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               [11] 
 (3)هويدا سيد مصطفي -(2)عبد المسيح سمعان عبد المسيح -(1)مروة مصطفي أحمد علي

كلية ( 3 جامعة عين شمسوالبحوث البيئية،  الدراساتمعهد ( 9 التليفزيون المصري( 0
 جامعة القاهرةاإلعالم، 

 

 مستخلصال
الشدددبان مدددن مدددالق ت دددمين اقدددرة عدددن لدددد   تنميدددة المسدددئولية البيئيدددةإلددد   هددددات الدراسدددة

 البددداحثون اسدددتمدم لددد ل و  ،بدددالتليفزيون المصدددري( الثالثدددة) الممددداار البيئيدددة ببدددرامق هنددداة القددداهرة
وكدد ل  إعددداد وتصددوير اقددرات عددن  هائمددة بالممدداار البيئيددة،إعددداد  ، وتددمتجريبدديال هالمددنهق شددب

تم تابيق مقياس المسئولية البيئية هبدق وبعدد مشداهدة عيندة الدراسدة والتدي  المماار البيئية، كما
ااعليددة ت ددمين اقددرات : و ددحت النتددائقأ (المصددورة)مفددردة لفقددرات الممدداار البيئيددة( 33)بلغددت

الشدبان حيددث أتهددرت وجددود اددروق  ات لددد   يددة اددي تنميدة المسددئولية البيئيددةعدن الممدداار البيئ
ككددق عنددد داللددة  المسددئولية البيئيددة مقيدداسالتابيددق القبلددي والبعدددي ل داللددة إحصددائية بددين نتددائق

 .لصالح التابيق البعدي( 13,1)
ة القدداهرة ت ددمين اقددرات الممدداار البيئيددة التددي تددم إنتاجهددا ببددرامق هنددا :بددايتيالدراسددة صددي تو و 

نتاج المزيد من ه ه الفقرات التي تعالق المماار البيئية  .مستوي الهيئة الوانية لإلعدالمعل   وا 
لددد   تحقيددق التكامددق بددين كددق بددرامق اإلعددالم اددي التليفزيددون المصددري لتنميددة المسددئولية البيئيددةو 

د مددن اإلهتمددام فزيونيددة المزيدديأن تددولي القنددوات التلو  .الشددبان ماصددة وجمهددور المشدداهدين عامددة
 .بالمماار البيئية والتنوع اي استمدام القوالن الممتلفة اي عر ها

 

 المقدمة
لإلعددالم دور كبيددر اددي إيصدداق األمبددار والمعلومددات بهدددو زيددادة الددوعي والمعراددة وتنميددة 
هناع ممتلو ائدات الجمداهير بدامتالو ثقدااتهم ودرجدة وعديهم مدن مدالق رةيدة محدددة  وتثقيو وا 

نددي محدددد وهددو تزويددد الجمدداهير بدداكبر هدددر مددن المعلومددات الصددحيحة، وهدد ا مددا تدددور حددوق مع
يةكدددد أن وسدددائق اإلعدددالم بكدددق أنواعهدددا مازالدددت المصددددر الرئيسدددي للحصدددوق علددد  المعلومدددات 
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واألمبددار للجمهددور بصددفة عامددة وللشددبان بصددفة ماصددة، ويرجددع السددبن واقددا لنمددو ج االعتمدداد 
ت الفدددرد المباشدددرة بالق دددايا الممتلفدددة، ولددد ل  تسدددتايع علددد  وسدددائق اإلعدددالم إلددد  انحسدددار مبدددرا

وسائق اإلعالم تشكيق معدارو واتجاهدات الدرأي العدام نحدو ممتلدو الق دايا وبماصدة تلد  التدي 
أحمدددد محمدددد اهمدددي، ( كاألزمدددات االهتصدددادية والصدددحية والبيئيدددة المدددواانين مباشدددرة تمدددس حيددداة

 (.9، ص9102
،والسديما أن ائق اإلعالم اي التعامدق مدع الجمهورول ل  كان هنا  حاجة متزايدة لدور وس

وسددائق اإلعددالم هددي األدوات التددي تنقددق للجمددداهير المتلقيددة مددايجري حولهددا عددن اريددق السدددمع 
 (.92، ص9113إبراهيم م كور، )والبصر

اوسددائق اإلعددالم نجددد أنهددا نتددام متكامددق يددرتبا إرتبااددا وثيقددا باهددداو المجتمددع ومشددكالته 
عددالم األساسددية تنحصددر أوال اددي اددرا المشددكالت والق ددايا األساسددية علدد  وه داياه، امهمددة اإل

رشددداده لماورتهدددا وهدددد تقددددم أهدددم الحلدددوق المقترحدددة ايمدددا بعدددد لحلهدددا أو  الدددرأي العدددام لتوجيهددده وا 
 (.2، ص9100نسرين أحمد الباريق، )لحصرها

ايوندة أصدبحت مدن الق دايا الملحدة ادي ، ومماارها، ومشكالتها، وحيث أن ه ايا البيئة
ولهدددا أولويدددات ماصدددة ادددي دوق العدددالمت نتدددراا الرتبددداا تلددد  الممددداار والق دددايا بشدددكق ، األميدددرة

صدددريح بحيددداة وصدددحة اإلنسدددان، ويبددددو أن سدددلوكيات اإلنسدددان ادددي الحيددداة المعاصدددرة ادددي تدددق 
إلددد  تهدددور هددد ه المشدددكالت  –لددديس اقدددا  –السددديادة الفرديدددة، واألنمددداا االسدددتهالكية، هدددد أد  

ددا إلددد  تفاهمهددا بشددكق كبيدددر، ومددن أهددم الممدداار التدددي تهدددد حيدداة وصدددحة  والممدداار، بددق أي ا
اإلنسدددان، تلددد  الناتجدددة عدددن محاوالتددده لتحقيدددق اموحاتددده المتزايددددة، والتدددي تتهدددر ادددي تفاعالتددده 
اليومية مع الحياة، وتزايدت تل  المماار اي الفترة األميرة كنتيجة مباشرة للتلوث البيئي النداجم 

عبددد المسدديح سددمعان، ) ص وعددي اإلنسددان بمددا يحدثدده مددن ممدداار بيئيددةعددن سددوء تصددرو، ونقدد
 (.9، ص9119محسن اراج، 

 :هنا يأتي دور وسائل اإلعالم لمواجهة المشكالت والمخاطر البيئية من حيثو 
  التوعيدددددة بالمشدددددكالت والممددددداار البيئيدددددة بتقدددددديم المعلومدددددات والحقدددددائق وايراء حدددددوق البيئدددددة                                                                              

  .                                                    ن الفرد للمساهمة اي تقليق األثار السلبية له ه المشكالت                         ومشكالتها والدور المالون م



 مجلة العلوم البيئية
 امعة عين شمسج –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 257 9102سبتمبر  ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

   التاثير اي المشاعر واإلتجاهدات و لد  بتغييدر اإلتجاهدات السدلبية التدي تدةثر بال درر علد                                                                               
  .                                           البيئة ودعم وملق اإلتجاهات المواتية لحمايتها

 جدددداه                                                                         اسددددتثارة حمدددداس المددددواانين للمشدددداركة و لدددد  بتعددددديق أنمدددداا السددددلو  وتغييرهددددا اددددي اإلت    
كسان الجمهور عادات سلوكية جديدة وغير  ارة بالبيئة   .                                                             المستهدو وا 

ااإلعالم البيئي هو أداه تعمق عل  تو يح المفاهيم البيئيدة ونشدر الثقاادة البيئيدة وبنداء أو 
حدددداث تددداثير ادددي المسدددتقبق مدددن مدددالق التماددديا اإلعالمدددي المسدددبق  اهدددم التدددروو المحيادددة وا 

 (.11-22، ص2212هويدا مصطفي،)عالمي البيئيلألهداو المرجوة من الارا اإل
 :وهنا يمكن أن نلخص دور وسائل اإلعالم لثالثة مجاالت أساسية وهي

 دور وسائق اإلعالم اي المعراة واإلدرا  والفهم                                         .  
 دور وسائق اإلعالم اي اإلتجاهات وتغير القيم                                       .  
 م سددلو  مفيددد                                                               دور وسددائق اإلعددالم اددي تغييددر السددلو  سددواء كددان السددلو   ددار إجتماعيددا أ            

   (.   322-   323    ، ص     9109                          حسن عماد مكاوي وليلي حسن،  )        اجتماعيا
                                                                               وبقدددر جددودة وااعليددة االتصدداق تكددون نتددائق تنميددة الددوع  البيئددي وتغييددر القدديم واالتجاهددات 
                                                                                        السلبية إل  هديم واتجاهدات إيجابيدة، وتدةد  إلد  تغييدر السدلوكيات البيئيدة السدلبية إلد  سدلوكيات 

 (.022، ص110 9  والتوعية البيئية، اإلعالم )        إيجابية      بيئية 
وب ل  اليمكن اعتبار مسدئولية الحفدات علد  البيئدة وتنميتهدا واالهتمدام بهدا واهدم متالباتهدا 
نمددا هددي  والمشداركة اددي صدديانتها مسدئولية تنتمهددا اللددوائح والقدوانين التشددريعية والعلميددة احسدن وا 

ن وتنبع من مدالق معلومداتهم ومبدراتهم مسئولية تربوية إرشادية أمالهية  اتية تكمن اي الموااني
وأاكارهم واحساسهم وميولهم نحو البيئدة ممدا يدنعكس علد  صديانتها والحفدات عليهدا ويتهدر  لد  

