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 في تنمية مف اهيم واتجاهات الشبابدور االعالم البديل  
 نحو السياحة البيئية في مصر

 
 (3)حسام عزت -(2)ريهام رفعت محمد -(1)سمر عز الدين علي احمد

( معهد 2 عين شمس ةجامع ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( طالبة دراسات عليا ب1
 الذاعة والتلفزيون ( ا3عين شمس  ةجامع ،الدراسات والبحوث البيئية

 

 المستخلص
السياحة البيئية في  علىالي تنميه مفاهيم واتجاهات الشباب للتعرف  الدراسةهدفت 

اي مدي يمكن ان يساهم االعالم  يالتالي: المشكلة الدراسة في التساؤل  رمصر. وتتمحو 
فيها  البحث مدوهي دراسة اعتالبيئية؟ البديل في تنمية مفاهيم واتجاهات الشباب نحو السياحة 

 واحدة واستخدام القياس القبلي والبعدي مجموعه تجريبيةتجريبي واستخدام الالمنهج  على
ة مفرد( 100عينة قوامها ) على (، وتنفيذهاالقياس )اختبار مفاهيم ومقياس اتجاهات ألدوات

 شمس.الشباب الجامعي في جامعه عين  من
بيئية متابعه المبحوثين لصفحة )السياحة الارتفاع درجة هي اعتماد و النتائج  أبرز وكانت

امداد  علىموقع الفيس بوك ويمكن ارجاع سبب ذلك في ان الصفحة تعمل  رمصر( عبفي 
هم الجمهور بقدر هائل من المعلومات عن السياحة البيئية في مصر ومواردها وتعزيز اتجاهات

ت طريق الصور والفيديوها التنوع في عرض هذه المعلومات عن البيئة. وكذلكااليجابية نحو 
اليها  االحداث البيئية وسهولة ويسر االستخدام والوصول على المختلفةوالتعليقات  توالكومكسا

 علىعالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجه استخدام المبحوثين  دوقت. توجفي اي 
لقضايا البيئية موقع الفيس بوك واتجاهاتهم نحو ا رمصر( عبصفحة )السياحة البيئية في 

 صفحة علىعالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة اعتماد المبحوثين  دالمثارة. توج
يا موقع الفيس بوك ومعرفتهم ووعيهم بالمعلومات حول القضا رمصر( عب)السياحة البيئية في 

 البيئية المثارة.
من  %20واليحيث أنها تمثل ح المحميات الطبيعيةبالحفاظ على وتوصي الدراسة 

( محميه 14( محمية طبيعية معلن عنها بشكل رسمي و )30تتمثل في ) مساحة مصر الكلية
االماكن التي تمثل السياحة طبيعية غير معلن عنها وتسمي بالمحميات المستقبلية. وأيضا 
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السفاري والصحاري والسياحة الخضراء وسياحة الغوص وتسلق الجبال  )سياحه البيئية مثل
الجميع الحفاظ  على (. فيجبالعالجية وسياحة االثار والنقوش وسياحة االستشفاء والسياحة

مثل القاء الفضالت والورق في  تافهةالتي يظنها البعض  باألمورلو  حتىالبيئة  على
 الطبيعيةجدران المعابد واالثار والقاء المخلفات في النيل والبحيرات  علىالمحميات والكتابة 

 .النادرة
 لبيئية،التربية ا ،االتجاهات، السياحة البيئية ،االعالم البديل، المفاهيمالدالة: الكلمات 

 المحميات الطبيعية.
 

 المقدمة
عرف عالمنا اليوم تطورات كبيره وسريعة وباألخص في ميدان االعالم واالتصال الذي 

ام جميع انعكس بصوره كبيره على جميع مناحي الحياة حيث بات هذا العالم يفرض علينا أقح
ية لسياسالتكنولوجيا الحديثة وأدراجها ضمن دائرة االستخدام اليومي وأنعكس ايضا على الحياة ا

واالجتماعية واالقتصادية حيث بدأ االكتساح التكنولوجي بتقديم خدمات لتسهيل مختلف 
 الالعمليات التي يحتاجها االنسان يوميا، فاألعالم البديل مصطلح يضم كافة تقنيات االتص

ز والمعلومات الرقمية التي جعلت من الممكن انتاج واستهالك وتبادل المعلومات. فهو يتمي
ظام بالتفاعلية وتعدد الوسائط ويتسم ايضا بقدرته على التحول من النظام التماثلي الي الن

وات ال ادالرقمي وذلك باالنتقال السريع من مرحله الكالم المسموع والمطبوع الي المشاهدة وانتق
 االتصال من قبضه المؤسسات كالجرائد الي يد الجمهور كوسائل التواصل االجتماعي. 

 وهنا تتجلي عالقة وسائل االعالم البديل )فيس بوك( ومدي قوتها وكفاءتها في تناول
ي الرأ المعلومات والحقائق وجمع االخبار وتفسيرها وقدرتها على النقد والتحليل والمشاركة في

مة في طرح بدائل من أجل الوصول إلى عملية توعية وتغيير مستهدف. والمشورة والمساه
 .( 2015)مريم باألخضر 
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 ولوسائل االعالم البديل عدة خصائص تميزها عن باقي وسائل االعالم األخرى ومن هذه
 سائط،، الالتزامنية، واالنتشار، الحركة والمرونة، الكونية، اندماج الو الخصائص )التفاعلية

 (.2010لحفظ( )فهد بن عبد الرحمن الشميري،التخزين وا
-Ecoولقد شهدت ثمانينيات القرن العشرين بدء ظهور مصطلح السياحة البيئية "

Tourism كأحد االتجاهات الحديثة للسياحة العالمية وذلك باعتبارها من األنماط السياحية "
فطرية وفق ضوابط الحفاظ الصديقة للبيئة التي تتجه للتراث الطبيعي والحضاري والمجتمعات ال

 (.Roy Ballantyne, 2013)على الموارد البيئية وتنمية المجتمعات المحلية 
عن  لطبيعة بعيدا  ويتمثل عامل الجذب الرئيسي لهذا النمط في رغبة البعض للعودة إلى ا

ة ضغوط الروتين اليومي والتعرف على ما أنعم هللا به علينا من طبيعة خالبة توفر السكين
ق والتأمل والهدوء النفسي في عالم يتسم بالقلق والتحديات وفي نفس الوقت لزيارة المناط

ان  حيثالمختلفة قبل أن تمتد إليها التنمية بكل صورها وتطفى على معالهما األصلية، 
وتعد  السياحة البيئية تمثل نوعية خاصة ذات ديناميكية متغيرة ترتبط بسالمة النظم البيئية.
ا إليه البيئة الطبيعية في مصر من مقومات الجذب السياحي لهواة السياحة البيئية، فإذا نظرنا

ذبها جقوة بز كمقصد للسياحة البيئية فإننا نجد أنها تمتلك العديد من المقومات البيئية التي تتمي
 30مما يؤهلها ألن تصبح من الدول الرائدة في هذه النوعية من السياحة خصوصا  مع وجود 

وادي الريـان وقارون. )سالي شريف  –محمية طبيعية معلنة في مصر من ضمنها رأس محمد 
 (2005محمد فاضل،

الي مناطق وتعريف السياحة البيئية طبقا لتعريف الصندوق العالمي للبيئة" هي السفر 
طبيعية لم يلحق بها التلوث ولم يتعرض توازنها الطبيعي الي الخلل وذلك لالستمتاع بمناظرها 
ونباتاتها وحيواناتها البرية " ويعتبر هذا النوع من السياحة مهم جدا للدول النامية لكونه يمثل 

ت التنمية مصدرا للدخل. اضافه الي دوره في الحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة وممارسا
المستدامة كما ُتعرف السياحة البيئية بأنها "السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية التي تحافظ 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roy+Ballantyne%22
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 -على البيئة وتحسن رفاهية السكان المحليين." ويرى الكثيرون أنها دواء ناجح للدول النامية 
ة بينما تساعد في وهو مصدر للتنمية النظيفة التي يمكن أن تجلب الثروة إلى المجتمعات الريفي

 (Martha Honey, 1999)الوقت نفسه على الحفاظ على البيئات األصلية. 
يئة كما توجد في مصر عدة أنواع من السياحة يمكن استغاللها واالستفادة منها، وترتبط بالب

 :بصورة مباشرة سواء كانت ملتصقة بالطبيعة أو بالتراث الحضاري أهمها
 لتي يطلق عليها السياحة الفطرية.سياحة المحميات الطبيعية وا •
 سياحة المزارع والسياحة الخضراء في السهول والغابات وحدائق الحيوان. •
 سياحة الصيد للحيوانات البرية والطيور واألسماك. •
ت سياحة الغوص تحت الماء واأللعاب المائية ومشاهدة الشعب المرجانية ودراسة النباتا •

 ية.البحرية، والرحالت الشراعية البحر 
ى سياحة الصحاري حيث الهدوء والسكينة ومراقبة الطيور والحشرات والزواحف والتزلج عل •

 الرمال وسباقات الصحراء.
 تسلق الجبال. •
السياحة العالجية في المناطق الخالية من التلوث في الجبال والصحاري، وبالقرب من  •

 أمراضو ض األمراض الجلدية الينابيع الحارة التي يرتادها السياح والزوار لالستشفاء من بع
 المفاصل، العالج الطبيعي بالرمال.

