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 البرامج البيئية   دراسة تحليلية لمعالجة قضايا البيئة فى
 صوت العرب  بشبكة

               [61] 
 (3)محمد إسماعيل على -(2)حمد إبراهيم شلبيأ -(6)محمود حسن إسماعيل

 جامعة عين شمسكلية التربية، ( 6 ا للطفولة، جامعة عين شمسعليمعهد الدراسات ال( 0
 والتليفزيونتحاد اإلذاعة ا( 3

 

 المستخلص
بإذاعاتهددا تحليدل ضادايا البي دة اد  البدرامي البي يدة بشدبكة ردوت العدر   إلد هدد  البحدث 

 ،البي يددة وكيفيددة معالجددة الااددايا( إذاعددة وادا النيددل –إذاعددة السددطين –رددوت العددر )الددثالث 
للبدرامي البي يدة بالعيندة كمدا اسدتخدم اسدتمارات لتحليدل المادمون  المسد واستخدم الباحدث مدنهي 

طالبدا وطالبدة مدن 611وضدام بتطبيادع علد  عيندة عمديدة بلده ضوامهدا  بشبكة ردوت العربواسدتبيان
عام ا  محااظة الااهرة  60 -01طال  جامعت  الااهرة وعين شمس ا  المرحلة العمرية من 

 .6102ا  عام  (الااهرة وعين شمس)والجيزة بجامعت  
اادد جداءت طريادة تنداول كدل موادو    :حليدل المادمونبالنسدبة لت الدراسدة نتدا ي جداءتو 

تعريد ، ارسدبا ، ال) بالنسدبة للمتييدراتمن المواوعات البي ية ا  برنامي بين السدما وارر  
، بينمدا جداءت طريادة تنداول كدل موادو  مدن ا  جميع حلااتعكل ماسبق ذكره  (اآلثار، الحلول

اددد  المرتبدددة ارولددد  إظهدددار اآلثدددار بنسدددبة  الموادددوعات البي يدددة اددد  برندددامي البي دددة الفلسدددطينية
، واد  المرتبدة الثالثدة جداء %36ا  اد  المرتبدة الثانيدة بنسدبة بينما جاء اسدتخدام ارسدب ،32%

اد  جميدع % 01بينما المرتبدة ارخيدرة تدم تادديم الحلدول بنسدبة  ،%01التعري  بالمشكلة بنسبة 
البدرامي البي يدة اد  برندامي بدين السدما كما جداءت الاوالد  الفنيدة المسدتخدمة ادي عدر  .حلااتع،

لنسددددبة لنتددددا ي الدراسددددة وباوادددد  برنددددامي البي ددددة الفلسددددطينية حددددديث مباشددددر، ( حددددوارا)وارر  
بددين كثااددة التعددر  للبددرامي البي يددة وبددين زيددادة الددوعي  وجددود عالضددة طرديددةااددد ثبددت  ،الميدانيددة

بع هدذه البدرامي البي يدة ادي إذاعدة وجداءت اإلجابدة علد  التسدالل هدل تتدا ،البي   لدا المبحدوثين
بينما جاءت نعدم ادي المرتبدة الثانيدة بنسدبة ، %2623روت العر  اي المرتبة ارول  ال بنسبة 

تادددم  لبددرامي البي يددة علدد  هددذه اإلذاعدداتن اأوجدداءت اإلجابددة علدد  التسددالل هددل تددرا %.1424
بنسدبة   اي المرتبة الثانيةبينما جاءت ال، %01معلومات مفيدة؟ بنعم اي المرتبة ارول  بنسبة 

،كمدددا جددداء اندددع مدددن مردددادر تلدددوث ميددداه البحدددر ادددي المرتبدددة ارولددد  ربدددط شدددبكة الردددر  01%
وجداءت مخلادات الحيواندات البحريدة التد  تعدي  ، %11بالبحر بنسبة ( المياه العادمة)الرحي 
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 الثالثدددةوجددداءت زيدددادة نسدددبة ملوحدددة مياهدددع اددد  المرتبدددة ، اددد  المرحلدددة الثانيدددة%124سدددبة ايدددع بن
 %.3بينما جاءت اي المرحلة الرابعة وارخيرة كثرة هطول ارمطار ا  البحر بنسبة ، 123%

 
 مقدمة

 ،من الرض  والتادم اليومع علىماهو  إل نسان بمراحل تطور مختلفة حت  ورل مر اإل
 إل ستنز  مواردها اخل بتوازن البي ة و أحيان كثيرة بالرب  اآلني الذا أاالان ذلك ارتبط ا  

حد خطير وعدم الادرة عل  تجديد هذه الموارد اًجر مشكلة عالمية ٌعادت لدراستها ملتمرات 
عده منذ السبعينيات، وردرت عل  اثرها تشريعات واالنظمة لرون البي ة وحمايتها وتحسينها 

 وبناء ،البشرا لجميع الناس ية تربوية تعمل عل  تاويم السلوكعمل إل طريق اللجوء  عن
همية أوتحيط بمواو  البي ة ( 32ونسكو، ص الي)أخالق بي ية لكل ارد ا  المجتمع

   هذا الكوك  ا  رورتها الطبيعيةن مواو  البي ة هو مواو  الحياة علر،خارة
 عطيا للحياة معناهاأما اللذان ه ذه العالضةونو  ه  يين، ومستوا العالضة بين البيوالبشرية
الطبيعة  إل  السيطرة عل  معطياتاالنسان  حين سع  ياعلا ، بدات المشكلةالحااري

لبي ة وامعن ا  استيالل ا( 0محي الدين رابر،ص)الحوارية التعاونية بينهما  وتخط  العالضة
البي ي ، ودون مراعاة لحاجات كا نات اهلل  وازنللت ودون اعتبار من حولع بطرياة غير مدروسة

البي ة الطبيعية ا   إل  تلوثاالخرا الت  تشاركع العي  عل  هذه االر  وأدا هذا العدوان 
واخل بالتوازن  ،البر والبحر والهواء بحيث ااسد ضدرة  االنظمة البي ية عل  التجدد الثااا 

 (.2ص ،محمد اليوالت)الطبيعي لهذه االنظمة 
عل  المدا  ةنسان الالهثة الساباة عل  الطبيعة لم تكن ا  رالحإن انترارات اإل

ن حا اإلعالم  ولعبت وسا ل (01ص،جيهان رشت ) ق اوا د كثيرة عل  المدا الاريرالبعيد وا 
 .هتمام الجماهير بااايا البي ةادورًا كبيرًا اي تاوية 

را  البي ة من تردا منذ السبعينيات أخطورة ما  إل ولاد تنبع العالم بمختل  اتجاهاتع 
والذا شهد تأثيرات عمياة اي عنارر المنظومة البي ة نتيجة لتزايد اعداد  ،من الارن الماا 

عبد )ر من التنمية اي مختل  المجاالتكبأالسكان ونشاطاتهم المتعددة بير  احداث ضدر 
ي ية والتي يتمكن من وينبيي المشاركة اي حل المشكالت الب ،(0، 6111المسي  سمعان، 
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خاللها اراراد والجماعات بتنمية شعورهم بالمس ولية واإلحساس بأن المشكالت البي ية تتسم 
بطابع العمل بروح الفريق والمشاركة الجماعية اي حلها، وما تلكده لنا من غاية التربية البي ية، 

 ة ومشكالتها ويمتلكون تطوير عالم سكانع أكثر إحساسًا واهتمامًا بالبي إل والتي تسع  
المعار  والمهارات واالتجاهات والدوااع وااللتزام بالعمل ارادي وجماعات لحل المشكالت 

ماهر إسماعيل ربري، مح  محمود كامل الرااعي، ) .الاا مة ومنع ظهور مشكالت جديدة
6113 ،64) 

 

 مشكلة الدراسة
من ربعون مفردة أ بسيطة ضوامهاضام الباحث باجراء دراسة استطالعية عل  عينة عشوا ية 

 ،ا  محااظت  الااهرة والجيزة بجامعت  الااهرة وعين وشمس من الشبا 60-01الف ة العمرية 
تحليل الااايا البي ية ا  البرامي البي ية  بشبكة روت  إل حيث هدات الدراسة االستطالعية 

الر يسية وضد بلورة مشكلة الدراسة وتسالالتها كما ساهمت هذه الدراسة االستطالعية ا  ،العر  
 .ة بوجود عدد من المشكالت البي يةواحت هذه الدراسأ

روت العر  حيث بليت  إل معدالت االستما  تمعين ااد انخفات ما بالنسبة للمسأ
بينما % 61اليستمعون وضدبليت نسبة من يعراون البرامي البي ية %41و %31نسبة االستما  

