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 ملخص البحث:

لم حدوداً، ومة كان لم يكن اإلنسان البدائي آنذاك له تأثير سلبى على البيئة التي يعيش فيها، فعدد سكان الكرة األرضي

 لدخانياوجود الضباب يتوصل إلى مناجم الفحم وآبار البترول وغيرها من مصادر الطاقة الملوثة التي تتسبب في 

يعقبها  لفحم، وماحتى ا ت التي تدار بالمشتقات البترولية أو الكهربائية أو، ولم يخترع اآلالت والماكيناالكيميائي الضوئي

ليه ترتب عمن صناعات مضرة بالكائنات البرية والبحرية مثل صناعة أكياس البالستيك وصناعة األثاث الخشبي والم

تسريبات ولذرية اق القنابل إطالإزالة الغابات، واإلنسان األول لم يتوصل إلى دفن المواد المشعة في باطن األرض، أو 

ة وظهور األجن وال رش الكيماويات للمحاصيل الزراعية بهدف زيادة المحاصيل مما أدى إلى تشويه المفاعالت النووية،

لكربون كسيد اأالسرطان بكافة أنواعه، ولم يصل العالم في ذلك الوقت إلى االحتباس الحراري بسبب زيادة كمية ثاني 

محيطة بيئة التراجع جودة المياه بسبب تغير درجة حرارة الا من مركبات األوزون، مما تسبب في وغاز الميثان وغيره

بدائي في نسان الفقد اعتمد اإلالمبيدات الحشرية، كل ذلك من جراء الثورة الصناعية وكثرة استعمال العطور و بالنيل،

ي ظل وف، وفنات وأوراق الشجر وكان يسكن الكهغذائه على النباتات ولحوم الحيوانات، وفى ملبسه على جلود الحيوا

ا يحيا فيه ة التيإيجاد التوعية الالزمة للحفاظ على صحة وتربية الطفل بشكل صحيح، وتعليمه السلوك الحسن تجاه البيئ

ية رقسع )الون التا)فهو رجل وامرأة المستقبل(، وفى محاولة للحد من التلوث البيئي من خالل الدور المنوط بمنتجات الف

 لمدمرةاوالرقمية( الخاصة باألطفال، أنجز الباحث تصميم مجموعة من القصص المصورة المناهضة لظاهرة التلوث 

 للبيئة، منشورة في كتب ومجالت األطفال وموجهة للنشء في كافة ربوع مصر.

 

 الكلمات المفتاحية:

 .التلوث البيئي، التصوير القصصي، الفن التاسع 

 

Abstract: 

Never Human primitive at that time have a negative impact on the environment, and he did 

not reach coal mines, oil wells and other polluting energy sources that cause the presence of 

photochemical smog, and he did not invent machines that run with petroleum products, 

electrical or even coal, and the subsequent industries harmful to land and marine organisms, 

such as the manufacture of plastic bags and wooden furniture, which results in deforestation. 

He wasn’t able to bury radioactive materials in the ground, or to release atomic bombs and 

leaks of nuclear reactors, nor to spray chemicals for agricultural crops for increasing crops, 

which led to the distortion of embryos and the emergence of cancer of all kinds, and at that 

time did not reach global warming due to the increase in the amount Carbon dioxide, methane 

and other ozone compounds, which caused a decline in the quality of water due to the change 
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in the temperature of the environment surrounding the Nile, It’s result of the industrial 

revolution and the frequent use of perfumes and pesticides. In the light of creating the 

necessary awareness to maintain the child's health and upbringing properly and teaching him 

good behavior towards the environment in which he lives, and in an attempt reduce 

environmental pollution through the role assigned to the ninth art products (paper and digital), 

the researcher accomplished Designing a set of comics against the environmentally 

destructive phenomenon of pollution, published in children's books and magazines, it’s for 

Egyptian children. 
 

Key words: 

The Ninth Art, Environmental Pollution, Comic Art. 

 

 :Introductionمقدمة 

أصبح اإلنسان اآلن سيد البيئة بعد أن كان عبداً لها، فبمرور العصور نجح اإلنسان في التعرف على الظروف والعوامل 

واالختراعات التكنولوجية المتتالية والتواصل االجتماعي البناء، فالبيئة هي الحياتية والتحكم فيها عن طريق االبتكارات 

، ومن المؤكد أن التلوث البيئي آفة (6، 5، 2017)عوض  األم الرؤوم والصدر الحنون على اإلنسان وكافة أنواع الكائنات الحية

)الرازق  أسباب تخلفه، وجدير بالذكر أننا نعتبر الفن والثقافة منبع التراث الحضاري للمجتمعاتأي مجتمع وسبب رئيسي من 

، ولذلك يلعب اإلعالم المرئي بصفته مصدر ثقافي هام دوراً خطيراً في تغيير اآلراء والمعتقدات؛ وذلك بإعادة توجيه (2011

، خصوصاً مع فئة األطفال والمراهقين الذين يعتبروا عجينة طيعة يسهل تشكيلها، ولقد كان (313، 2015)شنبي  سلوك المتلقي

ومازال الفن التاسع الذي يندرج تحت أسم )التصوير القصصي(، بمحتواه األدبي والفني، والذى يتم إنجازه من خالل فناني 

مجالت وكتب األطفال والمراهقين، وبمساعدته تتم عملية التربية والوعي البيئي حتى نصل الكومكس، ذلك الفن الخاص ب

 إلى بيئة نظيفة خالية من كل شائبة، فهو يعمل على تنمية فكر هؤالء األطفال والمراهقين وعلى تقويم سلوكياتهم.

 مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث فى اآلتي:

من  ناسبة لهالول موإيجاد ح ،هتمام الكافي في طرحها أمام فئة األطفال والمراهقينلم تلقى مشكلة التلوث البيئي اال -1

 خالل الفن التاسع الذى يعتبر من وسائل اإلعالم المحببة لتلك الشرائح.

 حيطة.قلة الوسائل الفنية الخاصة بتوعية األطفال والمراهقين والتي تعدل من سلوكياتهم ضد البيئة الم -2

من خالل  نحو بيئة نظيفة خالية من التلوثألطفال والمراهقين تتلخص أهمية البحث فى توجيه سلوكيات اأهمية البحث: 

 .الفن التاسع

 .Descriptive, analytical and applied study ينتهج البحث المنهج الوصفي، التحليلي، التطبيقيمنهج البحث: 

طر التلوث خكافحة في مالموجه لألطفال والمراهقين : يهدف البحث إلى االستفادة من إمكانيات الفن التاسع أهداف البحث

 البيئي والحد من تواجده.