 سياحة المنتجعات السياحية والمعسكرات الصيفية والكشفية. •
 سياحة اآلثار والنقوش والمغارات األثرية، وتحليل الصخور الجيولوجية. •
 سياحة المناطق التاريخية واالطالع على العادات والتقاليد. •
 جلديةو عات اليدوية بما فيها من إبداع، وتذكارات من أعمال خشبية الحرف التقليدية والصنا •

 وتطريز ومنسوجات وتحف.
 (.2010 ،اللباس التقليدي والعادات والتقاليد واألكالت الشعبية. )إبراهيم عبد ربه إبراهيم •
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 ياسيةولما كان للسياحة البيئية اهميه كبيره على جميع القطاعات ومنها االقتصادية والس
 لمستدامةانمية قافية واالجتماعية واإلنسانية والعمرانية والمعمارية وواحدا من أكثر مفاهيم التوالث

 بشكل نموا وانتشارا في العالم، كان الزما على االعالم بشكل عام بشكل عام واالعالم البديل
 يةخاص العمل علي تنميه المفاهيم واالتجاهات الخاصة بالسياحة بشكل عام والسياحة البيئ
انا بشكل خاص، وذلك لما له من دورا بارزا في التغيير وتفعيل بعض االفكار المستحدثة وأحي

 الحشد لموقف معين او وجهه نظر بشأن قضية ما.
ه هذا وتتعدد مداخل النظر في مفهوم االعالم البديل وتطور وسائله في سياقات تاريخي

نت وما ل مدخلي الثورة الرقمية واالنتر يراه من خال Pavlikوتكنولوجية مختلفة. فجون بافليك 
فيريا انطالقته من خالل مجموعه من  Owenواين  Davisيليهما من تطبيقات، اما ديفيس 

مان االشكال اإلعالمية الجديدة والتي غيرت تماما نموذج االعالم التقليدي. كما يبني غيتل
Gitelman  وبنغريPingree  الم.الحالة االنتقالية لألعنظرتهما لألعالم البديل على مبدا 

 

 مشكلة البحث
شهدت شبكة االنترنت نموا ملحوظا في اوائل التسعينيات، وتطورت الشبكة العالمية 
لتعطي دفعة جديدة لجميع وسائل االعالم بكافة اشكالها، حيث جعلت خصائص التفاعلية 

فضال  للنشر االلكترونيوالحالية وال محدودية المساحة التي اتاحتها هذه الشبكة وسيلة مثلي 
عن الكلفة المنخفضة، وسهولة التنقل عبر الحدود الجغرافية، وامكانية توظيف عناصر 

شريف درويش الوسائط المتعددة في الوسيلة الجديدة كعناصر جاذبة لجمهور االنترنت. )
 م(.2007 ،اللبان

ة البيئية. فعلي ولقد تمثلت المشكلة في قصور في مفاهيم واتجاهات الشباب نحو السياح
الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على اهمية تنمية مفاهيم السياحة البيئية واتجاهات 
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(، )هبه صالح محمد علي 2016السياحة البيئية مثل دراسة: )سارة لويس ميخائيل صليب ،
 (.2018(، )اميرة سامي محمد طه ،2018ايوب، 

يث حمية مفاهيم واتجاهات السياحة البيئية، مما دعم احساس الباحثة بوجود قصورا في تن
( شاب وتم 40قامت الباحثة بدراسة استطالعية على مجموعة من الشباب الجامعي وعددهم )

ت ( ومقياس اتجاها2016تطبيق اختبار مفاهيم للسياحة البيئية )ساره لويس ميخائيل صليب ،
اهيم تائج التطبيق على نسبة المف( واشارت ن2017السياحة البيئية )احمد ماهر ابراهيم عدوي،

 من اجمالي مجموعة الدراسة االستطالعية. %9ونسبة االتجاهات البيئية  %11الي 
 

 اسئلة البحث
يم مفاه الي اي مدي يمكن ان يساهم االعالم البديل في تنمية"يتمثل السؤال الرئيسي للبحث 

 "واتجاهات الشباب نحو السياحة البيئية؟
 ؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: وينبثق عن هذا الس

ائل ما المفاهيم المرتبطة بالسياحة البيئية والتي يجب تنميتها لدي الشباب من خالل وس .1
 االعالم البديل؟

سائل ما االتجاهات المرتبطة بالسياحة البيئية والتي يجب تنميتها لدي الشباب من خالل و  .2
 االعالم البديل؟

 لسياحة البيئية في مصر على أحد وسائل االعالم البديل؟ما شكل ومضمون صفحة عن ا .3
 ت؟ما فاعلية الصفحة في تنمية مفاهيم واتجاهات الشباب نحو السياحة البيئية بالجامعا .4
 

 أهمية البحث
اب تعد الدراسة من البحوث الجديدة التي تتناول دور االعالم البديل وتأثيره في الشب

 :هي مدي استفادت الفئات التالية منا الجامعي. وترجع اهمية الدراسة الي
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المسئولون عن المنظمات البيئية: وذلك من خالل ابراز مدي اهمية موقع الفيس بوك  .1
 كوسيلة اعالمية جديدة والتنبيه على االستفادة منة.

القائمون على الصفحات البيئية: من خالل استفادتهم بما يجذب المشاركين بالصفحة  .2
 يجابية نحو البيئة وقضاياها.وتوجيههم للمشاركة اإل

فعيل الشباب: وذلك من خالل تنمية الثقافة البيئية لديهم ودفعهم للمشاركة االيجابية وت .3
رهم االتجاهات االيجابية نحو البيئة الي سلوك فعال. وتركز الدراسة على الشباب باعتبا

ية اقع االجتماعومع ظهور المو  العنصر االهم في تطوير المجتمع والقاعدة العريضة منه،
 ظهرت منافذ جديدة للتعبير عن الراي في بيئة العمل السياسي واالجتماعي المصري مثل

 (.تويتر-)الفيس بوك
الباحثون: وذلك من خالل ما سيقدمه البحث من ادوات تشمل )قائمة بدور االعالم  .4

قائمه -قائمة ببعض مفاهيم السياحة البيئية في مصر-مقياس التعرض للفيس بوك -البديل
 ببعض القضايا والمشكالت البيئية(.

القائمين على االعالم البديل ومنهم اصحاب الصفحات التثقيفية وصفحات العروض  .5
 السياحية للمزارات داخل مصر.

 

 أهداف البحث
الدراسة الي تحقيق هدف رئيسي يتمثل في: تنمية مفاهيم واتجاهات الشباب للتعرف  ىتسع

 صر. وتنبثق منه عدة اهداف فرعيه تتمثل فيما يلي:على السياحة البيئية في م
 قياس حجم ودرجة اعتماد الشباب الجامعي على الصفحات البيئية بموقع فيس بوك. .1
التعرف على مدي مساهمة المفاهيم المطروحة بصفحة )السياحة البيئية في مصر( عبر  .2

 مصر. موقع فيس بوك في زيادة المعرفة والوعي بقضايا السياحة البيئية في
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 رصد االتجاهات البيئية المتكونة لدي الشباب الجامعي نتيجة تعرضهم لصفحة )السياحة .3
 البيئية في مصر( عبر موقع فيس بوك.

رصد حجم وعي ومعرفة الشباب الجامعي بقضايا السياحة البيئية المنشورة من خالل  .4
 صفحة )السياحة البيئية في مصر(.

 

 فروض البحث
 ي:تتمثل متغيرات البحث ف

 .المتغير المستقل: اإلعالم البديل
 المتغيرات التابعة: مفاهيم واتجاهات نحو السياحة البيئية.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الشباب )المجموعة التجريبية( في  •
 التطبيق القبلي والبعدي الختبار مفاهيم السياحة البيئية لصالح التطبيق البعدي.

