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 تطوير بعض برامج العلوم والتكنولوجيا بالتليفزيون المصري
 وأثره على تنمية القيم البيئية لدى الشباب

               [91] 
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 القاهرةجامعة  ،اإلعالمكلية  (6 جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
  CNEالشركة المصرية للقنوات الفضائية ( 3

 

 المستخلص
استتدهدفت الدراستتة دنميتتة القتتيم البيئيتتة لتتدخ الشتتباب متتن ختتالل دلتتوير بعتت  بتترام  العلتتوم 

 .دنمية القيم البيئية لدخ الشبابوالدكنولوجيا بالدليفزيون المصري وأثره على 
وقتتد دتتم  استتدمارة دحليتتل المضتتمون: انتتات وهتتيوقتتد استتدخدم الباحتتث عتتدة أدوات لجمتت  البي

بتتترام  بالقنتتتاة ااولتتتى والقنتتتاة الثانيتتتة ختتتالل التتتدورة ( 2)حلقتتتة موزعتتتة علتتتى ( 62)دحليتتتل عتتتدد 
، حلقتتات متتن كتتل برنتتام ، لدلتتوير هتتذه البتترام ( 2)بواقتت  ( 6102ديستتمبر -ربستتبدم) اإلذاعيتتة

متن لتالب ولالبتات  مفتردة( 21)علتىباإلضافة إلى دصميم مقياس القيم البيئية وقد دتم دلبيقت  
متتتن  لالبتتتة( 61)والقتتتاهرة، و شتتتمسجتتتامعدي عتتتين  لالبتتتا متتتن( 61)مقستتتمة إلتتتى ، اتجامعتتتال

 .والقاهرة ودم الدلبيق قبلى وبعدي على نفس العينة سمشجامعدي عين 
 :وكانت أهم ندائ  الدراسة ما يلي

" بترام  العلتوم والدكنولوجيتا دوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب قبتل وبعتد مشتاهدة  -0
ممتتا يبتين دت ثير دلتتوير بترام  العلتوم والدكنولوجيتتا ، فتى القتيم البيئيتة لصتتالط الدلبيتق البعتدخ

 .دنمية القيم البيئية لدخ الشبابعلى 
ال دوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى القتيم البيئيتة بعتد مشتاهدة بترام   -6

ممتتا يبتتين أن االختتدالت فتتى مدسيتتر الجتتنس ال يتتاثر علتتى مستتدوخ القتتيم ، العلتتوم والدكنولوجيتتا
 .م  العلوم والدكنولوجيا الملورةالبيئية لدخ الشباب بعد مشاهدة برا

ال دهتتتدم بمشتتتاركة المشتتتاهدين فتتتى حلقادهتتتا، ممتتتا يفقتتتتدها  بتتترام  العلتتتوم والدكنولوجيتتتامعظتتتم  -3
 .م  المشاهد الذخ هو هدت الرسالة الدفاعل

علتتتتى العديتتتتد متتتتن القتتتتيم البيئيتتتتة االيجابيتتتتة المتتتتاثرة فتتتتي  العلتتتتوم والدكنولوجيتتتتا بتتتترام دحدتتتتوي  -2
 .المشاهدين، ولكنها دفدقد الدقديم في شكل جذاب
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 المقدمة
نحن نعيش بدايات القرن الحادي والعشرين وفى عصر وصت ب ن  عصر العلم 

مصادر المعلومات والدكنولوجيا وثورة المعلومات أصبحت وسائل اإلعالم مصدرًا مهمًا من 
ل مكان أمرًا شائعًا ال غني وموجهًا قويًا لسلوك كثير من أفراد الجمهور، وأصبط وجودها في ك

 .عن 
وخالل السنوات الماضية أثبدت العديد من الدراسات ازدياد عدد الساعات الدي يقضيها 

الجمهور وهذا ماشر قوي ومهم على زيادة دعر  ، الجمهور م  وسائل اإلعالم الجماهيري
 .لوسائل اإلعالم ود ثير هذه الوسائل عليهم 

وفى عالم اليوم ددزايد احدياجات المجدمعات إلى المعلومات وااخبار، ويزداد اسدهالك 
ااخبار والمعلومات على مسدوي العالم، مما يدل على رغبة المجدم  في الدنمية، والصعود 

 .اعل يعين المجدم  على دلوير نفس لدفإلى ركب الحضارة، حيث إن المشاركة العالمية وا
م بذلك خدمة و إن إسهام وسائل اإلعالم في دلبية احدياجات أفراد المجدم  يجعلها دق

اعية المنالة على الوج  هذا إذا قامت وسائل اإلعالم بالوظائت االجدم ..عامة للمجدم 
 .المللوب
صلة بالجوانب الدعليمية في المجاالت ذات ال –بوج  خاص  –دبرز أهمية الدليفزيون و 
من حيث ااهمية  –غير النظامية  –وي دي في مقدمة الوسائل الدعليمية والدربوية ، والدربوية

والفاعلية في دعم العملية الدعليمية والدربوية ودحقيق أهدافها على أوس  نلاق بشكل ممدد 
والمكمل للعملية إلى جانب دوره الخاص المدعم ، وشامل لمخدلت نوعيات وشرائط الجمهور

 .بوية في ماسسات الدعليم النظاميالدعليمية والدر 
ويندرج اإلعالم البيئي في إلار نوعيات اإلعالم المدخصص ذات الصلة المباشرة 

حظى باهدمام كبير م  دصاعد االهدمام بقضايا ت دوالدي بدأد، بالجوانب الدعليمية والدربوية
 .ة دور الدليفزيون في هذا المجالالذي يعكس أهمي ودعقد المشكالت البيئية اامر، البيئة
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 مشكلة الدراسة
دركز الخلل اإلعالمية السنوية إلدحاد االذاعة والدلفزيون علي ضرورة مراعاة البعد 
البيئي عند معالجة القضايا والمشكالت المجدمعية نظرًا لد ثيره علي جوانب الدنمية بشكل عام 

 .       مة بشكل خاصاوالدنمية المسدد
ادحاد اإلذاعة والدليفزيون، للعام )من خالل الدقارير ااحصائية  ينوقد دبين للباحث

دائ  البحوث والدراسات أن برام  العلوم والدكنولوجيا بالدلفزيون المصري الدي دهدم ون( 6102
بدناول القضايا والموضوعات البيئية ويعول عليها في اإلردقاء بالبيئة وحث الموالنين والشباب 
منهم علي وج  الخصوص علي دبنى دوجهات وقيم إيجابية دجاه البيئة، هذه البرام  قليلة جدًا 

م في أوقات غير مناسبة للسالبية العظمي من المشاهدين، ودقدم في قوالب وأشكال دقليدية ودقد
بقصور برام  العلوم والدكنولوجيا في الدلفزيون عن دنمية " :مشكل  الدراسة ددحدد ومن هنا

دلوير بع  " وعلي ذلك يدحدد موضوع الدراسة في " المهارات والقيم البيئية لدي الشباب
وم والدكنولوجيا في الدليفزيون من اجل اسدخدامها االسدخدام اامثل في دنمية برام  العل