 فروض البحث:

 ي.وث البيئمن خالل الفن التاسع سيتحقق الحد من خطر التلوالمراهقين يفترض البحث أنه من خالل توعية األطفال 

 م.   المجال المكاني: جمهورية مصر العربية.2021الزماني: المجال حدود البحث: 

 عام. 18:  12والمراهقين من سن األطفال  عينة البحث:
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 Environmental Pollution Conceptمفهوم التلوث البيئي 

ف البيئة على (129:  117، 2015)عنقر  أضحى ناقوس الخطر يهدد الحياة نتيجة التلوث البيئي بكل أنواعه وأشكاله ، ولذا ُتعرَّ

، 2017)عوض  إنها "مجموعة المواد المادية واالجتماعية المتاحة فى وقٍت ومكاٍن ما، بهدف إشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"

وامل البيولوجية والكيميائية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة باإلنسان، التي ، وبتعريف أدق هي "مجموعة الع(12

تؤثر في سلوكه ونظام حياته"، فالبيئة منظومة تضم كل العناصر الطبيعية والحياتية الموجودة على سطح وحول الكرة 

وتعنى باليونانية مكان  Oikosإيكولوجي من  Ecology، وتتكون كلمة البيئة (304، 2015)شنبي  األرضية وفي باطنها

وتعنى دراسة، ويسمى )علم األيكولوجي( الذى يعنى علم دراسة أماكن معيشة الكائنات الحية، أما  Logyالمعيشة؛ و

، فهو كل ما ُيلحق الضرر (2014)المصطفى  ،(131، 126، 2015)الوافي  التلوث فهو ذلك الوريث الذى حل محل األوبئة والمجاعات

، وهذه الملوثات إما أن تكون مواد طبيعية وإما أن تكون من النظام البيئي الطبيعية ويسبب اضطراب أو خلل في البيئةب

، والعمل على محاربة ومكافحة خطر التلوث البيئي من (72، 2020العبيدي ) فعل اإلنسان بحيث أنها تتجاوز المستويات المقبولة

 خالل الفن التاسع ُيعد من مفردات التنمية المستدامة.

 

 :Kinds of Environmental Pollutionأنواع التلوث البيئي 

 هناك أنواع عديدة من التلوث البيئي مثل: 

 الهواء تلوث air pollutionالعبيدي  : هو من أشهر ملوثات البيئة نظراً لسهولة انتشاره وانتقاله من مكان إلى آخر(

، ُيَعّرف بأنه أي مادة في الهواء يمكن أن تسبب الضرر للكائنات الحية والبيئة، مما يؤدى إلى طغيان غازات مثل (71، 2020

)األوكسجين(، ويؤدى الى وجود  المكون للهواء النيتروجين وثاني أكسيد الكربون ومركبات أخرى على العنصر األساسي

 ، وذلك نتيجة الحتراق النفط في المحركات.Photochemical smogئي الضوئي الضباب الدخاني الكيميا

 المياه تلوث nWater Pollutio ويشمل تلوث األنهار والبحار والمحيطات واألمطار مما يكون له األثر على :

 .(69، 68، 2017)عوض  Biological pollutionالزراعة والثروة السمكية والحيوانية ويسمى بالتلوث البيولوجي 

 التربة تلوث Soil pollution :.التربة تعتمد على مكونات الهواء والماء وتركيب الهواء يعتمد على التربة والماء 

 السمعي تلوثال sound pollution : هو خليط متنافر من الضوضاء واألصوات الغير مرغوب فيها، يشكل نوع من

 .(19، 18، 2015)مرقس  وتر واإلرهاق الذهني والضعف الواضح في عدم التركيزالضغط النفسي ويسبب القلق واالرتباك والت

 البصري تلوثال pollutionVisual :   مصطلح يطلق على العناصر البصرية غير الجذابة سواء مناظر طبيعية أو

 )الباحث(.صناعية 

 إشعاعي تلوث Radioactive contaminationمكن أن يحدث بسبب إطالق القنابل الذرية وتسريبات المفاعالت : ي

 .(29، 2000)صابر  نتيجة استخدام الطاقة النوويةالنووية، فهو يحدث 

 ضوئي تلوث light pollution : هو التأثير السلبي الذي ُيحدثه الضوء الصناعي على أي كائن حي أو على

 )الباحث(.كإضاءات مصابيح السيارات العالية  البيئي النظام

 الحراري تلوثال Thermal pollution حرارة المياه السطحية كاألنهار والبحيرات ارتفاع درجات : هو

 .(2020)شراري  تراجع جودة المياه والمحيطات، مما يؤدى إلى

  التلوث الكيميائيChemical pollution66، 2017وض )ع : باستعمال المبيدات الحشرية واألسمدة الخاصة بالزراعة ،

67). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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  التلوث البيولوجيBiological pollution :حيوانية  أو نباتية مرئية أو غير مرئية كائنات حية هو نتيجة تواجد

 .(2016)تلوث  والفطريات في الوسط البيئي كالماء أو الهواء أو التربة كالبكتريا

  التلوث الكهرومغناطيسيElectromagnetic pollution تصاحبه أشعة كهرومغناطيسية نتيجة استخدام الكهرباء :

 .(118، 2015)عنقر  وانتشار أجهزة االتصاالت الالسلكية

واألدوات المعتمدة على مشتقات البترول، وبناءاً على فالبيئة قد تأثرت بشكل رهيب بالتقدم التقني؛ كما سبق وتأثرت بالتقدم الصناعي وظهور اآلالت 

، وبالتالي تأثرت األحياء المائية والكائنات الحية من زرع وحيوان  (34، 2012)سبيلمان  ذلك أصبح الهواء ملوث والماء في األنهار والبحار ملوثة

 صحة اإلنسان. وطير بهذا التأثير، وأنعكس هذا كله على

 

 مصادر التلوث الطبيعية وأثرها على الكائنات الحية

 ة:تى في صورية وتأيكون في أغلب األحيان غير مرغوب فيه؛ لتوافر خلل في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو األحيائ

رة ية وهجالكائنات الحالثور والحمم البركانية: والتي تسبب كوارث جمة كالقضاء على الرقعة الزراعية وبعض  -1

 . (1، أنظر الشكل رقم )الناس بعيداً عن تلك الحمم البركانية

احتراق الغابات: يترتب عليها القضاء على األشجار )الثروة الخشبية( والمزروعات وموت الحيوانات البرية والتأثير  -2

 .(2، أنظر الشكل رقم )(21، 1720)عوض  على القشرة األرضية الصالحة للزراعة

: مثل وجود آبار البترول في البحار والمحيطات، مما يتسبب في موت Chemical pollutionالتلوث الكيميائي  -3

 (.3أنظر الشكل رقم )، (25، 2000)صابر  األحياء المائية

جية، البنفس دور كبير في هذه الظاهرة، والتي تتحلل بسبب األشعة فوقثقب األوزون: غازات الكلوروفورم كربون  -4

كل رقم شنظر أ، ويخرج من تلك المركبات غاز الكلور الذى َيُضر بطبقة األوزون ويعمل على تفكيك ذرات األكسجين بها

(4.) 

