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االلكترونية    مواقعالبعض  فى    لمعالجة االعالمية لقضايا البيئةا
  مسئولية البيئيةمؤسسات الصحفية وأثرها على تنمية اللل

 جمهوراللدى  
                  [41] 

 جيهان عطا ارسانيوس -(2)مراد حكيم بباوى -(4)محمود حسن اسماعيل
المركز القومى للبحوث التربوية ( 8 ، جامعة عين شمسالدراسات العليا للطفولة معهد( 0

 والتنمية
 

 صالمستخل
تناولت الدراسة موضوع المعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية فى بعض مواقع المؤسسات 

وهدفت الدراسة الى التعرف على  .الصحفية وأثرها على تنمية المسئولية البيئية لدى الجمهور
رها المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية وأث المعالجات اإلعالمية لقضايا البيئة فى بعض

ة المواقع االلكترونية التالية وشملت عينة الدراس. لدى الجمهور على تنمية المسئولية البيئية
وقد أعدت ( بوابة الوفد اإللكترونية –يموقع اليوم السابع اإللكترون –بوابة األهرام اإللكترونية)

وهى ية مع التحقق من صدقها وثباتها وصالحيتها للتطبيق، ات البحثمجموعة من األدو  الدارسة
اداة لتحليل المحتوى االعالمى المتعلق بالقضايا البيئية المقدمة بالمواقع اإللكترونية للمؤسسات 

، (بوابة الوفد اإللكترونية –موقع اليوم السابع اإللكترونى –بوابة األهرام اإللكترونية)الصحفية 
ستطالع آراء واهتمامات الجمهور فيما تقدمه المواقع اإللكترونية فيما يتعلق واستمارة استبيان إل

كما أعدت مقياس المسئولية البيئية لقياس أثر المعالجة اإلعالمية للقضايا  ،بالقضايا البيئية
البيئية ببعض المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية على تنمية المسئولية البيئة لدى الجمهور 

 عليه بالدراسات السابقة المتعلقةوقد تم تحديد محاور المقياس وفقًا لما تم اإلطالع  ،المتلقى
لكترونية للمؤسسات الصحفية موقع وتم تطبيق اداة تحليل المحتوى للمواقع اإل ،بموضوع الدراسة

وتم تطبيق اداة استمارة استطالع اراء الجمهور على عينة من جمهور المواقع  الدراسة،
قياس المسئولية تم تطبيق م ، كمامفردة 051نية المتواجد على شبكة االنترنت قوامها اإللكترو 

  .مفردة 011من الشباب المتواجد بشكل دائم على شبكة االنترنت قوامها  البيئية على عينة
واشارت نتائج تطبيق مقياس المسئولية البيئية الى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط 

راسة قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعدى، وقد أوصت الدراسة بأن درجات مجموعة الد
تولى المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية مزيد من اإلهتمام بالموضوعات البيئية والتنوع فى 
إستخدام القوالب المختلفة فى عرض القضايا البيئية وكذلك عرض كافة جوانب القضية البيئية 
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األثر الناجم عنها وطرح الحلول والحلول البديلة ودور الجمهور تجاه تلك من أسباب حدوثها و 
والمشاركة فى اتخاذ القرار القضايا وكيفية المشاركة فى حلها من خالل سلوك بيئى إيجابى أ

 . البيئى
 .المسؤلية البيئية، المؤسسات الصحفية، المواقع اإللكترونية، القضايا البيئية :ةدالالكلمات ال
 

 دمةمقال
والصحف  ة التكنولوجية، حيث ظهرت المواقعأصبح اإلعالم أكثر إنفتاحا بعد الثور 

تسعت دائرة القراء ومن مميزات استخدام شبكة  ،وأصبحت تتخطى الحدود الجغرافية اإللكترونية وا 
والقدرة  على  ،اإلنترنت فى مجال الصحافة سرعة اإلنتشار للصحف وايضا للمحتوى المقدم بها

ى حيث ُتمكن الجمهور من الوصول لها فى أى وقت وأ نشر المعلومات بصورة أسرعتحديث و 
ت .(8105 ي،ماجدة عبدالفتاح الهلباو )مكان  ساعًا لدائرة وشهدت المواقع اإللكترونية تطورًا وا 

الوصول للمواقع اإللكترونية المختلفة لهواتف الذكية التى تتيح للقارئ إنتشار ا المطلعين بها بعد
، فلم يعد (8108 ،السيد نجم)بكة اإلنترنت من خالل استخدام خدمة اإلنترنت المتاحه به عبر ش

لتشمل كافة  فقط وانما اتسعت دائرة المطلعين رواد المواقع اإللكترونية هم مستخدمى الكمبيوتر
فى و  كافة فئات المجتمع الفئات واالعمار المختلفة نظرًا إلنتشار استخدام تلك الهواتف بين

تلف األعمار، وقد أصبحت الصحافة الُمقدمة عبر شبكة اإلنترنت من خالل المواقع مخ
التى تمثل مؤسسات صحفية  لها جريدة ورقية أحد مجاالت  واإللكترونية سواء المواقع المستقلة أ

وتكمن أهمية المواقع اإللكترونية كإحدى مجاالت اإلعالم البيئى فى  ،اإلعالم البيئى الهامة
نما يمكن أن تحتوى الموضوعات على فيديوهات  كونها ال تعتمد فقط فى النشر على الكتابة وا 

يتم بث الحدث مباشرًة على موقع الصحيفة اإللكترونية اثناء حدوثة و تسجيالت صوتيه أو أ
فأصبحت تدمج بين مزايا الصحف المطبوعة وكذلك وسائل اإلعالم األخرى  ،بالصوت والصورة

كما  ،(8100 ،مراد بباوى) Multimediaمن خالل الوسائط المتعددة  كالتليفزيون والراديو
تسجيليه خاصة بحدث ما، فهى لديها كل ما للميديا من إمكانيات  ويُمِكنها عمل افالم وثائقية أ

الصحافة اإللكترونية جمعت خصائص وسائل اإلعالم  وأللصحف أيضا، فاإلعالم الرقمى  وما
ويهدف اإلعالم البيئى الى تنمية الوعى البيئى واكتساب  .(8101 ،أمل محمد خطاب) مجتمعه
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المعرفة والمهارات البيئية والسلوك االيجابى تجاه البيئة كذلك تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية 
كما تتعاظم أهمية اإلعالم البيئي ودوره في اإلنذار المبكر ورصد أي خلل بيئي  ،تجاه البيئة

ته وتكامل أجزائها اإلجتماعية والثقافية والطبيعية وقدرة الفرد على يحدث، وتعريف الفرد ببيئ
تعديل المعايير التي و وتنمية الوعي البيئي اإلجتماعي بهدف وضع أ ،تشخيص مشكالت بيئته

تعطي الفرد والجماعة إمكانية معرفة العوامل المخلة بالبيئة وأساليب وطرق مكافحتها، كما يعمل 
 وبالتالى يهدف األفراد بمسئولية تجاه البيئة، شعورو تجاه القضايا البيئية،  على تنمية الوعي العام

 يضاً أو  ،لتحسين نوعية الحياة دون اإلضرار بالموارد، ودون تعريض حياة األجيال القادمة للخطر
تنمية القدرات البيئية وحمايتها بما يتحقق معه تكييف وظيفي سليم إجتماعيًا وحيويًا للمواطنين 

عنه ترشيد السلوك البيئي في تعامل اإلنسان مع محيطه وتحضيره للمشاركة بمشروعات ينتج 
  .حماية البيئة والمحافظة على الموارد البيئية

 

 مشكلة الدراسة
قد اكدت الدراسات السابقة  ،الدراسة الدراسات السابقة فى موضوعمن خالل اإلطالع على 

