماعية والثقافية؟ ما دورىا في تنمية الذات؟ ما 
عند الشعوب  الخصوصية الثقافيةوانعكاساتيا الرمزية في مجتمع المعرفة؟ ما عالقتيا ب

 ؟ ما تجميات ومآالت ىذه العالقة؟والمجتمعات
 ثانيا: أهمية الدراسة

ة العممية التي يمكن ان تقدميا الدراسة، من زيادان اىمية الدراسة تتجسد في نسبة ال
خالل تناوليا لظاىرة ميمة في تاريخنا المعاصر، والتي استطاعت الولوج الى داخل البنية 

سرية والمؤسسات المجتمعية االخرى. فضال عن مدى مساىمتيا في مجاالت ومشاريع األ
التنمية البشرية، والفوائد التي يمكن ان توضح العالقة بين الفن البصري والخصوصية الثقافية، 
 وما ليذه العالقة من دور في تحديد عدد من المفاىيم والمصطمحات كاليوية والثقافة المحمية

التي يمكن من خالليا تبيان االعمال والصناعات البصرية ذات االصالة من التي ، و والفرعية
 جاءت مقتبسة بفعل العوامل الثقافية العابرة لممكان والزمان.
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 دراسةثالثا: أهداف ال
لكل دراسة جممة من االىداف تروم تحقيقيا او الوصول الييا ومعرفتيا، وىدفت 

 دراستنا الى..
 معرفة ماىية الصناعات البصرية. .5
 الوقوف عمى طبيعة الدور الذي يمكن يؤديو الفن البصري في مجتمع المعرفة. .1
تبيان انعكاسات ىذا الدور عمى الثقافة بخصوصيتيا من ميارة وقدرات في مجتمع  .2

 المعرفة.
 رابعا: منهج الدراسة

ي من خاللو الخطوات لكل دراسة او بحث منيج عممي يتبعو الباحث ييتد     
العممية والمنطقية في معالجة وتناول الظاىرة المطموب دراستيا. وال يمكن ألية دراسة ان تصل 
الى نتائج حقيقية وواقعية ومنطقية اذا لم ييتم الباحث بمنيجيتو وحسن اختياره لممنيج االقرب 

ميميا، وكذلك تم االعتماد لنمط الظاىرة المراد دراستيا. وعميو أخذت دراستنا طابعا وصفيا تح
، Mellte Research Methodعمى مناىج اخرى تتجمى في المنيج المتعدد المداخل 

لإلحاطة واإللمام بالموضوع من معظم جوانبو. وكذلك تم استخدام االتجاه السوسيو 
ي انثرويولوجي من خالل المزاوجة بين عممي االجتماع واالنثروبولوحيا. والذي سيفيد الدراسة ف

اعتمد الباحث عمى النظرية االنتشارية جانبيا النظري، واتخاذه الفرشة النظرية  ليا، وىنا 
بيدف الوصول الى نتائج منطقية وواقعية تخدم االفراد والعمم  كمدخل نظري لمدراسة.

 والمجتمع.
 : تحديد المفاهيم والمصطمحات العمميةخامساا 

 .الدراسة الحقاً سنحاول تحديدىا في موضعيا في مباحث 
 الخصوصية الثقافية . المبحث الثاني

إن من سمات الثقافة االستمرار والتراكم والتغير، فإن ثقافة كل شعب تتعرض إلى  
الحذف واإلضافة والتجديد وفقا المرحمة الزمنية. والتغير يكون بفعل عوامل داخمية تخص 

النتشار الثقافي ومنيا، التجارة المجتمع ذاتو، وخارجية قادمة منتشرة عن طريق عوامل ا
واليجرة واالستعمار بأشكالو، فضال عن وسائل االتصال. وىذا يجعل ثقافة الشعوب تحتك 
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وتتفاعل مع الثقافات اإلنسانية األخرى لتكتسب سمات جديدة وتفقد أخرى بفعل ىذا التالقح 
 في.          الثقافي )التثاقف أو المثاقفة(، ومن ثم االستعارة واالقتباس الثقا

 Cultureأوالا: الثقافة 
إن الثقافة في أي مجتمع وشعب تشكل نمط الحياة االجتماعية اليومية في واقعو، 
ومن سماتيا االستمرار واالنتقال والتغير. وفي عموميا تحتوي ثالث فئات، األولى تسمى 

وطة التي يشترك فييا بالعناصر العامة، وتشمل األفكار والعادات واالستجابات العاطفية المشر 
جميع األعضاء البالغين العاقمين في المجتمع، وتسمى الثانية بالعناصر التخصصية ويشترك 
فييا أعضاء جماعات معينة من األفراد التي تحظى باعتراف المجتمع، في حين تسمى الثالثة 

فإنيا تتصف . ومع توحد محتوى الثقافة (5)بالعناصر البديمة، وتشمل أفكار وعادات خاصة
بالتنوع والتعددية بحسب طبيعة الشعوب والمجتمعات، واختمف العمماء في تحديد ماىية التنوع 
والتعدد. فمنيم اعتمد معايير معينة، وآخر أكد عمى أن التنوع يقوم عمى االختالفات بين 
السالالت البشرية الختالف عقميات الشعوب، ومنيم من عارض ىذا وأكد عمى اختالف 

