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معالجة أبعاد األمن البيئي في بعض المواقع اإللكترونية اإلخبارية  
 دراسة مق ارنة -  المحلية والعالمية

         [17] 
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كلية ( 3 معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس (2 المعهد الكندي العالي( 1
 ، جامعة عين شمسالعليا للطفولة الدراسات

 

 المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة 

ركزت مواقع الدراسة على  الدراسة ألبعاد األمن البيئي، ورصد موضوعات األمن البيئي التي
ن البيئي مع مصادرها ، وعرض األساليب اإلقناعية المستخدمة لموضوعات األمإبرازها

الصحفية، وكذلك معرفة األشكال الصحفية التي أستخدمتها مواقع الدراسة مع عرض عناصر 
وجه األتفاق أاإلبراز والتدعيم والخدمات التفاعلية التي صاحبت المواد الخبرية والوقوف على 

ذه الدراسة من وتعد ه ختالف بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية و العالمية.االو 
: منهج الدراسات المسحية الذي تم تي في إطارها أستخدمت منهجين هماالدراسات الوصفية وال

من خالله إستخدام أسلوب تحليل المضمون والمنهج المقارن الذي تم من خالله أستخدام 
عن  نظرية األطر الخبرية وتم جمع البيانات ونالباحثما أستخدم . كأسلوب المقارنة المنهجية

اإلخبارية  اإللكترونيةعينة المواقع  ونواختار الباحث طريق أداة أستمارة تحليل المضمون.
، واقع إخبارية محليةمك موقع صدى البلد اإلخباري، موقع اليوم السابع اإلخباريللدراسة وهي 

 اإلخباري كمواقع إخبارية عالمية. أما المدة CNNموقع و ، موقع الجارديان اإلخباريكذلك و 
منية شهور( بدأت في الفترة الز  6الزمنية فتمثلت في عينة بأسلوب األسبوع الصناعي لمدة )

كما تمثلت مادة دراسة تحليل المضمون جميع  .31/12/2018حتى  1/7/2018من 
الموضوعات التي تخص ابعاد األمن البيئي المختلفة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة 

 الدراسة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية  ئج الدراسة إلىوتوصلت نتا

اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة األمن المائي، األمن الغذائي، أمن الطاقة، أمن التنوع 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية  البيولوجي، األمن البيولوجي.

 ة والعالمية في معالجة األمن النووي، األمن المناخي.اإلخبارية المحلي
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 Newsاإلخباريةالمعالجة  Environmental Security: األمن البيئي كلمات مفتاحية
Treatment  المواقع اإللكترونية اإلخباريةNews Websites 

 
 المقدمة

وقد  ،يئيةتهدد أمن االنسان نتيجة الضغوط الب ،يواجه العالم اليوم تحديات متعاظمة
تفضى النزاعات المترتبة على المنافسة على الموارد الطبيعية المتناقصة إلى رفع نسبة التوتر 

فمن أهم األسباب لتدهور حقوق االنسان واألمن  ،في العالقات بين الجماعات والسكان والدول
كن أن ينعم فبدون االستقرار البيئي ال يم ،االنساني هو عدم التوازن البيئي وتدهور الموارد

 ( 2016 ،األمن المائي واألمن الصحي. )فايزة قاصدي ،الناس باألمن الغذائي
 ،يحتاج إلى الشعور باألمن لكي تستمر حياته ،فاإلنسان مثلما يحتاج إلى عناصر البقاء
فإن المبادرات إلى معالجتها ينبغي أن تتم على  ،وما دامت مشكلة البيئة ذات طبيعة عالمية

أيضا ألنه نظرا لتطور وتفاقم المشاكل البيئية صارت العالقة بين البيئة وأمن  مستوى عالمي
. كما أن كثرة األخطار وعالمات لبحثية الجادة في العقود الحديثةاالنسان من االهتمامات ا

التدهور البيئي أحدثت تحوال كبيرا في مفهوم األمن الذي كان من صميم اللوازم العسكرية 
في سياق التحول الحديث ذات صلة بالمسائل البيئية واألقتصادية والسياسية فأصبح 

 واالجتماعية.
نيه تأخذ أهمية قصوى في ظل ما تعا ظهور األمن البيئي كقضية جوهرية وعليه فإن

 ،ما يعتريها من خراب و دمار يهدد حياة الكائنات الحية البشريةالبيئة ومواردها من تدهور و 
العالقة بين البيئة وأمن البشر حياء الدقيقة على حد السواء لذلك نرى أن النباتية واأل ،الحيوانية 

والطبيعة محور اهتمام الكثير من األبحاث وموضوع العديد من المنشورات في العقود األخيرة، 
 بل أصبحت مؤخرا محورا مهما من السياسة البيئية الدولية.

 ،الكثير من الجدل أحاط بهكمصطلح جديد  األمن البيئيغير أن الحديث عن مفهوم 
كما أن  .العنف و الحروب المسببة للدمار البيئي ،األمن ،ويتضمن متغيرات مختلفة كالبيئة

هناك تخوفا من أن تؤدي التغيرات البيئية إلى حروب داخل الدولة أو بين الدول. وعليه يمكن 
ره في عالقات التعاون لألمن البيئي أن يشكل بعدا جديدا وهاما في العالقات الدولية لتأثي
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والصراع بين الدول وعمله على تعبئة الجماهير وراء أهداف حمائية. ومن هنا تبرز معان 
 وعة تمثل مفهوم األمن البيئي.  متن

فإن األمن البيئي يعني توفر الخدمات البيئية Gleditsch (2001 )فبحسب دراسة 
. وهذا التعريف يتفق مع دراسة ندرة المواردالنهيار البيئي ومن والتحرر من ا ،لإلنسان والطبيعة

Colonel (2000)  ضرورة وجود بيئة صحية على أنه  األمن البيئيحيث يشير إلى مفهوم
 .هيتإلستمرار حياته ورفاه نوعية توفر خدمات ومنتجات لإلنسانو 

بما له من تأثير في حياة األفراد يمكن أن يقوم بدور كبير في  االعالمفي سياق متصل ف
تغيير سلوكهم عن بصفة مستمرة وفي تعديل اتجاتهم و تعريف األفراد بقضايا األمن البيئي 

، إن االختراعات التقنية الجديدة ،طريق ما يقدمه من برامج عبر وسائل االتصال الجماهيري
وطرق  ،االتصاالت واالنترنت لها تأثيرات بعيدة المدى على التربيةتلك المرتبطة بالمعلومات و 

وفي ضوء التغيرات التي حدثت بشكل رئيسي منذ النصف الثاني من  ،وانماط التعليم ،يرالتفك
القرن العشرين وزيادة التطور في مجال تكنولوجيا االتصال واالنترنت دفع هذه التطورات إلى 
المزيد من التطبيقات واالدوات الجديدة التي تلبي حاجات غير متنبأ بها حاليا والتي يمكن 

تنمية المفاهيم البيئية والوعي البيئي لدى أفراد  ،لتحقيق أهداف التربية البيئية استخدامها
 (2012،127:129: السيد أحمد) المجتمع.

ويعتبر االنترنت وسيلة االتصال األسرع نموا في التاريخ ذلك أنها أصبحت عامال أساسيا 
اء عنها فقد أصبحت عاما في حياة الكثير من األفراد والمجتمعات واليستطيع أي منا االستغن

 ،ولذلك يعد التحول اإللكتروني في االعالم ثورة بالمعنى الكامل ،بعد عام تشهد تطورا كبيرا
فإن االعالم يشهد هذة  ،فإذا كان مصطلح ثورة يعني التحول من حالة إلى حالة أخرى

م استقباله حيث بدأ تتحول من منتج مطبوع إلى منتج يت ،الوضعية بالضبط في الوقت الحاضر
 .على شاشة

بناء عليه ظهر شكل اعالمي جديد يقدم األخبار والمعلومات ونتابع عليه األحداث 
ونتصفح الصور المختلفة لألحداث ولكن هذا كله عبر شاشة الحاسب  ،بالصوت والصورة معا

هو ما اصبح يعرف  باالعالم االلكتروني  متمثال في تصل على شبكة االنترنت بال ورق و الم
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البصري و المقرؤ  ،المواقع االلكترونية االخبارية. إن وسائل االعالم المختلفة بشكلها السمعي
لها  BBCأصبحت تعتمد بشكل كبير على المواقع االلكترونية األخبارية فمثال نجد اذاعة ال 

التلفزيونية وصحف   CNNكذلك الحال بالنسبة لقناة  ،موقع اخباري على شبكة االنترنت
 االقليمية و العالمية. ،ثل الواشنطن بوست وغيرهم من وسائل االعالم المحليةورقية م
 