لية البيئية وتغيير سلوك األفراد واتجاهاتهم وميولهم على أهمية اإلعالم البيئى فى تنمية المسئو 
قع اإللكترونية للمؤسسات بعض الموا هخالل دراسة استطالعية لما تقدم كما لوحظ من ،ايجابيا

 –موقع أخبار اليوم –هرام اإللكترونيةبوابة األ –يموقع اليوم السابع اإللكترون)ة المختلف الصحفية
 :تىاآل ،فيما يتعلق بالقضايا البيئية (بوابة الوفد -يومموقع المصرى ال –موقع الشروق

% 81قلة االهتمام بتناول القضايا البيئية حيث لم تتعدى نسبة الموضوعات البيئية نسبة ال
من % 01من محتوى المواقع مقارنة بالموضوعات السياسية التى تخطت فى بعض المواقع ال

بشكل غير منتظم والتركيز على بعض القضايا  يةكما لوحظ تناول القضايا البيئ محتوى الموقع
غفال لقضايا ُأخرى وبالتالى ظهرت الحاجة إلجراء دراسة  تحليلية لمحتوى  ،فى اوقات معينة وا 

المواقع اإللكترونية للوقوف على مدى تناول المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية للقضايا 
اول على تنمية المسئولية البيئية لدى الجمهور المتلقى وأثر هذا التن ،البيئية ونوعية هذا التناول

 :ضح مشكلة الدراسة والتى تحددت فى السؤال الرئيس التالىومن هنا تت
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ما واقع المعالجات اإلعالمية لقضايا البيئة فى بعض المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية 
 وأثرها على تنمية المسئولية البيئية لدى الجمهور؟

 :ثقت منه تساؤالت الدراسة التاليةنباوالذى 
 :الدراسة سئلةأ
بوابة )ما أهم قضايا البيئة التى تناولتها المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية الثالثة  .0

 ؟(بوابة الوفد اإللكترونية –ييوم السابع اإللكترونموقع ال –األهرام اإللكترونية
 قضايا البيئة؟ ال التحريرية المستخدمة فى تناولما األشك.8 .8
التى يعتمد عليها عند  قى منها الكاتب موضوعاته البيئيةما مصادر المعلومات التى يست .3

 تناول قضايا البيئة بالصحف اإللكترونية؟
 ما اللغة التى تقدم من خاللها قضايا البيئة؟ .0
 –نصوص فائقة –الرسوم التخطيطية -الصور –وفيدي)ما هى الوسائط التعبيرية المستخدمة  .5

 ؟(وغيرها ....االذاعة -لمات نشطةك
بوابة األهرام )ما أثر المعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية بالمواقع اإللكترونية الثالثة  .0

ة المسئولية فى تنمي( بوابة الوفد اإللكترونية –يوقع اليوم السابع اإللكترونم –اإللكترونية
 ؟ البيئية لدى الجمهور

 

 الدراسة أهمية
اإلهتمام الرسمى  والسيما في ضوء ،لدراسة أهمية كبيرة من الناحية الموضوعيةتكتسب هذه ا -0

التعليم الغير  وأسواء فى التعليم النظامى  مسئولية المواطنين تجاه البيئة في مصر بتنمية
نظامى والمتمثل فى وسائل اإلعالم المختلفة من بينها الصحف وكذلك المواقع اإللكترونية 

 .مستقلة وحزبية أ وسواء قومية أللمؤسسات الصحفية 
فى كون الصحافة عبر شبكة االنترنت أصبحت أحد أهم وسائل  هذه الدراسة أهمية تكمن -8

 .كثر واألسرع انتشاراً اإلعالم األ
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خصائص إستخدام شبكة اإلنترنت التى تتيح لألفراد الوصول للمواقع اإللكترونية فى أى  -3
لهواتف الذكية التى تتيح الوصول لتلك المواقع كما ساهم إنتشار ا ،وقت وأى مكان

 .لكترونية فى ازدياد تلك االهميةاإل
أحد الوسائل االعالمية التى تعمل على تشكيل وعى افراد  الصحافة عبر اإلنترنت أصبحت -0

 وفى تنمية اتجاهاتهم نح ،وايضا فيما يتعلق بقضايا البيئة ،المجتمع فى القضايا المختلفة
ى تنمية المسئولية البيئية وتوجيه سلوكهم وحثهم على المشاركة االيجابية وبالتال تلك القضايا

 . لديهم
متجاوزة الحدود الزمنية والمكانية ويمكن للفرد اإلطالع على  الصحافة عبر شبكة اإلنترنت -5

 طالما انه يمتلك إمكانية النفاذ عبر اإلنترنت ،ما تقدمه فى أى مكان فى العالم وفى أى وقت
 .تر والتليفونات المحمولة الذكيةمن خالل أجهزة الكمبيو 

الصحافة عبر اإلنترنت تمكن الجمهور من االختيار ما بين الصوت والصورة والنص  -0
 والمصادر المتعددة ،تحليالت وتقارير أ والموجود مع المحتوى الصحفى سواء كانت أخبار أ

التى نشرت  بل لديه كل القصصالقضية خبارية واحده فقط حول فالقارئ ليس أمامه قصة إ
وروابط لمواقع أخرى يمكنه أن يجد بها معلومات إضافية،  ،عن الموضوع نفسه فى السابق

 .ختيار من بينهاوبين يديه ايضا خدمات متعددة يمكنه اإل
 :يمكن أن يستفيد بهذه الدراسة

 ات الصحفية بما ينبغي البيئة بالمواقع اإللكترونية للمؤسس الصحفيين المتخصصين فى مجال
 .نظرا لما ستتركه من نتائج ،أن يقوموا به عند تناول الموضوعات البيئية

 فية المؤسسات الصحفية حيث يمكن أن تساهم الدراسة في توجيه نظر المؤسسات الصح
للوضع الحالى لقضايا البيئة التى تعالجها المواقع االلكترونية  والكتاب والصحفيين والمحررين

غفال جوانب اخرى مما قد يشجع  ،ات الصحفيةللمؤسس من حيث االهتمام ببعض الجوانب وا 
 .على القيام بدراسات ُأخرى حول اإلعالم البيئى بالمواقع اإٍللكترونية للمؤسسات الصحفية

 ياإلعالم ية  العاملين فى مجال البحث العلمقد تعين هذه الدراس. 
  من نتائج  هالمواقع اإٍللكترونية لما ستترك طلع علىكما انها ستعود بالفائدة على الجمهور الم

 .مجال البيئة بتلك المواقع ايجابية على اداء الصحفيين المتخصصين فى
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 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الى التعرف على واقع المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة فى بعض المواقع 

بوابة  –يموقع اليوم السابع االلكترون –لكترونيةبوابة األهرام اإل)اإللكترونية للمؤسسات الصحفية 
 (.الوفد اإللكترونية

وقياس أثر التناول اإلعالمى للقضايا البيئية بتلك المواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية 
 .على تنمية المسئولية البيئية لدى الجمهور

 

 حدود وعينة الدراسة
بوابة األهرام )مؤسسات الصحفية وهى تقتصر الدراسة على بعض المواقع اإللكترونية لل

  .(بوابة الوفد اإللكترونية –ونىموقع اليوم السابع اإللكتر  –اإللكترونية
 :معايير اختيار العينة

وقد تم إختيار هذه المواقع بناًء على دراسة إستطالعية أوضحت نتائجها أن هذه المواقع 
 :ختيارها وفقًا للمعايير التاليةإمن أكثر المواقع التى يتعرض لها الجمهور،  كما تم 