 (.39، ص9101محمد أحمد القا ي، ) نحو البيئةاي سلوكهم ومسئولياتهم 
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أدوات، وتحمق ه ه المسئولية يزداد مع التاورات العلمية، والتكنولوجية الحديثة، من 
وآالت هد ت ر البيئة، ااالستمدام غير السليم له ه الوسائق التكنولوجية الحديثة وهي ليست 
نما هي مسئولية الفرد ال ي يستحدث ه ه التكنولوجيا،                                                                                      مسئولة عما ينجم عنها من أماار، وا 

 .(03-09،ص9113اهمي سالمة، )بال ررثم يوجه استمدامها بما يعود عليه بالنفع أو 
يتسبن اإلنسان اي حدوثها أعدادها هائلة، وتتجدد كق يوم بصورة ار التي االمما

مهولة، و ل  نتيجة للتقدم الهائق ال ي أحدثته الثورة الصناعية، وال ي ينتق عنه ملوثات 
أصبحت مارج نااق السيارة، كما أصبحت أكبر من هدرة البيئة عل  استيعابها والتوازن معها 

الغاات إ  جعلها غير هادرة عل  استعادة دورتها وتوازنها بشكق ابيعيت مما أ ر بالبيئة  رراا ب
ل  مزيد من ال رر و مما أد  إل   عو هدرتها البيول  Jamie Baxter, Kristine)جية، وا 

Green law, 2005, 615) 

وب ل  لم تعد المماار البييئة تشكق مارا يهدد المستقبق، بق وأصبحت واهعا يهدد حياة 
حا رة وار ت نفسها بقوة عل  كااة المستويات الدولية واإلهليمية والوانية، ل ا األجياق ال

نجالء محمد عبد )لهادعت ال رورة إل  إدرا  المجتمع بتل  المماار ومحاولة التصدي 
 .(9100اللايو،

كان البد من توجيه  ونترا لما تسببه ه ه المماار البيئية من مسائر وأ رار بالغة
اي مجاق البيئة ولديها القدرة عل   بيئية تعتمد عل  كوادر إعالمية متمصصةرسائق إعالمية 

تحمق مسئولية توصيق ه ه الرسائق االعالمية لممتلو الجماهير بشكق يتناسن مع احتياجات 
ومتالبات الجمهور وتوجيههم لدورهم وكيفية مساهمتهم اي التقليق من ه ه المماار بما 

 .ر البيئيةيتناسن مع ابيعة ه ه المماا
حيث أن لإلعالم دوره الهام اي توجية السلو  البشري وداعة إل  الحد األدني أو التقليق 

 .من تل  األماار الناجمة عن االستمدام الغير صحيح للموارد البيئية المتاحة
وبما ان الشبان هم أكثر الفئات تعامال مع وسائق اإلتصاق الحديثة، كما أنهم المنوا 

تم ا  القرارات وتولي القيادة اي المستقبق اقد تم إمتيار ه ه الفئة لتابيق الدراسة              بهم صنع وا 
 (.2، ص9102إيمان مصافي صالح، )عليها
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 ـدراسةلة الـكـشـم
صباا )هام الباحثون بمراجعة لمحتوي بعض البرامق التي تعرض عل  هناة القاهرة مثق 

و ل  ( 9103/إبريق)مارة تحليق محتويمن مالق إست( المحروسه، بيت الهنا، العاصمة والناس
للتعرو عل  اقرات البرامق التي تحتوي عل  مو وعات بيئية ووجدت من المو وعات التي 

التنميةالمستدامة والري والصرو الصحي وتسمم الثروة السمكية والقمامة : تم تناولها ايتي
 .تتناوق المماار البيئية والتعدي عل  األرا ي الزراعية والمستهلكات وحادثة الفوسفات ولم

محمددددد أحمددددد األميددددر )للباحددددث هامددددت البدددداحثون بتابيددددق أحددددد مقدددداييس المسددددئولية البيئيددددة  -
مددددن لددددديهم  أت ددددح أن نسددددبة( مفددددردة 31)علدددد  مجموعدددده مددددن الشددددبان ( 9101القا ددددي،

 %.91مسئولية بيئية من الشبان يمثق 

 :ويتضح مما سبق ما يلي

 .د  الشبانووجود هصور اي المسئولية البيئية ل -

للق ايا البيئية المرتباة بالمماار ( الثالثة)ووجود هصور اي معالجة ه ه برامق هناة القاهرة -
 .البيئية

 أسـئـلـة الـدراسة
ما فاعلية تصور مقترح لفقرة عن المخاطر البيئية ببرامج قناة القاهرة 

 ؟ لتنمية المسئولية البيئية لدى الشباب
 :يتفرع عنه األسئلة التالية

المرتباة بالمماار البيئية التي يمكن أن تقدمها برامق القناة ( الق ايا)ما المو وعات  -
 القاهرة؟

 ما الشكق ال ي تقدم به بعض برامق هناة القاهرة المماار البيئية؟ -

 ما م مون المماار البيئية التي تقدمها برامق هناة القاهرة؟ -

 ي يمكن أن تقدمها برامق هناة القاهرة؟ما التصور المقترا لفقرة عن المماار البيئية الت -

 اي تنمية المسئولية البيئية لد  الشبان؟ ما ااعلية التصور المقترا -
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 فــروض الـدراسة
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  :الفرض الرئيسي

 .البعديالتطبيقين القبلي والبعدي لمـقـياس الـمسئولية البيئـيـة لصالح التطبيق 

 :الفروض الفرعية
يوجد ارق داق إحصائياا بين متوساي درجات عينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي -0

 .المتبار المعراة البيئية لصالح التابيق البعدي
                    ا                                                           يوجد ادرق داق إحصدائياا بدين متوسداي درجدات عيندة الدراسدة ادي التابيقدين القبلدي والبعددي  - 1

  .      البعدي                       لالتجاهات لصالح التابيق 
                    ا                                                           يوجد ادرق داق إحصدائياا بدين متوسداي درجدات عيندة الدراسدة ادي التابيقدين القبلدي والبعددي  - 2

  .                               وجهة ال با لصالح التابيق البعدي
يوجد ارق داق إحصائياا بين متوسداي درجدات عيندة الدراسدة ادي التابيقدين القبلدي والبعددي  -4

 .للسلو  البيئي لصالح التابيق البعدي
 

 ةـدراسداف الــأه
تنمية المسئولية البيئية لد  شبان من مالق ت مين اقرات عن تهدو الدراسة إل  

 .المماار البيئيةببرامق هناة القاهرة

 

 لدراسةة اـيـأهم
 .االستفادة من نتائق البحث لكي تعمم عل  بعض القنوات التليفزيونية -

للبرامق وت مين  توجيه نتر المسئولين وأصحان القرار إل   رورة مراعاة التمايا الجيد -
 .اقرات عن المماار البيئية الممتلفة والتغاية المستمرة والمتزامنة للمماار البيئية

 .تقديم مقياس للمسئولية البيئية لد  الشبان يفيد باحثون أمرون -

 .تقديم هائمة للمماار البيئية تفيد باحثون أمرون -
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 مصطلحات الـدراسة
بانها أاعاق يمارسها اإلنسان ’ سمعان ومحسن فراجعرفها عبد المسيح  :البيئية المخاطر

عبد )لل رر اي مواهو حياته اليومية بما يعرض صحته وصحه الكائنات األمر  والبيئة 
 (.03، ص 9119محسن اراج  المسيح سمعان،

بانها النشاا أو الفعق ال ي يقوم به الفرد  إبيرو، - ,Ebreoعرفها  :المسئولية البيئية
لبيئة ويتم اكتسان ه ا السلو  من مالق بعض المتغيرات كالمعراة للمحااتة عل  ا

 (.Ebreo, 2004: p. 474)واالتجاهات
بانها هي النتاج الحقيقي للوعي البيئي الناشئ أصالا من تغيير  عرفها عبد المسيح سمعان

 (.13ص  2222عبد المسيح سمعان، )المعارو واالتجاهات نحو البيئة 
 

 الدراسات السابقة
 :الدراسات المتعلقة بالمسئولية البيئية: محور األولال
التربيـة البيئيــة عنـد قــدمار المصـريين برنــامج "دراسـة رحـاب عبــد السـتار أحمــد وعنوانهـا  .1

هدددات و " 2212ثــار بقطــاع اآثــار المصــرية، لتنميــة المســئولية البيئيــة لــدى مفتشــي اآ
ر المصددرية وتدم تابيددق الدراسدة علدد  الدراسدة إلد  تنميددة المسدئولية البيئيددة لدد  مفتشددي ايثدا

مفددردة، و لدد  مددن مددالق و ددع هائمددة بدداهم الق ددايا البيئيددة لددد  القدددماء  31عينددة هوامهددا 
المصريين وأو حت النتائق ااعلية البرندامق المقتدرا حيدث أتهدرت وجدود ادروق  ات داللدة 

الح التابيدددق إحصدددائيا بدددين نتدددائق التابيدددق القبلدددي والبعددددي لمقيددداس المسدددئولية البيئيدددة لصددد
 .البعدي

تنمية المسئولية البيئية لدى الشـباب "دراسة سلوي أبو العنين حسن أبو العنين وعنوانها  .2
الوحـدات دراسـة تطبيقيـة علـ   - من خـالل األنشـطة االتصـالية إلدارات العالقـات العامـة

ـــة هددددات الدراسدددة إلددد  التعدددرو علددد  ااعليدددة برندددامق و " 2212، المحليـــة بمحافقـــة قليوبي
شدداة إتصددالية إلدارة العالهددات العامددة اددي تنميددة المسددئولية البيئيددة لددد  الشددبان المقيدددين ان

مفدردة، و لد  مدن  31بمراكز شبان بمحااتة القليوبية وتم تابيق الدراسة علد  عيندة هوامهدا
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ورش  –محا درات  -لقداءات -مادن –نددوات )مالق إعداد برنامق أنشاة إتصالية شمق 
علية برنامق األنشاة االتصدالية ادي تنميدة المسدئولية البيئيدة حيدث وأ حت النتائق اا( عمق