ئات منطمقا من وحدة العقل البشري، في حين أكد آخرون عمى العوامل التاريخية برفض البي
المعايير التي وضعيا العمماء لفحص مضمون الثقافة ف. إذن (1)عاممي البيئة والعنصر البشري

تتحدد في البيئة والعنصر البشري والتاريخ، وان المسألة نسبية في تأثير ىذه العوامل عمى 
 فة وسماتيا.تشكيل الثقا
لدور الثقافة في حياة اإلنسان اليومية فقد كانت محور اىتمام العمماء والباحثين  نظراً 

عرف الثقافة أو  تايمورادوارد في مختمف االختصاصات. وعرفيا العديد منيم، فالعالم 
 الحضارة بإطارىا االثنوغرافي الواسع، ىي "الكل المعقد الذي يجمع المعرفة والمعتقد والفن

فرانس . أما العالم (2)واألخالق والقانون والعادات وأية قدرات سموكية اكتسبيا المجتمع البشري"
فعرفيا عمى أنيا "تضم كل مظاىر العادات االجتماعية في جماعة ما، وكل ردود  Boasبواز 

تي أفعال الفرد المتأثرة بعادات المجموعة التي يعيش فييا، وكل منتجات األنشطة اإلنسانية ال
. ويمكن أن تشكل الثقافة "الوعاء الذي يضم اآلثار الفنية والبضائع (3)تتحدد بتمك العادات"

بأنيا  . وعميو يمكن ان نعرف الثقافة إجرائياً (4)والوسائل التقنية واألفكار والسموكيات والقيم"
 اا بوصفه عضو )مجموعة العناصر الثقافية المادية والمعنوية التي يكتسبها الفرد خالل حياته 

 .في مجتمع معين(
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ان الثقافة تدخل عممية ديناميكية بين الشعوب لينتج لنا عممية التثاقف، والذي      
يمثل تأثر الثقافات بعضيا ببعض، نتيجة االتصال بين الشعوب والمجتمعات ميما كانت 

فتين ثم تأثير . ويفترض أوال احتكاكا مطوال بين ثقافتين مختم(5)طبيعة ىذا االتصال وأىدافو
فيما بينيما، بحيث تتعدل المسالك  إحدى الثقافتين في األخرى، أو التأثير الثقافي المتبادل

. لتدل عمى األوليات (6)الثقافية والنماذج الثقافية واالجتماعية عند احد الفرقاء أو عند االثنين
اجتماعية إلى أن  المعقدة لالحتكاك الثقافي التي تتعرض نتيجة ليا مجتمعات أو مجموعات

. (7)تتمثل أو أن يفترض عمييا تمثل بعض أو كمية من المالمح القادمة من مجتمعات أخرى
إذن التثاقف ىو )االحتكاك والتفاعل المتبادل بين ثقافتين أو أكثر، والذي يؤدي إلى التأثر 

الثقافات  والتأثير في سمات الثقافات المتماسة لتفرز ثقافة جديدة تحمل خصائص مشتركة من
، وىو Diffusionوتستمر العناصر الثقافية المادية والمعنوية في الحركة واالنتشار المتثاقفة(. 

ما يعني انتقال أدوات أو تطبيقات أو أفكار معينة من مجتمع إلى آخر، أما عن طريق التجارة 
بتأثير فالعناصر الثقافية تنتقل من موطن إلى آخر  .(8)أو االتصال المنظم أو العرضي

بعضيا في بعض، كما أن الحضارات بكميتيا تتواصل وتتفاعل وتتبدل، وىذه الخاصية 
ن لعامل الحاجة دورا (50)أساسية في خواصيا، مستمدة من كيانيا اإلنساني واالجتماعي . وا 

ميما في تقارب الثقافات، حين يدعو إلى خمق تفاعل بين الحريات الثقافية واألصالة والتراث 
وبين الثقافة المحمية والثقافات اإلقميمية، وتميد السبيل لخمق االنفتاح من دون التأثر الثقافي، 

األحادي الجانب من الثقافة المحمية فقط، بحيث يفقدىا ىويتيا ومعطياتيا عمى أساس التفاعل 
المشترك واالستفادة من الومضات الالمعة في الثقافات األخرى التي يمكن أن تثري وتعزز 

. ألنو عمى األغمب فإن ثقافة أي بمد من البمدان أو أية امة من (55)لثقافة المحميةمسيرة ا
األمم، تضم دوائر ثالثا متداخمة مع بعضيا البعض. فالدائرة األولى ىي دائرة )الثقافات 
المحمية( التي ال تخمو من تنوع ىم مصدر لمغنى والخصب، والدائرة الثانية ىي دائرة )ثقافة 

دولة المعنية بكامميا، وتضم أنماط السموك المادي والمعنوي التي تميز أية امة من األمة( أو ال
األمم عن سواىا، أما الدائرة الثالثة فيي دائرة )الثقافة العالمية( التي تتفاعل مع الثقافة القومية 
وتمنحيا القدرة عمى الحياة عن طريق تجديدىا، والتقدم العممي التقني، وثورة المعمومات 

االتصال بوجو خاص، وتحول العالم إلى قرية واحدة تؤدي كميا إلى اتساع الدائرة الثالثة و 
. وىكذا فان انتشار العناصر الثقافية ميما كانت أسبابو وعواممو (51))دائرة الثقافة العالمية(
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سيحمل في طياتو االنصيار والحذف واإلضافة، ستتجمى في المنظومة القيمية والفكرية 
 ثقافي ألي شعب أو مجتمع.لممركب ال