 مشكلة الدراسة
 نالت قضايا البيئة نصيبا من التناول والعرض في وسائل االعالم التقليدي وااللكتروني،
على المستوى العالمي واالقليمي والمحلي، كما استحوذت بعض القضايا البيئية على اهتمام 

 .مواقع االخباريةبعض ال
ولما كانت أبعاد األمن البيئي من أكثر القضايا البيئية التي تمثل جزءا من الصراعات 
على الساحتين المحلية والعالمية عالوة على انها محل اهتمام العديد من الدراسات والبحوث 

التي ركزت على تغير مفهوم األمن من  Allenby, B.R. (2000) العلمية مثل دراسات:
األمن التقليدي إلى األمن الغير تقليدي أو األمن الشامل الذي يتضمن األمن البيئي. كذلك 

ير الصراع : األمن البيئي وتفس(2016)بعض الدراسات العربية مثل دراسة محمد سالمان 
والتي تناولت العالقة بين األمن البيئي والصراع الدولي. إال أن  الدولي: مدخل تحليلي

رصد أي من الدراسات اإلعالمية التي قامت بالمعالجة اإلخبارية ألبعاد األمن الباحثون لم ي
البيئي لذا فإننا في هذه الدراسة بصدد رصد وتحليل المعالجة االعالمية ألبعاد األمن البيئي 
في المواقع االخبارية والتعرف على حجم أبعاد األمن البيئي مقارنة ببقية الموضوعات األخرى 

ين المحلي والعالمي، ومدى استفادة المواقع من تكنولوجيا الوسائط المتعددة في على المستوي
خدمة جمهور المستفيدين سواء بتقديم النشرات صوت وصورة مباشرة أو مسجلة، وتواصل 
وتفاعل الجمهور مع ما تقدمه المواقع واالستفادة مما تقدمه المواقع لهم ومدى االتفاق 

  األمن البيئي. جة وتغطية األحداث والقضايا ذات الصلة بأبعادواالختالف في طبيعة المعال
التعرف على طبيعة المعالجة األخبارية ألبعاد " في ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في:

 ."وعالميا   األمن البيئي في بعض المواقع االلكترونية االخبارية محليا  
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 أسئلة الدراسة
د األمن البيئي في المواقع االلكترونية االخبارية ما مدى معالجة أبعا" :السؤال الرئيسي
 "المحلية و العالمية؟

 :االسئلة التالية ويتفرع عنه
 :أسئلة تتعلق بالمضمون

 ؟خباريةما أبعاد األمن البيئي التي ينبغي تضمينها في المواقع االلكترونية اإل 
 ؟يةي المواقع اإللكترونية اإلخبار ما مضمون )موضوعات( األمن البيئي ف 
  ؟في معالجتها ألبعاد األمن البيئيما أهم المصادر التي أعتمدت عليها المواقع االخبارية 
 ؟بعاد األمن البيئيما اتجاهات المواقع االلكترونية اإلخبارية تجاه أ 
 ؟خبارية ألبعاد األمن البيئيما القوى الفاعلة وأدوارها في مضامين التحقيقات اإل 
 عية للموضوعات التي استخدمتها المواقع اإلخبارية لمعالجة ما أبرز االستماالت اإلقنا

 أبعاد األمن البيئي؟
 ما األطر الخبرية التي استخدمت في المعالجة الخبرية؟ 
 الثقافية وغيرهم على  ،اإلجتماعية ،ما تأثير أبعاد األمن البيئي على الجوانب األقتصادية

 الفرد والمجتمع؟
 :أسئلة تتعلق بالشكل

 الصحفية التي استخدمتها مواقع عينة الدراسة في معالجتها ألبعاد األمن  ما األشكال
 البيئي؟

 اإلبراز والخدمات التفاعلية التي صاحبت المواد  ،الوسائط المتعددة ،ما عناصر التدعيم
 ؟الخبرية في مواقع الدراسة في معالجتها ألبعاد األمن البيئي
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 أهداف الدراسة
 ومساحة المواد االعالمية التي  واقع االلكترونية االخباريةمعرفة أولويات اهتمامات الم

 .تناولت أبعاد األمن البيئي مقارنة بمختلف القضايا االخري
  المضمون المتعلق بأبعاد األمن البيئي في المواقع التعرف على طبيعة الموضوعات و

 ار المترتبة عليها.االلكترونية األخبارية المحلية والعالمية من حيث المظاهر واألسباب واآلث
  التعرف على نوعية األساليب واألدوات التي تستخدمها المواقع االلكترونية االخبارية في

 عرض الموضوعات المتعلقة بأبعاد األمن البيئي.
 .تحديد مكانة الموضوعات الخاصة بأبعاد األمن البيئي 
 ددة أو غيرها من معرفة مدى استخدام المواقع االلكترونية االخبارية للوسائط المتع

 االمكانيات المتوفرة لديها للموضوعات المتعلقة بأبعاد األمن البيئي.
 الثقافية وغيرهم  ،االجتماعية ،معرفة تأثير أبعاد األمن البيئي على الجوانب االقتصادية

 على الفرد والمجتمع.
 

 فروض الدراسة
 كترونية اإلخبارية المحلية : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللالفرض األول

 والعالمية في معالجة األمن المائي.
 :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية  الفرض الثاني

 والعالمية في معالجة األمن المناخي.
 :لمحلية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية ا الفرض الثالث

 والعالمية في معالجة األمن الغذائي.
  اإللكترونية اإلخبارية المحلية الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع

 العالمية في معالجة األمن النووي.و 
 :اإللكترونية اإلخبارية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع  الفرض الخامس

 معالجة األمن البيولوجي. العالمية فيالمحلية و 
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  الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية
 المحلية والعالمية في معالجة أمن الطاقة.

 :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية  الفرض السابع
 البيولوجي.والعالمية في معالجة أمن التنوع 

 
 أهمية الدراسة

العالمية ئل االعالم على الساحة المحلية و تنبع أهمية البحث من الدور الذي تقوم به وسا
باعتبارها مرآة للواقع الحالي وما ينطوي عليه من أحداث و صراعات فهي تعمل على اضفاء 

 مفاهيم أخرى.و بعاد أفكار تومفاهيم معينة واس الشرعية أو القبول االجتماعي على أفكار
العالمية من أحداث تؤثر على األمن لساحة المحلية يتزامن هذا البحث مع ما تشهده ا

ومن ثم يفيد هذا البحث في الخروج بمالمح المعالجة االعالمية لتلك األحداث  ،البيئي
 باعتبارها أحداث مؤثرة في المجتمع المحلي والعالمي.

وخصوصا مع  ،بالبحث والدراسة أبعاد األمن البيئيندرة الدراسات اإلعالمية التي تناولت 
 ،ما تنادي به الكتابات البحثية والعلمية من خطورة الألمن بيئي على كافة الجوانب السياسية

 اإلجتماعية لألفراد والمجتمعات. ،األقتصادية
ايا الدور المتزايد الذي تقوم به المواقع اإللكترونية اإلخبارية في معالجة األحداث والقض

وبالتالي يزداد إعتماد الجمهور على وسائل  ،بشكل عام وأحداث األمن البيئي بشكل خاص
األمر الذي يقود إلى ضرورة تقييم  ،اإلعالم للحصول على المعلومات حول تلك األحداث

عن السمات الثقافية والسياسية  مخرجات المواقع اإللكترونية اإلخبارية بوصفها تعبر
 ي تعمل وسائل اإلعالم في إطارها.األيديولوجية التو 

اإلخبارية التي تتسم  يتضمن مجتمع الدراسة المواقع اإللكترونية :مجتمع الدراسة وعينتها
 االنتظام.بالدورية و 
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 ،صدى البلد ،تتضمن العينة أربع مواقع إلكترونية إخبارية هي: اليوم السابع :عينة الدراسة
 CNN ،الجارديان

 .30/12/2018:  1/7/2018طناعي خالل الفترة الزمانية من أسبوع اص :حدود زمانية
 

 منهج الدراسة
: هو أكثر المناهج العلمية مالئمة للبحوث الوصفية لكونه جهدا  علميا  المنهج المسحي

 منظما  يساعد في الحصول على المعلومات والخصائص التي تتعلق بالظاهرة موضع الدراسة.
وصف سمات معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة ويستخدم الباحثون هذا المنهج ل

 الدراسة ألبعاد األمن البيئي.
: لمقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية في المواقع االلكترونية المنهج المقارن

درجة االهتمام التي توليها كل موقع بأبعاد االمن البيئي وأبعاد المعالجة  لرصد االخبارية
 العالمية.ا
 

 أدوات الدراسة
: هي أداة لتحليل مضمون أبعاد األمن البيئي في المواقع اإلخبارية استمارة تحليل المحتوى

وهي تتمثل في مجموعة من الخطوات المنهجية التي  ،عينة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
لسمات تسعى إلى إكتشاف المعاني في المحتوى من خالل البحث الموضوعي والمنظم 

 .الظاهرة
 

 مصطلحات الدراسة
: الطريقة التي تتناول من خاللها المواقع اإللكترونية اإلخبارية )عينة المعالجة اإلخبارية

ولهذة المعالجة شقان أولهما خاص بالمضمون ومن خالله تقوم  ،الدراسة( أبعاد األمن البيئي
والشق الثاني هو  ،ر الخبريةالمواقع اإللكترونية عينة الدراسة بتوظيف مجموعة من األط

المساحة التي خصصتها المواقع خدم في عرض وتقديم تلك األحداث و األسلوب المستالشكل و 
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اإللكترونية عينة الدراسة أو الزمن الذي خصصته لعرض تلك األحداث إلى جانب وسائل 
عكس لنا صورة عن ويتكامل هذان الشقين لت ،اإلبراز التي وظفتها المواقع اإللكترونية اإلخبارية

التوجهات التي تتبناها المواقع اإللكترونية نحو أبعاد األمن البيئي بما يساهم في خلق إطار 
 عام يتماشي بدوره مع سياسات المواقع اإلخبارية.