أتهددرت النتددائق وجددود اددروق  ات داللددة إحصددائية بددين متوسدداي التابيقددين القبلددي والبعدددي 
 .لمقياس المسئولية البيئية لصالح التابيق البعدي

بعــض  المعالجــة اإلعالميــة لقضــايا البيئــة فــي"دراســة جيهــان عطــا أرســاينوس وعنوانهــا  .3
المواقـــإل اإللكترونيـــة للماسســـات الصـــحفية وأثرهـــا علـــ  تنميـــة المســـئولية البيئيـــة لـــدى 

هدات الدراسة إل  التعرو علد  مو دوع المعالجدة اإلعالميدة للق دايا و  "2212الجمهور، 
البيئيدددة ادددي بعدددض مواهدددع المةسسدددات الصدددحفية وأثرهدددا علددد  تنميدددة المسدددئولية البيئيدددة لدددد  

موهدع  -بوابدة األهدرام اإللكترونيدة)دراسدة المواهدع االلكترونيدة التاليدةالجمهدور وشدملت عيندة ال
وتم تابيق مقيداس المسدئولية البيئيدة ( موهع بوابة الواد اإللكترونية -اليوم السابع اإللكتروني

مفردة،حيث  011عل  عينة من الجمهور المتواجد بشكق دائم عل  شبكة األنترنت وهوامها 
ق  ات داللددة إحصددائية بددين متوسدداي التابيقددين القبلددي والبعدددي أتهددرت النتددائق وجددود اددرو 

 . لمقياس المسئولية البيئية لصالح التابيق البعدي
 :الدراسات المتعلقة باإلعالم والقنوات الفضائية: المحور الثاني

 تقويم البرامج الخدمية لنشرالمعلومات البيئية" نجالر محروس محمود وعنوانهادراسة  .1
هدات الدراسة إل  و 2212اة القاهرة اإلقليمية بالمناطق العشوائية، لدي مشاهدي قن

تقويم البرامق المدمية لنشر المعلومات البيئية لد  مشاهدي هناة القاهرة بالمنااق العشوائية 
مفردة من ساكني  319للقاهرة الكبري نااق إرساق القناة، وأشتملت عينة الدراسة عل  

القاهرة الكبري، وأو حت الدراسة أن المعلومات البيئية التي المجتمعات العشوائية بنااق 
تقدمها البرامق المدمية بقناة القاهرة لمتابعيها لها ااعليتها عل  جمهور المتابعين، حيث 
أتهرت نتائق الدراسة وجود اروق دالة إحصائيا لصالح من يشاهدون البرامق المدمية بقناة 

دها اي المعلومات البيئية ويت ح أن مشاهدي البرامق القاهرة بالعشوائيات عن من اليشاه
المدمية أكثر معراة بالمعلومات البيئية، وجود اروق دالة إحصائيا بين المستويات 
التعليمية الممتلفة لصالح المستويات التعليمية العليا حيث كلما زاد المستوي التعليمي لد  

 .ر ممتلفة للحصوق عل  المعلوماتالفرد زاد مستوي معاراة نترا إلعتماده عل  مصاد
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تقويم برامج الربورتاج بقناة الصعيد في ضور "دراسة عصام مصطفي محمد وعنوانها  .2
هدات الدراسة إل  تقويم برامق و  "2212تنميتها ألبعاد الثقافة البيئية للمشاهدين، 

ئية لبرامق الربورتاج لدي المشاهدين و ل  من مالق إعداد هائمة لقياس أبعاد الثقااة البي
عداد تصور مقترا لبرنامق الربورتاج بقناة الصعيد وتم  الربورتاج بقناة الصعيد الف ائية وا 

مفردة وأو حت النتائق ااعلية البرنامق المقترا  91تابيق الدراسة عل  عينة هوامها 
لبرامق الربورتاج حيث أتهرت وجود اروق دالة إحصائيا بين متوسا القياسين القبلي 

ي لمقياس الثقااة البيئية لصالح القياس البعدي، ومن النتائق التي توصلت لها المزيد والبعد
من االهتمام بالق ايا البيئية والتنوع اي استمدام القوالن الممتلفة اي عرض الق ايا 

 .البيئية
3. Ouerda Hamdi (2019)" The role of the media in the trends and 

the positive attitudes of the public toward the environment 

"Environmental information in Algeria as a model". 
الدراسة إل  محاولة التعرو عل  مد  معالجة وسائق اإلعالم للق ايا البيئية  تهدا

باإل ااة إل  محاولة الكشو عن  ومساهمتها اي نشر الوعي البيئي لد  الجمهور الجزائري،
التعرو  وك ل  ل ي تكرسه وسائق اإلعالم الجزائرية للوعي بمشكالت البيئة،ا حجم االهتمام

لد  القائمين باالتصاق ال ين يقدمون الم مون اإلعالمي ال ي  عل  درجة الوعي البيئي
الوهوو عل  الدور ال ي تلعبه وسائق اإلعالم أميرا و  تتناوله معتم وسائق اإلعالم الجزائرية،

رساء الثقااة البيئية البيئة، ودورها اي غرس اي عملية المحااتة عل   ،وتشكيق القيم البيئية وا 
لصحو وبرامق وسائق اإلعالم الجزائرية للتعرو عل   اعتمدت الدراسة عل  المنهق المسحي

الرسائق بعض من  وتكونت عينة الدراسة، اي عملية نشر الوعي البيئي لد  الجمهور دورها
بعض  –بعض األسالين اإل اعية لنشر الوعي البيئي منها  الماصة بوسائق اإلعالم البيئي

ومن النتائق التي توصلت ،الصحااة المكتوبة البيئية-الرسائق اإلعالمية البيئية التليفزيونية 
الاابع اإلمباري عل  محتو  المادة اإلعالمية المتعلقة بق ايا البيئة  تسيار إليها الدراسة 

متلو الصحو والبرامق اإل اعية والتلفزيونية محق الدراسة م والتنمية المستدامة حيث ت منت
التوعية  اي وسائق اإلعالم وك ل  توصلت الدراسة إل  دور هيما إمبارية تح يرية موجهة
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ونشرها وتفسيرها  بق ايا البيئة والحفات عليها اناالها من هدرتها عل  نقق األمبار البيئية
 .وتحليلها

-ية القيم البيئية دور بعض القنوات الفضائية في تنم"هادراسة مالك عل  جمعة وعنوان .1
هدات الدراسة إل  التعرو عل  حجم االهتمام ال ي تقدمه و  "2212، دراسة تطبيقية

بعض القنوات المصرية لق ايا البيئة، وك ل  مدي ااعلية بعض البرامق التي تقدمها 
م تابيق الدراسة عل  عينة هوامها القنوات الف ائية اي تنمية القيم البيئية لد  الجمهور وت

مفردة، وتوصلت الدراسة إل   عو معالجة القيم البيئية بالبرامق عينة التحليق،حيث  42
أتهرت النتائق عدم وجود اروق دالة إحصائيا اي الدرجات التي حصق عليها أاراد عينة 

 .الدراسة هبق وبعد مشاهدتهم للبرامق الممتلفة
 :ت المتعلقة بالمخاطر البيئيةالدراسا: المحور الثالث

إدراك المخاطر البيئية المرتبطـة بجـودة الحيـاة "دراسة نجالر محمد عبد اللطيف وعنوانها  .0
دراسـة مقارنـة بـين شـرائح )والقدرة عل  التكيف لـدى أفـراد المجتمعـات المهـددة فـي مصـر

أادراد بعدض هددات الدراسدة إلد  إدرا  الممداار البيئيدة لدد  و  "2212، (اجتماعية مختلفة
المجتمعددات المهددددة وعالهتهددا بجددودة حيدداتهم وهدددرتهم علدد  التكيددو، لددد  شددرائح إجتماعيددة 

 422ممتلفددة اددي إحدددي المجتمعددات المهددددة اددي مصددر وتكونددت الدراسددة مددن عينددة هوامهددا 
هريددة مددن مناقددة رأس مثلددث بددين  32مفددردة مددن سدداكني منددااق بنجددر السددكر والحمددام مددن 

عتمادهددددا اددددي المقددددام األوق علدددد  ثددددالث محااتددددات همددددا الب حيددددرة واإلسددددكندرية وماددددروا وا 
األنشدداة الزراعيددة والتددي تو ددح المشدداكق التددي هددد تسددببها تدداهرة التغيددرات المناميددة، والتددي 
تعتبددر إحدددي المجتمعددات المهددددة اددي مصددر، وأتهددرت النتددائق إسددتجابات أاددراد العينددة اددي 

المركزية والقريدة العاديدة لصدالح مدن يعيشدون إدرا  المماار البيئية لمن يعيشون اي القرية 
سدتجابات أادراد العيندة ادي ادي إدرا  جدودة الحيداة ة العاديدة وأتهدرت النتدائق تبداين ااي القري

درا  القدددرة علدد  التكييددو لمددن يعيشددون اددي القريددة المركزيددة والقريددة العاديددة لصددالح مددن  وا 
 .يعيشون اي القرية المركزية

2. Vineet Kaul (2017) "Environmental Crisis and the Role of 

Media" 
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هدات الدراسة إل  العثور عل  العوامق األكثر أهمية اي ملق الوعي البيئي ألن ه ه 
هي الماوة األول  اي تاوير حمالت اعالة لتعزيز وحماية سالمة البيئة من أجق الرماء بين 