 .يعراونهاال% 01هناك 
 

 سئلة الدراسةأ
 ميةبشبكة صوت العرب فى تن مدى مساهمة البرامج البيئية ما :السؤال الرئيس
 ؟الوعي البيئيى

 :تساؤالت خاصة بالدراسة التحليلية (6
 –روت العر ) ر ما الخرا ص العامة للبرامي البي ية التي تادمها شبكة روت الع -6

 ؟(إذاعة  السطين
 ما نوعية الماامين البي ية المادمة من خالل برامي شبكة روت العر ؟  -2
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 ؟ا  برامي شبكة روت العر  راراً كثر تكما الااايا والمشكالت البي ية ار -3
 ؟البي ية اي برامي شبكة روت العر تادم بها المعلومات  التي ارسالي هم أما  -1
 ؟برامي شبكة روت العر البي ية اي ما مساحة البرامي التي تادم المعلومات   -2

 :اؤالت خاصة بالدراسة الميدانيةتس
 ؟وت العر كيفية تعر  الشبا  عينة الدراسة لشبكة ر -6
 ؟ها ا  شبكة روت العر يإلنوعية البرامي الت  يفال الشبا  االستما   ما -2
المادمة من خالل شبكة  مدا اضبال الشبا  عينة الدراسة عل  متابعة البرامي البي ية ما -3

 ؟روت العر 
سبا  وراء استما  الشبا  عينة الدراسة للبرامي البي ية المادمة اي شبكة روت ما ار-1

 ؟العر 
بي ية المادمة اي شبكة روت سبا  عدم استما  الشبا  عينة الدراسة للبرامي الأما  -2

 ؟العر 
البي ية لدا شبا  الجامعات مدا تأثير متييرات النو  عل  مستوا المعلومات  ما-2

 المستمعين لبرامي البي ية المادمة اي شبكة روت العر ؟
 ية الت  تادمها شبكة روت مدا مشاركة جمهور شبا  الجامعات ا  البرامي البي ما -1

 ؟العر 
يا الت  تهم هم الاااأمدا نجاح شبكة روت العر  ا  تاديم معلومات بي ية عن  ما-0

 ؟ةالشبا  عينة الدراس
ا  شبكة روت  مة البرامجيةداء الخدأماترحات الشبا  عينة الدراسة لتحسين  ما-01

 ؟العر 
 

 همية الدراسةأ
 :اليةهميتها من خالل عل  النااط التأتكتس  هذه الدراسة 

 ،التعر  لماامينها االعالميةيلة اعالمية متميزة من حيث درجة همية اإلذاعة كوسأ -6
 .والوجدانية والسلوكية ا ا  مختل  جوان  الفرد المعرايةتأثيراتهوتأكيد الباحثين عل  
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 ن اكثر التوجيهاتأبت اربحاث ثأالشبا  حيث  اإلعالم ا  تشكيل المعراة لداهمية أ -2
ها من وسا ل علىواآلراء الجديدة للمراهاين يكتسبونها من خالل المعلومات الت  يحرلون 

 .والراديواالعالم وا  مادمتها التليفزيون 
العر  عل  اعتبار  الذا تادمع شبكة روتتاييم الدور االعالمي والتثايفي همية دراسة و أ -3

حد ماومات بناء وتطور المجتمع أهو  ،ا  تحايق هذا الدوراإلعالم  ن نجاح وسا لأ
 .ومستابالً  حالًيا

ة المتأخرة وهم طال  الجامعات ا  مرحلة المراها ،أهمية ا ة الجمهور المستهداة بالدراسة -4
ع علىباعتبارهم الشريحة االساسية الت  ياوم المجتمع بتأهيلها لتحمل مس وليات المجتمع 

 .تبن  طموحات مستابلع
 .هتمام بدراسة المس ولية البي يةظهور العديد من المشكالت البي ية والمناخية ممايوسع اال -5

 
 أهداف الدراسة

تحليل ضاايا البي ة ا  البرامي البي ية  بشبكة روت العر   إل تسع  هذه الدراسة 
 :إل هدا  الفرعية والتي يمكن تاسيمها أوينبثق من هذا الهد  عدد من  ،كهد  ر يس 

 :(هداف خاصة بالدراسة التحليليةأ):أوالا 
العر  البي ية ا   شبكة روت  هم ارشكال البرامجية الت  تادم المعلوماتأالتعر  عل   -6

 .(إذاعة السطين –العر  روت)
لومات البي ية ا  شبكة روت المع ساحة البرامي والنشرات الت  تادمالتعر  عل  م -2

 .العر 
 :(هداف خاصة بالدراسة الميدانية أ): ثانياا 

 –روت العر  )شبكة روت العر   إل التعر  عل  مستوا اهتمام الشبا  باالستما   .6
 .وحجم تعراهم لها( إذاعة السطين

شبكة   الت  التي تجتذ  الشبا  لمتابعة البرامي البي ية التي تادمها اليعل  ارس التعر  .2
 (.إذاعة السطين –روت العر )روت العر  
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روت )العر  التعر  عل  طبيعة البرامي التي يفال الشبا  متابعتها ا  شبكة روت  .3
 .(إذاعة السطين–العر 

المادمة من خالل  البرامي البي ية التعر  عل  نوعية المواوعات الت  يتم تناولها ا  .4
 .(إذاعة السطين –روت العر )شبكة روت العر 

 

 حدود الدراسة
 :إلىوتنقسم حدود الدراسة 

 :الحدود الزمنية
مدتها ثالثة أشهر ا    تتمثل ا  دورة إذاعية برامجية الحدود الزمنية للدراسة التحليلية وه -

 .30/06/6102 إل  0/01/6102الفترة من 
وهي تلك الفترة الت  تم إجراء االستبيان  6102 الحدود الزمنية للدراسة الميدانية ا  عام -

 .ايها
عينة عمدية ا  المرحلة حدد الباحث الحدود المكانية للدراسة عل  : الحدود المكانية

حيث تم  (الااهرة وعين شمس)عام ا  محااظة الااهرة والجيزة بجامعت   60 -01العمرية من 
رة  طال  وطالبة من كليات االعالم وسياسة واالضتراد والتجارة من جامعة الااه011 اختيار

 .والتجارة والريدلةلسن طال  وطالبة من كليات ار011و
 

 الدراسات السابقة
مية اي تنمية الوعي يعلة ارلعا  التالياع): (2222)الرافعي محب محمود دراسة-6

استهدات الدراسة تحديد الااايا المشكالت ( المدرسةوالسلوك البي ي لدا أطفال ما ضبل 
مية ويمكن من خاللها علىالبي ية المناسبة رطفال ما ضبل المدرسة التي تتناولها ارلعا  الت
ضدرة تأثير هذه ارلعا   إل تنمية الوعي والسلوك البي ي اإليجابي لديهم وتورلت الدراسة 

كبيرة اي تنمية  اعاليةمية ذات علىن ارلعا  التأو  ،راع المستوا البي ي لدا ارطفال عل 
 عل وعي ارطفال بخطورة المشكالت البي ية و  ،السلوك البي ي اإليجابي لدا ارطفال
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اإلنسان والبي ة كان لع أثره اي السلوك البي ي اإليجابي لديهم عل  مستوا الوع  البي   
 (6111الرااعي، )المستوا لديهم ومدا إسهام برامي ارطفال ا  االرتااء بهذا 

 :الدراسة من نتائج إليهوأهم ما توصلت 
البي ية االساحة  المتزايدة للمشكلةأهمية  عنمال تتناس  جرعة المامون البي   المادم  -

الممنوحة لها ا  برامي ارطفال ال تزال اعيفة حيث مثلت المساحة الزمنية للمامون 
وا  التليفزيون  ،الوضت الفعل  لبرامي ارطفال ا  الراديو ل امن اجم% 6321البي   نحو 

 .الوضت الفعل  لبرامي ارطفال ل امن اجم% 6322كانت 
مية والمستوا يعلتوجد عالضة ارتباطية بين مستوي الوعي البي   وبين النو  والمرحلة الت -

 .الضترادي لرال  اإلثاث عن الذكورا
الوعي البي   وبين مفردات العينة الذين يحرلون توجد اروق دالة إحرا يا بين مستوي  -

عل  معلوماتهم من المدرسة ااط وبين يحرلون عل  معلوماتهم البي ية من برامي ارطفال 
 .طفال المتابعين لبرامي ارطفاللرال  ار