 ثانياا: الثقافة والهوية
ان اليوية ىي الخصوصية واالستمرار والتفرد " فما يميز ىوية كل منا كونيا فريدة    

 العقيدةثالثة عناصر:  جمعت. وأن اليوية (52)غير قابمة لالستبدال وغير متشابية مع غيرىا"
 .(53)الطويل المدى والتراث الثقافيالذي يجري التعبير بو  والمسانالتي توفر رؤية لموجود 

وفي السياقات التاريخية العديدة في العموم يتم إلحاق اليوية بالثقافة لتصبحا متالزمتين في 
تشارط مثير لالنتباه، بل تحدث احيانا انزياحات تمتف فييا الثقافة باليوية وتمتف اليوية 

ومع ذلك نحن نخطئ حين نعدىما مترادفتين، رغم ان مساءلة  بالثقافة الى الترادف والتماىي،
اليوية في عمق تحيل بشكل او بآخر الى الثقافة، ولسنا نبالغ ان قمنا ان ىذا الكالم ىو وليد 
العولمة وما يترتب عنيا من انحسار المكان والزمان ومخاطر النمذجة والتوحيد القسري، الى 

تمايز اليويات الفردية واالجتماعية، وىو اختالف لن  باتإلثحد يبدو فيو "االختالف" حاجة 
يكون في جزئو االكبر اال ثقافيا، لذلك نتحدث عن عالم متعدد الثقافات بل ومجتمع متعدد 

. ان الفوارق الثقافية ال تنزاح الى (54)الثقافات في مواجية االطروحات المنادية بواحدية الثقافة
اعمون )مجموعات وطبقات وزمر ونخب( عمييا ومحوىا معاني ىويات ثقافية اال اذا اشتغل الف

ة في ارتباط وثيق الصمة بمطالب المحظة والسياق، ان الثقافة تناولت الدين ودالالت تمايزيّ 
 واالخالق بوصفيا منتوجات رمزية ومادية ابدعيا االنسان ضمن منظور انثروبولوجي.

 ثالثاا: الثقافة بوصفها صناعة
يرى بعض العمماء ان الثقافة يمكن اعتبارىا صناعة بوصفيا مجموعة من      

الشركات الضخمة التي تُنتج االفالم وبرامج الراديو والصحف والمجالت حتى يستيمكيا اغمبية 
أن الثقافة باعتبارىا صناعة عممية احتكارية لمحياة الثقافية،  أدورنو وهوركهايمرالشعب، ورأى 

المادية واالدارية االشكال الثقافية االخرى واالنتاج الثقافي مثل الثقافات اخرجت بقوتيا 
لنظام ىوليوود في  أدورنو وهوركهايمر. فبعد دراسة (55)الفمكمورية االصيمة من الصورة

االربعينيات من القرن المنصرم تبين ان مجموعة كاممة من المتخصصين، مثل الممثمين 
ت ومصممي الديكور واالضاءة يشاركون في انتاج الفيمم، وكتاب النصوص ومشغمي الكاميرا

. وانتشرت رغبة بين (56)وليم ادوارىم المحددة ضمن حدود تقسيم العمل في االنتاج السينمائي
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رواد الثقافة في اغمب المجتمعات المنفتحة عمى اآلخر الثقافي لم تنفك تمارس طقوس ايجاد 
. اذن ال يمكن فصل (57)زلة متفردة بطابعيا الفنيمسالك التحويل لتنزيل المادة الفكرية من

الثقافة بوصفيا مرجعا وموجيا لمسموك الفردي والجماعي والمؤسساتي، ومنتجة لطرائق 
التفكير، عن الصناعات عموما ومنيا الفنية والبصرية خصوصا، وذلك لمعالقة التبادلية 

 القائمة بينيما عمى التأثر والتأثير.
 صوصية الثقافية في الصناعات البصرية في الواقع الراهنالخ .المبحث الثالث 

ان االنسان بوصفو صانع الثقافة وباِن المجتمع وصانع الحضارة ومبتكر المدنّية، ال 
يمكن لو ان يواجو التحديات المختمفة والمتنوعة التي تصاحب المراحل التاريخية والحضارية، 

التي تحمل دالالت ومعان ورمزيات متعددة  اال بمنظومة قيمية ذات مصفوفة من المفيومات
االبعاد. وىذه تأخذ صفة الخصوصية الثقافية التي تكون نتاج تفاعل وتراكم صيرورة تاريخية 
ذات ابعاد بيئية واقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية. وىذه الخصوصية الثقافية بمعناىا 

فدىا في بودقة الثقافة الوطنية التي المحمي، تشكل حزمة الثقافات الفرعية التي تصب في روا
تقوم عمى مفيوم ثقافة المواطنة، بوصفيا اآلصرة والرابط الذي يجمع افراد المجتمع بمختمف 
مرجعياتيم وأطيافيم العرقية والدينية والمغوية والقومية. فمكل مجتمع نمط من الثقافة ليا من 

الخرى. وىذه يمكن ان تتفرع الى المكونات والمضامين التي تميزىا عن ثقافات الشعوب ا
ثقافات محمية وفرعية اخرى، لكنيا تجتمع تحت الثقافة االم والتي تمتمك المشتركات من سمات 
الثقافات الفرعية المكونة ليا. وليذا نجد اختالف رّدات الفعل عند تمقي الصناعات البصرية 