: حماية البيئة والموارد الطبيعية من النضوب واالنقراض والنقص الناجم من األمن البيئي
بيعية الموارد الطتي ترتكب في حق تنتمية المصادر و م المتعمدة الالملوثات والجرائر و المخاط

 .واالخالل بالتوازن البيئي
: يقصد به أحد أشكال االعالم االلكتروني ذات عنوان ثابت المواقع االلكترونية اإلخبارية

فهو يقدم  ،يكون متاحا لمستخدمي الشبكة بالمجان أو مقابل اشتراك ،على الشبكة العنكبوتية
معتمدا على شبكة من المراسلين  ،خبار ويعرض معلومات عن األحداث الجارية في العالماأل

وتحليلها على  ،فهو يهدف إلى نشر األخبار ،أو من خالل االشتراك في وكاالت األنباء
 ،اجتماعية ،: اقتصاديةباإلضافة إلى تقديم موضوعات أخرى ،صفحات الموقع وبشكل دوري

 فنية. ،ثقافية ،رياضية
 

 إجراءات الدراسة
 قام الباحثون باإلجراءات التالية: ،التحقق من صحة الفروضلإلجابة على أسئلة الدراسة و 

 : إعداد قائمة بأبعاد األمن البيئي. حيث أتبع الباحثون الخطوات اآلتية :أوالا 
يد الهدف من إعداد قائمة أبعاد األمن البيئي: يتمثل الهدف من إعداد هذه القائمة  في تحد .1

المواقع اإللكترونية اإلخبارية بغرض تحليل  التي يجب أن تتضمنهاأبعاد األمن البيئي 
 مضمونها.

مصادر اشتقاق قائمة أبعاد األمن البيئي: استعان الباحثون ببعض البحوث األجنبية  .2
 Simon Dalbyالمرتبطة بدراسة أبعاد األمن البيئي في إعداد هذة القائمة مثل دراسات:

2013; Da Nang, Vietnam 2018; Hans Brauch2011 
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أعدت قائمة مبدئية ألبعاد األمن البيئي  إعداد الصورة األولية لقائمة أبعاد األمن البيئي: .3
وتكونت القائمة في صورتها األولية من  ،التي استخلصها الباحث من  المصادر السابقة

األمن  ،)اإلشعاعي( األمن النووي ،األمن الغذائي ،األمن المائي أبعاد هي: (6)
األمن المناخي و أمن الطاقة. حيث قام الباحث في وضع هذه األبعاد في  ،البيولوجي

  قائمة مبدئية.
اإلجراءات التالية للتحقق من ضبط  إجراءات ضبط قائمة أبعاد األمن البيئي: اتبع الباحثون .4

 القائمة:
توجيهها لمجموعة من تحديد صدق القائمة: تم تضمين القائمة في استطالع رأي ثم  .أ

المحكمين المتخصصين بهدف تحديد صدق القائمة حيث طلب منهم تحديد: مدى صحة 
ضافة أو حذف أو  ي المواقع اإللكترونية اإلخباريةمدى أهمية تضمينها ف ،هذة األبعاد وا 

 تعديل ما يرونه مناسب ا.
األمن  وقد اعتمد الباحث على صدق المحكمين في التحقق من صدق قائمة أبعاد

البيئي، كما قام الباحثون بإجراء التعديالت في ضوء أراء المحكمين والتي تمثلت في إضافة 
 بعدا ألبعاد األمن البيئي هو "أمن التنوع البيولوجي".

ثبات قائمة أبعاد األمن البيئي: تم حساب ثبات القائمة بحساب نسبة االتفاق بين  .ب
وحيث إن مستوى الثبات في معادلة كوبر  .Copperالمحكمين باستخدام معادلة كوبر 

% فأكثر دل ذلك على  85يتحدد بداللة نسبة االتفاق، فإذا وصلت نسبة االتفاق إلى 
انخفاض فأقل، فيعبر هذا عن %  70أما إذا كانت نسبة االتفاق ارتفاع نسبة ثبات األداة، 

ومن ثم  ،(%94) قد نالت قائمة أبعاد األمن البيئي مؤشر ثبات مرتفعثبات األداة. و 
 أصبحت القائمة في صورتها النهائية.

الصورة النهائية لقائمة أبعاد البيئي: بعد إجراء التعديالت المناسبة التي أشار إليها السادة  .5
( أبعاد 7وتمثلت في ) ،المحكمون، وصلت قائمة أبعاد األمن البيئي إلى صورتها النهائية

 على النحو التالي:
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 السكان على ضمان الوصول المستدام إلى كميات كافية من المياه ذات  قدرة: األمن المائي
النوعية المقبولة للحفاظ على سبل العيش ورفاهية اإلنسان والتنمية االجتماعية 

 ،لضمان الحماية من التلوث الذي تنقله المياه والكوارث المرتبطة بالمياه ،واالقتصادية
طبقا لتعريف )من السالم واالستقرار السياسي.  وللحفاظ على النظم اإليكولوجية في مناخ

 (هيئة األمم المتحدة
  :تمكن الناس في جميع األوقات اجتماعيا واقتصاديا من الحصول على األمن الغذائي

ومغذية تلبي تفضيالتم واحتياجاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة  ،آمنة ،اغذية كافية
 ( FAO–اعة لألمم المتحدة الزر طبقا لتعريف منظمة األغذية و )وصحية. 

 اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره.األمن المناخي : 
  ادث النووية األمن النووي )االشعاعي(: اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة لمنع وقوع الحو

حماية الناس والممتلكات والمجتمع والبيئة من اآلثار الضارة األشعاعية بما يعني و 
 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية ا لتعريفطبق)لإلشعاع. 

 :الحماية ضد االستخدام الخاطئ أو غير المناسب أو المتعمد للعوامل  األمن البيولوجي
بما في ذلك تطوير األسلحة  ،البيولوجية أو التكنولوجيا الحيوية التي يحتمل أن تكون خطرة
 .فشي األمراض الناشئة والوبائيةالبيولوجية أو إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها وكذلك ت

 (UNODAمكتب نزع السالح  –طبقا لتعريف هيئة األمم المتحدة )
 التوافر المتواصل لمصادر الطاقة بسعر مناسب بما يتماشى مع التطورات : أمن الطاقة

من ناحية اخرى يركز أمن الطاقة على قدرة نظام الطاقة  ،األقتصادية واألحتياجات البيئية
 طبقا لتعريف) تجابة السريعة للمتغيرات المفاجئة في ميزان العرض والطلب.على االس

 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 التنوع الموجود في الكائنات الحية والذي يتراوح بين التركيب الجيني : أمن التنوع البيولوجي

 (الميةقا لتعريف منظمة الصحة العطب) .للنباتات والحيوانات وبين التنوع الثقافي
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 : إعداد استمارة تحليل المضمون:ثانياا 
الهدف من إعداد استمارة تحليل المضمون: يتمثل الهدف من إعداد هذه األستمارة  في  (1

  المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة الدراسة. ضمون وشكل أبعاد األمن البيئي فيتحليل م
ببعض البحوث والدراسات مصادر اشتقاق أستمارة تحليل المضمون: استعان الباحث  (2

؛رباب  2005مثل دراسات: )هبه عطية، السابقة المرتبطة بإعداد استمارة تحليل المضمون
 ( 2016 ،؛ سارة طلعت2012 ،رأفت

مبدئية لتحليل مضمون أعدت استمارة إعداد الصورة األولية ألستمارة تحليل المضمون: (3
فئات تحليل  (6صورتها األولية من )ستمارة في حيث تكونت األ ،وشكل أبعاد األمن البيئي