دراسة تحليلية " استهدات الدراسة بعنوان :(2226)حواس أشرف أنور دارسة-2
واالستجابات للبرنامج بين مزارعى " جنة بلدنا" التليفزيونى اإلرشادين البرنامج لمضمو

التعر  عل  تحليل مامون " قريتى الجزائر والمنشية البحرية بمحافظة االسكندرية
البرنامي التليفزيوني جنة بلدنا بالاناة الخامسة ومعراة استجابات الزار  المبحوثين نحو 

عل  آراء الزار  ا  البرنامي ودراسة ناتي تعر  الزار  المادة العلمية بالبرنامي والتعر  
 .المبحوثين للبرنامي

 024وضام الباحث بتطبيق دراسة ميدانية باستخدام االستبيان بالماابلة الشخرية عل  
من جملة الزار  الحا زين ا  ضريتين % 01مبحوثًا تم اختيارهم بطرياة عشوا ية منتظمة بنسبة 

 011شوا ية ااد بله عدد الزار  المبحوثين ا  ضرية المنشأة البحرية تم اختيارهم بطرياة ع
 .مبحوثاً  24وث وا  ضرية الجزا ر مبح
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 :ه الدراسة من نتائج ما يلىيإلوأهم ما توصلت 
ا  اوء ماترحات الزار  المبحوثين بمنطاة " جنة بلدنا" اد البرنامي الزراع أهمية إعد -

واشبا  رغباتهم من حيث موعد البرنامي ومدتع وترتي  اجات الزرا  يحتالدراسة لسد ا
شرا  .ك المزارعين ا  اارات البرناميعر  الفارات وا 

أاادت عينة الدراسة أنها استفادت من برنامي جنة بلدنا ا  مجال اإلنتاج النبات  من حيث  -
اهم وا  مجال اإلنتاج الحيوان  من حيث تطبي ،تطبياهم عمليا لكيفية استعمال المبيدات

ع حيث أاادت غالبية وا  مجال تنمية وتطوير المجتم ،عمليا لفحص الحيوانات ضبل الشراء
ااء المخالفات بالتر  أنهم استفادوا بتطبياهم عمليا عدم إل% (  0120) عينة الدراسة
 .والمرار 

دور برامج األطفال فى الراديو " استفدت الدراسة بعنوان (:2226)عامر دراسة ناهد-3
التعر  عل  دور تلك البرامي " والتليفزيون فى نشر الوعى البيئى لدى األطفال فى مصر

ا  نشر الوع  البي   لدا ارطفال من خالل دراسة تحليلية لبرامي ارطفال المادمة ا  
 .الراديو و التليفزيون

دورة  حيث تم إجراء دراسة تحليلية لبرامي ارطفال المادمة ا  الراديو والتليفزيون ا 
طفل من أطفال المدارس  311عينة ضوامها  عليإذاعية واحدة كما أجريت دراسة ميدانية 

 .سنة للتعر  06 –0 تتراوح أعمارهم ما بين
أثر تضمين البعد البيئى " بعنوان  ةاستهدات الدراس :(2222)شوقى فيليت دراسة-4

التعر  عل  " يعلى تنمية الوعى البيئ ةفى اإلذاعات المحلي ةفى برامج األسره الريفي
ومدا  ةأثر تامين البعد البي ي ا  برامي ارسره الريفيع الت  تادمها اإلذاعات المحلي

تحتل مركز متميز  ةخارًة وأن اإلذاع، ة الوع  البي ي لدا أاراد ارسرهتأثيرها عل  تنمي
 ةمن حيث اإلنتشار وضوة التأثير ونشرها للثااا ةبين وسا ل اإلترال الجماهيرا المختلف

 .ةوالتوعي
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 ةأسلو  تحليل المامون لبع  برامي ارسره الريفيع ا  إذاعة الااهر  ةواستخدمت الباحث
ذاعة وسط الدلتا   ةسيد 21وطبات الباحثع ماياس الوع  البي   عل  عينع ضوامها ، الكبرا وا 

 .ةشهادة محو ارمي م والحارالت عل يعلمن المتسربات من الت
 :ما يلى ةها الدراسيإلوكان من أهم النتائج التى توصلت 

المخلفات : المواوعات الت  أظهرتها البرامي ضلة إهتمام البرامي بالمواوعات البي يع ومن -
 .ةلهواء واليذاء وارمرا  المتوطنوحماية البي ع وتلوث المياه وا

بعد تطبيق البرنامي  ةبين المجموعتين الاابطع والتجريبي ةوجود اروق ذات داللع إحرا ي -
مما يوا  أن البرنامي لع تأثير عل  توريل المعلومات وتنمية  ةمتامنًا الااايا البي ي

تجاه الحفاظ عل  البي ع والتردا لمشاكلها وكيفية  ةالريفي ةالوع  البي   لدا المرأ
 .حلها إل الورول 

دور " بعنوان  ةستهدات الدراسا: (2222)السميع وديع عبدغزى رباب دراسة -5
 ةالريفي ةالتعر  عل  دور وسا ل اإلعالم ا  حماية البي " ةاإلعالم فى حماية البيئه الريفي

 ةوالماد ةوالبي ي ةالزراعي ةوالتلفزيوني ةذلك من خالل تحليل مامون البرامي اإلذاعي
 .ةالمادم ةالرحفي

ومرادر  ةواالجتماعي ةالتعر  عل  بع  الخرا ص الشخري ةكما استهدات الدراس
والتعر  عل  أثر تعر  السكان الريفين المبحوثين . المعلومات راراد عينة الدراسع

كهم عل  تعديل سلو  ةمن خالل وسا ل اإلعالم المدروس ةالمادم ةالبي ي ةللمواوعات اإلعالمي
ذاعة  ةالسادس ةسع عل  الاناضتررت الدرااوضد ة الخاص بحماية البي ع الريفي ممثلة للتلفزيون وا 

 .ةوسط الدلتا ممثلع لإلذاعع وجريدة ارهرام ممثلع للرحاا
كفر عرام وبهبيت : ) مبحوث من ضرا 364ضوامها  ةعل  عين ةتم تطبيق الدراس

ة من اإلختبارات اإلحرا يع منها مجموع ةستخدمت الباحثاو ، ةبمحااظة اليربي( الحجاره
لتحليل البيانات المتحرل ( T)ختبار او ( F)ختبار تحليل التباين او ( 6كا)ا مربع كاختبار ا

 .هايعل
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 :من النتائج أهمها ةمجموع إلىةوتوصلت الدراس
ارول  بين وسا ل اإلعالم ايما يترل بمستوا تعر  المبحوثين  ةجاء التلفزيون ا  المرتب -

 .ةلما يادمع من مواد إعالمي اليومي
الت  تادمها  ةاإلعالمي ةللماد( دا مًا وأحياناً )يتعراون ة من أاراد العين% 4421اتا  أن  -

الت  تادمها إذاعة  ةاإلعالمي ةللماد( دا مًا وأحياناً )يتعراون % 1122الاناه السادسع وأن 
الت  تادمها جريدة  ةاإلعالمي ةللماد (دا مًا وأحياناً )يتعراون % 6021وسط الدلتا وأن 

 .ارهرام
والتلفزيون ا  الحرول عل   ةمن عينة الدراسع أن إستخدام اإلذاع% 41ار نحو أش -

 .ةالمعلومات يلثر عل  تعديل سلوكهم نحو حماية البي ع الريفي
بيئيه معالجة القضايا ال" بعنوان  ةستهدات الدراسا(: 2222)إسماعيل زينب دراسة-1

ا  برامي  ةالااايا البي يالتعر  عل  كيفية معالجة " فى برامج منوعات التلفزيون
حدا الانوات المحلي ةارول  والثاني ةالمنوعات بالانوات الر يسي  "ةالاناه الثالث" ةوا 

المنهي الورف  عن طريق تحليل المامون رربعة برامي عل   ةواستخدمت الباحث
وبرنامجين  (حالوة شمسنا، حكاوا الاهاوا، هذا المساء، أمان  وأغان ) ةانيالاناتين ارول  والث

 (.مجلة المنوعات، ما يطلبع المشاهدون) ةالثالث ةعل  الانا
من الاا مين  01ارد من مشاهدا البرامي و 021مها ضوا ةوتم تطبيق البحث عل  عين

 .باإلترال عن طريق اإلستبيان
وكان من أهم النتا ي الت  تورلت لها الدراسع أهمية دور برامي المنوعات ا  التلفزيون 

ية اإلتجاهات البي يع لدا المشاهد وأن محتوا البرامي من حيث الشكل والمامون من ا  تنم
 .مثل هذه البرامي أو إعرااع عنها ارسبا  العامع ا  إضبال المشاهد عل 