 المهارات والقيم البيئية لدي جماهير المشاهدين وخاصة الشباب منهم
 "ودلبيق ذلك على القناة ااولى والثانية بالدليفزيون المصري

 :د في محورين أو بعدين أساسين هماوبالتالي فإن مجال الدراسة يتحد
أهمية الدليفزيون في نشر الثقافة البيئية والمساهمة في دنمية القيم البيئية ويدمثل فيما يمكن  -0

أن يقدم  الدليفزيون من إسهامات في نشر الوعي البيئي ودلويره ودوسي  قاعدة الثقافة 
البيئية في ضوء نظرية السرس الثقافي حيث دذهب هذه النظرية إلى القول ب ن مداومة 

لدي المشاهد اعدقادًا ب ن العالم  Cultivateدنمي  –لفدرات لويلة –  للدليفزيون الدعر 
الذي يراه على شاشة الدليفزيون، إن هو إال صورة ملابقة للعالم الواقعي الذي يحياه 

(Becker   ،p.402.) 
ودفدر  نظرية السرس الثقافي أن ااشخاص الذين يدعرضون لكميات ضخمة من 

يخدلفون في Heavy Viewers (ويشار إليهم عادة بكثيفي المشاهدة )الدليفزيونية البرام  
أولئك الذين يشاهدون أقل، ذلك أن كثيفي المشاهدة سيكون ) إدراكهم للواق  االجدماعي عن
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لديهم مقدرة أكبر على إدراك الواق  المعيشي بلريقة مدسقة م  الصور الذهنية الدي يعكسها 
 .الدليفزيون

(Singnorielli,N.,&Morgan, ,  p.9.) 
اردبال المضمون العلمي والثقافة البيئية في الدليفزيون بسياسة الدولة وخلل ادحاد اإلذاعة  -6

والدليفزيون من ناحية ومن ناحية أخرخ اردبال هذا المضمون بحاجات الجماهير ورغبادها 
 .مجال البيئة  يفي شدى نواحي العلم والمعرفة ف

قياس مدخ الدزام مواد وبرام  العلوم والدكنولوجيا بالسياسات والخلل  وذلك عن لريق
 .وااهدات الخاصة بالدنمية القومية الشاملة

لبقا لما ورد في الخلة الخمسية للدولة والخلل االعالمية الخاصة بادحاد االذاعة 
 .والدليفزيون الثانوية

 
 تساؤالت الدراسة

ما فاعلية دلوير بع  برام  العلوم  :التساؤل الرئيسي التاليويمكن بلورة هذه المشكلة في 
 والدكنولوجيا بالدليفزيون في ضوء نظرية السرس الثقافي لدنمية القيم البيئية لدخ الشباب ؟ 

ويدفرع من هذا الدساال مجموعة من الدسااالت الفرعية الدي دسعي الدراسة لإلجابة عنها 
 :لول علمية وعملية لهاووض  ح

 القيم البيئية الدي يجب أن ددناولها برام  العلوم والدكنولوجيا بالدليفزيون المصري؟ما  -0
ما مدي دناول القيم البيئية في برام  العلوم والدكنولوجيا بالدليفزيون من حيث الشكل  -6

 والمضمون ؟
 ما الدلوير المقدرح لبع   برام  العلوم والدكنولوجيا  ؟ -3
 ية القيم البيئية لدي الشباب ؟مدخ فاعلية هذا الدلوير في دنم -2
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 أهمية الدراسة
 :همية النظرية للدراسةاأل: أولا 
  برام  العلوم والدكنولوجيا ودخصيص مساحة مالئمة لها على الخريلة إبراز أهمية

 .البرامجية، ودوفير الدعم الالزم إلنداج هذه النوعية من البرام  بشكل وماثر
  الوقوت على حجم دعر  الشباب لبرام  العلوم والدكنولوجيا ومدخ اسدفاددهم منها في

الحصول على معلومات ومعارت ددعلق بعلوم البيئة وقضاياها، بما يفيد في الدعرت على 
 .الشباب في دكوين قيمهم دجاه البيئة ود ثير البرام  على فاعليةمدخ 

 :األهمية التطبيقية للدراسة: ثانياا 
  عادة دوظيت االسدفادة من ندائ  البحث في وض  خلة مدكاملة لدقديم برام  ملوره وا 

برام  العلوم والدكنولوجيا في خدمة نشر الثقافة والدربية البيئية باسدخدام المداخل 
 .واإلسدماالت المسدندة على نظريات اإلعالم الحديثة

  المصري في دلوير البرام  ويمكن ويمكن أن يسدفد من ندائ  هذا البحث الدليفزيون
لدحقيق الد ثير المللوب في مجال خدما البيئة وأيضًا وزراة البيئة في دوجي  الرسائل 
والحمالت االعالمية الاثرة وكذلك الشباب الذين هم الهدت والمحرك ااكثر ااكثر 

 .لعمليات البيئة الشاملة والمسددامة
 

 أهداف الدراسة
 :ت والقيم البيئية لدى الشباب من خالليستهدف البحث تنمية المهارا

دلوير أساليب المعالجة البرامجية الدليفزيونية لقضايا البيئة باسدخدام المداخل العلمية  .0
 .والدربوية

دكثيت االهدمام ببرام  العلوم والدكنولوجيا ودلويرها لدنمية القيم ، ولجمهور الشباب بوج   .6
 .خاص

 .البرامجى لدنمية القيم البيئية لدخ الشباباإلسهام في وض  أسس جديدة للدلوير  .3
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 مف اهيم الدراسة
كل نشال إنساني ياثر في البيئة من خالل وسائل اإلعالم ": مفهوم اإلعالم البيئي-9

المخدلفة لكي ُيوَّعي الجمهور ويمده بكافة المعلومات والحقائق واآلراء عن القضايا البيئية 
 ( .62وست علي محمد الدلي  ، صتيعقوب ي ")وأسبابها وأبعادها وحلولها

هو اإلعالم الذخ يدخصص فى عر  ودناول وشرح القضايا  :التعريف اإلجرائي
والموضوعات المدعلقة بالبيئة، ويعمل على دوضيط المفاهيم البيئية، من خالل إحالة الشباب 

ودحليل ويعمل على عر  .. المدلقي والمسدهدت بكافة الحقائق، والمعلومات الموضوعية
.. وايجاد الحلول للمشكالت البيئية بواسلة الخبراء والمدخصيين ومدابعة الدنفيذ م  المسئولين

بما يسهم في جذب اندباه الشباب واقداعهم بدرشيد السلوكيات البيئية، والمشاركة الفعالة فى 
 ".دنمية البيئة والحفاظ عليها

هي البرام  الدي دادي ( بالدليفزيون)برام  العلوم والدكنولوجيا : برامج العلوم والتكنولوجيا .9
وظائت اإلعالم العلمي المدمثلة في نقل المعلومات أو المعرفة العلمية إلى الجماهير 

عبر الدليفزيون كوسيلة  Act of Communicationالعريضة عن لريق العمل االدصالي 
 .إعالم جماهيرية 

