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 يئيةدور القنوات الفضائية في تنمية القيم الب
 دراسة تطبيقية -لدي الجمهور  

                      [51] 
 مالك علي جمعة -(2)هويدا سيد مصطفي -(5)المسيح المسيح سمعان عبد عبد

 اإلعالم، جامعة القاهرة كلية ( 7 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 

 لمستخلصا
هددددات الدراسدددة تلدددي الحعدددره علدددي حجدددم ابهحمدددام الدددصر حقدمددد  بعددد  القندددوات الم دددرية 
لقضايا البيئة، كصلك الحعره علي مدر ااعلية بع  البرامج الحي حقدمها القنوات الفضدائية ادي 
حنميدة القدديم البيئيدة لدددر الجمهددور، ولدصا اقددد نددام البداحثون بلعددداد اسددحمارة لححليد  مححددور بعدد  

مباشدر م در )، كصلك تعداد مقياسًا للقيم البيئية، ثم حم ححلي  برامج (مضمون –  شك)البرامج 
ححددي  7102اددي الفحددرة مددن يندداير ( م ددر الجديدددة –الحيدداة اليددوم  – ددباا الخيددر يددا م ددر  –

، كما حم حطبيق مقياس القديم البيئيدة نبد  وبعدد مشداهدة عيندة الدراسدة والحدي بل دت 7102مارس 
 .باحثون المنهج الو في والمنهج شب  الحجريبياردًا واسحخدم ال 62

ضعه معالجدة القديم البيئيدة بدالبرامج عيندة الححليد ، كدصلك عددم : وند حو   الباحثون تلي
وجود اروق دالة تح ائيًا اي الدرجات الحدي ح د  عليهدا اادراد عيندة الدراسدة ادي مقيداس القديم 

ا يشدير تلدي عددم ااعليدة البدرامج ادي حنميدة وهدو مدلفدة، البيئية نب  وبعد مشداهدحهم للبدرامج المخح
 .القيم البيئية لدر المشاهدين

ونددد او ددي البدداحثون بضددرورة ان حهددحم البددرامج الحددي يقدددمها الحليفزيددون بددالقيم البيئيددة لمددا 
 .لصلك من مردود علي حنمية نيمة السلوك البيئي

 
 مقـدمـة  

  منص اكثر من عقدين حظي موضوع البيئة باهحمام المحخ  ين والرار العام خال
وكثرت الموضوعات والدراسات الحي حناولت نضايا البيئة، خا ة بعد ان اخصت الموارد 

بأنواع شحي من الطبيعية اي ابسحنزاه وباحت الحربة والهواء والماء والموارد ال صائية ملوثة 
ة جعلت من حلك ، األمر الصر يساهم بدور كبير اي زيادة نسبة الحلوث لدرجالمواد الكيميائية

 .القضية واحدة من اهم واخطر القضايا الحي حواج  اإلنسان
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 376 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

وحعحبر نضايا البيئة من اولي الموضوعات الحي حح در نائمة القضايا الدولية واإلنليمية، 
 االمحااظة علي البيئة وحمايحها وحطويرها ومنع حلوثها والمحااظة علي مواردها الطبيعية وراع

ب يمكن ان يحم لمسئولية الفردية والجماعية حجاهها ها وحرسيخ الشعور بامسحور الوعي بقضايا
سامية )بيسر وسهولة تب بحعاون وحكاحه الجميع كأاراد ومسئولين لححقيق هصا الهده السامي 

 (.64، ص 7112دسوني، 
وحقوم وسائ  اإلعالم بدور هام اي معالجة القضايا العامة ومنها نضايا البيئة، وصلك من 

دارة مواردها خال   حوعية الجماهير وا حا  القرار بأهمية الحفاظ علي البيئة الطبيعية وا 
بحوازن، وخا ة اي الدو  النامية الحي حححكر ايها الحكومات القرارات البيئية الهامة، اوسائ  
اإلعالم ب يحونه دورها عند حث المواطنين علي العم  الفردر لحماية البيئة، ب  يج  ان 

ز صلك تلي تمدادهم بالمعراة والدااع لحشكي  رار عام يححرم البيئة ويض ط علي ا حا  يحجاو 
 .القرار بعحماد خطط حنموية محكاملة

اي المجحمعات،  حنمية الوعي البيئي واكسا  القيمومن هنا حبرز اهمية الحاجة تلي 
در األاراد للحفاظ علي وحنمية القيم لويعحبر اإلعالم البيئي احد اهم اجنحة الحوعية البيئية 

 .البيئة و يانحها
ولصا الن الرسالة اإلعالمية البيئية حححاج تلي كوادر تعالمية محخ  ة اي مجا  البيئة 
نادرة علي ححم  مث  هصه المسئولية من خال  حو ي  رسالحها اإلعالمية بشك  يحناس  مع 

 .لرسالةمحطلبات القضية البيئية واححياجات الجمهور المسحقب  لهصه ا
ولكن علي الرغم من األهمية الحقيقية لقضايا البيئة وحرددها اآله المرات اي وسائ  

من خال  السنوات العشر األخيرة، تب ان طريقة الح در لهصه القضية  علي اخحالاهااإلعالم 
ظلت اي معظم األحيان مرحبطة بالخبر وردود الفع  اآلنية علي حطورات دولية او كوارث 

دون الحطرق تلي األسبا  او النحائج المسحقبلية المحرحبة عليها او ححي الحلو  ونحية، 
 (.026، ص 7111تيمان محمد حسن، )واإلجراءات الحي يج  تحخاصها 

وحبرز اهمية اإلعالم البيئي اي نشر القيم البيئية بين األاراد، وزيادة الوعي البيئي لدر 
خحله ايما بينها حس  القدرة الحأثيرية الحي الجمهور ومن المعروه ان وسائ  ابح ا  ح
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 377 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

لمرحبة األولي بين االدراسات ان الحليفزيون يحح   بع  ححركها لجمهور المسحقب ، واكدت
وبالحالي يزداد هصا الدور  عر  القضايا المخحلفة ومنها القضايا البيئية،الوسائ  اإلعالمية اي 

نهي عاطه العبد، )الكم من القنوات الفضائية  حأثيرًا اي ع ر السموات المفحوحة وانحشار هصا
 (.46، ص 7112

 

 مشكلة البحث
يحزايد تنبا  الجمهور الم رر علي مشاهدة البرامج الحوارية اي القنوات الفضائية والحي 
ححناو  بشك  يومي المشكالت الحي حواج  المواطن بمخحله شرائح  وائاح  اقد احضح من 

مفردة من المبحوثين،  21نومها  مجموعةعلي  باحثون بلجرائهانام الخال  دراسة اسحطالعية 
 %.41تن نسبة المشاهدة ححجاوز الد 

بنحائج حد  علي األهمية الشديدة للقنوات الفضائية بشك  عام والحوارية  ونوخرج الباحث
علي نناحي الحياة والفضائية  حم تجراؤهابشك  خاص، كما اشارت الدراسة ابسحطالعية الحي 

 باا  –نناة الحياة  -واحد من الناس ) رية من خال  مراجعة بع  البرامج الحوارية الم
مقارنة % 2تن نسبة القضايا البيئية لم حزيد عن ( الفضائية الم رية -الخير يا م ر 

بالقضايا السياسية وابجحماعية األخرى وكصلك ضعه معد  مشاهدة عينة الدراسة بشك  عام 
 .مقارنة بالقضايا األخرى% 52ة ح   تلي اكثر من للقضايا البيئية بنسب
تلي ن ور الدور الصر حقدم  هصه القنوات اي حنمية القيم البيئية لدر  ونوحو   الباحث