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الشباب )المجموعة التجريبية( في توجد عالقة  •
 عدي.التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات نحو السياحة البيئية لصالح التطبيق الب

 

 الدراسات السابقة
 هدفت الدراسة الي تحليل صفحات جماعه سياسية م(:2015دراسة ميريديث واخرون )

طالبا لتقييم العالقة  455، ودراسة لمستخدمي الفيس بوك مكونة من عبر موقع الفيس بوك
اسية بين عضوية الجماعة السياسية عبر المواقع، والمشاركة السياسية، ومقياس المشاركة السي

 م(.2008من خالل المعرفة السياسية، والمشاركة السياسية المحيطة، انتخابات عام )
 اظهرت نتيجة تحليل المحتوي نشر معلومات عن ا يلي:وتوصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها م

هذه الجماعات عبر المواقع تساعد في اكتساب المعرفة السياسية عن هذه الجماعات من 
 خالل هذه الوسيلة، )الفيس بوك(.
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سعت الدراسة الي التعرف على استخدام الشباب الجامعي  (:2016دراسة ميرنا فسلي )
 جتماعي، والتعرف على مدي ثراء هذه الوسائل في أمداد هؤالءالروسي لمواقع التواصل اال

 9)مفرده  14الشباب بالمعلومات بشكل عام. وقد أجرت الباحثة دراستها على عينة مكونة من 
سنه  28-22من الذكور( وذلك من الشباب الجامعي ممن تتراوح اعمارهم من  5من االناث و

لى الباحثة علي اداه المقابلة الشخصية للحصول عفي مدينه سان بطرسبرج الروسية، واعتمدت 
 المعلومات. 

ر أن مواقع التواصل االجتماعي توف وقد توصلت الدراسة الي العديد من النتائج من أهمها:
العديد من مزايا االتصال الشخصي مما يجعلها ثريه بالمعلومات مثل االتصال السهل 

 أينما وجد أتصال االنترنت. والمجاني والمتاح بشكل فوري بين المستخدمين
اهات هدفت الدراسة الي تنمية المفاهيم واالتج م(:2016دراسة سارة لويس ميخائيل صليب )

حة البيئية لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وذلك من خالل بناء وحده مقترحة عن السيا
 ختباراتمثلة في اعداد البيئية بمقرر الدراسات االجتماعية. واستخدمت الباحثة ادوات البحث م

صف المفاهيم البيئية، واعداد مقياس االتجاهات البيئية والتي يجب تنميتها لدي تالميذ ال
ير الخامس االبتدائي. واستخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبي الذي يتناول دراسة إثر متغ

ات( هيم واالتجاهمستقل )الوحدة المقترحة في السياحة البيئية( على متغيرين تابعين )المفا
طبيق باختيار مجموعتين: احداهما تجريبية، واألخرى ضابطة، وتطبيق ادوات البحث قبليا، ثم ت

 الوحدة على المجموعة التجريبية، ثم تطبيق ادوات البحث بعديا.
 وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

 ات وجود فروق ذات دالله احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرج
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية لصالح 

 المجموعة التجريبية.
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  وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
هدفت هذه الدراسة للكشف عن دوافع استخدام  :م(2017دراسة اميره اسماعيل خالد )

، واستخالص اإلشباعات اصل االجتماعي علي شبكة االنترنتالجمهور المصري لمواقع التو 
ة موقعي الفيس بوك وتويتر، هذا باإلضاف لىالمتحققة من هذا االستخدام، وذلك بالتطبيق ع

في مدي كفاءة وثراء مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة لنقل الي معرفة راي الجمهور 
 وقد تم المعلومات ، وذلك من خالل نظريتي )االستخدامات واالشباعات ،الثراء االعالمي(.

تطبيق الدراسة علي عينة عمدية من مستخدمي احدي مواقع التواصل االجتماعي )الفيس 
جمع تم استخدام استمارة االستبيان كأداة ل وقد مبحوث، 400وبلغ حجم العينة  بوك، تويتر(،

 المعلومات.
 :ىوقد خلصت الدراسة ال

  فقط من عينة  %18جميع افراد عينة الدراسة تستخدم موقع الفيس بوك، في حين ان
 الدراسة تستخدم موقع تويتر.

  اغلب عينة الدراسة تستخدم الفيس بوك بمعدل مرتفع، في حين ان اغلب عينة مستخدمي
 تستخدمه بمعدل منخفض.تويتر 

  جاء دافع "معرفه ما يدور حولي من احداث في جميع انحاء العالم" في مقدمة االسباب
 .%83.3التي اختارها المبحوثين الستخدام الفيس بوك بوزن نسبي 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين استخدام  م(:2017دراسة مني ياسر سليمان )
ية للمنظمات غير الحكومية على موقع التواصل االجتماعي الفيس الشباب للصفحات الرسم

بوك وعالقة ذلك االستخدام بمشاركتهم المجتمعية مع هذه المنظمات سواء بالتبرع او التطوع، 
كما حاولت الدراسة التعرف على تأثير بعض المتغيرات التي يمكن ان تتوسط هذه العالقة 
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المنظمات غير الحكومية. اعتمدت الدراسة على منهج  وهي سمات الشخصية والنوع والثقة في
مفردة من الشباب  400المسح بأدواته المختلفة، فاستخدمت االستبيان على عينة قوامها 

المصري في االسكندرية والقاهرة، وتحليل المضمون لصفحتين من صفحات المنظمات غير 
وذلك لمدة ثالثة  57357الحكومية على الفيس بوك وهي صفحة جمعية رسالة وصفحة 

 أشهر. وتوصلت الدراسة الي عدة نتائج منها:
 اها وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة بين اهتمام الشباب بالقضايا المجتمعية التي تتبن

 المنظمات غير الحكومية ومشاركتهم مع هذه المنظمات.
 اب المجتمعيةوجود عالقة ارتباط ضعيفة بين سمة االنفتاح لتجارب جديدة ومشاركة الشب 

 في حين لم تجد عالقة بين سمة االنبساط والمشاركة.
تهدف الدراسة الي تسليط الضوء على حلقه من حلقات  م(:2017دراسة احمد بلقراع )

واقع االعالم الجديد حيث افاقة الواسعة وأشكاله المتنوعة والتعرف على مدي انتشار هذه الم
ضف الي ذلك عالقتها بالسياحة  ال هذه المواقع،في المجتمع وكمية الوقت المخصص الستعم

ة ستمار وقدرتها على الترويج والتشهير للمواقع والمعالم السياحية المحلية. واستخدم الباحث ا
 مفردة من الطلبة. 80استبيان وادوات المالحظة على عينه من طلبه جامعه البرج وقوامها 

 وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
 س مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدي الطلبة المبحوثين هو الفي اظهرت الدراسة ان

 بوك.
 اثبتت الدراسة ان المدة التي يقضيها الطلبة في تصفح مواقع الفيس بوك كانت ساعتين 

 فيما فوق.
 كان اغلبية الطلبة المبحوثين رأيهم ان مواقع التواصل االجتماعي ساهمت في تحفيزهم 

 انب السياحي.على االهتمام أكثر بالج
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هدفت الدراسة الي التعرف على دور استخدام  م(:2018دراسة هبة صالح محمد ايوب )
الفيس بوك في تنمية المفاهيم واالتجاهات لدي عينة من الشباب الجامعي. وهي دراسة 
وصفية اعتمدت على منهج المسح بشقية الوصفي والتحليلي، حيث تتضمن الدراسة مسحا 

الشباب الجامعي في جامعه عين شمس من خالل استخدام اداه االستبيان ميدانيا لعينة من 
 مفردة من الشباب الجامعي. 400على عينة قوامها 

 وجاءت أبرز النتائج كالتالي:
 .ارتفاع درجة متابعة المبحوثين الصفحات البيئية عبر موقع الفيس بوك 
 لفيس بوك.ارتفاع درجة اعتماد المبحوثين الصفحات البيئية عبر موقع ا 
  ارتفاع درجة مساهمة المضامين المطروحة عبر موقع الفيس بوك في زيادة معرفة ووعي

 المبحوثين بالقضايا البيئية.
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة اعتماد المبحوثين على الصفحات

 البيئية عبر موقع الفيس بوك واتجاهاتهم نحو القضايا البيئية المثارة.
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجة اعتماد المبحوثين على الصفحات

 ثارة.البيئية عبر موقع الفيس بوك ومعرفتهم ووعيهم بالمعلومات حول القضايا البيئية الم
 تنميه المفاهيم واالتجاهات هدفت الدراسة الي م(:2018دراسة اميرة سامي محمد طه )

 مرحلة الجامعية باستخدام تطبيقات الجيل الثالث للهاتف المحمول.البيئية لدي طالب ال
 استخدمت الباحثة ادوات البحث متمثلة في:

ي احا فاعداد قائمه بالمفاهيم واالتجاهات البيئية المرتبطة المشكالت البيئية األكثر الح .1
 البيئة المصرية.