ية البيئية وأهدااها وغاياتها وارق السكان،وه ه الدراسة عبارة عن محاولة لمراجعة معن  الترب
تعزيز الوعي باألزمات والمماار البيئية اي المجتمع، ويتمثق التحدي الرئيسي ال ي يواجه 
التقارير البيئية اي كيفية نقق المفاهيم المعقدة وا  فاء إحساس بإلحاا ه ه التحديات باريقة 

ا تجعق المشاهد أوالقارئ يشار  بدوره اي حق مثق ه ه األز  مات، كما تستكشو الدراسة أي ا
المجاق المتاور للصحااة البيئية ال ي يف ق المو وعية اي عرض المشكالت واألزمات 
البيئية مع أهص  درجات االحتراو و عرض المعلومات العلمية،وأن هنا   رورة إل  تقديم 

ته نحو األزمات تقارير أكثر دهة وغير متحيزة لمساعدة الرأي العام اي تشكيق أرائه واتجاها
 .البيئية

ــرج وعنوانهــا  .3 ــد الخــالق ف ــة "دراســة محمــد عب ــوعي بمخــاطر بيئ ــة ال ــرح لتنمي ــامج مقت برن
ـــدى طـــالب المدرســـة الصـــناعية،  هددددات الدراسدددة إلددد  تنميدددة الدددوعي و  "2212المدرســـة ل

بالممددداار البيئيدددة لدددد  ادددالن المدرسدددة الثانويدددة الصدددناعية و لددد  مدددن مدددالق تحديدددد هائمدددة 
 21لبيئيددة التددي تواجدده الاالددن دامددق المدرسددة وتددم التابيددق علدد  عينددة هوامهددا بالممدداار ا

مفددردة وأو ددحت النتددائق ااعليددة البرنددامق المقتددرا حيددث أتهددرت وجددود اددروق دالددة إحصددائيا 
اددي متوسددا الدددرجات التددي حصددق عليهددا أاددراد عينددة الدراسددة اددي القياسددين القبلددي والبعدددي 

 .لصالح التابيق البعدي
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 النظري  اإلطار
الناا ة التي ( المرئية والمسموعة والمقرةة)تعتبر وسائق اإلعالم عل  امتالو أنواعها 

ياق من ماللها األاراد عل  العالم وتعد من أبرز مصادر تشكيق الرأ  العام وتكوين 
التصورات حوق الدوق والشعون واألحداث والق ايا الممتلفة ماصة الق ايا التي يعتمد 

 )9ص ،9112اتحي عامر،  .)ستقاء المعلومات حولها من مصادر أمر الجمهور اي ا
وبالتال  اإن أ  ه ية أو مشكلة يراد لها المواجهة الحاسمة والمعالجة السريعة والشاملة، 
اإن اإلعالم هو أوق سالا يستمدم اي ه ه المواجهة وهو الوسيلة الفعالة والمةثرة اي ه ه 

ائق اإلعالم ايما يتعلق بالوع  بالق ايا البيئية وكيفية التعامق المعالجة، وهنا تتبلور أهمية وس
معها وانتهاج السلو  البيئ  السليم، حيث أن لها دور محور  وهام اي عصرنا الحال  عصر 

 (.20-21ص  ،0220 ،نجوي الشريو)ثورة االتصاق والمعلومات
إزدياد االهتمام                                           ا                وأن التناوق اإلعالم  لق ايا البيئة ليس جديد ا ولكن الجديد هو

اإلعالم  به ه الق ايا اي الواهع المعاصر ال   أرتبا بالتقدم العلمىوالتكنولوجيا وانعكاسها 
البيئة الابيعية والصحة العامة لإلنسان اما كان عل  وسائق اإلعالم إال إيجابيا وسلبيا عل  

، 0223 ،بروغجون هون)العمق عل  تواير المعلومات العلمية للجماهير والتاثير ايهم
 (.930ص

زدياد المشكالت البيئية بسبن سيارة التفكير المادي عل  سلو  اإلنسان وال ي أدي امع 
متالق األنتمة البيئية الممتلفة باإل ااة إل  وانمفاض الشعور                                                                                    إل  تفاهم مشكالت البيئة وا 

 (.014ص ، 9113 ،سليمان القادري)بالمسئولية تجاه البيئة ومشكالتها
 رورة تنشئة الفرد عل  أساس تحمق المسئولية إدراكاا منهم إل  النفس  دعا علماء

باهمية  ل  اي نموه و تاوره وبناء مجتمعة،حيث أن المسئولية تتهر كاسلون حياة لد  
أماني  ) الفرد، أكثر من كونها مجرد معراة أو تقليد أو محاكاة مجموعة من العادات والسمات

 .(44،ص9100، بنت محمد الدوسري
                                       ا                                          االمسئولية بصفة عامة تعني أن اكون مسئوال  وبالتالي اإنها تصبح ه ية تربوية وهانونية 

وتفرض المسئولية وجود اعق أو تصرو ن عه عل  عاتق شمص ما ألنه هو ، ودينية وهيمية
ال ي تسبن اي حدوثه وكان من الممكن أال يفعله أو أن يحوق دون وهوعه ومن هنا اإننا 
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عن اعله ونالن منه أن يتحمق نتائق تصراه ما دام هو المتسبن اي نساق ه ا الشمص 
 .حدوث ه ا التصرو أو المسئوق عنه

اعندما يتحمق الشبان مسئوليتهم األمالهية تسود القيم العليا اي المجتمع وعندما يهرن 
الشبان من تحمق مسئوليتهم األمالهية تسود القيم الدنيا اي مجتمعهم وتنتشر الممارسات 

 (.39ص ، 9101، محمد أحمد األمير القا ي)شريرة دامق المجتمعال
وأن الغاية من تنمية المسئولية البيئية تتمثق اي صيانة وحماية البيئية والمحااتة عليها، 

يوسو )و ل  من مالق التصراات التي يقوم بها اإلنسان وال   ينبع من إحساسه بالمسئولية
 (.30ص ،9102 ،أحمد عل  األدور

يتسابق ايه الجميع نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي،  تق ه ا العالم المتغير ال يافي 
وال   نجد ايه الصناعات واالمتراعات المتاورة اتمتلئ السماء بما يفسد هواءها ويثقن 
ابقاتها ويتعكر نقاء الماء بما يغير ابيعته، وتتحمق هدرة التربة بما ال ااهة لها باستيعابه 

ا ما ا وق تهر كوكن األرض من صراع دائم واهم بين اإلنسان والبيئة، و ل  اي سبيق     ا      وأي  
الحصوق عل  متالباته، ومع تاور الحياة البشرية التي اتسمت بالتعقد والتاور المستمر اي 
كااة المجاالت التقنية، التكنولوجية، أد   ل  إل  تغيير نما نشاا اإلنسان ال   بات يشكق 

ملق العديد من األزمات والكوارث التي انعكست بالسلن عل  البيئة، ابات    ا               مار ا عل  البيئة و 
           ا       ا                                                           اإلنسان تارك ا أنواع ا من التلوث مستحدثة، ومكثفة، وممر ة بعيدة األ   واألثر ألجياق 

 (.20، ص9111 ،السيد سالمة المميس)هادمة
مدوا م.)وتهرت عالمات مايرة عل  إجهاد البيئة وتعر ها لمماار ومشكالت متعددة

 (.03، ص9111 ،اتحي عبد الصبور
ابعض ه ه المماار البيئية هي من صنع الابيعة ومعتمها ناتجة عن السلو  اإلنساني 
اي الحياة اليومية االمماار البيئية التي تحدث بسبن اإلنسان من مالق أنشاته الممتلفة 

ة الممتلفة والممتلكات                               ا                                تكون اي كثير من األحيان مارة جد ا تهدد حياته وحياة الكائنات الحي
 (.043ص ، 9109 ،تيسير محمود حسينت هالة الحرازين)العامة والماصة
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وهنا ياتي دور اإلعالم ايقوم اإلعالم بتزويد الناس باألمبار الصحيحة والمعلومات 
وأسبابها ومقترحات وحلوق لها لك   السليمة والحقائق الثابتة عن الق ايا والمماار البيئية

  تكوين الرأ  السليم اي ه ه الق ايا والمماار البيئية، بحيث يعبر الرأ  عن تساعدهم عل
إتجاهات الجماهير نحو البيئة وميولهم نحوها، و ل  عن اريق ارا المعلومات والحقائق 

ا صاده ا مو وعي ا  (.33، ص0222 ،مجد  عالم)                            ا      ا        ا واألرهام المتعلقة بالبيئة ارح 
 

 ةإجــراءات الدراس
 :ةمنـهـج الـدراس

وتسدددتمدم الدراسدددة الحاليدددة المدددنهق الشدددبه تجريبدددي للتعدددرو علددد  أثدددر : المـــنهج الشـــبه تجريبـــي
لدددد  ( المسدددئولية البيئيدددة)علددد  المتغيدددر التدددابع ( اقدددرة عدددن الممددداار البيئيدددة)المتغيدددر المسدددتقق 

 .الشبان وتستمدم التصميم التجريبي  و المجموعة التجريبية الواحدة

 :دوات بحثية محددة ومالئمة تتمثق أساساا ايتم تصميم أ :أدوات الدراسة
  .                                                                            قائمة بالمخاطر البيئية التي ستضمنها الفقرات التي ستعرض في برامج قناة القاهرة  :    ً أوالً 

 .ممار رئيسي 91مماار ارعية و 3وتتكون من 
 :أبعادهم 4ويت من المقياس: مقياس للمسئولية البيئية: ثانًيا
  .   ردة  مف    93                          المعارو البيئية وتتكون من  -
  .     مفردة    99                           االتجاهات البيئية وتتكون من  -
  .     مفردة    99                     وجهة ال با وتتكون من  -
  .     مفردة    93                        السلو  البيئي ويتكون من  -