( 0445احمد راات، )عينة من الجمهور المشاهد للقناحين وصلك بعد حطبيق مقياس للقيم البيئية 
 .%2حيث لم حزد نسبة من لديهم القيم البيئية عن 

حقييم الدور الصر حقوم ب  بع  القنوات الفضائية اي : ومن هنا يحاو  هصا البحث
معالجة نضايا البيئة، وصلك للحعره علي طبيعة هصه القضايا المطروحة تلي جان  دراسة 
كيفية معالجحها من خال  ححلي  مححور البرامج البيئية بها، كصلك دورها اي حنمية القيم البيئية 

 .لدر المشاهد
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 378 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 سئلة البحثأ
 :يةابح تبناء على ما سبق هنا ححبلور مشكلة الدراسة اى الحساؤب

 ما القيم البيئية الحي يمكن ان حعالجها بع  برامج القنوات الفضائية؟ .0
 ما الشك  الصر ندمت ب  برامج القنوات الفضائية للقيم البيئية؟ .7
 البيئية؟ ما المضمون الصر ندمت ب  برامج القنوات الفضائية للقيم .2
ما ااعلية بع  البرامج الحي حناولت نضايا البيئة اي بع  القنوات الفضائية اي حنمية  .6

 القيم البيئية لدر المشاهدين؟
 

 هداف البحثأ
 :األهداف يأتي في مقدمتها ما يليتهدف الدراسة إلي تحقيق مجموعة من 

 رية لقضايا البيئةالحعره علي حجم ابهحمام الصر حقدم  بع  القنوات الفضائية الم . 
   الحعددره علددي نوعيددة القضددايا البيئيددة الحددي حطرحهددا القنددوات الفضددائية الم ددرية مددن خددال

 .برامجها
 الحعره علي مدر ااعلية برامج القنوات الفضائية اي حنمية القيم البيئية لدر الجمهور. 

 

 فرض البحث
 :الحالي اإلجابة علي الفرض التالييحاول البحث 

  تح ائيًا بين محوسط درجات الجمهور المشاهد اي مقياس القيم البيئية ونبد   ق دا يوجد ار
 .وبعد مشاهدة بع  البرامج ل الح الحطبيق البعدر
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 همية البحثأ
 :تمد هذه الدراسة أهميتها في يليتس
  بيددان ندددرة القنددوات الفضددائية اددي تحددداث الح ييددر وحنميددة القدديم البيئيددة لدددر المشدداهدين مددن

بث ويعر  من برامج حوارية،  بسدب  ندوة حأثيرهدا وبراعدة اإلخدراج ايهدا والحنويدع خال  ما ي
 .المسحمر وعر  المادة العلمية بطريقة حناس  ندرات وحاجات المحلقي

 وزارة البيئدددة كدددي حؤخدددص بعدددين ابعحبدددار ادددي الخطدددة الخا دددة بدددالوزارة لمعالجدددة القضدددايا  حفيدددد
 .من خال  اإلعالم البيئية

  بابح ا  لآلليات الحي يج  تحباعها اي عر  ومنانشة البرامج البيئيةحفيد القائمين. 
  معالجددة نضددايا البيئددة بشددك  يددؤدر تلددي ححقيددق القدديم لحفيددد المسددئولين عددن القنددوات الفضددائية

 .البيئية
 

 حدود البحث
 .العاملين بالقنوات الفضائية: حدود مكانية
ححي اخر شهر  7102بداية شهر يناير  الفحرة منخال   ححلي  المححورتجراء  :حدود زمنية

 .7102مارس 
 .ارداً ( 62)من المشاهدين بل ت ححددت بمجموعة  :حدود بشرية

 

 منهجية البحث
  يسحخدم البحث المدنهج الو دفي والمدنهج شدب  الحجريبدي ويعحمدد ادي تطدار هدصين المنهجدين

 .علي مجموعة من األدوات المنهجية لدراسة موضوع البحث
 

 ثمصطلحات البح
هي محطات حليفزيونية حبث ترسالها عبر األنمار  :مفهوم الفضائيات التليفزيونية

ال ناعية لكي يحجاوز هصا اإلرسا  نطاق الحدود الج رااية لمنطقة اإلرسا ، حيث يمكن 
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 380 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

اسحقبال  اي مناطق اخرر عبر اجهزة خا ة باسحقبا  والحقاط اإلشارات الواادة من القمر 
اميرة )الحي حقوم بمعالجة حلك البيانات وعرضها علي شاشة الحليفزيون ال ناعي هصه األجهزة 

 (.04، ص 7116درويش، 
هي المعايير األجحماعية الحي حح   بالمسحويات الخلقية للجماعة : مفهوم القيم البيئية

الحي ينحمي تليها الفرد، ويكحسبها من خال  حفاعل  ابجحماعي مع اآلخرين ومعارا  وخبراح ، 
" حنعكس علي شخ يح  اح بح احد الموجهات الحاكمة سلوك  وانشطح  البيئية بحيث

 (.72ص : 7111م طفي ابو جب ، )
 

 اإلطار النظري للدراسة  
اإلعدالم هدو عمليدة نشدر وحقدديم معلومدات  دحيحة وحقدائق واضدحة واخبدار  :اإلعالم البيئي

راجحددة للجمدداهير مددع صكددر   ددادنة، وموضددوعات دنيقددة، وونددائع محددددة، وااكددار منطقيددة، وآراء
 (.002، ص 7112عبد الفحاا دويدار، )م ادرها خدمة لل الح العام 

هددو عمليددة نشددر وحقددديم معلومددات  ددحيحة وحقددائق واضددحة، واخبددار  ددادنة وموضددعات 
دنيقة، وونائع محددة، وااكار منطقية، وآراء راجحة للجماهير مع صكر م ادرها خدمدة لل دالح 

 (.2، ص7116محمود هيبة، )العام 
حدددؤثر ادددي احجاهدددات  والحددديإلعدددالم دورهدددا الواضدددح ادددي حكدددوين ال دددور الصهنيدددة الوسدددائ  و 

، كمدددا يدددؤدر (22، ص 7115محمدددد تبدددراهيم، )ادددراد ومدددوانفهم بمدددا يدددنعكس علدددي سدددلوكياحهم األ
، ص 7112تمدام،  رمندي الحديددر، سدلو ) اإلعالم دورًا هامًا اي عمليات الحنمية بأبعادها كاادة

026.) 
عطداء وبدث  يشير كما اإلعالم تلي عملية اسحقاء المعلومدات والح دو  عليهدا مدن جهدة وا 

 (.42، ص 7110جبارة عطية، )المعلومات تلي اآلخرين من جهة اخرر 
اإلعددالم هددو عمليددة نشددر وحقددديم معلومددات  ددحيحة وحقددائق واضددحة واخبددار  :اإلعالالالم البيئالالي

نطقيددة، وآراء راجحددة للجمدداهير مددع صكددر  ددادنة، وموضددوعات دنيقددة، وونددائع محددددة، وااكددار م
 (.002، ص 7112عبد الفحاا دويدار، )م ادرها خدمة لل الح العام 
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عالميًا للحوعية بقضدايا البيئدة  هو حوظيه وسائ  اإلعالم من نب  اشخاص مؤهلين بيئيًا وا 
 (.07، ص 7100سناء الجبور، )وخلق رار عام محفاع  تيجابيًا مع حلك القضايا 

أثيرات األساسدية لوسدائ  اإلعدالم ادي جاند  المعرادة البيئيدة للفدرد عنددما حقددم لد  حظهر الح
معلومات جيددة حخحلده عدن معلوماحد  السدابقة وحخلدق لد  ايضدًا  دورًا صهنيدة عدن نضدايا البيئدة، 