ولوجيا بدقديم مجموع المعارت اإلنسانية والخبرات في فروع ودعني برام  العلوم والدكن
الحياة والكون المخدلفة، مدمثلة في ثقافة علمية مبسلة سواء ما دعلق منها بالعلوم اللبيعية أو 
اإلنسانية ، ودهدم بالدعريت بدلبيقات العلوم الحديثة والدكنولوجيا في مخدلت مجاالت الحياة، 

. نها المشاهدون على الدلور والدقدم العلمي والدكنولوجي في العالم ودعد النافذة الدي يلل م
 ت(00، صالح مدكور ، صتقليني السوزان )

هي البرام  الدى دهدم بدقديم مجموع المعارت اإلنسانية والخبرات في فروع : التعريف اإلجرائي
ها بالعلوم اللبيعية الحياة والكون المخدلفة ، مدمثلة في ثقافة علمية مبسلة سواء ما دعلق من

أو اإلنسانية، ودهدم بدعريت الشباب  بدلبيقات العلوم الحديثة والدكنولوجيا في مخدلت 
 .هامجاالت الحياة،  ودحثهم على اكدساب ودبني مهارات وقيم للدعامل م  البيئة وحل مشكالد
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في ئية الدي دصبط هي محصل  مجموعة من االدجاهات البي: مفهوم القيم البيئية -2
، يكدسبها الفرد خالل دفاعل  االجدماعي م  اآلخرين ودعمل كموجهات إلار نسقى معين

 ( 0992 :عماد الدين الوسيمي )لسلوك  ودحدد اسديعاب  إزاء البيئة الدي يعيش فيها
هي مجموع  من المعدقدات أو القواعد أو االحكام الدى دنبثق من جماع  ": لتعريف اإلجرائيا

داثر في دكوين .. ويكدسبها الشباب  من خالل دفاعلهم م  المجدم   والبيئة الدى يعيشون فيها
وأسلوب دناولها للقضايا والموضوعات المدعلقة  واالجدماعيةودد ثر بالبيئة الثقافية شخصيد ، 

وهى المعايير الدى دوج  سلوك الشباب .. في دقويم الممارسات اإلنسانيةدسدخدم .. بالبيئة
 ".ودحدد اسدجابادهم نحو البيئة 

 
 االطار النظري للدراسة

 :دمثل المنللق النظري لهذه الدراسة في نظرية واحدة هي
د ثير لويل ودعد نظرية السرس من بين النظريات الدى ددرس ال :نظرية الغرس الثقافي -

أو هو   Cultivationوالسرس بهذا المعني يكدسب لاب  اإلنماء  ،لوسائل اإلعالم اامد
مرادت ل  من واق  الفرضية القائمة على أن مداومة الدعر  للدليفزيون ولفدرات لويلة دنمي 

Cultivate  لدي المشاهد اعدقادًا ب ن العالم الذخ يراه على شاشة الدليفزيون ما هو اال صورة
 (.22-22،صت صت 0991أبريل :حسن عماد مكاوي .)لم الواقعي الذخ يحياهملابقة للعا

اخ ان نظرية السرس الثقافي دفدر  ان المشاهدة الكثيفة للدليفزيون دادي الى ادراك 
 Richard) . الواق  االجدماعي باللريقة الدى ددناسب م  الصورة الدى يقدمها الدليفزيون

campbell & (etal) 2003) P524) 

ويعد جورج جيرنر هو ماسس نظرية السرس الثقافي ، عندما بدا جيرنر دراسد  الخاصة 
على داثير وسائل  االمبريقيبالماشرات الثقافية ، والدى كان يهدت منها الى ايجاد الدليل 

 (.16،ص0992:أماني عمر الحسيني).االعالم المخدلفة فى البيئة الثقافية 
الرئيسي الذي يشير إلى أن اافراد الذين يدعرضون ودقوم نظرية السرس على الفر  

االجدماعي،  أكثر إدراكًا لدبني معدقدات عن الواق   يكونوا لمشاهدة الدليفزيون بدرجة كثيفة 
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ودقوم نظرية . الدليفزيون واافكار الدي يقدمها  بحيث يدلابق الواق  م  الصور الذهنية والنماذج
 : و  الفرعية هيالسرس على مجموعة من الفر 

بسبب أن  المشاهدة  يدعر  اافراد كثيفي المشاهدة للدلفاز للد ثر بدرجة أكبر من قليلي. 0 
  .شخصية أخرخ المشاهدة يدعرضون على مصادر مدنوعة مثل الدليفزيون ومصادر  قليلي

نديجة    هو غيره من وسائل االدصال ااخرخ، وأن السرس الذي يحدث يخدلت الدلفاز عن. 6 
  .قبل الجمهور الدعر  واالسدخدام غير االندقائي من

بشكل  الرمزية عن المجدم   يقدم الدليفزيون عالمًا مدماثاًل من الرسائل الموحدة والصور. 3 
  .موحد أو مدشاب  عن الواق  الحقيقي

 بداًل من لدقديم حقائق  ودسعى عند اعدقاد المشاهدين ب ن الدراما واقعية يزيد حدوث السرس. 2 
الخيال و النماذج المفسرة لعملية السرس 

 
 الدراسات السابقة

عن برامج التوعية البيئية فى التليفزيون " 2222نهلة مظفر، " دراسة (9)
 .المصرى والسورى

اسدهدفت الدراسة الدعرت على حجم اهدمام الدليفزيون المصرخ والسورخ بنشر الوعى 
والكشت عن وجود أو عدم وجود خلة إعالمية إسدراديجية إلعداد البرام  والثقافة البيئية 

البيئية بين الدولدين، كذلك الوقوت على أهم القضايا والمشكالت البيئية الملروحة فى 
 .برام  الدوعية البيئية

وقد اسدخدمت الباحثة أسلوب دحليل محدوخ البرام  البيئية فى الدليفزيون المصرخ 
 .والسورخ

 :ت أهم ندائ  الدراسةوكان
أن البرام  البيئية فى الدليفزيون المصرخ دخصصت بالقضايا البيئية فى حين أن برام   –

بالبيئة، كما أن البرام  البيئية فى الدولدين ال دنفذ حسب   الدليفزيون السورخ شب  مخدص
 .الخلل السنوية اإلعالمية
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اقناع الموالنين بدسيير أفكارهم دسعى البرام  البيئية فى الدولدين إلى النجاح فى  –
 .وسلوكيادهم نحو البيئة

 .ال يزال دنفيذ البرام  البيئية داخل ااسدوديو أخ مازالت أسيرة النمل الدقليدخ للبرام  –
اسدخدام اللسة العامية فى البرام  فى الدليفزيون المصرخ لدصل إلى شرائط المجدم   –

 .اللسة الفصحى م  ميل عام إلى الدبسيلالواسعة، أما الدليفزيون السورخ والدمسك ب
عن فعالية الدور اإلعالمى للمؤسسات ": 2222يعقوب الدالى، "دراسة (2)

 .البيئية فى تنمية الوعى البيئى لدى الشباب
اسدهدفت الدراسة الوقوت على مدخ د ثير الملبوعات والبرام  البيئية الدى دصدرها 

كومية باإلضافة إلى الجمعيات ااهلية على الوعى الماسسات والهيئات الحكومية، وغير الح
وقد اسدخدم الباحث دحليل مضمون بع  البرام  والنشرات والكديبات .البيئى لدخ الشباب