تم تجرين المقياس عل  حيث هام الباحثون بالتحقق من صدق وثبات المقياس من مالق 
وء مجموعة من المبحوثين، و ل  بهدو ح و أو تعديق إعادة صياغة بعض المفردات اي  

جراء ه ة المبحوثين، وتم عر مالحت عل  مجموعة من السادة المحكمين إلستاالع آرائهم، وا 
سةاال وموهفا، وتم تعديق بعض المفردات والبدائق ( 24)التعديالت واقا ل ل  حيث بلغ عددهم 

 .دون إ ااة أو ح و مفردات أو بدائق أمري
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 :ثبات وصدق أداة الدراسة
 :ثبات ألفا كرونباخ

 مقياس الدمسئولية البيئديدةثبات  :(1)ل جدو
 قيمة ألفا عدد العبارات األبـعـاد 

 11002 93 المعارف البيئية
 11220 99 االتجاهات البيئية
 11239 93 السلوك البيئي
 11222 99 وجهة الضبط

 11032 24 إجمالي مـقـياس الـمسئولية البيئـيـة 
 

معادلة ألفا كرونباخ  ةالباحث تاستمدميئديدة مقياس الدمسئولية البللتحقق من ثبات 
(CronbachAlpha) حيث بلغت مقياس الدمسئولية البيئديدة ، يتبين من الجدوق السابق ثبات

المعارو البيئية،  )لكق من ( 11032، 11222، 11239، 11220، 11002)هيم معامق ألفا 
عل  (  دياس الدمسئولية البيئديدةاالتجاهات البيئية، السلو  البيئي، وجهة ال با،إجمالي مدق

 (.113)لكونها أعل  من  أدوات الدراسةالتوالي، وهي هيم جميعها تةكد عل  ثبات 
 صدق مدقدياس الدمسئولية البيئديدة: (2)جدول 

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون ـعـاد المقياسأب
 11110 11290 المعارف البيئية

 11110 11002 االتجاهات البيئية
 11110 11230 وجهة الضبط
 11110 11031 السلوك البيئي

 11110 11233 إجمالي 
 

وجد أن هيم معامق  يو ح الجدوق السابق صدق االتساق الداملي السابق ألداة الدراسة
، مما يةكدعل  صدق االتساق الداملي (1113)االرتباا دالة إحصائياا عند مستو  معنوية 

، وبلغت هيم (السلو  البيئي يئية، االتجاهات البيئية، وجهة ال با،المعارو الب)لكق من 
عل  التوالي وهي هيم تةكد ( 11233، 11031، 11230، 11002، 11290)معامق اإلرتباا 

 .عل  صدق أداة الدراسة
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هددداها تنميددة المسددئولية البيئيددة لددد  الشددبان و لدد  مددن  :فقــرة المخــاطر البيئيــة المصــورة: ثالثًــا
ين هددد ه الفقدددرات التدددي تدددم إنتاجهدددا ببدددرامق هنددداة القددداهرة، وهدددد تدددم تحديدددد مو دددوعات مدددالق ت دددم

نيدة مصدورة اقدرة تليفزيو  91الفقرات اي  دوء هائمدة الممداار التدي تدم و دعها وهدي عبدارة عدن 
كعنددوان للفقددرات، وتددم إمتيددار الحددديث ( لسددالمت ) متددار البدداحثون اسددمعددن الممدداار البيئيددة، وا

برامجي لعرض المماار البيئية، وايها يوجه الحديث من  يو الفقدرة إلد  المباشر كقالن اني 
يقداع الشدبان السدريع،  المشاهدين مباشرة،وتتسم الفقرة بسرعة اإليقاع اي العدرض ممدا يتناسدن وا 
وتددم التصددوير المددارجيمع  دديوو متمصصددين بمجدداالت ممتلفددة، وتددم عمددق جلسددات تح دديرية 

و، وتحتوي الفقرة عل  عدد من الصور يعرض جنبا إل  ومناهشة أسكريبت الحلقات مع ال يو 
جنن مع حديث ال ديو المتمصدص مدع وجدود اواصدق موسديقية وموسديقي ادي ملفيدة الحدديث 

، واي كق اقرة يتم عرض ممار بيئي ممتلو مدن (بداية ونهاية) بغرض لفت إنتباه المشاهدين
اثيرهدا علد  صدحتنا وبيئتندا مالق األستا ة المتمصصين يدتم الحدديث عدن هد ه الممداار وعدن ت

واددرا حلددوال عددن كيفيددة تجنبهددا وحلددوال بديلددة لهدد ه الممدداار بصددورة عددرض مبسدداة بعيدددة عددن 
 .التعقيد من مالق  يوو الفقرات

إل   02تتراوا أعمارهم بين مفردة  33تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة وحجمها
 .سنة 99

إل  يوم  91/9/9102يق اي الفترة ما بين تم التاب :فترة ونطاق التطبيق الميداني
 (.أكتوبر2القاهرة وعين شمس و)عل  عينة من الشبان الجامعي من جامعات 30/3/9102

 

 نتائج الدراسة
 :نتائج البعد األول المتعلقة بالمعارف البيئية لمقياس المسئولية البيئية

لدراسة في التطبيقين                    ً                         يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات عينة ا: الفرض األول
 .القبلي والبعدي الختبار المعرفة البيئية لصالح التطبيق البعدي
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لحسان داللة الفروق بين متوساي درجات عينة الدراسة اي ( ت)نتائق امتبار : (3)جدول
 البيئية المعارو التابيقين القبلي والبعدي لبعد

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (33= ن)

 التطبيق البعدي 
قيمة  (33= ن)

 (ت)
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 2023

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

مماار متعلقة 
باستمدام 

المستحدثات 
 التكنولوجية

 دالة 301304 1130 00130 1102 4112 09

مماار متعلقة 
بعادات بيئية 

 ماائة 
 لةدا 031323 1131 3143 1123 9103 2

مماار  ات 
 دالة 99111 1131 2141 1124 3192 2 منشا كيميائي

 دالة 331009 1120 93134 0124 01102 93 المعارو البيئية 
درجات عينة الدراسة تضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي ا

 :ما يلي البيئية رفاالمع لبعد في التطبيقين القبلي والبعدي
  مخاطر متعلقة لبعد الدراسة عينة ت داللة إحصائية بين متوساي درجات اروق  اتوجد

وهي هيمة دالة عند ( 301304) تحيث بلغت هيمة  باستخدام المستحدثات التكنولوجية
، ومتوسا (41122) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)مستو  معنوية 

 .ابيق البعديلصالح الت (00130) درجات عينة التابيق البعدي
  مخاطر متعلقة لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد

وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 031323) تحيث بلغت هيمة  بعادات بيئية خاطئة
درجات عينة ، ومتوسا (9103) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)

 .لصالح التابيق البعدي (3143) التابيق البعدي

  مخاطر ذات لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد

، (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 99111) تحيث بلغت هيمة  منشأ كيميائي
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 درجات عينة التابيق البعدي، ومتوسا (3192) درجات عينة التابيق القبليوكان متوسا 
 .لصالح التابيق البعدي (2141)

  لبعد المعارو البيئية الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
، وكان متوسا (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 40120) تحيث بلغت هيمة 

 (93134) درجات عينة التابيق البعدي، ومتوسا (01102) درجات عينة التابيق القبلي
 .وتشير لتاثير البرنامق( 11229) 9ح التابيق البعدي، وبلغت هيمة إيتالصال

 البيئية رواالمع حجم التاثير لبعدنتائق : (1)جدول

  ساحجم التاثير متو ( d( = )113)هيمة  حجم التاثير صغير( d( = )119)هيمة 
 حجم التاثير كبير( d( = )110)هيمة 

 :ما يلي البيئية رفاالمع حجم التأثير لبعدنتائج لتضح من الجدول السابق ا
  حيث بلغت هيمة  مخاطر متعلقة باستخدام المستحدثات التكنولوجيةحجم التاثير كبير لبعد

(d( )11209 ) (.11223) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من 

  حيث بلغت هيمة بعادات بيئية خاطئة  متعلقةمخاطر حجم التاثير كبير لبعد(d( )11210 )
 (.11000) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من 

  حيث بلغت هيمة  مخاطر ذات منشأ كيميائيحجم التاثير كبير لبعد(d( )11231 ) وهي
 (.11023) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)هيمة مرتفعة أكبر من 

  حيث بلغت هيمة  المعارف البيئيةحجم التاثير كبير لبعد(d( )11200 ) وهي هيمة مرتفعة
 (.11229) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)أكبر من 

                    ا                  يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات : الفرض األوقمما سبق تحقق صحة 
 .بيئية لصالح التابيق البعديعينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي المتبار المعراة ال

قيمة  المتغير التابإل المتغير المستقل
 2ايتا

 قيمة
 d 

حجم مقدار 
 التأثير

تـضمين فـقـرة 
عـن الـمـخـاطـر 
البيئيـة بـبـرامـج 
 قـنـاة الـقـاهـرة

ماار متعلقة باستمدام المستحدثات م
 كبير 11209 11223 التكنولوجية

 كبير 11210 11000 مماار متعلقة بعادات بيئية ماائة
 كبير 11231 11023 مماار  ات منشا كيميائي

 كبير 11200 11229 المعارو البيئية
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 :نتائج البعد الثاني المتعلقة باالتجاهات البيئية لمقياس المسئولية البيئية
                   ً                                             يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين : الفرض الثاني

 .القبلي والبعدي لالتجاهات البيئية لصالح التطبيق البعدي
اي درجات عينة الدراسة  لحسان داللة الفروق بين متوساي( ت)نتائق امتبار: (3)جدول

 ةيالبيئات االتجاهلبعد  القبلي والبعدي التابيقين

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي 
 (33= ن)