 وتهتم بالشأن العام، وهى صحيفة  ا تتبع مؤسسة األهرام،لكونه: بوابة األهرام اإللكترونية
 .وهى تمثل مؤسسة صحفية قومية قومية واسعة االنتشار

 وهى مؤسسة صحفية مستقلة  ،يتبع مؤسسة اليوم السابع: موقع اليوم السابع اإللكترونى . 
 تمثل  ،انتشارا ية الحزبية االكثرتتبع حزب الوفد من المواقع اإللكترون: د اإللكترونيةبوابة الوف

 .مؤسسة صحفية حزبية وهى جريدة الوفد
تم إجراء الدراسة وفقا للفترة الزمنية التى حددت وفقًا للمعايير العلمية واالحصائية بما يحقق 

تويات التى اشتملت عليها المواقع أهداف الدراسة حيث حددت الفترة الزمنية لتناول المح
 .8102/  0/ 0الى  8105/  0/ 0اإللكترونية موضع الدراسة وهى الفترة من 



 

 وآخرونمحمود حسن اسماعيل 
 

 337 8102 مارس، الثالث الجزء ،ربعونالحادي واألالمجلد 

 الدراسة   منهج
لدراسة المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة فى  ،(المنهج الوصفى التحليلي)تستخدم الدراسة 

لومات عن تناول المواقع تسعى هذه الدراسة لجمع المع يوبالتال. بعض المؤسسات الصحفية
حيث يرتبط مفهوم البحث الوصفي  ،اإللكترونية لبعض المؤسسات الصحفية للقضايا البيئية

بدراسة واقع األحداث والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها، وتفسيرها بغرض الوصول إلى 
 .هتطوير  واستكماله، أ وتحديثه، أ وإستنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقع، أ

ثر التناول على تنمية المسئولية البيئي لدى أكما استخدمت المنهج التجريبى، لقياس 
 اإلنسانية الظواهر دراسة على األساس في يقوم الذي المنهج" :هو التجريبي المنهج ،الجمهور

 في عليه هما ما على متغيرين بين العالقة دراسة وه آخر تعريفي وف. تغيير دون هي كما
 ".المتغيرات في التحكم دون الواقع

 تنفيذه كيفية في التجريبي البحث ينقسمنسانية العلوم اإل والمنهج التجريبى فى الدراسات أ
 من الباحث ُتمكن التي التجارب بأنها تعريفها يمكن والتي البعدية والتجارب القبلية التجارب إلى
 المجموعة هذه تعرض خالل من المدروسة الظاهرة أو التابع المتغير تقويم أو قياس أن تأكيد

 في البعدية التجارب باستخدام الباحث ويقوم التجريبي، المتغير لتأثير منها جزء أو التجريبية
 :حالتين

 متغيرين تأثير تحت واحدة مجموعة دراسة على القائم وهو الواحدة الوحدة منهج حالة في :أولا 
 .ضابطة مجموعة تخدامالس الحاجة ودون التتابع بأسلوب أكثر أو مستقلين

 استخدام على القائمة الحالة وهي المتكافئتين أو المتناظرتين الطريقتين منهج حالة :ثانياا 
 التجريبية المجموعة عرض خاللها من ويتم ضابطة، واألخرى تجريبية إحداهما مجموعتين
 .طةالضاب المجموعة عن تأثيره فصل ذلك في مراعاة السببية أو المستقلة للمتغيرات
ستخدام التجارب البعدية القائم على امن خالل  د استخدمت الباحثة األسلوب االولوق

ام أكثر بأسلوب التتابع دون الحاجة إلستخدو دراسة مجموعة واحدة تحت تأثير متغيرين مستقلين أ
 .مجموعة ضابطة
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 أدوات الدراسة
 .قائمة بالقضايا والمشكالت البيئية -0
، (استمارة أداة تحليل المضمون -ارة أداة تحليل الشكل الخارجىاستم)تمارة تحليل محتوى اس -8

 .تلبية ألهداف الدراسة تحليل المحتوىوقد قامت الدارسة بتصميم استمارة 
لقياس تأثير المعرفة المقدمة فى تلك القضايا على تنمية المسؤلية : المسئولية البيئية مقياس -3

مسئولية البيئية، وقد تم تحديد الهدف من البيئية لدى الجمهور من خالل إعداد مقياس ال
بعد اإلطالع على الدراسات  ،وقامت الباحثة بتحديد محاور مقياس المسئولية البيئية ،المقياس

المحاور التالية والتى صاغت السابقة التى تناولت  تنمية المسئولية البيئية أختارت الباحثة 
محور  -ئةالبي ومحور االتجاه نح -يئمحور الوعى البي)فردات المقياس عليها م ءاً بنا

 .(المشاركة واتخاذ القرار البيئى محور -يالسلوك البيئى االيجاب
 

 مف اهيم الدراسة
هي منشور الكتروني دوري يحتوي على االحداث الجارية سواء المرتبطة  :اإللكترونية المواقع

جهاز كومبيوتر  بموضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءتها من خاللو بموضوعات عامة ا
تكون مرتبطة بصحيفة ما حيانا أاإللكترونية  وغالبا ما تكون متاحة عبر شبكة االنترنت، والمواقع

نها المواقع التي يتم أب (8101 ي،بسنت عبد المحسن العقباو )البعض  بينما يعرفها ،مطبوعة
 ومثابة نسخ ااصدارها ونشرها على شبكة االنترنت سواء كانت هذه المواقع اإللكترونية ب

كجرائد  وأهم محتويات النسخ الورقية، موجز أل وألصحف ورقية مطبوعة  اصدارات الكترونية
عادية مطبوعة على الورق وتتضمن مزيجا من الرسائل  ومجالت الكترونية ليست لها اصدارات

 (.م8111 ،بخيت السيد)االخبارية والقصص والمقاالت والتعليقات والصور والخدمات المرجعية 
هى كل ما يطرح من الموضوعات، والمشكالت التى تحدث نتيجة اختالل  :القضايا البيئية

 . وتجنب حدوثها وتتطلب مساهمة الجماهير فى حلها توازن المنظومة البيئية
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 فيشكل المعرفة وتوزيع بإنتاج ساساأ تهتم الصحفية المؤسسة إن :المؤسسات الصحفية
 حاجات مجموعها في تشكل التي اإلجتماعية الحاجات لتلبية وذلك وثقافة، وأفكار، معلومات

 يجب ما وتحدد للفهم قنوات وهي البعض، بعضها الناس بين االتصالية القنوات األفراد، كما تقدم
 التي حداثباأل رسائلها مضمون يرتبط إذ العام المجال في ؟ تعملولمن تقديمه يفضل وما

 من مجموعة تحقيق على بالعمل الصحفية المؤسسة ي وتقومالداخلي والخارج العام الرأي يعيشها
 طريقها عن االفراد ويتصل والتوزيع واالعالن والتحرير الصحفي بالمضمون المرتبطة الوظائف
 خدمات صحفية أو اعالن أو مجلة وأ جريدة شكل في تبرز صحفية خدمة لتقديم ببعضهم
أحمد )والتقنيات المستخدمة  لالفراد نظمم ترتيب فيظل العامةو  الخاصة أهدافهم تحقق مختصة

 باستثناء أخرى مؤسسة أية عن      ً كثيرا   الصحفية المؤسسات وال تختلف ،(8112 ،زكريا أحمد
 ذات لها المجاورة والمهام الصحفية االعمال الداء التنظيمي هيكلها لىإ مضافة إدارات وجود

 .المهنة بهذه الخاصة الطبيعة
 

 النظريات المفسرة للدراسة
تتيح نظرية  تحليل اإلطار اإلعالمى للباحث قياس  :نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي :أولا 