الدى دصدرها الماسسات والهيئات البيئية باإلمارات ومدخ االسدفادة منها فى نشر الوعى 
ن والقائمين باالدصال ب قسام البيئى، كما يدضمن هذا البحث الدعرت على دور العاملي

الدوعية واإلعالم البيئى بالماسسات والهيئات البيئية باإلمارات لدوعية الجماهير لمعرفة 
وعيهم بالمشكالت والقضايا البيئية فى مجال الوعى البيئى والمحافظة على الموارد 

مفردة دم دقسيمها ( 311)وقد دم اخديار عينة البحث بلريقة عشوائية لبقية قوامها .اللبيعية
 .إلى مجموعدين ااولى دجريبية والثانية ضابلة

 :وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة
 .لم دركز الملبوعات على قضية بعينها ولكن دنوعت القضايا والمشكالت –
 .ددنى مسدوخ الوعى البيئى لدخ الشباب قبل دلبيق البرنام  –
 .وسائل اإلعالم دجاه نشر الوعى البيئىضعت الدعاون بين الماسسات البيئية بالدولة م   –
دور التليفزيون  في إمداد "حول "2222: سامية دسوقي عبد اهلل:"دراسة(3)

 .دراسة   في إطار نظرية فجوة المعرفة" المرأة المصرية بالمعلومات البيئية
ي ودهدت الدراسة إلى الدعرت على دور الدليفزيون في إمداد المرأة في المنالق ذات المسدو  –

بالفضاء والمشكالت  االجدماعي واالقدصادي المردف  والمنخف  بالمعلومات المدعلقة
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البيئية ودراسة المدسيرات الدى دقوم على اكدشافها لهذه المعلومات ومسدوي االهدمام 
 .والمدسيرات الديموجرافية في اإللار النظري لفجوة المعرفة 

ل لدي السيدات يليها الرسائل النوعية وخلصت إلى أن القالب الدرامي هو أفضل ااشكا –
 .عند دقديم المعلومات عن القضايا والمشكالت البيئية 

وان انخفا  عدد البرام  البيئية وعرضها في أوقات غير ثابدة كان السبب وراء عدم  –
 .دذكر الكثيرات للمعلومات والموضوعات الدى شاهدنها 

ئة ووزارة اإلعالم لدكوين شبكة معلومات ودوصي الباحثة بضرورة الدنسيق بين وزارة البي –
 .لدوفير البيانات والمعلومات الحديثة لإلعالميين

 :Laura Baverman, Michael Davis (2222) ":"دراسة (4)
دقييم ادجاهات وقيم للبة جامعة ميامي، ومواقفهم نحو البيئة اللبيعية، والدعرت  فقد اسدهدفت

على العالقة بين القيم البيئية الدي يحملونها ومسدوخ دقديرهم لبيئة أماكن إقامدهم خارج 
 .الجامعة

 :ندائجهاوكانت اهم 
الحضرية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ادجاهات الللبة الذين يقلنون المنالق  –

وأقرانهم في المنالق الريفية،حيث دبين أن ادجاهات للبة ااريات نحو البيئة، ومسدوخ 
 .الوعي بحمايدها من ااخلار أكثر ايجابية من الللبة في المنالق الحضرية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين للبة الدراسات السربية وأقرانهم في الدخصصات  –
 .  ايجابية ادجاهادهم البيئية، ونض  وعيهم البيئيااخرخ، حيث أوضحت الندائ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ادجاهات المبحوثين دعزخ إلى النوع  –
 .،أو الدخصص ااكاديمي، أو لبيعة مهنة ااب(إناث -ذكور)االجدماعي

ة وجود أثر دال إحصائيًا لمدسير الخلفية البيئية للللبة،حيث أوضحت الندائ  ايجابي –
 . ادجاهادهم البيئية
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فقد هدفت إلى الدعرت على مدخ  ""Emily E. McMillan(2003)": دراسة(2)
. وأخالقهم البيئية   Dalhousie  د ثير دراسة المواد والمقررات البيئية في قيم للبة جامعة

دوصلت الدراسة بعد دحليل البيانات المسدخلصة من االسدبيان الذي أعده الباحث، ومن 
سلسلة اللقاءات الدي أجراها م  الللبة، والمالحظة العلمية المنظمة السدجابات الللبة 

 :ديآلإلى عدد من الندائ  أبرزها ا وسلوكهم في القاعات الدراسية
 في الللبة في الفصول الدمهيدية والمدوسلة" ديلهوس"البيئية لجامعة دساعد الدراسات  –

 .اكدساب قيم وأخالقيات البيئة
دركزت اسدجابات الللبة خالل المقابلة ااولى في الفصل ااول، على مشاكل دلوث الهواء  –

درجة وعيهم بخلورة هذه المشاكل  ازدياد والمياه ،حيث أشارت النسب العالية منهم إلى
ودنامي شعورهم بالمساولية ااخالقية نحو المساهمة  يئية الدي دواج  المجدم  المعاصر،الب

 . في الدقليل منها
ودركزت اسدجابات المبحوثين لدخ مقابلدهم للمرة الثانية في الفصل الثاني  على اسدنزات  –

ت الصلة دائرة االهدمام بالمشاكل البيئية ذا كما ادسعت الموارد البيئية ودرجة خلوردها،
 .بالدلوث، كالدلوث اإلشعاعي

مقارنة  ودركيزهم على قضاياها البيئية راية المبحوثين من الللبة نحو كوكب اار  –
دشير إلى دلور مسدوخ قيم  بالراية ودرجة الدركيز على القضايا ذات اللاب  اإلنساني

 .االهدمام بالمشكالت الدي دواج  بيئة اار  لديهم
 

 للدراسة  اإلجراءات المنهجية
  دندمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية   :نوع الدراسة والمنهج واألدوات المستخدمة

 . لكونها من انسب أنواع الدراسات مالئمة للبيعة موضوع الدراسة
 .شب  الدجريبي  المنه  الوصفي ، ومنه  :المنهج المستخدم

  

mailto:emily@synkronet.com
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 : ألدوات التي استخدمها الباحث هيا
 –سواعد مصري  : " برامج القناة األولىدم دصميم إسدمارة دحليل المضمون لدحليل  -0

 ".الكوكب االخضر   -هاي دك: " وبرامج القناة الثانية" كونكت 
 :وشملت فئات التحليل 

مدة  -دورية إذاعة البرنام   -دوقيت االذاعة  -البيانات ااساسية للبرام  )  :فئات الشكل - أ
مشاركة المشاهدين فى البرنام   -القائم باالدصال  -القوالب الفنية المسدخدمة  -الحلقة 

 ( مواق  الدصوير -
 -مداخل االقناع المسدخدمة  -المواد الفيلمية والماثرات المرئية ) :فئات المضمون  - ب

القبم البيئية الدى دناولدها برام  العلوم  -االسدماالت المنلقية  -االسدماالت العالفية 
 (. والدكنولوجيا 

بعر  اسدمارات الدحليل على مجموعة من المحكمين وتم اجراء اختبارات الصدق 
اختبار وكذلك . واجراء بع  الدعديالت في ضوء المالحظات الدي أوصى بها المحكمون