معراية اخرر حظهر اي حابت بناء السياق الصر حظهر من خدال  القديم،  تثيراكما ان هناك حأ
 (.725، ص 7116، يدسمحمد عبد ال)

حعحبر وسائ  اإلعالم األكثر ااعليدة ادي نشدر الدوعي البيئدي بدين المدواطنين علدي اخدحاله 
 (.072، ص 7116علي عجوة، )اعمارهم ودرجات ثقااحهم واماكن حواجدهم 

يخلق اإلعالم مشاركة جماهيرية اي ابهحمام بالقضايا البيئية وهي مرحلة اساسية لححقيق 
المسحهده وحشكي  الرار العام وح يير انماط السلوك البشرر الصر يعدد عن درًا الحأثير السلوكي 

حيويًا واعاًب وشرطًا رئيسيًا من شروط نجاا ار برندامج يهدده تلدي الحفداظ علدي البيئدة ويمكدن 
تسددماعي  )ححقيددق صلددك مددن خددال  الق ددة الخبريددة والحددوار والححقيددق والمقددا  والحقريددر ال ددحي 

 (.766، ص 7110تبراهيم، 
لقدددد اسدددفرت جهدددود البددداحثين وعلمددداء الحربيدددة وعلدددم الدددنفس عدددن عددددة حعريفدددات : مفهالالالوم القالالاليم

لمفهوم القيم بأنها مجموعة المبادئ والقواعد والمث  العليا الحي يؤمن بهدا النداس، ويحفقدون عليهدا 
يدددة ايمدددا بيدددنهم، ويحخدددصون منهدددا ميزاندددًا يزندددون بددد  اعمدددالهم، ويحكمدددون بهدددا علدددي ح دددرااحهم الماد

 (.20، ص 7110نبيلة عبد الجواد، )والمعنوية 
القيمة هي المبدا او المسحور او الخا ية الحي حعد ثمينة او مرغو  ايها، والحي حساعدنا 
علددي ححديددد مدددا تصا كانددت بعددد  الموضددوعات جيددددة او رديئددة، حسدددنة او سدديئة،   دددحيحة او 

 (.422، ص 7112ا ، محمد حج)خاطئة، مفيدة او عديمة، مهمة او عديمة األهمية 
للقيم اهميحها بالنسبة للفرد والمجحمع اهي حمث  تطارًا مرجعيدًا يحكدم ح دراات اإلنسدان ادي 
حياحدد ، كمددا انهددا حمكندد  مددن مواجهددة األزمددات ويؤكددد صكددي نجيدد  محمددود ان اهددم اإلنسددان علددي 

 (.070، ص 7111صكي نجي  محمود، )حقيقح  هو اهم للقيم الحي حمسك بزمام  وحوجي  
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حعمددد  علدددي اححدددرام اإلنسدددان  لنفسددد  وليخدددرين لقيمددد  يحميدددز بهدددا اإلنسدددان وحكدددون الدددوارع 
النفسددي الددصر يمنعدد  مددن ابنحددراه علددي ال ددالا وصلددك ل ددياغة سددلوك  وح ددرااح  اددي تطددار 

حنددان حسددين، )محدددد يحفددق وينسددجم مددع المبددادئ والقواعددد الحددي حددؤمن بهددا بقيددة ااددراد المجحمددع 
 (.00، ص 7116
حعدد مرحكدزات اساسدية حقدوم عليهدا اهدي المثاليات العليدا ليادراد وللمجحمدع،  ايضاً  يالقم هو 

 (.22، ص 7112مني كشيك، )عملية الحفاع  ابجحماعي 
هي معايير اجحماعية حح   بالمسحويات الخلقية للجماعة الحي ينحمي تليها الفرد، : القيم البيئية

رين ومعاراددد  وخبراحددد ، بحيدددث حدددنعكس علدددي ويكحسدددبها مدددن خدددال  حفاعلددد  ابجحمددداعي مدددع اآلخددد
م دددطفي ابدددو جبدددد ، )ضخ ددديح  اح دددبح احدددد الموجهددددات الحاكمدددة لسدددلوك  وانشدددطح  البيئيددددة 

 (.72، ص 7111
مجموعة المعحقدات الحدي يعحدز بهدا الفدرد بعدد ان يخحارهدا دون غيرهدا، ويحمسدك بهدا، وهدي 

احمد اللقداني، )حزم بها ويحااظ عليها معايير للسلوك، يخحارها الفرد ويوااق عليها ويؤمن يها ويل
 .(752ص : 7112واارعة حسن، 

ح ددنه القدديم البيئيددة حسدد  رار مجموعددة مددن البدداحثين تلددي عدددة : تصالالنيفات القالاليم البيئيالالة
 :عنا ر حبعًا لنوعية الدراسة وهداها والفئة المسحهداة، نورد منها ما يلي

احشددعر الندداس بالمشددكلة البيئيددة وحلهددا  حعددد المسددئولية اهددم واعظددم نيمددة: المسالالئولية الفرديالالة -5
من خال  الرؤية الشخ ية عندما يكون لديهم مسئولية، ويج  علي ك  ارد ان يكون جدزء 

 .من عمل  هو حماية البيئة
ُيعددد الجمددا  القيمددة البيئيددة الحاليددة األكثددر اهميددة، ألن الجمددا  البيئددي يسدداعد : قيمالالة الجمالالال -2

عور بالمحعددددة حجدددداه البيئددددة، اعليدددد  ضددددرورة ان حددددزود الندددداس علددددي ابسددددحمحاع والهدددددوء والشدددد
الحكومات بالمقحرحات الالزمة للنداس، ادال يقح در الجمدا  البيئدي علدي المحنزهدات بد  علدي 

 .المحنزهات وما حولها
اي القيمة الثالثدة الهامدة، ااألماندة لهدا ارحبداط مدع الطبيعدة لدصا نجدد ان النداس : قيمة األمانة -3

و األمانددة، ان البيئدددة يدددرر الطبيعدددة كرمددز ليماندددة، ورغدددم نيمدددة لددديهم مشددداعر محنانضدددة نحددد
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األمانددة تب ان كثيددر مددن الندداس يبحعدددون عنهددا اددي المنانشددة البيئيددة، ويفضددلون الحعدداون اددي 
حدد  المشددداك  البيئيدددة ورغددم هدددصا اهدددم يريدددون ان يشدددعروا باألماندددة وسددماع مدددن خدددال  اادددراد 

 (.Charlton, 2003: Pp. 2-4) الحكومة علي ان يكونوا امناء حجاه البيئة
 

 الدراسة  إجراءاتو  أدوات
 

 أدوات الدراسة: أواًل 
 :إعداد قائمة القيم البيئية -0
 بع  حم اشحقاق نائمة القيم البيئية اعحمادًا علي  :صادر أشتقاق قائمة القيم البيئيةم

الباحثون بطرا حيث نام الشخ ية مع بع  المحخ  ين اي مجا  البيئة  بالتالمقا
ما القيم البيئية الحي يمكن حضمينها اي البرامج الحوارية : لحساؤ  الحالي اثناء المقابالتا

: لقيم البيئية لنوائم علي عدد من الدراسات الحي اعدت  ابطالعوكصلك حم اإلعالمية؟ 
، دراسة (7117)، دراسة سلور عبد الحليم (7111)ومنها دراسات عطيات ابو السعود

، (7112)، دراسة عبد الواسع ناجي (7116)، دراسة مجدر رج  (7116)امنة المالكي 
، دراسة  الا عبد (7106)، اسامة حسن علي جعفر (7112)دراسة احالم الباز 