دور التلفزيون فى " بعنوان  ةاستهدات الدراس) :(2225)دسوقى ةساميدراسة -7
 ةالتعرف على دور التلفزيون فى إمداد المرأ" ةبالمعلومات البيئي ةالمصري ةمرأإمداد ال

, ةالمتوسط, ةالمرتفع) ةالمختلف ةواإلقتصادي ةالمصريه فى المستويات اإلجتماعي
وذلك من خالل دراسة ، ةبالااايا والمشكالت البي ي ةعلابالمعلومات المت(  ةالمنخفض
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، جتماع ومات مثل المستوا اإلللمعلالمتييرات الت  تلثر عل  إكتسا  المرأه 
، ةالزواجي ةالحال، حالة العمل)ة لمتييرات الديموجراايوا، ومستوا اإلهتمام ، ضتراداواال
 (.السن، ميعلالت

بإستخدام رحيفة االستاراء  ةمنهي المس  االجتماع  بالعين ةواستخدمت الباحث
اء أحي 3سنع ا   21 –61مفرده تتراوح أعمارهن من  302 عل  عينع ضوامها ةبالماابل

 .(حلوان ، منيل، المعادا) ه   ةبمحااظة الااهر 
ماياس اإلعتماد عل  التلفزيون للحرول : الباحث العديد من المااييس منهاورممت 

 .مي والمواد البي يع ا  التلفزيونوماياس التعر  للبرا ةعل  المعلومات البي ي
 :ما يل  ةي الت  تورلت لها الدراسوكان من أهم النتا 

برفع  ةعل  التلفزيون كأهم مردر للمعلومات برفع عامع والمعلومات البي ي ةالمرأعتماد ا-
اجات المرأه من تلك يحتال تف  إ ةخارع إال أن ما يادمع التلفزيون من برامي ومواد بي ي

المعلومات االمرأه لديها االستعداد الكامل بأهمية الااايا البي يع ومشكالتها وحجم المشكلع 
رر وأهمية دورها ا  الحفاظ عل  البي ع من التدهور إال أن الخدمع البي يع ا  البي يع ا  م

 .التطوير شكاًل وماموناً  إل البرامي والمواد التلفزيونيع تحتاج 
ا   ةبين ا ات السيدات المختلف ةبااايا ومشكالت البي  ةمعراي ةوجود اجو  ةأثبتت الدراس- 

 .المستوا اإلجتماع  اإلضترادا
تضمين بعض  فعالية" استهدات الدراسع بعنوان  :(2221)متولى رشا السيددراسة -8

" المفاهيم البيئيه فى برامج األطفال بإذاعة وسط الدلتا على تنمية الوعى البيئى لديهم
ذلك عن طريق تامين  ةمعالجة ااتاار برامي ارطفال بإذاعة وسط الدلتا للمفاهيم البي ي

البعد البي ي ا  برامي ارطفال حت  تساعد ارطفال عل  إكتسا  الوع  البي   المطلو  
 .نحو مشكالت البي ع 
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ستخدام المنهي الورف  وذلك لتحليل مامون برامي ارطفال اعل   ةواعتمدت الدراس
 ةلمجموعتين الاابطوتم تطبيق البرنامي الماترح وضياس تأثيره باإلعتماد عل  أسلو  ا

طفال مفرده من ار 061والتجريبيع وتم تطبيق ماياس الوع  البي ي عل  عينع ضوامها 
 .ةسن(  00 – 01)المنتظمين ا  الر  الخامس اإلبتدا   بمدينة طنطا ا  سن 

 :من نتائج ةه الدراسيإلوأهم ما توصلت 
 .ةلألطفال ضليلع جدًا وال تتناس  مع أهمية ضاايا البي  ةالمادم ةالمفاهيم البي ي -
 .بل معظمها إجتهاديع بدون أسس وااحع يإعداد البرامي لألطفال ال يتم عل  أساس علم -
 .ةضرور برامي ارطفال بإذاعة وسط الدلتا ا  معالجة ضاايا البي  -
الفرعيع بين متوسطات  وجود اروق ذات داللع إحرا يع ا  ماياس الوع  البي   بأبعاده -

وعع التجريبيع ا  التطبيق درجات مجموعت  الدراسع التجريبيع والاابطع لرال  المجم
 .البعدا

 ةنين وبنات المجموعا  ماياس الوع  البي   بين ب ةوجود اروق ذات داللع إحرا ي -
بنات ال توجد اروق ذات داللع إحرا يع ا  ماياس الوع  البي   بين بنين و  -التجريبيع

 .موعع التجريبيع ا  الاياس البعداالمج
المسؤولية البيئية واالجتماعية للشركات : بعنوان :(2263)بن الزيندراسة حمزة  -9

بحاسي مسعود ( ENSP)البترولية دراسة حالة مجمع المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار 
بحث مدا إمكانية إلتزام الملسسات  إل هدات الدراسة  :2263خالل فترة مارس 

البترولية بالمسلولية البي ية واالجتماعية، وتم كعينة لتطبيق هذه الدراسة، حيث تم توزيع 
(ENSP )استمارة استبيان عل  عمال  031اختيار الملسسة الوطنية لخدمات اآلبار

خر لم اآل لياء البع  منها والبع الملسسة ولم تستعمل كل هذه االستمارات نظرا إل
  اإلحرا ية، إلىوالختبار ارايات الدراسة تم استعمال مجموعة من ارس.يسترجع

نتا ي تساعدنا اي الحكم  إل كالمتوسط الحسابي المرج  واالنحرا  المعياري للورول 
 .عل  الملسسة

  



 

 وآخرونمحمود حسن اسماعيل 
 

 367  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

 :وأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة
رغم تنو  وتعدد اآلراء حول مفهوم المسلولية االجتماعية من ترنيفها بأنها إلتزام عل  -0

ترنيفها كذلك بأنها استجابة طوعية إال أنها ال تخرج عل  كونها  إل عاتق الشركات 
 .أعمال خيرية هاداة سواء للعمال أو للمجتمع

واالجتماعية ال يتناا  مع أهدا  وأااق أن التايد واالهتمام بمبادئ وأبعاد المسلولية البي ية -6
 . الشركات البترولية

ال تطبق أبعاد المسلولية ( الملسسة الوطنية لخدمات اربار) أن الملسسة محل الدراسة-3
 .البي ية واالجتماعية

 :راسات السابقةق على الدعليالت
 :أن هناك معوضات تواجع اإلدارة البي ة اي الوطن العر  برفة عامة وهي •
اع  دور  -اع  الوعي البي ي واإلعالم البي ي -ارتفا  تكلفة معالجة مشكالت البي ة) 

اع  التشريعات البي ية وعدم كفاءة أجهزة الررد للمشكالت البي ية أو  -الهياكل التنظيمية
 (.ضرور مرادر التمويل لمعالجة تلك المشكالت -لررد ارزمات البي ية الطار ة

ل ارجهزة الحكومية والجمعيات ارهلية والجامعات والمراكز البحثية غيا  التنسيق بين ك •
 .لالستفادة من خبرات كل منهم اي ارمور المتعلاة بالبي ة

 .عدم وجود عمالة مدربة •
 .عدم وجود إدارة للمخلفات •
 .عدم تواار وسا ل ارمن والسالمة اي العمل •
 .عدم وجود عمالة مدربة •
 .للمخلفاتعدم وجود إدارة  •
 .عدم تواار وسا ل ارمن والسالمة اي العمل •
 .انخفا  مستوي الوعي •
تحسين أداء  ل اتحايق الراا الوظيفي وبالت إل أن تطبيق نظم اإلدارة البي ة يلدي  •

 .العاملين



 مجلة العلوم البي ية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البي ية 

 

 368  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

 .يمكن زيادة النري  السوضي حت ارورة االهتمام بالجودة البي ية  •
 .إهدار اي الموارد الطبيعية إل شروعات يلدي أن التوسع غير المخطط اي الم •
 .تحسين مستوي ارداء إل أن تبني الشركات لمفهوم اإلدارة البي ية يلدي  •
 .أن عملية التدوير يمكن االستفادة منها لتخفي  الحمل عن البي ة •
 .ارورة توزيع السلطات والمهام حس  حاجة العمل •
 .داخل المرنع ضد تعوق تحسين ارداء البي يأن عدم تواار االتراالت السليمة  •
 ةمنع التلوث لتحايق مزايا تنااسي تبني االبتكار اي استخدام تكنولوجيا •