لقياس معامل الثبات، وفقد بلغ معامل الثبات في هذه " هولسداخ"سدخدام معادلة اب: الثبات
 .، وهي قيمة مردفعة ددل على صالحية المقياس إلى حد كبير% 9012الدراسة نسبة 

كوكب سواعد مصرية في القناة ااولي، وبرنام  ال. دم اخديار برنام  : تطوير البرامج -6
الجراء الدراسة الدلبيقية عليهما، حيث أنهما من البرام  الدى  ااخضر في القناة الثانية

ودم إضافة بع  . 6102دضمندها منظومة الدلوير بالدليفزيون اعدبارا من يناير 
 ( 6102ديسمبر  –سبدمبر ) دورة  الدعديالت المقدرحة والدلويرات علي البرنامجين خالل

 :من حيث الشكل -كان أهمها 
ليصبط بشكل جذاب ومدضمنًا بع  اللقلات والجرافيك الذي يوحي : دسيير ددر البرنام  -

 .بمضمون البرنام  
بهدت جعلها أكثر .. سدخدام الجرافيك والموسيقي واللقلات الدسجيلية اب: دلوير الفواصل -

دمرار لمشاهدة دشويقًا للمشاهد حدي ال ينصرت عن المدابعة وجذب إندباه  إلي اإلس
 .الفقرات الدالية
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 : يث المضمونومن ح
اإلهدمام بدبسيل المحدوي العلمي الذي يعر  بالبرنام ، والدوجي  للضيوت من الخبراء  -

والباحثين بضرورة عر  اافكار العلمية بلريقة واضحة وسلسة وشرح المصللحات 
 . العلمية ودوضيحها للمشاهدين

باإلضافة إلي زيادة كمية المشاهد الدسجيلية  المصورة من موق  المشروع أو الحدث  -
اإلسدعان  ب فالم وثائقي  دخدم موضوع الحلقة من مكدبات الجهات العلمية والبحثية المعينة 

 .بذات الموضوع 
 . دقليل زمن الفقرات حدي ال دصيب المشاهد بالملل  -
علاء الفرص  اكبر عد - د من الخبراء دعدد الفقرات لدشمل جوانب الموضوع المخدلفة وا 

 .لشرح كافة النواحي
حديد الهدت دم بناء مقياس القيم البيئية بلريقة منهجية بدءا من د :مقياس القيم البيئية -3

محورا  06، ووصوال الى صياغة المقياس فى صورد  النهائية والدى دضمنت من المقياس
 .فقرة 23أو بعدا دشمل 

 :ودم دقنين المقياس بدعيين الصدق والثبات
  المفردات الدى  ادفاق المحكمين دم االبقاء علىوفى ضوء ( صدق المحكمين ) الصدق

ودم حذت محور دعم السالم العالمى حيث ( ف كثر% 21)حصلت على نسبة إدفاق 
 .من عدد المحكمين %( 21)حصل على نسبة إدفاق أقل من 

  يقاس باإلدساق الداخلي الصدق البنائى والذىInternal Consistency  الخدبار مدخ
**( 11211)، **( 11232)دراوحت معامالت اإلردبال بين حيث دماسك مفرداد  

 (.1110)وجميعها دالة عند مسدوخ داللة 
  ثبات المقياسTest reliability :  دم حساب معادلة ألفا كرونباخAlpha- 

Cronbach's  بين  ة في كل المحاور، ودراوحت مامعامالت الثبات مردفعوقد جاءت
 .، وجميعها دالة  11930معامل ثبات االمقياس الكلي ، وبذلك يكون  11136و  11921
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 تطبيق المقياس: 
  و الكوكب ااخضر " 0ق"سواعد مصرية : )حلقات من كٍل من برنامجى 2دم إخديار عدد

ودم دحميلها علي قناه خاصة (  6102ديسمبر  –سبدمبر) خالل الدورة اإلذاعية "( 6ق"
 . PHD TESTباسم   YouTubeعلي الت 

  الموضوع من قبل الباحث على الللبة ودوضيط المقياس والسر  من  وكيفية دم عر  
ودم ذلك خالل ااسبوع الثانى من شهر ". الدلبيق القبلي"االجابة على ااسئلة 

 .، ب حد قاعات االلالع بدار الكدب المصرية6102ديسمبر
 ى الت شرح الباحث لللبة البرام  الدي سوت يعرضها عليهم وأن  سوت يضعها عل

youtube  وهي مجموعة من الحلقات. 
  يوم أخ بعد مدابعدهم للحلقات على  02دم الد كيد على الللبة بعقد لقاء ثانى بعد

 .االندرنت
  خالل ااسبوع ااول من شهر " الدلبيق البعدي"قام الباحث دلبيق مقياس القيم البيئية

 .بنفس مكان الدلبيق القبلى، على نفس المجموعة بعد مشاهددهم الحلقات، و 6102يناير 
 

 مجاالت الدراسة
 :المجال البشري - أ

 01ذكور و 01) لالبا من جامعة القاهرة  61دكونت عينة الدراسة من  :المجموعة األولى
 .(إناث 

ذكور  01) لالبا من جامعة عين شمس 61دكونت عينة الدراسة من  :المجموعة الثانية
 .(إناث  01و
دم اخديار عينة عشوائية من لالب و لالبات جامعة القاهرة  :المجال الجغرافي - ب

 .وجامعة عين شمس
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حدى دم دلبيق الجزء الميداني للبحث خالل الدورة االذاعية  :المجال الزمانى  - ت
 ".6102ديسمبر -سبدمبر"
 

 والتعليق عليها نتائج الدراسة
 :عن " من حيث الشكل والمحتوى"كشفت نتائج تحليل المضمون : أول

 دوزي  برام  العلوم والدكنولوجيا وفقًا لدوقيت االذاعة: (9)جدول رقم
 فئات التحليل

 القناه
الفترة 

 الصباحيه
فترة الضحي 
 في الظهيرة

فترة المساء 
 إجمالي والسهرة

القناة 
 الولي

سواعد 
 مصري 

 2  2  عدد
 %62  % 62  نسب 

 2 2   عدد كونكت
 %62 %62   نسب 

 06 2 2  عدد جمل 
 %21 %62 %62  نسب 

القناة 
 الثانية

الكوكب 
 االخضر

 2   2 عدد
 %62   %62 نسب 

 2 2   عدد هاي دك
 %62 %62   نسب 

 06 2  2 عدد جمل 
 %21 %62  %62 نسب 

 62 06 2 2 عدد الجمالي
 %011 %21 %62 %62 نسب 

لظهيرة وفدرة بالدساوي بين فدرة الضحي واومن  يدضط أن القناة االولي دوزعت برامجها 
بينما دوزعت برام  القناة الثانية بالدساوي بين الفدرة الصباحي  وفدرة المساء المساء والسهرة 

 .والسهرة
االكثر  العات راي المشاهدين حول الفدراتوبمقارنة هذة الندائ  بندائ  بحوث واسدل
لندائ  بحث أنمال مشاهدة الدليفزيون  لبقاً  اليمشاهدة للدلفزيون والدي جاءت علي النحو الد