 ( فئات تحليل الشكل على النحو التالي:6)مضمون و
 فئة  ،فئة موضوعات التحقيقات ،فئات تحليل المضمون: فئة مصادر التحقيقات

 فئة األطر الخبرية. ،فئة األستماالت اإلقناعية ،فئة القوى الفاعلة ،االتجاهات
 فئة عناصر التدعيم المرافقة  ،فئة المساحة ،فية: فئة األشكال الصحفئات تحليل الشكل

فئة عناصر الخدمات التفاعلية  ،فئة عناصر اإلبراز المرافقة للمادة الخبرية ،للمادة الخبرية
 فئة نوع التغطية.  ،المرافقة للمادة الخبرية

إجراءات ضبط أستمارة تحليل المضمون: اتبع الباحثون اإلجراءات التالية للتحقق من  (4
 :األستمارةضبط 

  تحديد صدق األستمارة: تم تضمين األستمارة في استطالع رأي ثم توجيهها لمجموعة من
المحكمين المتخصصين بهدف تحديد صدق األستمارة حيث طلب منهم تحديد: مدى 

ضافة أو حذف أو تعديل تها لمعالجة أبعاد األمن البيئي مدى مناسب ،صحة هذة الفئات وا 
 ما يرونه مناسب ا.

 ،على صدق المحكمين في التحقق من صدق استمارة تحليل المضمون اعتمد الباحثون وقد
كما قام الباحثون بإجراء التعديالت في ضوء أراء المحكمين والتي تمثلت في إضافة فئة 

 فئة العناوين لفئات تحليل الشكل.و  ،القيم لفئات تحليل المضمون
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  :أجرى الباحثون تحليل محتوى التطبيق: الثبات بإعادة ثبات استمارة تحليل المضمون
باستخدام استمارة تحليل المحتوى التى أعدها الباحثون وتم إحصاء عدد التكرارات لكل 

يوم من  14مفردة من المفردات، ثم قام بتحليل نفس العينة باستخدام نفس االستمارة بعد 
دات التى أحصى إجراء التحليل األول وتم إحصاء عدد التكرارات أيضا فى نفس المفر 

 تكرارها فى المرة األولى.
الصورة النهائية ألستمارة تحليل المضمون: بعد إجراء التعديالت المناسبة التي أشار إليها  (5

و تمثلت في  ،السادة المحكمون، وصلت أستمارة تحليل المضمون إلى صورتها النهائية
 التالي: ( فئات تحليل الشكل على النحو7( فئات تحليل مضمون كذلك )7)

 :(فئات المضمون )ماذا قيل
 ويقصد بها مصادر موضوعات األمن البيئي في المواقع فئة مصادر التحقيقات :

وكاالت األنباء  ،اإللكترونية اإلخبارية "عينة الدراسة" مثل مصدر المندبون والمراسلون
 وكاالت األنباء العالمية. ،العربية

 التي تهدف إلى الوقوف على الموضوعات التي  فئة موضوعات التحقيقات: يقصد بها الفئة
 كانت تنشرها مواقع الدراسة أثناء معالجتها ألبعاد األمن البيئي.

 وهي الفئة التي توضح التأييد أو الرفض أو الحياد في المضمون موضوع  :فئة االتجاهات
البيئي التحليل بالنسبة للمواقف أو القضايا أو الموضوعات المتضمنة فيه )أبعاد األمن 

 المتضمنة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة الدراسة(.
 والمقصود بها الشخصيات البارزة  ذات التأثير في مجريات األحداث ئة القوى الفاعلةف :

 المرتبطة بأبعاد األمن البيئي.
 ارية فئة األستماالت اإلقناعية: يقصد بها االساليب االقناعية التي استخدمتها المواقع االخب

 في معالجتها ألبعاد األمن البيئي وموضوعاته المختلفة.
 الهدف من هذة الفئة رصد أنواع األطر التي وظفتها المواقع فئة األطر الخبرية :

 اإللكترونية اإلخبارية عينة الدراسة في معالجتها ألبعاد األمن البيئي.
 محايدة( -سلبية -: تشتمل على قيم )إيجابيةفئة القيم 
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الفئات التي تتعلق بوصف الشكل الذي قدمت من خالله المادة : شكل )كيف قيل(فئات ال
 : لمتصلة بأهداف الدراسة وقسمت إلىالخبرية التي سيتم تحليلها للوقوف على دالاللتها ا

 تختص هذه الفئة باألشكال الصحفية التي قدمت من خاللها المادة فئة األشكال الصحفية :
 ،الحديث ،التقرير ،المقال ،الخبر الصحفي :وهي األمن البيئيالصحفية المرتبطة بأبعاد 

 تحقيقق صحفي.
 يتم األستعانة بهذه الفئة من أجل الكشف عن مستوى وحجم األهتمام الذي فئة المساحة :

توليه المواقع اإللكترونية األخبارية عينة الدراسة ألبعاد األمن البيئي من خالل المساحة 
 المخصصة لعرضها.

 العناصر التي تم استخدامها لتدعيم وتمييز ةاصر التدعيم المرافقة للمادة الخبريفئة عن :
 ،ملف صوتي ،: صورالوسائط المتعددة المختلفة وتشملموضوعات أبعاد األمن البيئي ب

 روابط إحالة. ،ملف فيديو
  وهي العناصر التي تستخدمها المواقع اإلبراز المرافقة للمادة الخبريةفئة عناصر :

من البيئي وتشمل لكترونية اإلخبارية عينة الدراسة إلبراز وتمييز موضوعات أبعاد األاإل
 متعلقات. ،أختصار ،طباعة وحفظ الموضوع ،: تكبير وتصغير الموضوعالفئات التالية

 خاصية تفاعلية تسهل عملية النشر تفاعلية المرافقة للمادة الخبريةفئة الخدمات ال :
: وتشمل الفئات اآلتية ،ة والتفاعل بين جمهور الموقع اإلخباريوالمشاركة للمادة الخبري

شبكات التواصل  ،إرسال الموضوع بالبريد ،الردود والتعليقات ،النشر والمشاركة
 اإلجتماعي.

 التغطية اإلخبارية هي عملية تتبع األخبار من مصادرها ومعرفة ما  :فئة نوع التغطية
؟ والتي ذا، أين، من، لماذا، كيف ومتىؤالت مايتعلق بها من خالل اإلجابة على التسا

تتبادر إلى ذهن القارئ بشأن أي خبر ثم تقييم هذه المعلومات للتاكد من أنها تملك من 
العناصر ما يجعلها صالحة ألن تكون خبر يستحق النشر. وتصنف إلى التغطية 

 التغطية التمهيدية. ،التغطية التقريرية ،التفسيرية
 :العناوين المصاحبة للموضوعات المتعلقة بقضايا أبعاد األمن البيئي  هي فئة العناوين

 عنوان ثانوي. ،المختلفة وتنقسم إلى: عنوان رئيسي
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 :: التطبيق العملي للدراسةاا ثالث
  قام الباحثون بتحليل مضمون أربع مواقع إلكترونية إخبارية من خالل تطبيق األسبوع

 .31/12/2018:  1/7/2018 شهور خالل الفترة من 6األصطناعي لمدة 
 ( خبر متعلق بأبعاد األمن البيئي في المواقع اإللكترونية عينة الدراسة 420تم رصد عدد )

( 90عدد ) ،( خبر في صدى البلد120عدد ) ،( خبر في اليوم السابع135بواقع عدد )
 ( خبر في الجارديان. 75وعدد ) CNNخبر في 

 ( 69عدد ) ،( خبر تتعلق باألمن المائي54عدد ) سجلت المواقع اإلخبارية عينة الدراسة
( خبر لألمن 70عدد ) ،( خبر خاص باألمن الغذائي77عدد ) ،خبر لألمن المناخي

وعدد  ،( خبر خاص بأمن الطاقة52عدد ) ،( خبر لألمن البيولوجي41عدد ) ،النووي
 ( خبر متعلق بأمن التنوع البيولوجي.63)
  أستمارة تحليل المضمون النتائج التالية التي من شأنها تبين للباحثون من خالل إستخدام

 تجيب على أسئلة الدراسة:
كان أكثر موضوعات األمن البيئي معالجة بالنسبة للمواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية  -

للمواقع المحلية في مقابل  %53حيث جاء بنسبة  مؤتمر التنوع البيولوجيوالعالمية هو 
 ية.للمواقع العالم 26%

فيما يتعلق بمصادر التحقيقات التي أعتمدت عليها كل من المواقع اإللكترونية اإلخبارية  -
المحلية والعالمية في التغطية اإلخبارية فقد جاء مصدر "مندبون و مراسلون" في المرتبة 

 للمواقع العالمية.  %42 ،للمواقع المحلية %46األولى بنسبة 
لمحلية والعالمية سجلت اتجاها ايجابيا تجاه أبعاد األمن رصد الباحثون أن كل من المواقع ا -

ن كان بنسب متفاوتة  %54للمواقع المحلية في مقابل  %75حيث جاءت بنسبة  ،البيئي وا 
 للمواقع العالمية.