ات قات الجيل الثالث لشبكاعداد برنامج انشطه بيئية مقترح قائم على استخدام أحد تطبي .2
 الهاتف المحمول )الواتس اب(.
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 وقد جاءت أبرز النتائج كما يلي: 
دي فعاليه تطبيقات تقنيات الجيل الثالث للهاتف المحمول في تنميه المفاهيم البيئية ل .1

  مجموعه البحث.
دي ل فعاليه تطبيقات تقنيات الجيل الثالث للهاتف المحمول في تنميه االتجاهات البيئية .2

 مجموعه البحث.
 االستفادة من الدراسات السابقة: ىمد

البدء من حيث انتهي االخرون من الباحثين الذين يهتمون بدراسة تأثير مواقع التواصل 
االجتماعي على المفاهيم واالتجاهات، وايضا الباحثين المهتمين بدراسة السياحة البيئية 

المراجع المختلفة التي تبحث حول هذه  واهميتها واهمية الحفاظ عليها. والوصول الي
المواضيع. وتحديد مشكله الدراسة واضافة ابعاد جديدة اليه مما يساعد على وضوح المشكلة 
البحثية امام الباحثون. واالستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحديد اإلطار المنهجي 

 واختيار المنهج المناسب لتناول موضوع الدراسة والبحث.
لتي لك استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في تحديد تساؤالت الدراسة الحالية واكذ

 بصدد ان تستكمل بدورها جوانب النقص في الدراسات السابقة وصياغة فروض هذه الدراسة. 
 

 اإلطار النظري للبحث
ها تطور و  هو العمل من أجل إخبار الناس وتعريفهم باألحداث المحلية والدولية تعريف اإلعالم:

وفق السياسات والمبادئ التي تنتجها الدولة واألصل هنا أن يتم ذلك بواقعية وصدق حتى 
 يكون للجمهور رأي صائب أو مواقف واقعية نحو الحدث.

 مريم وهو أيضا نقل األخبار والمعلومات بإحدى وسائل األعالم المختلفة على الساحة.
 (2015باألخضر، )
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ومي بدأت نشأة األنترنت عندما شرع مركز البحث الق: نترنت()اال  نشأة الشبكة العالمية
ام لى نظعاألمريكي التابع لوزارة الدفاع األمريكية إلنشاء شبكة كمبيوتر كبيرة لالتصال ترتكز 

 .1969ال مركزي بداية سنه 
واستفادت منها الحكومة األمريكية في تبادل المعلومات العسكرية في حالة حدوث 

 دفها ربط مختلف مراكز البحث العسكري. وبعدها سمح للباحثين باستخدامها،الحروب وكان ه
نة سثم التحقت بعض الهيئات الجامعية األمريكية لالستفادة منها في الشئون الحديثة. وبعد 

 اتسعت لتشمل جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية. وعلية 1972
خالل العقود الماضية اال أن ظهرت مصطلحات جديدة مثل  اتسعت الشبكة إلى العالم

 ( 2005إبراهيم نجتي، ) االتصال التكنولوجي واألعالم وأخيرا األعالم البديل.
وهر يعد التحول عبر التطور التكنولوجي هي ج األعالم البديل كأداة للتوصل االجتماعي:

مع  جديده. ألم يكن اإلعالم جديدااإلعالم وما يبدو اليوم جديدا يصبح قديما بظهور تقنيه 
ا ظهور الطباعة والصحافة واإلذاعة والتلفزيون كل ذلك ألن طبيعة التحول التي تقوم إليه
ية التقنية في بعدها العلمي واأليديولوجي، تقتضي النظر في أمر ما يسميه مألوهان بالحتم

 التكنولوجية.             
ذ ئل. أقع األمر يمثل مرحله انتفاليه من ناحية الوساإذا مفهوم اإلعالم الجديد هو في وا

 يستسقي داللته من جمهوره فالجمهور أتخذوا مواقع التواصل االجتماعي بديال عن الوسائل
 اإلعالمية التقليدية.

ويقصد بها الموقع الذي يمارس فيه النقد. وتولد أفكارا وطرقا جديده للتنظيم والتعاون 
تمع وربما هو األكثر أهمية. حيث يشير إلى أن البديل يتناول والتدريب بين أفراد المج

الموضوعات الحساسة في األليات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتوترات بين السيطرة 
والحرية. وبين العمل والبطالة وبين المعارضة والحكومة. ومن ثم يتضاءل البديل إلى أن 

ر اإلعالم البديل من مرجعيه عفويه وغير منظمه يصبح نمطا لالتصال الجماهيري. وينحد
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تأخذ من مبدأ حريه التعبير واالستقالل عن كل االلتزامات األيدولوجية أو االقتصادية القائمة 
دون أي قيود وهو ما يشير إلى أن األعالم البديل هو حصيلة مواقف فكريه. تعمل باالعتماد 

 القيمية. علي قاعده التشكل الذاتي وبعيدا عن النظرة 
يقها أما عند )جمعيه النشر البديل( األمريكية فإنها تشير إلى معايير ثالث يمكن عن طر 

 تمييز ما هو بديل عما هو سائد ومهيمن من األعالم.
 يجب أال يكون المنشور ذو صبغه تجاريه.  .1
 ية أي خدمه الصالح العام  يجب أن يتجه إلى تقديم عنصر المسئولية االجتماع .2
ل ثير أن يقدم نفسه باعتباره ناشر يعبر عن تيار األعالم البديل. )بشري جميعلى التأ .3

 (2013 ،الراوي 
هو عباره عن شبكه اجتماعيه يمكن الدخول إليه مجانا  (:face bookموقع الفيس بوك )

وتديره شركه )فيس بوك( محدودة المسئولية كملكيه خاصه لها. فالمستخدمون بإمكانهم 
من  كات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو االقليم وذلكاالنضمام إلى الشب

باألخرين والتفاعل معهم لذلك يمكن للمستخدمين أضافه أصدقاء الي قائمه  اجل االتصال
ير أصدقائهم وارسال الرسائل إليهم وايضا ملفاتهم الشخصية وتعريف االصدقاء بأنفسهم، ويش

حدة لذي تقدمه الكليات والمدارس التمهيدية في الواليات المتاسم الموقع الي دليل الصور ا
األمريكية الي اعضاء هيئه التدريس والطلبة الجدد والذي يتضمن وصفا ألعضاء الحرم 

 الجامعي كوسيله للتعرف إليهم.
 ويعد الفيس بوك أكبر مواقع الشبكات االجتماعية من ناحية سرعه االنتشار والتوسع،

وك بالية وتتنافس على ضمه كبري الشركات، نقطه القوة األساسية في الفيس فقيمته السوقية ع
 هي التطبيقات، التي اتاحت الشبكة فيها للمبرمجين من مختلف االنحاء ببرمجة تطبيقاتهم

وقد بلغ عدد المشتركين على موقع فيس بوك حتى  المختلفة واضافتها للموقع االساسي،
 لغة(. 140شترك بواقع )مليار م 2.5( الي 2020يناير 31)
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ن يعتبر مصطلح السياحة البيئية مصطلح حديث نسبيا. حيث جاء ليعبر ع السياحة البيئية:
نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه األنسان للحفاظ علي الميراث 

بل ية من قالفطري الطبيعي والحضاري للبيئة التي يعيش فيها .وقد ورد تعريف السياحة البيئ
تعرض الصندوق العالمي للبيئة علي أنها )السفر إلي مناطق طبيعية لم يلحق بها التلوث ولم ي

تها حضاراتوازنها الطبيعي إلي الخلل ،وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البريه و 
ذا لخالبة ،لفي الماضي والحاضر فهي سياحه تعتمد علي الطبيعة في المقام األول بمناظرها ا

ي لبحر ر أو الصيد انجد أن األنشطة التي ترتبط بالسياحة البيئية تتمثل في الصيد البري للطيو 
، تسلق البيئية المائية، مراقبه الطيور والحيوانات، استكشاف الوديان والجبال ،لألسماك

 (2016السفاري، إقامه المعسكرات ( زهير بوعكريف ،)
جغرافية محدده المساحة تخصص للمحافظة على الموارد هي منطقه  :المحمية الطبيعية