 :6100بقنواد  اارضية والفضائية، سبدمبر
 2612  (م01ت  1)الفدرة المسائية الثانية% 
 2211  (م الليل 0ت  01)فدرة السهرة ااولى% 
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  6319   (م 1ت  2)الفدرة المسائية ااولى% 
  0210   (ص 01ت  1)الفدرة الصباحية% 
  0616  (م ت فما بعدها0)لثانية فدرة السهرة ا% 
  912   (ظ0ت  01)فدرة الضحى والظهيرة  % 

( هاي دك ) والقناة الثانية ( كونكت ) نجد أن برنامجًا واحدًا في كل من القناة االولي 
وبالدالي فإن إمكانية  يقدمان في الفدرة المساء والسهرة وهي من الفدرات كثيف  المشاهدة،

وفقًا )الوصول إلي المشاهدين في دوقيدات مناسبة لدحقيق الد ثير المللوب نجاحهما أقوخ في 
 (.لنظرية الفرس الثقافى

 دوزي  برام  العلوم والدكنولوجيا دبعًا السدخدام االسدماالت العالفية والمنلقية :(2)جدول رقم
 فئات التحليل                 

 القناه
جملة الستمالت 

 العاطفية
الستمالت  جملة

 إجمالي المنطقية

 32 09 09 عدد القناة الولي
 % 011 % 21 % 21 نسب 

 22 32 61 عدد القناة الثانية
 % 011 2312 3212 نسب 

 93 22 39 عدد الجمالى
 % 011 % 2210 % 2019 نسب 

داخل برام  %63.6االسدماالت العالفية إلي اقصي مدي  سدخداماردف  معدل اوقد 
سدخدامات ا  في الوقت الذي دساوت في ،لالسدماالت العالفية%  36.4القناة الثانية مقابل 

لكل منهما داخل برام  القناة ااولي وهو ما ياكد %  21االسدماالت العالفية والمنلقية 
من اللبيعي زيادة والعلمية و لبيعة القناة الثانية بإعدبارها قناة ثقافية دهدم بعر  المواد الثقافية 

وكذلك . ن بالجوانب العلمية والدكنولوجيةسدخدام االسدماالت المنلقية القناع المشاهدياحجم 
 .رية الدي دخدم المجدم  والبيئةإقناعهم بدبني االفكار والسلوكيات العص

 :والثانيةوجيا بالقناتين األولي ستخدام الستمالت العاطفية في برامج العلوم والتكنولا –أ
بين االسدماالت العالفية %  71.8دعوات الدحضر والدمدين في المردبة ااولي" جاءت 

الدخويت من ااثار " يليها .. المسدخدمة ببرام  العلوم والدكنولوجيا في القنادين ااولي والثانية 
 % .25.6" السلبية 
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دحليلية عينة الدراسة ال، بين %2.6سدخدام البعد الديني في الدرديب ااخير اوقد جاء 
 :كما يوضط البيان الدالي

 دوزي  برام  العلوم والدكنولوجيا دبعًا السدخدام االسدماالت العالفية: (3)جدول رقم
 فئة التحليل

 ةالقنا
التخويف 
من اآلثار 

 السلبية
استخدام 
 البعد الدينى

دعوات 
 التحضر

 التمدينو 
 إجمالي

القناة 
 الولي

سواعد 
 مصري 

 00 2  2 عدد
 % 011 2212  2212 %نسب  

 2 2 0 0 عدد كونكت
 % 011 1211 0612 0612 %نسب  

 09 06 0 2 عدد جمل 
 % 011 2310 213 3012 %نسب  

القناة 
 الثانية

الكوكب 
 االخضر

 01 2  2 عدد
 % 011 2111  2111 %نسب  

 01 01   عدد هاي دك
 % 011 011   %نسب  

 61 02  2 عدد جمل 
 % 011 2111  6111 %نسب  

 39 62 0 01 عدد الجمالي
 % 011 1012 612 6212 %نسب  

دعوات الدحضر والدمدين " ويدضط أيضًا أن القناة الثانية كانت ااعلي في إسدخدام 
الدخويت من ااثار السلبية " بينما زاد إسدخدام . بالقناة ااولي  63.1مقابل   %2111بنسبة 

 .بين برام  القناة الثانية %  6111نخف  إلي ابين برام  القناة ااولي و %  31.6بنسبة " 
" كونكت " مرة واحدة في برنام  " إسدخدام البعد الديني " في الوقت الذي ظهر فية 

ري الذي ياثر ومما ال شك في  أن لبيعة الشعب المص .الديني رغم أهمية البعد. وليبالقناة اا
وأن إسدخدام قيم ومبادئ الدين كإسدماالت عالفية فى مثل هذه البرام   .في  البعد الديني

قناعهم بدبني القيم والسلوكيات الب يئية المفيدة سيكون ل  أثر بالغ في الد ثير علي المشاهدين وا 
 .للمجدم  واافراد
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 :ستخدام الستمالت المنطقية في برامج العلوم والتكنولوجيا بالقناتين األولي والثانيةا –ب 
نسبة دبين من ندائ  الدراسة الدحليلية أن االسدماالت المنلقية المسدخدمة جاءت مردبة ب

 :ورودها في البرام  كما يلي
 %.38.9عر  ندائ  البحوث والدراسات   -%. 46.3االسدشهاد وبنماذج واقعية  -
 %.1.8عر  ودوضيط قوانين البيئة   -%  0311عر  االرقام واالحصائيات  -

 دوزي  برام  العلوم والدكنولوجيا دبعًا السدخدام االسدماالت العالفية :(4)جدول رقم

 فئات التحليل              
 القناه

عرض 
الرقام 

 والحصائيات
الستشهاد 
بنماذج 
 واقعية

عرض 
نتائج 

البحوث 
 والدراسات

وتوضيح .ع
قوانين 
حماية 
 البيئة

 إجمالي

 القناة
 الولي

 سواعد
 مصري 

 06  2 2 0 عدد
 011  2011 2111 213 %نسب  

% 

 كونكت
 1  0 2 0 عدد
 011  0213 1012 0213 %نسب  

% 

 جمل 
 09  2 00 6 عدد
 011  3012 2119 0213 %نسب  

% 

 القناة
 الثانية

الكوكب 
 الخضر

 02 0 2 2 6 عدد
 011 116 2612 3211 0213 %نسب  

% 
هاي 
 تك

 60  9 9 3 عدد
 011  2612 2612 0212 %نسب  

% 

 جمله
 32 0 02 02 2 عدد
 011 619 2612 2111 0213 %نسب  

% 

 الجمالي
 22 0 60 62 1 عدد
 011 012 3219 2213 0311 %نسب  

% 
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بين برام  القناة %  2119في الدرديب ااول " واقعية االسدشهاد بنماذج " وقد ورد 
االسدخدام ااعلي " كونكت " وحاز برنام  .. بين برام  القناة الثانية %  21ااولي مقابل 

 % . 21يلية برنام  سواعد مصرية % 1112بين برام  القناة ااولي 
بين برام  %  2612في الدرديب الثاني " عر  ندائ  البحوث والدراسات " كما جاء 