    

 (4شكل رقم ) (3شكل رقم ) (2شكل رقم ) (1شكل رقم )

 

 وأثرها على الكائنات الحيةمصادر التلوث الصناعي 

أيضاً:  ، ويقول85ية سورة األعراف اآلقال هللا تعالى: )وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين( 

ومن ، 41 روم اآليةسورة ال)ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( 

 لتلوث الصناعي التى تؤثر على الكائنات الحية:مصادر ا

لشمس، اأشعة  التلوث بالدخان والمسمى بالدخان الكيموضوئي )الهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين( المتفاعل مع -1

  والذي يتسبب في تلوث طبقة صغيرة في الجو دون الطبقات األخرى وتتسبب في قلة األوكسجين في الهواء.

الملوثات الغازية: تلك التي تحتوي على ثانى أكسيد الكبريت "ينشأ من احتراق الفحم، البترول، الغاز الطبيعى" مما  -2

يساعد على وجود حمض الكبريتيك نتيجة تأكسده الى ثالث أكسيد الكبريت وتفاعله مع بخار الماء وبدوره يؤثر على 
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ؤثر على هيموجلوبين الدم" والهيدروكربونات واكاسيد النيتروجين، الجهاز التنفسى"، وأول أكسيد الكربون "غاز سام ي

 .(17، 16، 1993)خيري  في تكوين غاز يلهب العين 2Noوثانى أكسيد النتروجين  Noويسهم أكسيد النتريك 

لبيئة اجاتها من احتيا حية )البحرية أو البرية( والتى تلبيالتلوث بالمواد الكيميائية: له تأثير ضار على الكائنات ال -3

 .(6، 5، أنظر الشكل رقم )الى نقص في الغذاء وموتها أو مرضها فيؤدى ذلك الفاسدة )تربة أو مياه(،

 

 

 

 

 

 

مشكالت تلوث العواصم والمدن الكبرى؛ التلوث بالنفايات البلدية: وهى مشكلة القمامة والمخلفات والتي تعتبر احدى  -4

 .(13، 2000)صابر  والتى تؤدى إلى تشويه جمال األحياء ونقل األمراض

دته غير من جودة، فتتلوث الماء: هو وجود أّي مواد فيزيائية أو كيميائية أو حيوية )بيولوجية( في الماء بكميات زائ -5

ء، وثات المانواع ملأبالكائنات الحية، فالماء غير الملوث عديم اللون والرائحة والمذاق، وهناك العديد من وتسبب الضرر 

 وُتصّنف كما يلى:

 

 مصادر تلوث الماء الثابتة

أو نفايات  هو ناتج من مصدر محدد يقوم بتلويث الماء العذب، كالتلوث الناتج عن أنبوب أو خزان كيميائي مثقوب،

 ،7نظر شكل، أويةصانع الملقاة في المياه، كالزيوت والملوثات الحرارية والكيماويات السامة ومخلفات األدوفضالت الم

8. 

  
 (8شكل رقم ) (7شكل رقم )

 

 مصادر تلوث الماء غير الثابتة

ها، ها وبجواريات فيالنفاتنحصر في المياه السطحية الجارية وعمليات تصريف المياه أو ذوبان الثلوج، فتتلوث بفعل القاء 

األسباب  هي أحدفوينتهي بها األمر بأن ُتصب في أحد األنهار أو البحيرات أو األراضي الزراعية أو المياه الجوفية، 

 .(10، 9كل رقم )ر الش، أنظالرئيسية لتلوث المياه، وبالتالي لها أثر سلبي على مياه الشرب وعلى األحياء البحرية والبرية

  
 (6شكل رقم ) (5شكل رقم )
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 (10شكل رقم ) (9رقم )شكل 

 مفهوم الفن التاسع

، وفى Comicsُيعرف الفن التاسع في مصر بفن القصص المصورة أو فن الرسوم المتتابعة، وفى أمريكا بفن الكومكس 

والفن التاسع يندرج تصنيفه تحت الفنون المتتالية ، Mangaوفى اليابان ُيعرف باسم ، Stripsأوروبا بفن االستربس 

Sequential Arts   وقد سبقه العديد من الفنون مثل )العمارة، الموسيقى، الرسم، النحت، الشعر، الرقص، ، (2013)عبده

، وجد الفن التاسع منذ عصر (2021)أنواع الفنون السبعة األشهر عالمياً  ،(2021)من الفن األول إلى التاسع  السينما، األدب، القصص المصورة(

األسرات المصرية؛ بصور عدة سواء التي رسمت على جدران الكهوف أو المعابد أو تلك الموجودة على األدوات 

الكثير من مشاهد واألواني المستخدمة آنذاك، ونجد هذا جلي في مقابر بنى حسن بجنوب مدينة المنيا بمصر، وبها 

القصص المصورة مثل )الصيد، الزراعة، رياضة المصارعة وكأنها تدريبات عسكرية، الحج إلى أبيدوس بالمراكب 

 .(2020)مندراوى  12، 11الشراعية في النيل(، أنظر الشكل رقم 

 
 ( مشهد الزراعة11شكل رقم )

 
 م.الحرة عند المصري القدي( مشهد المصارعة 12شكل رقم )

 

فكل شيء يتحرك من حولنا، ولكن األكثر قرباً منا هو ما يحرك فينا المشاعر إلى أقصى حدود التخيل وأعلى درجات 

، والفن التاسع يعتبر صناعة غربية بالمقام األول، أبتدعه بعض من رسامي الكاريكاتير مثل الفنان (24م، 2020)قاسم  الصدق

، واألمريكي ريتشارد فالتون (2Placeholder) مWilliam Hogarth (1697  :1764)اإلنجليزى ويليام هوجارث 

Richard F. Outcault (1863  :1928 الذى أبدع شخصية الطفل األصفر ،)مThe Yellow Kid  والذى أطلق عليه

آنذاك أبو الكرتون، وكانت الشخصية عبارة عن فتى أصلع، حافي القدمين، يرتدي قميص أصفر كبير الحجم، ويتسكع في 