المحتوى الضمني للرسائل اإلعـالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم وتقدم هذه النظرية تفسرًا 
منتظما لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفـكار واالتجاهات حيال القضايا البارزة وعـالقة ذلك 
باستجابات الجمهور المعرفية والوجدانية لتلك القضايا، حيث تفترض هذه النظرية أن األحداث ال 
نما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في إطار يحددها  تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين، وا 

غفال  وينظمها ويضفي عليها قدرًا من االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع وا 
تلك الفكرة المحورية التي تنتظم حولها األحداث الخاصة  وفاإلطار اإلعالمي ه . ىأخر  جوانب

القضية  وبقضية معينه واإلطار اإلعالمي لقضية ما يعني انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أ
وجعلها أكثر بروزًا في النص اإلعالمي واستخدام أسلوب وتحديد أسبابها وتقييم إبعادها وطرح 

 :ويحدد انتيمان أربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي هي. ترحة بشأنهاحلول مق



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 340 8102 مارس، الثالثالجزء  ،ربعونالحادي واألالمجلد 

 القضية بدقةو تحديد المشكلة أ. 
 تشخيص أسباب المشكلة. 
  خالقيةأحكام أوضع. 
 ويشير انتمان إلى إمكانية تناول األطر اإلعالمية وفق مستوي أساسي ،اقتراح سبل العالج. 

 .المعلومات واسترجاعها من الذاكرةملية تمثيل تحديد مرجعية تساعد في ع: المستوى األول
 .يتعلق بوصف السمات التي تمثل محور االهتمام في النص االعالمي: المستوى الثاني

 -:ويتضمن تحليل اإلطار اإلعالمي ثالثة مكونات أساسية هي
 للقصة اإلخبارية( الشكلي)تركيبي البناء ال. 
 الفكرة المحورية. 
 اإلطار : اأساسيين لألطر االعالمية هم نمطين التفريق بين تنتاجات الضمنية يجباالس

يركز على شرح القضايا المثارة من خالل طرح نماذج  المحدد المرتبط بوقائع ملموسة وهو
ى العكس عل واالطار العام وهو . انفجار مبنى –حادث اغتيال  :ملموسة ووقائع محددة مثل
مثل إرجاع األسباب . يتسم بالعمومية وجرد أالمثارة في سياق م من السابق يعالج القضايا

التغيرات الدولية وفيما  وأ ،بسبب التغيرات االجتماعية وأإلى األوضاع االقتصادية السائدة 
 .يتعلق بالقضايا البيئية يطرح االسباب المؤدية لحدوثها

لى وسائل وتفسر نظرية االعتماد فيما يتعلق باالعتماد ع :نظرية العتماد المتبادل: ثانياا 
من أجل الحصول على المعلومات  اإلعالم بشكل مباشر اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم

عن المصادر التي تساعد على توفير األخبار  ع ما، وُتعرف أيضًا بأّنها عبارةحول موضو 
  .حداث المحلية، والدولية اليوميةالتي تنقل األ والُمرتبطة بمجاٍل ُمعّين يهتمون بمتابعته، أ

إّن فكرة االعتماد على وسائل اإلعالم ارتبطت بقدرتها على تحقيق التأثير، واالنتشار 
الواسع في العديد من المجتمعات، مّما أّدى إلى جعلها ُمحّركًا أساسيًا، وعنصرًا مهمًا من 
العناصر التي تؤثر على آراء األفراد داخل المجتمع الواحد، لذلك ساهمت وسائل اإلعالم في 

ير سلوك األفراد، والنهوض بثقافتهم اإلعالمية، وخصوصًا مع التطّورات التكنولوجية المرتبطة تغي
ومواقع التواصل االجتماعي في نقل األخبار، وتوصيلها لألفراد في وقت  بدور شبكة اإلنترنت،
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قصير جدًا، مّما ساهم في تعزيز فكرة االعتماد على وسائل اإلعالم في العديد من المجاالت 
 .اإلخبارية

وقد اوضحت الباحثة ساندرا روكيتش، أّن وسائل اإلعالم ُتصّنف كمصدر قوٍة مؤثرة على 
حول مواضيع مختلفة، ووضع ديلفر األفراد، والتي تساهم بتزويدهم بمجموعة من المعلومات 

، والذي اعتمد على دراسة المكّونات (8113، محمود حسن اسماعيل) االعتمادنموذج لنظرّية 
ّن هذه المكونات تتكامل مع : ئيسّية لإلعالم، وهيالر  وسيلة اإلعالم، والمجتمع، والجمهور، وا 

بعضها البعض، ويحدث تأثيٌر إعالمٌي بينها، يؤّدي إلى ظهور مفهوم االعتماد؛ فالجمهور 
َيعتمدون على األخبار المتداولة في المجتمع الذي يعيشون فيه، والمجتمع َيعتمد على وسائل 

م في الحصول على هذه األخبار، مّما يؤّدي إلى انتشار االعتماد على وسائل اإلعالم اإلعال
وقد ساهمت وسائل اإلعالم في انتشار العديد من  .كعنصٍر مؤّثٍر على الجمهور والمجتمع

 ،التأثيرات المعرفية: المؤثرات على األفراد في مختلف المجتمعات، ومن أهّم أنواع هذه التأثيرات
عادة ترتيب األولويات تجاه القضايا حيث عمل ت على تشكيل االتجاه الفكري عند األفراد، وا 

اإلعالمية، والتي يهتّم األفراد بمتابعتها، وخصوصًا التي ترتبط باألخبار االجتماعّية التي تؤثر 
التي كما أّنها ساهمت في إثراء المعرفة الفردّية حول العديد من المواضيع، . فيهم تأثيرًا مباشراً 

نجحت وسائل اإلعالم في تسليط الضوء عليها، مّما أّدى إلى تطّور العديد من المفاهيم، 
الوسائل اإلعالمية التي تهتّم بالتعريف بالمدن المشهورة، والتي : واألفكار المستكشفة، مثل

التأثيرات . ساهمت في تعزيز دور السياحة بعد تعّرف الناس على طبيعة الحياة في هذه المدن
السلوكية هي مجموعة من التأثيرات التي ساهمت وسائل اإلعالم في تعزيزها، عن طريق تعزيز 
لغاء مجموعة أخرى منها، مّما يؤّدي إلى زيادة الوعي عند األفراد،  مجموعٍة من السلوكيات، وا 
 من خالل االعتماد على التنشيط المحفز لكل فرد، والذي تّتخذه كافة وسائل اإلعالم كأسلوب في

توجيه األفراد لشراء سلعة معينة، : زيادة تفاعل األفراد معها، ومن األمثلة على التأثيرات السلوكية
من خالل االعتماد على تكثيف الحمالت اإلعالنّية الخاّصة بها وتفسر النظرية كيفية االعتماد 

 .م بشكل ايجابى تجاه قضايا البيئةعلى وسائل االعالم فى توجيه سلوكه
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 البحثإجراءات  
وذلك لتحديد القضايا والمشكالت  ،(عالمية –إقليمية –محلية) :إعداد قائمة بالقضايا البيئية

 .البيئية الالزمة لتنمية المسؤلية البيئية لجمهور المتلقين للصحف االلكترونية
االستعانة ببعض المراجع والدراسات والبحوث وثيقة الصلة بالقضايا والمشكالت البيئية التي  - أ

لكترونيةتناو يجب  ٍ         لها فى مواقع الصحف اإل                      . 
 .لية على محكمين متخصصينتم عرض القائمة بصورتها االو  - ب
مها في ضوء ما أبداه السادة المحكمون، أصبحت القائمة في صورتها النهائية معدة إلستخدا - ج