" في الوقت الذي دساوت فية نسبة . بين برام  القناة ااولي % 3012القناة الثانية مقابل 
 .ثانيةفي كل من القناة ااولي وال%  0213" عر  االرقام واالحصائيات 

في برنام  الكوكب ااخضر علي " مرة واحدة " عر  قوانين حماية البيئة " بينما ورد 
رغم أهميد  في دوعية المشاهدين بهذا الجانب الحيوي في الحفاظ علي البيئة ..  القناة الثانية
 .وحمايدها 

دركزت أهم الموضوعات الدى  :قشتها برامج العلوم والتكنولوجياأهم الموضوعات التي نا
 :العلوم والدكنولوجيا فيما يلى دناولدها حلقات برام 

ظاهرة - وأزم  البحث العلمي في مصراسدعرا  مجهودات المركز القومي للبحوث 
االحدباس الحراري وأثرها في الدسيرات المناخية ود ثيرها علي الدلدا المصرية وشوالئ البحر 

{ ة المياةمعالج} : معالجة المخالر البيئية  - االسدشعار في خدمة دلوير الزراعة  -المدوسل
سدصالح االراضي ودنمية الصحراء إ - الصرت القياسي {مياة جوفي  . مياة صرت} ودنقيدها 

-أرز -حبوب قمط  } :المحاصيل الحقلية  -البنجر  –قصب السكر : محاصيل السكريات -
دور  -{ محاصيل االليات -محاصيل الزيوت  –علت الحيوانات  -فول  -شعير -عدس 

 دخول مصر عصر -الهندسة الوراثية في دنمية المحاصيل الزراعية وزراعة أنسجة النبات 
الهندسة  -االسدخدامات السليمة لللاقة النووية ومشروع إنشاء اول محلة لللاقة النووية 

من كيفية الدخلص  -المحافظة علي الصحة والبيئة ثية ودورها في زيادة اإلنداجية و الورا
لجديثة إسدخدامات الدكنولوجيا ا –سدخدام دكنولوجيا العصر االنفايات بلرق ووسائل حديثة ب

إنشاء خلية  -االقدصادية -الصحية : "فوائد النحل Pie House: دربية النحل -عة في الزرا
غابات : "السابات الشجرية -دلقيط النبات  -إسدخالص سم النحل  -نحل بالمنزل البيئة 
أهميدها : "االشجار الخشبية -" غابات أشجار خشبية في مصر -لبيعية في الخارج 
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 –" الوعي االرشادي بفوائد االشجار الخشبية -دشجير اللرق  -أهميدها البيئية  -االقدصادية 
الدنمية  -أهمية القلاع الزراعي والمشاكل الدي يعانيها  –اسدسالل االراضي الصحراوية 

سدسالل الموارد بشكل مدوازن   ."الخضار والفواكة: "يل البسدانيةالمحاص -المسددامة وا 
 :أهم نتائج مقياس القيم البيئية: ثانيا

يوضط داللة الفروق بين الشباب فى القيم البيئية قبل وبعد مشاهدة برام   :(2)جدول رقم
 العلوم والدكنولوجيا

مصدر 
المتوسط  العدد العينه التباين

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

درجة 
مستوى   Tقيمة الحرية

 الدللة

القيم 
 البيئية

الشباب فبل 
 11111 21901- 39 01103 23121 21 المشاهدة

 "دالة " 
الشباب بعد 
 2112 90122 21 المشاهدة

 :يتضح من الجدول السابق أن 
  ع  90122= ذلك لعينة الشباب قبل المشاهدة ، بينما م 01103= ، ع  23121= م ، =

 . وذلك لعينة الشباب بعد المشاهدة   2112
  بينما ( 23121)يساوخ يالحظ أن المدوسل الحسابي بالنسبة لعينة الشباب قبل المشاهدة ،

فيدضط من ذلك أن ( 90122)يكون المدوسل الحسابي لعينة الشباب بعد المشاهدة يساوخ 
مدوسل درجات الشباب بعد مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا أكبر من مدوسل درجات 

 .الشباب قبل مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا 
  ( 1110)وهو أقل من مسدوخ المعنوية ( 11111)ومسدوخ الداللة  21901-= قيمة ت

دوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشباب قبل وبعد مشاهدة برام  العلوم  -وبالدالى 
فى القيم البيئية لصالط الدلبيق البعدخ، مما يبين د ثير دلوير برام  العلوم " والدكنولوجيا 

مت دراسة محمود محمود والدكنولوجيا على دنمية القيم البيئية لدخ الشباب، اهد
حماية البيئة من الدلوث، المحافظة على الموارد من االسدنزات، )قيم ( 0991")الباهي

والدي ددفق م  ( المحافظة على جمال اللبيعة ، المشاركة اإليجابية في البيئة، االندماء
ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي(  (Ray 1994الدراسة الحالية  ، ادفقت م  دراسة
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بين ادجاهات المبحوثين نحو القضايا والمشاكل البيئية العالمية، كالدلوث اإلشعاعي ودلوث 
المياه والدصحر واالحدباس الحراري وغيرها من القضايا والمشكالت البيئية على المسدوخ 

 ..العالمي
 ئ  وقد جاءت الندائ  الدفصيلية لكل محور من محاور  مقياس القيم البيئية مدفقة م   ندا

 .السابقة
وضط داللة الفروق بين الذكور واإلناث فى القيم البيئية قبل مشاهدة برام  ي: (6)جدول رقم

 العلوم والدكنولوجيا الملورة
مصدر 
 التباين

المتوسط  العدد العينه
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

 قيمة 
(T) 

مستوى 
 الدللة

القيم 
 البيئية  

 11221 11102 32 92.26 54.42 22 اإلناث 
غير " 

 92.32 52.42 22 الذكور "دالة 

 :يدضط من الجدول السابق أن
وذلك  01136= ، ع  26122= ذلك لعينة اإلناث ، بينما م 01112= ، ع  22112= م 

 . لعينة الذكور
  بينما يكون المدوسل( 22112)يالحظ أن المدوسل الحسابي بالنسبة لعينة اإلناث دساوخ ، 

فيدضط من ذلك أن مدوسل درجات الذكور ( 26122)الحسابي لعينة الذكور دساوخ 
 .واإلناث فى القيم البيئية قبل مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا الملورة مدساوية 

  ( 1112)وهو أكبر من مسدوخ المعنوية ( 11221)ومسدوخ الداللة  11102= قيمة ت
إحصائية بين الذكور واإلناث فى القيم البيئية بعد  ال دوجد فروق ذات داللة -وبالدالى 

مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا، مما يبين أن االخدالت فى مدسير الجنس ال ياثر على 
مسدوخ القيم البيئية لدخ الشباب بعد مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا الملورة، وقد 

، (6112) ، هزاع (Laura Baverman, Michael Davis 2000)اهدمت دراسة 
، ودراسة Emily E. McMillan(6113)، دراسة (6111)محمد أحمد إبراهيم البرل

 .بدراسة القيم البيئية والدي اهدمت بها الدراسة الحالية( 0992)إبراهيم المسلمى 
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 يوضط داللة الفروق بين الذكور واإلناث فى القيم البيئية بعد مشاهدة برام  :(4)جدول رقم
 والدكنولوجيا الملورة العلوم