 : االستفادة من الدراسات السابقة مدى
 :عدت الدراسات الساباة الباحث عل وضد سا

 .ورياغتهاالمشكلة البحثية من حيث تحديدها تكوين رلية وااحة نحو -0
 .سة بشكل علمي يحاق أهدا  الدراسةتسالالت الدرا رياغة-6
 .  المستخدمة ا  الدراسةإلىتحديد المناهي وارس -3
وحدات التحليل وواع التعريفات اإلجرا ية لف ات و  ،ترميم استمارة تحليل المامون-1

 .المتعلاة بالدراسة
 .ارة االستبيان المتعلاة بالدراسةترميم استم-2
 .والمرطلحات المستخدمة ا  الدراسةتحديد المفاهيم - 2
الساباة  جزاء النظرية للدراساتطال  عل  اراإلالخارة بالدراسة ب ةتجميع المادة العلمي-4

 .مواو  الدراسة الت  تفيد
 .تحديد مجتمع البحث وعينة الدراسة-1
سة الباحث ببع  نتا ي الدراسات الساباة ضريبة الرلة بدرا تفسير النتا ي حيث استعان-0

واالختال  بين نتا ي هذه الدراسة وجع االتفاق أجراء الماارنات للوضو  عل  الباحث ال
 .لساباةونتا ي الدراسات ا
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 مف اهيم الدراسة
 :المفاهيم اإلجرائية-أ
 وه  تلك البرامي اإلذاعية الت  تهتم بالبي ة وتذا  عل  شبكة اذاعات : البرامج البيئية

 .روت العر 
 إذاعة  –إذاعة السطين –روت العر )وتتامن شبكة روت العر   :شبكة صوت العرب

 (.وادي النيل
 :المفاهيم النظرية -ب
عبارة عن مادة إذاعية تبث مسجلة أو حية : ( 22ص الرجبي محمود)البرامج اإلذاعية  -0

. عل  الهواء وتشيل مساحة زمنية محددة من ساعات البث االذاعي رية محطة إذاعية
هذه المادة اي إطار البرنامي تحمل اتجاها معينا أو رفة معينة تحاق ايها عادة ما تكون 

أو منوعات  ، أو وثا اياً سياسياً  والبرنامي ممكن أن يكون تسجيلياً .إحدا أهدا  محطة البث
 .أو ديني أو بي ي وموجع لف ة محددة من المشاهدين أو عموم المشاهدين

مرطل  يطلق عل  مرحلة عمرية هي : ( 571روبرتواطسون)التعريف النظرى للشباب  -2
و تعتبر مرحلة الشبا  من ،ذروة الاوة والحيوية والنشاط بين جميع مراحل العمر لدا البشر

 .يث تبدأ شخرية اإلنسان بالتبلورأهم المراحل التي يمر بها الفرد، ح
وتناي معالم هذه الشخرية من خالل ما يكتسبع الفرد من مهارات ومعار ، ومن 
خالل الناوج الجسماني والعالي، والعالضات االجتماعية التي يستطيع الفرد رياغتها امن 

 .اختياره الحر
 61و 02ك الذين تتراوح أعمارهم بين وتحدد ارمم المتحدة تحدد ا ة الشبا  بأنهم أول 

 .سنة
 

  



 مجلة العلوم البي ية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البي ية 

 

 370  6102يونيو ، الثاني، الجزء الثالث والثالثونالمجلد 

 االجراءات المنهجية
لتحليل المامون وعراها ضام الباحث بعمل استمارات : بالنسبة لتحليل المضمون -0

تخرص الايو  ا   كاديمين وضد تناولتساتذة والخبراء ارلمحكمين من ارعل  السادة ا
سلو  طرح الااايا أو  ،وكذلك مستويات اللية ،وطرق تاديم المحتوا ،البرامي البي ية

واالهدا  من تاديم المواوعات البي ية، وموضع المواوعات  ،وطرياة التناول ،البي ية
حلاة من برنامي بين السما وارر   03ثم تم اختيار عدد  ،لبي ية عل  مدار الحلاةا

عدد  إل دضياة وبله اجم 61المذا  عل  إذاعة روت العر  وتراوحت مدة الحلاة الواحدة 
وحت   0/01/6102دضياة، لدورة إذاعية ا  الفترة الزمنية من  321الحلاات 

30/06/6102. 
حلاة من برنامي البي ة الفلسطينية المذا  عل  إذاعة السطين  61بينما تم اختيار عدد 

 .دضياة 061عدد الحلاات  إل دضا ق وبله اجم 2وتراوحت مدة الحلاة الواحدة 
وعراع عل   ن بعمل ماياس للمس ولية البي يةضام الباحثو  :بالنسبة للدراسة الميدانية -2

والخبراء االكاديمين ثم ضام بتطبياع عل  عينة ساتذة مجموعة من السادة المحكمين من ار
 60-01الدراسة من طال  جامعت  الااهرة وعين شمس ا  الف ة العمرية من 

 2265عام  :الحدود الزمانية -
نة تية عينة الدراسة التحليليلة ونو  مادم البرامي ومدا االستعاتوا  الجداول اآل

 .بالايو  من الخبراء والمخترين
 :الدراسة التحليليةتوصيف عينة 

 :(6)جدول رقم

عدد  البرنامج اإلذاعة
 الحلقات

المدة الزمنية 
 للحلقة

المدة الزمنية 
 ةالياالجم

 ق ث ق ث
 321-  61-  03 بين السما وارر  روت العر 

 061-  2-  61 البي ة الفلسطينية السطين
 111-  33-  34 إل االجم
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 :البرامجنوع مقدم ( 2)يوضح الجدول رقم
 % ك % ك ىمالاالج الفلسطينية البيئة بين السما واألرض نوع مقدم البرامج

- - - - -  ذكر
 34 %011 61 %011 03 أنث 
 34 %011 61 %011 03 إل االجم

 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن -
برنامي بين السما جاء نو  مادم البرنامي ا  كال البرنامجين عينة الدراسة أنث  ا   -

 .وا  برنامي البي ة الفلسطينية ،وارر 
 

 م نتائج الدراسةأه
 :الدراسة التحليلية :أوالا 

 يوا  مدا االستعانة بايو  ا  البرامي البي ية: (3)جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض االستعانة بضيوف

 % ك % ك
- -  %011 03 استعان
 %011 61- -  لم يستعن

 %011 61 %011 03 ل ااالجم
 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن -
 .ا  جميع حلااتع% 011بايو  بنسبة برنامي بين السما وارر  استعان  -
 يستعن بايو  إطالضا خالل حلااتع بينما برنامي البي ة الفلسطينية لم  -

 تخرص الايو  ا  البرامي البي ية :(4)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض الضيوفتخصص 

 % ك % ك
- -  %3121 02 أحد أطرا  المشكلة أو الااية

- -  %3026 01 خبير أو متخرص
- -  %6220 06 مس ول
- -  %011 12 ل ااالجم
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 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن
المرتبة ارول  خبير جاء تخرص الايو  ا  برنامي بين السما وارر  ا   -

بينما المرتبة الثانية جاء خبير أو متخرص بنسبة  ،%3121أومتخرص بنسبة 
 % .6220، وا  المرتبة الثالثة وارخيرة جاء مس ول بنسبة 3026%

 :طرق تاديم المحتوا ا  البرامي البي ية :(5)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض طرق تقديم المحتوى

 % ك % ك
 %011 61- -  مادة كالمية

- -  %011 03 مادة كالمية مرحوبة بتاارير
 %011 61 %011 03 ل ااالجم

 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن
ة مادة كالمي% 011جاءت طرق تاديم المحتوا ا  برنامي بين السما وارر  بنسبة  -

 .مرحوبة بتاارير ا  جميع حلااتع
مادة كالمية % 011بينما جاءت طرق تاديم المحتوا ا  برنامي البي ة الفلسطينية بنسبة   -

 .ا  جميع حلااتع
 :مستويات اللية المستخدمة ا  البرامي البي ية :(1)يوضح جدول رقم

 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض مستويات اللغة المستخدمة
 % ك % ك

 %1323 61- -  المثافين ارح 
 %0224 1 %011 03 المثافين عامية
 %011 61 %011 03 ل جمااال

 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن
 عامية% 011جاءت مستويات اللية المستخدمة ا  برنامي بين السما وارر  بنسبة 

الفلسطينية بينما جاءت مستويات اللية المستخدمة ا  برنامي البي ة .المثافين ا  جميع حلااتع 
 .افين ا  جميع حلااتعالمث عامية% 0224وبنسبة  ،المثافين ارح % 1323بنسبة 
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 :أسلو  طرح الااية ا  البرامي البي ية: (7)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض أسلوب طرح القضية