 (.7101)المحسن 
اي ضوء المقابالت ومراجعة ما سبق حو   الباحثون تلي نائمة حم ضبطها بعرضها و

مجا  البيئة من حيث مناسبحها لمشاهدر علي مجموعة من السادة المحكمين صو الخبرة اي 
البرامج الحوارية بالحليفزيون، وند حم تعداد نائمة نهائية اي ضوء آراء المحكمين علي النحو 

 :الحالي
 نيمة حماية البيئة من الحلوث: 

 .حماية  الهواء من الحلوث -0
 .حماية الماء من الحلوث -7
 .حماية الحربة من الحلوث بالمخلفات والمبيدات -2
 .ة ال صاء من الحلوثحماي -6
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 .حماية طبقة األوزون -2
 .الحماية من الح يرات المناخية -2
 .الحماية من األمطار الحمضية -2
 .الحماية من الحلوث السمعي -5
 .الحماية من الحلوث الب رر -4

 نيمة حماية موارد البيئة من ابسحنزاه: 
 .حماية ال ابات من ابسحنزاه والحدهور -0
 .ورحماية الماء من ابسحنزاه والحده -7
 .حماية الحربة من ابسحنزاه والحدهور -2
 .حماية المعادن من ابسحنزاه والحدهور -6
 .حماية البحرو  والفحم من ابسحنزاه والحدهور -2
 .حماية الحنوع البيولوجي -2
 .الحفاظ علي الطانة -2
 .الحماية من الح حر والجفاه -5

ارة الححلي  تطارًا حوار اسحم: م البيئية التي تضمنتها الدراسةإعداد استمارة تحليل القي -2
محددًا لحسجي  المعلومات الحي حفي بمحطلبات البحث، والحي حشم  ائات الح نيه، 
ووحدات الححلي ، ووحدات القياس، باإلضااة تلي البيانات األولية عن وثيقة المححور 

، وبالحالي حمثي  الموضوع المراد ححليل  والحعبير (020، ص 7100محمد عبد الحميد، )
، واي تطار (025، ص 7114شيماء صو الفقار، )يرًا كميًا من خال  األرنام عن  حعب

اهداه الدراسة الححليلية وبعد ابطالع علي عدد من الدراسات الحي اعدت اسحمارة ححلي  
، نشوة (7116)، ماجدة هاني علي (7110)المححور ومنها دراسة حسني محمد ن ر 

، مروة بانوها (7114)داليا محمد ، (7112)، يسرر م طفي السيد (7112)عق  
ائات )ماصا ني ؟ : ، وضع الباحثون ائات الححلي  لإلجابة علي حساؤلين هما (7114)
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، واي ضوء ما سبق نام الباحثون بح ميم (ائات الشك )، وكيه ني ؟ (المضمون
 :ابسحمارة اي  ورحها األولية كما يلي

رامج اإلعالمية علي القنوات وونت وضمت البيانات الخا ة بأسم الب: بيانات أولية -ا 
 .عرضها

موعد )وضمت : ائة نمط المادة اإلعالمية : وضمت الفئات الحالية: فئات الشكل -  
/ مونع الح وير/ عدد الفقرات/ زمن بث الحلقة/ دورة البرنامج / عر  البرنامج 
القوال  الفنية / جهة تنحاج البرنامج/ شك  مقدم البرنامج/ ضيوه البرنامج

 (المجا  الج رااي للقضية/ مسحويات الل ة/ م در المادة الم ورة/ حخدمةالمس
وضمت : ائة الجمهور المسحهده: وضمت الفئات الحالية  فئات المضمون -ج 

، وائة م ادر المادة اإلعالمية وضمت (او المحخ ص/ الخاص/ الجمهور العام )
يم البيئية المحضمنة اي العاملين اي مجا  اإلعالم والمهحمين بمجا  اإلعالم، ائة الق

حماية / حماية البيئة من الحلوث: )والخارجية، وحضمنت/ القضايا البيئية الداخلية
طرق المعالجة / الحلو  المطروحة/ مسئولية مواجهة المشكالت/ البيئة من ابسحنزاه

 (. الحوازن اي عر  وجهات النظر/ الوجدانية/ المنطقية/ المسحخدمة
يق د بال دق  الحية ابسلو  او اآلداة لقياس ما هو مراد نياس   :صدق استمارة التحليل

، وند (724محمد عبد الحميد، ، ص )ل الحية آداة البحث اي ححقيق اهداه الدراسة 
اسحخدم الباحثون  دق المححور للحأكد كم مناسبة ابسحمارة للهده الصر وضعت من اجلع 

ت اإلعالمية، وبعد اسحعرا  آراء لدراساوصلك بعر  ابسحمارة علي محكمين خبراء اي ا
المحكمين والحي حبين من خاللها موااقحهم علي معظم ما جاء بابسحمارة من ائات ووحدات 

 .الحعديالت اي اسحمارة الححلي  المقياس، حم تجراء بع 
حباع نفس الباحثون بلتمكانية الو و  تلي نحائج نفسها، وعندما يقوم : ثبات عملية الححلي 

، وايضًا ان حعطي ابسحمارة نفس النحائج الحي (042، ص7110ارج الكام ، )داة للححلي  اآل
اعاد الباحثون حطبيقها بع  احرة من الزمن علي نفس المضمون، ار ان ي   المحللون 
المخحلفون لنفس النحائج عند اسحخدام حلك ابسحمارة علي نفس المضمون ويكون بينهم نسبة 
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، وانس  الطرق بخحبار الثبات اي (674ص  7111محمد عبد الحميد، )عالية من ابحفاق 
ححلي  المححور هي طريقة اعادة ابخحبار، والحي ححفق مع طبيعة البيانات اإلعالمية 

 (.727، ص 7100محمد عبد الحميد، )والمشكالت البحثية الخا ة بها 
طريقة تعادة الححلي ، الثبات وهي  وححقيقًا لصلك اسحخدام الباحثون تحدر طرق حسا 

حلقة  21حيث نام احد الباحثون بالححلي  وباحث آخر بالححلي  لنفس المادة الم درية لعدد 
وهو ثبات مناس ،  1942من برنامج  باا الخير يا م ر، وند احضح ان معام  ابرحباط 

 .وبصلك ا بحت ابسحمارة اي  ورحها النهائية
 :باحثون بلعداد مقياس القيم لبيئية واقًا لما يلينام ال: إعداد مقياس القيم البيئية -3

حيث يهده المقياس تلي نياس القيم البيئية موضوع الدراسة  :الهدف من المقياس -ا 
 .المحوارة لدر مشاهدر البرامج الحوارية مح  الدراسة

حم ححديد القيم البيئية اي ضوء ما انحهت تلي   :تحديد القيم التي يتضمنها المقياس -  
 .قيم البيئية اي  ورحها النهائيةنائمة ال

حم ابطالع على و ححديد مكونات مقياس القيم البيئية حم  :مفردات المقياس إعداد -ج 
منها عدد من الكحابات والدراسات والبحوث السابقة الحي ححعلق بمقاييس القيم البيئية 

Patzelt Holger (2009) ب ، اماني عبد الوها(7101)،  الا عبد المحسن

نيمة حم ح ميم ( 02)حضمن مقياس القيم البيئة ، وقد (8002)عيسي  وعواطف
  :موانه ححضمن هصه القيم ك  مونه يحبع  اربعة اسحجابات هي 

 (.القبو )للقيمة  المبدئي القبو  مسحوىاي  القارئ ان على حد  اسحجابة 
 (.الحفضي )للقيمة  حفضي  مسحوىاي  القارئ ان على حد  اسحجابة 

 (.ابلحزام)بالقيمة  ابلحزام مسحوىاي  القارئ ان على حد  اسحجابة 

  (القيمة وجود عدم)بيئية نيمة  لدي  ليس القارئ ان على حد  اسحجابة. 