 في الواقع.
 أوالا: مضامين الصناعات البصرية

د والفنانون في الماضي مستائين نسبيا من التدىور الذي ألحقتو الثورة كان النقا     
الصناعية بالحرف اليدوية، وكانوا يكرىون مجرد النظر الى تمك الزينات الرخيصة المزّوقة 
الزائفة التي صنعتيا اآلالت، والتي كانت في الماضي زينات ذات معنى وأصالة، وكان رجال 

. وسار (58)يحممون بإصالح شامل لمحرف والفنون م موريسجون راسكين ووليامن امثال 
تيار التغير والتغيير في المين والصناعات عبر مراحل تاريخية تخممتيا ظروف واحداث 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية الى ان وصمت الى أوج حداثتيا في ما يعرف 

عموما ليا تأثير جمالي ينبثق من بالصناعات البصرية في واقعنا اليوم. فالصناعات البصرية 
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وظيفتيا ومضمونيا ونمط الرسائل التي تمقييا. وترتبط بالجانب الحسي لإلنسان، اي انيا 
تترك مجاال واسعا لمخيال وأطره وأفقو في الرؤية والتحميل. وقد تندرج ضمن الفنون في جانبيا 

ا ذىنيا فحسب، بل ىو البصري والذي يالمس المعرفة ليصبح الفن ليس فقط معرفة ونشاط
معرفة قابمة لمتحقيق الموضوعي، وىو يعبر عن حقيقة وليس ىدفو المذة فقط، كما ان لو نسقو 

. وقد وجد عمماء االنثروبولوجيا ان الفن (10)الخاص من القواعد والوضوح والتركيب والقصدية
ية والقصص يعكس االىتمامات والقيم الحضارية لمناس، وىذا يبدو واضحا في الفنون الح

والحكايات واالساطير، ومن ذلك استطاع العمماء ان يعرفوا كيف يتعامل الناس مع البيئة 
والحياة من حوليم، وربما كذلك عمموا منيا تاريخ الشعوب ايضا الموسيقى والفنون المرئية 

 .(15)تمقي الضوء عمى نظرة الناس لمحياة
 الثقافيةثانياا: االنسان بين الصناعات البصرية واأُلطر 

لو القينا نظرة متفحصة الى عالمنا الواقعي الراىن، فسنراه امتزج بالعالم      
االفتراضي حد الذوبان والتماىي الذي استمب االنسان بكل ابعاده وتجمياتو، ووجيو راغبًا ام 
طائعًا الى المجتمع الرقمي والمعرفي والمرئي والبصري. وذلك بفعل عوامل وحاجات عدة، 

اذا ما عممنا ان مفيوم  لسيكولوجية والسوسيولوجية واالقتصادية والسياسية والمعرفية.منيا ا
الحاجة في المعجم العربي، تترادف الحاجة والحائجة والحوجاء والحويجاء، وجمعيا حاج 
وِحوج وحاجات وحوائج وحويجات، والمحوج ىو المعدم من قوم محاويج، والحوج يعني 

 .(11)الفقر
 سيكوسوسيولوجيةالحاجات ال .8

في عمم االجتماع، حظيت الحاجات االجتماعية وعالقاتيا باالنساق االجتماعية      
الثقافية، بأىمية خاصة في اطار النظرية الوظيفية، حيث استخدمت في دراسة كيفية الحفاظ 

تالكوت عمى اداء المجتمع لوظائفو وبنيتو، وىو ما يتضح لدى عالم االجتماع االمريكي 
لمنسق  Functional  Reeguisitiesبارسونز في حديثه عن المتطمبات الوظيفية 

وتشمل كل ما يتعمق بالمشاعر  .(12)االجتماعي، ويقصد بيا ضروريات بقاء المجتمع
حاسيس عمى النحو الذي يجده الفرد في مشاىد المسمسالت واالفالم، اذ يرتبط المشاىد واأل

بأبطال البرنامج او االلعاب او االفالم. وىي المحظة التي يمكن ان تمعب ىذه  عاطفياً 
في التنفيس او االشباع الوجداني والعاطفي في ظل قساوة الظروف التي  الصناعات دوراً 
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يتمثل سياسي واغتراب تعصف بالمجتمعات العربية من ازمات وانتياكات وقالقل وزوابع أمنية 
اجتماعي فيما يتعمق بالمخفي والمسكوت عنو،  وكبتة السياسية. في الحرمان من المشارك

يتجمى في العوز والفاقة واألسباب  حرمان اقتصاديفقر و و كالعالقات العاطفية والجنسية. 
عديدة، منيا عدم االستقرار االمني والسياسي، وانتشار االمراض االجتماعية كالجريمة والفساد 

شبع رغباتو لي اصبح ىذا المجال بمثابة المالذ اآلمن الذي يُ . وبالتاالذي ينخر بجسد المجتمع
 .والوجدانية طموحاتو النفسية والعاطفيةرغباتو وغاياتو و وتحقيق بعض من  ،المتنوعة والمختمفة

فيناك الرغبات والميول الجنسية التي تواجو بالكبت والرفض االجتماعي، تحت طائمة الُعرف، 
ة االجتماعية التي قد توصف بالصرامة، فيما يتعمق باالختالط والمنع القادم من عمق التنشئ