ل األمريكي، ظهرت من األزقة والحارات، وشخصية الطفل األصفر تعتبر أول شخصية مصاحبة لقصص تستهدف الطف

م أعيد طباعتها في 1895فبراير  17م، وفى 1895إلى  1894عام  منTruth في مجلة  1898إلى عام  1895عام 

 New York Journal American انتقل أوت كولت إلى جريدة  1896، وفى عام New York Worldجريدة 

 . ) 2021Weil( 15، 14، 13نظر الشكل رقم وبالتالي تم رسم قصص شخصية الطفل األصفر بتلك الجريدة، أ
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 (13شكل )

 
 (14شكل )

 
 (15شكل )

 

ن تواجد بيرة مك)في أمريكا أبان فترة األربعينيات إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المخاوف الشعبية 

ط لك األوساتتساءلت ومما سبب تحدًيا كبيراً مغايراً للمناهج المدرسية الفن التاسع والذى شكل المجالت والكتب المصورة 

فن الناس لل ي نظرةفعن المفاهيم التقليدية لألدب اجتماعياً وسياسياً، وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كان هناك تحول 

وات لتاسع كأداالفن  ا على استخدامالتاسع مؤيدين بحذر لهذا الفن كوسيلة مساعدة لمحو األمية" فتلك الفترة شهدت تركيزً 

 تعليمية هامة(، وينقسم تاريخ الفن التاسع إلى أربعة عصور هى:

سطة م، وذلك مع تصميم شخصية سوبرمان بوا1938بدأت كتب وقصص الفن التاسع في عام  أوالً: العصر الذهبي:

األصلي  ة كان قد تم تشكيل النموذجم، وخالل تلك الفتر1950جيري سيجل وجو شوستر ألول مرة، واستمر حتى عام 

لى أنهم لناس علألبطال الخارقين مثل )باتمان، وندر وومان، وكابتن أمريكا، وسوب مارينر، وكابتن مارفل(، وعرفه ا

د سقوط ة، وبعشخصيات أسطورية، وتوسع العصر الذهبي بعد الحرب العالمية األولى وانتهى مع الحرب العالمية الثاني

كتب المصورة م ظهر أبطال خارقون جدد مناهضة لهتلر والنازيين وبيعت ال1954ية على اليابان في عام القنبلة الذر

 ي.أعدًدا كبيرة، ألن تلك القصص آنذاك عكست األحداث االجتماعية والسياسية الجارية في العالم الحقيق

ديد موعد م، من الصعب تح1970عام  واستمر حتى 1956بدأ كتب وقصص الفن التاسع منذ عام  ثانياً: العصر الفضي:

لعديد من الباري ألين، والذى تبناه ، the second Flashانتهاء العصر الفضي. بدأت هذه الفترة مع ظهور شخصية 

إدخال يًضا بأالفنانين والكتاب المؤثرين مثل )ستان لي وجاك كيربي وستيف ديتكو وجيل كين(. ويتميز العصر الفضي 

الذي نقد و(، 1954(، بسبب كتاب إغواء األبرياء لألديب الدكتور "فريدريك ويرثام" )CCAالكود )هيئة الكوميكس 

نف هد العالكتب المصورة بإدانات عديدة، فتحركت الهيئة وعملت على تقليص احتواء الفن التاسع على الجنس ومشا

 والجريمة والرعب، مما أدى إلى اختفاء العديد من الشخصيات النسائية.

صور المظلمة للكتب م، فهو يمثل الع1985بدأ العصر البرونزي في حقبة السبعينيات وانتهى عام  لياً: العصر البرونزي:ثا

ول، دمان الكحعنف وإالمصورة، حيث تميز بكونه أكثر قتامة وفيها تناول قضايا الحياة الواقعية، مثل إدمان المخدرات وال

ون مشاكل يواجه عي، فلم يعد األبطال الخارقين خارقين؛ تم ظهورهم على أنهمفالسائد آنذاك هو شعور بالتدهور المجتم

 في التعامل مع عالم حديث أكثر كآبة وفساًدا، وأصبح االنتقام دافع مقبول.
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 DC Comicsو velMarبدأ في منتصف الثمانينيات ويستمر حتى يومنا هذا، رفضت شركة  رابعاً: العصر الحديث:

 رسمًيا، ألن عشاق الكتب المصورة لم يهتموا بنظام التصنيف وأصبح غير ذي صلة بالواقعسلطة هيئة الكوميكس 

)34: 25, 2016volintine August (. 

 أنواع قصص الفن التاسع
األبعاد والنسب الذى يلتزم ب Natural Styleتتنوع القصص المصورة من الناحية الفنية )الرسم( بين األسلوب الطبيعي 

يح والذى المحطم لكل مقاييس التشر Cartoon Style(، وبين األسلوب الكرتوني 17، 16اآلدمية )أنظر الشكل رقم 

لم غاير للعامجديد  يعتبر أكثر شعبية وله صدى ومردود البأس به في تعليم األطفال، ألنهم ينجذبون إليه ويرون فيه عالم

 .)رأى الباحث(( 19، 18ويتضح هذا من خالل رأى عينة البحث )أنظر الشكل رقم الذى يحيون فيه، 

 
 16شكل رقم 

 
 17شكل رقم 

  
 ، سيناريو: محمد الزيات )الرصاص واأللوان(، رسوم وإخراج الباحث18شكل رقم 
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م، صفحة 2018يونية  15وم ، ي602القاهرة، مصر، العدد ، سيناريو: أحمد زحام، مجلة األطفال "قطر الندى" وزارة الثقافة، 19شكل رقم 

 ، رسوم وإخراج الباحث34، 33

 

وتتنوع التطبيقات الرقمية الخاصة بتصميم صفحات القصص المصورة، فمنها ماهو معتمد على خاصية النقاط المتراصة 

 Adobe Photoshop, Krita, Corelمثل تطبيق Rasterأو الـ  Bitmapوالمتجاورة في بناؤه أو ما يسمى بالـ 

Painter, Sketch Book, Paint  Ibis paint X, Procreate, Artflow, MediBang paint, Clip Studio 

paint, Sai,  وتلك التطبيقات منها المتوائم مع نظام الويندوز أو الماك ومنها ما هو خاص باألندرويد، ومنها الذي يعتمد

 Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, Animate, Afterفي بناؤه مثل تطبيق على المعادالت الهندسية 

Effects. 
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 أحجام لقطات الفن التاسع

شاهد سماء مأبين أوساط مصوري السينما تنتشر أسماء المشاهد وأحجامها، وفى الفن التاسع يتم نفس الشيء؛ فترتبط 

ربها كاميرا وقبعد البالقصة المصورة مع أحجامها، مما يستدعى الفنان الرسام بالمعرفة التامة لهذا األسلوب، ألنه مرتبط 

لتعامل مع الكادر فنياً حتى يحصل على لقطات دخول الكاميرا، وا، وأماكن ”Zoom in – Zoom Out“عن المشهد 

 ومن أحجام لقطات القصة المصورة:متنوعة تبعد عن التكرار والملل وتقترب من دائرة األبداع، 

(1) Extra-long shot or Ful long 

shot. 