 :في مجال الدراسة وهي كالتالي
 قائمة القضايا البيئية (:4)جدول 

 الفرعيةالمشكلة  المشكلة الرئيسية

 قضايا التلوث

 تلوث الهواء
 ...هتلوث شبكات الميا -يةتلوث المياة الجوف -تلوث مياة النيل والترع) تلوث الماء

 .(وغيرها
 .التلوث الضوضائي –تلوث الغذاء والتربة
 .التلوث االشعاعى
 .(اضيف بعد اراء المحكمين)التلوث البصرى 

 .وغيرها.....  (فات االلكترونيةالمخل –النفايات الخطرة)تلوث الناتج عن ال

قضايا متعلقة بالموارد 
 الطبيعية

 .(وغيرها......  التشجير –التنوع البيولوجى –المحميات الطبيعية)حماية الطبيعة 
انقراض  -ستهالك الجائر للموارد الطبيعيةمن خالل اال استنزاف الموارد الطبيعية

 .هنقص الميا -انقراض النباتات -التصحر –مساحة الرقعة الزراعية –الحيوانات
 .(مصادر الطاقة الغير متجددة -الطاقة المتجددة مصادر) تعلقة بالطاقةالمشكالت الم

 .األمطار الحامضية -االوزون -االحتباس الحراري التغيرات المناخية

بعد  اضيف( )ضعف الوعى) انتشار الجهل -تطوير العشوائيات -االزدياد السكانى المشكالت السكانية
 .(اضيف بعد اراء المحكمين)االختناقات المرورية  -(اراء المحكمين

 .(مخلفات مصانع–مخلفات زراعية –مخلفات منزلية)المخلفات الصلبة  مشكلة المخلفات
 .(المخلفات االلكترونية –مخلفات المستشفيات)المخلفات الخطرة 

 تمت)موضوعات أخرى 
اضافتها بعد العرض على 

 (المحكمين

ازمة مياة  –الجفاف والمجاعات -االعاصير –الزالزل –البراكين)كوارث واالزمات ال
 .وغيرها ....حماية البيئة  –( تلوث البحار)الساحلية   هالميا –( النيل
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    أن     بعــد  :           اللكترونيتتة         المواقتتع        قتدمتها     التتتي          البيئيتتة         القضتتايا       محتتتوى       تحليتتل         استتمار 
       البحــــث               والجابــــة تســــاؤالت   ،     ً دقيقــــاً         تحديــــدا       البحــــث   ا    شــــمله     التــــي          البيئيــــة                 الدارســــة القضــــايا      حــــددت

         التحليــل      موضــع         المقدمــة        المــادة                   وذلــك باختيــار عينــة  ،        المحتــوى       تحليــل      ســلوب أ        الدارســة          اســتخدمت
  .      ً وكيفياً       ً كمياً           وتحليلها          وتقسيمها

 مـاذا: سـؤالين عـن لالجابـة الفئـات وتسـتخدم ،وتحديـد فئـات التحليـل التحليـل استمارة تصميم
 :لىإ الدارسة االستمارة ؟ وقد قسمتقيل قيل؟ وكيف

 ةوليأ بيانات. 
 الموضوع فئات. 
 الشكل فئات. 
 المضمون فئات. 
 تضم هذه الفئة اسم الموقع االلكترونى موضوع التحليل وتاريخ اصداره :البيانات االولية  
 تضم الموضوعات البيئية التالية :فئات الموضوع: 
 :يوقسم الى موضوعات فرعية كالتال: التلوث -

تلوث شبكات  –تلوث المياة الجوفية –تلوث مياة النيل والترع) تلوث الماء –تلوث الهواء 
التلوث  –التلوث االشعاعى -التلوث الضوضائي -تلوث الغذاء والتربة -(وغيرها ...هالميا

موضوعات أخرى عن  ،(المخلفات االلكترونية –النفايات الخطرة )التلوث الناتج عن  ،البصرى
 .التلوث السابقةمدرجة بموضوعات  التلوث غير

حماية الطبيعة  :يوقسم الى موضوعات فرعية كالتال: قضايا متعلقة بالموارد الطبيعية -
 .(وغيرها....  التشجير –يالتنوع البيولوج –المحميات الطبيعية)

انقراض  -من خالل االستهالك الجائر للموارد الطبيعيةاستنزاف الموارد الطبيعية 
 .وغيرها... هنقص الميا -انقراض النباتات -التصحر –مساحة الرقعة الزراعية –الحيوانات

 .(مصادر الطاقة الغير متجددة  -مصادر الطاقة المتجددة): المشكالت المتعلقة بالطاقة -
 طبقة تخلخل -الحراري االحتباس: )يوقسمت الى مشكالت فرعية كالتال: التغيرات المناخية -

 .(الحامضية األمطار -االوزون
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 -العشوائيات -يالسكان االزدياد :يوقسمت الى مشكالت فرعية كالتال :المشكالت السكانية -
  .االختناقات المرورية –(ضعف الوعى)الجهل  انتشار

 مخلفات)الصلبة  المخلفات :يوقسمت الى موضوعات فرعية كالتال :مشكلة المخلفات -
 –المستشفيات مخلفات)رة الخط المخلفات(. مصانع مخلفات –زراعية مخلفات –منزلية

 (.االلكترونية المخلفات
 .افتها لم ترد فى القضايا السابقةمشكالت آخرى يمكن اض -

ويتم تصنيف هذه القضايا والموضوعات واالستدالل عليها فى ضوء ما تنشره الجريدة عنها 
 .فرعية ومن خالل عناوين رئيسية أ

 تضم هذه الفئة ما يلى :فئات الشكل: 
مشار اليها )قع المو : وتضم االهتمام بالعرض من حيث: لقضايا البيئيةاساليب عرض ا -

 .(داخليةالكتفاء بعرضها فى االقسام اإل  –بالصفحة الرئيسية
موضوعات  وألينكات مرفقة  -إذاعة –الفيديوهات –الصور)الوسائط المستخدمة فى العرض  -

 ...كلمات نشطة –(لينك يبرالها)الكلمات الفائقة  -رسومات –ليها متعلقة بالموضوعإمشار 
 .(وغيرها

–الصحفى الحوار –(الملفات)الصحفى  التحقيق –المقال –الخبر: )نمط المادة االعالمية -
 .(المواطن صحافة وأ الموقع لىإ رسالة–تقرير  –الكاريكاتير

 .(جمع بين العامية والفصحى –عامية –فصحى)اللغة  -
 وتضم هذه الفئة ما يلى :فئات المضمون: 
الموضوعات البيئية : عالمى :لىإويقصد بها مكان الحدث البيئى وقسم : يفات المكانيةالتصن -

: يمحل؛ الموضوعات البيئية على مستوى دول االقليم: يإقليم؛ على مستوى العالم
  .الموضوعات البيئية على مستوى الجمهورية

يا البيئية وقسم ويقصد بها عناصر مضمون ما نشرته الجرائد عن القضا: لمتضمنةاالبعاد ا -
نسب  –زاء المشكلةإدور المواطن  –الحلول –ثاراآل –سباباأل -ظهور المشكلة)الى 
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 –قوانين –خطة –مؤتمر –ندوة –اتفاقية –مؤتمرات وندوات –واحصائيات حول المشكلة
 .(مطالبة علماء بالحل –بالحل مطالبة مسئولين –دراسات

-وكاالت االنباء(لى إمعلومة وقسمت ما اعتمدت عليه فى نشر ال :مصادر المعلومات -
 .(المتخصصون –دراسات علمية –المسئولون -المراجع العلمية