 .مونفًا اي  ورح  المبدئية( 72)وند كان المقياس يضم عدد من الموانه بلغ 
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 : الحالي النحو على المقياس درجات حقدير حم :تقدير درجات المقياس -د 
 (. فر)سحجابة الحي حد  على مسحوى عدم وجود القيمة اب 
  (.درجة واحده)ابسحجابة الحي حد  على مسحوى القبو  المبدئي للقيمة 
  (.درجحان)ابسحجابة الحي حد  على مسحوى حفضي  القيمة 
  (.ثالث درجات)بالقيمة  ابلحزام مسحوى على ابسحجابة الحي حد 

 :بط مقياس القيم البيئية من حيث حم ض:  ضبط مقياس القيم البيئية -ه 
حيث حم عرض  علي المحكمين موضحًا اهداه المقياس وألخص آرائهم  :صدق المقياس

 .وند ابدر المحكمون عدة حعديالت
للححقق من ثبات المقياس حم حطبيق  علي مجموعة من طال  الجامعة  :ثبات المقياس 

وحسا  النحية وبعد  7102نوامبر اي شهر ( طالباً  21)بمدينة العاشر من رمضان بلغ 
 1952اسبوعين حم حطبيق  مرة اخرر وحسا  النحيجة وكان معام  ابرحباط اي المرحين 

مما يد  علي ثبات مناس  للمقياس، وا بح المقياس جاهز للحطبيق وكان عدد اسئلح  
 . درجة( 50)سؤا  ومجموع الدرجات ( 72)

 إجراءات الدراسة: ثانياً 
برامج حوارية بالقنوات الفضائية وهخم برامج  6حم ححلي  مححور  :ل المحتويبالنسبة لتحلي -5

وعدد الحلقات ( م ر الجديدة –الحياة اليوم  – باا الخير يا م ر  –مباشر م ر )
ححي  7102وصلك اي الفحرة من يناير ( 72 – 25 – 41 – 02)لك  منهم علي الحوالي 

 .وحم حسا  الحكرارات 7102مارس 
عليها عدد من حلقات برامج  CDحم تعداد اسطوانة مدمجة : لتطبيق مقياس القيمبالنسبة  -2

، (م ر الجديدة –الحياة اليوم  – باا الخير يا م ر  –برنامج مباشر م ر )ك  من 
اردًا من طال  الجامعة ( 62)بل ت  CDثم حم ححديد مجموعة لمشاهدة الحلقات علي 
ثم مشاهدة الطال   CDاوًب نب  مشاهدة بالعاشر من رمضان، وحم حطبيق المقياس 
عادة حطبيق  مرة اخرر وحم حساب    .T testللبرامج وا 
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 نتائج البحث  
 :النتائج المتعلقة بتحليل المحتوي: أواًل 

 :نتائج الشكل - أ
  لك  من القناحين عينة الدراسة( موعد عر  البرنامج)نحائج مح ير : (5)جدول رقم

 عرض موعد
 البرنامج

 قناة الحياة فضائية المصريةالقناة ال
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
  الخير

 مصر يا
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 ياإلجمال الجديدة

 1 1 1 41 41 1 الصباح فترة

02294
1 19111 

 المساء
 20 72 25 02 1 02 والسهرة
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 -- 012955 2كا
الداللة 
 -- 19111 المعنوية

 :نجد التالي لكل من القناتين (موعد عرض البرنامج)متغير  من الجدول السابق لنتائج
 كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند لقناة الفضائية الم رية بالنسبة ل

 موعد عر  برنامج، بينما (012955) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
 .حكرار( 41)بعدد ( ال باا احرة( )يا م ر خيرال  باا)
  موعد لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان ة ايحلقناة البالنسبة

 .اي المساء والسهرة عر  البرنامجين

  عند مسحوى  نناة الحياةو  القناة الفضائية الم ريةوكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين
 (.022944) 7ل ت نيمة كاحيث ب( 1912)معنوية 

  



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
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 لك  من القناحين عينة الدراسة( دورية البرنامج)نحائج مح ير : (2)جدول رقم

 دورية
 البرنامج

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
  الخير

 يا مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 20 72 25 012 41 02 يومي

-- -- 
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 -- -- 2كا
الداللة 
 -- -- المعنوية

 :لكل من القناتين نجد التالي( البرنامجدورية )من الجدول السابق لنتائج متغير 
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث

 .البرنامجين يومي كان دورية
  بالنسبة لقناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان دورية

 .البرنامجين يومي
  لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة حيث كان

 .دورية البرامج يومي للقناحين
 لك  من القناحين عينة الدراسة( ث الحلقةزمن ب)نحائج مح ير (: 3)جدول رقم

 الحلقة بث زمن
 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية

الداللة  2كا
 مباشر المعنوية

 مصر
 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 20 72 25 012 41 02 ساعة من أكثر

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي -- --
 -- -- 2كا

 -- -- الداللة المعنوية
 :نجد التالي( زمن بث الحلقة)من الجدول السابق لنتائج متغير 

  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث
 (.ساعة من اكثر)الحلقة  بث كان زمن

  بث تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان زمنبالنسبة لقناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة 
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 390 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 (.ساعة من اكثر)الحلقة 
 لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة حيث كان زمن 

 (.ساعة من اكثر)الحلقة  بث
 لك  من القناحين عينة الدراسة( عدد الفقرات)نحائج مح ير  :(4)جدول رقم
عدد 
 الفقرات

 قناة الحياة اة الفضائية المصريةالقن
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 الخير صباح
 الحياة اإلجمالي يا مصر

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 اإلجمالي

 
خمس 
 20 72 25 012 41 02 فقرات

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي -- --
 -- -- 2كا

الداللة 
 -- -- المعنوية

 :نجد التالي( عدد الفقرات)ائج متغير من الجدول السابق لنت
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث

 (.خمس اقرات)كان عدد الفقرات 
  بالنسبة لقناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان عدد

 (.خمس اقرات)الفقرات 
  لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة حيث كان عدد

 (.خمس اقرات)الفقرات 
 نحائج مح ير مونع الح وير لك  من القناحين عينة الدراسة :(1)جدول رقم

 موقع
 التصوير

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 الخير احصب
 الحياة اإلجمالي مصر.يا 

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 اإلجمالي

 
 2 7 2 02 02 7 داخلي

06297 19110 

 2 7 6 4 5 0 خارجي
 65 04 74 52 24 06 األثنين بين

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 6971 709005 2كا

 191912 19110 الداللة المعنوية



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
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 :نجد التالي( موقع التصوير)رات متغير من الجدول السابق لتكرا
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.709005) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  بالنسبة لقناة الحياة كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 6971) 7بل ت نيمة كاحيث ( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.06297) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
 نحائج مح ير ضيوه البرنامج لك  من القناحين عينة الدراسة :(6)جدول رقم

 البرنامج ضيوف
 لحياةقناة ا القناة الفضائية المصرية

 اإلجمالي
الداللة  2كا 

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
 الخير

 يا مصر 
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 66 02 75 52 21 02 خبير

24905 1910 

 2 7 0 2 7 0 مسئول 
 06 2 4 70 05 2 مواطن 

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 4965 21911 2كا

 19112 19110 الداللة المعنوية
 :نجد التالي( ضيوف البرنامج)من الجدول السابق لتكرارات متغير 