(2) Long shot. (3) Medium long shot. 

(4) Medium shot. (5) Medium Close up. (6) Close up. 

 
(7) Extreme Close Up. 

 )منها الصادرة والتعبيرات تصويرها المراد الشخصية المحيطة، البيئة) المصورة القصة توضح غالبا  

 

 تطبيقات على كيفية مكافحة خطر التلوث البيئي من خالل الفن التاسع

 لبيئيار التلوث لق بخطالالزمة تجاه األطفال، وسواء كان األمر يتع قد يؤدى الفن التاسع دوره الهام فى التهذيب والتوعية

أو غيره من الموضوعات التى تستلزم على األدباء والفنانين معالجتها وتقديمها لألطفال بأسلوب فنى محبب يعمل على 

ب األطفال وعلى جذبهم، ويتضح هذا من خالل بعض التجارب التى قام بتجريبها الباحث، والتى نشرت فى مجالت وكت

 المواقع المتخصصة لتلك المجالت والكتب نذكر منها:
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 سيناريو: األب يضحك عاليا   (20أوال : )شكل رقم 

 
 ، سيناريو: عبد هللا المرشدي، مجلة األطفال "قطر الندى" وزارة الثقافة، القاهرة، مصر، 20شكل رقم 

 وإخراج الباحث، رسوم 34م، صفحة 2019ديسمبر  15، يوم 662العدد 

 

 ( سيناريو: األب يضحك عاليا  20تحليل )شكل رقم 

ن خالل ذلك م يتعلم األطفال من السيناريو عدم استعمال اآلالت التي تحدث أصوات مزعجة أثناء راحة اآلخرين ويتضح

 ( من خالل قرع الطبلة".التلوث السمعي"نهى األب ابنه عن ممارسة )

 م
رقم وحجم 

 المشهد
 تحليل المشاهد الحوار الشخصيات وصف المشهد

1 

المشهد قبل 

األخير، يتبع 

 Mediumحجم 

long shot. 

بعد شراء الطبلة وأثناء 

مرورهم في الشارع 

يتحدث األب مع ابنه 

 بشيء من الحميمية.

 األب
)أخاف أن 

 تقلقنا بها(

يستنكر األب اإلزعاج من خالل 

 استعمال ابنه للطبلة.

2 

في نفس المشهد السابق 

يرد عليه األبن بعفوية 

 الطفولة.

 األبن

ال تخف يا 

أبى لن أطبل 

بها إال عندما 

تنامون 

 جميعاً.

بأسلوب كوميدي عفوي يرد 

األبن على والده بأال يخاف ولن 

 يتم استعمال الطبلة إال عندما تنام

األسرة، ظناً منه أنها لن تحدث 

 ازعاجاً وهم نائمون.

3 

المشهد األخير، 

 Mediumبحجم 

Close Up. 

مشهد علوي "عين 

الطائر" األب وأبنه يمشون 

 في الشارع.

 يندهش األبن من رد فعل والده. يضحك عالياً  األب
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 سيناريو: منى وفئران الشوارع (21ثانيا : )شكل رقم 

  
م، صفحة 2018أكتوبر  1م ، يو609، سيناريو: أحمد زحام، مجلة األطفال "قطر الندى" وزارة الثقافة، القاهرة، مصر، العدد 21شكل رقم 

 ، رسوم وإخراج الباحث34، 33

 

 ( سيناريو: منى وفئران الشوارع21تحليل )شكل رقم 

تالي على ثر بالهو دعوة إلى أن بعض من الكائنات الحية تنقل األمراض )كالطاعون مثالً( وتتسبب في تلوث البيئة وتؤ

 سط البيئي.مرئية في الو حية كائنات تواجد( الذي ينهى عن التلوث البيولوجيصحة اإلنسان، يندرج السيناريو تحت بند )

 تحليل المشاهد الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

المشهد األخير في  1

 الصفحة األولى.

Medium shot. 

فئران  منى. منى مع أستاذ المادة.

 الشوارع.

من الطبيعي أن تختار منى 

األبيض، ولكنها فأر المعامل 

اختارت أن تجرى تجربة 

 التنفس على فأر الشارع.

المشهد الثالث في  2

 الصفحة الثانية.

Medium long 

shot. 

يحمل عم جابر صفيحة 

جبن ويوجد حوله مجموعة 

من فئران الشوارع تنتظر 

 جميعها فتح علبة الجبن.

يا دكتورة منى  عم جابر

اختاري منهم 

الفأر الذى 

 يعجبك.

مالمح التعجب على  تتضح

اثنان من الطالبات، فيما 

يبدوا على عم جابر عدم 

االكتراث وأن األمر 

 طبيعي.

قبل األخير في  3

 الصفحة الثانية.

Medium long 

shot. 

الجميع يهرول ويجرون 

بشكل عشوائي، والفئران 

 مذعورة.

منى 

 وزمالؤها.

يظهر على مالمح الطالب  الحقوني.

الذعر والقرف من هول 

فئران الشوارع المنتشرة في 

 المعمل.
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 سيناريو: بدون مواد حافظة (22ثالثا : )شكل رقم 

   
 ، لألديب عبد الجواد الحمزاوي )بدون مواد حافظة( رسوم وإخراج الباحث22شكل رقم 

 

 ( سيناريو: بدون مواد حافظة22تحليل )شكل رقم 

ب و يسب( ييميائالتلوث الكالموجودة في الشيبس، والذى يعتبر من نوع )يدعو الكاتب إلى عدم استخدام المواد الحافظة 

 أضرر على صحة األطفال.

 تحليل المشاهد الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

1 

المشهد الثالث في 

الصفحة الثانية، 

Medium Close 

up. 

األب يتحدث عن 

 المواد الحافظة.
 والد بهية.

من الممكن المواد الحافظة 

 أن تكون ضارة.
يعطى األب معلومة البنته 

بأن المواد الحافظة ضارة 

 بالصحة.

2 

في  المشهد الرابع

الصفحة الثانية، 

Medium Close up. 

الوالد يتحدث إلى 

 أبنته بهية.

الوالد 

 وأبنته بهية.