 % ك % ك
 %42 01 %4220 01 مباشر

 %123 6 %424 0 غير مباشر
 %0224 1 %0221 6 االثنان معاً 

 %011 61 %011 03 ل ااالجم
 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن

بينما  ،%4220جاءت أسلو  طرح الااية ا  برنامي بين السما وارر  مباشر بنسبة 
جاءت .ا  جميع حلااتع % 0221واستخدم االثنان معًا بنسبة  ،%424جاء غير مباشر بنسبة 

بينما جاء غير مباشر  ،%42أسلو  طرح الااية ا  برنامي البي ة الفلسطينية مباشر بنسبة 
 .ا  جميع حلااتع% 0224واستخدم االثنان معًا بنسبة  ،%123بنسبة 

 :البي يةطرياة تناول كل مواو  من المواوعات : (8)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض طريقة تناول

 % ك % ك
 %01 0- -  التعري 
 %36 02- -  ارسبا 
 %32 01- -  اآلثار
 %01 4- -  الحلول

- -  %011 06 جميع ماسبق
 %011 21 %011 06 إل االجم

مواو  من جاءت طرياة تناول كل  :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أنع
التعري ، ارسبا ، اآلثار، )المواوعات البي ية ا  برنامي بين السما وارر  جميع ما سبق 

بينما جاءت طرياة تناول كل مواو  من .ا  جميع حلااتع % 011بنسبة ( الحلول
المواوعات البي ية ا  برنامي البي ة الفلسطينية ا  المرتبة ارول  إظهار اآلثار بنسبة 

وا  المرتبة الثالثة جاء  ،%36جاء استخدام ارسبا  ا  المرتبة الثانية بنسبة  بينما ،32%
ا  جميع % 01بينما المرتبة ارخيرة تم تاديم الحلول بنسبة  ،%01التعري  بالمشكلة بنسبة 

 .حلااتع
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 :الهد  المرجو من تاديم المواوعات البي ية: (9)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية واألرضبين السما  الهدف المرجو

 % ك % ك
 %0224 1 %6320 3 هد  اعالم 

 %2622 02 %2026 0 هد  توجيه  ارشادا
 %6121 2 %424 0 م علىهد  ت
 %011 61 %011 03 ل ااالجم

جاء الهد  المرجو من تاديم المواوعات :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن
وارر  ا  المرتبة ارول  هد  توجيه  ارشادا بنسبة البي ية ا  برنامي بين السما 

وا  المرتبة الثالثة جاء  ،%6320بينما جاء هد  اعالم  ا  المرتبة الثانية بنسبة  ،2026%
جاء الهد  المرجو من تاديم المواوعات البي ية ا  برنامي البي ة %.424م  بنسبة علىهد  ت

م  علىبينما جاء هد  ت ،%2622ارشادا بنسبة الفلسطينية ا  المرتبة ارول  هد  توجيه  
 %.0224وا  المرتبة الثالثة جاء هد  اعالم  بنسبة  ،%6121ا  المرتبة الثانية بنسبة 

 :موضع المواوعات البي ية عل  مدار الحلاة: (62)يوضح جدول رقم
 البيئة الفلسطينية بين السما واألرض موقع الموضوعات

 % ك % ك
 %0224 1- -  ا  مادمة الحلاة
 %123 6 %424 0 ا  الوسط الحلاة
 %42 01 %0623 06 عل  مدار الحلاة

 %011 61 %011 03 ل ااالجم
 :من خالل بيانات الجدول السابق نالحظ أن

جاء موضع المواوعات البي ية ا  برنامي بين السما وارر  ا  المرتبة ارول  عل  مدار  -
 % .424بينما جاء ا  وسط الحلاة ا  المرتبة الثانية بنسبة  ،%0623الحلاة بنسبة 

جاء موضع المواوعات البي ية ا  برنامي البي ة الفلسطينية ا  المرتبة ارول  عل  مدار  -
وا   ،%0224بينما جاء ا  مادمة الحلاة ا  المرتبة الثانية بنسبة  ،%42الحلاة بنسبة 

 %.123بة المرتبة الثالثة جاء ا  وسط الحلاة بنس
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 :نتائج الدراسة الميدانية: ب
  إذاعة روت العر  إل يوا  مدا االستما   :(66)جدول رقم

 )%( (ك)  الترتيب االستجابات العبارات
 0 0222 003 نعم
 6 322 4 ال
  %011 611 ل ااإلجم

 :من خالل بيانات الجدول السابق نستنتج أن
بينما ، %0222روت العر  اي المرتبة ارول  نعم بنسبة  إل جاءت نسبة االستما  

 %.322اي المرتبة الثانية بنسبة  جاءت ال
 .روت العر  إل اي مدي االستما  ( إناث –ذكور ) الفروق بين الجنسين ( أ -6س

روت  إل مدي االستما  اي( إناث –ذكور) يوا  الفروق بين الجنسين: (62)جدول رقم
 العر 

صوت  إلىمدي االستماع 
 العرب

النسب 
 والتكرارات

 إناث ذكور لىااإلجم النوع
 003 02 01 ك نعم

% 1021% 1422% 0222% 
 4 2 6 ك ال

% 021% 622% 322% 
 611 011 011 ك ل ااإلجم

% 2121% 2121% 01121% 
 611= مستوا المعنوية      0=   درجات الحرية 02336=     6كا

 :ق نستنتج أنبالجدول السامن خالل بيانات 
اي المرتبة " روت العر   إل مدي االستما  " بالنسبة لعينة الدراسة الذكور جاء 

 % .021بنسبة " ال " واي المرتبة الثانية جاءت  %1021بنسبة " نعم " ارولي
اي المرتبة ارولي  "روت العر  إل مدي االستما  " بالنسبة لعينة الدراسة اإلناث جاء 

 % . 622بنسبة " ال " واي المرتبة الثانية جاءت  ،% 1422بنسبة " نعم " 
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 إل مدي االستما  " ا ( إناث –ذكور) ية بين الجنسينال توجد اروق ذات داللة إحرا 
دالة  ، وه  غير0=  عند درجة حرية 02336 = 6حيث كانت ضيمة كا" روت العر  

 611=لة عند مستوا دال ا ياً إحر
 لماذا ال تتابع البرامي البي ية ا  هذه اإلذاعات ؟ -يجي  عن السلال :(63)جدول رقم

 )%( (ك)  الترتيب االستجابات العبارات
 0 11 11 ال يناسبني مواعيد تاديمها
 6 0022 30 تادم المعالجات متحيزة
 3 01 61 رنها التادم ما يفيدني

 1 021 01 ال تنتاي ايو  متخررين
 2 121 02 أداء المذيعين غير مرا 
 2 222 00 شرحها وتفسيرها غير وااي

  %011 611 إل اإلجم
جاءت اإلجابة عل  لماذا ال تتابع البرامي  :من خالل بيانات الجدول السابق نستنتي أن

بينما ، %11اي المرتبة ارول  ال تناسبني مواعيد تاديمها بنسبة  البي ية ا  هذه اإلذاعات؟
الثالثة وجاءت اي المرتبة ، %0022اي المرتبة الثانية جاءت تادم المعالجات متحيزة بنسبة 

 تنتاي ايو  بينما جاءت اي المرتبة الرابعة ال، %01رنها ال تادم ما يفيدني بنسبة 
 1بة الخامسة أداء المذيعين غير مرا  بنسبة وجاءت اي المرت، %0متخررين بنسبة 

 %.222بينما جاءت اي المرتبة السادسة وارخيرة  شرحها وتفسيرها غير وااي بنسبة ، %
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البرامي أسبا  عدم متابعة  اي( إناث –ذكور) يوا  الفروق بين الجنسين  :(64)جدول رقم
 البي ية ا  هذه اإلذاعات

البرامج أسباب عدم متابعة 
 البيئية فى هذه اإلذاعات

النسب 
 والتكرارات

 إناث ذكور لىااإلجم النوع
 28 62 61 ك تادم ما يفيدن  النها ال

% 8.2% 1.2% 64.2% 
 39 22 69 ك تادم المعالجات متحيزة

% 9.5% 62.2% 69.5% 
ال تنتاي ايو  

 متخررين
 68 7 66 ك
% 5.5% 3.5% 9.2% 

 88 48 42 ك تاديمهاال يناسبن  مواعيد 
% 22.2% 24.2% 44.2% 

 61 5 66 ك أداء المذيعين غير مرا 
% 5.5% 2.5% 8.2% 

 66 8 3 ك شرحها وتفسيرها غير وااي
% 6.5% 4.2% 5.5% 

 222 622 622 ك إل اإلجم
% 52.2% 52.2% 622.2% 

       610=مستوا المعنوية        2= درجات الحرية 22432=   6كا
 :من خالل بيانات الجدول السابق نستنتج أن