  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند
 (.21911) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 

 برنامجين عند مسحوى معنوية اما نناة الحياة اكان هناك اروق دالة تح ائيًا ايًضا بين ال
 (. 4965) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.24905) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
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 ة لك  من القناحين عينة الدراس( شك  مقدمة البرنامج)نحائج مح ير  :(7)دول رقمج
 مقدمة شكل

 البرنامج
 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية

الداللة  2كا
 مباشر المعنوية

 مصر
 الخير صباح

 الحياة اإلجمالي يا مصر
 اليوم

 مصر
 الجديدة

 اإلجمالي
 

 20 72 25 012 41 02 جرافيك

-- -- 
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 -- -- 2كا
الداللة 
 -- -- المعنوية

 :نجد التالي( شكل مقدمة البرنامج)متغير  نتائجمن الجدول السابق ل
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث

 (.جراايك)كان شك  مقدمة البرنامج 
  شك  بالنسبة لقناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان

 (.جراايك)مقدمة البرنامج 
   لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة حيث كان شك

 .للقناحين( جراايك)مقدمة البرنامج 
 نحائج مح ير جهة تنحاج البرنامج لك  من القناحين عينة الدراسة :(8)جدول رقم

 إنتاج جهة
 البرنامج

 قناة الحياة لمصريةالقناة الفضائية ا
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 اإلجمالي

 
 20 72 25 012 41 02 ذاتها القناة

-- -- 
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 -- -- 2كا
الداللة 
 -- -- المعنوية
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 :نجد التالي( جهة إنتاج البرنامج)ير متغ نتائجمن الجدول السابق ل
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث

 (.صاحها القناة)كان جهة تنحاج البرنامج لك  من البرنامجين 
 حاج بالنسبة لقناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين حيث كان جهة تن

 (.صاحها القناة)البرنامج لك  من البرنامجين 
  لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة حيث كان جهة

 (.صاحها القناة)تنحاج البرنامج لك  من القناحين 
 ةنحائج مح ير القوال  الفنية المسحخدمة لك  من القناحين عينة الدراس( : 9)جدول رقم

 الفنية القوالب
 المستخدمة

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 الخير صباح
 الحياة اإلجمالي مصر يا

 اليوم
 رمص

 اإلجمالي الجديدة
 62 02 72 27 64 02 مقابلة

079221 1912 

 1 1 1 02 02 1 تليفزيونية مجلة 
 05 2 07 21 72 6 إخبارية تقارير 

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 7905 04966 2كا

 1914 1912 الداللة المعنوية
 :نجد التالي( القوالب الفنية المستخدمة)من الجدول السابق لنتائج متغير 

  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند
 (.04966) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 

  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية
 (. 7905) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.07922) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
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 394 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 نحائج مح ير م در المادة الم ورة لك  من القناحين عينة الدراسة: (51)جدول رقم
 مصدر
 المادة

 المصورة

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 اإلجمالي

 
 القناة
 22 70 22 45 57 02 ذاتها

029657 1917 
 2 7 2 4 5 0 مبين غير

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 0941 05921 2كا

الداللة 
 192 1912 المعنوية

 :نجد التالي( مصدر المادة المصورة)من الجدول السابق لنتائج متغير 
 البرنامجين عند  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين

 (.0592) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 0941) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.029657) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)عنوية م
  حكرارات مح ير مسحويات الل ة لك  من القناحين عينة الدراسة: (55)جدول رقم

 اللغة مستويات

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية

الداللة  2كا
 مباشر المعنوية

 مصر

 صباح
 الخير
يا 
 مصر

 الحياة اإلجمالي
 اليوم

 مصر
 الجديدة

 اإلجمالي
 

 05 2 07 21 72 6 عامية

05921 1910 
 62 02 72 22 26 02 األثنين بين يجمع 

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 2922 75905 2كا

 1912 19114 الداللة المعنوية
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 :نجد التالي( مستويات اللغة)من الجدول السابق لنتائج متغير 
 ك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هنا

 (.75905) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  ( 1912)اما نناة الحياة كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 2922) 7حيث بل ت نيمة كا
 ناة الحياة عند مسحوى وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ون

 (.0592) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 

  نحائج مح ير المجا  الج رااي للقضية لك  من القناحين عينة الدراسة: (52)جدول رقم
 المجال
 الجغرافي
 للقضية

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  2كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
 الخير

 يا مصر
 الحياة لياإلجما

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 5 2 2 07 01 7 دولي

00921 1912 

 محلي 
 06 6 01 72 76 2 ريف

 محلي 
 0 0 1 1 1 1 حضر

 25 02 72 25 22 07 متعدد 
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 7941 77906 2كا
الداللة 
 1912 19110 المعنوية

 :نجد التالي( المجال الجغرافي للقضية)متغير  من الجدول السابق لنتائج
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.77906) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 7941) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.0092) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 396 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 :نتائج المضمون - ب
  حكرارات مح ير نيمة حماية البيئة من الحلوث لك  من القناحين عينة الدراسة: (53)جدول رقم

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية ية البيئة من التلوثقيمة حما
 مباشر اإلجمالي

 مصر
 صباح
 الخير

 يا مصر 
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 22 77 4 02 22 74 2 حماية الهواء من التلوث
 62 02 2 01 21 76 2 حماية الماء من التلوث
  حماية التربة من التلوث

 22 04 5 00 22 27 6 فات والمبيداتبالمخل
 20 72 4 06 65 60 2 حماية الغذاء من التلوث

 26 02 2 5 70 05 2 األوزون طبقة حماية
 20 72 5 02 25 20 2 المناخية الحماية من المتغيرات
 0 0 0 1 1 1 1 الحمضية الحماية من األمطار
 0 0 0 1 1 1 1 السمعي الحماية من التلوث

 0 0 1 0 1 1 1 البصري التلوث الماية من
 :نجد التالي( قيمة حماية البيئة من التلوث)من الجدول السابق لتكرارات متغير 

بعدد ( المناخية المح يرات)حكرار، ثم ك  من ( 20)بعدد ( ال صاء حلوث)اكبر نيمة لد
( 22)عدد ب( بالمخلفات الحربة حلوث)حكرار، و( 22)بعدد ( الهواء ملوثات)، ثم حكرار( 20)

حكرار، واخيًرا ( 26)بعدد ( األوزون طبقة حخلخ )حكرار، و( 62)بعدد ( المياه حلوث)حكرار، ثم 
 .حكرار( 0)بعدد ( الحمضية األمطار)و( الحلوث الب رر)و( الحلوث السمعي)ك  من 
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 397 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 سةدراحكرارات مح ير نيمة حماية البيئة من ابسحنزاه لك  من القناحين عينة ال(: 54)جدول رقم

 من البيئة حماية قيمة 
 االستنزاف

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
 مباشر اإلجمالي

 مصر
 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 0 0 0  1  1 الغابات حماية
 010 22 06 70 22 22 01 الماء حماية 
 52 27 06 05 22 65 2 التربة حماية 
 02 2 2 2 4 5 0 المعادن حماية 
 02 2 2 2 4 5 0 والفحم البترول حماية 
 62 04 5 00 72 72 2 والجفاف التصحر 
 04 2 2 6 07 01 7 الطاقة 
 1 1 1 1 1 1 1 البيولوجي التنوع 

 :نجد التالي( قيمة حماية البيئة من االستنزاف)من الجدول السابق لتكرارات متغير 
 حماية)حكرار، و( 010)بعدد ( حماية الماء من ابسحنزاه والحدهور)لد كانت اكبر نيمة 