 %71فقد أستحوذت فئة "وزير" على المرتبة األولى بنسبة  ،أما فيما يخص القوى الفاعلة -
 لمواقع العالمية.ل %24للمواقع المحلية ونسبة 
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كانت األستماالت العقلية أكثر أنواع األستماالت اإلقناعية إستخداما من كال المواقع  -
 على التوالي. %25 ،%55المحلية والعالمية بنسب 

كان "اإلطار العام" أكثر أنواع األطر الخبرية إستخداما من قبل المواقع المحلية بنسبة  -
" األكثر إستخداما من قبل المواقع العالمية بنسبة يةبينما كان "اإلطار المحدد بقض 20%
28%. 

 : تقديم نموذج مقترح لموقع إلكتروني إخباري بيئي لمعالجة أبعاد األمن البيئي.اا رابع
في ضوء النتائج السابقة يقدم الباحثون نموذج مقترح لموقع إلكتروني إخباري بيئي لمعالجة 

 :وقد تم مراعاة ما يلي /http://world-environews.com أبعاد األمن البيئي
 :: على مستوى المضمونأوال  
  تنوع مصادر التحقيقات التي يعتمد عليها الموقع في التغطية اإلخبارية دون اإلقتصار على

 :مصدر واحد وذلك على النحو التالي
موقع اإلخباري العديد من المندبون و المراسلوان : ينبغى أن يتضمن المراسلوانمندبون و  -

 األقليمية و العالمية. ،لسرعة تغطية األحداث على كافة المستويات المحلية
: تتطلب بعض األحداث و التداعيات إلى اإلعتماد على البيانات و وكاالت أنباء عربية -

غيرها من لشرق الوسط و كالة أنباء ااألخبار الصادرة من من وكاالت األنباء الرسمية مثل و 
 وكاالت األنباء العربية.

: وذلك لألستفادة من التدفق الكثير للمعلومات واألخبار التي تتيحه وكاالت أنباء عالمية -
 الوكاالت العالمية مثل وكالة رويترز.

: ال يجب أن يعتمد الموقع اإلخباري على نقل الخبر فقط و لكن يجب اإلستفادة من الكتاب -
لتفسير ورصد األسباب ووضع الحلول ويأتي ذلك من خالل األستعانة بالكتاب التحليل و ا

 والخبراء المتخصصين.
وبذلك تتحقق التغطية الصحفية متعددة المصادر لما لها من دور كبير في تعزيز المصداقية 

 ونيل ثقة القارئ بالمعلومات المنشورة.
 بيئي بما يحقق التغطية الشمولية تعدد موضوعات التحقيقات التي تتناول أبعاد األمن ال

 وعدم إغفال أي منها لما لهذه الموضوعات من أهمية تستوجب بالضرورة تناولها.

http://world-environews.com/
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 : األستفادة من وظائف األطر الخبرية في معالجة أبعاد األمن البيئي من حيث 
تحديد أطر المشكالت أو القضايا وتحدد ماهية العوامل السببية التي تمارس تأثيرها وحجم  -

 المكاسب والخسائر ويقاس ذلك من خالل القيم الثقافية العامة.
 وتحديد األبعاد التي احدثت المشكلة. ،تحديد أسباب المشكلة -
 وضع أحكام أخالقية لتلك العوامل السببية وتأثيراتها. -
 تقترح األطر سبل معالجة المشكالت أو القضايا والتنبؤ بتأثيراتها المحتملة. -

 :لشكل: على مستوى اثانيا  
تنوع األشكال الصحفية التي يعتمد عليها الموقع في التغطية اإلخبارية دون اإلقتصار على  (1

 شكل صحفي واحد و ذلك على النحو التالي :
  الخبر الصحفي:حيث انه المهمة األساسية للموقع اإلخباري في نقل األخبار لحظة حدوثها

عن  "ية "التغطية الصحفية الفوريةبار محققا بذلك إحدى سمات المواقع اإللكترونية اإلخ
التي توفر  Breaking Newsمتجدد كذلك توفير خدمة طريق بث األخبار بشكل فوري و 
 معلومات عن األخبار المفاجئة.

 يوفر التقرير الصحفي مجموعة من المعارف والمعلومات حول الوقائع التقرير الصحفي :
فادة من هذا في معالجة المواقع لذلك يفضل األست ،في سيرها وحركتها الديناميكية

 اإللكترونية اإلخبارية ألبعاد األمن البيئي.
 وذلك لشرح وتفسير األحداث الجارية والتعليق عليها بما يكشف عن  :المقال الصحفي

 دالالتها المختلفة.
 بغرض البحث والتحري واألستطالع والتحليل لقضايا البيئة لمعرفة التحقيق الصحفي :

تدعمها الحقائق  ،اتها بهدف تقديم حلول لها أو عرض وجهة نظر حيالهاأسبابها ومسبب
 والشواهد واإلحصاءات.

بما يحقق اإلعتماد على األشكال الصحفية المختلفة من خالل الجانب الخبري وجانبي الرأي 
 والتفسير لتقديم رؤية متكاملة للقارئ.
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ستخدمات خدمات التواصل تعدد الخدمات التفاعلية المرافقة للمادة الخبرية مثل إ (2
استطالع  ،إرسال الموضوع بالبريد ،ردود وتعليقات ،النشر المشاركة ،اإلجتماعي المختلفة

حيث يساعد ذلك على التفاعل اإليجابي بين القراء و القائمين باإلتصال وتزيد من  .الرأي
 .لمنشورةمشاركة القراء في أداء األعمال الصحفية والرد على كل األراء والمعلومات ا

تنوع عناصر التدعيم المرافقة للمادة الخبرية التي توفر العديد من الوسائل التفاعلية التي  (3
الجرافيكس  ،األلوان ،الفيديو ،ملفات الصوت ،مثل الصور ،تجعل التواجد عليها مميزا

وتنقل  ،واللقطات المتحركة وهي أمور تفعل عملية االتصال الصحفي بين الصحيفة وقرائها
كما تيسر أداء الوظائف الصحفية  ،ارئ إلى موقع الحدث وتقربه من مصادره وأجوائهالق

فضال عن القدرة على التحكم في طريقة العرض واألحجام  ،من إخبار وشرح وتفسير
 والخلفيات والمساحات.

تحقيق الشمولية في إستخدام أنواع محتلفة من التغطية اإلخبارية سواء كانت تغطية   (4
 تقريرية )وصفية( بما يحقق ،تفسيرية )تحليلية( ،تسجيلية )تم فعله( ،فعل(تمهيدية )سي

 ،التغطية الشاملة والتفسيرية التي ال تقف عند الطابع الخبري المباشر أو التغطية التسجيلية
إنما تمتد لتركز على األبعاد اإلنسانية والتناول الشامل لظواهر مرتبطة باألمن البيئي 

  .وأسبابها وسبل حلها
" بما يساعد على الفرنسية ،اإلنجليزية ،إتاحة الموقع للقراء التصفح بثالث لغات "العربية (5

 ثقافات مختلفة.طبة جنسيات و مخا
 

 التحقق من صحة الفروض
اإللكترونية اإلخبارية المحلية : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع الفرض األول

 العالمية في معالجة األمن المائي.و 
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لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية  2اختبار كا :(1جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتفي معالجة األمن المائي 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

 2كا

الداللة المعنوية
 

اليوم 
 اإلجمالي CNN الجارديان اإلجمالي صدي البلد بعالسا

الصراعات والنزاعات  % ك % ك % ك % ك % ك % ك
على الموارد المائية

 
0 0 2 7.7

 

2 3.8
% 1 3.8
 

0 0 1 1.9
% 0.343

 

0.6
 

ندرة الموارد 
المائية

 
14

 53.8
 

5 19.2
 

19
 36.5
% 

4 15.4
 

5 19.2
 

9 17.3
% 4.887

 

0.03
 

توفر الموارد 
الما

ئية
 

6 23.1
 

5 19.2
 

11
 21.2
% 

3 11.5
 

2 7.7
 

5 9.6
% 2.659

 

0.1
 

مأمونية الموارد 
المائية

 
6 23.1

 

2 7.7
 

8 15.4
% 

1 3.8
 

0 0 1 1.9
% 5.960

 

0.02
 

لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية  (1يتضح من جدول )
 يقات ما يلي:التحق موضوعاتوالعالمية في معالجة األمن المائي فئة 