من )قارئ  –متخصص يصحف –المراسل وأ يالصحف –يالمحرر العلم) كاتب الموضوع -
 .(اراء الجمهور –خالل صحافة مواطن

 :صدق وثبات الستمار 
استمارة + ل الشكل استمارة تحلي) محتوىختبار صدق إستمارة تحليل الوتم ا: صدق الستمار 
وقد افاد المحكمون بمناسبة اإلستمارة  ،بعرضها على السادة المحكمين والخبراء( تحليل المضمون

 . بعد تعديل بعض بنودها واضافة بعض البنود
تم التحقق من ثبات االستمارة من خالل تطبيق االستمارة على عينه من  :ثبات الستمار 

وتم تطبيقها على  ،قضايا البيئية التى تم عرضها بموقع اليوم السابع اإللكترونىالمحتوى لل
حصاء عدد التكرارات ،8105واالسبوع االول من شهر ماي لعرض التكرار واالهتمام بالفئات  ،وا 
ونمط العرض والتصنيفات المكانية واالبعاد المتضمنة ومصادر  والوسائط المستخدمة، واللغة

بيق االستمارة بعد اسبوعين على ثم اعادة تط ،ب الموضوع لقضية تلوث المياهالمعلومات وكات
 :نفس العينة مرة أخرى وكانت النتائج كالتالى

 :ج التطبيق فى الحالة االولىنتائ
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 استمارة تحليل محتوى من حيث الشكل: (2) جدول
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 ث المضموناستمارة تحليل محتوى من حي: (3) جدول

 
  085= يتضح أن مجموع فئات التحليل  3و 8من جدول رقم 
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 -:جراء التطبيق االولنتائج تطبيق االستمارة بعد مرور اسبوعين على ا
 استمارة تحليل محتوى من حيث الشكل :(1)جدول
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 من حيث المضمون استمارة تحليل محتوى :(5)جدول

 
 : ت االستمارة بتطبيق معادلة هولستىحساب ثبا
  082= يتضح أن مجموع فئات التحليل للتطبيق للمرة الثانية ( 5)و( 0)من جدول 

 وتم حساب ثبات االستمارة وفقا لمعادلة هولستى 
 8ن+  0ن/ ت 8= معامل الثبات 

 اتفق عليها الحاالت التيعدد=حيث ت 
 تكرار الفئات للمرة االولىعدد =  0ن
 تكرار الفئات للمرة الثانيةعدد =  8ن

  1،00( = 085+082( / )085)8وكانت نتيجة التحليل 
ية بما يعنى وهى نسبة اتفاق عال% 00ويتضح من المعادلة السابقة أن نسبة االتفاق بلغت 

 .ستخدامصالحية اإلستمارة لال
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 لقة بتحليل المحتوى االعالمىمتعأهم النتائج ال
 :ية بالمواقع الثالثة جائت كالتالنتائج تحليل المحتوى بالنسبة لقضية التغيرات المناخي

 استمارة تحليل محتوى من حيث الشكل: (6)جدول 
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 استمارة تحليل محتوى من حيث المضمون :(7) جدول
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 :نستنتج اآلتى( 2)و( 0)من الجداول 
أن موقع اليوم السابع يأتى فى الترتيب االول من حيث عدد ( 0)يتضح من الجدول -0

بوابة األهرام بعدد  هثم يلي ،موضوع 020 ول قضية التغيرات المناخية بمعدلالتكرارات لتنا
 .موضوع 000ابة الوفد بعدد تكرارت ثم بو  ،موضوع 052تكرارات 

فيما يتعلق باالهتمام بالعرض أن الموضوعات التى تم ( 0)ضح من نتائج بالجدول رقم يت-8
بوابة  :يسبتها فى المواقع الثالثة كالتالاإلشارة اليها فى الصفحة الرئيسية بالموقع جائت ن

في الصفحة  هليإلتغيرات المناخية تم االشارة من المحتوى المتعلق بقضية ا% 05االهرام 
من المحتوى المتعلق بقضية التغيرات المناخية تم اإلشارة اليه %  55،2لموقع الرئيسية با

 بوابة الوفد االلكترونية جائت النتائج بنسبةو  ،فى الصفحة الرئيسية بموقع اليوم السابع 
اإلشارة اليه فى الصفحة من المحتوى المتعلق بقضية التغيرات المناخية تم %  00،0
 .الرئيسية

أن النمط الغالب فى تناول قضية التغيرات المناخية بالمواقع الثالثة  يضاً أ( 0) ُيظهر الجدول-3
فى  الملف وندر استخدام  شكل المقال وجاء وأالنمط الخبرى يلية التقرير ثم التحقيق  وه
كذلك لم يستخدم نمط الحوار  ،وهى ضئيلة جدا% 1،00 ة االهرام االلكترونية فقط بنسبةبواب

 . قضية المتغيرات المناخية ى تناولالصحفى ف
حيث أن الوسائط االكثر  ،التنوع فى استخدام الوسائط المتعددة قلة( 0)يوضح الجدول -0

فى المواقع الثالثة يليها  %20% : 21خداما الكلمات النشطة حيث تترواح نسبتها مابين است
تعلقة التى يشار عات المو واستخدمت بنسبة أعلى فى بوابة االهرام ثم تلتها الموض الصورة

متعلقة بمحتوى الموضوع كما يتبين لنا من و ليها فى نهاية الموضوع وتكون منشورة من قبل إ
ملفات الصوت فى المواقع االلكترونية  ويضا االذاعة أأو  والجدول ندرة استخدام وسائط الفيدي

كترونية بالنسبة للغة المستخدمة غلب على المواقع اإلل( 2)ويوضح جدول رقم  ،الثالثة
وفيما  ،وندر إستخدام العامية بمفردها ،الثالثة إستخدام اسلوب الدمج بين الفصحى والعامية

عدم استخدام الدراسات العلمية وكذلك ( 2)يتعلق بمصادر المعلومات يتضح من الجدول 
 .المراجع العلمية كمصدر للمعلومة البيئية المتعلقة بقضية التغيرات المناخية
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 ئجمناقشة النتا
بوابة االهرام )النتائج المتعلقة بتحليل المحتوى اإلعالمى للمواقع اإللكترونية الثالثة  تأشار 
  :لى أنإ( بوابة الوفد اإللكترونية –يموقع اليوم السابع اإللكترون –اإللكترونية

ف الملو ثم يليهم التحقيق أ ،التقرير ثم يليه ،االسلوب الخبرى والنمط الغالب فى التناول ه -0
 .خية بالمواقع الثالثةولم يستخدم نمط الحوار الصحفى فى تناول قضية التغيرات المنا

 .....(الصور  –االذاعة  –والفيدي)االقالل من استخدام الوسائط المتعددة  -8
المعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية قد اتسمت فى المواقع اإللكترونية الثالثة بالتناول الخبرى -3

ليتم تناوله بحيث يتم عرض القضايا  الذى يفرض نفسه وى أن الحدث اآلنى هأ ،الموسمى
المثارة فى الوقت الراهن ويتم التركيز على عرض القضية البيئية وقت ظهور مشكلة متعلقة 

 .تناول القضايا البيئية بشكل عام ما غلب علىو وهذا االسلوب فى التناول ه ،بها
ا بصوره مكثفة خالل الثالث سنوات التى تخللتهم فترة قضية التغير المناخى تم تناوله -0

وبخاصة فى تلك الفترات التى يتم فيها اإلعداد للقمم  8102والى  8105التحليل منذ 
س وايضا فى يحيث عقد قمة المناخ ببار  8105المتعلقة بالتغيرات المناخية فى عامى 