حكرار، ( 62)بعدد ( والجفاه الح حر)حكرار، ثم ( 52)بعدد ( من ابسحنزاه والحدهور الحربة
 حماية)و( من ابسحنزاه والحدهور المعادن حماية)وحكرار، ( 04)بعدد ( الطانةحماية )اما 

حماية )لك  منهما، واخيًرا ك  من حكرار ( 02)بعدد ( زاه والحدهورمن ابسحن والفحم البحرو 
 .حكرار( 0)بعدد ( حماية الحنوع البيولوجي)و( ال ابات

 نحائج مح ير مسئولية مواجهة المشكالت البيئية لك  من القناحين عينة الدراسة: (51)جدول رقم
 مسئولية
 مواجهة

 المشكالت
 البيئية

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  7كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
  الخير

 مصريا
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 05 2 00 21 72 6 الفرد دور

07911 1912 

 21 00 04 22 62 5 المجتمع دور
 المؤسسات

 02 2 2 76 04 2 الرسمية
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 2901 75911 2كا
 1912 19114 المعنوية الداللة

 :نجد التالي( مسئولية مواجهة المشكالت البيئية)من الجدول السابق لنتائج متغير 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 398 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند
 (.75) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 

 ( 1912)ن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية اما نناة الحياة اكا
 (. 2901) 7حيث بل ت نيمة كا

  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى
 (.07911) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
 ك  من القناحين عينة الدراسةنحائج مح ير الحلو  المطروحة ل: (56)جدول رقم

 المطروحة الحلول

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية

الداللة  7كا
 مباشر المعنوية

 مصر

 صباح
 الخير
يا 
 مصر

 الحياة اإلجمالي
 اليوم

 مصر
 الجديدة

 اإلجمالي
 

 02 2 00 22 21 2 وسيطة حلول موجودة

05971 1910 
 66 02 72 27 21 07 بديلة حلول موجودة

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 2951 60911 2كا

 1912 19111 الداللة المعنوية
 :نجد التالي( الحلول المطروحة)من الجدول السابق لنتائج متغير 

  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند
 (.60911) 7يمة كاحيث بل ت ن( 1912)مسحوى معنوية 

  ( 1912)اما نناة الحياة اكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية
 (. 2951) 7حيث بل ت نيمة كا

  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى
 (.05971) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 

  



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
 

 399 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

طدرق المعالجدة المسدحخدمة ادي عدر  القضدية لكد  مدن القنداحين  نحائج مح ير: (57)رقمول جد
 عينة الدراسة

 المعالجة طرق
 في المستخدمة

 القضية عرض

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  7كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 2 2 6 07 01 7 األسباب عرض

05951 1910 

 2 7 0 1 1 1 موقف ألتخاذ دعوة
 20 05 22 42 51 02 ما سبق جميع

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 7952 24921 2كا

 1914 19111 الداللة المعنوية
 نجالالد( طالالرق المعالجالالة المسالالتخدمة فالالي عالالرض القضالالية)مالالن الجالالدول السالالابق لنتالالائج متغيالالر 

 :التالي
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.24921) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 7952) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
 ن هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى بينما كا

 (.05951) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 400 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 نحائج مح ير منطقية لك  من القناحين عينة الدراسة: (58)جدول رقم

 منطقية 

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية

الداللة  2كا
 مباشر المعنوية

 صرم

 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 21 04 20 42 51 02 والنتيجة السبب بين الربط

72921 19110 

 01 6 2 07 01 7 الثقة كسب
 0 1 0 1 1 1 ناجحة نماذج عرض

 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي
 7901 24921 2كا

 1914 19111 الداللة المعنوية

 :نجد التالي( منطقية)من الجدول السابق لنتائج متغير 
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.24921) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
 عنوية اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى م

 (. 7901) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.7292) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
 نحائج مح ير وجدانية لك  من القناحين عينة الدراسة: (59)جدول رقم

 وجدانية
 ناة الحياةق القناة الفضائية المصرية

الداللة  2كا
 مباشر المعنوية

 مصر
 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 اإلجمالي الجديدة

 67 02 72 22 22 07 التخويف

02951 1910 
 04 2 07 21 72 2 الترغيب
 20 72 25 012 41 02 اإلجمالي

 2921 22921 7كا
الداللة 
 1912 19111 المعنوية



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
 

 401 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 :نجد التالي( وجدانية)الجدول السابق لنتائج متغير من 
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.72921) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 7901) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.0295) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
  نحائج مح ير الحوازن اي عر  وجهات النظر لك  من القناحين عينة الدراسة: (21)جدول رقم

 في التوازن
 عرض
 وجهات
 النظر

 قناة الحياة القناة الفضائية المصرية
الداللة  7كا

 مباشر المعنوية
 مصر

 صباح
يا  الخير

 مصر
 الحياة اإلجمالي

 اليوم
 مصر

 الجديدة
 اإلجمالي

 
 نظر وجهة

 62 02 72 26 27 07 واحدة

019046 19110 
 من أكثر
 05 2 07 22 75 2 نظر وجهة

 20 72 25 012 41 02 إلجماليا
 29254 649516 7كا

 الداللة
 1912 19111 المعنوية

 :نجد التالي( عرض وجهات النظر)من الجدول السابق لنتائج متغير 
  بالنسبة للقناة الفضائية الم رية كان هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند

 (.6495) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)مسحوى معنوية 
  اما نناة الحياة لم يكن هناك اروق دالة تح ائيًا بين البرنامجين عند مسحوى معنوية

 (. 7901) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)
  وكان هناك اروق دالة تح ائيًا بين القناة الفضائية الم رية ونناة الحياة عند مسحوى

 (.019046) 7حيث بل ت نيمة كا( 1912)معنوية 
وحشير النحائج السابقة تلي ضعه معالجة القيم البيئية من خال  برامج القنوات الفضدائية 

 .عينة الححلي 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 402 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 النتائج المتعلقة بمقياس القيم البيئية: ثانياً 
 :نتيجة القيمة الرئيسية األولي - أ

ت لحسا  الفروق بين محوسطي الحطبيق القبلدي والبعددر لددرجا( ت)نحائج اخحبار  :(25)جدول
 .للقيمة األولي حماية البيئة من الحلوث الكلية ااراد مجموعة الدراسة للدرجة

 المتوسط المجموعة متغيرات المقياس
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة المعنوية عند 

 1011مستوى معنوية 

حماية البيئة من 
 التلوث

 201 21016 بعدي دالةغير  2066 205 5804 قبلي

 الرئيسية الثانية نتيجة القيمة - ب

لحسددا  الفددروق بددين محوسددطي الحطبيددق القبلددي والبعدددر لدددرجات ااددراد ( ت)نحددائج اخحبددار  :(22)جالالدول
 .للقيمة الثانية حماية البيئة من ابسحنزاه والحدهور الكلية مجموعة الدراسة للدرجة

 المتوسط المجموعة متغيرات المقياس
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

وية عند الداللة المعن
 1011مستوى معنوية 

حماية البيئة من 
 االستنزاف والتدهور

 203 25081 بعدي دالةغير  2075 205 5905 قبلي

وهو ما يشير تلي ان البدرامج الحدي نددمت ليسدت لهدا ااعليدة ادي تكسدا  القديم البيئيدة لددر 
 .ااراد عينة البحث

 

 توصياتال
مع الموضوعات المطروحة وبشك  مسحمر  ب ورة ححناس  ةحضمين القيم البيئيضرورة  -1

علي ندر اإلمكان، بدًب من حضمينها اي الموضوعات المرحبطة باألحداث الونحية بالبرامج 
 .الحوارية المخحلفة