إذا أكثر الناس تناول 

األغذية التي بها مواد 

 حافظة.

3 

المشهد السادس في 

الصفحة الثانية، 

Medium Close 

up. 

األم تتحدث إلى 

 أبنتها بهية.

األم وأبنتها 

 بهية.

المواد الحافظة مواد 

كيماوية تقتل الجراثيم 

 وتحافظ على الطعام.

تعطى األم معلومة البنتها 

بأن المواد الحافظة ضارة 

بالصحة ألن بها مواد 

كيميائية، وأن الطعام المعد 

المنزل يعتبر طازج  في

 وأفضل.

4 

المشهد السابع في 

الصفحة الثانية، 

Close up. 

األم تتحدث إلى 

 أبنتها بهية.

األم وأبنتها 

 بهية.

ولكن إذا أكثرنا منها 

 فتكون ضارة.

5 

المشهد العاشر في 

الصفحة الثانية، 

Medium long 

shot 

تتحدث األم 

 وأبنتها بهية.

األم وأبنتها 

 بهية.

فالطعام الطازج األم: 

 أفضل دائماً.

بهية: اآلن فهمت.. 

األغذية المحفوظة التي 

التوضع فيها المواد 

الحافظة تكون أفضل 

 دائماً.
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6 

المشهد الثالث في 

الصفحة األخيرة، 

Extra-long shot or 

Ful long shot. 

 األم وأبنتها بهية.
بائع 

 البطاطس.

بطاطس لوز.. للتحمير 

 قرب.

بهية فى السوق األم وابنتها 

لشراء البطاطس الطازجة 

بغرض تحميرها في 

المنزل، مما يبعد عن 

أطفالنا أكل األغذية 

المضاف إليها المواد 

 الحافظة.

 

 سيناريو: نبهان وبالون المياه (23رابعا : )شكل رقم 
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د األول، إبريل ودية، العدعربية السع"نبهان"، الرياض، المملكة ال، لألديب هشام عبد الجواد )نبهان وبالون المياه(، مجلة األطفال 23شكل رقم 

 ،  رسوم وإخراج الباحث5:  2م، صفحة 2019

 

 ( سيناريو: نبهان وبالون المياه23تحليل )شكل رقم 

لبيات لى السيرشد األطفال والمراهقين بضرورة المحافظة على البيئة المحيطة والمشاركة بشكل إيجابي في القضاء ع

 المضرة بالبيئة )تلوث الهواء( نتيجة الحرائق والدخان الناتج عنه.

 تحليل المشاهد الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

المشهد الرابع في  1

 الصفحة األخيرة.

Long shot. 

حدث بمصنع 

حريق هائل 

أثناء سير 

نبهان 

وأصدقاؤه 

 الثالث.

أصدقاء 

 نبهان.

أن أحد ما الصديق األول: يبدوا 

أبلغ المطافئ والشرطة بوجود 

 جسم غريب في السماء.

الصديق الثاني: ال تقلق يا نبهان 

 لقد انتهى األمر وسقط بالونك.

الصديق الثالث: أخيراً تخلصنا 

 من اختراعك.

من نواتج الحريق 

دخان كثيف يتسبب في 

تلوث الهواء وبالتالي 

يرفع من درجات 

حرارة المكان، ولكن 

الوقت يوجد في ذات 

جسم غريب )بالون 

 المياه( أعلى المصنع.

المشهد التاسع في  2

 الصفحة األخيرة.

Close up. 

يتحدث ضابط 

الشرطة مبرأً 

نبهان ومعيداً 

له ثقته في 

نفسه وفى 

 ابتكاره.

ضابط 

 الشرطة.

لقد انفجر بالونك فوق المصنع، 

وسقط كل ما بداخله من ماء 

وبالتالي فأخمد الحريق المشتعل، 

أنقذت العمال واآلالت.. أنت 

 بطل.

نتيجة الحرارة انفجر 

بالون نبهان بما فيه من 

ماء وتسبب في إخماد 

 الحريق والقضاء عليه.
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 سيناريو: الدكتور معجزة (24خامسا : )شكل رقم 

  

 229لعدد الكويت، ا الم بدولةالصغير"، وزارة اإلع، سيناريو: محمد المنسي قنديل )الدكتور معجزة(، مجلة األطفال "العربي 24شكل رقم 

 ، رسوم وإخراج الباحث9: 4م، صفحة 2011أكتوبر 

 ( سيناريو: الدكتور معجزة24تحليل )شكل رقم 

، ويحاول ستنكاريتعلم الطفل والمراهق من سيناريو )الدكتور معجزة( أن يقابل الصوت العالي باالستغراب والرفض واال

 .تلوث الهواء()أن يتغلب على الغبار واألتربة ويتحاشاهم، فهو نوع خطير من أنواع 

 تحليل المشهد الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

الثاني في المشهد  1

 الصفحة األولى.

Medium long 

shot. 

تمر عربة يجرها زوج من 

األحصنة أمام الطفل البطل، 

مما يستدعى أن يسأل نفسه 

 وهو يقف في الشارع.

الطفل 

 البطل.

ما هذه 

العربة التي 

تصدر 

الضجة 

وتثير 

 الغبار.

يتناول المشهد نوعين من التلوث 

أولهما التلوث السمعي وهو صدور 

وأصوات عالية يشمئز ضجيج 

منها السامع، والتلوث الثاني هو 

الغبار الذى تناثر مؤدياً إلى تلوث 

 الهواء المحيط.
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 سيناريو: نفق الضفادع (25سادسا : )شكل رقم 

   

 ، سيناريو: صبحى سليمان )نفق الضفادع(، رسوم وإخراج الباحث25شكل رقم 

 

 الضفادع ( سيناريو: نفق25تحليل )شكل رقم 

 وت. لى المإنستخلص من السيناريو أن نتقى األشياء والكائنات السامة ألنه تتسبب فى التلوث البيئي وربما تؤدى 

 تحليل المشهد الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

المشهد قبل األخير  1

 في الصفحة الثالثة.

Medium long 

shot. 

جميع اللقالق 

هرعة وخائفة 

ويتخبطون 

 بعضهم ببعض.

اثنان من 

 اللقالق.

اللقلق األول: لقد تحولت الضفادع 

للنوع السام الزاهي اللون، ولهذا 

تقترب منا وتريدنا أن نموت، اللقلق 

الثاني: اهربوا من هذه الضفادع 

ا القاتلة.. بسرعة.. إنها تريد أن تقتلن

 بسمها.