بين الجنسين والطاعة العمياء لرب األسرة، فضال عن عمل المرأة في مجال الفنون او السمك 
العسكري. وقد يعود ىذا الى سيادة النزعة العشائرية والعصبية القبمية التي تشكل نمط السمطة 

 قانون في مجال الضبط االجتماعي.االجتماعية وغمبتيا عمى قوة ال
 الرغبات واالتجاهات االعالمية .2

يقصد باإلعالم أساًس، الخبر بخصائصو: األىمية واآلنية والوسيمة والجميرة      
اما اإلعالم الجديد فيو اإلعالم الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي  .(13)والتدفق األحادي نسبياً 

والصورة والفيديو والصوت، فضاًل عن استخدام  وتفاعمي، ويعتمد عمى اندماج النص
الكومبيوتر آلية رئيسة لو في عممية االنتاج والعرض، اما التفاعمية فيي تمثل الفارق الرئيس 

ما ييمنا في دراستنا ىنا، طبيعة العالقة بين الفرد والمؤسسة و . (14)الذي يميزه وىياىم سماتو
كز عمى مدى اشباع الرغبات واالتجاىات والدوافع. االعالمية، وحجم الثقة بينيما، والتي ترت

، وما ليا من ونوعاً  خبار وما تحممو من تدفقات متنوعة كماً الميول في متابعة األ ومنيا
نسان اليوم ال يمكن ان يستغني عن معرفة ما يحدث بعاد. فاإلصالت بواقعو اليومي متعدد األ

وىنا يبحث عن األمل تجمع التناقضات، حولو ال سيما وىو محاط بحزمة من االحداث التي 
في تغيير واقعو البائس، عساه يجد او يقرأ خبرًا يحمل تغيير جديدًا في اوضاعو الراىنة. 
فيناك شعوب تعيش تنمية انفجارية واخرى تعاني الحرمان واالقصاء والتيميش. وبالتالي تتولد 

عية والثقافية. وما يمكن ان يعممو الرغبة في معرفة موقعو في الخارطة الجيوسياسية واالجتما
ساليب الحضارية التي تتبعيا المجتمعات ويسعى الى تغييره نحو الرفاىية والتحضر، عبر األ

في اتباع اآلليات الديمقراطية كاالنتخابات وحرية االقتراع والتبادل  المتحضرة والمتطورة.
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 ادلة وحرية الرأي والتعبير والنقد.السممي لمسمطة والتعددية الحزبية، وتوزيع الثروات بصورة ع
من خالل منتجات الصناعات ويتمناه في مجتمعو كل ىذا يمكن ان يحصل عميو ويشاىده 

ولكن ىل يؤدي االعالم وظيفتو بموضوعية؟ وىل يمثل  البصرية في أسرع وقت واقل جيد.
منسوبًا مناسبًا من منبرًا لتبادل اآلراء وتقبل النقد البّناء بقصد اإلصالح؟ وىل يممك الفرد 

 الوعي، والذي يجعمو متفاعاًل بشكل ايجابي بوصفو طرفًا ميمًا في العممية التفاعمية؟
 (26)الذات بناء وتحقيق .3

حساس الفرد بمنزلتو ومكانتو بفعل ارتباطو ببعض الوسائل إوتشمل وتعبر عن      
الذي يجد ذاتو اكثر توىجًا  والمواقع، التي يرى انيا تتوافق مع ميولو واتجاىاتو، في الشكل

في ظل الشعور  ،وعطاًء في ىذا الحيز البصري من الصناعات. فنحن اليوم نبحث عن ذواتنا
 وصوالً  ،مرورًا بمحيطنا االجتماعي ،عماقناأبدًء من باالغتراب االجتماعي والسياسي والثقافي. 

سيامات فية و ثقافكرية ومعطيات و من منتجات نالى عالمنا االفتراضي، وما يتضم معرفية ا 
منيات، التي تم رسميا وتحديدىا بيدف تحقيقيا حالم واألقد تحاكي الطموحات واأل ،وفنية

لممعايير الحضارية المعاصرة، كالعمم والمعرفة والفكر والثقافة.  لبناء الذات وصناعتيا وفقاً 
 يا.وىو ما يعكس مدى فاعمية ووظيفة الصناعات البصرية في صناعة الذات وبنائ

 اإلشباعات االجتماعية .4
حساس وتعني الدخول في عالقات رمزية وداللية مع االخرين، مما يوفر اإل     

باالنتماء الى الجماعة وااللتزام بقيميا ومبادئيا بشكل قد يصل الى االنعزال عن العالم 
الوجودي واالندماج واالنصيار في العالم الرقمي االفتراضي، بفعل تأثير الصناعات البصرية 

سي ومنتجاتيا المرئية. ان التأثير االجتماعي ليذه الوسائل تزامن مع الشعور باالغتراب السيا
واالجتماعي والنفسي والثقافي بسبب السياسات الخاطئة لمسمطات والتي خمقت فجوة اجتماعية 

جبره عمى االتجاه الى مد جسور التواصل مع اآلخر البعيد عنو أوثقافية بين الفرد وبمده. مما 
اعية والتفاعل ضمن أواصر اجتموالتعايش وقوميًة ودينًا وثقافة. والعيش ولغًة والمختمف عرقًا 

تدور في فمك الصناعات البصرية، تحت مفيوم المواطنة اإلنسانية، والتي قد نراىا واعتبارية 
عاطفية، من خالل الرسائل العديدة وجدانية و وما تحتويو من مضامين وما تقدمو من خدمات 
 التي تحمميا وتمقييا بشكل مثير وجميل ومباشر.