" رامي البي ية ا  هذه اإلذاعات أسبا  عدم متابعة الب" النسبة لعينة الدراسة الذكور جاءب -
ية جاءت واي المرتبة الثان ،% 6121بنسبة " ال يناسبن  مواعيد تاديمها" اي المرتبة ارولي

" النها التادم ما يفيدن " جاءت ة الثالثةوا  المرتب ،%022بنسبة" تادم المعالجات متحيزة" 
أداء " و" ال تنتاي ايو  متخررين" ءت وا  المرتبة الرابعة جا ،%121 بنسبة

شرحها وتفسيرها غير " وا  المرتبة الخامسة جاءت ،%222بنسبة " المذيعين غير مرا 
 %. 022بنسبة " وااي

أسبا  عدم متابعة البرامي " اإلناث اي المرتبة ارولي جاء أما بالنسبة لعينة الدراسة  -
 ،% 6121بنسبة " ال يناسبن  مواعيد تاديمها" اي المرتبة ارولي"ه اإلذاعات البي ية ا  هذ

" لثالثة ، وا  المرتبة ا%0121بنسبة" تادم المعالجات متحيزة " واي المرتبة الثانية جاءت 
شرحها وتفسيرها غير " ، وا  المرتبة الرابعة جاءت% 221بنسبة " النها التادم ما يفيدن 
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 بنسبة" ال تنتاي ايو  متخررين" وا  المرتبة الخامسة جاءت ،%121بنسبة" وااي
 %. 2.5بنسبة" أداء المذيعين غير مرا  " ، واي المرتبة السادسة 322%

أسبا  عدم متابعة " ا ( إناث –ذكور) ية بين الجنسينال توجد اروق ذات داللة إحرا  -
 ،2= عند درجة حرية 22432=  6حيث كانت ضيمة كا" البرامي البي ية ا  هذه اإلذاعات

 610= دالة إحرا يا عند مستوا داللة  وه  غير
 :وساس  الذا يهدد البااء االنساني ا  عدة مشكالت هالسب  ار :(65)يوضح الجدول

 )%( (ك)  الترتيب االستجابات العبارات
 6 60 12 تعر  البي ية  للعديد من المشكالت بفعل اإلنسان

 3 0222 30 الزيادة الها لة ا  عدد السكان
 1 0122 60 االستنزا   السريع للموارد الطبيعية

 0 10 01 جميع ماسبق
  %011 611 إل اإلجم

اي المرتبة ارول   لبااء اإلنساني ا  عدة مشكالت هيساس  الذي يهدد االسب  ارجاء  -
للعديد من  اي المرتبة الثانية تعر  البي يةبينما جاء ’ %10جميع ما سبق بنسبة 

الزيادة الها لة ا   بينما جاءت اي المرتبة الثالثة، %60المشكالت بفعل اإلنسان بنسبة 
السريع  الرابعة وارخيرة جاء االستنزا بينما اي المرتبة ، %0222عدد السكان بنسبة 

 %.0122لموارد الطبيعية بنسبة ل
الذا يهدد ساس  اراي السب  ( إناث –ذكور) يوا  الفروق بين الجنسين :(61)رقم جدول

 البااء االنساني
 والتكراراتالنسب  يهدد البقاء االنسانيالذى  ساسىاألالسبب 

 إناث ذكور لىااإلجم النوع
ا  عدد  الزيادة الها لة

 السكان
 30 01 03 ك
% 222% 021% 0222% 

السريع للموارد  االستنزا 
 الطبيعية

 60 02 01 ك
% 421% 422% 0122% 

للعديد من  تعر  البي ية
 المشكالت بفعل االنسان

 16 02 62 ك
% 0321% 121% 6021% 

 01 20 14 ك جميع ماسبق
% 6322% 6222% 1021% 

 611 011 011 ك ل ااإلجم
% 2121% 2121% 01121% 

 332.= مستوا المعنوية       3=درجات الحرية 32312= 6كا
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 :من خالل بيانات الجدول السابق نستنتي أن
اي المرتبة  "الذا يهدد البااء االنسانيساس  ارالسب  " بالنسبة لعينة الدراسة الذكور جاء  -

 تعر  البي ية" تبة الثانية جاءت واي المر  ،% 6322بنسبة " جميع ماسبق " ارولي 
" وا  المرتبة الثالثة جاءت ،% 0321بنسبة" للعديد من المشكالت بفعل االنسان 

الزيادة " وا  المرتبة الرابعة جاءت ،% %421بنسبة " يع للموارد الطبيعيةاالستنزا   السر 
اإلناث اي المرتبة ارولي  أما بالنسبة لعينة الدراسة%. 6.5بنسبة " الها لة ا  عدد السكان

بنسبة " جميع ماسبق" اي المرتبة ارولي" الذا يهدد البااء االنسانيساس  ارالسب   جاء
 ، وا % 021بنسبة" الزيادة الها لة ا  عدد السكان" اي المرتبة الثانية جاءتو  ،6222%

، وا  % 121بنسبة" ن المشكالت بفعل االنسانللعديد م تعر  البي ية" المرتبة الثالثة 
ال توجد اروق %.421بنسبة " السريع للموارد الطبيعية  تنزا االس" مرتبة الرابعة جاءتال

الذا يهدد البااء ساس  ارالسب  " ا ( إناث –ذكور) ية بين الجنسينذات داللة إحرا 
دالة إحرا يا  وه  غير ،3= عند درجة حرية 32312=  6حيث كانت ضيمة كا" االنساني

 .332=عند مستوا داللة 
 ؟االختالل ا  التوازن البي يبا  سأ :(67)يوضح جدول رقم

 )%( (ك)  الترتيب االستجابات العبارات
 0 21 011 إختالل توازن البي ية إل  تدخل اإلنسان المباشر يلدا

 ًً  6 6021 16 عل  مواردها تيير الظرو  الطبيعية يلثر سلبًا
التوازن  ختاللا إل إدخال كا ن حي ا  بي ة جديدة يلدا 

 3 0222 33 البي ي 
 1 122 04 زيادة  عدد سكان الكرة ارراية اليناص من مواردها

  %011 611 لىااإلجم
اي  خالل اي التوازن البي ي ينتي عنجاء اإل:من خالل بيانات الجدول السابق نستنتي أن -

وجاء ، %21إختالل توازن البي ية بنسبة  إل  المرتبة ارول  تدخل اإلنسان المباشر يلدا
بينما جاء ، %60عل  مواردها بنسبة  تيير الظرو  الطبيعية يلثر سلباً  اي المرتبة الثانية
إختالل التوازن البي ي  بنسبة  إل إدخال كا ن حي ا  بي ة جديدة يلدا اي المرتبة الثالثة 
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ية اليناص من سكان الكرة اررا عددتبة الرابعة وارخيرة جاء زيادة واي المر ، 0222%
 .%122مواردها بنسبة 

 

 التوصيات
والثاااية والدينية المنوعات  خراي ية مع البرامي اإلذاعية ارارورة دمي البرامي الب-0

 .واالجتماعية
هم دعا م أعل  الشبكات اإلذاعية االخرا باعتبارها من  البد من االهتمام بالبرامي البي ية- 6

 .البي ياالمن 
ازدياد محاولة التوعية بالمشكالت البي ية عن طريق وسا ل االعالم المختلفة، والملتمرات  -3

 .والندوات برورة مستمرة
البرامي  –برامي المنوعات –الدراما)خراارشكال اإلذاعية تامين البرامي البي ية ا  ار-1

 (برامي المساباات  –الثاااية
 .لية البي ية وزيادة الوعي البي  حمالت لتنمية المس و تبن  اإلذاعة المررية -2
الدعم والتشجيع الدا مين من ضبل اإلدارات البي ية للفنانين وإلعالميين والرحفيين وتحفيزهم - 2

لإلبدا  اي الطرح البي ي، وتواير ضواعد البيانات ومرادر للمعلومات البي ية وتعيين جهة 
 .لمعلومة البي ية بشكل جيد مدعومة باررضام والبياناتمس ولع لديها ألادره عل  إيرال ا

ا اإلعالمية بأهمية الدور الذي ياومون بع للحفاظ عل  البي ة علىتوعية شاغلي المنار  ال- 4
 .والمساهمة اي استمرارية التنمية المستدامة بالوطن

ما يخدم التخطيط اإلعالمي المسبق لألهدا  المرجوة من الطرح اإلعالمي البي ي ل- 1
 .ا للوطن وبعيدًا عن اإلثارة غير المبررةيعلالمرال  ال

تبادل الخبرات المكتسبة اي مجال التوعية واإلعالم البي ي بين الجهات المسلولة عن - 0
الاا مين  التوعية واإلعالم البي ي اي الاطاعين الحكومي والخاص لرال وتنمية مهارات

 .عل  اإلعالم البي ي
وعل  جميع مستوياتع الفرص اي تحمل مس وليتع بالمشاركة اي طرح رأيع  من  المجتمع -01

 .ة لنشر الوعي والثاااة البي يةعلىالبي ي عبر الانوات اإلعالمية لتكون وسيلة إبداعية تفا
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 المراجع
اليونسكو  ،رلجديدة العدد السابع عشا هة مشكالت البي ة مجلة التربيةالتربية ا  مواج
(0041.) 