هناك تحذير بالبعد 

عن األشياء والمواد 

؛ فالسم يؤثر الملوثة

على صحة الكائنات 

 الحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2021 يسمبرد                                                 السادسالعدد  - االولالمجلد  - التراث والتصميممجلة 

236 

 سيناريو: الحمل الصغير (26سابعا : )شكل رقم 

  
 " لألديب صبحى سليمان ذكاء الحمل الصغير، رسوم وتصميم الباحث28شكل رقم 

 

 : ذكاء الحمل الصغير( سيناريو26تحليل )شكل رقم 

 )التلوث السمعي(.دعوة إلى االلتزام بالهدوء؛ ألنه ينهى عن 

وصف  رقم وحجم المشهد م

 المشهد

 المشاهد تحليل الحوار الشخصيات

المشهد السابع في  1

 Long الصفحة األولى

shot. 

الخروف األب 

 يأمر القطيع.

الخروف 

 األب.

هدوء.. لماذا تضحكون على 

إنه يريد أن يوقظكم  أخيكم!

 باكراً 

دعوة إلى الهدوء وعدم 

 تحدث أكثر من فرد فى

 نفس الوقت.
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 سيناريو: جومانة (27ثامنا : )شكل رقم 

  

م، 2018مارس  15 ، يوم596 ، لألديب أحمد زحام )جومانة(، مجلة األطفال "قطر الندى" وزارة الثقافة، القاهرة، مصر، العدد27شكل رقم 

 ، رسوم وإخراج الباحث34، 33صفحة 

 

 : جومانة( سيناريو27تحليل )شكل رقم 

 وتدعو إلى نشر الجمال. )التلوث بالنفايات البلدية(القصة تتبنى مبدأ القضاء على 

 المشاهد تحليل الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

المشهد الثانى في  1

 الصفحة الثانية.

Medium shot. 

جومانة مع 

 زمالء الفصل.

كنا نقطف الزهور  جومانة.

 الذابلة.

كانت تتخلص من تحكى لهم بأنها 

الزهور الذابلة التى تعتبر من 

 النفايات.

المشهد الرابع في  2

 Long الصفحة الثانية.

shot 

تقف مديرة 

المدرسة تحدث 

الطالبات الوقع 

عليهن 

 االختيار.

مديرة 

المدرسة 

وثالث 

 طالبات.

أريدكم أن تجعلن 

هذه الحديقة جميلة 

كما فعلت جومانة 

 أمس.

الطالبات مديرة المدرسة تأمر 

 بتنظيف حديقة المدرسة.
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 سيناريو: حكايات ياسمينة (28تاسعا : )شكل رقم 

  

 ، لألديبة وفاء أبو زيد )حكايات ياسمينا(، مجلة "الفردوس"28شكل رقم 

 ، رسوم وإخراج الباحث4، 3وزارة األوقاف، القاهرة، عدد يونية، صفحة  

 

 ياسمينا( سيناريو: حكايات 28تحليل )شكل رقم 

ي، لوث البيئنبذ التتفي العالم، وكل هذه المفردات  يدعو األديب إلى نشر الجمال والحب والخير والسالم واألخالق الطيبة

المائية  لمجارياألنه سبب في هدم الجمال والسالم والقضاء على الخير، وعلى سبيل المثال ال الحصر الحرائق أو تلوث 

 المصانع والسيارات وغيره، كل هذا تنفى تلك المعاني.أو الدخان المتصاعد من 

 المشاهد تحليل الحوار الشخصيات وصف المشهد رقم وحجم المشهد م

المشهد السادس في  1

 الصفحة الثانية.

Medium shot. 

تقف الحمامة 

بمواجهة 

 ياسمينة.

الحمامة 

)رمز 

 السالم(.

ألم تؤلفي حكاياتنا 

عن الحب والخير 

والسالم والصدق 

 وأنبل الصفات.

الحب والخير والصدق والسالم 

وأنبل الصفات معانى ترفض 

 التلوث البيئي، فهى ضده.

المشهد السادس في  2

 الصفحة الثانية.

Medium shot 

تقف قطرة الماء 

بمواجهة 

 ياسمينة.

قطرة ماء 

 .المطر

كل حكايات ياسمينة 

تدور حول األخالق 

الطيبة في دنيا 

 والطير.الحيوان 

األخالق الطيبة هي مصدر من 

 .مصادر الحد من التلوث البيئي
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لثالث اعام، وكانت  18إلى  12طالب بأعمار  26سؤال على  16تم تصميم وعرض استبانة مكونة من عينة البحث: 

 أسئلة األولى تتأرجح بين ذكر االسم والسن والصف الدراسي، وكانت نتيجة االستبانة كالتالي:
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 النتائج:

 ة:من خالل استعراض دور الفن التاسع للحد من خطر التلوث البيئي توصلنا إلى النتائج التالي 

بقصص  راهقيناالستعانة بتأسيس دور نشر خاصة بإنتاج المجالت والكتب الورقية والرقمية لمخاطبة األطفال والم -1

 البيئة المحيطة بهم.مصورة تعدل من سلوكياتهم ضد 

والتي  اهقين،إيجاد فريق من األدباء والفنانين إلنتاج سالسل متصلة من القصص المصورة الموجهة لألطفال والمر -2

 تعمل بدورها على معالجة محاربة مشكلة تلوث البيئة وتنشر الجمال البيئي.

لتشغيل ن عملية ااتجة مالمخلفات الكيميائية الن من خالل الفن التاسع الموجه لألطفال والمراهقين يتم إلقاء الدور على -3

البحرية  الحياةبالمصانع في مجرى النيل أو البحار أو المحيطات حتى ال يتسبب ذلك في القضاء على الثروة السمكية و

ة طايرالمت الموادبشكل كامل، والحفاظ على ما تبقى من طبقة األوزون عن طريق التقليل من استعمال المبيدات الحشرية و

مدن من ال الموجودة في بعض أنواع العطور وُمزيل العرق والغاز الخاص بأجهزة التكييف والتبريد، ونقل المصانع

ا، لناتج منهاكربون واألماكن اآلهلة بالسكان ومن األراضي الزراعية إلى الصحراء والعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد ال

ة مرة للبيئزات مدع وذلك إليجاد عملية توازن بين ما تبثه تلك المصانع من غاونشر األشجار في المدن المكدسة بالمصان

لبحار ل أو اوما تحوله األشجار الى أكسجين نقى يفيد الكائنات الحية، وعدم رمى زجاجات البالستيك في مجرى الني

بية عن ة الخشاظ على الثرووالمحيطات حتى ال يتسبب ذلك في القضاء على الكائنات البحرية وانتشار األوبئة، والحف

 طريق إخماد حرائق الغابات فور اندالعها.
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 م.2011، الجزء األول، يناير 9بور سعيد "محكمة"، العدد 
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، ة، القاهرة)البيئة ومشكالت التلوث( دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العالمي عوض محمد حسان "دكتور"، -4

 م.2017، طبعة أولى 2016/25086اع: ، رقم اإليد1-00-822-977-978مصر، ترقيم دولى: 

Awad Mohamed Hasan  “Doctor” (Al-Biah wa-Moshkelat Al-Taloth) Dar Tiba Lelnashr wa-

Ltawzee wa-Ltaghezat Al-Alamia, Al-Kahera, Misr, Taba Ula 2017. 