 ة. الحاجة الى الترفي5
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سترخائية اة، من برامج لّينة يم في التنفيس عن مشاغل الحياوتضم كل ما يس      
تتناغم مع النفس والروح والوجدان. فجماليات األمكنة من األلوان الزاىية وانسجاميا مع روائع 
النغمات الموسيقية تجعل من الذائقة الجمالية والِحسّية تذوب وتتماىى معيا في عالم من 

وفقدان األمن يعمو القمق  ،مأزوم في مجتمعل العيش السعادة واالنتشاء الروحي. في ظ
والخوف من المستقبل المجيول. ومن ناحية اخرى فان ىذه السمع الفنية  ،واضطراب النوم

ترتقي بالنفس االنسانية وتحمق بيا الى عالم يفيض جماال ومتعة. اذن ما تقدمو الصناعات 
يا وطاقاتيا وقدراتيا المكبوتة الى العالم، البصرية من وظيفة تحاور ذات االنسان وُتخرج كوامن

فتتفاعل مع الصورة المرئية حد الذوبان. ويقوم الفرد بتحديد االولويات في المتابعة بحسب 
الوظيفة والغاية واليدف، وىو شيء راٍق يعبر عن مدى فيم االنسان لذاتو واتجاىاتيا وميوليا 

 ية بجانبيا الروحي والجمالي.ورغباتيا، ومن ثم ترتيب وتنظيم حياتو االجتماع
 الفجوة المعرفية .6

تعد الفجوة في المقاييس المعيشية بين من يمكنيم العثور عمى المعمومات، او      
المعرفة وتكوينيا ومعالجتيا ونشرىا وبين العاجزين عن القيام بكل ذلك، ونتج عن االنتشار 

ان الصناعات . (16)عمومات الحديثةالسريع لممعمومات عمى مستوى عالمي نتيجة لوسائط الم
البصرية يمكنيا ان تقمص الفجوة المعرفية في جانبين، االول يتعمق بالمعرفة الشخصية 

نسان، اما الثاني فيشمل معرفة المجتمع مقارنة مع المجتمعات االخرى. وىذا يتم من خالل لإل
ما تحممو تمك الصناعات من محتويات ثقافية وسمع فنية تتوافق مع سمات الشخصية الوطنية 
من جية، ومع ثقافة المجتمع العامة منيا والفرعية والمحمية من جية اخرى. اذن يمكن ان 

صناعات بتذويب وردم اليوة نسبيا بأبعادىا المعرفية والفكرية. وىذه العممية احيانا تساىم ىذه ال
تأخذ صفة الحتمية في سطوتيا عمى الفكر والمعرفة االنسانية عبر اذرعيا االعالمية 

، الى درجة من التوجيو والتقنين. بسبب التأثير القوي حياناً أواالتصالية، القاىرة إلرادة االنسان 
الذي يحمل تدفقات ثقافية متسارعة كمًا ونوعًا، مادية ومعنوية، وبشكل قد يحمل  والطاغي

التضادات التي تؤدي الى التنافر المعرفي بسبب تناقض القيم التي تحمميا بعض السمع 
الثقافية. وىذا يجعل االنسان بحاجة الى التوازن النفسي والتخمص من االرباك والفوضى 

ناعات البصرية بسبب تدفقاتيا الثقافية اليائمة. والتي قد ال تتوافق مع المعرفية التي تفرزه الص
الذي يؤكد عمى عالقة التأويل والتفسير بين  شرامالمرحمة العمرية لممتمقي. وليذا ظير نموذج 
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المرسل والمستقبل، فاالتصال يتضمن الترميز الذي يمارسو المرسل في نقل الرسالة ثم الرسالة 
ق الذي عادة ما يحكم المرسل، اي الوضع والمتمقي ثم فك الرموز والتفسير المرتبطة بالسيا

الذي يمارسو المتمقي قبل ان يتحول ىذا االخير بدوره الى مرسل يعيد الدورة من جديد، 
. وذلك بيدف الوصول الى تحقيق (17)فالمتمقي يبدأ بفك الرموز والمرسل يبدأ بالترميز وىكذا

( قصد م من خالليا الفرد )المرسل( بنقل منبو )عادة ما يكون شفيياً االقناع بمفيومو الذي يقو 
. ويعبر كذلك عن اتصال يتم من خاللو تبني مواقف (18)تعديل سموك فرد آخر )الجميور(

. كما يعتمد االقناع عمى مراحل في كسب رأي (20)وقيم وافكار جديدة او مغايرة بطريقة معينة
ة او قضية وذلك بناء عمى قناعة داخمية وليس اعتمادا المتمقي او موقف تجاه سمعة او خدم

 عمى قير المرسل.
 : الصناعات البصرية بين االصالة والمعاصرةثالثاا 

يعج العالم اليوم بكم ىائل من الصناعات البصرية عمى اختالفيا وتنوعيا      
 -ة االنترنتوتعددىا، تنتقل وتنتشر عبر اذرع العولمة وىي وسائل االتصال المعاصرة ) شبك