 تتميزو البيئية المتجددة وتطبيق النظم الجيدة الستغاللها. ويشرف عليها من قبل هيئه معينه. 
ليها عهذه المناطق بأنها تحتوي على نباتات أو حيوانات مهدده باالنقراض مما يستلزم الحفاظ 

الصور. وقد تحتوي تلك المناطق على حفريات من  من التعديات اإلنسانية. والتلوث بشتى
ة. عصور جيولوجية سابقه مثل وادي الحيتان بالفيوم والغابة المتحجرة بالمعادي في القاهر 

 (2012خليف مصطفي غرابيه، )
ن قدة بيجهد تعليمي موجه أو مقصود نحو التعرف على العالقات المع" تعريف التربية البيئية:

ل فهم محاو  بعادها االجتماعية والثقافة االقتصادية والبيولوجية والطبيعية معاإلنسان والبيئة بأ
 انتهاهذه العالقات حتى يكون المتعلم واعيا لمشكالت بيئته وقادرا على اتخاذ القرار نحو صي

 "واالسهام في حل مشاكلتها من أجل تحسين نوعية الحياة لنفسه وألسرته ومجتمعه وللعالم
 (2000ي، )احمد ابراهيم شلب

ية المفاهيم البيئية: سيتم استعراض المفاهيم البيئية من حيث تعريف المفهوم البيئي، اهم
 .وخصائصه المفهوم البيئي،
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 وذلك على النحو التالي: ،طرق تكوينه ،مراحل تكوينه
 ناؤهاهي انظمة معقدة من االفكار االكثر تجريدا والتي يمكن ب تعريف المفاهيم البيئية:

 .(2004خبرات متعاقبة قي مختلف المجاالت. فؤاد سليمان قالدة، )فقط من 
 :همية المفهوم البيئيأ

 خرى.يعد المفهوم البيئي مدخال من مداخل تكامل الحقائق والبيئة مع المواد الدراسية األ .1
ا تصنيف الظواهر واألحداث البيئية في مجموعات تسهل من تعقيد البيئة ودراسة مكوناته .2

 وظواهرها.
د سم المفاهيم البيئية بقدر من الثبات وعدم التغير حيث تقلل من سرعه نسيان المواتت .3

 الدراسية ألنها أكثر ثباتا وأقل عرضة للتغيير.
س، تسهم على فهم الكثير من المعلومات الجديدة في مراحل التعليم المختلفة. سوزان جرج .4

(2016.) 
 صف بها المفهوم البيئي ومنها: يتهناك بعض الخصائص التي  :خصائص المفهوم البيئي

 ا.تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار، وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخري أكثر تعقيد .1
 أن العلم ينمو بنمو المفاهيم. .2
 المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسية. .3
 المدرسة تقوم بدور مهم في تشكيل المفهوم. .4
 المفاهيم تتولد بالخبرة وبدونها ناقصة. .5
 مدلوالت المفاهيم الواحدة من شخص إلى اخر وذلك الختالف مستوي الخبرة. بالل تختلف .6

 (2009ابو طير، )
 تمر عملية التكوين بأربعة مراحل: :مراحل تكوين المفهوم البيئي

 .حيث يميز الطفل األشياء عن طريق اختالف استجاباته لألشياء المختلفة المرحلة األولي.
 الطفل باستخدام األلفاظ للتعبير عن األشياء المفردة. حيث يبدأ المرحلة الثانية.
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يع ان فيها يستجيب الطفل أستجابه موحدة لألشياء المتشابهة، ولكن ال يستط المرحلة الثالثة.
 يعطي صياغة لفظيه للمفهوم.

وفي هذه المرحلة األخيرة يصبح الطفل قادرا على إعطاء تعريف مقبول  المرحلة الرابعة.
 (2010وح محمد عبد العزيز، )للمفهوم. ممد

يم : اختلفت الطرق التي استخدمها المعلمون في تكوين المفاهطرق تكوين المفهوم البيئي
 يئية من معلم ألخر. ومن أشهرها: الب
عد حيث يعرض المعلم المثيرات على التالميذ واحدا تلو االخر، ب: الطريقه االستنتاجية .1

 تعليمه المفهوم البيئي ويحاول التالميذ تصنيف كل مثير في الفئة المناسبة.
ر باختيا وفيها يعرض المعلم جميع المثيرات دفعه واحده، ويقوم الطالب: االستقرائيةالطريقه  .2

 غذيه راجعه بعد كل عمليه اختيار.المثير ووضعه في الفئة المناسبة، ويتلقى ت
 :راعاتها لتكوين المفاهيم البيئيةاألسس الالزم م

 تحديد صفات المفهوم البيئي والسمات الجوهرية التي تميزه عن غيره. .1
 القاعده التي تنظم في أطارها سمات المفهوم. .2
 األسم الذي يطلق على المفهوم. .3
    (    2018تعليمه. اميره سامي طه، ) تحديد األمثلة الخاصة بالمفهوم البيئي المراد .4

و أ: هي مواقف فردية وجماعية يتخذها االفراد والجماعات حيال اشياء االتجاهات البيئية
 اشخاص ومواقف تختلف حولها اآلراء وتتباين ازاءها وجهات النظر. 

ي ويعرف روكينتش االتجاه بأنه تنظيم مكتسب له صفه االستمرار النسبي للمعتقدات الت
 يعتقدها الفرد نحو موضوع أو موقف ويهيئه لالستجابة بطريقه تكون لها افضليه عنده.

كما عرفه العالم الشهير البورت بانه حاله استعداد عقلي وعصبي يجري تنظيمها عن 
ه طريق الخبرة. وتؤثر بشكل ديناميكي على استجابة الفرد لجميع األشياء والمواقف التي ل

 (. 2012تيبي، )عالقة بها. مشعل الع
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 :هناك نوعان لتكوين االتجاه: مصادر تكوين االتجاه
حيث يكون الفرد بعض اتجاهاته دون التعرض ألي مؤثر : المصادر الداخلية. )مؤثرات(-1

 خارجي وذلك نتيجة لما يملكه من بعض السمات الشخصية.
 ساليب التعلم منحيث يتأثر تكوين االتجاهات بمبادئ وأ: المصادر الخارجية. )مؤثرات(-2

خالل التأثيرات البيئية والخبرات المكتسبة من تفاعالته الشخصية وهناك العديد من 
 المؤسسات االجتماعية التي تسهم في تنشئة الفرد وتنمية اتجاهاته نحو البيئة مثل:

ة فعاليمؤسسات التعليم_وسائل اإلعالم_دور العبادة_األنديه_البيئة_الخبرات االن -المدرسة
 (.2016صادقة. ساره صليب، )ال

 مما ال شك فيه أن لوسائل اإلعالم المختلف إذاعة _: وسائل اإلعالم وعالقتها باالتجاه
تلفزيون _ سينما _ صحف _ مجالت _ كتب _أنترنت( لهم دورا هاما في تقديم المعلومات 

 ة على تغيروالحقائق واألخبار حول موضوع االتجاه، وهذا من شأنه أن يساعد بطريقة مباشر 
 يمها،االتجاه، أما الي اإليجاب أو السلب ويتوقف تأثير هذه الوسائل على مصدرها، طريقة تقد

 الشخص الذي يقدمها، قدرات األفراد العقلية ووضوحها.
  مل التي تجعلها مؤثره فيما يلي:وقد درس علماء النفس االجتماعي إثر المعلومات والعوا

تي جماعي هي أشد تأثير ا في تغيير االتجاهات من تلك ال المعلومات التي تقدم في موقف .1
 تقدم فرادي )الربيع العربي(.

 مكانة الشخص في نفوس الناس. حيث لها تأثير ا في فعاليته وفي تغيير االتجاهات. .2
 نت لهجاذبية الفرد المتصل من شأنها أن تحدث تغييرا  كبيرا  في اتجاهات األفراد إذا كا .3

 عالقة قوية بهم.
لعضوية الجماعية للشخص المتصل فإذا كان الشخص يتشابه إلى حد كبير مع بقية ا .4

 األعضاء الذين يريد تغيير اتجاهاتهم، وإذا كان ينتمي لنفس الجماعة التي ينتمون إليها.
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شوامره طالب نادر،  فسيكون لمعلوماته التي يعطيها تأثيرها الكبير وواقع مؤثر في نفوسهم.
(2014.) 
 