 التطبيق البعدي
قيمة  (33= ن)

 (ت)
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 2023

االنحراف  المتوسط المعياري
 يالمعيار 

مماار متعلقة 
باستمدام المستحدثات 

 التكنولوجية
 دالة 311190 1123 02143 1124 2122 00

مماار متعلقة 
 دالة 921022 1103 01191 0112 3111 09 بعادات بيئية ماائة 
مماار  ات منشا 

 دالة 931149 1120 09113 1103 2192 04 كيميائي
 دالة 311020 0142 32122 0132 99112 44 االتجاهات البيئية 

درجات عينة الدراسة تضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي ا
 :ما يلي البيئيةات االتجاهلبعد  في التطبيقين القبلي والبعدي

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند ( 311190) تحيث بلغت هيمة باستمدام المستحدثات التكنولوجية 

، ومتوسا (2122) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)مستو  معنوية 
 .لصالح التابيق البعدي (02143) درجات عينة التابيق البعدي

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 921022) تيئية ماائة حيث بلغت هيمة بعادات ب

درجات عينة ، ومتوسا (3111) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (01191) التابيق البعدي
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  مماار  ات لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 931149) تمنشا كيميائي حيث بلغت هيمة 

درجات عينة ، ومتوسا (2192) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (09113) التابيق البعدي

  ةيالبيئت ااالتجاهلبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد 
، وكان (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 311202) تحيث بلغت هيمة 

 درجات عينة التابيق البعدي، ومتوسا (99112) درجات عينة التابيق القبليمتوسا 
 .لصالح التابيق البعدي (32122)
 ةيالبيئات االتجاهحجم التاثير لبعد نتائق : (6)جدول

قيمة  التابإل المتغير المتغير المستقل
 dقيمة  2ايتا

مقدار 
حجم 
 التأثير

تـضمين فـقـرة 
عـن الـمـخـاطـر 
البيئيـة بـبـرامـج 
 قـنـاة الـقـاهـرة

 كبير 11222 11230 المستحدثات التكنولوجية مماار متعلقة باستمدام
 كبير 11240 11003 مماار متعلقة بعادات بيئية ماائة

 كبير 11232 11023 مماار  ات منشا كيميائي
 كبير 11200 11223 االتجاهات البيئية

( d( = )110)قيمة حجم التاثير متوسا( d( = )113)هيمة  حجم التاثير صغير( d( = )119)هيمة 
 حجم التاثير كبير

 :ما يلي ةيالبيئات االتجاه حجم التأثير لبعدنتائج لتضح من الجدول السابق ا
  حيث بلغت هيمة  متعلقة باستمدام المستحدثات التكنولوجية مماارحجم التاثير كبير لبعد

(d( )11222 ) (.11230) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من 
  حيث بلغت هيمة مماار متعلقة بعادات بيئية ماائة حجم التاثير كبير لبعد(d )

 .(11003) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من ( 11240)
  حيث بلغت هيمة  مماار  ات منشا كيميائيحجم التاثير كبير لبعد(d( )11232 ) وهي

 (.11023) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)هيمة مرتفعة أكبر من 
  حجم التاثير كبير لبعد االتجاهات البيئية حيث بلغت هيمة(d( )11200 ) وهي هيمة

 (.11223) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)مرتفعة أكبر من 
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                    ا                  يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات : الفرض الثانيبق تحقق صحة مما س
 .عينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي لالتجاهات البيئية لصالح التابيق البعدي

 :نتائج البعد الثالث المتعلقة بوجهة الضبط لمقياس المسئولية البيئية
طي درجات عينة الدراسة في التطبيقين                    ً          يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوس: الفرض الثالث

 .القبلي والبعدي لوجهة الضبط لصالح التطبيق البعدي
اي درجات عينة الدراسة  لحسان داللة الفروق بين متوساي( ت)نتائق امتبار : (2)جدول 

 لوجهة ال با التابيقين القبلي والبعدي

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي 
 (33= ن)

 البعدي التطبيق 
 (ت)قيمة  (33= ن)

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 2023

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

مماار متعلقة 
باستمدام المستحدثات 

 التكنولوجية
 دالة 931022 1122 0130 1123 4100 2

مماار متعلقة بعادات 
 دالة 021144 1124 4134 1132 9192 3 بيئية ماائة
ات منشا مماار  

 دالة 941220 1122 2191 1123 3130 0 كيميائي
 دالة 321990 0112 91112 0193 2120 90 وجهة ال با

درجات عينة الدراسة تضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي ا
 :ما يلي وجهة الضبط لبعد في التطبيقين القبلي والبعدي

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة وساي درجات اروق  ات داللة إحصائية بين متتوجد
وهي هيمة دالة عند ( 931022) تباستمدام المستحدثات التكنولوجية حيث بلغت هيمة 

، ومتوسا (4100) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)مستو  معنوية 
 .لصالح التابيق البعدي (0130) درجات عينة التابيق البعدي

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة ات داللة إحصائية بين متوساي درجات اروق  توجد
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 021144) تبعادات بيئية ماائة حيث بلغت هيمة 
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درجات عينة ، ومتوسا (9192) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (4134) التابيق البعدي

 مماار  ات لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات وجد ت
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 941220) تمنشا كيميائي حيث بلغت هيمة 

درجات عينة ، ومتوسا (3130) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (2191) التابيق البعدي

  وجهة ال بالبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد 
، وكان (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 321990) تحيث بلغت هيمة 

 درجات عينة التابيق البعدي، ومتوسا (2120) درجات عينة التابيق القبليمتوسا 
 .لصالح التابيق البعدي (91112)
 وجهة ال با حجم التاثير لبعدتائق ن: (2)جدول

قيمة  المتغير التابإل المتغير المستقل
 dقيمة  2ايتا

مقدار 
حجم 
 التأثير

تـضمين فـقـرة عـن 
الـمـخـاطـر البيئيـة 

 بـبـرامـج قـنـاة الـقـاهـرة

مماار متعلقة باستمدام المستحدثات 
 كبير 11241 11004 التكنولوجية

 كبير 11023 11242 ت بيئية ماائة مماار متعلقة بعادا
 كبير 11200 11043 مماار  ات منشا كيميائي

 كبير 11222 11234 وجهة ال با
 حجم التاثير متوسا( d( = )113)هيمة  حجم التاثير صغير( d( = )119)هيمة 
 حجم التاثير كبير( d( = )110)هيمة 

 :ما يلي هة الضبطوج حجم التأثير لبعدنتائج لتضح من الجدول السابق ا
  حيث بلغت هيمة  مماار متعلقة باستمدام المستحدثات التكنولوجيةحجم التاثير كبير لبعد

(d( )11241 ) (.11004) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من 
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  حجم التاثير كبير لبعد مماار متعلقة بعادات بيئية ماائة حيث بلغت هيمة(d )
 (.11242) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)رتفعة أكبر من وهي هيمة م( 11023)

  حجم التاثير كبير لبعد مماار  ات منشا كيميائي حيث بلغت هيمة(d( )11200 ) وهي
 (.11043) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)هيمة مرتفعة أكبر من 

 حيث بلغت هيمة  حجم التاثير كبير لبعد وجهة ال با(d( )11222 ) وهي هيمة مرتفعة
 (.11234) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)أكبر من 

                    ا                  يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات : الفرض الثالثمما سبق تحقق صحة 
 .لصالح التابيق البعديلوجهة ال باعينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي 

 :نتائج البعد الرابإل المتعلقة بالسلوك البيئية لمقياس المسئولية البيئية
                   ً                                             يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين : بإلالفرض الرا

 .البيئي لصالح التطبيق البعديلسلوكلالقبلي والبعدي 
اي درجات عينة الدراسة  لحسان داللة الفروق بين متوساي( ت)نتائق امتبار : (2)جدول

 لسلو  البيئيل التابيقين القبلي والبعدي

الدرجة  المتغيرات
 ليةالك

 التطبيق القبلي 
 (33= ن)

 التطبيق البعدي
 (ت)قيمة  (33= ن)

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 2023

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

مماار متعلقة 
باستمدام 

المستحدثات 
 التكنولوجية

 دالة 301104 1139 01120 1129 4120 00

مماار متعلقة 
 دالة 021902 1134 4122 1121 9130 3 بعادات بيئية ماائة 
مماار  ات منشا 

 دالة 921224 1122 0141 1122 3124 2 كيميائي
 دالة 201403 1122 93122 1100 00132 93 السلو  البيئي
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درجات عينة الدراسة تضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي ا
 :ما يلي لبيئيالسلوك ا لبعد في التطبيقين القبلي والبعدي

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند ( 301104) تباستمدام المستحدثات التكنولوجية حيث بلغت هيمة 

، ومتوسا (4120) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)مستو  معنوية 
 .لصالح التابيق البعدي (01120) البعدي درجات عينة التابيق

  مماار متعلقة لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 021902) تبعادات بيئية ماائة حيث بلغت هيمة 

ينة درجات ع، ومتوسا (9130) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (4122) التابيق البعدي

  مماار  ات لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد
وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 921224) تمنشا كيميائي حيث بلغت هيمة 

عينة درجات ، ومتوسا (3124) درجات عينة التابيق القبلي، وكان متوسا (1113)
 .لصالح التابيق البعدي (0141) التابيق البعدي

  البيئي السلو لبعد الدراسة عينة اروق  ات داللة إحصائية بين متوساي درجات توجد 
، وكان (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 201403) تحيث بلغت هيمة 

 تابيق البعديدرجات عينة ال، ومتوسا (00132) درجات عينة التابيق القبليمتوسا 
 .لصالح التابيق البعدي (93122)
 حجم التاثير لبعد السلو  البيئينتائق : (12)جدول