 ( لفئة ندرة الموارد المائية حيث 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
( %36.5( تكرار بنسبة )19للمواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )بلغت التكرارات 

( %19.2( تكرار بنسبة )5( لليوم السابع وعدد )%53.8( تكرار بنسبة )14موزعة )
( تكرار 9لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية بعدد )التكرارات البلد، بينما كانت  لصدى
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( تكرارات 5( للجارديان وعدد )%15.4( تكرارات بنسبة )4( موزعة )%17.3بنسبة )
إحصائيا  عند ( وهي قيمة دالة 4.887) 2، وبلغت قيمة كاCNN( لموقع %19.2بنسبة )

 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية. ( لصالح0.05مستوى معنوية )
 ( لفئة مأمونية الموارد المائية 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

( تكرار بنسبة 8للمواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )حيث بلغت التكرارات 
( تكرار بنسبة 2) ( لليوم السابع وعدد%23.1( تكرار بنسبة )6( موزعة )15.4%)
لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية بعدد التكرارات ( لصدى البلد، بينما كانت 7.7%)
( للجارديان بينما لم تسجل %3.8( تكرارات بنسبة )1( موزعة )%1.9( تكرار بنسبة )1)

إحصائيا  عند مستوى ( وهي قيمة دالة 5.960) 2، وبلغت قيمة كاCNNتكرارات لموقع 
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية.( لصالح 0.05نوية )مع

  ( لكل من فئة )الصراعات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال
غير دالة 2، حيث كانت قيم كاتوفر الموارد المائية( –و النزاعات على الموارد المائية 

 (.0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )
المحلية  : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخباريةلثانيالفرض ا

 العالمية في معالجة األمن المناخي.و 
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لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية  2اختبار كا :(2جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتفي معالجة األمن المناخي 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا 2 

الداللة المعنوية
 

اليوم 
 السابع

صدي 
 اإلجمالي CNN الجارديان اإلجمالي البلد

أسباب التغيرات  % ك % ك % ك % ك % ك % ك
المناخية

 

2 7.7
 

0 0 2 3.8
% 1 3.8
 

0 0 1 1.9
% 0.343

 

0.6
 

اتفاقية التغيرات 
المناخية

 

2 7.7
 

3 11.5
 

5 9.6
% 4 15.4

 

8 30.8
 

12
 23.1
% 3.446

 

0.06
 

المخاطر المحيطة 
بالتغيرات المناخية

 

13
 50
 
6 23.1

 
19

 36.5
% 

3 11.5
 

8 30.8
 

11
 21.2
% 2.998

 

0.08
 

استراتيجيات التعامل 
مع التغيرات المناخية

 

5 19.2
 

8 30.8
 

13
 25.0
% 

2 7.7
 

3 11.5
 

5 9.6
% 4.300

 

0.04
 

لتوضيح الفروق بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية  (2يتضح من الجدول )
 ا يلي:موضوعات التحقيقات موالعالمية في معالجة األمن المناخي فئة 

 ( لموضوع استراتيجيات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
غت التكرارات لمواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية بعدد التعامل مع التغيرات المناخية بل

( 8( لليوم السابع وعدد )%19.2( تكرار بنسبة )5( موزعة )%25( تكرار بنسبة )13)
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( لصدى البلد، بينما كانت التكرارات لمواقع اإللكترونية اإلخبارية %30.8تكرارات بنسبة )
( للجارديان %7.7( تكرار بنسبة )2عة )( موز %9.6( تكرارات بنسبة )5العالمية بعدد )

( وهي قيمة 4.300) 2، وبلغت قيمة كاCNN( لموقع %11.5( تكرارات بنسبة )3وعدد )
 اإلخبارية المحلية.المواقع اإلليكترونية ( لصالح 0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )دالة 

  وضوعات ( لباقي م0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال
 (.0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )غير دالة  2كانت قيم كا التحقيقات األخرى حيث

اإللكترونية اإلخبارية المحلية : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع الفرض الثالث
 العالمية في معالجة األمن الغذائي.و 

ترونية اإلخبارية المحلية والعالمية لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليك 2اختبار كا :(3جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتفي معالجة األمن الغذائي 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا 2 

الداللة المعنوية
 

 اإلجمالي CNN الجارديان اإلجمالي صدي البلد اليوم السابع
 ك % ك % ك % ك % ك % ك

% 

ندرة الموارد 
الغذائية

 

2 7.7
 

3 11.5
 

5 9.6
 

3 11.5
 

4 15.4
 

7 13.5
 0.915
 

0.3
 

صراعات والنزاعات 
ال

على الموارد الغذائية
 

2 7.7
 

2 7.7
 

4 7.7
 

0 0 1 3.8
 

1 1.9
 1.891

 

0.1
 

توفر الموارد 
الغذائية

 

9 34.6
 

7 26.9
 

16
 30.8
 

5 19.2
 

3 11.5
 

8 15.4
 4.522
 

0.03
 

مأمونية الموارد 
الغذائية

 

13
 50
 

7 26.9
 

20
 38.5

 

3 11.5
 

3 11.5
 

6 11.5
 10.051

 

0.002
 

قدرة الفرد على 
الشراء

 

2 7.7
 

4 15.4
 

6 11.5
 

1 3.8
 

3 11.5
 

4 7.7
 0.443

 

0.5
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لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية  (3)يتضح من الجدول 
 التحقيقات ما يلي:موضوعات لغذائي فئة والعالمية في قضية األمن ا

 ( لفئة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الموارد الغذائية توفر
( %30.8( تكرار بنسبة )16بلغت التكرارات لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )

( %26.9ارات بنسبة )( تكر 7( لليوم السابع وعدد )%34.6( تكرارات بنسبة )9موزعة )
( تكرارات 8لصدى البلد، بينما كانت التكرارات لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية بعدد )

( تكرارات 5( للجارديان وعدد )%19.2( تكرارات بنسبة )5( موزعة )%15.4بنسبة )
إحصائيا  عند ( وهي قيمة دالة 4.522) 2، وبلغت قيمة كاCNN( لموقع %19.2بنسبة )

 اإلخبارية المحلية.المواقع اإلليكترونية ( لصالح 0.05مستوى معنوية )
 ( لفئة مأمونية الموارد الغذائية 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 (%38.5( تكرار بنسبة )20بلغت التكرارات لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )
( %26.9( تكرارات بنسبة )7( لليوم السابع وعدد )%50( تكرار بنسبة )13موزعة )

لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية، بينما كانت تكرارات لصدى البلد، بينما لم تسجل 
( موزعة %11.5( تكرارات بنسبة )6التكرارات لمواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية بعدد )

( 10.051) 2، وبلغت قيمة كاCNNرديان و( لكل من الجا%11.5( تكرارات بنسبة )3)
المواقع اإللكترونية اإلخبارية ( لصالح 0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )وهي قيمة دالة 

 المحلية.
  اتفاقية )فئة كل من ( ل0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال

–النزاعات على الموارد الغذائية الصراعات و  - ندرة الموارد الغذائية–التغيرات المناخية 
عند مستوى معنوية  ا  إحصائيغير دالة 2كانت قيم كا (، حيثقدرة الفرد على الشراء

(0.05). 
مواقع اإلليكترونية لكل من الموضوعات التحقيقات باقي فئات ل تكراراتبينما لم تسجل 

 العالمية.مواقع اإلليكترونية اإلخبارية وال اإلخبارية المحلية
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: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية و  رض الرابعالف
 العالمية في معالجة األمن النووي )اإلشعاعي(.

لتوضيح الفروق بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية  2اختبار كا :(4جدول )
 قاتفئة موضوعات التحقيفي معالجة األمن النووي 

المتغيرات
المواقع اإلليكترونية اإلخبارية  المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا العالمية 2 

الداللة المعنوية
 

 اإلجمالي CNN الجارديان اإلجمالي صدي البلد اليوم السابع
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

الحوادث النووية 
واألشعاعية

 

2 7.7
 

1 3.8
 

3 5.8
 

1 3.8
 

0 0 1 1.9
 1.040

 

0.3
 

السالمة النووية 
واألشعاعية

 

5 19.2
 

9 34.6
 

14
 26.9

 
3 11.5

 

4 15.4
 

7 13.5
 2.924
 

0.09
 

المخاطر النووية 
واالشعاعية

 

5 19.2
 

2 7.7
 

7 13.5
 

1 3.8
 

3 11.5
 

4 7.7
 0.915

 

0.3
 

الحروب 
)األسلحة( النووية 

واالشعاعية
 

11
 42.3

 

5 19.2
 

16
 30.8

 
4 15.4

 

7 26.9
 

11
 21.2

 1.251
 

0.3
 

لتوضيح الفروق بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية  (4يتضح من الجدول )
توجد فروق ذات ال  ا يلي:موضوعات التحقيقات موالعالمية في معالجة األمن النووي فئة 

( في فئة موضوعات التحقيقات لكل من المواقع 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
إحصائيا  عند مستوى غير دالة  2كانت قيم كا ة اإلخبارية المحلية و العالمية، حيثاإللكتروني
 (.0.05معنوية )
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توجد فروض ذات داللة إحصائية بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية  :الفرض الخامس
 المحلية والعالمية في قضية األمن البيولوجي.