 المنهجية  اإلجراءات
ي : في ضوء طبيعة الدراسة استخدم الباحثون المنهج التجريبي الذنوع ومنهج الدراسة

ر( يتناول دراسة أثر متغير مستقل اإلعالم البديل متمثل في )صفحة السياحة البيئية في مص
ق على متغيرين تابعيين )المفاهيم واالتجاهات( وذلك باختيار مجموعة تجريبية واحده ويطب

 ا أداتين البحث قبليا ثم عرض الصفحة عليها ويعاد تطبيق أداتين البحث بعديا. عليه
 يعتمد البحث على استخدام األدوات التالية: أدوات الدراسة:

تم بناء اختبار مفاهيم السياحة البيئية  : )اعداد الباحثون(: اختبار مفاهيم السياحة البيئيةأوالا 
مفاهيم الخلل -مفاهيم السياحة البيئية-م التوازن البيئيمحاور رئيسية وهي )مفاهي 3من خالل 

( سؤال في شكل االختيار 22البيئي(. وقام الباحثون بعمل قائمه ألسئلة االختبار مكونة من )
وقد تم حساب زمن  من متعدد.  ثم تم عرضهم على الشباب )عينة البحث( قبليا وبعديا،

لذي استغرقه اول طالب واخر طالب ثم حساب االختبار من خالل التسجيل التتابعي للزمن ا
 دقيقه. 22المتوسط وبلغ الزمن 

جدول بالثبات والصدق الختبار مفاهيم السياحة البيئية كما هو موضح  :تحديد الثبات والصدق
 (.2( و )1)

)الصدق المضمون(: قام الباحثون بعرض اختبار مفاهيم السياحة البيئية  صدق المحكمين
ت على مجموعة من أساتذة اإلعالم والمتخصصين في مجال البيئة ومقياس االتجاها

ار واإلعالم، وذلك للحكم على مدي صالحيتها للتطبيق وقياس متغيرات وأهداف الدراسة واختب
الفروض، ومن ثم تم إجراء التعديالت المقترحة من األساتذة والمتخصصين وعرضها على 

 قها.مشرفي الدراسة حيث تمت الموافقة على تطبي
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 لعينةا: أعادت الباحثة تطبيق اختبار المفاهيم ومقياس االتجاهات البيئية على أفراد الثبات
يوما من التطبيق القبلي، وتم تصحيح ورصد الدرجات  15االستطالعية بعد مرور حوالي 

( وتم حساب معامل ألفا كرو نباخ وهو SPSS V. 23وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )
ع معامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية للمقياس وقد تم حساب ثبات متوسط مجمو 

، وهي قيمة موجبة ومرتفعة ومقبولة إحصائيا (0.89المقياس بمعامل ألفا كرو نباخ، وبلغ )
 وهذا يعني ثبات االختبار وصالحيته للتطبيق.

ار من غه االختيمفردة في صي 22 :الصورة النهائية لالختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية
 متعدد.

  ثبات عبارات أبعاد اختبار مفاهيم السياحة البيئية :(1جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات األبـعـاد

 0.890 3 مفاهيم التوازن البيئي
 0.960 12 مفاهيم السياحة البيئية
 0.895 7 مفاهيم الخلل البيئي

 0.897 22 اختبار مفاهيم السياحة البيئيةإجمالي 
رو لفا كللتحقق من ثبات أبعاد اختبار مفاهيم السياحة البيئية استخدمت الباحثة معادلة أو 
حة (، يتبين من الجدول السابق ثبات أبعاد اختبار المفاهيم السياCronbach Alphaنباخ )

( لكل من )مفاهيم 0.897، 0.897، 0.960، 0.890البيئية حيث بلغت قيم معامل ألفا )
احة م السيمفاهيم السياحة البيئية، مفاهيم الخلل البيئي، إجمالي اختبار مفاهيالتوازن البيئي، 

 (.0.5)البيئية( على التوالي، وهي قيم جميعها تؤكد على ثبات أدوات الدراسة لكونها أعلى من 
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 صدق العبارات ألبعاد اختبار مفاهيم السياحة البيئية :(2جدول )

معامل  أبعاد االستقصاء
 الصدق

معامل 
 التصحيح

 0.001 الداللة المعنوية 0.96 )**(0.927 معامل ارتباط بيرسون  مفاهيم التوازن البيئي
 0.001 الداللة المعنوية 0.99 )**(0.989 معامل ارتباط بيرسون  مفاهيم السياحة البيئية
 0.001 الداللة المعنوية 0.98 )**(0.973 معامل ارتباط بيرسون  مفاهيم الخلل البيئي

 0.001 الداللة المعنوية 0.97 )**(0.956 معامل ارتباط بيرسون  اختبار مفاهيم السياحة البيئيةأجمالي 
نجد  ومن الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق الختبار مفاهيم السياحة البيئية

يؤكد  ( مما0.001أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيا ، حيث بلغت الداللة المعنوية أقل من )
، 0.927يم معامل االرتباط بيرسون )على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت ق

، وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب معامل االرتباط (0.956، 0.973، 0.989
المصحح لكل محور من محاور االستقصاء بجانب حساب معامل االرتباط كما هو مبين 

، 0.98،  0.99، ،0.96وجد أن معامل االرتباط المصحح للمحاور بلغت )بالجدول أعاله، و 
 ( وهي قيم تؤكد على صدق االستقصاء.0.97
احة ت السيتم بناء مقياس اتجاها : )اعداد الباحثون(: مقياس اتجاهات السياحة البيئيةثانياا 

 لمقياسئمه ألسئلة االتلوث(. وقام الباحثون بعمل قا - البيئية من خالل محورين وهما )الترشيد
ثم تم عرضهم على  ال اهتم(.-ارفض-ي االبعاد )أوافق( سؤال في شكل ثالث36مكونة من )

 الشباب )عينة البحث( قبليا وبعديا وقد تم تحديد الثبات والصدق كما يلي.   
 (.4( و )3الثبات والصدق لمقياس اتجاهات السياحة البيئية كما هو موضح بجدول )
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 مقياس اتجاهات السياحة البيئيةات عبارات أبعاد ثب :(3جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات األبـعـاد
 0.828 21 الترشيد
 0.732 15 التلوث

 0.728 36 إجمالي مقياس اتجاهات السياحة البيئية
 حيث بلغت قيم مقياس اتجاهات السياحة البيئيةيتبين من الجدول السابق ثبات أبعاد 

( لكل من )الترشيد، التلوث، إجمالي مقياس اتجاهات 0.728، 0.732، 0.828معامل ألفا )
 أعلى السياحية البيئية( على التوالي، وهي قيم جميعها تؤكد على ثبات أدوات الدراسة لكونها

  (.0.5من )
 مقياس اتجاهات السياحة البيئيةصدق العبارات ألبعاد  :(4جدول )

معامل  أبعاد االستقصاء
 الصدق

معامل 
 صحيحالت

 0.001 الداللة المعنوية 0.96 )**(0.936 معامل ارتباط بيرسون  الترشيد
 0.001 الداللة المعنوية 0.98 )**(0.974 معامل ارتباط بيرسون  التلوث

 0.001 الداللة المعنوية 0.98 )**(0.962 معامل ارتباط بيرسون  اجمالي مقياس االتجاهات السياحية البيئية
ية السابق لصدق االتساق الداخلي السابق لمقياس االتجاهات السياحية البيئ من الجدول

( مما 0.001نجد أن قيم معامل االرتباط دالة إحصائيا ، حيث بلغت الداللة المعنوية أقل من )
يم معامل االرتباط بيرسون يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت ق

للمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط (، و 0.962، 0.974، 0.936)
المصحح لكل محور من محاور االستقصاء بجانب حساب معامل االرتباط كما هو مبين 

( 0.098، 0.98،0.96بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصحح للمحاور بلغت )
 وهي قيم تؤكد على صدق االستقصاء.
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 ة: تطبيقمجتمع وعينة الدراس: لتطبيق االختبار والمقياسالشباب اختيار عينة من 
مفردة من الشباب الجامعي في جامعة عين شمس في كليه  100الدراسة على عينة قوامها 

  2020م :2019اآلداب قسم إعالم. وأجريت الدراسة في العام الجامعي 
 لدراسةيوضح التكرارات والنسب المئوية لتوصيف المبحوثين عينة ا (:5جدول )