تختمط وتتداخل مع بعضيا البعض، منيا  االجوال (. وىو ما جعمي -الطبق الفضائي وقنواتو
ذات السمة االصيمة القادمة من عمق مجتمعيا المبتكر والمخترع ليا، ومنيا المجتمع المقتبس 

 والمستخدم ليا.
 الصناعات البصرية األصيمة .8

خالقية ىناك من المنتجات البصرية تمك التي تحمل القيم االنسانية بتجمياتيا األ     
واالجتماعية، وىذه تحمل في طياتيا وثناياىا ىوية مجتمعيا وثقافة شعبيا. بمعنى انيا تجسد 
الخصوصية والتفرد والتميز عن غيرىا من الصناعات البصرية االخرى. ومثال ذلك منتجات 

امريكية في كل ابعادىا، من تكنولوجيا وتقنيات واخراج وتصوير وممثمين ىوليوود فيي 
ورسائل ومضامين لغوية وقيمية وثقافية وفنية. بشكل يمكن التفريق بينيا وبين السمع الفنية 
البصرية االخرى، فميس من الصعب فيم االىداف الكامنة والظاىرة ليا، حيث تقدم االنسان 

ومحارب لقوى الشر في  لإلنسانيةن( الذي ال يقير، والحامي االمريكي بصفتو )السوبرما
رسال رسائل الى العالم بإنسانية الفرد ا  معظم بقاع العالم وال سيما في الشرق االوسط. و 

االمريكي من خالل اشارات لحرصيم عمى حقوق الحيوان في مشاىد انقاذ حيوان من الموت، 
واريخ والِحمم عمى الشعوب. وكذلك يمكن من في الوقت الذي ترسل حكوماتيم المنتخبة الص
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خالليا التعرف عمى نمط الحياة االجتماعية االمريكية اليومية التي تتصف بالصراع والعنف 
(، المختل عقمياً  -المواطن الصالح( وبين الشر )المجرم  -من في الشارع بين الخير )رجل األ

منتجات الفنية االمريكية من العمل من خالل افالم الحركة والعنف. وتكاد تخمو نسبيا ال
المسرحي او مسمسالت الدراما، بشكل يعكس الواقع االمريكي الصعب والمعقد. وىذا يبين 
تركيبة المجتمع االمريكي القائم عمى التعددية الثقافية منيا المغوية والعرقية والقومية والدينية، 

والشعب األمريكي  بط بين الجميع.لكنيا تذوب تحت مظمة المواطنة بوصفيا اآلصرة التي تر 
بتنوعو الثقافي وتعدديتو يحتفظ بثقافة تجمعيم دون فوضى وال تفقدىم شخصيتيم وتقربيم 
تاركة حق االستمتاع بيذا االختالف وفي الوقت نفسو االنطواء تحت لواء شعب من الشعوب 

ول ، فيي دولة الدُ ىبيةفي ثقافة تحتوي الجميع وتستوعبيم تحت ظل المواطنة، ال القومية والمذ
نا متجد فييا جميع المغات األصمية في العالم، ويقول الرئيس األمريكي روزفمت "نحن ىنا ك

مذىب واتجاه ديني يتبع بعضيا ماليين وبعضيا  (472). وفييا أكثر من (25)مياجرون"
 .(21)عشرات ويعتمد بعضيا عمى التأمل وبعضيا اآلخر عمى الصخب والصراخ

وىناك نمط آخر من الصناعات البصرية وىي اليندية والصينية، والتي تظير      
اصالتيا من خالل تبنييا لمفمسفة البوذية االعتقادية المثالية في حبيا لممعتقد والتضحية 
واإليثار والتفاؤل بالغد. من خالل االلتزام بمصفوفة قيمية ترتكز عمى جممة من المفاىيم 

االصالة كذلك من خالل ثقافة الممبس وااللوان والطرز الثقافية المادية،  االجتماعية. وتظير
عمى الرغم من انيا قد اصابيا الكثير من التغيير بسبب المثاقفة مع المجتمعات الغربية، لكنيا 
اصيمة في الغايات والمقاصد في عموميا. وكذلك نرى االصالة في المنتجات الثقافية العربية، 

سخونة المنطقة العربية والتي تظير جميا في مضامين الصناعات البصرية، فعمى الرغم من 
ال سيما تمك التي تيتم بالموروث الشعبي والثقافة الشعبية، من حيث المظير الخارجي والطرز 
المادية العمرانية واإلكسسوارات، وتتجمى في المغرب العربي في الثقافة المحمية الحاممة لمتراث 

الطوارق(. في حين نراىا في المجتمعات الخميجية قد تغيرت  –االمازيغ  –الشعبي )العرب 
بشكل كبير باستثناء )سمطنة عمان( التي مازالت متمسكة باألصالة مدعومة ومستندة عمى 
الثورة التنموية االنفجارية المعاصرة التي حققتيا عمى مستوى العالم، مما جعميا تجمع قيم 

عاصرة. وما االعمال االبداعية العالمية التي تقدميا المؤسسات االصالة مع التكنولوجيا الم
 الثقافية الُعمانية خير دليل عمى ذلك.
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 الصناعات البصرية المعاصرة .2
وىي تمك التي تمثل مزيجا من صناعات بصرية متعددة المصادر الثقافية. اي      