علوم العزيز لل لك عبدللتوعية العلمية والنشر، مدينة الم صابر محمد "دكتور" )اإلنسان وتلوث البيئة( اإلدارة العامة -5

 م.2000والتقنية، السعودية، طبعة أولى 
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Saber Mohamed “Doctor” (Al-Ensan wa-Taloth Albiah) Al-Edara Al-Ama Leltweia Al-Elmia 

wa-Lnashr, Madinat Al-Malek Abdulaziz Leluloom wa-Ltaknia, Al-Saudia, Taba Ula 2000. 

 ثانيا : الكتب األجنبية

6- Jennifer Volintine (the gendered superhero: an examination of masculinities and 

femininities in modern age) northern Illinois university de Kalb, Illinois, august 2016. 

 

 ثالثا : المجالت

 .م2015، 37 ية، عددالتلوث البيئي الكهرومغناطيسي( مجلة الفقه القانونعنقر خالد )المسؤولية المدنية المترتبة عن  -7

Ankur Khaled (Al-Masolia Al-Madaniah Al-Motarateba an Al-Taloth Al-Biey Al-

KahroMaghnatisi) Magalet Al-Fekh Al-Kanonia, Adad 37, 2015. 

ر وإبداع جلة فكموث البيئي( دار رابطة األدب الحديث، شنبي خدوجة الهادي )دور التربية البيئية في الحد من التل -8

 م.2015، أكتوبر 96"محكمة"، العدد 

Shanabi Khadoga Al-Hadi (Dor Al-Tarbia Al-Bieia fee Al-Had men Al-Taloth Al-Biey) Dar 

Rabetat Al-Adab Al-Hadeeth, Magalet Fekr wa-Ebda, Al-Adad 96, October 2015. 

، أغسطس 556عد )التلوث البيئي وآثاره النفسية والسلوكية والذهنية( مجلة المال والتجارة، عدد مرقس سيف س -9

 م.2015

Morkos Saif Sad (Al-Talooth Al-Biey wa-Atharho Al-Nafsia wa-Lsolokia wa-Lzehnia) 

Magalet Al-Mal wa-Ltegara, Adad 556, Ughostos 2015.  

ة"، قمة "محكمة المعدولية عن الهواء الملوث العابر للحدود( مجلة جيل األبحاث القانونيالعبيدي عبير )المسئولية ال -10

 م.2020، عام 37العدد 

Al-Ebidi Abeer (Al-Masulia Al-Dawlia An Al-Hawaa Al-Moloth Al-Aber Lelhodod) Magalat 

Geel Al-Abhath Al-Kanonia Al-Moakama, Al-Adad 37, 2020. 

 لبرامجازغارى محمد أحمد فتحى )مدى تأثير وسائل التواصل اإلجتماعى على التلوث اللغوى لدى طالب عمادة  -11

نفسية ية والالتحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم( المجلة الدولية للدراسات التربو

 MD: 963167م، 2019، أبريل 2، العدد 5"محكمة"، المجلد 

Zaghari Mohamed Ahmed Fathy (Mada Tatheer Wasaeel Al-Tawasol Al-Egtemai Ala 

Altaloth Al-Laghawy Lada Tolab Emadat Al-Barameg Al-Tahdiria Begameat Al-Emam 

Mohamed ben Sood Al-Eslamia men Weghat Natharhom) Al-Magala Al-Dawlia LelDerasat 

Al-Tarbawia wa-Lnafsia, Al-Mogalad 5, Al-Adad 2, Abril 2019. 

لدراسات ليتاني المصطفى محمد ولد عبد هللا ولد محمد )المشكالت البيئية والتلوث بمدينة نواكشوط( المركز المور -12

 م.2014، مارس 3والبحوث االستراتيجية، مجلة دراسات موريتانية "محكمة"، العدد 

Al-Mostafa Mohamed Walad Abdulah Walad Mohamed (Al-Moshkelat Al-Bieiah Wa-Ltaloth 

Bemadinat Nwakshoot) Al-Markaz Al-Morotani LelDerasat Wa-Lbohooth Al-Estratigiah, 

Magalat Derasat Morotaniah, Al-Adad 3, Mares 2014.  

، 38لعدد اتنمية، خطوة، المجلس األعلى للطفولة وال ة بعد السحر( مجلةقاسم محمود )الرسوم المتحركة: تكرار الدهش -13

 م.2020مارس 

Kassem Mahmoud (Al-Resoom Al-Motahareka: Tekrar Al-Dahsha Bad Al-Sehr) Magalet 

Khotoa, Al-Magless Al-Aala LelTofola Wa-Ltanmia, Al-Adad 38, Mares 2020. 

، عام 9لعدد ان والبيئة دراسة في األيكولوجيا البشرية( مجلة الباحث "محكمة"، االوافي نورى إبراهيم )اإلنس -14

 م.2015

Al-Wafi Nori Ebraheem (Al-Ensan wa-Lbiah Derasa fee Al-Ikologia Al-Basharia) Magalat 

Al-Baheth, Al-Adad 9, 2015. 
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 رابعا : اإلنترنت

 م.2021يوليو  16الجمعة (thakafat.com) - من الفن األول إلى التاسع  -15

 م.2021يوليو  17، األحد (sayidaty.net) أنواع الفنون السبعة األشهر عالمياً | مجلة سيدتي -16

 .م2020نوفمبر  httpswww.civgrds.comarchaeology552bani-hassan-tombs ،30مندراوي محمود  -17

 (mimirbook.com) موسوعة Mimir - هوغارث وليام )لوحة( -18

 http://ar.theasian.asia/archives/20091)كوميكس جيت: أدب القصص المصورة بالعربية(  عبده أحمد -19

 شراري هديل تيسير )ما هو التلوث الحراري( -20

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A

A%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1

%D9%8A م.2020يوليو  23   

 م.2016يوليو  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%ABتلوث  -21

     

https://www.sayidaty.net/node/1033966/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B#photo/1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A