ححقيددددق الحكامدددد  بددددين كدددد  مددددن بددددرامج اإلعددددالم اددددي الحليفزيددددون لحنميددددة القدددديم البيئيددددة لدددددر  -2
 .المشاهدين

عدددداد والحأهيددد  والحددددري  الجيدددد للقدددائمين بابح دددا  ادددي نيدددام كليدددات اإلعدددالم بددددورها ادددي اإل -3
 .المجا  البيئي



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
 

 403 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 .زيادة المساحة الزمنية المخ  ة اي البرامج بالحليفزيون لمعالجة نضايا البيئة -4
ابهحمام بعن ر الحفاع  مع الجماهير اي المضامين والبرامج المعنية بالموضوعات البيئيدة  -5

 .اي كااة وسائ  اإلعالم
 

 مقترحات
وبيان اثره اي حنمية القيم ( اسكربت)عداد برنامج تعالمي نائم علي اكرة الحوار اي  ورة ت -0

 .لدر الجمهور المشاهد
 .دراسة ححليلية لبع  البرامج األخرر اي الفضائيات للونوه لما ححضمن  من نيم بيئية -7
 

 مراجعال
 حه الم رية، ححلي  القيم البيئية المحضمنة اي بع  ال :(7106)اسامة حسن علي جعفر

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات
حنمية بع  القيم ابجحماعية لدر : ود عبد الوها  وعواطه محمود عيسياماني عبد المق 

، مجلة دراسة الطفولة، (دراسة حجريبية)عينة من اطفا  المدرسة اببحدائية 
 60، عدد 00 عين شمس، مجلدمعهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة 

 7115ديسمبر
 .0الحربية األخالنية للطف ، القاهرة، عالم الكح ، ط  (:7115)تيمان عبد اهلل شره
علم اجحماع اإلعالم، اإلسكندرية، دار الوااء لدنيا الطباعة (: 7110)جبارة عطية جبارة

 . 0والنشر، ط
وث ال حااة ابحجاهات الحديثة اي ححلي  المضمون، اي بح(: 7110)حسني محمد ن ر

 .722الم رية، القاهرة، دراسات اي اإلعالم العربي للنشر والحوزيع، ص 
ااعلية برنامج لحنمية بع  القيم األخالنية ألطفا  الشوارع، (: 7116)جنان مرزوق حسين

 رسالة دكحوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس
ة بين احجاهات مححور الكاريكاحير وبريد القراء خال  العالن(: 7114)داليا جما  محمد

األزمات، دراسة ححليلية لفحرة الحسعينات اي ال حااة الم رية، رسالة 
 .ماجسحير، غير منشوة، كلية الحربية جامعة عين شمس



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 404 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 .2مجحمع جديد، القاهرة، دار الشروق، ط(: 7111)زكي نجي  محمود
يون اي تمداد المراة الم رية بالمعلومات البيئية، كلية ، دور الحليفز (7112)سامية دسوني عيد

 .اإلعالم جامعة القاهرة
 .0اإلعالم البيئي، عمان، األردن، دار اسامة، ط(: 7100)سناء محمد الجبور

برنامج لحنمية القيم البيئية لدر حالميص الحعليم األساسي من (: 7117)سلور عبد الحليم محمد
 .لحربية، جامعة عين شمسخال  مناهج العلوم، كلية ا

حأثير المعالجة الرنمية لعنا ر الشك  المرئي لل حيفة : (7116)سمير محمد محمود احمد
علي انحباه وحصكر القراء ليخبار اي تطار نظرية حمثي  المعلومات، رسالة 

 .دكحوراه غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة
بحث وابسحخدامات اإلح ائية اي الدراسات مناهج ال(: 7114)شيماء صو الفقار زاي 

 .0اإلعالمية، القاهرة الدار الم رية اللبنانية، ط
حطوير منهج العلوم لحالميص ال ه األو  (: 7101) الا عبد المحسن محمد عبد العا 

اإلعدادر اي ضوء نظرية الصكاءات المحعددة واثره اي حنمية المفاهيم والقيم 
البيئية، رسالة دكحوراه غير منشورة، معهد الدراسات ومهارات احخاص القرارات 

 .والبحوث البيئية، جامعة عين شمس
سيكولوجية اإلح ا  واإلعالم ا ول  ومبادئ ، القاهرة، دار (: 7112)عبد الفحاا محمد دويدار

 .المعراة الجامعية
خيرة من حقويم منهج الل ة العربية اي ال فوه الثالثة األ(: 7112)عبد الواسع علي ناجي

الحعليم األساسي اي اليمن، رسالة ماجسحيرن غير منشورة، كلية الحربية، جامعة 
 .عين شمس

البيئة والمسئولية، نحو نموصج معراي واخالني جديد للخروج من (: 7111)عطيات ابو السعود
، الكويت، 27ازمة اإلنسان مع بيئح ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد 

 .ويتجامعة الك
 .2اإلعالم ونضايا الحنمية، القاهرة، عالم الكح ، ط(: 7106)علي عجوة 
جرائها وححليلها، دار النشر (: 7110)ارج الكام  بحوث اإلعالم والرار العام، ح ميمها وا 

 .للجاعات، القاهرة



 

 وآخرون عبد المسيح سمعان عبد المسيح
 

 405 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

، ، كلية اإلعالم"معالجة القضايا البيئية اي القنوات الفضائية العربية(: 7112)لبني الجابرر
 .جامعة القاهرة

ااعلية وحدة دراسية مقحرحة اي الحربية األخالنية لحنمية بع  (: 7116)مجدر رج  تسماعي 
القيم األجحماعية واألخرنية والعلمية لحالميص ال ه السادس اإلبحدائي، الجمعية 

 .، يوليو7ن العدد  2الم رية للحربية العلمية، مجلة الحربية العلمية، المجلد 
البحث العلمي اي الدراسات اإلعالمية، القاهرة، عالم الكح ، (: 7111)الحميد محمد عبد

 .0ط
اثر نمط ملكية ال حه الم رية علي اجندة القضايا الحي (: 7112)محمود من ور هيبة

حناولها، دراسة ححليلية، المؤحمر العلمي الحادر عشر، مسحقبلوسائ  اإلعالم 
 .7112م، جامعة القاهرة، العربية، المجلد الثاني، كلية اإلعال

اإلعالن السياسي اي ال حااة الم رية علي حصكر (: 7114)مروة محمود احمد بانوها 
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ABSTRACT 

This current study drives at identifying the concern size of 

some Egyptian Channels in the environment’s issues; identifying 

as well the effectiveness of some programs proposed by satellite 

channels for developing environmental values among the 

audience. Hence, the researchers have designed a content analysis 

form of some programs (form – content), designing as well a 

scale of environmental values and analyzing content of these 

programs: (Mubasher Misr – Sabah El-Khair Ya Misr – Al-Hayah 

El-Youm – Misr El-Gidida) in the time duration from January 

2016 to March 2016. Scale of environmental values have been 

also applied pre/post viewing of the study sample consisting of 

(46) individuals. The researchers use the descriptive and the 

quasi-experimental methods.  

The researchers have come to these results: poorness of the 

environmental values’ treatment in programs 9the analysis 

sample). There are no significant statistical differences between 

average scores of the study sample individuals on scale of 

environmental values pre/post viewing of the various programs.  

This denotes to the ineffectiveness of the program in 

developing environmental values among viewers.  

The researchers recommend the necessity of considering the 

environmental values introduced by the television programs 
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which would have a remarkable impact on development of the 

environmental behavior value.  

  

 

 