جنة بلدنا " يون  اإلرشادادراسة تحليلية لمامون البرنامي التليفز : (6110)حواس أشر  أنور
واالستجابات للبرنامي بين مزارع  ضريت  الجزا ر والمنشية البحرية بمحااظة 

 ،ضسم اإلرشاد الزراع  ،كلية الزارعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلسكندرية
 .جامعة االسكندرية

 مجمع حالة دراسة البترولية للشركات واالجتماعية البي ية المسلولية :(6103)الزين بن حمزة
 اترة خالل مسعود بحاسي (ENSP) اآلبار لخدمات الوطنية الملسسة
ورضلة، -مرباح ضاردي ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة6103مارس
 .االضترادية العلوم التجارية، ضسم والعلوم التسيير وعلوم االضترادية العلوم كلية
، بااايا البي ع  ةتأثير وسا ل اإلترال الجماهيرا عل  التوعي: (6110)جمال الدين رال 

معهد الدراسات والبحوث ، رسالة ماجستير غير منشوره، ةالمناطق الرناعي
 .جامعة عين شمس، البي ية

االعالم االعالم ودوره ا  تييير السلوك تجاة ضاايا البي ية  ندوة (: 0006)جيهان رشت 
 .وضاايا البي ة
رسالة ماجستير ، ةالريفي ةدور اإلعالم ا  حماية البي : (6116) ربا  وديع عبد السميع غزا

 .جامعة المنرورة، كلية الزراعة، ضسم اإلرشاد الزراع ، ير منشورةغ
ا  برامي ارطفال بإذاعة  ةة تامين بع  المفاهيم البي يالياع: (6112)رشا السيد متول 

معهد ، ةستير غير منشور رسالة ماج، هموسط الدلتا عل  تنمية الوع  البي   لدي
 .جامعة عين شمس، ةوالثاااع البي ي ةضسم التربي، ةالدراسات والبحوث البي ي

رسالة ماجستير ، ة ا  برامي منوعات التلفزيونمعالجة الااايا البي ي: (6116)زين  إسماعيل
، والثاااة البي يةضسم التربيع ، معهد الدراسات والبحوث البي يع، منشورهغير 

 .جامعة عين شمس
،  ةبالمعلومات البي ي ةدور التلفزيون ا  إمداد المرأه المرري: (6112)ة عيد دسوضيسامي

كلية ، رسالع ماجستير غير منشوره، نظرية اجوة المعراة دراسة ا  إطار
 .جامعة الااهرة، لفزيوناعة والتضسم اإلذ، اإلعالم
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أثر تامين البعد البي   ا  برامي ارسره الريفيع ا  اإلذاعات المحليع : (6116)شوض  ايليت
معهد الدراسات ، رسالة ماجستير غير منشوره، بي  عل  تنمية الوع  ال

 .جامعة عين شمس، اااة البي يةوالث ةضسم التربي، ةوالبحوث البي ي
ة برنامي لتنمية التنور البي ي لدا معلم  العلوم بالمرحلة الياع :(6111)عبد المسيحسمعان

مكانية التنبل بسلوكهم البي ي، الجمعية المررية للتربية العلمية،  اإلعدادية وا 
 .مجلة التربية العلمية، المجلد السابع، العدد الثان ، يوليو

جراءاتعالتاويم التر : (6113)مح  محمود كامل الرااع  ماهر إسماعيل ربرا،  ،بوي أسسع وا 
 .، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريا 1ط

مية اي تنمية علىة ارلعا  التالياع) رسالة دكتوراه،  ،(:6111)مح  محمود كامل الرااعي
معهد الدراسات والبحوث ( الوعي والسلوك البي ي لدا أطفال ما ضبل المدرسة

 .جامعة عين شمس البي ية
 .الطبعة الثالثة ل اهدار ار: مشقد ،التلوث وحماية البي ية (:0001)محمد اليوالت

لعربية للتربية المنظمة ا تونس،االعالم البي   دراسة ونماذج :(0014)محي الدين رابر
 .والثاااة والعلوم

تخطيط البرامي الريفية بالتليفزيون المرري وعالضتها بالتنمية : (6110)محمد سويد الدضلة
معهد الدراسات والبحوث / غير منشورة البحيرة رسالة دكتوراهالبي ية بمحااظة 

 مبرنامجا تاد تعد كي .6101.الرجبي محمود -04جامعة عين شمس ،البي ية
 .للنشر والتوزيع الفرسان ملسسة: عمان.تلفزيونيا

برامي ارطفال ا  الراديو والتليفزيون ا  نشر الوع  البي   لدا  دور: (6110)ناهد عامر
ا علىمعهد الدراسات ال ،ارطفال ا  مرر، رسالة ماجستير غير منشورة

 .الااهرة ،جامعة عين شمس ،للطفولة
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ABSTRACT 

The research aimed at identifying the role of Sot El Arab 

Broadcasting by its three broadcasts (Sot El Arab– Ezaet Palastine– 

Wady El Nile Broadcast) tackled what is meant by the development of 

environmental responsibility, its elements and the role of "Sot El Arab 

Broadcasting" in its development, it also used form content analysis of 

the environment programme at "Sot El Arab Broadcasting" and a 

questionnaire for applying a specific sample of 200 students aging 

between (18-21) years from Cairo and Ain Shams University during 

2015. 

This research content analysis concluded the following: 

1. There is a direct correlation between the amount of exposure to 

environment programs and the increasing of environmental 

awareness for respondents. 

2. In each edition of "Between Heaven and Earth" (been es-samma wel-

ard), every topic of the environmental topics (definitions, reasons, 

impact and solutions) were tackled, while in the program of "The 

Palestinian environment" (Albee'a alfalasteenya) every topic was 

tackled separately. In the first place came "showing the impact" with 

36%, followed by "introducing the reasons" with 32%. In the third 
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place came "definition of problems" and finally "presenting 

solutions" with 14% in all its editions. 

3. The style of introducing the environmental topics in "The Palestinian 

environment" (Albee'a alfalasteenya) came as following: introducing 

the topic and encouraging the audience to practice a positive 

environmental behavior with 54.2%, introducing the issue and its 

solution with 25% and introducing the topic with only 20.8%. 

4. The used Radio genres in introducing the environment programs 

came as following: in "Between Heaven and Earth" (been es-samma 

wel-ard) the interview genre was used, while "The Palestinian 

environment" (Albee'a alfalasteenya) came as a narration program. 

5. The response for the inquiry: "Do you follow environment programs 

on "Soot elarab Broadcasting network"?" was "No" with 52.3% and 

"Yes" with 47.7%. 

6. The response for the inquiry: "Do you think that environment 

programs on these Radio networks present useful information?" was 

"Yes" with 90% and "No" with 10%. 

7. As for the response for: "Why do you not follow environmental 

programs on these Radio networks?", the reasons came as following: 

the first was "Airing time is not suitable for me" with 43%, the 

second was "they present biased solutions" with 18.7%. The third 

reason was "they do not offer useful information for me" with 15%, 

while in the fourth was "they do not interview specialists as their 

guests" with 9%. Finally came "the performance of the announcers" 

as the fifth reason with 8.3% and the last one was "providing 

unsatisfying presentations of the topics" with 6%. 

8. Taking an example like "Sea pollution", the survey showed the 

reasons behind it as following: the first reason was "connecting the 

sewage system with the sea" with 80%, "sea life waste" with 8.7%, 

"increased salinity of seawater" with 8.3% and finally "heavy 

raining" with only 3%. 