 % ك المتغيرات الديموغرافية

 النوع
 60 60 ذكر
 40 40 أنثي

 %100 100 اإلجمالي

 السن

17 25 25 
18 30 30 
19 35 35 
20 10 10 

 %100 100 اإلجمالي

 أدب جامعة عين شمسالكلية /

 25 25 المرحلة الجامعية األولي
 27 27 المرحلة الجامعية الثانية

 30 30 معية الثالثةالمرحلة الجا

 18 18 المرحلة الجامعية الرابعة

 %100 100 اإلجمالي
 التطبيق القبلي ألدوات القياس على مجموعة البحث. -
 عمل صفحة عن السياحة البيئية باسم )السياحة البيئية في مصر(. -
 عرض الصفحة على مجموعة من الشباب )عينه البحث(. -
 ى مجموعة البحث.التطبيق البعدي ألدوات القياس عل -
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 دي.تم التطبيق القبلي للمقياس على مجموعة البحث والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البع -
دة الواح تم استخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة التجريبية التصميم التجريبي للبحث:

 ذات التطبيقين القبلي والبعدي، والجدول التالي يبين ذلك:
 ريبي للبحثالتصميم التج (:6جدول )

 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبلي مجموعة البحث

 المجموعة التجريبية
 الواحدة

اختبار مفاهيم السياحة  -
 البيئية

مقياس اتجاهات  -
 السياحة البيئية

صفحة السياحة 
البيئية في مصر 
 على الفيس بوك

اختبار مفاهيم السياحة  -
 البيئية

 مقياس -
 لسياحة البيئيةاتجاهات ا

 إجراءات تنفيذ تجربة البحث:
عالم، تم اختيار عينة البحث من طالب الفرق األربعة كليه اآلداب قسم اإل اختيار العينة: (1

 ( طالبا  وطالبة. 110وبلغ عدد الطالب الفعلي الذين طبقت عليهم تجربة البحث )
لى بار والمقياس( قبليا عتم تطبيق أداتي البحث )االخت لتطبيق القبلي ألدوات البحث:ا (2

( وكان عدد الطالب الحاضرين فعليا 3/2020 /30عينة البحث يوم االثنين الموافق )
ة طالب لعدم اكتمال اإلجاب 6وهم الذين طبق عليهم أداتي البحث، وقد تم استبعاد  106

( طالب وطالبة، حيث تم تطبيق اختبار مفاهيم 100بالشكل المطلوب حتى أصبحوا )
س ( دقيقة، تلي ذلك مباشره تطبيق مقيا22ة البيئية أوال  في زمن قدرة حوالي )السياح

( دقيقة، وهذا هو الزمن التجريبي 36اتجاهات السياحة البيئية في زمن قدرة حوالي )
 لتطبيق كال  منهما. 

تم تطبيق الصفحة في مدة قاربت  تطبيق صفحة الفيس بوك )السياحة البيئية في مصر(: (3
( إلى 31/3/2020نظرا  لوجود فيروس كورونا في البالد( ابتداء من الثالثاء )ستة أشهر )

( وذلك في عدد من البوستات التي توالت في شكل صور 30/9/2020األربعاء )
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( الموجودة في 30وفيديوهات ونصوص بيئية وحكم بيئية ومعلومات عن المحميات ال )
 مصر. 

حة في شكل التعليق ب)اليك( وكومنت عن وقد تم التفاعل من قبل الطالب رواد الصف
 محتويات الصفحة تباعا. 

جاهات تم تطبيق اختبار مفاهيم السياحة البيئية ومقياس ات التطبيق البعدي ألدوات البحث: (4
د ( وبلغ عد10/2020 /1السياحة البيئية بعديا  على عينة البحث يوم الخميس الموافق )

 ( طالبا وطالبة. 108)الطالب الذين طبق عليهم أداتي البحث 
تم تصحيح أوراق إجابه الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي  رصد درجات الطالب: (5

ألداتي البحث بعد استبعاد عدد منهم بسبب )عدم اكتمال اإلجابة من بعضهم( ومن ثم 
يا ( طالبا وطالبة. بعد ذلك تم رصد الدرجات قبل100أصبح العدد النهائي لعينة البحث )

 ا تمهيدا  لمعالجتها إحصائيا  للتحقق من صحة فروض البحث والوصول للنتائج. وبعدي
قامت الباحثة بتفريغ البيانات عن طريق البرنامج  األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical Package Forاإلحصائي المعروف برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Social Sciences اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم  وتم التحليل
خطوة تمهيدية لتبويب البيانات وتحليلها  –وتعد هذه الخطوة ، SPSS V. 23اإلحصائية

 إحصائي ا، ومن خالله تم استخدام االختبارات التالية:
 الختبار ثبات مقاييس الدراسة. Cronbach Alpha اختبار معامل ألفا كرو نباخ .1
ل االرتباط بيرسون للتحقق من صدق التكوين لمقاييس الدراسة والتحقق من صحة معام .2

 الفروض.
 اختبارات للتحقق من صحة فروض الدراسة. .3
 حجم التأثير وإيتا تربيع. .4
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 عند مستوي  ( فأكثر، أي%95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة )
 (.0.05معنوية )

 

 ومناقشتهانتائج البحث وتفسيرها  
ة للتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراس : اختبار صحة الفرض األول:اوالا 

يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات عينة الدراسة في والذي ينص على أنه "
ق من للتحقالتطبيقين )القبلي/البعدي( الختبار مفاهيم السياحة البيئية لصالح التطبيق البعدي" و 

لفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في كل صحة هذا ا
 ختباراوقد استخدمت الباحثة  من القياس القبلي / البعدي في اختبار مفاهيم السياحة البيئية،

t-test)). 
 :(7جدول رقم )

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (100)ن= 

 التطبيق البعدي
 ة )ت(قيم (100)ن= 

مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

مفاهيم التوازن 
 دالة 33.098 0.21904 2.95 0.64354 0.7 3 البيئي

مفاهيم السياحة 
 دالة 74.347 0.99879 11.18 0.97747 4.79 12 البيئية

مفاهيم الخلل 
 دالة 51.276 0.74427 6.54 0.69457 2.32 7 البيئي

اختبار إجمالي 
مفاهيم السياحة 

 البيئية
 دالة 115.799 1.37844 21.67 0.69187 7.81 22
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 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد مفاهيم التوازن  .1

 البيئي لصالح التطبيق البعدي.
 داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد مفاهيم السياحةتوجد فروق ذات  .2

 البيئية لصالح التطبيق البعدي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد مفاهيم الخلل  .3

 البيئي لصالح التطبيق البعدي.
لبعد إجمالي اختبار  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة .4

 مفاهيم السياحة البيئية لصالح التطبيق البعدي.
: ولحساب فاعلية الصفحة في تنمية مفاهيم السياحة البيئية قامت الباحثة حساب حجم التأثير

بحساب حجم التأثير عن طريق مقارنة نتائج قيم )ت( المحسوبة لنتائج المجموعة التجريبية في 
لتحديد تأثير األنشطة علي  N2 ،D)البيئية باستخدام مربع إيتا )اختبار مفاهيم السياحة 

صفحة )السياحة البيئية في مصر( في التطبيق البعدي الختبار مفاهيم السياحة البيئية حساب 
حجم التأثير للفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لطالب المجموعة التجريبية الختبار مفاهيم 

لتحديد تأثير صفحة السياحة البيئية في  D،( N2معادلة مربع إيتا ) السياحة البيئية باستخدام
 مصر في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم كما هو موضح بالجدول التالي:
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 نتائج حجم التأثير لمقياس اختبار مفاهيم السياحة البيئية :(8جدول )

مقدار حجم  dقيمة  2قيمة ايتا األبعاد
 التأثير

نسبة الكسب 
 ل )بالك(المعد

 1.7 كبير 0.920 0.847 مفاهيم التوازن البيئي
 1.6 كبير 0.983 0.956 مفاهيم السياحة البيئية
 1.5 كبير 0.964 0.930 مفاهيم الخلل البيئي

 1.6 كبير 0.993 0.985 اختبار مفاهيم السياحة البيئيةإجمالي 
 ( حجم التأثير صغيرd( = )0.2قيمة )
 لتأثير متوسط( حجم اd( = )0.5قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

 أتضح من الجدول السابق نتائج حجم التأثير الختبار مفاهيم السياحة البيئية ما يلي:
 ( حجم التأثير كبير لبعد مفاهيم التوازن البيئي حيث بلغت قيمةd( )0.920وهي قيم ) ة

 (.0.847) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5مرتفعة أكبر من )
 حجم ( التأثير كبير لبعد مفاهيم السياحة البيئية حيث بلغت قيمةd( )0.983وهي قي ) مة