عدد من البمدان تتضمن خميط من السمات والخصائص المادية والمعنوية، تعود الى 
والشعوب. وتحمل غايات واىداف كثيرة منيا محمي واخرى عالمي. وذلك بفعل التبادل الثقافي 
القائم عمى الحذف واالضافة واالقتراض لبعض العناصر الثقافية. فيخرج العمل الفني بجانبو 

التي  معو صبغة المرحمة الزمنية المعاصرة. ومثال ذلك االعمال المرئي والبصري حامالً 
يجسدىا الفنانون والتي تحمل ىموم االنسانية من الظمم واالستبداد وقير الشعوب وقمعيا 
وتكميم االفواه المعارضة لسياسة السمطة والباحثة عن التغيير لمواقع المأساوي الذي يعصف 

نقل ت ألنياذ صفة االنتشار اكثر من غيرىا خبحياة االنسان المقيور. وىذه المنتجات الثقافية تأ
فراد عبر الحدود المكانية. مما يجعميا اكثر متابعة من غيرىا بسبب محاكاتيا معاناة وآالم األ

 لمضمير االنساني ومحاولة استنياضو.
 الصناعات البصرية في الميزان .3

صيمة عندما نريد ان نضع مقاربة أو مقارنة بين الصناعات البصرية األ    
والمعاصرة، فانو من األنجع األخذ بعين االعتبار ثقافة الشعوب الُمصنعة ليا، ونمطيا من 
حيث الخصائص والسمات. وكذلك من الضروري ان نيتم باألىداف الظاىرة والكامنة لتمك 
الصناعات والمنتجات الثقافية، فاألىداف ىي المعيار والركيزة االساس في االنتاج والتوزيع. 

اعمال في ظاىرىا بّناء وفي حقيقتيا ىّدام، ولذلك ُيفترض فحص وتحميل الرسائل التي  فيناك
تحمميا والوجية التي تريد الوصول الييا. فكم من االعمال البصرية تحمل عمى عاتقيا بناء 

تحمل في باطنيا  فضاًل عن تمك التيذات االنسان وترفييو وتغيير حياتو نحو االفضل، 
نية واالخالقية واالجتماعية ذات العادات والتقاليد التي تحث عمى التسامح مقيم الديلتدمير 

 والتعايش والتضامن واالندماج.
اذن ىناك خصوصية ثقافية يمكن ان تمعب دورا ميما في تقبل ومتابعة السمع     

دات الفنية الثقافية بكل اشكاليا وألوانيا وىوياتيا. فالثقافة ىي الكل المركب من القيم والعا
والتقاليد واالفكار واالدوات والتكنولوجيا والمغة واآلداب والفنون وكل ما يكتسبو الفرد بوصفو 

في مجتمع معين. وىذه نتاج تفاعل عوامل عدة منيا تاريخية وسياسية واقتصادية  عضواً 
وايديولوجية ودينية اعتقادية، تتشكل من خالليا شخصية االنسان وتخمق ذائقتو الحسية 
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البصرية دون غيرىا تحت تأثير البعد  فنونمن المعين الية. فيتم عبرىا اختيار نمط والجم
 الثقافي المحمي.
 النتائج
 توصمت الدراسة الى نتائج عدة منيا..     

 تمثل الصناعات البصرية حيزًا ميمًا في الحياة االجتماعية اليومية ألي شعب ومجتمع. .5
بصرية بسبب حاجتو الييا بوصفيا نتاجات ثقافية يمكنيا ان االنسان اتجو الى الصناعة ال .1

 من اشباع حاجاتو المتعددة.
 ان الصناعات البصرية تمثل نتاجا لمواقع بسبب تأثير العالقة الجدلية بين الفكر والواقع. .2
ان المرحمة الراىنة شيدت اقباال واسعا عمى المتابعة واالىتمام بالصناعات والمنتجات  .3

البصرية، وذلك لدورىا الميم في اشباع حاجاتو النفسية واالجتماعية والمعرفية من خالل 
 وظيفتيا الفنية البصرية.

نسان لم يتخمى عن ميما كان شكل المجتمع سواًء كان تقميديا او متقدما او معرفيا، فان اال .4
الفن وصناعاتو، وذلك لرسالتو االنسانية بأبعادىا الروحية والوجدانية والعاطفية واالجتماعية 

 والثقافية.
 التوصيات والمقترحات

 االىتمام بطبيعة الصناعات البصرية باعتبارىا منتوجا ثقافيا متعدد االبعاد واالىداف. .5
ادراج مناىج دراسية خاصة في الصناعات البصرية وذلك لبناء قاعدة ميمة قائمة عمى  .1

 المنطق والعمم.
حشد الجيود المجتمعية لتبيان اىمية وجود الصناعات البصرية في الحياة اليومية وضرورة  .2

 متابعتيا من خالل التثقيف لدورىا في بناء ذات االنسان.
الندوات والمؤتمرات العممية واالكاديمية التي تيتم بالصناعات اقامة الحمقات النقاشية و  .3

 البصرية.
توظيف االعالم في التعريف بإيجابيات وفوائد الصناعات البصرية، الوجدانية والنفسية  .4

 والعاطفية واالجتماعية.
ضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في الحمالت التثقيفية  .5
 لتوعوية لتوضيح اىمية وفوائد مثل ىذه الصناعات في واقعنا الراىن.وا
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