قع اإللكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية لتوضيح الفروق بين الموا 2اختبار كا :(5جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتفي معالجة األمن البيولوجي 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا 2 
الداللة المعنوية

 

اليوم 
 السابع

 ياإلجمال CNN الجارديان اإلجمالي صدي البلد

السالمة البيولوجية % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 

1 3.8
 

6 23.1
 

7 13.5
% 

0 0 1 3.8
 

1 1.9
% 4.875

 
0.03

 

استراتيجيات األمن 
البيولوجي

 

0 0 3 11.5
 

3 5.8
% 0 0 0 0 0 0.0
% 3.089

 
0.08

 

الحوادث البيولوجية 
)تسرب فيروس معد(

 

11
 42.3

 

3 11.5
 

14
 26.9
% 

6 23.1
 

7 26.9
 

13
 25.0
% 0.050

 
0.8

 

الحروب البيولوجية
 

2 7.7
 

0 0 2 3.8
% 1 3.8
 

0 0 1 1.9
% 0.343

 
0.6
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لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية ( 5) يتضح من جدول
 ا يلي:فئة موضوعات التحقيقات موالعالمية في معالجة األمن البيولوجي 

  ( لموضوع السالمة البيولوجية 0.05معنوية )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( %13.5( تكرار بنسبة )7بلغت التكرارات للمواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )

لصدى  (%23.1( تكرار بنسبة )6( لليوم السابع و)%3.8( تكرار بنسبة )1موزعة )
( تكرارات بنسبة 1لمية بعدد )البلد، بينما كانت التكرارات للمواقع اإللكترونية اإلخبارية العا

( %3.8( تكرارات بنسبة )1( موزعة ).( تكرار بنسبة ).%( للجارديان وعدد )1.9%)
إحصائيا  عند مستوى معنوية ( وهي قيمة دالة 4.875) 2، وبلغت قيمة كاCNNلموقع 

 اإلخبارية المحلية.المواقع اإللكترونية ( لصالح 0.05)
 ( في باقي 0.05إحصائية عند مستوى معنوية ) توجد فروق ذات داللةال  بينما

إحصائيا  عند مستوى معنوية غير دالة  2كانت قيم كا موضوعات التحقيقات األخرى حيث
(0.05.) 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية الفرض السادس
 و العالمية في معالجة أمن الطاقة.
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لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية  2تبار كااخ :(6جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتفي معالجة أمن الطاقة 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا 2 
الداللة المعنوية

 

 اإلجمالي CNN الجارديان جمالياإل صدي البلد اليوم السابع
صراعات والنزاعات  % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ال
على موارد الطاقة

 

1 3.8
 

3 11.5
 

4 7.7
% 3 11.5

 
2 7.7

 
5 9.6

% 0.122
 

0.7
 

ندرة موارد 
الطاقة

 

5 19.2
 

0 0 5 9.6
% 2 7.7
 

2 7.7
 

4 7.7
% 0.122

 
0.7

 

تنوع )توفر( 
صادر الطاقة

م
 

12
 46.2

 

10
 38.5

 
22

 42.3
% 

7 26.9
 

6 23.1
 

13
 25.0
% 3.488

 
0.06

 

لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية  (6)ول ديتضح من الج
توجد فروق ذات داللة ال  :ا يليم موضوعات التحقيقاتفئة أمن الطاقة  معالجةوالعالمية في 

غير  2كانت قيم كا قات حيثفي فئة موضوعات التحقي( 0.05إحصائية عند مستوى معنوية )
 .(0.05عند مستوى معنوية ) ا  إحصائيدالة 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية الفرض السابع 
 والعالمية في معالجة أمن التنوع البيولوجي.
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ارية المحلية والعالمية لتوضيح الفروق بين المواقع اإللكترونية اإلخب 2اختبار كا :(7جدول )
 فئة موضوعات التحقيقاتالتنوع البيولوجي  معالجةفي 

المتغيرات
 المواقع اإلليكترونية اإلخبارية العالمية المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية 

كا 2 

الداللة المعنوية
 

 اإلجمالي CNN الجارديان اإلجمالي صدي البلد اليوم السابع
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

اتفاقية )مؤتمر( 
التنوع البيولوجي

 
12

 46.2
 

16
 61.5

 

28
 53.8
% 

5 19.2
 

9 34.6
 

14
 26.9
% 7.828

 0.005
 

حفظ التنوع 
البيولوجي

 
5 19.2

 

5 19.2
 

10
 19.2
% 

6 23.1
 

4 15.4
 

10
 19.2
% 0.000

 

1.00
 

المخاطر المحيطة 
بالتنوع البيولوجي

 
1 3.8

 

0 0 1 1.9
% 0 0 0 0 0 0.0
% 1.010

 

0.3
 

أسباب تدهور 
التنوع البيولوجي

 
0 0 0 0 0 0.0

% 0 0 0 0 0 0.0
% - - 

لتوضيح الفروق بين المواقع اإلليكترونية اإلخبارية المحلية  (7يتضح من جدول )
 ا يلي:أمن التنوع البيولوجي فئة موضوعات التحقيقات م والعالمية في معالجة

 ( في موضوعات إتفاقية 0.05عنوية )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى م
( 28)مؤتمر( التنوع البيولوجي بلغت التكرارات للمواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية بعدد )

( 16عدد )و ( لليوم السابع %46.2( تكرار بنسبة )12( موزعة )%53.8تكرار بنسبة )
إللكترونية اإلخبارية ( لصدى البلد، بينما كانت التكرارات للمواقع ا%61.5تكرار بنسبة )

( %19.2بنسبة ) ،( تكرار5( موزعة )%26.9( تكرارات بنسبة )14العالمية بعدد )
( 7.828) 2، وبلغت قيمة كاCNN( لموقع %34.6) ( تكرارات بنسبة9) عددو للجارديان 
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اإلخبارية المواقع اإللكترونية ( لصالح 0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )وهي قيمة دالة 
 ية.المحل

  ( في موضوعات )حفظ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ال
غير دالة  2كانت قيم كا المخاطر المحيطة بالتنوع البيولوجي( حيث ،التنوع البيولوجي

 (.0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )
  رونية اإللكتلم تسجل تكرارات لباقي موضوعات التحقيقات األخرى لكل من المواقع

 العالمية.األخبارية المحلية و 
 

 نتائج الدراسة
 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

 ( بين 0.05صحة الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  )
 المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة األمن المائي.

 ( 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) : توجدعدم صحة الفرض الثاني
 بين المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة األمن المناخي.

 ( بين 0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )صحة الفرض الثالث
 األمن الغذائي. المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة

 ( 0.05عدم صحة الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 بين المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة األمن النووي.

 ( بين 0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )صحة الفرض الخامس
 نية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة األمن البيولوجي.المواقع األلكترو 

 ( بين 0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )صحة الفرض السادس
 المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة أمن الطاقة.
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 ( بين 0.05وى معنوية ): توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستصحة الفرض السابع
 المواقع األلكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية في معالجة أمن التنوع البيولوجي.

 :مناقشة النتائج
 المرتبة األولى لكل من المواقع اإللكترونية لمندبون والمراسلونتصدرت المصادر "ا "

تحقيق األخري ويشير اإلخبارية المحلية والعالمية بنسب مرتفعة مقارنة بباقي مصادر ال
ذلك إلى إهتمام المواقع اإلخبارية بتحريك المراسلون والمندبون للحصول على المعلوومات 

إال أن ذلك يؤكد عدم إعتماد المواقع اإللكترونية اإلخبارية عينة الدراسة في  ،من مصادرها
رية لألحداث معالجتها ألبعاد األمن البيئي على مقصدية معرفية تهدف إلى نقل معرفة تفسي

 و تقدم للمتلقي األسباب المختلفة.
  "أعتمدت كل من المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحلية والعالمية على "الخبر الصحفي

 ،كشكل من األشكال الصحفية في المرتبة األولى مقارنة بباقي األشكال الصحفية األخرى
ن كان اإلعتماد بصفة أساسية على تقديم الخبر في التغ طية الصحفية أمر يتناسب مع وا 

طبيعة المواقع اإللكترونية اإلخبارية التي تقوم على مالحقة الموضوعات الساخنة أول بأول 
وهو ما يتطلب تقديم المواد الخبرية خاصة الخبر بوصفه من أهم الخيارات أمام الموقع 

ة والتحديث اإللكتروني حيث يتناسب هذا مع خصائص اإلعالم اإللكتروني من حيث الفوري
إال أن الباحثون يرى أن التركيز على األشكال الصحفية الخبرية مع  ،المستمر للمضمون

تزامن ضعف األهتمام باألشكال الصحفية األخرى مثل التفسيرية واألستقصائية ومواد الرأي 
هو أمر يحتسب ضدها ألعتباره محل أنتقاد المواقع اإلخبارية خاصة أن طبيعة 

أسباب وتداعيات بالضرورة التعمق في تحليل وتفسير البيئي تتطلب موضوعات األمن 
 القضايا المثارة المرتبطة باألمن البيئي.