 (.0.956) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5مرتفعة أكبر من )
 ( حجم التأثير كبير لبعد مفاهيم الخلل البيئي حيث بلغت قيمةd( )0.964 وهي قيمة )

 (.0.930) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5مرتفعة أكبر من )
 حجم ال( تأثير كبير إجمالي اختبار مفاهيم السياحة البيئية حيث بلغت قيمةd( )0.993 )

 (.0.985) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5وهي قيمة مرتفعة أكبر من )
 :ى أنهاختبرت الباحثة الفرض الثاني الذي ينص عل ثانيا: اختبار صحة الفرض الثاني:

 ينة البحث( في التطبيق )القبلي /يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الشباب )ع
د البعدي( لمقياس اتجاهات السياحة البيئية لصالح التطبيق البعدي ككل ولكل بعد من أبعا

 المقياس لصالح القياس البعدي.
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احة نتائج القياس القبلي /البعدي لمجموعة البحث عينة الدراسة في مقياس اتجاهات السي
 .دول التاليالبيئية كما موضح بالج

نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي  :(9جدول )
 في التطبيق البعديلمقياس اتجاهات السياحة البيئية والتطبيق البعدي 

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (100)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (100)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
نحراف اال  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 33.88 2.531 53.05 2.233 27.23 63 الترشيد
 دالة 30.86 2.054 41.00 1.770 22.33 45 التلوث

إجمالي مقياس 
اتجاهات السياحة 

 البيئية
 دالة 38.70 4.128 94.11 3.042 49.57 108

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:
  لصالح الترشيد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد توجد

 التطبيق البعدي.
  لصالح  التلوثتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد

 التطبيق البعدي.
  إجمالي مقياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة

 لصالح التطبيق البعدي. ات السياحة البيئيةاتجاه
هناك فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الشباب مما سبق تحقق صحة الفرض الثاني: 

 .عديفي التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات نحو السياحة البيئية لصالح التطبيق الب
اهات السياحة البيئية قامت : ولمزيد من التأكد من فاعلية مقياس اتجحساب حجم التأثير

الباحثة بحساب حجم التأثير عن طريق مقارنة نتائج قيم )ت( المحسوبة لنتائج طالب عينه 
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الدراسة في مقياس اتجاهات السياحة البيئية بين التطبيقين )القبلي/ البعدي( للطالب وكل بعد 
ر صفحة السياحة البيئية وذلك لتحديد تأثي d(، n2من أبعاد المقياس باستخدام معادله إيتا )

 في مصر في التطبيق البعدي لمقياس اتجاهات السياحة البيئية نحو البيئة ككل.
 لمقياس اتجاهات السياحة البيئيةنتائج حجم التأثير : (10جدول )

قيمة  المتغيرات
مقدار حجم  dقيمة  2ايتا

 التأثير
نسبة الكسب 
 المعدل )بالك(

 1.1 كبير 0.969 0.984 الترشيد
 1.2 كبير 0.962 0.981 التلوث

 1.2 كبير 0.976 0.988 إجمالي مقياس اتجاهات السياحة البيئية
  ( حجم التأثير صغيرd( = )0.2قيمة )
  ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

 لي:يما السياحة البيئية لمقياس االتجاهات نحو تضح من الجدول السابق لنتائج حجم التأثير ا
 ( حجم التأثير كبير لبعد الترشيد حيث بلغت قيمةd( )0.969 وهي قيمة مرتفعة أكبر )ن م

 (.0.984) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5)
 ( حجم التأثير كبير لبعد التلوث حيث بلغت قيمةd( )0.962وهي قيمة مرتفعة أكبر م ) ن

 (.0.981) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5)
 حجم الت( أثير كبير لمقياس االتجاهات نحو السياحة البيئية حيث بلغت قيمةd( )0.976 )

 (.0.988) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5وهي قيمة مرتفعة أكبر من )
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اشارت نتائج البحث الي  مناقشه نتائج اختبار مفاهيم السياحة البيئية وتفسيرها:
هيم السياحة البيئية ككل لصالح القياس تفوق عينه البحث )المجموعة التجريبية( في اختبار مفا

البعدي حيث نسبه متوسط درجات اختبار مفاهيم السياحة البيئية لدي )المجموعة التجريبية( 
( ونسبه متوسط درجات اختبار مفاهيم السياحة البيئية للمجموعة 7.81في التطبيق القبلي )

 (.21.6التجريبية في التطبيق البعدي )
ة لدراسااشارت نتائج  اتجاهات السياحة البيئية وتفسيرها: مناقشه نتائج مقياس

 عادهاالي تفوق عينه البحث )المجموعة التجريبية( في مقياس اتجاهات السياحة البيئية نحو اب
 ككل لصالح القياس البعدي حيث نسبة متوسط درجات مقياس اتجاهات السياحة البيئية لعينه

س ( بينما نسبه متوسط درجات مقيا49.57بيق القبلي )البحث )المجموعة التجريبية( في التط
 (.94.11اتجاهات السياحة البيئية لطالب )المجموعة التجريبية( في التطبيق البعدي )

( 2010 وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات التالية: دراسة )ممدوح محمد،
( 2018، ة )اميره سامي( دراس2017، دراسة )احمد ماهر، (2016،)ساره لويس دراسة 

 (.2018 ( دراسة )صاحبي صبيحة،2018،دراسة )هبه صالح 
 

 توصيات البحث
في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يمكن تقديم مجموعه من التوصيات ومن أهم هذه 

 التوصيات:
 لطالب  بيئيةاإلستفادة من القائمة التي تم إعدادها للسياحة البيئية لتنمية مفاهيم السياحة ال

 جامعه عين شمس.
 اإلستفادة من )صفحة السياحة البيئية في مصر( على الفيس بوك لما تقدمة من معلومات 

 عن السياحة البيئية في مصر.
 .اإلستفادة من الفيس بوك في تغير اتجاهات الشباب نحو السياحة البيئية 
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 مقترحات البحث
ال ستكماباحثة إجراء الدراسات التالية، افي ضوء ما أسفر البحث الحالي عنة من نتائج تقترح ال

 للبحث الحالي:
  إعداد صفحة على الفيس بوك عن السياحة لمختلف مراحل التعليم بما يتناسب مع كل

 مرحلة عمرية لتنمية قدراتهم على معرفه المشكالت البيئية.
 وب( بحوث مماثلة للبحث الحالي تتناول وسائل مختلفة لإلعالم البديل )تويتر أو يوتي

 وقياس أثرها على تنمية مفاهيم واتجاهات السياحة البيئية.
  2030بحوث مماثلة لدور اإلعالم البديل في التنمية المستدامة للسياحة البيئية. 
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ABSTRACT 
This study drives at developing youth perceptions and attitudes 

towards recognizing to the ecotourism in Egypt. The study problem is 

crystallized in the following question: To what extent can alternative 

media contribute to developing youth concepts and attitudes towards 

ecotourism? The study belongs to the experimental types of studies, 

relying on one-group design and the pre/post measurement and using 

tools represented in (the Test of Concepts – Scale of Attitudes). The 

study sample consists of (100) university youth from Ain Shams 

University. 

The most prominent results are: the high level of follow-up of 

respondents to the page (Ecotourism in Egypt) on Facebook, and the 

reason for this can be attributed to the fact that the page provides a 

tremendous amount of information about ecotourism in Egypt, its 

resources and reinforcing youth positive attitudes towards the 

environment. Added to that, the diversity in presenting information 

through pictures, videos, comics and various comments on 

environmental events towards the environment. There is a statistically 

significant correlation between the degree of respondents’ use of the 
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page (Ecotourism in Egypt) on Facebook and their attitudes towards the 

environmental issues. There is a statistically significant correlation 

between the degree of the respondents’ dependence on the (Ecotourism 

in Egypt) page on the facebook and their knowledge and awareness of 

the information concerning these addressed environmental issues.  

The study recommends the protection of natural reserves and 

places that represent ecotourism and represent about 20% of Egypt's 

area and embodied in (30) announced formally natural reserves and (14) 

unannounced informally natural reserves called the future natural 

reserves. There are also other places represent also the ecotourism in 

Egypt such as (safari tourism, deserts, green tourism, diving tourism, 

mountain climbing, medical tourism, antiquities and inscriptions 

tourism, hospitalization tourism). Everyone should preserve the 

environment, even through simple actions such as preventing throwing 

waste and paper into natural reserves, writing on the walls of temples 

and monuments, and dumping waste in the Nile and rare natural lakes. 

Keywords: alternative media – concepts – attitudes – ecotourism - 

environmental education - nature reserves. 