قيمة  المتغير التابإل المتغير المستقل
 dقيمة  2ايتا

مقدار 
حجم 
 التأثير

ادقدرة عدن تـضمين 
الدمدمداادر البيئيدة 

 بدبدرامدق هدنداة الدقداهدرة

ستحدثات مماار متعلقة باستمدام الم
 كبير 11222 11241 التكنولوجية

 كبير 11022 11230 مماار متعلقة بعادات بيئية ماائة
 كبير 11239 11213 مماار  ات منشا كيميائي

 كبير 11220 11203 السلو  البيئي
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حجم التاثير متوسا( d( = )113)هيمة  حجم التاثير صغير( d( = )119)هيمة 
 تاثير كبيرحجم ال( d( = )110)هيمة  
 :ما يلي السلوك البيئي حجم التأثير لبعدنتائج لتضح من الجدول السابق ا
  حيث بلغت هيمة  مماار متعلقة باستمدام المستحدثات التكنولوجيةحجم التاثير كبير لبعد

(d( )11222 ) (.11241) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من 
  حيث بلغت هيمة متعلقة بعادات بيئية ماائة مماار حجم التاثير كبير لبعد(d )

 (.11230) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)وهي هيمة مرتفعة أكبر من ( 11022)
  حيث بلغت هيمة  مماار  ات منشا كيميائيحجم التاثير كبير لبعد(d( )11239 ) وهي

 (.11213) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)هيمة مرتفعة أكبر من 
 حيث بلغت هيمة  االتجاهات البيئية حجم التاثير كبير لبعد(d( )11220 ) وهي هيمة

 (.11203) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)مرتفعة أكبر من 

                    ا                  يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات : الفرض الرابعمما سبق تحقق صحة 
 .البيئي لصالح التابيق البعديلسلوكلعينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي 

 :اس المسئولية البيئية ككلنتائج مقي
                    ا                                            يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات عينة الدراسة اي التابيقين : الفرض الخامس

 .القبلي والبعدي لمدقدياس الدمسئولية البيئديدة لصالح التابيق البعدي
اي درجات عينة الدراسة  لحسان داللة الفروق بين متوساي( ت)نتائق امتبار  :(11)جدول 

 مدقدياس الدمسئولية البيئديدةل بيقين القبلي والبعديالتا

 المتغيرات
 التطبيق القبلي 

 (33= ن)
 التطبيق البعدي 

قيمة  (33= ن)
 (ت)

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 2023

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

الدرجة الكلية لمدقدياس 
 دالة 20130 0129 012103 9142 33130 الدمسئولية البيئديدة

 

اي درجات عينة الدراسة ت ح من الجدوق السابق لحسان داللة الفروق بين متوساي ا
داللة إحصائية بين متوساي درجات  وارق  وجود  البيئي لسلو ل التابيقين القبلي والبعدي
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، (1113)وهي هيمة دالة عند مستو  معنوية ( 20130) تالدراسة حيث بلغت هيمة عينة 
 درجات عينة التابيق البعدي، ومتوسا (33130) درجات عينة التابيق القبليتوسا وكان م

 .لصالح التابيق البعدي (012103)
 مدقدياس الدمسئولية البيئديدةل حجم التاثيرنتائق : (12) جدول

قيمة  المتغير التابإل المتغير المستقل
 dقيمة  2ايتا

مقدار 
حجم 
 التأثير

لدمدمداادر البيئيدة تد مين ادقدرة عدن ا
 كبير 11222 11223 الدمسئولية البيئديدة بدبدرامدق هدنداة الدقداهدرة

 حجم التاثير متوسا( d( = )113)هيمة  حجم التاثير صغير( d( = )119)هيمة 
 حجم التاثير كبير( d( = )110)هيمة 
وهي ( d( )11222)أن حجم التاثير كبير حيث بلغت هيمة ت ح من الجدوق السابق ا

تد مين ادقدرة عدن وتشير لتاثير ( 11203) 9، وبلغت هيمة إيتا(13)هيمة مرتفعة أكبر من 
 .الدمدمداادر

                    ا                  يوجد ارق داق إحصائيا  بين متوساي درجات : الفرض المامسمما سبق تحقق صحة 
 .البعديعينة الدراسة اي التابيقين القبلي والبعدي لمدقدياس الدمسئولية البيئديدة لصالح التابيق 

يت ح من مالق نتائق مقياس المسئولية البيئية أن التعرض لفقرات المماار البيئية 
المعراة )مالق الفترة المحددة للدراسة التجريبية نتق عنها تنمية المسئولية البيئية اي أبعاد 

يم لد  الشبان ويرجع  ل  إل  تقد( البيئية، االتجاهات البيئية، السلو  البيئي، وجهة ال با
المعلومات اي صورة اقرات تليفزيونية مصورة من مالق متمصصين وبصورة بعيدة عن 

 التعقيد
رشادات ب رورة تجنن ه ه المماار ورباها بالمواهو                                                                            اه ه الفقرات توجه نصائح وا 
الحياتية اليومية التي يواجهها هةالء الشبان والتي تعرض عليهم من مالق ه ه الفقرات 

اللها أدر  الشبان مسئوليتهم تجاه البيئة، وأهمية دورهم تجاهها، وربا المصورة، والتي من م
اقرات المماار البيئة المصورة بمتالبات العصر واألحساس بالمجتمع ال ي يعيشون ايه، 
زدياد حدة تاثير اإلنسان اي البيئة، والعالهات المتبادلة بين الفرد                                                                                           مدركين المماار البيئية وا 
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لفرد تجاه البيئة مما ادي إل  تنمية المسئولية البيئية لد  الشبان عينة وبيئته و أهمية دور ا
 .الدراسة

حيث ( 9102علي محمد إسماعيق، )وتتفق ه ه النتائق مع ما توصلت إليه دراسة 
أتفقت نتائق الدراسة السابقة مع نتائق الدراسة الحالية من حيث ااعلية الدور ال ي تقوم بها 

ية بشبكة صوت العرن اي تنمية المسئولية البيئية لد  الشبان، وأن البرامق الفقرات البيئ
 .االهتمام بتنمية المعارو البيئية يسهم اي تنمية المسئولية البيئية

من حيث أهمية دور ( 9102عصام مصافي محمد، )وأتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
البيئية لد  المشاهدين حيث تحتوي اي تحسين مستوي الثقااة ( الريبورتاج)البرامق التليفزيونية

ه ه البرامق عل  محتوي ثقااي هادو يسعي إل  تنمية إتجاهات وسلو  المشاهدين نحو 
 . الق ايا البيئة وتزويدهم بالمعلومات والحلوق حوق الق ايا البيئية الممتلفة

 والتي( 9104نسرين أحمد الليموني، )وتتفق ه ه النتائق مع ما توصلت إليه دراسة 
هدات إل  معراة إتجاهات الشبان نحو الق ايا البيئية األكثر شيوعا اي البيئة المصرية من 
مالق إاار مقترا لمعالق ه ايا البيئة لد  الشبان وأثره عل  تنمية المسئولية البيئة لد  

 .الشبان
حيث أننا ( 9102يوسو أحمد األدور،)وتتفق ه ه النتائق مع ما توصلت إليه دراسة 

 .أن نستدق عل  تنمية المسئولية البيئة من مالق مايقوم به الفرد من تصراات اي بيئتهيمكن 
حيث أستهدات ه ه الدراسة تقويم دور ( 9103هبة أحمد سيد، )وتتفق مع دراسة 

القنوات الف ائية اي تنمية المعارو والمهارات البيئية وهياس ااعلية الدور ال ي تقوم به 
مية المعارو والمهارات البيئية وسبق العيش لد  مزارعي محااتة القنوات الف ائية اي تن

 .سيناء
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 توصيات الدراسة
نتاج المزيد من ه ه  .0                                                                                       ت مين اقرات المماار البيئية التي تم إنتاجها ببرامق هناة القاهرة وا 

 .الفقرات التي تعالق المماار البيئية عل  مستوي الهيئة الوانية لإلعالم
كق برامق اإلعالم اي التليفزيون المصري لتنمية المسئولية البيئية لد  تحقيق التكامق بين  .9

 .الشبان ماصة وجمهور المشاهدين عامة
التنوع اي تعمق عل  أن تولي القنوات التلفزيونية المزيد من اإلهتمام بالمماار البيئية و  .3

 .الممتلفة اي عر ها الفنية استمدام القوالن
 

 مقترحات الدراسة
 تدريبية لتنمية المعارو ومهارات التمايا للقائمين باالتصاق إلدماج المماار  إعداد برامق

 .البيئية  من المو وعات التي تقدم اي البرامق بالقنوات التلفزيونية
  إعداد برامق تدربية لراع كفاءة القائمين باالتصاق اي كيفية ارا وتناوق المماار البيئية

 .مالق البرامق بممتلو أنواعها
 راسات إعالمية عل  أهمية اإلعالم اإلهليمي اي نشر الوعي بالمماار البيئية عمق د

 .بممتلو شرائح المجتمع
 

 المراجع
معجم العلوم االجتماعية، القاهرة، الهيئة المصرية للكتان، الابعة (: 9113)إبراهيم م كور

 .األولي
تقليدية والحديثة اي اعتماد الشبان عل  وسائق اإلعالم ال(: 9102)أحمد محمد اهمي محمد 

 الحصوق عل  المعلومات السياسية اي أوهات األزمات، رسالة ماجستير كلية
 .إعالم، جامعة القاهرة

العالهة بين الجمود الفكري والمسئولية الشمصية (: 9100)أماني بنت محمد الدوسري
عينة من ع وات هيئة التدريس بجامعة أم القري اي  وء لد   واالجتماعية