لعالمى الذى نالته قضية التغيرات قد ازداد معدل التكرار والمساحة نظرًا لألهتمام ا  8102
فى شهر ديسمير  المزمع عقدها بباريس" كوكب واحد قمة"لقمة  يتم اإلعداد حيث ،المناخية

 .اء باالمم المتحدة ومشاركة مصريةوبحضور وتمثيل كافة الدول االعض
 020 يالحظ من عدد تكرارات لقضية التغيرات المناخية بموقع اليوم السابع جاء بمعدل

وبالنسبة  ،(ساعة 30كل )بمعدل نشر موضوع كل يوم ونصف ( يوم 231)رارا فى العامان تك
حيث بلغ معدل النشر ايضا ما يقارب موضوع كل يوم  052للتكرار فى بوابة االهرام بلغ 

تكرارًا  000اما بالنسبة لمعدل التكرارات بموقع الوفد فقد بلغ  ،ساعه تقريبا 30كل  وونصف ا
وبالتالى يتضح من النتائج المتعلقة بالتكرار أن موقع اليوم . أيام 5كل  عأى بمعدل موضو 

السابع كان معدل النشر فيه فى قضية التغيرات المناخية من حيث الفارق الزمنى بين 
 .االقل فى الفارق الزمنى والموضوعات ه
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الصفحة توضح نتائج التحليل ايضا فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية أن ظهورها فى 
وبنسبة  ،فى اليوم السابع%55،2فى بوابة الوفد وبنسبة % 00،00الرئيسية كان بنسبة

وتعد هذه النسبة مرتفعة نظرًأ ألهمية االحداث المتعلقة  ،فى بوابة األهرام االلكترونية 50،80%
لقضية بالتغيرات المناخية التى تم طرحها بالمواقع واالهتمام الشديد الذى أولته الدولة لتلك ا

 . 8102 ،8105وخاصة فى فترة التحليل حيث اإلعداد والمشاركة بقمتى المناخ 
لقياس أثر التناول للموضوعات على تنمية المسؤلية  :إعداد مقياس المسئولية البيئية
محور  محور اإلتجاهات البيئية، ،محور الوعى البيئى) :البيئية لدى الجمهور ويشمل على

 (.لمشاركة فى اتخاذ القرار البيئىى، محور االسلوك البيئى اإٍليجاب
 :صيغت تساؤالت المقياس كالتالى وقد

الجمهور بالقضايا والمشكالت البيئية وتم  يوع ويهدف إلى قياس مدى :يالوعى البيئ محور
سؤال تليه اربعة )ختيار من متعدد اعلى أسئلة  محور الوعى البيئىصياغة المفردات حيث شمل 

من القارئ اختيار أجابة واحدة تمثل العبارة الصحيحة، تتكون تساؤالت محور ، ويطلب (أجابات
وتم حساب  ،مفردة تمثل معلومات متعلقة بوعى االفراد تجاه القضايا البيئية( 81)الوعى من 

 .درجة( 01)مفردة ب( 81) ،اإلجابة الصحيحة لكل سؤال بدرجتين
 وتساب الجمهور االتجاهات االيجابية نحويهدف إلى قياس مدى اك :محور التجاهات البيئية

حيث تضمنت  لمتعلقة بمحور االتجاهات البيئيةوقامت الباحثة بإعداد وصياغة المواقف ا. البيئية
 .موقفًا لكل منها ثالث بدائل تتدرج فى مابين االيجابى والمحايد والسلبى( 81)

وكًا بيئيًا ايجابيًا، وتم ويهدف إلى قياس مدى اكتساب سل :محور السلوك البيئى اليجابى
وقام  صياغة تساؤالت المقياس بحيث يحدد السلوك البيئى الذى يتم إتخاذه فى كل موقف،

موقفًا لكل ( 05)حيث تضمن  يمحور السلوك البيئى اإليجاب الباحثون بإعداد وصياغة مواقف
 .يوالمحايد والسلب يمابين اإليجاب منها ثالث بدائل تتدرج فى

ى المشاركة فى اتخاذ ويهدف إلى قياس مد :تخاذ القراروا كة فى القضايا البيئيةمحور المشار 
موقفًا ( 05)المقياس حيث تضمن  وقامت الباحثة بإعداد وصياغة مواقف ،يإيجاب يقرار بيئ

تضمن التعليمات المتعلقة  ،لكل منها ثالث بدائل تتدرج ما بين اإليجابى والمحايد والسلبى
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ى القضايا البيئية واتخاذ المشاركة ف –لبيئى االيجابىالسلوك ا –ات  البيئيةاالتجاه)بالمحاور 
 .هما يدل على مستوى المسئولية لديأن يختار ما بين البدائل الثالثة ( القرار

راء السادة الخبراء آتم عرض المقياس على السادة المحكمين لتقويمة، فى ضوء  :صدق المقياس
 .طبيقتلمقياس فى صورته النهاية جاهزا للتم تعديل بعض البنود وأصبح ا
 .يين المتخصصين فى اإلعالم البيئىمن الصحف( 01)على  هولحساب ثبات المقياس تم تطبيق

 يوضح قيم الثبات والصدق لمقياس المسؤولية البيئية لدى الجمهور (:8)جدول

عدد بنود  المسئولية البيئية مكونات مقياس
 المقياس

النهاية العظمي 
 الصدق معامل قيم الثبات المقياس لدرجة

 %00 %02،0 01 1 الوعى البيئى محور
 %00،0 %0283 01 81 االتجاهات البيئيةمحور 

 %02،3 %02،0 31 05 السلوك البيئى االيجابى محور
 %00،0 02،3 31 05 محور المشاركة واتخاذ القرار البيئى

 %،02 %02 001 1 (ككل)مقياس المسئولية البيئية 
%( 02)أن قيمة ثبات مقياس المسئولية البيئية ككل بلغت ( 2)تضح من الجدول رقم ي

مما يدل على صدق المقياس  %(0280)بلغت  وهى قيمة ثبات عالية، ودرجة الصدق
 .وصالحيته لالستخدام

الباحثون من صدق  بعد أن تحقق :المسؤولية البيئية لدى الجمهورالصورة النهائية لمقياس 
بندًا، والنهاية العظمى ( 21)ياس أصبح المقياس فى صورته النهائية يتكون من وثبات المق
 .موضح في الجدول السابق ودرجة كما ه( 001) للمقياس

 ،يالبيئ يالوع)المسئولية البيئية تطبيق مقياس  :خطوات تطبيق مقياس المسئولية البيئية
 .(ى اتخاذ القرارركة فالمشا ،يااليجاب يالسلوك البيئ ،اإلتجاهات البيئية

المتواجد بشكل دائم على شبكة  على عينة من الشبابوقد تم تطبيق مقياس المسئولية 
ض البحث وتم تطبيق وتم عمل صفحة فيس بوك مخصصة لغر  ،مفردة 011االنترنت قوامها 

للقضايا البيئية المقدمة  يراسة، ثم تم عرض المحتوى االعالمعلى عينة الد يالمقياس القبل
 ،8102/ 01/ 0إلى  0/2/8102خالل الفترة الزمنية من  ،واقع الصحفية لمدة ثالثة أشهربالم
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  ً       ً         ئيا  تمهيدا  للحصول احصا ومعالجتها تم جمع البيانات وتحليلها ثم ،ثم تم تطبيق المقياس البعدى
 .على النتائج

 :نتائج تطبيق مقياس المسئولية البيئية
 في مقياس المسئولية البيئيةالمقارنة بين القبلي والبعدي  :(9)جدول

 
مما  1815ن جميع االبعاد ومجموعها الكلي كانت دالة عند أيتضح من الجدول السابق 

المتوسط )يدل علي انه توجد فروق دالة بين القياسيين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 
ثير المتغير المستقل مما يدل علي أن تأ 182وقد كان حجم االثر كبيرا النه اكبر من ( األعلي