 " لكل من المواقع  على المرتبة األولى" األستمالة العقالنيةحازت الموضوعات التي تحمل
النتيجة وتعود هذة  ،اإلخبارية عينة الدراسة مقارنة بباقي األستماالت اإلقناعية األخرى

 إلعتماد المواقع اإلخبارية في عرضهم ألبعاد األمن البيئي على الحقائق و البراهين.
 " في اإلطار العامتم تناول أبعاد األمن البيئي على المواقع اإلخبارية المحلية من خالل "

المرتبة األولى وهو ما يعكس معالجة األحداث المختلفة المتعلقة بأبعاد األمن البيئي من 
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فيما أستخدمت المواقع  ،ل النظرة الكلية لألزمة بأبعادها المختلفة دون التعمقخال
" في المرتبة األولى مركزا في عرض أبعاد لمحدداإللكترونية اإلخبارية العالمية "اإلطار ا

ويرى الباحثون أن كال المواقع اإلخبارية  ،األمن البيئي على نماذج ملموسة ووقائع محددة
مية كان لديهم قصورا في إستخدام اإلطار العقلي الذي يتضمن المعلومات المحلية والعال

األساسية كذلك تقديم األسباب والحلول. وتعكس النتائج الخاصة باألطر أختالفا واضحا 
بين المواقع عينة الدراسة ينبع من مجموعة من العوامل وليس من االتجاه السياسي للدولة 

العديد من الدراسات التي أوضحت أن أختيار األطر  فقط، وتتفق النتيجة السابقة مع
نما يكون نتاجا لعوامل سياسية  االخبارية ال يكون وفقا على الرؤية السياسية فقط وا 
نتقائه لألطر المستخدمة  وأقتصادية وثقافية تتفاعل جميعا لتحكم رؤية القائم باألتصال وا 

ركيز على بعض جوانب الوقائع في التناول وهذا ما تفترضه نظرية األطر من حيث الت
وهذا يجعل األحداث و القضايا تقدم إلى الجمهور كما  ،واألحداث وتجاهل البعض اآلخر

حيث يعيد اإلعالميون إنتاجها  ،يراها اإلعالميون وليست كما تحدث في واقع الحياه
 تقديمها للرأي العام وفقا للتوجه السياسي الذي يتبناه هؤالء اإلعالميون.و 
 اإللكترونية اإلخبارية المحلية ت النتائج تفوق اإلتجاه اإليجابي لكل من المواقع أوضح

العالمية في تناول أبعاد األمن البيئي المختلفة مع تفاوت درجته وكذلك أسلوب المعالجة و 
 اإلخبارية في الحاالت المختلفة.

 لمية بوضع مساحات يالحظ من تلك النتائج أهتمام كل من المواقع اإلخبارية المحلية والعا
جيدة لموضوعات األمن البيئي ويعزي الباحثون ذلك إلى إدراك هذة المواقع ألهمية 

 الموضوعات المتعلقة بأبعاد األمن البيئي.
  العالمية اإللكترونية اإلخبارية المحلية و أظهرت نتائج الدراسة التحليلية أن كل من المواقع

ة والتقريرية )الوصفية( مقارنة بأنواع التغطيات أعتمدا بشكل كبير على التغطية التسجيلي
األخرى فيما يتعلق بمجريات األحداث المرتبطة بأبعاد األمن البيئي وربما يرجع ذلك إلى 

العالمية بنقل األخبار المتعلقة باألحداث المتسارعة إهتمام كال من المواقع المحلية و 
في المقابل كان هناك  ،ها وتداعياتهاالمرتبطة بأبعاد األمن البيئي وتسجيل ووصف مجريات
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قصورا في اإلعتماد على التغطية التفسيرية التحليلية التي تعتمد على جمع المعلومات 
المساعدة أو التفسيرية إلى جانب الحقائق األساسية لقصص إخبارية بهدف تفسير الخبر 

 وشرحه للقراء.
  األحداث الذي يقول بأن الوقائع و  للنظريةأستطاع القائم باألتصال تحقيق الفرض األساسي

نما تكتسب هذا المعني أو المغزى متى و  ،ليست ذات مغزى أو معني معين في حد ذاتها ا 
ويتسم هذا اإلطار بالتنظيم  ،وضعت في إطار أو سياق يتفق مع المدركات اإلجتماعية

برازه أو إغفال جوانب أخرى التساق فيحدث ا ،واألنتقاء المتعمد لبعض جوانب الحدث وا 
ويتضح ذلك بشكل  ،وعقائد اجتماعية ،وأفكار ،بينه وبين ما يدركه الجمهور من قيم

أساسي من ربط األحداث بحياة المتلقين واستخدام آلية اإلبراز والتركيز بشكل كبير على 
مستوى الوقائع التي يعرضها ثم ينتقل إلى االستخالص واألستنتاج إلحداث التأثير 

 اإلقناعي المنشود.
 

 توصيات الدراسة
 بناء على نتائج الدراسة يقدم الباحثون التوصيات التالية :

 كميا من خالل زيادة التغطية لما يخص  ،زيادة اإلهتمام بتغطية أبعاد األمن البيئي
ونوعيا من خالل التغطية الشاملة و التفسيرية التي ال  ،موضوعات األمن البيئي المختلفة

إنما تمتد للتركز على األبعاد  ،أو التغطية التسجيلية ،باشرتقف عند الطابع الخبري الم
 اإلنسانية والتناول الشامل لظواهر مرتبطة باألمن البيئي وأسبابها وسبل حلها.

  دعوة مواقع الدراسة إلى التغطية الشمولية لموضوعات األمن البيئي المختلفة وعدم إغفال
 بالضرورة تناولها. لما لهذه الموضوعات من أهمية تستوجب ،أي منها

 زيادة األهتمام باألسلوبين اإلنشائي واألحصائي في تقديم مضمون أبعاد األمن البيئي، 
 وعدم األقتصار على أسلوب سرد المعلومات.

  أبعاد األمن البيئي المختلفة مزيدا من طريقة العرض المركز لعرض قضايا و ضرورة منح
عطاء كل بعد أهميته و تركيزه عدم التركيز على طريقة العرض المختلط الذي و  ،األهتمام وا 

 قد يضعف موضوع على حساب موضوع آخر.
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 كذلك تفعيل خدمة  ،العمل على تطوير الموقع المقترح لمواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة
 التصفح باللغات المختلفة.
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ABSTRACT 

This study drives at identifying the nature of the news websites' 

treatment of the environmental security dimensions; monitoring as well, 

the topics of environmental security that the study has focused on. The 

study exposes the persuasive styles used for environmental security and 

their journalistic sources; identifying in addition to the different 

journalistic forms used by the study's examined sites such as eminence 

elements, support, and the interactive services accompanying the 

newsletter subjects and materials, standing as well on the agreement 

and disagreement aspects between the national and the international 

news websites.  
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This study belongs to the descriptive (qualitative) studies in which 

two methods are used: the survey studies method through which the 

content analysis approach is used and the comparative method through 

which the methodological comparative approach is used. The researcher 

also uses "the newsletter frames theory". Data are collected through 

using the content analysis form. The researcher has used the study 

sample from news websites as follows: El-Youm El-Sabeih - Sada El-

Balad news website and they represent the national local news sites; 

added to that the Guardian News website and the CNN News Site 

representing the global news sites. Concerning the time duration of the 

study, the study is applied using the industrial-week sampling style for 

about (6 months) starting from 1/7/2018 to 31/12/2018. The material of 

the content analysis has included all the topics concerning the 

dimensions of the various environmental security in the news websites. 

The study comes to several results as follows: There are significant 

statistically differences between national and the international news 

websites regarding the treatment of the water security, the food 

security, the biodiversity security, and the biological security. There are 

no significant statistically differences between national and the 

international news websites regarding the treatment of the nuclear 

security and the climate security. 