 .متغيرات الديمغرااية، رسالة ماجستير، جامعة أم القري، مكة المكرمةبعض ال

اعالية تصور مقترا بإ اعة الشبان والريا ة لتنمية (: 9102)إيمان مصافي كامق صالح 
الشبان، رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث لد   أبعاد المسئولية البيئية

 .جامعة عين شمس –البيئية 
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 ية البيئيةاإلعالم والتوع (:9110)ئون البيئية تقرير وزارة الش

مستو  وعي البة الجامعات الفلساينية بقااع غزة : هالة الحزارين محمود حسين،تيسير 
بالمماار البيئية والصحية المترتبة عل  استمدام الفوسفور األبيض اي 

 ،90العدد  ،جامعة القدس ،مجلة القدس لألبحاث والدراسات ،الحرون
 9109أكتوبر

ة الرةوو، الدار الدولي الصحفي المحترو، ترجمة محمد كماق عبد(: 0223)جون هونبروغ 
 للنشر والتوزيع، الابعة األول 

المعالجة اإلعالمية لق ايا البيئية اي بعض المواهع (: 9100)جيهان عاا أرسانيوس غبلاير 
لد   يةاإللكترونية للمةسسات الصحفية وأثرها عل  تنمية المسئولية البيئ

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس الجمهور، رسالة ماجستير، معهد الدراسات
مصرية اللبنانية، اإلتصاق ونترياته المعاصرة، الدار ال: اد مكاوي وليلي حسن السيدحسن عم

 9109الابعة العاشرة، 
ية المسئولية التربية البيئية عند هدماء المصريين برنامق مقترا لتنم(: 9100)رحان عبد الستار

بقااع ايثار المصرية، رسالة دكتوراه، معهد  مفتشي ايثارلد   البيئية
 .جامعة عين شمس ،الدراسات والبحوث البيئية

الشبان من مالق لد   تنمية المسئولية البيئية(: 9100)سلو  أبو العنين حسن أبو العنين
قية عل  الواحدات دراسة تابي )األنشاة االتصالية إلدارات العالهات العامة 

والبحوث البيئية،  ، رسالة ماجستير، معهد الدراسات( المحلية بمحااتة القليوبية
 جامعة عين شمس

مد  ااعلية برنامق مميم بيئي اي تنمية األمالق البيئية لد  (: 9113)سليمان القادري 
اث مجلة أبح ،األافاق األيتام المقيمين اي مقرات الجمعيات الميرية اي األردن

 9113،األردن، (أ)العدد  ،(02)المجلد  ،اليرمو 
 .التربية وه ايا البيئة المعاصرة، دار الوااء، الابعة األولي(: 9111)السيد سالمة المميس 

بعض لد   الوعي بالمماار البيئية :لمسيح، محسن اراج عبد العاقعبد المسيح سمعان عبد ا
دي تناوق كتن العلوم لتل  ائات المجتمع وتالمي  المرحلة اإلعدادية وم

 9119، ة، المجلد المامس، العدد الثالثالمماار، مجلة التربية العلمي
تقويم برامق الريبورتاج بقناة الصعيد الف ائية اي (: 9102)عصام مصافي محمد مصافي 

  وء تنميتها ألبعاد الثقااة البيئية للمشاهدين، رسالة ماجستير، معهد الدراسات
 ية، جامعة عين شمس والبحوث البيئ

دور البرامق البيئية بشبكة صوت العرن اي تنمية (: 9102)علي محمد إسماعيق محمد 
الشبان المصري، رسالة ماجستير، معهد الدراسات لد   المسئولية البيئية
 جامعة عين شمس ،والبحوث البيئية
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مقارنة، القاهرة،  أمالهيات الصحااة اي نشر الجرائم دراسة تحليلة: اتحي حسين أحمد عامر
 9112   للنشر والتوزيع، الابعة األولي،ايترا

مجلس االدارة، جهاز شئون  البيئة ومشكالتها مع اإلنسان، رئاسة(: 9113)اهمي سالمة 
 البيئة

 ن، القاهرة، الابعة األول . ار داإلعالم البيئي، د(: 0222)مجد  عالم
ستمدام الحقائن عل  التعلم ال اتي با علية برنامقاا(: 9101)محمد أحمد األمير القا ي

الشبان، رسالة لد   التعليمية لتنمية مهارة إتما  القرارات والمسئولية البيئية
 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس دكتوراه، معهد الدراسات

 برنامق مقترا لتنمية الوعي بمماار بيئة المدرسة(: 9102)محمد عبد المالق ارج أبو عامر
 ن المدرسة الثانوية الصناعية، رسالة ماجستير، معهد الدراساتالااللد  

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

تلوث البيئة وصحة اإلنسان، المبيدات والمعادن الثقيلة، (: 9111)ممدوا اتحي عبد الصبور
 ئة الااهة ال رية، الابعة األوليهي

لد   مية لنشر المعلومات البيئيةتقويم البرامق المد(: 9102)نجالء محروس محمود إسماعيق
مشاهدي هناة القاهرة اإلهليمية بالمنااق العشوائية، رسالة ماجستير، معهد 

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس الدراسات
إدرا  المماار البيئية المرتباة بجودة (: 9100)نجالء محمد محمد عبد اللايو يوسو
دراسة )جتمعات المهددة اي مصرأاراد الملد   الحياة والقدرة عل  التكيو

والبحوث  ، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات(مقارنة بين شرائح إجتماعية ممتلفة
 البيئية، جامعة عين شمس

أ واء عل  دور اإلعالم اي مدمة حماية البيئة، مجلة الفن اإل اعي، اتحاد : نجوي الشريو
 0220سبتمبر،(: 034)والتلفزيون العدد  اإل اعة

ة العامة التليفزيون والمجتمع والهوية الثقااية، الهيئة المصري(: 9100)حمد الباريق نسرين أ
 للكتان، الابعة األولي

إاار مقترا لمعالجة ه ايا البيئة اي مجلة الشبان وأثره عل  (: 9104)نسرين أحمد الليموني 
حوث رسالة ماجستير، معهد الدراسات والب ،تنمية المسئولية البيئية لد  الشبان

 ة عين شمسجامع ،البيئية
تقويم دور بعض القنوات الف ائية الزراعية اي تنمية المعارو (: 9103)هبة أحمد السيد أحمد

مزارعي محااتة شماق سيناء، رسالة لد   والمهارات البيئية وسبق العيش
 دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

اإلعالم اي تنمية الوعي البيئي بالتابيق عل  ه ية إسهام (: 9101)هويدا مصافي 
 . تونس ،9101،(0)ا اعات الدوق العربية، المجلدالتغيرات المنامية، مجلة 
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مقرر مقترا للجغراايا البيئية هائم عل  التعليم ال اتي لتنمية (: 9102)يوسو أحمد األدور 
معة حجة بالجمهورية المسئولية البيئية لاالن هسم الجغراايا بكلية التربية جا

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس اليمنية، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات
 

Ebreo, A. Her Shary, J. & Veining, J. (2004): Reducing solid waste 

Linking environmentally responsible consumerism, 

Environment and Behavior, Recycling to Vol. 31 No, 1, P. 

474 – 479. 

Jamie Baxter, Kristine Green law(2005): explaining perception of 

technological environmental Hazard using comparative 

analysis the Canadian Geographer, Vol. (49),NO (1) P. 615  

Ouerda Hamdi (2019): "The role of the media in the trends and the 

positive attitudes of the public toward the environment 

Environmental information in Algeria as a model", Route 

Educational & Social Science Journal,Vol. 6(4); March 

2019. 

VineetKaul (2017): "Environmental Crisis and the Role of Media", 

International Journal of Trend in Scientific Research and 

Development, Vol. 1(4). 

 

  



 وآمرون مروة مصافي أحمد علي
 

 286 9102سبتمبر  ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجلد

THE EFFECTIVENESS OF INCLUDING A REPORT 

OF ENVIRONMENTAL RISKS IN PROGRAMS OF 

CAIRO CHANNEL FOR DEVELOPMENT OF 

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AMONG 

YOUTH 

                  [11] 

Marwa M. A. Ali 
(1)

; Abdel Messeh S.Abdel Messeh 
(2)

; 

and Howida S. Moustafa 
(3)

 
1) Egyptian Television 2)  Institute of Environmental Studies and 

Research, Ain Shams University 3) Faculty of Mass Communication, 

Cairo University. 

ABSTRACT 

This study aims to develop the environmental responsibility among 

young people through the inclusion of a report on environmental risks 

in the programs of Cairo Channel (Channel 3) on Egyptian television. 

To achieve this, the researcher has used semi-experimental method, 

prepared a list of environmental risks, The study has also prepared and 

filmed of some reports on environmental risks, applying as well, the 

scale of environmental responsibility before and after viewing the 

sample of the study, which amounted to (35) young men and women for 

environmental risk reports (pictured). The researcher concludes that 

there are deficiencies in the treatment of environmental risks in the 

programs (sample analysis). The study also proves effectiveness of the 

included reports concerning discussion of environmental risks on 

development of environmental responsibility of youth; as there are 

statistically significant differences between pre/post application of the 

scale as a whole at (0.05) significance level, in favor of the post 

application with an average of (53.31) for the pre-measurement and 

(106.83) for the post-application dimension and the value of ETA 2 

(0.993). 
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Based on the above results, the study recommends the following: 

1. The researcher recommends including reports of environmental risks 

produced in the programs of the Cairo Channel and to produce more 

of these reports that address environmental risks. 

2. Achieving the integration of all media programs in the Egyptian 

television to develop environmental responsibility among youth in 

particular and the audience in general. 

TV channels should pay more attention to environmental risks and 

diversity in the use of different templates in their presentation. 

 