مصدر 
المتوسط  العدد العينه التباين

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

درجة 
 الحرية

 قيمة
(T) 

مستوى 
 الدللة

القيم 
 البيئية

 11361 11996- 32 21200 91192 61 اإلناث
 21922 96112 61 الذكور "غير دالة " 

 :يتضح من الجدول السابق أن
  وذلك  21922= ، ع  96112= ذلك لعينة اإلناث ، بينما م 21200= ، ع  91192= م

 . لعينة الذكور
  بينما يكون المدوسل ( 91192)يالحظ أن المدوسل الحسابي بالنسبة لعينة اإلناث دساوخ ،

فيدضط من ذلك أن مدوسل درجات الذكور ( 96112)الحسابي لعينة الذكور دساوخ 
 .البيئية بعد مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا الملورة مدساوية  واإلناث فى القيم 

  ( 1112)وهو أكبر من مسدوخ المعنوية ( 11361)ومسدوخ الداللة  11996-= قيمة ت
وبالدالى ال دوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى القيم البيئية بعد 
مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا ، مما يبين أن االخدالت فى مدسير الجنس ال ياثر على 

لدخ الشباب بعد مشاهدة برام  العلوم والدكنولوجيا الملورة ، ادفقت م  مسدوخ القيم البيئية 
الجنسين في مقياس القيم  ال دوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اللالب مندراسة 
، دميز لالب الكليات العملية باردفاع درجادهم عن الكليات اادبية في مقياس القيم البيئية

وحماية البيئة ومواجهة المشكلة السذائية، بينما دفوق للبة البيئية في قيمة مكافحة الدلوث 
، الكليات اادبية في قيمة الجمال البيئي الدي دميزت فيها اإلناث عن الذكور أيضاً 

وجود أثر دال إحصائيًا عند ( 0999") حجو حيحيى محمد أبو جواخدلفت م  دراسة 
 .يئية لصالط اللالباتلمدسير الجنس في مسدوخ القيم الب( 1، 12)مسدوخ داللة 
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 لتوصيات والمقترحاتا
يجب عر  برام  العلوم والدكنولوجيا الدي ددناول القضايا البيئية في مواعيد  كثافة  -0

 ".الفدرة المسائية ،وفدرة السهرة"المشاهدة المردفعة وهي 
دقنيات االنداج  دلوير برام  العلوم والدكنولوجيا من حيث الشكل والمضمون واسدخدام -6

 .لمرئي الحديثةا
ضرورة دعاون الدليفزيون المصري م  وزارة البيئة  وماسسات العمل المدني في انداج  -3

 .برام  مرئية لمعالجة قضايا البيئة
في برام  العلوم والدكنولوجيا لدحقيق الداعلية  داحة الفرصة المشاهدين في مشاركةا  -2

 .ووصول الرسالة االعالمية ودحقيق الرسالة المضمونة
االسدعانة بضيوت من الخيراء والمدخصصين في موضوع الحلقة لدحقيق االسدفادة  -2

 .القصوخ للمشاهدين
 

 المراجع
الخلة اإلعالمية العامة  -اإلدارة المركزية للدخليل واالنجازات : ونادحاد اإلذاعة والدليفزي
 .6102/6102للعام 

بة للسينما والفيديو على د ثير دعر  االفال ذوي الظروت الصع"أماني عمر الحسيني 
كلية  –القاهرة  –غير منشورة   –رسالة ماجسدير " إدراكهم الواق  االجدماعي

 0992قسم اإلذاعة  –اإلعالم 
دراسة مسحية من –أثر اإلنماء الدليفزيوني في إدراك الشباب للواق  : حسن عماد مكاوي 

–العدد الثاني –لالب  الجامعات المصرية ، لمجلة المصرية لبحوث اإلعالم 
 .جامعة القاهرة–كلية اإلعالم -0991أبريل 

رسالة " دور الدليفزيون في إمداد المرأة المصرية بالمعلومات البيئية: "سامية دسوقي عبد اهلل 
 .6112جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم–ماجسدير 

بداريخ  61112العدد رقم : سعيد ناف  نائب رئيس جامعة اإلسكندرية جريدة الجمهورية
 ".عقول ددفدط"، صفحة 02/06/6112

، عربية، دار النهضة الالنظرية والدلبيق.. عالم البيئي اإل: ، صالح مدكور قلينيالسوزان 
 .6111القاهرة ، اللبعة الثانية 
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عماد الدين عبد المجيد الوسيمي دراسة دحليلي  للقيم البيئية المدضمنة في مناه  ااخبار 
 0992، 63مجلة كلي  الدربية ، جامع  الزقازيق ، العدد بالمرحلة الثانوية، 
الدليل اإلرشادي اساليب الدربية البيئية والدعليم من أجل : مايكل سكولوس، فيكي مالوديدي 

، النسخة العربية، من إعداد الشبكة العربية 6112الدنمية المسددامة، أثينا 
 .م حبيبكر : ، درجمة6112، القاهرة (رائد)للبيئة والدنمية 

برام  الدوعية البيئية فى الدليفزيون المصرخ والسورخ، رسالة ماجسدير، (: 6111)نهلة مظفر
 كلية اإلعالم، جامعة القاهرة

يونيو  –البرازيل  –الوثيقة النهائية لمادمر اامم المدحدة للبيئة والدنمية ، ريو دي جانيرو 
0996 . 

اإلعالمي للماسسات البيئية في دنمية الوعي فعالية الدور : يعقوب يوست علي محمد الدلي
، رسالة ( دراسة ميدانية بدولة اإلمارات العربية المدحدة)البيئي لدخ الشباب 
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ABSTRACT 

The study aimed at developing environmental values for youth 

through the development of some programs on science and technology 

broadcasted on the Egyptian Television, and showing its impact on the 

development of environmental values among youth. 

The researcher has used several tools for data collection, namely: 

- content analysis form 

(24) Episodes have been analyzed, distributed on (4) programs (on 

Channels 1 and 2) {6 episodes of each program} during the period 

(September to December 2015), and developing 2 programs, in addition 

to the design of 

- Environmental values scale which has been applied to (40) Ain 

Shams and Cairo University students, divided into (20) Ain Shams 

University and Cairo University male students , and 20 Ain Shams 
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University and Cairo University female students . This was applied 

before and after watching on the same sample. 

The most important findings of the study include: 

1- There are differences in statistical significance between youth before 

and after watching science and technology programs concerning 

environmental values in favor of post – watching, which shows the 

effect of developing science and technology programs on developing 

environmental values for youth.  

2- There are no statistically significant differences between male and 

female students concerning environmental values after watching 

science and technology programs, which shows that the difference in 

the gender variable does not affect the level of environmental values 

among youth after watching the developed programs on science and 

technology. 

3- Most of the science and technology programs don't reveal interest in 

the participation of viewers, thus losing the interaction with viewers, 

who are the target by these programs. 

4- Science and technology programs include many positive 

environmental values which affect the viewers, but it lack the 

attractive Showing. 

 

 

 