كان ( المشاركة –السلوكيات –االتجاه –الوعي)علي المتغيرات التابعة ( البرنامج والمعالجة أ)
 :والرسم البياني التالي يوضح ذلك .تأثيرًا كبيراً 
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توسط درجات نتائج تطبيق مقياس المسئولية البيئية الى وجود فرق دال إحصائيًا بين مأشارت 
بما يدل على تنمية المسئولية  ،يمجموعة الدراسة قبل التطبيق وبعده لصالح التطبيق البعد

قع االلكترونية للمؤسسات المقدم بالموا يئية لدى الجمهور بعد إطالعهم على المحتوى البيئالبي
 .الصحفية

 

 توصيات البحث
 :توصيات اآلتيةيمكن تقديم ال فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

مزيد من االهتمام بالموضوعات البيئية ف االلكترونية للمؤسسات الصحفية الصح يان تول .0
والتنوع فى استخدام القوالب المختلفة فى عرض القضايا البيئية وكذلك االهتمام بعرض كافة 

ديلة طرح الحلول والحلول البو جوانب القضية البيئة من اسباب حدوثها واالثر الناجم عنها 
ودور الجمهور تجاه تلك القضايا وكيفية المشاركة فى حلها من خالل سلوك بيئى ايجابى 

 .يالمشاركة فى اتخاذ القرار البيئو ا
تدريب الصحفيين بالجوانب المختلفة للقضايا البيئية وايضا استخدام القوالب واالساليب  .8

 .ذب للقارئوبشكل جا                                               ً الصحفية المختلفة لعرض القضايا بطرق أكثر تأثيرا  
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 يالموقع االلكترونى يشرف عليه صحف وأثابت لقضايا البيئة بالبوابة  تخصيص قسم .3
 .متخصص فى القضايا البيئية للنشر بشكل منتظم

 

 مقترحات البحث
االلكترونية للمؤسسات الصحفية  وجيه القائمين على اصدار المواقعتقترح الدراسة ت

لعرض القضايا والمشكالت المجتمعية الخاصة بتخصيص مسئول فى مجال التربية البيئية 
 .يشرف عليها لجنة ثقافة البيئة بالمجلس االعلى للثقافة ،بالبيئة

 

 المراجع
ر دار الفجر للنش: القاهرة ،الممارسة الصحفية واألداء الصحفي: (8112)أحمد زكريا أحمد

 والتوزيع
دار المعرفة : اإلسكندرية، يةاإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترون: (8100)أشرف فهمي خوخة

 .الجامعية
 ،تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تطوير األداء الصحفي :(م 8101)أمل محمد خطاب

 دار العالم العربي: القاهرة
 0العربي للنشر والتوزيع ط :رةھالقا الصحافة واإلنترنت، :(م8111)السيد بخيت
الهيئة المصرية العامة  ،أفاق جديدة وة جديدة نحتقني ،النشر اإللكترونى :(8108)السيد نجم

 للكتاب
، 0ط ،تصميم واخراج الصحف والمجالت واإلعالنات اإللكترونية (:م 8118)انتصار موسى

 .مكتبة الذاكرة ،بغداد
 ،جدة ،رونية وبنيتها على شبكة اإلنترنتالصحافة اإللكت: (م8101)اوىبسنت عبد المحسن العقب

 مجلة خوارزم العلمية
فاعلية برنامج لتنمية التنور البيئي لدى معلمي العلوم بالمرحلة  :(8110)عبد المسيح سمعان

مكانية التنبؤ بسلوكهم البيئي، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة  االعدادية وا 
 8110ية، المجلد السابع، العدد الثانيالتربية العلم
علمي العلوم في مجال التربية البيئية وعالقته أداء م :(8110)المسيح عبد المسيح سمعان عبد

 األساسي، مجلة التربية العلمية بالوعي البيئي لدى تالميذهم بمرحلة التعليم
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دار التعليم  ،االسكندرية، 0ط ،االعالم الدولى وااللكترونى :(8105)ماجدة عبدالفتاح الهلباوى
 يالجامع
نات بالمملكة لدى طالبات كليات التربية للبالتنور البيئي  :(0002)افعيمحب محمود كامل الر 

 التربية المعاصرة، العربية السعودية
القاهرة، المركز القومي . التربية البيئية من أجل بيئة أفضل: (8110)محب محمود كامل الرافعي

 لبحوث التربوية والتنميةل
لدراسات العربية، بحوث وااإلنسان وقضايا البيئية، معهد ال :(0008)محمد عبد الفتاح القصاص

 القاهرة
الدار العالمية للنشر  ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير :(8113)محمود حسن إسماعيل
  .والتوزيع

هندسة المعرفة وانقرائية الصورة اإللكترونية إلثراء الثقافة الفنية فى  :(8100)مراد حكيم بباوى
 .مكتبة عالم الكتب ،0ط القاهرة، .التربية الفنية

المؤتمر العلمى : ات الطفولة بجامعة عين شمسعهد الدراسات العليا للطفولة، ومركز دراسم
 8110مارس 85 -80القاهرة، . ت المؤتمرالسنوى، الطفل والبيئة، توصيا

الخاص بمؤتمر ( 80)وثيقة جدول أعمال القرن  :المعنى بالبيئة والتنمية مؤتمر األمم المتحدة
 0008، 3البرازيل، جزء  وانير دى ج ريو. البيئة والتنمية

المشكالت البيئية القومية والعالمية ومساهمة االعالم واالتصال  :(0001)مصطفي كمال طلبه
 .القاهرة 01في مواجهتها، مجلة النيل، الهيئة العامة لالستعالمات العدد 

ب دار السحا: القاهرة ،شبكة اإلنترنت وخدمات المعلومات :(8100)بكر محمد الهوش أبو
 .للنشر والتوزيع
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ABSTRACT 

The study has included media presentation of environmental issues 

in some of the websites of the press institutions and their impact on the 

development of environmental responsibility in the public. The study 

seeks to recognize the media processors for environmental issues in some 

of the websites of the press institutions. The study includes a sample of 

the following websites (Al-Ahram online site- Alyoum alsabee online 

site- Alwafd online site). 

The researchers have prepared a set of research tools with 

verification of its validity, stability and validity of application; which is a 

tool to determine content information on environmental issues provided 

to the press institutions websites (Al-Ahram online site- Alyoum alsabee 

online site- Alwafd online site). As well as a questionnaire to solicit the 

views and concerns of the public in which the websites produce with 

regard to environmental issues. And also prepared a measure of 

environmental responsibility to measure the impact of the media 

treatment of environmental issues by some web sites of press institutions 

on developing responsibility of audience. It has been determined axes of 

the plugs according to what has been found with previous studies. And 

the application of management content analysis of the websites of the 
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press institutions in the seeking, And Administration application form 

polled the audience on sample of the online sites public on the internet 

itself Containing 450 individuals each, Has also been The application of 

a measure of environmental responsibility on sample of young people 

who are permanently on the internet Containing 100 individuals each. 

The results of application of the environmental liability measure 

indicate that there is a statistically significant difference between the 

average of the study group before and after the application for favor of 

the application of after. The study recommends that the websites of press 

institutions should give more importance for environmental issues; also 

use different templates in the view of environmental issues as well as 

view all aspects of the environmental issue of the reasons for their 

occurrence and the impact caused by it and the solutions and alternative 

solutions and the role of the public towards those issues and how to 

participate in the solution through the enviro-positive behavior or to 

participate in decision-making environmental 

Keywords: Environmental issues; the websites; the press institutions; 

Environmental responsibility. 


